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Jack O’Reilly is not a politician—he’s a public
servant. He knows very little about things
politicians do to get attention. But he knows a
lot about balancing public interests, making
solid plans for the future, and turning those
plans into reality.
While there is little that’s exciting about these
functional skills, they’re incredibly important
to Dearborn’s success going forward.
Jack’s not a guy to bowl you over with charm.
But he’s also not going to tell you one thing
and do another. Or use his position to get
special treatment. Or, do anything that even
hints at being unethical. With Jack, you get
what you see.
 And that’s important this year as you
consider who is the best qualified person to
lead Dearborn for the next four years. While
Jack has done a great job guiding Dearborn
through the Great Recession and its slow
recovery, there is still much more to do to
make sure Dearborn is positioned to prosper.
The work is not kind to inexperience. It’s not
well-suited for those without vision of the
capacity to manage large, complicate
organizations. It’s also work that will
overwhelm someone lacking a strong moral
compass.
 Jack has the skills, the practical experience,
and the vision Dearborn needs. Now is not the
time for surprises.

John B. “Jack” O’Reilly, Jr. has served as an
elected public official in Dearborn since 1990
and as Mayor since 2007.  He was last re-
elected in November 2013. Before becoming

Mayor, he served as president of the
Dearborn City Council for 17 years.
Throughout his public career, Mayor
O’Reilly has consistently demonstrated
his commitment to Dearborn
neighborhoods by working to preserve the
City’s high quality of life and attractive
residential areas.
 He has promoted economic
development and community programs
through beneficial relationships with
county, regional and state agencies, and
corporations like Ford Motor Co.,
Beaumont Health System, and Ford Land.
 The Mayor has forged productive
partnerships with important community
organizations, such as the Dearborn
Federation of Neighborhood Associations,
the Dearborn Area Chamber of
Commerce, the Dearborn Area Interfaith
Network, and the Dearborn Public
Schools. He is on the board of directors of
the Dearborn Education Foundation, the
West Dearborn Downtown Development
Authority, and the East Dearborn
Downtown Development Authority.

Mayor O’Reilly has significant experience
in regional, state and federal levels of
government, and has participated on or led
many boards, task forces and high-level
committees.
 He was elected president of the
Michigan Municipal League and served in
that capacity from fall 2015-fall 2016.

Under his leadership, the League lobbied to
improve how municipal services are funded in
Michigan.  He was appointed by Gov. Rick
Snyder in 2016 to the 20-member Executive
Committee of the Michigan Economic
Development Corporation.
 He was the 2014 chair of the Downriver
Community Conference, following many other
leadership positions he held with the regional
organization.
In 2014, Mayor O’Reilly was appointed by Gov.
Snyder to the Local Community Stabilization
Authority Council, a five-member panel that
oversees personal property tax replacement
revenue distribution to communities across
Michigan.

Mayor O’Reilly has significant experience in
regional, state and federal levels of government,
and has participated on or led many boards, task
forces and high-level committees.
He was elected president of the Michigan
Municipal League and served in that capacity
from fall 2015-fall 2016.  Under his leadership,
the League lobbied to improve how municipal
services are funded in Michigan.
 He was appointed by Gov. Rick Snyder in
2016 to the 20-member Executive Committee of
the Michigan Economic Development
Corporation.
 He was the 2014 chair of the Downriver
Community Conference, following many other
leadership positions he held with the regional
organization.
 In 2014, Mayor O’Reilly was appointed by
Gov. Snyder to the Local Community
Stabilization Authority Council, a five-member
panel that oversees personal property tax
replacement revenue distribution to communities
across Michigan.

Mayor O’Reilly also maintains an active role
with the Urban Core Mayors, a bipartisan, multi-
regional coalition of 13 central city mayors; the
Conference of Western Wayne and with the
Southeast Michigan Council of Governments.
Before becoming Mayor, he was the executive
director of the Southeast Michigan Community
Alliance (SEMCA) from 1996-2007.
 Over his long public service career, Mayor
O’Reilly was a Washington staff counsel and
district director for then-U.S. Congressman John
D. Dingell and a chief of staff in the Michigan
State Senate.
 A licensed Michigan attorney, he holds a Juris
Doctor degree from the University of Detroit, and
also is an alumnus of Oakland University. He is a
graduate of Dearborn’s St. Alphonsus High
School.

We need proven integrity. We need proven
results. We need Mayor Jack O’Reilly.

The Arab American Today magazine announces its 
candidacy for Mr. Jack O'Reily as mayor of Dearborn

and invites the Arab community to support him
 مجلة العربي األمريكي اليوم تعلن ترشيحها للسيد جاك أورايلي ملنصب عمدة ديربورن
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خالل فترة واليته التي استمرت ثماني سنوات،
قدمت الصحافة أوباما منوذجًا نسويًا، وشيوعيًا،

ويهودي، وباعتباره املسيح، وسوبر مان، وجورج
واشنطن، وفرانكلني روزفيلت، ويوليوس قيصر،
وباعتباره مسلمًا، وإرهابيًا، وإلهًا هندوسيًا، وهذا

التنوع والتناقض أحيانًا بني أوصافه عكس ربكة حتيط
بشخصية أوباما، ووجوده دائمًا خارج مستوى

التوقعات.
أوباما هو الرئيس 44 للواليات املتحدة. عندما

نُصِّب أول رئيس للبالد، جورج واشنطن، يف 30
أبريل )نيسان( 1789، كان السود يف أمريكا عبيدًا.

واآلن بعد 220 عامًا، كان لدينا رئيسٌ أمريكيٌّ
أسود، هو أوباما. رمبا كانت هذه الفكرة خيالية يف

وقتٍ ما، ولكن أوباما جعلها حقيقة، قال السياسيون
إن أمريكا غير مستعدة لرئيس أمريكي -إفريقي، وأنّ

البيض لن يصوتوا ملرشحٍ أسود، أو له أقارب

مسلمون؛ بسبب اسم باراك أوباما األوسط -حسني
-وحتى إن فعلوها؛ فسيتمّ اغتياله قبل أن يرى مكتبه

بالبيت األبيض، لكن أتاهم أوباما خبير القانون
الدستوري، مجسدًا ملُثُل احللم األمريكي العليا، ورمبا

أول من سمح للضحكات باالنطالق داخل جدران
البيت األبيض؛ لكونه رئيسًا خفيف الظل.

ماذا لدينا اليوم يا ميشيل؟

اآلن وبعد ثماني سنوات من العيش يف فقاعة البيت
األبيض يبدو أن باراك وميشيل يتوقان لتجارب صغيرة

لذيذة افتقداها. بالنسبة مليشيل فقد انضمت إلى
تدريبات التأمُّل، وتوقفت عن كي شعرها؛

فاستعادت متويجاته الطبيعية، وظهرت على الشاطئ
بجيبة قطنية مريحة، وعادت لغدائها احملبب من الفلفل

احلار والديك الرومي والسلمون، تتناوله بينما
تضحك على مقاطع الفيديو على فيسبوك مع

أصدقائها يف مكتبها ملنظّمة أوباما، أما باراك فقد
وجد الوقت مناسب الرتداء سترته اجللدية بعد

سنوات من لفّ ربطة العنق كل يوم، والبدلة الكاملة
يف الصيف والشتاء دون تفريق، والقليل من اللعب

واملرح يستعيد بهما شبابه.
بعد ثماني سنوات من العمل الشاق، ال ميكن إلقاء

اللوم على رغبة أوباما يف تغيير منط حياة البيت
األبيض التي اعتادها، ومن أجل الهروب من دائرة

الضوء املسلطة على البيت األبيض، سافر أوباما
وأسرته يف أكثر من إجازة إلى )بالم سبرينجز( وبحر

الكاريبي وهاواي، وبعد لقائه األخير باملديرين
التنفيذيني لكبرى الشركات التقنية توجه أوباما إلى

أواهو، حيث لعب اجلولف مع أصدقائه، وتناول يف
عشائه اللحم املشوي يف مطعم باز النكاي يف كايلو،
وإلى جزيرة خاصة بكاليفورنيا اجته باراك وامللياردير

ريتشارد برانسون على طائرة األخير، حيث يتعلم
باراك رياضة التزلج املائي باملظالت، ومنها إلى جزيرة

صغيرة فرنسية اسمها تيتياروا.
بينما وصل أوباما إلى تيتياروا وهي جزيرة كانت

مملوكة للممثل مارلون براندو، قضي شهر يف فندق
صديق للبيئة، حيث كان الوجهة املفضلة للمشاهير،

مثل ليوناردو ديكابريو، ويبدأ سعر الليلة الواحدة
بالفندق من ألفي دوالر، ويختلف السعر حسب

التاريخ والواجهة التي تطل عليها الغرفة. خالل هذه
اخلطط اختار أوباما أن يكتب مذكراته يف البيت

األبيض، وهي املعلومة التي نقلها شخص مطلع على
خططه، وطلب من صحيفة اإلندبندنت عدم الكشف

عن هويته.
من أجل استقرار أكثر، فإن الرؤساء األمريكيني

السابقني نادرًا ما يسكنون واشنطن بعد نهاية رئاستهم،
يعيش أوباما اآلن يف قصر مستأجر يف حي كالوراما؛

حتى تتخرج ابنته الصغرى ساشا من املدرسة الثانوية،

الشعب األمريكي والعالم يفتقدون الرئيس الشعبي املتواضع والذكي
ماذا يفعل أوباما اآلن؟ ومن أين يحصل على املال؟

كتابة وحترير : زهراء مجدي - باراك أوباما! أين أنت؟ عبّر الكثير من األمريكيني عن افتقادهم أوباما؛ ألسباب كثيرة، مثل قدرته على التواصل مع الشباب
وخطاباته البليغة واملؤثرة، ورغبته الواضحة يف توحيد الشعب األمريكي، وشعبيته املتزايدة بعد كل قرار، بعكس شعبية ترامب التي تراجعت مع أول شهر يف واليته.

.    S . يو . A 
أس . U .    أيه
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يف وقت انتشرت فيه تكهنات عن عودة األسرة
لشيكاغو، حيث بدأت احلياة السياسية ألوباما ألول

مرة، فقال عنها ”كل خطى حياتي هناك، أصبحت
رجالً حقيقيًا على أرض شيكاغو، وهناك قابلت

زوجتي، وجاء أطفالي”.
وقال البروفيسور بيتر سليفني، مؤلف سيرة ميشيل

أوباما، )حياة(: يف الوقت الذي تسعى فيه نيويورك
إلى تقدمي الكثير لهذه األسرة، هم يسعون ملكان

يحظون فيه بالهدوء وخفوت أضواء الشهرة، وهذا
يتوفر بشيكاغو.

أوباما صديقي.. أوباما عدوي

حاول ترامب منذ فوزه باالنتخابات مرارًا استضافة
أوباما؛ ليلومه على الفوضى التي أحدثها خالل فترته
الرئاسية، وأورثها لترامب، وصرح ترامب عن رغبته

هذه، واتهمه بإشعال األزمة يف الشرق األوسط وكوريا
الشمالية، ولكن عرض الصداقة بني الطرفني انتهى

مبجرد دخول ترامب البيت األبيض، فلم يتحدثا منذ
ذلك الوقت.

لم يترك ترامب أية فرصة للبقاء على عالقته بأوباما،
فلم يرحمه بتغريداته على تويتر، يتهم ترامب أوباما -

دون أية أدلة -مبراقبته دون تصريح قانوني يف برجه،
بينما يجهز حلملته االنتخابية، وهو االدعاء الذي

أغضب أوباما بشدة، ونفاه عنه مدير مكتب
التحقيقات الفيدرالي وأعضاء البرملان من احلزبني.

رمبا يكون سبب ضيق ترامب هو أنه يف الوقت الذي
كرس فيه رؤساء سابقون سنوات تقاعدهم للعمل

السياسي وإكمال دورهم من مكان آخر، فإن االهتمام
املستمر بأوباما، ورغبته يف البقاء بالعمل املدني،

جعاله يف موقف غير عادي لـرئيس سابق، فقبله ترك
جورج دبليو بوش منصبه مع فرص أقل يف العمل؛
لفشله يف فترته الرئاسية، وعاد جون فوستر داالس

لكتابة املذكرات والفن التشكيلي، أما بيل كلينتون فقد
ترك نيويورك ومعها السياسة، واجته لتقومي حياته
األسرية، ومساعدة زوجته هيالري يف مشوارها

السياسي.

أوباما على عهده

يف سبتمبر )أيلول( اجلاري خرج أوباما عن صمته وندد
مبشروع ترامب لقانون يهدف إلى تقليص الهجرة

الشرعية إلى الواليات املتحدة، وكتب على حسابه
على فيسبوك إن استهداف هؤالء الشباب جرمية؛

ألنهم لم يرتكبوا خطأ، ويريدون بدء حياة جديدة،
وعمل جديد، ويجرون جتاربهم يف معاملنا،

ويخدمون يف جيشنا، ويساعدوننا يف جعله بلدًا
أفضل، لتواجههم الدولة بكل قسوة.

وكتب أوباما: رمبا تكون الهجرة أزمة يف الوقت
احلالي، فنحن جميعًا نريد األمان وحتصني حدودنا،

واستقرار لالقتصاد، وقد يكون للحكماء بيننا اختالف
حول كيفية إصالح قانون الهجرة، وفرض مزيد من

القواعد عليه، ولكن القرار الذي اتخذه البيت األبيض
اليوم، يخص شباب تربوا يف أمريكا، األطفال

يدرسون يف مدارسنا، والشباب يعملون يف شركاتنا،
واحملبون لوطنهم اجلديد يتعهدون بالوالء لعلم دولتنا.

هؤالء احلاملون أمريكيون يف قلوبهم، يف عقولهم، يف
كل خطوة يخطونها، أتوا

مع آبائهم، والصغار
منهم قد ال يعرفون وطنًا

آخر غيرنا، وال
يتحدثون غير

اإلجنليزية، وغالبًا ال
يخطر ببالهم أنهم غير

مسجلني كمواطنني
أمريكيني، إال إذا تقدم

لوظيفة أو الدراسة
بجامعة أو استخراج

رخصة قيادة.
كان ترامب أيضًا يرغب
يف إصدار قانون الرعاية

الصحية األمريكي بديال لقانون باراك أوباما،
املعروف ببرنامج )أوباما كير( للرعاية الصحية، من

أجل التوفير يف املوازنة الفيدرالية بواقع 337 مليار
دوالر يف عشر سنوات. ومن املتوقع أن يفقد 14

مليون أمريكي غطاء التأمني الصحي يف 2018
مبوجب اخلطة اجلديدة للجمهوريني للرعاية

الصحية، وفقًا لتحليل أجراه مكتب املوازنة التابع
جمللس الشيوخ األمريكي، وقال مكتب املوازنة

األمريكي: إن عدد األمريكيني خارج مظلة التأمني
الصحي سوف يرتفع إلى 24 مليون شخص

بحلول 2026

مذكرات زوجني يف البيت األبيض

عقد باراك وميشيل أوباما صفقة مع دار بنجوين
البريطانية لنشر مذكراتهما يف البيت األبيض مقابل

60 مليون دوالر، وقد صرحت صحيفة فاينينشال
تاميز عن تقاتل الناشرين من أجل الفوز بحقوق

نشر املذكرات التي بكل تأكيد ستحتفظ بصدارتها
قائمة األكثر مبيعًا، ولكن جاء فوز دار بنجوين
محبطًا للناشرين مع آمال املدير التنفيذي للدار

حلدث غير مسبوق وتوزيع الكتاب على مستوى
عاملي ألهميته البالغة.

يكتب أوباما عن فترته الرئاسية بشكل محدد يف
حني تكتب ميشيل زوجته قصة حياتها إللهام

الشباب الصغير، ولم يتم الكشف عن شروط
العقد بني أوباما ودار النشر، ولكن املعروف هو أن

أوباما سيتقاضى عن مذكراته أضعاف ما حصل
عليه بيل كلينتون لسيرته الذاتية عام 2004، والتي

قُدرت بـ 15 مليون دوالر.
صدر ألوباما بالفعل مؤلفان عن حياته، وكانوا من

الكتب األكثر مبيعًا يف وقتها: فكتب: أحالم من
أبي، سيرة ذاتية عام 1995، عن طفولته وسنوات
اجلامعة، وجرأة األمل 2006، وكانت سلسلة من

مقاالته عن قناعاته السياسية عندما كان عضوًا يف
مجلس الشيوخ عن إلينوي.

كما كتب: أنا األغنية، عام 2008، وهو كتاب
لألطفال يحكي قصة 13 شخصية ملهمة يف التاريخ

األمريكي، وذهبت جميع عائدات هذا الكتاب يف
شكل منح جامعية ألبناء اجلنود القتلى واملعاقني،

وقد أشار الزوجان إلى أنهما ينويان التبرع بجزء
كبير من عائد مذكراتهما القادمة عند نشرها

للجمعيات اخليرية.

سأعمل من أجلكم وإن اخترمت ترامب

علمني هذا اجملتمع أن األشخاص العاديني عندما يتعاونون
يف عمل ميكنهم تقدمي نتائج غير عادية. *باراك أوباما

يف أبريل )نيسان( عاد أوباما للحياة العامة، رمبا
بغرض توضيح كم هو كبير الفارق بني إدارته

وإدارة ترامب، وجلس أوباما وسط مجموعة من
الشباب يشاركون قصصهم يف العمل خلدمة

اجملتمع، وشاركهم أوباما احلديث عن دافعه األول
للعمل بالسياسة، ثم أشرف بعد ذلك على إدارة

النقاش، وطرح أوباما أسئلة إلثارة النقاش، مثل
استغالل وسائل اإلعالم، وهل مازالت وسيلة

تثقيفية موثوق بها، ففي غير اللعب واملرح قضى
باراك أوباما وقتًا يف العمل، فسافر إلى حدود

أمريكا ليقابل رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو
للحديث عن التزامهما املشترك بتمهيد الطريق جليل

جديد من القادة الشباب.
ووفقًا لتغريدة على حساب منظمة أوباما، فقد

ذهب أوباما إلى شيكاغو ليبدأ يف تفعيل مبادرته
العاملية األولى لتدريب الشباب على إحداث تغيير

يف مجتمعاتهم ومن أجل بالدهم وعاملهم، وهي
املنظمة التي تستمد دعمها املالي من مشروع مذكرات

باراك وميشيل.
على الرغم من أن الرأي العام يشير إلى ضعف شعبية

ترامب بكثير عن شعبية أوباما يف نفس الوقت بعد
أسابيع من واليته؛ مما يصعب فهم كيف ميكن

لشخصني متناقضني قيادة دولة يف انتخابات متتالية،
ويتعلق هذا بعلم النفس، فالناخب مييل إلى إحداث
تغيير قوي يف نهاية ثماني سنوات مع رئيس واحد يف
البيت األبيض، وبينما هم يعارضون صفات ترامب
ويكرهونها، يسعون حاليًا إلى مرشح جديد يجسد
عكس صفاته، فإذا رجعنا إلى فضائح بيل كلينتون
برر ذلك اختيار جورج بوش بجموده، ليصل إلى
أوباما الشاب النشط اخملتلف عن السائد، ثم رجل

املال واألعمال ومنوذج األمريكي األشقر دونالد
ترامب.

كيف ميكن للجمهور اختيار شخصيتني يف انتخابات
متتالية ال يتشابهان أبدًا يف رأيهما حول ما اخلطأ،

وكيف ميكننا إصالحه؟ ولكن التخمني الوحيد هو أن
االستقطاب السياسي املتنامي يف أمريكا يدفع لنا

بحقيقة أن الكثير من الشعب غير متأكد مما يريده من
حكومته، وال يعرف الدور املفروض عليها نحوه.

* يف أبريل )نيسان( عاد أوباما للحياة العامة، رمبا بغرض توضيح كم هو كبير الفارق
بني إدارته وإدارة ترامب، وجلس أوباما وسط مجموعة من الشباب يشاركون قصصهم يف
العمل خلدمة اجملتمع، وشاركهم أوباما احلديث عن دافعه األول للعمل بالسياسة، ثم أشرف

بعد ذلك على إدارة النقاش، وطرح أوباما أسئلة إلثارة النقاش، مثل استغالل وسائل
اإلعالم، وهل مازالت وسيلة تثقيفية موثوق بها، ففي غير اللعب واملرح قضى باراك
أوباما وقتًا يف العمل، فسافر إلى حدود أمريكا ليقابل رئيس الوزراء الكندي جاسنت
ترودو للحديث عن التزامهما املشترك بتمهيد الطريق جليل جديد من القادة الشباب.

.    S . يو . A 
أس . U .    أيه
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ومنذ إعالن فوز ترامب برئاسة الواليات املتحدة
األمريكية، بدأ احلديث عن تورُّط روسيا،

وتدخلها يف االنتخابات األمريكية لتساعد دونالد
ترامب على الفوز، وذلك من أجل التقارب بينهما

منذ أيام احلملة الرئاسية، باإلضافة إلى معاداة
احلزب الدميقراطي؛ متمثالً يف باراك أوباما

وهيالري كلينتون، لروسيا ورئيسها فالدميير
بوتني، بسبب عدة أمور أبرزها اختالف وجهات

النظر جتاه األزمة السورية.

محاوالت للتنصل من اتهامات
التعاون بني ترامب وبوتني

اتهامات عديدة من الواليات املتحدة األمريكية
لدونالد ترامب، ولروسيا، ورئيسها، فالدميير

بوتني، بالتعاون من أجل وصول ترامب إلى البيت
األبيض، وذلك من أجل مصالح أكبر للبلدين

لدى بعضهما البعض. االتهامات اجلديدة تظهر
يومًا بعد يوم، وعمل ترامب وبوتني منذ البداية

على إنكارها وإخفائها حتى ينشغل الرأي العام يف
الواليات املتحدة األمريكية مبوضوعٍ آخر، ثم بعد

بضعة أيام أو أسابيع، تظهر اتهاماتٍ جديدة،
وأيضًا يحاول ترامب ومساعدوه وبوتني أن ينكروا

كل هذه االتهامات حتى ينشغل الرأي العام
مبوضوعٍ آخر، وهكذا احلال منذ عام تقريبًا.
مرَّت األيام والليالي، يف ظل هذه االتهامات

املتكررة، ولكن يبدو أن احلديث اختلف قليالً من
فترة ألخرى؛ فقد

بدأ دونالد ترامب يف خطوات مؤثرة معادية
لروسيا، ويبدو أن هذه هي طريقته إلبعاد الشكوك

عن تدخل روسيا يف االنتخابات لصاحله؛ حيث
حاول ترامب بقدر املستطاع مؤخرًا أن يُظهر عداءه

الشديد لروسيا، من أجل أن تسقط االتهامات
املوجهة له بالتعاون معها من أجل فوزه يف

االنتخابات األمريكية؛ فتارةً يصدِر ويوقِّع قرارًا
تنفيذيًا بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وتارةً

أخرى ينتقد الوجود الروسي يف سوريا، بعد أن
كان مؤيدًا له منذ اليوم األول، وتارةً ثالثة ينتقد

بشدة التدخل الروسي يف شبه جزيرة القُرم 2014
وأخيرًا، ويف إحدى تغريداته على حسابه

الشخصي على موقع التواصل االجتماعي،
تويتر، قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن

إدارة أوباما، ووزيرة خارجيته، املرشحة السابقة
هيالري كلينتون، تورطا يف االتفاق مع روسيا

على تخصيص جزء من اليورانيوم األمريكي
لصاحلها؛ حيث كشفت وثائق من مكتب

التحقيقات الفيدرالي، إف بي آي، أن مسؤولني
روس يف مجال الصناعات النووية  تورطوا يف

رشاوى وعموالت وابتزاز وغسيل أموال يف سبيل
زيادة حجم جتارة الطاقة النووية  اخلاصة بالرئيس
الروسي فالدميير بوتني داخل الواليات املتحدة،

وذلك قبل موافقة إدارة  الرئيس األمريكي السابق
باراك أوباما على اتفاق أبرم يف 2010 يسمح

ملوسكو بالسيطرة  على جزء كبير من اليورانيوم
األمريكي؛ حيث قال ترامب إن هذه القصة هي

التي ال تريد الصحف الكاذبة أن تتابعها.
وعلى الوجه اآلخر، حاولت روسيا فعل األمر
نفسه، على ما يبدو حتى تسقط أي تهم خاصة
بتدخلها يف االنتخابات الرئاسية األمريكية عام

2016 أيضًا؛ فقد قامت روسيا بطرد 755
دبلوماسيًا أمريكيًا من البعثة الدبلوماسية األمريكية
املوجودة يف روسيا، والتي يزيد عددها عن 1150

فردًا، ليُبقي فقط على حوالي 400 موظف،
وذلك ردًا على العقوبات األخيرة املفروضة على

روسيا، وذلك يف ظل انتشار مصطلحات،
وتصريحات، واتهامات متبادلة بني الطرفني على

املستوى الدبلوماسي مثل احلرب جتارية.

فيسبوك يعترف باستخدام روسيا

له للتأثير يف االنتخابات األمريكية

يبدو أن أزمة التجسس والتدخل الروسي يف
االنتخابات األمريكية اقتربت من الوضوح؛ حيث

كثرت األسماء املتورطة يف األزمة حتى اآلن،
ويبدو أن مواقع التواصل االجتماعي اخملتلفة،

وعلى رأسها املوقع األكبر واألشهر على مستوى
العالم، فيسبوك، وإلى جانبه موقع التغريدات

األشهر، تويتر، كانا وسيلتني رئيسيتني للروس من
أجل مساعدة ترامب عبرهما.

بالنسبة لفيسبوك، يسعى أعضاء مجلس الشيوخ
األمريكي من أجل وضع قانون من أجل حتقيق

الشفافية يف اإلعالنات املنشورة على موقع
التواصل االجتماعي األكبر، وذلك بعد اتهامات

كبيرة بتورطه واعتباره أداة ساعدت يف التدخل
الروسي يف االنتخابات الرئاسية األمريكية عام

2016؛ حيث وُجدت عدد من احلسابات الناشئة
على فيسبوك، والتي تعمل لصالح روسيا ومرتبطة

بها، قد استخدمت فيسبوك، وأدواته، مبا فيها
اإلعالنات، وتطبيق الرسائل )فيسبوك ماسنجر(،

واملنشورات املدفوعة، وغير املدفوعة،
واألحداث، وذلك من أجل التأثير على الناخبني

األمريكيني، ورأيهم حول املرشح الذين ينوون

اخلصوم الدميوقراطيون اليزالون يسعون إلسقاطه مستخدمني كل األدلة املمكنة لذلك
على طريق العزل.. القصة الكاملة ملا كُشف من توظيف الروس للتكنوجليا لنصرة ترامب

. A . يو  . S.  أس .U.  أيه

كتابة وحترير : إبراهيم أبو جازية - يبدو أن العالقات األمريكية الروسية ستظل يف أزمة طويلة بسبب ما يخص التدخل الروسي يف االنتخابات الرئاسية األمريكية منذ العام املاضي 2016،
وذلك لصالح فوز املرشح اجلمهوي حينها، رجل األعمال دونالد ترامب، مبنصب رئاسية الواليات املتحدة األمريكية على حساب مرشحة احلزب الدميقراطي ووزيرة اخلارجية السابقة،

هيالري كلينتون. ومع اقتراب ذكرى مرور عام كامل على فوز دونالد ترامب باالنتخابات األمريكية الرئاسية، وحتديدًا يف الثامن من نوفمبر )تشرين الثاني( 2016، فإن أزمة جتسس
وتدخل روسيا يف مساعدة ترامب على الفوز تتصدر الساحة السياسية األمريكية والروسية، يف ظل متابعة وترقب من مختلف الدول األخرى.
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انتخابه يف االنتخابات، وتضخيم التوتر حول

موضوعات شائكة على ساحة االنتخابات األمريكية
مثل أزمة املهاجرين يف الواليات املتحدة األمريكية،

وهي التي كانت عمودًا رئيسيًا يف البرنامج االنتخابي
للمرشح اجلمهوري حينها، دونالد ترامب.

وأكد فيسبوك، على لسان ديفيد ماركوس، نائب
رئيس شركة فيسبوك ملنتجات املراسلة، أن إدارة
املوقع، إلى جانب فريق من احملققني الفيدراليني

األمريكيني، ملوقع فوربس األمريكي، أنهم يعملوان
حاليًا من أجل كشف كيف مت استغالل املوقع ملثل

هذا األمر، مؤكدًا أنه واثق أن إدارة املوقع قادرة على
كشف ذلك، ومعاجلة األمر، ومشيرًا إلى أن املتابعني

وأعضاء املوقع لم يشكوا مطلقًا مما حدث، بل إن
متابعي هذه احلسابات والصفحات الروسية وصل يف

بعض األحيان إلى أكثر من مليون ونصف متابع.
وبالرغم من وجود آالف املشرفني على اإلعالنات
اخملتلفة على موقع فيسبوك، إال أنهم أغفلوا وجود

حسابات وإعالنات تابعة لروسيا، وهي التي
تورطت يف أزمة التدخل الروسي يف االنتخابات

األمريكية الرئاسية عام 2016؛ حيث اعترفت إدارة
فيسبوك أن عددًا من احلسابات املرتبطة بروسيا قامت

بشراء إعالنات سياسية يف الفترة من يونيو )متّوز(
2015، وحتى مايو )آيار( 2017، مببالغ وصلت

إلى 150 ألف دوالر، وعن ذلك، قال ماركوس إنه
ينبغي التفكير يف كيفية استخدام فيسبوك بطرق لم

يتم تصميمه من أجلها، مؤكدًا أنه ال ميكن التسامح
يف مثل هذه األمور.

جوجل وتويتر متورطان أيضًا

كشفت التقارير أيضًا أن مواقع أخرى مثل موقع
التغريدات األشهر، تويتر، ومحرك البحث العاملي،
جوجل، تورطا يف أزمة تدخل روسيا يف االنتخابات

األمريكية الرئاسية عام .2016
حيث سلمت إدارة موقع تويتر إلى احملققني

األمريكيني يف منتصف الشهر اجلاري، بيانات
شخصية لـ201 حساب، يشتبه يف تورطهم

مبحاوالت التأثير على االنتخابات األمريكية عام
2016، والتي فاز بها الرئيس األمريكي دونالد

ترامب، باإلضافة إلى أن الشركة حذفت تغريدات
تهم احملققني األمريكيني، بناءً على سياسة

اخلصوصية املتبعة يف الشركة، ولم تعلق الشركة على
األمر، وهو ما كشفت عنه وكالة أسوشيتد برس؛

حيث إن سياسة الشركة تنص على حذف التغريدات
بعد إزالتها على يد املستخدم، إال أن السياسة تنص

على إعفاء بعض التغريدات من احلذف، مثل
التغريدات املعاد نشرها، والتي مت التعليق عليها،

كما أن الشركة ال تستطيع حذف التغريدات احملفوظة

بشكل دائم أو مؤقت.
اجلدير بالذكر أن احلسابات الروسية على موقع

تويتر أنفقت أكثر من 100 ألف دوالر أمريكي من
اإلعالنات العام املاضي من أجل مساعدة دونالد

ترامب للفوز يف االنتخابات األمريكية.
ويف الوقت الذي أعلنت فيه إدارتي موقع تويتر،

وموقع فيسبوك، نيتهم التعاون الكامل مع
الكوجنرس، والشرطة الفيدرالية، وذلك من أجل

فهم كيف اخترقت روسيا بعض احلسابات،
وكيف تدخلت للتأثير على آراء الناخبني

األمريكيني، مستغلة هذه
املواقع، وشهرتها، وأدواتها

السهلة يف التوصل بني
الناس.

كما أعلنا نيتهم عقد مؤمتر
صحفي يف األول من نوفمبر
)تشرين الثاني( القادم لشرح

ما توصلوا إليه، وهو اليوم
نفسه الذي ميثل فيه إدارات

املوقعني أمام جلنة
االستخبارات يف مجلس

الشيوخ يف جلسة علنية
بخصوص األمر.

بوكيمون جو.. 
حتى األلعاب لم تنج
من استغالل روسيا

األلعاب األشهر املسيطرة
واملنتشرة على مستوى العالم
أيضًا مت استخدامها عن طريق

اخملترقني الروس من أجل
التدخل يف االنتخابات

األمريكية عام 2016؛ حيث
نشر موقع سي إن إن عن

وجود حسابات مرتبطة
بروسيا على اللعبة، والتي

استخدمت اللعبة الشعبية من أجل لفت االنتباه
إلى وحشية الشرطة األمريكية يف الواليات املتحدة

األمريكية يف عهد الرئيس السابق باراك أوباما،
كما أنها عملت على نشر اخلالف واالنقسام يف

اجملتمع األمريكي خالل فترة االنتخابات األمريكية
وقبلها.

وعملت هذه احلسابات على التأكيد على أال
يذهب أي من أصحاب البشرة السمراء األمريكيني

)األمريكيني األفارقة( بجانب أي مواقع للشرطة
األمريكية من أجل احلصول على البوكيمون،

وذلك بسبب ارتكاب الشرطة جلرائم عديدة

عنصرية ضد املواطنني األمريكيني ذوي األصل
Do األفريقي، وبحسب سي إن إن، فإن حركة

 not Shoot Usاملنسوبة لألمريكيني
األفارقة، والتي ظهرت على وسائل التواصل

االجتماعي هي يف احلقيقة تابعة لروسيا.
كما أكد املوقع أن هذه احلركة وحسابها على

يوتيوب قام بنشر قرابة 200 فيديو ذات محتويات
حتريضية على الشرطة األمريكية، ثم بعد ذلك

قامت هذه احلركة على حسابها على منصة
 Tumblrمناصريها من

السود األمريكيني حلركة
Black Lives Matt
 terبدعوتهم للمشاركة يف

Pokémon Go لعبة
بالقرب من املناطق حيث

جرت مواجهات عنيفة بني
الشرطة األمريكية

واملتظاهرين، كما دعت
احلملة لتغير أسماء

البوكيمونات يف هذه اللعبة
بأسماء الضحايا الذين

سقطوا يف مواجهات مع
الشرطة، وخصصت جوائز

للفائزين وهي عبارة عن
بطائق هدايا من أمازون.

من جانبها، قالت الشركة
املنتجة للعبة بوكيمون جو،
شركة نيانتك، يف بيانٍ لها،
أن اللعبة مت استخدامها عن
طريق أطراف ثالثة بطريقة
مسيئة، ودون إذن،وأنها
ستحقق يف هذا األمر.

كيف علق الطرفان على
األمر وهل يُعزل ترامب؟

لم يُعلِّق ترامب على االتهامات هذه املرة، وإمنا
قالت سفيرة الواليات املتحدة يف األمم املتحدة،
نيكي هايلي، اخلميس، إن روسيا تستخدم
التدخل االنتخابي كسالحها املفضل، داعية إلى
محاسبتها على هذا النوع من احلرب، وأضافت
خالل ندوة يف نيويورك أنه عندما يكون باستطاعة
أي بلد أن يتدخل يف انتخابات بلد آخر، فهو مبثابة
احلرب، مبررة بذلك أن روسيا عملت على تغيير
مسار الدميوقراطية عما يرغب فيه الناس، مؤكدةً
أنه لم يحدث شيء كهذا من قبل.

من جانبها، ردت السفارة الروسية يف واشنطن على
االتهامات املوجهة لها، وعلى تصريحات السفيرة

األمريكية يف األمم املتحدة قائلة إن روسيا لم تتدخل
قط يف الشؤون الداخلية للواليات املتحدة، وال تزال
مستعدة لتطبيع العالقات الثنائية، وأوصت واشنطن
بالبحث عن الذين تدخلوا يف انتخاباتهم بني احللفاء

واألصدقاء.
وختمت السفارة تعليقها بالتأكيد على أنه بالرغم من

كل التحركات غير الودية، دأبت روسيا خالل كل
هذه السنوات للعودة إلى العالقات الطبيعية مع

الواليات املتحدة، ونحن على استعداد لبنائها على
أساس من املساواة واالحترام املتبادل. ومنفتحون

ألي حوار صريح مع الواليات املتحدة على أي
أجندة ثنائية ودولية إليجاد نهج مشترك حلل املشاكل

املشتركة، بحد تعبيرها.
ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات االستخبارات

األمريكية مبحاولة التأثير على حملة االنتخابات يف
الواليات املتحدة، وكان املتحدث باسم الرئاسة

الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه
االتهامات بأنها ال أساس لها على اإلطالق، يف
الوقت الذي قال فيه الرئيس الروسي، فالدميير

بوتني، أن اخملابرات األمريكية تستطيع بسهولة تلفيق
أدلة زائفة عن اختراق إلكتروني روسي، باإلضافة

إلى تأكيده على أن اخملترقني الذين تدخلوا يف
االنتخابات األمريكية، والذين اعتبرت الواليات
املتحدة أنهم من روسيا، ميكن أن يكونوا من أي

مكان يف احلقيقة، وحتى من الواليات املتحدة ذاتها.
وينظر الكوجنرس األمريكي يف تدخل روسي محتمل

يف انتخابات عام 2016 الرئاسية، ومت تشكيل جلنة
خاصة برئاسة روبرت مولر لإلشراف على حتقيق

فيدرالي يف األمر.
ومبوجب القانون الفيدرالى، يحظر على احلكومات
األجنبية والرعايا األجانب تقدمي مساهمات أو إنفاق

أموال للتأثير على انتخابات احتادية أو أمريكية أو
محلية فى الواليات املتحدة؛ حيث إن املادة 25 من

الدستور األمريكي هي األنسب للموقف احلالي؛
فهي تنص على إمكانية عزل الرئيس يف حالة تعريض

األمن القومي األمريكي للخطر شريطة موافقة ثلثي
أعضاء الكونغرس، بحيث يتم عزل الرئيس

وتنصيب نائبه رئيسًا للواليات املتحدة، وهذا
اإلجراء يتم إذا اتفقت نصف احلكومة والنائب أن

الرئيس ال يصلح لإلدارة وغير قادر على القيام مبهام
منصبه، مع احلصول على موافقة أغلبية أعضاء

الكوجنرس، وهو األمر الذى لن يواجه حتقيقه
صعوبة أو متلمل من قبل نواب الكوجنرس

اجلمهوريني، نظرًا ألن نصف احلكومة اجلمهورية
ترى أن الرئيس غير صالح.

*  يسعى أعضاء مجلس الشيوخ
األمريكي من أجل وضع قانون

من أجل حتقيق الشفافية يف
اإلعالنات املنشورة على موقع

التواصل االجتماعي األكبر،
وذلك بعد اتهامات كبيرة

بتورطه واعتباره أداة ساعدت
يف التدخل الروسي يف

االنتخابات الرئاسية األمريكية
عام 2016؛ حيث وُجدت عدد من
احلسابات الناشئة على فيسبوك،

والتي تعمل لصالح روسيا
ومرتبطة بها، قد استخدمت
فيسبوك، وأدواته، مبا فيها
اإلعالنات، وتطبيق الرسائل

)فيسبوك ماسنجر(.



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

احلرم اإلبراهيمي.. 
كيف حتول رابع األماكن املقدسة

للمسلمني إلى مَرقص
لإلسرائيليني؟ 

اليهود يصرون كل يوم على تدنيس احلرم اإلبراهيمي دون أن يردعهم أحد
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رحلة إفساح احلرم اإلبراهيمي للراقصني اليهود

مضت األيام القليلة املاضية مثقلة على نفوس سكان
اخلليل، كانوا مجبرين على مواصلة شؤون حياتهم،

وهناك  قرابة 40 ألف مستوطن يهودي يقتحمون احلرم
اإلبراهيمي لالحتفال بـ؟عيد العرش؟، وهم أيضًا
ينصاعون ملنع رفع اآلذان التي قد تصل حاالته يف

أوقات األعياد اليهودية إلى 90 مرة شهريًا.
لم يكن ليحدث ذلك إال على دمائهم، فبعد مجزرة

احلرم اإلبراهيمي يف عام 1994 وقتل 29 مصليًا داخل
املسجد، سيطرت إسرائيل على 60% من مساحة

احلرم، وأغلق طرق البلدة إال طريق واحد ال يُدخل
منه إال عبر البوابات اإللكترونية التي تغلق منذ الساعة

التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحًا، األمر الذي قيد
حركة خروجهم ودخولهم إلى منازلهم، أما يف داخل

احلرم نفسه، فـ26 كاميرا، واإلضاءات الكاشفة
ومجسات صوت وصورة، تقيد احلركة ألبعد احلدود.

أما عن رحلة الصالة فتختلف عن الذهاب ألي من
املساجد األخرى، فما أن يقصد املصلى احلرم حتى

يطالبه اجليش اإلسرائيلي بإخراج ما بحوزته من معادن
قبل االنتقال لدخول احلواجز احلديدية التي يعرفها أهل

اخلليل بـ)املعاطات( أو )القفص(، وعند باب احلرم
يكون احلاجز األول الذي يدخله املصلى لينتقل إلى

)املعاطة( الثانية التي يتحكم بفتحها أو إغالقها مزاج
اجلندي اإلسرائيلي، ثم ينتقل املصلى بعدها للتفتيش

الذاتي ثم املرور عبر آالت الفحص اإللكتروني.
يقول منسق جتمع شباب ضد االستيطان يف اخلليل،
عيسى إسماعيل عمرو أنه: ”يف األعياد اليهودية يتم

إغالق املسجد اإلبراهيمي واملنطقة احمليطة متامًا، وال

يسمح للمواطنني بالدخول
أو اخلروج، كما مينع

املواطنني من اخلروج من
منازلهم والذهاب إلى

مدارسهم أو أعمالهم”،
ويضيف : ”االستفزازات املستمرة من قبل اجليش

واملستوطنني هدفها تهجير املنطقة وتهويدها
بالكامل، وهي مستمرة منذ مجزرة املسجد

اإلبراهيمي التي قررت إسرائيل بعدها التقسيم
املكاني والزماني، لتزيد إجراءات التهويد مع

الوقت”.
وتذكر ورقة بحثية صدرت مؤخرًا عن مركز)عبداهلل

احلوراني للدراسات والتوثيق( أنه: ”ال يسمح لغير
السكان الفلسطينيني بالدخول إلى داخل البلدة
القدمية إال بإذن خاص أو بتنسيق مسبق، والتي

وضع على جميع مداخلها املتصلة باألحياء األخرى
حواجز )21 حاجزًا( شبيهه باملعابر احلدودية من

أجل التفتيش والتدقيق باألسماء والتنكيل يف
املواطنني، باإلضافة إلى إغالق بعض املمرات

الضيقة باألسالك الشائكة ووضع البوابات احلديدة
قرب التجمعات الفلسطينية داخل البلدة من أجل

الفصل بينهم وبني البؤر االستيطانية”، ويضيف
التقرير املعنون بـ)سرطان أسود يلتهم قلب اخلليل(:

”هناك أيضًا اعتداءات املستوطنني املستمرة ضد
السكان الفلسطينيني بشكل متواصل، من عمليات

دهس وإلقاء حجارة وشتائم وغيرها، باإلضافة إلى
إلقاء احلجارة واألوساخ على بيوت السكان

ومحاولتهم الدائمة إلى السيطرة على بيوت أخرى
كما حدث مؤخرًا مع عائلة الرجبي”.

زيادة تهويد احلرم بعد اجملزرة

احتلت مدينة )خليل الرحمن( كغيرها من مدن الضفة
الغربية يف العام 1967، ومنذ هذا الوقت سعت

إسرائيل لتهويد احلرم اإلبراهيمي، متدرجةً يف
إجراءات السيطرة عليه،فخصص أماكن لصالة اليهود

فيه، ومنع دخول املسلمني كليًا إليه يف أيام األعياد
واالحتفاالت اليهودية. لكن ما حدث بعد وقوع

مجزرة احلرم اإلبراهيمي التي ارتكبها املتطرف )باروخ
غولدشتاين( عام 1994 يف صالة الفجر، وإغالق

احلرم ملدة تسعة أشهر، هو خروج جلنة سميت بـ)جلنة
شمغار(، بعدة توصيات تفرض واقعًا صعبًا على

احلرم وأهله، منها تقسيم احلرم اإلبراهيمي إلى
قسمني، بحيث سيطر االحتالل على اجلزء األكبر من

احلرم )حوالي 60% من مساحته(، وتخصيصه لدخول
اليهود دون سواهم بعد، ويضم القسم الذي سيطر
عليه من احلرم: مقامات وقبور أنبياء، وشخصيات

تاريخية، إضافة إلى صحن احلرم، وهي املنطقة
املكشوفة فيه.

بذلك اعتبرت اجملزرة بداية مخطط لتنفيذ تطهير عرقي
ينال من سكان البلدة القدمية باخلليل التي أغلقت
أغلب وأهم منافذها وفصلت عن اخلليل املدينة،

فأغلق الشريان الرئيسي )شارع الشهداء(، وأغلق
1800 محل جتاري بالبلدة القدمية، وبدأ مسلسل منع

رفع األذان عشرات املرات شهريًا، كما وضعت
السلطات اإلسرائيلية بعدها كاميرات وبوابات

إلكترونية على كافة املداخل.

قدسية املسجد عن املسلمني واليهود

أقدم بناء مقدّس تتم فيه العبادة حتى اليوم، يشبه يف
بنائه املسجد األقصى، إذ يحيط به سور ضخم بنيٌّ

من حجارة يصل طول بعضها لسبعة أمتار.
يعد احلرم اإلبراهيمي بالنسبة للمسلمني، هو رابع

األماكن املقدسة، أقامه نبي اهلل إبراهيم عليه السالم،
بعد أن اشترى مغارة )املكفيال( من عفرون بن

صوحر، وهو اآلن يضم أضرحة األنبياء إبراهيم
ويعقوب وإسحاق عليهم السالم وزوجاتهم سارة

والئقة ورفقة، كما تؤكد الروايات أن رفات يوسف
عليه السالم نقل من نابلس إلى اخلليل ليكون بجانب

آبائه، بينما يقول يروي البعض أن احلرم اإلبراهيمي
يضم أيضًا أضرحة آدم وسام ونوح.

ويعود تاريخ بناء احلرم اإلبراهيمي باخلليل، إلى
1900 سنة قبل امليالد، فقد أسس خالل حكم

)هيرودس األدومي( ملدينة اخلليل )7-37 ق.م )
ق.م(، ثم قام الرومان ببناء كنيسة مكان احلرم، إلى

أن هُدمت هذه الكنسية على يد الفرس بعد أقل من
100 عام، ثم حتولت الكنسية إلى مسجد يف العصور

اإلسالمية األولى، لكن أعاد الصليبيني بناء كنيسة
كاتدرائية، وبقيت حتى عاد املسجد بعد حترير صالح

الدين لفلسطني عام 1187 ويسمى اليهود احلرم
اإلبراهيميّ باسم كهف البطاركة أو مغارة )املكفيلة(،

وهو ثاني األماكن املقدّسة عندهم بعد جبل
الهيكل،يقدسونه ألن النبي إبراهيم وزوجته دفنا

فيه، وكذلك نسله إسحق ويعقوب وزوجتاهما رفقة
وليئة، بل يَعتبر بعض اليهود اخلليل أكثر قدسية حتى
من مدينة القدس، ألنها تضم أضرحة النبي إبراهيم

وساللته.

اليونيسكو يؤكد: ال حق لليهود 
يف احلرم اإلبراهيمي

”هذا قرار سخيف آخر اعتمدته منظمة اليونيسكو،
وهذه املرة قررت اليونيسكو أن مغارة )اخملبيال( يف

مدينة حبرون )اخلليل( عبارة عن موقع فلسطيني،
أي أنه غير يهودي، وأن هذا املكان يتعرض للخطر”،

هكذا رد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن نتنياهو
غاضبًا على قرار )يونيسكو( يف يوليو )متوز( املاضي
اعتبار البلدة القدمية التي يقع فيها احلرم اإلبراهيمي

)منطقة محمية( بصفتها موقعًا ”يتمتع بقيمة عاملية
استثنائية”، مضيفًا: ”أليس هذا موقعًا يهوديًا! فمن هو

الذي دفن هناك؟ أبراهام ويتسحاق ويعقوب وسارا
وريفكا وليئا. هؤالء هم آباؤنا وأمهاتنا. هذا املوقع

يتعرض للخطر”.
ينفي رئيس سدنة احلرم اإلبراهيمي )حجازي أبو

سنينة( أن يكون لليهود حق يف احلرم اإلبراهيمي،
ويوضح : ”كل احلقائق التاريخية تثبت أن هذا

املسجد إسالمي بالكامل، فاملسجد يعتبر معلمًا
إسالميًا خالصًا للمسلمني وال يجوز ألتباع الديانات
األخرى التواجد فيه، خصوصًا أن اليهود أنفسهم ال

يعترفون بحرية العبادات لآلخرين”.
من جانبه، يؤكد مدير املسجد اإلبراهيمي يف دائرة

أوقاف اخلليل )منذر أبو الفيالت( على أن: ”سلطات
االحتالل تسعى دومًا إلى تغيير الوقائع واملعالم يف
منطقة املسجد اإلبراهيمي لتؤكد أنها سيدة املكان

وأنها صاحبة احلق، وأن الفلسطينيني ال دور لهم،
وأن املسجد كنيس وليس مسجدًا”.

ويضيف يف حديث خاص لـ)املركز الفلسطيني
لإلعالم( : ”إن تغيير احلواجز من معدنية وخشبية إلى

إسمنتية وبناء غرف مغلقة بجوار احلواجز كل ذلك
من أجل بسط نفوذ االحتالل على كامل مداخل

املسجد والتحكم بدخول املصلني والتنكيل بهم داخل
الغرف اإلسمنتية املغلقة بعيدا عن كاميرات الصحفيني
واإلعالميني التي فضحت ممارسات االحتالل بالقرب

من املسجد اإلبراهيمي”.

فلسطني احملتلة
Occupied Palestine

كتابة وحترير : ميرفت عوف - هناك شيء يقهر الفلسطينيني باستمرار، يف
البلدة القدمية باخلليل وحتديدًا يف ساحات احلرم اإلبراهيمي الشريف، حيث

يرقص املستوطنون اليهود، وبعضهم يغني، وآخرون ميسكون مبزاميرهم
مبتهجني بأعيادهم، أمام مقامات األنبياء، وزوجاتهم املدفونني أسفل احلرم. ففي

احلرم اإلبراهيمي تفعل إسرائيل ما يحلو لها وملستوطنيها، متنع اآلذان 90 مرة
يف الشهر، وتغلق كل املسجد عشرة أيام يف العام، وحتظر اخلروج والدخول

يوميًا من الساعة الرابعة حتى التاسعة مساء على سكان احلرم، حتقق ذلك بعدما
متكنت على دماء املصلني من تقسيمه والسيطرة على 60% منه.
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صنعاء  - العربي األمريكي اليوم - محمد محمد
إبراهيم - لقد مثّل يوم الرابع عشر من أكتوبر من عام

1963، ثمرة نضال وتضحيات أجيال احلركة
الوطنية اليمنية، على مرّ 125 عام ) هي عمر

االحتالل حتى فجر 14 أكتوبر 1963م( لدحر
املستعمر، من جنوب الوطن، ولم تكن تضحيات

أبناء اليمن اجلسام خصوصاً يف عدن وأبني والضالع
وحلج وغيرها من احملافظات اليمنية، محصورة يف

تلك الفترة، إذ ظل اليمنيون يقارعون الغزاة، منذ ما
قبل إطاللة البرتغاليني محاولني استعمار عدن قبل
خمسمئة عام وأبعد، وخالل هذه الفترات كانت

املقاومة شرسة ولم يكن من السهل أمام القوى
االستعمارية السيطرة على عدن، فقد حاول املستعمر

البريطاني يف أكثر من محطة صراع، لتحشد قوتها
املترامية يف أصقاع األرض وأحدث أسلحتها الحتالل

عدن، عام 1838م، لتستمر املقاومة بني صعود
وهبوط، وصوالً إلى ثورة 14 أكتوبر 1963م التي

مثلت انطالقة الشرارة األولى للثورة يف جنوب الوطن
ضد االستعمار البريطاني، بقيادة الشهيد راجح بن

غالب لبوزة، والتي دامت أربع سنوات، خاض
اليمنيون يف جنوب الوطن خاللها أعتى املواجهات

العسكرية مع االستعمار البريطاني )اإلمبراطورية
التي ال تغيب عنها الشمس حنيها( يف جميع جبهات

القتال، يف الوقت الذي يخوض اليمنيون يف شمال
الوطن مواجهات قاسية وشرسة حلماية النظام

اجلمهوري من فلول امللكية املدعومة
بالسالح واملال والسعودي حينها،
وأيضاً مبؤازرة املستعمر سواء على

أرض املعركة أو سياسياً ومواقفاً
دولية، وهو ما فرض على اليمني

)شماالً وجنوباً( أن االستماتة
والتضحية يف ميادين حماية النظام

اجلمهوري حتى االنتصار على فلول
امللكية، وتوجيه الضربات املوجعة
للمستعمر حتى نال جنوب الوطن

استقالله من االستعمار البريطاني يف
30 نوفمبر 1967، بعد احتالل دام
129 عاماً ) هي عمر االحتالل حتى

فجر 30 نوفمبر 1967م(.. 
هذه الفترة لم تكن خالية من املقاومة
أو معبرة عن االستسالم وامنا كانت

متقدة بثورات تلو الثورات وحركات
حتررية وكانت مشتعلة على املواجهة بالفكرة والكلمة

والصحافة واملنتديات، وكذلك بالسالح
واملواجهات.. وألن اإلجنليز كانوا يدركون انهم لن

يقدرون على البقاء يف عدن دون مقاومة، عمدوا إلى
بناء القالع واحلصون.. وكان توقعهم صحيحا فلم

ميضي عام واحد على االحتالل حتى انفجرت
املقاومة اليمنية من جديد فقد زحف الى عدن حوالى

خمسة ألف مقاتل من قبائل حلج وأبني ومناطق
األرياف اليمنية القريبة من عدن، ودارت بينهم وبني

القوات البريطانية معارك حامية بالقرب من جبل
حديد ولكنهم انهزموا بسبب الضرب الشديد الذي

واجههم به البريطانيون من البر والبحر وقام االسطول
البريطاني مبحاصرة ساحل ابني ومنع السفن التجارية

من الدخول الى ميناء )شقرة( عقابا للسكان الذين

اشتركوا يف املقاومة ولكن القبائل لم تستسلم بل عادت
الى مناطقها تستعد للمعارك القادمة وقد قطع سلطان
حلج الطرق املؤدية الى عدن وزاد من الضرائب على

املنتجات الزراعية التي تذهب الى عدن حتى يقطع
التموين على االجنليز وقد واصلت القبائل هجماتها
على عدن عدة مرات إلخراج االجنليز منها ولكنهم

كانوا يفشلون امام القوات البريطانية املدربة تدريبا

يف ذكراها الـ)54( يستعيد اليمنيون مسار
التضحيات وجسامة التحديات املستقبلية 

ثورة الـ 14
أكتوبر1963م 

محطة النضج األهم 
يف كفاح اليمنيني

-  ذكرى ثورة أكتوبر يف هذه الظروف الصعبة تشعل
ذاكرة الكفاح اليمني مبزيد من اإلصرار على احلرية 

- ما مير به اليمن عموما وعدن خصوصاً حريّ بكل ميني
استعادة روح الوحدة ومواجهة التحديات والعدوان

- وقف املستعمر إلى جانب امللكيني لعلمه أن النظام
اجلمهوري هو املدد احلقيقي للكفاح ضده

- املال السعودي حاول تثبيط عزائم الكفاح ضد امللكيني
واملستعمرين بتمويل احلروب األهلية

YEMEN اليمن

بالقدر الذي كانت به ثورة الـ)14( من أكتوبر  1963م، متثل املد الثوري احلقيقي لوهج
النصر السبتمبري 1962م كانت أيضاً خالصة ملسيرة احلركة الوطنية يف جنوب الوطن

وشماله منذ وضع اإلجنليز أقدامهم يف سواحل عدن كأهم مدن الشرق األوسط يف
1838م.. يف هذه املادة سنتتبع أهم محطات مسيرة كفاح اليمنيني خالل ما يقرب

القرنني، من الزمن، ضد االستبداد الداخلي واحلكم الفردي، وضد االستعمار والوصاية
اخلارجية، التي حاولت التطاول على سيادة اليمن وحتويلها إلى محطة صراعات للكسب

الدولي ومصالح القوى الكبرى، بحكم موقع اليمن االستراتيجي الهام.. لكن األهم يف
البداية هو التعريج على األهمية التي متثلها هذه الذكرى، اجمليدة، وخصوصاً يف هذه

الظروف الصعبة التي تهدد النسيج االجتماعي اليمني، بالضياع من جديد، وحتت ضغط
صراع قوى -خُيّلَ لها -أنها قوى استعمارية ناشئة وجديدة.......... إلى التفاصيل
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YEMEN اليمن
جيدا وقوتهم البحرية القوية ففي احدى املرات جتمع

رجال القبائل يف بير احمد ومتركزا هناك ليمكنوا
القوافل التي حتمل املنتجات الزراعية الى عدن

فهاجمهم من جنود االحتالل  ودمروا املوقع
وتوجهوا الى الشيخ عثمان ودمروا قلعتها.  

وال يتسع املقام هنا لذكر املعارك املتتالية التي دارت
رحاها داخل عدن بني القبائل اليمنية اخملتلفة وقوات

االجنليز ، ولكن جتدر اإلشارة هنا إلى أن انتفاضة
األرياف أو االنتفاضات الشعبية يف مناطق األرياف

مثلت صورة أخرى من صور الرفض للوجود
االستعماري مثل انتفاضة بن عبدات يف حضرموت

من عام 1938م ــ 1945م وانتفاضة قبائل ردفان يف
السنوات 1936، 1937، 1946، 1949،

1954 وكذا انتفاضة الواحدي سنة 1941م
وانتفاضة حضرموت يف السنوات 1944، 1951،

1952، 1955، 1961، وانتفاضة بيحان عامي
1946م، 1947م وانتفاضة الصبيحة عام 1942م

وانتفاضة الفضلي يف األعوام 1945، 1956م،
1957م، إضافة إلى انتفاضة احلواشب عام 1950م

،وانتفاضة دثينة عام1958م وانتفاضة يافع يف
األعوام 1958م ،1959م، وصوالً إلى انفجار
ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963م- التي أتت

امتداداً لثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م
يف شمال الوطن- واملعارك الشرسة التي تلتها سواء

خارج عدن أو يف العمق االستراتيجي للوجود
البريطاني داخل شوارع وأحياء عدن.

واحدية الثورة

إن التحرر من االستبداد واالستعمار ملحمة مطولة تبدا
فصولها الطويلة من اشتداد وطأة الظلم على كل مواطن

على وجه خارطة اليمن اجملزئة حتت نظامني استبدادي
كهنوتي، يرى احلق اإللهي يف حكم رقاب الناس تالداً

بعد تالد، ونظام استعماري حدود مصلحته تقتضي
اغتصاب جغرافيا العالم إن أمكن ، وال حق ألحد فوق

مصلحته حتى ولو كان املطالب بحقه هو الوطن
الـمُغْتَصَب، وكان هناك اتساق بني النظامني فثوار

الثورتني الدستورية واجلمهورية يف الشمال الذين الذوا
بعدن لقوا أقسى معامالت املستعمر، بل أن أول طعنة
تلقتها ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م يف

اسبوعها األول هو من قبل املستعمر البريطاني الذي
وجه أرتال الدعم باملال والسالح إلى بيحان حيث فلول

امللكيني األكثر جاهزية للقضاء على الثورة
السبتمبرية.. وليس غريباً هذا فاملستعمر يدرك أن

الثورة السبتمبرية ما هي أال مقدمة أولى وقاعدة صلبة
للثورة عليه، فقد جاء هدفها األول معلناً ذلك وهو

"التحرر من االستبداد واالستعمار ومخلفاتها وإقامة
حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني
الطبقات" وهو ما صمد وضحى ألجله اليمنيون ليعود
معظم مناضلو جنوب الوطن من صعدة وحجة حيث

معارك الدفاع عن النظام اجلمهورية إلى ردفان، لتفجير
ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963م ، أي بعد عام و
)18( يوماً متاماً، من ثورة 26 سبتمبر 1962م، التي
جاءت نتيجة لتفاعل عوامل كثيرة تاريخية واجتماعية

وسياسية شكلت يف مجملها مخرجاً تاريخياً حرر
الشعب اليمني من نظام العزلة وكسر احلواجز التي

كانت تعيق تكوّن اجملتمع اليمني احلديث املعاصر يف
جوانبه االجتماعية واالقتصادية والسياسية

واأليديولوجية، لتأتي ثورتي السادس والعشرين
من سبتمبر 1962م الرابع من أكتوبر  1964م

كتتويج حقيقي تالزمي، للتضحيات اجلسام يف
جنوب الوطن وشمال الوطن، ومحطة يعدها

املؤرخون هي األكثر نضجاً واألهم يف مسار
نضاالت اليمنيني، على مر السنني العجاف..

ليس مبالغة يف ذلك فإذا كانت ثورة الـ 26من
سبتمبر، قد وضعت يف صدارة أهدافها مهمة

تعزيز الكفاح  من أجل حترير الشعب اليمني من
االستبداد واالستعمار، فإن ثورة الرابع عشر من

أكتوبر، كان هي املبتدأ احلقيقي ألكثر مراحل
النضال اليمني تضحية كونها تواجه أعتى نظام

عاملي دولي استعماري.. 
وألن كل ميني ينشد الوحدة الوطنية فقد ترجمت

هذه األحالم يف االجتاه إلى االسهام على كل
اجلبهات لدحر املستعمر، وذلك كمحطة ثانية على

طريق استعادة اليمنيني لوحدته الوطنية وبناء
اجملتمع الدميقراطي؛ وحتولت الثورة اليمنية

بوجهيها السبتمبري واألكتوبري، إلى مشروع
وطني شامل للتغيير، مواجهاً حتديات البقاء

واالستمرار يف كل اجلبهات وذلك من القوى
املعادية للثورة من فلول النظام اإلمامي البائد التي

خاضت ضد اجلمهورية الفتية حرباً ضروساً بهدف
اسقاطها ومتكنت الثورة من حتقيق انتصار حاسم

عليها وحتطيم حصار السبعني يوما الذي استهدف
إسقاط صنعاء عاصمة اجلمهورية ومهد الثورة..

احلاضر وحتديات املستقبل
يف هذا الهجير القائظ، من الشتات اليمني وتشظي

اليمنيني غير املسبوق يف تاريخهم املعاصر، ويف هذه
الظروف الصعبة التي متر بها اليمن من نزاعات

وصراعات سلطوية داخلية منها ما طفا على السطح
ومنها ما تضمره األيام، ومن عدوان خارجي جاء

مرتديا شعارات زائفة لتمرر أجندته ومصاحله وتصفية
حساباته على األرض اليمنية فطال اإلنسان اليمني ،

ودمر كل مقدرات وبنية الدولة اليمنية احلديثة،
وتراكماتها البنيوية منذ خمسني عام وأكثر، ويف هذه

األيام االستثنائية تأتي الذكرى الرابعة واخلمسني لثورة
الرابع عشر من أكتوبر 1963م املباركة، التي فجرها

اليمنيون ضد اإلمبراطورية االستعمارية التي ال تغيب
عنها الشمس،

ليستشعر اليمنيون مدى اخلطر احملدق بهم ومبكتسبات
نضالهم الطويل، وتضحياتهم يف سبيل حترير اليمن من

االستبداد واالستعمار، وامنا يجري يف عدن ومعظم
احملافظات اليمنية من تسلط التيارات املتطرفة على املدن

الرئيسة، وهو إعادة التاريخ لنفسه ولكن يف صور
جديدة، وأدوات أكثر حماقة ودماراً على اإلنسان

اليمني واملنطقة بأسرها، غير أن عدن  أو غيرها كانت
وما تزال عصية على تطالها يد االستعمار يف قلب العصر

احلديث إن حدث ما يشبه ذلك فمسألة وقت يحدده
مساره الزمني واقع الشتات اليمني.. فصحيح أنها قد

تقبل على مضض تناحر أبنائها الذين أظلهم الصراع
السلطوي مبا يحتمله من إقصاء لبعضهم البعض، لكنها
أبداً لن تكون ليدٍ أجنبية استعمارية أخرى، ولن تتحول

من مستعمرة بريطانية إلى مستعمرة تتبع أي قوى إقليمية
عربية خليجية، وهو ما يجب أن يدركه ويتذكره

اليمنيون يف هذه املناسبة..
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ديلي بيست: الدعم األمريكي يف تدمير اليمن 
يخلق تهديدات خطيرة على الواليات املتحدة

يف حملته االنتخابية، اتهم ترامب السعودية بأنها كانت وراء هجمات احلادي عشر من سبتمبر االرهابية. ولكن يف
األشهر الثمانية األولى من حكمه عام 2017، باعت الواليات املتحدة ما مجموعه 1.56 مليار دوالر من األسلحة إلى

اململكة العربية السعودية الستخدامها يف احلرب املدمرة على اليمن.
قبل أن يخرق ترامب تقليداً تاريخاً ممتداً، وذلك بجعله السعودية أول وجهة له يف زياراته اخلارجية كرئيس، حيث القى

استقباالً محفوفاً بالهدايا الكثيرة، وتشير التقارير إلى أنه وقع صفقة أسلحة حققت رقماً قياسياً جديدا مع اململكة )بعد أن
تواصلت إدارته مع الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن للحصول على أسعار أرخص للمملكة(.

وقبل أن يشارك بعدها يف رقصة سيوف مخصصة للرجال فقط يف الرياض، وقبل أن يعمل على حشد التأييد حلرب
السعودية باليمن التي انتقدها الكثيرون والتي تسببت يف كارثة إنسانية كبرى، وقبل أن يزعزع من موقف وزير خارجيته،

وذلك باصطفافه الواضح مع السعودية يف نزاعها الدبلوماسي مع قطر. قبل أن يحدث أي من هذا يف احلقيقة، وجه
ترامب نقداً الذعاً للمملكة.

يف احلقيقة، ذهب ترامب، الذي كان مرشحاً رئاسياً حينها، إلى حد القول مرتني يف يوم واحد يف فبراير 2016، إن
السعودية هي من تقف خلف هجمات احلادي عشر من سبتمبر االرهابية. وانتقد ترامب، خالل مناظراته الرئاسية مع

هيالري كلينتون، مؤسسة هيالري كلينتون، حلصولها على مساهمات من سعوديني، قائالً: "هؤالء أناس يقتلون النساء
ويعاملوهن بقسوة وفظاعة، ومع ذلك تأخذون منهم األموال".

ومذ ذلك احلني، باع ترامب ما قيمته املليار دوالر من األسلحة للمملكة العربية السعودية، وفقاً لتحليل جديد أجرته
صحيفة "ديلي بيست" على بيانات التصدير من مكتب اإلحصاء بالواليات املتحدة األمريكية.

يف االشهر الثمانية األولى من عام 2017، سلمت الواليات املتحدة أسلحة تساوي قيمتها اإلجمالية 1.56 مليار دوالر
إلى السعودية. وخالل هذه الفترة باعت الواليات املتحدة للمملكة أكثر

من ضعف ما كانت تبيعه لها سابقاً من الصواريخ والذخائر وما
يقارب ضعف املركبات احلربية املصفحة مثل دبابات م1، وذلك

مبقارنة هذه األرقام مع مثيلتها يف األشهر الثمانية األولى من
عام 2016، يف ظل حكم إدارة أوباما.

باإلضافة إلى ذلك، وجدت "ديلي بيست" أن إدارة
ترامب شحنت ما يساوي قيمته 561 مليون دوالر من

القنابل والصواريخ، و503 ماليني دوالر من
املركبات احلربية وقطع الغيار، و552 مليون دوالر

من قطع غيار وصيانة الطائرات احلربية مثل
مروحيات األباتشي والبالك هوك وطائرات
الـF15 الستخدامها يف احلرب املدمرة على

اليمن. ومثل إجمالي قيمة األسلحة املصدرة
للسعودية زيادة مبقدار 70 مليون دوالر مقارنة

بفترة األشهر الثمانية نفسها يف عام 2016
وانتقد خبراء مراقبة تصدير األسلحة هذه الزيادة
لعدة أسباب، لعل أهمها الكارثة اإلنسانية التي

تعصف باليمن. وقال جيف أبرامسون اخلبير بجمعية
السيطرة على األسلحة، لـ"ديلي بيست": "ال يجب على

الواليات املتحدة إرسال املزيد من األسلحة إلى حروب ال
ميكن حسمها وإلى أيدي دول تستخدم األسلحة األمريكية

ضد أهداف مدنية. بدالً من ذلك، يجب على إدارة ترامب أن
تستخدم نفوذها إليجاد حل سياسي للحرب املدمرة يف اليمن والتي

أدت إلى كارثة إنسانية هائلة بالبالد".
وقتل أكثر من 10 آالف مدني يف هذه احلرب وجرح ما يزيد على 40 ألفاً آخرين. أغلب هذه اإلصابات كانت نتيجة
للهجمات اجلوية للتحالف السعودي. هذه احلرب التي تقودها السعودية، أدخلت اليمن الفقير إلى واحدة من أسوأ

األزمات اإلنسانية يف العالم. فأكثر من 19 مليون شخص - أي ما يقارب 80% من السكان - يحتاجون لنوع من أنواع
املساعدة اإلنسانية.

وقال خبير األسلحة جولبي جودمان، ومدير وحدة مراقبة الدعم األمني مبركز السياسة الدولية، لـ"ديلي بيست": "هناك
الكثير من القلق يحوم حول دفعة إدارة ترامب الكبيرة من األسلحة، وحول إزالة بعض القيود التي وضعتها إدارة أوباما

على مبيعات األسلحة، مثل الذخائر املوجهة بدقة للسعودية".
وأضاف جودمان: "بشكل عام، نحن قلقون من أن إدارة ترامب تخفض السقف وتقلل من املراجعات والقيود املبنية

على حقوق اإلنسان. هذا األمر يزداد وضوحاً يف مسألة بيع الذخائر املوجهة بدقة، للسعودية".
ويأتي قرار ترامب بتخفيف القيود التي فرضها أوباما على مبيعات األسلحة، يف الوقت الذي يعاني فيه اليمن أكبر وأسرع

موجة وباء كوليرا مت تسجيلها يف التاريخ، مع توقعات بإصابة 600 ألف طفل بنهاية العام. وهذا من غير املفاجئ يف أن
خبراء حقوق اإلنسان قلقون من أن تصاعد األعمال احلربية يزيد من سوء األوضاع السيئة أصالً يف اليمن.

من جانبها، قالت سارا لي ويتسون، املديرة التنفيذية لـ"هيومان رايتس ووتش" يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
لـ"ديلي بيست"، إن "صادرات األسلحة املستمرة من الواليات املتحدة إلى السعودية، إلى جانب الدعم االستخباراتي

والتوجيه وإعادة التزويد بالوقود الذي تقدمه الواليات املتحدة إلى السعودية - ال تعد غير أخالقية فحسب - بالنظر إلى
القصف السعودي املتهور والعشوائي الذي أدى إلى هذا الدمار الهائل يف اليمن - بل وتخلق أيضاً تهديدات خطيرة على

الواليات املتحدة من حيث املسؤولية القانونية والتواطؤ يف جرائم احلرب املرتكبة. ليس هناك ميني واحد ال يعرف أن
القنابل األمريكية هي التي تقتل آالف اليمنيني. يجب أال يندهش أحد عندما ترتد هذه احلقائق ال محالة لالنتقام من

األمريكيني".
تقف مخاوف ويتسون حول جرائم احلرب على أرضية صلبة. ففي العام املاضي، قصف التحالف السعودي قاعة عزاء

كبيرة مكتظة يف صنعاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 600 شخص. ووصفت األمم املتحدة احلادثة بأنها جرمية
حرب، ألنها كانت من الهجمات التي تسمى الهجمة اجلوية املزدوجة، حيث تستهدف الهجمة الثانية األشخاص الذين

جتمعوا إلنقاذ املصابني من الهجمة األولى.
وأكدت كيت كيزر، وهي خبيرة أخرى يف حقوق اإلنسان ترأس مشروع السالم اليمني الذي يتخذ من واشنطن مقراً له،

مخاوف ويتسون إزاء قانونية بعض عمليات التحالف العسكري قائلة: "الهجمات اجلوية للتحالف هي السبب األول
لإلصابات يف صفوف املدنيني، وهناك رابط واضح بني الهجمات اجلوية للتحالف على البنية التحتية املدنية احليوية

وأزمات اجملاعة والكوليرا التي تعصف بجميع أرجاء البالد".

* صحيفة "ديلي بيست" األمريكية
كني كليبنستني وبول غوتينجر
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املساعدة على وضع حد ملعاناة بلد يقترب من
"مجاعة كبرى"، على حد قول يان إيغالند، رئيس

اجمللس النرويجي لالجئني. وعلى الرغم من ذلك،
وكما ذكرت صحيفة فورين بوليسي، فإن "حملة

القصف اليومية التي تقوم بها قوات التحالف
السعودية لن تقوم لها قائمة بدون وجود طائرات

حربية تابعة للقوات اجلوية األمريكية تزود طائرات
التحالف بالوقود".

كيف وصلنا إلى وجهة النظر هذه؟

يف مارس 2015، أدخلت الواليات املتحدة قواتها
املسلحة يف حرب النظام السعودي ضد انتفاضة
احلوثيني اليمنيني والرئيس السابق علي عبداهلل

صالح. لكن احلوثيني وصالح ال يرتبطون بأي حال
من األحوال باملتطرفني من تنظيم القاعدة أو تنظيم

داعش، والتي كانت الواليات املتحدة تقاتلها يف
جميع أنحاء العالم مبوجب قانون استخدام القوة

العسكرية لعام .2001 ولذا فإن املشاركة األمريكية
يف احلرب يف اليمن ال يشمل هذا القانون.

وحلفائهم سمحت للقاعدة يف شبه اجلزيرة العربية
والفرع اليمني لتنظيم داعش "بتعميق اختراقاتها

ووجودها يف أنحاء كثيرة من البالد". وبعبارة أخرى،
فإن فراغ السلطة الذي خلفته احلرب جعل فرع تنظيم

القاعدة أقوى من أي وقت مضى - ومع ذلك لم يكن
هناك أي نقاش عام حول الدور األمريكي يف تعميق

هذا التهديد ألمننا القومي.
فقبل أربعة عقود، وبعد حملة عسكرية دموية

للواليات املتحدة عبر فيتنام وكمبوديا والوس، جتاوز
الكونغرس حق النقض الذي استخدمه الرئيس
ريتشارد نيكسون يف سن قرار قوى احلرب لعام

1973، مما يعكس عزم الهيئة التشريعية على مواجهة
التجاوز التنفيذي كفرع متكافئ للحكومة. واآلن

نحن أعضاء الكونغرس نستشهد بحكم من قانون عام
1973 الذي يحدد إدخال القوات املسلحة ليشمل

التنسيق أو املشاركة يف حركة القوات املسلحة األجنبية
املشاركة يف األعمال احلربية.

ويتيح هذا القانون وضع مشروعنا "املتميز"، مما يضمن
تصويتا كامال إلزالة قوات الواليات املتحدة غير

املأذون لها من حرب السعودية ضد احلوثيني

وحلفائهم اليمنيني. ويف هذا الصدد، نهدف إلى
إعادة تأكيد السلطة الدستورية الوحيدة للكونغرس

يف مناقشة احلرب وإعالنها.
قد يسبب هذا القرار عدم ارتياح بعض زمالئنا الذين
كانوا على استعداد للتخلي عن مسؤوليات اإلشراف

على الكونغرس إلى البيت األبيض والبنتاغون يف
العقود األخيرة. ولكن اآلن أكثر من أي وقت

مضى، يجب على مجلس النواب أن يكون مبثابة
ثقل موازن لفرع تنفيذي طويل األمد على الدستور -

خاصة يف الوقت الذي هدد فيه رئيسنا أمام األمم
املتحدة "بالتدمير الكامل" لبلد كامل، كوريا

الشمالية.
ولذا فإن ممارسة واجبنا الدستوري هو املفتاح

للتخفيف من الكارثة التي جتتاح اليمن.
وكان مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

قد أعلن يف أبريل املاضي أن "اليمن هي أكبر أزمة
إنسانية يف العالم"، ويف أغسطس، حذرت منظمة

"أنقذوا األطفال" اخليرية من أن مليون طفل ميني
يعانون من سوء التغذية معرضون خلطر اإلصابة

بالكوليرا. ويف أي مكان آخر على األرض اليوم

هناك كارثة عميقة جدا وتؤثر على الكثير من
األرواح، ولكن ميكن أن يكون من السهل جدا
حلها: وقف القصف اجلوي، وإنهاء احلصار،
والسماح لألغذية واألدوية بدخول اليمن حتى

يعيش املاليني.
ونحن نعتقد أن الشعب األمريكي، إذا ما عرض

عليه حقائق هذا الصراع، سوف يعارض استخدام
أمواله الضريبية لقصف املدنيني وجتويعهم من أجل

تعزيز األهداف اإلقليمية للمملكة السعودية.
قرار مجلسنا هو خطوة أولى يف توسيع الدميقراطية
إلى ساحة طويلة معزولة عن املساءلة العامة. هناك

الكثير من األرواح معلقة يف امليزان للسماح لهذه
احلرب األمريكية باالستمرار دون موافقة
الكونغرس. عندما يطرح مشروع قانوننا

للتصويت، يجب على زمالئنا النظر أوال يف احلل
الذي اقترحه مدير اليونيسف، أنتوني ليك، لوقف

املعاناة التي ال ميكن تصورها ملاليني اليمنيني:
"أوقفوا احلرب".

*نيوروك تاميز
*مقال مشترك للسناتورات يف الكونغرس األمريكي رو خانا، مارك بوكان

وولتر جونز

سيناتورات يكتبون يف "نيويورك تاميز":أوقفوا احلرب اللعينة على اليمن!

 Yemenاليمن 
ترجمة خاصة  - تخيل أن جميع سكان والية
واشنطن - 7.3 مليون شخص - على وشك

اجملاعة، باإلضافة إلى ميناء مدينة سياتل الساحلية
حتت احلصار البحري واجلوي، مما يجعلها غير قادرة

على استقبال وتوزيع عدد ال يحصى من األغذية
واملساعدات التي جتلس منتظرة يف اخلارج. هذا

السيناريو الكابوس أقرب إلى الواقع الفاحش الذي
يحدث يف أفقر دولة يف الشرق األوسط، اليمن،

على يد أغنى دولة، اململكة العربية السعودية،
وبدعم عسكري ال غنى له من الواليات املتحدة

وبدون إذن الكونغرس، وبالتالي ينتهك الدستور.
ومنذ ما يقرب من ثالث سنوات، شاركت الواليات

املتحدة جنبا إلى جنب مع حتالف عسكري بقيادة
السعودية واإلمارات العربية املتحدة يف حملة

عسكرية وحشية يف اليمن. وتقوم الواليات املتحدة
ببيع الصواريخ والطائرات احلربية للسعودية،

وتساعد يف اختيار أهداف عمليات القصف اجلوي،
باإلضافة إلى تزويد الطائرات السعودية واإلماراتية

التي تقوم بضربات جوية عشوائية، بالوقود يف اجلو -
وهو السبب الرئيس يف وقوع إصابات بني املدنيني.

ويف الوقت نفسه، فإن التحالف السعودي يجوع
املاليني من اليمنيني كتكتيك شرير للحرب.

هذا أمر مرعب. ومن ثم، قدمنا قرارا من الكونغرس
من احلزبني لسحب القوات املسلحة األمريكية من

هذه األعمال العدائية غير املأذون بها من أجل

وقد أشارت وكالة أنباء "اسوشييتد
برس" إلى أن القاعدة "بحكم األمر

الواقع" حليف للمملكة العربية
السعودية وحتالفها يف معركتها

املشتركة ضد احلوثيني وصالح.
وهذا يثير تساؤال جديا: من ندعم

فعليا يف اليمن؟
وتابعت "فورين بوليسي" إن التدخل

األمريكي يف هذه احلرب غير املصرح
بها ضد احلوثيني وصالح اتبعته إدارة

أوباما ألغراض سياسية - "طريقة
إلصالح العالقات املتوترة مع

السعوديني الذين عارضوا بشدة
االتفاق النووي مع إيران يف يوليو

."2015
هناك سبب وجيه أن الدستور يحتفظ
للكونغرس باحلق يف إعالن احلرب -

وهي عبارة مت اتخاذها يف العصر
احلديث بأنها متنع الرئيس من متابعة

حرب غير مصرح بها يف غياب تهديد
حقيقي أو وشيك لألمة. ومن

الواضح أن نية واضعي مشروع
القرار كانت متنع بالضبط نوع املسار

اخلطير الذي نرسمه.
ووجدت وزارة اخلارجية األمريكية

أن احلرب السعودية ضد احلوثيني
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ضع إعالنك يف اجمللة
العربية األولى 

يف الواليات املتحدة
مجلة العربي األمريكي
اليوم..شاركنا الريادة
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كتابة وحترير : إسماعيل دبارة

ال مفاجأة يف القول إنّ العُمانيني يحبسون األنفاس هذه
األيام، وهم ينتظرون اسم سلطانهم اجلديد الذي

سيكون خليفة حلكم دام أكثر من 46 عامًا لقابوس بن
سعيد بن تيمور الذي متكّن من بناء دولة حديثة لكن

الغموض يلفّ نواياها.
إيالف من تونس: ظرفان مغلقان، واحد يستقر يف

أمان يف العاصمة العُمانية مسقط، والثاني يقبع يف
انتظار يف مدينة "صاللة" مسقط رأس السلطان

قابوس.
يحتوي الظرفان على إسمني اثنني، قد يكونان

متماهيني أو مختلفني، فال أحد يعرف، لكن الثابت
حسب روايات األميركيني املهتمني باملرحلة االنتقالية

العُمانية، أنهما يضمّان اسم خليفة السلطان قابوس،
الذي وصل إلى سدّة احلكم يف السلطنة اخلليجية منذ

46 عامًا.

ظرفان مختومان

ينقل معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى،
صاحب التأثير القوي على القرار يف اإلدارات

األميركية، مقاالً عن "فورين بوليسي" ويفرده مبكان
بارز يف موقعه على شبكة االنترنت.

املقال نُشر بتاريخ أبريل 2017، يقول إنه "على الرغم
من األمر قد يبدو وكأنه مقتبس من إحدى احلكايات

العربية القدمية، إال أن اسم حاكم سلطنة عمان القادم
قد كُتب على قطعة من الورق يف ظرف مختوم يتم

االحتفاظ به داخل القصر امللكي يف العاصمة،
مسقط. فضالً عن ذلك، أودع ظرف ثانٍ يف قصر
ملكي آخر جنوب مدينة صاللة، ويحتوي، على

األغلب، على االسم ذاته الذي يحمله املغلّف
األول".

سيتمّ حسب كاتب املقال سيمون هاندرسون، وهو
متابع جيد لشؤون اخلليج العربي، وزميل "بيكر"

ومدير برنامج اخلليج وسياسة الطاقة يف معهد
واشنطن، "اللجوء إلى الظرف الثاني يف حال لم يتم
العثور على األول، وذلك بعد وفاة احلاكم احلالي،

السلطان قابوس بن سعيد، البالغ من العمر 76 سنة".
يف العام 2016، عاد العاهل العماني السلطان قابوس
بن سعيد إلى بالده من أملانيا بعد أسبوعني من العالج

الدوري وإجراء فحوصات طبية ملتابعة وضعه إثر
عالج مطول خضع له هناك يف العامني 2014

و2015
وقال بيان لديوان البالط السلطاني يف مسقط حينها،

إن السلطان البالغ 75 عامًا )يومئذ( عاد بعد أسبوعني
تقريبا أمضاهما يف أملانيا "بعد إمتام الفحوصات الطبية

الدورية يف جمهورية أملانيا االحتادية، والتي تكللت
بفضل اهلل تعالى بالنتائج اجليدة املرجوة".

وسبق أن أمضى السلطان قابوس ثمانية أشهر يف أملانيا

ألسباب صحية قبل العودة للبالد يف مارس
من العام 2015، األمر الذي أجّج اخملاوف
بشأن من سيخلفه يف البلد احلليف للغرب،

والذي يحكمه السلطان.
وخالل زيارته السابقة ألملانيا بني يوليو

2014 ومارس 2015، عبّر بعض العمانيني
عن قلقهم بشأن تقارير عن أن السلطان

يعاني سرطان القولون. ولم تعقب السلطات
على هذه التقارير.

وعلى خالف نظرائه من زعماء منطقة اخلليج
العربي، فإن السلطان قابوس لم يعلن وريثاً
للعرش، فاملادة السادسة من الدستور تنص
على أن مجلس العائلة احلاكمة يختار وريثاً

للعرش، بعد أن يصبح العرش شاغرًا، وهذا
ما فتح شهية مراكز البحوث األميركية لتبحث

يف من يخلف قابوسا؟

متى يُفتح الظرفان؟

يقول تقرير )الفورين بوليسي( الذي يتبناه
"معهد واشنطن" بإعادة نشره حرفيًا، إنّ

القليل من الغموض يشوب مسألة الكشف
عن كيفية انتقال اخلالفة يف هذه الدولة

اخلليجية الغامضة.
والظرفان املغلقان، يحتويان حسب قراءة

كاتب التقرير، على اسمني مختلفني، وهما
خيارا السلطان قابوس "األول والثاني" حول

الشخص الذي سيخلفه.
ويف نسخة أخرى للرواية، قيل إن الظرف

األول يف قصر مسقط يحتوي على اسم
معيّن، فيما يحتوي مغلّف قصر صاللة على

اسم آخر.
وحسب التقاليد اجلاري بها العمل يف

السلطنة، سيجتمع مجلس مكوّن من أقارب
السلطان قابوس بعد رحيله، بهدف اختيار
خليفته. ويف حال لم يتفق أعضاء اجمللس،
خالل مدة ال تزيد عن 3 أيام، على اختيار
السلطان اجلديد، فسيتم اللجوء آنذاك إلى

الظرفني املُغلقني.
حاولنا  أن تعثر على اثر للظرفني املغلقني يف

صحافة السلطنة ومقاالت محلّليها، لكن بال
جدوى... فالكالم يظل أميركيًا خالصًا.

تفيد مصادر أخرى، حسب الرواية
األميركية، أن أفراد األسرة احلاكمة لها مآخذ

حول شرعية الشخص الذي اختاره
السلطان، ما سيدفعهم إلى املطالبة باالطالع على

املغلفات قبل اتخاذهم للقرار النهائي.
وساللة البوسعيد متواجدة على رأس حكم سلطنة

عمان منذ 14 جيالً، واعتلى السلطان قابوس
العرش سنة 1970، خلفاً لوالده، السلطان سعيد

بن تيمور.
والسلطان قابوس، حاليًا، صاحب أطول فترة حكم

من بني احلكام العرب، الذين هم على قيد احلياة
حاليًا، وأحد أقدم احلكام حول العالم، وهو متزوج

من السيدة نوال بنت طارق البوسعيدي، وليس له

أبناء، وله ثالث أخوات بنات، وهناك أعضاء ذكور
يف العائلة العمانية املالكة مبن فيهم أعمامه

وعائالتهم.
والسلطان قابوس بن سعيد املولود يف مدينة "صاللة"

يف محافظ ظفار، هو السلطان الثامن املنحدر من

سلطنة عُمان تترقّب زعيمها اجلديد
خليفة السلطان قابوس... وحكاية الظرفيْن املغلقيْن!

وتولى السلطان قابوس بن سعيد سدة احلكم يف 23 يوليو
1970 ليكون بذلك ثامن سالطني أسرة البوسعيد.ويكتسي
وجود السلطان قابوس يف بالده أهمية قصوى نظرا لدوره

احملوري يف النظام فهو رئيس الوزراء ووزير الوزارات السيادية
األساسية وقائد اجليش والشرطة، ويقود البالد منذ سبع وأربعني

سنة، وهو حضور يزداد أهمية يف ظل األوضاع الراهنة وما
مييزها محليا وإقليميا من عدم استقرار سياسي وأمني ومن

مصاعب اقتصادية للسلطنة جرّاء انهيار أسعار النفط.
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أسرة آل بوسعيد، وكان تخرج يف األكادميية العسكرية
امللكية العريقة "ساند هيرست" يف بريطانيا.

وحيث لم يقرر سلطان عمان إلى اللحظة من سيخلفه
يف احلكم. فإن املراقبني يف اخلليج العربي، يقولون إن
القرار بشأن والية العهد يف حال وفاة السلطان قابوس
سيحدد من خالل وصية على ما يبدو، وهو ما يرجح

مصداقية حكاية )الظرفني املغلقني(.
ويتابع مراقبون: "العمانيون يثقون يف كل قرار بشأن
اختيار قابوس أو أسرته ملن ستناط بهم هذه املهمة،
وبالتالي االستمرار على نهج العقود األربعة املاضية

نفسه".
وكان السلطان قابوس قرر يف أكتوبر العام 2011،

تعديل آليات اخلالفة بحيث يشارك يف اختيار خليفته
رئيس مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس احملكمة

العليا. ووفقًا للدستور الذي أقر العام 1996، يجب
على السلطان تسمية خليفته من ساللة بوسعيد يف رسالة

تبقى مغلقة على أن تفتح أمام مجلس العائلة.

مواقف غامضة

تنتمي سلطنة عُمان الى منظومة التعاون اخلليجي،
لكن، لطاملا طرح مراقبون يف السنوات األخيرة،

تساؤالت عن احتمال انسحاب السلطنة من املنظومة
اخلليجية، حيث ظلت على الدوام تتخذ مواقف تقول

إنها "حيادية" يف شؤون إقليمية حساسة يف شكل مخالف
لإلجماع داخل مجلس التعاون.

وعلى مدى سنوات، برزت على السطح خالفات
عمانية ـ خليجية يف ما يتعلق بالعملة املوحدة والسياسة

املالية للمجلس، فقد أبدت مسقط حتفظاتها على
مشروع العملة املوحدة، يف حني أكدت وجود فروق
وخروقات يف تعامالت بعض دول اخلليج، وبعد أن

استضافت عمان القمة اخلليجية عام 2008 لم يحضر
السلطان قابوس أياً من القمم التالية، ما قد يبدو إشارة

إلى عدم الرضا العماني عن اجتاه السياسة اخلليجية.

اضطرابات

كان مركز صناعة الفكر للدراسات واألبحاث قال يف
تقرير نشره يف يناير 2016، إن سلطنة عمان تفردت

بجملة من املواقف التي بدت بعيدة عن نسق السياسة
اخلليجية، مع العزوف عن امللفات والقضايا ذات

احلساسية التي شهدتها منطقة اخلليج.
وبينما تواصل السلطنة سياستها البراغماتية، وال سيما

يف ما يتعلق بأكثر املهددات ألمن اخلليج، وهو املهدد
اإليراني، وتقدميها منوذجاً للدولة الوسيطة بني األطراف

املتنازعة، يبقى مستقبل االختالف السياسي بني عُمان
وباقي دول مجلس التعاون محل جدل وأهمية من

حيث توحيد اجلهود اخلليجية يف درء األخطار.

القطيعة مع ايران

يشير تقرير مركز صناعة الفكر للدراسات واألبحاث
إلى أنه مع القطيعة اخلليجية مع إيران وقطع العالقات

الدبلوماسية معها، فإن بعض دول اخلليج، ويف
مقدمتها السعودية، وضعت أولوية كبيرة للوقوف ضد

املشروع الطائفي اإليراني، إال أنه يبدو
أن سلطنة عمان ابتعدت عن قرار

كهذا. ورغم ذلك، فإن السعودية
رغم املوقف العماني حرصت على

احملافظة على كيان اجمللس والبعد عن
انشقاق أحد أعضائه.

يرى التقرير إنه من املمكن أن تستمر
عالقة سلطنة عمان بسياسات ودول

اجمللس كما هي عليه اآلن، فما عرف
عن مسقط من سياسة "مساملة

ومحايدة" وبعيدة عن نيران
املشاكسات السياسية، وما ينعكس
من جراء هذه السياسة من استقرار

سياسي لعمان، لن يدفعها إلى
الدخول يف مناكفة، خاصة مع جارتها

إيران.

البحث عن النفوذ

عاشت سلطنة عمان يف عهد
قابوس استقالالً سياسياً "ملتوياً"

إلى حد ما، بحسب تقرير )فورين
بوليسي(، كما أن حاكمها سعى

جلعلها ذات وزن يف املنطقة،
وذلك على الرغم من عدم متتعها

بحجم جغرايف مهم أو ثروة
ضخمة. وبغض النظر عن

عضوية سلطنة عمان يف كل من
جامعة الدول العربية ومجلس

التعاون اخلليجي، إال أنها لعبت
دور الوسيط بني إيران والواليات

املتحدة.
فقد شاركت مسقط يف مسألة
إطالق سراح الرهائن، ثم،

احتضنت احملادثات األولية بني
البلدين سنة 2015، التي أدت

إلى االتفاق النووي بني إيران
والقوى الغربية.

ومن هذا املنطلق، يتسبب
االهتمام الذي يوليه السلطان
قابوس للدبلوماسية اخلارجية
على حساب املسائل الداخلية
لبلده، يف إثارة جدل واسع،

خاصة صلب دول مجلس
التعاون اخلليجي.

وجاء النزاع اليمني وموقف
العُمانيني البارد منه ليزيد من
شكوك اخلليجيني حول نوايا

السلطنة ووجهتها املقبلة.
ينتمي السلطان قابوس والكثير من العمانيني إلى

املذهب اإلباضي، الذي يعزز من اجلفاء بني السلطنة
ودول اخلليج العربية السنية. وخالفاً لذلك، ينتمي

أغلب الشعب العماني، مبن فيهم العمانيون
املغتربون، إلى املذهب السني. وعلى الرغم من أن
الشيعة ميثلون أقلية، لكنهم يتمتعون بنجاح جتاري

يف السلطنة الصاعدة.

من يخلف قابوسًا؟

مت تعيني ابن عم السلطان، أسعد بن طارق، نائب
رئيس الوزراء للعالقات الدولية وشؤون التعاون،
يف الثاني من مارس املاضي. باإلضافة إلى ذلك،
حتوم االحتماالت حول احتواء الظرفني املغلقني،

على اسم بن طارق، فيما تدل مؤشرات أخرى على
ارتفاع مكانته بعد أن أرسله السلطان قابوس كممثل
عن السلطنة يف قمة اجلامعة العربية باألردن األسبوع

املاضي، وبغض النظر عن منصبه كقائد لقوات
اجليش العماني و"ممثل خاص" للسلطان، فإن

املسؤوليات التي ترافق منصبه اجلديد تبدو غير
واضحة املعالم، بحسب سيمون هاندرسون.

ويعتبر من السادة البوسعيديني الذين يحظون مبكانة

خاصة يف سلطنة عمان، وهو رجل ذو خلفية
عسكرية، وقد تخرج من أكادميية ساندهيرست

العسكرية امللكية، وخدم يف اجليش رئيساً لسالح
املدرعات، وحصل على رتبة عميد.

كما أنه املمثل الشخصي للسلطان قابوس منذ عام
2002، وكُلِّف بالعديد من املهام نيابة عن

السلطان، منها متثيل سلطنة عمان يف العديد من
احملافل واملؤمترات، واستقبال الوزراء والسفراء

والشخصيات املهمة التي تزور السلطنة، وتسليم
رسائل بالنيابة عن السلطان.

يف األثناء، يواجه أسعد بن طارق منافسني شرسني:
هما أخواه غير الشقيقني، هيثم بن طارق، الذي

يشغل منصب وزير التراث والثقافة، والقائد السابق
للبحرية العمانية، شهاب بن طارق، إذ يبلغ

جميعهم العقد السادس من العمر. باإلضافة إلى
ذلك، كان قابوس متزوجاً من شقيقتهم، وهذه

معطيات مهمة للغاية يف السياق اخلليجي عمومًا،
والعُماني خصوصًا.

هيثم بن طارق يشغل منصب وزير التراث والثقافة
تبدو قراءة ما يدور يف عقل السلطان قابوس أمراً
معقداً بحسب التقرير، حيث أنه يف الوقت الذي

تسلم فيه السلطان احلالي، مقاليد احلكم، لم تكن
هناك سوى ثالث مدارس فقط وبضعة أميال من

الطرق املعبدة يف البالد. أما اآلن، تُعتبر سلطنة
عمان، التي يبلغ عدد سكانها ثالثة ماليني و300
نسمة، من أفضل األماكن للعيش يف منطقة اخلليج

العربي، وذلك على الرغم من احتياطيات النفط
والغاز املتواضعة. باإلضافة إلى ذلك، تتميز البالد

بنظام تعليم وخدمات اجتماعية متينة.

منصب أعلى

أهمية املنصب تتأتى من كون السلطان يتولى أغلب
املناصب احلساسة من رئيس وزراء، ووزير دفاع،

ووزير خارجية، ووزير مالية، وحاكم البنك
املركزي. كما يترأس السلطة التنفيذية، إذ يعدّ هو

املسؤول الوحيد عن إصدار القرارات السياسية.
ويُعتبر اخملتصّون يف األمن واالستخبارات، داخل ما

يعرف باملكتب امللكي برئاسة اجلنرال سلطان بن
محمد النعماني، من املستشارين املقربني للسلطان.

ووفقاً لنظرية )الظرفني املُغلقني( التي يزرعها
األميركيون يف صحافتهم، فإن اجلنرال سيقود مجلس
اجليش الذي سيحكم ملدة ثالثة أيام، يف الوقت الذي

سيعمل خالله مجلس األسرة على اختيار السلطان
املقبل.

سيناريوهات أخرى...

على ذمة األميركيني دومًا، يف حال لم يلقَ اخللفاء
احملتملون من داخل األسرة إعجاب السلطان قابوس،

فسيبقى السؤال املطروح يف هذه املرحلة هو هل
بإمكانه أن يوسع من شبكة خياراته؟

وحسب املتعارف عليه يف هذه الفرضية، سيلجأ
السلطان إلى إحدى الركائز الثالث للبنية التحتية

السياسية يف عمان، وهم شيوخ القبائل، أو املؤسسة
األمنية، أو مجتمع األعمال، للبحث عن مرشح

محتمل يستأهل هذا املنصب الرفيع.
ويف حال لم يقم قابوس باخليار اآلنف ذكره،

فستسعى هذه اجلماعات إلى ممارسة نفوذها على
مجلس األسرة من خالل دعم أحد املتنافسني احلاليني

الواردة أسماؤهما يف الظرفني املُغلقني، أو اقتراح
شخص آخر كلياً، قد يكون أحد أفراد اجليل القادم

من عائلة البوسعيدي.

اخلليج العربي
The Arabian Gulf

* مت تعيني ابن عم السلطان، أسعد بن طارق، نائب رئيس الوزراء للعالقات
الدولية وشؤون التعاون، يف الثاني من مارس املاضي. باإلضافة إلى ذلك،

حتوم االحتماالت حول احتواء الظرفني املغلقني، على اسم بن طارق، فيما تدل
مؤشرات أخرى على ارتفاع مكانته بعد أن أرسله السلطان قابوس كممثل عن
السلطنة يف قمة اجلامعة العربية باألردن األسبوع املاضي، وبغض النظر عن

منصبه كقائد لقوات اجليش العماني و"ممثل خاص" للسلطان، فإن املسؤوليات
التي ترافق منصبه اجلديد تبدو غير واضحة املعالم، بحسب سيمون هاندرسون.
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لم يكن استفتاء استقالل إقليم كردستان الذي جرى
يف 25 سبتمبر )أيلول( املاضي إال الشرارة التي

أشعلت فتيل األزمة، والتي ما لبثت بغداد أن
رفضت نتائجه جملةً وتفصيالً، لتبدأ حينها سلسلة

إجراءات امتدت من احلظر اجلوي إلى البري،
وصوالً إلى مطالبة البيشمركة بانسحابها من

كركوك.

1- ماذا تعرف عن مبادرة
ما قبل التحرك العسكري؟

لم تدخر احلكومة العراقية وعلى لسان الناطق
باسمها جهدًا يف نفي أي مهلة كانت قد أعطتها

لقوات البيشمركة لالنسحاب من مدينة كركوك،
والتي كانت وسائل إعالمية قد ذكرت أنها كانت 48

ساعة، ثم مددت املهلة لـ24 ساعة أخرى، والتي

نفتها احلكومة أيضًا.
آخر املبادرات التي جاءت قبل ساعات قليلة من بدء
حترك القوات العراقية كانت يف مدينة السليمانية التي

شهدت اجتماعًا ضم كالًّ من الرئيس العراقي الكردي
فؤاد معصوم، ومسؤولني من كال احلزبني الرئيسني يف

اإلقليم املتمثلني باحلزب الدميقراطي الكردستاني يف
أربيل واالحتاد الوطني الكردستاني يف السليمانية،

كما ضم االجتماع اجلنرال اإليراني قاسم سليماني
قائد فيلق القدس اجلناح اخلارجي للحرس الثوري

اإليراني. وكان االجتماع صبيحة يوم األحد 15
أكتوبر)تشرين األول(.

كانت املبادرة التي رعاها الرئيس العراقي فؤاد
معصوم -احملسوب على حزب االحتاد الوطني

الكردستاني يف السليمانية، وهو حزب الرئيس
العراقي الراحل جالل الطالباني- تتضمن تنازل
األكراد عن سيطرتهم على آبار النفط يف كركوك

لصالح احلكومة االحتادية، إضافة إلى متكني القوات
االحتادية من دخول كركوك املدينة، وفرض إدارة

مشتركة داخلها، ومددت مهلة احلكومة العراقية 24
ساعة إضافية إثر هذه املبادرة التي قوبلت بالرفض من

قبل حزب مسعود البارزاني رئيس اإلقليم، لتبدأ
بعدها بساعات تفاصيل احلكاية.

