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الرئيس هادي  :بإعادة حتقيق
الوحدة اليمنية جتاوز الشعب
رغبة املستعمر والكهنوت
فوز كاسح للسيسي برئاسة مصر يف
انتخابات شهدت أكبر نسبة تصويت
واشنطن بوست :يبدو أن حكام العالم
تعلموا كيف يتعايشون مع األسد
بلومبرغ  :بعد انسحاب واشنطن
من االتفاق النووي :احلرب أم
الدبلوماسية تنتظر إيران؟

محمد بن
زايد :بعون
اهلل كلنا
عونك يامين

Mohammed bin
Zayed: With the
help of God, we are
all your help, Yemen
مقتـدى الصدر ..الذي حـارب أمريكا طـارق صـالح بعيـدا عن األضـواء علي محسن األحمر..النسر اجلمهوري
وهـزم حلـفاء إيـران يف االنتخـابات قــريبــا من فـوهـات املــدافع الـعتـيق الــذي الميـكن هــزميـته

تتقدم مجلة العربي األمريكي اليوم ورئيس التحرير الزميل عبدالناصر مجلي بخالص التعازي واملواساة الى
األخ السفير أحمد علي عبداهلل صالح
األخ يحيى محمد عبداهلل صالح
األخ طارق محمد عبداهلل صالح
األخ عمار محمد عبداهلل صالح
والى كافة آل عفاش الكرام وذلك يف وفاة الشاب اخللوق والشجاع والبطل :
كنعان يحيى محمد عبداهلل صالح
الذي وافاه األجل وهو يف عز شبابه .إنا اهلل وإنا إليه راجعون
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الفارس العربي الشجاع الذي لبَّى النداء

محمد بن زايد :بعون اهلل كلنا عونك يامين

Mohammed bin Zayed: With the help
of God, we are all your help, Yemen

كتب رئيس التحرير  :عبدالناصر مجلي
ما مييز محمد بن زايد هو اهتمامه احلقيقي برفع شأن دولته دون النظر ملصاحلة الشخصية كونه
شخصا شديد التواضع ،يرفض “بن زايد“ الكثير من اللقاءات اإلعالمية ( ..بلومبورغ) .
الرجال مواقف كما يقولون  ،والشيخ محد بن زايد رجل موقف صلب وقوي ومحب.
ولذلك فسيذكر تاريخ اليمن احلديث موقف بن زايد بكل الفخر واإلمتنان ملده يد الغوث واملساعدة
للشعب اليمني يف أحلك ظروفه وأشدها قسوة وظالما.
وهذا ليس بجديد على آل نهيان الشجعان األبطال الكرام األماجد  ،فقد وقف والده املغفور له بإذن
اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مواقف مشرفة وكرمية مع الشعب اليمني يف السراء
والضراء ومآثره رحمة اهلل تغشاه التزال ماثلة للعيان وحية يف وجدا كل ميني .
نتحدث هنا عن شخصية عربية شجاعة وذكية تعرف معاني األخوة وإغاثة امللهوف وجندة املظلوم ،
ومحمد بن زايد هو هذا الفارس الذي نتحدث عنه ونفرد الصفحات يف مجلتنا (العربي األمريكي
اليوم) لإلحتفاء به ملوقفه القوي والصلب يف الوقوف الى جانب الشعب اليمني يف دفاعه العظيم
عن ثورة  26سبتمبر و 14أكتوبر واليمن اجلمهوري بإستقالله ووحدته اخلالدة.
محمد بن زايد فارس سبأي جديد لبَى نداء الواجب
ووقف بعزم اليلني مع خيارات الشعب اليمني يف احلرية واإلستقالل والتحرر.
ولذلك فلن ينسى شعب سبأ العظيم هذا املوقف أبد الدهر  ،وسيذكر التاريخ بأن العرب
هبت هبة واحدة للدفاع عن موطنها األصلي اليمن وإعادته الى موقعه الطبيعي
على اخلارطة العربية الساطعة باألمجاد واإلنتصارت
والفتوحات الكبرى التي التنسى.
محمد بن زايد منا نحن اليمانيون وكل عربي
ميد يد العون واملساعدة لشعبنا إلسترداد اليمن اجلمهوري
من عصابة احلوثي فنحن منه ومعه..
ومواقفنا تنبع من مصلحة بالدنا يف األول واألخير..اليمن أوال !
بطاقة الشيخ محمد بن زايد

الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد ابوظبي نائب
القائد األعلى للقوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،هو ابن املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
"األب املؤسس" وأول رئيس لدولة اإلمارات ،وأخٌ
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات.
عند بلوغه الثامنة عشر من عمره ،أمت صاحب الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان سنواته الدراسية بني مدينتي العني
وأبوظبي ،حيث تدرج يف املراحل الدراسية مبدارس
الدولة واململكة املتحدة.
وميتلك بن خلفية عسكرية ،إذ تخرج عام  1979من
أكادميية ساندهيرست العسكرية امللكية يف اململكة املتحدة
حيث تلقى تدريبه هناك على سالح املدرعات والطيران
العامودي والطيران التكتيكي والقوات املظلية ،ومن ثم
انضم إلى دورة الضباط التدريبية يف إمارة الشارقة بدولة
اإلمارات العربية املتحدة .وقد شغل سموه مناصب عدة
يف القوات املسلحة اإلماراتية ،من ضابط يف احلرس
األميري -قوات النخبة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة-
إلى طيار يف القوات اجلوية ،ثم تدرج إلى عدة مناصب
عليا حتى وصل إلى منصبه احلالي نائباً للقائد األعلى
للقوات املسلحة اإلماراتية.
وساهم الشيخ محمد بن زايد يف تطوير القوات املسلحة
لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،من حيث التخطيط
االستراتيجي والتدريب والهيكل التنظيمي وتعزيز
القدرات الدفاعية للدولة ،مستلهماً توجيهات املغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات املسلحة .وقد
ساهمت توجيهاته املباشرة والقيادية ،يف جعل القوات
املسلحة اإلماراتية مؤسسة رائدة حتظى بتقدير عدد كبير
من املؤسسات العسكرية الدولية.
ويشغل بن زايد أيضاً عدداً من املناصب السياسية،
و التشريعية واالقتصادية لدولة اإلمارات .ويعرف عن
صاحب الشيخ محمد بن زايد بذله الكثير من اجلهود
لتعزيز املعايير التعليمية يف إمارة أبوظبي للوصول بها إلى
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يتولى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان املناصب التالية:
تولى سموه والية عهد إمارة أبوظبي يف نوفمبر عام
2004
أصبح بن زايد رئيساً للمجلس التنفيذي يف ديسمبر عام
2004
أصبح نائباً للقائد األعلى للقوات املسلحة اإلماراتية يف
يناير عام 2005
كما يرأس الشيخ محمد بن زايد املؤسسات التالية :
مجلس أبوظبي للتعليم  -سبتمبر عام 2005
شركة مبادلة للتنمية  -العام 2002
مكتب برنامج التوازن االقتصادي (األوفست) لدولة
اإلمارات العربية املتحدة عام 1992
كما يشغل سموه أيضاً عضوية اجمللس األعلى للبترول
وجهاز أبوظبي لالستثمار ،اللذان يرأسهما الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات.
اجلوائز واالوسمة
حصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على العديد من
الشهادات واألوسمة وامليداليات من دولة اإلمارات
والعديد من الدول مبا يف ذلك سلطنة عمان ،ومملكة

مجلة عربية أمريكية  .سياسية .
ثقافية  .شاملة  .شهرية .
مستقلة تصدر عن املركز العربي
األميركي لإلعالم والثقافة
والتراث  -ديربورن  -ميتشغان -
الواليات املتحدة
---------------------

الناشر رئيس التحرير

عبدالناصر مجلي
& Publisher
Editor -in-Chief

ABDULNASSER
MUGALI
---------------------

يتم إرسال جميع املقاالت والرسائل
بإسم رئيس التحرير وال تعبر بالضرورة
عن رأي اجمللة أو املركز.
---------------------
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أفضل وأرقى املستويات واملعايير
الدولية .ومنذ تولي سموه رئاسة
مجلس أبوظبي للتعليم ،عمل بال
كلل إلقامة شراكات مع املؤسسات
التعليمية واملراكز الفكرية املرموقة
عاملياً ،والتي أعلن عن قيام عدد
منها يف أبوظبي أو مت االنضمام إلى
مشاريع مشتركة استراتيجية مع
املؤسسات األكادميية املتواجدة يف
أبوظبي ،بتوجيهات سديدة من
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه اهلل.
االدوار واملسؤوليات
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البحرين ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،واململكة األردنية،
واململكة املغربية ،وماليزيا ،وباكستان ،والواليات املتحدة
األمريكية ،وفرنسا ،وأملانيا ،وايطاليا ،واسبانيا،
والصني ،وكوريا اجلنوبية ،ومونتينيغرو (اجلبل األسود)،
وكوسوفو ،باإلضافة
إلى األمم املتحدة.
مجلس محمد بن زايد
إمياناً بأهمية التحاور وتفهم وجهة نظر اآلخر ،وارتقاءً بهذا
احلوار إلى ما يخدم أغراضه وغاياته ،وترسيخاً للمفاهيم
الراقية يف تبادل اآلراء واألفكار من اجل إثراء النقاش
وإغناء املعرفة وصوالً لتحقيق فهم أعمق وإيجاد حلول
أفضل جتاه شتى القضايا التي متس مستقبل اجملتمعات وحياة
اإلنسان ،فقد دأب مجلس محمد بن زايد كل عام على
استضافة نخبة من العلماء و رجال الدين واملفكرين
واملثقفني واخلبراء واملبدعني من مختلف بلدان العالم،
لطرح آرائهم وجتاربهم النظرية والعلمية والتطبيقية حول
مختلف املواضيع العامة والقضايا احليوية ذات الصلة
بتطورات العصر ومتطلباته واستشراف آفاق املستقبل يف
رحاب مجلس عامر أضحى ملتقىً فكرياً خملتلف وجهات
النظر وتبني احلوار وتبادل الرأي لغة للحضارة وسمو
الهدف.
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حوار عميق مع احمللل اإلستخباراتي األمريكي والباحث يف معهد أمريكان إنتربرايز بواشنطن كينيث بوالك

بلومبرغ  :بعد انسحاب واشنطن من االتفاق النووي :احلرب أم الدبلوماسية تنتظر إيران؟
حوار  :توبني هارشو  -هل تذكرون عندما كانت احلرب هي البديل الوحيد عن االتفاق النووي اإليراني؟ ففي
صيف سنة  ،2015وعندما ناقش الكونغرس ما إذا كان سيصوت على إلغاء خطة العمل الشاملة املشتركة التي
مت التفاوض عليها ،ألقى باراك أوباما خطابا يف اجلامعة األمريكية أشار فيه إلى تلك املعضلة الرهيبة .وقد قال
الرئيس األمريكي السابق آنذاك" :دعونا فقط نتحدث عن حقيقة واحدة .إن اخليار الذي نواجهه ،يف نهاية
املطاف ،هو إما الدبلوماسية أو خوض شكل من أشكال احلرب .ورمبا لن تندلع هذه احلرب غدا ،أو يف غضون
ثالثة أشهر من اآلن ،ولكنها باتت وشيكة" .يف هذا الصدد ،أفترض أن كل ما ذُكر آنفا يتوقف على تعريفك
لكلمة "وشيكة" ،ورمبا أيضا لكلمة "حقيقة" .ولكن ،منذ ما يقرب من أسبوعني ،أعلن الرئيس دونالد ترامب
عن انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي ،بيد أن املعركة لم تنشب بعد .ويف الواقع ،لم يتمثل الرد
اإليراني املباشر يف إعادة إطالق طهران أبحاثها املرتبطة باألسلحة النووية على عجل ،بل يف دعوة الدول
األوروبية املوقعة على االتفاق للتفاوض من أجل وضع خطة حلمايته واحلفاظ عليه.