2- لماذا هُزم األكراد في كركوك؟

إقليم كردستان العراق، والذي حاز على حكم ذاتي
شبيه باالستقالل عام 1991، يحكمه حزبان

رئيسيان يتوزع ثقلهما بني محافظات اإلقليم الثالث،
إذ تكمن قوة حزب الرئيس العراقي الراحل جالل

الطالباني يف محافظة السليمانية شمال شرق العراق،
أما احلزب اآلخر فهو احلزب الدميقراطي الكردستاني
الذي يتزعمه رئيس اإلقليم مسعود البرزاني، والذي

تكمن قوته يف محافظتي أربيل ودهوك.
حتى عام 2003 لم يكن هذان احلزبان على اتفاق
ووئام، إذ إن لكل حزب إدارة خاصة باملناطق التي
كان يسيطر عليها، وما زاد الطني بلة بني احلزبني ما

حصل من اقتتال داخلي بينهما عام 1996، والذي
اضطر خالله مسعود البارزاني إلى طلب النجدة من

الرئيس العراقي الراحل صدام حسني إلنقاذه من
الزحف العسكري الذي كان جالل طالباني يقوده،

والذي اكتسح بالفعل مدينة أربيل ووصل إلى حدود
محافظة دهوك، كل هذه اخلالفات لم تكن لتجعل

كال احلزبني يثقان ببعضهما البعض حتى بعد .2003
هذا االختالف بني احلزبني لم يستمر سياسيًّا فقط،

بل امتد إلى مستويات إدارية وعسكرية ميدانية، نتج
منه انقسام قوة البيشمركة بني إدارتني مستقلتني.

يقول الكاتب الكردي هاكار محمد لـ»ساسة بوست»
لم تكن قوات البيشمركة موحدة يومًا، وعلى الرغم

مما هو معلن لإلعالم من أن البيشمركة لها وزارة

  أسئلة تشرح لك كيف خسر األكراد كركوك بدون قتال

Arabs العرب
Today اليوم 

القصة الكاملة.. 5
كتابة وتقرير : أحمد الدباغ - لم تكن مشكلة إقليم كردستان العراق مع بغداد حول كركوك وليدة اللحظة، فهي متتد لثالث سنوات، منذ سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش» على مساحات

واسعة من العراق، وانسحاب اجليش من محافظات عراقية عديدة كانت من بينها كركوك التي ما لبث األكراد أن دخلوها حتت فرض األمر الواقع، وسيطروا على آبار النفط فيها، لترد
احلكومة العراقية حينها بتجميد حصة اإلقليم من املوازنة االحتادية، ولتبدأ معها القصة التي ال نزال نعيش فصولها إلى اليوم.
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واحدة، إال أن الواقع أن قوات البيشمركة هي
قوتان، فلكل حزب قوة خاصة ال تأمتر إال بأوامر

قادتها فقط.وعن توزيع القوات الكردية بني احلزبني
الرئيسيني وخاصة يف مدينة كركوك بعد عام 2014،

يضيف هاكار محمد أن القوة الرئيسية يف مدينة
كركوك كانت تتبع حزب االحتاد الوطني

الكردستاني؛ أي مدينة السليمانية.
يذكر الباحث األمني رياض الزبيدي لـ»ساسة
بوست» يف توصيفه للحزبني الرئيسني يف إقليم

كردستان، أن كالًّ من جالل الطالباني ومسعود
البارزاني كانا حتت راية حزب واحد، ويضيف أن
جالل الطالباني كان أحد املؤسسني اخلمسة الذين

شكلوا احلزب الدميقراطي الكردستاني مع والد
مسعود البرزاني الراحل مصطفى البرزاني، لكن ما

لبث الراحل جالل الطالباني أن انفصل ليشكل حزب
االحتاد الوطني الكردستاني.

وفيما يخص والءات كال احلزبني يضيف الزبيدي أن
حزب االحتاد الوطني الكردستاني معروف بعالقاته

التاريخية مع إيران، أما احلزب الدميقراطي
الكردستاني فله عالقات قوية جدًا مع تركيا توطدت
كثيرًا خالل احلصار الدولي الذي فرض على العراق
يف العقد األخير من القرن املاضي، حيث كان احلزب

يسهل عمليات تهريب النفط العراقي إلى تركيا
لصالح النظام السابق مقابل عمولة معينة، وأردف

الزبيدي أن كال احلزبني يتمتع بعالقات قوية جدًّا مع
الواليات املتحدة ودول غربية أخرى أبرزها بريطانيا.

3- نصر بغير قتال.. كيف سيطرت 
القوات العراقية على كركوك؟

بعد أسبوعني من مطالبة بغداد لألكراد بتسليم مواقع
مهمة يسيطرون عليها يف كركوك، ومع حلول

منتصف ليل االثنني، بدأت القوات العراقية املتمثلة
يف اجليش العراقي وقوات مكافحة اإلرهاب والشرطة

االحتادية إضافة إلى احلشد الشعبي بالتحرك نحو
كركوك انطالقًا من جنوب املدينة يف عملية أطلقت

عليها بغداد اسم »عملية فرض األمن يف كركوك».
ويف غضون ساعات، سيطرت القوات العراقية على

منشآت مهمة حول كركوك دون اشتباك يذكر، حيث
أعلنت القوات العراقية فرض سيطرتها على مناطق
واسعة من كركوك من بينها مطار املدينة العسكري،

وقاعدة » «K1العسكرية، وحقول نفطية،
وذكرت قيادة العمليات املشتركة ظهر االثنني 16

أكتوبر )تشرين األول( يف بيان لها أن قوات الشرطة
االحتادية والرد السريع سيطرت على مطار كركوك

شرق املدينة، الذي كان حتت سيطرة قوات
البيشمركة الكردية منذ صيف عام 2014 إثر

انسحاب الفرقة الثانية عشرة من املدينة، تزامنًا مع
اكتساح تنظيم الدولة »داعش» محافظات عراقية يف
يونيو )حزيران( 2014، وأضافت أن »قوات جهاز

مكافحة اإلرهاب أكملت إعادة االنتشار يف قاعدة
k1 بشكل كامل شمال غرب مدينة كركوك».

يف السياق ذاته، أفادت خلية اإلعالم احلربي التابعة
لقيادة العمليات املشتركة أن القوات العراقية سيطرت

على ناحية ليالن، وحقول نفط بابا كركر، وشركة
نفط الشمال، ومصفى كركوك النفطي الرئيسي

الذي يعد أهم منشآت النفط يف كركوك بطاقة
إنتاجية تصل إلى 30 ألف برميل يوميًّا، فضالً

عن سيطرة القوات العراقية على محطة الكهرباء
التي تغذي كل املنشآت النفطية باحملافظة.

من جانبه دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي إلى حماية كل مكونات مدينة كركوك،

وطمأن األهالي وطالبهم مبزاولة أعمالهم
اليومية، تزامنت دعوة العبادي مع حاالت نزوح

لعشرات اآلالف من األكراد من كركوك باجتاه
محافظتي أربيل والسليمانية خوفًا من عمليات

انتقام قد يتعرضون لها، وفرضت القوات األمنية
حظرًا للتجوال يف املدينة ليل االثنني 16 أكتوبر

)تشرين األول( اجلاري حتسبًا ألي طارئ.
وعن انسحاب قوات البيشمركة دون قتال، أفاد

الصحايف املقيم يف كركوك رغيد احليالي لـ»ساسة

بوست» أن املؤشرات تفيد بأن تقدم
القوات العراقية جاء نتيجة اتفاق

مسبق بني بغداد وحزب االحتاد
الوطني الكردستاني الذي تسيطر

قوات البيشمركة التابعة له على
املدينة، وأغلب الظن أن االتفاق

حصل خالل اجتماع قاسم سليماني
مع فؤاد معصوم يف السليمانية.

يقول احمللل األمني رياض الزبيدي
لـ»ساسة بوست» إن العملية على ما
يبدو متت وفق اتفاق مسبق، فكل ما

حدث نستشف من خالله أن األمر
مدبر بني بغداد والسليمانية برعاية
إيرانية من خالل قاسم سليماني،

وأضاف الزبيدي أن هذه العملية
بددت ما كان يُحكى عن توافق بني

أربيل والسليمانية.
وعن مصلحة السليمانية يف تسليم
كركوك لبغداد دون قتال، أوضح

الزبيدي أن تسليم املدينة جاء لهدفني
اثنني، أولهما يتمثل بعدم اقتناع

حزب االحتاد الوطني مبا آلت إليه
األوضاع بعد االستفتاء إضافة إلى

الضغط اإليراني، أما الهدف الثاني فكان نكاية يف
أربيل، على حد قوله، إذ إن النفط املباع من كركوك

كان يذهب ريعه لصالح حزب البارزاني، ونتيجة
لذلك قطعت احلكومة االحتادية يف بغداد املوازنة عن

اإلقليم ما حرم عشرات آالف املوظفني يف محافظات
اإلقليم الثالث من مرتباتهم منذ ثالث سنوات،

وبالتالي فالضرر الذي حلق بالسليمانية كان مضاعفًا
من بغداد وأربيل، ولذلك رأت إدارة احلزب يف

السليمانية تسليم املدينة لتحقيق هذين الهدفني.
ويتحدث عمر إبراهيم، وهو أحد سكان مدينة

كركوك  قائالً:” ليلة األحد على االثنني لم ننم فيها
بتاتًا، كانت ليلة مليئة باخلوف، وكان أقصى ما

نخشاه أن يحدث اشتباك بني اجليش والبيشمركة بني
أزقة وأبنية املدينة، لكن احلمد هلل لم يحدث ما كنا

نخشاه، أمتنى أن ال يحدث أي اشتباك بني القوتني يف
املناطق األخرى”.

وعن رأي الشارع يف كركوك، يقول عمر، إن مشاعر
الناس اختلفت ما بني فرحة من العرب والتركمان

وحزن من الكرد الذين يسكنون املدينة، لكن حالة
اخلوف كانت مشتركة بني اجلميع ونتمنى أال حتصل

أي عمليات انتقام أو ما شابه، فمدينة كركوك تعيش
فيها مختلف اإلثنيات واألعراق منذ مئات السنني،

وال توجد مشاكل اجتماعية بني السكان.

4- كيف نظرت أربيل 
إلى )خيانة( السليمانية؟

حتى ساعات الفجر األولى من يوم االثنني 16
أكتوبر)تشرين األول(، كانت وسائل اإلعالم

الكردية تنفي نفيًا قاطعًا سيطرة القوات العراقية على
كركوك أو أي منطقة استراتيجية فيها، حتول املوقف
بعد ذلك إلى تبادل االتهامات بني أربيل والسليمانية

بتسليم كركوك دون قتال، ووصل احلد إلى تخوين
أربيل لقادة عسكريني تابعني للسليمانية، كما اتهمت

أربيل قادة يف االحتاد الوطني الكردستاني بسحب
القوات من املدينة، ومتهيد الطريق للقوات العراقية

للدخول إلى املدينة.
يقول عبد الغني علي احمللل السياسي الكردي املقرب

من حكومة أربيل إن إقليم كردستان صحا على
صدمة اخليانة، فمعظم القوات العسكرية الكردية يف

كركوك تابعة لـ»الهور شيخ زنكي»، وهو ابن شقيق
الرئيس الراحل جالل طالباني، وهو من أفسح اجملال

أمام القوات العراقية للتقدم يف كركوك على حني
غرة.

ويف السياق ذاته، قال احمللل األمني والسياسي هشام
الهاشمي، إن التطورات األخيرة يف مدينة كركوك
حدثت نتيجة تنسيق مسبق بني بافال الطالباني جنل

زعيم االحتاد الوطني الكردستاني الراحل جالل
الطالباني، وقائد فيلق القدس يف احلرس الثوري

اإليراني، قاسم سليماني، وأضاف الهاشمي على
صفحته مبوقع فيس بوك، أن كركوك اآلن حتت إدارة
احلكومة االحتادية ومركزها حتت إدارة مشتركة بدون

أي مواجهات عسكرية مع البيشمركة، وبضوء
أخضر أمريكي.

5- ما أبرز ردود الفعل اإلقليمية 
والدولية على خطوة بغداد؟

توالت ردود األفعال الدولية جتاه ما حدث ويحدث
يف كركوك، ولعل أهم املواقف الدولية متثل مبوقف

الرئيس األمريكي دونالد ترامب، إذ قال: ”إن أمريكا
ال تنحاز إلى أي طرف يف االشتباكات بني األكراد
وبغداد”. وأشار ترامب يف تصريحات للصحافيني

إلى أن بالده ال ترغب يف أن تستمر االشتباكات بني

البيشمركة والقوات العراقية.
أما تركيا، فقد قالت وزارة اخلارجية التركية يف بيان

لها إن تركيا تدعم احلكومة العراقية يف حتركها إلعادة
السالم واالستقرار يف كركوك، وأضافت اخلارجية
التركية من أنها حتذر حكومة إقليم )شمال العراق(

أنها ستخضع للمحاسبة لسماحها حلزب العمال
الكردستاني التركي املعارض باالختباء يف املدينة.

وذكر البيان أن تركيا ترصد عن كثب خطوات
احلكومة العراقية إلعادة سيادتها الدستورية على

كركوك، التي متثل وطنًا للتركمان منذ قرون،
بحسب اخلارجية التركية.

وعن موقف اململكة العربية السعودية، أكد العاهل
السعودي يف مكاملة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي دعمه وحدة العراق، ورفض اململكة

نتائج استفتاء إقليم كردستان، بحسب ما نشره
املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء العراقي.

تطورات سريعة تشهدها الساحة العراقية إثر عملية
فرض األمن يف كركوك، فمع ساعات الفجر األولى

من يوم الثالثاء 17 أكتوبر )تشرين األول(، ذكرت
مصادر صحافية أن قوات مسلحة من اجليش العراقي
واحلشد الشعبي متكنت من الدخول إلى قضاء سنجار

شمال غرب محافظة نينوى دون قتال، وذلك إثر
انسحاب قوات البيشمركة منها، وأنزلت تلك

القوات العلم الكردي ورفعت العلم العراقي ما يدل
على بسط سيطرتها الكاملة على القضاء الذي كان

ضمن املناطق املتنازع عليها، ويخضع لسلطة اإلقليم
منذ ما بعد االحتالل األمريكي للعراق عام 2003
وكان تنظيم داعش قد سيطر على مدينة سنجار يف

عام 2014، ما لبثت بعدها قوات البيشمركة أن
حررت املدينة بدعم من التحالف الدولي، وأعادت

انتشارها يف املدينة.
وتفيد آخر األنباء الواردة ) حتى كتابة هذا التقرير (

أن القوات االحتادية انتشرت يف قضائي خانقني
وجلوالء التابعتني حملافظة ديالى بعد انسحاب

البيشمركة منها، أما يف محافظة نينوى فقد أفاد
مصدر أمني ملركز نينوى اإلعالمي أن قوات من

اجليش العراقي وحشد بابليون املسيحي التابع للحشد
الشعبي كسروا الساتر الترابي احمليط مبنطقة بطنايا
الواقعة يف محيط مدينة املوصل، واملعروفة باسم
سهل نينوى إيذانًا بدخولها، تزامنًا مع انسحاب

تدريجي للبيشمركة.
وال تزال تفاعالت ما حدث يف كركوك تظهر تباعًا،

خاصةً مع ورود أنباء عن شهود عيان يف مدينة
املوصل، تفيد بحشد قوات عسكرية تابعة للحكومة

العراقية على مقربة من مناطق سهل نينوى املتنازع
عليها مع اإلقليم باجتاه مناطق سد املوصل وبعشيقة

وقضاء الشيخان، والتي يسيطر عليها البيشمركة
كذلك.

Arabs العرب
Today اليوم 

* وعن مصلحة السليمانية يف تسليم كركوك لبغداد دون قتال، أوضح الزبيدي
أن تسليم املدينة جاء لهدفني اثنني، أولهما يتمثل بعدم اقتناع حزب االحتاد
الوطني مبا آلت إليه األوضاع بعد االستفتاء إضافة إلى الضغط اإليراني، أما
الهدف الثاني فكان نكاية يف أربيل، على حد قوله، إذ إن النفط املباع من

كركوك كان يذهب ريعه لصالح حزب البارزاني، ونتيجة لذلك قطعت احلكومة
االحتادية يف بغداد املوازنة عن اإلقليم ما حرم عشرات آالف املوظفني يف

محافظات اإلقليم الثالث من مرتباتهم منذ ثالث سنوات، وبالتالي فالضرر الذي
حلق بالسليمانية كان مضاعفًا من بغداد وأربيل، ولذلك رأت إدارة احلزب يف

السليمانية تسليم املدينة لتحقيق هذين الهدفني.
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لندن - بعد الثورات العربية الكارثية، زاد حلم السفر
والهجرة من الدول العربية إلى الغرب، بهدف

الهروب من ظروف اقتصادية وسياسية صعبة. 
فهل الغرب فعالً جنة للمهاجرين، خصوصاً ملن

يعتنقون الديانة اإلسالمية، وهم كثرٌ يف العالم
العربي؟ 

أحدث البحوث احلكومية البريطانية حتمل إجابة عن
السؤال.

بحسب بحث بريطاني صادر عن جلنة احلراك
االجتماعي احلكومية، فإن اخلوف من اإلسالم

ومعتنقيه يجعل مئات الشركات يف بريطانيا ال ترحب
بتوظيف مسلمني ضمن كوادرها.

البحث احلكومي الذي نشرت نتائجه صحيفة
الغارديان البريطانية، وجد أن العنصرية والتمييز

يعدان سببني رئيسيني لعدم قدرة كثرٍمن املسلمني على
إيجاد فرصة عمل، على رغم أن كثراً منهم مؤهلون

ولديهم مرونة وقدرة على إثبات الذات.
البحث توصل إلى أن فرص توظيف مسلمني يف

وظائف بدوام كامل أقل بكثير من فرص توظيف
البريطانيني البيض، لدرجة أن إحدى العائالت

اقترحت على ابنتها أن تغير اسمها الذي يدل على أنها
مسلمة بهدف إيجاد فرصة عمل.

أرقام عدة حملها البحث احلكومي، منها أن هناك
19.8%فقط من املسلمني الذين تتراوح أعمارهم بني

16 و74 عاماً يعملون بدوام كامل، يف مقابل
34.9% من مجموع السكان يف بريطانيا.

هل التمييز والعنصرية هما كل ما يواجه املسلمني يف
بريطانيا؟ لألسف األمر أكبر من ذلك، فالبحث

احلكومي وجد أن الفتيات املسلمات بشكل
خاص يواجهن صعوبة إضافية وهي اقتناع بعض

األسر املسلمة بأن الفتاة خلقت للزواج ال
للعمل، وهو ما يجعل أسراً يف بريطانيا ترفض أن

تعمل بناتها من األساس، وتشجعهن على
الزواج واألمومة ال على العمل والنجاح.

وجد البحث احلكومي أن 18%من املسلمات يف
الفئة العمرية من 16 إلى 74 سنة يقمن فقط

باألعمال املنزلية واالهتمام بحاجات أسرهن،
مقارنة بـ6% من إجمالي النساء يف بريطانيا.

من النتائج املهمة التي توصل إليها هذا البحث هو
أن عدم إعطاء املسلمني فرصاً للترقي، على رغم

حتصيلهم العلمي املميز، جعل جيالً جديداً من
الشباب املسلم ال يجد قدوة مسلمة ناجحة أمامه

يسعى إلى اعتبارها مثالً أعلى له.
كما أن األسماء التي تدل على أن أصحابها

مسلمون مثل محمد، أحمد، إسالم، جهاد
وغيرها تقلل من فرصة أن يجد أصحاب هذه

األسماء وظائف بدوام كامل.
كان حتقيق سابق قد توصل إلى أن األسماء التي

تدل على أن أصحابها من املسلمني تعرضهم
لصعوبات عدة يف الغرب بشكل عام من ضمنها

التمييز وعدم وجود فرص عمل.
وأظهر البحث البريطاني الذي نشرته الغارديان أن

خوف املسلمني من أن يتعرضوا ملضايقات أو
فصل من وظائفهم جعلهم يشعرون بأنه يجب

عليهم بذل جهد مضاعف أكثر مما يقوم به
زمالؤهم البريطانيون البيض.

كما أن الفتيات املسلمات احملجبات يواجهن متييزاً
عنصرياً إضافياً بسبب زيهن الذي يدل على هويتهن

حني يقررن دخول مجاالت العمل اخملتلفة.
وصف الوزير البريطاني السابق آالن ميلبرن نتائج

هذا البحث باملقلقة، داعياً احلكومة واجملتمع
البريطاني وأصحاب الشركات واملؤسسات اخملتلفة

إلى التحرك ملعاجلة هذا الوضع. 

نتائج طبيعية السبب فيها 
تصرفات بعض املسلمني

يرى الباحث اإلسالمي محمد األباصيري أن
اخلوف الغربي من املسلمني أمر قد يكون مبرراً،
على  رغم أنه يحتوي أحياناً على مبالغات غير

مقبولة.
"سبب ذلك يف احلقيقة هو أفعال بعض املسلمني

أنفسهم وإساءاتهم إلى دينهم وإلى أنفسهم وإلى
غيرهم من البشر، خصوصاً اجلماعات والتيارات

الدينية التي جتعل من نفسها ناطقاً رسمياً باسم
اهلل"، يقول األباصيري 

يضيف الباحث اإلسالمي أن بعض املسلمني
اعتبروا أنفسهم ناطقاً حصرياً بلسان اإلسالم،

معتبرين أنهم وال أحد غيرهم ميثلون الدين وهم
واجهته، وبعد ذلك ميارسون اإلرهاب والدموية
والعنصرية وهي تصرفات أدت بالفعل إلى نفور

أعداد كبيرة من املسلمني أنفسهم من اإلسالم ذاته
وحتول عدد كبير، غالبيتهم من الشباب إلى اإلحلاد

وترك الدين.

"فإذا كان هؤالء اإلرهابيون من اجلماعات الدينية
اخملتلفة نفّروا بعض املسلمني أنفسهم من دينهم

وشكّكوهم يف إسالمهم وجعلوه يف أنفسهم
وعقولهم وقلوبهم مرادفاً لإلرهاب والعنف

والدم، فكيف بغير املسلمني باألساس؟"، يسأل
األباصيري.

هل تقبل أن يكون جارك مسلماً؟

يف شهر أغسطس املاضي، خلصت دراسة ملعهد
بيرتلسمان ستيفتاجن األملاني أن كثراً من املسلمني،

خصوصاً يف فرنسا يواجهون متييزاً يف سوق
العمل. وأظهرت الدراسة ارتفاع نسبة البطالة بني

املسلمني يف فرنسا مقارنة بغيرهم لتصل إلى
.%14

وحني طرحت الدراسة على مواطنني أوروبيني
سؤاالً هو هل تقبل بأن يكون جارك مسلماً؟
رفض 25% يف النمسا أن يكون عندهم جار

مسلم، وكانت نسبة الرفض 21% يف بريطانيا، ثم
أملانيا 19% وسويسرا 17% وأخيراً فرنسا %14.

لكن ما زال هناك بعض األمل

أظهرت هذه الدراسة املهمة أنه على رغم كل
الصعوبات التي تواجه املسلمني يف أوروبا، إال
أنهم قادرون على مواجهتها بنجاح وأن هناك
تقدماً حقيقياً يف ما يتعلق باندماج املسلمني يف

اجملتمعات األوروبية.

احلكومة البريطانية دعمت خدمة متخصصة برصد حوادث الكراهية ضد املسلمني عبر تقدمي أكثر من مليون جنيه استرليني لها

اإلسالموفوبيا يف بريطانيا …ليس مرحباً بكم يف شركاتنا؟
قال مركز اإلعالم والتواصل اإلقليمي التابع للحكومة البريطانية، ومقره دبي، إن اململكة املتحدة لديها خطة عمل واضحة وقوية ملواجهة اإلسالموفوبيا يف بريطانيا أبرزها دعم مشاريع وبرامج ترصد

حوادث الكراهية ضد املسلمني وتساعد الضحايا وتالحق مثيري التعصب والكراهية. وأوضح التقرير،  أن احلكومة البريطانية دعمت خدمة متخصصة برصد وتسجيل حوادث الكراهية ضد املسلمني ودعم
الضحايا وهي أول خدمة من نوعها يف بريطانيا، عبر تقدمي أكثر من مليون جنيه استرليني لها. وقال إدوين سموأل املتحدث باسم احلكومة البريطانية يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا إن "التعبير عن القلق

إزاء اإلسالموفوبيا غير كاف لذلك اتخذت احلكومة إجراءات عملية واضحة وصارمة مبواجهة عدم التسامح الديني".

املسلمون حول العالم
Muslims around the world
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مجتمعات الفايكنج خالل ما أصبح يعرف باسم
عصر الفايكنج. هذه الفترة من احلركة الشمالية

العسكرية، والتوسع التجاري والدميغرايف تشكل
عنصرًا هامًا يف تاريخ العصور الوسطى يف وقت مبكر

من الدول االسكندنافية وأستونيا واجلزر البريطانية
وفرنسا وأوكرانيا وروسيا وصقلية. ومتيزت أنشطة

الفايكنج بوسائل اإلبحار املتقدمة، واملهارات
املالحية، والسفن الطويلة، مما جعلها يف بعض

األحيان متتد أيضًا إلى سواحل البحر املتوسط
وشمال أفريقيا والشرق األوسط وآسيا الوسطى.

وبعد املراحل املمتدة من االستكشاف والتوسع
والتسوية واالستيطان )يف املقام األول يف البحر أو

النهر(، جرى تأسيس مجتمعات الفايكنج يف مناطق
متنوعة من شمال غرب أوروبا وروسيا األوروبية

وجزر شمال األطلسي وصوالً حتى الساحل
الشمالي الشرقي ألمريكا الشمالية. وقد شهدت هذه

الفترة من التوسع انتشار الثقافة النوردية على نطاق
أوسع، مع األخذ يف الوقت نفسه تأثيرات ثقافية

أجنبية قوية يف الدول اإلسكندنافية نفسها، مع آثار
تنموية عميقة يف كال االجتاهني.

كيف جاء هذا االكتشاف؟

يف حني يبدو للوهلة األولى أن هذا االكتشاف مثيرًا
للدهشة، فإنه ال يبدو أنه كان أمرًا شائعًا جدًا كما

يتخيل البعض، فقد مت العثور على هاتني الكلمتني
على ما ال يقل عن عشر قطع من املالبس احلريرية من
أصل 100 قطعة حريرية من القبور التي يعود تاريخها

إلى القرنني التاسع والعاشر امليالدي واكتشفت حول
منطقة جمال أوبساال يف السويد، وكذلك غرف املقابر

التي تعود لعصور الفايكنج يف مواقع بيركا بوادي
ماالرين بالسويد أيضًا. وظهر هذا االكتشاف عندما
كان فريق من الباحثني يحاول إعادة تصميم األمناط
املوجودة على مالبس الدفن اخملزمة لديهم من أجل

عرضها يف معرض )فايكنغ كوتور( القادم يف متحف
إنكوبينغ يف السويد.

وتقول أنيكا الرسون، عاملة اآلثار النسيجية يف جامعة
أوبساال السويدية، ”هذا اكتشاف مهم للغاية؛ ألنه

يخبرنا بأننا ال نستطيع رؤية هذه الفترة التاريخية على

أنها فترة نوردية خالصة”. ويقصد بالنوردية هنا
العرق النوردي أو العرق الشمالي، وهو واحد من

التصنيفات الفرعية للعرق القوقازي. ويتواجد هذا
العرق بشكل واضح يف بلدان الشمال األوروبي.

الفايكنج كانوا على صلة بالمسلمين فعلاً!

وتوضح لنا الرسون أن الفايكنج كانوا على اتصال
وثيق مع الثقافات األخرى مبا فيها العالم

اإلسالمي. وهناك أدلة على وجود صلة بني
الفايكنج والعالم اإلسالمي منذ سنوات عديدة.

ففي عام 2009، وجد الباحثون أن سيوف قبائل
(الفايكنج آرا) استخدمت فيها تقنيات الفلزات

العربية، ورمبا جرى نقل هذه التقنيات عبر طريق
(فولغا) التجاري.

يف العصور الوسطى، وصل طريق (فولغا)
التجاري شمال أوروبا وشمال غرب روسيا مع
بحر قزوين، عبر نهر الفولغا. استخدم الروس
هذا الطريق للتداول مع الدول اإلسالمية على
الشواطئ اجلنوبية لبحر قزوين، التي اخترقت

أحيانًا إلى بغداد. كان الطريق يعمل بالتزامن مع
طريق )دنيبر( التجاري، املعروف باسم الطريق

التجاري من فاراجنيانز إلى اليونانيني، وفقد هذه
الطريق أهميته يف القرن احلادي عشر.

ويف عام 2008، جرى الكشف عن كنز من النقود
العربية التي تعود لعصر الفايكنج يف السويد، وقبل
عامني فقط، مت العثور على خامت وجد يف قبر امرأة

يف القرن التاسع يف منطقة بيركا السويدية، مدرج
عليها كلمة )اهلل(. أضف إلى هذا أن الباحثني

عثروا أيضًا على احلرير الفارسي يف سفن فايكنج
مدفونة بالنرويج.

يف البداية، قالت الرسون إنها لم تتمكن من إيجاد
معنى لهذه التصاميم، ولكن بعد ذلك تذكرت أنها

رأت شيئًا مماثالً ونقشًا مشابهًا لهذه الرسوم التي
ظهرت باسمي )اهلل( و)علي(. تذكرت أنها شاهدت

مثلهم على املنسوجات املغربية من إسبانيا. وحتليل
املواد وتقنيات النسيج والتصاميم أشارت األبحاث أنه
رمبا  تكون هذه املنسوجات واملالبس ذات أصل عائد

إلى آسيا الوسطى وبالد فارس.
كلمة )علي( كان من السهل نسبيًا فك شفرتها،

ولكن كلمة )اهلل( كانت أكثر صعوبة على الباحثني،
وذلك ألن الرسم والنقش كان معكوسًا كما تظهره

الصور. السبب يف ذلك غير معروف، ولكن التفسير
األكثر ترجيحًا هو أن النمط والنقش مت ببساطة نسخه

بشكل غير صحيح، كما قال أمير دي مارتينو من
الكلية اإلسالمية يف لندن ملوقع بى بى سى.

هل كان الفايكنج مسلمين؟

وتعتقد الرسون أن وجود األسماء على املالبس،
تظهر عليها دائمًا الكلمتني معًا، تشير إلى أن

الفايكنج لم يقوموا مبجرد التجارة وتبادل السلع مع
العالم اإلسالمي فحسب، ولكن رمبًا أيضًا أخذوا

منهم عادات الدفن واألفكار. وقالت يف بيان صحفي
”من املفترض أن عادات دفن عصر الفايكنج تأثرت
باإلسالم وفكرة احلياة األبدية يف اجلنة بعد املوت”.

وأضافت أن السلع اخلاصة بالكفن مثل املالبس
اجلميلة واملنسوجة بخيوط ناعمة يف هذه األقمشة ال

تعكس احلياة اليومية للمتوفى إال بقدر ما تعكس
املالبس الرسمية يف عصرنا وحياتنا اليومية، وينبغي

أن ينظر إلى املواد الغنية لهذه السلع على أنها تعبيرات
ملموسة من القيم األساسية.

ليس من غير املألوف بالنسبة للقبور أن تشمل األشياء

واملالبس الفخمة التي تدل على مدى غنى ورفاهية
األسرة. وسوف يكون هناك حاجة إلى مزيد من

التحليل ملعرفة املزيد، ويجري هذا على
األشخاص الذين دفنوا مع هذه النوعية من األكفان
لتحديد ما إذا كانوا من بالد فارس أو -وهو املرجح

أكثر- فايكنج يرتدون املنسوجات اإلسالمية.
وقالت هيالري دافيدسون من جامعة سيدني،

والتي تبحث يف نقل املنسوجات اإلسالمية
والبيزنطية يف العصور الوسطى: ”كانت نوعية

املنسوجات احلريرية اإلسالمية من النوع الذي كان
يثير طمع الكثيرين، واستخدمت يف الكنائس

املسيحية يف جميع أنحاء أوروبا، ولالستثمارات
أيضًا”.

وأضافت أنه جرى تقدير هذه النوعية من املالبس
واملنسوجات جلودتها وجمالها، وليس لسياقها

الديني، الذي أصبح شائعًا وسط عمليات التجارة
وتبادل السلع، حيث مت تداول هذه احلرير يف

أوروبا لعدة قرون، ومن املمكن أن أمناط الكتابة
الكوفية اإلسكندنافية نشأت كتقليد لنمط

املنسوجات اإلسالمية دون معرفة ما هو املعنى
الذي تدل عليه.

وقالت أيضًا: ”قد يكون جرى تطبيق واستنساخ
هذه املالبس من األمناط اإلسالمية باعتبارها أمثلة
على املكانة العالية، واحلرير الثمني، واملنسوجات

املميزة يف هذا الوقت من عصر الفايكنج”. اآلن بعد
أن كان من املعروف وجود هذه األمناط، قد يكون

من األسهل يف املستقبل التعرف عليه يف املنسوجات
األخرى، ورمبا حتى القطع األثرية األخرى. يذكر

أنه يجري عرض نتائج الباحثة الرسون حاليًا
باعتبارها جزءًا من معرض )فايكنغ كوتور( يف
متحف إنكوبينغ بالسويد، والذي ميتد حتى 3

فبراير )شباط( 2018

كلمة اهلل منقوشة على أكفانهم.. هل كان الفايكنج مسلمني فعلاً؟

كتابة وحترير : عالء الدين السيد

كشفت مالبس الدفن القدمية )مالبس الكفن( التي
يعتقد العلماء أنها كانت منسوجة بأمناط خاصة بقبائل

الفايكنج، عن مفاجأة غير متوقعة على اإلطالق.
فقد فوجئ الباحثون بوجود كلمتني منسوختني باخلط

الكويف الشهير بخيوط الفضة على أنسجة احلرير،
وهما كلمتا )اهلل(، و)علي(، نسبة إلى الصحابي

علي بن أبي طالب. وتعد هذه هي املرة األولى التي
يجري فيها العثور على قطع أثرية تاريخية مذكور

عليها كلمة »علي» يف الدول اإلسكندنافية، مما يعده
اكتشافًا أثريًا هامًا.

من هم الفايكنج؟

والفايكنج هو مصطلح يقصد به الشعوب اجلرمانية
النوردية، وحتديدًا مالحي السفن واملقاتلني والتجار
يف املناطق اإلسكندنافية -حاليًا: الدامنارك والنرويج

والسويد-، والذين هاجموا سواحل فرنسا وبريطانيا
وأجزاء أخرى من أوروبا يف الفترة من أواخر القرن

الثامن حتى القرن احلادي عشر، وهي احلقبة
التاريخية التي تعرف باسم عصر الفايكنج -حتديدًا

بني عامي 793- 1066  ميالدية-.
كما يجري متديد مصطلح الفايكنج عادة يف اللغة

اإلجنليزية احلديثة وغيرها من العاميات لسكان

يف حني يبدو للوهلة األولى أن هذا االكتشاف مثيرًا للدهشة، فإنه ال يبدو أنه كان أمرًا شائعًا جدًا كما يتخيل البعض، فقد مت العثور على هاتني
الكلمتني على ما ال يقل عن عشر قطع من املالبس احلريرية من أصل 100 قطعة حريرية من القبور التي يعود تاريخها إلى القرنني التاسع

والعاشر امليالدي واكتشفت حول منطقة جمال أوبساال يف السويد، وكذلك غرف املقابر التي تعود لعصور الفايكنج يف مواقع بيركا بوادي
ماالرين بالسويد أيضًا. وظهر هذا االكتشاف عندما كان فريق من الباحثني يحاول إعادة تصميم األمناط املوجودة على مالبس الدفن اخملزمة

لديهم من أجل عرضها يف معرض )فايكنغ كوتور( القادم يف متحف إنكوبينغ يف السويد.

املسلمون حول العالم
Muslims around the world
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باييغراندي )بوليفيا(- مرت خمسة عقود على
خيانتهم له، لكنهم اليوم يكرمونه ويعتبرونه

قديسا وبلغت شهرته أنحاء العالم حتى أنه أصبح
عالمة جتارية يقبل عليها الشباب، وحتى أولئك

الذين ال يعرفون من هو إرنستو رافائيل غيفارا
دي ال سيرنا.

يرافق غونزالو فلوريس جوثمان مجموعة من
السائحني لزيارة أشهر مغسلة يف العالم. يقول

جوثمان، ”وضعوا اجلثمان هنا لكي يراه اجلميع
وليعلم الناس جميعا أن تشي لم يعد من أهل

الدنيا”، يوضح جوثمان، مضيفا ”كانت عيناه ال
تزاالن مفتوحتني، وهكذا بدا بالنسبة إلى

الكثيرين على هيئة قديس، وعمدوه باسم سان

إرنستو”.
يف التاسع من أكتوبر عام 1967، شهدت بلدة ال

هوغيرا وتعني ”احملرقة” إعدام تشي رميا بالرصاص
على يد العسكري البوليفي ماريو تيران، الذي ال

يزال على قيد احلياة إلى اآلن.
يف مثل هذا اليوم من كل عام توضع على الطاولة
التي سجي اجلثمان عليها والتقطت آخر صورة له

قبل أن يوارى الثرى، زهور بيضاء، فيما تكتب
على اجلدران شعارات مثل ”شعوب العالم ال تزال

تعتبرك مثاال وقدوة”.
أثناء زيارة باييغراندي، يتبادر إلى ذهن أحدهم

سؤال، مثل متى خطرت على بال إرنستو غيفارا
دي ال سرنا، فكرة إطالق مشروعه الثوري من هذه

البقعة النائية من العالم.
لم ميكث جثمان املناضل األممي، الذي فشلت

مغامرته البوليفية وقضت على حياته، سوى
يومني، كانا أكثر من مدة كافية للتأثير يف عقول

وقلوب أكثر من ستة آالف شخص، من
سكان بلدة باييغراندي. ومبناسبة الذكرى
اخلمسني على مصرع تشي كان من املتوقع

تزايد عدد الزائرين للبلدة، والذين يقدر
عددهم بنحو 35 ألفا سنويا.

يشرح جوثمان للسياح من داخل املغسلة
الشهيرة ”هنا بتروا ساعديه إلرسالهما إلى

العاصمة الباز، من أجل التأكد من أن اجلثمان
يعود بالفعل إلى غيفارا”، موضحا أنهم بعد

ذلك حملوا اجلثمان سرا خشية حتول املكان إلى بقعة
يحج إليها الناس من كل فج عميق.

بعد ذلك دفن جثمان تشي مع جثامني بعض رفاقه
بالقرب من مهبط طائرات محلي، واستغرق األمر
ثالثني عاما للعثور على رفاته، ومن ثم أقيم هناك

نصب تذكاري، يعتبر املرحلة التالية يف جولة املرشد
البوليفي جوثمان، الذي يوضح أن رفات غيفارا نقل

إلى ضريحه الشهير ببلدة سانتا كالرا الكوبية عام
1997.

وينحدر غيفارا، الرمز اخلالد لنقاء النضال الثوري يف
القرن العشرين، من أسرة ميسورة احلال. ولد يف

الرابع عشر من يونيو 1928، مبدينة روساريو،
األرجنتينية، ولهذا يطلق عليه تشي، وتعني الرفيق يف

شخصية ثورية ألهمت شباب العالم  مبختلف ثقافاتهم وأديانهم للتغير ورفض الظلم واإلستعباد واإلحتالل
غيفارا من ثوري التيني إلى أسطورة يف ذاكرة العالم

عندما كان جيفارا طالباً يف كلية الطب يف جامعة بيونس آيرس سافر إلى جميع أنحاء أميركا الالتينية، وقد كوّنت هذه الرحلة شخصية جيفارا حيث شعر بالظلم الواقع على الفالحني الهنود، كما تبني استغالل العمال يف
مناجم النحاس بشيلي، وقد أدّت هذه الرحلة إلى استنتاج جيفارا بأنّ التفاوتات االقتصادية متجذرة يف املنطقة، وذلك بسبب الرأسمالية واإلمبريالية واالستعمار اجلديد. بعد أن حصل جيفارا على شهادته، توثقت عالقته

باكثر الناس فقراً وحرماناً، ثم غادر االرجنتني عام 1953 يف رحلة أخرى ألميركا الالتينية، حيث ناقش خاللها مع منفيني يساريني بعض األفكار الشيوعية، ولم يكتف بدور املتفرج بل أدار الثورة. يف عام 1954 شارك جيفارا يف
مقاومة االنقالب العسكري الذي دبرته اخملابرات األميركية يف غواتيماال يف ظل حكومة جاكوب أربنز وقد ساعد هذا االنقالب على نشر إيديولوجية جيفارا الراديكالية. بينما كان بعيش جيفارا يف املكسيك عام 1955 التقى

هناك براؤول كاسترو املنفي مع أصدقاء له، حيث كانوا يجهزون للثورة حيث كانوا ينتظرون خروج فيدل كاسترو من سجنه يف كوبا، وقد قام األخير بتجنيد جيفارا كطبيب يف البعثة التي ستحرر كوبا من النظام
الديكتاتوري املدعم من طرف الواليات املتحدة حيث كانت تدعم الديكتاتور فولغينسيو باتسيتا، ويف عام 1956 سجن جيفارا يف املكسيك مع فيدل كاسترو ومجموعة من املتمردين الكوبيني، وأطلق سراحهم بعد شهرين، أمّا

يف عام 1957 فقد اكتسح رجال العصابات هافانا عاصمة كوبا واسقطوا ديكتاتورية باتسيتا، وهنا ملع جنم جيفارا حيث متت ترقيته إلى الرجل الثاني يف القيادة.

 Profileبروفايل

حتتفل به كل شعوب
األرض وخاصة من

الثوريني والشباب هو
الطبيب إرنستو تشي

غيفارا، حتى أصبح
بطال عامليا يحمل

صورته الشباب يف
كل القارات.

متجد شعوب العالم
مناضليها بإقامة

النصب التذكارية
وتعليق الصور

وبتضمني كتب
التاريخ سيرهم

ومآثرهم، املناضل
الوحيد يف العالم الذي
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باييغراندي )بوليفيا(- مرت خمسة عقود على
خيانتهم له، لكنهم اليوم يكرمونه ويعتبرونه

قديسا وبلغت شهرته أنحاء العالم حتى أنه أصبح
عالمة جتارية يقبل عليها الشباب، وحتى أولئك

الذين ال يعرفون من هو إرنستو رافائيل غيفارا
دي ال سيرنا.

يرافق غونزالو فلوريس جوثمان مجموعة من
السائحني لزيارة أشهر مغسلة يف العالم. يقول

جوثمان، ”وضعوا اجلثمان هنا لكي يراه اجلميع
وليعلم الناس جميعا أن تشي لم يعد من أهل

الدنيا”، يوضح جوثمان، مضيفا ”كانت عيناه ال
تزاالن مفتوحتني، وهكذا بدا بالنسبة إلى

الكثيرين على هيئة قديس، وعمدوه باسم سان

إرنستو”.
يف التاسع من أكتوبر عام 1967، شهدت بلدة ال

هوغيرا وتعني ”احملرقة” إعدام تشي رميا بالرصاص
على يد العسكري البوليفي ماريو تيران، الذي ال

يزال على قيد احلياة إلى اآلن.
يف مثل هذا اليوم من كل عام توضع على الطاولة
التي سجي اجلثمان عليها والتقطت آخر صورة له

قبل أن يوارى الثرى، زهور بيضاء، فيما تكتب
على اجلدران شعارات مثل ”شعوب العالم ال تزال

تعتبرك مثاال وقدوة”.
أثناء زيارة باييغراندي، يتبادر إلى ذهن أحدهم

سؤال، مثل متى خطرت على بال إرنستو غيفارا
دي ال سرنا، فكرة إطالق مشروعه الثوري من هذه

البقعة النائية من العالم.
لم ميكث جثمان املناضل األممي، الذي فشلت

مغامرته البوليفية وقضت على حياته، سوى
يومني، كانا أكثر من مدة كافية للتأثير يف عقول

وقلوب أكثر من ستة آالف شخص، من
سكان بلدة باييغراندي. ومبناسبة الذكرى
اخلمسني على مصرع تشي كان من املتوقع

تزايد عدد الزائرين للبلدة، والذين يقدر
عددهم بنحو 35 ألفا سنويا.

يشرح جوثمان للسياح من داخل املغسلة
الشهيرة ”هنا بتروا ساعديه إلرسالهما إلى

العاصمة الباز، من أجل التأكد من أن اجلثمان
يعود بالفعل إلى غيفارا”، موضحا أنهم بعد

ذلك حملوا اجلثمان سرا خشية حتول املكان إلى بقعة
يحج إليها الناس من كل فج عميق.

بعد ذلك دفن جثمان تشي مع جثامني بعض رفاقه
بالقرب من مهبط طائرات محلي، واستغرق األمر
ثالثني عاما للعثور على رفاته، ومن ثم أقيم هناك

نصب تذكاري، يعتبر املرحلة التالية يف جولة املرشد
البوليفي جوثمان، الذي يوضح أن رفات غيفارا نقل

إلى ضريحه الشهير ببلدة سانتا كالرا الكوبية عام
1997.

وينحدر غيفارا، الرمز اخلالد لنقاء النضال الثوري يف
القرن العشرين، من أسرة ميسورة احلال. ولد يف

الرابع عشر من يونيو 1928، مبدينة روساريو،
األرجنتينية، ولهذا يطلق عليه تشي، وتعني الرفيق يف

شخصية ثورية ألهمت شباب العالم  مبختلف ثقافاتهم وأديانهم للتغير ورفض الظلم واإلستعباد واإلحتالل
غيفارا من ثوري التيني إلى أسطورة يف ذاكرة العالم

عندما كان جيفارا طالباً يف كلية الطب يف جامعة بيونس آيرس سافر إلى جميع أنحاء أميركا الالتينية، وقد كوّنت هذه الرحلة شخصية جيفارا حيث شعر بالظلم الواقع على الفالحني الهنود، كما تبني استغالل العمال يف
مناجم النحاس بشيلي، وقد أدّت هذه الرحلة إلى استنتاج جيفارا بأنّ التفاوتات االقتصادية متجذرة يف املنطقة، وذلك بسبب الرأسمالية واإلمبريالية واالستعمار اجلديد. بعد أن حصل جيفارا على شهادته، توثقت عالقته

باكثر الناس فقراً وحرماناً، ثم غادر االرجنتني عام 1953 يف رحلة أخرى ألميركا الالتينية، حيث ناقش خاللها مع منفيني يساريني بعض األفكار الشيوعية، ولم يكتف بدور املتفرج بل أدار الثورة. يف عام 1954 شارك جيفارا يف
مقاومة االنقالب العسكري الذي دبرته اخملابرات األميركية يف غواتيماال يف ظل حكومة جاكوب أربنز وقد ساعد هذا االنقالب على نشر إيديولوجية جيفارا الراديكالية. بينما كان بعيش جيفارا يف املكسيك عام 1955 التقى

هناك براؤول كاسترو املنفي مع أصدقاء له، حيث كانوا يجهزون للثورة حيث كانوا ينتظرون خروج فيدل كاسترو من سجنه يف كوبا، وقد قام األخير بتجنيد جيفارا كطبيب يف البعثة التي ستحرر كوبا من النظام
الديكتاتوري املدعم من طرف الواليات املتحدة حيث كانت تدعم الديكتاتور فولغينسيو باتسيتا، ويف عام 1956 سجن جيفارا يف املكسيك مع فيدل كاسترو ومجموعة من املتمردين الكوبيني، وأطلق سراحهم بعد شهرين، أمّا

يف عام 1957 فقد اكتسح رجال العصابات هافانا عاصمة كوبا واسقطوا ديكتاتورية باتسيتا، وهنا ملع جنم جيفارا حيث متت ترقيته إلى الرجل الثاني يف القيادة.
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باييغراندي )بوليفيا(- مرت خمسة عقود على
خيانتهم له، لكنهم اليوم يكرمونه ويعتبرونه

قديسا وبلغت شهرته أنحاء العالم حتى أنه أصبح
عالمة جتارية يقبل عليها الشباب، وحتى أولئك

الذين ال يعرفون من هو إرنستو رافائيل غيفارا
دي ال سيرنا.

يرافق غونزالو فلوريس جوثمان مجموعة من
السائحني لزيارة أشهر مغسلة يف العالم. يقول

جوثمان، ”وضعوا اجلثمان هنا لكي يراه اجلميع
وليعلم الناس جميعا أن تشي لم يعد من أهل

الدنيا”، يوضح جوثمان، مضيفا ”كانت عيناه ال
تزاالن مفتوحتني، وهكذا بدا بالنسبة إلى

الكثيرين على هيئة قديس، وعمدوه باسم سان

إرنستو”.
يف التاسع من أكتوبر عام 1967، شهدت بلدة ال

هوغيرا وتعني ”احملرقة” إعدام تشي رميا بالرصاص
على يد العسكري البوليفي ماريو تيران، الذي ال

يزال على قيد احلياة إلى اآلن.
يف مثل هذا اليوم من كل عام توضع على الطاولة
التي سجي اجلثمان عليها والتقطت آخر صورة له

قبل أن يوارى الثرى، زهور بيضاء، فيما تكتب
على اجلدران شعارات مثل ”شعوب العالم ال تزال

تعتبرك مثاال وقدوة”.
أثناء زيارة باييغراندي، يتبادر إلى ذهن أحدهم

سؤال، مثل متى خطرت على بال إرنستو غيفارا
دي ال سرنا، فكرة إطالق مشروعه الثوري من هذه

البقعة النائية من العالم.
لم ميكث جثمان املناضل األممي، الذي فشلت

مغامرته البوليفية وقضت على حياته، سوى
يومني، كانا أكثر من مدة كافية للتأثير يف عقول

وقلوب أكثر من ستة آالف شخص، من
سكان بلدة باييغراندي. ومبناسبة الذكرى
اخلمسني على مصرع تشي كان من املتوقع

تزايد عدد الزائرين للبلدة، والذين يقدر
عددهم بنحو 35 ألفا سنويا.

يشرح جوثمان للسياح من داخل املغسلة
الشهيرة ”هنا بتروا ساعديه إلرسالهما إلى

العاصمة الباز، من أجل التأكد من أن اجلثمان
يعود بالفعل إلى غيفارا”، موضحا أنهم بعد

ذلك حملوا اجلثمان سرا خشية حتول املكان إلى بقعة
يحج إليها الناس من كل فج عميق.

بعد ذلك دفن جثمان تشي مع جثامني بعض رفاقه
بالقرب من مهبط طائرات محلي، واستغرق األمر
ثالثني عاما للعثور على رفاته، ومن ثم أقيم هناك

نصب تذكاري، يعتبر املرحلة التالية يف جولة املرشد
البوليفي جوثمان، الذي يوضح أن رفات غيفارا نقل

إلى ضريحه الشهير ببلدة سانتا كالرا الكوبية عام
1997.

وينحدر غيفارا، الرمز اخلالد لنقاء النضال الثوري يف
القرن العشرين، من أسرة ميسورة احلال. ولد يف

الرابع عشر من يونيو 1928، مبدينة روساريو،
األرجنتينية، ولهذا يطلق عليه تشي، وتعني الرفيق يف

شخصية ثورية ألهمت شباب العالم  مبختلف ثقافاتهم وأديانهم للتغير ورفض الظلم واإلستعباد واإلحتالل
غيفارا من ثوري التيني إلى أسطورة يف ذاكرة العالم

عندما كان جيفارا طالباً يف كلية الطب يف جامعة بيونس آيرس سافر إلى جميع أنحاء أميركا الالتينية، وقد كوّنت هذه الرحلة شخصية جيفارا حيث شعر بالظلم الواقع على الفالحني الهنود، كما تبني استغالل العمال يف
مناجم النحاس بشيلي، وقد أدّت هذه الرحلة إلى استنتاج جيفارا بأنّ التفاوتات االقتصادية متجذرة يف املنطقة، وذلك بسبب الرأسمالية واإلمبريالية واالستعمار اجلديد. بعد أن حصل جيفارا على شهادته، توثقت عالقته

باكثر الناس فقراً وحرماناً، ثم غادر االرجنتني عام 1953 يف رحلة أخرى ألميركا الالتينية، حيث ناقش خاللها مع منفيني يساريني بعض األفكار الشيوعية، ولم يكتف بدور املتفرج بل أدار الثورة. يف عام 1954 شارك جيفارا يف
مقاومة االنقالب العسكري الذي دبرته اخملابرات األميركية يف غواتيماال يف ظل حكومة جاكوب أربنز وقد ساعد هذا االنقالب على نشر إيديولوجية جيفارا الراديكالية. بينما كان بعيش جيفارا يف املكسيك عام 1955 التقى

هناك براؤول كاسترو املنفي مع أصدقاء له، حيث كانوا يجهزون للثورة حيث كانوا ينتظرون خروج فيدل كاسترو من سجنه يف كوبا، وقد قام األخير بتجنيد جيفارا كطبيب يف البعثة التي ستحرر كوبا من النظام
الديكتاتوري املدعم من طرف الواليات املتحدة حيث كانت تدعم الديكتاتور فولغينسيو باتسيتا، ويف عام 1956 سجن جيفارا يف املكسيك مع فيدل كاسترو ومجموعة من املتمردين الكوبيني، وأطلق سراحهم بعد شهرين، أمّا

يف عام 1957 فقد اكتسح رجال العصابات هافانا عاصمة كوبا واسقطوا ديكتاتورية باتسيتا، وهنا ملع جنم جيفارا حيث متت ترقيته إلى الرجل الثاني يف القيادة.

 Profileبروفايل

حتتفل به كل شعوب
األرض وخاصة من

الثوريني والشباب هو
الطبيب إرنستو تشي

غيفارا، حتى أصبح
بطال عامليا يحمل

صورته الشباب يف
كل القارات.

متجد شعوب العالم
مناضليها بإقامة

النصب التذكارية
وتعليق الصور

وبتضمني كتب
التاريخ سيرهم

ومآثرهم، املناضل
الوحيد يف العالم الذي



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

WWW.ARABAMERICANTODAY.NETOctober2017 -Volume : 5 - Iss :58 :أكتوبر  2017 م - السنة اخلامسة - العدد 25مجلة العربي A R A B  A M E R I C A N  T O D A Y األمريكي اليوم 

عامية هذه البلدة.
درس الطب، ولكن حياته

تغيرت عقب الرحلة التي قام بها
على دراجة نارية عبر عدة دول

من أميركا اجلنوبية عام 1952،
حيث أدرك حجم الفقر واملعاناة
واالستغالل واملرض الذي طال
شعوبا بسبب االستعمار، كانت

يف يوم من األيام متثل حضارة
فاقت تقدم أوروبا مبراحل.

مناضل من طينة خاصة

”الطواف بالقارة غيرني أكثر
بكثير مما كنت أتصور”، علق

إرنستو تشي غيفارا على ذكرياته
حول تلك الرحلة. وكان من

أشد املعجبني بجوزيف ستالني
بسبب إعالنه احلرب على

الرأسمالية.
التقى بفيدل كاسترو يف املكسيك
عام 1955، حينما كان الزعيم

الكوبي يستعد للكفاح املسلح
لتحرير بالده من دكتاتورية

فوخلنسيو باتيستا. وشاركا معا
يف معركة ملنع إنزال قوات على

اجلزيرة سنة 1956، وقاتال جنبا
إلى جنب يف جبال سييرا مايسترا، وتعلما من

أخطائهما ووسعا مجال نضالهما املسلح، وجنحا يف
إسقاط الدكتاتورية ودخول هافانا عام .1959

تقلد غيفارا منصب محافظ البنك املركزي يف كوبا،
وكان يوقع على األوراق املالية باسم تشي. وال

تزال هذه العمالت الورقية تباع إلى اليوم يف كوبا
كنوع من التذكارات. شيئا فشيئا حتولت حكومة

كاسترو إلى نظام دكتاتوري، يعتقل الناس وينفذ
أحكام اإلعدام.

عام 1961 تولى تشي منصب وزير الصناعة،
ولكن االقتصاد الكوبي بدأ يعاني آثار احلصار

األميركي وسقط يف دوامة األزمة، بحسب وصف
احمللل السياسي املكسيكي خورخي كستانييدا يف

سيرته الذاتية عن تشي بعنوان ”احلياة باللون
األحمر”، ”كان املناضل األرجنتيني يسعى إلى ثورة

أكثر راديكالية، مما تسبب يف تفجر صدام حاد بينه
وبني كاسترو”.

يف الثالث من نوفمبر عام 1966، شرع غيفارا يف
رحلة، متخفيا يف هيئة مختلفة متاما عن صورته

املعروفة حتى اآلن، كانت وجهته بوليفيا. وتولت
األملانية متارا بونكي، رفيقة نضاله، مسألة الدعم
اللوجيستي، وجنحا معا يف كسب تعاطف القليل
من عمال املناجم البوليفيني، الذين انضموا إلى

القتال حتت قيادته جنبا إلى جنب مع بعض الكوبيني
يف األحراش جنوبي البلد

الالتيني.
يقول خورخي كستانييدا،
إنهم لم يكونوا على دراية
بتضاريس املنطقة، كما لم

تكن لديهم خرائط لها. فضال
عن أن الفالحني الذين جاء

غيفارا للدفاع عن حقوقهم،
كانوا هم من وشوا به.

يف النهاية أحكمت فرقة برادو
احلصار يف الثامن من أكتوبر
عام 1967 حول مجموعة
املقاتلني املنهكني الضائعني

وجنحوا يف اإليقاع بتشي
مصابا مريضا مع رفيق

بوليفي.
أعدم املناضل الثوري يف اليوم

التالي بإحدى مدارس قرية ال هوغيرا، بناء على
قرار من الرئيس البوليفي رينيه بارينتوس، رغبة منه

يف تفادي حضور جحافل الصحافة ووسائل
اإلعالم األجنبية، فضال عن إشكالية توفير مكان

حملاكمة تشي واعتقاله يف حالة اإلدانة املفترضة.
حمل اجلثمان بعد ذلك على منت مروحية إلى بلدة
باييغراندي، حيث عرض يف املغسلة، ولكن على

عكس كل التوقعات تسببت صورته التي أظهرته يف
هيئة ”شهيد” يف هزة قوية ملشاعر الناس يف جميع

أنحاء العالم، وبدال من اإلسهام يف تأكيد القضاء
عليه، حولته إلى أسطورة ال متوت.

وحتكي الراهبة األملانية أنطونيا ماريا فرويد التي
كانت تعمل آنذاك باملستشفى احمللي ”أن بلدة

باييغراندي لم تشهد من قبل حشودا بهذه
الضخامة. كان الناس يتدافعون بقوة إللقاء نظرة
على اجلثمان املسجى، إلى درجة أن أحد جدران

املغسلة احلجرية انهار من قوة التدافع”.
برغم سنوات عمرها التي جتاوزت العقد الثامن، ال

تزال الراهبة األملانية غير مقتنعة بجدوى قتال
املناضلني يف هذه البقعة من العالم، خاصة بعد

الثورة التي عاشتها البالد عام 1952 وحركة
اإلصالح الزراعي التي نتجت عنها.

وتضيف أن بارينتوس كان رئيسا يحظى بشعبية
كبيرة على األرض، وكان يتحدث الكيتشوا،

مؤكدة ”لم تكن بوليفيا أرضا خصبة لتكرار جتربة
كوبا”. كانت أنطونيا متارس عملها يف قسم

الوالدة يوم وصول جثمان تشي إلى
باييغراندي.

إال أنها حرصت يف اليوم التالي على االستيقاظ
مبكرا لكي تذهب لرؤيته يف املغسلة، وذهلت من

هيئته املتصلبة، وشعره الشعث وحليته الكثة
وعينيه احململقتني يف الفراغ، وصدره العاري.

تقول الراهبة األملانية، ”كان يبدو كيسوع”.
وبالنسبة إلى البعض كان قاتال يبرر جرائمه

باأليديولوجيا التي يعتنقها، وبالنسبة إلى آخرين
ال يزال منوذجا صاحلا للنضال من أجل عالم أكثر

عدال يف مواجهة القهر واإلقصاء والرأسمالية
املتوحشة التي ال يردعها رادع. ويرى كاتب

سيرته الذاتية املكسيكي كاستانييداس أن شعبيته
وشهرته لم متس، على العكس فقد تزايدت،

كما يرى أنه كان سببا لثورة ثقافية يف العالم
الغربي.

”من بعد تشي لم يعد العالم كما كان”، يؤكد
كاستانييداس أن حركة الشباب عام 1968،

التي انطلقت بعد أشهر من إعدامه، استلهمت
روح غيفارا لتتغير بعدها العالقات بني الرجل
واملرأة، بني الطالب واألساتذة، وبني السود

والبيض، بني األغنياء والفقراء.

ويعتبر تشي أيقونة جتسد حقبة
سيتينات القرن املاضي بصورة

ال ينازعه فيها أحد ”رمبا لم
يكن تشي ليعترف بتلك القيم
مثلما دافع عن املثل التي مات
من أجلها. ولكن حتى القائد

املناضل لم يكن تتسنى له
معرفة العبارة التي ستكتب

على شاهد قبره”. ويلخص
كاستانييداس القول ”ينتمي

تشي إلى قلة من العالم نذروا
أنفسهم ليعشوا احلياة التي

حلموا بها واملوت كما
يتمنون”.

ويقول شقيق تشي خوان
مارتن غيفارا البالغ 74 عاما

عن شهرة املناضل األممي
”األساطير موجودة واجملتمعات

حتبكها. أشهر صورتني يف
العالم هما صورة املسيح

وتشي. قال لي صديق: أنت
تبالغ املسيح أشهر بطبيعة احلال

لقد مات قبل ألفي عام وتشي
قبل خمسني عاما، لن نكون

هنا لنشهد على ذلك لكن تشي
سيبقى هو بعد 300 سنة،

وآمل يف أن يكون هناك آخرون
مثل تشي”.

قميص تشي

تبقى الصورة الفوتوغرافية إلرنستو نشي غيفارا
والتي التقطها املصور الكوبي ألبيرتو كوردا يف مطلع

ستينات القرن املاضي هي األكثر انتشارا يف تاريخ
التصوير الفوتوغرايف رغم مرور 50 عاما على

التقاطها.
وازدادت شهرتها بعد أن طبعت على القمصان

ليرتديها الشباب الذين ال يعرف أغلبهم عن املناضل
شيئا، ويف الوطن العربي وصلت شهرة تشي إلى

درجة أن أصبح البعض يطلق هذا االسم على ابنه.
وبلغت شهرة تشي يف العالم الغربي حتى أصبح
السياسيون يرتدون قمصانا حتمل صورة املناضل

الالتيني للتعبير عن ثوريتهم وجرأتهم السياسية،
فالرئيس األميركي السابق باراك أوباما ارتدى تي

شيرت عليه صورة غيفارا.
ولم تستغرب أليد غيفارا مارتش ابنة تشي غيفارا
البالغة من العمر 46 عاما، من الثياب التي تظهر
عليها صورة تشي، من قمصان التي شيرت، يف

مختلف أنحاء العالم ألنها متجد والدها، كما
تقول، لكنها تستغرب من ظهور صوره يف قطع
املالبس الداخلية للنساء وحتديدا على البيكني.

ونقابل يف شوارع املدن العربية شبابا وشابات
يرتدون صورة غيفارا، ورمبا ال يعرفون ما يرتدون

او يخلطون بني صاحب الصورة وجنوم البوب
والسينما. يعلق على ذلك الكاتب األردني قاسم
توفيق ”فعال أصبح نوعا من التقليد”، لكنه يضيف

أن ذلك ليس سببه عدم ثقافة األجيال اجلديدة وإمنا
هناك سبب موضوعي مرتبط بتغير متطلبات

العصر.
لكن الصحايف املصري خالد يوسف يرى أنه إلى

جانب الشباب الذين يرتدون الصورة وال يعرفون
صاحبها ”هناك من يعرفونه ويضعون صوره

ويتذكرون به حقبة تاريخية تنسب إلى الزمن
اجلميل”.

ورغم السنوات وتغير األوضاع يف العالم، ما زال
الناس يف كافة أرجاء األرض يذكرون تشي

وصورته الشهيرة باللحية والشعر الطويل وغطاء
الرأس ذي النجمة اخلماسية.

* يف النهاية أحكمت فرقة برادو احلصار يف الثامن من أكتوبر عام 1967 حول
مجموعة املقاتلني املنهكني الضائعني وجنحوا يف اإليقاع بتشي مصابا مريضا مع
رفيق بوليفي.أعدم املناضل الثوري يف اليوم التالي بإحدى مدارس قرية ال هوغيرا،

بناء على قرار من الرئيس البوليفي رينيه بارينتوس، رغبة منه يف تفادي حضور
جحافل الصحافة ووسائل اإلعالم األجنبية، فضال عن إشكالية توفير مكان حملاكمة
تشي واعتقاله يف حالة اإلدانة املفترضة.حمل اجلثمان بعد ذلك على منت مروحية

إلى بلدة باييغراندي، حيث عرض يف املغسلة، ولكن على عكس كل التوقعات تسببت
صورته التي أظهرته يف هيئة “شهيد“ يف هزة قوية ملشاعر الناس يف جميع أنحاء

العالم، وبدال من اإلسهام يف تأكيد القضاء عليه، حولته إلى أسطورة ال متوت.

 Profileبروفايل
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رغم أن ذاكرة الشعب اليمني متخمة مبجازر العدوان
السعودي التي طالت أبناء الشعب اليمني أطفاالً

ونساء وشيوخاً، ورموزاً عسكرية كبيرة يف كل
مكان، ويف كل طرف سياسي حتى الذين ضعفت

أنفسهم فأعلنوا انضمامهم إلى صف مرتزقة
العدوان.. ورغم اللحظات املشوشة بصوت طيران

العدوان الذي ميارس حقاراته اليومية يف التحليق
اإلجرامي فاحتا جدار الصوت على العاصمة

صنعاء.. إال أنه ال مجال للذاكرة العامة أن تنتبه
خملطط كهذا انطالقا من كون هذا اجلمع الغفير يف

العاصمة صنعاء التي جتمع شتات واختالف اليمنيني
من سقطرى حتى صعدة ومن جزر البحر األحمر

حتى املهرة والوديعة وعِلْب.. وكون اجلمع الغفير
من معزين اختلطت توجهاتهم السياسية اليسارية

واليمينية والوسطية، واملستقلة فالكل يؤدي واجب
العزاء خارج االختالفات السياسية واملذهبية

فاليمنيون عبر التاريخ يختلفون ويتصارعون لكنهم

يتعايشون، ويلتقون يف األفراح واألتراح بقلوب نقية
ومشاعر أخوية صادقة.. ناهيك عن كون الدولة

املعتدية تدين باإلسالم ويدعي نظامها إنه يحمي
العقيدة ويخدم املقدسات ويقيم حدود اهلل.. غير

أن ما سيذكر الحقا يف هذه املادة سيكشف حقيقة أمنا
يرتكبه نظام آل سعود ال يرضي اهلل وال رسوله وال
اإلسالم وال حتى قاتل أطفال غزة وصبرا وشاتيال

ومسلمي الروهينجا بورما.    

مؤشر املوت

الدقائق تتحرك لتقطع أشواط الساعة الثالثة عصرا،
والبشر يتدفقون إلى الصالة.. املعزون يصافحون
ثلة من أسرة فقيد الوطن علي الرويشان والد وزير

الداخلية حينها اللواء جالل الرويشان، الذي كان يف
أول الصف مستقبال املعزين.. اكتظّت الصالة

الكبرى باجلموع غير املسبوقة ليضطر الكثير بالسالم

واالنصراف إلتاحة الفرصة للمعزّين اجلدد لتقدمي
واجب العزاء. وكالعادة يف جموع غفيرة كهذه
وحضور نخبوي رفيع، كانت الساحة مزدحمة

بكتل بشرية بني خارجة وداخلة إلى القاعة احملاطة
بإجراءات أمنية مشدّدة من قبل قوّات األمن،

واألمن املركزي، واجتمعت إلى جوار احلراسة
األمنية مواكب حراسة الشخصيات العسكرية
والسياسية والقيادية يف أجهزة الدولة.. بينما
طيران العدوان السعوأمريكي يحلق على علو

مرتفع استعداداً لتحويل كل ذلك اجلمع إلى ركام
وأجساد متفحمة وأشالء..  حيث باشر عدوانه

وعقارب الساعة تقترب من الرابعة عصرا، بأربع
غارات جوّية راسما يف هذا املكان أبشع جرمية إبادة

تستهدف الصاالت العامة يف العالم... حيث
استهدفت الغارة األولى بوّابة القاعة لتلحق فيها
أضراراً بالغة، وتسببت باندالع حريق حال دون

فرار املئات من املعزّين منها، إال أن العاملني يف

الصالة تدخّلوا لفتح البوّابة اخملصّصة للطوارئ، لكن
طيران "العدوان السعوأمريكي" استهدف الصالة بغارة

ثانية، حوّلت عشرات املعزّين إلى أشالء متناثرة،
وتسبّبت باشتعال النيران يف وسط الصالة، مما أدّى إلى

احتراق العشرات من املعزّين أيضاً، وإصابة آخرين
باالختناق نتيجة تصاعد األدخنة السوداء بسبب

احتراق األثاث... وبعد عدّة دقائق فقط من تدخّل
مرافقي عدد من الشخصيات التي كانت يف الصالة

لإلنقاذ، غير أن العدوان شن الغارتني الثالثة والرابعة
من مخططه اإلجرامي مستهدفا املسعفني بهدف إبادة

اجلميع.

حصيلة أم اجملازر.. ومشهد الفاجعة

أصيب اجملتمع اليمني وأصيب العالم بذهول كبير
وعاشت العاصمة صنعاء فصال مأسويا وليلة ظلماء
بعد تفحم العشرات داخل الصالة وصار كل من هو

مذبحة الصـالة الكـبرى.. أمُّ اجملــازر  السعودية يف اليمن
يف رابعة نهار 8 أكتوب2016.. الذكرى األولى ألبشع جرمية إبادة بحق املدنيني العزل نفذها العدوان اإلرهابي 

صنعاء/ محمد محمد إبراهيم  - حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً تقريباً من رابعة نهار سبت 8 أكتوبر 2016م كانت األوضاع على ما يرام يف العاصمة صنعاء.. فالطرقات واخلطوط والشوارع املؤدية إلى
الصالة الكبرى يف شار ع اخلمسني شمال العاصمة ، تعج بسيل من النخب اليمنية، بكل أطيافها بني ألوية ورتب عكسريّة عليا، وأركان حرب، وعقداء، وضباط وصف، ووزراء، ومحافظني، وشخصيات اجتماعية
رفيعة من مناضلي الرعيل األول ودفق هائل من املواطنني.. اجلميع يتجهون بصفاتهم املدنية إلى صالة العزاء يف شارع اخلمسني لتعزية آل الرويشان يف وفاة والد وزير الداخلية جالل الرويشان- وزير الداخلية
يومها.. ما الذي حدث لهذا احلشد الغفير؟ وكيف حوله العدوان السعودي األمريكي .. إلى ركْامِ وأثرٍ بعد عني..؟! وملاذا هذا احلقد السعودي الذي يجتاز عدوانه الهمجي على اليمن، العامني والنصف ليكمل عامه

الثالث بعد أشهر قليلة ..؟  "مجلة العربي األمريكي اليوم" حتاول يف عددها  اجلديد)أكتوبر -2017م( اإلجابة عن هذه التساؤالت وتستعيد  من ذاكرة الفاجعة املشاهد الدامية املؤسفة والعدد النهائي للشهداء
والضحايا، مركزة على مأسوية يوم 8 أكتوبر 2017م، وكيف عاشتها اليمن وتابعها العالم وحملات تقريبية من الكيفية التي بها خطط العدوان السعودي ومرتزقته لهذه اجملزرة..  إلى التفاصيل..

The fileامللف
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خارج منزله مفقوداً يف تلك الليلة حتى عودته، غير
أن بعضهم خرج للعزاء ولم يعد حتى إلى املقبرة..

تضاربت األسماء الكبيرة مبا فيهم الزعيم صالح
وأوالده وجالل الرويشا وعبد العزيز املقالح، وخالد

الرويشان، وأسماء أخرى من قامات اليمن املعروفة
دخلت على خط احتماالت االستشهاد واإلصابة

والتفحم.
غير أن خبر غياب هالل العاصمة )عبد القادر هالل(

سطع بقوة وبأسفٍ بالغٍ ونعيٍ ال تصدقه القول
واآلذان، يف كل بيت ويف أرجاء اليمن، كما دخلت

أسماء من خارج الصالة على مواقع التواصل
االجتماعي، يف قوائم احتماالت الشهداء وهي يف

منازلها لم تغادر أو كانت يف الطريق وعادت ساملة،
واشتعلت شبكات االتصال السلكي والالسلكي حدّ
التوقف لتداخل خطوط املتصلني الباحثني عن ذويهم

يف أخبار تتطاير موتاً يف األثير، وفقداناً يف املنازل،
وغُصَصًاً يف حناجر الثكالى، وأصوات اليمنيني،

داخل وخارج الوطن، ما الذي يرتكبه نظام آل سعود
الذي يدعي أنه حامي الدين وحارس العقيدة وخادم

احلرمني الشريفني..؟؟ 
هكذا يتساءل اليمنيون الذين نسوا الصراع وتوحدوا
على شفير مذبحة لم يسبق لها مثيل، وهكذا تساءل
العالم واإلنسانية واملنطق الصادم لكل ذوي عقل..
لكن ال مجال لألسئلة، إن األرض تتحدث عن جُرْم

ال يحتمل السؤال وتفصح للسماء عن بحيرة من
الدماء الزكية لم حتدث حتى يف  شريعة الغاب،

والدماء تفور واحلناجر املمزقة داخل وعلى مشارف
الصالة ويف املستشفيات، ويف الشوارع والطرقات

تصرخ : أنه النظام األكثر دموية وهمجية يف العالم،
بل جتاوز ثقافة وعرف مرتكبي “صبرا وشاتيال“ واشنع

اجملازر واملذابح النازية البربرية يف تاريخ احلروب. 
ويف املسار الزمني لذلك الصراخ كانت األرقام تتقافز

بشكل يعكس حجم استدارة الكارثة، فمن 450
شهيداً وجريحاً يف متام الساعة السابعة مساءً، إلى
656 شهيداً وجريحاً يف متام الساعة التاسعة مساء

السبت، لتصل إلى 795 شخص، منهم 132 شهيداً
و662 جريحاً. 

وأن هناك العشرات من اجلثث املتفحّمة واألشالء
اجملهولة، التي لم يتعرّف على هويتها. ويف متام

الساعة الثانية من فجر األحد، ارتفع عدد الضحايا
إلى 458 شهيداً، بينهم 213 جثة متفحّمة و67 جثة

ممزّقة و187 جثة مذبوحة بشظايا، كما بلغ إجمالي
اجلرحى 356 مصاباً بإصابات بليغة، والعشرات

إصابات أقلّ.
أمني العاصمة عبد القادر علي هالل، اللواء الركن

جالل الرويشان، اللواء علي بن علي اجلائفي، قائد
احلرس اجلمهوري، اللواء علي الذفيف، قائد اللواء
310 املرابط يف عمران، اللواء عبد الرزاق املروني،

قائد قوّات األمن املركزي، الشيخ أحمد صالح
دويد، رئيس مصلحة شؤون القبائل، العميد الركن

عبد اهلل قايد اجلويف، قائد تدريب األمن املركزي،
العميد جبر حسن املاوري، قائد فرع قوّات األمن

املركزي بأمانة العاصمة، محمد بن هالل، العميد
محمد ناصر العامري، محافظ البيضاء األسبق،

عضو مجلس الشورى، وأسماء كثيرة وكبيرة تناقلتها
األخبار، لتعيش ذاكرة اليمن ليالٍ دهماء من الشتات

والفجيعة غير قادرة على استيعاب تواتر األخبار
العاجلة ومواقع التواصل االجتماعي. 

هكذا كانت ليالي األسبوع أطول من أن يحتملها
الناس وساعات النهار مروعة بأطرافٍ من حكايا

وقصص بعض الناجني الراقدين على األسرِّة، فيما
األسى يخيم يف كل مكان..لكنه مشبّع بجذوة ثأر ال

ينطفئ، وحق ال تنساه األجيال وال يلغيه تقادم
احلقب والعصور.. 

ومير األسبوع األول والثاني والثالث، واحلصيلة
تتزايد ويتقلص رقم اجلرحى الذين يغادرون احلياة،

ورقم املفقودين يتذبذب بني من عاد من سفر غير
مخبر عنه، ومن عاد جريحا على شاشة التلفاز من

أحد مستشفيات العاصمة فيهرول األهل إليه، ومنهم
من عاد ولكن إلى مثواه األخير غير معروف املالمح

، ومنهم من ظل مفقودا حتى اللحظة، دون أن يفكر
أحد من أهله أنه قد يكون ضمن اجلثث املتفحمة التي

يقّدَر أنها إما جلندي بسيط أراد أن يحضر العزاء
ليثبت لقائده أنه موجود، غير أن قائده استشهد قبل

أن يراه، فيما اجلندي حتول إلى جثة مجهولة، وأهله
غير حاضري العاصمة صنعاء، وينتظرون إطاللة

عودته من مشارف القرية، أو سماع صوته مع كل
رنة اتصال تهز شجن هواتفهم..

أو لشخص عابر ال يتوقع أحد من أهله أنه عرّج مع
احد أصدقائه إلى الصالة، أو لعامل نظافة أراد أن

يحضر إلى القاعة للخدمة، أو طمعا للحصول على
تلويحة سالم من يد أمني العاصمة عبد القادر

هالل، الذي أحبّه اجلميع، وكان محباً للجميع،
ومتواضعا وصديقاً ودوداً جتاه عمال النظافة الشرفاء
الذين يضحون بأنفسهم لنشاهد عاصمة نظيفة تليق

بكل اليمنيني...  
بعد نهاية الشهر الذي

حدثت اجلرمية يف نهاية
أسبوعه األول أكدت

اجلهات الرسمية يف
وزارة الصحة أن

احلصيلة النهائية تؤكد
أن احلصيلة النهائية

تصل إلى “882“
شهيداً وجريحاً

ومتفحماً مجهوالً ..
وأن القائمة الطويلة

تضمنت 126 شهيدا
مت التعرف على

هوياتهم فضال عن
أسماء )6(  مفقودين،

قالت إن جثثهم رمبا
تفحمت جراء

الغارات التي شنها
طيران حتالف العدوان

السعودي
األمريكي.. مشيرة
إلى أن عدد جرحى

اجلرمية املروعة يقترب
من 750 جريحا..

مع احتمال وفاة بعض
احلاالت اخلطيرة

مغالطة مكشوفة
للعالم

بالعودة إلى حلظة
الفاجعة املقرونة

بتصرف همجي غير
مسبوق من قبل دول

حتالف العدوان البربري على اليمن، فبعد تنفيذ
اجلرمية على مسرح الضوء، أقفل سرب الطائرات

السعودية إلى أراضيه، وسط رابعة النهار وعلى
مسمع ومرأى من العالم عبر األقمار الصناعية

واملنظمات املدنية احمللية والعربية واحلقوقيني
األجانب املتواجدين حينها يف العاصمة

صنعاء..وكأن شيئاً لم يكن يف نظر العدوان
السعودي الذي يستكمل الطبخة املعلومة حدودها

بارتكاب اجلرم، ثم نفيه للعالم يف أبشع صور
املغالطة، التي أصعقت العالم ليجتاز  املعتدون من

يدعون حماة العقيدة، أبرز حدود اهلل احلمراء يف
قتل النفس احملرمة.: )وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا

فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا( 93 النساء. 

ولم يكتفوا بهذا اجلرم الشنيع بل ارتكبوا جرماً أكثر
شناعة وهو رمي اجلرمية على بريء ال ميلك أداة

القتل اجلوية نفسها: )وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ
يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( النساء

...112 وبالتزامن مع حلظات هذا اجلرم يجهز
أحمد عسيري الناطق باسم حتالف العدوان  نفسه

للنفي املطلق وبسذاجة واستهتار خارج قيم
اإلنسانية، بكل مقدسات الشرائع السماوية التي

حرمت سفك الدماء بني بني البشر.. كل ذلك وال
شيء يعكس جوهر أو مصداقية املؤمترات الصحفية

التي يقيمها عقب كل مذبحة، فالتقارير مبيتة
وجاهزة يف استوديوهات القنوات العربية والدولية

املشتراة باملال والنفط السعوديني.
غير أن كل هذه املغالطة وهذه األساليب فشلت يف

إقناع العالم من اللحظة األولى لبث القنوات
واألقمار الصناعية بشاعة اجملزرة، املتزامن مشاهده

بنفي قاطع من قبل إعالم العدوان ومرتزقته..
وترافق مع هذا النفي ما أشار إليه محللون ملحيون

وعرب وصفوا النفي بأنه يخفي خطة كانت معدة
سلفا تقضي بأن تتبنى “داعش“ العملية.. وهذا ما

حصل .. إذ أصدر التنظيم اإلرهابي بيانا على
غرار بياناته بل انه اختلق اسم شخص يدعى “أبو
احلسن الصنعاني“ باعتباره عنصراً يف التنظيم قام

بتفجير نفسه يف
الصالة الكبرى

بصنعاء.
اتساع دائرة االستهجان

بيان “داعش“ لم يفلح
يف تغيير بشاعة
وشناعة ما ارتكبته
النازية السعودية، بل
قاد إلى حتوّل سريع يف
املعادلة الشاملة لنظرة
العالم جتاه أهداف
العدوان املعلنة،
وترافق مع ذلك
التحوَّل السريع
تصاعد يف اإلدانات
احمللية والعربية
والعاملية.. فمحلياً
تضافرت املنظمات
احلقوقية
والشخصيات
االجتماعية
والسياسية التي كانت
يف الداخل واخلارج،
والتي كانت متحفظة
أو مؤيدة للتدخل
السعودي النازي يف
اليمن، فبادرت
باإلدانات الصادقة
املعبرة عن ألم كبير،
ونقمة تاريخية ليس
ألنها أمام جرمية
كبرى عكست بجالء
استهداف دول حتالف
العدوان للعمق البشري اليمني، بل وألنها حادثة
طالت ذويهم قبل خصومهم السياسيني أو
السلطويني.. فكانت هذه اإلدانات مبثابة صدمة
أيضاً لتحالف العدوان العربي بقيادة السعودية، ما

جعلها تفكر بوسيلة جديدة توسع من خاللها دائرة
الفتنة يف اليمنيني، وتغالط غباء مرتزقتها بأنها

حتارب من أجلهم.. وبالتالي ال ميلك بعضهم احلق
يف إدانة مثل هذا العمل حتى وإن طال ذويهم.. 

جاءت هذه اإلدانات املقربة من منظومة العدوان
على الصعيد احمللي اليمني، بالتزامن مع احتشاد

اليمنيني رسميا ومدنياً يف مظاهرات عارمة منذ
اللحظة األولى بعد إعالن اللجنة الثورية العليا يف
صنعاء حينها يف بيان شديد اللهجة والنقمة املعبرة
عن نفس كل ميني محروقة، جتاه اجلرمية املروعة

التي ارتكبها حتالف العدوان السعودي األمريكي،
معتبرة أنها جرمية ضد اإلنسانية لن تسقط

بالتقادم.. 
فيما دعى رئيس املؤمتر الشعبي رئيس اجلمهورية

األسبق الزعيم علي عبداهلل صالح جميع اليمنيني
إلى التوجه نحو احلدود السعودية وللجبهات ألخذ

الثأر للدم اليمني الطاهر..كما تدفق سيل اإلدانات
احمللية للمنظمات املدنية وأجهزة الدولة وكيانات

القطاع اخلاص والنقابات العمالية والدوائر القضائية
واملنظمات احلقوقية على الصعيد احمللي، داخل

وخارج الوطن..

عربياً ودولياً

رغم حجم التعتيم والقرصنة التي طالت القنوات
الفضائية املناهضة للعدوان على املستوى العربي
بالتزامن عم الترتيب لهذه اجلرمية ومنذ ثالثة أيام

سابقة ليوم العزاء الذي علمت به كل اليمن، إال أنه
منذ اللحظة األولى للجرمية أمطرت الفضائيات العربية

أثير العالم، ببيانات االستهجان واإلدانة الشديدة
حيث أدانت نحو 99 شبكة وحتالفاً ومنظمة حقوقية

من 14 دولة عربية مجزرة الصالة الكبرى بصنعاء التي
أرتكبها طيران العدوان بقيادة السعودية.. مطالبة

بإيقاف العدوان على اليمن وفك احلصار والنقل
الفوري للجرحى للعالج يف اخلارج..  األمني العام

حلزب اهلل أعلن إدانته الشديدة للمجزرة الدموية
السعودية يف اليمن، مؤكداً أن الدم اليمني الثائر

سينتصر..
فيما أدان أمني اجمللس األعلى لألمن القومي اإليراني

علي شمخاني جرمية الصالة الكبرى واجملازر األخرى
التي يرتكبها النظام السعودي يف اليمن محمالً أمريكا

املسؤولية األخالقية واجلنائية يف كل ما يطال اليمن من
حرب إبادة، ألن واشنطن شريكة السعودية يف

العدوان على اليمن..  كما دعت اخلارجية السورية
لوضع حدٍ آللة القتل السعودية يف اليمن، مؤكدة أن

اجلرمية النكراء متثل املشهد األسود واألحدث يف الدور
التخريبي املشبوه الذي يضطلع به النظام الوهابي

السعودي ضد أبناء األمة العربية يف اليمن، والعراق،
وسوريا، وغيرها بهدف بث الوهن يف نفوسهم

وتدمير بنية الدول العربية خدمة للمخطط االمريكي
اإلسرائيلي لفرض هيمنته على املنطقة... 

اخلارجية العراقية من جانبها دعت التخاذ اإلجراءات
الالزمة “دوليًا“ حملاسبة آل سعود.. أما التيار الشعبي

التونسي فأعلن رفضه املطلق ألي وصاية على الشعب
اليمني مستنكراً بأشد العبارات اجلرمية النكراء بحق

األبرياء يف اليمن، مناشدًا القوى التقدمية العربية وكل
أحرار العالم ضرورة التحرك لوقف العدوان السعودي

على اليمن.
دولياً.. اتسعت دوائر االستنكار من قبل املنظمات

التابعة لألمم املتحدة ودعوة األمني العام لألمم املتحدة
بان كي مون إلى حتقيق عاجل ومحايد.. ومن جانبها
- وبعد الضغط العاملي واإلنساني باإلدانة واالستنكار
- أعلنت الواليات املتحدة أنها ستعيد النظر يف دعمها

للتحالف العربي بعد هذه اجلرمية التي طالت
املدنيني.. كما بدأ اجلدل السياسي الواسع يف البرملان

البريطاني منتقداً حكومة بريطانيا يف دعمها للعدوان
السعودي يف اليمن مدينا اجملازر التي طالت املدنني يف

األسواق وصاالت األعراس والعزاء.

اعتراف اجملرم

أخيراً..  هذه اإلدانات واحلراك اإلنساني عربيا ودوليا
وعلى مختلف األصعدة جعل دول حتالف العدوان

العربي وعلى رأسها مملكة آل سعود، أمام خيار
االعتراف احلقيقي بارتكاب اجملزرة، غير أنها متضي

على خطط عدوانية مدروسة فكان اعترافها شبه املقنع
بنكران الفعلة والتخلي عن قيم الشجاعة برمي الفعلة

على أدواتها ومرتزقتها يف اليمن حيث شكلت
مسرحية هزلية تسمى التحقيق، الذي لم يدم طويال

بل لوحظ عليه سرعة إعالن نتائج التحقيق يف هذه
اجملزرة، محاولة بذلك حتميل تبعات هذه اجلرمية لقيادة
ما يسمى بشرعية هادي بدعوى أنهم هم الذين أعطوا

املعلومات اخلاطئة واإلحداثيات ككبش فداء..
وجاءت هذه اخلطوة السعودية بعد نصيحة أميركية يف

محاولة الستباق ألي حترك لفتح حتقيق محايد يف أكثر
الهجمات دموية يف اليمن منذ بدء العدوان صبيحة 26
مارس/ آذار 2015م ومواجهة ردود األفعال الغاضبة

يف اليمن واخلارج ومحاولة لاللتفاف على اإلدانات
التي طالت حتالف العدوان السعودي عقب مذبحة

الصالة الكبرى..

* -)882( شهيداً وجريحاً
ومفقوداً من خيرة رموز اليمن
العسكرية واملدنية واالجتماعية

والسياسية
-حجم الكارثة عصي على
االستيعاب الدولي وإنكار

اجلرمية ورمي اآلخر بها جرمية
أكثر شناعة من فعلها  

-النظام السعودي ينكر ثم
يعترف ثم يجير اجلرمية على

مرتزقته لتعميق الشرخ والفتنة
بني اليمنيني

-املنظمات احمللية والعربية
والدولية تدون يف سجالتها

أبشع جرمية تطال صاالت العزاء
يف العالم 

The fileامللف
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اجلانب اإلسرائيلي عرف موعد احلرب ولكن!

كشفت وثيقة عن حرب أكتوبر أفصحت إسرائيل
عنها بأن إسرائيل “كانت لديها معلومات كافية

لالستعداد حلرب أكتوبر 1973?؛ إذ قال يول بن
بورات رئيس أحد الوحدات باالستخبارات

اإلسرائيلية أنه بُلّغ بتحركات غير طبيعية يف السويس
ولكن مت انتقاده.

ويقول “يول“ -أثناء التحقيق معه من قبل جلنة
“أجرانات“ التي حتقق يف احلرب- أنه لم يكن هناك ما

يبرر الصدمة واملفاجأة مبوعد احلرب، موضحًا أن
املعلومات كانت مُتاحة ولم حتقق تلك اإلتاحة اآلثار

املطلوبة على أرض الواقع “أنا أؤمن بأن جيش
الدفاع اإلسرائيلي كانت لديه معلومات كافية كمًّا
وكيْفًا كي يأخذ حذره من احلرب قبل بدئها بوقت

كافٍ“.
ولفت يول إلى جدل جرى بينه وبني “إيلي زاعيرا“

رئيس االستخبارات اإلسرائيلية3 أكتوبر 1973
حول ما إذا كانت التحركات من اجلانب املصري
مجرد “تدريبات“ فقط أم أن األمر أكبر من ذلك،

وأعرب يول عن مخاوفه وقلقه إزاءها وطالب
باتخاذ تدابير عسكرية للتأكد من ماهية “التحرك
املصري“ بالسويس، ولكن زاعيرا رفض قائال:
“مهمة اخملابرات هي احلفاظ على الهدوء بالبالد

وليس صدمة اجملتمع واالقتصاد“.
وتكررت التحذيرات اإلسرائيلية “لزاعيرا“ دون

جدوى، هذه املرة من يوسف زاعيرا - ابن شقيق
إيلي زعيرا - الذي كان رئيس الوحدة املسؤولة عن

تصفية ومعاجلة املعلومات االستخبارية. وقال إنه يف
4 أكتوبر، أخبر عمه“ بأن هنا وهناك بعض

العالمات املقلقة للغاية“ من اجلانب املصري مطالبًا
عمه بالسماح له بتنفيذ تدبيرات وقائية، لكن عمه

أكد بأن “املصريني لن يستطيعوا حتريك اجليش
وإعداده حلرب سرية“.

“إن خطة اخلداع املصرية وسر جناحها أدركته القيادة
املصرية يف إخفائها لتوقيت شن الهجوم“

هكذا أكد “إيلي زاعيرا“ يف كتابه “حرب يوم الغفران“
والذي يرسخ الصدمة احلقيقية التي تعرض لها،

ويظهر سوء تقديره للموقف وعدم التعامل مع
التحذيرات املسبقة كما يجب.

“عميل مصري“ يفصح إلسرائيل 
عن موعد احلرب

أفصحت إسرائيل يف الذكرى الـ41 حلرب أكتوبر،
عن برقيات متبادلة بني أمريكا وإسرائيل يف األيام من

5 إلى7 أكتوبر عام 1973
وكشفت تلك الوثائق عن استدعاء رئيس املوساد

تسيفي زامير الجتماع عاجل بلندن مع “العميل

املصري أشرف مروان“ بحسب
وصف البرقية جرى يوم 5

أكتوبر، وخالل االجتماع كشف
مروان عن موعد احلرب

وإجرائها يف يوم 6 أكتوبر.
يف الساعة 50:3 من صباح يوم

6 أكتوبر، تواصل املستشار
العسكري “إسرائيل ليور“ مع

جولدا مائير رئيسة الوزراء
اإلسرائيلية ليخبرها أن رئيس

املوساد عرف من أشرف مروان
أن مصر وسوريا سيشنان حربًا

هذا املساء. وبعد ذلك تقرير
كامل من املوساد يقول: “إن

مروان أعطى احتمالية
لإلسرائيليني بأن احلرب ستبدأ

هذا اليوم بنسبة 99%، وأبقى %1
فقط حتسبًا ألن يغير السادات رأيه

يف اللحظات األخيرة.“
وتفيد البرقيات أن هناك

اجتماعات دبلوماسية طارئة
جرت من اجلانب اإلسرائيلي،

منذ الساعة 05:8 صباح 6
أكتوبر استقرت خالله إسرائيل

على عدم املبادرة بالهجوم على
مصر أو سوريا، ويف حال إقدام
البلدين على “خرق حالة وقف

إطالق النار، فإن رد إسرائيل سيكون قويا“، إعماال
بنصيحة وزير اخلارجية األمريكي هينري كيسنجر بأال

تبدأ إسرائيل بإطالق النار.
ولكن كما يبدو من الوثائق أن الهجمات امليدانية من
اجلانبني املصري والسوري كانت شديدة وأسرع من

اجلهود الدبلوماسية، إذ باغتت تاك الهجمات إسرائيل
يف الثانية عصرًا مما جعل الوضع يف اجلوالن صعبًا ويف
“سيناء سيسي“ بحسب التقارير االستخباراتية آنذاك.

استقالة جولدا مائير؟

“ال شيء أقسى على نفسي من كتابة ما حدث يف
أكتوبر ؛ فلم يكن ذلك حدثًا رهيبًا فقط وإمنا كانت

مأساة عاشت وسوف تعيش معي حتى املوت،
فلقدت وجدت نفسي فجأة أمام أعظم تهديد

تعرضت له إسرائيل منذ نشأتها ولم تكن الصدمة فقط
يف الطريقة التي يحاربوننا بها، ولكن أيضًا ألن عددًا

من املعتقدات األساسية قد انهارت أمامنا“.
هكذا اعترفت جولدا مائير رئيسة الوزراء اإلسرائيلية
يف تعليقها على احلرب، ولم تشعر جولدا بـ“الصدمة

واحلزن“ فقط على ما حدث يف حرب أكتوبر، ولكنها
شعربت بـ“الذنب“ أيضًا، شعور كان سيؤدي إلى

استقالتها.
فتقول جولدا يف مذكراتها: “شعرت بالذنب عندما لم

تنتقد مستشاريها وأصرت على استدعاء االحتياطي
العسكري قبل اندالع احلرب“، وتفيد مذكراتها بأنها

كانت تفكر يف تقدمي االستقالة ولكنها شعرت بأنها “لن
تستطيع الهروب من مسؤولياتها وخصوصا تلك

املرتبطة باكتشاف مصير اجلنود املفقودين باحلرب،
وعودة اجلنود األسرى مبصر وسوريا“.

شهادات احلزن اإلسرائيلي

مشاعر احلزن التي شعرت بها“جولدا“ لم تقتصر
عليها، وإمنا امتدت لعدد من املسؤولني كوزير الدفاع
وعدد من القادة امليدانيني أثناء احلرب الذين أفصحوا

عن تعليقاتهم على احلرب ولم يخفوا مشاعرهم
السلبية جتاهها.

فيقول موشيه دايان وزير الدفاع اإلسرائيلي أثناء
احلرب: “إنها حرب صعبة للغاية واملواجهات قوية

ومريرة لقواتنا البرية والبحرية، هذه احلرب ثقيلة
بأيامها وبدمائها، ونحن اآلن يف خضم املعركة ونعجز

متامًا عن التعبير عن مدى حزننا لفقد شهدائنا“.
ويتحدث قائد كتيبة 79 دبابات -عاميرام ميتسناع -

عن اآلثار النفسية للحرب: “إنني أرى أن حرب
يوم الغفران خلفت جراحًا عميقة يف نفوس

احملاربني، كما أنها خلفت آثارًا سيئة على الكيان
اإلسرائيلي برمته وجرحًا عميقًا يف اجملتمع

اإلسرائيلي لم يندمل“.

أسوأ الليالي يف حياتنا

يتحدث آرئيل شارون -قائد الفرقة 142 املدرعة-
يف كتابه “احملارب“ عما وصفه “ليلة من أسوأ الليالي

يف حياتنا“ وأورد عبارات عجز من أحد اجلنود،
ويقول: “بعد 24 ساعة من بداية احلرب اجتهنا

جنوبًا إلى الصحراء وكانت هناك حالة من الفوضى
ونظر إليّ أحد الضباط بذهول وقال لي: “إن هذا
أمر ال يصدق يا سيدي إننا ال نستطيع إيقافهم ..

ال نستطيع إيقافهم“، ويضيف شارون: “قُتل
حوالي 300 مجند وأصيب 1000، قضينا ليلة من

أسوأ الليالي يف حياتنا“.
ومتت اإلشارة لتسجيالت صوتية التصال شموئيل

جونني )األعلى منه يف الرتبة( أمره بالتغلب على
موقع الطالية -أحد املواقع احلربية -ورفض شارون

تنفيذ أوامره قائال: “ليس لديّ ما أتغلب به“.

بعيون العدو.. 
ما الذي قاله وكتبه

قادة إسرائيل 
عن حرب أكتوبر؟

كتابة وحترير : أحمد عماره  - حرب يوم الغفران: مأساة إسرائيل تتذكرها مصر
باالنتصارات“ هكذا تتحدث جريدة هآرتز اإلسرائيلية عن ذكرى حرب أكتوبر

عام 1973 بوصفها كـ“مآساة“، وبتلك النظرة اخملتلفة ملا ألفه العرب نتحدث يف
هذا التقرير عن حرب أكتوبر ولكن بعيون “إسرائيلية“ باالستعانة بالوثائق التي

كشفتها إسرائيل عن احلرب، ومذكرات القادة السياسيني والعسكريني
وتعليقاتهم عليها، ومقتطفات من الكتب التي وثقوا بها احلرب.

تغطية خاصة
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كتابة وحترير : عبداهلل كمال

ما الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تسمع عن روسيا؟ غالبًا
البرد القارس، واالحتاد السوفيتي، والشيوعية، والفودكا،

وربّما دوستويفسكي وتولستوي إن كنت من قرّاء الروايات.
فحتى وقت قريب لم تكن روسيا تعني الشيء الكثير على

الساحة الدولية بعد تراجع تأثيرها السياسي يف العالم، عقب
سقوط االحتاد السوفيتي.

لكنّ روسيا يف عهد بوتني تريد أن تكون أكثر من مجرّد ثلوج
KGBوتاريخ ومجموعة روائيني، فالرئيس وعميل الـ

السابق الثّمل بأمجاد روسيا القيصرية التي أرعبت أوروبا
يومًا واالحتاد السوفيتي الذي وقف يف وجه أمريكا ندًّا لندّ،

بال شكّ يريد أن يفرض وجود روسيا يف الساحة العامليّة
مجدّدًا، الساحة التي حتتكرها الواليات املتحدة والصني
بشكلٍ شبه كامل. من أجل ذلك كان لزامًا على روسيا

إسماع صوتها ووجهة نظرها للعالم، ويف عالم تسيطر عليه
الرؤية الغربية بترسانتها اإلعالمية املتمثّلة يف هوليوود،

CNN والقنوات اإلخبارية التي ال تتوقف مثل شبكات
و BBCوغيرها، ماذا متلك روسيا إليصال وجهة نظرها

RT للعالم؟ هكذا وُلدت فكرة شبكة )روسيا اليوم( أو
اإلعالمية.

وسائل اإلعالم صارت سالحًا عامليًّا يصنع الرأي العام
ويؤثر فيه، ويسوّق لوجهات نظر األطراف اخملتلفة، وأحسن

من عبّر عن هذا املعنى هو رئيس الوزراء القطري السابق
حمد بن جاسم حني قال: ”نحن بعنا طائراتنا ألبوظبي، لسنا

يف حاجة إلى طيران وجيش، نحن نؤسس لقناة ستكون
القوّات املسلحة القطرية” يف إشارة إلى شبكة اجلزيرة.