لكن إليكم احلقيقة ،تواجه الواليات املتحدة وحلفاؤها
تهديدا خطيرا من قبل إيران ،التي تواصل اختبار
الصواريخ الباليستية ،يف خطوة تعد انتهاكا لقرارات
األمم املتحدة ،ويف إطار تغذيتها للفوضى واإلرهاب يف
خضم صراعها من أجل تفوقها إقليميا أمام اململكة
العربية السعودية والدول العربية األخرى.
بطبيعة احلال ،ومثلما أشار إلى ذلك وزير اخلارجية
السابق ،جون كيري ،وغيره من مساعدي أوباما مرارا
وتكرارا ،تقع كل هذه املمارسات بعيدا عن دائرة
االتفاق النووي .وبالنسبة للعديد من املشككني يف هذا
االتفاق ،كان الرد حاسما وواضحا؛ وهو ملا ال يشمل
االتفاق النووي هذه املمارسات؟ فمن جانبهم ،مثّل
غض الطرف عن التجاوزات اإليرانية اإلقليمية أصل
املشكلة ،التي تتجاوز مجرد خالفات حول عدد أجهزة
الطرد املركزي أو أحكام اآلجال احملددة أو مكان وزمان
عمليات التفتيش .وملناقشة التداعيات الفورية عن
إعالن ترامب ،قررت التحدث مع أحد أبرز هؤالء
املنتقدين ،أال وهو كينيث بوالك.

6

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

يعمل كينيث بوالك باحثا مقيما يف معهد أمريكان
إنتربرايز يف واشنطن ،الذي كانت مسيرته املهنية،
قبل ذلك ،مثيرة لالهتمام يف العاصمة .وبصفته
محلال يف وكالة االستخبارات األمريكية خالل فترة
التسعينيات ،قام بتجميع الدراسة اخلاصة بالوكالة
حول الدروس املستخلصة من حرب اخلليج .كما
قدم أثناء عمله كأستاذ يف جامعة الدفاع الوطني،
نصائح لرؤساء األركان املشتركة حول السياسات
يف الشرق األوسط ،وخدم مرتني يف مجلس األمن
القومي خالل إدارة بيل كلينتون.
جتدر اإلشارة إلى أن السبب الرئيسي الذي دفعني
للتحدث إلى بوالك يف هذا الوقت بالتحديد يتمثل
يف كتابه الذي صدر سنة  2004حتت عنوان "اللغز
الفارسي" ،الذي سعى فيه إلى فك شيفرة الصراع
املستمر منذ  25سنة بني الواليات املتحدة وإيران.
وقد قالت صحيفة "نيويورك تاميز" يف قسمها اخلاص
مبراجعة الكتب عن هذا الكتاب أنه "يذكرنا مرارا
وتكرارا بعدد املرات التي كانت فيها االفتراضات

األمريكية حول اخملاوف اإليرانية خاطئة" .إذن ،يف
الوقت الذي ننظر فيه إلى إيران ما بعد االتفاق ،ما
هي االفتراضات التي يجب إعادة التفكير فيها؟
ملعرفة ذلك ،إليكم نسخة منقحة من احلوار الذي
دار بيننا:
توبني هارشو :يف البداية ،دعنا نتحدث عن
املواقف التي عبرت عنها األطراف املؤيدة واملناهضة
لالتفاق يف الواليات املتحدة خالل األسبوعني
املاضيني .من جهتهم ،يصر مؤيدو ترامب على أن
االتفاق كان متصدعا إلى حد ما ،وبالتالي كان من
الضروري التخلص منه .كما يجب على أوباما لوم
نفسه الستخدامه أمرا تنفيذيا بدال من احلصول على
صفقة أفضل عن طريق الكونغرس .فهل هذا
صحيح؟
كينيث بوالك :متاما مثلما هو حال السياسة يف
واشنطن هذه الفترة ،يصعب تقدمي إجابة شافية
على هذا السؤال .ومن وجهة نظري ،لم يكن
االتفاق النووي صفقة رائعة ،حيث شعرت أن
اجلانب األمريكي قدم تنازالت أكثر مما ينبغي،
وحقق مكتسبات أقل مما هو متوقع .مع ذلك ،كان
االتفاق مفيدا للغاية ألنه جمد البرنامج النووي
اإليراني ملدة تتراوح ما بني  10و 15سنة ،وهو ما
سيمنحنا الوقت الكايف للتعامل مع حتركات إيران
العدوانية ذات الطابع التوسعي يف املنطقة.
باإلضافة إلى أن ذلك سيمنحنا فرصة تعزيز نفوذنا
بشكل يسمح لنا بالعودة وإقناع الروس والصينيني
واإليرانيني باملوافقة على توقيع اتفاق أفضل وأكثر
دميومة.
لسوء احلظ ،لم يعبر أوباما أو ترامب عن أي رغبة
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يف التصدي ملمارسات إيران يف الشرق األوسط .ويف
الوقت الراهن ،انسحب ترامب من الصفقة دون تقدمي
سبب إستراتيجي وجيه ،ودون رسم أي خطة بديلة
تقوده نحو عقد اتفاق أفضل .أما بالنسبة لقرار عدم
اعتبار االتفاق النووي مبثابة معاهدة ،فأعتقد أن كال
الرئيسني قد ارتكبا خطأ.
لقد كنت أُفضّل أن يتعامل أوباما مع االتفاق على أنه
معاهدة من خالل احلصول على موافقة مجلس
الشيوخ .وألنه لم يقم بذلك ،فقد جعل من السهل
للغاية على ترامب أن ينسحب منه على الرغم من أن
الكونغرس عارض ذلك بشدة .بطبيعة احلال ،وخالل
دفاع أوباما عن موقفه سنة  ،2015بدا الكونغرس
مستميتا يف معارضته لالتفاق ،الذي كان مخطئا يف
ذلك من وجهة نظري.
قد يجعلك هذا تفهم سبب عدم منح أوباما ثقته
للكونغرس الذي قرر أن يؤذيه بأي طريقة ممكنة ،يف
إجنازاته املتعلقة بالسياسة اخلارجية يف الشرق األوسط.
مع ذلك ،شعرت أن الطريقة التي حاولت بها إدارة
أوباما عقد الصفقة؛ فإما أن توافق إيران عليها أو أن
تكون داعية للحرب ،كانت خاطئة أيضا ،وقللت من
احتمالية تصويت اجلمهوريني يف الكونغرس لصاحلها.
وكما جرت العادة ،دائما ما يكون هناك الكثير من
اللوم إللقائه.
توبني هارشو :أولئك الذين خاب أملهم يف ترامب،
ال سيما أعضاء إدارة أوباما ،على غرار جون كيري
وبن رودس ،يصرون على أن قرار االنسحاب ال يرفع
من إحتمال نشوب حرب مع إيران فحسب ،بل يبرز
عدم إيفاء الواليات املتحدة بوعودها .وسيساهم
ذلك ،إلى جانب العديد من املسائل األخرى ،يف
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إعاقة أي مفاوضات مع كوريا الشمالية .فما هو ردك؟
كينيث بوالك :على الرغم من أنني لم أحبذ الطريقة
التي كان يدير بها مسؤولو إدارة أوباما السابقون
النقاش ،إال أنني أخشى أنهم على حق .ويعد ذلك
أحد األسباب التي جعلتني أرى أن قرار ترامب طائش
ومتهور ،ورمبا يضر بالواليات املتحدة.
توبني هارشو :لقد كانت ردود فعل النظام اإليراني
متوقعة ،ابتداء من حرق األعالم األمريكية يف البرملان،
ووصوال إلى إطالق بعض الصواريخ على إسرائيل من
سوريا .يف املقابل ،أظهرت القيادة اإليرانية توقها
للعمل مع البلدان األوروبية على إنقاذ الصفقة بطريقة
ما .فهل كان ذلك أمرا مفاجئا؟ وهل تعتبر أن الصفقة
قابلة لإلنقاذ دون تدخل أمريكي؟
كينيث بوالك :ال أعتقد أن ما حدث كان مفاجئا على
اإلطالق ،بل كان ردا ذكيا .وكان من املمكن أن
يتعامل اإليرانيون مع هذا القرار بحدة وقلة خبرة
وجهل ،بيد أنهم لطاملا جنحوا يف التعامل مع مسألة
االتفاق .يف األثناء ،تعمل إيران على االستفادة من
خطة العمل الشاملة املشتركة ،حتى وإن لم يرتق ذلك
إلى ما كانت تأمل فيه.
يف الوقت الراهن ،يشعر املواطنون اإليرانيون بعدم
الرضا عما آل إليه الوضع االقتصادي يف بالدهم،
وأعتقد أن احلكومة اإليرانية ستحاول معرفة ما إذا كان
بإمكانها توظيف قرار ترامب لتحقيق منافع اقتصادية
إضافية من الدول األخرى املشاركة يف هذا االتفاق.
أما اإليرانيون فسيكون مبقدورهم االدعاء بأن ترامب
يحرمهم من املزايا التي وعد بها يف إطار خطة العمل
الشاملة املشتركة .ويف حال أرادت الدول املشاركة يف
االتفاق مواصلة التزام طهران به ،فعليهم أن يثبتوا لها
مصالح طهران من الناحية املالية والدبلوماسية،
أن هذا األمر ذا قيمة.
لكن ذلك من شأنه أن يجعل إقناع إيران بالعودة إلى
توبني هارشو :يرى العديد من مؤيدي االتفاق النووي
طاولة املفاوضات أمرا صعبا .فلطاملا كان النظام
أن انسحاب ترامب لن يؤدي إال ملنح سلطة أكبر
اإليراني على استعداد لتحدي العقوبات وقبول
"للمتشددين" وإحلاق الضرر "باملعتدلني" .فهل تعتقد
املشقة .ومن املرجح أن يكون إجبار إيران على
حقا أن هذا االنقسام موجود؟ وبغض النظر عن وجود
القيام بذلك مرة أخرى ،خاصة بعد رفض عرضنا،
هذه االنقسامات من عدمه ،كيف تعتقد أن قرار
أصعب بكثير إن لم يكن مستحيالً.
ترامب قد يؤثر على السياسة اإليرانية؟
توبني هارشو :كالنا يعلم أن البرنامج النووي
كينيث بوالك :إن النظام السياسي يف إيران يعاني من
اإليراني يعتبر نقطة بسيطة من مخطط أكبر؛
االنقسامات ،وإنه ملن املبالغة أن يتم تقسيمه ببساطة
فالهدف من البرنامج هو السيطرة على مساحات
إلى شقني .ومع ذلك ،ينضوي العديد من السياسيني
شاسعة من الشرق األوسط والتغلب على الدول
اإليرانيني بشكل أو بآخر حتت راية ما نسميهم
العربية ،باعتبارها قوة إقليمية عظمى .لكن فيما
بالتيارات "املتشددة" أو "املعتدلة" ،وليس من اخلطأ
تتمثل أولويات كل من الواليات املتحدة وحلفائها
استخدام أي من تلك العبارات .ومع أخذ هذا التحذير
اإلقليميني يف سعيهم إلحباط اخلطة األساسية
بعني االعتبار ،سأقول إنني واثق من أن هذه
لطهران؟
االنشقاقات ستؤثر على السياسة الداخلية اإليرانية،
كينيث بوالك :أعتقد أن أولوياتهم تتمثل يف سوريا
هذا إن لم تكن عامال مساعدا.
والعراق واليمن ،نظرا ألن األوضاع يف هذه البلدان
أما الرئيس اإليراني حسن روحاني ،فهو سياسي
تستحق إجراء مفاوضات حولها .لكنني أعلم أنه
"معتدل" مثير للجدل ،حيث علق الكثير من اآلمال
ليس لدينا الوقت الكايف حلل كل املشاكل التي
على خطة العمل الشاملة املشتركة .وكانت نظريته
تعاني منها هذه الدول ،لذا دعني أحدد أهم
تتمثل يف التخلص من العقوبات التي تفرضها الواليات
القضايا الرئيسية.
املتحدة األمريكية حتى تشهد البالد حتوال اقتصاديا
يف الوقت احلاضر ،تعيش سوريا وضعا حرجا
يرتقي ملا يتطلع إليه الشعب اإليراني بشدة.
للغاية ،ألن احلرب األهلية هناك تزعزع استقرار
على مدار سنتني ،كان على الرئيس حسن روحاني
كل من الشرق األوسط وأوروبا ،باإلضافة إلى أنها
الدفاع عن هذا املوقف على الرغم من املؤشرات التي
قد تكون مكسبًا هاما أو مسؤولية كبيرة بالنسبة
كانت تدل على أن االقتصاد اإليراني لم يشهد انتعاشة
إليران .لقد تطور دور اإليرانيني يف سوريا بشكل
ولم يزدهر كما كان مأموال بعد إبرام االتفاق النووي.
هائل ،وإذا سمح لهم بتعزيز سيطرتهم ،فإن سوريا
ويعزى ذلك نسبيا إلى أن بعض العقوبات األمريكية
ستكون معبرا للبنان ومنصة لوضع خطة عمل ضد
ظلت سارية املفعول .ولكن السبب األبرز يعود إلى
"إسرائيل"واألردن واململكة العربية السعودية.
الفساد املستفحل يف البالد ،ناهيك عن سوء إدارة
يف املقابل ،تواجه إيران مشاكل يف دعم نظام فاسد
االقتصاد اإليراني ،وهو أمر
لم يكن له عالقة
النووي.
باالتفاق
يف الواقع ،ركزت جميع املقاالت الصحفية على خطة العمل الشاملة
مع ذلك ،حاول
املتشددون تقويض
املشتركة وعلى ردة فعل األوروبيني .ولكن ،أعتقد أن العالقات التجارية
موقف روحاني من
خالل اإلشارة إلى أن
األوروبية األمريكية ستثبت أنها متينة للغاية ،وهذا يعني أن األوروبيني
االتفاق النووي لم يؤد
إلى حتول يف االقتصاد
قد يعبرون عن امتعاضهم من األمر لكنهم لن يحركوا ساكنا .باإلضافة
اإليراني ،بتعلة أن
تعمل
الواليات املتحدة
إلى ذلك ،ال تعتبر العالقة التجارية بني أوروبا وإيران ذات أهمية تذكر،
على خداع إيران ،ولم
تلتزم مبا تعهدت به.
لذلك لن يكون لقطع هذه العالقة تأثير كبير على إيران.
ومن املرجح أن يعزز
قرار ترامب
باالنسحاب من
االتفاق النووي
وإعادة فرض
العقوبات على إيران
من صحة تلك
الرواية .ونتيجة
لذلك ،سيضعف
نظام حسن روحاني،
ويتراجع دور الشق
املعتدل .بناء على
ذلك ،علينا أن نكون
حذرين بشأن إلقاء
الكثير مما يحدث يف
السياسة الداخلية
اإليرانية على عاتق
السياسة األمريكية؛
إذ يبالغ األميركيون
باستمرار يف تقدير
أفعالنا ومدى تأثيرها
على السياسة
اإليرانية.
توبني هارشو :يصر
البيت األبيض على
أن العقوبات هي التي
ستعيد إيران إلى
طاولة املفاوضات
للتوصل إلى اتفاق
جديد ،وهي حجة أتوقع سماعها يوم االثنني
عندما يقوم وزير اخلارجية األمريكي ،مايك
بومبيو ،بوضع "اخلطة الشاملة" اجلديدة لإلدارة
األمريكية .فهل تعتقد أن هذا معقول؟
كينيث بوالك :من املمكن ذلك ،وباعتبار أنني
محلل ،فإن مساعي البيت األبيض صعبة املنال.
وبصفتي صانع سياسة سابق ،فإن تقييمي الحتمال
عودة إيران إلى طاولة املفاوضات كان ليكون
ضئيال جدا ،بينما كانت التكاليف احملتملة لإلقدام
على ارتكاب مثل هذا اخلطأ الفادح مرتفعة جدا.
ومن أهم األمور التي يجب أن يعلمها العديد من
األشخاص ،أن الصني وروسيا والهند والعديد من
الدول األخرى هي إما معارضة للواليات املتحدة،
أو للدول التي كانت تابعة "حلركة عدم االنحياز".
يف الواقع ،ركزت جميع املقاالت الصحفية على
خطة العمل الشاملة املشتركة وعلى ردة فعل
األوروبيني .ولكن ،أعتقد أن العالقات التجارية
األوروبية األمريكية ستثبت أنها متينة للغاية ،وهذا
يعني أن األوروبيني قد يعبرون عن امتعاضهم من
األمر لكنهم لن يحركوا ساكنا .باإلضافة إلى
ذلك ،ال تعتبر العالقة التجارية بني أوروبا وإيران
ذات أهمية تذكر ،لذلك لن يكون لقطع هذه
العالقة تأثير كبير على إيران.
من جهة أخرى ،تعتبر روسيا احلليف اإلستراتيجي
األهم بالنسبة إليران ،يف حني أن الصني والهند
هما من أهم مستوردي النفط .وميكن لهذه الدول
أن تواجه العقوبات األمريكية وتتحدى البيت
األبيض ،إن كان قادرا بالفعل على فرض هذه
العقوبات عليها .وإذا أقدمت هذه الدول على
القيام بهذه اخلطوة ،فإن ذلك سيخدم حتما
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غير كفؤ وال يحظى بالشعبية مثل نظام بشار األسد،
وهو نفس اخلطأ الذي ارتكبته كل من الواليات املتحدة
يف فيتنام وروسيا يف أفغانستان .وما استخلصناه جميعا
من هذه العبرة هو أن دعم النظام أصبح أمرًا صعبًا اآلن
مقارنة بدعم املعارضة التي حتاربه ،لتمسي بذلك
سوريا مثل فيتنام بالنسبة إليران .لذلك ،يجب أن
نتأكد من أنها ستكون كذلك من خالل توسيع دعمنا
للمتمردين السوريني.
توبني هارشو :وماذا عن العراق؟
كينيث بوالك :إن مشكلة العراق أصعب ،ولكنها ال
تقل أهمية عن بقية القضايا األخرى .ويعتبر العراق
واحدا من أهم الدول العربية ومعظم مواطنيها يكرهون
إيران ،لكننا سمحنا إليران بأن تصبح قوة إقليمية ذات
نفوذ بسبب اإلهمال الكبير.
إذا كنا نرغب يف احلفاظ على وجود عسكري أمريكي
واسع هناك (كما كان ينبغي أن نفعل يف سنة ،)2011
وعلى استعداد لعقد التزام طويل املدى ملساعدة العراق
اقتصاديًا (بحوالي مليار إلى ملياري دوالر سنويًا ملدة
خمس سنوات) ،فسنكون حينها يف وضع ميكننا من
مساعدة القادة العراقيني الذين حاولوا مرارا الوقوف يف
وجه طهران إال أنهم فشلوا لغياب مساعدة منا ،حتى
بعد االنتخابات العراقية األخيرة.
أما حل مشكلة اليمن فهو صعب أيضا ،فمهمتنا
األساسية تتمثل يف مساعدة حلفائنا السعوديني وإقناع
احلوثيني بطرد مستشاريهم اإليرانيني .وباختصار ،إن
أفضل ما يتعني علينا فعله هو مساعدة التحالف
العسكري بقيادة السعودية على استرجاع ميناء
احلديدة ،الذي يسيطر عليه احلوثيون .وبعد حتقيق
االنتصار العسكري ،يجب إقناعهم بعرض صفقة
سياسية سخية على احلوثيني ،والتي يجب أن تكون
هامة مقارنة مبا طالب به احلوثيون يف بداية احلرب
األهلية .يف املقابل ،سنطالب بإنهاء احلرب ووضع حد
للنفوذ اإليراني.
إن هذه ليست سوى ثالث خطوات يف رحلة طويلة،
ولكنها خطوات حاسمة سواء من حيث تأثيرها على
مكانة إيران اإلقليمية أو تعزيز املطالب املنادية بالقيادة
األمريكية .كما أن هذه اخلطوات الثالث قابلة للتنفيذ
بالكامل بتكلفة معقولة للغاية .ويبقى السؤال املطروح
حول ما إذا كان هناك شخص يستطيع إقناع دونالد
ترامب بأن اتخاذ هذه اخلطوات يستحق كل هذا
العناء.
* صحفي بوكالة بلومبرغ لألنباء
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جون بولتون ..ماذا سيفعل
البيت األبيض بصقوره؟
إبراهيم اجلبني  -بينما يطلق الرئيس األميركي دونالد ترامب التصريحات املتكررة حول ضرورة
االنسحاب من الشرق األوسط وسحب قواته من سوريا ،يقوم بتعيني املزيد من الصقور يف
إدارته من الذين لديهم مواقف قدمية حادة وحازمة جتاه إيران التي إن انسحب ترامب فهو
سيترك لها الساحة خالية من أجل املزيد من التوسع وبسط النفوذ ليس فقط يف العواصم األربع
التي تباهى بالهيمنة عليها ،ولكن على املزيد من الدول العربية ،وهو األمر الذي أثار على ما يبدو
حفيظة السعوديني ،ما دعا ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة إلى
أميركا هذه األيام ،إلى اإلعالن بنفسه والقول باحلرف الواحد "القوات يجب أن تبقى يف سوريا".
وتقول التقارير إنه ويف الوقت الذي أظهر فيه مايك
بومبيو وجون بولتون أنهما يستطيعان التواصل مع
ترامب ،فإن أيا منهما لم يبد أي قدرة يف أي وقت على
التعامل مع أزمة واحدة ،ناهيك عن وقف تراجع قيادة
الواليات املتحدة يف العالم .لذلك سيكون االجتماع
املتوقع بني ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم
جونغ أون أول اختبار لهما.
وال يزال ما جرى يف اجتماع ترامب مع قيادته األمنية
قبل يومني ،غامضا وعصيا على التفسير ،فقد كان
ترامب أعلن أنه سيصدر قرارا بسحب قواته العاملة يف
سوريا و"ترك األطراف هناك تتدبر أمرها" حسب
تعبيره ،لكن البنتاغون واخلارجية األميركية سارعا إلى
اإلعالن عن ضرورة اإلبقاء ،ليس فقط على القوات
األميركية احلالية ،بل زيادة عددها بالسرعة املمكنة،
وخرج عضو جلنة الدفاع يف الكونغرس السيناتور
ليندسي غراهام ليقول إن أي انسحاب أميركي من
الشرق األوسط اآلن سيعيد إحياء داعش مجددا.
لم يكترث ترامب كثيرا لتلك التحذيرات ،كما اعتاد
أن يتصرف حني ينوي اتخاذ قرار منفرد .فقط اكتفى
باإلعالن أنه سيتخذ قرارا حول تلك القوات قريبا ،مع
إشارة إلى أن السعودية إن رغبت ببقاء القوات
األميركية فعليها أن تدفع.
ال يختلف هذا املنطق الترامبي عن منطق الزمن الذي
استعان به الرئيس األميركي األسبق جورج بوش االبن
بجون بولتون ليكون ممثال للواليات املتحدة يف األمم
املتحدة ومجلس األمن ،رأس حربة لذلك املشروع
الذي رأى العالم مآالته حينها يف العراق ويف أفغانستان
ويف أماكن أخرى من العالم .ورمبا ال يزال العالم يدفع
ثمن تلك اإلدارة احملافظة املتطرفة.
لكن ترامب يبقى مختلفا بطبيعة احلال .فبعد أن
استبدل وزير خارجيته ريكس تيلرسون مبدير وكالة
االستخبارات املركزية السابق مايك بومبيو ،قام بالدفع
ببولتون ليكون مستشار األمن القومي بديال ملاكماستر.
كثيرون ينظرون إلى أن هذه اإلجراءات إعالن حرب
من قبل ترامب ضد إيران وكوريا ،لكن ترامب يبقى
مختلفا مرة أخرى.
تورط بولتون يف قضايا العرب
أخطر ما يرد يف حتليالت كبار اخلبراء يف الشأن
األميركي قولهم إن حلفاء الواليات املتحدة باتوا اليوم
أكثر اقتناعا بأنه لم يعد بإمكانهم االعتماد عليها،
خاصة املستشارة األملانية أجنيال ميركل ،ومن خلفها
األوروبيون.
لكن ماذا تعني كل هذه الرسائل املتضاربة التي يرسلها
ترامب بشكل شبه يومي ،تارة عبر مواقفه وتغريداته،
وتارة أخرى عبر قراراته وتعييناته ومن بينها تعيني
بولتون يف موقعه اجلديد؟ بولتون الذي يعد أحد رموز
التشدد يف احلياة السياسية األميركية ،يقولون عنه إنه
"ناضل" من أجل غزو العراق ،وأنهك نفسه بالدعوة
إلى ضرب إيران ،حتى أن الصحف البريطانية كتبت
عنه ذات يوم بأنه "وقح ومستفز ومنفلت".
من عالم احملاماة انتقل بولتون إلى عالم البحث
االستراتيجي يف معاهد واشنطن ،قبل أن يصبح
مساعدا لوزير اخلارجية األسبق جيمس بيكر ،وهو
وقت مبكر جدا ،ميكن أن ندرك من خالله مدى
انغماس بولتون يف قضايا العالم العربي ،ليس فقط يف
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الشرق بل يف الغرب أيضا حني أرسله األمني العام
األسبق لألمم املتحدة كويف عنان مبعوثا خاصا إلى
الصحراء الغربية.
كانت منصة بولتون االستراتيجية عهد الرئيسني
جورج بوش األب وجورج بوش االبن .ففيهما
تولى العديد من املهام سواء يف العدل أو الدبلوماسية
أو يف شؤون األمن الدولي واحلد من سباق التسلح
العاملي .وفيهما مترّس يف اخلط الذي صقل اجتاهه
السياسي ورؤيته.
صحيح أنه يبقى ظال لكوندوليزا رايس التي اعتادت
معه على أن توجه األمور عن بعد ،لكنه اآلن يف
موقع شغلته هي شخصيا من قبل .وجاءته الفرصة
ليقدم رؤيته ،بعد أن قالت عنه رايس إنها هي
وبوش "طلبا من بولتون قبول هذا املنصب ألنه
دبلوماسي محنك يتسم بالصرامة ويعرف كيف ينجز
األمور التي يكلف بها".
حينها واجه الكونغرس بولتون بالرفض ،فجمد
تعيينه بسبب اتهامه بالتورط يف التالعب مبعلومات
استخبارية وبترهيب محللني باخملابرات من أجل
دعم تصوراته حول برامج التسلح ،لكن بوش أصر
على تعيينه متجاهال موقف الكونغرس ومستغال
فترة اإلجازة.
األمر ذاته فعله ترامب ،بشكل ما ،فقد واجه قراره
تعيني بولتون مستشارا لألمن القومي ردود فعل
غاضبة ،على حد تعبير صحيفة اإلندبندنت
البريطانية ،التي قالت إن الدميقراطيني وعددا من
اجلمهوريني غاضبون من اختيار ترامب لبولتون
الذي وصفوه بأنه "متطرف خطر ،وصاحب سجل
يهدد حتالفات أميركا الرئيسية حول العالم" .ومما
نشرته الصحيفة تصريحات للسيناتور
الدميقراطي إدوارد ماركي يقول فيها إن بولتون لعب
دورا أساسيا يف تسييس االستخبارات التي ضللت
األميركيني حول العراق ويضيف "ال ميكننا ترك هذا
الصقر يورطنا يف حرب أخرى".
لم يكن بولتون بطال من أبطال احلرب على العراق
وحسب ،بل إنه حسب وصف الواشنطن بوست
"متعصب ومتشدد ومتوحش أرهب محللي
اخملابرات ودفعهم إلى تلفيق أدلة على أن كوبا تطور
برنامجا حلرب بيولوجية".