الكرملني يعطي إشارة االنطالق

كان إطالق قناة )روسيا اليوم( سنة 2005 جزءًا من حملة
عالقات عامّة واسعة أطلقها الكرملني من أجل حتسني صورة
روسيا يف  العالم، وإعطاء وجهة النظر الروسية فيما يجري.
فقد ارتبط اسم الزعيم الروسي فالدميير بوتني يف تلك اآلونة

دائمًا بقوانني جائرة أو سجن ملعارضني أو قرارات قمعية،
األمر الذي استدعى تغيير هذه النظرة عن الكرملني

واستبدالها بصورةٍ أحسن.
انطلقت القناة بطاقم ضمّ 300 صحايفّ من بينهم 70
صحافيًّا أجنبيًّا؛ إلعطاء انطباع عن التنوّع والعاملية يف

التوجّه. وقد تكفّل بإطالق القناة أحد مساعدي بوتني
املكلّفني باإلعالم ميخائيل ليسني، امللقّب بـ)البلدوزر(،

وذلك للمزاعم التي تقول إنه يستطيع إجبار أي قناة
تلفزيونية روسية على اخلضوع ألوامر الكرملني. بعد سنتني
توسّعت الشبكة لتضمّ قناة باللغة العربية يف سنة 2007، ثم

RT-US باإلسبانية يف سنة 2009، باإلضافة إلى قناة
املتخصصة يف الشأن األمريكي، و  RT-UKاملوجهة

للداخل البريطاني، و  RT documentaryاخملتصّة يف
الوثائقيات.

وتشير تقارير إلى أن اجلزء األكبر من متويل القناة يأتي
مباشرة من احلكومة الروسية. جرى االعتماد على ضخ

دماء الصحافيني الشباب الذين رغم افتقادهم للخبرة املهنية
املطلوبة، فهم يتّسمون باحلماسة والنشاط، وقد عُيّنت

الصحافية مارغاريتا سيمونيان يف منصب رئيسة التحرير
وعمرها 25 سنة فقط، وخبرتها السابقة كانت عملها

صحافية يف مبنى الكرملني العريق.
وقد أثارت القناة انتباه الرأي العام العاملي ألوّل مرة بتغطيتها

للحرب الروسية يف جورجيا سنة 2008، تغطية وصفتها
الصحافة الغربية بالبروباجندا املوجّهة مباشرة من حاكم

الكرملني. وقد أرادت القناة منذ بداياتها أن متيّز نفسها عن
الساحة اإلعالمية التي تسيطر عليها القنوات الغربية؛

فأتاحت اجملال لشخصيات مغضوب عليها من قبل األنظمة
الغربية، ففي أول برنامج على القناة الذي سمي )العالم

غدًا( أجرى جوليان أساجن الصحايف السويدي املسؤول عن
مشروع ويكيليكس حوارًا مع إحدى الشخصيات قليلة
الظهور يف اإلعالم العاملي، إنه زعيم حزب اهلل اللبناني

حسن نصر اهلل. اليوم تبثّ القناة يف 100 دولة، وتصل إلى
644 مليون مشاهد حول العالم يتابعونها باللغة اإلجنليزية

والعربية واإلسبانية.

حرب شعواء على روسيا اليوم
أراد الكرملني أن تكون قناة  RTأداةً للقوّة الناعمة يؤثر بها

يف اجلماهير، ويطرح وجهة نظر مغايرة لألحداث، لكنه لن
يحصل على هذا دون مقاومة عنيفة. تشنّ وسائل اإلعالم
الغربية حمالت انتقاد حادة على قناة روسيا اليوم باعتبارها

مجرّد أداة لنشر البروباجندا دون مراعاة للموضوعية أو
االحترافية، كما تعيب عليها تغطيتها التي تصفها باملنحازة يف

صفّ احلكومة الروسية، خصوصًا يف تدخاّلتها
اخلارجية العسكرية. ففي تغطيتها للتدخل الروسي يف

إقليم القرم التابع سابقًا ألوكرانيا تتهمها الهيئة التنظيمية
لإلعالم البريطاني  Ofcom باالنحياز وعدم

املوضوعية؛ مما جعل الهيئة ترسل للقناة حتذيرًا رسميًّا،
كما هدّدت الهيئة بأن احتمالية حظر القناة لفترة مؤقّتة

يبقى مطروحًا إن واصلت القناة هذه )اخلروقات(.
وزادت احلملة على روسيا اليوم عندما اتهمها الرئيس

الفرنسي ماكرون بأنها أداة بروباجندا سياسية، وال تقدم
إعالمًا مهنيًّا، أمام القيصر الروسي نفسه خالل زيارة

قام بها إلى فرنسا. تصريح ماكرون جاء رسالة واضحة
بأن رئاسته لن تسمح لـ)البروباجندا الروسية( أن تخترق

املشهد الفرنسي وتوجّه الرأي العام كما فعلت يف
غيرها. وادي السيليكون من جهته دخل على خطّ

حملة التضييق على RT؛ فقد امتنعت شركة جوجل
Youtube premium من فتح حساب للقناة يف موقع

الذي يتيح فتح حسابات مدفوعة لالستفادة من مزايا
إضافية. وجاء هذا بعد جلسة للكوجنرس األمريكي

شاركت فيها شركة جوجل عن أدوات التأثير الروسية
يف االنتخابات األمريكية وحجم فعاليتها، وقد شارك يف

هذا التحقيق كل من شركتي فيسبوك وتويتر.
فيسبوك أيضًا انضمّ إلى )احلرب العاملية( على روسيا

اليوم، إذ منع صفحة القناة على موقعه من النشر بسبب
؟انتهاك حقوق البث؟ خالل إلقاء الرئيس السابق باراك

أوباما آلخر مؤمتر صحايف، وقد ردّت القناة بأنها لم
تنتهك أي قوانني، كما قالت إحدى املسؤوالت يف القناة

إن ما فعله فيسبوك ليس بريئًا: ”أنا موقنة أنهم إن
استطاعوا إيقاف األوكسجني عنّا لفعلوا”.

وقد صرّحت القناة بأنها عانت أيضًا من جتميد حساباتها
املصرفية يف بريطانيا بغرض التضييق عليها، حيث طلب

بنك  Natwestمن القناة أن تنقل أموالها إلى مكان
آخر؛ ألن البنك ”وصل إلى نتيجة أنه ال يريد توفير

Natwest خدمته لهذا الزبون”. وجدير بالذكر أن بنك
متلك 73% من أسهمه احلكومة البريطانية.

وقد جاءت كل حملة التضييق على القناة بسبب الشعور
املتنامي عند بعض األطراف األمريكية من احتمال

تدخّل روسي يف االنتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد
ترامب بفارق صغير، البعض ذهب إلى حد القول إن

قراصنة روسيني اخترقوا النظام االنتخابي اإللكتروني،
لكن املؤكّد هو تورّط قراصنة ترجّح تقارير أنهم من

روسيا يف تسريب وثائق أضرّت بحظوظ هيالري
كلينتون، وفضحت تالعب احلزب الدميقراطي

باالنتخابات التمهيدية قصد تفضيل كلينتون على
منافسها السيناتور بيرني ساندرز.

وجوه ثورية وأخرى مألوفة جللب املشاهدين
من بني االستراتيجيات التي استخدمتها ؟روسيا اليوم؟

يف توسيع انتشارها، وزيادة متابعيها، هي إعطاء الفرصة
ألصوات مخالفة تسمح لهم بطريقة محسوبة مبعارضة

السياسة الروسية الرسمية بكل حريّة. األمر ال ينطبق على
كامل اخلطّ التحريري للقناة بكل تأكيد، لكنها استثناءات

من أجل إعطاء صورة تشجيع التنوّع واالختالف داخل
القناة. ومن بني األصوات التي اعتمدت عليهم يف إيصال

Abby هذا االنطباع كانت الصحافية األمريكية آبي مارتني
 Martinالتي عُرفت بانتقادها للسياسات اخلارجية

األمريكية، وللخط العام لإلعالم األمريكي، باإلضافة إلى
هجومها الشرس على احلرب اإلسرائيلية على غزّة، وقد

خرجت هذه الصحافية يف إحدى املرّات على شاشة  RT يف
برنامجها لتنتقد بشكل مباشرة التدخّل الروسي يف إقليم

القِرم، معتبرة إياه اعتداءً على سيادة أوكرانيا. ”فقط ألنني
أعمل يف قناة )روسيا اليوم( ال يعني أنني ال أملك كامل

احلريّة، أنا ضد أي تدخّل عسكري يف سيادة أي دولة
مستقلّة، مافعلته روسيا خطأ”.

ولم تقدم روسيا اليوم على إقالة الصحافية آبي مارتني
Abby Martin، بل استغلّت الضجّة اإلعالمية أحسن

استغالل حني أعلنت القناة استعدادها إلرسال الصحافية
إلى إقليم القِرم بنفسها ملعاينة األوضاع، واحلصول على

معلومات من املصدر الرئيسي، األمر الذي رفضته
الصحافية. اعتمدت القناة أيضًا أصوات يسارية معروفة
مثل اإلعالمي توم هارمتان  Thom Hartmannالذي

يقدّم يف برنامجه نقدًا للرأسمالية اجلديدة، وتغوّل الشركات
الكبرى وأصحاب املال يف السياسة على حساب مصلحة

املواطن البسيط، كما يحارب التوجهات املعادية للمسلمني
يف أمريكا.

،RT ومن بني أشهر الوجوه الذين يطلّون على شاشة
املذيع األمريكي الري كينغ ) (Larry kingالذي يطلّ

ببرنامجه احلواري Larry king now؛ إذ يحاور
سياسيني وشخصيات فنيّة وثقافية عامّة حول العالم. من

املؤكّد أن القناة لن تتدخّل يف هذا اخلط التحريري لهذا
االسم الثقيل أو متنعه من استضافة من يشاء، لكنه يف نفس

الوقت ميثّل عامل جذب ودعاية لهذه القناة، فبعد أن
يستقطب برنامجه املشاهدين ستعمل باقي برامج القناة على

إيصال وجهة النظر الروسية للمشاهد الغربي.

استقاالت على الهواء
من بني النقاط السلبية البارزة يف مسيرة ؟روسيا اليوم؟،

خصوصًا يف نسختها األمريكية -إذا ما استثنينا الشخصيات
املذكورة سابقًا- اعتمادها يف اجململ على صحافيني هواة
ليس لهم باع طويل يف الصحافة أو خبرة مهنيّة يعتدّ بها،

لذلك كثيرًا ما يثير الصحافيون العاملون فيها اجلدل
باستقاالتهم. إحدى أشهر االستقاالت -الكثيرة- التي

Liz صنعت اجلدل عامليًّا استقالة املقدّمة التلفزيونية ليز وال

 wahlعلى الهواء مباشرة، وقد أذاعت بيان استقالتها
يف ختام البرنامج، وحتجّجت بأن من بني عائلتها

محاربني قدامى وعمّاالً يف اجليش األمريكي، أو كما
صرّحت ؟ولهذا ال أستطيع أن أعمل يف قناة أسستها

احلكومة الروسية، وتقوم بتلميع أفعال الرئيس بوتني؟،
تاركة املشاهد الكرمي حائرًا من االستيقاظ املفاجئ

لضمير الصحافية على الهواء مباشرة.
بعد 3 أشهر من هذه احلادثة، قدّمت صحافية بريطانيّة

أخرى استقالتها من القناة بسبب التغطية املتحيّزة ملا
يجري يف أوكرانيا، وبالذات تغطية القناة حلادثة إسقاط

الطائرة املاليزية MH17 التي متّ إسقاطها من قبل
قوّات انفصالية موالية لروسيا، حسب بعض املصادر.
وتبيّن هذه االستقاالت مأزقًا وقعت فيه إدارة القناة يف

إدارة التناقضات يف أروقة القناة، بني احملافظة على خطّ
حتريري تأتي توجيهاته غالبًا ممن يدفع األجور يف نهاية
الشهر، وبني إعطاء هامش حريّة معتبرًا للصحافيني،

بحيث حتافظ على مواهبها وجتذب يف نفس الوقت
مواهب إعالمية أخرى تبحث عن منصّة للظهور.

وجود ضروري رغم الشوائب
يف إحدى جلسات الكوجنرس األمريكي أطلق جون
كيري وزير اخلارجية السابق تصريحًا يعكس الرؤية
األمريكية خلطورة ” RT روسيا اليوم لها قناة باللغة

اإلجنليزية، هل لدينا بديل جملابهة هذا؟ هل لدينا قناة
تتحدّث الروسيّة؟ هذا مثير للحنق فعالً”. املشهد

اإلعالمي بحاجة إلى شبكات إخبارية تكسر احتكار
الشبكات الغربية لألخبار مثل: بي بي سي، وسي إن
إن، وغيرهما، خاصةً إذا علمت أن 6 شركات كبرى
متتلك حوالي 90% من جميع القنوات التلفزيونية التي

تبثّ يف أمريكا، أي أن 6 شركات يتحكّمون يف األغلبية
الساحقة مما يصل إلى املشاهد األمريكي من أخبار، رقم

مرعب يوضّح حجم احتكار الشركات الكبرى جملال
الصحافة واإلعالم.

وقد استطاعت شبكات عاملية كاجلزيرة و)روسيا اليوم(
أن تفعل ذلك ولو جزئيًّا من خالل صحافيني شباب

ذوي أصوات ثورية -أحيانًا -يرفضون املشهد اإلعالمي
العام، إذ رأينا كيف هاجمت اإلعالمية )آبي مارتن(
احلكومة اإلسرائيلية أثناء حرب غزة سنة 2014 على

شاشة RT، األمر الذي يكاد ينعدم يف اإلعالم
األمريكي، باإلضافة إلتاحتها اجملال آلراء منبوذة ومعتّم

عليها كإدوارد سنودن الذي سرّب وثائق من وكالة
NSA، وجوليان آساجن صاحب مشروع ويكيليكس.

لكن القناة تعاني يف نفس الوقت ما عانت منه وسائل
اإلعالم منذ نشأتها: كيفية ضمان تقدمي مادة إعالمية

تتسم باملوضوعية واملهنية، وال تغضب املموّلني يف نفس
الوقت بحيث تضمن استمراريتها.

العالم  
WORLD

روسيا اليوم.. ماذا تعرف عن إمبراطورية روسيا اإلعالمية؟
يقف وراءها بوتني شخصيا

من بني النقاط السلبية البارزة يف مسيرة «روسيا اليوم«، خصوصًا يف نسختها األمريكية -إذا ما استثنينا الشخصيات املذكورة سابقًا- اعتمادها يف اجململ
على صحافيني هواة ليس لهم باع طويل يف الصحافة أو خبرة مهنيّة يعتدّ بها، لذلك كثيرًا ما يثير الصحافيون العاملون فيها اجلدل باستقاالتهم. إحدى

أشهر االستقاالت –الكثيرة- التي صنعت اجلدل عامليًّا استقالة املقدّمة التلفزيونية ليز وال  Liz wahlعلى الهواء مباشرة، وقد أذاعت بيان استقالتها يف
ختام البرنامج، وحتجّجت بأن من بني عائلتها محاربني قدامى وعمّاالً يف اجليش األمريكي، أو كما صرّحت «ولهذا ال أستطيع أن أعمل يف قناة أسستها

احلكومة الروسية، وتقوم بتلميع أفعال الرئيس بوتني«، تاركة املشاهد الكرمي حائرًا من االستيقاظ املفاجئ لضمير الصحافية على الهواء مباشرة.
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. جاء ذلك بعد إعالن احلكومة الكتالونية يوم األول
من أكتوبر )تشرين األول( أن 90% من األصوات

املدلى بها كانت تفضل االستقالل عن إسبانيا، على
الرغم من أن احلكومة اإلسبانية يف مدريد أعلنت أن

التصويت غير قانوني، ويف كردستان أعلنت حكومة
اإلقليم أن قرابة 93% من املصوتني أظهروا موافقة

على االنفصال عن العراق، وذلك على الرغم من
معارضة حكومة بغداد لهذا االستفتاء الذي ال تعترف

بدستوريته.
بالنسبة للكتالونيني واألكراد الذين يأملون يف

االستقالل، قد ميكنهم العثور على بعض التوجيهات
واالستفادة من بعض الدروس املتعلقة بحادثة

انفصال جنوب السودان على سبيل املثال كونها آخر
األقاليم التي أعلنت استقاللها، غير أن هذه الدروس

واالستدالالت قد ال تكون مطمئنة لهم بالضرورة.
وذلك ألنه على الرغم من وجود الكثير من حركات

االستقالل حول العالم، لم تنجح العديد من هذه
احلركات يف السنوات األخيرة، وصاحبتها خيبة أمل

وتدهور اقتصادي وأمني كبير.
على مدى الـ17 عامًا املنقضية من األلفية اجلديدة،
جرى إنشاء أربعة بلدان جديدة فقط، أضيفت إلى

قرابة حوالي 200 دولة يف جميع أنحاء العالم حاليًا،
ورمبا تعطي جتارب هذه البلدان بعض الدروس

اخملتلفة لآلخرين على أمل أن تتبع طريقها أو أن تتعلم
من أخطائها.

جنوب السودان

أعلن جنوب السودان استقالله عن السودان يف
التاسع من يوليو )متوز( 2011، بعد حرب عنيفة
مع الشمال ذي العرق العربي، والتي دامت لعدة

عقود، وقد أيد نحو 99% من الناخبني االستقالل
يف استفتاء، واعترف اجملتمع الدولي بسرعة بالبلد
اجلديد. ولعبت الواليات املتحدة دورًا رئيسيًا يف

رحلة جنوب السودان باجتاه إقامة دولته.
أصبحت جنوب السودان مستقلة رسميًا عن

السودان يف التاسع من يوليو )متوز(، على الرغم
من أن بعض النزاعات احلدودية ما زالت قائمة، مبا

يف ذلك تقسيم عائدات النفط، حيث إن 75% من
احتياطيات السودان السابقة من النفط موجودة يف

جنوب السودان، وال تزال منطقة أبيي موضع
نزاع، وسيجري استفتاء منفصل يف أبيي حول ما

إذا كانوا يريدون االنضمام إلى السودان أو جنوب
السودان، ورغم اعترف السودان بالدولة

اجلديدة، نشبت بعض الصراعات املسلحة بينهما،
مثل ذلك الذي شهدته جنوب كردفان يف يونيو

)متوز( 2011 بني جيش السودان واجليش الشعبي
لتحرير السودان على جبال النوبة.

رغم الصراع الطويل جلنوب السودان نحو
االستقالل، لكن الوضع يف حالة ما بعد االستقالل

لم يكن جيدًا على اإلطالق. غالبية سكان جنوب
السودان من املسيحيني وهم من العرق األفريقي

األسود، بعكس شمال السودان ذي العرق العربي،
ومع تدخل بعض القوى الكبرى نشأت النزعة

االنفصالية ألهالي اجلنوب الذين كانوا يعانون من
التهميش رغم امتالكهم ثروات هائلة.

بقي جنوب السودان بعد االستقالل يف حالة حرب مع
ما ال يقل عن سبع جماعات مسلحة يف تسعة من

والياته العشر، مع نزوح عشرات اآلالف. ويتهم
املقاتلون احلكومة بالتآمر للبقاء يف السلطة إلى أجل غير

مسمى، وبعدم التمثيل العادل جلميع اجملموعات
القبلية، بينما يجري إهمال التنمية يف املناطق الريفية،
ولعل أبرز هذه اجلماعات املسلحة هو »جيش الرب»
بزعامة جوزيف كوني، الذي يعمل يف منطقة واسعة

من أفريقيا بينها مناطق من جنوب السودان.
احلرب العرقية يف جنوب السودان التي سبقت حرب
االستقالل بدأت تنتشر وتتوسع. يف ديسمبر )كانون

األول( 2011، اشتدت االشتباكات القبلية يف
جونقلي بني اجليش األبيض النويري واجليش املورلي.

وحذر اجليش األبيض من أنه سيقضي على املورليني
وسيحارب أيضًا قوات جنوب السودان وقوات األمم

املتحدة املرسلة إلى املنطقة.
يف ديسمبر )كانون األول( 2013، اندلع صراع

سياسي يف السلطة بني الرئيس كير ونائبه السابق ريك

مشار، حيث اتهم الرئيس مشار وعشرة آخرين
مبحاولة االنقالب. اندلع القتال، واشتعلت احلرب

األهلية يف جنوب السودان. ونشرت القوات
األوغندية للقتال جنبًا إلى جنب مع قوات حكومة
جنوب السودان ضد املتمردين. وقعت العديد من

اتفاقات وقف إطالق النار بوساطة من قبل الهيئة
احلكومية للتنمية بني احلركة الشعبية لتحرير

السودان واحلركة الشعبية لتحرير السودان، ثم وقع
اتفاق سالم يف إثيوبيا حتت التهديد بفرض عقوبات

من جانب األمم املتحدة على كال اجلانبني يف
أغسطس )آب( .2015 لكن الصراع نشب من
جديد وال يزال مستمرًا يف بلد يعاني من أزمات

اقتصادية واجتماعية ال تنتهي.

كوسوفو

أعلنت كوسوفو استقاللها عن صربيا يف 17 فبراير
)شباط( 2008، وقد كان هذا اإلقليم يدار من قبل

األمم املتحدة منذ عام 1999 عندما قصف الناتو
دولة صربيا التابع لها اإلقليم، وأجبر الرئيس آنذاك

سلوبودان ميلوسيفيتش على سحب قواته من
املقاطعة املقسمة عرقيًا.

يف أوائل القرن العشرين مت دمج كوسوفو مع صربيا
فيما عرف باسم دولة يوغوسالفيا، وبحلول

النصف الثاني من القرن، كان عدد األلبان املسلمني
يزداد ويفوق إلى حد كبير عدد الصرب األرثوذكس

يف غالبية مناطق كوسوفو، وكثيرًا ما كانت
التوترات العرقية تفسد هدوء املقاطعة.

يف عام 1998، تصاعد التمرد االنفصالي الذي
يقوده األلبان يف كوسوفو إلى أزمة دولية بعد انتشار

أحالم وأماني ذهبية طمعا يف االستقالل تنتهي بحروب أهلية حترق األخضر واليابس
املستقبل املرعب.. ماذا حدث آلخر 4 دول أعلنت استقاللها بعد استفتاء؟

قضية
Issue

كتابة وحترير : عالء الدمي السيد - استفتاء فوضوي ويف بعض األحيان عنيف يف كاتالونيا، وآخر جرى رغم أنف الدول اجملاورة يف كردستان
العراق، لعل هذين املشهدين كانا األبرز يف األسابيع القليلة املاضية بالنسبة لكثير من املتابعني واجلمهور، خصوصًا وأن انفصال هذين اإلقليمني

يهمان املتابع العربي ألسباب سياسية أو أيدولوجية أو حتى رياضية. يوم الثالثاء العاشر من أكتوبر )تشرين األول( أعلن رئيس حكومة كتالونيا
االستقالل عن إسبانيا لكنه أرجأ تأجيل اتخاذ اخلطوات الالزمة حلني التفاوض مع احلكومة املركزية
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اإلبادة العرقية لهم على أيدي الصرب، والتي بلغت
ذروتها يف عام 1999 يف قصف جوي ضد

يوغوسالفيا، وهي مجموعة من الدولة االحتادية
السابقة، التي تضم صربيا واجلبل األسود، من قبل

منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو(، وعقب
استعادة السالم، كانت كوسوفو تديرها بعثة األمم

املتحدة اإلدارية املؤقتة يف كوسوفو. وطوال هذه
الفترة التي غيرت يوغوسالفيا اسمها إلى صربيا

واجلبل األسود )2003( ثم انفصلت إلى دولتني،
وواصلت صربيا اعتبار كوسوفو جزءًا من أراضيها.

ومع ذلك، وحتت إشراف األمم املتحدة، وضعت
كوسوفو هياكل دولة مستقلة، ويف فبراير )شباط(

2008 أعلنت رسميًا استقاللها عن صربيا، وكانت
بعثة االحتاد األوروبي املكلفة باإلشراف على نشاطات

الشرطة والقضاء واجلمارك قد حلت محل األمم
املتحدة يف وقت الحق من ذلك العام.

ومنذ ذلك احلني اكتسبت الدولة اعتراف 111 دولة
من الدول األعضاء فى األمم باعتبارها دولة ذات

سيادة، ورفضت صربيا االعتراف بكوسوفو
باعتبارها دولة، وإن كانت قد قبلت باتفاق بروكسل

لعام 2013، الذي اعترفت فيه بشرعية مؤسسات
كوسوفو، ويف الواقع ومنذ االنقسام تتسم كوسوفو

باقتصاد منخفض اجلودة، ومبعدالت منخفضة
ملتوسط دخل الفرد، وقد شهدت منوًا اقتصاديًا قويًا
على مدار العقد املاضي من جانب املؤسسات املالية
الدولية، وشهدت منوًا سنويًا منذ بداية األزمة املالية

العاملية يف عام 2008
وكوسوفو من دول أوروبا الفقيرة حيث يبلغ متوسط
األجور فيها 350 دوالرًا، ويصل معدل البطالة إلى
35%. ويطال الفقر نصف السكان تقريبًا، وال متلك

اقتصادًا قويًا حتى اللحظة وتعتمد على دعم بعض
املؤسسات املالية األوروبية والعاملية. حتى الوضع
السياسي ال يزال غير مستقر بها، ومثال على ذلك
األزمة التي حدثت عام 2015 بني احلزب احلاكم

واملعارضة.
احملللون واخلبراء رأوا يف هذه األزمة التي أعقبت

االنتخابات التشريعية يف البالد دليالً على أن كوسوفو
يفقد أي قاسم مشترك مع دولة طبيعية، ويسلك ببطء
طريق الدول الفاشلة. واقترنت هذه األزمة السياسية
مع فضيحة طالت البعثة األوروبية للشرطة والقضاء

يف كوسوفو، مع اتهام مدعية عامة بريطانية بعض
كبار مسؤوليها يف البعثة بالفساد.

وهذه البعثة التي تشكلت غداة إعالن استقالل
كوسوفو كان هدفها حتديدًا -للمفارقة -تلقني

كوسوفو قيم الدميوقراطية ودعم النظام القضائي فيه
واملساعدة على قيام دولة قانون. كل هذه األمور

توضح أن كوسوفو دولة ال تزال تعيش وضعًا مترديًا
سواء على مستوى املؤسسات أو الظروف املعيشية.

أضف إلى هذا، ونتيجة لعدم اعتراف صربيا بها حتى
اآلن، ال تزال كوسوفو لم تتمكن من االنضمام إلى

املنظمات الدولية مثل األمم املتحدة.

اجلبل األسود

حتولت دولة صربيا واجلبل األسود، التي تشكلت بعد
انهيار يوغوسالفيا يف عام 1991، إلى احتاد صربيا

واجلبل األسود، يف عام 2003، ثم حتولت أخيرًا إلى
دولتني منفصلتني، صربيا واجلبل األسود، يف عام

2006
وكان اجلبل األسود هو اإلقليم الذي أنهى هذه

العالقة يف نهاية املطاف، م إجراء
استفتاء يف 21 مايو )أيار( 2006،

عندما صوت أكثر من 55% فقط على
االنفصال عن صربيا. ويف 3 يونيو

)حزيران(، أعلن اجلبل األسود
االستقالل. وبعد بضعة أيام، حذت

صربيا حذوها.
وقد اعترفت صربيا والدول األعضاء

يف االحتاد األوروبي والدول الدائمة
العضوية يف مجلس األمن الدولي

باستقالل اجلبل األسود، وهي ميزة
سهلت األمور كثيرًا على اجلبل

األسود مقارنة بكوسوفو.
يف عام 2015، أعلنت شبكة التحقيقات الصحفية

) (OCCRPأن رئيس اجلبل األسود ورئيس
وزرائها على فترات متعاقبة، ميلو دوكانوفيتش،

هو «رجل العام يف اجلرمية املنظمة«. وتسبب فضح
مدى فساد دوكانوفيتش إلى مظاهرات يف الشوارع

للدعوة إلى إزالته من سدة احلكم. ويف أكتوبر
)تشرين األول( 2016، حاول 20 شخصًا، من

بينهم بعض القوميني الصرب والروس، إمتام
محاولة انقالب؛ لكن جرى إحباطها.

وأعلن رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوتشيتش
أن الشرطة الصربية قامت باعتقال أكثر األشخاص

الذين يشتبه فى أنهم خططوا وشاركوا يف احملاولة
االنقالبية وخططوا جلرائم غير محددة فى اجلبل

األسود. وأكد ميلو دوكانوفيتش أن االنقالب ليس
له أي عالقة مع الدولة الصربية وأن خطة االنقالب

جرت يف موسكو.
ومنذ اخلامس من يونيو )حزيران( 2017،

أصبحت اجلبل األسود هي الدولة العضو رقم 29
يف الناتو. ومنذ عام 2012، كانت تتفاوض مع
االحتاد األوروبي على أمل االنضمام إليه بحلول

عام 2022
مما سبق يتضح أنه حتى دولة أوروبية مثل اجلبل

األسود لم تتمكن من الوصول ألفضل حالة ممكنة
لها اقتصاديًا وسياسيًا بعد أن نالت استقاللها،
وكان لتواجد رئيسها أحيانًا ورئيس وزرائها يف

أحيان أخرى، دوكانوفيتش، بشكل مستمر يف سدة

احلكم منذ عام 1991، وإن تخللتها بعض الفترات
التي ابتعد فيها عن سدة احلكم مباشرة لفترات

قصيرة، أبلغ األثر يف عدم تطور البالد بشكل جيد.

تيمور الشرقية

جتدر اإلشارة إلى أن تيمور الشرقية، التي تعرف اآلن
باسم تيمور -ليشتى، حققت استقاللها يف 20 مايو
)آيار( 2002، بيد أن البالد صوتت بالفعل لصالح

االستقالل قبل سنوات مضت، عندما أجرى تصويت
يف استفتاء أظهر بوضوح رفض )احلكم الذاتي
اخلاص( املقترح من قبل إندونيسيا. وبعد هذا

االستفتاء، كان هناك عنف وحشي يف املنطقة، مع
امليليشيات املؤيدة إلندونيسيا التي قامت مبهاجمة

التيموريني، لذلك تدخلت الدول الكبرى لنشر قوة
خاصة تابعة لألمم املتحدة يف البالد.

أعلنت إندونيسيا عام 1976 أن تيمور الشرقية هي
املقاطعة رقم 27 فيها. وقد عارض مجلس األمن

الدولي الغزو اإلندونيسي لتيمور الشرقية، وظل
الوضع االسمي لألراضي يف األمم املتحدة «إقليم غير

متمتع باحلكم الذاتي حتت اإلدارة البرتغالية«، كون
املنطقة كانت حتت االحتالل البرتغالي.

ومتيز احتالل إندونيسيا لتيمور الشرقية بالعنف
والوحشية. وأفاد تقرير إحصائي مفصل أعدته جلنة

االستقبال واحلقيقة واملصاحلة يف تيمور الشرقية
بسقوط 102 ألف قتيل يف النزاع الذي استمر بني

عامي 1974-1999، بينهم 18 ألف حالة قتل و84
حالة وفاة بسبب اجلوع واملرض. هنا توسعت احلركة

االنفصالية لتيمور الشرقية.
بعد استقالة الرئيس اإلندونيسي سوهارتو، سمح
اتفاق برعاية األمم املتحدة بني إندونيسيا والبرتغال

بإجراء استفتاء شعبي حتت إشراف األمم املتحدة فى
أغسطس )آب( 1999، وجرى التصويت

باالستقالل وسط حملة عنف عقابية من قبل
ميليشيات تيمور الشرقية املؤيدة للحكومة

اإلندونيسية، ليتم نشر قوة حفظ سالم متعددة
اجلنسيات بقيادة أستراليا إلى حني استعادة النظام

مبوافقة إندونيسية.
ويف 30 أغسطس )آب( 2001، صوت أهالي

تيمور الشرقية يف انتخاباتهم األولى التي نظمتها
األمم املتحدة النتخاب أعضاء اجلمعية التأسيسية،

ويف مارس )آذار( 2002، وافقت اجلمعية
التأسيسية على الدستور، ويف 20 مايو )أيار(

2002، دخل دستور جمهورية تيمور الشرقية
الدميقراطية حيز النفاذ، واعترفت األمم املتحدة بها

باعتبارها دولة مستقلة.
يف العام التالي، رفض الرئيس غوسماو البقاء لفترة

رئاسية أخرى، ويف الفترة التي سبقت االنتخابات
الرئاسية يف أبريل )نيسان( 2007، جتددت أعمال

العنف، وانتخب خوسيه راموس -هورتا رئيسًا
جديدًا، يف حني خاض غوسماو االنتخابات

البرملانية وأصبح رئيس الوزراء.
أصيب راموس -هورتا بجراح خطيرة يف محاولة

اغتيال يف فبراير )شباط( 2008، كما واجه رئيس
الوزراء غوسماو حادثة إطالق نار بشكل منفصل

ولكنه هرب دون أن يصاب بأذى. مت إرسال
التعزيزات األسترالية على الفور للمساعدة يف

احلفاظ على النظام، ويف عام 2006، كانت قد
أرسلت األمم املتحدة قوات الستعادة النظام عندما

انطلقت االضطرابات والقتال بني الفصائل اخملتلفة،
وهو ما تسبب يف فرار 15% من سكان اإلقليم.

إذًا ما الدروس التي ميكن تعلمها؟

من الواضح أنه لم يكن هناك طريق سهل
لالستقالل يف السنوات األخيرة. ومن بني الدول

األربعة املذكورة أعاله، تشكلت ثالث دول نتيجةً
مباشرة للحرب األهلية. اثنتان من هذه الدول

كانت نتيجة انهيار الشيوعية يف أوروبا  –والذي
كان حدثًا تاريخيًا فريدًا من نوعه أدى إلى كل أنواع

االضطرابات املمكنة يف العالم لفترة طويلة.
بلدان مثل جنوب السودان وكوسوفو كان لها
داعمون دوليون بارزون، وال سيما الواليات

املتحدة، يف مسعاهم لالستقالل -وهو أمر ال متلكه
كاتالونيا حاليًا كما ال متلكه كردستان رغم الدعم

األمريكي العسكري لها. وعلى الرغم من هذا
أيضًا، كان طريق االستقالل لهاتني الدولتني
محفوفًا بكثير من الصعاب والدماء. ال تزال

كوسوفو تفتقر إلى االعتراف من عدد من الدول،
ولم تقدم طلبًا لعضوية األمم املتحدة، بينما ال يزال
اقتصادها متخلفًا. وال يزال جنوب السودان يعاني

من العنف العرقي واجملاعة.
حتى محاوالت االستقالل الناجحة بشكل واضح
كان لها عيوبها. انضمت اجلبل األسود إلى حلف
شمال األطلسي )الناتو(، وتأمل يف االنضمام إلى
االحتاد األوربي، بيد أن محاولة انقالب وقعت يف

عام 2016، كما كانت هناك مزاعم تتعلق بالفساد
منذ فترة طويلة كلها جتعل الوضع يف هذه الدولة غير

جيد.
ولكن ليس فقط الكاتالونيني الذين ينبغي أن

يدرسوا هذا التاريخ احلديث، فالقادة اإلسبان يف
مدريد يجب أن يعطوا اهتمامًا بالتاريخ أيضًا. ففي

كثير من احلاالت املذكورة أعاله، يستغرق األمر
عقودًا لكي يصل الطلب على االستقالل إلى نقطة

حتول فاصلة. ومبا أن اآلمال التي ال تزال قائمة
لالستقالل األسكتلندي بعد االستفتاء الفاشل عام
2015 عن االستقالل عن اململكة املتحدة، إال إنه

إذا خرج اجلني من القمقم، فسيصعب بشدة إعادته
مرة أخرى.

* بقي جنوب السودان بعد االستقالل يف حالة حرب مع ما ال يقل عن سبع جماعات مسلحة
يف تسعة من والياته العشر، مع نزوح عشرات اآلالف. ويتهم املقاتلون احلكومة بالتآمر للبقاء

يف السلطة إلى أجل غير مسمى، وبعدم التمثيل العادل جلميع اجملموعات القبلية، بينما
يجري إهمال التنمية يف املناطق الريفية، ولعل أبرز هذه اجلماعات املسلحة هو »جيش الرب»

بزعامة جوزيف كوني، الذي يعمل يف منطقة واسعة من أفريقيا بينها مناطق من جنوب
السودان. احلرب العرقية يف جنوب السودان التي سبقت حرب االستقالل بدأت تنتشر

وتتوسع. يف ديسمبر )كانون األول( 2011، اشتدت االشتباكات القبلية يف جونقلي بني اجليش
األبيض النويري واجليش املورلي. وحذر اجليش األبيض من أنه سيقضي على املورليني

وسيحارب أيضًا قوات جنوب السودان وقوات األمم املتحدة املرسلة إلى املنطقة.

قضية
Issue

سيدة كتالونية
تعرضة للضرب

بعد تصويتها
باملوافقة على
إنفصال إقليم
كتالونيا عن

اسبانيا
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 حيث تبلغ حصة الدوالرمن إجمالي احتياطات
املصارف املركزية بالعمالت احلرة يف أنحاء العالم،
حوالى 5.052 تريليونات دوالر، فيما تبلغ حصة

اليورو حوالى 1.559 تريليون دوالر، وحصة
االسترليني 349 مليار دوالر وحصة اليوان 84.51
مليار دوالر، وذلك وفقاً إلحصائيات صندوق النقد

الدولي الصادرة يف نهاية ديسمبر/ كانون األول
املاضي. 

كما أن البنوك املركزية العاملية متلك حيازات سندات
أميركية تقدر بقرابة 5 ترليونات دوالر حتى نهاية العام

املاضي. وذلك إضافة إلى أن الدوال، اليزال
عملة"سويفت" يف التحويل املالي، والعملة الرئيسية

لتسوية الصفقات التجارية واملهمينة على سوق
الصرف العاملي. 

من هذا املنطلق تصبح ازاحة الدوالرعن عرش النظام
النقدي صعبة املرتقى إن لم تكن مستحيلة ولكن ميكن

تقليل الهيمنة، حسب خبراء النقد.
مينح الدوالر أميركا نفوذاً واسعاً يف العالم، ليس فقط

على الصعيدين املالي والنقدي فحسب، بل كذلك
على صعيدي النفوذ السياسي والعسكري وإجبار

الدول على تنفيذ سياستها عبر احلظر املالي
واالقتصادي، وذلك حسب البحث الذي أصدره

أستاذ االقتصاد السياسي، البروفسور جونثان
كيرشنر، الذي يعمل حالياً بجامعة هارفارد

األميركية.
ويكفي التدليل على امليزات التي مينحها الدوالر

ألميركا وشركاتها، القول إن طباعة ورقة من فئة مائة
دوالر تكلف أميركا حوالى 12 سنتاً فقط، ولكنها
تشتري بها بضائع وخدمات من العالم قيمتها مائة

دوالر، وذلك حسب ما ذكرت البروفسورة األميركية
الن كاو، يف كتابها الصادر حديثاً بعنوان "حرب

العمالت وتعري هيمنة الدوالر". 
من هذا املنطلق جتد دول العالم صاحبة الثقل

االقتصادي الكبير، يف البحث عن منفذ من قبضة

الدوالر، الذي وصفه وزير اخلزانة األميركي، جون
كوناللي، يف عهد الرئيس ريتشارد نيكسون بقوله
"الدوالرهو عملتنا ولكنه بالنهاية هو مشكلتكم".

والوزير كوناللي هو الذي أخرج الدوالر من املعيار
الذهبي )أوقية الذهب تساوي 42 دوالر( يف العام

1973، إلى التعومي.
وهذا حتديداً ما واجهه العالم، من مشاكل، منذ

حترير الدوالر من االرتباط بقيمة ذهبية، إلى الطباعة
بدون حساب. منذ ذلك الوقت اصبحت أميركا

تطبع أوراق نقدية وتتاجر يف سلع وخدمات العالم،
لتخلق، مشاكل حرب العمالت املتكررة وأزمة املال

العاملية يف العام 2008، واحلصار االقتصادي
واملالي، ويعد تعومي الدوالر، من العوامل التي

ساهمت يف إغراق أميركا يف الديون لتصل إلى 20
ترليون دوالر يف أغسطس املاضي.

الدوالر...عملة مهيمنة

وعلى الرغم من أن العديد من التوقعات املتطرفة
حتدثت عن نهاية عصر الدوالر، ولكن األرقام

اخلاصة بحصة العملة األميركية يف التجارة وسوق
الصرف ال تدعم ذلك. 

ويرى العديد من خبراء االقتصاد واملال النقد، الذين
اطلعت على آرائهم "العربي اجلديد"، أن الدوالر

سيفقد جزءاً من نفوذه خالل العقود املقبلة، ولكنه
لن ينتهي. 

يف هذا الصدد يرى البروفسور بجامعة هارفارد
كيرشنر يف بحثه الصادر يف كتاب نهاية العام املاضي،

أن" السيناريو املتوقع، هو أن يتحول الدوالر من
عملة مهيمنة بشكل مطلق على العالم، إلى عملة

رئيسية بني مجموعة من العمالت خالل العقود
املقبلة". 

يذكر أن التحول من الدوالر إلى اليوان وعمالت
أخرى، بدأ بشكل فعلي منذ سنوات، كان آخرها

حتول فنزويال  إلى بيع نفطها باليوان، وتسعير
خاماتها باليوان يف أعقاب احلظر األميركي األخير،

كما أن الرئيس الروسي فالدميير بوتني أصدر
توجيهاته يوم الثالثاء، أمس األول، للموانئ ونقاط
اجلمارك يف روسيا بعدم قبول الدوالر يف أية تسوية،
وذلك حسب موقع "زيرو هيدج" املصريف األميركي.

لكن ما هو السيناريو املتوقع ملستقبل الدوالر خالل
العقود املقبلة؟

يف هذا الصدد، تشير البروفسيرة لي كاو، يف بحث
لها، إلى أن حصة اليورو سترتفع يف النظام النقدي

العاملي، كما أن اليوان كذلك سيقوى كوسيلة
لتسوية الصفقات التجارية، وتدريجياً ستقل هيمنة

الدوالر وكذلك الطلب عليه. يدعم ذلك ما يدور يف
أوساط منظمة البلدان املصدرة للنفط "أوبك" وحتت

تأثير دعوات روسية، لتبني سلة عمالت يف تسعير
النفط بدالً من الدوالر. 

ومتثل جتارة النفط البالغة حوالى 1.72 تريليون
دوالر سنوياً، أهم غطاء للدوالر يف العالم،

وبالتالي، فإن أي حتول ملنظمة "أوبك" من نظام
التسعير الدوالري للنفط، اجلاري التعامل به منذ

السبعينات، سيضعف هيمنة الدوالر، ألنه ببساطة
سيقلل الطلب عليه. 

"تشير البروفسيرة لي كاو، يف بحث لها، إلى أن
حصة اليورو سترتفع يف النظام النقدي العاملي"
ويتركز الصراع اجلديد، على نوعية النظام النقدي
املقبل، أي الصراع على عملة الصرف املهيمنة يف

السوق العاملي، بني ثالث كتل جتارية وهي الواليات
املتحدة األميركية، صاحبة الدوالر، ودول االحتاد

األوروبي صاحبة اليورو، ومجموعة "بريكس" التي
تقودها الصني وروسيا والهند وتركز على اليوان

واملقايضة يف تنفيذ الصفقات.
ويالحظ أن هذا الصراع بدأ يتبلور من حالة السيولة

التي كان عليها يف السابق، حينما كانت أميركا
متوافقة جتارياً ونقدياً مع العالم، ويأخذه شكله
الصلب، منذ وصول دونالد ترامب للسلطة يف

أميركا، وتناقض سياساته مع مصالح كتلة "بريكس"
والكتلة األوروبية. 

يذكر أن ترامب أعلن منذ دخوله البيت األبيض عن

سياسات اقتصادية وجتارية جديدة
تقوم على االنعزالية ومبادئ

"أميركا أوالً" و"احلماية التجارية"،
أي حماية السوق األميركية ضد

البضائع املستوردة. 
وكانت ردة الفعل العاملية رفض

هذه السياسات التي متثل يف وجهة
نظرهم، تقويضا حلرية التجارة

العاملية، وعلى رأسها مبادئ
منظمة التجارة العاملية وقوانينها

الضامنة النسياب السلع واخلدمات
بحرية بني دول العالم، وبالتالي

فإن الكتلة األوروبية التي كانت يف
السابق مناصرة للسياسات

األميركية اصبحت تنظر بريبة إلى
أميركا وتتخذ سياسات مستقلة،
خاصة بها وتنسق مع دول العالم

وفقاً ملصاحلها دون التشاور مع
واشنطن، كما كان احلال عليه يف

السابق. 
وبدالً من التعاون األوروبي مع

واشنطن يف قيادة العالم الرأسمالي
احلر، أصبحت بروكسل تنافس

واشنطن، فأوروبا لديها اليوم
استراتيجية جديدة للتحول إلى

دولة فيدرالية واحدة يف العقد
املقبل، وحسب املنظور الذي أعلنه

رئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر يوم
األربعاء املاضي، فإن أوروبا ستتحول لدولة "واليات

متحدة"، يف العقد املقبل، يحكمها نظام اقتصادي
وجتاري موحد ومصرف مركزي واحد، هو البنك

املركزي األوروبي، وعملة واحدة هي اليورو ونظام
ضريبي وهيكل ضمان اجتماعي. 

ومن املؤكد أن هذا الدولة الفيدرالية العمالقة التي
ستولد خالل سنوات قليلة، ستنعكس إيجاباً على

موقع عملة اليورو ووزنها التجاري وثقلها يف سوق
الصرف العاملي، وبالتأكيد سيكون ذلك على حساب

نفوذ الدوالر، فدول االحتاد األوروبي البالغ عددها
حالياً 30 دولة يقارب حجم اقتصادها 17 ترليون

دوالر.
وعلى صعيد جتمع دول البريكس، والتي تضم كالً

من الصني وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا،
فإنها تخطط بقيادة الصني للتخلص التدريجي من
هيمنة الدوالر على التجارة العاملية. وتستخدم يف

ذلك مجموعة من األدوات والسياسات التجارية،
من بينها، الصفقات التبادلية، حيث جتري املتاجرة

حالياً بني الصني وروسيا بنظام املقايضة واملعيار
الذهبي. كما يجري بنك الشعب الصيني "البنك

املركزي" ترتيبات مع مجموعة من شركاء التجارة
على تسوية الصفقات باليوان الصيني. 

وعلى صعيد جتارة النفط واملعادن التي تشكل الغطاء
الرئيسي للدوالر، فإن الصني أسست بورصة للذهب

باليوان، الذي تتم املتاجرة يف معظم صفقاته عاملياً
بالدوالر. وتقدر قيمة جتارة الذهب العاملية بحوالى

170 مليار دوالر سنوياً. وهو ثاني حجم جتارة
مؤثرة يف الطلب العاملي على الدوالر بعد النفط. 

كما تخطط بكني إلنشاء بورصة نفطية يف نهاية العام
اجلاري يتم التعامل يف صفقاتها بـ"اليوان الذهبي"، أي

أن قيمة الصفقات ميكن حتويلها من اليوان إلى
الذهب. ومعروف أن النفط تتم املتاجرة فيه

بالدوالر، منذ سبعينات القرن املاضي التي شهدت
حصر دول "أوبك" بيع النفط بالدوالر فقط. وكانت
يف ذلك الوقت أميركا أكبر مستورد للنفط يف العالم،

وكانت السعودية أكبر مصدر له.
ويف تعاقد غير رسمي بني الرياض وواشنطن، يف

سبعينات القرن املاضي، مت االتفاق على حتديد بيع
النفط بالدوالر. وهو ما شكل أكبر غطاء للدوالر

الذي تخلى عن املعيار الذهبي وقتها.
ويف حال جناح البورصة النفطية، فإن ذلك سيسحب

جزءا كبيرا من الطلب احلالي على الدوالر، حيث
يستهلك العالم يومياً 94 برميالً من النفط تباع

معظمها بالدوالر.

عالم اإلقتصاد يتغير كل يوم ويأتي مبفاجأت اليتوقعها أحد
هل تصمد امبراطورية الدوالر أمام عمالقة املال اجلدد؟

Economyاقتصاد

لندن ــ موسى مهدي - يدخل النظام النقدي العاملي "املرحلة الرمادية"، أي مرحلة البحث عن نظام نقدي جديد
بديل للمعيار الدوالري الذي ظل يهيمن على التجارة العامليةواحتياطات البنوك املركزية وسوق الصرف منذ

احلرب العاملية الثانية وحتى اآلن.  ولكن هل تصمد هذه الهيمنة أمام عمالقة املال واالقتصاد اجلدد؟ سؤال بدأ
يطرح بقوة بعد تعايف أوروبا من الركود االقتصادي وتوجهها نحو بناء دولة "واليات أوروبية متحدة"،

وشروع الصني يف انشاء بورصة  لبيع النفط باليوان الذهبي، بعد تشغيل بورصة تبيع الذهب باليوان.
االحصاءات الرسمية تقول أن املشوار سيكون طويالً أمام عمالقة املال اجلدد للنيل من الدوالر
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مادي لها، كما أنها مشفرة وال ميكن تتبع عمليات
البيع والشراء التي تُستخدم فيها.

من أبرز إيجابيات "بيتكوين" السرية، إذ ال ميكن
تتبع عمليات البيع والشراء أو مراقبتها أو التدخل
فيها بسبب غياب أي رقم تسلسلي مرتبط بها، ما

يعزز اخلصوصية ويحدّ من سيطرة احلكومات
واملصارف على العملة.

فمثالً، عند شراء أي سلعة بعملة بيتكوين، تنتقل
قيمة هذه السلعة من حساب مستخدم إلى آخر

بشكل فوري من دون أي رسوم حتويل أو املرور
عبر أي مصرف أو أي جهة وسيطة.

وال ترتبط "بيتكوين" ببلد أو موقع جغرايف محدد،
وميكن استخدامها يف أي بلد متاماً كما العملة

احمللية، وبدأ العديد من الشركات يف بعض الدول
السماح بالتعامل بهذه العملة االفتراضية.

من إيجابيات هذه العملة أيضاً، الندرة، إذ خطط
مخترعها إلصدار 21 مليون وحدة فقط حتى عام

2040، ما يساهم يف احلفاظ على قيمتها ومينعها
من االنهيار، كما أنها مصممة بشكل مينع التراجع

عن أي معاملة أو إجراء، ويتم إصدارها بشكل
جماعي عبر الشبكة.

هل لها سلبيات؟

سلبيات "بيتكوين" األبرز هي إمكانية استخدامها يف
عمليات جتارية غير مشروعة أو قانونية عبر

اإلنترنت، ومنها جتارة اخملدرات، وغياب
تشريعات تنظم التعامل بها وحتفظ حقوق

مستخدميها، كما أن قيمتها عُرضة للتذبذب بشكل
كبير، إلى جانب العدد القليل من املتاجر واحملالّ

التي تقبل التعامل بها، وغياب االعتراف الدولي
الكامل بها.

وسبق أن استخدمت بيتكوين يف عمليات قرصنة

حواسيب وحسابات شخصية وطلب فدية،
وحتديداً يف الهجومني اإللكترونيني العامليني:

فيروس الفدية األول " "Wanna cryوالثاني
Petya"."

حينها طلب القراصنة الذي هاجموا مئات آالف
الكمبيوترات يف العالم، دفع الفدية بعملة

"بيتكوين" من أجل إرجاع امللفات املقرصنة
ألصحابها، وإعادة فتح األجهزة التي أصابها

الفيروس بالشلل.

كيف نحصل على "بيتكوين"؟

احلصول على "بيتكوين" ليس أمراً صعباً، فأول ما
حتتاجونه هو مكان لتخزين العملة ويسمى

"محفظة"، وهو شبيه بأي حساب مصريف.
وهناك طريقتان للحصول على "احملفظة"، هما
برنامج مجاني ميكن حتميله من املوقع الرسمي
للبيتكوين، أو فتح محفظة عن طريق شركات
متخصصة يف خدمات بيتكوين، وهذه الطريقة

أفضل لضمان عدم ضياع محفظتكم وحمايتكم
من القرصنة.

بعد احلصول على احملفظة، ميكنكم البدء بتجميع
"بيتكوين" عبر طرق عديدة، أبرزها: شراء

بيتكوين من إحدى الشركات التي توفر تلك
اخلدمة، أو من شخص ما يرغب يف البيع، أو عبر

Mining"."التعدين أو ما يُعرف بالـ
وكان التعدين، الذي يستخدم برمجيات خاصة

تتولى مهمة توليد "عُنوان" يُستخدم إلرسال

واستقبال التحويالت، من أجنح وسائل احلصول
على بيتكوين خالل السنوات األولى لطرح

العملة، ولكنه يتطلب كمبيوتر وأجهزة معينة
قوية جداً تتمتع بطاقة خارقة، ولذلك لم تعد

هذه الطريقة منتشرة حالياً.
وميكن احلصول على بيتكوين عبر مبادلتها

بالعمالت التقليدية مثل الدوالر وغيره، أو
اعتمادها يف عملية قبول املدفوعات مقابل آالف

السلع واخلدمات املقدمة عبر االنترنت ويف
املطاعم واملقاهي وغيرها.

قيمة بيتكوين

عند طرحها يف السوق االفتراضية عام 2009،
كانت قيمة بيتكوين تقدر بنحو 6 سنتات

أمريكية، ولكنها ارتفعت خالل السنوات املاضية
بشكل مستمر إلى أن بلغت نحو 1200 دوالر

مطلع العام اجلاري بسبب الطلب الكثيف
عليها. واستمر صعودها خالل األشهر التالية

لتسجل يف مطلع سبتمبر املاضي مستوى قياسياً
بلغ 5000 دوالر، قبل أن تتراجع إلى نحو

4100 دوالر.

لماذا ارتفعت قيمتها بشكل قياسي؟

هنالك 3 عوامل رئيسة لالرتفاع الصاروخي
لبيتكوين منذ بداية عام 2017، األول هو

انقسام العملة إلى عملة أصلية وأخرى جديدة
حتمل اسم "بتكوين كاش".

وأُطلقت النسخة اجلديدة من مجموعة من مطوري
العملة الرقمية الذين اختلفوا مع نظرائهم حول كيفية
جعل "بيتكوين" أسهل لالستخدام، ويبدو أن إطالق

"بيتكوين كاش"، التي سجلت قيمة تقل عن 10% من
قيمة العملة األصلية، مرّ بسالم، ما منح "بيتكوين"

ثقة وجاذبية أكبر.
أما العامل الثاني فيتمثل يف تسريع املعامالت الذي

يتيحه البرنامج اجلديد لـ"بتكوين كاش"، كما يعمل
مطورو "بيتكوين" على زيادة سرعة معامالتها أيضاً

باستخدام برامج عديدة.
والعامل الثالث، وهو األبرز، يتمثل يف ارتفاع الطلب

على العملة من قبل اليابانيني، بعد موافقة احلكومة
اليابانية على قبولها كطريقة دفع قانونية يف إبريل

املاضي.
ومن أبرز الشركات واملواقع التي تقبل اليوم التعامل
بعملة البيتكوين "باي بال" و"مايكروسوفت" و"ديل"

و"اكسبيديا" و"زينغا"، و"بلومبيرغ دوت كوم"، ومئات
الشركات األخرى.

وأبرز الدول التي اعترفت رسمياً بهذه العملة أو
تركت للشركات واألفراد حرية التعامل بها، هي
الدمنارك وأستونيا والسويد وكوريا اجلنوبية وكندا

وفنلندا وهولندا وبريطانيا، يف حني لم تعترف أمريكا
رسمياً بها.

ويبقى السؤال مطروحاً حول مستقبل "بيتكوين"،
وهل تنجح يف التحوّل إلى عملة معترف بها عاملياً، أم

ستختفي مع مرور الزمن وتكون مجرّد وسيلة غير
قانونية استخدمها مجهولون لتكوين ثروة قد تقدر

مبئات ماليني الدوالرات.

ما هي عملة البيتكوين؟ وملاذا انتشرت وارتفعت قيمتها بسرعة قياسية؟

Economyاقتصاد
تخيّلوا لو أنكم اشتريتم سلعة أو عملة ما بنحو

2000 دوالر، ويف غضون أشهر قليلة ارتفعت
قيمتها إلى نحو 4000 آالف أو 5 آالف دوالر،

أي أن عائدات استثماركم بلغت %100.
هذا هو حال من اشترى عملة "بيتكوين" االفتراضية

مطلع 2017، والتي تضاعف سعرها خالل فترة
قياسية، ما تسبب بضجة كبيرة يف أسواق املال

ودفع بالعديد من اخلبراء إلى محاولة فهم أسباب
هذا االرتفاع الصاروخي، كما شجعت عدداً كبيراً
من املستثمرين على اغتنام الفرصة وتسجيل أرباح

خيالية ال ميكن ألي استثمار آخر حتقيقها.

ما هي هذه العملة؟

يف 3 يناير 2009، كان الفضاء االفتراضي
)اإلنترنت( على موعد مع تطوّر بارز يف عالم
املال، متثل يف إطالق عملة "افتراضية" اسمها

"بيتكوين" Bitcoin، جنحت خالل فترة قصيرة
نسبياً يف فرض نفسها وحجز مكان لها بني أقوى

العمالت عاملياً مثل الدوالر واليورو واليوان
وغيرها.

فما هي هذه العملة؟ ومن اخترعها؟ وكيف ميكن
استخدامها؟ وملاذا انتشرت بهذه السرعة وسجّلت

مستويات قياسية؟
ببساطة، "بيتكوين" هي عبارة عن عملة افتراضية

مشفرة، صممتها وأطلقتها شخصية مجهولة
الهوية تُعرف باسم "ساتوشي ناكاموتو".

تشبه البيتكوين يف طبيعتها الدوالر واليورو
وعمالت أخرى، ولكن تختلف من حيث أنها

وهمية وال تُستخدم إال عبر االنترنت، وال وجود

بيتكوين )باإلجنليزية:  (Bitcoinهي عملة معماة ميكن مقارنتها بالعمالت األخرى مثل الدوالر أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي
عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر اإلنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها. كما أنها تختلف عن العمالت التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف
خلفها، لكن ميكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر اإلنترنت أو يف متاجر تدعم الدفع باستخدام بطاقات بيتكوين أو حتى حتويلها إلى العمالت التقليدية.
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كتابة وحترير : محمد حسني الشيخ

حتدث ابن حزم األندلسي القرطبي، أكبر علماء
األندلس، عن ترعرعه على أيدي النساء،

فقال: "تربيت يف حجورهن، ونشأت بني
أيديهن، ولم أعرف غيرهن، وال جالست

الرجال إال وأنا يف حد الشباب... وهنّ علمنني
القرآن وروينني كثيراً من األشعار ودربنني يف

اخلط".
لعل شهادته خير بداية للحديث عن تاريخ الفقه

اإلسالمي الذي يحفل بنساء عاملات كان لهن
تأثيراً كبيراً، وتتلمذ على أياديهن كثير من

الرجال املشاهير.
كنّ يسافرن يف طلب العلم، ويسافر إليهن طالب

املعرفة من بالد أخرى. ومن أهمية بعضهن أن

خلفاءً وملوكاً كانوا يطلبون استشارتهن قبل
اتخاذ القرار، بل ومنهم من كان يذهب إلى

مجالسهن ليستمع إلى علمهن.
انتشار املفتيات خالل عصور إسالمية مختلفة،
يشير إلى أنّ أمر إفتاء املرأة لم يكن سمة ملرحلة

محددة أو قاصراً على شخصيات بعينها، بل كان
أمراً عضوياً، بدأ منذ صدر اإلسالم، واستمر

قروناً طويلة بعد ذلك. يف السطور التالية،
نستعرض مجموعة من أشهر املفتيات، خالل

عصور إسالمية مختلفة.

أم الدرداء الصغرى

ممن برزن يف القرن األول الهجري، خالل العهد

األموي، التابعية هُجَيمة بنت حيي األوصابية،
وقيل "جهيمة"، زوجة الصحابي أبوالدرداء

األنصاري، وكانت تصغره كثيراً. كانت فقيهة
ومحدثة، وكان لها مجلس علم يف املسجد

األموي بدمشق، يقصدها به طلبة العلم.
يحكى بأنّ اخلليفة األموي، عبدامللك بن

مروان، كان من جلسائها، وأحياناً كان يجلس
ضمن الطلبة )وهو خليفة(، ال وحده. وجاء

يف ترجمتها يف "سير أعالم النبالء" للذهبي،
أنها كانت تصلي يف صفوف الرجال، وجتلس

يف حلق القراء تعلم القرآن.
توفيت عام 81هـ يف دمشق، وقال محمد بن

حبان يف كتابه "الثقات"، إنها كانت تقيم 6
أشهر يف بيت املقدس، و6 آخرين يف دمشق،

سنوياً.

أم موسى القهرمانة

ويف العصر العباسي، برزت كثيرات، منهن "ثمل"
أو أم موسى القهرمانة، التي كانت أول امراة تتولى

القضاء يف اإلسالم، حيث تولت منصب "قاضي
قضاة بغداد"، عام 306هـ، يف عهد اخلليفة العباسي

املقتدر باهلل، بدعم من "ناعم" املكناه بـ"شغب"، أم
املقتدر، وكانت جتلس يف دار املظالم برصافة بغداد

كل يوم جمعة ومعها عدد من الفقهاء،
الستشارتهم قبل إصدار األحكام والفصل يف

النزاعات.
منصب القاضي يف تلك العصور، ال يتواله إال

الفقهاء من الرجال، ولهذا تندّر البعض بل
واعترض على األمر، وشاع وقتها حديث "ما أفلح

قوم ولوا أمرهم امرأة"، إال أن األمر استمر

“النساء شقائق الرجال “ - حديث شريف
املفتيات املسلمات: أتقنّ الفقه وتولني القضاء وتتلمذ على أياديهن رجال ونساء

Religion & life دين ودنيا

ويف العصر العباسي، برزت كثيرات، منهن "ثمل" أو أم موسى القهرمانة، التي كانت أول امراة تتولى القضاء يف اإلسالم، حيث تولت منصب "قاضي قضاة بغداد"، عام 306هـ،
يف عهد اخلليفة العباسي املقتدر باهلل، بدعم من "ناعم" املكناه بـ"شغب"، أم املقتدر، وكانت جتلس يف دار املظالم برصافة بغداد كل يوم جمعة ومعها عدد من الفقهاء،

الستشارتهم قبل إصدار األحكام والفصل يف النزاعات. منصب القاضي يف تلك العصور، ال يتواله إال الفقهاء من الرجال، ولهذا تندّر البعض بل واعترض على األمر، وشاع وقتها حديث
"ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، إال أن األمر استمر لسنوات، وتعايش الناس معه.
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لسنوات، وتعايش الناس معه.
وصل نفوذ القهرمانة إلى استطاعتها عزل وتولية
الوزراء، ولكنها تركت القضاء بعد خالف مع أم

املقتدر، التي خافت من نفوذها السياسي،
فأمرت باعتقالها هي وأهلها ومصادرة أموالهم،

عام 310 هـ، وقيل 311هـ.
ورد ذكر أم موسى يف عدد كبير من أمهات كتب

التاريخ، ومنها "تاريخ اإلسالم" للذهبي،
"الكامل يف التاريخ" البن األثير، "البداية والنهاية"

البن كثير، و"جتارب األمم وتعاقب الهمم" البن
مسكويه. 

ستيتة بنت احملاملي

برزت ستيتة )ت. 377هـ( يف الفقه، خالل
القرن الرابع الهجري، وكانت شاهدة علمية يف

محكمة بغداد، أي كان القاضي يستعني بها
كمستشار علمي قبل احلكم، إلتقانها الفقه

باإلضافة إلى علم الرياضيات.
ويف عصرها، كانت تتصدر اإلفتاء على املذهب

الشافعي جنباً إلى جنب مع أبي علي بن أبي
هريرة يف بغداد، عاصمة اخلالفة العباسية. وهي
ابنة القاضي أبي عبدا هلل احلسني بن إسماعيل بن

محمد الضبي احملاملي، وأم القاضي أَبي الْحسني
محمد بن أَحمد بن القاسم بن إسماعيل

احملاملي.
ووردت سيرتها يف عدد من مراجع التاريخ،

ومنها "البداية والنهاية" البن كثير، و"سير أعالم
النبالء" للذهبي، و"ترتيب األعالم على األعوام"

للزركلي.

فاطمة بنت محمد السمرقندي

تصدرت للفتوى والتدريس يف حلب، خالل
القرن السادس الهجري، وكان لها مجلس علم

يقصده طالب العلم والفتوى، حتى أن امللك
العادل، نور الدين محمود، كان يستفتيها يف

الدين ويستشيرها يف أمور احلكم.
ولدت فاطمة يف مدينة كاسان بتركستان، وكان

أبيها، محمد بن أحمد السمرقندي، من كبار
الفقهاء هناك، وكانت الفتوى تصدر مشتركة

بينها وبني أبيها، ممهورة بتوقيعها جنباً إلى جنب
مع توقيعه، وكثيراً ما ردته يف آراءه.

تزوجت من عالء الدين الكاساني، امللقب مبلك
العلماء، وهو أحد أكابر فقهاء املذهب احلنفي يف

عصره، وكانت تفعل معه ما تفعله مع أبيها يف
الفتوى، حتى توفيت عام 581هـ.

ورد ذكرها يف مصادر عدة، منها "أعالم النساء"
حلمد رضا كحالة، و"الدُّر املنثور

يف طبقات ربات اخلدور" لزينب
فواز.

ست الوزراء

ويف القرن السابع برزت ست
الوزراء بنت عمر بن أسعد بن

املنجي التنوخية احلنبلية، وكانوا
يلقبونها بـ"وزيرة فقيهة".

أخذت مبسند الشافعي بدمشق
ثم مبصر، وقال عنها بن تغري

بردي: "صارت رحالة زمانها،
ورُحِل إليها من األقطار".

وتتلمذ على يديها كثيرين،
ومنهم القاضي محيي الدين بن

فضل اهلل العمري.
ولدت يف دمشق سنة 642هـ،

ووالدها هو اإلمام شمس الدين أبوالفتح عمر،
وكان قاضي حران، وتوفيت يف دمشق عام

716هـ، ووردت ترجماتها واحلديث عنها، يف
مراجع عدة، منها "البداية والنهاية"، و"سير

أعالم النبالء"، و"ترتيب األعالم على األعوام".

ست امللوك احلنبلية

يف القرن السابع الهجري )أي الثالث عشر
امليالدي( أيضاً، برزت فاطمة بنت علي بن

احلسني بن حمزة، امللقبة بـ"ست امللوك"، وهي
فقيهة حنبلية، وراوية حديث، ومن أهم فقهاء

بغداد، حيث توفيت بها عام 710هـ.
وترصد املتخصصة يف التاريخ والدراسات

التراثية، الدكتورة مياسة حامت نايف، يف دراسة

لها، عدداً من العلماء الذين أجازوها للفتوى
واحلديث، ومنهم: شهاب الدين عمر بن

محمد السهرودي، الذي وصفه الذهبي
بـ"الشيخ اإلمام العالم القدوة الزاهد العارف

احملدث شيخ اإلسالم أوحد الصوفية"، أبو بكر
محمود بن مسعود بن بهروز، أبو احلسن

محمد بن أحمد القطيعي، علي بن أبي بكر بن
روزبة، أحمد بن أبي السعود بن القميرة،

وأحمد بن يعقوب املارستاني، واألجنب بن أبي
السعادات احلمامي، وسعيد بن محمد بن

ياسني، وعبد العزيز بن دلف، وعبد امللك بن
أبي القاسم بن قينا، ومحمد بن سعيد بن

اخلازن، ومحمد بن محمد بن السباك،
وعجيبة الباقدارية .

كما ترصد مياسة بعضاً ممن أجازتهم، من

الذين تعلموا على يديها، ومنهم: أبو العباس
أحمد بن محمد بن علي الكازروني، عبد اهلل
محمد بن عبد الرحمن بن شامة، وأبو العالء

محمود بن أبي بكر الفرضي، تاج الدين أبو احلسن
علي بن سنجر بن السباك، و أبو الفضل عبد

األحد بن سعد اهلل بن جنيح احلرَّاني، وسراج الدين
عمر بن علي القزويني.

فاطمة بنت عياش البغدادية

كانت فاطمة بنت عياش بن أبي الفتح، املكناة بـ"أم
زينب"، من أعالم القرن السابع الهجري، وصفها

بن رجب احلنبلي، يف كتابه "الذيل على طبقات
احلنابلة"، �بأنها "الواعظة، الزاهدة، العَبّادة،

الشيخة، الفقيهة، العاملة، املُسنِدة، املفتية...
الواحدة فِي عصرها والفريدة فِي دهرها املقصودة
فِي كُل ناحية، كانت جليلة القدر، وافرة العلم،

تسأل عَن دقائق املسائل، وتتقن الفقه إتقاناً بالغاً".
كانت تفتي على املذهب احلنبلي، وتعلمت على

يد الفقيه احلنبلي الشهير، شمس الدين بن أبي
عمر، وكانت من املقربني البن تيمية.

ولدت يف بغداد، ثم انتقلت إلى دمشق، واستقرت
بالقاهرة، وتوفيت بها عام 714هـ، وتركت من
خلفها ابنتها زينب، وكانت واعظة شهيرة، جاء

ذكرها يف "البداية والنهاية"، و"سير أعالم النبالء". 

فاطمة بنت أحمد بن يحيى

بنت اإلمام املهدي مؤلف كتاب "األزهار"، وهي
من أعالم القرن التاسع. كانت فقيهة مينية،

راجعها والدها يف مسألة اخلضاب بالعصفر، وقال
عنها: "إن )فاطمة( ترجع إلى نفسها يف استنباط

األحكام"، ومدحها بقوله:
ونساؤنا فاقت أئمة غيرنا ... يف الفضل

والتدريس واألخالق
تزوجت باإلمام املطهر بن محمد بن سليمان،

وكان إذا أشكلت عليه مسألة، خرج بحلها من
عندها؛ فيقول له أصحابه أو تالميذه :"هذا ليس

منك، هو من خلف احلجاب"، وتوفيت عام
840هـ، وأورد اإلمام الشوكاني ترجمة لها، يف

كتابه "البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع".

قريش بنت عبدالقادر الطبرية

وإذا قفزنا إلى القرن احلادي عشر، جند أن قريش
بنت اإلمام عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم

بن احملب الطبري، من أبرز مفتياته.
وصفها تلميذها الشمس البديري، يف كتابه "

فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعجو
واملسلسالت" بـ" العاملة الفاهمة ذات الشيم املرضية

واألخالق الرضية".
وأضاف: "قرأت عليها يف بيتها طرفا من الكتب

الستة، وطرفا من املوطأ، ومسند الشافعي،
وأحمد، وباقي املسانيد، وأجازتني بقلمها

ولسانها، حسب روايتها عن أبيها عبد القادر
الطبري".

وقال عنها فالح بن محمد بن الظاهري املدني، يف
كتابه "أجنح املساعي يف اجلمع بني صفتي السامع

والواعي". وعرفت أسرتها من بيت الطبري
باالهتمام بالعلم، وأخرجت مجموعة من الفقهاء

واحملدثني، كانت هي آخرهم، وتوفيت مبكة
املكرمة عام 1107هـ.

Religion & lifeدين ودنيا

* ترصد املتخصصة يف التاريخ والدراسات التراثية، الدكتورة مياسة حامت
نايف، يف دراسة لها، عدداً من العلماء الذين أجازوا للنساء الفتوى واحلديث،
ومنهم: شهاب الدين عمر بن محمد السهرودي، الذي وصفه الذهبي بـ"الشيخ
اإلمام العالم القدوة الزاهد العارف احملدث شيخ اإلسالم أوحد الصوفية"، أبو

بكر محمود بن مسعود بن بهروز، أبو احلسن محمد بن أحمد القطيعي، علي بن
أبي بكر بن روزبة، أحمد بن أبي السعود بن القميرة، وأحمد بن يعقوب

املارستاني، واألجنب بن أبي السعادات احلمامي، وسعيد بن محمد بن ياسني،
وعبد العزيز بن دلف، وعبد امللك بن أبي القاسم بن قينا، ومحمد بن سعيد بن

اخلازن، ومحمد بن محمد بن السباك، وعجيبة الباقدارية .
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نصلح جميع أنواع السيارات بأقل االسعار ستة ايام يف االسبوع 
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عن استحقاق ال ريب فيه، ولكن دون توقع واضح،
أعلنت األكادميية السويدية جلائزة نوبل عن اختيار

الكاتب الياباني كازو إيشيغورو للفوز بجائزة نوبل
لآلداب لعام 2017 ليضج تويتر بالتهنئة خاصة لكون

الفائز عازفا بارعا للغيتار، يكاد يكون محترفا.
وأشادت سارة دانوس السكرتيرة الدائمة لألكادميية

بإيشيغورو ”لكشفه النقاب عن هاوية تقبع أسفل

إحساسنا الوهمي برابطة تصلنا بالعالم يف روايات
تتمتع بقوة عاطفية هائلة”. كما وصفت كتاباته بأنها

”موسومة بصيغة مكبوحة بدقة يف التعبير مبعزل عن أي
أحداث أخرى جتري”.

ويف أول تعليق له على نيله اجلائزة قال الكاتب لهيئة
بي بي سي ”إنه لشرف عظيم ألن ذلك يعني خصوصا
أني أسير على خطى أعظم الكتاب الذين عاشوا على

هذه األرض، وهذا تقدير رائع”، مشددا على أنه
”مذهول” بنيله اجلائزة.

عكس بوب ديالن

نال صاحب رواية ”بقايا اليوم” )1989( اجلائزة
املشتهاة البالغ قيمتها 691 ألف جنيه إسترليني عن
مجمل أعماله، منضما إلى قائمة مهيبة من الكتاب

من أمثال ألبير كامو وغابريل غارسيا ماركيز وأليس
مونرو والفائز يف العام السابق مؤلف األغاني

األميركي بوب ديالن، الذي مثَّل فوزه ضربة لسمعة
اجلائزة التي تنتقي كاتبا أبدع ”أعماال بارزة يف اجتاه

مثالي” على حسب تصريحها.
واملثالية هنا نسبية وال شك، ‘مثالي ’كما تراه اللجنة
ذات اجلذور األوروبية التي ال تنضب مفاجآتها سواء

جاءت تقليدية الطابع أو متطرفة حني اختارت بوب
ديالن أو الصحافية البيالروسية تسفيتالنا أليكسيفيش

يف العام 2015
واليوم تنتخب اللجنة املثال العكسي لبوب ديالن،

وهو روائي حداثي صاحب عبارات كاملنمنمات فرد
جناحيه بني ثقافة يابانية، ولد فيها وأخرى بريطانية نشأ

بني أحضانها.
وعنه قال الروائي األيرلندي كولم توينب إنه قد برع يف
وصف حالة أفراد اجملتمعني الشرقي والغربي السياسية

واجملتمعية العميقة على لسان رواة يتحدثون عن
أتراحهم وأفراحهم على خلفية إشارات متعددة عن

املوسيقى الكالسيكية.
وقد تفوّق إيشيغورو هذا العام على التشيكي ميالن

كونديرا والكيني جنوجي واثيوجنو والكندية مارغريت
أتوود الذين تصدرت أسماؤهم قائمة الترشيحات منذ

شهر أغسطس.

نوبل لآلداب 2017 للكاتب البريطاني الياباني كازو إيشيغورو
فاز الكاتب البريطاني كازوو إيشيغورو ذو األصول اليابانية بجائزة نوبل
لآلداب للعام 2017، حسب ما أعلنت أكادميية نوبل السويدية اخلميس.
وكتبت األكادميية يف حيثيات قرارها إن إيشيغورو )62 عاما( ”كشف

يف روايات مشحونة بعواطف قوية، الهاوية الكامنة حتت شعورنا
الوهمي بالتواصل مع العالم”.

كتابة وحترير : هالة صالح الدين

ثقافة
culture
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وإيشيغورو، الفائز رقم 114 بأكبر جائزة أدبية يف
العالم، كاتبٌ يتسم باالنعزال الشديد ويستمتع

بعزلته الهادئة املشربة بتواضع محبب. وقد سبقه من
اليابانيني يف الفوز بجائزة نوبل ياسوناري كاواباتا عام

1968 وكنزابورو أوي عام .1994
وأوضحت األكادميية أن ”املواضيع التي يرتبط بها

اسم إيشيغورو حاضرة منذ البداية متمثلة يف الذاكرة
والزمن والتوهم الذاتي”. مؤكدة أن ”كتاباته مطبوعة
بأسلوب تعبير مكبوح بعناية ومستقل عن األحداث

اخملتلفة الدائرة”.
وقالت دار النشر التي تصدر أعمال الكاتب املتوج

فابر اند فابر يف تغريدة لها ”نحن مبتهجون جدا بفوز
كازو إيشيغورو بنوبل اآلداب”.

ويجمع إيشيغورو الكتوم بني التأمل الياباني والهدوء
البريطاني وكان يحلم بأن يكون مغني بوب يؤلف
نصوصه على غرار بوب ديالن وليونارد كوهني.

ويتمتع بأسلوب أدبي من األجمل بني أبناء جيله مع
أن اإلنكليزية ليست لغته األم.

وقال الكاتب يف مقابلة سابقة له العام 1989 ”أجنذب
إلى بيئة ما قبل احلرب وما بعدها ألني أهتم بالقيم

واملثل التي تتعرض لالختبار ومواجهة الناس ملفهوم
أن مثلهم لم تكن فعال ما كانوا يظنون قبل خضوعها

لهذا االختبار”.
وكان جزء كبير من النقاد يترقب قرار األكادميية هذا

العام ألنهم لم يستسيغوا منح اجلائزة إلى املغني
األميركي العام املاضي.

قضايا الهوية الضائعة

ولد كازو إيشيغورو يف الثامن من نوفمبر العام 1954
يف ناغاساكي اليابانية التي اجتاحتها القنبلة النووية
العام 1945، وانتقل يف العام 1960 وهو يف سن

السادسة إلى بريطانيا بسبب دواعي عمل والده عالم
احمليطات.

هناك يف بريطانيا واصل دراسته حتى حصل على
درجة املاجستير يف الكتابة اإلبداعية، وقدم الكثير من

األعمال األدبية التي مكنته من أن يصبح أحد أهم
كتاب الرواية يف العالم املتحدث باللغة اإلنكليزية،

وتعكس أعماله هذه الثقافة الثنائية.
وال حتتل روايات إيشيغورو قوائم أفضل املبيعات بيد

أنها تكتسب احتراما نقديا وفنيا واسعا، قد ال يتأتى
ألي كاتب آخر يكتب باللغة اإلنكليزية يف الوقت

احلالي.
معظم كتاباته سياسية الطابع وتتشرب بقضايا الهوية

الضائعة، وغالبا ما ترتبط مباضي أسيف يعود إلى
احلرب العاملية الثانية. وكتاباته مزيج يف الظاهر من
أعمال فرانز كافكا وبروست، ولكنها يف احلقيقة،

ولصمتها اجلليل وحسها الغائر باحلياة ومزالقها
احملسوسة واملعنوية، متاثل إلى حد كبير أعمال

الفرنسي موديانو رفيقه السابق يف نيل جائزة نوبل.
وحتمل روايات إيشيغورو تأثير ثقافته األم اليابانية

ممتزجة مبسحة بريطانية مكتومة تنزع إلى خلق صالت
عاطفية واهية باللغة الشعرية أو احلبكة املفتوحة بال

نهاية أو البيئة الصلدة املنفرة لسكانها.
وقد اكتسب تلك النزعة املكبوحة من ترعرعه يف

بريطانيا وتأثره بكتاب من أمثال جني أوستني رغم
احتفاظه بصبغة خاصة به وتكوينه ”لعالم جمالي

يتفرد به” كما قالت اللجنة السويدية.
وحازت أعماله على استحسان نقدي عاملي وحصل

على العديد من اجلوائز الدولية. وكتب عددا من
األفالم السينمائية من أشهرها ”أكثر املوسيقى حزنا يف
العالم” عام .2003 ومنحته احلكومة الفرنسية لقب

فارس الفنون واآلداب عام 1998، وترجمت
أعماله إلى أكثر من ثالثني لغة. والعديد من كتبه

صدرت باللغة العربية عن املركز القومي للترجمة يف
القاهرة.

وقد شرفت بترجمة روايته ”فنان من العالم الطليق”
إلى اللغة العربية ملا وجدته فيها من شخصيات تعلي

من قيمة الواجب وتضعه فوق كل اعتبار كمبدأ
أخالقي ال فرار منه.

يتعلم أبطالها ماهية الكرامة ويعلِّمونها لرجال خدموا
بالدهم يف احلرب والسلم. يتطلع البطل إلى جتارب
ما قبل احلرب ويحسب أنه خسر الكثير حني وظف

فنه خلدمة قضايا احلرب وأرسل أبناء بلده إلى املوت.
ولكن إيشيغورو يتساءل إن كان من األخالق أن

نعاقب فردا يف وقت كانت األمة بأكملها تدق طبول
احلرب.

ويعد إيشيغورو يف هذا السياق النقيض املقتضب
لكاتب مثل اإلنكليزي توم ماكرثي الذي يسهب يف

تعرية أبطاله وحيواتهم دون أن يخلف شيئا للخيال.
إيشيغورو على اجلانب اآلخر صرح يف أحد حواراته

أنه ”ينبس بكل شيء همسا أو دون أن يقول أي
شيء!” عنده اإلملاحة أو اإلضمار أداة خالقة تعكس
منظورا رومانسيا للتعددية اإلنسانية. وبأدواته يغدو
”املنطقي” أو ”الواضح” موضوعا فلسفيا العتقاده أن

املنهج الشكي يف احلياة يخلق لنا عوالم جديدة من
املعرفة بذواتنا.

لقد كان عام 1945 حلظة فارقة يف ضمير العالم،
وإيشيغورو يتعاطى مع احلرب بكل املهابة املستحقة

يف كل رواياته. يف ”فنان من العالم الطليق” يرصد
هزمية اليابان وهي األمة األبية بقوميتها التي شهدت

جيشانا اجتماعيا واحتالال سياسيا هشم روحها.
تنثال على ذاكرة البطل، وهو رسام متقاعد،

ذكريات انخراطه يف إسقاط وطنه يف هاوية
البروباغاندا القومية.

ويف النهاية تضع احلرب أوزراها واليابان تتشح
بلباس أسود تهيمن عليه الثقافة األميركية مع تقوض

الكرامة اليابانية العتيدة وانهيار مدن يكاد يخفق
مواطنوها يف تعداد أمواتها.

ويصف الكاتب اجلنود الشبان وهم يعودون من
احلرب ليستحيلوا رجال أعمال، وكلهم لهفة لنسيان

املاضي اإلمبريالي وتكريس بقية حياتهم للرأسمالية
الصاعدة بقلم فيه من التعاطف احلي ما يجعله

يتماهى معهم يف النهاية.
ويف رائعته الروائية ”بقايا اليوم” التي فازت بجائزة
البوكر البريطانية وحتولت إلى فيلم بطولة أنطوني
هوبكنز، يدلف إيشيغورو إلى املاضي بإحساس
املذنب القاتل الذي يضلل ذاته، والكاتب مينح

املالمح االجتماعية والسياسية جملتمعه أنفاسا جديدة
بني كل مشهد.

يضيع بطل الرواية ستيفنز، وكان كبير اخلدم عند
لورد ذائع الصيت بني احلرب العاملية األولى والثانية،

ما بني إشباع اللحظة اآلنية وضمير موجع الشتراكه
عن علم مضمر يف كارثة أطاحت بجيل كامل. ال
يتصالح كبير اخلدم مع ما اقترفته يداه من معاص،

بل إنه، شأن العديد من شخصيات إيشيغورو
اليابانية، أحيانا ما يبدو عازفا عن االعتراف بها

وناكرا لها.

فانتازيا مشبعة بالسخرية

أما روايات إيشيغورو التالية، فقد انعطفت يف
مجملها نحو الفانتازيا املشبعة بحس ساخر ما بني
رواية ديستوبيا عن بريطانيا ممزقة األوصال يف ”ال

تتركني أبدا” ودراسة متفانية عن الشيخوخة اجلريحة
يف أرض غريبة وكيف قد تصير الذاكرة مرادفا

للنسيان ولصيقة بها يف ”العمالق املدفون”.
ويف رواية ”العمالق املدفون” ترنو شخصيات

إيشيغورو إلى ماضيها بلهفة احلائر لكي تنساه. تسبر
كيف كانت وكيف حلت يف بالد غريبة عن موطنها،

ال لشيء إال لتتفادى الندم يف سبيلها املستحيل للعيش
يف احلاضر ضمن مجتمع ينكر آثارها وما خلفته من

كوارث.
األرجح أن ما نصب إيشيغورو يف هذه املكانة الرفيعة

كانت أمانة شديدة يف نقل مشاعر الذنب والطموح
اجملوف التي تتكرر تكررا الفتا يف كتاباته. ودائما ما

يلعب فقدان الذاكرة أو حدتها األشبه بالسكني دورا
يرِد منها العبث بعينه يف رواياته.

وعلى ما تلجأ إليه الرواية ذاتها من تالعب مبخلوقات
هالمية كالتنانني واجلنيات قد يتعمدها الكاتب لكي

ينأى بنفسه عن دور املؤرخ أو الواقعي التاريخي،
حتوي إشكالية روائية تتضح يف صورة تناظر فلسفي

وال يفسرها القارئ إال يف الصفحات األخيرة. ويأتي
الكشف النهائي كصدمة هامسة أو انقالب مصغر

على األعراف األدبية السائدة.
لقد أعادت روايات إيشيغورو الثماني تشكيل فلسفة

احلرب والسالم وكذا مفهوم الناجني منهما، ووقفت
على عتبات التاريخ بني مفردات كل من السريالية

والواقع.
وبهمساته الروائية مبقدور إيشيجورو أن يجعل أبطاله

تصرخ مبلء احلناجر. املدهش أن هذا الهامس
اخلجول ملع وسطعت موهبته يف مناخ روائي صارخ

ونصبت رواياته اسمه كواحد من أشهر الكتاب
البريطانيني منذ التسعينات وحتى اآلن.

ومعه تستعيد اجلائزة مكانتها املألوفة باعتبارها تكرميا
لفن األدب اجلميل. وعلى حد قول سكرتيرة اللجنة
”يف أعقاب ما جرى يف العام املاضي سوف يجعل هذا

االختيار العالم سعيدا”.

ثقافة
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تركيا متارس هذا النموذج بنجاح، إذ متكنت خالل
العقد األخير من جذب املواطن العربي اجتماعياً

وثقافياً واقتصادياً فضالً عن التعاطف مع قضاياها
الداخلية واخلارجية.

اختراق العالم العربي

حتضر يف العالم العربي الدراما التركية الرومنسية
والتاريخية واالجتماعية، بداية من مسلسل "إكليل

الورد" الذي يعد أول إطاللة تركية على املشاهد
العربي، عام 2004، ثم مبسلسالت "سنوات الضياع"

و"نور" و"حرمي السلطان" و"أسميتها فريحة" و"العشق
املمنوع" نهايةً باملسلسل التاريخي الذي يتم عرضه
حالياً، "قيامة أرطغرل". تؤكد الكاتبة التركية بلني

أوزقان أن الدراما التركية كان لها تأثير "القوة الناعمة"
للتعريف بتركيا وثقافتها وتاريخها يف العالم

اخلارجي. ويقول الكاتب األمريكي نيك فيفاريللي
إن تركيا حتتل املرتبة الثانية عاملياً بعد الواليات املتحدة

األمريكية من حيث الدراما األكثر انتشاراً، إذ صُدّرت
األعمال الدرامية التركية إلى 142 دولة حول العالم

عام 2016 باملقارنة مع 50 دولة عام 2012
وارتفعت إيرادات املسلسالت التركية من 300 مليون
دوالر عام 2015 إلى 350 مليون دوالر عام 2016

وتهدف صناعة السينما التركية إلى الوصول لرقم
مليار دوالر عام .2023 ولكن "هيئة أبحاث اجلمهور
الفرنسية" كان لها رأي آخر، إذ أكدت أن 75 مسلسالً

تركياً عرضت على الشاشات العربية عام 2016
بإجمالي إيرادات بلغت 600 مليون دوالر، واحتلت

السعودية املرتبة األولى من حيث املشاهدة. وارتفع
متوسط سعر احللقة الواحدة من املسلسالت التركية يف

العالم العربي من 500 دوالر عام 2007 إلى 50

ألف دوالر عام 2017
ووفقاً لبيانات التنسقية الدبلوماسية العامة لرئاسة
الوزراء التركية، فإن تركيا تنتج نحو 100 عمل

درامي سنوياً، تُصدّر منها قرابة 15 عمالً إلى دول
الشرق األوسط والبلقان وأمريكا الالتينية وغيرها،

ويصل عدد مشاهدي األعمال التركية إلى 400
مليون مشاهد خارج تركيا.

وتشير بيانات وزارة اجلمارك والتجارة التركية إلى
أن الدراما التركية ساهمت يف رفع حجم صادرات

تركيا من األكسسوارات واحللى واملالبس وفنون
املوضة والديكور بنسبة 8.92%، واأللعاب

اإللكترونية بنسبة 26.51%، واألعمال الروائية
بنسبة 18.11%، وذلك خالل السنوات األخيرة.

ويؤكد الكاتب والباحث التركي هاقان دمير، أن
"لدى دول شمال إفريقيا والشرق األوسط شغفاً

كبيراً بتركيا، جزء كبير منه بسبب املسلسالت
التركية وما عكسته الدراما من صور جديدة

ومختلفة قريبة إلى قلوب املشاهد العربي. فكان لها
تأثير أعمق عليه للتعرف على العالم التركي وكانت

أبلغ من تأثير أي عدد من املقاالت".

ما جناه العالم العربي

تأثر املشاهد العربي كثيراً بالدراما التركية خالل
السنوات األخيرة، ما انعكس على حياته اجتماعياً

وثقافياً واقتصادياً، إذ أضحت مصدراً جديداً
ومختلفاً للدراما وجتديداً للعاطفة داخل أفراد

األسرة العربية التي وجدت ضالتها يف الرومنسية
املنشودة داخل حلقات ومواسم املسلسالت التركية

املدبلجة. كما تأثرت الدراما العربية بالتركية من
حيث األفكار والقضايا املطروحة وطرق املعاجلة

الفنية وفنون وتقنيات التصوير واإلخراج، خاصة يف
الدراما التاريخية وامللحمية التي صورت فترات

خضوع معظم الدول العربية للسلطنة العثمانية.
وعندما وُجّه سؤال إلى مشاهدي مصر وفلسطني

عام 2011، "ملاذا تقبلون على مشاهدة املسلسالت
التركية؟"، أجابوا لكونها تستعرض فنيات وتقنيات

عالية، فضالً عن تقدمي ثقافة جديدة قريبة من
الطابع العربي والعالم اإلسالمي.

وأوضح تقرير الصادر عن "هيئة الدراسات
االقتصادية واالجتماعية" بتركيا أن 74% من

مواطني العالم العربي يتابعون عمالً درامياً تركياً
واحداً على األقل ويعرفون اسم فنان تركي على

األقل.
كما تضمن التقرير استطالع رأي يف سبع دول عربية

يوضح زيادة تعلق املواطن يف هذه الدول بتركيا من
75% إلى 80% خالل السنوات الثالث األخيرة.

املوضة التركية

أنعشت الدراما التركية سوق املالبس اجلاهزة
واألكسسوارات واحللى التركي، حسبما أكد املدير
اإلقليمي لشركة "قايرا" بالشرق األوسط، فوركان

أورتاقايا، موضحاً أن األعمال الدرامية التركية أدت
إلى زيادة صادرات تركيا من املالبس

واألكسسوارات يف دول الشرق األوسط، وخاصة
اإلمارات وفلسطني ولبنان واألردن، وافتتاح فروع
كثيرة للماركات التركية يف معظم الدول العربية بعد

زيادة اإلقبال الشعبي على ما يشاهدونه يف
املسلسالت واألفالم التركية.

وحتولت تركيا إلى عالمة هامة يف "املوضة اإلسالمية"
التي اخترقت األسواق العربية مؤخراً بالتزامن مع

الغزو الدرامي، ومتثلت يف املالبس الفضفاضة ذات
األلوان الزاهية وأغطية الرأس املزركشة وتنوع

األكسسوارات التي تتسم بضخامة احلجم.

األثاث العثماني

ولم يقف التأثر العربي بالدراما التركية يف تقليد املوضة
فحسب، بل امتد األمر إلى االهتمام بشراء األثاث
وديكورات املنازل حسبما يتم تداولها يف األعمال

الفنية.
تعتبر السعودية أبرز النماذج بالوطن العربي يف هذا

الشأن، إذ أدى جناح الدراما التركية إلى إقبال املواطن
السعودي على اقتناء األثاث غير التقليدي، ما دفع
إلى زيادة واردات السعودية من األثاث التركي من

81.2 مليون دوالر عام 2013 إلى 159.7 مليون
دوالر عام .2015

السياحة العربية

عندما تشاهد الدراما التركية تتعرف على طبيعة خالبة
جتمع بني الثلوج والغابات وهو ما تفتقده معظم الدول

العربية، وبني املساجد التاريخية واحلانات، وبني
التحضر واألصول القروية، ما يجذب الفضول نحو

اكتشاف كل ذلك، خاصة يف ظل التقارب اجلغرايف
والثقايف. واستمراراً لنجاح الدراما يف جذب السياحة

األجنبية، منذ املسلسل التلفزيوني الشهير "ميامي"
الذي عُرضت حلقاته بني أعوام 1998-1985

وتأثيرها على زيادة السياحة األوروبية إلى الواليات
املتحدة، وكذلك سلسلة أفالم مملكة اخلوامت وهاري

بوتر التي تسبب جناحها يف زيادة السياحة األجنبية إلى
نيوزيلندا وإنكلترا، كذلك كان احلال يف الدراما

التركية إذ أدت إلى زيادة أعداد السائحني إلى تركيا
بشكل ملحوظ من املناطق التي تُعرض فيها.

فقد ساهمت الدراما التركية يف زيادة أعداد السائحني
الوافدين من الدول العربية إلى تركيا من 65 ألف
سائح سنوياً إلى ما بني 6 و7 أضعاف ذلك الرقم

حالياً، ومتوقع أن يصل العدد إلى 10 مليون سائح
عربي سنوياً خالل األعوام املقبلة، خاصة إلى مدن

إسطنبول وأنطاليا.
فعام 2010، ارتفعت السياحة السورية إلى تركيا

بنسبة 91.4%، واللبنانية 81%، واإلماراتية %45،
واإليرانية 43%. وذكر مكتب الثقافة واإلعالم التابع
للقنصلية التركية بدبي، أن تركيا استقبلت 822.85

ألف سائح خليجي خالل عام 2016 بزيادة %27
مقارنة بعام 2015

أسماء تركية

حصاد العرب من الدراما التركية لم يتوقف عند هذا
احلد، إذ امتد تأثيرها على العائالت العربية التي
أقبلت على اختيار أسماء أبنائها من الشخصيات

الدرامية التركية أو أسماء الفنانني والفنانات التركية.
فقد أقبل املشاهدون واملتابعون للدراما التركية يف
الشرق األوسط ودول شمال إفريقيا على اختيار

أسماء تركية ألبنائهم مثل "هويام، سليمان، مهند،
نور، مرمي، كرمي، أوزرلي، أينورن باريش"...

اللغة التركية بينما يلجأ بعض الشباب يف الشرق
األوسط والعالم العربي إلى استخدام اللغة اإلنكليزية
خالل محادثاتهم كنوع من الثقافة واملوضة، تطورت
هذه املوضة إلى اللغة التركية يف دول اخلليج خاصة،
أوضحت الكاتبة التركية "فايزه جوموشلوأوغلو" أن

بعض الشباب اخلليجيني جلأوا إلى استخدام بعض
العبارات والكلمات التركية متأثرين بالدراما التركية،

خاصة يف قطر.
ويف لبنان لم يختلف األمر كثيراً، إذ شهدت السنوات

األخيرة تزايد اهتمام الشباب بدراسة اللغة التركية
كتابة وحتدثاً، لإلسهام يف ترجمة األغاني التركية

واألعمال الفنية الدرامية سواء األفالم أو
املسلسالت، وااللتحاق بسوق الدبلجة لألعمال

الدرامية التي انتشرت كثيراً يف الوطن العربي، باللهجة
السورية، تلتها املصرية والتونسية واملغربية.

بينما الدراما العربية تكافح من اجل البقاء ومبشقة
الدراما التركية... القوّة الناعمة التي تدخل إلى بيوت كل العرب

سينما
Cinema

كتابة وحترير : مجدي سمير - "القوة الناعمة" أو "سياسة الدبلوماسية الناعمة" هي مفهوم يتجلى بأوضح أشكاله وأهدافه يف منوذج
توظيف الدراما التركية يف العالم العربي، مبا يخدم أهداف السياسية اخلارجية التركية. القوة الناعمة مصطلح سياسي صاغه

األمريكي "جوزيف ناي" من جامعة هارفرد، واستخدمه لوصف "القدرة على اجلذب والضم دون اإلكراه أو استخدام القوة كوسيلة
لإلقناع". ويضرب املثل بالدراما كأداة فنية لها أهداف سياسية غير مباشرة ميكن تصديرها لدعم االنتشار الناعم إقليمياً ودولياً.
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دافينشي يف املزاد ولوحته
املفقودة مبئة مليون دوالر

تعتبر لوحة
”منقذ العالم”

للفنان
اإليطالي
ليوناردو
دافينشي

املكتشفة أخيرا
من أهم

االكتشافات
الفنية

احلديثة،
كونها اكتشافا

جديدا نسبيا
يضاف إلى

مجموعة
أعمال

دافينشي
املنتشرة يف

املتاحف
الوطنية حول

العالم،
وخصوصا بعد أن سيطر اعتقاد لدى مؤرخي الفن بأنها ضائعة أو تالفة.
اللوحة ستنتقل بني عدة أماكن قبل عرضها يف مزاد علني يتم اإلعداد له

قريبا يف مدينة نيويورك األميركية، حيث ستبدأ رحلتها يف هونغ كونغ ثم
سان فرانسيسكو ثم لندن، وأخيرا نيويورك حيث ستباع إلى جانب عمل

”ستون عشاء أخيرا” لألميركي أندي وارهول.
واللوحة ستعرض للبيع بعد أن حسم اخلبراء اجلدل القائم حولها منذ

اكتشافها مرة ثانية عام 2005 وأكدوا أنها أصلية وليست نسخة مزورة أو
طبق األصل، وتعتبر هذه اللوحة من األعمال القليلة جدا لدافنشي التي

يُعرض بيعها للعلن، وخصوصا أن الكثير من أعماله موجودة يف املتاحف
العاملية، كون شهرته أثناء حياته أتاحت له أن يجد سوقا لكل ما يقوم

بإنتاجه من لوحات، ففنانو تلك الفترة كانوا يعملون بالتعاون مع البالط
امللكيّ أو بابا الفاتيكان أو مع الزبائن من النبالء وليكون إنتاجهم حسب

الطلب.
ويذكر أنه قبل املزاد كانت اللوحة مملوكة من قبل جامع حتف أوروبي لم
يُصرح عن اسمه لتعرض بعدها للعلن عام 2011 يف معرض مخصص

لدافينشي يف لندن، وما يثير يف حكاية هذه اللوحة هو ندرة املعلومات
عنها، إذ إلى اآلن ال نعلم من هو الذي طلب من دافنشي رسمها، لكن

بعض اخلبراء يظنون أن دافنشي أجنزها بناء على طلب امللك الفرنسي
لويس الثاني عشر بني 1506 و1513، وبعد وفاة دافنشي انتقلت إلى
إنكلترا، إذ وجدت عام 1649 لدى ملك بريطانيا تشارلز األول الذي

عرف باقتنائه للوحات واألعمال الفنية يف تلك الفترة، لتنتقل ملكية
اللوحة بعد وفاته بني نبالء بريطانيا، ثم يختفي أثرها يف منتصف القرن
الثامن عشر وملا يزيد عن 137 عاما، لتعود بعدها إلى الظهور يف سوق

اللوحات يف القرن التاسع عشر، لكنها كانت متضررة وبحاجة إلى ترميم
إلى حني بيعها عام 1958 يف أحد املزادات العلنيّة، إالّ أنها خضعت منذ

ذاك الوقت للعديد من عمليات الترميم واإلصالح والفحص الدقيق
للتأكد من أصالتها ومحاولة إعادتها إلى صورتها األصليّة.

وتقنية العمل التي اتبعها دافينشي يف رسم ”منقذ العالم” مشابهة لتلك التي
اتبعها يف اجلوكاندا، إذ أوضحت الفحوصات اخملبريّة التعديالت التي كان

يقوم بها دافينشي على اللوحة أثناء الرسم وذلك عبر دراسة طبقات
األلوان وتوزعها، وما حسم الشك حول أصالتها العثور على مخططني

حتضيرييّن لها، أشبه باملسودات التي كان يستخدمها دافينشي لضبط
األبعاد والتكوين، كما عُثر على أكثر من عشرين نسخة من اللوحة قام
بإجنازها طالبه ومساعدوه، إلى جانب وجود نسخة منها أجنزها الفنان

وينسيسالوس هوالر عام 1650
ويعتبر دافينشي من أعالم عصر النهضة، فهو نحات ورسام ومخترع،

كما حتيط بحياته الكثير من احلكايات الغرائبيّة عن عبقريته الفذّة، ما
جعله مُلهما للكثيرين يف العديد من اجملاالت الفنية واألدبية، كما أن أشهر
أعماله اجلوكاندا مازالت تثير الكثير من التساؤالت املرتبطة بهويتها وتقنية

إجنازها، ليتحول دافنشي إلى موضوعة حتضر يف الكثير من األفالم
والروايات، كفيلم ”ابتسامة املوناليزا” بطولة األميركية جوليا روبيرتس،

إلى جانب الرواية الشهيرة ”شيفرة دافنشي” التي أطلقت شهرة الكاتب
األميركي دان براون كونها توظّف تراث دافنشي الفني ضمن حبكة

بوليسية مرتبطة بتاريخ الكنيسة وساللة سرية للمسيح ال يعلم بها أحد.