الوحيدة احلقيقية املتبقية يف العالم ،وهي الواليات
املتحدة ،وذلك كلما تناسب هذا الدور مع املصالح
األميركية وكلما استطعنا جعل اآلخرين يسيرون
معنا".
ينسجم هذا مع توجه حقيقي موجود لدى تيارات
فاعلة داخل الواليات املتحدة ،فقد كتبت الوول
ستريت جورنال أواسط شهر مارس املاضي إن
تعيني بولتون يحيي تقاليد شخصيات مثل جني
كيركباتريك ودانيال موينهان ،اللذين كانا من
الشخصيات التي عكست مواقف إدارة ريغان
املتشددة يف األمم املتحدة .وهي املواقف التي دفعت
واشنطن إلى االنسحاب من منظمة اليونسكو
واالمتناع عن دفع ديونها للمنظمة الدولية.
هذه رؤية حقيقية وليست مجرد تغريدات .الغريب
أن من يطلقها كان موظفا من موظفي األمم املتحدة
ذاتها ،التي يقول عن إصالحها "لو كُلفت بإعادة
هيكلة مجلس األمن الدولي خلفضت عدد الدول
دائمة العضوية إلى واحدة فقط ،وهي أميركا ،ألن
ذلك هو التعبير احلقيقي عن ميزان القوة يف العالم".

منوذج الفصام األميركي

صائد الكالب والدولة العميقة

لعل احلرب على العراق وبعدها ما حدث يف سوريا
ومناطق أخرى من العالم ،كفيالن بتسليط الضوء
أكثر على التناقض األميركي ما بني عالم القيم
وعالم املصالح .فتصدير الدميقراطية األميركية حيلة
لم تعد تنطلي على أحد.
تقول مجلة الفورين بوليسي إن بولتون ورغم ولعه
بالتدخل اخلارجي ،إال أنه ليس متحمسا كثيرا لنشر
القيم األميركية ،كالدميقراطية وحقوق اإلنسان،
وهذا ما يتقاطع به مع ترامب الذي يرفض املعاهدات
الدولية ويعبر عن "احتقاره لألمم املتحدة واالحتاد
األوروبي".
قال بولتون ذات مرة "ال توجد أمم متحدة .هناك
مجتمع دولي ميكن قيادته من وقت آلخر بالقوة

نائب رئيس فريق معهد كاتو لألبحاث األميركي
كريستوفر بريبل يقول عن بولتون "أعتقد أنني
سأكون مرتاحا لو كان بولتون صائد كالب ببلدة
ستون ماوننت بوالية جورجيا".
لكن صائد الكالب هذا ،كان خيارا يف وقت غير
عادي بالنسبة لترامب ،الذي يريد على ما يبدو
املزيد من خلط األوراق ،ليس لتقدمي انسجام معني
يف إدارته ،بل لكسب الوقت رمبا.
ففي الوقت الذي انسحبت فيه واشنطن من الشراكة
عبر احمليط الهادئ وشراكة التجارة واالستثمار
العابرة للمحيط األطلسي ،وهما مبادرتان من
شأنهما أن تساعدا على تعزيز القيادة العاملية
للواليات املتحدة ،اعتبر ترامب أن هاتني االتفاقيتني
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جزء من املؤامرات التي حتيكها بعض الدول الصغيرة
ضد الواليات املتحدة.
وها هو يجلب بولتون الذي يسمونه يف واشنطن
"العدو الرئيسي للوكاالت احلكومية غير التقليدية"
لينصبه على رأس مكتب األمن القومي يف إدارته.
ملفان أساسيان يرى املراقبون أن ترامب جلب بولتون
من أجلهما ،كوريا الشمالية وإيران .ولذلك
يستعيدون تصريحات بولتون التي قالها أيام
مفاوضات السداسية مع كوريا الشمالية حني وصف
نظامها بأنه "كابوس شيطاني" وأن زعيمها "دكتاتور
مستبد" ،حينها ردت عليه كوريا الشمالية ووصفته بأنه
"نفاية بشرية ومحب للدماء" ،األمر الذي تسبب
باستبعاده عن املفاوضات.
أما عن إيران فقد كشف أرشيف بولتون عن
تصريحات خص بها صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية
بأنه بعد هزمية العراق يف العام  ،2003فإن الواليات
املتحدة يجب أن تتعامل بنفس الطريقة مع سوريا
وإيران وكوريا الشمالية.
لكن يف الواقع يبدو أن هدف بولتون األول هو إيران
وليس كوريا الشمالية ،ويقال إن ترامب جاء ببولتون
ألنه يستعد يف مايو املقبل إلعالن انسحابه من االتفاق
النووي مع إيران ورفع مستوى العقوبات االقتصادية.
وطهران سترد بالطبع ،وستكون سوريا هي املسرح
العملياتي لهذا الصراع ،ما سيتسبب بتفجر األوضاع
أكثر وأكثر فيها.
وأخيرا ،رمبا ال يتصرف الرئيس األميركي حسبما
سيوسوس له بولتون ،لكن تبدو إدارة ترامب أقرب ما
تكون إلى مجمع إداري للخبرات املتنوعة التي تأتي
وال تلبث أن تغادر لتحل محلها غيرها بسرعة،
وهكذا ،األمر الذي يجعل من ترامب الرئيس
األميركي األكثر قدرة على التعاطي مع السياسات،
وليس كما كان يتوقع منه من أنه منعدم اخلبرة
سياسيا .صحيح أنه لم ميارس السياسة لكنه يوظف
عقول كبار السياسيني مثله مثل أي رجل أعمال ذكي
وواسع احليلة والدهاء.
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اليمن YEMEN

بشر الشعب اليمني بالنصر القريب وبقرب القضاء على اإلنقالبيني وانتصار اجلمهورية مرة ثانية

الرئيس هادي  :بإعادة حتقيق الوحدة اليمنية جتاوز الشعب رغبة املستعمر والكهنوت
عدن ( اجلمهورية اليمنية) ـ سبأنت :قال فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي " ان إعادة حتقيق الوحدة اليمنية يبقى منجزا شعبيا بامتياز ،جتاوز فيه شعبنا رغبة املستعمر والكهنوت على السواء وصنع اجلغرافيا التي تعكس
حضارة شعب عريق ممتد يف شعاب التاريخ ولهذا عبر عنه شعبنا العظيم بالترحاب والقبول حلظة ميالده يف مثل هذا اليوم اجمليد" .جاء ذلك يف خطاب وجهه مساء الـ 21من مايو العظيم ألبناء الشعب اليمني يف الداخل واخلارج
مبناسبة العيد الوطني الـ  28لقيام اجلمهورية اليمنية  22مايو 1990م  .وأكد رئيس اجلمهورية أن االنحرافات التي اعترت مسار الوحدة واملمارسات اخلاطئة والسلوكيات املسيئة ،ال تقلل من شأن احلدث التاريخي بقدر ما تعبر عن
سوء من ارتكبها يف حق الوحدة والشعب على السواء ،وأية أخطاء حدثت فهي بالتأكيد ليست يف املنجز بل يف من سعوا لتحويله إلى غنيمة شخصية ،ومن أساءوا لليمن شماال وجنوبا  .وفيما يلي نص اخلطاب:

حتل علينا الذكرى الثامنة والعشرون ،إلعادة حتقيق
الوحدة اليمنية يف الثاني والعشرين من مايو اجمليد،
وهو اليوم األغر الذي توج محطات الكفاح الطويلة،
وتضحيات ونضاالت شعبنا اليمني األبي شماال
وجنوبا ،وجتسدت يف ذلك اليوم اخلالد ثمرة أهداف
ومبادئ الثورة اليمنية يف الـ26من سبتمبر والـ14من
أكتوبر ..وعبرت عن تطلعات اليمنيني من اجل
التحرر من عهود اإلمامة واالستعمار والتشطير،
وأسدلت الستار على حقبة من الصراعات الدموية
والتسلط على رقاب شعبنا املناضل.
ففي هذا اليوم عبر الشعب اليمني عن نفسه بتلك
الصورة الزاهية التي احتفظ بها التاريخ وعكست
رغبة الشعب اليمني يف احلياة النبيلة التي يطمح إليها
من خالل الوحدة الوطنية التي اندفع إليها باعتبارها
طريقا طبيعيا نحو الوحدة العربية  .وما من عربي إال
كان الطريق إلى الوحدة العربية الشاملة حلما مخبوءا
يف النفوس ،فالوحدة الوطنية بقدر ما كانت حصيلة
طبيعية ونتيجة منطقية لعمل وطني كبير انطلق يف
أوائل السبعينيات حتى حتققت يف الثاني والعشرين
من مايو ،فإنها كانت تشكل حجرا مهما يف البنيان
العربي املنشود.
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ان إعادة حتقيق الوحدة اليمنية ،يبقى منجزا شعبيا
بامتياز  ،جتاوز فيه شعبنا رغبة املستعمر
والكهنوت على السواء  ،وصنع اجلغرافيا التي
تعكس حضارة شعب عريق ممتد يف شعاب التاريخ
 ،ولهذا عبر عنه شعبنا العظيم بالترحاب والقبول
حلظة ميالده يف مثل هذا اليوم اجمليد.
إن االنحرافات التي اعترت مسار الوحدة ،
واملمارسات اخلاطئة والسلوكيات املسيئة ،ال تقلل
من شأن احلدث التاريخي بقدر ما تعبر عن سوء
من ارتكبها يف حق الوحدة والشعب على السواء،
وأية أخطاء حدثت فهي بالتأكيد ليست يف املنجز
بل يف من سعوا لتحويله الى غنيمة شخصية ،ومن
أساءوا لليمن شماال وجنوبا .
لقد تعرضت الوحدة لالغتيال املعنوي مرات
متعددة ،مرة مبن حادوا عن طريق الشعب
وجعلوها طريقا للغنيمة واإلثراء والتملك واجملد
الشخصي  ،ومرة أخرى مبن أرادوا العودة الى
املاضي والتنكر للنضاالت الطويلة لشعبنا  ،ومرة
ثالثة مبن تنكروا لإلجماع الوطني الذي أجنزناه
جميعا يف مؤمتر احلوار الوطني  ..املؤمتر الذي
جاء ليصحح املسار ويرسم طريقا آمنا ملسيرة

الشعب بحيث يبقي على الوحدة كمنجز كبير وإطار
جامع  ،ويقضي على كل محاوالت استغاللها من كل
املتسلقني والطامعني واحلاقدين .
لقد أدرك اليمنيون شماال وجنوبا ان الوحدة قد مت
اختطافها وبدال من ان يستفيد الوطن ويكبر ويتوسع
ويقوى ويزدهر  ،لم تكن تكبر سوى مصالح
الشخوص التي اغتالت الوحدة  ،وراحت متارس
أساليب اإلقصاء والتهميش واإلساءة الى كل معنى
نبيل للوحدة اليمنية  ،وكان البد ان ينبري من أبناء
الوطن األحرار من يجاهر برفض سياسة اإلقصاء
والتغول واإلثراء والتعصب العائلي  ،فخرج أبناء
الشعب يف جنوب الوطن يف العام  2007م وتأسست
بوادر الثورة األولى الرافضة لسياسة ونهج الظلم
واإلقصاء  ،ولم يلبث الشعب اليمني اال ان انتفض
جميعا يف العام 2011م حتت هتاف واحد" الشعب
يريد بناء اليمن اجلديد"  ،مين العدالة واملدنية
واإلنصاف  ..مين احتادي ال ظالم فيه وال مظلوم .
أيها اليمنيون األحرار ،،
لقد أدركنا من اللحظة األولى لتسلمنا السلطة ان
املسيرة اخلاطئة للوحدة اليمنية يجب ان تصحح على
أساس وثيق ومتني وعادل ولقد كانت رؤيتنا واضحة
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وإجماعنا الوطني الفريد يف مؤمتر احلوار الشامل
يقتضي إصالح املسار والقضاء على كل االنحرافات
الطارئة  ،فتوافق اليمنيون مجتمعني بكل أحزابهم
وتكتالتهم وفئاتهم على منوذج الوحدة االحتادية مبا
يضمن بقاء الوحدة وذلك من خالل مشروع الدولة
االحتادية املدنية العادلة يف إطار من املواطنة املتساوية
والشراكة يف السلطة والثروة ،ويقضي على أطماع
األشخاص والسالالت احلاملة باحلكم األبدي سواء
احلكم الساللي أو األسري.
ولقد حظيت تلك اخملرجات بتوافق محلي وتأييد
وإجماع إقليمي ودولي منقطع النظير.
إن مشروع الدولة االحتادية يشكل جوهر مشروع
اليمن اجلديد الضامن ملستقبل آمن ومستقر ومزدهر،
ويعيد االعتبار لكل اليمنيني شماال وجنوبا ممن
تعرضوا للمصادرة واالقصاء والنهب والتهميش،
وقد كنا على وشك الشروع يف البدء بذلك االنتقال
لتحقيق تطلعات اليمنيني عقب استكمال مسودة
دستور الدولة االحتادية ،لوال االنقالب املشئوم ،
الذي أدخل البالد يف دوامة العنف والفوضى
واحلرب واخلراب .
لقد كان االنقالب يف جوهره ضد مشروع الوحدة
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الشرعية الدولية  .وإننا على يقني أن أي التفاف
على تلك املرجعيات الثالث  -املتمثلة باملبادرة
اخلليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤمتر احلوار
الوطني الشامل وقرارات مجلس األمن ذات الصلة
وعلى رأسها القرار  - 2216لن يؤسس اال
لصراعات جديدة لن يتحمل تكلفتها الشعب اليمني
وحده بل اجملتمع الدولي بأسره.
وكما قلت يف مناسبات كثيرة ،ان بحثنا عن السالم