بيروت -عرض مهرجان بيروت الدولي
للسينما فيلم ”يف حب فينسنت” األربعاء
ضمن دورته السابعة عشرة التي متتد من

الرابع إلى الثاني عشر من أكتوبر اجلاري.
وينطلق الفيلم الذي أخرجه كل من

البريطاني هيو ويلشمان والبولونية دوروتا
كوبيال، والذي يروي قصة حياة الرسام

الهولندي فينسنت فان غوخ من مقولة
الفنان ذاته ”ال ميكننا التعبير إالّ بواسطة

لوحاتنا” التي كتبها يف رسالته األخيرة قبل
وفاته.

وتبدأ أحداث الفيلم بعد عام واحد من
وفاة الرسام الهولندي امللقب ”أبو الفن

احلديث” يف 1890، لتتالى اللوحات
املتحركة بني احلقول والوديان والطبيعة
واألشخاص راوية قصة حياة فان غوخ

وما كان يدور يف عقله الكبير وقلبه احلزين
وما بينهما من قلق واكتئاب.

ويسرد الفيلم تلك احلياة من خالل ابن
ساعي البريد أرماند الذي كلفه والده

بإيصال آخر رسالة كتبها فان غوخ ألخيه
ثيو، ويتحول هذا الشاب الويفّ فجأة إلى

محقق يف كيفية وماهية وفاة صاحب
لوحة ”ليلة مضيئة بالنجوم” األكثر شهرة

يف العالم.
وحبكة الفيلم الذي عرض األربعاء يف
بيروت يف عرض أول بالعالم العربي،

تنطلق من الشك يف أن أحدا قتل فان
غوخ فتأخذنا برحلة إعادة النظر

والتمعن يف لوحات هذا الفنان العظيم
وشخصياته مثل طبيبه بول جاشيه وابنته

مارغريت وساعي البريد جوزيف
روالن الذين خلدهم فان غوخ يف

بورتريهات تكاد تكون ناطقة.
الفيلم يقدم رحلة سريعة أشبه بزيارة

متحف فان غوخ الضخم يف أمستردام
مبحرا يف عوالم علم النفس والقصة

البوليسية
وهذه الرحلة السريعة األشبه بزيارة

متحف فان غوخ الضخم يف أمستردام
تستغرق 95 دقيقة مكثفة )مدة الفيلم(

تبحر يف عوالم علم النفس والقصة
البوليسية.

ويصور الفيلم عالم فان غوخ يف جتربة
سينمائية ال تضاهى بعد إجراء أبحاث

دقيقة واستلهام قطع فان غوخ الفنية
وموضوعاتها ومن 800 رسالة

شخصية.

ومات الرسام الهولندي عن 37 سنة
بعد انتحاره إثر معاناة طويلة مع
االكتئاب، وبعد 127 سنة على
وفاته املبكرة ال يزال ذواقة الفن

حول العالم يحلمون بحياته وأعماله
وإرثه الفني.

واستغرق حتويل قصة آخر أيام فان
غوخ إلى فيلم رسوم متحركة سبعة

أعوام، وساهم يف إجنازه 125
رساما كالسيكيا محترفا حول العالم

و65 ألف إطار مرسوم يدويا، أي
مبعدل لوحة زيتية يف الثانية الواحدة

تقريبا. وحاز الفيلم على جائزة
اجلمهور من املهرجان الدولي للفيلم

يف فرنسا عام 2017 واجلائزة
الذهبية من مهرجان شنغهاي للفيلم

يف الصني عام 2017 أيضا.

وعرض الفيلم مؤخرا مبدينة
نيويورك وبلغت كلفة إنتاجه 5.5
مليون دوالر، وقد مثل كمشروع

حلما للفنانة البولندية دوروتا كوبيال
التي أشرفت على كتابته وإخراجه

مع هيو ويلشمان.
ويهدف هذا العمل إلى تعريف
العالم أكثر بتجربة فان غوخ،

متجاوزا ما مت تداوله عن إصابته
باجلنون وقيامه بقطع أذنه، وكذلك

ارتفاع أسعار لوحاته يف املعارض
العاملية. ويعرض الفيلم سيرة فان

غوخ التي استعصت على الكثيرين
رغم شهرة أعماله، فالرجل لم يكن

يوما محظوظا يف حياته منذ والدته
يف إحدى القرى الهولندية سنة

1853
الفيلم حاز على جائزة اجلمهور من

املهرجان الدولي للفيلم يف فرنسا
عام 2017 واجلائزة الذهبية من

مهرجان شنغهاي للفيلم يف الصني
عام 2017 أيضا

ومأساة حياة فان غوخ وقصة موته
الغامض أثارت اهتمام عشرات
اخملرجني والكتاب الذين صنعوا

عشرات األفالم الروائية والوثائقية
حول حياته والتي حولته ألحد رموز

الثقافة املعاصرة.
ومن بني هذه األفالم جند فيلم ”فان

غوخ” للمخرج موريس بياال
)1991(، والذي يركز فيه مخرجه
الفرنسي على األيام الـ67 األخيرة

من حياة الفنان، وما مييز هذا الفيلم
أن اخملرج كان مهتما بنفي صفة

اجلنون عنه وإعادة تقدميه كرجل
طبيعي ال يعاني مرضا عقليا.

وهناك أيضا فيلم ”فينسنت وثيو”
للمخرج روبرت ألتمان )1990(،

وهو الفيلم الذي كان مخرجه
مسحورا بالعالقة شديدة اخلصوصية

التي كانت تربط فان غوخ بأخيه
ثيو، والذي كتب له مجموعة من

أعذب الرسائل التي عرفها العالم،
واحتوت هذه الرسائل على الكثير

من املعلومات شديدة الثراء بسبب ما
تعكسه حول اجلوانب اخلفية للنفس

اإلنسانية، وميكننا من خاللها -
أيضا- أن نعرف الكثير عن
سيكولوجية اإلبداع الفني.

أما اخملرج فينسنت مينيللي فقدم
صورة أخرى لفينسنت فان غوخ من

خالل فيلمه ”شهوة احلياة لفينسنت
غوخ” )1956(، وهي الصورة التي
يبدو أنها األكثر انتشارا عن الفنان،
ذلك اجملنون الذي يدفعه جنونه نحو
ممارسة الفن حتى حلظة وفاته، ففي

مشهد انتحاره يصوره الفيلم وهو
يطلق الرصاص على نفسه أثناء

رسمه لوحته األخيرة ”حقل القمح
والغربان”، كما أن هناك عشرات
األفالم األخرى التي حتدثت عن

الفنان واإلنسان.

تشكيل 
A  R  T بيروت السينمائي يخرج فان

غوخ من اللوحة إلى السينما
جمع فيلم جديد بني الفن التشكيلي وسحر السينما بعد أن قرر صناعه اختيار

الرسام الهولندي فينسنت فان غوخ محورا لعملهم فجاء فيلم الرسوم املتحركة
“يف حب فينسنت“ على هيئة بانوراما ملشوار وأعمال الفنان الراحل، والفيلم من

إخراج البريطاني هيو ويلشمان والبولونية دوروتا كوبيال ويحكي قصة حياة فان
غوخ حتى وفاته من خالل مقابالت خيالية مع شخصيات يف رسوماته.

الفنان اجلزائري ماسينيسا سليماني: مواجهة العالم بالسخرية
باريس - محمد يوسف  - يف معرضه الفردي

املقام واملستمر حالياً يف غاليري ”آن سارة
ينيشو” مبدينة باريس يقدم الفنان اجلزائري

الشاب ماسينيسا سليماني معظم أعماله التي
سبق وأن حصلت على تنويه خاص من جلنة

التحكيم اخلاصة بأيام الدورة السادسة
واخلمسني لـ”بينالي البندقية” قبل عامني.

يف أعمال معرضه، الذي يستمر بفتح أبوابه
حتى الثاني والعشرين من شهر أكتوبر القادم
واملعنون بـ”األشياء التي تصنعونها حتيط بي”،

يستمر سليماني باالشتغال على املفردات
السياسية واالجتماعية، خاصة تلك التي
تغزو عالم الصحافة حيث يقوم بجمعها

وإعادة العمل عليها منذ أعوام خلت، يف
مسعى منه لنزع الدالالت املألوفة والتي

سرعان ما يبادر الذهن باإلشارة إليها ويقوم بربطها ضمن منظومة داللية ذات اجتاه واحد.
ميتاز عمل الفنان اجلزائري، املولود سنة 1980 يف العاصمة اجلزائرية، بقدرته على تطويع مفردات الصحافة اليومية

وإخراجها من سياقاتها الداللية واضعاً إياها ضمن سلسلة عالمات تعطيها القدرة على جتاوز الدالالت الكالسيكية نحو
معنى جديد ضمن قالب جمالي خاص.

سليماني يعتمد يف لوحات معرضه على قلم الرصاص بشكل رئيسي مع حضور نادر وخجول لأللوان التي تبدو وكأنها
ال جتد لها مكاناً يف عالم التناقضات حتتل املساحات البيضاء أجزاء كبيرة من لوحات سليماني وتبدو وكأنها تعطي أبعاداً

إضافية للمفردات التي يقدّمها على سطح اللوحة.
تتفاعل املفردات وتتحاور عبر املواجهة والتقابل واالنتظام العشوائي دون اتساق منطقي يجمع فيما بينها أو يوحّدها، إال

أنها حتتفظ بقدرتها على السخرية وعلى اإلشارة مبأساة قادمة بعد حني. على النحو السابق يسخر سليماني من الهوس
األمني عند الشعوب ومن قضايا اإلرهاب وكيفية استغاللها وغيرها.

يعتمد سليماني يف لوحات معرضه على قلم الرصاص بشكل رئيسي مع حضور نادر وخجول لأللوان التي تبدو وكأنها
ال جتد لها مكاناً يف عالم التناقضات. كذلك تختفي احلدود الفاصلة بني الواقعي والوهمي، بني اجلد والهزل، بني
الكوميدي والتراجيدي، إال أن الشخوص التي يخلقها تتمسك بالسخرية كأداة فعالة يف مواجهة هذا العالم املليء
بالتناقضات والتي يراها اجلميع يف كل مكان ال سيما يف الصحافة التي متثل مرآة صادقة لهذا العالم ولهواجسه غير

املنتهية.
درس سليماني املعلوماتية يف اجلزائر وغادر بعدها إلى مدينة تور الفرنسية لدراسة الفنون اجلميلة وأقام بعدها عدة

معارض فردية وجماعية يف أماكن مختلفة حول العالم يف ليون الفرنسية وداكار السنغالية وباريس وروما وبوخارست
ولندن وغيرها. إال أن النقلة األكبر والتي لفتت األنظار إليه وإلى أسلوبيته اخلاصة كانت يف ”بينالي البندقية”، فتوالت

بعدها جوالته ومعارضه الفنية فحصل على جائزة ”سام” سنة 2016
له أعمال مقتناة يف متاحف ومراكز فنية عديدة كمركز ”جورج بومبيدو” ومنظمة ”سامداني” يف بنغالدش و”فراك” يف

فرنسا. ويف مشاركاته القادمة جند معرضاً فردياً ملاسينيسا سليماني يف ”قصر طوكيو” الباريسي الشهير وهي فرصة نادراً ما
يحصل عليها فنان عربي، ويف العادم القادم سيقدم معرضاً فردياً أيضاً بـ”متحف الفن األفريقي” يف بلغراد.
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يف هذا السياق تتميز مجموعة من األسماء مثل: كمال
البطاطي، عبد الناصر مجلي، أحمد السالمي،

محمد املنصور، محمد الشيباني، هشام سعيد
شمسان، علي ربيع، محيي الدين علي سعيد..

إضافة إلى أسماء أخرى ساهمت تناوالتهم بشكل
محدود يف تلك االجتهادات، مثل: عبد السالم
الكبسي، علي جاحز، سلطان عزعزي، جميل

مفرح، عبد الوهاب احلراسي، املقالح عبد الكرمي،
كمال البرتاني، عبد اجمليد التركي، وغيرهم.. 

الشيء املؤسف أن معظم األسماء التي أوردناها لم
تطّرد اجتراحاتها الكتابية، ولم تواظب على حفرياتها

ومقارباتها اخملتلفة لهذا اجليل البالغ الثراء والتنوع..
فظل االنقطاع التام أو املعاودة املتباعدة هي السمة

الغالبة على فعلها.. 
من جهة أخرى فإن معظم ما راكمته تلك األسماء لم
يتم نشره يف كتب يستطيع القارئ أن يحصل عليها،

ويستطيع الدارس أيضاً أن يجدها يف املكتبات العامة أو
منافذ البيع.. ناهيك عن كون النشر توثيقاً يسهّل

الوصول إلى املادة بعد جمع شتاتها، ويسهل احلفاظ
عليها لألجيال القادمة.. كما يحولها إلى إجناز أدبي

وثقايف يحسب لصاحبها مبقدار ما يحسب للجيل الذي
متوضعته.

وباستثناء ثالثة ممن ساهموا يف تناول أبناء جيلهم نقدياً
وهم: أحمد السالمي، الذي أصدر )الكتابة اجلديدة(
سنة 2002م، هشام شمسان، الذي أصدر )مكاشفة

النص( سنة 2002م، محيي الدين علي سعيد، الذي
أصدر )أوراق نقدية( سنة 2003م.. فإن بقية

األسماء التي ذكرناها سابقاً لم تبادر إلى محاولة نشر
تناوالتها النقدية حتى اليوم.. بدءاً من كمال

البطاطي، أبرز مبدعي املوجة األولى من التسعينيني
احتفاء نقدياً مبكراً بأعمال زمالئه.. إذ غادر البطاطي
صنعاء إلى حضرموت سنة 1992م وانقطع بعدها عن

املساهمة النقدية، أو لنقل انقطعنا نحن عن إبداعاته
وكتاباته مع أنه ظل يذكر يف مثاقفاتنا بصفته عالمة من
عالمات تدشني اجليل التسعيني - وهو كذلك فعال-

.. مروراً بالشيباني -على سبيل املثال-، وهو من
أكثر التسعينيني اجتهاداً يف تناول أعمال زمالئه نقدياً،

وما راكمه ال شك مهم جداً، إال أنه لم يحاول حتى
اآلن جمع شتات ما أجنزه.

محمد املنصور، أيضاً واحد من أهم عالمات املوجة
التي دشنت الظهور التسعيني، شاعراً ومثققاً وكاتباً..

وهو ميتلك رؤية مميزة، واستراتيجية، تتأسس على
معرفة عالية.. وقد راكم عبر سنوات طويلة قدراً

كبيراً من التناوالت النقدية للجيل التسعيني..أقنعته
شخصياً مطلع سنة 2004م بتقدميها للطبع حني كنت

نائباً لرئيس جلنة الكتب يف صنعاء عاصمة للثقافة
العربية 2004م.. فأعدها لي على مضض، ولكن

يداً بطالة يف اللجنة املشار إليها اختلستها وأخفتها حقداً
وحسداً من عند نفسها، ولعل املنصور اعتبر ذلك حظاً
جيداً لتلك التناوالت فأحجم عن إعطائي نسخة بديلة

عنها، مستغالً حرجي لضياع النسخة األولى،
ومنسجماً يف نفس الوقت مع ذاته التي ال ترغب يف

نشر تلك التناوالت ألسباب ال يعرفها إال هو.
سوء احلظ الذي لقيته تناوالت املنصور -ال أذكر اآلن

ما كان اسمها- لقيته مجموعة من تناوالت الشاعر
والناقد املهجري عبد الناصر مجلي، أحد أبرز مبدعي

املوجة األولى من التسعينيني، أشير هنا إلى مجموعة

من االحتفاءات بالتسعينيني والتناوالت النقدية
لبعض نتاجاتهم التي كانت تندرج ضمن كتابه

)الوحشية املضادة( وهو كتاب يتناول قضايا إبداعية
مينية وعربية مختلفة.. 

تناوالت مجلي وإن شابهت تناوالت املنصور يف
سوء احلظ الذي أقصاها عن فرصة الطباعة، إال أنها
حلسن احلظ لم تطلها يد الضياع.. فقد بقيت نسخة

منها محفوظة يف أجهزة مركز النهاري للطباعة،
وهو املركز الذي كنا نتعامل معه ذلك العام..

ومن املؤكد أن التناوالت اخلاصة بالتسعينيني التي
أدرجها عبد الناصر مجلي ضمن هذا الكتاب ال متثل
كل اجلهد الذي ساهم به يف اجتالء آفاق هذا اجليل،

ولكنها تعد منوذجاً أو مناذج معبرة عن جهده
واشتغاالته يف هذا املضمار..

ولعل هذه الوقفة معها تكون فرصة لعرض شيء من
هذه النماذج التي ساهم بها مجلي يف تناول

التسعينيني واالحتفاء بإبداعاتهم، حيث تأتي
أهميتها من كون كاتبها مبدعاً وناقداً مميزاً، ثم من

كونه من أوائل من دشنوا تبازغات هذا اجليل،
وكان مركزياً يف تبلوره، ثم ملا مييز تناوالته من

إصرار على التواصل مع املشهد التسعيني يف اليمن،
فقد كتبها جميعاً قبل نهاية التسعينيات أثناء إقامته يف
أمريكا، يف وقت كانت قسمة تواصله مع املشهد يف

اليمن، وقسمة تواصل املشهد معه غير عادلة متاماً،
حيث كان يثابر على قراءة التسعينيني املقيمني يف

الداخل.. متقصياً أخبارهم وإبداعاتهم، مبشراً
بهم، حاثاً لتجاربهم، يف حني كانوا هم يكتفون
بالترحيب مبا يفعل، ويتذكرونه باخلير يف املقايل

بعيداً عن تناول إبداعاته أو االحتفاء بتناوالته
النقدية لهم كتابة ونشراً.. 

****

يف كتاب )الوحشية املضادة( الذي ال يزال –كما
أسلفنا- مخطوطاً حتى اليوم، يحظى املشهد
التسعيني اليمني من عبد الناصر مجلي بسبع

تناوالت، تناولتان عن املشهد التسعيني عامة،
فيهما تركيز على التبشير مبستقبل هذا اجليل،

واعتداد واسع به،األولى: حتت عنوان: )مقاربة يف
املسألة الثقافية اليمنية، هل يتسّيد اإلبداع اليمني

فضاء األدب العربي يف القرن الواحد والعشرين(،
والثانية بعنوان: )األدب التسعيني يف اليمن ))

احلداثة تخرج من رحم القبيلة(.
أما التناوالت اخلمس األخرى فكانت تناوالت

لتجارب إبداعية، هي: )محمد املنصور .. فلسفة
املعنى، وإدهاش اللغة!!! قراءة يف أوراق شاعر

ميني(، ثم أربع قراءات متوضعت مجموعات شعرية
لعلوان اجليالني بعنوان: )راتب األلفة وشعرية األنا

الفائضة عن احلاجة(.. وجميل مفرح بعنوان:
)على شفاه الوقت.. جميل مفرّح .. يجرّب

صوته أمام فضاء صاخب باملتناقضات(... وهدى
أبالن بعنوان: )نصف انحناءة.. قراءة يف سفر

الغياب املضيء(، وعبد السالم الكبسي بعنوان:
)مقاليد القبيلة.. االحتفالية بقبيلة حتتضر خارج

حدود التاريخ(.
طبعاً يحفل الكتاب بتناوالت نقدية إلبداع قصصي

تسعيني، ولكن سياق التناول هنا خاص بالشعر

فحسب..
****

حتت عنوان: )مقاربة يف
املسألة الثقافية اليمنية،

هل يتسّيد اإلبداع اليمني
فضاء األدب العربي يف

القرن الواحد
والعشرين(..يذهب عبد

الناصر مجلي إلى )أن
النظرة املشجعة اجملزوءة

عن واقعها االستقرائي،
وكذلك اإلشادة التي

تتخذ صفة اجملاملة للشأن
الثقايف يف اليمن، والشأن

اإلبداعي على وجه
اخلصوص، من قبل

األشقاء العرب، لم تعد
كافية من حيث إنصافها

القرائي واإلعالمي، وال محرزة، أمام نهوض مارد
لم ميت بعد، لكنه أصيب باملرض واالرتكاس

القسري عقوداً طويلة، ومن املراوحة يف نفس املكان(
رافضاً أن يتقبل املبدع أو اإلبداع اليمني بعد ظهور

اجليل التسعيني التناوالت العربية، التي متيزت دائماً
بنوع من العطف والتشجيع ظل يؤكد على تخلف

املشهد الثقايف واإلبداعي اليمني، وتبعيته ملشاهد
املركز العربي، )فكلمات مثل: يا إلهي، أو رائع، غير

معقول، مدهش، غدت إكليشهات فارغة ال معنى
لها، ال تقول شيئاً.. بل هي )يف واقع األمر، تسيء
إلى قائلها، وتسمه باجلهل ملا يجري يف أرض سبأ،
من نهوض واثق اخلطوة( مضيفاً أن تلك التناوالت

أصبحت معاذير نقدية )غير ذات صفة سوسيولوجية
ألنها ال تعني أشياء محددة، يف احملصلة النهائية( فهي

)فاقدة ملعناها الشرطي، سطحتها النظرة املتعالية
املسبقة، واالستكناه القاصر لقراءة شأن إبداعي بدأ
املشي أو لنقل عاود املشي بقدمني قويتني، رمبا كردة

فعل إيجابي، وكصدى ملا يحدث يف الوسط اإلبداعي
العربي ككل، لكن املؤكد أنها ردة فعل واعية، متلك

مقومات استمرارها وصوتها اخلاص اخملتلف ذي
النكهة الغير مجَّربة من قبل(. 

وهو يعتبر هذا املوعد الناهض متأسسا يف تاريخ الثقافة
اليمنية منذ عقود القرن العشرين األولى ولذلك

يستعرض على صفحات عدة أهم مفاصل النهوض
والتحول الذي شهدته الثقافة واإلبداع يف اليمن من

ثالثينيات القرن العشرين إلى فجر قيام الوحدة اليمنية
املباركة..حيث شهد املشهد اإلبداعي والثقايف اليمني
عافيته الكبرى )فمن حسن حظ املثقف اليمني أن أحد

شروط قيام هذه الوحدة هو حرية الرأي عبر جميع
أشكاله( التي تتمثل يف )عشرات اجملالت واجلرائد التي

تنزل إلى األسواق( كل يوم.. والتي كان يقابلها
املبدع اليمني بفرح غامر، ال ميكن استغرابه ممن عانى

)كثيراً من التهميش واملالحقة بل واحلبس وأحياناً
القتل، لذلك فقد خاض هذا املبدع حتى أذنيه يف ما
أتيح له من حرية تعبير حرم منها عقوداً طويلة(..

لم ينس مجلي أن يؤكد على نقطة مهمة وسمت
اإلبداع اليمني يف األجيال السابقة فقد )صنع انتظار

احللم الكبير ثقافة متأنية مستبصرة ال تستعجل،
وإبداعاً ذكي القراءة واالستلهام ملا حوله(.. وهو

يعتبر أن )كل تلك التراكمات والعقبات والدموع
والقهر والندم(.. التي جترع مرارتها املبدعون

اليمنيون عقوداً طويلة قد )مهدت الطريق أمام جيل
بدأ قوياً يدرك متاماً ماذا يريد، جيل يبدأ من حيث

انتهى اآلخرون، جيل قفز قفزات مشهودة
وملموسة ومرئية للعني، إنه جيل التسعينيات،
املدماك، أو بطريقة أخرى، رأس الرمح الذي

سينغرس يف كبد القرن الواحد والعشرين اإلبداعي،
إنه رمح مشتعل سيلفت األنظار، ملا ميتلكه من

موهبة صافية لم تتشوه بعد(..
كتب مجلي ذلك االستبصار الرائع ملستقبل جيله

قبل نهاية العقد التسعيني يف فترة كان ال يزال البعض
يشكك يف قدرات هذا اجليل.. ولذلك فهو يتوجه

إلى من ال يزال غير مقتنع بتساؤله الذي عنون به
موضوعه )هل يتسّيد اإلبداع اليمني فضاء األدب

العربي يف القرن الواحد والعشرين؟!!( قائال: )إن
اإلجابة على مثل هذا السؤال يستلزم حذراً ودقة يف

الطرح، لكننا سنجيب قائلني، اقرأوا إنتاج علوان
مهدي، عادل أبو زينة، هدى العطاس، آمنة

يوسف، وجدي األهدل، الغربي عمران، عبد
السالم الكبسي، نادية الكوكباني، أروى عبده

عثمان، مختار الضبيري، سلوى القدسي، مها
ناجي صالح، املقالح عبد الكرمي، محمد املنصور،
محمد الشيباني، أحمد الزراعي، سميرة النهاري،

بشرى املقطري، علي املقري، عبد الوكيل
السروري، نبيل سبيع، هدى أبالن، محمد

اللوزي، أضف إلى ذلك األسماء املكرسة، عبد
العزيز املقالح ، عبد الودود سيف، عبد الكايف

الرحبي، عبد الفتاح البتول، محمد حسني هيثم،
شوقي شفيق، أحمد العواضي، عبد اهلل

علوان(... يضيف بلهجة تبشيرية )أسماء وأسماء
وأسماء، إنني أحتدث عن جيش من املبدعني

املتميزين القادمني، من مفاصل احلقب وشموخ
التاريخ، ولو استرسلت يف ذكر األسماء فسأحتاج

إلى صفحات كثيرة(.

رائد جيل التسعينات ..شاعر وقاص وروائي وناقد 
جهود التسعينيني اليمنيني يف نقد جيلهم واالحتفاء

بإبداعاته.. عبد الناصر مجلي منوذجاً)2-1( 
 كتابة وقراءة : علوان اجليالني - حفلت مدونة التسعينيني اليمنيني باجتهادات كتابية غير قليلة تصدى لها مبدعون

تسعينيون، وقد كافحت تلك االجتهادات من أجل الترويج للتسعينيني والتبشير بفجرهم القادم، واملساهمة يف التناوالت
النقدية إلبداعاتهم من خالل متابعتها منشورة يف الصحف أو مخطوطة يف مدونات األصدقاء، أو مطبوعة يف مجموعات

شعرية. حفلت مدونة التسعينيني اليمنيني باجتهادات كتابية غير قليلة تصدى لها مبدعون تسعينيون، وقد كافحت تلك
االجتهادات من أجل الترويج للتسعينيني والتبشير بفجرهم القادم، واملساهمة يف التناوالت النقدية إلبداعاتهم من خالل

متابعتها منشورة يف الصحف أو مخطوطة يف مدونات األصدقاء، أو مطبوعة يف مجموعات شعرية.

Criticism 
نقد

Literary

عبدالناصر مجلي
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غدا سيكون
مؤنثا عرض

مسرحي
فرنسي يتخيل

حال البشر
بال تكاثر
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باريس - عمار املأمون - مازال الكاتب الفرنسي
ميشيل هولويك ذو الواحد والستني عاماً يثير الضجة

عبر وسائل اإلعالم ويشعل ساحات النقد األدبي،
فآراءه اجلارحة ورواياته املليئة باإلباحيّة واجلنس تثير
حفيظة الكثيرين، كما أن آراءه العنصرية فيما يخص

اليهود واملسلمني واملرأة جعلته دوماً معرّضاً
لالنتقادات من قبل ناشطي اجملتمع املدني وللدعوات
القضائية التي خرج منها منتصراً كون ما يقوله يندرج

حتت حريّة التعبير، إال أن كل ذلك ال ينفي فرادته
األدبية وسخريته اجلارحة من القيم الغربية، فهو عدوّ

الشعب املكروه لكن رواياته تعتبر عالمة يف األدب
الفرنسي املعاصر إذ حاز عام 2010 على جائزة

الغونكور وعام 2015 صدرت له رواية ”خضوع”
املثيرة للجدل.

تشهد خشبة مسرح األوديون يف باريس عرض
”العناصر األوليّة” من إخراج الفرنسي جوليان

غوسلني، املستوحى من رواية هولويك التي حتمل
ذات االسم والصادرة عام 1998، العرض املمتد

لثالث ساعات ونصف الساعة أُنتج للمرة األولى عام
2013، وكان من أهم العروض التي شهدها مهرجان

أفينيون ذاك العام ويعود هذا العام مرة أخرى
لألوديون لنرى أنفسنا أمام حكاية عن اإلحباط

اجلنسي والتطور العلمي ومستقبل البشريّة يف يوتوبيا
ينتصر فيها العلم على األنظمة املاورائيّة.

العرض يحوي الكثير من االشتغاالت املسرحية
واخليارات اإلخراجية واختالف مستويات السرد

وإعادة تفكيك النص األصلي واالنتقال بني الزمنني
املاضي واملستقبل، وتداخل الرواة والشخصيات
واألنواع الفنيّة والتي يصعب احلديث عنها كلها،

فالعرض كالرواية
يوظف العديد من

املرجعيات الفنية
واملسرحية والسياسية

لتقدمي رائعة بصريّة
وفكرية تترك املشاهد

متشبثاً مبقعده.
يتتبع العرض قصة

األخوين غير الشقيقني
برونو كيلمانت

ومايكل دجيرزينسكي
الذي اختفى يف أيرلندا

آخر حياته،
االختالفات بينهما من

حيث التربية والنشأة
واإلحباط اجلنسي

بوصفها نتاجا
اجتماعيا

رمبا هي مصادفة أن
يتم تأجيل العرض
األول من املسرحية

بسبب مشاركة
القائمني على مسرح

األدويون يف االحتجاجات ضد التعديالت اجلديدة
على قانون العمل يف فرنسا، فاملسرحية تنتقد بشدة

بنية اجملتمع الغربي واقتصادياته منذ خمسينات القرن
العشرين وحتى اآلن، ومتتد النتقاد مفهوم اإلنسانية

واالنفتاح اجلنسي الذي حدث يف الستينات
والسبعينات من القرن املاضي وانتشار ”الهيبيز”،

وكأن ما حدث خدعة تركت الكثيرين أسرى
اإلحباط اجلنسي، وجعلت الفرد يضيع يف دوامة من

اإلباحيّة التي تبدو ظاهرياً تسعى لتحرير الفرد إال أنها
عمّقت سطوة السلطة وسيطرتها على األفراد.

كما يركز العرض على سطوة التطور العلميّ الذي
شهده القرن العشرون ما أدّى إلى تداعي الكثير من

املفاهيم املرتبطة بالفرد ودوره يف اجملتمع، وخصوصاً
مع تطوير تقنيات االستنساخ التي هددت دور الفرد

األهم، وهو التكاثر الذي يحاول العرض أن يدرس
تأثيراته إن لم يعد موجوداً يف حياتنا.

يتتبع العرض قصة األخوين غير الشقيقني برونو
كيلمانت ومايكل دجيرزينسكي الذي اختفى يف
أيرلندا آخر حياته، االختالفات بينهما من حيث
التربية والنشأة واإلحباط اجلنسي بوصفها نتاجا

اجتماعيا، ما دفع دجيرزينسكي أن يصبح عالم أحياء
ذريّة يكتشف تقنية قادرة على إلغاء اجلنس من حياة
األفراد وجعل التكاثر يحدث ضمن اخملابر، ويرصد

العرض أيضاً تأثير األحداث اخملتلفة يف فرنسا على
حياة االثنني وذلك منذ ثورة ستينات القرن العشرين

حتى كأس العالم عام 1998 الذي حازته فرنسا، كما
يسخر من العديد من املوضوعات الدينية واالجتماعية

بفحش ولعب إباحي لشرح فشل النظام اإلنسانوي
والتبشير بنظام جديد يكون للعلم فيه الدور اجلوهري

يف حترير اإلنسان.
يبشر العرض بأنه عام 2076 سيشهد مسرح األوديون

عرضاً جديداً، وفيه سنشرب نخب نوع بشريّ
جديد، ذاك الذي يكون اجلنس فيه ال يهدف للتكاثر
بل فقط للمتعة ما يحرر الفرد من هيمنة احلفاظ على

النسل ليكون اجلميع حينها يف فضاء مؤنث ذي لذة ال
متناهية ال تضبطها الصيغة التطورية الذكورية احملدودة

بلحظة اإلنزال، هذا اإلنسان اجلديد من املفترض أن
يُشكّل قطيعة مع ما سبق، كون االكتشاف العلمي

سيكون نقلة ميتافيزيقية حسب تعبير هولويك، تغييراً
يف كافة أشكال احلياة أشبه بالتغيير الذي سببه اختراع

الدين، لتصبح األخوة هي معيار العالقة بني األفراد ال
شهوة اجلنس واالمتالك.

ينتهك العرض الصيغة األدويبيّة التقليديّة التي تُعتبر
أساس العالقات األسريّة والتي تنعكس على

التشكيالت االقتصاديّة واالجتماعية والسياسية بحيث
يكون اجلنس محركاً لها، و يرى أن االنفتاح اجلنسي
فشل يف تدمير صيغة عالقات الهيمنة هذه، ويتنبأ أنه
مبساعدة التطور العلمي سنصل إلى إنسان لم يخلق

من تراب وال يعرف اخلالص اليوتوبي الديني، بالتالي
هو متحرر من الذنب واخلطيئة األولى وال يرى يف
ذريته خلوداً فردياً له، لتغدو العالقات اجلسديّة ال

اقتصاديّة كونها بال تكاثر ما يؤدي إلى كسر احتكار
النسل من قيود األسرة، ليطرح تساؤالت واحتماالت

عن األشكال اجلديدة للعالقات حيث اجلميع فيها
متساو، واالختالف الطبيعي ال دور له، فال خطابات

هيمنة ناشئة عنه سواء ذكورية أم نسوية، ببساطة عالم
بال آباء.

مسرح  
Theater

العرض يحوي الكثير من االشتغاالت املسرحية واخليارات
اإلخراجية واختالف مستويات السرد وإعادة تفكيك

النص األصلي واالنتقال بني الزمنني املاضي واملستقبل.

بيروت- تشيد الكاتبة واملمثلة
الفلسطينية رائدة طه مبفردها على

خشبة املسرح بيتا فلسطينيا بعمرانه
وأثاثه، يطوّقه صوت بحر حيفا من

ورائه، تستعيد سكان هذا البيت قبل
ما يعرف بالنكبة، لتحكي من خالله

قصة عائلتني فلسطينيتني تشكالن رمزا
للقضية الفلسطينية وشتات ناسها.

تدور أحداث املونودراما )أي مسرحية
املمثل الواحد( يف حيفا زمن هجرة

الفلسطينيني من أرضهم عام 1948،
وحتديدا يف شارع يحمل اسم العمل

املسرحي ”36 شارع عباس-حيفا” وهو
عنوان منزل العائلتني.

وقد انطلق عرض املسرحية على
مسرح املدينة يف بيروت يف 28 سبتمبر

واستمر حتى 15 أكتوبر املاضي وأدت
فيه رائدة طه أدوارا لشخصيات عدة
على اخلشبة، متنقلة بني زمن النكبة

إلى زمن النكسة ثم الزمن احلالي أي
فلسطني احلالية وواقعها.

وقد كتبت طه هذا النص عن جتربة
شخصية، فيما تولى اإلخراج اللبناني

جنيد سري الدين محوال بنيته إلى
مونودراما حكواتية حتتوي على

قصص تأخذ شكل الكوميديا
السوداء.

جدلية الشتات

تبدأ املسرحية التي تستمر على مدى
ساعة ونصف الساعة بالنشيد

اإلسرائيلي وتنتهي بالنشيد الفلسطيني
يف داللة على استمرارية فلسطني.

وعلى خشبة املسرح تدخل رائدة طه
إلى منزل يقع يف شارع عباس يف حيفا

وتنقب بني محتوياته لتروي قصة عائلة
أحمد أبوغيدا لدى مغادرتها حيفا عام

1948
يف تلك احلقبة تقول طه يف املسرحية إن
الناس شاهدوا ”سفنا حاملة فلسطينيني

رايحني وسفنا حاملة
يهودا جايني”. تتشتت

العائلة الفلسطينية على
دول عدة، ويحتل

منزلها رجل منساوي
يدعي إبراهام، ومنه

يشتري احملامي
الفلسطيني علي الرافع

شقة يسكن فيها إلى
اآلن مع زوجته.

من هنا تبدأ فصول
املسرحية وحتتدم بعد
تصميم عائلة الرافع

على إعادة املالكني
األوائل إلى منزلهم.
لم تشعر سارة زوجة
الرافع يوما باالنتماء

إلى تلك الدار، وكانت تعمد دائما إلى
تربية أوالدها على أن هذا البيت ليس

لهم.
ومن خالل هذه احلكاية تعالج املسرحية

جدلية الشتات الفلسطيني من منظار
عائلة الرافع التي بقيت يف حيفا وحملت

اجلنسية اإلسرائيلية، وعائلة أبوغيدا التي
طردت من مدينتها وأصبحت من عداد

الالجئني مشتتة بني مدن مختلفة.
ويشكل شارع 36 عباس-حيفا للعائلتني

الوطن الضائع، ضياع ظاهر يف قصص
وحكايا الشخصيات على اخلشبة،

شخصيات مختلفة ترتديها طه بإتقان،
لتحاكي زمنا مؤملا يطل من بني سنواته

والدها احلقيقي علي طه الذي انطلق من
مطار اللد خلطف طائرة إسرائيلية عام

1972

قصة حقيقية

ترى رائدة طه أن املسرح هو انعكاس

للواقع لكن مع طرح فني للكثير من
األسئلة، إذ أن مهمة املسرحي أن يطرح

العديد من القضايا التي قد تعتبر من
”التابو” واخلطوط احلمراء، فاألسئلة

هي ما يجعل اجلمهور يحس أنه ليس
قطيعا أو مجرد مرآة تنعكس فيها صورة

كما هي.
وحول مسرحية ”36 شارع عباس-

حيفا” تقول طه ”لقد كنت شاهدة على
تطور هذه القصة وزرت حيفا وأجريت
الكثير من املقابالت مع أصحاب الشأن

حتى صار النص جاهزا”.
وأضافت ”يف هذه املسرحية أحكي عن

أراضي 48 التي متثل مناطقنا يف
الداخل. أحكي عن فلسطينيتنا، عن
هؤالء الناس الذين أحس دائما أنهم
معزولون عن الشاشة. هؤالء الناس
املتهمون فقط ألنهم فرض عليهم أن

يحملوا جواز سفر إسرائيليا”.
ومضت تقول ”ال أحد يفكر أن هؤالء

هم الذين صمدوا وبقوا، ولم يتركوا

بيوتهم، وحافظوا على
أرضهم. طبعا الذين خرجوا
750 ألف فلسطيني طردوا
وهجروا من حيفا، خرجوا
غصبا عنهم وليس برضاهم”.
وتابعت ”هذه القصة حقيقية،
تفاصيلها تقريبا كلها حقيقية،
وأنا أعرف فؤاد أبوغيدا،
تعرفت عليه عندما جاء إلى
حيفا”.
ونلفت إلى أن رائدة طه
ولدت يف القدس وغادرتها
إلى عمان يف حرب 1967 ثم
إلى بيروت فالواليات املتحدة
األميركية، حيث نالت شهادة
املاجستير يف اإلعالم، قبل أن
تعود إلى رام اهلل، وتشغل

منصبا إداريا يف إحدى املؤسسات الثقافية.
وقال اخملرج اللبناني جنيد سري الدين حول العمل

املسرحي ”رائدة طه لديها القدرة على أن تأتي
بفلسطني إلينا. نرى البيت واملدينة وفلسطني

واملاضي من خالل الشخصيات التي تقلدها على
املسرح. فالقصة قصتها وهي لديها طاقة كبيرة على

احلكي”.
وقالت زينة عواد بعد مشاهدتها املسرحية ”املسرحية
قوية وتعتبر عمال تاريخيا. أما املمثلة الواحدة رائدة
طه فقد جنحت يف التعبير عن كل املشاعر التي ميكن

أن تخالج أفراد الشعب الذي عاش هذه املأساة.
نشعر أننا نعيش معها نفس القصة وهي تعيش أكثر

من شخصية يف ذات املسرحية”.
أما عماد عبود اللبناني املقيم يف أستراليا، والذي
يقضي عطلة يف بيروت، فقال ”على مدى ساعة

ونصف الساعة استطاعت رائدة أن تتحكم
باملسرح، واستطاعت أن توصل لنا قصتها. كل
موضوع وكل فكرة وكل شخصية استطاعت أن

تبلغها بطريقة متقنة فنيا، ويف نفس الوقت جعلتنا يف
قمة الشعور والعاطفة بالقضية الفلسطينية”.

مونودراما فلسطينية يف شكل كوميديا سوداء
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يف ذكرى 11 سبتمبر.. هل قتلت أمريكا
مواطنيها ثم ألصقت التهمة بـ”اإلرهاب”؟  2
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أمريكا: نعم كنا نعلم ولكن سننكر

السيد الرئيس، لقد فعلتم الكثير لهذا البلد، ولكن،
كيف شعرمت عندما تناهى إلى مسامعكم هذا الهجوم

اإلرهابي»
الرئيس بوش: حسنًا حسنًا، لن تصدق كيف كان

شعوري، كنت يومها يف فلوريدا، كنت يف فلوريدا عندما
اتصل بي كبير املوظفني آندرو كارد، يف احلقيقة كنت
أجلس يف أحد الفصول املدرسية، أحتدث عن برنامج

قراءة ناجح، كنت أجلس خارج الفصل، ثم شاهدت
طائرة ترتطم ببرج، أنت تعرف، كان التلفاز يعرض

األخبار، فقلت، وأنا طيار سابق: يا له من طيار فاشل،
ثم قلت: ال بد أنه كان حادثًا رهيبًا.

واجهت الواليات املتحدة مشكلة، ففي أواخر ديسمبر
1998 استطاع صحفي يدعى يوسف زاي، يعمل مع

مجلة تامي األمريكية، الوصول إلى املقر السري جلهادي
شاب يُدعى أسامة بن الدن، وأجرى معه مقابلة

صحافية، مدح فيها أسامة منفذي تفجير السفارة
األمريكية يف دار السالم ونيروبي يف كينيا، وادعى

املسؤولية عن مهاجمة أهداف داخل الواليات املتحدة
بداية 1993، مبا يف ذلك أول هجوم على مركز التجارة

العاملي، وتفجير مدينة أوكالهوما. وحني سأله
الصحايف: ماذا تتوقع أن يكون رد أمريكا اآلن» أجاب بن

الدن إجابة مخيفة.
يتعني على أي لص أو سارق مجرم يدخل بلدًا آخر من أجل السرقة أن
يتوقع القتل يف أي حلظة، أما أن تتوقع القوات األمريكية أي شيء مني
شخصيًا، فهذا يعكس مفهومًا ضيقًا، يوجد املاليني من املسلمني الذين
يشعرون بالغضب، على األمريكيني أن يتوقعوا ردات فعل من املسلمني
تتناسب مع الظلم الذي يلحقونه بهم. * أسامة بن الدن.

ما جعل هجوم 11 سبتمبر دليالً على فشل تنظيمي ال
فشل استخباراتي، كان أكثر من سبب واضح:

1- يف محاكمة رمزي يوسف 1996 أحد املنفذين لتفجير
مركز التجارة العاملي عام 1993، يف قاعة احملكمة

الفيدرالية أعلن عن تخطيطه لـ11 سبتمبر، باإلضافة
لوجود اخلطة على حاسوبه اخلاص عند اعتقاله وكانت
اخلطة حتت اسم )بوجنكا(، ووصف فينيس كانيسترو،

املدير السابق لقسم مكافحة اإلرهاب يف وكالة
االستخبارات األمريكية، هذه اخلطة بأنها ”طموحة جدًا

ومعقدة، ويصعب تنفيذها، وال شبيه لها يف العمليات
اإلرهابية األخرى التي نعرفها” وظلت خطة )بوجنكا( يف

سبات سنوات عدة.
ولكن ما حدث يف ربيع 2001 هو أن االستخبارات

األمريكية حصلت على معلومات مفادها أن اإلرهابيني
ينوون تنفيذ هجوم شبيه بخطة )بوجنكا(، لكن القيادة

اجلوية ألمريكا الشمالية كانت جتري مناورات يف كندا
وأالسكا، على بعد آالف األميال من الهدف املفترض يف

نيويورك، وتزامنت املناورات مع مناورة عسكرية
سوفييتية حلماية األجواء األمريكية كما لو كانت روسيا

تهاجم الواليات املتحدة، وكان من املقرر إجراء هذه
املناورات احلربية بني يومي 10 و14 سبتمبر.

2- لم تصل اجليش األمريكي معلومات عن خطة
»بوجنكا»، معتقدًا أن إعالن حالة االستنفار بسبب

املناورات العسكرية الروسية، فلم يكن مستعدًا بالتبعية
ملواجهة هجوم شامل على نيويورك، ونتيجة لذلك عاش
قادة سالح اجلو حالة من الفوضى يوم 11 سبتمبر، فقال

قائد )نوراد( ملنطقة نيويورك وواشنطن إن القادة يف
)نوراد( اعتقدوا أن هجمات 11 سبتمبر جزء من

املناورات العسكرية.
وقال العقيد روبرت مار: )كان من املفترض أن ترد

املناورات العسكرية على الهجمة اإلرهابية، لكن الوقود
والصواريخ يف الطائرات احلربية كانا يف حدودهما الدنيا
ألول مرة(. واملثير للشك هو أن اجليش األمريكي زرع

صواريخ مرتني فوق البيت األبيض عند علمه بتهديدات
ضربه بالطائرات، لتصيد الصواريخ أي هدف إرهابي،

ولكن أقوى قيادة عسكرية على وجه األرض ظلت
خارج الدائرة محرومة من املعلومات املتعلقة بتهديد

خطير لسيادة الدولة.
3- ذكرت وكالة األمن القومي أنها رصدت 33 محادثة

تشير لهجوم إرهابي وشيك، بجانب أربعة حتذيرات
بتسلل إرهابيني ألمريكا عن طريق كندا يخططون لتنفيذ

هجمات على معالم أمريكية رئيسة من ضمنها مركز

التجارة العاملي يف األشهر السابقة لسبتمبر، ومع
اشتداد التحذيرات حتى أول سبتمبر، رفض

النائب العام جون آشكروفت طلب مكتب
التحقيقات الفيدرالي احلصول على إذن تفتيش
احلاسب الشخصي لزكريا موسوي عضو تنظيم

القاعدة الذي قُبض عليه قبل ثالثة أسابيع من
11 سبتمبر.

وأخيرًا، ويف يوم 10 سبتمبر 2001 اعترضت
وكالة األمن القومي مكاملتني بني أفراد يف

اخلارج، تشيران إلى احتمال وقوع هجمات
إرهابية، ولم تُترجم هاتان املكاملتان إلى

اإلجنليزية، وتُعممان على اجلهات املعنية إال يف
12 سبتمبر 2001

4- اعترف بوش يف اليوم التالي للتفجير مبعرفته
بشريط املوساد املصور عن أول طائرة ارتطمت

بالبرجني. وهذا الفيديو كان دليالً مهمًا على
معرفة إسرائيل السابقة بهجمات 11 سبتمبر،
وأيضًا رفض الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني

بدء التحقيقات، وصرح توم داشلي زعيم
الدميقراطيني يف الكوجنرس حملطة سي إن إن

اإلخبارية: )أعرب نائب الرئيس عن قلقه من أن أي
مراجعة ملا حدث يوم 11 سبتمبر، ستتطلب

تخصيص موارد وموظفني على حساب احلرب على
اإلرهاب(. وبعد ذلك قطع البيت األبيض الرواتب

عن جلنة التحقيق.

العالم كله كان يعرف؟

كانت حركة طالبان قد تلقت مساعدة مالية من
الواليات املتحدة قبل هجمات 11 سبتمبر لتدمير

زراعة اخلشخاش يف أفغانستان التي تنتج 85% من
األفيون والهيروين يف العالم، ومع ذلك لم تتعامل

األخيرة بجدية مع األمر، يف الوقت نفسه أخذت
وكاالت االستخبارات اخلارجية الصديقة تنقل

حتذيرات عن هجوم يف أواخر الصيف وبداية

اخلريف، تستخدم فيه الطائرات أسلحة ملهاجمة
أهداف داخل الواليات املتحدة، ونقلت إسرائيل

واألردن ومصر معلومات مماثلة لهجوم إرهابي قبل
أربعة أسابيع من 11 سبتمبر، ويف 7 سبتمبر 2001

بعثت االستخبارات الفرنسية رسالة عاجلة عن
هجوم وشيك داخل الواليات املتحدة، وذكرت
صحف أملانية أن خاطفي الطائرات أجروا 206
مكاملات هاتفية دولية قبل الهجوم، موجهة إلى
السعودية وسوريا، ولكن رفضت وكالة األمن

القومي نشر قائمة مفصلة بهذه املكاملات.
أما املؤشر األكبر للمعرفة السابقة عن الهجوم،

فجاء يف حتذير أصدرته وزارة اخلارجية األمريكية
على مستوى العالم وكان نصه ”قد يتعرض

املواطنون األمريكيون لتهديد إرهابي من مجموعات
متطرفة لها عالقة بتنظيم القاعدة” وتضمن التحذير

معلومات جُمعت يف مايو 2001، وأشار إلى أن
أعضاء القاعدة ال يفرقون بني األهداف الرسمية

واملدنية.
حتكي سوزان أنه يف 6 أغسطس 2001 تسلم

الرئيس بوش يف مزرعة كراوفورد يف تكساس،
مذكرة من وكالة االستخبارات األمريكية تتحدث

عن تهديد بوقوع هجوم إرهابي من شبكة أسامة بن
الدن على الواليات املتحدة، وقد قيل لسوزان إن

الرئيس بوش وضع املذكرة جانبًا، ثم قال:
»حسنًا، واآلن وبعدما غطيتم عورتكم، دعونا

كتابة وحترير : زهراء مجدي -  ذكرت وكالة األمن القومي أنها رصدت 33 محادثة تشير
لهجوم إرهابي وشيك، بجانب أربعة حتذيرات بتسلل إرهابيني ألمريكا عن طريق كندا

يخططون لتنفيذ هجمات على معالم أمريكية رئيسة من ضمنها مركز التجارة العاملي يف
األشهر السابقة لسبتمبر، ومع اشتداد التحذيرات حتى أول سبتمبر، رفض النائب العام جون

آشكروفت طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي احلصول على إذن تفتيش احلاسب الشخصي
لزكريا موسوي عضو تنظيم القاعدة الذي قُبض عليه قبل ثالثة أسابيع من 11 سبتمبر.
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نذهب لنلعب اجلولف”.
وعن ذلك يقول سيدني بلومنتال، املستشار السابق
للرئيس كلينتون: ”لقد حاول ريتشارد كالرك لفت

نظر إدارة بوش إلى تهديد القاعدة، ويف 6 أغسطس
2001 تلقى بوش التهديد األخير، لكنه كان غير

مبال، ويفتقر إلى أدنى إحساس باملسؤولية”.
تؤكد سوزان يف كتابها أن وكالة االستخبارات

األمريكية كانت تعرف باملؤامرة، ووزارة العدل
تعرف، ومكتب مكافحة اإلرهاب يعرف، ألنها من

أبلغتهم بذلك، وقد اعتقلوها ملنعها من احلديث
لإلعالم. ولكن الشيء الذي لم تكن تعرفه سوزان،

هو أن جهة أخرى من االستخبارات كانت تعمل
ضدهم بشراسة.

كشف مصدر موثوق لسوزان أنه يف الساعة الثالثة من
ليلة الثالث والعشرين من  أغسطس 2001، التقطت

كاميرات املراقبة يف جراج مركز التجارة العاملي وصول
ثالث شاحنات، وأظهر فحص الصور أن هذه

الشاحنات كانت مختلفة عن شاحنات اخلدمات،
وأنها ال حتمل أي عالمات، وأن شاحنات خدمات

البرجني غادرت محيطهما الساعة الثانية والنصف بعد
منتصف الليل، أي قبل نحو نصف ساعة من وصول

مجموعة الشاحنات الغريبة.
صورت كاميرات املراقبة هذه الشاحنات وهي تغادر

البرجني عند الساعة اخلامسة صباحًا، وطوال الليالي
العشر الالحقة ظلت هذه الشاحنات اجملهولة تأتي إلى

مركز التجارة العاملي يف تلك الساعة حتديدًا بعد
مغادرة عمال خدمات املبنى، وقد استمر احلال هكذا

حتى اليوم الثالث من سبتمبر 2001 ولم تعد هذه
الشاحنات إلى املكان مرة أخرى بعد ذلك.

ولم تبلغ جلنة التحقيق بظهور هذه الشاحنات،
واختفت أفالم كاميرات املراقبة، والتزم مصدر
سوزان الصمت للحفاظ على وظيفته وتعويض

تقاعده وسمعته، وتسلم دكتور فيوز يف شهر نوفمبر
)تشرين الثاني( مبلغ 13 مليون دوالر من اخملصصات
الطارئة لتحقيقات 11 سبتمبر، وعدها تعويضًا ماليًا

خاصًا به، ليبدأ فيما بعد بناء بيت يف فيرجينيا بداية
عام 2002

كيف ظل احلديد منصهرًا ألسابيع» 
ومن الذي صور االنفجار ولم يهرب»

انقسم األمريكيون إلى فريقني: أحدهما يرى أن
الطائرات هي التي دمرت مركز التجارة العاملي،

واآلخر يعتقد أن التدمير كان بفعل متفجرات عسكرية
مُتحكم فيها، أما سوزان فترى أن اختطاف الطائرات
والتدمير املُتحكم فيه قد وُقّتا ليُكمل أحدهما اآلخر،

ما وصفته بعملية )التغطية واخلداع(.
توصلت معظم فرق االستخبارات إلى استنتاج مفاده
أن الطائرات وحدها ال تستطيع تدمير البرجني، وإذا
كان الهدف هو إحداث أكبر قدر من التدمير، فالبد

أن ذلك تطلب بعض املساعدة اإلضافية، وذكرت
سوزان شكها وأكدته وفقًا للثغرات املوجودة يف القصة

املتداولة عن الهجوم، وقالت إن البرجني دُمرا
باستخدام قنابل الثرميت التي نقلت يف الشاحنات

اجملهولة قبل أيام قليلة من الهجمة.
هذه املعلومات التي تفسر السقوط احلر للبرجني،

وانصهار احلديد إلى غبار يف موقع احلادث، والبحيرة
املعدنية التي ظلت يف موقع احلادث ألكثر من ستة
أسابيع منعت فيهم العمال من رفع األنقاض التي
كانت يف درجة حرارة 2000 درجة مئوية، والتي

يعجز وقود الطائرات عن الوصول إليها، وهي الرواية
التي أكدها املعهد الوطني

للمعايير والتكنولوجيا.
كانت سوزان على الهاتف

مع دكتور فيوز حلظة
الهجوم يصرخان يف

بعضهما البعض، وعندما
حققوا مع سوزان

بخصوص مصادر الدكتور
فيوز الذين زودوه

باملعلومات قبل الهجوم،
وهم من لم يكشف عنهم

فيوز، فتذكرت سوزان حلظة
مكاملتهما، بينما فيوز يعلق بعصبية

على شريط فيديو الطائرة اخملتطفة
األولى وهي تُحلق فوق ميناء مانهاتن

قبل ثوان من ارتطامها مبركز التجارة
العاملي.

كانت آلة التصوير ممسوكة بيد ثابتة،
ولم يكن املصور هاويًا أو مذعورًا من

األحداث، وقد سألها حينها فيوز:
”هل تعتقدين أن وجود رجل أو امرأة

ينتظران على الرصيف ومعهما آلة
تصوير سينمائية لتصوير الهجوم هو من

قبيل الصدفة؟ هؤالء عمالء
إسرائيليون، لم يكن وقوفهم يف هذا

املكان محض مصادفة، كانوا يعرفون
أن الهجوم سيقع، كانوا ينتظرون ذلك

منذ الصباح”.
الثغرة كانت يف عرض شريط فيديو

الطائرة األولى الذي استلمه كبار
مسؤولي االستخبارات األمريكية

بسرعة قبل انهيار البرج الثاني، ما يعني
أن الفيلم قد صوره جهاز استخبارات

صديق مثل املوساد، وأنه ال ميكن ألي
إنسان بث الشريط بهذه السرعة إال إذا كان أحد كبار

ضباط وكالة االستخبارات األمريكية.

إسرائيل بطل كل أزمة »إسرائيل  vsالعراق»

كانت إسرائيل -بعد هجمات 11 سبتمبر -الدولة
األجنبية الوحيدة التي تتصيد لشراء وثائق األمن
القومي يف واشنطن، أما العراق فلم يكن بحاجة

إليها، ألنه كان ميلك وثائق مصرفية ومالية لشبكة
التمويل النقدية التي متلكها شخصيات رئيسة لها

عالقة بأسامة بن الدن، وعالقة ارتباط شرق
أوسطية بتفجيرات أوكالهوما، وبأول هجوم على

مركز التجارة العاملي 1993
أراد العراقيون مقايضة هذه املعلومات االستخباراتية
ضمن تسوية شاملة لرفع العقوبات عنه، وبالفعل يف
مطلع صيف 2001 كانت محادثات القنوات اخللفية

مع الدبلوماسيني العراقيني يف نيويورك قد وصلت
إلى مرحلة متقدمة، بإشراف وكالة اخملابرات املركزية

األمريكية، والتي امتدت من نوفمبر 2000 حتى
مارس 2002، وأفضت إلى تعاون بني أمريكا

والعراق، وهو اخلبر الذي وصل لإلسرائيليني، من
خالل مسؤولي االستخبارات األمريكية، ليتصل
أحد عمالء املوساد مرات مبنزل سوزان يعرضون
حقيبة مليئة بالنقود يف أي مكان بالعالم لقاء هذه

الوثائق.
رغم رفض سوزان لعرض املوساد، لم تتخيل كيف

ميكن لواشنطن رفض وثائق توضح نظام التعامل
الداخلي لشبكة أسامة بن الدن املالية، وتبني منوذج
تورط الشرق األوسط يف تفجيرات إرهابية، ولكن

رغم بحث حكومة صدام حسني عن مصاحلة عاجلة
مع الواليات املتحدة، وتأكيد التزامها بأنها حليف
لواشنطن، وحنني بغداد إلى األيام اخلوالي عندما

شكل العراق قلعة استراتيجية يف وجه التطرف
اإلسالمي بإيران، إال أن ما كان يعني البيت األبيض

هو شن حرب على العراق -رغم التزام األخيرة
بسرية احملادثات وتسليم الوثائق -ال حماية الواليات

املتحدة من اإلرهاب.

سذاجة العراقيني

واآلن قد تتساءلون: ملاذا أعود إلى التاريخ القدمي؟ واجلواب هو أنه
ليس تاريخًا قدميًا، ألننا ذهبنا إلى احلرب يف العراق للتستر على إهمال
القيادة الذي أفضى إلى هجمات 11 سبتمبر، وهي حرب لم يكن
لزامًا علينا أن نخوضها، لقد خضت حروبًا عدة، وأنا ال أصدق
أسباب هذه احلرب، ألنه ال يتعني عليك أن تخوض حربًا ما لم يوجد
أي دليل ألبتة. * ويزلي كالرك جنرال متقاعد يف خطاب ألقاه يف
تكساس 2006

لقد فعل العراق املستحيل ليثبت أنه لم تعد لديه أي
أسلحة لتدميرها، وهذه حقيقة ثبتت صحتها يف

أعقاب الغزو األجنلو-أمريكي، فقد دمر مفتشو األمم
املتحدة كل نظام سالح قبل انسحابهم يف ديسمبر

1998، وذكرت تقارير ما بعد احلرب أن مخزون
السالح العراقي دُمر يف نهاية 1996، وأن امتالكه
ألسلحة دمار شامل أكذوبة، ولكن بعدما فرضت
األمم املتحدة سياسة عزل العراق بطلب من أمريكا

وبريطانيا.
وقد سمح برنامج )النفط مقابل الغذاء( ببيع ما قيمته

5 ماليني دوالر من النفط اخلام كل ستة أشهر،
ليتمكن العراق من شراء الغذاء والدواء لـ22 مليون

إنسان، واألسوأ هو منع العراق من زيادة إنتاج النفط
للمساعدة يف دعم االقتصاد الوطني بتعجيزه عن شراء

أدوات الصيانة، وبتحكم األمم املتحدة يف املوارد
الطبيعية.

وحتت هذه العقوبات ويف عام 2003 كان الذكور من
عمر 18 عامًا يعيشون يف ظروف قاسية مذ كانوا يف

سن اخلامسة، فلم يكن مستغربًا أن كثيرًا منهم قد
انضموا إلى احلركات الثورية لطرد أمريكا، ففي بداية
حرب اخلليج أغسطس 1990 كانت كل ثالثة دنانير

عراقية تساوي دوالرًا واحدًا، وعند تنصيب بوش
رئيسًا أصبح الدوالر يساوي ألفي دينار عراقي، ومع

نهاية العقوبات يف 2003 كان 1.7 مليون طفل
ومسن عراقي قد ماتوا من اجلوع ونقص الدواء.

رغم ذلك، فمع سعي دكتور فيوز يف شهري يونيو
ويوليو 2001 للحصول على أي معلومات

استخباراتية من العراق، والعراق فقط دون ليبيا،
وتهديدها يف حال وقوع هجوم، تؤكد سوزان ظنها

بأن متآمرين من مؤيدي احلرب من احملافظني اجلدد يف

أعلى الهرم احلكومي ظلوا يضغطون على مجتمع
االستخبارات قبل أشهر من هجمات 11 سبتمبر،

للقبول بإعالن احلرب على العراق يف أعقاب
الهجوم املتوقع.

أدرك العراقيون التهديد جيدًا، ففي شهر مايو
2001 قدم العراقيون حالً سريعًا، فقد وافقت

بغداد -منذ األيام األولى إلدارة بوش -على
السماح ملكتب التحقيقات الفيدرالي بإرسال فريق

ملكافحة اإلرهاب إلى العراق، ملراقبة اجلهاديني
املتطرفني الذين قد يحاولون استغالل ضعف سلطة

احلكومة املركزية لشن هجمات إرهابية يف دول
اجلوار، وكانت وكالة االستخبارات األمريكية قد

تقدمت بهذا الطلب عن طريق سوزان بعد الهجوم
على املدمرة احلربية األمريكية )يو إس إس كول( يف

املياه اليمنية يف أكتوبر .2000 ووافق العراق على
إبداء حسن نوايا جتاه السعودية ودول اخلليج.

وعند إخبار العراقيني بسيناريو 11 سبتمبر املتوقع،
طلب دبلوماسي عراقي من الواليات املتحدة دعوة

مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى زيارة العراق،
لكن هذا لم يحدث، وبررت إدارة بوش ذلك بأنها

ال تزال تتلمس طريقها يف السياسة اخلارجية،
ورغم التباطؤ، أصرت أطراف يف البيت األبيض

على استمرار التهديدات للعراق يف حالة وقع
هجوم على أمريكا.

ويف دفاعهم عن موقفهم احتج الدبلوماسيون
العراقيون، قائلني: كيف تطلب الواليات املتحدة

التعاون وهي لم تتخذ أي خطوة إلرسال فريق من
مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى بغداد؟ فقد كشف

هذا الفشل يف التحرك خلالً يف القيادة اجلمهورية
اجلديدة يف واشنطن.

أرسلت سوزان رسالة لندرو كارد كبير موظفي
البيت األبيض، والسيناتور جون ماكني، والتي

متت إدانة سوزان فورها قبل شروعها يف احلديث
إلى وسائل اإلعالم، نصها:

”عليكم أن تدركوا -قبل كل شيء -أنكم إذا قررمت
غزو العراق، فإن أسامة بن الدن سينتصر، وإن

تنظيمه سيتخلص من عزلته، ويزداد عددًا بانضمام
متطوعني جدد إليه، وستحاول شخصيات شعبية

أن تنشئ تنظيمات شبيهة بتنظيم القاعدة، ما يؤدي
إلى زيادة عدد هذه التنظيمات املسلحة، وبذلك

تكون الواليات املتحدة قد قضت على نفسها
بالضربة القاضية، إنكم -باستخدام قانون إعالن

احلرب -ستجعلون أسامة بن الدن ومنظمته يأسران
أفئدة الشعوب، ويبعدانها عن احلكومات املعتدلة

يف الدول اإلسالمية، إن شعار )السلطة للشعب(،
الذي نسميه الدميقراطية سيؤدي حتمًا إلى ظهور

املتشددين”.

* تؤكد سوزان يف كتابها أن وكالة االستخبارات األمريكية كانت تعرف
باملؤامرة، ووزارة العدل تعرف، ومكتب مكافحة اإلرهاب يعرف، ألنها من

أبلغتهم بذلك، وقد اعتقلوها ملنعها من احلديث لإلعالم. ولكن الشيء
الذي لم تكن تعرفه سوزان، هو أن جهة أخرى من االستخبارات كانت تعمل

ضدهم بشراسة.

BOOKSكتب



معتنقو اإلسالم
اجلدد يف أميركا

يواجهون
تشكيكا من..

مسلمني
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هل تساءلت يوما عما يدفع 
الكثيرين لتغيير دينهم؟

من املؤكد أن قيم وشعائر الدين الذي يختارونه تشدّهم
إليه فيقتنعون برسالته لدرجة جتعلهم يتركون دين
آبائهم، وقد يكون اإلسالم ذلك الدين اجلديد.

لكن كثيرين من حديثي العهد باإلسالم يواجهون
عقبات تعسر عليهم االنتقال إلى أسلوب حياة

مختلف، خاصة ما يتعلق بتغيير بعض العادات
واعتماد ممارسات دينية جديدة.

ومن األمور التي تعقد االنتقال بل تنفّر البعض أحيانا،
طريقة تعامل مسلمني آخرين مع معتنقي اإلسالم اجلدد

مثل إقران كلمة "حرام" بكل إرشاد أو تصحيح لفعل
يقومون به مثل الصالة واللباس والسنن املتبعة يف املظهر

والهندام.
لهذا السبب أطلق إمام معهد دار العلوم يف والية

فلوريدا مبادرة تهدف إلى تعريف املسلمني بواجبهم
وتصحيح طريقة تعاملهم مع املسلمني اجلدد من خالل

أفالم قصيرة ساخرة وتعليمية يف آن واحد تنشر على
موقع يوتيوب. وتسعى املبادرة إلى تعزيز التفاهم

والتفهم واعتماد احلوار والتزام التواضع وتقدمي
إرشادات واضحة بدل االلتباس والغموض واألحكام

املسبقة.
والفيلم "املسلم اجلديد واإلمام املتشدد" أحد هذه

الفيديوهات. يدور املقطع حول شاب أميركي حديث
العهد باإلسالم يدعى عقيل، يتوجه للصالة يف أحد
املساجد فيواجه بوابل من االنتقادات من اإلمام بدل

أجوبة وتوجيهات واضحة وترحيب يحبب إليه املكان
ويشجعه على العودة مرة أخرى.

ويبدأ الفيديو بدخول عقيل إلى املسجد، وهو يبدو

حائرا إزاء ما ينبغي عليه فعله ألن املكان يبدو
خاليا. وما أن يدخل إلى قاعة الصالة، ويبحث

عن شخص ليرشده حتى يقع نظره على رجل
جالس، وهو اإلمام فهاد، يقرأ القرآن. لكن

اإلمام بدا جديا بشكل "مفرط" فقرر عقيل البحث
عن شخص آخر. فيقف عقيل وراء الشاب الوحيد

الذي كان يصلي مبفرده، ويتبعه يف أداء الصالة.
وبعد اقتراب اإلمام من عقيل، ألن صالة األخير

"لم تكن بالشكل املطلوب"، بدأت االنتقادات
تتوالى بعد أن كشف عقيل أن مصدر معلوماته

حول اإلسالم من يوتيوب وغوغل. فما كان من
اإلمام إال أن ينتقد عقيل ويبلغه أن أعماله باطلة

وأن غوغل "حرام".
ومن حترمي استخدام غوغل، حتولت االنتقادات

إلى مظهر عقيل وحليته القصيرة وما إذا كان
متزوجا، يف الوقت الذي كان املسلم اجلديد يريد

أن يتعلم كيف يصلي.
فيتدخل مسلم ثالث يدعى شهاد ويطلب من اإلمام

أن يخفف من حدة انتقاداته وعدم اإلفراط يف
استخدام كلمة حرام، ويؤكد له أن رغم تركيزه
على أمور السنة مثل إطالق اللحية جتاهل التزام

أدب احلوار مع الغير الذي هو من السنة أيضا.
ويؤكد شهاد لعقيل أنه سيتعلم الدين شيئا فشيئا،

وقال متوجها إلى اإلمام إن طريقة تعامله مع عقيل
وإن كانت نيته حسنة، غير الئقة وتسيء إلى جميع

املسلمني.

قصص بعض معتنقي اإلسالم

ما يجسده الفيديو قد يبدو مبالغا فيه، لكن العديد

من املسلمني اجلدد فعال ميرون بتجارب كهذه قد تدفع
بعضهم إلى إعادة التفكير يف خيارهم.

ويف حديث مع موقع "راديو سوا"، قال عقيل بليك
الذي لعب دور املسلم اجلديد، إنه نشيط يف مسجده

حيث تنظم عدة أنشطة جتمع بني املسلمني، لكنه حتى
اآلن كلما تقرب من شابة بغية الزواج منها، تبلغه بأن

أهلها "لن يقبلوا به بشكل كامل"، ما يجعل األمر صعبا
بالنسبة إليه، كما قال.

دخول اإلسالم وضغوط المجتمع

أما بْرِي، فهي شابة أميركية لم تكن تعرف أي شخص
مسلم قبل إسالمها، حسب ما قالته صديقتها جينيفر

لـ"راديو سوا". وأوضحت جينيفر أن بري بدأت تتردد
على مسجد تعرفت فيه على مجموعة من السيدات

األميركيات اعتنقن اإلسالم يف فترة ما.
وسرعان ما حتولت عالقة بري بأولئك النسوة إلى

صداقة، إال أنهن كن يصدرن أحكاما على كل ما تقوم
به وينتقدنها كثيرا على الرغم من أن نيتهن رمبا كانت

إرشادها، كما قالت.
أصبح كل شيء حراما يف حياة بري التي قررت ارتداء

النقاب بسبب ضغوط مورست عليها من قبل
صديقاتها يف املسجد، وأصبحت تبتعد عن حضور

املناسبات العائلية مع ذويها غير املسلمني بسبب حضور
ذكور.

لكن املشكلة ليست يف التغيير الذي اتبعته بري، بل يف
الضغوط النفسية التي ترتبت عنه كما أبلغت

صديقتها، تلك الضغوط حتولت إلى تشكيك يف إميانها
وخياراتها.

وقالت جينيفر إنها لم تتحدث إلى صديقتها منذ
سنوات، لكنها ال تستبعد أن تكون بري قد توقفت عن

ممارسة تعاليم اإلسالم أو أنها تركته نهائيا نظرا
لإلحباط الذي وصلت إليه، أو رمبا عادت إلى

املسيحية أو تركت األديان كلها.
"اإلسالم دين يسر"

جتارب األميركيني جديدي العهد باإلسالم
متنوعة، إذ ال يتعرض جميعهم ملضايقات أو أسئلة
محرجة ال ينبغي أن تطرح أصال، وجينيفر واحدة

منهم.
فقد قررت هذه الشابة الدخول يف اإلسالم قبل

شهور معدودة فقط، فاجأت زوجها املسلم بإعالن
إسالمها يوم عيد الفطر املاضي. وقالت لـ"راديو

سوا" إنها محظوظة جدا ألنها محاطة بأسرة رائعة
وأصدقاء مسلمني يدعمونها ويعاملونها بحب،
مؤكدة أن كل ذلك الدعم جعل إسالمها أفضل

جتربة متر بها يف حياتها على اإلطالق.
وقالت إنها تلقت عدة نصائح على رأسها أن

اإلسالم دين وسط واعتدال وأن عليها أن 
تسير فيه 

خطوة بخطوة حتى متشي فيه بثبات. وأشارت إلى
أن انتقادات كالتي جاءت يف الفيديو ستكون محبطة

وغير مشجعة ألي مسلم جديد.

"ما يبدو بديهيا ملسلمني قد يكون
معقدا أو مربكا للمسلمني اجلدد"

وقالت إن أفضل طريقة للحديث إلى املسلمني
اجلدد هي التأكيد على أن الدين اإلسالمي دين يسر

وأن األعمال بالنيات، مشيرة إلى أن على
األشخاص الذين ترعرعوا يف أسر مسلمة أن

يدركوا أن ما يبدو لهم كأمور بديهية أو أوتوماتيكية
أو طبيعة ثانية، قد تكون بالنسبة للمسلم اجلديد

معقدة أو مربكة.

تقارير 
Reports

كتابة وحترير : بديعة منصوري - أصبح كل شيء حراما يف حياة بري التي قررت ارتداء النقاب بسبب ضغوط مورست عليها من قبل
صديقاتها يف املسجد، وأصبحت تبتعد عن حضور املناسبات العائلية مع ذويها غير املسلمني بسبب حضور ذكور.
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الطريق إلى اهلل ليس له اجتاهٌ واحد، ولذلك دائمًا ما
ينصح احلكماء بالتخلي عن محاكمة اآلخرين عن

أخطائهم ما دامت احلياة مستمرة، وال يدرك أيٌّ منّا
كيف ستنتهي حياته أو حياة اآلخرين.

إقبال النساء على املشاركة يف صناعةٍ قاسية مثل
صناعة األفالم اإلباحية، عادةً ما يكون له أسبابه

النفسية التي ال يتحدّثنَ عنها، وال ميكنك أن تراها
على وجوههنّ يف مشاهد )البورنو(  حيث استقرّت

طبقاتٌ من األلوان التجميلية التي تخفي حقيقة طفولة
قاسية، أو حوادث حترش، أو صدمات نفسية أخرى

دفعت باملمثلة لهذا الطريق أو ذاك، ولكن هذا الطريق
ليس النهاية، وليس القاع الذي يستحيل تسلُّقه،

فهناك الكثير من النساء الالتي خرجن من جتربة
األفالم اإلباحية واستمرت حياتهنّ بشكلٍ أفضل.

هذا التقرير سيخبرك بقصصٍ حدثت بالفعل عن
اعتزال أكثر من امرأة لعالم البورنو، أكثر من امرأة

اختارت )طريق اهلل( على حدّ ما وصفوه، على الرغم
من الفتات املال والشهرة واملعجبني التي تزيِّن الطرق

األخرى.

نادية هيلتون.. جنمة بورنو 
سابقًا و قسيسة حاليًا

ما حدث هو تغيير شامل حلياتي، من النقيض إلى
النقيض،  كان علىَّ التخلص من حياتي السابقة

متامًا. *تصريح نادية هيلتون لإلعالم
شاركت يف بطولة 100 فيلم إباحي على مدار 10

أعوام، وربحت منهم ما يزيد عن ربع مليون دوالر
سنويًا، نادية هيلتون أو كريستال باست املمثلة

السابقة يف األفالم اإلباحية، صاحبة جتربة مميزة
جذبت اهتمام اإلعالم األمريكي يف بداية هذا العام

2017، ووصفوها بـ”املرأة التي ولدت مرة أخرى
على الدين املسيحي”.

فتاة يف عمر السادسة عشر، تَحمَل بطفلٍ ال تريد
التخلِّي عنه، ولم متتلك مؤهالتٍ وظيفية سوى

جمالها، لذلك عملت يف عرض األزياء والرّقص
حتى توفِّر املال الكايف لتربية ابنها األول، لم متضِ

العديد من السنوات حتى قابلت كريستال أحد

منتجي  األفالم اإلباحية، ووعدها بدخلٍ شهريّ
يزيد عن 30 ألف دوالر. وافقت كريستال

واختارت لنفسها اسم نادية هيلتون، وبعد تصوير
املشهد األول -كما ذكرت -قضت ساعات وحيدة

يف دورة مياه منزلها، تبكي محاولة غسل األلوان
والعرق  عن جسدها، والصدمة عن روحها.

خطت هيلتون اخلطوة األولى يف الطريق الذي وفَّر
لها كل ما حتبه من رفاهية، سيارات رياضية،

خمور من أفخر األنواع ومخدرات ومهدئات،
كافية لتخدير عقلها وروحها حتى تستمر يف هذا

اجملال، بدون وعي أو مشاعر حقيقية، وهو ما
دهور عالقتها بوالديها يف البداية، ولكنّهما

استسلما لألمر الواقع بعد مرور بضعة سنوات.
مع مرور األعوام، وزيادة إنتاج األفالم التي

شاركت فيها كريستال، واملبالغ املالية الوفيرة التي
منحتها الرفاهية؛ لم تدرك يف حلظتها أنها حتولت
إلى مجرد أداة جنسية، حتى يف حياتها الطبيعية،
حتولت مالبسها ومظهرها إلى هدفٍ واحد فقط،

هو إثارة الغرائز، ولكنها يف النهاية أدركت تلك
احلقيقة املؤملة، ومن وقتها بدأت حياة كريستال

تتغيّر حني تعرضت حلادث سيارة )مرعب( كما

وصفته، ولكنه كان يف نفس الوقت صيحة إلهية
إليقاظها من منط حياتها الذي يدمرها هي وأسرتها.

ويف حلظة يأس ذهبت ألحد الكنائس مع أسرتها طالبة
العون، شعرت أن الواعظ الذي يخطب يف احلاضرين
بالكنيسة، كأنه يتحدث إليها هي بالذات، واألهم -

كما صرّحت -أنها أدركت أن ”اهلل هو من يتحدّث
إليها عن طريق هذا الواعظ”، وسيطر على وجدانها

هذا الكالم، وأثّر يف روحها تأثيرًا مهيبًا، حتى
وجدت نفسها -كما أخبرت اإلعالم -جتثو على
ركبتيها وهي تبكي وتدعو اهلل السكينة، وقد كان

موقفًا مؤثرًا حتى بدأت شقيقتها ووالدتها يف البكاء
معها، وهما يصلّيان من أجلها.  ”يف هذا اليوم أنقذني

اهلل”، تقول كريستال.
يف بداية  طريق االعتزال قابلت كريستال زوجها

احلالي، والذي كان يعمل قسًّا يف إحدى الكنائس
التي تتردد عليها، دعمها نفسيًا ووَثق يف اختيارها

وشجّعها، وكان دائمًا يؤكد لها أن املاضي ال يعنيه يف
شيء،  وأن ما وصلت إليه اآلن هو ما يهمه، ثم

تزوجا ورزقا بطفل.
أكدت الحقًا كريستال أنها ليست نادمة على املاضي،

ألنها مدركة أنّ تعرُّضها للتحرش اجلنسي يف سنٍ

حياة من اجلحيم املفزع هربن منها بإجتاه سكينة التوبة والشعور املفقود بالطهر
هل توجد حياة بعد البورنو« قصص ممثالت إباحيات اخترن العودة إلى الطريق الصحيح

هل فكرت من قبل يف حياة ممثلي األفالم اإلباحية بعد أن يذوي جمالهم وينتهي دورهم يف إثارة املشاهدين جنسيا؟ هل فكرت أين سيتجهون؟ وماذا سيعملون؟ وهل ميكن أن يكونوا عائلة
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كتابة وحترير : أميرة الدسوقي
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التي تتردد عليها، دعمها نفسيًا ووَثق يف اختيارها

وشجّعها، وكان دائمًا يؤكد لها أن املاضي ال يعنيه يف
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صغيرة كان له تأثير سلبي على اختياراتها املصيرية،
ولكن يف ذاك الوقت، تلك االختيارات اخلاطئة، هي

ما جعلتها اآلن هي وزوجها، يديرون كنيستهم
اخلاصة التي أسّسوها مبجهوداتهم اخلاصة، لتتحول

حياة كريستال -كما أوضحت من قبل -من النقيض
للنقيض، من بطلة أفالم إباحية تربح شهريًا آالف
الدوالرات، إلى قسيسة تساعد الناس وربة أسرة

تبذل ما بوسعها إلسعاد زوجها وأبنائها.
األمر لم يكن سهالً على زوجها أو حدث بني يوم

وليلة، وقد صرح لإلعالم أن البدء يف حياةٍ جديدة
بعد ماضٍ أليم من العمل يف صناعة األفالم اإلباحية؛

كان صعبًا ويحتاج للجهد النفسي والعصبي حتى
يتخطّيا هذا املاضي، ولكنه أكد على كونه رجل

دين، وأن اهلل يسامح البشر ويطلب منا أن نخطو على
خطى املسيح، ولذلك منحوا أنفسهم بداية جديدة.

شيلي لوبن.. من املشاركة يف صناعة البورنو..
إلى تأسيس منظمة حملاربته

أترين ذلك يا شيلي؟!.. الكل يحبك اآلن..
سأجعلك ناجحة ومشهورة.

هذا ما كانت تتخيل ممثلة األفالم اإلباحية السابقة
شيلي لوبن أن الشيطان يناديها به، وهي تستعدُّ

لتصوير مشهد جنسي جديد.
أحبّت شيلي لوبن يف صغرها )اهلل( بكلّ ما متلكه طفلة

من براءةٍ وعفويّة، تعرَّضت لصدمات نفسية أخذتها
يف طريقٍ مغاير، وبدأ األمر بتعرُّضها للتحرش

اجلنسي على يد زميلتها يف املدرسة وشقيق زميلتها.
تلك احلادثة الصادمة، والثقيلة على روح طفلة،

هزّت ثقتها يف اهلل -كما صرحت لإلعالم -
ورسخت بداخلها قناعة أنّ ؟اجلنس هو التعبير

الوحيد عن احلب؟، وتوالت الصدمات النفسية
واحدةً تلو األخرى، حتى وصلت لسن املراهقة وهي

مشتتة جنسيًا، وتعيش بني أسرة تعاني من ضائقة
مالية، وهنا ظهر لها العرض األول، والذي وصفته

بـ)املال السهل( حني عُرض عليها أن تعمل يف
الدعارة.

بدأ األمر مع شيلي بالدعارة، حتى وصل بها إلى
موقع تصوير أول فيلم إباحي يف حياتها، والذي

وصفته بـ”اليوم الذي شعرت به بتواجد الشر أو
الشيطان بتجلّ أوضح من جتليه يف عالم الدعارة”.

على الرغم من الطريق القانوني اآلمن للتمثيل يف
األفالم اإلباحية، إال أنّ شيلي كانت تشعر أنها مهنة

أخطر وأقسى من الدعارة، وجزء كبير من قلب
شيلي لم يفقد اتصاله باهلل -هكذا قالت -ولكن ما

أوضحته أيضًا أن ثقتها فيه كانت هشة يف ذاك
الوقت، وقد جتلّى هذا التواصل مع اهلل يف بعض
قرارات شيلي املصيرية، مثل رفضها لإلجهاض

وقرارها بتربية ابنتها التي حملت بها من أحد زبائنها
أثناء عملها يف الدعارة؛ مبفردها.

يف كل مشهد كان يتردد صوت اهلل بداخلها مطالبًا
إياها أال تُكمل هذا الطريق، وملا جتاهلت هذا

الصوت، تدخلت اإلرادة اإللهية وأصيبت شيلي
مبرضٍ جنسيٍّ خطير وتعاطت اخملدرات باإلضافة

حلادث سيارة كاد أن ينهي حياتها، وهو األمر الذي
أصابها بالرعب؛ كيف تقابل اهلل

على هذه الشاكلة؟ وظنت أن
مصيرها للجحيم ال محالة.
ولكن يف ذاك الوقت قابلت

زوجها، والذي كان يف البداية
مجرَّد صديق مدمن للمخدرات،
وحاول كل منهما مساعدة اآلخر
من خالل التواصل مع اهلل، وما

أكدته شيلي أنها حني خطت
اخلطوات األولى إلى اهلل، شُفيت

من املرض اجلنسي، وساعدت
زوجها على التعايف من التعاطي،
وبدءا معًا أسرة صغيرة، وأجنبت

طفلة أخرى.
لم يكن األمر سهالً يف البداية،

هذا ما أخبرت به شيلي يف أحد لقاءاتها اإلعالمية،
كان عليها التعوّد على منط حياة جديد، تكون فيه
ربة أسرة وأمّ لديها العديد من املهام املنزلية، تلك
احلياة ليس بها األضواء وحب اآلخرين والشهرة

واملال الوفير، ولكنها كانت تدرك أن الثمن الذي
كانت تدفعه مقابل تلك األضواء واإلعجاب كاد
أن يقضي على حياتها، ولذلك بعد أن استقرت

حياتها ووقتها وجدت حبّ أسرتها والذي كان أهمّ
بكثير من حب جمهور يبحث عن اجلنس فقط،

ولذلك  ساعدت الكثير من النساء على تخطي
أزمات مشابهة،  وأصبحت متحدثة حتفيزية يف
الكثير من املناسبات التي تدعم نفس القضية.

كان عليّ محاربة أشباح املاضي الشيطانية، لكي
أمضي قدمًا يف حياتي.

التحدِّي األكبر الذي واجه شيلي لم يكن املرض أو
احلياة األسرية، ولكنّه كان القدرة على مسامحة

اآلخرين ومسامحة نفسها، حَمَلَ قلب شيلي
الضغينة ألسرتها وكل من حولها وحمّلتهم ذنب

الطريق الذي سلكته وأشعرها بكونها سلعة رخيصة
-وكما وصفت نفسها -قذرة!؟.

لذلك كان عليها يف البداية أن تتخلص من خوفها
من اهلل، حتى تصدق أنه سامحها بالفعل، ومن ثم
تسامح من حولها مع إدراك أن الذنب ال يقع على

عاتقهم فقط، واخلطوة األخيرة واألهم، هي
مسامحة نفسها، وهي اخلطوة التي منحتها السالم

الداخلي، والشجاعة للكشف عن الكواليس
املظلمة لصناعة األفالم اإلباحية، حني ألفت كتابًا

بعنوان 
Truth Behind the Fantasy of

«Porn، وأسست مع زوجها مؤسسة الصليب
الوردي، وهي مؤسسة حتارب جتارة الدعارة

واألفالم اإلباحية.

كريسي أوتلو.. من األفالم اإلباحية للوعظ

مرحبًا! انا كريسي، ويف املاضي كنت ممثلة أفالم
إباحية.

تلك هي اجلملة التي تبدأ بها كريسي أي خطبة يف
كل املناسبات االجتماعية التي حضرتها بعد اعتزال
التمثيل يف األفالم اإلباحية، ؟كريسي أوتلو؟ مثلها
مثل الكثير من جنمات ؟البورنو؟ تعرضت للتحرش

اجلنسي منذ عمر الرابعة على يد أحد جيرانها، مما
رسخ بداخلها عدم الثقة يف النفس، ورغبة دائمة يف

التخلص من حياتها، خاصة -وفقًا لروايتها -وأن
والدها الذي عاشت معه بعد طالقه من والدتها؛

كان يرسخ بداخلها القيم الدينية التي تلزم الفتاة
بعدم ممارسة اجلنس إال بعد الزواج، األمر الذي

مزّق كريسي نفسيًا بني نقيضني فرضهما عليها من
حولها، وهي ليست بالعمر أو النضج الكايف لتفرِّق

بني اخلطأ والصواب.
وكان أكثر سؤال يلحّ عليها، بعد العديد من

حوادث التحرش هو: ؟ملاذا من السهل على الناس
ملس جسدي دون اخلوف من العواقب؟؟،

واإلجابة الوحيدة التي توصلت إليها الحقًا، أنها
هي السبب الرئيسي يف دفع املتحرش النتهاك

جسدها، ولذلك لم تخبر أباها، ظنًا منها بأنها
مخطئة، ولصعوبة التفاهم مع األب يف األمور

الطبيعية يف احلياة.
الواحدة واألربعني. مصدر الصورة موقع يوتيوب

فقدت كريسي عذريتها يف سنٍ صغيرة، وحملت
من الرجل الذي رَفَض الزواج بها، واضطرت

لإلجهاض، وهي جتربة قاسية وصفتها لإلعالم
قائلة: ”شعرت أن أحدهم ميتصُّ احلياة من روحي،

زمالئي باملدرسة جتنّبوني، والتجربة ككل كانت
شاقة وقاسية”، عانت كريسي يف السنوات الالحقة

لإلجهاض من مشاكل نفسية واكتئابٍ حاد، نتج
عنهم عزلتها وابتعادها عن والدها.

أضاف إلى معاناتها وارتباطها برجل أدمن مشاهدة
األفالم اإلباحية، وسيطرت تلك األفالم على

حياته وكان يرغمها على تقليد ما تفعله ممثالت
الـبورنو، ساهم هذا الرجل مساهمة سلبية يف ثقتها

بنفسها، ولذلك أجرت عملية تكبير جتميلية
لصدرها، حتى تشبه جنمات األفالم اإلباحية الالتي

يحبهنّ صديقها، وقالت له: ؟يومًا ما سأكون
واحدة من تلك املمثالت الالتي تعشقهنّ؟.

وصفت كريسي املرة األولى التي مارست فيها
اجلنس أمام الكاميرا من أجل املال، بالتجربة

)املرعبة(، والعمل يف صناعة األفالم اإلباحية كان
مربحًا، حصدت شهريًا 15 ألف دوالر على أقل
تقدير، ولكن زهوة املال واملعجبني لم تطغَ طغيانًا
كامالً على معاناة كريسي النفسية، لكونها باحثة

عن احلب والتقدير يف األماكن اخلطأ مع األشخاص
غير املؤهلني ملنح مشاعر سوية.

يف حلظةٍ ما من عمرها، حني اعتادت املال والشهرة
والنجاح، كُشف الستار عن التشوُّه النفسي الذي

خلّفته تلك املهنة يف روحها، وجدت نفسها تائهة ال
تعلم الطريق الذي عليها اتخاذه إن تركت عالم

األفالم اإلباحية، ولم تدرك أين تبحث عن احلب،
وكان خيارها األخير هو التوجه إلى اهلل بالدعاء.
يا اهلل، لو كنت موجودًا، لو كنت حقًا ترعانا،

أظهر لي عالمة، ألن كل ما تعلمته عن احلب كان
خاطئًا، أريد أن أشعر بتجلّيك يف حياتي، هذا

التجلي الذي فقدته يف صغري
توجهت كريسي هلل بهذه الكلمات، وهي راكعة

على األرض، ومحطمة نفسيًا، يف اليوم التالي-
حرفيًا -قابلت كريسي رجالً كانت تعلم عنه حُسن

اخللق، تبادال احلديث وأخبرته أنها ممثلة أفالم
إباحية، وتوقّعت منه النفور، ولكنه سألها سؤاالً-
كما حكت قصتها لإلعالم -جعلها تنهمر يف البكاء

قبل أن جتيب، سألها: ”كريسي، هل تعلمني من
هو املسيح؟” وملا شاهد دموعها سألها السؤال الذي

جعل منها ما هي عليه اآلن: ”هل تريدين تكريس
حياتك هلل؟”، يف تلك اللحظة شعرت كريسي أن

اهلل قد حتدث إليها.
وهذا ما فعلته كريسي، على الرغم من العواقب

املاديّة التي واجهتها، إال أنَّها واظبت على العالج
النفسي مع األطباء، والعالج الروحي مع الكنيسة،
حتى تزوّجت أحد القساوسة يف الكنيسة التي كانت
تتردد عليها، وبعد مجهودٍ شاق حتدثت عنه يف أكثر

من لقاء صحفي وتلفزيوني؛ استطاعت كريسي
مساعدة من ميرون بتجارب مشابهة، عن طريق

الوعظ الديني مستشهدة بتجربتها الشخصية مثاالً حيًا
على قدرة اإلنسان على العودة إلى اهلل، مهما طال

الطريق الذي ضلَّ فيه.

جينا بريسلي.. ”لم منارس اجلنس
أنا وزوجي إال بعد الزفاف”

خالل العام األخير لـجينا بريسلي أو بريتني روز يف
صناعة األفالم اإلباحية، لقبها اإلعالم باملمثلة األكثر
جاذبية يف عالم البورنو، بناء على ما يقرب من 300

فيلم إباحي شاركت يف بطولتهم على مدار سبع
سنوات، مبعدَّل ثالث مرات تصوير يوميًا، مما سبَّب

لها ضغطَا نفسيًا دفعها إلى أبواب اخلمور واخملدرات،
خاصة وأنها انضمت لتلك الصناعة مبجرد أن وصلت
لعمر الثامنة عشر، بينما حاول اخملرجون أن يظهروها

يف عمرٍ أصغر من عمرها، وهو أمر وصفته بكونه
”مقززًا”.

حاولت العودة إلى )طريق اهلل( بحضور بعض
الدروس يف الكنيسة حيث قابلت رجالً متدينًا

وواعدته ولكنه قُتل أمامها على يد أحد قطّاع الطرق،
األمر الذي دفعها للمزيد من اإلباحية واخملدرات

ومحاوالت االنتحار، حتى وقعت عينها على تلك
الالفتة يف أحد املناسبات اخلاصة باألفالم اإلباحية،

ومكتوب عليها )املسيح يحب ممثالت البورنو(، فيما
بعد أدركت أن حاملي الالفتة من جمعية حتمل اسم

 XXXchurchتناهض استغالل النساء يف األفالم
اإلباحية، ومبساعدة العاملني يف هذه اجلمعية،

اعتزلت جينا العمل يف األفالم اإلباحية، ولكنها يف
ذات الوقت، لم تكن متأكدة من الطريق الذي عليها

اتخاذه بعد هذا القرار.
عندما تنحدر حياتك إلى أسفل السافلني، لن جتد 

اجتاهًا آخر تنظر إليه سوى ألعلى، إلى اهلل. 
* أحد تصريحات جينا عن رحلة اعتزالها

الرسالة التي تريد جينا إرسالها إلى العالم، عن طريق
مدونتها على اإلنترنت هي قدرة أي شخص على

حتجيم شهواته اجلنسية، مؤكدة ”إذا استطعت أنا -
ممثلة األفالم اإلباحية -فعل ذلك.. بالطبع أي

شخص آخر يستطيع”، اجلدير بالذكر أن بريسلي
وزوجها لم ميارسا اجلنس إال بعد الزفاف.

وسردت القصة كاملة يف تدوينة بعنوان: ”ملاذا اخترت
أن أمارس اجلنس مع زوجي بعد الزفاف؟”، والتي
ذكرت فيها امتنانها لكون زوجها يقدس اهلل مثلها،
وأن عالقتهم الزوجية يعم عليها السالم والسكينة

نظرًا ملا يكنوه من احترام هلل وتعاليم دينه.
يف البداية لم ترد جينا أن تشارك قصّتها مع العالم

لشعورها باخلزي جتاه حياتها السابقة، ولكنها يف يومٍ
شعرت بأن هناك روحًا أسمى تتحدث إليها، وتقول
لها ”انظري إلى املسيح مصلوبًا، إنه يعذّب وأهني من

أجلك، أليس هذا كافيًا بالنسبة لكِ”، أدركت
وشعرت بتلك الروح تشجّعها على مساعدة الناس،

وعلى حتريرهم من الظن أن كبر اإلثم يحرم على
اإلنسان العودة إلى اهلل، ويف تلك اللحظة التي تخيلت

فيها املسيح وهو يتعذّب، متزّق قلبها من الفكرة،
وقررت أن تخبر العالم كله إلى أي مدى رحمة اهلل

تشمل جميع البشر، حتى من ضل منهم وانحدر
للبِغاء واخملدرات ومحاوالت قتل النفس، فإن اهلل

فاحتًا بابه طوال الوقت بالرحمة واحلب. هكذا ارتأت
جينا )اهلل(.

* إقبال النساء على املشاركة يف صناعةٍ قاسية مثل صناعة األفالم
اإلباحية، عادةً ما يكون له أسبابه النفسية التي ال يتحدّثنَ عنها، وال

ميكنك أن تراها على وجوههنّ يف مشاهد )البورنو(  حيث استقرّت طبقاتٌ
من األلوان التجميلية التي تخفي حقيقة طفولة قاسية، أو حوادث حترش، 
أو صدمات نفسية أخرى دفعت باملمثلة لهذا الطريق أو ذاك، ولكن هذا
الطريق ليس النهاية، وليس القاع الذي يستحيل تسلُّقه، فهناك الكثير 

من النساء الالتي خرجن من جتربة األفالم اإلباحية واستمرت حياتهنّ 
بشكلٍ أفضل.

تقارير 
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مستنيراً مقارنة بالنظام اإلسالمي يف اخلرطوم.
وساهم يف تشكيل ائتالف يف الغرب بهدف شرح أزمة

دارفور للرأي العام الغربي حتت شعار "رواندا لن
تتكرر"، يف إشارة إلى املذابح اإلنسانية التي هزّت

الضمير اإلنساني يف الدولة اإلفريقية. وطالبت هذه
اجملموعة احلكومات الغربية بتوفير معدات ومتويل
وسالح إضايف للقوات األجنبية املنتشرة يف دارفور

لوقف ما أسماه أولى جرائم اإلبادة اجلماعية يف القرن
احلادي والعشرين والتي بدأت عام 2003

وتوجّه ليفي بنفسه إلى إقليم دارفور عام 2007
انطالقاً من تشاد اجملاورة وزار معسكرات املتمردين

وأجرى عدداً من احلوارات الصحافية التي تقدم رؤيته
إلى الرأي العام الغربي.

ليفي يف ميدان التحرير
لم يكن ظهور ليفي األول خالل الربيع العربي يف

تونس، ولكن يف مصر وحتديداً عقب أحداث جمعة
الغضب يف 28 يناير 2011، إذ ظهر يف مجموعة

صور وسط املعتصمني يف ميدان التحرير وأبدى تخوفاً
من صعود تنظيم اإلخوان املسلمني، أكثر من مرة،

حتى عقب وصوله إلى القاهرة.
ففي مقال بعنوان "أسئلة حول الثورة املصرية" يف موقع

هافغنتون بوست بتاريخ 15 فبراير 2011، أبدى
إعجابه باحلراك الشعبي وحتدث عن فلول نظام مبارك
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كتابة وحترير : إيهاب عمر

عاد الفيلسوف والصحايف الفرنسي برنار ليفي إلى
األضواء مرة أخرى حينما ظهر يف كردستان العراق

يوم االستفتاء على انفصال اإلقليم، ليعيد إلى
األذهان ظهوراته املتكررة يف مصر وليبيا، يف مرحلة

الربيع العربي.
يف حوار مع شبكة  CNNاألمريكية يقول ليفي:

"كردستان ستكون ثاني دميقراطية باملنطقة"،
ويضيف: "وضع األكراد اليوم يذكرني بطريقة ما

بإسرائيل عام 1948، سبعة ماليني شخص
يحاصرهم 160 مليوناً من األعداء، من

إمبراطوريات كبرى، من دول مارقة. إيران، على
حد علمي، ما زالت دولة غير دميقراطية، وتركيا

أردوغان تصبح أقل وأقل دميقراطية".
حديث ليفي عن دميقراطية ثانية بعد إسرائيل أعادت
إلى األذهان تصريحاته السابقة عن دميقراطية اجليش
اإلسرائيلي، خالل زيارته تل أبيب يف مايو .2010

من هناك، قال ليفي: "لم أرَ يوماً جيشاً دميقراطياً مثل
جيش الدفاع اإلسرائيلي الذي يطرح على نفسه هذا
الكم من األسئلة األخالقية. هذا أمر حيوي بشكل

غير اعتيادي يف الدميقراطية اإلسرائيلية".
وأضاف: "إسرائيل هي معجزة من احلرية

والدميقراطية ورفض اجلهل الفاشي، وأن الصهيونية
هي احلركة العظيمة الوحيدة يف القرن العشرين التي

جنحت ولم تتحول إلى كاريكاتير بفضل الشعب
اليهودي الذي بنى إسرائيل قادماً من ظالم النازية

والشيوعية والشعوب العربية الشمولية".
ولكن مَن هو هذا الفرنسي الذي دأبت الصحف بل

بعض احلكومات العربية على وصفه بعميل اخملابرات
األجنبية الذي يقود ثلة من اإلرهابيني حتت مسمى

الثورات خالل الربيع العربي، والذي وصفه البعض
بأنه لوارنس العرب اجلديد؟

داعية التدخل األجنبي يف الشرق األوسط

Bernard-Henri Lévy ولد برنار هنري ليفي
يف 5 يوليو 1948 باجلزائر، أثناء االحتالل الفرنسي،

ولكن أسرته انتقلت إلى باريس بعد مولده بأقل من
عام.

ورغم أن العالم يعرفه صحافياً وأكادميياً وناشطاً
سياسياً وفيلسوفاً، فإن هناك عامالً آخر وفّر لليفي

حرية احلركة وإمكانية القيام برحالت كثيرة يف بعض
مناطق الصراعات الدولية، أال وهو أنه مليونير،

فقد وصلت ثروته عام 2004 إلى 150 مليون
يورو، وميلك ثماني شركات باإلضافة إلى

استثمارات ضخمة يف البورصة، ما يؤهله للعب
دور املليونير املغامر يف مناطق احلروب اخلطرة.