باألساس  ،وضد االرادة اليمنية اجلامعة  ،وضد
املستقبل بصفة عامة  ،قام به وكالء مأجورين
لتحقيق أطماع داخلية عبر زعمهم باحلق
احلصري يف السيادة والسلطة واحلكم  ،أو
خارجية ترعاها دول تسعى لتفكيك املنطقة وزرع
بذور اخلراب فيها .
غير ان شعبنا العظيم كان يف املوعد  ،فاصطدمت
اخلرافة القدمية باملستقبل الواعي  ،وأظهر شعبنا
أنه قد شب عن الطوق وأنه قادر على حراسة
منجزاته والدفاع عن كرامته ووحدته وحريته
واستقالله .
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم ،،
كونوا على ثقة ان مشروع اليمن االحتادي
القوي ،الذي ندافع عنه جميعا اليوم وننتصر
ألجله ،هو أفضل اخليارات لتأمني البالد من
مستقبل مظلم ،والكفيل باحلفاظ على نضاالت
الشعب اليمني يف كل ربوع الوطن ،وهو يشكل
ضماناً حقيقيا ألمن أشقائنا الذين يبذلون مع
اليمن كل غال ورخيص يف سبيل احلفاظ على
وحدة اليمن أرضا وإنسانا ،واستئصال مشروع
إيران من موطن العروبة الى األبد.
ايها الشعب اليمني العظيم ،االخوات واالخوة
،،
ليس خافيا عليكم ،ما بذلناه من جهود لعدم
انزالق اليمن الى احلرب ،واستخدمنا كل
الوسائل املتاحة لتفادي طيش املقامرين واملرتهنني
واحلاملني  ،وحتملنا الكثير من الغمز واللمز من
القريب والبعيد ،لقد
كنا ندرك بعمق أن
احلرب ليست نزهة،
وحني تشتعل فهي
تأكل حتى من
أشعلها.
وبعد ان غامرت تلك
لم يكن من ضعف ،بل هو
العصابة املتمردة بدعم
احلرص املسئول على حقن كل
من النظام اإليراني،
قطرة دم تراق وعلى سالمة بلدنا
بإشعال احلرب ،لم
ووطننا من الدمار واخلراب ،ومع
يكن أمامنا ونحن نرى
هذا فنحن نعلن بوضوح أننا ال
الوطن يتداعى  ،اال
نريد سالما زائفا ومشوها ،بل
النهوض و االستعانة
سالماً عادالً وناجزاً ،يثبت احلق
باجلسد العربي الذي
ويعاقب املعتدي وينهي جذور
نحن جزء منه وهو
املشكلة ويستأصلها من قاعها،
جزء منا  ،وكانت
فلم يعد امام اولئك املتغطرسني
استجابة األشقاء عبر
ومن يدعمهم مساحة للمراوغة
التحالف العربي الذي
واملماطلة والتسويف بعد كل هذا
قادته اململكة العربية
الكم من التضحيات والضحايا ،
السعودية بقيادة أخي
فإما تنفيذ مرجعيات احلل املتوافق
العزيز خادم احلرمني
عليها ،او حتمل عواقب مقامرتهم
الشريفني امللك سلمان
التي شارفت على نهايتها.
بن عبدالعزيز آل سعود
وأؤكد لشعبنا األبي والصامد ،يف هذه املناسبة
عربي
موقف
يف
السعودية
ملك اململكة العربية
فإننا يف ذات الوقت نحرص كل احلرص على
الوطنية ،ان االنتصار بات أقرب من اَي وقت
اليمني
شعبنا
ينساه
لن
وشجاع
اخوي صادق
التمسك باملرجعيات الثابتة احتراما لإلرادة الوطنية
مضى ،وستسمعون وترون عما قريب ثمار صبركم
ابدا.
اجلامعة وتضحيات شعبنا التي ال يحق ألحد ان
وتضحياتكم انتصارا عظيماً ،بفضل البطوالت
،،
والشجاع
واحلر
العظيم
اليمني
شعبنا
أبناء
يا
يتنازل عنها أو يساوم عليها ،والتزاما بقرارات
اخلالدة التي يسطرها اجليش الوطني واملقاومة
تعلمون جميعا ،ان احلرب لم تكن خيارنا يوما
من األيام ولطاملا
حاولنا جتنبها حتى
أجدد عهدي ووعدي لكل أبناء شعبنا اليمني املشهود له باإلميان واحلكمة والشجاعة ويف
فرضت نفسها
علينا ،ولم يكن
امام شعبنا سوى ان مقدمتهم أبطال اجليش و املقاومة الشعبية يف كل ميادين العزة والكرامة و ألولئك األحرار من
يدافع عن أحالمه
االحتادييف غالبية شعبنا اليمني الصابر من يربطون على بطونهم و يواجهون متاعب احلياة وقلة احليلة من يرون
بناء اليمن
اجلديد ومقاومة
جوع أطفالهم و ألم أحبابهم و تشرد أقربائهم  ،وعدي وعهدي لكم أن منضي معاً نحو النصر الكبير
املتمردين على
اإلجماع الوطني ،الذي بات قاب قوسني أو أدنى ،وكونوا على ثقة أنني لن أخذل تطلعاتكم وطموحاتكم نحو احلرية
بعد ان كانوا جزءا والكرامة والغد املشرق واملستقبل الكرمي و سنحرر كل شبر من أرضنا الطاهرة و لن نفرط بذرة تراب
منه ،لكنهم باعوا
أنفسهم رخيصة من أرضنا الواحدة ولن نقبل السالم املشوه الذي يعيد إنتاج احلروب والصراعات فال حروب أخرى سنقبل
وقبلوا ان يكونوا
بها فقد اكتفى شعبنا و من حقه ان يعيش بسالم دائم ووضع آمن ومزدهر و وطن واحد مستقر..
وكالء ملشروع إيران
اجملدُ كل اجملد لليمن الواحد املوحد - .الرئيس عبدربه منصور هادي
التدميري الذي ال
يستهدف اليمن
فحسب بل اخلليج واملنطقة العربية ويهدد السالم
العاملي بصورة عامة.
وبرغم كل ما حدث ظلت أيدينا ممدودة للسالم
الدائم والشامل ،وتعاملنا بإيجابيه مع كل اجلهود
األممية والدولية لوقف احلرب انطالقا من
مسؤوليتنا عن كل اليمن ارضاً وإنسانا ،وقدمنا
التنازالت تلو التنازالت ،التي اصطدمت بطيش
املليشيا االنقالبية
واستهتارها مبصير الشعب
ومستقبل اليمن،
واستمرارها يف غيها
وضاللها باملقامرة بدماء
وحياة اليمنيني حتى وقد
أصبحت يف اضعف
حاالتها والهزائم تالحقها
كل حلظة وساعة يف
مختلف جبهات القتال
على ايدي ابطال جيشنا
الوطني ومقاومتنا الشعبية
الباسلة ،وبدعم كامل من
حتالف دعم الشرعية بقيادة
أشقائنا يف اململكة العربية
السعودية.
إننا وبقدر ترحيبنا
واستجابتنا جلهود السالم
حتت سقف املرجعيات
الثالث املتوافق عليها،
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اليمن YEMEN
الشعبية يف كل جبهات القتال و مبختلف املناطق
فاألبطال الذين رفعوا باألمس علمنا الوطني على
مباني مديرية كتاف يف قلب محافظة صعدة
سيرفعوه قريبا على جبال مران و سيمرون من
شوارع العاصمة احلبيبة صنعاء ليطهروها من
رجس إيران و يصرخون من
أعالي نقم بروح و الدم
نفديك يا مين  ،فالوحدة
اليمنية جسدتها جبهات القتال
التي روتها دماء خيرة شبابنا
من مختلف املناطق فابن
مأرب قدم روحه على تراب
شبوة و ابن أبني قدم روحه
على تراب صعدة و ابن
الضالع قدمها على تراب اب
و ابن شبوة قدمها على تراب
تعز و ابن تعز قدمها على
جبال نهم و كلهم مبختلف
مناطقهم لم تفرق بينهم
أحقاد األمس بل وحدتهم
احالم الغد بيمن احتادي
جديد  ،مين يحويهم و
يحتويهم و ينظر إليهم بعني
املساواة  ،ونحن نشد على
أيديهم ونبارك خطاهم التي
ستتوج باحلسم القريب
والنصر املظفر لشعبهم
ووطنهم ان شاء اهلل.
وقد وجهت احلكومة بإيالء
مزيد من االهتمام ويف جميع
اجلوانب ألبطالنا األشاوس
املرابطني يف اجلبهات الذين يقدمون أرواحهم
ودماءهم الزكية الطاهرة من أجل وطنهم وكرامة
وحرية شعبهم ،وتوفير الرعاية الكاملة ألسر
الشهداء األخيار ،ومعاجلة اجلرحى امليامني
وتأهيلهم ،ومتابعة ملف األسرى واملعتقلني
واخملفيني قسرا يف سجون مليشيا احلوثي.
ويقتضي واجب الوفاء واإلنصاف ،ان اكرر
تقديري وشكري ،ألهلنا وأخوتنا يف دول
التحالف العربي ويف املقدمة اململكة العربية
السعودية بقيادة أخي خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود  ،وجميع
قادة وحكومات وشعوب دول التحالف ،على ما
بذلوه ويبذلونه دعما لعمقهم العربي واحلضاري
وإسنادا له للخروج من محنته.
ويف اخلتام ،،
أجدد عهدي ووعدي لكل أبناء شعبنا اليمني
املشهود له باإلميان واحلكمة والشجاعة ويف
مقدمتهم أبطال اجليش و املقاومة الشعبية يف كل
ميادين العزة والكرامة و ألولئك األحرار من
غالبية شعبنا اليمني الصابر من يربطون على
بطونهم و يواجهون متاعب احلياة وقلة احليلة من
يرون جوع أطفالهم و ألم أحبابهم و تشرد
أقربائهم  ،وعدي وعهدي لكم أن منضي معاً نحو
النصر الكبير الذي بات قاب قوسني أو أدنى،
وكونوا على ثقة أنني لن أخذل تطلعاتكم
وطموحاتكم نحو احلرية والكرامة والغد املشرق
واملستقبل الكرمي و سنحرر كل شبر من أرضنا
الطاهرة و لن نفرط بذرة تراب من أرضنا الواحدة
ولن نقبل السالم املشوه الذي يعيد إنتاج احلروب
والصراعات فال حروب أخرى سنقبل بها فقد
اكتفى شعبنا و من حقه ان يعيش بسالم دائم
ووضع آمن ومزدهر و وطن واحد مستقر ..اجملدُ
كل اجملد لليمن الواحد املوحد ،واجملد كل اجملد
للشعب اليمني العظيم يف ربوع الوطن ويف دول
االغتراب واملهجر.
الشموخ والعزة والنصر لليمن االحتادي اجلديد،
واجملد للشهداء امليامني ،والشفاء للجرحى،
واحلرية لألسرى  ،وكل عام وانتم بخير،،
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الوحدة اليمنية

 28عاماً الوحدة اليمنية
التي شكلت إجناز
استراتيجي قومي إنسانياً
وحضارياً يف محضر 22
مايو 1990م اجمليد
خاص :مجلة العربي األمريكي اليوم  -مع مجموعة من أبناءها (كبار متوسطي السن) حظينا بوقت
قصير من النقاش اجلاد يف مقيل املناضل العميد /محمد جحالن مديرية مكيراس ..كان النقاش
يدور حول أوضاع املديرية بعد سنوات الوحدة وبعد احلديث معهم خرجت راجالً (أثناء زيارتي لها
يف 2008م) ملسافة طويلة -نوعاً ما -على اخلط األسفلتي باجتاه مدينة البيضاء وعلى جانبي اخلط
شعرت وأنا أنظر إلى قرى ومنازل مديرية مكيراس برهبانية اجناز حقيقي صار فخراً لكل ميني بل
لكل عربي أصله من اليمن  ،وهناك وبني قريتني عتيقتني كانت شرارة الفتنة رابضة بني فاصل يفرق
خطي متاس كلما اقترب البشر منهما  ،صاروا ضحايا قطبني متاضدين تفصلهما طبول احلرب ،
وتهمة مستوردة يف علب التفرقة والتمزيق التي صدرتها للشعوب العربية ترسانة املستعمر
األجنبي العسكرية والثقافية والفكرية ،هذه التهمة تلصق بكل من أقترب من خط التماس مباعزه -
راعيا -أو بلهفة أشواقه لقريب يسكن يف املنزل املقابل مصدرة عليه حُكمني كالهما مر إما جاسوس
لصالح أحد الطرفني فيسحب إلى السجون أو التحقيق .أو خائن أفرغ جعبة األسرار -اخلطيرة
حينها -لدى الطرف اآلخر فعاد على تراجيح مشنقة تنتظر وطنيته وحياته معاً..
أما عامل الزمن الذي يشهد على القرابة بني أسرتني
فصلتهما سنوات التشطير ال ميلك أن يغفر ألحد
األقارب من السفر إلى عدن أو إلى صنعاء ملتابعة
مصلحة اجلوازات ووزارتي الداخلية واخلارجية يف
كلى الطرفني حينها ألخذ إذن جتاوز بضعة األمتار
للوصول إلى قريبه يف املنزل املقابل لبيته –فقط ألنه
خلف خط دولي آخر -ولن يحصل على هذا احلق
إال يف حال كانت األوضاع السياسية مستقرة بني
الطرفني وأحيانا يستغرق الوضع أشهر حتى يحصل
صاحب احلق على إذن الزيارة ..وهذا التعقيد ما
شرحه لنا بعض الذي جلسنا معهم يف مقيل املناضل
العميد محمد جحالن مدير املديرية الذي شرح
تفاصيل ومعاناة املواطن اليمني يف املديرية كواحدة
من املديريات احلدودية خالل سنوات البؤس
التشطيرية.
مايو اجمليد
فجر يوم الـ( )22من مايو وحده الذي كسر حاجز
املستحيل وحول خط التماس املكهرب بالعداوة
والتفرقة إلى قلب ينبض يف جسد خارطة اليمنية
وهناك يف مكيراس كواحدة من مناطق خطوط
التماس تشعر بال شك وبال مواربة ماذا تعني
الوحدة اليمنية على الصعيد اجلغرايف واالجتماعي
واألسري ..ومن خالل مالمح الساكنني النقية
وأحاديثهم الصادقة تشعر أن الوحدة كانت حلماً
فصارت واقعا وكان غيابها مأمتاً يف كل صباح
وأضحى وجودها فرحاً ال يبارح القلوب ..ومهما
بلغت األزمات باليمن املوحد تشعر أن هذه املناطق
بابناءها الذين خبروا التشطير معاناةً هم أكثر من
غيرهم يشعرون مبكانتها احلقيقية وخيرها الكبير
كمسب وطنيا وقومياً ..وهذه أبرز مالمح البعد
اإلجتماعي للوحدة اليمنية املباركة لكننا قبل
احلديث عن األهمية الثقافية والسياسية واالقتصادية
للوحدة سنعرج على عوامل الرغبة املنطقية الداعية
للوحدة اليمنية املباركة جغرافيا وأزلياً ،مع إشارة ملا
كان يدور من جهود يف األشهر القليلة التي سبقت
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الرئيس صالح يرفع علم
الوحدة اليمنية وخلفه
مباشرة الرئيس البيض

صالح والبيض
فارسا الوحدة
اليمنية

الوحدة املباركة.
عوامـل اجلغرافيا
يقول الدكتور/محمد توفيق محمد أستاذ اجلغرافيا
املساعد بكلية األداب بجامعة تعز يف أحد أطروحاته
املعنونة بـ(الوحدة اليمنية واقع جغراَّيف ..وهدف
قومي) مشيرا إلى أن الوحدة اليمنية أمر واقع جغرافياً
منذ القدم حتى وإن حدثت عمليات التشطير على
فترات متباينة ،فاألراضي اليمنية كتلة متجانسة طبيعياً
وحضارياً يصعب الفصل فيما بينها بحدود سياسية
مصطنعة ،وأن عملية التشطير التي متت ماهي إال نتيجة
لفعل كل من بريطانيا واألتراك لالستفادة من خيرات
هذه البالد ،وخللق الفتنة والصراعات بني الشعب
الواحد حتت مبدأ فرق تسد.
مؤكداً أنه مهما حاول االستعمار أو غيره من العمالء
فرض أمر ال يتفق وجغرافية اليمن) التشطير(  ،فإن
اجلغرافيا بشقيها الطبيعي والبشري تأبى الرضوخ والبد
من يوم يصبح فيه التاريخ واحلاضر لسان ومرآة يعبرا
ويعكسا جغرافية املكان وينطقا مبكنون الوحدة.
ومتثلت عوامل الرغبة يف إجناز الوحدة يف أزمة النظامني
يف الشمال واجلنوب حيث نشطت قوى املعارضة لكال
الطرفني ومثلت عنصر ضغط على النظامني مما حدا
بهما الى السعي النقاذ مشروع الوحدة االندماجية
للتغلب على املعارضة الداخلية ،كذا سقوط اخليار
العسكري ،حيث ثبت لكال النظامني أن الصراع
العسكري لن يحسم إال معركة لصالح أحد النظامني
على حساب اآلخر ومن ثم فإن احلل هو التوجه
للوحدة ،إيضاً دور القيادة السياسية اذا اظهر كل من
الرئيس علي عبداهلل صالح وعلي سالم البيض روحاً
عالية من التفكير الوحدوي أمكن بفضلهما حتقيق ما
يشبه املعجزة وهو امتام وإجناز الوحدة يف وقت كان
الكثيرون يراهنون على عدم إمكانية حتقيقها ،وميكن
القول :إن ما أجنز خالل اخلمسة أشهر التي سبقت
إعالن الوحدة وحتديداً فيما بني  30نوفمبر 1989
وحتى  22مايو  1990يفوق عشرات املرات ما حتقق
خالل ثمانية عشر عاماً منذ اتفاقية القاهرة 1972.
وإذا كانت اجلغرافيا مبعطياتها اخملتلفة خرساء لبعض

الوقت إال أن التاريخ والسياسة هما مبثابة لسانها
فإذا كان صادقاً عم االستقرار والعكس صحيح،
وما حدث على مستوى األراضي اليمنية يف حالة
التشطير هو ان األحداث التاريخية كانت ضد
اجلغرافية -ضد التيار وضد الطبيعة -فلم تهنأ
الدولتان شعباً وحكومة باالستقرار وذاقتا كثيراً
من ويالت احلروب منها على سبيل املثال ال
احلصر حربي)  1979 - 1972م).
وأتت الوحدة متناغمة مع طبيعة اليمن اجلغرافية
ال سيما جغرافيتها الطبيعية ،التي لم تعرف
التشطير البشري ولن تعرفه حيث ال تعترف هذه
الظاهرات بالفصل إمنا هي مناطق متصلة
ومستمرة ،وفيما يلي بعض من الظاهـرات
اجلغرافية التي تدعم ودعمت بدورها الوحدة.
()1
األهمية الدميوسياسية واالقتصادية
توضح خريطة اجلمهورية اليمنية مظاهر السطح
يف األراضي اليمنية ويبدو من أول نظرة لهذه
اخلريطة ان من اجلوانب الطبوغرافية (السهول
والهضاب واجلبال) يصعب تشطيرها الى شطرين
فاجلبال متتد من الشمال الى اجلنوب محاذية
لساحل البحر األحمر ثم تنحرف صوب الغرب
لتحاذي بعضاً من أجزاء خليج عدن وهي بذلك
يف شكلها حرف ؟ل ؟ املقلوب ،أي أنها ال
تعترف باحلدود البشرية والتاريخية اخلطأ.
واذا كان البعض سيشير إلى أن مظاهر السطح
ظاهرات جامدة وساكنة ماذا لو مر بها خط
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حدودي وشطرها او جزأها الى عدة أقسام؟ فهذا امر
عادي بل من املعروف ان مظاهر السطح حدود فصل ال
وصل ،هنا سنقول :اذا كانت احلدود موازية للوحدات
التضاريسية فنحن نتفق معكم ولكن يف حالة األراضي
اليمنية فإن احلدود كانت تتعامد عليها.
ولنترك مظاهر السطح اجلامد لننتقل الى األحواض املائية
تلك الظاهرة األكثر أهمية يف األراضي اليمنية ذات
الطبيعة اجلافة سيتضح لنا من اخلريطة .ان األمر
اليختلف كثيراً يف ان احلدود املصطنعة لم تراع طبيعة
اجتاهات األودية ومنابعها ،وأن طبيعة هذه األودية
واحواضها ترفض تلك احلدود التي تفصل بني مناطق
منابعها ومناطق مصباها ال سيما وان هذه األودية
متوسطة األطوال وان جريان املاء بها متقطع غالباً.
النسيج السكاني وخصائصه الدميوغرافية والسياسية من
بني أهم العوامل التي تساهم يف قوة الدولة عدد سكانها
وطبيعة انسجامهم العرقي والديني واللغوي ومشاعرهم
القومية ونظراً للطبيعة القبلية يف األراضي اليمنية ستركز
الورقة على دور القبائل يف دعم الوحدة.
وعن التكوين القبلي فهو يعتبر من أهم التكوينات البنوية
للسكان التي قد تؤثر سلباً أو إيجاباً يف االستقرار
السياسي ومن ثم التكامل القومي ،وتعد القبيلة يف اليمن
أكبر وحدة قرابية وهي تتجزأ الى أجزاء فرعية متعددة.
ومن املؤكد أن القبيلة يف اليمن ذات تأثير فعال يصعب
جتاهله سواء سياسياً او اقتصادياً واجتماعياً لكونها جزء
أساسي من تكوين اجملتمع وقد ساهمت هذه القبائل بدور
اساسي يف حتديد مصير البالد كما شاركت يف دعم
الوحدة بشكل كبير على اعتبار أنها ستوحد األهل
ويصبح من السهل عملية التواصل بني أفرادها التي كان
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للتقسيم اثر يف تشطيرهم.
لعب ظهور النفط يف منطقتي شبوة ومأرب دوراً
مؤثراً ودافعاً كبيراً نحو الوحدة بدالً من الصراع
كما هو متبع على كافة املستويات واألزمات
الدولية املعروفة اتفاقية التنقيب املشترك -4 - 16
 1988م والتي مت إبرامها يف تعز)2(.
اقتصادياً تتنوع ثروات قاع البحر االحمر وباطنه يف
نطاق املنطقة االقتصادية اخلالصة للدول املطلة
على البحر اذ ال يزيد عرض البحر عن  400كم،
ولذا فإن من حق هذه الدول) .ومعظممها دول
عربية) ان تكون لها السيادة الدائمة على موارد
البحر األحمر.
أما على الصعيد السياسي فاملوقع اجلغرايف للبحر
األحمر يالصق الساحل الشرقي ألفريقيا،
والساحل الغربي لشبه اجلزيرة العربية ،ثم قناة
السويس كبوابة للبحر املتوسط ،وباب املندب
كمدخل للمحيط الهندي ثم يأتي البترول وطرق
نقله ،واشتعال الصراعات يف منطقة القرن
اإلفريقي (ارتيريا ،اثيوبيا ،السودان ،الصومال،
اثيوبيا) واحتماالت التوتر والقلق الكامنة حتت
السطح يف مجتمعات املنطقة ،فضالً عن الثروات
الكامنة يف قاع البحر وعلى سواحله ،والتي قربت
التكنولوجيا يوم استثمارها ،كل ذلك جعل
منطقة البحر األحمر منطقة جذب استراتيجي
(.)3