لم يكن ظهور ليفي األول يف ميدان التحرير خالل
ثورة 25 يناير 2011، ولكن محطته األولى كانت

خالل احلرب الهندية -الباكستانية عام 1971، حني
دعم عملية فصل بنغالدش عن باكستان، وطالب
اجملتمع الدولي بالتدخل دعماً لها، وهو ما أفضت

إليه احلرب.
والحقاً، كان من أبرز مثقفي الغرب الذين طالبوا
بالتدخل السياسي والعسكري ضد الصرب لوقف

اجملازر يف البوسنة، ثم أيد تدخل حلف شمال
األطلسي )ناتو( ضد

صربيا لضمان استقالل
إقليم كوسوفو عام

1999
ليفي يف دارفور

عام 2007، على وقع
االنتخابات الرئاسية
الفرنسية، عقد ليفي

مع عدد من مثقفي
اليسار الفرنسي ائتالفاً
للضغط على مرشحي

الرئاسة نيكوال
ساركوزي وسيغولني

رويال من أجل ضمان
أن ينخرط الرئيس
الفرنسي اجلديد يف

دعم جهود القبض على الرئيس السوداني عمر
البشير وتسليمه إلى محكمة العدل الدولية على

ضوء أحداث إقليم دارفور السوداني.
وتركزت رؤى ليفي يف ما خص السودان حول

حتمية دعم "احملافظات املسيحية يف اجلنوب" إلمتام
استفتاء حق تقرير املصير يف جنوب السودان،

وتزكية قائد التمرد يف دارفور عبد الواحد النور،
قائد جيش حترير السودان، باعتباره يقدم إسالماً

ودولة/ثورة 23 يوليو 1952 املصرية باعتبارها خطراً
على مسار الثورة.

وكتب: "احلقيقة أن كل هذا حدث ألول مرة يف
التاريخ العربي احلديث دون شعار مناهض ألمريكا أو

مناهض للغرب ودون أن يحرق علم إسرائيل ودون
أن تُرفع الشعارات البالية عن الصهيونية".

ثم شرح تخوفه من اإلسالميني، وحتديداً من
اإلخوان املسلمني، بالقول إن مشروعهم حيال

اجملتمع غير معروف، وتساءل: هل اتخذوا مسافة من
حركة حماس الفلسطينية؟ هل تخلوا عن حل تطبيق

الشريعة اإلسالمية؟ وماذا عن عالقتهم بأفكار سيد
قطب؟

ليفي والثورة الليبية
من حسن حظ ليفي أنه صديق شخصي منذ عام

1983 للرئيس
الفرنسي نيكوال
ساركوزي الذي
تزامن عهده مع بداية
الربيع العربي، ما
سهل عملية تواصل
ليفي مع اإلليزيه يف
السنوات األولى
لالضطرابات يف مصر
وسوريا وليبيا.
واعتبرت نيويورك
تاميز يف أبريل 2011
أن برنار هنري ليفي
يُعدّ السبب الرئيسي
يف اعتراف باريس
السريع بالثورة
واملعارضة يف ليبيا،
بل والضغط على

أمريكا للقيام باملثل، وأشارت إلى أن ليفي كان
ضابط اتصال بني الثوار من جهة والرئيس الفرنسي

من جهة أخرى.
ووصفته الغارديان البريطانية يف مارس 2011 بوزير

اخلارجية الثاني (B(، وكشفت أن اتصاله القوى
بساركوزي وحتركه يف ليبيا أغضبا وزير اخلارجية

الفرنسي آنذاك آالن جوبيه الذي اعتبر ذلك تدخالً يف
صالحيات منصبه.

مطرود من تونس
على عكس الظهور الهادئ يف ميدان التحرير، أو

الترحيب الكبير بوجوده يف ميادين القتال احلربي يف
ليبيا، خرج آالف التونسيني يف الشوارع منددين

بزيارته لبالدهم يف 1 نوفمبر 2014، يف فترة كانت
البالد منشغلة باالنتخابات التشريعية والرئاسية، ما

اضطر أمن مطار قرطاج إلى إخراجه من الباب
اخللفي، ثم ترحيله من األراضي التونسية يف اليوم

التالي.
وأصدر الرئيس التونسي وقتذاك املنصف املرزوقي

بياناً جاء فيه أن "ما مت ترويجه عن دعوة رئيس
اجلمهورية املنصف املرزوقي للسيد برنار هنري ليفي

لزيارة تونس ال أساس له من الصحة مطلقاً".
وقال مستشار املرزوقي للعالقات الدولية أنور

الغربي إن "مَن وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني
ودعم غزة ال ميكنه أن يضع يده يف يد رجل

صهيوني".
وأصدرت الهيئة الوطنية لدعم املقاومة العربية

ومناهضة التطبيع والصهيونية بياناً ندد بالزيارة. ومما
جاء يف البيان: "يعلم اجلميع أن وجوده يعني أن

مصيبة ما ستحدث بالبلد، فمن وجه له الدعوة؟
وهل يعقل أن توجه الدعوة إلى إرهابي صهيوني

خطير برز مبواقفه املعادية ألمتنا ولقضايانا
الوطنية؟".

ليفي بعد الربيع العربي
يوضح ظهور ليفي يف مهرجان كان السينمائي عام
2016 ملاذا ذهب أخيراً إلى كردستان العراق، إذ

شارك ليفي يف املهرجان بفيلم وثائقي من تأليفه
وإخراجه وإنتاجه بعنوان "البشمركة" يتناول دور

األكراد ضد داعش، وطرح قضية أن اإلسالم
املستنير الذي بحث عنه من البوسنة وجده اليوم يف
أرض كردستان حيث يعيش األكراد السنة والشيعة

والكلدان واألشوريون واملتحدثون باآلرامية واليهود
جنباً إلى جنب يف حرية".

اآلن، يبلغ ليفي 68 عاماً من العمر، وعلى ما يبدو
أن دور رجل األعمال الفيلسوف سوف يالزمه حتى

وفاته، ما ينبئ بظهور جديد له يف بؤرة توتر جديدة
حول العالم.

من ميدان التحرير إلى كردستان... ماذا يفعل برنار هنري ليفي يف مناطق األزمات؟

وأشار تقرير الغارديان إلى أن تواصل ساركوزي مع
املتمردين يف ليبيا عبر ليفي أثمر عن قرار األمم املتحدة

حول ليبيا والغطاء اجلوي الذي وفره حلف الناتو
للثوار.

وحينما حل ضيفاً على مهرجان كان السينمائي عام
The "2012 لعرض الفيلم الوثائقي "قسم طبرق

Oath of Tobruk، من تأليفه وإخراجه،
حدثه مراسل فرنسا 24 عن القلق الذي أثاره صعود

اإلسالميني إلى الواجهة يف ليبيا وتأكيد رئيس اجمللس
االنتقالي مصطفى عبد اجلليل يف خطاب أكتوبر
2011 على اعتماد الشريعة اإلسالمية كمصدر

للتشريع يف البالد.
فقال ليفي: "ما أحارب من أجله بجانبهم هو

الوصول إلى التصالح بني العالم اإلسالمي وبني
الدميقراطية. اإلسالم والدميقراطية ميكن أن يجتمعا

دون أن يتخلى كل منهما عن رسالته... ليست
الدميقراطية على الطريقة األمريكية وإمنا على

الطريقة اإلسالمية مع احترام حرية التحرك والتعبير
واملساواة بني الرجل واملرأة وما إلى ذلك".

وإلى جانب دوره املهم يف ليبيا، يُعتبر ليفي من أوائل
مَن طالبوا بالتدخل األجنبي العسكري حلماية الثورة

السورية ضد نظام بشار األسد، وذلك يف مايو
2011، كما شارك يف تنظيم مؤمترات للمعارضة

السورية يف باريس.

برنار يف اسرائيل
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unusual in Washington. “All US adminf
istrations have rival voices within the
cabinet vying for the president’s ear,” he
said.
 Many others, however, see this state
of affairs as deeply unsettling to the US
administration in terms of policymaking
as it tries, for instance, to deal with the
complicated issues of the Middle East.
They point to the unfilled senior foreign
policy positions and the administration’s
disproportionate reliance on politically
inexperienced family members and milif
tary personnel to manage some of the
key diplomatic and global security portf
folios.
 Joe Macaron, an analyst at the Arab
Centre in Washington, said “Washington
in the next few years might be distracted
by its own political troubles at home.”
As disappointing as this might be for
Middle East leaders continuously seekf
ing cues from the United States, Trump
will soon be focusing on America’s next
elections, if he hasn’t already.
 Compared to the Reagan years, Washf
ington has grown unprecedentedly bitter
and fractious even if its taste for good
coffee has tremendously improved.

* Oussama Romdhani is the chief editor of the Arab
Weekly.

sively on striking a deal with Iran, givf
ing up quickly on PalestinianfIsraeli
peacefmaking or on listening to conf
cerns of some of America’s traditional
allies in the region.
The Trump administration introduced
the restrictive notion of transactional
benefits in foreign policy and the averf
sion to riskftaking when such benefits
are not obvious. Derived from this are
a shortfterm attention span and impaf
tience with international complexities.
This often leaves Washington watchers
in the Middle East with no clue as to
the United States’ longfterm vision for
the region.
 For now, attention seems to be limf
ited to the immediate task of fighting
the Islamic State (ISIS) and making
sure it does not reach American shores.
The jury is still out on many of the
other priorities.
 The Trump administration has, for
instance, shown only fluctuating interf
est in the security challenges facing its
traditional European allies. Concerns
over North Africa’s risks of instability
just across the Mediterranean from
Europe only exist in the realm of thinkf
tank discussions. Adamant about showf
ing he can do better than Obama,
Trump has tried to improve ties with
some regional allies such as Egypt and

Americans’ attitudes on Islam, for
instance, are split. A recent Pew survey
indicated that 65% of Republicans
asked said Islam is “more likely to
encourage violence among its believers
than other religions” while 69% of
Democratic respondents rejected that
view. On other issues, the public is
divided between proponents of global
involvement and those who favour
domestic insularity.
 In Washington this divide is reflected
in the recurring comparisons of US forf
eign policy under Trump to that of the
Obama administration.
Jim Zogby, the president of the Arab
American Institute, complained to The
Arab Weekly that “Trump basically
turned Syria over to the Russians and
the Iranians. There is no policy. There is
no broader vision for the region.”
US disengagement preceded Trump’s
election, however. Disengagement and
wariness about involvement abroad
have been common to all US adminisf
trations since the Vietnam War and were
accelerated by the wars in Iraq and
Afghanistan.
Miscalculations led Barack Obama to
give up on Syria, leaving a politicalf
military void that Russia was eager to
fill. Obama, with his muchfflaunted
“pivot” to Asia, focused almost excluf

By Oussama Romdhani 

The Washington I found this month is
a changed city and I am not referring
to the incredible number of Starbucks
coffee shops that have sprung up on
every street corner of the capital city. I
am talking about the politics in a city
where political debate never stops.
Even for someone who lived through
the polarising years of Ronald Reagan,
today’s mood in Washington seems
more acutely polemical than ever.
Much of the debate too often takes an
acrimonious turn as the focus inevitaf
bly turns to the personality and leaderf
ship of one person: US President Donf
ald Trump. Somehow, you have the
impression you are in the middle of an
election campaign that refuses to go
away.
US domestic and foreign policies are
too often defined through the presif
dent’s persona and not through a disf
cussion of the merits of such policies.
Some of the discussion of the adminisf
tration’s policies is predictably influf
enced by the wide partisan divide
between Republicans and Democrats.
The divide seems to have grown durf
ing the last year or so.
This gap separates views on both
domestic as well as foreign affairs.

The Changed Face of Washington

Saudi Arabia, two countries that had felt
neglected by a Democratic administraf
tion that was too slow to draw the lesf
sons of the illffated “Arab spring.”
 Relying on Washington experts to
explain the Middle East policies of the
current administration is a fool’s errand.
The majority do not seem to see through
Trump’s leadership and the confused
decisionfmaking process surrounding
him. Leadership divisions have come to
the surface in recent weeks over the
mixed signals sent by the administration
over issues ranging from the Qatari crif
sis to North Korea. It is too early to tell
if the new measures against Iran are a
harbinger of a slightly different
approach.
 Internal disagreements are fought
publicly. Trump’s open criticisms of his
own secretary of state and important
members of Congress are striking examf
ples. These divisions might explain
some of the hesitant and conflicting
steps that have further muddled any
messages the administration tried to
convey to the outside world. Even those
in the Arab world who share the adminf
istration’s rejection of militant Islamism
and Iran’s adventurism have been conf
fused by the seemingly improvised
travel bans targeting Muslim majority
countries.
 The RAND Corporation’s Jeffrey
Martini said he sees divisions as nothing
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ترجمة وحترير : احلسيني محمد 

نشر موقع )جيروزاليم بوست( اإلسرائيلي مقاالً
للباحث اإلسرائيلي سيث فرانتزمان ) أنظر الصفحة

املقابلة للمقال باللغة اإلجنليزية( يحلل فيه زيارة امللك
السعودي ملوسكو أوائل الشهر اجلاري، والتي تعد

زيارة تاريخية كونها األولى مللك سعودي إلى
روسيا. وما يزيد أهمية الزيارة هو امللفات املطروحة

فيها وأبرزها النفوذ اإليراني غير املسبوق يف سوريا
ولبنان، والذي يقلق إسرائيل، ويجعل نتائج هذه

الزيارة مهمة لها أيضًا.

هل تستجيب موسكو للمخاوف
السعودية اإلسرائيلية؟

يتساءل املقال يف بدايته إن كانت موسكو ستأخذ يف
اعتبارها قلق البلدين بخصوص الوجود اإليراني يف

املنطقة؛ خاصة مع االنفتاح السعودي جتاه روسيا
والذي يأتي بعد عقد من بدء تراجع النفوذ األمريكي

يف املنطقة، حيث ظلت السعودية عمودًا أساسيًا يف
سياسة الواليات املتحدة وحلفائها يف املنطقة طوال

أكثر من نصف قرن، قبل أن تشعر اململكة باختالف
توجه الواليات املتحدة يف املنطقة خالل فترة

حكم أوباما.
قال وزير اخلارجية السعودي إن بالده تريد

حتسني عالقتها بروسيا ووصفها بالقوة
العظمى، وذلك يف قمة العشرين التي

عقدت يف يناير )كانون الثاني( 2016 بعد
ذلك ويف أبريل )نيسان( 2016، جتاهلت

السعودية أوباما يف إحدى الزيارات وحضر
أمير الرياض فقط ليستقبله، وليس امللك.

ويشير املقال لتقارير صحافية تناولت
صفقة أسلحة ضخمة تتم بني السعودية

وروسيا منذ 2015
تأتي زيارة امللك السعودي يف فترة غير عادية مير بها

الشرق األوسط، بحسب الكاتب. كانت ثورات
الربيع العربي تسعى إلقرار الدميقراطية،لكنها جلبت

النزاع يف بلدان مثل سوريا وليبيا، ومن وجهة نظر
السعودية فهذه الثورات هي منبع التطرف والفوضى

اللذان يهددان اململكة. تدخلت السعودية ملنع سقوط
امللكية يف البحرين يف 2011 ودعمت اجلنرال عبد

الفتاح السيسي يف عزل اإلخوان املسلمني من السلطة
يف 2013 كما دعمت الثورة السورية يف بدايتها،
وأيدت اتفاقية جنيف 1 وقرار مجلس األمن رقم

2254، واللذين تضمّنا إقامة انتخابات ونقل السلطة
من يد األسد.

يضيف الكاتب أن السعودية رحبت بانتخاب ترامب
واستضافته يف شهر مايو )آيار( املاضي حلضور القمة

العربية اإلسالمية األمريكية، والتي انتقد ترامب فيها
إيران يف حضور 50 دولة مسلمة. تتشارك السعودية

مع إسرائيل يف قلقها من التهديد اإليراني يف املنطقة
والتدخل اإليراني يف سوريا ودعمها حلزب اهلل.

لعبت السعودية دور الوسيط يف السياسة اللبنانية منذ
معاهدة الطائف عام 1989، وكان حزب اهلل يف هذه

األثناء يستوعب السياسة اللبنانية على مهل.

أسست إسرائيل لعالقات متينة مع موسكو حتت
حكم نتينياهو، وذلك عبر الزيارات واملكاملات
واللقاءات الشخصية. وأكدت على أهمية منع

إيران من إقامة قواعد عسكرية يف سوريا وأبدت
قلقها من الوجود اإليراني قرب اجلوالن، حتديدًا

بعد وقف إلطالق النار بوساطة روسية أمريكية
أردنية يف يوليو )متوز( املاضي.

ال تهتم روسيا فقط بسوريا وصداقتها مع إيران،
بل تريد أن تكون العبًا مهمًا يف املنطقة بجانب

الواليات املتحدة.
يصف تسيفي ماجن الزيارة بأنها ”ليست مجرد

زيارة رسمية”، وهو السفير السابق إلسرائيل يف
روسيا والباحث مبعهد دراسات األمن القومي،

ويضيف: «ليست مجرد زيارة من ملك
السعودية، بل هي تغيير لصورة روسيا يف

املنطقة«. واملوقف يف سوريا هو جزء هام من هذا
بحسب ماجن، حيث تعد روسيا الداعم الرئيسي

لنظام األسد هي وإيران، والتي تعتبر عدوة
السعودية؛ هناك منافسة محتدمة بينهما بحكم أن

السعودية تقود املعسكر السني يف املنطقة، اختارت
إسرائيل االصطفاف فيها بجانب السعودية

واخلليج.

معارضة متطرفة بعينها، فالسعودية تعي أن النظام الذي
تدعمة سوريا وإيران اآلن هو صاحب اليد العليا يف

املعركة. ويقول جوزانسكي للصحيفة: «سيبقى األسد
رئيسًا يف الوقت احلالي، لذا حتاول السعودية احتواء

اخملاطر وتقليل اخلسائر«.
يفكر العب آخر يف هذا الصراع يف تغيير سياسته نحو

إيران، ويتحدث الكاتب هنا عن ترامب والواليات
املتحدة، التي من احملتمل أن تنسحب من اتفاق إيران أو
أن تعلن احلرس الثوري اإليراني منظمة إرهابية. حتاول

الواليات املتحدة أن حتتفظ باململكة حليفة لها،
وأعلنت أن اململكة أنفقت 15 مليار دوالر على

منظومة ثاد األمريكية للدفاع اجلوي، بينما كان امللك
يف موسكو.

يقول الباحث: «ال يجب أن ننسى أن عالقات
الواليات املتحدة والسعودية قوية، ويف ظل عدم
استبدال روسيا للدور األمريكي يف املنطقة، فإن

السعودية تسعى لتعزيز رهاناتها واحلصول على بعض
اإلجنازات يف سوريا«. وبالنسبة لروسيا، يقول الكاتب
إن هذا اللقاء يبرز دور موسكو املتزايد يف صناعة القرار

السياسي يف الشرق األوسط.
تريد السعودية استقرار املنطقة بعد ست سنوات من

الفوضى يف العراق وسوريا وأماكن أخرى، وبناء عليه
فهي تعترف مبخاطر اجملموعات املتطرفة التي تشعل

احلروب األهلية. وهو ما ميكن أن يقود السعودية
للتسوية يف سوريا بحيث يبقى األسد يف السلطة

وتعرض السعودية تقبله مجددًا يف املعسكر العربي
مقابل تراجع النفوذ اإليراني. وهو ما ميكن أن يحقق

هدف السعودية بتقليل نفوذ إيران يف لبنان واليمن
والعراق.

يختم الكاتب بالقول أن هذا سيجعل روسيا مستفيدة؛
إذ ستكون احلكيم الذي يدعم االستقرار يف املنطقة،

وسيكون تطورًا ترحب به إسرائيل طاملا طمأنتها
موسكو بأنها ستستمر يف أخذ مخاوفها يف االعتبار،

وأن روسيا لن تتخلى عنها بتوصيات سعودية.

زيارة تاريخية ألول مرة مللك سعودي الى موسكو انتظرها بوتني بفارغ الصبر
جيروزاليم بوست: زيارة امللك سلمان ملوسكو.. ماذا تعني لسوريا وإيران وإسرائيل؟

أما روسيا فعلقت بجانب سوريا وإيران، ويقول
ماجن: ”ال تهتم روسيا فقط بسوريا وصداقتها مع

إيران، بل تريد أن تكون العبًا مهمًا يف املنطقة بجانب
الواليات املتحدة”، وهو ما يعني أن روسيا حققت

)معجزة( باستقبالها ملك السعودية ووفده املكون من
1500 شخص.

يضيف ماجن للصحيفة أن إسرائيل موجودة يف هذه
اللعبة التي تضم روسيا وسوريا وإيران والسعودية،

حتى إن لم تكن العبًا أساسيًا، ويقول: ”ال نعلم ماذا
ستكون نتيجة الزيارة، لكن يف العموم إسرائيل وضعها

جيد”.

احتواء اخملاطر وتقليل اخلسائر

تشير تقارير صحافية -نشرت أثناء الزيارة -لتوقيع
السعودية مذكرة تفاهم على صفقة أسلحة، وقد

،S-400 تتضمن منظومة صواريخ الدفاع اجلوي
بحسب قناة العربية. إال أن باحثًا آخرًا مبعهد دراسات

األمن القومي -وهو يوئيل جوزانسكي-ينبه إلى أن
اتفاقًا من هذا النوع قد يطول أمد حدوثه. حيث يقول

يف حديثه للصحيفة: ”كانت زيارة لها رمزية هامة،
والرمزية تعني الكثير عند العرب وعند السعوديني”.

ويضيف جوزانسكي أن السعوديني يسعون لدفع
روسيا نحو تقليل التواجد اإليراني يف سوريا، وأنهم

«مستعدون لعرض استثمارات على روسيا مثل
صندوق االستثمار املشترك وذلك نظير ما يطلبونه

منهم يف سوريا«. ويتعرض لنقطة أخرى تهم
السعوديني يف سوريا وهي االستثمار يف إعادة

إعمارها، ويقول إن السعودية قد تستثمر يف املناطق
السنية لتزيد من قوتها وتأثيرها.

قد يكون املقابل هو أن تنهي السعودية دعمها جلماعات

* تريد السعودية استقرار املنطقة بعد ست سنوات من الفوضى يف العراق وسوريا
وأماكن أخرى، وبناء عليه فهي تعترف مبخاطر اجملموعات املتطرفة التي تشعل
احلروب األهلية. وهو ما ميكن أن يقود السعودية للتسوية يف سوريا بحيث يبقى

األسد يف السلطة وتعرض السعودية تقبله مجددًا يف املعسكر العربي مقابل تراجع
النفوذ اإليراني. وهو ما ميكن أن يحقق هدف السعودية بتقليل 

نفوذ إيران يف لبنان واليمن والعراق.
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Guards Corps a terrorist organization.
The US is trying to shore up Saudi Aras
bia as an ally, announcing that the kings
dom was spending $15 billion on a
THAAD missile defense system while
the king was in Moscow.
 “One needs to remember that the US
and Saudis have strong relations and
with Russia not replacing US instability
in the Gulf, they [Saudi Arabia] are
hedging their bets and have some
accomplishments in Syria,” says
Guzansky.
 For Russia, the meeting illustrated
the increased role Moscow plays in the
Middle East as a power broker.
 Saudi Arabia wants stability in the
region after six years of chaos in Iraq,
Syria and elsewhere. To that end, it recs
ognizes the dangers of extremist groups
that feed off civil wars. This could lead
to tradesoffs in Syria as Assad remains
in power and Saudi Arabia offers to
accept Assad back into the Arab fold in
exchange for Iranian influence being
rolled back.
 That would fit the Saudi goal of
reducing Iranian influence in Lebanon,
Yemen, and Iraq.
 Russia benefits by being seen as a
wise backer of stability in the region.
For Israel, this would be a welcome
development as long as Jerusalem can
be assured Moscow continues to weigh
Israel’s concerns and Jerusalem is not
left behind by Saudi overtures to Moss
cow.

competition” and Israel is involved on
the side of Saudi Arabia and the Gulf.
 Russia has become stuck working
alongside Iran in Syria, “but Russia is
not interested only in Syria or only to
be a friend of the Iranian player on this
table. They want to be an important
player in the region, together with the
US.”
 In this sense, he says Russia has
“crossed a river” in welcoming the
Saudi King and his massive 1,500 pers
son entourage.
 In the complex chessboard of Russia,
Syria, Iran and Saudi Arabia, Magen
says “Israel is not the main factor in this
game, but is one of them.”
 “We don’t know what will be the
result of this visit, but generally speaks
ing Israel is in a good position,” he
says.
 During the visit, reports emerged that
Saudi Arabia had agreed to a memorans
dum of understanding on arms purs
chases. According to AlsArabiya, this
could include the Ss400 air defense
missile system.
 Dr. Yoel Guzansky, a senior fellow at
the Institute for National Security Studs
ies, cautions that it could be a long time
before this deal happens.
 “It was an important visit symbolis
cally and symbolism means a lot [in the
Arab world] and to the Saudis,” he says,
agreeing that in Syria both Israel and

cussing a major arms deal since 2015.
 Saudi Arabia intervened to stop the
monarchy in Bahrain from being overs
thrown in 2011 and backed General
Abdel Fattah alsSisi’s removal of the
Muslim Brotherhood from power in
Egypt in 2013. Initially, it supported the
rebellion against Bashar Assad, endorss
ing the Geneva 1 communique and UN
Security Council Resolution 2254 that
envisioned elections and a transition
from Assad’s rule.
 Saudi Arabia welcomed Donald
Trump’s election and hosted him in
May for the Arab Islamic American
Summit, attended by 50 Muslim couns
tries; Trump criticized Iran at the sums
mit.
 Israel and Saudi Arabia share coms
mon interests in concerns about the Iras
nian threat to the region; Iranian
involvement in Syria; and support for
Hezbollah.
 Saudi Arabia, since the 1989 Taif
Accords, has been a keen broker in
Lebanese affairs only to watch Hezbols
lah slowly digest Lebanese politics.
 Under Prime Minister Benjamin
Netanyahu, Israel has cemented close
ties with Moscow through repeated pers
sonal meetings and phone calls.
 Israel has stressed the importance of
denying Iran permanent bases in Syria
and its concerns about an Iranian press
ence near the Golan, particularly after a

BY SETH J. FRANTZMAN

It was the first visit by a ruling Saudi
king to the Russian capital, a symbolis
cally historic meeting that has wides
ranging implications for the Middle
East.
 With Iran influence at an allstime
high in the region, the visit especially
has major implications for Israel as
Jerusalem tries to navigate the threats
posed by Iran’s involvement in Syria
and Lebanon.
 Will Moscow heed Israel and Saudi
Arabia’s concerns about Iran in the
region? Saudi Arabia’s opening to Russ
sia comes in the context of the decades
long decline of US influence in the
Middle East.
 Saudi Arabia has been a pillar of US
policy and alliances in the region for
more than half a century, but under
president Barack Obama, the Kingdom
began to sense that US policy was drifts
ing from its familiar tether.
 At the G20 in January 2016, Saudi
Foreign Affairs Minister Adel alsJubeir
said he wanted to “improve our relas
tionship with Russia,” and called Russia
a “great power.” Obama was snubbed
by the Kingdom when he arrived on a
visit in April 2016, met on the tarmac
by the governor of Riyadh and not the
king. According to various reports,
Saudi Arabia and Russia have been diss

THE JERUSALEM POST : WHAT DOES HISTORIC
SAUDIsRUSSIA MEETING MEAN FOR ISRAEL?

the Saudis want to reduce Iranian
involvement.
 To get the Russians to try and limit
the Iranian footprint in Syria, he says
Saudis “are willing to offer investments
to Russia, such as an investment fund,
and this is payment for what they are
asking Russia to do in Syria.”

“Another thing that interests the Saudis
in Syria is Saudi investment in rebuilds
ing Syria and the Saudis could do that in
the Sunni areas and strengthen the Sunni
population,” says Guzansky.

This might be in exchange for Saudi
Arabia ending backing for certain extres
mist rebel groups.
 Saudi Arabia understands that the
regime backed by Russia and Iran now
have the upper hand.
 “Assad will remain president for time
being so [Saudi Arabia] tries to mitigate
risk and lower the losses,” he says.
 Another player in all this is the US.
Trump is considering a new Iran policy,
possibly abandoning the Iran deal or
declaring the Islamic Revolutionary

July ceasesfire bros
kered by Russia, Jordan
and the US.
 It is “much more
than just a symbolic
visit,” says former
Israel ambassador to
Russia Zvi Magen, a
senior research fellow
at the Institute for
National Security Studs
ies.
 “It’s not just a visit
of the Saudi King, it’s a
change of Russia’s
image in the area,” he
says, arguing that the
Syrian context is
important because Russ
sia is the main backer
of the Assad regime
alongside Iran and Iran
is an enemy of Saudi
Arabia.
 With Saudi Arabia
the leader of the Sunni
camp in the region, he
says there is a “bitter

It’s not just a visit of the Saudi King, it’s a change of Russia’s image in the area,” he says, arguing“
that the Syrian context is important because Russia is the main backer of the Assad regime alongs

side Iran and Iran is an enemy of Saudi Arabia.
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لقد كانت نواة تلك العقيدة يف اخلطاب الذي ألقاه
جيمي كارتر أمام الكونغرس ردا على التدخل

السوفيتي يف أفغانستان يف األزمة التي نشبت عام
1979، وأيضا إنذارا منه للسوفييت من مغبة أي

محاولة منهم لبسط نفوذهم يف اخلليج العربي.
هذا زبيغنيو بريجينسكي، مستشار كارتر لشؤون األمن

القومي يف تلك احلقبة يلخص العقيدة الكارترية حول
الشرق األوسط واخلليج العربي يف هذه الكلمات

الصريحة: "ليكن موقفنا واضحا، فأي محاولة
للسيطرة على منطقة اخلليج "الفارسي" من جهة أي قوة

أجنبية كانت، سوف نعتبره تهديدا للمصالح احليوية
للواليات املتحدة، وسوف نواجهه بكل الوسائل

املتاحة و من ضمنها العسكرية".
بعد ذلك بحوالي35  سنة من السيطرة املطلقة،

كسرت روسيا هذا املبدأ عندما فاجأت اجملتمع
الدولي بتدخلها العسكري يف سوريا عام 2015،

الذي كان مبثابة عودة مظفرة إلى الشرق األوسط منذ
أن طرد الرئيس املصري الراحل أنور السادات

اخلبراء الروس عام .1972
قد ظلت الواليات املتحدة تتخذ قرارتها فيما يخص

األحداث يف الشرق األوسط بشكل منفرد و مبعزل
عن اجملتمع الدولي طيلة السنوات التي تلت احلرب

الباردة، لكنها اليوم جتد نفسها مضطرة لألخذ يف

االعتبار الفاعل اجلديد يف املنطقة، وهم الروس،
فهم اليوم على خالف ما كانوا عليه إبان حرب

اخلليج األولى، عندما كانت روسيا يف حمأة االنهيار
تعاني من آثار تفكك االحتاد وتدهور االقتصاد

وارتفاع التضخم، ووقفت موقف املتفرج حيال
الغزو األمريكي للعراق يف حرب اخلليج الثانية.

اليوم، أخذت روسيا صناع القرار األمريكيني على
حني غرة، فبعد أن كانوا يؤملون يف الروس أن
يضغطوا على نظام األسد يف سبيل جتريده من

األسلحة الكيماوية والدفع بعملية السالم بني الفرقاء
السوريني على األسس التي وضعتها الواليات

املتحدة وعلى رأسها التخلص من بشار األسد،

متكن بوتني من توفير احلماية العسكرية والسياسية
للنظام السوري، وقامت احلمالت العسكرية الروسية

من خالل سالح اجلو بتعويض الضعف الذي حلق
بالقوات السورية واسترجاع مساحات واسعة من

األراضي التي ضاعت منه يف السنوات األولى للحرب
األهلية بني النظام وفصائل املعارضة إلى جانب

داعش، مما يدل على أن االحتاد الروسي لم يعد يقنع
بأقل من تقاسم النفوذ بينه وبني الواليات املتحدة يف
املنطقة، األمر الذي يعد هزمية مُقَنّعَة وغير معلنة يف

صراع النفوذ حلساب الروس، سواء اعترف األمريكيون
بذلك أم لم يعترفوا.

ال شك أن الواليات املتحدة يف حلظة فارقة تراخت فيها

أستطاعت موسكو أن تفرض أجندتها على واشنطن بعدم تخليها عن حلفاءها فأوجدت لها موطن قدم
كيف سيكون مصير الشرق األوسط إذا ما سيطر عليه الروس؟
كتابة وحترير : طه خملير  - كانت العقيدة التي وضعها جيمي كارتر والتي حملت اسمه يف الثمانينيّات من القرن املاضي Carter Doctrine، األساس الذي بنيت عليه سياسة الواليات

املتحدة يف الشرق األوسط بعده، االستحواذ التملك والسيطرة التامة على املنطقة التي تزخر بالثروات الطبيعية على رأسها النفط والغاز، واستعمال كافة الوسائل مبا فيها القوة
العسكرية لضمان بقاء الشرق األوسط يف نطاق النفوذ األمريكي، واعتبار أي تدخل ألي قوة أجنبية يف املنطقة مبثابة تهديد صريح لألمن القومي األمريكي.

سياسة
POLITICS
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قبضتها وانفلت منها الزمام، وهي نفس اللحظة التي
استغلتها روسيا لإللقاء بثقلها يف املعضلة السورية،
كانت تلك اللحظة عندما رفضت الواليات املتحدة

بقيادة باراك أوباما التدخل العسكري ضد األسد يف أوج
األزمة وأشد مراحلها حرجا، هنالك أضاعت الواليات

املتحدة أكبر فرصة إلخراج الروس متاما من اللعبة،
وارتكبت خطأ استراتيجيا قاتال، وبات من الضروري

اآلن أن تعيد ترتيب أوراقها ووضع استراتيجية جديدة،
والتدقيق يف مداخل اللعبة اجليوسياسية التي تقودها قوى

منافسة، ومراجعة العوامل التي أدت إلى انتكاس
املوقف األمريكي.

تاريخيا، لم يقتصر احلضور الدولي للقوى األجنبية يف
الشرق األوسط على أمريكا وروسيا، فقد اتصلت

عالقة الهند والصني واليابان مثال باملنطقة ملئات السنني
من خالل احلركة التجارية البحرية بني الشرق والغرب و
جتارة العود والبخور بني اجلزيرة العربية والصني، وكان

سفراء الدولة العباسية يتواردون على اإلمبراطورية
التانغية يف الصني يف القرن الثامن الهجري.

وكان الصينيون حينها يطلقون على العرب اسم "دا
شي"، وأصله مأخوذ من لفظة "طازي" يف الفارسية،

التي بدورها تعني طائي، نسبة إلى قبيلة "طي" العربية،
ثم يف العصر احلديث حتول اإلسم إلى "أالبو" أي عربي،

كما أن العالقات بني احلزب الوطني الصيني املعروف
بكوومينتانغ وبني الدول العربية متتنت يف الثالثينيات
واألربعينات واخلمسينات من القرن املاضي، إلى أن

انقلب عليه الرئيس جمال عبد الناصر حلساب احلزب
الشيوعي الصيني، غرميه السياسي. وأوفدت الصني

لفيفا من الطالب املسلمني الصينيني للدراسة يف األزهر،
كما كان لهم دور يف التعريف بالقضية الصينية يف الدول
العربية، خالل احلرب الثانية مع اليابان التي نشبت عام

1937.
لكن الصني بعد الفترة اإلمبريالية الطويلة التي شهدت

انقطاع العالقات الصينية بالدول العربية، عادت يف
العقد األخير بقوة إلى الشرق األوسط عن طريق مبادرة

  OBORالتي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ
عام 2013 ، وتروم منها الصني تعزيز الشراكات

االقتصادية بينها وبني الدول العربية وفتح سوق للتجارة
احلرة، واملساهمة يف تطوير البنيات التحتية للدول العربية

مما يعزز نفوذها يف املنطقة من خالل برامج التنمية
البشرية وإنشاء اجلسور والسكك احلديدية وغيرها من
املشاريع العمالقة التي تضطلع بها الشركات الصينية.

الهند بدورها كان لها حضور يف حروب الشرق األوسط
التي خاضتها االمبراطورية البريطانية على يد الوحدات

الهندية املقاتلة التابعة لها.
بعد مغادرة القوات البريطانية الشرق األوسط يف أواخر

الستينيات، انتهز االحتاد السوفيتي الفرصة، وأبرم
حتالفات حيوية مع األنظمة العسكرية الناشئة يف

مصر والعراق وسوريا واجلزائر، ووفر لها الدعم
العسكري ملواجهة التحديات السياسية التي فرضتها

طبيعة املرحلة على ضوء الصراع بني املعسكر
الشرقي والغربي.

بعد الثورة اإليرانية عام 1979، وتراجع النفوذ
السوفيتي وانشغاله بأزماته الداخلية املتفاقمة، أنشأ

الرئيس األمريكي جيمي كارتر قوات للتدخل
السريع حتولت فيما بعد إلى القيادة املركزية

األمريكية املعروفة اختصارا بسينتكوم، وهي اإلدارة
املسؤولة عن الشرق األوسط ومصر، وأرسلت

الواليات املتحدة قوات حفظ
السالم إلى سيناء، املارينز إلى

لبنان، وقوات البحرية إلى
اخلليج العربي، لتحكم

قبضتها على مصير الشرق
األوسط من جميع اجلهات

بعد تدخلها حلماية النظام
السعودي من تهديدات

الرئيس العراقي الراحل صدام
حسني يف حرب اخلليج

األولى؛ التي دشنت بها أولى
قواعدها العسكرية الدائمة يف

اجلزيرة العربية.
اليوم، منذ الزيارة التي قام بها
الرئيس روزفلت غداة عودته

من مؤمتر يالطا عام 1945 إلى
الشرق األوسط، وعلى

ضفاف البحيرة املرة الكبرى يف
قناة السويس، عندما تعهد للملك عبد العزيز بأن
أمن السعودية من أمن الواليات املتحدة، وأن أي

تهديد للسعودية يعتبر تهديدا لألمن القومي
األمريكي، تعاقب الساسة األمريكيون على قلب

رجل واحد، ترومان، أيزنهاور، نيكسون، كارتر،
ريغان، بوش األب،  بيل كلينتون، وبوش االبن،
جميعهم ظلوا أوفياء للعهد الذي قطعه روزفلت،

واتخذته الواليات املتحدة على امتداد السنني عقيدة
راسخة، و أظهرت حرصا بالغا وصرامة مفرطة

على اعتبار منطقة اخلليج العربي والشرق األوسط
عموما من ضمن املناطق احليوية التي ال ميكن

التسامح مع أي قوة أجنبية تخطط الكتساب موطئ
قدم فيها.

اليوم، ولدهشة العرب أنفسهم، تعيش املنطقة
زلزاال جيوسياسيا، وتشهد تطورات راديكالية يف

املواقف التقليدية للدول الكبرى، أمريكا ومع تولي
دونالد ترامب وفِي غضون شهورمن انتخابه، أبدى
قدرا غير يسير من الالمباالة غير املعهودة إطالقا من
الرؤساء الذين سبقوه، فجميعهم كانت لهم عقيدة

متشددة بخصوص الشرق األوسط، وجميعهم عمل
على ردع كل من تسول له نفسه االقتراب من تلك

املنطقة، حتى يف عز قوة االحتاد السوفيتي، لم تتردد
الواليات املتحدة يف توجيه اإلنذارات شديدة اللهجة

إلى الروس محذرة إياهم من التدخل يف املنطقة،
وأنها لن تتردد حلظة يف اللجوء إلى اخليار العسكري.
ها هي روسيا اليوم، التي ال تخفي أطماعها
التوسعية، بل إيران وتركيا أيضا؛ يشغلون مساحات
واسعة كانت يف املدى القريب
مناطق نفوذ أمريكي خالصة،
يف سوريا والعراق واليمن وليبيا
واخلليج العربي، بل حتى
األنظمة العربية الديكتاتورية
وجدت فسحة التخاذ قرارات
سياسية وعسكرية منفردة مثل
مصر واجلزائر حيال األزمة
الليبية، واإلمارات وقطر حيال
األزمة يف القرن اإلفريقي، ما
كانت لتتجرأ عليها من قبل، بل
ميكن القول إن أحد أهم أسباب
األزمة اخلليجية احلالية هو
تراجع نفوذ الواليات املتحدة يف
املنطقة وانعكاس له، حيث
غياب ضابط السياسات
واملواقف أدى إلى اختالف
املسارات وتضارب املصالح.

والسؤال األكثر إحلاحا هنا هو: إذا كان نفوذ
الواليات املتحدة سوف يستمر يف التراجع والتهاوي

بالسرعة التي يتزايد فيها نفوذ االحتاد الروسي على
األرض؛ مبا يحققه من انتصارات عسكرية

وجيوسياسية يف سوريا وسيطرته على املزيد من
حقول النفط والغاز، ومتدده اخلفي إلى السواحل

اجلنوبية حلوض املتوسط، فهل يف مصلحة الشعوب
املضطهدة من طرف النظم املستبدة يف الشرق
األوسط، أن يستبدل النفوذ الروسي بالنفوذ

األمريكي؟
أليست أمريكا- على الرغم من دعمها أحيانا

للديكتاتورية يف الشرق األوسط، تظل دولة
دميوقراطية يخضع رئيسها للمحاسبة واملساءلة،
وتنتظره انتخابات رئاسية  شفافة، وتتمتع بحياة

حزبية حقيقية، وكونغرس له سلطة عزل الرئيس،

وصحافة حرة و مستقلة، ومنظمات حقوقية وازنة-
أفضل من دولة عريقة يف االستبداد مثل روسيا؟
أليست روسيا بلدا شموليا ناعما يتحول شيئا فشيئا
نحو نظام احلكم املطلق -كما صرح بذلك عميل الكي
جي بي السابق جينادي جودكوف املمنوع من احلديث
إلى وسائل اإلعالم الروسية حسب تقرير نشرته شبكة
سي بي إن األمريكية- يحكمه رجل مخابرات
مخضرم له ما يناهز عقدين يف السلطة، إلى جانب
حكومة يوجهها رجال اخملابرات واجليش، يضطهد

املعارضني ويلقي بهم يف املعتقالت، ويضيق على
حرية التعبير والصحافة، ويعادي األحزاب

ويضعفها، وميارس التعذيب يف السجون بنفس
األساليب الوحشية التي متارسها الدول العربية، بل

حتى االغتياالت السياسية كما وقع للمعارض بوريس
نيمستوف عندما أطلق عليه النار على جسر مطل على

الكرملني من طرف رجال تابعني لألجهزة األمنية
الروسية قبل عامني، ويدعم فساد األوليغارشية التي
حتتكر ثروات البالد، أليس ذلك أمرا مريعا إذا حققنا

يف مآالته ودالالته املستقبلية؟
أال يجعل النظام يف مصر مثال؛ أشد ميال إلى تقدمي

الوالء يف أول بادرة إلى موسكو التي ال تلقي باال
للتعذيب املمنهج الذي ميارسه النظام املصري يف حق
آالف املعتقلني، واإلعدامات املتسلسلة التي يصرفها

القضاء املوجّه مجانا للمعارضني؟
هل يأمل أحد بعد ذلك يف أن يقف الكرملني يوما

مدافعا عن حقوق اإلنسان يف الشرق األوسط وهو
املتهم بجرائم حرب يف شرق أوكرانيا، ألم يكون

بوتني هو اآلخر جالدا يوفر احلماية السياسية لألنظمة
االستبدادية، ويضفي عليها الشرعية عندما تنزل

بشعوبها أقسى العقوبات، وتسومهم ألوانا من القمع
والتنكيل؟، ألن يغري ذلك املستبدين يف الشرق

األوسط باالستبداد بشعوبها واالسترسال يف التضييق
على احلريات وهي أكثر اطمئنانا و أشد عزما ؟

أليس موقفها الداعم لبشار األسد، عينة من املواقف
التي سوف تتخذها يف املستقبل جتاه أي حركة تطالب

باحلقوق واحلريات يف الشرق األوسط، وإشارة إلى
نوع األنظمة التي سوف تسود يف املنطقة حتت سيطرة

االحتاد الروسي؟

* كاتب مغربي

* االحتاد الروسي لم يعد
يقنع بأقل من تقاسم

النفوذ بينه وبني
الواليات املتحدة يف

املنطقة، األمر الذي يعد
هزمية مُقَنّعَة وغير

معلنة يف صراع النفوذ
حلساب الروس
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قبضتها وانفلت منها الزمام، وهي نفس اللحظة التي
استغلتها روسيا لإللقاء بثقلها يف املعضلة السورية،
كانت تلك اللحظة عندما رفضت الواليات املتحدة

بقيادة باراك أوباما التدخل العسكري ضد األسد يف أوج
األزمة وأشد مراحلها حرجا، هنالك أضاعت الواليات

املتحدة أكبر فرصة إلخراج الروس متاما من اللعبة،
وارتكبت خطأ استراتيجيا قاتال، وبات من الضروري

اآلن أن تعيد ترتيب أوراقها ووضع استراتيجية جديدة،
والتدقيق يف مداخل اللعبة اجليوسياسية التي تقودها قوى

منافسة، ومراجعة العوامل التي أدت إلى انتكاس
املوقف األمريكي.

تاريخيا، لم يقتصر احلضور الدولي للقوى األجنبية يف
الشرق األوسط على أمريكا وروسيا، فقد اتصلت

عالقة الهند والصني واليابان مثال باملنطقة ملئات السنني
من خالل احلركة التجارية البحرية بني الشرق والغرب و
جتارة العود والبخور بني اجلزيرة العربية والصني، وكان

سفراء الدولة العباسية يتواردون على اإلمبراطورية
التانغية يف الصني يف القرن الثامن الهجري.

وكان الصينيون حينها يطلقون على العرب اسم "دا
شي"، وأصله مأخوذ من لفظة "طازي" يف الفارسية،

التي بدورها تعني طائي، نسبة إلى قبيلة "طي" العربية،
ثم يف العصر احلديث حتول اإلسم إلى "أالبو" أي عربي،

كما أن العالقات بني احلزب الوطني الصيني املعروف
بكوومينتانغ وبني الدول العربية متتنت يف الثالثينيات
واألربعينات واخلمسينات من القرن املاضي، إلى أن

انقلب عليه الرئيس جمال عبد الناصر حلساب احلزب
الشيوعي الصيني، غرميه السياسي. وأوفدت الصني

لفيفا من الطالب املسلمني الصينيني للدراسة يف األزهر،
كما كان لهم دور يف التعريف بالقضية الصينية يف الدول
العربية، خالل احلرب الثانية مع اليابان التي نشبت عام

1937.
لكن الصني بعد الفترة اإلمبريالية الطويلة التي شهدت

انقطاع العالقات الصينية بالدول العربية، عادت يف
العقد األخير بقوة إلى الشرق األوسط عن طريق مبادرة

  OBORالتي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ
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مصر والعراق وسوريا واجلزائر، ووفر لها الدعم
العسكري ملواجهة التحديات السياسية التي فرضتها

طبيعة املرحلة على ضوء الصراع بني املعسكر
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لبنان، وقوات البحرية إلى
اخلليج العربي، لتحكم

قبضتها على مصير الشرق
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بعد تدخلها حلماية النظام
السعودي من تهديدات
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حسني يف حرب اخلليج

األولى؛ التي دشنت بها أولى
قواعدها العسكرية الدائمة يف

اجلزيرة العربية.
اليوم، منذ الزيارة التي قام بها
الرئيس روزفلت غداة عودته

من مؤمتر يالطا عام 1945 إلى
الشرق األوسط، وعلى

ضفاف البحيرة املرة الكبرى يف
قناة السويس، عندما تعهد للملك عبد العزيز بأن
أمن السعودية من أمن الواليات املتحدة، وأن أي

تهديد للسعودية يعتبر تهديدا لألمن القومي
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مصر واجلزائر حيال األزمة
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وجيوسياسية يف سوريا وسيطرته على املزيد من
حقول النفط والغاز، ومتدده اخلفي إلى السواحل
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املضطهدة من طرف النظم املستبدة يف الشرق
األوسط، أن يستبدل النفوذ الروسي بالنفوذ

األمريكي؟
أليست أمريكا- على الرغم من دعمها أحيانا

للديكتاتورية يف الشرق األوسط، تظل دولة
دميوقراطية يخضع رئيسها للمحاسبة واملساءلة،
وتنتظره انتخابات رئاسية  شفافة، وتتمتع بحياة

حزبية حقيقية، وكونغرس له سلطة عزل الرئيس،

وصحافة حرة و مستقلة، ومنظمات حقوقية وازنة-
أفضل من دولة عريقة يف االستبداد مثل روسيا؟
أليست روسيا بلدا شموليا ناعما يتحول شيئا فشيئا
نحو نظام احلكم املطلق -كما صرح بذلك عميل الكي
جي بي السابق جينادي جودكوف املمنوع من احلديث
إلى وسائل اإلعالم الروسية حسب تقرير نشرته شبكة
سي بي إن األمريكية- يحكمه رجل مخابرات
مخضرم له ما يناهز عقدين يف السلطة، إلى جانب
حكومة يوجهها رجال اخملابرات واجليش، يضطهد

املعارضني ويلقي بهم يف املعتقالت، ويضيق على
حرية التعبير والصحافة، ويعادي األحزاب

ويضعفها، وميارس التعذيب يف السجون بنفس
األساليب الوحشية التي متارسها الدول العربية، بل

حتى االغتياالت السياسية كما وقع للمعارض بوريس
نيمستوف عندما أطلق عليه النار على جسر مطل على

الكرملني من طرف رجال تابعني لألجهزة األمنية
الروسية قبل عامني، ويدعم فساد األوليغارشية التي
حتتكر ثروات البالد، أليس ذلك أمرا مريعا إذا حققنا

يف مآالته ودالالته املستقبلية؟
أال يجعل النظام يف مصر مثال؛ أشد ميال إلى تقدمي

الوالء يف أول بادرة إلى موسكو التي ال تلقي باال
للتعذيب املمنهج الذي ميارسه النظام املصري يف حق
آالف املعتقلني، واإلعدامات املتسلسلة التي يصرفها

القضاء املوجّه مجانا للمعارضني؟
هل يأمل أحد بعد ذلك يف أن يقف الكرملني يوما

مدافعا عن حقوق اإلنسان يف الشرق األوسط وهو
املتهم بجرائم حرب يف شرق أوكرانيا، ألم يكون

بوتني هو اآلخر جالدا يوفر احلماية السياسية لألنظمة
االستبدادية، ويضفي عليها الشرعية عندما تنزل

بشعوبها أقسى العقوبات، وتسومهم ألوانا من القمع
والتنكيل؟، ألن يغري ذلك املستبدين يف الشرق

األوسط باالستبداد بشعوبها واالسترسال يف التضييق
على احلريات وهي أكثر اطمئنانا و أشد عزما ؟

أليس موقفها الداعم لبشار األسد، عينة من املواقف
التي سوف تتخذها يف املستقبل جتاه أي حركة تطالب

باحلقوق واحلريات يف الشرق األوسط، وإشارة إلى
نوع األنظمة التي سوف تسود يف املنطقة حتت سيطرة

االحتاد الروسي؟
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قبضتها وانفلت منها الزمام، وهي نفس اللحظة التي
استغلتها روسيا لإللقاء بثقلها يف املعضلة السورية،
كانت تلك اللحظة عندما رفضت الواليات املتحدة

بقيادة باراك أوباما التدخل العسكري ضد األسد يف أوج
األزمة وأشد مراحلها حرجا، هنالك أضاعت الواليات

املتحدة أكبر فرصة إلخراج الروس متاما من اللعبة،
وارتكبت خطأ استراتيجيا قاتال، وبات من الضروري

اآلن أن تعيد ترتيب أوراقها ووضع استراتيجية جديدة،
والتدقيق يف مداخل اللعبة اجليوسياسية التي تقودها قوى

منافسة، ومراجعة العوامل التي أدت إلى انتكاس
املوقف األمريكي.

تاريخيا، لم يقتصر احلضور الدولي للقوى األجنبية يف
الشرق األوسط على أمريكا وروسيا، فقد اتصلت

عالقة الهند والصني واليابان مثال باملنطقة ملئات السنني
من خالل احلركة التجارية البحرية بني الشرق والغرب و
جتارة العود والبخور بني اجلزيرة العربية والصني، وكان

سفراء الدولة العباسية يتواردون على اإلمبراطورية
التانغية يف الصني يف القرن الثامن الهجري.

وكان الصينيون حينها يطلقون على العرب اسم "دا
شي"، وأصله مأخوذ من لفظة "طازي" يف الفارسية،

التي بدورها تعني طائي، نسبة إلى قبيلة "طي" العربية،
ثم يف العصر احلديث حتول اإلسم إلى "أالبو" أي عربي،

كما أن العالقات بني احلزب الوطني الصيني املعروف
بكوومينتانغ وبني الدول العربية متتنت يف الثالثينيات
واألربعينات واخلمسينات من القرن املاضي، إلى أن

انقلب عليه الرئيس جمال عبد الناصر حلساب احلزب
الشيوعي الصيني، غرميه السياسي. وأوفدت الصني

لفيفا من الطالب املسلمني الصينيني للدراسة يف األزهر،
كما كان لهم دور يف التعريف بالقضية الصينية يف الدول
العربية، خالل احلرب الثانية مع اليابان التي نشبت عام

1937.
لكن الصني بعد الفترة اإلمبريالية الطويلة التي شهدت

انقطاع العالقات الصينية بالدول العربية، عادت يف
العقد األخير بقوة إلى الشرق األوسط عن طريق مبادرة

  OBORالتي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ
عام 2013 ، وتروم منها الصني تعزيز الشراكات

االقتصادية بينها وبني الدول العربية وفتح سوق للتجارة
احلرة، واملساهمة يف تطوير البنيات التحتية للدول العربية

مما يعزز نفوذها يف املنطقة من خالل برامج التنمية
البشرية وإنشاء اجلسور والسكك احلديدية وغيرها من
املشاريع العمالقة التي تضطلع بها الشركات الصينية.

الهند بدورها كان لها حضور يف حروب الشرق األوسط
التي خاضتها االمبراطورية البريطانية على يد الوحدات

الهندية املقاتلة التابعة لها.
بعد مغادرة القوات البريطانية الشرق األوسط يف أواخر

الستينيات، انتهز االحتاد السوفيتي الفرصة، وأبرم
حتالفات حيوية مع األنظمة العسكرية الناشئة يف

مصر والعراق وسوريا واجلزائر، ووفر لها الدعم
العسكري ملواجهة التحديات السياسية التي فرضتها

طبيعة املرحلة على ضوء الصراع بني املعسكر
الشرقي والغربي.

بعد الثورة اإليرانية عام 1979، وتراجع النفوذ
السوفيتي وانشغاله بأزماته الداخلية املتفاقمة، أنشأ

الرئيس األمريكي جيمي كارتر قوات للتدخل
السريع حتولت فيما بعد إلى القيادة املركزية

األمريكية املعروفة اختصارا بسينتكوم، وهي اإلدارة
املسؤولة عن الشرق األوسط ومصر، وأرسلت

الواليات املتحدة قوات حفظ
السالم إلى سيناء، املارينز إلى

لبنان، وقوات البحرية إلى
اخلليج العربي، لتحكم

قبضتها على مصير الشرق
األوسط من جميع اجلهات

بعد تدخلها حلماية النظام
السعودي من تهديدات

الرئيس العراقي الراحل صدام
حسني يف حرب اخلليج

األولى؛ التي دشنت بها أولى
قواعدها العسكرية الدائمة يف

اجلزيرة العربية.
اليوم، منذ الزيارة التي قام بها
الرئيس روزفلت غداة عودته

من مؤمتر يالطا عام 1945 إلى
الشرق األوسط، وعلى

ضفاف البحيرة املرة الكبرى يف
قناة السويس، عندما تعهد للملك عبد العزيز بأن
أمن السعودية من أمن الواليات املتحدة، وأن أي

تهديد للسعودية يعتبر تهديدا لألمن القومي
األمريكي، تعاقب الساسة األمريكيون على قلب

رجل واحد، ترومان، أيزنهاور، نيكسون، كارتر،
ريغان، بوش األب،  بيل كلينتون، وبوش االبن،
جميعهم ظلوا أوفياء للعهد الذي قطعه روزفلت،

واتخذته الواليات املتحدة على امتداد السنني عقيدة
راسخة، و أظهرت حرصا بالغا وصرامة مفرطة

على اعتبار منطقة اخلليج العربي والشرق األوسط
عموما من ضمن املناطق احليوية التي ال ميكن

التسامح مع أي قوة أجنبية تخطط الكتساب موطئ
قدم فيها.

اليوم، ولدهشة العرب أنفسهم، تعيش املنطقة
زلزاال جيوسياسيا، وتشهد تطورات راديكالية يف

املواقف التقليدية للدول الكبرى، أمريكا ومع تولي
دونالد ترامب وفِي غضون شهورمن انتخابه، أبدى
قدرا غير يسير من الالمباالة غير املعهودة إطالقا من
الرؤساء الذين سبقوه، فجميعهم كانت لهم عقيدة

متشددة بخصوص الشرق األوسط، وجميعهم عمل
على ردع كل من تسول له نفسه االقتراب من تلك

املنطقة، حتى يف عز قوة االحتاد السوفيتي، لم تتردد
الواليات املتحدة يف توجيه اإلنذارات شديدة اللهجة

إلى الروس محذرة إياهم من التدخل يف املنطقة،
وأنها لن تتردد حلظة يف اللجوء إلى اخليار العسكري.
ها هي روسيا اليوم، التي ال تخفي أطماعها
التوسعية، بل إيران وتركيا أيضا؛ يشغلون مساحات
واسعة كانت يف املدى القريب
مناطق نفوذ أمريكي خالصة،
يف سوريا والعراق واليمن وليبيا
واخلليج العربي، بل حتى
األنظمة العربية الديكتاتورية
وجدت فسحة التخاذ قرارات
سياسية وعسكرية منفردة مثل
مصر واجلزائر حيال األزمة
الليبية، واإلمارات وقطر حيال
األزمة يف القرن اإلفريقي، ما
كانت لتتجرأ عليها من قبل، بل
ميكن القول إن أحد أهم أسباب
األزمة اخلليجية احلالية هو
تراجع نفوذ الواليات املتحدة يف
املنطقة وانعكاس له، حيث
غياب ضابط السياسات
واملواقف أدى إلى اختالف
املسارات وتضارب املصالح.

والسؤال األكثر إحلاحا هنا هو: إذا كان نفوذ
الواليات املتحدة سوف يستمر يف التراجع والتهاوي

بالسرعة التي يتزايد فيها نفوذ االحتاد الروسي على
األرض؛ مبا يحققه من انتصارات عسكرية

وجيوسياسية يف سوريا وسيطرته على املزيد من
حقول النفط والغاز، ومتدده اخلفي إلى السواحل

اجلنوبية حلوض املتوسط، فهل يف مصلحة الشعوب
املضطهدة من طرف النظم املستبدة يف الشرق
األوسط، أن يستبدل النفوذ الروسي بالنفوذ

األمريكي؟
أليست أمريكا- على الرغم من دعمها أحيانا

للديكتاتورية يف الشرق األوسط، تظل دولة
دميوقراطية يخضع رئيسها للمحاسبة واملساءلة،
وتنتظره انتخابات رئاسية  شفافة، وتتمتع بحياة

حزبية حقيقية، وكونغرس له سلطة عزل الرئيس،

وصحافة حرة و مستقلة، ومنظمات حقوقية وازنة-
أفضل من دولة عريقة يف االستبداد مثل روسيا؟
أليست روسيا بلدا شموليا ناعما يتحول شيئا فشيئا
نحو نظام احلكم املطلق -كما صرح بذلك عميل الكي
جي بي السابق جينادي جودكوف املمنوع من احلديث
إلى وسائل اإلعالم الروسية حسب تقرير نشرته شبكة
سي بي إن األمريكية- يحكمه رجل مخابرات
مخضرم له ما يناهز عقدين يف السلطة، إلى جانب
حكومة يوجهها رجال اخملابرات واجليش، يضطهد

املعارضني ويلقي بهم يف املعتقالت، ويضيق على
حرية التعبير والصحافة، ويعادي األحزاب

ويضعفها، وميارس التعذيب يف السجون بنفس
األساليب الوحشية التي متارسها الدول العربية، بل

حتى االغتياالت السياسية كما وقع للمعارض بوريس
نيمستوف عندما أطلق عليه النار على جسر مطل على

الكرملني من طرف رجال تابعني لألجهزة األمنية
الروسية قبل عامني، ويدعم فساد األوليغارشية التي
حتتكر ثروات البالد، أليس ذلك أمرا مريعا إذا حققنا

يف مآالته ودالالته املستقبلية؟
أال يجعل النظام يف مصر مثال؛ أشد ميال إلى تقدمي

الوالء يف أول بادرة إلى موسكو التي ال تلقي باال
للتعذيب املمنهج الذي ميارسه النظام املصري يف حق
آالف املعتقلني، واإلعدامات املتسلسلة التي يصرفها

القضاء املوجّه مجانا للمعارضني؟
هل يأمل أحد بعد ذلك يف أن يقف الكرملني يوما

مدافعا عن حقوق اإلنسان يف الشرق األوسط وهو
املتهم بجرائم حرب يف شرق أوكرانيا، ألم يكون

بوتني هو اآلخر جالدا يوفر احلماية السياسية لألنظمة
االستبدادية، ويضفي عليها الشرعية عندما تنزل

بشعوبها أقسى العقوبات، وتسومهم ألوانا من القمع
والتنكيل؟، ألن يغري ذلك املستبدين يف الشرق

األوسط باالستبداد بشعوبها واالسترسال يف التضييق
على احلريات وهي أكثر اطمئنانا و أشد عزما ؟

أليس موقفها الداعم لبشار األسد، عينة من املواقف
التي سوف تتخذها يف املستقبل جتاه أي حركة تطالب

باحلقوق واحلريات يف الشرق األوسط، وإشارة إلى
نوع األنظمة التي سوف تسود يف املنطقة حتت سيطرة

االحتاد الروسي؟
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يف السعودية.. 
كل أشكال العبودية ممكنة

”لم أعتقد يومَا أنني سوف أعود إلى وطني على قيد
احلياة” هذه كانت كلمات واحدة من ثلث عاملت

استطاع مجلس حقوق اإلنسان التابع للسفارة الهندية
بالسعودية حتريرهن من العمل حتت ظروف قاسية تشبه

العبودية يف يناير )كانون الثاني( املاضي، وقالت تلك
السيدة إنها قدمت إلى السعودية عن طريق أحد الوسطاء

الذي وعدها بوظيفة تستطيع أن تربح منها 1200 ريال
شهريًا أي )22 ألف روبية هندية(، فضلً عن سكن مريح

ومعاملة جيدة يف املكان الذي سوف تعمل فيه، ولكن
الوعود أصبحت سرابًا منذ اليوم األول؛ فوجدت السيدة
الهندية نفسها تعمل خادمة يف منزل كبير يسكنه 20 فردًا،

وكان يتوجب عليها العمل قرابة 18 ساعة يوميًا دون
راحة، ويف حال اشتكت من العمل كانت تتعرض
للضرب املبرح واملضايقة وأحيانًا كان سكان املنزل

يتحرشون بها جنسيًا، وقد وجدت السفارة الهندية ما
يقرب من 50 خادمة هندية شبه معدومي احلياة يعملن يف

السعودية يف ظروف تشبه العبودية.
ويف عام 2015 شهدت السعودية عملية جتارة بشرية

ضخمة، وذلك عندما وصل إلى السعودية حوالي 900
امرأة من موريتانيا بهدف العمل ممرضات يف املستشفيات

ومدرسات يف املدارس احلكومية يف السعودية، وذلك بناءً
على اإلعلن الذي أعلنته وزارة العمل السعودية على

موقعها اإللكتروني والذي من خلله توفر وظائف
ملواطني دولة موريتانيا للعمل يف اململكة سائقني وعماالً

ونادلني للذكور، واإلناث للعمل يف املستشفيات
ومدرسات يف املدارس، وبالفعل استغلت الكثير من

مكاتب التوظيف الوهمية يف موريتانيا هذا اإلعلن
وبدؤوا بالتسويق ألنفسهم على أنهم وسطاء يتعاملون

بشكل مباشر مع احلكومة السعودية من أجل شغل
وظائف شاغرة يف اململكة، وسارع إلى هذه املكاتب

اآلالف من املوريتانيني وذلك بسبب ارتفاع نسبة البطالة
يف موريتانيا التي تصل إلى أكثر من 40%، وكنهاية

مأساوية معتادة ملثل هذه القصص؛ مت توظيف من استطاع
من النساء املوريتانيات الوصول إلى السعودية يف مجال

اخلدمات املنزلية وعاملت النظافة، مقابل أجر قليل
وساعات عمل كثيرة وظروف مهينة من ضرب وحترش

جنسي.

يف مطلع فبراير )شباط( من هذا العام، داهمت
الشرطة السعودية مقرًا ملمارسة البغاء يف الرياض،

وألقت القبض على 29 امرأة كينية، وبعد التحقيقات
اتضح أن هؤالء الفتيات قدمن من قرى فقيرة يف كينيا

إلى السعودية من أجل العمل نادالت وخادمات يف
املطاعم واملنازل مقابل أجر مغرٍ، ولكن عندما وصلن

مت إجبارهن على العمل يف البغاء. وتعاني الكثير من
الفتيات الوافدات يف السعودية من نفس مصير العمل
يف البغاء واالستغلل اجلنسي، فقد صرحت إحداهن

لوكالة رويترز عام 2015 وقالت ”كنت أشعر أنني
عاهرة فقد كان رب منزلي يجبرني على ممارسة

اجلنس معه وكنت أطيعه حتى أستطيع العودة إلى
بلدي بسلم”.

اإلمارات.. حيث االتّجار بالبشر
واجلنس مقابل احلياة

حتتل اإلمارات املركز 32 يف مؤشر العبودية العاملي
لعام 2016، وذلك ألنها من أهم األماكن التي تنشط

فيها جتارة األفراد القادمني من شرق أوروبا ومن
جنوب آسيا ومن أفريقيا للعمل إما يف البغاء أو للعمل
بالسخرة أي العمل يف اخلدمة أو أعمال البناء لساعات

طويلة مقابل أجر ضئيل، ويساعد نظام الكفالة
اإلماراتي على تنشيط مثل هذه اجلرائم؛ فالعامل ال

يستطيع أن يغادر اإلمارات أو تغيير مكان عمله إال
مبوافقة صاحب العمل، مما يجعل العمال والعاملت

عرضة للستعباد يف العمل أو االستغلل اجلنسي.
يف السنوات األخيرة، بذلت حكومة اإلمارات الكثير

من اجلهد من أجل ملحقة هؤالء الذين يتاجرون
بالبشر؛ ففي العام املاضي فقط استطاعت الشرطة

حترير 17 مذكرة اتهام تتضمن 65 شخصًا متورطًا يف
عمليات اجتار بالبشر، وعلى الرغم من ذلك فما

زالت مهمة الشرطة اإلماراتية صعبة للغاية يف حتديد
هوية املستعبدين جنسيًا يف اإلمارات، وذلك ألن

بعض التقارير تشير إلى أن يف مدينة دبي وحدها يعمل
ما يقرب من 30 ألف امرأة يف البغاء، وليس كلهن

مستعبدات جنسيًا، فالبعض دفعته ظروف احلياة
القاسية أو غريزة الطمع للحصول على املال الكثير،
وللمقارنة البسيطة ميكن للعاملة األجنبية أن تتقاضى

5 آالف درهم يف الشهر، أما التي تعمل يف البغاء

قدومهن إلى لبنان مت اختطافهن وبيعت املرأة الواحدة
بألفي دوالر إلى بيوت ممارسة الدعارة والبغاء، وجتبر
املرأة أو الفتاة على ممارسة اجلنس يوميًا مع عشرة رجال،

وال حتصل على أي مقابل مادي، فقط طعام بسيط
ومكان متواضع للنوم.

بخلف حالة اإلجهاد اليومي العنيف الذي تتعرض له
الفتيات، فقد روين أنهن كنّ يتعرضن للضرب والتعذيب

بشكل متكرر يوميًا، وغير مسموح إلحداهنّ باخلروج
من الفندق إال لإلجهاد أو املعاجلة من األمراض اجلنسية
الناجتة عن ممارسة اجلنس غير اآلمن مع رجال مختلفني

ملرات عديدة يوميًا، وأحيانًا كان يسمح لبعضهنّ باملعاجلة
من األمراض التي تصيب اجللدية أو ضعف العظام،
وهذه األمراض ناجتة عن عدم تعرض هؤالء الفتيات

للضوء لشهور، فاألبواب موصدة، وزجاج النوافذ مطلي
باللون األسود الذي يحجب الضوء والرؤية عن الغرف.

وتعاني العديد من السوريات هذا املصير يف لبنان بسبب
ضعف أداء احلكومة اللبنانية يف مواجهة االجتار

بالسوريات الذي يزداد يومًا بعد يوم منذ اندالع الثورة
السورية، وحتتل لبنان املركز ـ20 يف مؤشر العبودية العاملي

للعام املاضي.
وليس اجلنس فقط هو احلالة الوحيدة التي يستعبد فيها

اللجئون السوريون يف لبنان؛ فالشهر املاضي أصدرت
اليونيسيف إحصائية تفيد بأن 180 ألف طفل سوري

تتراوح أعمارهم ما بني 5 إلى 14 سنة يعملون يف ظروف
قاسية يف لبنان، خصوصًا يف إشارات املرور ويف احلقول

ويف املصانع ويف أعمال البناء. هؤالء األطفال تركوا
سوريا وقد سببت احلرب لهم أضرارًا نفسية، والظروف

القاسية التي يعيشها األطفال يف العمل يف لبنان قد تزيد
هذه األضرار، وهم ال ميلكون خيارًا آخر يجب عليهم

العمل حتى ينقذوا أنفسهم وأسرهم من الضياع.

500 ألف مُستعبد يف مصر

يصنف مؤشر العبودية العاملي مصر من أسوأ الدول التي
يكثر بها العمل اإلجباري واالجتار بالبشر، ويفيد التقرير
بأنه يوجد يف مصر حوالي 573 ألف شخص يف ظروف
استعبادية، وتتنوع هذه الظروف ما بني العمل بالسخرة

والتجنيد اإلجباري وزواج املتعة، واألخير هو أشهر
صور االستعباد الذي تشتهر به قرى فقيرة يف مصر منذ

عقود، حيث ما بني احلني واآلخر يأتي رجال أغنياء من

توقيت الزواج ففي فصل الصيف ترتفع األسعار،
وعلى حسب شكل الفتاة وجمالها، فكلما كانت

الفتاة جميلة زادت عمولة الوسيط، وتتلخص مهمة
الوسيط يف كتابة العقود -ليست لها قيمة قانونية غالبًا
-، وترتيب املقابلة بني الشخص والفتاة، فاملقابلة تتم

يف مكتب الوسيط وأحيانًا يأخذ الوسيط فتاة أو
مجموعة من الفتيات إلى القاهرة ملقابلة الزوج

املؤقت.
الزواج السياحي ليس املدخل الوحيد للستغلل

اجلنسي لإلناث يف مصر، فهناك طريق آخر يعرف بـ
)مكاتب تسيير الزواج(؛ فهو املكان الذي يذهب إليه

كل من يرغب يف الزواج العاجل خصوصًا الفتيات
اللئي وصلن سنًا متأخرة  –يف نظر ذويهن -ولم

يتزوجن بعد. يف شهر أغسطس )آب( العام املاضي مت
نشر  تقريرًا صحفيًا يرصد فيه الظاهرة، وينقل

شهادات ضحايا وقعوا يف جرمية االستغلل اجلسدي
عن طريق هذه املكاتب؛ فتقول إحداهن إنها قد

تزوجت عن طريق أحد املكاتب برجل ادعى أنه من
اخلليج، ولكن بعد ثلثة أيام أجبرها على ممارسة

اجلنس مع رجل آخر، لتتجه الحقًا إلى قسم الشرطة
وهناك تبني أن هذا الرجل مصري وسُجن من قبل.

ويف إحصائية ذكرها تقرير رصيف 22 نقلً عن
مؤسسة املرأة اجلديدة؛ فإن 48% من الرجال الذين

يتجهون ملكاتب تيسير الزواج يبحثون عن املتعة
اجلنسية فقط، وأن معظم املكاتب تكون متورطة يف
هذه اجلرمية، ويف عامي 2014-2015 فقط ألقت
السلطات املصرية على 1098 مِن مَن يديرون هذه

املكاتب الستغللهم الفتيات وإجبارهن على العمل
يف الدعارة أو تزويجهن بشكل صوري فقط لرجال

بغرض املتعة اجلنسية.
هناك أيضًا ظاهرة جديدة أخرى يف مصر، فبعض
العائلت الفقيرة يرسلون أطفالهم إلى أوروبا من

أجل العمل عبر مراكب الهجرة غير الشرعية، وألن
األطفال املصريني ليسوا سوريني -ليست هناك حرب

يف بلدهم -وال ميلكون تصاريح للدخول إلى أوروبا،
هناك مجموعة من الدورات التدريبية التي تعقد يف

مصر حتديدًا يف مدينة اإلسكندرية بعنوان )إزاي تبقى
سوري؟( والتي يتعلم فيها الطفل كيف يتحدث مثل

السوريني، وتشير التقارير إلى أن عدد األطفال
املصريني الذين يتم تهريبهم إلى أوروبا تضاعف بنسبة
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احلكومات العربية تخوض حربا الهوادة فيها ضد اإلجتار بالبشر ومطاردة السماسرة والقوادين
خادمات وعاهرات وعمال بالسخرة.. ماذا تعرف عن االجتار بالبشر يف الوطن العربي؟

فتجني ما يقرب من 20
ألف درهم شهريًا.

بألفي دوالر يف لبنان

يف أبريل )نيسان( العام
املاضي داهمت الشرطة
اللبنانية فندق )تشيز
موريس( يف مدينة جونيه،
لتجد 75 امرأة سورية، متّ
احتجازهن وإجبارهن على
ممارسة البغاء مع رجال
مقابل املال، وبعد
التحقيقات اتضح أنهن
غادرن سوريا بسبب
ظروف احلرب التي مزقت
عائلتهن وبلدهن، وأتني
إلى لبنان بسبب وعود
بالزواج وفرص عمل
وحياة كرمية تعوضهن عن
ما عشنه يف سوريا بسبب
احلرب، ولكن بعد

الدول العربية إلى مصر كي يتزوجوا من فتيات
مصريات بغرض املتعة فقط، وعلى الرغم من أن

القانون املصري ال يسمح للفتيات دون 18 عامًا
بالزواج؛ إال أن القاصرات هن السنّ املفضل للباحثني

عن زواج املتعة أو الزواج بنية الطلق.
وطبقًا لتقارير اجمللس القومي لألمومة والطفولة
مبصر، فإن الفتيات اللتي تُقدِم عائلتهن على

تزويجهن من أثرياء عرب تتراوح أعمارهن ما بني
12- 16 عامًا، وتتجه 80% من هذه العائلت إلى

الزواج السياحي أو زواج املتعة ألنهم يجدون فيه حلً
بسيطًا للهروب من الفقر، وذلك ألن سعر الفتاة البكر

يكون بني 10-25 ألف جنيه مصري، والفتاة غير
البكر ال يزيد سعرها عن 10 آالف جنيه مصري، وال

تتزوج الفتاة مرة واحدة بل ميكن أن تتزوج عشر
مرات يف عامٍ واحد، ألن مدة الزواج تكون غالبًا بني
أسبوع وشهر، وال ينتظرون مرور أشهر؛ بل تتزوج

الفتيات حينما يتواجد الزبون أو السائح العربي
الثري.

هذه التجارة ليست فقط مربحة للفتيات وأسرهن، بل
مربحة أيضًا للوسطاء الذين غالبًا ما ميتهنون مهنة

احملاماة، ويحصل الوسيط على مبلغ يتراوح ما بني
مائة وألف دوالر يف الزيجة الواحدة، على حسب

كتابة وحترير : محمد صالح عبداجلواد - يف نهاية شهر يوليو)متوز( املاضي  2017 أعلنت دولة غانا منع إصدار تأشيرات ملواطنيها من أجل العمل خادمات وعماالً يف اخلليج، وذلك بعد إصدار وزارة اخلارجية األمريكية تقريرها السنوي عن االجتار
بالبشر أو Human Trafficking ، ويعرف التقرير حاالت االستعباد البشري بأنها خطف البشر واستغاللهم يف التجارة اجلنسية وبيعهم للعمل يف البغاء، أو توظيفهم يف أعمال تشبه أعمال السخرة، أو استغالل األطفال غير البالغني للعمل يف

أعمال شاقة. ويوضح ارتفاع حاالت استعباد البشر يف دول مختلفة حول العالم من ضمنهم املواطنون الغانيون واملواطنون القادمون من أفريقيا وجنوب آسيا وشرق أوروبا للعمل يف الدولة اخلليجية. واستنادًا إلى هذا التقرير باإلضافة إلى مؤشر
العبودية العاملي نوضح لكم يف هذا التقرير أشهر حاالت االستعباد البشري املوجودة يف العالم العربي يف الوقت احلالي، باإلضافة إلى حقائق ووقائع من بعض الدول العربية مدعومة مبصادر موثوقة.

حقوق وحريات
The rights & freedoms
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ومقارنة باألرقام التي قدمها يف تقرير العام املاضي متثل
األرقام اجلديدة زيادة مبقدار الثلث عن عام .2015 وقال

كاو جيامنينغ كبير ممثلي اإلدعاء يف تقريره إن جهود مكافحة
الفساد "لن تهدأ بالتأكيد". وتابع عدم التهاون مع الفساد

سيستمر بالتأكيد. ونقل اإلعالم الرسمي عن الرئيس
الصيني شي جني بينغ قوله إن كبار املسؤولني الصينيني يف
حاجة لوضع ضوابط لضمان عدم إساءة استغاللهم ومن
حولهم السلطة وإنهم ينبغي أن ميارسوا االنضباط الذاتي

بدرجة أكبر وذلك يف رسالة موجهة بشأن مكافحة الفساد.
وقالت وكالة أنباء الصني اجلديدة الرسمية )شينخوا( إن شي

قال خالل ورشة عمل حول مكافحة الفساد إن كبار
املسؤولني ينبغي أن ميارسوا االنضباط الذاتي وأن "يتخلوا
عن املزايا اخلاصة." ونقلت الوكالة عن شي قوله إن كبار

املسؤولني ينبغي أن يضعوا ضوابط "ضد املزايا اخلاصة ملنع
أنفسهم ومن حولهم من إساءة استغالل السلطة."

واستخدام نفوذهم بحيادية وحذر وبشكل قانوني. وتورط
األقارب وخاصة الزوجات واألبناء يف العديد من فضائح

الفساد يف اآلونة األخيرة.
ويرى بعض اخلبراء ان قضايا الفساد وعلى الرغم من

اإلجراءات املتبعة ال ميكن السيطرة عليها بشكل تام، بسبب
ارتباط بعض القضايا بشخصيات كبيرة قد يصعب

محاسبتها، يضاف الى ذلك تفشي احملسوبة وعدم نزاهة
بعض املؤسسات القضائية.

خسائر الفساد

ويف هذا الشأن قالت اللجنة املركزية ملتابعة االنضباط وهي
اللجنة املسؤولة عن مكافحة الفساد يف الصني على موقعها
الرسمي على اإلنترنت إن الصني متكنت من استعادة 2.3

مليار يوان )331.27 مليون دوالر( كانت قد خسرتها
بسبب الفساد يف أول 11 شهرا من العام املاضي من أكثر من

70 منطقة ودولة. وتأتي تلك األنباء بعد أن حولت بكني
تركيز حملتها ملكافحة الفساد إلى استعادة أموال هربت

للخارج بصورة غير قانونية يف إطار حملة )سكاي نت( التي
تشارك فيها عدة وكاالت وبدأت يف عام .2014

وقالت اللجنة إن 908 مطلوبني كانوا فارين احتجزوا من
بينهم 122 مسؤوال حكوميا. وأضافت اللجنة أنها ستعزز

حملتها من خالل توثيق التنسيق يف حملتها بالتركيز على
دول وقضايا رئيسية وبزيادة التعاون الدولي. وعادت يانغ

شيو تشو أكثر متهمة مطلوبة بسبب الفساد يف الصني - وهي
نائبة سابقة لرئيس بلدية ونتشو يف إقليم تشجيانغ بشرق

البالد - إلى الصني من الواليات املتحدة يف نوفمبر تشرين
الثاني وسلمت نفسها بعد 13 عاما من الهروب. وقالت

الصني إنها ستحاكم أحد الرؤساء السابقني ألجهزة اخملابرات
لديها بعد اتهامه بتلقي الرشى واستغالل النفوذ للتدخل يف

إنفاذ القانون.
من جانب اخر يضم البرملان الصيني نحو مائة ملياردير

ثرواتهم بالدوالر وتفوق ثروة 209 من األكثر ثراء منهم
اجمالي الناجت الداخلي لبلجيكا، وفق ما نشرته مجلة

"هورون" يف بداية الدورة السنوية للمجالس احمللية املنتخبة يف
البلد الشيوعي املترامي األطراف. ويف أروقة قصر الشعب

الضخم يف ساحة تيانامنني يف بكني جتتمع النخبة السياسية
ككل سنة وعلى مدى عشرة ايام مع كبار قادة احلزب

الشيوعي. ويضم املؤمتر االستشاري ومجلس الشعب نحو
5100 عضو بينهم 209 موفدين تتجاوز ثروة كل منهم

ملياري يوان )276 مليون يورو( وفق تقرير ملعهد "هورون"
البحثي.

وافاد التقرير ان ثرواتهم مجتمعة تصل الى 3500 مليار
يوان )483 مليار يورو( وهو يوازي اجمالي الناجت الداخلي

لبلدان مثل بلجيكا أو السويد أو بولندا. وقالت "هورون"
التي تعد سنويا قائمة مرجعية للثروة يف الصني، انهم يف

غالبيتهم العظمى رجال اعمال وليسوا كادرات حزبية
ارتقت يف صفوف احلزب الشيوعي.

ومن بينهم أصحاب شركات االنترنت العمالقة "تنسنت"
)بوني ما( و"بايدو" )روبن لي( وصاحب شركة "خاومي"

)لي جون( للهواتف الذكية وملك املشروبات غير الكحولية
)تسونغ تشني هو، على رأس مجموعة واهاها(. على

الرغم من حملة واسعة حملاربة الفساد اعلنها الرئيس
شي جينبينغ منذ 2013 لتطهير صفوف احلزب، ال يزال

أصحاب الشركات اخلاصة موضع ترحيب يف قصر
تيانامنني مع سعي بكني الى اعادة توجيه اقتصادها نحو

االستهالك الداخلي. بحسب رويترز.
يتم اختيار اعضاء البرملان على مستوى الدوائر احمللية
اخلاضعة هي نفسها للسلطات املركزية. غير ان بعض

رجال االعمال االثرياء قد يلجأون إلى البقاء بعيدا عن
االضواء هذه السنة يف حني يضاعف احلزب الشيوعي
هجماته ضد "املضاربني يف قطاع العقارات" و"متاسيح
قطاع املال". ومن بني البرملانيني ارتفعت ثروات نحو

مائة منهم بنسبة 64% وفق "هورون" وهو تراكم للثروة
اسرع من اتساع االقتصاد الصيني الذي تراجع منوه

خالل السنوات املاضية إلى ادنى من %7.

اصالح اجليش

على صعيد متصل استغل الرئيس الصيني شي جني بينغ
زيارته التقليدية للمناطق النائية يف البالد حلث اجليش

على ضمان خلوه من الفساد واتباع أوامر احلزب بشأن
اإلصالح والتدريب. وأكد شي خالل زيارته لقوات

متمركزة يف تشانغجياكو وهي مدينة يف إقليم هيبي
اجملاور لبكني على رسالته املتعلقة بأهمية محاربة الفساد

خاصة بني صفوف القوات املسلحة.
ونقل التلفزيون احلكومي عن شي قوله إنه يدعو

للتخلص من األثر اخلبيث الثنني من القادة البارزين
السابقني الذين شملتهم حملة تطهير حكومية هما قوه
بوه شيونغ وشو تساي هو. وكان االثنان نائبني لرئيس

اللجنة العسكرية املركزية التي يرأسها شي. وحكم على
قوه بالسجن مدى احلياة العام املاضي. وتويف شو متأثرا

بالسرطان يف عام 2015 قبل محاكمته.
ويشرف شي على برنامج طموح لتحديث اجليش يشمل

خفض عدد القوات بنحو 300 ألف وتطوير أسلحة
حديثة مثل املقاتالت الشبح وحامالت طائرات. وكان
ذلك إلى جانب حتركات الصني النشطة يف بحر الصني

اجلنوبي املتنازع عليه قد أثار القلق باملنطقة غير أن الصني
تؤكد أن نواياها سلمية. ونقل التلفزيون عن شي قوله

إنه ينبغي للصني بناء جيش قوي عن طريق حتسني
التوعية السياسية واملضي قدما يف اإلصالح وضمان

اتباع القانون. وعرض التلفزيون صورا للرئيس وهو
يتحدث مع اجلنود يف ثكناتهم ويسألهم عن ظروفهم

املعيشية.
من جانب اخر قالت وزارة الدفاع الصينية إن جيش
البالد سوف يعزز اإلشراف املالي من خالل قواعد

احملاسبة متت مراجعتها ويبدأ تطبيقها يف أول يناير كانون
الثاني مما يعني أنه سيتعني التدقيق يف كل املعامالت املالية
للقوات املسلحة. وبصفته قائد القوات املسلحة الصينية

التي يصل قوامها إلى 2.3 مليون فرد جعل الرئيس شي
جني بينغ مكافحة الفساد يف اجليش أولوية قصوى له.

وحذر ضباط من أن املشكلة منتشرة لدرجة أنها قد
تقوض قدرة الصني على شن احلرب يف وقت تستعرض
فيه بكني بشكل متزايد نفوذها يف املنطقة واملناطق احمليطة

بها.وتشمل حملة شي ضد الفساد جيش التحرير
الشعبي بالفعل إذ جرى التحقيق مع عشرات الضباط
وسجنهم ومن بينهم النائبان السابقان لرئيس اللجنة

العسكرية املركزية. وذكرت وزارة الدفاع يف بيان قصير
على موقعها اإللكتروني أن شي أقر قواعد احملاسبة

اجلديدة. بحسب رويترز.
وقالت "يجب فحص كل األنشطة االقتصادية جليش

التحرير الشعبي والشرطة املسلحة الشعبية واملسؤوليات
االقتصادية لكوادر الزعامة واإلشراف عليها."

وأضافت أن التركيز سينصب على كبار الضباط الذين
خرجوا من اخلدمة أو من يعملون يف قوات االحتياط.

وأشارت الوزارة إلى أن احملاسبني العسكريني
سيحصلون على املزيد من السلطات جلمع األدلة

وفحص احلسابات البنكية ونشر نتائجها وأن اخملالفات
ستحال إلى ممثلني لالدعاء إلجراء املزيد من التحقيق.

احكام وقضايا

يف السياق ذاته قالت وسائل إعالم رسمية إن محكمة
صينية أصدرت حكما بالسجن عشر سنوات على

مسؤول كبير سابق يف إقليم يونان بجنوب غرب البالد
كان قد رشا زوجني ظهرا يف التلفزيون يف واحدة من أبرز

قضايا الفساد يف البالد. وذكرت وكالة الصني اجلديدة
)شينخوا( لألنباء أن احملكمة أدانت قاو جني سونغ زعيم

احلزب السابق يف كومنينغ بإعطاء وتلقي رشا وقضت
بسجنه عشر سنوات.

ومن بني تلك الرشا اثنتان قدمتا لزعيم احلزب السابق يف
يونان باي إنبي وزوجته تشانغ هوي تشينغ املديرة

السابقة لشبكة كهرباء يونان اململوكة للدولة يف مقابل
ترقيات. وظهر الزوجان يف فيلم وثائقي للجنة املركزية

للتفتيش بثه التلفزيون الرسمي العام املاضي وسرد
تفاصيل رغد احلياة التي يعيشها املسؤولون الفاسدون.

وصدر حكم باإلعدام مع وقف التنفيذ بحق باي يف
أكتوبر تشرين األول لقبوله رشا تتجاوز 37 مليون

دوالر. كما أدين قاو باستغالل منصبه ملساعدة ثمانية
أشخاص آخرين على احلصول على ترقيات. وأدين قاو

باحلصول على رشا يف مقابل تغييرات يف السياسة ومنح
شركات عقود إنشاء والسماح باستخدام أراض يف غير

األغراض اخملصصة لها.
من جانب اخر ذكرت وسائل إعالم رسمية صينية أن

ثالثة أطباء يف شنغهاي وطبيبا رابعا يف إقليم هونان
أوقفوا عن العمل حلني انتهاء حتقيقات يف مزاعم تلقيهم

رشى من شركات أدوية. ويف تقرير استقصائي أذاعه
التلفزيون املركزي الصيني يوم السبت ظهر مندوبو

مبيعات لشركات أدوية وهم يدفعون رشى ألطباء يف
ستة مستشفيات يف شنغهاي وهونان. وأضاف التقرير أن

الرشى تتراوح بني 30 و40 باملئة من أسعار األدوية.
بحسب رويترز.

وحتقق سلطات مكافحة الفساد يف شنغهاي يف الوقائع
وتعهدت السلطات يف هونان بتعزيز الرقابة على مبيعات

األدوية. وأرسلت اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم
األسرة فرقا للتحقيق. ويف يونيو حزيران انتقدت أعلى

هيئة ملكافحة الفساد يف الصني وزارة الصحة وإدارة
الغذاء والدواء بسبب مشكالت من بينها تلقي الرشى من

أجل صفقات شراء لألدوية. ونظام الرعاية الصحية
الصيني مثقل باملستشفيات املكتظة والفساد وعالقات
تتسم بالتوتر بني املوظفني واملرضى وتكافح احلكومة

لتنفيذ إصالحات فيه.

االحتجاز والتعذيب

الى جانب ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش
املعنية بحقوق اإلنسان وتتخذ من الواليات املتحدة مقرا

لها يف تقرير إن حملة مكافحة الفساد التي بدأت قبل
أعوام بتوجيهات من الرئيس الصيني شي جني بينغ
تعتمد على نظام سري لالحتجاز والتعذيب خارج

سلطة نظام العدالة اجلنائية الصيني الرسمي. ودعت
هيومن رايتس ووتش التي أصدرت تقريرها يف هوجن

كوجن إلى إلغاء النظام املعروف بشوانغقوي الذي قالت

إنه يشمل انتزاع اعترافات من أعضاء يف احلزب الشيوعي
الصيني باإلكراه. وقالت إن 11 شخصا على األقل وفقا

لتقارير إعالمية ماتوا بسبب هذا النظام منذ عام 2010
وقالت صويف ريتشاردسون مديرة املنظمة بالصني يف بيان

"بنى الرئيس شي حملته ملكافحة الفساد على نظام احتجاز
تعسفي وغير قانوني." وأضافت "تعذيب املشتبه بهم

لالعتراف لن ينهي الفساد وإمنا سينهي أي ثقة يف النظام
القضائي الصيني." وتقول هيومن رايتس ووتش إن التقرير
املكون من 102 صفحة هو أول تقرير عن نظام شوانغقوي

السري يستند إلى مقابالت مع محتجزين سابقني وأسرهم.
ونقل التقرير عن أحد احملتجزين قوله "ظلوا يطلبون مني
تفسير أمور... كم تلقيت من أموال. جعلوني أختلق
ذلك. اضطررت الختالقه لو لم أفعل لضربوني." ولم
تستجب اللجنة املركزية لفحص االنضباط املسؤولة عن

مكافحة الفساد ووزارة اخلارجية الصينية على الفور لطلب
التعليق على التقرير. بحسب رويترز.

وأقرت احلكومة الصينية بوجود مشكلة تعذيب يف نظامها
القانوني وحاولت مرارا التصدي لألمر وكانت أحدث

احملاوالت يف أكتوبر تشرين األول. وتعهد الرئيس شي جني
بينغ بعد وصوله للسلطة قبل أربعة أعوام بإطالق حملة

للقضاء على الفساد وحذر من أن املشكلة استفحلت حتى
باتت تهدد قبضة احلزب الشيوعي الصيني على السلطة.

واستهدفت احلملة مجموعة واسعة من كبار املسؤولني بينهم
مسؤولون كبار يف وزارات وقادة عسكريون وقضاة سابقون

وعدد من رؤساء شركات مملوكة للدولة. وأورد تقرير
هيومن رايتس ووتش تفاصيل عن عمليات اختفاء

واستخدام مفرط للتعذيب شمل احلرمان من النوم واملياه
والغذاء فضال عن استخدام الضرب.

قروض وصور عارية

من جهة اخرى تسربت صور ملئات النساء الصينيات، وهن
عاريات، حيث انتشرت بشكل واسع على اإلنترنت، وهي

صور قدمتها هؤالء النساء كضمان ألجل احلصول على
القروض، وميكن للمقرضني توجيهها لعائالتهن يف حال

عدم تسديدهن ما بذمتهن. وتسرب ملف يحتوي على صور
ملئة و67 امرأة على األقل، وهن عاريات، وقد التقطن هذه
الصور بأنفسهن وهن يحملن بطاقات الهوية الشخصية، يف

مقابل احلصول على قروض عبر منصة اإلنترنت "جيدايباو".
وقد أطلقت مواقع إلكترونية يف العام 2015، وهي تتيح

للمقرضني واملقترضني من األفراد حتديد املبالغ املقترضة
ونسب الفائدة عليها. وجاء ذلك يف إطار برنامج قروض

أطلق عليه اسم "قروض مقابل التعري". وتتيح هذه املواقع
احلصول على قروض قد ال تقبل املصارف منحها عادة.

بحسب فرانس برس.
ويتيح موقع "جيدايباو" التكتم على هوية املقرض، لكنه

يفرض معرفة هوية املقترض. ويف مسعى لتقليص مخاطر
عدم التسديد، اعتمد بعض املقرضني هذه الطريقة وطلبوا

من الفتيات إرسال صور عارية لهن إلرسالها إلى عائالتهن
يف حال لم يسددن ما بذمتهن. ونفى املوقع مسؤوليته عن

هذا األمر وأكد أن هذه الصور لم حتمل على خوادمه، وأنه
ال ميلك خاصية تتيح للمستخدمني إرسال صور أصال. وقال
بعد ذلك إنه تعقب هذه القروض وجمد حسابات املقرضني.

مكافحة الفساد يف الصني.. خلط أوراق أم اصالح جاد؟
 ضد الفساد
Against

corruption

كتابة وحترير : عبد االمير رويح - حملة القضاء على الفساد املستشري يف الصني التي يقودها الرئيس شي جني منذ
تولى منصبه قبل أكثر من أربع سنوات، أسهمت وبشكل كبير يف كشف العديد من امللفات املهمة، حيث اكدت بعض

التقارير ارتفاع اعداد قضايا الفساد التي نظرتها احملاكم الصينية بنحو الثلث العام املاضي. وشن بينغ حربا على
الفساد محذرا مثل من سبقه من الزعماء من أن املشكلة سيئة بدرجة قد تؤثر على قبضة احلزب الشيوعي على

السلطة، وسجن عشرات من كبار املسؤولني يف قضايا فساد واستغالل للمناصب من بينهم املسؤول األمني الكبير
السابق تشوه يونغ كانغ الذي كان يتمتع بنفوذ واسع. ويف تقرير سنوي للبرملان الصيني قال رئيس محكمة الشعب
العليا تشو تشيانغ إن احملاكم الصينية يف 2016 نظرت 45 ألف قضية فساد متهم فيها 63 ألف شخص لكنه لم يفصح عن

عدد من أدينوا أو يقدم أعدادا للمقارنة.
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كما أشارت الدراسة أنه يف فحص آللية وبيولوجية
املادة فلم يظهر على األنسجة أي ضرر، خالفا
لتلك العينات التي متت تدفئتها ببطء من خالل
الثلج، مشيرا إلى أن الباحثني استطاعوا غسل
محلول جزيئات أوكسيد احلديد من العينة بعد

تدفئتها بنجاح.
يأمل العلماء بأن تثير دراساتهم اهتمام صناعة

"الكريونكس"، التي تعد بتجميد األجساد
والرؤوس للعمالء بعد وفاتهم؛ أمال بإعادة احلياة

لها يف املستقبل عندما يتقدم الطب
وقال فريق البحث القائم على هذه الدراسة، إنه

يجب إجراء فحوصات إضافية قبل تطبيق
األسلوب اجلديد على املرضى، الفتة إلى أن

الفريق يقوم اآلن بفحص األسلوب على كلية
أرنب ونسيج بشري مركب من بشرة وعضلة

وأوعية دموية، حيث قال بروكبانك: "ستكون
هذه أول جتربة لنا مع األنسجة البشرية"، وأضاف:

"لو جنحت فسنواصل التقدم نحو أشكال أخرى،
مثل حفظ وجه اإلنسان ويديه"، لكنه قال إن هناك
صعوبة يف وضع جدول زمني عندما يتم استخدام

هذا يف اجلانب السريري؛ ألن هذا يعتمد على
املصادقة، وجتاوز العديد من التحديات العلمية.

يأمل العلماء بأن تثير دراساتهم اهتمام صناعة
"الكريونكس"، التي تعد بتجميد األجساد

والرؤوس للعمالء بعد وفاتهم؛ أمال بإعادة احلياة
لها يف املستقبل عندما يتقدم الطب.

سنويا وهم ينتظرون عملية زرع أعضاء.
وتبني الصحيفة أنه مت الترحيب بهذا اإلجناز كونه تطورا

مهما يف مجال cryopreservation، بشكل
يعطي الباحثني العلميني الفرصة لتدفئة أجزاء كبيرة من

العينات احملفوظة دون اإلضرار بها، مشيرة إلى أن
الباحثني استطاعوا جتاوز املشكلة، من خالل حقن

األنسجة بجزئيات مغناطيسية "نانو"، التي ميكن حتفيزها
يف مجال مغناطيسي، بشكل تولد دفعات سريعة

ومتتالية من احلرارة.
العالم يستعد حاليا ملشاهدة أول عملية إعادة شخص

إلي احلياة مجددًا مت جتميده بالنيتروجني منذ 50 عامًا،
بعدما عانى من السرطان الذي أودى بحياته يف 12 يناير
1967 وتلفت الصحيفة إلى أنه يف الوقت احلالي يجب

زرع األعضاء، خاصة القلب والكبد والكلى، يف
غضون ساعات؛ ألن اخلاليا تبدأ باملوت سريعا، وبعد

قطع العضو عن مجال سريان الدم، ونتيجة لهذا فإنه
يتم التخلص كل عام من نسبة 60% من القلوب

والرئات اجلاهزة للزراعة؛ ألن هذه األعضاء ال ميكن
االحتفاظ بها مجمدة إال لساعات قليلة.

كما ينوه التقرير إلى أن دراسة تقدر أنه لو متت زراعة

كان يرقد يف مستشفي "جليندالى" بوالية كاليفورنيا
األمريكية، حتى فارق احلياة ولكن بشكل غير

اعتيادي على اإلطالق ولم يتم دفنه بل يرقد يف
أنبوب مملوء بالنيتروجني ليحفظ جسده يف مدينة
"سكوتسديل" بوالية "أريزونا" األمريكية، ليكون

أول شخص يتم جتميده يف تاريخ البشرية.

إجناز كبير

يف أحدث تقرير علمي حول جتميد األعضاء
البشرية، قالت صحيفة "الغارديان" إن العلماء

األمريكيني جنحوا يف احلفاظ على أجزاء من أنسجة
القلب وألول مرة، يف تطور ميكن أن ميهد الطريق

لتخزين أعضاء اإلنسان ألشهر ولسنوات.
يشير التقرير إلى أن العلماء استخدموا أسلوب

التجميد وتدفئة األنسجة، فيما يعرف بـ
cryogenically، الفتا إلى أنه يف حال متت

توسعة العمل ليشمل أعضاء بشرية كاملة- ويتكهن
العلماء أن مبقدورهم فعل ذلك- فإن ذلك قد يؤدي

إلى إنقاذ حياة اآلالف من الناس الذين ميوتون

كتابة وحترير : إلهام محمد علي

يشهد العالم يف هذه الفترة ثورة علمية يف مجال زراعة
األعضاء البشرية بتقنية "النانو"

أفالم اخليال العلمي، واحلكايات األسطورية عن جتميد
البشر وإعادتهم للحياة مرة أخرى، ما هي إال خيال،

لكن أبحاث العلماء العلمية جعلته واقع ملموس نعيشه
ونراه بأعيننا يف الواقع وليس على شاشات التلفاز من

خالل فيلم رعب أو خيال علمي.
العالم يستعد حاليا ملشاهدة أول عملية إعادة شخص

إلي احلياة مجددًا مت جتميده بالنيتروجني منذ 50 عامًا،
بعدما عانى من السرطان الذي أودى بحياته يف 12 يناير

1967.
يف الوقت احلالي يجب زرع األعضاء، خاصة القلب

والكبد والكلى، يف غضون ساعات؛ ألن اخلاليا تبدأ
باملوت سريعا، وبعد قطع العضو عن مجال سريان

الدم، ونتيجة لهذا فإنه يتم التخلص كل عام من نسبة
60% من القلوب والرئات اجلاهزة للزراعة

وتعود التفاصيل عندما أصاب سرطان الكلى العالم
الفيزيائي "جيمس بيدفورد" ومتكن من جسده متامًا بينما

نحن نعيش عصر التقنية التي جتعل احملال واقعا  ملموسا
جتميد األعضاء.. إجناز علمي حوّل اخليال إلى حقيقة

علوم
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نصف األعضاء غير املستخدمة يف
عمليات ناجحة، فإنه سيتم
التخلص من فترة االنتظار يف غضون
عامني أو ثالثة أعوام، الفتا إلى أن
الدراسة احلالية تعد خطوة يف هذا
االجتاه.
ونقلت  الصحيفة عن البروفيسور يف
الهندسة البيولوجية محمد تونير،
الذي يعمل على
 cryopreservationيف جامعة
هارفارد، قوله: "هذا إجناز كبير،
وسيكون محفزا للكثير من الباحثني
حملاولة عمل هذا يف اخملتبرات، أنا
معجب به".

"النانو".. طفرة علمية

أوضحت دراسة أخرى باجمللة
العلمية للعلوم واألدوية املتعدية،
الطريقة اجلديدة لتجميد أعضاء
،nano-warming  اإلنسان
حيث مت حقن أوردة قلب خنزير
مبحلول cryoprotectant، ومت
خلطها بجزئيات أوكسيد احلديد
واملغلفة بالسيلكون؛ جلعلها خاملة
بيولوجيا، ومت تبريد العينات يف
محلول نيتروجني، ومن أجل
التذويب مت وضع العينة داخل لفة
إلكترو- مغناطيسية مصممة لتولد
حقال مغناطيسيا متناوبا، ومع تردد
احلقل أماما وخلفا حتركت اجلزيئات
داخل العنية بشكل سريع ومتتابع
لتدفئة النسيج على مستوى 100-
200 سي يف الدقيقة، أي بسرعة
10-100 من الوسيلة السابقة.

يف مقر منظمة  Alcorيف اريزونا / الواليات املتحدة، ميكن لالنسان مشاهدة العديد من االسطوانات الفوالذية التي تبلغ درجة البرودة بداخلها ناقص
196 درجة سلسيوس.يف هذه االسطوانات املبردة بالنتروجني السائل توجد اجسام بشرية طلب اصحابها ان يتم االحتفاظ بها للمستقبل، وبخاصة الى حني

حتقيق اجنازات طبية معينة تفيد يف معاجلة امراض كانت السبب يف وفاتهم، او الى حني التوصل الى وسيلة الطالة العمر.جتميد االنسان ليس باألمر اجلديد،
فمنذ الستينات من القرن املاضي بدأ عهد تطبيق هذا االسلوب الذي يحاول العلماء من خالله احليلولة دون حتلل اجلسم احملفوظ، وابقاء انسجته بحالة سليمة

الى وقت ميكن فيه ازالة التجميد عنها )واعادتها الى احلياة( ثانية.
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By : Ofer Tchernichovski

Ware surrounded by cultural products:
cities, technologies, the arts and music.
But culture is also deep inside us, in our
ability to speak, in our sense of
belonging, in our values. The capacity
of our brain to adapt to and integrate
culture is what makes us human: from
birth, your mind was set to absorb
concepts, technologies and social
conventions that accumulated over
thousands of generations. Feral children,
deprived of human society during early
life, can rarely recover, and often remain
dysfunctional throughout their lives. In
contrast, a socially isolated kitten will
develop into a fairly normal, functional
cat.
 Yet cultures can be seen (and heard)

in many non-human animals. Studying
them reveals some of the mechanisms
through which our own culture has
evolved. Cultures are not just the passive
accumulation of customs and traditions;
they are formed, and then sustained by a
fine balance between social forces. And
we can learn from other species about the
biological origin of those forces – as well
as how these forces are now shaping the
future of our culture.
 What are the social forces through
which cultures come about? Culture
often starts with an innovation by one
animal, which then spreads, as
neighbours adopt and modify the
successful behaviours they observe.
Some cultures, like social norms, are
sustained by obedience. Individual vervet
monkeys, for instance, can learn fast, but

as a group, they have rigid norms:
some food is allowed, while other,
perfectly good food is strictly avoided.
When juvenile males migrate to a new
group, they promptly drop their old
feeding habits and obey the new
group’s norms, with almost 100 per
cent conformity.
Other cultures are more flexible and
dynamic. Humpback whales have
distinct song cultures, which spread
over thousands of miles across the
oceans. These cultures, however, are
unstable and don’t last long: popular
songs quickly go out of fashion in
favour of the latest hit. For a culture to
accumulate, it must occupy a sweet
spot between high conformity and
instability. This seems to be the case in
many human cultures, as well as in
some of the most complex and
elaborate cultures in the animal world:
birdsongs.
 Walk outside and listen to the birds
singing. With some experience, you
will be able to identify bird species by
ear. More difficult, if not impossible,
would be to identify individual birds
by their unique song: this is how
songbirds themselves often recognise

an isolated bird that never had an
opportunity to learn a song from an adult
tutor. This new song will be abnormal:
isolated songs are often not even
recognisable as belonging to the species.
Juvenile birds, however, will readily
imitate the abnormal song of their isolated
colony founder, as will their offspring.
But with each generation, the songs
become slightly more similar to the
typical species ‘format’, and within four
generations a culture of wild-type songs
will emerge de novo. This is because birds
have an innate sense of aesthetics: while
imitating a song, the bird modifies it a
little to make it sound ‘right’.
 These modifications accumulate slowly
over generations, but it is possible to
accelerate them by raising a bird in the
company of a singing bird robot that is
programmed to imitate the bird. The
juvenile will first improvise a song, the
robot then imitates him, and the bird
reciprocates by imitating the robot’s song,
and so forth. This recursive feedback loop
allows an isolated bird to develop a fairly
normal song over time. Songbirds are
therefore capable of ‘jump starting’ 
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each other. Indeed, some birds alter
their song to convey different
messages. They can, for example,
communicate higher or lower
aggression by answering a
neighbour’s song with a more- or a
less-similar counter-song. Birdsong
is not only about attracting mates
and defending territories. In some
highly social songbirds, songs can
be ‘friendly’. And perhaps most
mysterious is the beauty of
birdsong: can songs elicit emotions
in other birds, as music does in
humans? We don’t know yet but,
like music, birdsong is a cultural
phenomenon.
 Juveniles acquire their songs by
imitating the songs of adults. In
this way, the vocal repertoire of
one generation of birds is culturally
transmitted to the next. The
accumulation of song imitations
over many generations can create
local ‘song dialects’ that can
remain stable for decades. In many
temperate-climate species, only
males sing but, even then, females
have an important role in cultural
transmission: they can instantly tell
a local male from a foreigner by
his dialect (and yes, they often
prefer the locals).
 What mechanisms allow
birdsong cultures to accumulate,
instead of collapsing into either
high conformity or chaos? In the
lab, the emergence of song culture
can be studied by establishing a
new songbird colony, starting with

What songbirds could teach us about constructive tweeting
Other cultures are more flexible and dynamic. Humpback whales
have distinct song cultures, which spread over thousands of miles
across the oceans. These cultures, however, are unstable and don’t
last long: popular songs quickly go out of fashion in favour of the
latest hit. For a culture to accumulate, it must occupy a sweet spot
between high conformity and instability. This seems to be the case
in many human cultures, as well as in some of the most complex

and elaborate cultures in the animal world: birdsongs.
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دفاعات البشر 
أمام غزو الذكاء
االصطناعي على

وشك االنهيار
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لندن- كسرت شركة غوغل حاجزا تاريخيا يف
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، بعدما حققت اختراقا

عبر تقدمي منوذج لبرنامج يستطيع تعليم نفسه بنفسه
من دون أي تدخل بشري أو برمجة مسبقة.

ويفتح هذا االبتكار اجلديد الباب واسعا أمام عصر
“الروبوت املفيد“، الذي قد يساعد اإلنسان على حتليل

البيانات أو املعلومات أو القيام مبهام معقدة بشكل
مستقل. كما ميهد الطريق أيضا ملنافسة مستقبلية من

قبل الذكاء االصطناعي للقدرات البشرية يف كافة
اجملاالت.

وقدمت غوغل هذا االبتكار عبر القدرة على ممارسة
لعبة “غو“ الصينية الشهيرة. و“غو“ هي لعبة تشبه

الشطرجن، لكنها أكثر تعقيدا بكثير، إذ حتتاج إلى وقت
أطول للتفكير ودراسات كل االحتماالت التي قد

تؤدي إلى الفوز. وميتد عمر اللعبة إلى اآلالف من
السنني. ومتكن البرنامج اجلديد من تعلم كل اخلبرات

البشرية يف اللعبة خالل أيام.

ويطلق على البرنامج اجلديد “ألفا غو زيرو“.
وخالل التجارب، تُرك البرنامج أمام منوذج

للعبة، إذ متكن من التعرف على كل
استراتيجيات اللعبة الصينية، التي راكمها البشر

طوال اآلالف من السنني، خالل ثالثة أيام فقط.
قد يتسبب صعود هذا النموذج من الذكاء

االصطناعي يف حدوث ركود اقتصادي عاملي غير
مسبوق، إذ تعني سيطرة الروبوتات على

الوظائف واستبدال البشر بها منو معدالت البطالة
إلى درجات لم يشهدها البشر من قبل

وأزاحت شركة “ديب مايند“، وهي شركة الذكاء
االصطناعي اململوكة لعمالق التكنولوجيا
غوغل، الستار عن “ألفا غو“، وقالت إن

البرنامج لم يتوقف فقط عند تعلم أساليب
اللعب البشرية، لكنه اخترع خطوات وحتركات
أفضل لنفسه. كل ذلك حدث يف غضون ثالثة

أيام فقط. ويف مباراة شارك فيها البرنامج اجلديد

أمام لي سيدول، أشهر العب “غو“ يف كوريا
اجلنوبية، فاز برنامج “ألفا غو زيرو“ على سيدول

بنتيجة 100 مقابل صفر.

تحد علمي هائل

ميثل هذا اإلجناز حجر أساس يف طريق تكنولوجيا
الذكاء االصطناعي متعددة املهام التي ميكن أن

تفعل أكثر من مجرد هزمية البشر يف لعبة. وبسبب
خاصية التعلم الذاتي التي تتميز بها “ألفا غو“،
أصبح من املمكن استغالل هذه املوهبة ملعاجلة

مشاكل العالم احلقيقي.
ويف شركة “ديب مايند“، الواقعة يف لندن، يعمل

“ألفا غو زيرو“ على كشف كيفية تضاعف جزيئات
البروتني، هذا التحدي العلمي الهائل الذي يساعد

يف اكتشاف األدوية والعقاقير.

وقال دمييس هاسابيس مؤسس ورئيس شركة “ديب
مايند“ إنه “بالنسبة إلينا، لم يكن ’ألفا غو ’مجرد
برنامج صُمم للفوز مبباريات، ولكنه كان بالنسبة

إلينا خطوة كبيرة نحو بناء خوارزميات املهام
املتعددة“.

ووصفت معظم اكتشافات الذكاء االصطناعي بأنها
محدودة نظرا لقدرتها على تأدية مهمة واحدة فقط،

مثل الترجمة أو التعرف على الوجوه، لكن ميكن
ألجهزة الذكاء االصطناعي متعددة املهام أن تتفوق
بشكل كبير على األداء البشري يف العديد من املهام

اخملتلفة. ويف العقد املقبل، يتوقع هاسابيس أن
اإلصدارات املتطورة من “ألفا غو“ ستتميز بقدرات

قوية تؤهلها للعمل جنبا إلى جنب مع البشر كخبراء
علميني وطبيني.

وباحلديث عن اإلصدارات السابقة من “ألفا غو“،
اكتسبت حتركاتها واستراتيجياتها يف اللعب من

” الذي يمارسه الذكاء االصطناعي للوظائف والمهام البشرية ضعيفة، خصوصا بعد كشف عمالق التكنولوجيا ”االحتالل صارت مقاومة البشر لـ
” الصينية، وطور استراتيجيات جديدة في اللعب خالل أيام قليلة. وبذلك “غو غوغل عن برنامج جديد تمكن من تعلم كيفية ممارسة لعبة 

يكون الذكاء االصطناعي قد أخرج البشر بشكل نهائي من مضمار السباق في هذه اللعبة، بعد آالف السنين من مراحل التعلم المستمر.

تكنولوجيا
Technology
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خالل تلقي التدريب على اآلالف من املباريات
التي شارك فيها هواة ومحترفون من البشر، لكن
اإلصدار األحدث من ”ألفا غو” ال يحتاج إلى أي
مساعدة بشرية، وبدال من ذلك فقد اكتسب هذا

النموذج حتركاته من خالل اللعب الذاتي للماليني
من املرات، حيث بدأ اللعب من خالل وضع

القطع على لوحة اللعب بشكل عشوائي، ومن ثم
اكتشاف خطط واستراتيجيات جديدة للفوز مبرور

الوقت.
ويقول ديفيد سيلفر، أحد الباحثني الذين شاركوا
يف تصميم برنامج ”ألفا غو” إن ”هذا النموذج يعتبر

أقوى بكثير من اإلصدارات السابقة بسبب عدم
استخدامه للبيانات أو اخلبرات البشرية، لذلك لم

يلتزم البرنامج بقيود املعرفة البشرية، بل أصبح
قادرا على خلق املعرفة من تلقاء نفسه”.

ويعمل البرنامج على جمع مهاراته من خالل
خاصية تسمى بالتعلم املعزز، وهي الطريقة التي
تساعد البشر، على سبيل املثال، على تعلم فن

قيادة الدراجة، من خالل تعلم التوازن عبر
التعرض حلوادث كثيرة تراكم مع الوقت مهارة

القيادة. وعندما يحرز ”ألفا غو” خطوة جيدة، فإن
احتماالت فوزه باملباراة ترتفع، ولكنه عندما يخطو

خطوة سيئة، ترتفع احتماالت خسارته للمباراة.
ويضم برنامج ”ألفا غو” مجموعة من اخلاليا

العصبية التي ترتبط معا لتشكل الشبكة العصبية
الصناعية. ويف كل مباراة للعبة، تنظر هذه الشبكة
العصبية إلى مواقع القطع على لوحة اللعب وتبدأ

بحساب التحركات املقبلة وأي منها هي األقرب
للفوز.

وبعد كل مباراة، تقوم اللعبة بتحديث الشبكة
العصبية وإضافة معلومات واستراتيجيات جديدة

بطريقة التراكم املعريف، مما يجعلها أقوى ومستعدة
للمباراة القادمة. و”ألفا غو” برنامج بسيط، لكنه

أفضل بكثير من اإلصدارات السابقة، إذ أتقن
اللعبة بشكل أسرع على الرغم من تلقيه التدريب
بأقل البيانات املمكنة وتشغيله على جهاز كمبيوتر
أصغر. ويقول سيلفر إن البرنامج كان من املمكن

أن يتعلم قواعد اللعبة بنفسه دون إدخال أي بيانات
لتدريبه إذا أعطيناه املزيد من الوقت.

ووصف باحثون يف مجلة ”نيتشر” كيف تطور ”ألفا
غو زيرو” بشكل سريع وتخطى مستويات الالعبني

الهواة، ليستخدم استراتيجيات اللعب التي عادة ما
يلجأ إليها محترفو اللعبة يف غضون أيام فقط. ففي

أول عشر ساعات من إطالق البرنامج، اكتشف
أول استراتيجية للعب تسمى بـ”جوسكي”،

وسرعان ما تبعتها استراتيجية أخرى أكثر تطورا
تعرف باسم ”سمول أفاالنش” و”نايتس موف

بينسر”. وبعد ثالثة أيام، اكتشف البرنامج حتركات
جديدة، باتت تخضع لدراسة املتخصصني يف اللعبة

الحقا.

أقوى من قدرات البشر

من املثير للفضول أن برنامج
”ألفا غو” تعلم بشكل

عكسي لطريقة التعلم
التدريجي التي يعمل بها

العقل البشري، إذ
استوعب البرنامج بعض
التحركات املتقدمة أوال
قبل اكتشافه للتحركات

البسيطة السهلة.
وأثارت هذه احلقيقة
فضول الكثيرين ممن

يقاومون ”عصر األمتتة”،
إذ يعتقدون أن أجهزة
الروبوت ستصل إلى

مرحلة من التعلم ميكنها
بعدها أن حتل محل البشر

يف أغلب الوظائف يف

قطاعات التصنيع واخلدمات.
ومن املمكن أن يتسبب ذلك يف حدوث ركود
اقتصادي عاملي غير مسبوق، إذ تعني سيطرة
الروبوتات على الوظائف واستبدال البشر بها

صعود معدالت البطالة إلى درجات لم يشهدها
البشر منذ الثورة الصناعية.

ويقول هاسابيس ”يكتشف البرنامج بعض
التحركات القوية أثناء اللعبة، ثم جتده يتجاوز

هذه التحركات ليكتشف شيئا أفضل بكثير.
ميكنك أن ترى أن هذا البرنامج يعيد اكتشاف

آالف السنني من املعرفة البشرية”.
وتقول إليني فاسيالكي، أستاذ علم األعصاب

احلاسوبية يف جامعة شيفيلد البريطانية، إن ألفا غو
”اكتشاف مثير لإلعجاب. هذا قد يعني ضمنا أنه

من خالل عدم إشراك خبير بشري يف تدريبه،

يكتشف ’ألفا غو زيرو ’التحركات األفضل التي
تتجاوز الذكاء البشري يف هذه اللعبة بالتحديد”.

الروبوت يخرج اإلنسان 
من المنافسة في لعبة "غو" الصينية

لكنها أشارت إلى أنه يف حني أن أجهزة الكمبيوتر
تستطيع هزمية البشر بسهولة يف األلعاب التي تنطوي
على حسابات معقدة ودقيقة، فهي بعيدة كل البعد

عن مطابقة البشر يف مهام أخرى.
وأضافت ”تفشل برامج الذكاء االصطناعي يف تأدية

املهام السهلة على القدرات البشرية، وتستطيع أن
تالحظ هذا يف املهام اليومية التي يقوم بها

الروبوت، مثل املشي واجلري وركل الكرة”.

ويصف توم ميتشل، عالم الكمبيوتر يف جامعة
كارنيغي ميلون يف مدينة بيتسبرغ األميركية،

برنامج ”ألفا غو زيرو” بأنه ”إجناز هندسي ممتاز”.
وأضاف ”تغلق هذه املسألة باب التفكير يف أن

البشر ميكنهم اللحاق بأداء أجهزة الكمبيوتر يف
لعبة ’غو’، ولكنها تفتح بابا آخر على تعليم

البشر كيفية اللعب بطرق أفضل بكثير من التي
اعتادوا استخدامها أثناء اللعب”.

والقت الفكرة ترحيبا من قبل آندي أوكون رئيس
جمعية لعبة ”غو” األميركية قائال ”أنا ال أعرف ما

إذا كانت معنويات البشر ستعاني من قوة وسيطرة
أجهزة الكمبيوتر، ولكن املمتع يف األمر هو

اكتشاف طرق جديدة للعب باستخدام برنامج
الشبكات العصبية، التي ال تقتصر يف الفوز على
قراءة عقولنا، ولكن تتطرق أيضا إلى رؤية أمناط

وأشكال جديدة للعب أكثر عمقا”.
ويف حني أن ”ألفا غو زيرو” هو خطوة نحو

التعايش مع برامج الذكاء االصطناعي متعددة
املهام، إال أن هذه البرامج مازال مبقدورها فقط
العمل على املشاكل التي تتخصص فيها أجهزة

الكمبيوتر، وليست املهام البشرية األخرى،
كتعليم قيادة السيارة مثال.

ويقول هاسابيس إن أجهزة الذكاء االصطناعي
التي تتطابق متاما مع األداء البشري مازالت بعيدة
عن أرض الواقع، ولكن من املؤكد أنه يف خالل

عقد من اآلن ستساعد تكنولوجيا الذكاء
االصطناعي البشر على اكتشاف األدوية واملواد

اجلديدة، واكتشاف أسرار فيزياء اجلسيمات.
وأضاف ”آمل أن تعمل هذه األنواع من

اخلوارزميات واإلصدارات املستقبلية من برنامج
”ألفا غو زيرو””معنا كخبراء يف تطوير فروع العلوم

والطب”.

” “ألفا غو زيرو ” كيف تطور  “نيتشر *  وصف باحثون في مجلة 
بشكل سريع وتخطى مستويات الالعبين الهواة، ليستخدم استراتيجيات

اللعب التي عادة ما يلجأ إليها محترفو اللعبة في غضون أيام فقط.
ففي أول عشر ساعات من إطالق البرنامج، اكتشف أول استراتيجية

”، وسرعان ما تبعتها استراتيجية أخرى أكثر ”جوسكي للعب تسمى بـ
.” ”نايتس موف بينسر ” و “سمول أفاالنش تطورا تعرف باسم 

وبعد ثالثة أيام، اكتشف البرنامج تحركات جديدة، باتت تخضع لدراسة
المتخصصين في اللعبة الحقا !!

تكنولوجيا
Technology
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The man الرجل

اجلميع يتقاعد يف سن اخلمسني أو الستني، بعد أن
يكونوا بلغوا من العمر ما مينعهم من ممارسة رفاهيات

احلياة الشبابية، وبعد أن أفنوا تلك السنوات الرائعة
يف العمل، فتخيل كيف ستكون حياتك وأنت

متقاعد يف سن الـ30 عامًا ومتلك مليون دوالر لتعيش
به الرفاهية املطلوبة؟!

سنعرض لك فيما يلي نصائح يقدمها لكم الزوجان
ترافيس وأماندا اللذان استطاعا أن يتقاعدا يف سن

الـ30 وبحوزتهم مليون دوالر بعد عملهما يف مجال
التكنولوجيا.

تعرف إلى هدفك
عندما حصل ترافيس وزوجته على وظيفتهما يف عام

2012 اكتشفا شغفاً جديداً، وهو الرغبة يف احلرية
والرفاهية التي جاءت مع عدم العمل، وقرر هو

وأماندا التقاعد يف أقرب وقت ممكن، ورأيا أنهما
يحتاجان إلى مليون دوالر لتحقيق ذلك، واعتزم

الزوجان العيش على 3 فى املائة إلى 4 فى املائة من
قيمة راتبيهما كل عام، ويتوقعان معدل منو سنوى

نسبته 7 فى املائة.
وكانا يتخيالن خالل تلك الفترة تقاعديهما وأين

سوف يسافران، وهل سيبدآن نشاطاً جتارياً صغيراً
ليساند جناحهما ويستمر؟

تنظيم إنفاق المال
تنظيم أموالك يسمح لك أن تعرف أين أنت وكيفية

التقاعد يف صناديق االستثمار املتداولة وصناديق
املؤشرات منخفضة التكلفة.

ليس من العيب أن تعيش يف منطقة منخفضة األسعار
خالل عملية حتقيق هدفك، وإن كان لديك عقار

رئيسي فقم بتأجيره حتى يكون داعماً ومساهماً يف
عملية زيادة املال، حيث قام الزوجان باالنتقال من

منزلهما الفخم داخل املنطقة الراقية إلى منزل متوسط
احلال منخفض التكلفة للغاية داخل منطقة شعبية

نسبياً.
عملك هو صانع المال الحقيقي

عليك أن تتذكر دائماً أن راتبك هو محور خطة
االستثمار اخلاصة بك، وأن أي شيء ميكنك القيام به

لرفع راتبك أو إضافة دخل آخر )وظيفة ثانية أو
استئجار العقارات، على سبيل املثال(، سوف تتقدم

بشكل كبير نحو حتقيق أهدافك.
بقدر ما كان ترافيس يكره العمل، فإنه كان العامل
الرئيسي يف حتقيق الزوجني لهدفهما، فبدل ترافيس
وظيفته ثالث مرات خالل ثالث سنوات للحصول

على زيادات يف الرواتب.

8 Autumn
Wardrobe

Essentials For Men
You’ve tearfully packed away the swim
shorts, sun loungers and suitcases, and
your calendar’s suddenly looking bereft
of BBQ commitments. Summer may be
over for another year, but there’s no time
for back to school blues. Why? Because
you’ve got an autumn wardrobe to sort
out. Here, we’ve done the hard work for
you, separating the seasonal wheat from
the chaff to harvest a selection of
versatile, trend-proof pieces that every
man should have in his cold-weather
arsenal.

Rain Jacket

‘Drowned rat’ is a look even David
Gandy would be hard pushed to pull off.
And while an umbrella is absolutely
worth adding to your accessories
collection, a wearable waterproof layer
has the added benefit of being much less
likely to go walkabout.
 The best rain jackets smartly blend
function with fine design, so you can stay
dry without looking like an awkward
tourist. Top of the shopping list should be
styles that are 100 per cent waterproof
(not water-resistant or showerproof),
come equipped with ample pockets, taped
seams, and are also easy on the eye – you
needn’t worry about anything techier
unless you’re planning a mountain trek.
 Italian outerwear expert Stone Island
offers superb weather-proof outerwear,
while Scandi specialists Rains and
Stutterheim both produce simple,
wearable designs in several vibrant
colours and lengths.

Smart Boots

Looking good underfoot isn’t much of an
issue when the sun’s shining, but you’ll
need to rethink your footwear strategy
once the leaves start falling. For
something that’s smart and stylish but

the best combination of warmth and comfort. In
recent seasons, a growing number of designers
have joined the unofficial campaign for a wider
leg cut, and although it makes for a (roomy)
statement look, it’s not for everyone.
 To ensure longevity, opt for a slim – not
skinny – cut instead and wear with a shirt and
blazer for buttoned-up occasions or a white T-
shirt and leather bomber jacket for an on-point
high-low outfit combination. Colour-wise, these
usually look best in timeless black, navy and
grey, but shades of deep green and burgundy
also work well. To add some textural interest to
your lower half, keep an eye out for a flecked or
melange designs.
 British brands are often best for this heritage
style, so try the likes of Reiss, M&S, Oliver
Spencer and Paul Smith for wool and wool-
blend styles that are the definition of understated
luxury. 
To read the rest of the topic go to:
http://www.fashionbeans.com/

won’t wither in the rain and snow, add a pair of well-built brogues,
Derby or Chelsea boots to your shoe rack. Smart but sturdy boots offer
more coverage than a pair of shoes but are no less versatile. Dress them
up with smart trousers or a suit and they’ll fit in just fine at most formal
events, or keep things casual by teaming with a pair of selvedge jeans
with the hems rolled up. When it comes to the finer points, ditch
delicate suede for resilient grain or matte leather in classic black, rich
tan or chocolate brown so they can be polished regularly as part of their
upkeep. For enhanced durability (and to ensure you’re not coughing up
for another pair of boots next autumn), keep an eye out for Goodyear-
welted styles with a rubber or leather sole, which are solidly built and
offer plenty of grip for braving spells of adverse weather. For quality on
a budget, try Marks & Spencer and Ted Baker, or go premium with a
pair from storied British shoemakers like Cheaney, Church’s, Grenson
or John Lobb.

Wool Trousers

Not all trousers are created equal. While colour and cut might be the
most common considerations, fabric should also rank high on your list
if you want to keep your crown jewels from the cold. Even though
some cotton trousers are hardy enough for winter, wool styles promise

تقاعد في سن الـ30 وبحوزتك مليون دوالر

املضي قدماً، جمع ترافيس وأماندا
جميع حساباتهما املتعلقة باألموال وقاما
مبراجعة شاملة ألصوليهما ونفقاتيهما،

وهذا أدي إلى خفض اإلنفاق.
توفير المال

ووفر الزوجان ما يصل إلى 65 يف املائة
من أجوريهما خالل السنوات الثالث

التي استغرقاها يف جمع مليون دوالر،
فكانا يعيشان يف منزل إيجاره يصل إلى

ما يعادل 20 رياالً سعودياً فقط،
واستغنيا عن السيارة والبنزين، وكانا

يستقالن احلافالت، باإلضافة إلى أنهما
امتنعا عن تناول الطعام باهظ السعر،

واستبدال به األطعمة املماثلة يف الفائدة
الغذائية ولكن ذات سعر أقل.

احذر من الرسوم والضرائب

الرسوم هي عود الكبريت الذي سيدمر
جميع طموحاتك، جتب عليك مراجعة

واستجواب كل الرسوم التي تدفعها
واالستغناء عن اخلدمات واملنتجات التي

ستلصق بدفع رسوم وضرائب، كما
وضعا أماندا وترافيس الكثير من أموال

التقاعد يف األربعني ممكنٌ بالفعل، وهو ما متكّن العديد من الناس العاديني من فعله. على سبيل املثال
عمل ماني موستاش مهندساً لعشر سنوات وبراتب سنوي بلغ 67 ألف دوالر قبل أن يعلن تقاعده يف

سن الثالثني، أو جيرمي جاكوبسون وويني تسينج، اللذان بلغ راتبهما السنوي معاً 135 ألف دوالر ما
مكّنهما من التقاعد يف سن الثالثني مع ماليني الدوالرات. إذا أردت االقتداء بهم، فإليك بعض النصائح

واالستراتيجيات التي اتبعها هؤالء الناس العاديون الذين تقاعدوا قبل سن األربعني.
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 عادات شائعة تسهم يف ظهور 
عالمات التقدم بالسن.. احذر منها

أصبحت عالمات التقدم يف السن تظهر على الرجال يف وقتنا احلالي بسن مبكرة مما جعل الكثير منهم يلجأون بشكل
متزايد لعمليات اجلراحية التجميلية وحقن البوتوكس، وتعود أسباب ظهور عالمات التقدم بالسن إلى العادات اليومية

التي يتبعها معظم الرجال والتي تؤذي صحتهم عموماً وتسبب ظهور التجاعيد على الوجه وانتفاخ العينني وتغير لون
البشرة من الوردي إلى األصفر. ومن أبرز هذه العادات:

عدم الحصول على قسط كافي من النوم : يساعد احلصول على قسط كايف من النوم واإلستيقاظ يف الصباح الباكر
على تنظيم الساعة البيولوجية لإلنسان مما يسهم بدوره يف حتسني عمل خاليا اجللد ويرفع من قدرة اجلسم على الشفاء من

اإللتهابات الداخلية واحلفاظ على رطوبة البشرة ومنع جتفافها، كما يستطيع الرجال تطبيق بعض املرطبات على بشرة
الوجه بعد احلالقة للحفاظ على رطوبة الوجه. 

عدم تناول الخضروات :  حتتوي اخلضروات الطازجة على عدد كبير من الفيتامينات الضرورية لصحة اجللد وخاصةً
الفيتامني  Eالذي يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية ويسهم يف احلد من اإللتهابات، بينما
تساعد الفيتامينات  Aو  Cو B3 على إنتاج الكوالجني الضروري ملرونة اجللد ويسهم يف منع ظهور التصبغات. 

التدخين :  يعتبر التدخني من أكثر األسباب التي تؤدي إلى ظهور عالمات التقدم يف السن باإلضافة إلى ضررها الكبير
على صحة اجلسم، حيث أن التبغ يحتوي على كميات كبيرة من املواد الكيميائية التي تضر بإنتاج الكوالجني

واإليالستني، كما تسبب أمراض اللثة وتغيير لون األسنان وتساقطها.
تناول كميات كبيرة من السكر :  تسهم احللويات واخلبز األبيض واأليس كرمي يف زيادة معدالت السكر يف الدم التي

هذه األطعمة تقاوم
عالمات التقدم بالعمر

عالمات التقدم بالعمر، هناك عدة أنواع من
األنظمة الغذائية املفيدة التي نتبعها من أجل خسارة
الوزن الزائد.. لكن هل فكرت يوماً يف اتباع نظام

غذائي من أجل الوقاية من الشيخوخة أو تأخير
ظهور عالمات التقدم بالعمر مثالً؟.

حقيقة األمر أن هناك بالفعل عدة أطعمة حتارب
الشيخوخة وحتد من ظهور عالمات الكبر، إذا ما

تناولناها بشكل يومي، إضافة إلى كونها حتمينا من
الكثير من األمراض، بحسب ما ذكر تقرير نشره

موقع "بولدسكاي".
فعند اتباع نظام غذائي منخفض الدهون، عادة ما

يلجأ الشخص لالبتعاد عن تناول األفوكادو، ألنها
غنية بالدهون. إال أن احلقيقة هي أن تلك الثمرة

غنية بالدهون املشبعة األحادية املفيدة جداً والفعّالة
يف تقليل نسبة الكوليسترول. وتعتبر األفوكادو

مصدراً رائعاً لفيتامني " "Eالضروري لضمان بقاء
نعومة اجللد، كما أنها غنية بالبوتاسيوم الذي يقي
من ارتفاع ضغط الدم. كذلك فإن مختلف أنواع

التوت يحتوي على مضادات األكسدة التي تشكل
درعاً يحمي اجلسم ضد ظهور عالمات التقدم

بالعمر.
ويحتاج اجلسم عامة للبروتينات وأنواع معينة من

الدهون، والتي تكون متوفرة يف األسماك.
فاألسماك حتتوي على أحماض "أوميغا 3" الدهنية

التي تقوي مناعة اجلسم، وحتافظ على مرونة
اجللد، إضافة إلى تقليل مخاطر اإلصابة بأمراض

القلب، وكذلك تقي من اإلصابة ببعض أنواع
السرطانات مثل سرطان املعدة وسرطان املريء.

أما اجلزر، فهو مصدر أساسي للـ"بيتا كاروتني" الذي
يعتبر نوعا من أنواع مضادات األكسدة التي حتارب
عالمات التقدم بالعمر، كما أنها تقي من اإلصابة

بالعديد من األمراض
ومنها بعض أنواع السرطان خاصة الذي يصيب
الرئة. كما أن الـ"بيتا كاروتني" يحافظ على قوة

اإلبصار وميثل درعاً واقياً للعينني ضد ضعف اإلبصار
الذي يتسبب به التقدم بالعمر.

وتعد املكسرات الطبيعية من األطعمة الرائعة التي
حتارب عالمات التقدم بالعمر، فهي غنية باأللياف،

كما أنها تعتبر مصدراً غنياً للبوتاسيوم والزنك
واحلديد واملغنيسيوم والنحاس والسيلينيوم. كما أنها

تسيطر على مستوى الكوليسترول وتقوي جهاز
املناعة، مما ينعكس على اجلسم يف شكل نشاط

وحيوية.

ال تدع إطاللتك
تبهت مع التقدم

يف السن
غالبا ما يتصدر الشباب والكهول اغلفة

اجملالت. وحده النجم جورج كلوني جنح
قبل اعوام يف كسر القيود واملعايير الصارمة

اخلاصة باملفاهيم اجلمالية الرجالية.
بشعره الرمادي حتوّل كلوني ايقونة يف عالم
املوضة، ال بل دفع العديد من الرجال الى

التمسك بشعرهم االصلي وعدم اللجوء الى
صبغات الشعر من اجل احلصول على "لوك"

شبابي. الشيب ليس عيباً يف املظهر. هذا على االقل ما متسك به جنم هوليوود.
سرعان ما القاه العديد من عارضي االزياء الى نصف الطريق، من بينهم عارض االزياء فيليب دوماس الذي اكتسح

شبكة االنترنت لدى نشر صوره. هذا الرجل الذي تخطى عامه الستني، ال يقل اناقة عن الكثير من الرجال الثالثينيني
او االربعينيني.

أما اهم مفاتيح اناقته فهي كاآلتي:
يهتم جيدا بشعره وبذقنه، إذا اراد ان يختار صبغة ما، فذلك بهدف منع اصفرار شعره. يحافظ على تلك اللمسة

الرمادية التي تتناسب وسنه. اما تسريحته اجلانبية فتالئم شكل وجهه املستطيل، وهو يستعني بـ"الغرة" االمامية من اجل
قطع املسافة الطويلة بني جبينه وذقنه.

ال يخرج من دون ساعة فاخرة، تتسم ببساطة االسلوب، لتزيني معصمه.
يتقن فن ارتداء الباليزر. فهو يدرك جيدا ان هذه القطعة تتمتع بالكثير من املزايا اجلمالية والعملية.

يحرص على اتقان التفاصيل. فعلى سبيل املثال، منديل اجليب نادرا ما يغيب عن اطاللته الرصينة.
يعرف جيدا ان سروال اجلينز قطعة عملية، لذلك يختار التصميم الذي يخدم اطاللته وذوقه واسلوبه. فيبتعد مثال عن

النماذج املزخرفة ويختار سرواال احادي اللون وغير ممزق. فهذه النماذج تليق باالصغر سنا.

4

The man الرجل
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انبعاثات الكربون: السبب الرئيس 
وراء ظاهرة االحتباس احلراري

ترجع األسباب وراء ظاهرة االحتباس احلراري إلى
التزايد املستمر يف انبعاثات الكربون، التي تصعد إلى

الغلف اجلوي، وتعمل كحزامٍ سميك يحيط باألرض
ويحبس احلرارة داخلها. هذا إلى جانب النمو املتسارع

يف الزيادة السكانية حول العالم، التي يلجأ أغلبها
الحقًا للعيش يف املدن واملناطق احلضرية. األمر الذي

من شأنه التسبب يف ارتفاع درجات احلرارة يف املدن
مبقدار 7.8 درجة مئوية؛ ينتج عنها موجات حرارية

خطيرة قد تسبب املوت.

انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة

يعيش حاليًا نحو 54% )3.9 مليار نسمة( من سكان
العالم يف املدن، ومن املتوقع أن يزداد عدد سكان احلضر

مبقدار 2.5 مليار نسمة بحلول عام .2050 عندما
تصبح هذه املدن أكثر سخونة بفعل الزيادة السكانية؛
سيؤدي تغير أمناط الطقس إلى جعل موجات احلرارة

الشديدة أكثر انتشارًا، الذي سيشكل بدوره تهديدًا على
الصحة العامة واالقتصاد.

إلى أي مدى ستصل درجة حرارة 
مدينتك بحلول عام 2100؟

‹‹Climate Central›› أصدرت منظمة
املتخصصة يف علوم املناخ، بالشراكة مع املنظمة العاملية

لألرصاد اجلوية، تقريرًا يبيِّن متوسِّط االرتفاع يف
درجات احلرارة الذي ستشهده مدن العالم يف
املستقبل خلل شهور الصيف. باإلضافة إلى

مقارنة متوسط درجات احلرارة احلالي لهذه املدن
مع غيرها، وما سيؤول إليه من زيادة مدمرة تضعها

يف منطقة حرارية جديدة متامًا، ما لم يتم التدخل
ووضع حد لألمر. وفقًا للتقرير، من املتوقع أن
يرتفع متوسط درجة حرارة األرض مبقدار 4.8

درجة مئوية، مع هذا فإن بعض املدن سوف تشهد
ارتفاعًا أكثر من ذلك بكثير بسبب التقلبات

اجلغرافية. على سبيل املثال، ستشهد مدينة صوفيا
عاصمة بلغاريا أكبر زيادة يف درجات احلرارة

اإلجمالية؛ إذ سترتفع درجات احلرارة بها مبقدار
8.4 درجة مئوية تقريبًا بحلول عام 2100، وهذا
من شأنه أن يجعل شهور الصيف بها تُشبه نظيرتها

يف مدينة ››بورسعيد“ املصرية.
ويف ظل سيناريو استمرار التلوث العاملي، ميكن أن

يتفاقم مناخ “القاهرة“الساخنة بالفعل؛ ليصبح مماثلً
حلرارة صيف جارتها “أبوظبي“ .من املتوقع كذلك

أن يصل متوسط درجة احلرارة يف العاصمة
السودانية “اخلرطوم“ إلى 44.1 درجة مئوية، إذا

استمر التلوث البيئي الناجت عن االنبعاثات الكربونية
دون رقابة.

على اجلانب اآلخر، ستشهد عشرات من املدن
حول العالم ارتفاعًا كبيرًا يف درجات حرارة

صيفها، ليس له نظير حاليًا على األرض، تشمل
هذه املدن )بغداد، والرياض، واملنامة، ومدينة

حولي الكويتية(. يُوضح اجلدول التالي متوسط

االرتفاع يف درجات احلرارة، املتوقع أن تشهده مدن
وعواصم الدول العربية بحلول عام 2100:

ويوضح اجلدول  أسرع املدن ارتفاعًا يف درجات
احلرارة على مستوى العالم:

تقلص اجلليد يف القطب الشمالي 
وارتفاع يف منسوب البحار

تأثر القطب الشمالي بالزيادة يف درجات احلرارة أكثر
من أي مكان آخر على الكوكب؛ إذ فقد غطاءه

اجلليدي الكثير من سُمكه، فمع نهاية موسم الذوبان
الصيفي يف سبتمبر )أيلول( العام املاضي، تقلص

حجم اجلليد يف القطب الشمالي، مبقدار يُعادل حجم
واليتي ››أالسكا›› ‹‹وكاليفورنيا ‹‹األمريكيتني

معًا، وهو ما يزيد كثيرًا عن متوسط الفقد املعتاد على
املدى الطويل. تزيد هذه اخلسارة يف حجم اجلليد من

تسارع الزيادة يف درجات احلرارة؛ إذ متتص مياهُ
احمليطات املظلمة الناجتةُ عن ذوبان اجلليد ضوءَ

الشمسِ بدالً عن انعكاسه على اجلليد وخروجه إلى
الفضاء.

يف السياق ذاته يؤدي ذوبان الثلوج على اجلبال،
وانحسار األراضي اجلليدية، إلى ارتفاع منسوب املياه
يف البحار. بلغ االرتفاع الكلي يف مستوى سطح البحر
8 إلى 9 بوصات منذ عام 1900، األمر الذي تسبب

يف زيادة هائلة يف ارتفاع الفيضانات على طول
السواحل. إعصار ساندي على سبيل املثال، الذي

غمر عديدًا من املناطق يف مدينة نيويورك عام 2012،
بلغ ارتفاع املياه حينها أربعة أمتار. كلفت األضرار

التي سببتها الفيضانات والرياح الواليات األمريكية
خسائر بقيمة 68 مليار دوالر على طول الساحل

الشرقي. يبقى اخلطر األكبر متمثلً يف الغطاء
اجلليدي، الذي يُغطي جزيرة ››غرينلند‹‹

والقطب اجلنوبي؛ حيث ميلكان من اجلليد ما ميكنه
من رفع مستوى سطح البحر إلى أكثر من 200

قدم، وهما يفقدان كثيرًا منه بالفعل، ما قد ينتج عنه
غرق املدن الساحلية.

موجات حرارية قاتلة تهدد حياة 75% من البشر

يتعرض نحو 30% من سكان العالم حاليًا لدرجات
حرارة ميكنها أن تسبب الوفاة، ملدة 20 يومًا يف السنة

أو أكثر، وبدون خفض كبير يف انبعاثات الغازات
الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون؛ سيواجه ما يصل

إلى ثلثة من كل أربعة أشخاص، أي نحو 75% من
البشر خطر املوت بسبب درجات احلرارة العالية

بحلول عام 2100، وفقًا لدراسة نُشرت يف مجلة
‹‹Nature Climate Change››.

يُحذر ››كاميلو مورا ‹‹املؤلفُ الرئيس للدراسة،
من خطورة املوجات احلرارية التي أصبحت أكثر

شيوعًا مما نتصور، وتتسبب يف مقتل عديد من البشر
يف مناطق مختلفة حول العالم. كذلك يخشى من

تكرار حدوث بعض الكوارث البيئية املتعلقة باملناخ
مثل موجة ››شيكاغو ‹‹احلرارية عام 1995؛
حيث لقي 700 شخص حتفهم ألسباب تتعلق

باحلرارة.
باإلضافة إلى ››موجة احلر األوروبية ‹‹عام

2003، التي تسببت يف مقتل حوالى 70 ألف
شخص، أي أكثر من 20 ضعف عدد األشخاص
الذين لقوا مصرعهم يف هجمات احلادي عشر من

سبتمبر )أيلول(. وال ننسى موجة احلر التي ضربت
العاصمة الروسية ››موسكو ‹‹عام 2010،

وأسفرت عن مقتل ما ال يقل عن 10 آالف
شخص.

كذلك، لقي العشرات مصرعهم نتيجة موجة
احلرارة التي ضربت الهند وباكستان خلل شهر

رمضان املاضي؛ حيث ارتفعت درجات احلرارة إلى
53.5 درجة مئوية. سُجلت أيضًا حاالت وفاة

ناجتة عن االرتفاع يف درجات احلرارة، يف الواليات
املتحدة هذا الصيف.

عالم من اجلفاف ونقص الغذاء 
وانقراض عدة أنواع

متر األرض يف الوقت الراهن مبرحلة حارة، تُسمى
املرحلة بني اجلليدية interglacial period، يف

حني تتداخل انبعاثات الغازات الدفيئة التي سببها
اإلنسان مع توازن الطاقة يف األرض؛ ما يعني أن

تغير املناخ ميكن أن يتسارع بوتيرة أسرع من املتوقع.
يدفع ذلك األرض إلى خطر فقدان الظروف امللئمة

للحياة عليها، من بيئة مناسبة وصاحلة للعيش
لسكان األرض، التي توافرت عليها منذ 800 ألف

عام.
إذا استمر احلالع هو عليه اآلن؛ فإن درجة حرارة

األرض سترتفع مبتوسط خمس درجات مئوية
بحلول عام 2100، األمر الذي يتفق خبراء املناخ

أن نتائجه ستكون مدمرة. فضلً عن ارتفاع مستوى
سطح البحر، وذوبان اجلليد، وتبييض الشعب

املرجانية، وغيرها من النتائج الكارثية للبيئة،
وإمداداتنا الغذائية كذلك.

سيحل اجلفاف يف بعض املناطق، والفيضانات يف
مناطق أخرى، ويختل توازن النظم البيئية. بعض
األنواع التي ال ميكنها احلركة أو التكيف ستختفي

كذلك، وتشدد قوة العواصف االستوائية وميكن أن
يزداد عدد األعاصير. األمر الذي سيُشكل عاملًا من

اجلفاف والفيضانات، واختفاء األنواع التي دُمرت
نُظمها البيئية، ونقص اإلمدادات الغذائية، وسيكون

له بالغ األثر على االقتصاد العاملي، وسبل العيش
على الكوكب بشكلٍ عام.

بيئة 
Environment

موجات حرارية قاتلة تهدد حياة 75% من البشر

كم ستكون درجة حرارة مدينتك عام 2100؟
كتابة وحترير : فاطمة نادي - ختلف درجة حرارة األرض صعودًا وهبوطًا من عامٍ إلى آخر، إال أنه خالل األعوام الـ50 املاضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا.

حطمت درجات احلرارة عام 2016 الرقم القياسي التاريخي، الذي حققته يف عام 2015، الذي جاء محطمًا لسابقه املُسجل يف عام 2014 مع هذا ال
يوجد أي سبب طبيعي تُعزى إليه احلرارة املتزايدة خالل نصف القرن املاضي. وحده التلوث البيئي مُتمثالً يف االنبعاثات املتزايدة للغازات الدفيئة،

مثل غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تضاعفت كميته يف الهواء اجلوي، لتصل إلى 406.4 أجزاء يف املليون بدايةً من عام 1960 إلى اآلن.
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مقهى زكو الّذي يعدّ من أقدم مقاهي مدينة عدن
اليمنية وأشهرها، والتي عرفت بريادتها على

مستوى اجلزيرة العربية يف احتضان مظاهر حديثة
مثل املسرح والسينما، بيد أن كل ذلك قد انهار.
تظهر الوقائع التاريخية واملقابالت التي أجريناها

، تأثر املقهى مبا شهدته البالد من حروب. 
"املقاهي مؤسسات اجتماعية تعكس متغيرات

اجملتمع وتؤدي وظائف اجتماعية وثقافية
وسياسية"، األستاذ يف علم االجتماع يف جامعة

صنعاء الدكتور فؤاد الصالحي. 
يف "قصة هندية ال تصدق"، يبدو املقهى مرادفاً

للحب واحلياة. يف املقهى، التقى كومار حبيبته
وانتصر على الرصاصة رمز املوت.

بالنسبة إلى الكاتب والرسام نبيل قاسم الذي لم
يقرأ قصة كومار، املقاهي "ساحات حرية

للهاربني من قمع السلطة ومن رجال الدين
والزوجات". فيما يرى الباحث يف اجملال املدني

مراد ظافر، يف املقهى "فضاء ملمارسة احلياة املدنية
واملعرفة".

خمرة الصاحلني

يُعزى لشيوخ الصوفية مثل علي بن عمر الشاذلي
ومحمد بن سعيد الذبحاني )عاشا يف القرن 15

امليالدي( اكتشاف القهوة ونشر صناعتها.
قهوة موكا املنتشرة يف أوروبا، لم تكن سوى

اللفظة الالتينية ملدينة اخملا، امليناء اليمني األقدم
يف تصدير النب إلى أنحاء العالم.

تشعر األستاذة يف التاريخ يف جامعة صنعاء
الدكتورة أروى اخلطابي، بحزن مضاعف:

جلهل كثر أن اليمن مصدر انتشار النب يف العالم.
و "لتخلي اليمنيني عن ثروة النب التي تدر أكثر ممّا

يدره النفط". بيد أن األمر يرجع أساساً إلى
الصراع على السلطة بحسب ما خلصت دراسة
بعنوان "جتارة النب اليمني: العالقة بني الشؤون

التجارية والسياسية يف اليمن".   
ارتبطت القهوة واملقهى بالنزعة الفردية والتأويل

الشخصي للناس، بتمردهم على التفسير
الرسمي وجعلهم العبادات شخصية )الطرائق

بعدد اخلالئق(. فقد حورب املتصوفون كما
حورب مشروبهم القهوة الذي سموه "خمرة

الصاحلني"، رداً على فتاوى حترميه.
يف مايو املاضي، دهم مسلحون يعتقد أنهم

تابعون مليليشيات احلوثيني )حركة أنصار اهلل(
مقهى "مون كافيه" يف صنعاء، وتهجّموا على زُبنِه

بتهمة االختالط. ويف أيلول/ سبتمبر املاضي،
أُقفل "مقهى بن وقشر" يف صنعاء لألسباب ذاتها
تقريباً. كما اعتُقل ناشطون يف مقاهٍ شعبية وفق

مصادر حقوقية.
أدّت احلرب األهلية التي تشهدها البالد على

خلفية انقالب مسلح نفذته منذ 21 سبتمبر عام
2014 ميليشيات احلوثيني والقوات العسكرية

املوالية للرئيس السابق علي عبداهلل صالح، إلى
انهيار مؤسسات الدولة الهشة أصالً، وأعادت

إلى الواجهة سلطة اجلماعات املذهبية التي متارس
أخطر انواع الرقابة وفق الصالحي.

ترمومتر احلرية

عبر تاريخه، بدا املقهى أشبه بترمومتر يعكس
التحوالت اجملتمعية، وبدرجة الوعي ليس عند

الرجال فقط، بل وعند النساء أيضاً.
فعلى الرغم من انتشار املقاهي احلديثة التي

تسمح باالختالط. إال أن النظرة إليها ما زالت
متفاوتة. تفضل مينى أحمد أن تهتمّ بأشجار

حديقة بيتها بدالً من الذهاب إلى املقهى بسبب
طابعه الذكوري وهو رأي عائشة أبو بكر.

على عكس أحمد وأبو بكر، ال تكتفي ندى
األسودي )26 سنة( بأن ترتاد املقاهي اخملتلطة،

بل تدخل الشعبية الذكورية منها أيضاً.

"اعتاد عمال املقهى حضوري، لكن الزبائن ما
زالوا ينظرون إلي بدهشة، ورمبا ظنوا أنني

مسترجلة"، تقول األسودي لرصيف22، مؤكدة
أن هدفها كسر الصّورة النمطية عن املكان العام

باعتباره حكراً على الذكور.  

قهوة واق الواق   

تعتبر السماسر وهي مبان انتشرت يف املدن
ومحطات القوافل التجارية، ويعود تاريخها إلى
1575، وهي تضم عادة غرف إيواء للمسافرين

ومخازن للبضائع وأماكن للمأكوالت
واملشروبات وإسطبالت، الشكل األولي للمقهى

بحسب اخلطابي.
تأسّس مقهى سكران يف عدن عام 1910 فيما
يقدر عمر سمسرة وردة )مقهى أبو هاشم( يف
صنعاء بنحو 220 سنة. ويشدد قانون صنعاء

الصادر يف 1726 على ضرورة التزام  املقهوي
)صاحب املقهى( بنظافة املكان واألدوات،

وحتديد الرسوم املقررة لشيخ الليل املعني بحماية
األسواق.

عند وصوله إلى  صنعاء عام 1877، دُهش
اإليطالي رينزو مانزوني مبا وجد من مظاهر

حديثة وسلع متنوعة، مبا فيها السجائر واخلمور
والبيرة املستوردة. من بني 3 مقاهٍ تركية ويونانية،

واحد منها فيه  بلياردو. يقول مانزوني يف كتابه
"رحلة إلى صنعاء". ويضيف عندما أكون يف حي

املقاهي التركية والدكاكني اليونانية، يخيّل إلي
بأنني يف ضاحية أوروبية.

عندما زارت امللكة إليزابيث ملكة بريطانيا
مستعمرة عدن عام 1954، وجتولت يف بعض

أحيائها، مثل حي كريتر الذي يضم أشهر املفاهي
كمقهى زكو وسكران، كانت املدينة تعيش ربيع
ازدهارها حتى كادت تنافس عواصم عربية مثل
القاهرة وبيروت وفق ما تفيد املصادر التاريخية.
يتذكر مراد ظافر ماضي مدينته عدن التي يصفها
ببوتقة الثقافات، ويقول: "عندما كنا نذهب إلى
السينما أو املقهى، كنا نلبس أفضل ما لدينا كأننا

ذاهبون إلى حفلة أوبرا". بيد أن تلك املظاهر التي
يذكرها مانزوني وظافر ما لبثت أن خبت

وتبددت مع رحيل األتراك من صنعاء

والبريطانيني من عدن.
يلفت الصالحي الذي أجرى دراسات عدة حول

تطور اجملتمع املدني يف اليمن، إلى عالقة جدلية
بني احلرية واملقهى. فكلما اتسعت الفضاءات
احلرة، ازداد عدد املقاهي وغدت ذات وظيفة

اجتماعية ثقافية.
بتأسيس اململكة املتوكلية يف 1918، بدأ النشاط

االقتصادي لصنعاء ينكمش. ومع اجتياح القبائل
املناصرة لإلمام أحمد حميد الدين، املدينة ونهبِها

يف 1948، فقدت صنعاء كل ما تراكم من
رأسمال وقيم مدنية. رواية "بالد واق الواق"

للكاتب الراحل محمد محمود الزبيري كانت
الصورة السردية لالنغالق والتخلف يف شمال

اليمن حينذاك.
ما يتذكره ظافر عن مدينته عدن التي جتبر اآلتني

إليها على التخلي عن عصبياتهم، هو الطور
األخير الزدهار تبعه انهيار على مستوى الدولة

واجملتمع.
صحيح أن قوانني التأميم التي صدرت عام

1972 يف اجلنوب، استثنت املقاهي، إال أن
ضرب جنني البرجوازية الناشئة من خالل تأميم

الشركات، وفرض نظام احلزب الواحد
واالقتصاد املوجه، انعكسا سلباً على املقاهي .

مع اجتياح القوات الشمالية عدن يف حرب صيف
1994 األهلية، حتول مقهى زكو مطعماً للسلتة

الشعبية الوجبة األكثر انتشاراً يف صنعاء. ترى
الناشطة أميمة عبداجلليل يف افتتاح فرع من

"مقهاية زكو" يف العاصمة اإلماراتية أبو ظبي  يف
آب/ أغسطس املاضي "تراجيديا شتات اليمنيني
الهاربني من الصراعات التي يشهدها وطنهم".

سيجارة الشيطان

تعود جتربة نبيل قاسم مع املقهى إلى 1982،
حيث اعتاد وأصدقاءه ارتياد مقهًى صغير يف

شارع جمال مبدينة تعز: "كنا ندخن ونعاكس
البنات"، يقول قاسم لرصيف...22 يف "مقهى
اإلبي" بشارع 26 سبتمبر، يف هذا املقهى األشهر

بالنسبة إلى الشبان الذين يهوون مالحقة البنات،
أمضى صادق )اسم مستعار( معظم أوقاته.
غير أن تعز التي كانت وجهة رجال األعمال

الهاربني من عدن، ما لبثت أن انكمشت حرياتها
مع شيوع موجة الوهابية. 

خالفاً لقاسم وظافر اللذين حافظا على نظرتهما
إلى املقهى، ذمّ صادق ماضيه واعتبره ضرباً من

اجلاهلية. يقول صادق لرصيف22، أنه كان "أيام
اجلاهلية" ما يسميه سنوات مراهقته، يسخر من

املطاوعة الذين يطلبون منه أن يشرب الشاي
باليمنى ويدخن باليسرى. أما اآلن فأصبح

صادق واعظاً يف أشياء كثيرة، ليس يف التدخني
والقات اللذين يعتبرهما حراماً فحسب.   
"كانوا يصرخون نزل شاهي يا دحباشي خذ

احلساب يا دحباشي، لكنني لم أتوقع أن يصل
األمر إلى الطرد"، يقول محمود )21 سنة( الذي

كان ضمن آالف العمال الشّماليني ممَّن طردتهم
ربيع 2016، قوة أمنية محسوبة على احلراك

اجلنوبي من عدن.
خالفاً لفضاء التعدد والتعايش الذي شهدته عدن
وصنعاء إبان وجود األتراك والبريطانيني،  ضاق
اليمن بأبنائه. وبات عبارة عن كانتونات مذهبية

وجهوية. وأُجبر شماليون على مغادرة عدن، ما
اضطرّ بعض أتباع املذهب الشافعي إلى مغادرة

صنعاء، كما نزح بعض أتباع املذهب الزيدي من
تعز إلى صنعاء.

World ثقافات
Cultures العالم  

كتابة وحترير : علي سالم املعبقي - كان كومار يتجول يف حارة الهنود بعدن، عندما اخترقت
صدره رصاصة استقرّت يف قلبه. شعر كومار بأنه ميت ال محالة، فاتّجه إلى "مقهى زكو" ليتصل

بحبيبته ويودعها الوداع األخير.حضرت كوماري إلى املقهى، احتضنها كومار، فقالت له أنها
مستعدة ألن تتزوجه ولو لم يتبقّ من عمره سوى حلظات. أجنب الزوجان طفلً سمّياه تامر. كبر

تامر وتزوج وأجنب أيضاً، فأصبح كومار جَدّاً، لكنه ما زال يصارع املوت ودمه ينزف. بعد 50 سنة،
انتهى الفيلم، ولم ميت كومار، وحدها الرصاصة ماتت من امللل.
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ويؤكدون أنهم يتملكون التوراة األقدم املكتوبة على
جلد غزال غير احملرفة، وال يزيد تعداد أفراد هذه

الطائفة عن 800 شخص، ويؤمن السامريون
بأركان للدين، وهي اإلميان باهلل وحده ومبوسى

نبيًا، وبالتوراة )خمسة أسفار( وبجبل جرزمي مكانًا
مقدسًا زاره األنبياء وقدموا فيه األضاحي والقرابني

مثل إبراهيم عليه السالم، واإلميان بيوم البعث )يوم
الدين( إضافة للوصايا العشر، وتنقسم الطائفة

السامرية إلى فئتني هما الكهنة، وعامة الشعب،
ويعد ترتيب الصلوات واألعياد والقوانني الدينية

والعبادة والكنيسة والزواج، من اختصاص الكاهن
األكبر عندهم، الذي يكون األكبر سنًا بني الطائفة

واجمللس الكهنوتي الذي يضم 12 كاهنًا.
يوضح الباحث يف شؤون السامريني، جميل

ضبابات أنه: ”بقي السامريون يف الشمال )نابلس
ومحيطها(، علمًا أنهم كانوا موجودين يف الساحل
وبيسان وعسقالن، ومجموعة كبيرة منهم متركزت

يف غزة ودمشق حتى القرن السادس عشر، لكن
اجلزء املتبقي منهم يف دمشق انتقل إلى نابلس”،
ويضيف: ”يف العقد األول من القرن العشرين،

بدأت طالئع السامريني تنتقل إلى منطقة حولون،
القريبة من تل أبيب ألسباب اقتصادية، وازداد
عددهم بعد اجتياح القوات اإلسرائيلية للضفة

الغربية عام 1967 بالتالي يعيش أكثر من نصف
السامريني يف حولون، والبقية قرب جبل جرزمي”.
ويحتفل السامريون بأعياد التوراة السبعة، وهي:

الفسح )الفصح(، والفطير، واحلصاد، ورأس السنة
العبرية، والغفران، والعُرْش، والعيد الثامن أو
فرحة التوراة، ويحظى يوم السبت بقدسية عند

السامريني، وينقطعون فيه عن العالم أجمع، فال
يغادرون بيوتهم، يرتدون فيه لباسًا أبيض خاصًا،

ويذهب الرجال فيه إلى الصالة بالكنيس، وهي
صالة بوضوء ولها حركات ركوع وسجود تشابه

صالة املسلمني، ويأكلون اللحوم.

ال زواج من خارج الطائفة واحلائض )جنس(

ال يتزوج السامريون من خارج أبناء طائفتهم،
فحسب الكاهن حسني واصف فإن: ”تقاليد الزواج
لدى أبناء الطائفة، تتطلب أن يحضر السامري كتابًا
للكاهن األكبر يوضح فيه عمله، وعلمه، ومعاملته

مع الناس، ويتضمن الدعاء له بالرحمة، فيما ال
يستطيع السامري الطالق، إال بكتاب من الكاهن

األكبر يجيز له ذلك، أيضًا”.
لكن بسبب قلة عدد هذه الطائفة، حدث نقص يف

عدد اإلناث مقارنة بأعداد الذكور، األمر الذي دفع
الكهنة للخروج بشروط مسبقة للزواج من خارج

الطائفة، منها أن تؤمن املراد الزواج بها بالتوراة
السامرية، وتعمل بتعاليمها،

و بالعادات والتقاليد السامرية، وبذلك تصبح
العروس سامرية، لكن يبقى ممنوع على الفتاة

السامرية الزواج من خارج الطائفة.
ويبني رئيس جمعية األسطورة السامرية الكاهن

يعقوب عبداهلل أنه: ”عمليًا مقابل كل ثالثة شبان
ذكور هناك فتاتان يف الطائفة، لذلك من يرغب

بتزويج ابنه بفتاة سامرية غالبًا
يشترط والد الفتاة على والد
العريس تزويج ابنته البنه كـ
)زواج البدل( ليضمن والد

العروس زواج ابنه، لكن
األمر ال يتم إال مبوافقة

الطرفني، ونقص الفتيات رفع
معدل سن الزواج للشاب

السامري بتقديري ألكثر من
28 سنة ألبناء الطائفة يف

نابلس، و26 سنة تقريبًا يف
حولون، وذلك يعود لعوامل

اقتصادية”.
ويعتقد السامريني أن احلائض
تنعدم لديها الطهارة، لذلك

عليها أن تنفصل عن احمليط، فتستخدم حاجيات ال
يستخدمها اآلخرون، وعليها أال تلمس أي شيء

طاهر يف البيت، ال أوالدها وال الطعام، ويُقوم
على خدمتها الزوج أو األبناء أو األقارب،

وكذلك يف حالة النفاس، فإذا كان املولود أنثى
تستمر فترة النفاس والراحة 80 يومًا، بينما نصف

املدة إذا كان املولود ذكرًا.

خالف كبير بني السامريني واليهود

يؤمن السامريون أنهم هم الساللة احلقيقية لبني
إسرائيل وليس اليهود، ويقولون أنه بعد تيه بني

إسرائيل أربعني عامًا يف صحراء سيناء هم من أتوا
إلى املكان املقدس لليهود وهو جبل جزرمي، ذاك

اجلبل األقرب إلى السماء حسب معتقدهم، و
املكان الذي بني عليه النبي سليمان الهيكل.

ويستشهدون على ذلك بالتوراة التي ميتلكونها،
وتعود لـ3640 عامًا، وهم يعتقدون أن التوراة
التي ميلكها اليهود اليوم

بُدلت وحرّفت، وأنهم هم
بقايا شعب بني إسرائيل،
لكنهم يرفضون أن يطلق
عليهم اليهود، وهم
يؤمنون بخمسة أسفار من
التوراة )التكوين، اخلروج،
الالويني، العدد، التثنية(،
والتي ال تتطابق مع األسفار
اخلمسة التي يؤمن بها
اليهود حاليًا.
تتكلم هذه الطائفة اللغة
السامرية اخملتلفة كليًا عن
احلرف اليهودي، وتتألف
من 22 حرفًا، تقرأ من

اليمني إلى اليسار، يقول الكاهن حسني واصف:
”اخلالف احلقيقي يعود لبناء سليمان عليه السالم لهيكله

بالقدس مخالفة لتعاليم التوراة، فانقسمت الدولة
العبرية لقسمني يف زمن جنليه رحبعام ويربعام فأضحت

مملكة جنوبية وعاصمتها القدس، وشمالية عاصمتها
مدينة سبسطية ثم حتولت لنابلس”، مضيفًا : ”لدى

السامريني أكثر من 120 دليالً تثبت قدسية جبل
جرزمي، حيث ذكر يف التوراة 13 مرة، ولم تذكر

القدس مرة واحدة ويشتهرون باحلساب الفلكي دون
غيرهم، وبذلك ال توافق أعيادهم أعياد اليهود”.
من جانبه، يؤكد الكاهن عزيز يعقوب أحد خبراء

الطائفة السامرية أنه: ”نحن السامريون احملافظون على
الديانة اإلسرائيلية، ال نعطي للقدس أهميةً دينيةٍ، فهي

لم تكن قبلةً لصلواتنا وبقية عباداتنا، فاملسألة ال تعدو
كونها مسألة سياسية”، مضيفًا  يف حساب احلق املتعلق
بتحديد املواقيت: ”يف عقيدتنا نؤمن أن هذا اجلبل هو

القبلة واخملتار والواجب االجتاه إليه يف العبادة من كافة
األماكن، وال كمال، وهنا أشدد على هذا املقطع، ال

كمال إلميان أي إسرائيلي، أو عبري إال به”.
ومن اجلانب اآلخر، يشير اليهود إلى أن اخلالف مع
السامريني ظهر بعد العودة من السبى البابلي، وهم

يعتقدون أن السامريني حرفوا الدين، ولذلك
يحتقرونهم، ويعتبرون طعامهم جنس، ووصل األمر

بعد قطع العالقات فيما بينهم حلد منع نطق اسم
السامري على لسان اليهودي لئال تتنجس شفاههم.
يذكر أن السامريني يف داخل إسرائيل حاصلون على

الهوية اإلسرائيلية كغيرهم من فلسطينيي الداخل، وهم
كغيرهم ينال منهم االحتالل، إذ أغلق يف عام 2000

منطقة جبل جرزمي بحاجز دائم، ليحول دون تواصلهم
مع أهلهم يف نابلس، كما أغلقت سلطة السياحة

اإلسرائيلية منطقة )قلعة العالم( يف جبل جرزمي حيث
يؤدون شعائرهم الدينية، بحيث ال يدخل السامري إلى

تلك املنطقة إال مبوافقة إسرائيلية.

يؤمنون باهلل وحده ويتوضؤن ويصلون كاملسلمني كما يتعرضون للمضايقة من سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي
السامرية.. تعرف على الطائفة التي تؤكد امتالكها ألقدم توراة غير محرفة يف العالم

كتابة وحترير : ميرفت عوف

ازدهرت أوائل الشهر اجلاري احتفاالت السامريني
يف مدينة نابلس، فقد انتهت للتو األيام السبعة لعيد
العُرش، حيث بدأ أبناء الطائفة السامرية احلج فجر
األربعاء املاضي لقمة جبل جرزمي املقدس بنابلس،
ذلك اجلبل الذي يحجون إليه ثالث مرات سنويًا،

هي عيد الفسح واحلصاد، والعُرْش.
واستمرت احتفاالتهم بعد أن زينوا بيوتهم بأغصان
شجر الغار وثمار احلقل ونبتة إبراهيم، فـ)العُرش(

هي األيام السبع التي يفعل فيها السامريون الكثير
من الطقوس إلظهار فرحتهم كبني إسرائيل

بخروجهم من عبودية الفراعنة مبصر، والعتقادهم
أن اهلل قد بعث غمام تظلل شعب بني إسرائيل من

احلر خالل سيرهم يف صحراء سيناء، ومن ثم يبنون
هذا العُرش املزين بالفاكهة وينشدون كلمات السالم

للشعوب عامة.

أصغر طائفة دينية متتلك التوراة األقدم

تتمركز الطائفة الطائفة السامرية، أو )سمرة نابلس(
كما يسمون  منذ آالف السنني يف قمة جبل جرزمي يف

مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وبعضهم يف
منطقة )حولون( يف داخل إسرائيل، وتنتسب هذه

اجلماعة إلى بني إسرائيل من حيث العرق لكن
ديانتها تتناقض بشكل كبير مع اليهودية.

هذه الطائفة هي أصغر طائفة دينية يف العالم، تعتبر
نفسها من بني إسرائيل، لكنهم ليسوا من اليهود،

تراث
Heritage 

يف القرنني الرابع واخلامس، وصل عدد السامريني، على ما يُعتَقد، الى 1,5 مليون. لكن االضطهادات الدينية والصعوبات االقتصادية كادت متحوهم
بحلول القرن العشرين. واليوم، هناك 750 سامريا موزعني بني حولون قرب تل ابيب، وجبل جرزمي، "جبلهم املقدس"، قرب نابلس. يف االعوام االخيرة،

انخفض عددهم اكثر بقرار 10 من نسائهم الزواج خارج مجتمعهن، ما ادى الى حرمانهن. واليوم، يفوق الذكور االناث، بنحو 3 لكل امرأة.



October2017 -Volume : 5 - Iss :58 :أكتوبر  2017 م - السنة اخلامسة - العدد مجلة العربي A R A B  A M E R I C A N  T O D A Y األمريكي اليوم  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET 68

وأشار إلى أن هذه األزمات تتزامن مع حصار
إسرائيلي مشدد طال السكان واملرضى الذين تتدهور

أوضاعهم الصحية بشكل خطير جراء القيود
املفروضة على حريتهم يف الوصول إلى املستشفيات

خارج قطاع غزة.
وبحسب دائرة التنسيق واالرتباط بوزارة الصحة

الفلسطينية بلغ عدد طلبات املرضى املقدمة
للسلطات اإلسرائيلية منذ مطلع عام 2017 حتى 6
مايو/ أيار اجلاري، )10.162( طلبا سجلت فيها
نسبة الرفض واملماطلة )46%(، مما أدى إلى فقدان

العديد من املرضى حياتهم وتدهور أوضاعهم

الصحية وهم ينتظرون احلصول على موافقة
السلطات اإلسرائيلية، والسماح لهم باجتياز معبر
بيت حانون )إيرز( للوصول إلى املستشفيات، هذا

يف ظل تدهور أوضاع اخلدمات الصحية والتهديد
اجلدي بنفاذ مخزونات وزارة الصحة يف قطاع غزة
من األدوية.وأشار إلى تردي األوضاع االقتصادية

صناعيا وانتاجيا وانحسار خدمات مياه الشرب،
وتأثر عمل محطات معاجلة مياه الصرف

الصحي.واستنكر املركز استمرار جتاهل األوضاع
اإلنسانية الكارثية التي تطال كافة شرائح اجملتمع،

مجددا حتميل االحتالل املسؤولية األساسية عن

حياة السكان بغزة ورفع احلصار.

كتابة وحترير : سالم الريس

بعد انقسام سياسي فلسطيني دام أكثر من عشر
سنوات، وقعت يف 12 أكتوبر  املاضي 2017حركتا

فتح وحماس اتفاقاً يف العاصمة املصرية، القاهرة،
يف مبنى اخملابرات، يقضي بإنهاء االنقسام والبدء يف

تنفيذ خطوات فعلية على أرض الواقع.
عقب التوقيع مباشرة، توالت تصريحات املشاركني

يف االتفاق حول األمور التي مت االتفاق عليها،

وخرجت جمهورية مصر يف بيان مكتوب يفيد بأن
احلركتني اتفقتا على إجراءات متكني حكومة الوفاق

الوطني من ممارسة مهماتها والقيام مبسؤولياتها
الكاملة يف إدارة شؤون القطاع كما يف الضفة

الغربية، قبل األول من ديسمبر املقبل، مع العمل
على حل املشاكل الناجمة عن االنقسام.

فما هي املشاكل التي مت االتفاق على حلّها؟ 
وهل يلبي التغيير املوعود طموحات الغزيني؟

عودة الكهرباء

عبر اجساد أطفال غزة مرة مجنزرات احلقد اإلسرائيلي اإلرهابي
ماذا سيتغّير يف حياة سكان غزّة بعد املصاحلة بني فتح وحماس؟

قال مركز امليزان حلقوق اإلنسان الفلسطيني، بأن األوضاع اإلنسانية يف قطاع غزة تشهد تدهورا غير مسبوق بفعل اإلجراءات غير اإلنسانية التي يخضع لها القطاع.وبحسب املركز، فإن تلك
اإلجراءات تسهم يف مزيد من تدهور حالة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واألوضاع اإلنسانية يف قطاع غزة.وحذر املركز من كارثة محدقة بسبب تدهور األوضاع اإلنسانية.

مطالبا اجملتمع الدولي بالتدخل، كما طالب السلطات الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها ومعاجلة األزمات التي تعصف بالقطاع بشكل عاجل، والسيما تلك التي تستهدف اخلدمات األساسية،
خاصة مع قرب امتحانات النهائية للثانوية العامة وغيرها من املراحل التعليمية وشهر رمضان املبارك.وأشار املركز إلى األوضاع التي يشهدها القطاع، من توقف حملطة توليد الكهرباء

الوحيدة يف قطاع غزة كليا، واألعطال شبه اليومية يف خطوط التغذية املصرية واإلسرائيلية، وتقليص ساعات التزويد بالكهرباء إلى ما دون الساعات األربع يوميا.

Hot ساخنة  spot نقطة
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قد تكون املطالبة بتحسّن الكهرباء وعملها بشكل
طبيعي ومتواصل من أهم مطالب الشارع الغزي،

الذي عانى طوال سنوات االنقسام املاضية، من قطعها
ألكثر من 12 ساعة متتالية، مقابل ثالث أو أربع

ساعات تغذية بالتيار الكهربائي.
وتفاقمت أزمة الكهرباء يف األشهر األخيرة، بسبب
تقليص إسرائيل لكمية الكهرباء الواردة إلى القطاع

"من 120 إلى 70 ميغاواط"، بطلب من السلطة
الفلسطينية للضغط على حركة حماس، إضافة إلى

عدم قدرة محطة توليد كهرباء غزة على العمل
بشكلها الطبيعي، بسبب عدم توفر السوالر

الصناعي.
من جانبه، أكد رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، أنه

بناء على تعليمات مجلس الوزراء الفلسطيني، فإن
سلطة الطاقة وضعت خطة إلنهاء أزمة الكهرباء يف

قطاع غزة، وستعمل على برنامج من شأنه أن يؤدي
إلى وصل الكهرباء إلى منازل غزة 24 ساعة يومياً،

موضحاً أن "من ضمن اخلطة املعمول بها، إدخال
السوالر حملطة توليد الكهرباء بقطاع غزة بكميات

كبيرة".
لكنه استدرك أن اخلطة بحاجة إلى أموال للبدء

بتنفيذها، كما أن هناك حاجة إلى حتسني شبكات
الكهرباء الواصلة إلى املنازل، حتى تستطيع استيعاب

وصل الكهرباء لفترات طويلة.
كما أشار ملحم إلى أن اخلطوط املصرية معطلة فنياً،

وستتم صيانتها بشكل جيد، ليحصل القطاع على
الطاقة املتفق عليها مع اجلانب املصري على نحو سليم
ومتواصل. ولم يذكر يف تصريحه اخلطوط اإلسرائيلية

وإمكانية عودة عملها بالشكل القدمي أو إمكانية زيادة
ما تقدّمه للقطاع.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة األزهر يف غزة
مخيمر أبو سعدة : "قبل أشهر عندما طلب الرئيس

)الفلسطيني محمود( عباس تقليص الكهرباء، قال إن
إعادتها مرهونة بحل اللجنة اإلدارية من قبل حماس،
ومن املفترض بعد حلها اآلن وتوقيع اتفاق املصاحلة أن

يصدر الرئيس إلسرائيل تعليماته بإعادة تزويد قطاع
غزة بالكهرباء التي كانت موجودة من قبل، وحتسني

نسبة الكهرباء التي تصل للقطاع".
يُذكر أن قطاع غزة بحاجة إلى 600 ميغا واط من

الكهرباء يومياً حتى تصل إلى املنازل 24 ساعة يومياً.

حركة املعابر

بحسب تصريحات رئيس وفد حركة فتح املشارك يف
املصاحلة واملوقع على االتفاق عزام األحمد، ستتسلم

السلطة الفلسطينية املعابر مع إسرائيل على الفور ويف
موعد أقصاه األول من نوفمبر. ويف ما يخص معبر

رفح البري، قال إن "معبر رفح له وضع خاص وهو
بحاجة إلى إجراءات متعلقة بالترميم، ليكون مبستوى

يليق مبصر والشعب الفلسطيني حتى يعمل بشكل
سلس".

تصريحات األحمد كانت مخيبة لتوقعات وآمال
الشارع الغزي الذي كان يأمل أن يفتح معبر رفح بناء

على "اتفاقاملعابر" لعام
2005، الذي وقع بني

إسرائيل وبني السلطة
الفلسطينية. وقد أتاح هذا

االتفاق لسكان القطاع الذين
يحملون الهوية الفلسطينية

املرور عبر معبر رفح البري.
وعلى مدار سبعة أشهر،

عمل املعبر بصورة منتظمة
ومرّ عبره حوالي 1320

شخصاً يومياً.
ويؤكد أبو سعدة أن فتح معبر

رفح مرتبط مبصر وأمنها،
وهي تعاني من مشكلة أمنية

يف سيناء، وقال: "األحمد لم
يرد أن يقول يف املؤمتر

الصحايف إن معبر رفح لن
يفتح يف الوقت احلالي بسبب

املوضوع األمني يف سيناء".

وتابع: "املشكلة احلقيقية أن هناك مشكلة أمنية يف
سيناء، وجهاز اخملابرات العامة الذي أشرف على

االتفاق الفلسطيني ليس له سلطة على اجليش الذي
يحكم ويدير سيناء، وال يستطيع إجباره على فتح
املعبر والسماح للفلسطينيني باملرور يف ظل الوضع

األمني يف سيناء".
ولم تتضح من خالل تصريحات مسؤولي فتح

وحماس اآللية التي سيعمل مبوجبها معبر رفح البري
يف املرحلة املقبلة، وإذا ما كان احلال سيبقى كما كان
يف السنوات املاضية، مبعنى فتح املعبر كلما سمحت

األوضاع األمنية يف سيناء، أي ليومني أو ثالثة كل
شهر على أعلى تقدير.

وحول املعابر مع اجلانب اإلسرائيلي، أشار أبو
سعدة إلى أن السلطة الفلسطينية ليس لها قدرة على

إلزام أو تغيير املعايير والشروط اإلسرائيلية، التي
تتعامل وفق شروط أمنية إسرائيلية مشددة قبل انتهاء

االنقسام وخالله وبعده.
وذكّر بأن إسرائيل، ومن خالل معبر بيت حانون
"إيرز"، تستطيع أن تعتقل أي فلسطيني أثناء تنقله

إلى خارج القطاع يف حال شعرت أنه يشكل تهديداً
على أمنها، وبالتالي لن يستطيع جميع سكان

القطاع السفر عبر املعابر اإلسرائيلية.

عودة أجهزة أمن السلطة للقطاع

من املتعارف عليه أن األمن على حدود وداخل قطاع

غزة يخضع لقوى األمن التي شكلتها حركة حماس
يف السنوات املاضية، وهو األمر الذي ترفضه

إسرائيل وبخاصة يف ما يخص احلدود معها، إذ
عبّرت يف أكثر من تصريح كان آخرها عقب توقيع

اتفاق املصاحلة أن "املصاحلة الفلسطينية يجب أن
تشمل االلتزام بنزع سالح حماس واعترافها

بإسرائيل".
ويف تصريح للرئيس عباس ، أكد أن اتفاق املصاحلة
هو اتفاق نهائي إلنهاء االنقسام الفلسطيني، وسيتم

نشر ثالثة آالف عنصر من حرس الرئيس على املعابر
وحدود قطاع غزة بشكل مبدئي.

وأوضح أبو سعدة أن نشر ثالثة آالف عنصر من
حرس الرئيس على املعابر واحلدود، منصوص عليه

يف اتفاق القاهرة لعام 2011، مؤكداً أن هذا القرار
ليس له تأثير على األمن داخل القطاع.

وقال "ستبقى األجهزة األمنية التابعة حلماس تسيطر
على األمن داخل القطاع، بنسبة مئة باملئة، والتغيير
هو فقط نشر ثالثة آالف عنصر من احلرس الرئاسي

على املعابر واحلدود بني غزة وإسرائيل وغزة
ومصر"، مستدركاً أن قرار نشر عناصر حرس

الرئيس لم يوضح إن كان يشمل احلدود مع مصر أم
فقط مع إسرائيل.

موظفو السلطة وحماس

بحسب حركة حماس، فإن قضية املوظفني

احلكوميني الذين عينتهم خالل سنوات حكمها،
والبالغ عددهم قرابة 40 ألف موظف، كانت تشكل
عائقاً كبيراً يف جوالت احلوار السابقة مع حركة فتح،

وهو ما مت جتاوزه يف االتفاق األخير.
فقد أعلنت احلركتان االتفاق تشكيل جلنة لدراسة

ملفات موظفي غزة قبل األول من فبراير املقبل، وإلزام
حكومة الوفاق بدفع مكافآتهم مبا ال يقل عما يُصرف
لهم اآلن. وكانت حركة حماس تصرف ملوظفيها يف
السنوات األخيرة مكافأة مالية تقدر بحوالي 40 إلى

50% من رواتبهم األصلية.
أما يف ما يخص موظفي السلطة الفلسطينية السابقني يف

القطاع، والذين متت إحالة 6145 موظفاً منهم على
التقاعد املبكر قبل قرابة ستة أشهر، براتب تقاعدي يبلغ

من 40 إلى 60% من راتبهم احلالي، فلم يأتِ بيان
املصاحلة أو تصريحات املسؤولني على ذكر ملفهم

بشكل واضح ومحدد.
وحول هذا امللف، قال أبو سعدة : "عندما أعلنت

حكومة الوفاق إحالة عدد من موظفيها للتقاعد املبكر،
أكدت أن العدول عن هذا القرار مرتبط بحل اللجنة

اإلدارية من قبل حركة حماس، وبالتالي اآلن، وبعد ما
وصلنا إليه، من املفترض إعادة رواتب املوظفني إلى ما
كانت عليه قبل ستة أشهر، والعدول عن قرار التقاعد

املبكر".
هل االتفاق نهائي ويشمل جميع القضايا؟

على األغلب، علم جميع مَن تابع ما مت التوصل إليه يف
اتفاق القاهرة األخير، أنه لم يشمل جميع القضايا التي

تختلف عليها حركتا فتح وحماس، وهذا ما أكده
القيادي يف حركة حماس صالح البردويل خالل مؤمتر

أقيم يف غزة عقب اإلعالن عن االتفاق من القاهرة.
فقد قال: "هناك لقاء يف القاهرة، ستدعو له مصر جميع

الفصائل الفلسطينية يف بداية شهر سبتمبر املقبل،
وسيتناول اللقاء تشكيل حكومة وحدة، وتنفيذ باقي

ملفات املصاحلة الكبيرة، ومنظمة التحرير الفلسطينية،
واالنتخابات واألمن".

وعلق على االتفاق الكاتب الصحايف يف وكالة أنباء
أسوشييتد برس محمد دراغمة، قائالً: "اتفاق القاهرة

اجلديد هو إعالن مبادئ مرحلي ومؤقت، يتناول
بعمومية قضايا متكني احلكومة )املوظفني واملعابر وأجهزة

األمن(، ويترك قضايا احلل النهائي )منظمة التحرير
واالنتخابات وحكومة الوحدة( إلى االتفاق النهائي".

وتابع: "االتفاق خطوة إلى األمام، لكنه مرهون
بالنوايا، وميكن ألي طرف تفسيره بطريقة مختلفة وتالياً

انهيار التطبيق"، خالصاً إلى أن "جناح االتفاق مرهون
مبدى استعداد )حماس( لالستجابة ملا تطلبه )فتح(،

وبدون ذلك فإن فرص الفشل تزيد عن فرص النجاح".

Hot ساخنة  spot نقطة

* بحسب تصريحات رئيس وفد حركة فتح املشارك يف املصاحلة واملوقع على االتفاق
عزام األحمد، ستتسلم السلطة الفلسطينية املعابر مع إسرائيل على الفور ويف موعد
أقصاه األول من نوفمبر. ويف ما يخص معبر رفح البري، قال إن "معبر رفح له وضع
خاص وهو بحاجة إلى إجراءات متعلقة بالترميم، ليكون مبستوى يليق مبصر والشعب
الفلسطيني حتى يعمل بشكل سلس". تصريحات األحمد كانت مخيبة لتوقعات وآمال
الشارع الغزي الذي كان يأمل أن يفتح معبر رفح بناء على "اتفاقاملعابر" لعام 2005،
الذي وقع بني إسرائيل وبني السلطة الفلسطينية. وقد أتاح هذا االتفاق لسكان القطاع
الذين يحملون الهوية الفلسطينية املرور عبر معبر رفح البري. وعلى مدار سبعة أشهر،

عمل املعبر بصورة منتظمة ومرّ عبره حوالي 1320 شخصاً يومياً.
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Bahjatt’s debut science-fiction novel
HWJN (2013) explores gender relations,
religious bigotry and ignorance, and
offers a naturalistic explanation for the
existence of jinns who reside in a parallel
dimension. The Egyptian writer Ahmad
Towfiq’s bleak novel Utopia (2008),
meanwhile, envisions a gated community
in 2023, where the cream of Egyptian
society has retreated after the country’s
wholesale economic and social collapse.
And in post-Arab Spring Egypt, the
novelist Basma Abdel Aziz conjures a
Kafkaesque world in The Queue (2016) –
a book set in the aftermath of an
unsuccessful uprising, in which helpless
citizens struggle to get by under the
thumb of an absurd and sinister
dictatorship. 
 Speculative fiction is often lumped in
with European Romanticism and read as
a reaction to the Industrial Revolution.
But if this gallop through the centuries of
Muslim endeavour shows anything, it’s
that pondering fantastical technologies,
imagining utopian social arrangements,
and charting the blurry boundaries
between mind, machine and animal, are
not the sole preserve of the West.

‘sentimental nightmare’.) The world is
much more peaceful and pleasant as a
result. At one point, the visitor Sultana
notices people giggling at her. Her
guide explains:
 ‘The women say that you look very
mannish.’
‘Mannish?’ said I, ‘What do they mean
by that?’
‘They mean that you are shy and timid
like men.’
Later, Sultana grows more curious
about the gender imbalance:
 ‘Where are the men?’ I asked her.
‘In their proper places, where they
ought to be.’
 ‘Pray let me know what you mean by
“their proper places”.’
 ‘O, I see my mistake, you cannot
know our customs, as you were never
here before. We shut our men indoors.’
By the early 20th century, speculative
fiction from the Muslim world emerged
as a form of resistance to the forces of
Western colonialism. For example,
Muhammadu Bello Kagara, a Nigerian
Hausa author, wrote Gan?oki (1934), a
novel set in an alternative West Africa;
in the story, the natives are involved in
a struggle against British colonialism,
but in a world populated by jinns and
other mystical creatures. In the
following decades, as Western empires
began to crumble, the theme of political

 As well as political philosophy,
debates about the value of reason were a
hallmark of Muslim writing at this time.
The first Arabic novel, The Self-Taught
Philosopher (Hayy ibn Yaqzan, literally
Alive, Son of Awake), was composed by
Ibn Tufail, a Muslim physician from
12th-century Spain. The plot is a kind of
Arabic Robinson Crusoe, and can be
read as a thought experiment in how a
rational being might learn about the
universe with no outside influence. It
concerns a lone child, raised by a
gazelle on a remote island, who has no
access to human culture or religion until
he meets a human castaway. Many of
the themes in the book – human nature,
empiricism, the meaning of life, the role
of the individual in society – echo the
preoccupations of later Enlightenment-
era philosophers, including John Locke
and Immanuel Kant.
 We also have the Muslim world to
thank for one of the first works of
feminist science fiction. The short story
‘Sultana’s Dream’ (1905) by Rokeya
Sakhawat Hussain, a Bengali writer and
activist, takes place in the mythical
realm of Ladyland. Gender roles are
reversed and the world is run by
women, following a revolution in which
women used their scientific prowess to
overpower men. (Foolishly, the men had
dismissed the women’s learning as a

by Muhammad Aurangzeb Ahmad

Think invisible men, time travel, flying
machines and journeys to other planets
are the product of the European or
‘Western’ imagination? Open One
Thousand and One Nights – a collection
of folk tales compiled during the Islamic
Golden Age, from the 8th to the 13th
centuries CE – and you will find it
stuffed full of these narratives, and more.
 Western readers often overlook the
Muslim world’s speculative fiction. I use
the term quite broadly, to capture any
story that imagines the implications of
real or imagined cultural or scientific
advances. Some of the first forays into
the genre were the utopias dreamt up
during the cultural flowering of the
Golden Age. As the Islamic empire
expanded from the Arabian peninsula to
capture territories spanning from Spain
to India, literature addressed the problem
of how to integrate such a vast array of
cultures and people. The Virtuous City
(al-Madina al-fadila), written in the 9th
century by the scholar Al-Farabi, was
one of the earliest great texts produced
by the nascent Muslim civilisation. It
was written under the influence of
Plato’s Republic, and envisioned a
perfect society ruled by Muslim
philosophers – a template for
governance in the Islamic world.

utopia was often laced with a certain
political cynicism. The Moroccan author
Muhammad Aziz Lahbabi’s novel The
Elixir of Life (Iksir al-Hayat) (1974), for
example, centres on the discovery of an
elixir that can bestow immortality. But
instead of filling society with hope and
joy, it foments class divisions, riots, and
the unravelling of the social fabric.
 An even darker brand of fiction has
emerged from Muslim cultures today.
Ahmed Saadawi’s Frankenstein in
Baghdad (2013) reimagines
Frankenstein in modern-day Iraq, among
the fallout from the 2001 invasion. In
this retelling, the monster is created
from body parts of different people who
have died because of ethnic and
religious violence – and eventually goes
on a rampage of its own. In the process,
the novel becomes an exploration of the
senselessness of war and the deaths of
innocent bystanders. 
 In the United Arab Emirates, Noura
Al Noman’s young adult novel Ajwan
(2012) follows the journey of a young,
amphibious alien as she fights to
recapture her kidnapped son; the book is
being made into a TV series, and
touches on themes including refugees
and political indoctrination. In Saudi
Arabia, Ibraheem Abbas and Yasser

This is the Muslim tradition of sci-fi and
speculative

fiction

We also have the Muslim world to thank for one of the first works of feminist science fiction. The short story
‘Sultana’s Dream’ (1905) by Rokeya Sakhawat Hussain, a Bengali writer and activist, takes place in the mythical

realm of Ladyland. Gender roles are reversed and the world is run by women, following a revolution in which women
used their scientific prowess to overpower men. (Foolishly,
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حقهن.
كما تشير تقارير صادرة عن صندوق األمم املتحدة

للسكان إلى أن الفتيات يف الكثير من الدول النامية
ال يزلن يعانني من العيش يف ظروف سلبية وقاسية.

وذكرت التقارير املنشورة على املوقع اإللكتروني
للصندوق أنه ثمة تطور ملحوظ طرأ على حياة

الفتيات املراهقات خالل الـ15 سنة األخيرة على
مستوى العالم، بينما ال تزال معاناة الفتيات يف

مرحلة الطفولة متواصلة. كما تقول منظمة األمم
املتحدة للطفولة، يونيسيف، إن عدد الفتيات

الصغيرات يف العالم بلغ 1.1 مليار، منهن 62
مليون طفلة ال يذهنب إلى املدرسة، و16 مليونا

أخريات معرضات إلى مخاطر بشأن مواصلة
تعليمهن.

وأوضحت اليونيسيف أن فتاة من كل سبع بني
أعمار الـ15 والـ19، تتعرض إلى الزواج القسري
على مستوى العالم، يف حني يصل العدد يف الدول

النامية إلى فتاة من كل ثالث، تتزوج قبل بلوغها
سن الـ18 عاما.

ونظرا إلى صغر أعمارهن، تتعرض غالبية هؤالء
الفتيات إلى ممارسات العنف اجلسدي واجلنسي،
إلى جانب إجبارهن على ترك مدارسهن؛ لتولي

املسؤوليات املنزلية، بحسب اليونيسيف.
وياُلحظ بشكل بارز ارتفاع نسبة حمل الفتيات يف

أعمارهن املبكرة؛ بسبب جهلهن بطرق تنظيم
األسرة، والوصفات الطبية املتعلقة بها. وتؤثر هذه

الظواهر وغيرها، بشكل مباشر على صحة
الفتيات، وتسبب لهن مشكالت جسدية، وأزمات

نفسية عديدة.

وبحسب صندوق األمم املتحدة للسكان، فإن مرض
نقص املناعة املكتسبة، اإليدز، هو أبرز األمراض

التي تؤدي إلى وفاة الفتيات بني أعمار الـ10 والـ19
على مستوى العالم. بينما يحل االنتحار يف املرتبة

الثانية يف قائمة األسباب التي تؤدي إلى وفاة
الفتيات.

ومن جهة أخرى كشف تقرير صدر األربعاء عن
البنك الدولي ومنظمة "أنقذوا األطفال" )سيف ذا
تشيلدرن( غير الربحية، أن نحو 7.5 مليون فتاة

تتزوج بشكل غير قانوني كل عام.
وذكر التقرير أن أكبر معدل لزواج األطفال موجود

يف غرب ووسط أفريقيا، حيث يتم إجبار 1.7
مليون فتاة سنويا على الزواج. وأفاد التقرير بأن

نحو 100 مليون فتاة ال تشملها احلماية من زواج
األطفال مبوجب قوانني بالدها.

ومن بني أسباب ارتفاع معدل زواج األطفال ضعف
تنفيذ القوانني وعدم الترابط بني القوانني الوطنية

والعرفية والدينية، حسبما وجد الباحثون.
عالوة على ذلك، فإن كبار الشخصيات يف بعض
اجملتمعات ممن يحافظون على التقاليد يدعمون يف

الغالب ممارسات زواج األطفال بسبب تقاليد
ومعتقدات موروثة.

وقالت الرئيسة التنفيذية ملنظمة أنقذوا األطفال،
هيلي ثورنينج شميت "لن نرى عاملا يكون للفتيات

والفتيان فيه نفس فرص النجاح يف احلياة قبل أن يتم

القضاء على زواج األطفال".
وأضافت "عندما تتزوج الفتاة يف سن صغيرة جدا،
فإنه يهيمن عليها دورها كزوجة وأم، ومن املرجح

أن تترك املدرسة، وقد تصبح حامال وتعاني من
سوء املعاملة".

ويف غرب ووسط أفريقيا، مت تسجيل معدالت
مرتفعة حلمل املراهقات، يف إطار الزواج الرسمي

وخارجه، بحسب التقرير.
وذكرت وزيرة األسرة األملانية كاتارينا بارلي أن

اليوم العاملي للفتاة مناسبة مهمة للفت االنتباه إلى
الوضع غير احملتمل للكثير من الفتيات يف أنحاء

العالم.
وقالت مبناسبة اليوم العاملي للفتاة إن هناك فتيات
يتعرضن للظلم يف مختلف أنحاء العالم، مضيفة
أن املساواة يف احلقوق ال تزال بالنسبة إليهن كلمة

غريبة.
وأضافت "يف الكثير من الدول ليس للفتيات أو

النساء الشابات فرص للذهاب إلى املدرسة، كما
يُجبرن على الزواج ويُحرمن من اكتساب حقوقهن

يف مختلف النواحي".
وبحسب بيانات منظمة "أنقذوا األطفال" اإلغاثية،

هناك نحو 100 مليون فتاة ال يتمتعن بحماية
قانونية يف بالدهن من زواج القصر.

وقالت نائبة رئيس منظمة "قرى األطفال العاملية"
جيتا تراورنيشت، يف بيان "يف الهند يتم بصفة

متكررة إجهاض أجنة اإلناث أو قتل الرضع اإلناث أو
التخلي عنهن، كما أن عمليات ختان اإلناث يف دول

مثل اليمن والسنغال والسودان تكون لها عواقب
وخيمة على حياتهن بوجه عام".

وقال تقرير حالة سكان العالم لسنة 2016 إن
الصندوق يحذر من أن ممارسات الزواج القسري،

وعمل األطفال، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
وغيرها من املمارسات الضارة بصحة الفتيات

وحقوقهن تهدد اخلطة الطموحة للتنمية يف العالم. 
فهذه املمارسات التي تضر بالفتيات وتنتهك حقوق

اإلنسان اخلاصة بهن -بدءا من سن العاشرة من
العمر- حتول دون حتقيقهن لكامل إمكاناتهن

كراشدات، وحترمهن من املساهمة يف حتقيق التقدم
االقتصادي واالجتماعي جملتمعاتهن احمللية وبلدانهن.
ويقول الدكتور باباتوندي أوشيتيمن، املدير التنفيذي
لصندوق األمم املتحدة للسكان إن عرقلة عبور الفتاة

اآلمن والصحي من مرحلة املراهقة إلى سن الرشد ال
يشكل فقط انتهاكا حلقوق اإلنسان اخلاصة بها، لكنها

تضر أيضا مبجتمعها وبلدها. وأينما استعصى حتقيق
الفتاة لكامل إمكاناتها، فإننا جميعا خاسرون. 

وقال تقرير نشر مبناسبة اليوم العاملي للفتاة إن 130
مليون فتاة ال يذهنب إلى املدارس عبر العالم.

وبحسب األرقام التي قدمتها اليونيسف، فإن اآلالف
من الفتيات مينعن من التوجه إلى املدارس بسبب

الفقر، والزواج املبكر يف العديد من الدول.

اليوم العاملي للفتاة أو اليوم
العاملي للطفلة هو االحتفال

الدولي الذي أعلنته األمم
املتحدة يف اليوم احلادي عشر

من شهر أكتوبر/تشرين األول
من كل عام، لدعم األولويات

األساسية من أجل حماية
حقوق الفتيات واملزيد من

الفرص للحياة أفضل ، وزيادة
الوعي من عدم املساواة التي

تواجهها الفتيات يف جميع أنحاء
العالم على أساس جنسهن ،
هذا التفاوت يشمل مجاالت

مثل احلق يف التعليم، والتغذية،
واحلقوق القانونية، والرعاية
الطبية، واحلماية من التمييز
والعنف، احلق يف العمل ،

واحلق يف الزواج بعد القبول
والقضاء على زواج األطفال .
نيويورك -حددت منظمة األمم

املتحدة تاريخ 11 أكتوبر من
كل عام ليكون اليوم العاملي
للفتاة، وذلك بغرض لفت

االنتباه إلى انعدام املساواة الذي
تتعرض له الفتيات يف العديد

من دول العالم. ومت االحتفال
بهذا اليوم ألول مرة عام 2012

مببادرة من منظمة "بالن
إنترناشونال لألطفال".

يف الذكرى السادسة لالحتفال
باليوم العاملي للفتاة، ال تزال

إحصاءات املنظمة تشير إلى
وفاة فتاة كل عشر دقائق يف

مختلف ربوع العالم؛ بسبب
ممارسات العنف واالضطهاد يف

يف اليوم العاملي للفتاة.. طفلة متوت كل 10 دقائق بسبب العنف
تعتبر فتيات العالم، اللواتي يبلغ عددهن ما يزيد عن املليار فتاة، مصدرا للقوة والطاقة والقدرة على اخللق. وال يستثنى من ذلك الفتيات
اللواتي يعشن يف ثنايا حاالت الطوارئ واألزمات. وميثل احتفال هذا العام باليوم العاملي للفتاة نقطة البداية جلهود ستبذل على الصعيد

العاملي للفت االنتباه إلى التحديات التي تواجهها الفتيات أثناء تلك الطوارئ واألزمات، والفرص املتاحة أمامهن كذلك.

Eveحواء
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احتياطات على احلامل اتباعها لتجنب والدة طفل مصاب بالتوحد
التوحد من أشد االضطرابات التى تكون لها إعاقات شديدة، واألطفال المصابون بهذا

المرض لديهم مشاكل مع التفاعل االجتماعى واالتصاالت، وحتى وقت قريب ال توجد لهذا
المرض أسباب معروفة، لكن فى الوقت الحالى المزيد من الدراسات حددت عددا من

العوامل المسببة لهذا المرض منها بعض الجينات النادرة والضغوط البيئية وعمر األبوين
وقت الحمل، وأمراضض األمهات أثناء الحمل والصعوبات أثناء الوالدة وقلة وصول

األكسجين إلى دماغ الطفل، وفقا لما جاء فى تقرير نشره الموقع اإللكترونى لصحيفة
"تايمز أوف إنديا" الهندية. وفى هذا الصدد قدم التقرير عددا من االحتياطات التى يجب على

المرأة الحامل اتباعها، لتجنب إنجاب طفل مصاب بالتوحد، وتتضمن اآلتى..
- يجب على المرأة الحامل أن تتبع بعض الرعاية الطبية لتجنب التوحد فى األطفال.
- زيارة طبيب النساء بشكل منتظم والحرص على أخذ األدوية التى يصفها الطبيب.

- تجنب التعرض لتلوث الهواء واألدخنة واألتربة.
- تناول حمض الفوليك وفقا الستشارة الطبيب.

- الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الغنية بالعناصر األساسية المهمة لألم والطفل.
- تجنب التدخين والمشروبات الكحولية أثناء الحمل.

فوائد
حمض

الفوليك
للحامل
وجنينها

يعد تناول احلامل حلمض
الفوليك مهمًا جدًا؛ وذلك

حلماية اجلنني من اإلصابة
ببعض العيوب اخللقية يف

األنبوب العصبي بنسبة
50%، مثل الشق الشوكي،
وهو تشوه خلقي يتعطل فيه

منو بعض الفقرات، مما
يؤدي إلى بروز النخاع

الشوكي.
وكذلك له دوره يف حماية

اجلنني من اإلصابة بعيب خلقي يعرف باسم الشفة املشقوقة، ومنع والدة جنني بوزن أقل من املعدل الطبيعي،
وحمايته من ضعف النمو داخل الرحم، كما له دوره البالغ يف مكافحة اإلجهاض.

كما أثبت فاعليته يف منع التعرض إلى الوالدة املبكرة، وبعض مضاعفات احلمل، مثل: الزهامير، أو أمراض
القلب، أو السكتة الدماغية ومنع اإلصابة بفقر الدم، إضافة إلى منع احلامل من اإلصابة بالعصبية واالكتئاب،

وسد احتياجات احلامل وطفلها خالل فترة احلمل، وأخيرًا منع اإلصابة بحالة مرضية تعرف باسم انعدام
الدماغ، إذ ال يكتمل فيها منو أجزاء كبيرة من الدماغ.

You've survived 9 months of pregnancy.
You've made it through the excitement of
labor and delivery, and now you're ready to
head home and begin life with your baby.
Once home, though, you frantically realize
you have no idea what you're doing!
 These tips can help even the most nervous
firstatime parents feel confident about caring
for a newborn in no time.
 Getting Help After the Birth
Consider getting help during this time, which
can be very hectic and overwhelming. While
in the hospital, talk to the experts around you.
Many hospitals have feeding specialists or
lactation consultants who can help you get
started nursing or bottleafeeding. In addition,
nurses are a great resource to show you how
to hold, burp, change, and care for your baby.
 For inahome help, you might want to hire a
baby nurse or a responsible neighborhood
teenager to help you for a short time after the
birth. Your doctor or the hospital can be good
resources for finding information about ina

home help, and might even
be able to make a refera

ral to home health agencies.
 In addition, relatives and friends
often want to help. Even if you disaa
gree on certain things, don't dismiss
their experience. But if you don't feel
up to having guests or you have other
concerns, don't feel guilty about placa
ing restrictions on visitors.

Handling a Newborn
If you haven't spent a lot of time
around newborns, their fragility may
be intimidating. Here are a few basics
to remember:
 Wash your hands (or use a hand sana

itizer) before handling your baby. Newborns
don't have a strong immune system yet, so
they are susceptible to infection. Make sure
that everyone who handles your baby has
clean hands. Be careful to support your
baby's head and neck. Cradle the head when
carrying your baby and support the head
when carrying the baby upright or when you
lay your baby down.
 Be careful not to shake your newborn,
whether in play or in frustration. Shaking
that is vigorous can cause bleeding in the
brain and even death. If you need to wake
your infant, don't do it by shaking —
instead, tickle your baby's feet or blow
gently on a cheek.
 Make sure your baby is securely fastened
into the carrier, stroller, or car seat. Limit
any activity that could be too rough or
bouncy. Remember that your newborn is
not ready for rough play, such as being jiga
gled on the knee or thrown in the air.
To read the rest of the article go to:
http://kidshealth.org/

 

A Guide for First-Time Parents

Bruxism  
(Teeth Grinding or Clenching)

How to care about your
child's teeth

When you look in on your sleeping child, you want to
hear the sounds of sweet dreams: easy breathing and pera

haps an occasional sigh. But some parents hear the harsher
sounds of gnashing and grinding teeth, called bruxism, which is

common in kids.

About Bruxism
Bruxism is the medical term for the grinding of teeth or the clenching of jaws.
Many kids have it (2 to 3 out of every 10 will grind or clench, experts say), but
most outgrow it. Bruxism often happens during deep sleep phases or when kids are
under stress.
Causes of Bruxism
Experts aren't always sure why bruxism happens. In some cases, kids may grind
because the top and bottom teeth aren't aligned properly. Others do it as a response
to pain, such as from an earache or teething. Kids might grind their teeth as a way
to ease the pain, just as they might rub a sore muscle. Many kids outgrow these
fairly common causes for grinding.
 Stress — usually nervous tension or anger — is another cause. For instance, a
child might worry about a test at school or a change in routine (a new sibling or a
new teacher). Even arguing with parents and siblings can cause enough stress to
prompt teeth grinding or jaw clenching. Some kids who are hyperactive also have
bruxism. And sometimes kids with other medical conditions (such as cerebral
palsy) or who take certain medicines can develop bruxism.
Effects of Bruxism
Many cases of bruxism go undetected with no ill effects, while others cause heada
aches or earaches. Usually, though, it's more bothersome to other family members
because of the grinding sound.

Maternity أمومة
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أمومة
Maternity

قاعة بيبلوس للحفالت واملناسبات اخملتلفة



البودرة
البرونزية
لبشرة
تتمتع
بالسمرة

البودرة
البرونزية
لبشرة
تتمتع
بالسمرة
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برلني- قال فنان
التجميل األملاني بيتر
شميدينجر إنه ميكن

للمرأة احلصول على
بشرة تتمتع بسمرة
جذابة خالل فصل

اخلريف بواسطة
البودرة البرونزية،

والتي متنح الوجه
مظهرا يشع إشراقا

وحيوية.
وأوضح شميدينجر

أنه يتم تطبيق البودرة
البرونزية بنفس طريقة
أحمر اخلدود؛ حيث

يتم وضعها بدءا من
غضروف األذن باجتاه
طرف األنف وصوال

إلى منتصف بؤبؤ
العني.

وباإلضافة إلى ذلك،
ينبغي وضع القليل

من البودرة البرونزية
على منبت الشعر

وعلى الصدغني،
وذلك كي تبدو

اإلطاللة أكثر طبيعية
وسحرا. وللمزيد من
اجلاذبية واإلثارة ميكن

تطبيق البودرة
البرونزية يف منطقة

فتحة الصدر.
ونصح خبراء اجلمال

املرأة ذات البشرة الفاحتة بعدم املبالغة يف استخدام البودرة البرونزية كي ال يظهر الفرق واضحا بني الوجه والعنق
وسائر أقسام اجلسم.

 & Healthصحتك 
 beautyوجمالك

قد يكون العطر هو سبب الصداع المفاجئ
يصاب الكثيرون بأعراض صحية مفاجئة كالصداع والربو والطفح اجللدي،

تسبب حالة من احليرة لديهم، رغم أنهم بحالة صحية جيدة، لكن دراسة
بريطانية جديدة توصلت إلى أن العطر ميكن أن يكون سبب هذه

األعراض.
وقالت الباحثون يف دراستهم إن العطور من أكثر املواد الكيميائية
املركبة استخدامًا بني األشخاص، ألنها أصبحت متوافرة بكثرة

وبروائح مختلفة ومنعشة وجذابة.وأضاف الباحثون: من واحد
إلى ثالثة أشخاص يعانون من أعراض- مبا يف ذلك الصداع

والربو والطفح اجللدي- أسبابها هي حساسية العطور، خاصة
املركبة منها.

وقال "كيت غرينفيل"، أحد القائمني على الدراسة، أنها تؤكد
دراسة سابقة نشرت عام 2014، وأظهرت أن ثالثة أرباع

النساء املصابات بالصداع النصفي الناجم عن الروائح كشفن أن
العطر السبب الرئيسي لهذا املرض.

وأكد الباحث أن هناك عطورا حتتوي على مواد كيميائية سامة
وضارة ومشتقات بترولية. وهذه األنواع الرديئة قد تسبب بعض

األمراض التي نشرها موقع "اإلندبندنت"، وهي:
ضيق التنفس، الصداع واحلساسية، الطفح اجللدي، األكزميا، ضعف
التركيز، الغثيان، التهاب اجليوب األنفية، كما تؤثر على الكبد والكلى،

وتتلف أنسجة الرئتني، وتؤثر على الدماغ.
كما توصل الباحثون إلى أن هناك ما يزيد على 800 مركب كيميائي مستخدم يف

صناعة العطور والشموع العطرية، الفتني إلى أنه- ولألسف- ال يطلب من الشركات املصنعة يف كثير من البلدان توضيح
املكونات املستخدمة لتركيب رائحة معينة، فتعتبر من أسرار التجارة.وكانت وكالة حماية البيئة األمريكية قد اهتمت

بدراسة مخاطر العطور، وأصدرت تقريرًا بينت فيه وجود 20 مركباً كيميائيًا خطيرًا يف معظم العطور، كاألسيتون
والكحول اإليثيلي وخالت اإليثايل، وهذه املركبات وغيرها من املواد الداخلة يف صناعة العطور قد تتسبب يف اإلصابة

بضيق التنفس والصداع والطفح اجللدي واألكزميا وضعف التركيز والتهاب اجليوب األنفية.
كذلك، فقد أظهر التقرير احتواء بعض العطور على كيماويات مسرطنة، منها خالت البنزايل، وكلوريد امليثايلني

والتولوين، واملركب األخير يستخدم يف عدد كبير من العطور، وهو من املركبات الكيميائية املسرطنة، ويتسبب أيضا
باحلساسية، كما يؤثر بشدة على اجلهاز العصبي.

إضافة إلى ذلك، أكدت نتائج أحدث الدراسات البريطانية أن هناك خطورة بالغة على املرأة من استخدام العطور على
اجللد مباشرة، خصوصًا يف فصل الصيف الذي يأتي ومعه ارتفاع شديد يف درجات احلرارة.

وأوضحت الدراسة أيضًا أن األضرار الناجمة عن وضع العطور على جلد اإلنسان، وبصفة خاصة على طريف الرقبة، قد
تؤدي إلى تكوين بقع داكنة واضحة على بشرة الرقبة، وهذه البقع ال ميكن إزالتها إال بواسطة الليزر.

1. Do a guided fast.
 Every culture and major religion
fasts, to help followers purge months of
debris, toxins, and excesses. Today,
detoxes and fasts are really popular, but
you must be careful, especially if
you’ve never tried one and your diet is
not as clean as it should be.
 You can check out my book Cleanse!
for a guided threeiday juice fast or a
21iday foodibased cleanse.

2. Massage your feet.
 Do you start to feel like your fingers
and toes are cold even when the rest of
you feels warm? Massaging your feet
before bed and first thing in the morni
ing with sesame oil can keep your feet
warm and, according to Ayurveda, it’s a
great immuneisystem booster.

3. Sleep more.
 Yep, you need more sleep when the
days get shorter. It’s not just you.
 Almost everything in nature, includi
ing animals and plants, need more rest
during fall and winter. Stop fighting it
and make sure to get seven to nine
hours of sleep.

4. Use warming herbs.

 For your daily meals, use herbs and
spices that increase warmth to the body
like pepper, cardamom, horseradish,
cinnamon, and garlic.
 Embrace warming teas like chai
instead of drinking coffee, and use
moisturizers infused with warming
herbs to keep your skin smooth and
healthy.

5. Embrace the outdoors.
 Sounds counterintuitive because the
weather is colder and your instinct is to
stay indoors and cozy up. Resist this
urge, bundle up, and do some hiking;
get some crisp fresh air into your lungs
and keep your body moving.
 Trust me, this was hard for me at
first, too, but now it’s an important part
of my fall cleanse routine.

6. Supplement with vitamin D.
When your diet is varied and full of
colorful foods, you might not need to
supplement, but in fall and winter
you’re not getting enough sunlight, so
your vitamin D levels may decrease. I
prefer taking a supplement in pill or
powder form rather than having sugary
drinks that are fortified.

 6Habits To Stay Happy
& Boost Your Immunity

by Jovanka Ciares - We are all tied to the seasons. In summer we
spend time outside, we eat lighter, and we tend to be more

active.Historically, people around the world celebrate harvest or fall
with fasts (Ramadan, Yom Kippur), reflection about their own lives,
or making amends. It's also a traditional time to focus on balancing
the body.Here are some easy steps you can take in the next few weeks
to prepare your body for the harsh winter, to prevent diseases, and to

stay strong and happy:



10 حقائق عن إنقاص الوزن الدائم
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 احلقيقة األولى: ميكن للفرد اإلقالل من الزيادة يف
وزن جسمه املتراكمة يف أردافه، لكنه لن يستطيع

حتويل هذه األرداف املمتلئة، إلى رشاقة تصل إلى
قوام عيدان الكرفس!  

احلقيقة الثانية: إنقاص الدهون: إنقاص الدهون أو
إنقاص الوزن! واألدق واألصح علمياً أن تقول:

“إنقاص الدهون“، وليس “إنقاص الوزن“، الن
تعريف السمنة يرتبط بتراكم الدهون الزائدة يف

اجلسم.وعادة ما يوصف الرجل بأنه سمني، عندما
متثل الدهون يف جسمه أكثر من خمس وزنه، بينما
يعتبر جسم املرأة سمينا، عندما يكون أكثر من ربع

وزنها دهنا.
ويعبر وزن اجلسم عن وزن الدهون والعظام

واألنسجة واملاء وأعضاء اجلسم اخملتلفة. فمثال، إن
إعطاء مدرات للبول أو ملينات، يؤدي إلى فقدان

بعض املاء والسوائل، وبالتالي ينقص وزن اجلسم،
لكنه يف حقيقة األمر ليس إنقاصا للدهن، إمنا هو

إنقاص للوزن ناجت عن نقص املاء والسوائل. وكذلك
فإن فقدان الكتلة العضلية يؤدي إلى فقدان بعض

الوزن، وهذه احلالة أيضا ليست فقدانا للدهن إمنا هي
فقدان للوزن ناجت عن فقدان بعض الكتلة العضلية.

)اقرأي أيضا : حيل سحرية إلنقاص الوزن بدون
رجيم (

احلقيقة الثالثة : السوك الصحى : السمنة مرض
يتعلق بالسلوك اإلنساني، وليس النمط الغذائي فقط!

والتحكم والسيطرة الدائمة على الوزن ليس نظاما
غذائيا سحريا يخلصك من الشحوم والوزن الزائد يف

عدة أسابيع أو أشهر، إمنا هو أسلوب حياة مستمر،
يحافظ على الصحة والوزن بصفة دائمة.

ويتطلب التحكم والسيطرة الدائمة على الوزن اجلمع
بني معاجلة احلالة النفسية والسلوكيات املتعلقة بتناول
الطعام، وإدراك مدى تقبلك لشكل اجلسم، ومدى
تأثرك بالوسط واألشخاص احمليطني بك، مع ممارسة

النشاط واحلركة بانتظام، باإلضافة إلى اختيار أصناف
الطعام الصحية.

احلقيقة الرابعة:حتديد الهدف : هو أحد املفاتيح
األساسية إلنقاص الوزن الدائم. واألهداف هذه

ثالثة أنواع: قصيرة املدى )منتهية(، متوسطة املدى،
طويلة املدى )مستمرة(. ويجب أن يكون هدفك

مستمرا، وليس منتهيا. وال يجب أن يكون هدفك
إنقاص بعض الوزن كي تستطيع ارتداء مالبسك

حلضور مناسبة معينة.. فهذا مثال هدف منتهٍ، لكن
يجب أن يكون هدفك الصحة واللياقة واملظهر اجليد
وإنقاص الوزن الدائم.. فاستمرارية الهدف تضمن

لك أقصى نسبة من النجاح، وجتنبك مخاطر
النكوص بعد حتقيق الهدف.

احلقيقة اخلامسة: التأجيل و التسويف : حاذر من
التأجيل والتسويف، ألن التأجيل والتسويف عادة

قابلة للتكرار، واملسوف يعشق كلمة )فيما بعد(
ويسجل أرقاما قياسية يف قول ؟سأفعل؟، ويبدع يف

استدعاء احلجج واملبررات التي متنعه من القيام
بعمله، واستدعاء الشيء وضده يف الوقت ذاته. تراه

يقول: “ال بد من البدء يف إنقاص وزني بجدية
وإصرار“، ويقول يف موضع آخر: “حالتي ال تسمح

اآلن بإنقاص وزني.. األمر يسترعي االسترخاء
والراحة واملزيد من الطعام!!؟.

احلقيقة السادسة:كيف حتصن نفسك ضد إغراءات
الطعام؟

عندما تشعر بالرغبة امللحة والتوق الشديد لتناول
الطعام، احرص على االمتناع عن تناول الطعام ملدة

10 - 15 دقيقة، ألن الرغبة يف تناول الطعام تقل بعد
هذه املدة، كما يجب االبتعاد عن التفكير يف الطعام

واحلرص على االنشغال يف نشاط آخر ليس له عالقة
بتناول الطعام، مثل أخذ حمام دافئ، أو القيام

بتنظيف املنزل، أو حتى االستماع إلى املوسيقى أو
قراءة كتاب. املهم أال يرتبط هذا النشاط بتناول

الطعام. باإلضافة إلى ذلك، احرص على تقرير كمية
الطعام املناسبة كي تتناولها. وتناول الطعام ببطء،

وتلذذ بكل قضمة مع عدم الشعور بالذنب أو الهزمية،
إذا استسلمت إلغراء الطعام، ألن ذلك قد يؤثر يف

أكثر األشخاص إرادة.
احلقيقة السابعة: “لهفة“ الشوكوالته: تعلم تناول

الشوكوالته دون الشعور بالذنب. والشوكوالتة من
أكثر أنواع الطعام شيوعا التي تؤدي إلى اللهفة على

تناولها، وعدم القدرة على التخلص من تناولها
بسهولة، والشعور بالذنب. لذا ميكن تطبيق

االستراتيجية التالية لتناول الشوكوالتة دون الشعور
بالذنب، وفى الوقت نفسه تناولها بطريقة صحية:

تناول اخلروب بديال من الشوكوالته.
عدم شراء الشوكوالته عند الذهاب للتسوق.

احلرص على شراء العبوات الصغيرة.
احلرص على وضع الشوكوالته يف أماكن يصعب

عليك الوصول إليها بسهولة.
جتنب تناول الشوكوالته أثناء الشعور باجلوع ألن ذلك

يزيد من الشوق واللهفة إلى تناولها.
تناول الشوكوالته بعد االنتهاء من تناول الوجبة

الرئيسية )بنحو خمس عشرة دقيقة( يحد من الرغبة يف
تناولها فيما بعد.

تناول قطعة من الشوكوالته اخلام الداكنة )حتتوى على
سعرات أقل ومذاقها أقوى(، بدال من البسكويت

املغطى بالشوكوالته أو احلليب املمزوج بالشوكوالته.
تناول قطعة من حلوى الشوكوالتة )80 سعرة

حرارية( أو نصف فنجان من لنب الشوكوالته املثلج
منزوع الدسم )100 سعرة حرارية(، مع فنجان من
شرائح الفراولة )20 سعرة حرارية(، بدال من تناول

اآليس كرمي بنكهة الشوكوالته.
امزج نصف كوب من حليب الشوكوالته منزوع

الدسم مع املياه الغازية الدايت.
استخدم مبشور الشوكوالته على احلليب منزوع

الدسم )حتتوي امللعقة الصغيرة من مبشور الشوكوالته
على 20 سعرة حرارية(.

احلقيقة الثامنة: سلوكيات خاطئة:جتنب السلوكيات
اخلاطئة املتعلقة بتناول الطعام. ويشمل ذلك جتنب:

تناول الطعام بسرعة )يف العجلة البدانة ويف التأني
الرشاقة(.

تناول تقدمي كميات الطعام الكبيرة، إذ أكدت
الدراسات العلمية أن املبالغة يف وضع كميات كبيرة من
الطعام على املائدة أو تناول الطعام من أواني الطهي أو

اآلنية كبيرة احلجم يؤدي إلى زيادة الشراهة لتناول
الطعام، وعدم الشعور بالشبع، وتناول كميات كبيرة

من الطعام دون وعي أو استمتاع(.
احلرص على تناول الطعام املتبقي يف الصحن، فقد

أشارت الدراسات إلى أن األشخاص الذين يعانون من
البدانة يحرصون دائما على تناول الوجبة املقدمة إليهم
بالكامل، والتهام ما تبقى من الطعام يف الطبق، وأنهم

يأكلون هذه الكميات اإلضافية من الطعام، على
الرغم من شعورهم بالشبع، لذلك فهم يلجأون إلى

إزالة املتبقي من الطعام حتت مسميات
)العادة فقط(.

القيام بأعمال أخرى أثناء تناول
الطعام، حتى لو كان مجرد مشاهدة

التلفاز أو القراءة أو إجراء محادثة
هاتفية، ألن املخ يف هذه احلالة يربط

بني تناول الطعام والنشاط الذي تقوم
به.تناول الطعام أثناء حتضير أو تقدمي
الطعام. وهذه إحدى العادات السيئة

التي نحرص عليها أحيانا، وتتسبب يف
تناول كميات إضافية من السعرات

احلرارية ال ندركها.
تناول الطعام يف أكثر من حجرة

باملنزل، وبالتالي فأنت تتناول الطعام
أثناء جتوالك باملنزل من غرفة إلى

غرفة، وحترص على تناول الطعام هنا
وهناك، لذا جند أن البدناء يحرصون

على االحتفاظ ببعض الطعام يف غرفة
املعيشة واملطبخ وغرفة النوم وفى

احلمام أحيانا.
تناول الطعام يف أوقات متأخرة من

الليل، مما يؤدى إلى تكدس السعرات
احلرارية النخفاض معدالت حرق

الطاقة بالليل وأثناء النوم.
االستغناء عن إحدى الوجبات

اليومية، وهي إحدى العادات السيئة
جدا التي تتعارض مع الرشاقة، ألن

ذلك يزيد من تأثير اجلوع، بدرجة
تسبب زيادة كمية الطعام املتناولة يف

الوجبة التالية
املبالغة يف تناول الطعام أثناء املناسبات االجتماعية

واللقاءات املستمرة لألهل واألصدقاء يف مطاعم
الوجبات السريعة، لتناول وجباتها املمتلئة بالدهون،
وهذه املناسبات متثل تأثيرات وضغوطا اجتماعية تغير

من النظام الغذائي الذي تتبعه وحترص على
استمراره.

احلقيقة التاسعة :بدع غذائية:  حاذر من البدع
الغذائية الضارة باجلسم، إذ ومع أهمية مقاومة

السمنة وضرورة حتقيق الرشاقة، يجب تفادي ظاهرة
بدع الريجيم اخلاطئة الضارة باجلسم.

  وإحدى البدع الغذائية للريجيم الضار تتضمن
ضرورة الفصل بني الكربوهيدرات والبروتينات

والدهون حتقيقا للرجيم والرشاقة. وهذه البدع ال
تقوم على أي أساس علمي، ألن األغذية الطبيعية
حتتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون
معا يف تركيب املادة الغذائية الواحدة نفسها، لكن
بنسب متفاوتة، كما أن العمليات احليوية للتمثيل

الغذائي للمكونات الغذائية الثالثة، تتوافق فيما بينها
يف تداخل محكم متوافق، لتحقق للجسم أعلى

استفادة غذائية. فالغلوكوز )الناجت النهائي لهضم
الكربوهيدرات( واألحماض الدهنية )الناجت النهائي
لهضم الدهون( واألحماض األمينية )الناجت النهائي

لهضم البروتينات(، تدخل املسار احليوي الذي ينتج
الطاقة التي يحتاجها اجلسم.

الريجيم الذي يؤدي إلى تذبذب وزن اجلسم بالزيادة
والنقصان يطلق عليه خبراء التغذية )ريجيم اليويو(.

وقد حذرت الدراسات العلمية من خطورة هذا
الريجيم، نتيجة زيادة تعرض اجلسم لإلصابة

بأمراض القلب، بدرجة تفوق ما قد يتعرض له
اجلسم السمني ذو الوزن الثابت تقريبا، كما يؤدي

)ريجيم اليويو( إلى املزيد من مقاومة اجلسم إلنقاص
الوزن، لذا يوصي خبراء التغذية أال تقل كمية املواد

الغذائية يف الوجبات اليومية عن احلد الذي يوفر
للجسم نحو 1200 سعرة حرارية، ما لم يكن هناك

إشراف طبي دقيق.
  مثالً إن ريجيم الوجبات الغذائية الغنية بالبروتينات

واملنخفضة يف نسبة الكربوهيدرات، ضار باجلسم،
فبعد نحو ساعتني ونصف الساعة من تناول هذه

الوجبات يتحول البروتني إلى غلوكوز من أجل توفير
احتياجات املخ، ومع االستمرار يف هذا الريجيم يلجأ

اجلسم إلى عملياته احليوية التي تعمل على تكسير
عضالته )مكوناتها األساسية هو البروتني(، وبالتالي
يفقد اجلسم عضالته، وتظهر عليه عالمات الضعف
والتعب العام، كما أن الكتلة العضلية يف اجلسم تعتبر

مبثابة ماكينة حرق سعرات طاقة املواد الغذائية، مما
يتسبب يف اجتاه اجلسم إلى تخزين معظم الطاقة التي

يحصل عليها من أغذية أخرى يف صورة دهون، فيزداد
وزنه مرة أخرى بعد أن نقص بصورة كبيرة يف أول

األمر. وبالتالي يصاب اجلسم بالضعف العام وزيادة
الدهون وضعف العضالت ومقاومة إنقاص الوزن مرة

أخرى.  
احلقيقة العاشرة: إحذر الرجيم الذي يأكل

جسمك.يجب احتواء وجبات الرجيم على الكميات
الضرورية من الفيتامينات واملعادن يف حدود

االحتياجات القياسية واحملددة منها يوميا. والهدف من
ذلك تفادي أضرار نقص وجودها، حتى ال يبدأ اجلسم
يف استهالك ما يوجد منها يف أنسجته ومكونات أعضائه
الداخلية، وهو وضع ضار توصف خطورته بأن اجلسم

بدأ يأكل نفسه.
ونظرا لعدم وجود جميع هذه الفيتامينات واملعادن يف

مادة غذائية واحدة، فإن الوجبات اليومية يجب أن
تعتمد على التنوع واالعتدال يف ما حتتويه من أغذية

طبيعية، لضمان حصول اجلسم على احتياجاته
الضرورية من الفيتامينات واملعادن. وبالتالي تظهر

خطورة بدع الريجيم التي حترم اجلسم من تناول أغذية
معينة، فيتعرض لإلصابة بأضرار نقصها.

وقبل أن تأكل أي وجبة رجيم ال تبحث فقط عما تعطيه
من سعرات حرارية منخفضة، وما حتدثه من نقص يف

وزن اجلسم، بل يجب التأكد من احتوائها على
الفيتامينات واملعادن واملغذيات الرئيسية من الدهون

والبروتينات والكربوهيدرات واأللياف، حتى ال تبدأ
يف أكل جسمك.

كن أنت وال حتاول أن تكون غيرك! لقد أتينا كلنا إلى احلياة بأجسام لها أحجام وأشكال مختلفة، منها
اجلسم الطويل أو القصير. واجلسم القصير قد يكون ممتلئا أو قد يكون نحيفا، وهناك جسم عظامه

كبيرة وآخر عظامه صغيرة، ويوجد جسم ذو أكتاف عريضة وأرداف ضيقة، وجسم آخر تكون أكتافه
ضيقة وأردافه عريضة.ويرجع معظم أحجام وأشكال اجلسم إلى العوامل الوراثية، على الرغم من أن
كل فرد ميكنه تغيير جسمه بدرجة محدودة، عن طريق إنقاص أو زيادة بعض وزنه، إال أنه، ال ميكن -
بأي نظام غذائي أو حتت أي ظرف من الظروف - عمل تغيير كامل للجسم؛ ألن اجلسم لم ينب أصال يف

بدايته على الشكل الذي قد يريده صاحب اجلسم اآلن. وهنا بعض احلقائق حول هذا املوضوع:

 & Healthصحتك 
 beautyوجمالك
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بعد تخلي العالمات التجارية عن اجلينز الضيق والفساتني العارية
أسباب صعود األزياء احملتشمة لتصبح االجتاه السائد يف املوضة

لندن ـ سليم كرم - ستالحظ بأخذ نظرة عبر الرفوف يف متاجر املالبس يف اململكة املتحدة، فساتني ذات أكمام تصل
إلى املعصم ورقبة عالية، وأثواب أطول قليالً، وهذا بفضل صعود موضة األزياء احملتشمة، وهي األزياء التي تُخفي

شكل اجلسم، ففي اآلونة األخيرة، وجدت العالمات التجارية نفسها يف حتدِ لعرض أزياء تعجب النساء الالتي
يرتدين املالبس احملتشمة ألسباب دينية وثقافية، مبا يف ذلك املسلمني واليهود واملسيحيني، وقد تزامن هذا مع دورة
األزياء الطبيعية التي أدت إلى ظهور املالبس الطويلة الواسعة كنقيض لألزياء الكاشفة التي كانت رائجة لعقد من

الزمان.
وتخصصت أستاذ الدراسات الثقافية يف كلية لندن لألزياء، رينا لويس، يف دراسة املظهر احملتشم منذ منتصف العقد

املاضي، ويف املوسمني املاضيني على وجه اخلصوص الحظت أن األزياء احملتشمة أصبحت رائجة، فتخلت
العالمات التجاريةعن اجلينز الضيق لصالح السراويل واسعة األرجل وغيرها من األزياء التي ال تظهر شكل اجلسم،
والتي تسببت يف شعبية العالمات التجارية مثل "كومي دي غارسونس"، وكما أظهرت نيجيال لوسون عندما سبحت

يف البحر مرتدية البوركيني يف عام 2016، فإن أحيانًا النساء ال يردن ارتداء مالبس تُظهر جسمهن بغض النظر عن

معتقداتهن. ويسعى مصممو األزياء املسلمون يف
اململكة املتحدة، واليهود واملسيحيون يف الواليات

املتحدة لسد الثغرات يف سوق املالبس احملتشمة،
وذلك باستخدام وسائل اإلعالم االجتماعية لتحقيق
االنتشار، باإلضافة إلنشاء مواقع إلكترونية للتسوق

عبر اإلنترنت، وأحد العوامل التي ساعدت يف
حصول تلك األزياء على إعجاب املستهلكني من

الشباب هو املناخ السياسي غير املريح.
وتقول املؤسسة الشريكة لشركة "آب"، وهي عالمة

جتارية لألزياء احملتشمة أُطلقت يف عام 2007، ألطاف
عليم: "اليوم، هناك احتفاء بالفردية، وقد أصبحت

وسائل اإلعالم االجتماعية منبرًا أساسيًا للناس
للتعبير عن شخصيتهم"، مضيفة: "قبل عشرة أعوام

كان من الصعب جدًا العثور على مالبس محتشمة
ومواكبة للموضة على حد سواء، ما كان متوفرًا إما

كان قدميًا أو ممالً، ولكن اآلن أصبح هناك الكثير من
اخليارات من مختلف املصممني، توفر اختيار

للمستهلك هو أمر جيد دائمًا"، فاآلن يعمل آب مع
دبنهامز - أول متجر ضخم يف اململكة املتحدة يبيع

املالبس اإلسالمية، ومؤخرًا بيعت مجموعتهم
ملالبس السباحة يف غضون أيام من عرضها على

اإلنترنت.
ولكن، سوف يسأل البعض إن كان هذا قمعيًا بعض

نظرة حديثة ملالبس العمل 
التي ستمنحك  دفئًا يف املكتب

هذا الشتاء
لندن ـ ماريا طبراني - قدّمت مستشارة
للعالمات التجارية، إيزابيل سبيرمان،

والتي عملت سابقًا كمستشارة خاصة لـ
"سامانثا كاميرون"، يف "داونينج ستريت"،
نصائح للمساعدة بشأن املالبس الواجب
ارتداؤها يف العمل، ومن خالل صحيفة

"التلغراف" البريطانية عرضت نظرة حديثة
ملالبس العمل التي ميكنها منحك الدفئ يف

املكتب هذا الشتاء. وبسؤالها عن ما ميكن ارتداؤه
يف املكتب غير القميص احلريري الذي ال يتناسب مع

برد الشتاء، قالت سبيرمان، إن التريكو هو اخليار األمثل
ليتناسب مع درجة حرارة املكتب ولكن يُنصح بأن يكون خفيفًا نظرًا لتعطيل مكيف

الهواء حتى ال تشعرين باحلرارة أو التعرق، وأضافت: "أنا أميل إلى شراء صوف
ميرينو كما أنه مجهز بشكل جيد على اجلسم، ويحافظ على شكله على عكس
الصوف اخلالص والكشمير ميكنك احلصول على سترة مصممة خصيصًا إذا لزم

األمر".
وميكن لزوجني من احلياكة اجليدة حتويل خزانة أزياء العمل اخلاصة بكِ إلى خزانة

مذهلة، خصوصًا عندما جتدين أنه من الصعب االستيقاظ كل صباح لالختيار ما بني
املالبس، وأوضحت: "أنا أحب ارتداء التنانير اخلطية، مع قميص ميكن أن يشبه بلوزة
رسمية، لذلك يكون متماسكًا وبسيطًا يف لون جميل يف متناول اليد.. علي االعتراف

أنني تعلمت هذا من رئيستي  سام كام، التي أظهرت لي فوائد وجود عدد قليل من
البلوزات ميرينو األساسية.

وتقول إيزابيال: "يونيكلو هي واحدة من أفضل املتاجر العاملية التي تقدم مالبس
التريكو يف كتلة اللون البسيطة، ويف كل موسم أشتري بضعة ألوان جديدة من ميرينو،

كما أن هناك جميع األشكال واأللوان التي تتناسب مع اجلميع. لقد ارتديت األصفر
الذهبي مع األزرق البحري ويبدو متناسقا وجميالً".

وإذا كنتِ من محبي الكارديغان، تنصح ايزابيال سبيرمان بالبحث عن شيء بتفاصيل
Cos "" غير عادية أو تباين األلوان حتى ال تبدو غير مناسبة للشتاء. العالمة التجارية

تقدم سترات التريكو اخلرافية كما أن وينزر لندن تقدم الكارديغان الطويل وهو صورة
ظلية كبيرة للكارديغان إذا كنتِ من طويالت القامة والذي يتناسب مع التنورة على

شكل قلم رصاص أو مع أي بنطلون ضيق.

أفكار مختلفة لتنسيق مالبسك 
على طريقة اإلعالمية لمياء فهمي

حتتاج احملجبات من وقت آلخر إلى إلقاء نظرة على مدوني موضة احملجبات وستايل املذيعات
العربيات لكي يستلهموا منهن إطالالتهن، وكانت من بني املذيعات املتألقة دائما ملياء فهمي،

والتي عُرفت بأناقتها املتناهية يف تنسيق مالبس احملجبات، فهي حترص على تنسيق ألوان مالبسها
بحرفية. حتاول ملياء جاهدة على إبراز أناقتها بارتداء مالبس محجبات على أحدث صيحات

املوضة ولكن مبا يناسب الفتاة احملجبة، ودائما ترتدي مالبس حجاب طويلة وفضفاضة، ومتزج بني
اختياراتها اخملتلفة وبني اإلكسسوارات املصنوعة يدويا، بينما ال تركز يف اختياراتها على لون أو ستايل معني، فهي تنسق

ألوانها بشكل مريح للعني، وترتدي اجلينز والبنطلونات الفضفاضة  وأيضا التنانير الواسعة .

 موضة
Fashion
مجوهرات
Jewelry

البدلة اخململية
ألناقتك يف الشتاء
أوردت مجلة "إيلي" األملانية أن
البدلة اخململية متثل جنمة املوضة

يف خريف-شتاء 2017-
2018، لتمنح املرأة إطاللة

دافئة ووثيرة تنطق باألناقة
والفخامة.

وأوضحت اجمللة املعنية باملوضة
واجلمال يف موقعها اإللكتروني

أن البدلة اخململية تطل بطيف
لوني واسع ميتد من درجات

الباستيل الناعمة إلى ألوان
اجلواهر القوية.

وإلى جانب القصات
الكالسيكية ذات البنطال

الضيق، توجد موديالت ذات
بنطال واسع أو بليزر بقصّة

الكيمونوومتتاز البدلة اخململية
بتنوع

إمكانيات
تنسيقها؛

حيث
ميكن

احلصول
على

إطاللة
أنيقة

تناسب
العمل من

خالل تنسيقها مع بلوزة أنيقة
وحذاء ذي كعب عال، يف

حني ميكن احلصول على
إطاللة كاجوال من خالل

تنسيقها مع تيشيرت مطبوع
وحذاء رياضي. كما ميكن

احلصول على إطاللة فخمة
مناسبة للحفالت بتنسيق البدلة

اخململية مع حذاء ذي كعب
عال وحلي فاخرة.

متتعي بإطاللة استثنائية مع أحدث
مجوهرات "دولتشي آند غابانا"

قدمت مجموعة  ""Dolce & Gabbana أحد تصميمات
اجملوهرات للمرأة العصرية الباحثة عن إطاللة استثنائية. إنها

ليست مجرد قطع مجوهرات، ولكنها تصاميم فاخرة أشبه
بلوحات فنية، مرصعة باألحجار الكرمية الفخمة والفصوص

البرّاقة، تعرف قيمتها املرأة الراقية واملتابعة ألحدث الصيحات.

عطر "جاكومو"
النسائي اجلديد

مبزيج رائع
من األزهار

باريس - يعد عطر "جاكومو
للمرأة" من باقة عطور

"جاكومو" للنساء، مميزًا، إذ
يحتوي على مزيج رائع من
األزهار واملكونات البكر،
ويشمل البرغموت، زنبق

الوادي، حجر الدم،
األيلنغ، خشب الصندل،

بقول تونكا، العنبر، البتشول
"عشب عطر"، جنيل الهند

"عشب عطر" واألرز.
ويأتي عطر "جاكومو للمرأة"

chypre  من مجموعة
floral، ويعتبر من العطور

الفواحة والتي تصلح لليالي الشتاء الدافئة، فهو عطر ليلي بامتياز ويعشق البشرة السمراء واحلنطية إلى حد
بعيد. وكأنه خلق للمرأة الشرقية لتكون محط أنظار اجلميع من خالل إطاللتها.

الشيء، لويس وعليم ال يتفقان مع هذا، إذ ال يزال هناك
الكثير من املالبس الكاشفة يف املتاجر، وتؤكد عليم أن

آب ال حتاول استبدال تلك املالبس، حيث إن سعي
مصممي األزياء احملتشمة للوصول إلى جمهور أوسع، يف

الوقت الذي حتاول فيه العالمات التجارية الشهيرة أن
تكون أكثر شمولية، يضع نهاية لهذا السؤال.

وأكدت آب: "ومن املفارقات أن تلك لم تعد حجة يف
الوقت احلاضر، إذ يشجع جميع املصممني الرائجني
األزياء احملتشمة، باعتبارها املوضة السائدة اجلديدة،

ولكن يف األيام السابقة كنت تريد دائمًا أن تكون حذرًا
عندما نتحدث عن األزياء احملتشمة، للتأكد من أن
كالمك ال يشير إلى أن أي أزياء أخرى كانت غير

محتشمة".
وتوافقها سيمي بولونسكي، التي أسست مع شقيقتها

العالمة التجارية لألزياء اليهودية األرثوذكسية "ذي فروك
نيويورك"، يف الرأي فتقول: "أشعر أن اجملتمع يأخذ ببطء
منعطفًا نحو التركيز أقل على فكرة وجود مبادئ توجيهية

خاصة مبالبس املرأة، مع التوافق مع "املوضة الرائجة
للمالبس احملتشمة"، متابعة أنها تلقت ردود كثيرة جدًا من

النساء الالتي يقلن أن فساتني "أب" أعطتهن إحساسًا
متجددًا بالثقة، مضيفة: "نحن نريد أن تكون عالمتنا

التجارية شاملة للجميع سواء كن يؤمن بأسباب دينية، أو
ال يؤمن بها".
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  Your
بيتك

Home "تنظيف املنزل من امللوثات"
أبرز النصائح لزراعة النباتات يف اخلريف
لندن - ماريا طبراني - يعتبر اخلريف والشتاء، أفضل املواسم للمبتدئني يف

النباتات املنزلية، يف الوقت الذي تكون فيه النباتات خاملة وحتتاج إلى رعاية
أقل، فمن املعروف بشكل رسمي أنّ النباتات املنزلية صنعت قائمة ساخنة من

النباتات على الطراز احلديث يف املنازل يف جميع أنحاء لندن. 
واخلبر السار هو أن، اخلريف يعتبر أفضل وقت لبدء النباتات املنزلية اخلاص
بك، واآلن هو الوقت الرائع من اجل بدء الزراعة اخلاصة بك، ووفقا ملوقع

 "Homeandproperty املعني بـ"الديكور" وداخلية املنازل ففي الوقت الذي
تتحول فيه األوراق على األشجار حولنا بشكل منتظم إلى البرتقالي والبني،

تكون النباتات الستوائية دائمة اخلضرة بحيث  تبدو دائمًا جيدة وفاتنة بهذه
الطريقة طوال األشهر الباردة.

وتبني أيضًا أن تنظيف املنزل من امللوثات، واحلد من التوتر وحتسني مزاجك، والتي ميكن القيام به دائمًا بزيادة بعد بدء
دورة الصيف، وعالوة على ذلك، تكون النباتات املنزلية خاملة خالل فصل اخلريف والشتاء بحيث تصبح أسهل

لرعايتها، وإذا كنت جديدا متامًا يف النباتات املنزلية فإن روبن فيكوس إلستيكا هو نبات رائع للبدء به، من السهل للغاية
للبحث عن أنواع النباتات التي مت اعتمادها من قبل وكالة ناسا باعتبارها واحدة من أفضل محطات تنقية الهواء، وأيضا
من املاثالي بالنسبة للمبتدئني يف عملية الزراعة أو بستاني كثير النسيان فتكون  )يف الغالب( العصارة املكتفية ذاتيًا، والتي

تأتي يف مجموعة واسعة من األلوان واألشكال والقوام، أو إذا كان من الصعب القيام بذلك، ميكن للمبتدئني جتربة
فيديل ، فيكاس ليراتا . يف األصل هو من غرب أفريقيا، سيساعدك فيديل يف أن تظهر املساحة التي لديك استوائية مع

أوراق على أشكال طبقية. وفريدي بالكيت هو مؤسس باتش ""www.patch.garden، للمساعدة على اكتشاف
أفضل النباتات بالنسبة لك، ويسلمهم إبك حتى بابك ويساعدك على العتناء بهم.

يعد املوسم اجلديد فرصة مثالية لتزيني املنزل بأحدث خطوط الديكورات، ول يعني
اتباع إصالحات ديكور حديثة التعدي على امليزانية اخلاصة بك، يف الواقع من

السهل القيام بإصالحات حديثة جذابة مع القليل من الرؤى التصميمية، إذ
تشارك املدونة ومصممة الديكور الداخلية اميلي موراي متابيعها واللذين

تخطوا 32.000 عبر انستغرام @ pinkhouesوعبر مدونتها على
اإلنترنت بعض النصائح للديكورات والتصاميم الداخلية وتتقاسم إميلي

ثماني طرق سهلة جلعل منزلك أكثر جمالً هذا اخلريف ...
ثمان نصائح تضفي سحرًا على املنزل مع بداية موسم اخلريفأول غرفة

املالبس: تقول إميلي إن الكثيرين ل ميلكون رفاهية عمل أو وجود
غرفة مالبس منفصلة بحد ذاتها، لكن ميكن عملها بسهولة من خالل
حتديد جزء يف غرفة النوم أو احلمام وتزيينه بورق احلوائط والشاشات

والكسسورات واملصابيح. فخلق مساحة خاصة لك شئ مهمًا إذا كنت
تشارك شخصًا ما الغرفة ذاتها، وإن كنت حتاول إيجاد حل وسطي سوف

ينتهي األمر بال فائدة، فعليك إضافة طاولة أيضًا ومقعد للجزء اخلاص بك،
وإبقاء الكسسورات منظمة مع وضع مزهرية للورد وبعض مستحضرات

التجميل على األرفف.
ثمان نصائح تضفي سحرًا على املنزل مع بداية موسم اخلريف ثانيًا اإلبقاء على اإلضاءة

اخلافتة :تقول إميلي قد يبدو تشغيل األضواء شيئًا جيدًا، إذ ميكن للضوء فعل الكثير للمنزل
" فعنصر اإلضاءة ميثل اجلانب األكثر أهمية يف غرفة، إذ ميكنه تغيير الشكل واملزاج يف حلظة"،
فالقاعدة األولى لتستثمر أبدًا يف مصابيح األسقف. استثمر يف مصابيح األرض والطاولت

واملصابيح اجلانبية وتقول إميلي إنها تفضل الثريات الصغيرة والتي توضع يف غرف النوم
وعلى الطاولت فهي أشبه بقطع الديكور.

ثالثا مساعدة األرفف: توصي إميلي إدخال أمناط املوسم يف جرعات صغيرة: "بدلً من
عمل جدار ورقي كامل استخدم شرائح ورقية فقط وراء الرفوف "، وميكن وضع زهرية

أنيقة على األرفف ملزيد من األناقة وميكنك عمل تصميمك الهندسي
باستخدام طالء وفرشاة وشريط لصق.

رابعًا اجته للتضارب: إذا كانت لديك الشجاعة الكافية ميكنك
استخدام األمناط املتضاربة فتبدو جيدة وحديثة، اجته إلى
التصاميم الورقية والتي حتتوي على رسومات لنخل أو

مربعات أو ورود بحجم كبير.
خامسًا استخدم اللون األخضر: فاللون األخضر من
األلوان البراقة والتي تتماشى مع جميع التصميمات

والديكورات وقد صنف األخضر حديثًا يف عالم الديكور
بأنه لونًا رئيسًا كاللون األسود، وميكنك أن تستلهم

ديكوراتك اخلضراء من الطبيعة.
سادسًا : استعني بالنباتات :فإن استخدام النباتات يف املنزل

يضفي ملسة جمالية على ديكوراته ويجعله مفعم باحليوية
فالنباتات ليست جيدة فقط لنوعية الهواء ولكن جعل أي غرفة

أكثر استرخاء وتقول إميلي أن اللون األخضر ميكن أن يتجانس
جيدًا مع اللون الوردي وتضيف أن اللون النحاسي مع اللون الوردي

من أكثر األلوان الرائجة هذ العام.
سابعًا الكثير من الوسائد :تعتبر الوسائد من أكثر األشياء بخسة الثمن والتي تضفى

جمالً إضافيًا على الديكورات، ليوجد الكثير من األشخاص الذين يفضلون الوسائد.
فيجب على محبي الوسائد البحث وشراء وسائد مختلفة أنسجة مختلفة.

ثامنًا طبقة فاخرة: هناك خدعة أخرى للمصممني تستخدم للبهار العمالء هو الطبقات ذكية.
وتقول إميلي: "غالبًا ما أقارن تصميم الغرف بتصميم األزياء، والطبقات هي املفتاح خللق

هذا"معًا" ويعد هذا هو التحديث املثالي لهذا الوقت من السنة. إذا يخلق دفئًا مريحًا
لألعصاب.

8 نصائح تضفي سحرًا على المنزل مع بداية موسم الخريف

Smarten up the home: technological 
innovations that will shape the way we live

Selina Denman

You arrive at your front door after a long day at the office. You don’t need to worry about
finding your keys – you just stamp a special code on to your doormat with your feet and
the door swings open. The temperature in your home will already be at optimum, since
your AC has been alerted to your impending arrival and switched itself on. You’ll call out
and ask your AI butler to dim the lights, play your favourite song and order you apizza
meal. And then you’ll sink into your sofa, which is modular and, using an app, can be
arranged into a number of different configurations.

Welcome to your future home.

The 2017 edition of IFA, the world’s largest consumer electronics fair, took place in Ber-
lin earlier this week and offered a fascinating snapshot of how many of us will be living
in the not-too-distant future. The overriding message is that our homes are set to get
smarter and smarter, while we get lazier and lazier.
 Wires will become almost entirely redundant; TVs will become ever more connected
(not to mention slimmer and brighter, with even better sound quality); things like such as

Google Assistant and Alexa will
be ubiquitous; and artificial intel-
ligence will do a lot of the think-
ing for you.
 It starts at your front door.
Unveiled at IFA 2017, the new
Somfy Connected Doorlock app
allows you to use your smart-
phone or a special chip card to
lock and unlock your door. Every
time someone enters or leaves
your house, you’ll receive an
alert, so you’ll know straight
away if there’s been a break-in.
 You’ll also be able to give
friends and neighbours automatic
access to your home – so you’ll
never need to leave a spare key
under that flowerpot again. These
access permissions can be
changed or deleted at any time.
Next up, the kitchen, which is a
veritable hotbed of innovative
activity. During the show, Pana-
sonic unveiled a prototype of its
“collaborative kitchen”, which
comes with an AI advisor that will
assist you with your cooking by
suggesting recipes, and accessing
and imparting advice from profes-

sional chefs.
Already on the market is the June Intelligent Oven, which uses a cam-
era to look at the food you’re cooking and determine how best to cook
it. The internal HD camera, coupled with Food ID technology, auto-
matically identifies a variety of foods before selecting the correct
Adaptive Preset Cook program and cooking your food according to
your preferences.
 If you’d like to be more hands-on, an iOS app allows you to control
your oven from your phone; you can watch your food being cooked
and be notified when your meal is ready to be served.
 German appliance maker Miele presented its interpretation of an
intelligent oven at IFA. The premise is similar – an oven that you can
communicate with and that will adapt itself to the task at hand – but
the way it cooks is slightly different.
 Due to go on sale in October 2018 next year, the Dialog Oven cooks
food using a mixture of electromagnetic waves, traditional radiant heat
and a convection fan, which, according to Miele, is a faster and gentler
way to prepare your food. The electromagnetic waves are also used to
monitor the texture, temperature and readiness of your food, and will
adjust accordingly. Fridges are also becoming increasingly intelligent.
First uUnveiled last year (with a 2.0 version introduced in January), the
Samsung Family Hub promises to centralise your food management, as
well as help you organise and connect with the rest of the family.

There are ten 10 different refrigerator models, in various sizes,
equipped with these new functions. One of the fridge doors features
a 21.5-inch LED touchscreen, where you can create shopping lists
(which can be shared with family members if it’s their turn to go to
the storehops) and keep track of expiry notifications. Three interior
cameras allow you to look inside your fridge from wherever you are
– and images of items that need to be replenished can be immedi-
ately added to the Shopping List feature.
 You’re able to create and share calendars, transforming your
fridge into a centralised, digital bulletin board for the entire family,
while also checking the weather and asking for the time, using voice
commands if preferred. But, the handiest feature, in our book, is the
ability to mirror whatever is playing on your Samsung TV on to
your fridge door, so you’ll no longer have to pause, or miss out,
when you pop into the kitchen for a mid-movie snack refill. If doing
the laundry is your least favourite household task, Panasonic has
something in the pipeline for you. The brand used IFA as a platform
to unveil a prototype of its Sustainable Maintainer, an intelligent
system set to revolutionise laundry day. The maintainer will auto-
matically identify material types and apparel manufacturers, and
chooses the optimum washing cycle appropriate for dirt levels.
Users just place dirty clothes on a shelf, from where they’re whisked
into the built-in washing machine, dried and folded by robotic arms.
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يُساهم األكل يف صنع الذات، أيْ أنك تصنع جزءًا
من ذاتك حني تتخذ القرارات وحتدد اخليارات املتعلقة

بأكلك والطريقة التي تأكل فيها، والتي من خاللها
تستطيع أن تعكس صورةً جزئية عن نفسك وذاتك.

كما تعكس فلسفة الغذاء اجلوانب األخالقية
واالجتماعية والسياسية والفنية والدينيّة للفرد

واجلماعة، وحتاول الوصول إلى نوعٍ من فهم الذات
واألصالة الذاتية، اللذين يُعتبران ضمن األهداف

الرئيسية للسؤال الفلسفيّ.
أما سيكولوجيًّا؛ فتلعب الكثير من العوامل النفسية
مثل املعتقدات والعادات والقيم والتجارب السابقة
والذكريات، وغيرها الكثير، دورًا مهمّا يف الطريقة

التي يتعامل بها الفرد مع طعامه وخيارات أكله.
ونظرًا ألن تلك العوامل ترتبط بالعقل والعاطفة

بشكلٍ أساسيّ فإنها تختلف من شخصٍ آلخر، ومن
زمنٍ آلخر، تبعًا لتغيّر األفكار واملزاج واملواقف

واخليارات.

الطعام ومفهوم الذات

جزء كبير من تكوينك لذاتك، ورسم مفهومك
اخلاص عنها، يعتمد على ترتيبك للعالم اخلارجيّ من

حولك بطريقةٍ تنسجم مع داخلك
ومكنوناتك. وأنتَ حني حتدّد عالقتك اخلاصة

والفردية بالطعام وما تأكله، بعيدًا عن ما ميليه
عليكَ اجملتمع أو البيئة احمليطة، وحينما ينطوي

تعاملك مع األكل والطعام على ما أنتَ
تريده، أو ما تراه يجلب لك السعادة، أو ما

يجعلك راضيًا عن ذاتك متصاحلًا مع نفسك،
وما فيه من خيرٍ لك، فإنك بذلك تكون قد

رسمتَ ذاتًا منفردة لنفسك، وهو ما يتوافق مع
مفهوم األصالة يف الفلسفة.

ثنائية الطعام والعاطفة: مَن يحكم مَن؟

ال ميكننا إنكار حقيقة أنّ اختيارنا لبعض أنواع الطعام
تعتمد على الطريقة التي نشعر بها، تخيّل مثالً

تناولك لقطعة من الشوكالتة أو املثلجات لتهدئة
مشاعر القلق أو التوتر واإلجهاد التي تنتابك، أو

ميلك لتناول شيءٍ مالح بطريقة غاضبة لقمع غضبك
وغيظك من مسألةٍ ما.

وممّا ال شكّ فيه، سواء الحظتَ ذلك أم ال، فيرتبط
الطعام بالطريقة التي متليها عليكَ مشاعرك

وانفعاالتك مبراحل احلياة اخملتلفة، وليس أدلّ على
ذلك من قيام والديْك بتهدئتك عن طريق احللويات

أثناء بكائك أو غضبك، ومحاولة حتسني مزاجك
السيء بالطعام الذي حتبّ يف طفولتك.

ويف مراحل متقدمة، ال بدّ وأنك استخدمتَ الطعام
ملكافأة نفسك عندما تشعر ببعض املشاعر اإليجابية،

مثل حتقيقك لهدفٍ معيّن، أو رضاك عن نفسك
حيال أمرٍ ما، فتذهب عند جناحك ملطعمك املفضّل،

أو تضع هدفًا بأنك ستكافئ نفسك بهذه األكلة أو
قطعة احللوى تلك يف حال حققتَ مرادك.

ربط العاطفة باألكل قد يكون جيّدًا يف كثير من
األحيان، إذ يصبح وسيلة تتعلم من خاللها كيف
ميكنك التالعب مبشاعرك وعواطفك وانفعاالتك

عن طريقه، سلبًا أو إيجابًا.

نوستالجيا الطعام: عودة 
إلى ذكرياتنا وأجزائنا الهاربة من أنفسنا

ميتلك الطعام أو بعض أصنافه قوىً قادرة على فتح
قنواتٍ واسعة يف ذكرياتنا وبعض أجزاء أنفسنا

املُهمَلة. فقد تكون فقط بحاجةٍ لوجبةِ طعامٍ واحدة
فقط حتى تعود ذاكرتك بكَ إلى سنواتٍ خلت، بكلّ

ما فيها من أحداث وذكريات، وتعيد إخباركَ عن
نسخةٍ منك عفا عنها الزمن واختفت.

فقد حتتاج لتناول حلوى معينة لتأخذك إلى إحدى
ذكريات طفولتك، أو تعود بك وجبة فالفل إلى

الوقت الذي كنتَ فيه صغيرًا تركض صباح العطلة
لتشتريه للعائلة اجملتمعة، وقد تعيد لك وجبة طعامٍ

معيّنة جتربة سفرك التي عشتها قبل 20 عامًا على
سبيل املثال، وما كانت عليه ذاتك ونفسك

وشخصيتك.  
إذن فيربطك الطعام باملكان واملساحة والزمان

وهويّتك الذاتية املرتبطة بهما، أو يعيد ربطك بفترةٍ
زمنية من تاريخك اخلاص، كانت قد تعرّضت

للنسيان أو اختفت بفعلِ أحداث احلياة التي ال تهدأ وال
تسكن.

الطعام كوسيلةٍ للتغيير: سفرٌ عبر طبق

يساهم الطعام، كما يساهم كلٌّ من السفر واألصدقاء
والكتب، يف محاولتك لتغيير حياتك، جنبًا إلى جنب
الكثير من األشياء األخرى. فقد ترى يف الطعام فرصةً
للهرب من تشوّش حياتك واضطرابها، أو بابًا لتعديل

مزاجك السيء واالبتعاد ولو قليالً عن قلقلك، وقد
يفتح لكَ إمكانية جتربةِ شيء جديدٍ لم جترّبه من قبل،

ما يعني أن وصلك بعوالم وتواريخ وقصص أشخاصٍ
وحكاياتٍ عديدة ارتبطت بهذا الطبق أو ذاك.

أما حني يرتبط الطعام بالسفر، مبجرّد جتريبك ألكل
املكان الذي أنتَ فيه، سواء أعجبك أم لم يعجبك،

فأنتَ بذلك تكون قد شكّلت رابطةً وكوّنت عالقةً
أكثر قوة بذلك املكان، وسكّانه، وتاريخه، وثقافاته.

الطعام كوسيلةٍ للتواصل: وجبة غداءٍ
قد تغني عن الكالم

يلعب الطعام دورًا كبيرًا يف اتصالك مع اآلخرين،
وتقوية عالقاتك مع أصدقائك ومعارفك، فوجبة

واحدة مشتركة مع أحدهم قد تفتح األفق للكثير من
النقاشات واألحاديث التي بإمكانها أن تعرّفك أكثر

على الطرف اآلخر.
كما يُعتبر الطعام وسيلةً لتجمّعك مبن حتبّ، فأنتَ
مطلقًا لن تكون مستمتعًا بتناول وجبتك املفضلة أو

مشروب احملبّب إال برفقة من حتبّهم أو من ترتاح
لقربهم.

ميكن لطاولة طعامٍ واحدة أن تعبّر عنك حني تخذلك
اللغة، وجتد نفسك غير جيّد يف العثور على الكلمات

واألحاديث، أو تتعثّر يف تعبيرك عن نفسك
ومشاعرك، وتدخل يف تعقيدات ذاتك وعواطفك.

* طالبة علم نفس

Summit
لقمة شهية
appetite

حكاية سفرة: كيف تؤثر سايكولوجية الطعام على اإلنسان؟
كتابة وحترير : غيداء أبو خيران - قد تنشأ األسئلة الفلسفية والسيكولوجية من أيّ مكان ويف أيّ وقت؛

لكن هل سبقَ لك أنْ فكرتَ يف فلسفة الطعام وسيكولوجيّته أثناء ذهابتك للتسوق، أو خالل إعدادك لوجبة
الغداء، أو بينما أنتَ جالسٌ مع صديقك أو حبيبتك يف مطعمكما املفضل على سبيل املثال؟  تقوم فلسفة

الطعام بشكلٍ أساسيّ على أنّ الطعام هو مرآة للفرد واجملتمع، حتى بات الكثيرون يستخدمون عباراتٍ
مثل "قل لي ماذا تأكل، أقل لك من أنت"، أو "نحنُ ما نأكله" يف كثيرٍ من أحاديثهم ونقاشاتهم.

* ممّا ال شكّ فيه، سواء الحظتَ ذلك أم ال، فيرتبط الطعام
بالطريقة التي متليها عليكَ مشاعرك وانفعاالتك مبراحل احلياة
اخملتلفة، وليس أدلّ على ذلك من قيام والديْك بتهدئتك عن

طريق احللويات أثناء بكائك أو غضبك
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نبوة حقة أم امرأة صاحلة؟

يف جوهر املناقشات احمليطة بنبوة مرمي، تكمن ضرورة
فهم الوحي؛ وبشكل أكثر حتديداً، إرسال املالك،

جبريل، كوسيط لرسالة اهلل. بحسب الفقيه واملفكر
األندلسي ابن حزم، النبوة هي إلهام شفهي ينزل على

أولئك الذين يعتزم اهلل إلهامهم بالرسالة التي يريد
إعالمهم بها.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بنبوة املرأة، فإن املسألة قد
"تسببت يف جدل واسع يف قرطبة... ألن مجموعة

من العلماء نفوا كون النبوة ممكنة للنساء واتهموا
أولئك الذين ادعوا أنها ممكنة بالهرطقة، لذلك نستنتج

أنه كان هناك أولئك الذين اعترفوا بنبوة النساء
وغيرهم ممن فضلوا اتخاذ موقف محايد".

اتفق أيضاً اإلمام والفقيه األندلسي شمس الدين
القرطبي مع ابن حزم، وأشار إلى أن اختيار اهلل

واصطفاء مرمي كان عالمة على نبوتها. واستشهد
باحلديث التالي كدليل ثانٍ: "كمل من الرجال كثير،
ولم يكمل من النساء: إال آسية امرأة فرعون، ومرمي

بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل
الثريد على سائر الطعام" )رواه مسلم والبخاري(.

وكان يف رأي القرطبي، أن النبوة هي ما حتقق الكمال
بني البشر.

عامة كبار العلماء والفقهاء، خاصة من الشرق
اإلسالمي، ال يشاركون آراء العاملان األندلسيان.

فعند أبو جعفر بن جرير الطبري، ال يرتبط اصطفاء
مرمي بالنبوة، وعند مناقشة البشارة، يهتم الطبري

باملالك الذي بعث إلى مرمي ال باإللهام اللفظي. وعلى
نهجه، ذكر الزمخشري، وهو فقيه ينتمي للمعتزلة أن

اصطفاء مرمي كان ألن اهلل رفعها لتكون امرأة تقية
ومتعبدة. وبهذا الشكل حتلّ التقوى محل الوحي.

رسول أم نبي أم صديق

يستكشف عبد الرحمن شمس الدين، الباحث يف
الدراسات اإلسالمية وأستاذ اللغة العربية موقع مرمي

يف اإلسالم وصورتها يف القرآن. وعلى الرغم من
اآلراء املتضاربة بشأن نبوة مرمي، إال أن شمس الدين
ذكر، باإلشارة إلى ابن حزم، أنه ال يوجد بني علماء

املسلمني من ادعى أن بإمكان املرأة أن تصبح
رسوالً.

التوضيح الضروري بني الرسالة والنبوة أمر مفصليّ
هنا، وهما مصطلحان متماثالن يف ظاهر األمر
لكنهما يحمالن يف طياتهما اختالفات عقائدية

هامة. يتمتع الرسول بأعلى املراتب مبا أن النبي
محمد كان رسوالً. وعلى الرغم من أن محمد كان
أيضا نبياً، فإن هذا اللقب وفقاً لشمس الدين يتمتع

مبرتبة أقل، كما أن اآليات القرآنية التي تذكر كال
املصطلحني غالبا ما تذكر وصف الرسول أوالً، يليه
النبي: "كل رسول نبي ولكن ليس كل نبي رسوالً"،

فالرسول يأتي برسالة إلهية لينشرها وتكون هذه
الرسالة يف كثير من األحيان أساساً لدين جديد.

يقدم شمس الدين مصطلحاً هاماً آخر كثيراً ما يردُ يف
القرآن، وهو "الصديق"، ويذكر أن موسى قد

وُصف بالرسول والنبي واخمللص يف سورة مرمي،
اآلية 51، )واذكر يف الكتاب موسى إنه كان مخلصاً

وكان رسوالً نبياً(، بينما وُصف شقيقه هارون يف
اآلية 53 بأنه نبي فقط )ووهبنا له من رحمتنا أخاه

هارون نبياً(. 
يستخدم شمس الدين هذا املثال إلظهار إمكانية

وجود أنواع مختلفة من األنبياء: الرجال عظيمو
اإلميان، والرسل واألنبياء، والرجال الذين يؤيدون
انتشار الدين مثل هارون. إال أن مصطلح صديق يف

القرآن يصف األنبياء مثل يوسف وإدريس
وإبراهيم، ويصف كذلك مرمي. 

وهكذا يقترح شمس الدين أنه حتى إذا لم تتمتع
مرمي بالنبوة، فإنها تتمتع -على أقل تقدير - مبرتبة

األنبياء الذكور الذين وصفوا على هذا النحو.

مرمي وأنبياء املسلمني

ألن هناك سورة قرآنية سميت باسم مرمي، يرجح
ذلك نبوتها، برأي البعض، أو على األقل، مكانتها

العظيمة يف العقيدة اإلسالمية. وباستثناء لقمان،
الذي كانت نبوته مطروحة للنقاش وفقاً لشمس

الدين، ال توجد سورة يف القرآن الكرمي مسماة باسم
من هم ليسوا بأنبياء.

يقارن شمس الدين صورة مرمي القرآنية بثالثة أنبياء
آخرين هم زكريا، ويوسف، ويونس. وقد كُشفت

عالقتها مع زكريا يف سورة العمران يف اآليات 37
و.38 يف اآلية األولى، نرى مرمي تعلم زكريا درساً:

)فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها
زكريا كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها

رزقاً قال يا مرمي أنى لك هذا قالت هو من عند اهلل إن
اهلل يرزق من يشاء بغير حساب( وتصف اآلية التي

تليها زكريا وهو يدعو اهلل أن يرزقه بابن يف غرفة
مرمي، وهناك تلقى الوحي النبوي أيضاً )هنالك دعا
زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك

سميع الدعاء(.
وباالضافة إلى طهرها وشدة إميانها، حتدثت مرمي مع

املالئكة واعتبرت واحدة من الصديقني يف القرآن،
وهي املرتبة التي متتع بها يوسف باملثل، فعلى الرغم

من أنه لم يُنزَل عليه الوحي اإللهي، كان يُعتبر
رسوالً.

ويف سورة الصافات، اآلية 139، ذُكر أنّ يُونس
أيضاً كان مرسالً )وإنّ يونسَ ملن املرسلني(، على

الرغم من أنّ اهلل قد عاقبه لعدم نشر رسالته، فابتلعه
احلوت وبقي يف بطنه حتى طلب املغفرة، ولوال ذلك

لكان قد ظل داخل بطنه حتى يوم القيامة )لَلَبث يف

بطنهِ إلى يوم يُبْعثون( من سورة الصافات، اآلية
.144 من ناحية أخرى، لم تتم معاقبة مرمي أبداً يف

القرآن، وتبقى مرتبتها من أعلى املراتب. 
املعجزة معكوسة

نعود إلى سؤالنا األول حول ما إذا كان ميكن اعتبار
مرمي نبيّة. يف رأي شمس الدين، فإن صورتها القرآنية

ترتقي إلى مرتبة أعلى من أنبياء آخرين يف بعض
األحيان )مثل يونس( وعلى الرغم من أنّه لم يصحبها

كتاب مقدس أو رسالة، كانت دائماً ما تُصور كمثال
أكمل للتقوى واملرأة املصطفاة.

ينهي شمس الدين حديثه بسؤال مثير للجدل يحتاج
للتفكير: "ماذا لو كانت معجزة ميالد عيسى

معكوسة؟ ماذا لوكان قد ولد عيسى بدون أم؟ هل
كانت ستحصل املعجزة على مثل هذا القدر الكبير من

االهتمام؟"
جتادل الدكتورة حُسن عبود، وهي أستاذة يف الفكر

اإلسالمي، لصالح نبوة مرمي مستدلة بنسبها، وتقول
أن مرمي "نبية يف اإلسالم" نتيجة "لنسب عيسى لها

وتسميته باسمها: عيسى ابن مرمي". ترى عبود، "إذا
كان األنبياء زكريا وابنه يحيى ومرمي وابنها عيسى،

إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب هم من ذرية آدم ونوح
وإبراهيم وإسرائيل، إذاً كي يكون عيسى نبياً، ابناً
ألمه فقط بال أب، يجب أن تكون تلك األم نبية".
نترككم للتفكير يف ذلك التحليل، فبعد كل شيء،

االستنتاجات األكثر عمقاً هي تلك التي نصلها ونبنيها
بأنفسنا.

* املصادر: محاضرة عبد الرحمن شمس الدين عن
نبوة مرمي 2017؛ مرمي يف اإلسالم، بهار دافاري

2010؛ "إذاً مرمي نبية"، حسن عبود.

هل توجّت النبوة امرأة؟ عن مكانة مرمي يف اإلسالم

كتابة زحترير : رمي جودي

إن وضع املرأة يف اإلسالم موضوع معقد. ما بني
األسئلة املتعلقة باحلقوق والواجبات، وباحلجاب،

واحلياة اجلنسية للنساء، وحتى إزالة الشعر وطقوس
التجميل، فإن قائمة املطالب والتوقعات والقيود التي
تقع حتت وطأتها النساء يف العقيدة اإلسالمية تبدو بال

نهاية. وهذا ال يعني أن القائمة واضحة؛ فإن وضع
املرأة موضوع مثير للجدل، وال تزال العديد من
األسئلة دون إجابة يف حني أن البعض اآلخر تتم

مناقشته بكثرة.
أحد تلك األسئلة التي شغلت علماء الدين واملسلمني

بشكل عام هو النبوة؛ وبشكل أكثر حتديداً، ما إذا
كان بإمكان املرأة أن تكون نبيّة. وهو جدل متحور

بشكل أساسي حول مرمي بنت عمران.
ملرمي مكانة عظيمة يف أديان عديدة، فهي مثال للفضيلة

يقتدي به الرجال والنساء. يف اإلسالم، يشير إليها
القرآن بوصفها امرأة قد اختارها اهلل من بني كل النساء
األخريات يف موضعني: )وإذ قالت املالئكة يا مرمي إن

اهلل اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العاملني(
من سورة آل عمران، اآلية 42، و)إذ قالت امرأت
عمران رب إني نذرت لك ما يف بطني محررا فتقبل

مني إنك أنت السميع العليم )35( فلما وضعتها قالت
رب إني وضعتها أنثى واهلل أعلم مبا وضعت وليس
الذكر كاألنثى وإني سميتها مرمي وإني أعيذها بك

وذريتها من الشيطان الرجيم( من سورة آل عمران،
اآلية 35 و36 ، ماذا تعني حقاً صورة مرمي القرآنية؟

وهل ميكن تفسيرها على كونها نبيّة؟ 

يقارن شمس الدين صورة مرمي القرآنية بثالثة أنبياء آخرين هم زكريا، ويوسف، ويونس. وقد كُشفت عالقتها مع زكريا يف سورة العمران يف اآليات 37 و.38 يف اآلية األولى، نرى مرمي تعلم زكريا
درساً: )فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها رزقاً قال يا مرمي أنى لك هذا قالت هو من عند اهلل إن اهلل يرزق من يشاء بغير حساب(

وتصف اآلية التي تليها زكريا وهو يدعو اهلل أن يرزقه بابن يف غرفة مرمي، وهناك تلقى الوحي النبوي أيضاً )هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء(.

Women
نساء رائدات
Pioneering
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"ال ميكن أن أنسى كيف كنت أركض حول النيران
املشتعلة، ال يزال بوق السيارة مدويًا ورجال شرطة

يصرخان وخرطوم إطفاء حريق واحد، حدقا بي
وقال أحدهم: "آسف، ال يوجد هناك ما ميكننا

فعله"، نظرتُ إلى األسفل حيث أشالء جسد أمي
متناثرة حولي فأدركتُ أنهم كانوا محقني كان أمرًا

ميؤوسًا منه، سأالني: "مَنْ يف السيارة؟"، "إنها
أمي التي يف السيارة، وهي ميتة، هي ميتة بسبب
عجزكم"، نعم العجز والتقصير اللذان منعا عدم

حصول هذا".
كان هذا جزء من منشور الصحايف "ماثيو غاليزيا"

أحد العاملني يف االحتاد الدولي للصحفيني
االستقصائيني وجنل الصحافية "دافني"، على

الفيسبوك عقب اغتيال والدته التي قضت 30 عامًا
حتارب الفساد كصحافية، اُستهدفت دافني أكثر
من مرة لقلمها األدق من حد السيف، ففي عام
1996 مت إحراق باب منزلها وقُتل كلب العائلة

ومُدد على عتبة املنزل كرسالة تهديد يبدو أنها لم
تصل ملسامع دافني، بعدها بعام مت إحراق سيارة

جيرانها فيما اُعتبر استهداف خاطئ، ويف عام
2006 أكوام من اإلطارات احملترقة بالبنزين على

باب منزل عائلة دافني ليالً أدت إلى حريق مت
استدراكه قبل أن يشب يف املنزل، تهديدات شبه

يومية كانت تصل دافني سواء باملكاملات الهاتفية أو
الرسائل البريدية أو النصية أو امللصقات على باب

منزلها وكذلك بالتعليقات على مدونتها
اإللكترونية الشهيرة بتعقب قضايا الفساد.

محاوالت كتم صوتها وإخماد قلمها طرقت كل
األبواب املمكنة لذلك، ففي شهر مارس/آذار لعام

2013 أُعتقلت لكسر "الصمت السياسي" لنشرها
على مدونتها فيديو لرئيس وزراء مالطا جوزيف

موسكات قبل موعد االقتراع لالنتخابات بيوم
واحد فقط، ويف شهر فبراير/شباط لعام 2017

جُمدت حسابات دافني البنكية بناءً على طلب
وزير االقتصاد ملالطا كريس كاردونا مبوجب قرار

احملكمة على إثر دعوى تشهير، وحتى تاريخ
اغتيالها كانت تواجه دعاوى قضائية لـ12 شخصًا

اتهموها بالتشهير.
يف شهر فبراير/شباط لعام 2016 وقبل صدور

تسريبات وثائق بنما كشفت دافني على مدونتها
عالقة كونراد ميزي وزير الصحة آنذاك بشركات
بنما ونيوزلندا بالتعاون مع كيث شميبري رئيس

موظفي رئيس الوزراء ملالطا جوزيف موسكات،
وجاءت تسريبات وثائق بنما يف شهر أبريل/نيسان

لعام 2016 لتؤكد ما توصلت إليه دافني،
ولدورها يف سبقها الصحفي اعتبرت الصحيفة

األمريكية "بوليتيكو" الصحافية دافني واحدة من
28 شخصية أثروا يف أوروبا، ولقبتها الصحيفة
بـ"امرأة واحدة بويكليكس" للكناية على قدراتها

الصحافية االستقصائية التي تعادل وكالة
استقصائية بأكملها، استمرت دافني بالتنقيب يف

سراديب الفساد املستشري داخل نخاع الدولة
فنشرت عام 2017 عن شركة أخرى يف بنما متلكها

ميشيل موسكات زوجة رئيس الوزراء جوزيف
موسكات، هذه االدعاءات دفعت موسكات لعقد

انتخابات مبكرة يف شهر يونيو/حزيران لعام 2017
انتهت بفوزه.

يف الصورة األكثر تداوالً لدافني وهي تقف خارج
السفارة الليبية يف مالطا يكمن آخر ألغاز الفساد

الدموي التي كانت تسعى لفضحه قبيل اغتيالها،
"كان إعدام ببصمة املافيا" يؤكد أحد احملققني

املشاركني يف كشف مالبسات حادث االغتيال، من

ليبيا مرورًا مبالطا إلى إيطاليا سُفن محملة بالنفط
الليبي املهرب، خليط من املافيا اإلفريقية

واإليطالية واملالطية للمخدرات تُشرف على
عمليات التهريب بالتنسيق مع املافيا الروسية

صاحبة الناقالت البرية يف هذه العملية، هذا ما
كانت تعكف دافني يف األشهر القليلة املاضية على

كشفه بالوثائق والصور ومحاولة ملء الفراغات
باألسماء املتورطة يف مالطا بهذه العملية وفقًا ملا

أكدته صحيفة "ال ريبوبلكا" اإليطالية التي التقت
بدافني مؤخرًا قبل عملية االغتيال.

"عندما يكون الدم والنيران كل ما حولك، فهذه
حرب، نحن أناس يف حرب ضد الدولة واجلرمية

املنظمة التي لم يعد ممكنًا متييزها"، بهذا املنشور
على الفيسبوك عنون ماثيو جنل دافني املعركة

الدائرة بني صحافة احلقيقة وسدنة الباطل، بالدم
والنيران.

وعلى ذات نصل احلقيقة الذي مِن كل بتارٍ أحد يف
حالة مماثلة اجتمع فيها مصطلح االغتيال وافترقت

داللة املسمى يف حادثة عُرفت بـ"محاولة اغتيال
اخملرج محمد بايزيد"، يف وقت انتفضت فيه مالطا
تُطالب بكشف اللثام عن مالبسات اغتيال دافني

وعجت وسائل التواصل االجتماعي بهاشتاغ
الغضب واأللم

DaphneCaruanaGalizia#، كانت
الصحافة الرقمية العربية تنفض متأرجحة عن

ساحات آخر معاركها "هل محاولة اغتيال بايزيد
حقيقة أم مُفبركة"؟ ورغم هشاشة املقاربة بني

احلالتني وكثافة الضباب، لكننا مرغمون على
اإلجابة عن األسئلة التي يجب أن تُطرح وبالتأكيد
ليس من بينها "هل محاولة اغتيال بايزيد حقيقة أم

مُفبركة"؟، تقارير طبية تُنشر هنا وتردها أخرى
هناك وضجيج عالٍ يحرصُ على إضمار احلقيقة

وإبقاء الصورة عبثية. 
لذا ستبقى دائمًا اإلجابة مُشوشة طاملا السؤال

املطروح يتعاطى مع الشخص ال الظاهرة، فمَنْ

الذي يتحمل مسؤولية تبخيس حقيقة
الصحافة واإلعالم قدرها لتُقزم حصرًا

يف إطارات املظهر اجملرد؟ ومَنْ اختزل
الصحافة واإلعالم يف مركزية أسماء

بعينها؟ ومَنْ ذلك الذي بارك جعْل
ثورات الشعوب واألسلمة وفلسطني

مَدْرَجًا لـ"أنا" صانع األفالم؟
بغض النظر عن اختبار صحة فرضية
محاولة االغتيال، هل بالفعل محمد
بايزيد هو فقط املذنب؟ نعم صحيح

هو مَنْ نشر اخلبر وكذلك زوجته
وأولهم صديقه، لكن من أجبر آالف

األشخاص على إعادة نشر وتأكيد
وتضخيم احلدث! مَنْ أرغم اآلالف

على اقتضاب الثورة السورية بشهدائها
وجرحاها ومعتقليها ومبعديها

ومهجريها بليال السقم واضمحالل
األمل املنحوت يف أنني السنني،

اقتضاب هذا كله وأكثر يف شخص!
هل على بايزيد وحده االعتذار للوطن
وللقضية أم هو ومعه ثلة املثقفني وزمرة

الصحفيني واإلعالميني وجوقة
املتابعني ومنظمي املؤمترات وعاقدي
الندوات وممولي الدورات على مدار

السنوات املاضية! واملتبرئون الذين
جاؤوا مؤخرًا على عجل يتنصلون

بالصمت واالنسحاب الهادئ أو
التحليل االستدراكي يرون يف موقفهم

اإلنصاف بعدما عزفوا حلن األسلمة
حينًا والثورة حينًا آخر على كَمَان بايزيد! كم تبدو
معارك صحافتنا الرقمية العربية هزيلة تُقارع الريح

فينهزم الوطن بصورته االفتراضية وتستسلم
املبادئ.

ويبقى سؤالنا قائمًا: مَن أكره الواقع على العيش يف
ظل العالم االفتراضي؟ الظاهرة مركبة بني

الشخص ومجموعة األشخاص الذين يسبحون يف
فلكه االفتراضي لتصبح الظاهرة منطًا يلزمنا

العتباره حقيقة لها مكانها باإلجبار يف الواقع دون
دليل وال مرجع، ومَن يخرج عن سلوك القطيع هو

الزائغ الضال، مِن بني آخر الكلمات التي دونتها
دافني غاليزيا وقبيل اغتيالها بقرابة النصف ساعة:

"هناك محتالون أينما نظرت، الوضع يائس"،
محظوظة دافني كانت لديها القدرة على متييز

احملتالني بالنظر رغم جسامة اليأس الرابض
بالواقع.

وبالعودة إلى حقيقة ال تختلط فيها املركبات يف
مظاهرة حاشدة يوم األحد الـ22 من شهر أكتوبر/

تشرين األول لعام 2017 خرج اآلالف يف مالطا
بأجسادهم وحناجرهم للتعبير عن احتجاجهم

على اغتيال الصحافية دافني، هجروا الصحافة
الرقمية لساعات واحتلوا الساحات على األرض،

هي ذاتها الصحافة الرقمية التي أتاحت لدافني
زعزعة الفساد باتت اليوم صغيرة على زئير قلمها،

جميع الصحف احمللية السبعة يف مالطا نشرت يف
افتتاحيتها صفحة سوداء بعبارة واضحة واحدة

باخلط العريض: "القلم يقهر اخلوف".
"القاتلون قرروا إسكاتها لكنهم لن يسكتوا

روحها، لن يسكتونا، لن يجدوا منا أكثر من دقيقة
صمت" يقول كريستوف ديلوار األمني العام ملنظمة

مراسلون بال حدود.
ومن قلب املظاهرة صورة اُلتقطت كأنها اُنتزعت
من أجمل مشاهد السينما العاملية وكأنها أُعيدت

املرة تلو األخرى لتبدو بهذه املصداقية، بهذه
الروعة، إال أنها هذه املرة صورة حقيقية من
الواقع، حيث يرتفع القلم ميسكُ به املُتظاهر

الغاضب تعلوه عدسة الكاميرا يرتقي وكأنه يحاول
إيصال كلمة احلقيقة لتراها الشاشة، ويُعلق ناشر

الصورة "أشد بأسًا من السيف".

بني اغتيال صحافية وثائق بنما واغتيال بايزيد
كتابة وحترير : فدوى حلمي - هناك يف البلد التي تُدعى "مالطا" ويف الـ16من شهر أكتوبر/

تشرين األول لعام 2017 وقد قاربت الساعة الثالثة مساءً، يدوي صوت انفجار لسيارة "بيجو 108"،
وتناثرت أشالء الصحافية االستقصائية "دافني غاليزيا" التي كانت تقود السيارة باجتاه منزلها.

Your voice صوتك
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13 سنة من النجاح والتميز

لندن - ”أنا أيضا.. إذا كانت جميع النساء الالتي مت
التحرش بهن جنسيا أو اعتدي عليهن قد كتنب أنا
أيضا، قد نعطي الناس إحساسا بحجم املشكلة”،

أحدثت هذه العبارة ضجة واسعة على مواقع
التواصل االجتماعي، واختصرت ما تعانيه النساء يف

كل مكان، يف الشرق والغرب، املدينة والريف،
أماكن العمل ومراكز الترفيه، يف هوليوود وعلى

األرصفة، يف اجلامعات واملقاهي، باختصار
التحرش مشكلة كل النساء يف مختلف أنحاء العالم،

وهن مدعوات إلى مشاركة جتاربهن على هاشتاغ
metoo#، #أنا أيضا.

وانتشر الهاشتاغ بعد أن نشرت النجمة األميركية
أليسا ميالنو تغريدة على حسابها عبر تويتر دعت

فيها كل النساء اللواتي تعرضن للتحرش أو العتداء
جنسي إلى نشر جتاربهن وإرفاقها بهاشتاغ #أنا

أيضا.
وحصدت تغريدة ميالنو أكثر من 40 ألف إعجاب

وحوالي 60 ألف تعليق حتى الثالثاء.
وانتشر الهاشتاغ عامليا ليرد يف أكثر من مليون تغريدة

خالل األيام املاضية. وتفاعلت املاليني من النساء
مع الهاشتاغ وحتدثن عن جتاربهن مع االعتداء

اجلنسي أو تعرضهن للتحرش.
وسلط الهاشتاغ الضوء على ظاهرة التحرش واألثر

النفسي الذي يتركه على من تعرّضن له، وكان
التأثير مضاعفا يف العالم العربي الذي يعاني من أزمة

مستعصية يف ظاهرة التحرش وشاركت العديد من
النساء بكل أطيافهن االجتماعية والثقافية جتاربهن،
يف محاولة لكسر الصمت، وقالت داليا خوري من

األردن يف منشور على فيسبوك ”أنا كمان
 .metoo#من 13 سنة، كسرت حاجز الصمت
عن التحرش اجلنسي مبدينتي عمان بفيلم وثائقي.

التحرش اللفظي كان يتعبني يوميا والفيلم معني
بهذه الظاهرة بشكل خاص”.

وانضمت النساء يف مصر للتدوين على هاشتاغ ”أنا
أيضا” إذ تعاني البالد من اتساع لظاهرة التحرش منذ

سنوات طويلة إلى مستوى خطير، وقدرت هيئة
األمم املتحدة للمرأة أن نسبتها يف مصر بلغت حدا
قياسيا )يطال حوالي 99 باملئة من النساء( يف عام

2013
وشهد الهاشتاغ تفاعال واسعا بني النساء على

منصات التواصل االجتماعي مبصر، حيث اعتبرته
العديد منهن ”صرخة يف وجه مجتمع ال يرحم املرأة”

من خالل سرد قصص التحرش واالعتداءات
اجلنسية عليهن.

هيئة األمم املتحدة للمرأة قدرت أن نسبة التحرش يف
مصر بلغت حوالي 99 باملئة من النساء

وقالت فاطمة عبدالسالم من مصر على فيسبوك
أيضا ”السيدات يف كل العالم حاليا يكتنب على هذا
الهاشتاغ يعني ‘أنا أيضا تعرضت للتحرش يف يوم’

علشان يظهرن ضخامة املشكلة ويعلمن البنات
واألوالد الصغار والسيدات ما يخافوش وال يحسوا

بالذنب لو مت التحرش بيهم وإنها مش غلطتهم”.
وأضافت ”ملا شخص قريب أو غريب يتحرش بيك

عمرها ما تكون غلطتك، هي داميا غلطته، هو
املريض ومش سوي، هو إللي معندوش أخالق،

هو املذنب”.
وشارك الناشطون الرجال أيضا يف هذه احلملة

العاملية ضد التحرش وقال عالء الشيخ من مصر
”مبناسبة حملة #أنا أيضا اللي أنا شايفها خطوة

إيجابية جدا جتاه قضية من أهم القضايا اللي
موجودة يف مجتمعنا، طبعا املشكلة هذه لها أسباب
كثيرة جدا مثل أن ما فيش أخالق، فيضان جهل،

كبت..…الخ”.
وأضاف ”لكن أهم مشكلة من وجهة نظري هي

اجلهة املسؤولة عن احلد من التحرش يف الشارع ألن
القوانني جميلة وتفرح بس على الورق، فعلى

أرض الواقع؛ ملا شخص يتحرش بواحدة بنت يف
الشارع والبنت تطلع شجاعة وتأخذ املتحرش على

القسم، غالبا أن ما سيحصل أنهم )الضباط
والعساكر( يقنعوا البنت أنها تتنازل ‘علشان ما

تضيعش مستقبله ’وأن ‘منظرك إيه قدام الناس” ده
لو هم نفسهم ما احترشوش بيها.

وتابع يف منشور على فيسبوك ”ملا الناس يكون عندها
وعي باملشكلة دي خطوة مهمة، إمنا حل املشكلة

اآلن يقع يف يد الدولة ورجالها )السُلطة التنفيذية(”.
وبالتأكيد كان هناك حضور ألشخاص يجدون

العذر دائما للمتحرشني، فقال أحدهم ”املتحرش
باجملتمع العربي ضحية يستحق املواساة، فهو ضحية
محتوى إباحي انحاللي باإلنترنت وإعالم فاسد مع

لبس فاضح للمرأة وادعاء التحرر مع فقر وأزمة
اقتصادية مع منع املالهي الليلية”. ويأتي تفاعل

النساء على الهاشتاغ عقب يوم من وقوع حادث
اعتداء على فتاة، إثر قيام شخص بإصابتها بجرح

قطعي يف الوجه باستخدام سالح أبيض )شفرة
حادة( أثناء سيرها مبنطقة مصر اجلديدة، شرقي

القاهرة.
وقالت احلقوقية املصرية، داليا عبداحلميد، خالل

مشاركتها على الهاشتاغ مبوقع فيسبوك ”معظم
الرجال يريدون التحرش بالنساء وتعنيفهن دون

إزعاج، حتى ال يخرج املتحرش من السجن وينتقم

من ضحيته  (…لن نعنف ولن نصمت بعد
اليوم”(.

فيما وجهت الصحافية املصرية مي شمس الدين
نصيحة للرجال على الهاشتاغ قائلة ”أرجوك أن
تعيد النظر يف عالقاتك بالنساء املقربات منك،

حتى ال تكون أنت والدنيا واجملتمع عليهن”.
وغلظت مصر يف عام 2014 العقوبة على جرمية

التحرش اجلنسي لتصل إلى احلبس 6 أشهر وغرامة
ال تقل عن 3000 جنيه )170 دوالرا أميركيا(،

وال تزيد على 5000 جنيه )285 دوالرا(.
ومؤخرا، توسع القانون املصري يف تعريف جرمية

التحرش ليشمل ”كل من تعرض للغير يف مكان
عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات

أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء باإلشارة أو
بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، مبا يف ذلك وسائل

االتصاالت السلكية أو الالسلكية”.

MEDIA ميديا

أنا أيضا.. هاشتاغ يوحد نساء العالم ضد التحرش
انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي حملة مكثفة تطالب النساء يف جميع أنحاء العالم مبشاركة جتاربهن حول التحرش

يف هاشتاغ أنا أيضا، الذي يطلق صرخة ضد املتحرشني واجملتمع الذي يتكتم على املشكلة.
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 Health  & صحة
Medical وطب 

برلني- مع بدء فصل اخلريف تكثر اإلصابة بنزالت
البرد واإلنفلونزا. وميكن جتنب العدوى من خالل

تلقي التطعيم ضد اإلنفلونزا. وتوصي اللجنة الدائمة
للتطعيمات التابعة ملعهد روبرت كوخ األملاني بتطعيم
األشخاص الذين ميرون بظروف صحية خاصة، مثل

كبار السن والنساء احلوامل واملصابني بأمراض مزمنة،
ألن نظام املناعة لدى هؤالء يف الغالب ال يكون قويا،

لذا فإن عدوى اإلنفلونزا قد تشكل خطورة بالغة
عليهم.

ويف الوقت نفسه تكون االستجابة املناعية للقاح لدى
املصابني غير جيدة، لهذا السبب تتوفر لألشخاص

بداية من عمر 65 عاما مادة مساعدة مع اللقاح.
وميكن جلسم األطفال األصحاء والبالغني يف الغالب

التصدي للمرض.
وأكد الطبيب األملاني هانز ميشائيل مولينفيلد على

ضرورة مراعاة الظروف اخلاصة بكل شخص. على
سبيل املثال األشخاص الذين يتنقلون يوميا عن طريق
وسائل النقل اجلماعي، يكونون أكثر عُرضة للعدوى

الفيروسية من األشخاص الذين يتنقلون بالوسائل

اخلاصة. وكلما كان الشخص عُرضة للعدوى كان
التطعيم مفيدا.وتوصي اللجنة الدائمة للتطعيمات

بتطعيم األطفال املصابني بأمراض مزمنة فقط، ورمبا
أشقائهم. أما هيرمان جوزيف كال، املتحدث باسم
الرابطة األملانية ألطباء األطفال واملراهقني، فيرى أنه

من األفضل تطعيم جميع األطفال، ال سيما يف
األماكن التي يتجمع فيها الكثير منهم.

وأوضحت اللجنة الدائمة للتطعيمات أن موضع
احلقن قد يسبب بعض األلم أو يظهر به إحمرار أو

تورم، وقد يحدث بعد اللقاح شعور بالتعب أو
احلمى أو االرتعاش أو التعرق، ولكن هذا عادة ما

ينقضي بعد وقت قصير.
قد يحدث أن ميرض شخص ما يف فترة اللقاح،

ولكن هذا ال يعني بالضرورة أن اللقاح هو املسؤول.
ويف الغالب يتم التطعيم ضد املرض يف فصل
اخلريف، عندما تبدأ أولى مسببات املرض يف

الظهور.
يحمي التطعيم ضد اإلنفلونزا اجلسم من فيروسات
اإلنفلونزا، وليس من نزلة البرد التقليدية. وتعتمد

فعالية التحصني ضد فيروسات اإلنفلونزا على
سالالت الفيروسات املوجودة، وال ميكن الوصول

إلى نسبة 100 باملئة.
ويف الغالب توفر اللقاحات حماية من نحو 50 باملئة

من أمراض اإلنفلونزا، فضال عن أن أعراض
اإلنفلونزا ومضاعفاتها تكون أقل حدة لدى

األشخاص الذين تلقوا التطعيم. وحذرت الهيئة
األملانية للفحص الفني من قيادة السيارة يف حال

اإلصابة بنزلة برد شديدة؛ إذ أنها تُشكّل خطرا على
سالمة القيادة.

وأوضح اخلبراء األملان أن أعراض نزلة البرد املتمثلة
يف احلمى والسعال الشديد والزكام حتد من القدرة

على االستجابة، كما هو احلال عند القيادة حتت تأثير
الكحول. كما أن أدوية نزلة البرد قد يكون لها تأثير

سلبي على القيادة؛ حيث إنها قد تقلل من قوة الرؤية
وحتد من االنتباه املطلوب أثناء القيادة.

وليس من الضروري مالحظة اآلثار اجلانبية ألدوية
نزلة البرد على الفور؛ ذلك أن الكثير من هذه

املستحضرات يندرج ضمن األدوية املشتركة، والتي
حتتوي أيضا على مواد مُنبّهة، مثل االيفيدرين

والكودين والكافيني.
وتكمن املشكلة يف أن مَن يتعاطى هذه األدوية يشعر
يف البداية باليقظة واالنتباه، غير أن هذا التأثير املُنبّه
ميكن أن يزول فجأة، ومن ثمة يغيب انتباه القائد.

وبالنسبة إلى كبار السن، ليس من السهل التخلص
من نزلة البرد، كما أن اآلثار اجلانبية لألدوية تكون

أشد لديهم؛ لذا ينبغي أن يعتمدوا يف البداية على
الوصفات املنزلية، مثل العالج بالتعرق مع الراحة يف

الفراش. وعند تعاطي األدوية، ينبغي تفضيل
األدوية التي حتتوي على مادة فعالة واحدة فقط،

فضال عن أهمية التعرف على أثارها اجلانبية.

تطعيم كبار السن ضد اإلنفلونزا ضرورة وليس اختيارا
لندن - أفادت دراسة بريطانية حديثة أن مركبا

كيميائيا يف فطر عيش الغراب، قد يساعد يف إيجاد
عالج فعال ملرضى االكتئاب.

وأجرى الدراسة باحثون يف معهد الطب النفسي يف
كينغز كوليدج لندن البريطانية، ونشروا نتائجها

بالعدد األخير من دورية ”ساينتفيك ريبورتز?
) (Scientific Reportsالعلمية.

وقام الباحثون باختبارهم على 19 مريضا مت منحهم
جرعة واحدة من مادة ”السيلوسيبني” اخملدرة، وهي

عبارة عن مركب كيميائي يسبب الهلوسة، يوجد يف
أكثر من 200 نوع من عيش الغراب.

وكشفت النتائج عن حتسن حالة نصف املرضى
وزوال شعورهم باالكتئاب، كما شعر هؤالء املرضى

بتغير يف نشاط أدمغتهم استمر ملدة 5 أسابيع.
وأجرى الباحثون مسحا بالرنني املغناطيسي على

أدمغة مرضى االكتئاب قبل منحهم مادة
”السيلوسيبني”، ثم أجري املسح بعد يوم من

إعطائهم املادة، عندما عادوا إلى حالة الهدوء.
وخلصت النتائج إلى أن مادة ”السيلوسيبني” لها تأثير

على منطقتني هامتني يف الدماغ، األولى هي اللوزة
العصبية الدماغية والتي هدأ نشاطها، وهي املنطقة

املشاركة بقدر كبير يف معاجلة مشاعر مثل اخلوف
والقلق، وكلما انخفض نشاط تلك املنطقة كلما زاد

حتسن األعراض الناجتة عن االكتئاب. أما املنطقة
الثانية، بحسب البحث، فكانت شبكة الوضع

االفتراضي، والتي جتمع مناطق مختلفة يف الدماغ،
وكان هناك استقرار كبير يف تلك الشبكة بعد تناول

”السيلوسيبني”.
وأشار الباحثون إلى أن مادة ”السيلوسيبني” ميكنها أن

تساهم يف عالج االكتئاب من خالل تسهيل عمل
الدماغ بانسيابية، وهو ما يسمح لألشخاص

بالهروب من دائرة أعراض االكتئاب، لكنهم قالوا

إن التأثير الدقيق لهذه املادة على الدماغ غير معروف
حتى اآلن.

وقال قائد فريق البحث الدكتور روبن كارهارت
هارس ”لقد أظهرت أبحاثنا للمرة األولى تغيرات

واضحة يف نشاط املخ لدى املصابني باالكتئاب الذين
يعاجلون بـ’السيلوسيبني ’رغم عدم استجابتهم

للعالجات التقليدية”. وأضاف أن ”بعض املرضى
قالوا إنه متت إعادة تشغيل أدمغتهم وتهيئتها مرة

أخرى وأنهم ولدوا من جديد، وأخبرني أحد
املرضى أن دماغه أصبح نظيفا وأعيد تشكيله”.
وذكر البروفسور ديفيد نوت، مدير وحدة علم

األعصاب النفسية يف كلية إمبريال لندن، إن النتائج
األولية التي نشرت يف صحيفة )التقارير العلمية(
كانت ”مثيرة”، غير أنها بحاجة إلى دراسات أكبر

ملعرفة ما إذا كانت مناسبة وفعّالة على املستوى نفسه
جلميع املرضى. ويؤكد األطباء على املرضى بعدم

تناول أي مركب أو عالج دون استشارة الطبيب
أوال.

وكانت دراسة سابقة أوضحت أنه بالنسبة
لألشخاص الذين يعانون من االكتئاب املتكرر فإن

تغيير الصور السلبية عن الذات من خالل العالج
الذهني قد يساعدهم أكثر من أي نوع آخر من

العالج. ويركز العالج املعريف على أن حتل أمناط
بناءة من التفكير محل أمناط التفكير السلبية. ويركز
التأمل الذهني على إدراك األفكار واملشاعر الواردة

وقبولها دون االستجابة لها.
ووفقا لكبير الباحثني يف الدراسة ويلم كويكن من

جامعة أوكسفورد البريطانية فإن مزج أساليب العالج
الذهني بالعالج املعريف ينبغي أن يكون خيارا بالنسبة

للمرضى. وقال كويكن لرويترز هيلث يف رسالة
بالبريد اإللكتروني ”األمر يتعلق باخليار بالنسبة

للمرضى وإضافة خيار آخر لألشخاص املعرضني
بشكل كبير لإلصابة باالكتئاب مرة أخرى كي يظلوا

بحالة جيدة على املدى الطويل”.
وكشفت منظمة الصحة العاملية يف أحدث تقاريرها،

أن أكثر من 4 باملئة من سكان العالم يعانون
االكتئاب، وأن 80 باملئة من حاالت االكتئاب

واألمراض العقلية تقع يف البلدان املنخفضة
واملتوسطة الدخل.

وأوضحت املنظمة أن التقديرات تكشف أن 322
مليون شخص عانوا من اضطرابات مرتبطة

باالكتئاب يف 2015 بزيادة 18.4 باملئة يف 10
سنوات.

فطر عيش الغراب
يعالج أدمغة

املكتئبني
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ستوكهولم - تشير دراسة سويدية كبيرة إلى أن
التوقف عن تعاطي جرعة منخفضة من األسبرين
كعالج دون سبب قوي يزيد من احتمال اإلصابة

بأزمة قلبية أو جلطة دماغية بنسبة 40 يف املئة.
وعادة ما يصف األطباء للمرضى تعاطي جرعة

صغيرة من األسبرين بعد اإلصابة بأزمة قلبية للحد من

خطر اإلصابة بأزمة ثانية يف شرايني القلب. ولكن
معدّي الدراسة يشيرون يف دورية الدورة الدموية

إلى أن واحدا تقريبا من بني كل ستة مرضى

يتوقف عن تعاطي األسبرين يف غضون ثالث
سنوات.

وقال الطبيب يوهان سندستورم كبير معدّي الدراسة
لرويترز هيلث عبر البريد اإللكتروني إن تعاطي جرعة

صغيرة من األسبرين "يقلل من احتمال تكوين
الصفائح الدموية جللطات دموية وهذا مفيد بشكل

خاص يف الشريان التاجي أو الشرايني السباتية حيث
قد تؤدي اجللطات الدموية إلى احتشاء عضلة القلب

وجلطات دماغية".
وقال سندستورم وهو عالم أوبئة يف جامعة أوبساال إن

"املاليني من املرضى يف شتى أنحاء العالم يتعاطون
األسبرين بصفة يومية ورمبا يفكرون يف التوقف لبعض

الوقت خالل حياتهم. أجرينا هذه الدراسة ملساعدة
األطباء واملرضى على اتخاذ قرار مستنير سواء التوقف

أو عدم التوقف عن استخدام األسبرين".
وملعرفة ما إذا كان اخلطر يزيد بعد توقف املريض عن

العالج باألسبرين استخدم فريق سندستورم
السجالت الطبية وسجالت املتوفني على مستوى

السويد لتحديد املرضى الذين تزيد أعمارهم عن 40
عاما ويتعاطون جرعة صغيرة من األسبرين.

ويف السويد ال يتوفر احلصول على جرعات منخفضة
من األسبرين إال عن طريق الطبيب ولذلك متكّن

الباحثون أيضا من معرفة الذين استمروا يف تعاطي
األسبرين بني عامي 2005 و.2009

عقار األسبرين الذي يساعد على احلد من اإلصابة
بالسكتات القلبية واجللطات الدماغية، يكون وراء

بعض حاالت النزيف لدى املرضى، وعلى األخص
يف املعدة

وحلل الباحثون سجالت 601527 مريضا كانوا غير
مصابني بالسرطان وأخذوا ما ال يقل عن 80 يف املئة

من جرعات األسبرين التي حددها لهم أطباؤهم
خالل أول سنة من العالج. وبعد استبعاد نسبة بسيطة

من املرضى الذين أظهرت سجالتهم الطبية وجود
سبب أجبرهم على التوقف عن تعاطي األسبرين مثل

إجراء جراحة أو اإلصابة بإحدى حاالت النزيف
الشديد وجدوا أن نحو 15 يف املئة من اجملموعة

بأكملها توقفوا عن تعاطي جرعاته من األسبرين بعد
نحو ثالث سنوات.

ويف ختام فترة الدراسة كانت هناك 62690 حالة
إصابة يف شرايني القلب، وُصفت بأنها أزمة قلبية أو

جلطة دماغية أو وفاة بسبب شرايني القلب. وقال
سندستورم إن "املرضى الذين توقفوا عن تعاطي

األسبرين أصيبوا بحاالت يف شرايني القلب بنسبة تزيد
37 يف املئة عن األشخاص الذين استمروا يف تعاطي
األسبرين". ويُترجم هذا إلى حالة إصابة إضافية يف
شرايني القلب سنويا بني كل 74 مريضا توقف عن

تعاطي األسبرين.
وقال سندستورم إن اخلطر زاد بعد فترة وجيزة من

توقف تعاطي األسبرين ولم يقل مبرور الوقت على ما
يبدو "ولذلك فإن االلتزام بالعالج بتعاطي جرعة

صغيرة من األسبرين يف حالة عدم وجود عملية
جراحية كبيرة أو نزيف عامل عالجي مهم على

األرجح".
وكشفت دراسة طبية بريطانية سابقة أن األسبرين يعتبر

أكثر خطورة مما كان يعتقد سابقا وعلى األخص
بالنسبة إلى كبار السن.

وتوصلت الدراسة إلى أن عقار األسبرين الذي
يساعد على احلد من اإلصابة بالسكتات القلبية
واجللطات الدماغية، يكون وراء بعض حاالت

النزيف لدى املرضى، وعلى األخص يف املعدة.
وقال الباحثون املشاركون يف الدراسة التي نشرت

نتائجها يف مجلة النست الطبية إن "خطورة اإلصابة
بالنزيف تكون أكبر عند األشخاص فوق 74 عاما".

التوقف عن العالج باألسبرين يزيد خطر األزمة القلبية
جرعة صغيرة من األسبرين تقلل من احتمال تكوين الصفائح الدموية جللطات دموية وهذا مفيد خاصة للشرايني السباتية

مخدر 
املاريغوانا يزيد
من خطر اإلصابة
بنوبات القلب

طوكيو ـ علي صيام حذرت دراسة جديدة أجراها
باحثون من جامعة تسوكوبا يف اليابان من أن مخدر

املاريغوانا يزيد خطر اإلصابة بنوبات القلب.
وأكدت الدراسة التي نشرت مبجلة التقارير العلمية

أن "تيترايدر وكانابينول" وهي مادة كيميائية ذات
تأثير نفسي توجد يف املاريغوانا خاصة االصطناعية

وجد انها تزيد احتماالت التعرض ألمراض
القلب، وقالت إن التجارب اخملتبرية التي أجريت
على الفئران التي أعطيت جرعات من املاريغوانا
مع إجراء حتليالت لها، أظهرت أن هناك حاجة

لتوخي احلذر من خطرها على القلب، فيما كانت
دراسة سابقة حتدثت عن إمكانية استخالص مادة
من املاريغوانا الستخدامها يف عالج الصرع رغم

احلاجة إلى مزيد من البحوث للتأكد من ذلك.
وأشار التقرير أن احلشيش يعمل على التغيير

العضوي يف مراكز املخ مما يجعل املريض املتعاطي
عليه يف حالة عشق ووله مستمر للحشيش يصعب

عليه التخلص منه، فمن يعشق السرعة اجلنونية
يعلم أن نهايته املوت إال أنه يصعب التخلص من

هذا العشق، كما يؤدي إدمان احلشيش إلى ذهاب
العقل فتتولد لدى البعض من املدمنني أفكار غريبة

ووساوس ويعتقد أنه مضطهد وأن هناك أالعيب
ومؤامرات حتاك ضده، وأنه واقع حتت تأثير

مسيطر على عقله وإحساسه وأن هناك من يتحكم
بحياته ومن هنا تأتي حالة االنفصال عن الواقع

وقد يرتكب مدمن احلشيش جرمية قتل استجابة ملا
يعتقد بأنه واقع؛ الختالط الوعي بالالوعي لديه،

أما األمراض النفسية اخلطيرة من قلق وذهان
وفصام فهي حتما ستظهر عليه وتقوده إلى ارتكاب

أمناط السلوك الغريبة، وتتلخص هذه األمناط
السلوكية يف اآلتي: رغبة غالبة أو حاجة قهرية

إلى االستمرار يف تعاطي اخملدر ومحاولة احلصول
عليه بأية وسيلة، وميل إلى زيادة اجلرعة

املتعاطاة، واعتماد نفسي وعضوي عام على
احلشيش، وتغير سريع يف مالمح الوجه، وظهور

هاالت سوداء حتت العني، وتغيرات أخرى.
وعلى غرار مدخني السيجارة، يصاب مدخنو

املاريغوانا مبشاكل يف التنفس كالسعال واألزيز عند
التنفس، ويصابون أكثر من غير املدخنني بنزالت البرد

يف الصدر، كما أنهم أكثر عرضة لإلصابة بااللتهاب
الرئوي، هذا باإلضافة إلى أن املاريغوانا تضعف جهاز

املناعة، وقد أثبتت الدراسات أن مادّة التترا هيدرو
كنابينول ميكن أن تؤذي جهاز املناعة، أي اخلاليا

واألنسجة التي تساعد يف التصدي ألي مرض، وعندما
تضعف هذه اخلاليا، يصبح الشخص أكثر عرضة

للمرض، ومن أعراض تعاطي املاريغوانا فقدان القدرة
على التنسيق وبطء ردات الفعل واحمرار العينني

وجفاف الفم والبلعوم، باإلضافة إلى النعاس وسرعة
معدل ضربات القلب.
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antioxidants to protect brain cells
from the damage causing cognitive
decline. Omega-3 fatty acids are
associated with improved
concentration and mental alertness.
The better your focus and attitude, the
more effective you will be at work.
www.myfooddiary.com

explore ethnic cuisines. The more you
experiment with healthy eating, the
greater your willingness to try new
things.

Better employee.
Healthy foods boost your brain power,
and this means increased productivity at
the office. Leafy greens contain

mouth, but it also reduces the excess
air you swallow that leads to
bloating.

Improved mood.
Carbohydrate-rich foods are
associated with increased serotonin,
which is a brain chemical linked to
improved mood. Complex
carbohydrates, such as whole grains,
are healthier choices because they
will also stabilize blood sugar levels.
Healthy foods that contain tryptophan
(such as turkey, yogurt, and fish) are
associated with improved mood
because the body converts tryptophan
in to serotonin.

Fewer cravings.
Spikes and rapid drops in blood sugar
can result in unhealthy food cravings.
Complex carbohydrates and lean
proteins help to stabilize blood sugar
to prevent these rapid changes. As
your diet becomes balanced with
nutritious foods, you will find that
intense cravings for unhealthy food
lessen over time.

Increased knowledge.
Healthy eating requires education.
You learn what foods are nutritious,
how to select the best quality product,
and how to prepare it. As you learn
more about healthy eating and
incorporate new foods into your diet,
your knowledge will increase. Over
time, you will be more prepared to
make informed nutrition decisions.

Less picky.
One of the top tips for encouraging
children to eat healthy foods is to
offer a variety. This same method
works for adults. Don’t limit yourself
to two vegetables and then give up
when you decide you don’t like them.
Try new ingredients regularly and

Healthy smile.
When it comes to your smile, the benefit
of healthy food goes beyond
strengthening teeth. Yogurt contains
microorganisms that may help fight the
bad bacteria that cause bad breath,
plaque, and gum disease. High-fiber
fruits and vegetables that require lots of
chewing stimulate saliva with
antimicrobials to also reduce bacteria in
the mouth. Harvard researchers have also
found that fish rich in omega-3 fatty
acids may reduce rates of gum disease
due to reduced inflammation.

Fewer wrinkles.
Foods with high water content, such as
fruits and vegetables, moisturize the skin
and keep you hydrated. They also contain
antioxidants to protect against cell
damage for younger-looking skin.
Omega-3 fatty acids found in fish, such
as salmon, nourish the skin and may help
reduce the appearance of wrinkles.

Less stress.
Omega-3 fatty acids protect against
spikes in stress hormones, such as
cortisol. Vitamin C has been shown to
reduce these hormones while protecting
the immune system. Magnesium, found
in nuts and spinach, helps to keep stress
at manageable levels. Black tea has been
shown to reduce cortisol after stressful
events making it easier for you to
recover.

Flatter belly.
Sodium, carbonation, constipation, and
excess air (due to eating too fast) can all
lead to a bloated belly. A healthy diet that
limits sodium and high-sugar carbonated
drinks promotes a flatter stomach. High-
fiber foods (such as fruits, vegetables,
and whole grains) reduce constipation.
Slower eating not only makes you more
mindful of what you are putting into your

 9Hidden Benefits of Healthy Eating
Nutritious foods improve health and promote weight loss, but the

benefits don’t stop there. Here are 9 hidden perks of healthy eating
that don't always get the attention they deserve.

Live healthy, live longer
Making just a few changes in your lifestyle can help you live longer.
A recent study found that four bad behaviors—smoking, drinking too much alcohol,
not exercising, and not eating enough fruits and veggies—can hustle you into an
early grave, and, in effect, age you by as many as 12 years.
Fortunately, you can do something to correct these and other unhealthy behaviors.
Adopt the following nine habits to keep your body looking and feeling young.
life-over-eating : If you want to live to 100, leaving a little bit of food on your plate
may be a good idea. Author Dan Buettner, who studies longevity around the world,
found that the oldest Japanese people stop eating when they are feeling only about
80% full. St. Louis University researchers have confirmed that eating less helps you
age slower; in a 2008 study they found that limiting calories lowered production of
T3, a thyroid hormone that slows metabolism—and speeds up the aging process.
life-active-sex; Having satisfying sex two to three times
per week can add as many as three years to your
life. Getting busy can burn an impressive
amount of calories—sometimes as much as
running for 30 minutes. (Which would you
rather do?) Regular sex may also lower
your blood pressure, improve your sleep,
boost your immunity, and protect your
heart.
life-tv-off : Too much time in front of the
boob tube can take a serious toll on your
health. In fact, a 2010 study found that
people who watched four or more hours a
day were 46% more likely to die from any
cause than people who watched less than
two hours a day.
Even cutting back a little can help; each
additional hour you watch increases your
overall risk of dying by 11% and dying from heart
disease by 18%.
life-sun-hat : Avoiding too much sun can head off skin cancer, and it can also keep
you looking young by preventing wrinkles, fine lines, and saggy skin.
It’s never too early—or too late—to add sunscreen to your daily skin-care regimen
(look for an SPF of 30 or higher). And don’t focus only on your face. Sun damage
spots and splotches on your chest and neck will also make you appear older.
life-friends : Research shows that you’re at greater risk of heart disease without a
strong network of friends and family. Loneliness can cause inflammation, and in
otherwise healthy people it can be just as dangerous as having high cholesterol or
even smoking.
Loneliness seems to pose the greatest risk for elderly people, who are also prone to
depression.
life-eat-fruits : Getting fewer than three servings of fruits and vegetables a day can
eat away at your health. Nutritional powerhouses filled with fiber and vitamins,
fruits and veggies can lower your risk of heart disease by 76% and may even play a
role in decreasing your risk of breast cancer.
As an added bonus, the inflammation-fighting and circulation-boosting powers of
the antioxidants in fruits and veggies can banish wrinkles.
life-active-style : Daily exercise may be the closest thing we have to a fountain of
youth. A 2008 study found that regular high-intensity exercise (such as running) can
add up to four years to your life, which isn’t surprising given the positive effects
working out has on your heart, mind, and metabolism.
Even moderate exercise—a quick, 30-minute walk each day, for example—can
lower your risk of heart problems.
life-stop-smoking : Quitting smoking is perhaps the single most important thing
you can do for your health—and your life span. A study published in the American
Journal of Public Health found that women who quit smoking by age 35 add
roughly six to eight years to their lives. It’s never too late to kick the habit. Quitting
can slow disease and increase survival odds even in smokers who have already
caused significant damage to their lungs, like those with early lung cancer or
COPD.
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للمرضى !!

بإشراف خبير األعشاب  جمال عرقوب
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الفلفل الحلو :  هو حب جاف لونه بنّي
داكن، ينبت على شجر البيمنت أو الفلفل احللو،
ويتميّز برائحة عبيره التي تشبه القرفة، والقرنفل،
وجوزة الطيب إلى حد كبير، باإلضافة لكونه من

النباتات دائمة اخلضرة.

القرنفل : هو البرعم اجلاف غير املفتوح من
نبات اآلس، ويعد من النباتات العطريّة، وعادةً ما

يباع زهرة كاملة، أو مطحوناً، كما تتعدّد
استخداماته، حيث يدخل يف إعداد كثير من أطباق

األطعمة الرئيسيّة، واملقباّلت.

القرفة : تعد القرفة من أشهر أنواع التوابل
املستخدمة يف األطباق الشرقيّة، واملقباّلت،

واحللويّات، وتتميّز بلحائها الداخلي املائل إلى
اللون األحمر، وبكونها من األشجار االستوائيّة
دائمة اخلضرة، ويتم حتضيرها بتقطيع اللحاء إلى

العديد من األجزاء الطويلة والرفيعة، ثمّ سحقها،
واستخدامها.

الكزبرة : تعرف باسم البقدونس الصيني،
وتتميّز مبذاقها احللو، والشبيه بنبات امليرميّة

والليمون، كما تتميّز بأوراقها التي تشبه شكل
الشريط اخملرّم، وال بد من اإلشارة إلى أنّها
تستخدم يف حتضير كثير من أطباق الطعام،

واحلساء، واخملبوزات، ومن املفضّل تناولها
طازجة.

الشمر : يتميّز الشمّر مبذاقه احللو، ولونه
األخضر املائل للون البنّي، ومن املمكن استخدامه
يف إعداد العديد من أطباق احللويّات، واملقباّلت.

الكمون :  يتميّز الكمّون بلونه البنّي املائل

للصفرة، أو باللون الكمّوني، ومن هنا جاءت
التسمية، حيث من املمكن استخدامه يف إعداد كثير من

أطباق الطعام سواء كان على شكل حبوب أم مطحوناً،
وال بد من اإلشارة إلى أنّه يكثر استخدامه يف دول البحر

املتوسّط، ويف الشرق األوسط، ويف املطبخ الهندي.

الزنجبيل : يتميّز الزجنبيل بجذوره كثيرة العقد،
وأشكاله املتعدّدة، ومن املمكن استخدامه جافّاً أو

مطحوناً أو بشكله األصلي، وال بد من اإلشارة إلى أنّ
نكهته تشبه إلى حد كبير مذاق الفلفل احلرّيف، لذلك

يستخدم يف إعداد كثير من أنواع األطعمة، مثل
اخملبوزات.

جوزة الطيب  : هي حبوب تنمو على شجر جوزة
الطيب، وتتميّز مبذاقها احللو، وعادةً ما تستخدم وهي

مطحونة، إال أنّه من املمكن استخدامها على شكلها
األصلي.

الفلفل  : يستخدم الفلفل مبختلف أشكاله، سواء
كان ناعماً أم خشناً أم بصورته األصليّة، كما تتعدّد

أنواعه، فمنه الفلفل األسود، والفلفل األخضر،
والفلفل األبيض، تبعاً لنضجه.

الزعفران : يعد من أغلى أنواع التوابل على
مستوى العالم؛ حيث يستخرج من ميسم زهرة

الزعفران اجلافّة، ويضيف اللون األصفر خملتلف أطباق
الطعام، كما يضيف مذاقاً لذيذاً لبعض املشروبات.

الكركم  : يتميّز الكركم بلونه البرتقالي الفاحت املائل
للصفرة، وبنكهته الالذعة، حيث ينتمي لفصيلة

الزجنبيل، ويستخدم بكثرة يف إعداد العديد من
الوجبات، كما يستخدم إلضفاء اللون األصفر لبعض

املأكوالت.

أنواع البهارات األكثر استخداماً Alternative Medicineمكتبة الطب البديل

تعد البهارات من املكوّنات األساسيّة املستعملة يف حتضير كافّة أنواع األطعمة، حيث تزيد لذّة
طعمها، وطيب رائحتها، باإلضافة الحتوائها على العديد من العناصر الغذائيّة الهامّة لصحّة اجلسم،

مثل الفيتامينات، ومضادّات األكسدة، واملعادن، األمر الذي يساهم يف عالج كثير من مشاكل
اجلسم، علماً بأنّ لها العديد من األنواع اخملتلفة، وهذا ما سنعرّفكم عليه يف هذا املقال.
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Kids أطفال

From Mozart in the womb to Chinese lessons
in preschool, there are many parents eager to
give their kids a jumptstart on the sort of
smarts our moderntday lifestyle equates with
success. Sure, we talk about too much prest
sure, overscheduling and test stress. Why
can't kids just be kids anymore, dang it. But
few of us are immune to the competitiveness
that seems to have gripped every playground
and preschool birthday party in America. 
 Foreign languages are the new ABC's, kint
dergarten is the new second grade, 90 is the
new 80. “I remember sitting in a play area
with another mom when my son was a todt
dler. The other mom was crowing: ‘My child
knows the whole alphabet. She can count to
twenty,’” recalls Kimberly Brenneman, Ph.D.,
an assistant professor at Rutgers University's
National Institute for Early Education
Research and education adviser on PBS's Sid
the Science Kid—clearly no academic slouch
herself. “I knew my boy would learn all that
eventually. But there was still that part of me
that said ‘Crap! Why can't I say that about my
child?’”
 Somehow, in spite of this geniustmania,
U.S. students are struggling to keep up with
their international peers.

 Our children's performance lags behind
as we watch countries like Finland, Singat
pore and South Korea churn out the next
generation of math and science whizzes,
the very skills our new digitally driven
landscape requires. Where have we miscalt
culated when it comes to smartening up
our kids? And when we say that a child is
smart, what do we mean?
 Sometimes it's simply that she started
talking early, or that she wrote her name
when others her age could barely wield a
crayon. But other times…it's that je ne sais
quoi. The kid has it: a curious, intuitive and
natural maturity that makes her stand out.
 Last fall, when Steve Jobs, the renowned
head of Apple and the brains behind the
most prized of digital tools, passed away,
pundits around the world sought to define
exactly what made him so brilliant. The
answers they often came up with seemed
grayer than the computer boxes Jobs so
magically transformed. 
 However you perceive intelligence, the
assumption about those who possess it is
that they will ace not only tests but life.
 But can it be measured? And what can
you do to help your child get it? Read on to

find out how you can develop the genius in
your child, from her performance in school
to how a trip to the store can be a chance to
build vocabulary, math skills and money
smarts.

Genius, Defined

First things first: “Genius” is a cultural
term. There is no statistical definition of
genius. Even the welltknown international
hightIQ society Mensa's stringent testing
identifies not “geniuses” but, rather, people
whose ability and creativity put them in the
top 2 percent of the population. A more
common—and politically correct—term in
the world of education is “gifted.” Many
schools have a “gifted and talented” prot
gram, but how many kids actually belong
in them?
 According to the National Association
for Gifted Children, about 6 percent of
U.S. children. Other experts find this numt
ber to be on the generous side. “Gifted
children are very rare…in your average
classroom, there will be none,” notes
Michelle Rhee, CEO and founder of Stut
dentsFirst, an organization devoted to

improving our public schools at the grasst
roots level, and former chancellor of the
Washington, DC, public school system. “My
daughter is in a class for ‘gifted and talented.’
Twenty percent of her grade is in this class.
 Hmm…twenty percent of the population is
not gifted.” The special classes can start as
early as kindergarten, and making the cut
usually depends upon both observation of the
child and the results of several commonly
used “school ability” or reasoning tests
geared to young kids. 
 Some parents also enlist the help of child
psychologists to determine giftedness, often
through IQ testing.

The Lowdown on Testing

Standardized tests given in public elementary
schools measure how much of the statet
mandated subject matter taught up to that
point has been learned. IQ tests, on the other
hand, are more about logic and reasoning
ability. “They measure a child's ability to find
solutions to problems.
 The results very much show how much
practice the child has had…how often he's
had a chance to solve a similar problem
before,” explains Frank Lawlis, Ph.D., Amert
ican Mensa's supervisory psychologist and
author ofThe IQ Answer. Yet many experts
say both types of tests can be poor indicators
of a child's true ability. “What if the child
didn't get a good night's sleep or is getting
over a cold? Maybe the room is too hot or the
kid next to him is fidgeting and distracting
him?” notes Vivian Kirkfield, former Head
Start and kindergarten teacher and author of
Show Me How! Building Your Child's Selft
Esteem Through Reading, Crafting and
Cooking.
 Standardized tests are just one gauge of
student achievement and should never be
used as the lone measure, adds Dennis Van
Roekel, National Education Association prest
ident. “Performance on a single test actually
tells you very little about your child. We all
know—parents and teachers—that our chilt
dren are much more than a test score.” In
other words, tests are only one tool in the
toolbox. “Do you need a hammer to build a
house? Yes, but you can't build a house using
only a hammer,” Van Roekel notes.
 Even Lawlis admits that an IQ score in the
highest range is limited in how much it can
predict about future success.
 It can be more helpful to look at what tests
can't illuminate: the ability to appreciate the
perspective of others, selftcontrol, and persist
tence—traits that are crucial to school and
life achievement. “Kindergarten teachers are
more concerned about kids who are behind in
social and emotional markers like those than
academic ones,” notes Brenneman, who has
done extensive research on early cognitive
development. “It's about much more than
math, science and language skills.”

To read the rest of the topic go to:
http://www.parenting.com/

How to Raise Gifted Children

Steve Jobs's adoptive dad taught him rudimentary electronics as a kid. It seems likely that he
couldn't have imagined how that time would pay off. Perhaps we all have the potential to work

miracles. Intelligence is 49 percent genetic and 51 percent stimulation, says Lawlis. Other
experts agree that, if anything, environment (read: parental influence) has the edge.
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أبوظبي - رغم النشاط السياحي
امللحوظ الذي تشهده دولة اإلمارات

العربية املتحدة خالل كافة شهور العام
إال أن فصل الشتاء فيها يكتسب أهمية

خاصة، كونها جتذب إضافة إلى
اإلماراتيني، السياح من أوروبا

والواليات املتحدة األميركية واملقيمني
بدول اخلليج عموما ليستمتعوا
برحالت السفاري يف الصحراء

والتجول يف املتنزهات الطبيعية اخملتلفة
املنتشرة يف ربوع الدولة.

ويتوقع أن يصل عدد السائحني
القادمني إلى اإلمارات خالل العام
اجلاري إلى 20 مليون سائح، كما

يتوقع أن تشهد اإلمارات ”شتاء سياحيا
ساخنا” العام احلالي بارتفاعات كبيرة

يف أعداد الزوار مقارنة بالعام املاضي،
وأن تكون السياحة الداخلية واخلليجية
قاطرة الطفرة السياحية اجلديدة، حيث

تشكل حجوزات املقيمني داخل
اإلمارات والقادمني من دول التعاون

اخلليجي النسبة األكبر من النشاط
املتوقع.

ويجذب الطقس املعتدل يف اإلمارات
خالل فصل الشتاء السياح األوروبيني

واألميركيني، بعيدا عن املناخ البارد
واألحوال اجلوية القاسية يف منطقة

أوروبا وأميركا الشمالية حيث تصل
درجة احلرارة إلى ما دون الصفر يف
كثير من األحيان، وهذا ما يعزز منو

أعداد السائحني القادمني من تلك
البلدان لالستمتاع بشتاء اإلمارات

الساحر.
املناخ املعتدل وشمس الشتاء الدافئة
خلقا فرصا هائلة لتنظيم العديد من

األنشطة السياحية يف ربوع اإلمارات
لقضاء أوقات ممتعة يصعب تكرارها يف

باقي فصول السنة.
وتأتي إماراتا أبوظبي ودبي ضمن قائمة

أفضل الوجهات السياحية الشتوية يف
العالم، وفق ما نشرته صحيفة

”تليغراف” البريطانية، حتت عنوان
”أفضل 25 وجهة لالستمتاع بشمس

الشتاء”. وقالت ”تليغراف” إن هناك
أسبابا عديدة جعلت من أبوظبي ودبي

مالذا جاذبا لألوروبيني يف فصل
الشتاء، أولها الطموح املعماري البارز

يف بناء الفنادق، عالوة على دفء
الرمال يف الشواطئ، واملطاعم
العصرية الفاخرة التي تزركش

اإلماراتني، فضال عن بهجة التسوق.
وأوضحت الصحيفة، أن أبوظبي وجهة سياحية دافئة
بعيدا عن قسوة الشتاء البريطاني، ومتتلك العديد من

ميزات اجلذب السياحي.
ووصفت الصحيفة أبوظبي بأنها وجهة سياحية تعرف
كيف تسعد ضيوفها، إذ يلقى الضيوف مساحة كبيرة

من الترحاب والضيافة العربية.
وعلى امتداد كورنيش أبو ظبي ميكن االستمتاع

برياضة املشي أو قيادة الدراجة الهوائية كما تتوفر
جتربة الرياضات املائية مبحاذاة غابات املانغروف.

ال شيء يضاهي جتربة غروب الشمس يف رحلة عشاء
بحرية على قارب خشبي تقليدي على طول ساحل

اإلمارات
وال شيء يضاهي جتربة غروب الشمس يف رحلة

عشاء بحرية على قارب خشبي تقليدي على طول
ساحل اإلمارة. وميكن للسائح أن يعيش جتربة

رحالت السفاري الصحراوية وركوب الدراجات
الرباعية والتزلج على الرمال والطيران الشراعي

وقضاء املساء يف مخيم البدو حتت السماء املرصعة
بالنجوم، واالستمتاع بأشهى املأكوالت الطيبة.

ومن يبحث عن الهدوء فعليه اختيار الكثبان الرملية
يف الربع اخلالي يف ليوا ليسترخي يف منتجع قصر

السراب الصحراوي الذي مت تشييده بحرفية وجمال
ليشبه قالع الصحراء.

ويف منتجع صبر بني ياس يستطيع السائح اكتشاف
اجلزيرة والشواطئ اخلالبة وقبة امللح وأشجار القرم
الكثيفة من خالل رحلة على منت قارب أو طائرة.

ويف مدينة العني يكتشف الزائر املدينة اخلضراء
املنخفضة وواحة أشجار النخيل الشامخة، إضافة
إلى اجلوالت يف العديد من احلصون القدمية الرائعة

واملواقع األثرية التي تدون تاريخ البالد.
ويحتضن ميناء زايد محطة أبوظبي للسفن

السياحية، وهي احملطة األحدث يف املنطقة ما يجعلها
املنفذ املثالي للمسافرين القادمني بحرا إلى أبوظبي.
وال تقتصر الفرص التي تتيحها احملطة أمام املسافرين

من خاللها عبر أبوظبي على اجملموعة املتنوعة
والفريدة من الوجهات الثقافية والترفيهية فحسب،

بل متثل بوابة عبورٍ مباشر إلى قلب املدينة النابض

باحليوية والذي يزخر بالعديد من خيارات الفنادق
واملنتجعات الرائدة عامليا.

دبي مدينة عصرية متتلك تشكيلة رائعة من الفنادق
واملنتجعات الفخمة التي ميكن االختيار من بينها،
إلى جانب توافر سلسلة واسعة من مراكز التسوق

واملطاعم، فضال عن توفر مجاال ملمارسة الرياضات
املائية ورحالت السفاري يف الصحراء التي ال يغيب

عنها الضوء إذ يغمرها بريق األضواء ليال.
ومن برج اخلليفة أطول مبنى يف العالم ميكن للزائر أن

يتعرف على كل دبي من األعلى، أما يف الطابق
األرضي، فيحتضن دبي مول 1200 متجر ومحل

مالبس إلى جانب مناطق اجلذب األخرى مثل حلبة
التزلج واحلوض املائي الداخلي. ويوفر متحف دبي

مجموعة من املعروضات التي تقدم حملة عن تاريخ
دبي قبل االزدهار، يف حني تقدم الرحالت املزودة

بدليل إلى مسجد جميرا تعريفا قيما بحياة دبي

الدينية.
والكتشاف الرؤية اجلريئة لثقافة دبي املعمارية، يحتاج

الزائر أن يتوجه إلى جزر النخلة، أكبر ثالث جزر
اصطناعية يف العالم.

بينما يقضي العديد من الناس وقتهم باالستمتاع يف
مواقع دبي الداخلية، فهناك العديد من مناطق اجلذب

اخلارجية املمتعة أيضا بالقرب من دبي القريبة مثل
الفجيرة التي حتتوي على الشواطئ اجلميلة ونقاط

الغوص التي تستحق املغامرة.
وتشهد اخمليمات السياحية الصحراوية إقباال متزايدا

من قبل السياح األجانب تزامنا مع انطالق موسم
السياحة الشتوية، وحتظى سياحة السفاري يف دبي

باهتمام كبير من قبل الوفود الزائرة حيث تعتبر
الصحراء واحدة من أهم املزارات السياحية التي

تستقطب كل عام أعدادا متزايدة من السياح األجانب
من مختلف اجلنسيات الغربية.

Travel & Tourism سياحة وسفر

من أراد الهروب من الرياح واألمطار يف الشتاء عليه بالتوجه إلى اإلمارات العربية املتحدة فمناخها الصحراوي
يجعل شتاءها متوسط درجة احلرارة عند 23 درجة مئوية، ونظرا لوقوعها على ساحل رائع فهي وجهة مثالية لقضاء

عطلة رائعة حيث األنشطة الترفيهية املتنوعة وحلظات التأمل يف الصحراء.
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عاصمة البيرو أبرز األماكن السياحية املميّزة يف العالم
تعتبر بعض البلدان يف العالم، وجهة مثالية لقضاء شهر العسل، وبالرغم من روعتها، إال أنها ليست معروفة لدى اجلميع
، ومن أهم هذه البلدان التي تعتبر وجهة سياحية رائعة ألي عروسني يريدان قضاء شهر عسل من العمر، عليهما عاصمة
البيرو مالي، حيث اجلمال والسحر والطبيعة اخلالبة والليالي الرومانسية التي لن تعوّض أبدا فتعتبر ليما عاصمة البيرو من
العواصم األكثر ازدهارًا من الناحية الصناعية، االقتصادية والثقافية يف قارة أميركا، ويف السنوات القليلة األخيرة، تألقت

على الساحة العاملية حتى أصبحت أول وجهة سياحية يف أميركا اجلنوبية، تعريف على هذه املدينة الفريدة من نوعها
واكتشفي أبرز معاملها السياحية يف هذا املقال!

ولقّبت ليما، مبدينة امللوك بعدما تأسست سنة 1535 على أمر من الكونكيستدور اإلسباني فرنسيسكو بيزارو، وأصبحت
مقراً عاماً خالل االستعمار اإلسباني ألميركا اجلنوبية لثالثمائة عام، وهي تتميّز بالعمارة التاريخية التي بنيت يف العصور

الوسطى والتي متت احملافظة عليها، كما تعدّ جامعة ليما األقدم على القارة األميركية فهي تأسست سنة 1551، ورغم
التطور الذي شهدته املدينة يف القرن املاضي، لم تفقد هويتها بل اندمجت األبنية احلديثة مع األبنية العريقة، وقد أدرجت

اليونسكو العديد من معاملها السياحية ضمن مواقع التراث العاملي.
ومتثّل ساحة مايور، األبرز يف البيرو ألنها تقع يف وسط املدينة القدمية، يحاوطها قصر احلكومة باإلضافة إلى كاتدرائية ليما

والعديد من املعالم التاريخية العريقة، يف سنة 1821، مت إعالن استقالل البيرو يف هذه الساحة، وتسحر نافورة املياه
الساحرة، آالف السواح سنوياً، وتقع يف وسط املدينة، تعتبر من أحدث املعالم السياحية يف ليما من حيث جمالها

االبتكاري، أما جسر التنهدات ، فهو خشبي ميكنك من خالله مشاهدة احمليط الهادئ، إستريحي يف أحد املطاعم أو
املقاهي املوجودة بقربه وإستمتعي باملنظر اخلالب، كما أنه معروف بكونه أفضل جسر للتفكير والتأمل.

وإذا كنت من محبي التاريخ واحلضارات، ميكن زيارة متحف الذهب الفريد من نوعه، فهو يحتوي على أهم التحف
الفنية التي قام برسمها سكان البيرو األصليني منذ أكثر من ألف سنة، تعرض العديد من الصناعات واحلرف اليدوية التي

صنعت من احلضارات الفيكية، الشانكية والنازكية، حضارات بالد البيرو األولى، قيمة هذا املتحف على الصعيدين
الثقايف والتاريخي يجعل منه من أهم املتاحف يف العالم، وإن كنت من محبي الرياضة، ال تفوتي زيارة ملعب ليما الدولي
الذي يحتوي على 50000 ما يجعل منه أكبر املالعب يف أميركا اجلنوبية، استضاف امللعب ثالث من ست بطوالت كوبا

أميركا لكرة القدم، كما أن العديد من احلفالت تقام هناك.

وجهات سياحية
زهيدة: السياحة
يف القاهرة بعد

الصيف
يف العاصمة املصرية وخارج أوقات
الذروة السياحية يف الصيف تصبح

أسعار الفنادق معقولة جدا كما ميكن
للسائح زيارة األهرامات مبعلوم ال

يتجاوز اخلمسة دوالرات للشخص
الواحد، باإلضافة إلى إمكانية تناول

الطعام بأسعار رخيصة يف أنحاء
املدينة. وقال منظم رحالت سياحية إن أسعار بعض البرامج السياحية تبلغ 650 دوالرا ملدة 8 ليال، ويبيع

آخرون نفس البرنامج بـ300 دوالر.
هانوي أرخص مدينة في آسيا : تعتبر هانوي أرخص مدينة يف قارة آسيا وثاني أرخص مدينة يف العالم. وتبلغ

تكاليف اإلقامة يف العاصمة الفيتنامية حوالي 17 دوالرا يف اليوم الواحد.وتعد املدينة الصاخبة مكاناً رائعاً لقضاء
عطلة يف التسوق وتذوق بعض األطباق احمللية الرائعة من الباعة املتجولني بأسعار زهيدة، باإلضافة إلى القيام

برحالت خارج العاصمة لرؤية املناظر البحرية اخلالبة يف خليج هالونغ.
بوخارا مدينة المغامرة في النيبال : تعتبر مدينة بوخارا يف النيبال مدينة سياحية جلميع الشرائح االجتماعية إذ

يبلغ متوسط تكاليف معيشة السائح 20 دوالرا لليوم الواحد، وسواء كان الزائر قادما للسياحة أو يف رحلة عمل
ويبحث عن الفنادق الفخمة أو عن إقامة يف فندق متواضع فيمكنه حجز غرفة بأوفر األسعار.ويجد السائح

البحيرات القدمية وشالالت املياه واملمرات الضيقة، وتعتبر نقطة انطالق لتسلّق جبال "أنابورنا".
لشبونة وجهة منخفضة التكلفة في أوروبا : توفر عاصمة البرتغال خيارات متنوعة من مواقع تاريخية

ومتاحف، إلى جانب األنشطة الفنية العديدة وساحات املقاهي ويحظى السائح بفرصة االستمتاع بتناول أشهى
الوجبات البرتغالية التقليدية بأحد املطاعم املنتشرة بأنحاء املدينة.ومن املعروف أن لشبونة تتسم باحلياة الليلية

املفعمة باحليوية، واألسواق تفتح أبوابها حتى منتصف الليل. ورغم كونها عاصمة دولة أوروبية إال أنها وجهة
سياحية منخفضة التكلفة، إذ ال يزيد متوسط أسعار الغرف الفندقية فيها عن 30 دوالراً.

جزيرة
ميكونوس

املكان األمثل
لقضاء أجمل

شهر عسل يف
اخلريف

تقع جزيرة ميكونوس
ضمن مجموعة جزر

أرخبيل، وحتيط بها من
اجلوانب تينوس،

ناكسوس، باروس، وسيروس، حيث تتواجد على
الساحل الغربي للجزيرة، وتبلغ مساحتها نحو
الـ105 كلم2 وأعلى نقطة فيها تبلغ 372 م.،

وتتألف هذه اجلزيرة من طبيعة صخرية غرانيتية وال
يوجد فيها مصدر للمياه العذب ألن األمطار ال تهطل

بكثرة فيها، فما الذي يدفعك الستكشافها.
تعد ميكونوس أفضل نقطة للجذب السياحي يف

اليونان، وهي مدينة خالبة ومذهلة مليئة بالشوارع
الصغيرة التي تظهر كممرات بيضاء ضيقة، وهناك

الكثير من الشواطئ يف اجلزيرة مع مطاعم جميلة
ومحالت جتارية معروفة جدًا، أما وسط املدينة تيهي

هو أكثر األماكن هدوءًا، ومن جزيرة ميكونوس

ميكنك زيارة جزيرة ديلوس القريبة الرائعة أيضًا.
فينيسيا الصغرى وهو اسم أحد األحياء يف البلدة،

حيث جتدين بيوتًا مبنية فوق البحر، إلى جانب
ذلك ميكنك زيارة الطواحني الهوائية وهي سبعة
كانت تستخدم لطحن احلبوب، وتعد كرمز من

رموز اجلزيرة.
من ناحية أخرى، إن كنت من محبي التاريخ

ميكنك زيارة متحف ميكونوس األركيولوجي
الذي مت تشييده عام 1900 يف منطقة مرفأ البلدة،
وهو يضم مجموعة كبيرة من األواني واخلزفيات

القدمية، هذا وجتدين أيضًا متحف ميكونوس
البحري ومتحف بحر إيجة البحري. 

Travel & Tourism سياحة وسفر

كل ما حتتاج إلى معرفته لقضاء عطلة يف جزيرة إستريا
زغرب - عادل سالمه - متتعت كرواتيا بحدوث طفرة يف شعبيتها يف السنوات األخيرة، وعلى األخص بعدما وفرت

مدنها اخللفية للمسلسل التلفزيوني الشهير "لعبة العروش"، وإذا أردت الذهاب إلى
كرواتيا، شبه جزيرة إستريا الفاتنة هي مكان عظيم جدا للبدء، هي ليست فقط

تقدم حملة مثيرة لإلعجاب على التاريخ - بداية من آثار الديناصورات إلى
املدرج الروماني - ولكن أيضا املناظر الطبيعية واملطاعم بنفس القدر من

الروعة.
ذهب باتريك بورسيل الستكشاف أفضل ما ميكن رؤيته وفعله، أما

مغامرته فنرصدها يف السطور التالية.
مع شعور مليء بالترقب وضعت قدمي داخل آثار قدم الديناصور

يف فيلي بريجون، وللحظة تخيلت نفسي أشارك يف الفيلم امللحمي
"حديقة جوراسية"، كنت على أكبر مجموعة من اجلزر قبالة ساحل
إستريا يف شمال كرواتيا، وتفتخر فيلي بريغون - أكبر اجلزر الـ 14

- بتاريخ غني بالشهرة والثروة والسلطة.
وأخبرنا مرشدنا السياحي بأسماء الضيوف املشهورين الذين زاروا

تلك اجلزر، مبا يف ذلك جنوم هوليوود يف اخلمسينيات إليزابيث تايلور
وريتشارد بيرتون، فضال عن امللكة، التي قامت بزيارة يف عام

1972، وقد رحب بهم جميعا املارشال تيتو، الذي كان آنذاك رئيس
جمهورية يوغوسالفيا االحتادية، وهو كان يستخدم اجلزيرة كمقره

الصيفي بعد احلرب العاملية الثانية.
وبالتجول يف أنحاء اجلزيرة على سيارة مالعب الغولف، دخلت إلى أعماق

اجلزيرة حيث حديقة سفاري واسعة، وقد كانت حديقة حيوانات سابقا، إذ وُسعت لتشمل احليوانات التي قدمها
رؤساء الدول كهدايا، ويتضمن سكانها احلاليون احلمير الوحشية والسالحف البحرية والنعام والفيل الهندي.

وقبل العودة بالقارب إلى فازانا على البر الرئيسي، استكشفنا أنقاض كنيسة سانت ماري من القرن السادس ورأينا أقدم
شجرة الزيتون يف إستريا، يُقدر عمرها بأنه أكثر من 1600 سنة، ميكنك معرفة املزيد عن النباتات واحليوانات يف جزر

بريوني  –وعن الديناصورات التي جتولت فيما قبل هنا - يف متحف بوتهاوس التفاعلي.
تقع مدينة بوال على بعد 10 كم جنوب فازانا، وهي أكبر مدينة يف إستريا وتقع يف أقصى اجلنوب، واملعلم التاريخي

املميز بها هو املسرح الروماني الرائع، حيث تُعد الساحة أثر ملحمي من الهندسة الرومانية وأحد أفضل األمثلة احملفوظة
يف كل العالم، وكنا نقيم يف فيال يف قرية بروباتي الهادئة، على بعد ساعة بالسيارة من بوال، كانت محاطة باملناظر

الطبيعية اجلميلة التي تتكون من خليط من التالل اخلضراء اخلصبة وبساتني الزيتون التي تتباين مع البحر األزرق
العميق.

يف صباح اليوم التالي، انطلقت يف جولة بالدراجة حول متاهة روفينجي من الشوارع املرصوفة باحلصى، وكنت سعيدا
للقيادة بالتل املتعرج إلى كنيسة القديس يوفيميا، مع برجه املهيمن على األفق الذي أتاح الفرصة اللتقاط صور رائعة،

ال ميكنك الذهاب إلى كرواتيا دون أخذ عينات من أرقى زيت زيتون يف العالم، وكانت جلسة تذوق زيت الزيتون يف
مزرعة تشيافالون - التي تنتج مجموعة متنوعة من الزيت املمتاز - لذيذة ومثيرة لالهتمام على حد سواء، مع نصائح

جيدة عن كيفية التعرف على األنواع اجليدة.
مع اقتراب الرحلة من نهايتها، كنت حريصا على الذهاب لصيد الكمأة، وعلمت أن هذه الفطريات الثمينة ميكن أن
تباع مقابل 2000 جنيه إسترليني، وحتتوي إستريا على ثاني أكبر كمأة بيضاء يف العالم، تناولناها ألول مرة يف وجبة

اإلفطار يف شكل عجة الكمأة، وتباينت اآلراء حول طعمها، ثم انطلقنا يف رحلة حول القرية للبحث عن الكمأة،
وانضم إلينا كلبي الصيد بيتي وكاندي، وعلى الرغم من حماسهما، لم جند ثروتنا من الكمأة، ولكنني كنت قد

حصلت على اجلائزة الكبرى بالفعل بتلك الرحلة املذهلة إلى إستريا.
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واشنطن - أكدت دراسة بحثية ملؤسسة ”بروكنغز”
أن األميركيني من أصول أفريقية ميثلون نسبة هامة

من إجمالي الطالب يف أفضل اجلامعات األميركية،
مما يشير إلى فجوة عرقية واضحة قد تؤثر على

املستقبل الوظيفي لهؤالء.
وتعلن الواليات املتحدة يف كل مرة عن تطوير قطاع

التعليم مبا يتماشى مع سياستها القائمة على حتديد
سقف معيّن ملعدل املبتعثني وخريجي جامعاتها

الذين يتم توجيههم لسوق الشغل، فيما تأتي
التجارب يف كل مرة منصفة لبعض الطالب،
خصوصا العرب الالجئني واملهجرين منهم،

وأخرى منفّرة ومقيدة الختيار هذا البلد للدراسة
بالنسبة للبعض اآلخر.

وانطالقا من هذا املبدأ رمبا تأتي القوانني
واإلجراءات التي اتخذتها العديد من اجلامعات

األميركية والتي تختلف من مؤسسة تعليمية إلى
أخرى، كدعم لهذا الطرح ومن بينها ما يعبّر عنه

بسياسة التمييز اإليجابي.
ويطلق التمييز اإليجابي على القوانني التي تسعى

لتحسني الظروف التعليمية أو التوظيفية لألقليات يف
دولة ما عن طريق وضع خلفياتها يف االعتبار عند

قبولها لدخول مؤسسة تعليمية أو شغل وظيفة ما.
واستخدم مصطلح التمييز اإليجابي يف الواليات

املتحدة ألول مرة يف عهد الرئيس جون كينيدي عام
1961، عندما وقّع أمرا رئاسيا تنفيذيا التخاذ

إجراءات متنع التمييز ضدّ األقليات على أساس
العرق أو اجلنس أو القومية أو لون البشرة، وفرض

العدالة واملساواة بني اجلميع.

لي بولنغر: التنوع اإلثني والعرقي يف
اجلامعات أمر ضروري لتحقيق األهداف

التعليمية

وتتبنى مؤسسات تعليمية عديدة يف الواليات
املتحدة سياسة التمييز اإليجابي لضمان قبول نسبة

معينة من األقليات العرقية، كاألميركيني من أصول
أفريقية والتينية يف فصولها. فيما تضع بعض

اجلامعات العرق عامال يف اختيار الطالب املتقدمني
لضمان التعددية يف فصولها الدراسية.

ويف هذه احلالة قد يتم قبول طالب من أقليات عرقية
يف جامعات كبرى حتى لو كانوا متساوين يف املعدل

مع نظرائهم من أعراق أخرى. لكن يف الكثير من
احلاالت يتم قبول هؤالء حتى وإن كانت درجاتهم

العلمية أقل من متوسط درجات من يتم قبولهم
دون النظر إلى العرق.

وتبعث هذه السياسة اجلديدة األمل يف صفوف
شرائح واسعة من املهاجرين والالجئني العرب
الذين يحاولون االندماج يف اجملتمع األميركي

والتكيف مع عاداته وتقاليده، فيما تعتبرها إدارة
الرئيس األميركي دونالد ترامب سياسة مجحفة

وغير منصفة بحق الطلبة األميركيني من ذوي
البشرة البيضاء. وذكرت صحيفة نيويورك تاميز أن

ترامب يعتزم رفع دعوى قضائية ضد اجلامعات التي

تطبق التمييز اإليجابي لصالح أبناء األقليات يف
قبولها للطالب.

ويف دراسة أخرى مماثلة أجراها ”معهد السياسة
االقتصادية” خلصت إلى أن رواتب خريجي

اجلامعات تزيد بنسبة 56 باملئة عن خريجي املدارس
الثانوية يف أميركا، وهي نسبة تؤكد دور التعليم

اجلامعي يف حتديد دخل األفراد.
كما وجد استطالع أجراه معهد ”بيو” لألبحاث أن

63 باملئة من األميركيني يرون أن سياسة التمييز
اإليجابي يف القبول باجلامعات تعد أمرا جيّدا.

وتشير األرقام السابقة إلى أهمية توفير سياسة مالئمة
متكن من فتح أبواب أوسع لألقليات العرقية يف

املرحلة اجلامعية، فهل يضطلع التمييز اإليجابي بهذا
الدور؟

ولإلجابة عن هذا السؤال يدور نقاش حول جدوى
سياسة كهذه يف تقليص الفجوة بني األعراق ورفع

املستوى االقتصادي واالجتماعي لألقليات، وما إذا
كانت تؤثر سلبا على حظوظ البقية كاألميركيني

البيض واآلسيويني واألفريقيني.
وقال رئيس جامعة كولومبيا لي بولنغر يف كلمة

ألقاها بجامعة ويالميت يف والية أوريغون إن
”املعارضني لسياسة التمييز اإليجابي يف اجلامعات
يرون أن العرق لم يعد مهمّا يف احلياة األميركية”،

وهو ما يعني عدم اعتباره عند اتخاذ قرار قبول
الطالب. وأضاف أن ”أميركيني من أعراق مختلفة

يعيشون يف مجتمعات منفصلة وأن 92 باملئة من
الطالب البيض و52 باملئة من الطالب من أصول

أفريقية يف جامعة ميشيغن
التي كان يرأسها، ترعرعوا

يف مجتمعات منفصلة
عرقيا”.

وأوضح رئيس جامعة
كولومبيا أنه نتيجة لهذا

الفصل لم يحظ عدد من
الطالب بفرصة التعرف

على آخرين من خلفيات
عرقية متنوعة قبل االلتحاق
بجامعة ميشيغن، متابعا أن

”التعليم املمتاز يخلق
للطالب فرصا للتعلم

انطالقا من االختالفات
بدال من التشابهات”.

انطالقا من هذا الطرح
الذي يعكس سياسة

أميركية نشيطة باجتاه حتديد
سقف معني للقبول

بجامعاتها، فقد يجد
العديد من الطلبة الذين
يفكرون يف التوجه إلى

الواليات املتحدة إلكمال
دراستهم بعض الصعوبات

على مستوى التكيّف مع
مثل هذه التشريعات

والقوانني.
لكن بولنغر يؤكد أن التنوع

اإلثني والعرقي يف
اجلامعات أمر ضروري

لتحقيق األهداف التعليمية
لتلك املؤسسات، إذ تعتبر
الشركات الكبرى خوض

خريجي اجلامعات جتربة
كهذه يف سنوات الدراسة
مساهمة يف دعم قدراتهم
على التعاون مع القادمني

من خلفيات عرقية وثقافية متنوعة يف محيط
العمل.

مراقبون: تطبيق سياسة التمييز اإليجابي قد
يعود بالضرر على األميركيني القادمني من
أقليات عرقية مختلفة وخصوصا املهاجرين

ويرى مراقبون أن تطبيق سياسة التمييز اإليجابي قد
يعود بالضرر على األميركيني القادمني من أقليات
عرقية مختلفة وخصوصا املهاجرين. ففي بحث

أكادميي اقتصر على دراسة جدوى التمييز اإليجابي
يف كليات القانون بأميركا، أشار أستاذ القانون يف
جامعة كاليفورنيا- لوس أجنلوس رتشارد ساندر

إلى عدم التوافق الذي قد يحدث عندما يتم اختيار
فرد من أقلية عرقية لدخول كلية قانون قد يكون

استعداده الدراسي لها ضعيفا بسبب إعطاء األولوية
للعرق ال الدرجات العلمية أثناء قبوله.

وقال ساندر إن التمييز اإليجابي رمبا يعود بالنفع
على الطالب األميركيني من أصول أفريقية

إلعطائهم فرصة دخول جامعات عريقة تكون
حظوظ قبولهم فيها مرتفعة عن نظرائهم البيض،

مستدركا أن ذلك يأتي على حساب األداء الدراسي
يف ما بعد. ومن الناحية القانونية يدور نقاش مماثل

حول التمييز اإليجابي وما إذا كان متعارضا مع
القيم األميركية التي تنص على تساوي جميع

األفراد أمام القانون ويف املعاملة.
يطرح هذا النوع من السياسات التي تتبناها

الواليات املتحدة إشكالية على مستوى طرق قبول
الطلبة مستقبال وخصوصا املهاجرين منهم

والالجئني، فيما يرى البعض أن احملرار األساسي
إلشكالية اجلامعات املتطورة يف العالم يجب أال

يرتكز على القبول أو الرفض استنادا إلى العرق أو
االنتساب لدولة ما.

التمييز اإليجابي يف اجلامعات األميركية يدعم األقليات أم يضر بها
سياسة جديدة يف كيفية قبول الطلبة باجلامعات األميركية، يعبّر عنها بالتمييز اإليجابي، تطرح نقاط استفهام واسعة بشأن تطبيقها،

فيما يؤكد خبراء ومختصون أن االختالط والتنوع العرقي داخل اجلامعات أمر ال بد منه لتحقيق أهداف املنظومة التعليمية.

تعليم
Education
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واشنطن - أظهرت دراسة أميركية أن ممارسة
التمرينات الرياضية ال حتافظ على اللياقة فحسب وإمنا

تساعد أيضاً على حتسني الرؤية.
واتضح من النتائج التي خلص إليها الباحثون أن

النشاط البدني الذي يتطلب قليال من اجلهد مثل املشي
يعزز خاليا الدماغ املسؤولة عن معاجلة املعلومات

املرئية.
وما بدا مفاجئاً يف النتائج التي خلصت إليها الدراسة

هو أن أشكال التمرينات الرياضية األكثر قوة مثل
الركض وركوب الدراجات أو السباحة لم تعُد على

األشخاص بنفس الفوائد.
وخلص الباحثون لذلك بعد فحصهم الطريقة التي
تؤثر بها التمرينات على الدماغ عبر توصيل أجهزة

تعنى مبراقبة نبض القلب لـ18 شخصاً شاركوا يف تلك
الدراسة، واتضح أن نوعية التمارين منخفضة الشدة
تساعد على تنشيط القشرة البصرية التي تلعب دوراً

كبيراً يف معاجلة األشياء التي تراها العني.
كما وجد الباحثون يف جامعة ستانفورد أن رياضة

املشي تعزز أيضا اإللهام واإلبداع. ونشر املوقع
الدولي “يوروماتيك“ ملخّصا للبحث الذي مت فيه

فحص مستويات اإلبداع بني الناس باملشي مقارنة
باجللوس. فأظهرت الدراسة أن النتيجة اإلبداعية

للشخص ترتفع مبعدل 60 باملئة عند ممارسة املشي.
واستنادا إلى الدراسة التي شارك يف تأليفها مارلي

أوبيزو، خريج جامعة ستانفورد وحاصل على
الدكتوراه يف علم النفس التربوي، باإلضافة إلى

دانيال شوارتز أستاذ دراسات عليا وخريج جامعة
ستانفور، فإن املشي لفترة معتدلة يحسّن بشكل كبير

التفكير اإلبداعي.
وقال أوبيزو وشوارتز يف دراسة نشرت يف رحلة يف

علم النفس التجريبي “التعلم والذاكرة واإلدراك“ إن
“الكثير من الناس يرون أن قراءة الروايات يجعل

تفكيرهم أفضل عند املشي وأخيراً قد نخطو خطوة أو
خطوتني نحو اكتشاف السبب“.

بحوث أخرى ركزت على كيفية حماية التمارين
الرياضية عموما للوظائف املعرفية طويلة األجل.

ولكن حتى اآلن ال يبدو أن هناك دراسة فحصت على
وجه التحديد أثر املشي يف توليد األفكار اجلديدة

اإلبداعية.
وأضاف أوبيزو أن الشخص الذي ميشي يف الداخل -

ضمن غرفة فارغة مواجهاً للجدار- أو ميشي يف الهواء
الطلق ينتج االستجابات اإلبداعية أكثر مرتني مقارنة
بشخص جالس، وفق ما أظهرت إحدى التجارب.
وأوضح “تفكير الشخص املاشي خارجا من شأنه أن

يفجر كل شيء من الينابيع ولكن الذي يسير يف غرفة
صغيرة مملة نتائجها أيضاً كبيرة وهذا الذي فاجأني“.
الشخص الذي ميشي داخل غرفة أو يف الهواء الطلق

تنتج لديه االستجابات اإلبداعية أكثر مرتني مقارنة
بشخص جالس

وجدت الدراسة أيضا أن األفكار اإلبداعية ما زالت
تتدفق عند الشخص بعد جلوسه مرة أخرى بفترة

وجيزة من سيره على األقدام.
بحوث التجارب األربع شملت 176 من طالب
اجلامعات وغيرهم من البالغني الذين أجنزوا مهام

يستخدمها الباحثون عادة لقياس التفكير اإلبداعي.
ومت وضع املشاركني يف ظروف مختلفة منها املشي يف

الداخل يف غرفة فارغة أو اجللوس يف الداخل -
الطرفان يف مواجهة جدار فارغ- واملشي يف الهواء
الطلق أو اجللوس يف الهواء الطلق بينما يتم الدفع

على كرسي متحرك الطرفني على طول مسار الطريق
يف حرم جامعة ستانفورد. ووضع الباحثون

املشاركني جالسني على كراس متحركة خارجاً
لتقدمي نفس النوع من احلركة البصرية كاملشي.
ومتت املقارنة بني تركيبات مختلفة مثل دورتي

جلوس متتاليتني أو دورة مشي تليها محطة جلوس.
واستمرت دورات املشي أو اجللوس املستخدمة

لقياس اإلبداع يف األماكن من 5 إلى 16 دقيقة تبعاً
للمهام التي يجري اختبارها.

ثالثة من التجارب تعتمد على اختبار إبداع “التفكير
التباعدي“ وهو عبارة عن عملية التفكير أو الطريقة

املستخدمة لتوليد األفكار اإلبداعية عن طريق
استكشاف العديد من احللول املمكنة. وأتيح

للمشاركني يف هذه التجارب التفكير يف
االستخدامات البديلة لكائن معني.

وقد قدمت لهم عدة مجموعات من ثالثة أشياء
وكان لديهم أربع دقائق لتوصيل عدد من الردود

التي تتناسب مع كل مجموعة.
واعتبرت االستجابة رواية خاصة باملشارك إن لم

يكن هناك مشارك يف اجملموعة قد قام باستخدامها.
كما قام الباحثون أيضاً بقياس ما إذا كانت االستجابة

مناسبة، وعلى سبيل املثال ال ميكن أن نستخدم
“إطارات“ كخامت خنصر.

وكانت األغلبية الساحقة من املشاركني يف هذه
التجارب الثالث أكثر إبداعاً أثناء املشي من اجللوس
كما وجدت الدراسة. ويف واحدة من تلك التجارب

التي مت اختبار املشاركني يف الداخل -أوالً أثناء
اجللوس ومن ثم الذين كانوا يسيرون يف غرفة

فارغة- فإن اإلخراج اإلبداعي زاد مبعدل 60 باملئة
عندما كان يسير الشخص وفقا للدراسة.

وتقيّم التجربة الرابعة اإلخراج اإلبداعي بقياس
قدرات الناس على توليد املقارنات املعقدة لعبارات

احلث. والنتيجة كانت مئة باملئة للذين ميشون يف
اخلارج حيث تبني أنهم قادرون على التوسع برواية

أفضل على األقل مقارنة بخمسني باملئة ممن يجلسون
يف الداخل. فليست عمليات التفكير متساوية عندما

أظهرت الدراسة أن املشي يفيد يف تقارع األفكار
اإلبداعية ولم يكن هناك أثر إيجابي على هذا النوع

من التفكير املركز املطلوب لإلجابات الصحيحة.

املشي رياضة للدماغ

وقال أوبيز إن “هذا ال يعني أنه ينبغي فعل كل املهام يف
العمل يف نفس وقت املشي ولكن تلك التي تتطلب

منظورا جديد أو أفكاراً جديدة ستستفيد منه“.
وقدم الباحثون املشاركون مهمة ربط الكلمة وعادة
تستخدم لقياس البصيرة وتركيز التفكير. ومت منح
ثالث كلمات وعلى املشاركني توليد كلمة واحدة

ميكن استخدامها مع ثالثة تشكيالت للكلمات
املركبة. فعلى سبيل املثال كلمة “كوخ، سويسرية

وكعكة“ اجلواب الصحيح هو “اجلنب“. يف هذا
االختبار أولئك الذين ردوا أثناء املشي أظهروا أداء

أقل ممن استجابوا عند اجللوس وفقا للدراسة.
وينطوي اإلبداع اإلنتاجي على سلسلة من اخلطوات

-من توليد فكرة للتنفيذ- والبحوث. وبني أوبيزو
“نحن ال نقول إنه باملشي ميكن أن تتحول أنت إلى

مايكل أجنلو ولكن ميكن أن يساعدك يف مراحل بداية
من اإلبداع؟.

وقال شوارتز “هناك عمل يتعني القيام به ملعرفة
اآلليات السببية وهذا هو منوذج قويّ جداً وسوف

يسمح للناس ببدء التالعب حيث أنها ميكن أن
تعقّب كيف أن اجلسم يؤثر على العقل“. وميكن

تركيز البحوث املستقبلية على مسألة هل املشي بحد
ذاته أو أشكال أخرى من النشاط البدني لديها ذات

التأثير السامي؟
ويضيف شوارتز “يف الوقت ذاته نحن نعلم بالفعل أن
النشاط البدني مهم وأن اجللوس يف كثير من األحيان

غير صحي“. وقال أوبيزو “هذه الدراسة مبرر آخر
إلدماج نوبات النشاط البدني يف اليوم سواء كان

عطلة يف املدرسة أو أن حتول اجتماع العمل إلى سير
على األقدام فذالك سيكون أكثر صحة، ورمبا أكثر

ابتكاراً “.

املشي ينشط وظائف
احلواس والدماغ

تُعدّ رياضة املَشي من أنواع الرّياضة التي يُمكن أن يُمارسها اإلنسان بشكل يوميّ،
سواءً أكان كبيراً أم صغيراً، فهي سهلة وبسيطة، ويُمكن أن تُمارس يف أي مكان،

كالشارع أو احلدائق أو على شاطئ البحر، ويف أيّ وقت يف اليوم، يف الصباح أو
املساء. يعود املشي على جسم اإلنسان بالكثير من الفوائد، ويقيه من العديد من
األمراض، كأمراض القلب، والشرايني، والسرطان، والسُّكري، وغيرها الكثير من

األمراض، وهو يساعد اإلنسان يف احلفاظ على صحّته، وشبابه، وهي رياضة اقتصاديّة
ال تُكلِّف اإلنسان أيّة مصاريف، حيثُ إنّها ال حتتاج إلى أيّة مُعدّات أو أدوات

ملُمارستها.]1[ إنَّ رياضة املشي تُحرّك جميع عضالت جسم اإلنسان، فعند مُمارستها
تعمل عضالت اجلسم كافّة؛ حيثُ يستخدم اإلنسان قدميه بشكلٍ رئيسيٍّ أثناء السّير،

وتعمل تلقائيّاً العضالت األخرى، كعضالت الظّهر السُّفلية والعُلويّة، وعضالت الذّراعني
واألكتاف، وذلك لتوفير الدّعامة والتّوازن للجسم.

لياقة
Fitness
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لندن -  تعد السيارة رينغ روفر إيفوك هي أجنح
سيارات شركة "الند روفر"، فقد رأى املستهلك
أنها تقدم له تقنيات وقدرات سيارات الشركة يف

قالب مدمج وسعر أرخص من سيارات "رينغ
روفر" املعهودة كبيرة احلجم. وعندما كشفت

الشركة عن سيارات اجليل األول الذي كان يبدو
غريبا يف شكله آنذاك، لم يكن أحد يتصور أن

حتقق السيارة هذا النجاح على صعيد تأسيس فئة
جديدة يف قطاع السيارات الرباعية الرياضية

املدمجة ضمن القطاع الفاخر.
وتتميز "إيفوك" بتصميم فريد جذب قطاعات

كبيرة من السائقني وخصوصا من بني النساء،
فهي سيارة توفر كل فخامة وقدرات سيارات
"رينغ روفر"، ولكن يف قالب مدمج. وميكن

اختيار السيارة ببابني أو أربعة أبواب كما ميكن
اختيار الدفع الرباعي أو الثنائي األمامي،

باإلضافة إلى إمكانية اختيار احملركات. وتأتي
السيارة بناقل أوتوماتيكي مزدوج يعمل عن طريق
ماوس دائري يف الكونسول الوسطي أو بالتحريك

اليدوي خلف املقود، وميكن اختيار الناقل
اليدوي أيضا.

وكانت الفكرة األساسية وراء تصميم هذه السيارة

توسيع مجال اجلاذبية لسيارات "رينغ روفر" لقطاع
أكبر من الشباب، وباإلضافة إلى تصغير احلجم

جلأت الشركة إلى إضافة ملسات رياضية مثل خفض
مستوى سقف السيارة باملقارنة مع مستوى غطاء

احملرك. والشركة قدمت منوذج السيارة اجلديدة
للتجربة من "الشرق األوسط" يف لندن، وهي لم

تتغير كثيرا منذ جتربتها للمرة األولى يف عام .2012
ولكنها حتافظ على مزاياها األساسية يف توفير الراحة

للسائق والركاب مع سهولة الصعود إليها والنزول
منها واالنطالق السلس على الطرق حتى بسرعات

عالية ومبحركات الديزل. ولعل أبرز اإلضافات إلى
السيارة ناقل احلركة األوتوماتيكي اجلديد بتسع

سرعات.
وقالت الشركة إن السيارة جمعت أكثر من 170

جائزة منذ دخولها إلى األسواق قبل ست سنوات.
وهي ما زالت سيارة جذابة ال جتد منافسة حقيقية يف

األسواق بعد، حيث تبدو النماذج األملانية يف هذا
القطاع ذات تصميم مستهلك وقدمي باملقارنة مع

"إيفوك".
وهي تتميز أيضا بالتصميم الداخلي الذي مياثل
تصميم سيارات "جاغوار" و"رينغ روفر" األكبر

حجما. ويتوسط الكونسول الوسطي عجلة دوارة

الختيار وضعية نقل السرعة، كما يجد السائق
مختلف أدوات القيادة يف متناول يديه بينما يشعر

بالتحكم الكامل يف حترك السيارة على الطريق من
وضعية مرتفعة ومقعد مريح. وتوفر "إيفوك" مناخا

وثيرا داخلها ال يختلف يف أي تفاصيل عن
السيارات األكبر حجما يف القطاع الفاخر من

الشركة. ويبدو أن التركيز على النوعية املتفوقة
ملواد التجهيز الداخلي واالهتمام بالتفاصيل من

معالم هذه السيارة.
وعلى رغم تصميم السيارة املدمج رأسيا وأفقيا،

فإن املساحة املتاحة لركاب املقاعد اخللفية تبدو
جيدة. كما أنها تتيح مساحات شحن جيدة سواء

بطي املقاعد اخللفية أو باالكتفاء باملساحة املتاحة
خلف هذه املقاعد.

"الشرق األوسط" قامت بتجربة سيارة "إيفوك" لعام
2017 وكانت أفضل مزاياها اجلديدة تركيب ناقل

حركة جديد بتسع سرعات يتميز بالسالسة
ويساهم يف توفير الوقود. ومت إدخال تقنية وقف

تشغيل احملرك أثناء توقف السيارة للمزيد من
اقتصادية استهالك الوقود.

التصميم العام لسيارة االختبار اعتمد اللون

األسود للجسم اخلارجي والعجالت
وزجاج املقصورة اخللفية، لكي تبدو

السيارة عدوانية بعض الشيء يف
مظهرها. ولكن على الرغم من الشكل

اخلارجي احلاد، فإن السيارة يف
مقصورتها الداخلية كانت غاية يف

النعومة الوثيرة والفخامة املتقنة من
تصميم باألملنيوم واألسطح املصقولة
إلى التجهيز اجللدي، باللون األسود

أيضا، للمقاعد.
وجاءت السيارة بالعشرات من

التجهيزات األساسية واإلضافية التي
شملت سقف زجاجي بانورامي
وإمكانية تسخني املقاعد األمامية

واملقود. شملت التجهيزات أيضا
إضافات "بالك باك" و"لوكس باك" لكي

تتوفر للسيارة أيضا نظم التحذير من
مغادرة حارة السير، والتحذير من

النقاط العمياء، والتعرف على
السرعات القانونية يف الشوارع والطرق

السريعة. وكان فتح الباب اخللفي
أوتوماتيكيا والتحكم الكهربائي فيه من

املزايا املهمة. كما أن دخول السيارة
وقيادتها بال مفتاح كانت من اإلضافات
املفيدة. وحتذر السيارة لدى التقهقر بها

من مرور السيارات اخللفية عرضا.
نظام املالحة يف السيارة واضح متاما

ويعطي توجيهات يف توقيت جيد مع
وضوح للخرائط على الشاشة. وتوفر
الشاشة أيضا كاميرا خلفية تساعد على

التقهقر وصف السيارة. وهي حتمل
نظاماً جيداً للترفيه. كما ميكن تشغيل
األسطوانات املدمجة وتوصيل أجهزة

املوسيقى الشخصية بالسيارة. والكثير
من هذه اإلضافات متت استعارتها من

طراز "رينغ روفر" الكبير، ويجب على
املشتري أن يتفحص جيدا اإلضافات

التي يريدها ألنها تضيف الكثير إلى
ثمن السيارة األصلي.

السيارة التي خضعت للتجربة يدفعها
محرك ديزل من نوع إجنينيوم" لن يكون

متاحا يف املنطقة، وهو صغير، سعته
لتران فقط بشحن توربيني يوفر لها قدرة 180

حصانا ويدفع العجالت األربع عبر الناقل
األوتوماتيكي اجلديد بتسع سرعات. وتصل

السرعة القصوى لنوع الديزل إلى 121 ميال يف
الساعة مع بث عادم كربوني ال يزيد عن 134 غراما

لكل كيلومتر تقطعه السيارة. احملركات املتاحة يف
منطقة كلها بترولية تعمل بالبنزين.

وتوفر "إيفوك" املوقع العالي للسائق والركاب مع
الشعور باألمان والقدرة على مراقبة الطريق أماما.

ومع ذلك فإن قيادتها سهلة ومتنح شعور قيادة سيارة
صالون عادية. وهي سيارة مريحة يف الرحالت

الطويلة وميكنها األداء بسهولة على سرعات تصل
إلى 90 ميال يف الساعة على الطرق السريعة.

وما زالت عمليات بيع "إيفوك" دوليا تنطلق بقوة من
خط إنتاجي يعمل بالكامل. وحتظى السيارة

بإعجاب نسائي كبير بفضل تصميمها غير العادي.
وقد يؤخذ عليها ضيق زوايا الرؤية اخللفية بسبب

تصميم السقف املنخفض، إال أن الكاميرا وأدوات
التحذير اخللفية تعوض عن ذلك. ويعتبر هذا

القطاع هو األكثر منوا عامليا ومن املؤكد أن يصل هذا
النمو إلى شباب املنطقة أيضا الذين تناسبهم

مواصفات هذه السيارة. وتنافس السيارة يف قطاع
يشمل سيارات مثل "إكس 3" من "بي إم دبليو"

و"كيو 3" من "أودي" و"جي إل سي" من "مرسيدس
بنز".

Cars سيارات

 "رينغ إيفوك" تعدّ من أجنح وأفضل سيارات شركة "الند روفر"
خالل االيام املاضية مت الكشف الرسمي عن السيارات الندروفر رينج روفر ايفوك 2018 و الشقيقة الكبرى الندروفر ديسكفري 2018 ، حديثنا اليوم سيكون عن
السيارة االولى و التي تنتمي الى عالم السيارات الكروس اوفر ذات احلجم الصغير بالشكل الرياضي و عند املقارنة بني طلبات االسواق سنجد ان هذا النموذج

يعتبر االكثر طلبا بني احجام سيارات الكروس اوفر .حصلت السيارة اجلديدة رينج روفر ايفوك 2018 اجلديدة على حتديثات جاءت فقط يف مواصفات احملرك
حيث حصلت السيارة على منوذجني جديدين للمركبة ، و بداية من هذا املوديل فقد اصبحت السيارة اكثر قوة و كذلك اكثر كفائة يف استهالك الوقود و هذا

االمر بالتأكيد سيزيد من ثمنها ، عموما هذه السيارة من املفترض ان يتم تدشينها قريبا و ستصل الى االسواق خالل الربع االخير من العام احلالي 2017 .



October2017 -Volume : 5 - Iss :58 :أكتوبر  2017 م - السنة اخلامسة - العدد مجلة العربي A R A B  A M E R I C A N  T O D A Y األمريكي اليوم  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET93

شركة فورد هي من اكبر 10 شركات تصنيع
السيارات يف العالم حيث أنها تتمتع بشعبيه كبيرة يف

صناعة السيارات يف العالم. قام بتأسيس الشركة
“هنري فورد“ وذلك يف مدينه “ديربورن“ يف والية
“ميشيغان“ وحتى اآلن مقرات الشركة األساسية

متواجدة هناك وكانت الرائدة عامليا يف اعتماد خطوط
التجميع وأكثر أساليب التصنيع والتسويق فعاليه
وهي اليوم متلك عدد من أشهر املاركات الشهيرة

عامليا.

تاريخ شركة فورد وأهم احملطات
الزمنية يف تاريخ شركة فورد :

في عام 1863 : مولد هنري فورد يف 30 متوز
)يوليو( بإحدى املزارع بوالية ميشغان األميركية.

في عام 1893: مولد ايدسل ابن هنري فورد إبان
فترة عمل األب مهندس يف شركة إديسون لإلنارة.
ويف هده السنة أيضا هنري فورد يطور أول محرك.

في عام 1896: فورد يقود دراجة بأربع عجالت
تسير مبحرك من أسطوانتني يف شوارع مدينة ديترويت

ميشغان .
في عام 1901: أول جناح لسيارة من صنع فورد

يف أحد السباقات. تنظيم أول شركة حتمل اسم فورد
إال أنها ال تستمر طويال.

في عام 1903: تأسيس شركة فورد للسيارات
“فورد موتورز كومباني“ هنري فورد ميتلك 25.5

باملائة من األسهم ويعني نائبا للرئيس وكبيرا
للمهندسني، إما الرئاسة فيتوالها جون غراي.

في عام 1904: شركة فورد تطلق ثالثة طرازات
جديدة هي “موديل سي“ و“موديل اف“ و“موديل بي“.

فورد تنتج يف هذه السنة 1695 سيارة آخذة 7.7
باملائة من حجم إنتاج السوق األميركية.

في عام 1905:شركة فورد تنضم إلى جمعية
مهندسي السيارات احلديثة تأسيس شركة فورد
للتصنيع لكي تتولى صنع احملركات ومنظومات

التحريك األخرى.
في عام 1906: إطالق الـ“موديل ان“ الصغيرة

بأربع اسطوانات، و“موديل كي“ الفاخرة بست
اسطوانات حتل محل “موديل بي“ وتوقف إنتاج

“موديل اف“، الذي تنهي معه عصر محركات
االسطوانتني. حصة فورد من السوق ترتفع إلى

26.3 باملائة بإنتاجها أكثر من 8700 سيارة.
في عام 1907: إطالق “موديل اس“ و“موديل آر“

وارتفاع اإلنتاج إلى أكثر من 14800 سيارة لتأخذ
فورد حصة تقارب 35 باملائة من السوق األميركية.

الشركة تفتح فرعني خارجيني جديدين يف فرنسا
وأملانيا.

في عام 1908:اإلطالق الرسمي لـ“موديل تي“

األسطوري يف نيويورك يف 31
كانون األول ديسمبر.

في عام 1909:الطلب على
سيارات فورد يزيد بكثير عن

العرض لدرجة اضطرار الشركة
للتوقف عن تلبية الطلبات ملدة

تقارب الشهرين. حجم اإلنتاج
يقفز فوق 17770 سيارة.

في عام 1910:فورد تضاعف
إنتاجها وتزيد خيارات “موديل

تي“.
في عام 1912:رفع إنتاج “موديل تي“ إلى أكثر من

78400 سيارة.
في عام 1913:ثورة أول خط جتميع تضاعف
إنتاج “موديل تي“ السنوي إلى أكثر من 168 إلف

سيارة.
في عام 1914:إطالق املقولة األشهر عن “موديل

تي“ وهي “بإمكانكم احلصول عليها بأي لون إذا كان
أسود“.

في عام 1915:مع استمرار التطوير يف “موديل تي“
يصل حجم إنتاج فورد مليون سيارة.

في عام 1916:تصنيع أكثر من 1.5 مليون سيارة
يف الواليات املتحدة 48 باملائة منها من إنتاج فورد.

الشركة متلك اآلن 28 مصنعا على امتداد البالد.
في عام 1917:فورد تصنع أول شاحنة حقيقية

يذهب قسم كبير منها للقوات املشاركة يف احلرب
العاملية األولى. هنري ليالند رئيس كاديالك السابق

يؤسس شركة لنكولن.
في عام 1919:حجم إنتاج “موديل تي“ يصل إلى

ثالثة ماليني سيارة.
في عام 1920 :الكساد يهز االقتصاد األميركي.

في عام 1921:نهاية الكساد يشهد ارتفاع إنتاج
فورد إلى أكثر من 903 ألف سيارة. وليم نودسن احد

أركان فورد ينتقل إلى شيفروليه.
في عام 1922:هنري فورد يشتري شركة لنكولن

بنحو 8 ماليني دوالر ويجعلها قسما مستقال يف
شركته.

في عام 1923:إنتاج فورد يتجاوز 1.8 مليون
سيارة وإطالق طرازي السيدان  “فوردور“ و“تودور“.
في عام 1924: حجم إنتاج “موديل تي“ يصل إلى

10 ماليني سيارة.
في عام 1927:طي صفحة “موديل تي“ بعد إنتاج

أكثر من 15 مليون سيارة.
في عام 1928:بدء عصر “موديل آيه“ اجملهزة بعلبة

تروس عادية ومكابح على العجالت األربع.
في عام 1931:شيفروليه تتجاوز فورد يف سباق

املبيعات “الكساد الكبير“ يفرض على فورد صرف
عشرات األلوف من املوظفني والعمال.

في عام 1932:فورد تطرح سيارات مجهزة
مبحركات ثمانية االسطوانات.

في عام 1936:فورد تستعيد صدارة املبيعات
األميركية من منافستها شيفروليه. تصميم حديث

لصندوق األمتعة واألغطية العجالت وإخفاء
البوق بعد كان ظاهرا.

في عام 1937:مبيعات فورد تصل إلى 25
مليون سيارة.

في عام 1938:عودة الكساد تتزامن مع تخلف
فورد مجددا عن شيفروليه. فورد تؤسس ماركة

ميركوري لتكون املاركة املتوسطة بني فورد الشعبية
ولنكولن الفاخرة.

في عام 1939: بعد تردد طويل فورد تعتمد
املكابح الهيدروليكية.

في عام 1940:فورد تعد العدة للتحول إلى
الصناعات احلربية مع احتدام احلرب العاملية

الثانية. قسم لنكولن يطلق طراز “كونتيننتال“.
بوب غري غوري يواصل ثورته التصميمية

بتشجيع من ايدسل فورد.
في عام 1980:فورد تخسر 1.54 مليار
دوالر. هنري فورد الثاني يتنحى عن رئاسة
مجلس اإلدارة، ويخلفه كلدويل  و دونالد

بيترسن يتولى منصب الرئيس التنفيذي.
في عام 1987:وفاة هنري فورد الثاني. فورد

تعزز تفوقها من حيث األرباح على جنرال موتورز
مببيعات قياسية وإرباح قياسية “4.63 مليار

دوالر“. الـ“ثندربيرد“ اجلديدة سيارة العام. مبيعات
توريس تتجاوز حتى مبيعات ايسكورت. فورد

تتوسع عامليا فتشتري شركة أستون مارتن البريطانية
املتخصصة بصنع السيارات الرياضية الفاخرة.
في عام 1989: شركة فورد تشتري شركة

جاغوار البريطانية العريقة، وحتافظ على صدارتها
يف مبيعات الشاحنات املركبات املتعددة

االستخدامات والناقالت العائلية. “ثندربيرد“
اجلديدة مجددا سيارة العام.

في عام 1990:تقاعد دونالد بيترسون رئيس

مجلس اإلدارة وبولينغ، الرئيس التنفيذي يحل محله.
في عام 1991:إكسبلورر تخلف برونكو ممثلة فورد

يف قطاع املركبات الرياضية الوعرية املتعددة
االستخدامات.

في عام 1993:اليكس ترومتان يعني رئيسا جمللس
اإلدارة ومديرا تنفيذيا لشركة فورد مفتتحا عصرا ذهبيا

جديدا.
في عام 1999:تقاعد ترومتان. وليم كالي فورد

االبن يتولى رئاسة مجلس اإلدارة و جاك نصر “اللبناني
األصل“ يتولى منصب الرئيس التنفيذي.

في عام 2000:تفجر أزمة انقالب مركبات
“إكسبلورر“ املزودة بإطارات من إنتاج فايرستون. نصر

يظهر إمام جلنة حتقيق للدفاع عن تصرف شركته.
في عام 2001:فورد تطلق اجليل اجلديد من
“إكسبلورر“ وسط استمرار اجلدل حول انقالبات

سابقه.
في عام2002:تنحية جاك نصر واستالم وليم كالي

فورد االبن مهامه.
في عام 2008:تاتا الهندية تشتري جاغوار و الند

روفرمن فورد األميركية مقابل 2.3 مليار دوالر
في عام 2010:إشترت شركة جيلي الصينية شركة
فولفو للسيارات والتي متلكها شركة فورد األمريكية.

مكان صناعة سيارات شركة فورد:
متتلك فورد مصانع رئيسية يف معظم القارات املأهولة

فهي متتلك فرعاً يف كل من كندا وأملانيا واملكسيك وتركيا
واململكة املتحدة واألرجنتني والبرازيل وأستراليا

وجمهورية الصني الشعبية وجنوب أفريقيا إضافة إلى
البلد األم الواليات املتحدة األمريكية.

تاريخ شركة فورد

اختصرت تاريخ شركة فورد وعرضت عليكم فقط
االحداث املهمه يف تاريخ هده الشركه الكبيره التي

أسسها هنري فورد. وبذلك جند أن سعى شركة فورد
الدائم يف حتسني أمورها هو من أفضل األشياء التي

اهتمت بها ألنها تعلم أن العمل اجلاد واالهتمام بالشركة
على جميع املستويات هو سبيل النجاح.

تاريخ شركة فورد للسيارات
التي أسسها هنري فورد

Cars سيارات

وُلد هنري فورد يف 30 يوليو 1863 يف مقاطعة وين، بوالية مشيگن األريكية، وهو أبن
ألسرة مهاجرة من أيرلندا. ترك املدرسة يف سن اخلامسة عشر ليعمل يف مزرعة والده،

لم يستهويه العمل بالزراعة، فانتقل إلى ديترويت ليعمل ويتدرب بورشة ميكانيكة،
ولزيادة دخله كان يعمل يف ساعات فراغه يف تصليح الساعات واملنبهات. عاد هنري

فورد إلى بلدة گرينفيلد بعد أن أعطاه والده 10 فدادين ليبدأ مزرعته اخلاصة. ولم يحب
العمل بالزراعة ومضى معظم الوقت يحاول بناء مركبة تعمل عن طريق البخار، ومركبة

زراعية.ومع عدم رغبته للبقاء باملزرعة عاد ليعمل يف شركة أديسون لإلنارة وترقى من
متدرب إلى مهندس بالشركة. خالل فترة عمله قرأ هنري فورد مقالة يف مجلة عالم العلم

عن املهندس األملاني نيكلوس أوتو الذي قام ببناء محرك احتراق داخلي. تولد عند فورد
اهتمام بالسيارات التي كانت حينذاك اختراعًا جديدًا، فصنع فورد أول محركاته التي

تعمل بالبترول عام 1893م، كما صنع أول سياراته عام .1896]1[ وكانت تلك السيارة تعمل
مبحرك عدد 2 أسطوانة رباعي األشواط ومركب على عجالت دراجة وسميت بأسم

كوادريسيكل، وكان للسيارة نقلتني أماميتني ولم يكن بها نقلة خلفية أو فرامل. قام هنري
فورد ببيع سيارته واستخدام ثمنها يف متويل عمله يف مجال السيارات.
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كتابة وحترير : فاطمة نادي

المريخ.. الكوكب األحمر

رابع كواكب اجملموعة الشمسية واملُلقب بالكوكب
األحمر؛ حيث تظهر الصخور والتربة والسماء عليه

باللون األحمر أو الوردي. يبدو املريخ بهذا اللون
نتيجة تفاعل احلديد يف تربته السطحية، مع كمية

األكسجني املتاحة على الكوكب مما جعلها تصدأ.
سُميّ مارس  Marsنسبة إلى إله احلرب

الروماني، رمبا بسبب لونه األحمر الدموي، كما
أسمته عدة حضارات أسماء مشابهة نتيجة لونه
املميز، مثل املصريني القدماء الذين أطلقوا عليه

 Her Desherالتي تعني األحمر.
يبلغ حجمه نصف حجم األرض تقريبًا، وتبلغ

كتلته 0.107 من كتلة األرض. ميلك غالفًا جويًا
رقيقًا جدًا، يتألف يف الغالب من ثاني أكسيد

الكربون املكون الرئيسي له، باإلضافة إلى
النيتروجني واألرجون، يليها األكسجني واملاء

بنسب ضئيلة.
يبلغ متوسط درجة احلرارة املسجلة على سطح

املريخ 63 °مئوية حتت الصفر، مع درجة حرارة
قصوى تبلغ 20 °مئوية وحد أدنى 140°مئوية

حتت الصفر، ويُقدر طول اليوم على سطحه
بـ24.6 ساعة أرضية، ويُكمل دورة حول الشمس

كل 687 يومًا أرضيًّا.
Phobos يدور حوله قمران طبيعيان هما فوبوس
ودميوس Deimos، ويحتوي فوبوس على حفر
وأخاديد عميقة على سطحه، باإلضافة إلى ذلك،

ميتلك املريخ بعض التضاريس املتنوعة واملثيرة
لالهتمام أكثر من أي كوكب أرضي آخر، على

Olympus سبيل املثال جبل أوليمبوس مونس
 Monsالذي يُعد أكبر جبل يف النظام الشمسي.
يبلغ ارتفاعه نحو 22 كم، ويبلغ قُطر قاعدته أكثر

من 500 كم تُعادل مساحة والية ميسوري
األمريكية.

يُقدر متوسط الضغط على سطحه حوالي سبعة
مللي بار فقط )أقل من 1? من ضغط األرض(،

لكنه يختلف اختالفًا كبيرًا مع االرتفاع؛ إذ يتراوح
من حوالي تسعة مللي بار يف أعمق البقع على

سطحه إلى حوالي واحد مللي بار عند اجلزء
العلوي من أوليمبوس مونس.

قبل استكشاف الفضاء، كانت هناك بعض
التكهنات بكون املناطق املشرقة واملظلمة على سطح
املريخ رُقعًا من الغطاء النباتي، وأخرى بوجود مياه

على سطحه يف املناطق القطبية، وكان املريخ املرشح
األفضل الستضافة حياة بعد األرض، لكن عندما

حلقت مركبة الفضاء مارينز Mariner 4 نحو
املريخ يف عام 1965، جاءت صور سطحه احلفري

القامت صادمة للكثيرين؛ إذ بَدى املريخ فيها كوكبًا
ميتًا.

مع ذلك، أظهرت البعثات الالحقة أن املريخ
كوكب معقد يحمل العديد من األلغاز التي لم تُحل

بعد، ومن أهمها ما إذا كان املريخ ميلك الظروف
املناسبة لدعم أشكال احلياة الصغيرة التي تُسمى

امليكروبات.

المشتري.. مَلِك المجموعة الشمسية

كوكب املشتري الغازي العمالق، هو خامس
كواكب اجملموعة الشمسية وأكبرها حجمًا. يُعد
أكثر اتساعًا من األرض بـ11 مرة، كما تتجاوز

كتلته كتلة جميع الكواكب واألقمار يف اجملموعة
الشمسية، ومنه جاء اسم جوبيتر  Jupiterنسبةً

إلى ملك اآللهة الرومانية القدمية.
ال ميلك املشتري سطحًا حقيقيًا بسبب طبيعته

الغازية، إذ أن الكوكب يف الغالب عبارة عن دوامات
من الغازات والسوائل؛ لذلك ال تستطيع مركبة فضائية

أن جتد مكانًا للهبوط على سطح املشتري، أو التحليق
خالله دون أن تلحقها األضرار. يرجع هذا إلى
درجات احلرارة والضغوط القاسية عميقًا داخل

الكوكب، الكفيلة بأن تسحق وتُذيب وتُبخر املركبات
الفضائية التي حتاول الطيران داخل الكوكب.

يتكون غالفه اجلوي يف الغالب من الهيدروجني
والهليوم، ويُشبه بدرجة كبيرة الغالف اجلوي

للشمس. تظهر على سطحه البقعة احلمراء العظيمة
 Great Red Spotالتي تُعد إحدى العالمات
البارزة على سطح الكوكب، وهي عاصفة عمالقة

حجمها أكبر من حجم األرض اندلعت منذ مئات
السنني.

لدى املشتري أقصر يوم يف النظام الشمسي؛ حيث
يُعادل يوم واحد على سطحه حوالي عشرة ساعات

أرضية فقط، يف حني تعادل السنة عليه حوالي 12 سنة
أرضية، ويدور حوله 53 قمرًا، مؤكد الوجود

باإلضافة إلى 16 قمرًا افتراضيًا )يُعتقد بوجوده لكن
دون إثبات علمي(، ما يجعل اجملموع الكلي 69 قمرًا

وهو أكبر عدد من األقمار ميلكه كوكب يف نظامنا
الشمسي.

ينصب أغلب اهتمام العلماء على أربعة منها حتديدًا
تُسمى أقمار غاليليو، أكبر أربعة أقمار للمشتري

اكتشفها غاليليو غاليلي يف عام 1610، وهم )أوروبا،
وكاليستو، وجانيميد، وإيو(. يُعد قمر جانيميد أكبر

قمر يف اجملموعة الشمسية، ويُعد أيضًا اجملال املغناطيسي
للمشتري فريدًا من نوعه؛ فهو أكبر مجال مغناطيسي

يف اجملموعة الشمسية، وميتد لعدة ماليني من
الكيلومترات كافية للحفاظ على أقماره الكثيرة.

فضالً عن هذا، تدور حول املشتري ثالث حلقات مثل
كوكب زحل، اكتشفتها سفينة الفضاء فوياجر 1

Voyager 1، التابعة لوكالة ناسا يف عام 1979،
لكنها حلقات خفيفة جدًا من الصعب رؤيتها، تتكون

من الغبار واألحجار الصغيرة.
كانت بعثات بايونير 10 و 11 وفوياجر 1 و 2 أول من

يُحلق نحو املشتري يف السبعينيات، ثم أرسلت ناسا
بعدها بعثة غاليليو إلى مدار العمالق الغازي، التي

أسقطت مسبارًا يف غالفه اجلوي. أخذت بعثة كاسيني
 Cassiniكذلك صورًا مفصلة للمشتري يف طريقها

إلى كوكب زحل اجملاور، كما فعلت بعثة نيو
هورايزنز  New Horizonsيف طريقها نحو
بلوتو وحزام كايبر، ومؤخرًا أرسلت بعثة جونو

Juno، التي وصلت إلى نظام املشتري يف يوليو
)متوز( عام 2016

زُحل.. الكرة الذهبية

سادس كواكب اجملموعة الشمسية، وأبعد الكواكب
التي ميكن رؤيتها بالعني اجملردة. يُعد ثاني أكبر
كوكب يف نظامنا الشمسي بعد املشتري، سُميّ

ساتورن  Saturnنسبةً إلى إله الزراعة والثروة
عند الرومان، ويف العربية اُشتق االسم من اجلذر

زَحَل مبعنى تنحّى وتباعد، نظرًا لبُعده يف السماء.
تُزينه مجموعة من احللقات اجلميلة التي جتعل منه
كوكبًا فريدًا من نوعه، صحيح أنه ليس الكوكب

الوحيد الذي تُحيط به حلقات من اجلليد
والصخور، إال أن حلقات الكواكب األخرى ال

تُضاهي روعة وتعقيد حلقات زحل.
زُحل أيضًا كوكب غازي عمالق يُشبه يف تكوينه

كوكب املشتري، يتكون يف األغلب من
الهيدروجني والهيليوم. يُحيط به غالف جوي من

العواصف والسحب املكونة من اجلليد املائي
وبلورات ومُركبات األمونيا، املوجودة يف طبقات

متعاقبة يبلغ سمكها عشرات الكيلومترات. يرجع
لون الكوكب األصفر والبني الفاحت، إلى مزيج
بلورات األمونيا الصفراء تلك يف غالفه اجلوي

العلوي.
قد يكون من الصعب تصور هذا، لكن زحل يُعد

الكوكب الوحيد يف نظامنا الشمسي الذي يقَل كثافة
عن املاء، فيُمكن لهذا العمالق الغازي أن يطفو يف
حوض استحمام، إذا توافر حوض بحجمه الهائل

ذاك بالطبع؛ حيث يفوق حجم زحل حجم األرض
764 مرة، وتفوق كتلته كتلة األرض 95 مرة.
يدور زحل حول نفسه يف نفس اجتاه األرض من
الغرب إلى الشرق، لكنه يفعل ذلك أسرع منها

بكثير ليُصبح طول اليوم على سطحه 10.7 ساعة
أرضية فقط، ويف حني تبدو األيام على زحل قصيرة

إال أن السنوات ليست كذلك، حيث يستغرق
الكوكب 29 سنة أرضية ليُكمل دورة واحدة حول

الشمس.
تُعد حلقات زحل من أروع التكوينات يف اجملموعة
الشمسية، وتتكون بشكل رئيسي من اجلليد املائي

الذي يُقدم عرضًا مذهالً، عندما تعكس ضوء الشمس
الساقط عليها. تتراوح حلقات زحل بني احلُليقات

بالغة الصغر إلى احللقات الكبيرة، ويُقسّم هذه
احللقات فجوات متعددة كبيرة وصغيرة.

سُميت احللقات والفجوات والتقسيمات باحلروف
األبجدية، حسب ترتيب اكتشافها وتيمنًا بأسماء

علماء. يبلغ عدد أكبر احللقات الرئيسية ستة حلقات
هم  Aو Bو Cو Dو GوE، وتُسمى أكبر

Cassini Division. الفجوات فاصل كاسيني
ويدور حول زحل 53 قمرًا مؤكدًا وتسعة أقمار

افتراضية، يُعد قمر تيتان  Titanأكبر األقمار التابعة
لكوكب زحل، والقمر الوحيد يف اجملموعة الشمسية

الذي ميلك غالفًا جويًا خاصًا به.
يليه قمر ريا  Rheaباعتباره ثاني أكبر األقمار التابعة
لزحل، وميتلئ هذا القمر اجلليدي بالفوهات البركانية
Encelad واجلروف اجلليديةش. قمر إنسيالدوس

 dusأحد أقمار زحل اجلليدية أيضًا، الذي يُرجح
تواجد كتلة من املياه السائلة حتت سطحه، مثل قمر

املشتري أوروبا.
عالوة على ذلك، يُعد زحل موطنًا لبعض املناظر

الطبيعية األكثر إثارة يف نظامنا الشمسي، من الشقوق
الضخمة على سطح إنسيالدوس التي تقذف سحبًا من

بخار املاء يف الفضاء، إلى بحيرات امليثان على سطح
تيتان، ويظل نظام زحل حامالً العديد من األسرار

ومصدرًا غنيًا لالكتشاف العلمية.

أورانوس ونبتون.. العمالقان الجليديان

أورانوس ونبتون، سابع وثامن كواكب اجملموعة
الشمسية على الترتيب، يتشابهان يف تركيبِهما الذي

يختلف عن تركيب العمالقني الغازيني )املشتري
وزحل(؛ لذلك يُصنفهما الفلكيون حتت مُسمى
عمالق جليدي. سُميّ  Uranusنسبة إلى إله

Neptune السماء عند اإلغريق، بينما يرجع اسم
إلى إله البحر عند الرومان.

لكل واحد منهم شخصيته املستقلة.. 
قصة كواكب مجموعتنا الشمسية كما لم تسمعها من قبل 2

Space فضاء
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Youth شباب

ديربورن
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مت بعون اهلل اإلفتتاح الكبير ملطعم النورس
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إستراحة
Break

يظل اإلنسان في هذه الحياه مثل قلم الرصاص . .
تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل وهكذا حتى يفنا القلم

فال يبقى له إلّ جميل ما كَتب.
.........................................................

لسانك موقفك فال تهنه ول تكثر في 
وعد ل تستطيع الوفاء به  أو وعيد 

ل يجد ما يدعمه في قدرتك.
......................................................

األسود عندما تأتي للشرب تفسح لها الغزلن الطريق لكنها 
ل تفر إذ إنّ لإلفتراس وقتنا ونذرًا وللحياة العادية وقت ونذر 

ويبدو أنّ الغدر شيمة بشرية محضة.

العثور على قطع نقدية تحمل صور
المخلوقات
الفضائية
في مصر

المخلوقات الفضائية، يعتقد
الكثير ممن يؤمنون بوجود

المخلوقات الفضائية بأن
العثور على قطع نقدية

قديمة تحمل صور مخلوقات
أو مركبات فضائية في بلدة مصرية مؤخرًا هو أفضل دليل على أن المخلوقات الفضائية قد زارت
األرض في غابر األزمان. وتظهر بعض القطع النقدية التي عثر عليها في إحدى البلدات المصرية

صور رجل فضائي برأس أصلع منقوشة على هذه القطع باإلضافة إلى نقوش لمركبات فضائية. 
ويقول موقع "إيرث" اإللكتروني بأن هذه القطع النقدية هي دليل دامغ على أن المخلوقات

الفضائية كانت تعيش على األرض جنبًا إلى جنب مع البشر. 
ويضيف الموقع بأن مجموعة من األشخاص عثروا على عدد كبير من القطع النقدية النادرة التي

تحمل صورًا لمخلوقات غريبة تشبه البشر أثناء عملهم في ترميم منزل في جنوب مصر، وأن
الباحثين يعكفون بجد على تفسير حقيقة هذه الصور. وليست القطع النقدية األثرية الشيء

الوحيد الذي قد يثبت بأن المخلوقات الفضائية كانت تعيش على كوكب األرض، حيث أظهرت صور
التقطتها وكالة ناسا الفضائية في مارس )آذار( الماضي تمثالًا ضخمًا يشبه تمثال أبي الهول على
سطح المريخ. ويعتقد بعض علماء الفضاء بأن الكائنات الفضائية قد تعود إلى األرض في أي

وقت لكي تحيي تاريخ وجودها القديم على الكوكب، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ستار
البريطانية.

مخلوق غريب يثير 
الرعب يف أستراليا

تداول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي، مقطع فيديو يظهر
فيه مخلوق غريب، آثار الفزع يف أستراليا. فقد انتشر صور هذا

اخمللوق العجيب يف أستراليا، والذي يشبه الفراشة يف جزئه
األمامي، إال أن لديه أربعة مخالب كبيرة تخرج من جزئه اخللفي متتد

من بطنها ويجمع بني حيوان زاحف وحشرة يف الوقت عينه، وذلك
وفقاً لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بعض املستخدمني خمن أنها فصيل جديد
من حشرة العتة التي تعيش يف مناطق شمال آسيا وشمال أستراليا ونيوزيلندا، مؤكدة أن

األمر بدأ بعدما صور أحد مستخدمي فيسبوك احلشرة يف إندونيسيا اجملاورة، وبعدها تداول الصور ماليني
املستخدمني. وقالت الصحيفة إن رواد شبكات التواصل أبدوا خوفا من انتشار هذه احلشرة التي يعتقدون أنها

سامة، مؤكدة أن احلشرة، التي بدت غامضة للبعض، هي كرياتونوتوس غانغيس، وهي معروفة لدى
العلماء منذ فترة طويلة، وتصدر أصواتا مزعجة عندما تكون يف شجر الرمان.

إذا عرفت فوائد عسل
النحل ستتناوله يومياً!

يطلق على العسل العديد من األسماء وأشهرها رحيق األلهة والذهب
السائل وذلك بسبب تأثيراته اإليجابية على صحة اإلنسان والتي ال

تقدر بالذهب. ولقد استخدم العسل منذ العصور القدمية كأحد أهم
األطعمة اليومية وكدواء ملعاجلة العديد من األمراض. ويحتوي العسل

على الكثير من الفوائد الصحية ومن أهمها:
إنتاج الطاقة يف اجلسم: يعتبر العسل مصدر طبيعي للطاقة كونه يحتوي

على كمية كبيرة من السكر الطبيعي غير املعالج التي تدخل بشكل مباشر يف
مجرى الدم وتقدم دفعة كبيرة من الطاقة، ويساعد يف إطالة فترة التحمل أثناء

القيام بالتمارين الرياضية.
غني باملواد املضادة لألكسدة: يحتوي العسل على العديد من اإلنزميات واملركبات املضادة لألكسدة مثل

الفينوالت، والفالفونويد، واألحماض العضوية مما يخفض خطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية
ويعزز صحة العني.

يعزز جهاز املناعة: يعد العسل مصدر غني باملغذيات التي تساعد على التخلص من السموم يف اجلسم،
وخصائص مضادة للميكروبات مما يساعد يف تعزيز جهاز املناعة يف جسم اإلنسان.

خفض مستوى الشحوم الثالثية: أشارت العديد من الدراسات أن تناول العسل بشكل يومي يساعد يف خفض
مستوى الشحوم الثالثية التي تعد العامل الرئيسي يف اإلصابة بأمراض القلب.

ينشط الذاكرة: أشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول العسل بانتظام يساعد يف منع تلف اخلاليا الدماغية
وفقدانها مما يعزز عمل الذاكرة وينشطها.

يسرّع يف الشفاء من اجلروح واحلروق: يستخدم العسل يف عالج احلروق واجلروح منذ عصر الفراعنة، ويعتبر
عالج فعال لقرحة سكري القدم، كما يساعد يف عالج العديد من األمراض اجللدية، ويرجح العلماء ذلك إلى

غنى العسل مبضادات اجلراثيم ومضادات اإللتهاب.
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announces its candidacy for  
Mr. Jack O'Reily as mayor of Dearborn and
invites the Arab community to support him

نادي رجال األعمال اليمنيني األمريكيني  يعلن
ترشيحه للسيد جاك أورايلي ملنصب عمدة  مدينة ديربورن
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