اجلنوبي للبحر األحمر ال سيما وان على اجلانب اآلخر
من املدخل تتعدد األحداث والصراعات واحلروب
األهلية وايضاً الوجود املكثف إلسرائيل والواليات
املتحدة األمريكية والغرب ويكاد يكون ذلك االستقرار
مطلباً قومياً ألهمية هذه املنطقة االستراتيجية بالنسبة
لألمة العربية على اعتبار أن منطقة باب املندب مبثابة
البؤرة التي تتركز عندها األهمية القصوى ألمن جميع
األطراف املطلة على البحر األحمر.
وتنبع األهمية اإلستراتيجية ملنطقة البحر األحمر
بشكل عام نتيجة جملموعة من احلقائق القدمية،
واملتغيرات اجلديدة منها أن البحر األحمر يربط بني
قارات العالم القدمية وهو مبوقعه هذا وكممر مائي

إلى البعد القومي ..واحتل مكان الصدارة على
املستوى الدولي يف اهتمامات الكثير من السياسيني
واألكادمييني واحملللني ومراكز األبحاث ذات
الصلة بهذه املسألة واألمور السياسية جراء ما
أحدثه هذا اإلجناز من صدى واسع يف مختلف
أرجاء األرض يف ذلك الوقت من العام 1990
والذي شهد انهيار منظومات(املنظومة االشتراكية)
وجتزؤ دول وكيانات عاشت حقباً طويلة من
التاريخ موحدة ومهابة اجلانب.
يف حلظة مباغتة من التاريخ يستحضر اليمانيون
مخزونهم احلضاري ويتعاملون بعقالنية اتسمت
باحلكمة مع قضية وحدة بالدهم..وحينما

التعددية السياسية والدميقراطية

الوحدة اليمنية
إلى البعد األنساني الثقايف التراكمي عبر احملطات
التاريخية التي عاشتها اليمن مشكلة بؤرة انسانية
حضارة وفكراً وعالقات مع األمم الغابرة" ..واليوم
والوطن اليمني يلج عامه الثامن والعشرين موحداً ميكن
القول أن الوحدة اليمنية على الصعد الثقافية اخملتلفة قد
أحدثت واقعاً جديداً يف اجملتمع اليمني كان طبيعياً لعودة
اللحمة إلى وطن جتزأ بفعل االستعمار يف اجلنوب
واإلمامة املتخلفة يف الشمال فكان أبرز معالم ذلك
الواقع اجلديد اكتمال الذات والشخصية الوطنية وما
تولد عن ذلك من شعور قوي باالنتماء لوطن اتسعت
أرضه وبرزت شخصية مواطنيه بقوة محلياً وإقليمياً
ودولياً.
كما يالحظ أن نقلة تاريخية جديدة يف اجملتمع اليمني قد
بدأت تتشكل ،أبرز معاملها تلك النهضة الفكرية
والسياسية والصحفية التي تعد مبثابة نتيجة منطقية
لرديف الوحدة اليمنية املتمثل يف الدميقراطية والتعددية
السياسية وحرية الصحافة .واحترام حقوق اإلنسان.
وما أحدثته هذه املفاهيم من تغيرات إيجابية يف بنية
اجملتمع اليمني فكرياً وثقافياً.
لقد ترسخت مفاهيم جد متقدمة يف واقع اجملتمع اليمني
وأصبحت االنتخابات املنتظمة جملالس النواب أمراً
مألوفاً وأساسياً يف احلياة اليمنية كذلك احلال يف
انتخابات اجملالس احمللية وصوالً إلى انتخاب أعلى هرم
يف السلطة السياسية .رئيس اجلمهورية ..وقد جرت
كل تلك االنتخابات يف أجواء من احلرية وبإشراف
مراقبني من الداخل واخلارج أقروا بنزاهتها
ومصداقيتها.
شعبيا وجماهيريا ترسخت ثقافة ثبوت الوحدة وحتولها
من حلم من منشود واقع يغمر الناس ببهجة العرس
الواحد والفرحة الدائمة  ..وحتولت من منجز حتقق
بفعل التضحيات التضحيات الوطنية لكل أسرة مينية إلى
أبرز الثوابت الوطنية التي ال ولن يدخل يف أي
مساومات أياً كان نوعها على إعتبار " أنها ليست ملكاً
لشخص أو جماعة أو حزب أو تنظيم سياسي بل هي
ملك للشعب اليمني كله هو من سعى لتحقيقها وهو من
استفاد منها وهو أي الشعب اليمني من اكتوى بنار
التشطير ومن استعاد عافيته بتحقيق الوحدة ..واحلال
كذلك ال ميكن أن نتصور أن أي مواطن يف اجلمهورية
اليمنية من أقصاها إلى أقصاها ال يريد الوحدة ويرغب
يف عودة التشطير والتجزئة للوطن اليمني وان وجد من
يدعو إلى ذلك فإنه ال محالة غير سوي وفاقد صوابه
أكان ذلك فرداً أم جماعة أم حزباً سياسياً فذلك ال
يدخل يف منطق العقل وال ميكن أن يقبله التفكير السليم
أن تبرز جماعة أو أفراد أو أحزاب بنغمة شاذة تريد
عودة التجزئة والتشطير للوطن بحجج بعيدة كل البعد
عن املنطق السليم ومفهوم الوحدة السامي والواقع
املعاش الذي يعيشه الوطن اليمني فذلك أمر غير مقبول
جملة وتفصيالً ويجايف منطق احلق والعقل السليم
ويدخل يف إطار التهريج والوقوف ضد املصالح العليا
للوطن اليمني يف الوحدة والتآلف والتآزر وحتقيق
التماسك االجتماعي ..فالوحدة اليمنية أصبحت
متجذرة يف الذات الوطنية وصار جيلها اليوم يف عامه
الثامن العشرين وهي سن ال تقبل الوصاية أو التبعية.
()7

هذا بالنسبة للعالقة القائمة بني االرض والسياسة
واإلقتصاد واألهمية اإلستراتيجية التي مثلتها
الوحدة اليمنية على خارطة االرض واإلنسان
واألقتصاد لكن هناك بعداً سياسياً آخر أنعكس
يساهم يف اختصار املسافات والوقت.
يقررون عودة اللحمة إلى وطنهم اجملزأ كانوا
على التنمية يتمثل يف وقف نزيف الصراع الدائر
كما ميثل قناة وصل بني البحار املفتوحة يف احمليط
ينطلقون يف ذلك من أن الوحدة هي األصل
بني اجلانبني واجته اجلميع بفعل الوحدة التي انهت
االطلنطي والهندي عبر املتوسط ووظيفته هذه تزيد من والتجزئة هي االستثناء وأن يف الوحدة قوة للبالد
كل تلك الصراعات إلى العمل نحو بناء الوطن
أهميته اإلستراتيجية سواء من الناحية العسكرية أو
ويف التجزئة ضعف وهوان وتشرذم ويف الوحدة
الواحد يف كل مجالت احلياة التنموية .
االقتصادية البحر االحمر هو الطريق الرئيسي الذي مير
جتميع ورص لإلمكانيات واملقدرات وتوجيهها
سياسياً أيضاً شكلت الوحدة اليمنية أيضاً محطة
من خالله نفط اخلليج العربي الى األسواق
صوب البناء والتنمية ويف التجزئة هدر إلمكانيات
استثنائية وفريدة لم يسبق وإن حدثت يف أي بلدٍ
االستهالكية يف أوروبا البحر األحمر هو أحد املمرات
البالد والتي ال يتحقق معها ال تنمية وال بناء وال
عربي أو إسالمي وهي التعددية السياسية واحلزبية
الرئيسة للمالحة والتجارة الدولية بني أوروبا الغربية
استقرار.
وحرية التعبير فكراً وممارسةً وشهدات اليمن
ودول آسيا ..كما أن البحر األحمر له أهمية كبرى من كان قرار استعادة الوحدة قراراً صعباً على قيادتي
محطات انتخابية عديدة شهد لها اجملتمع
ناحية األمن القومي العربي وحتديداً أمن البالد العربية
الشطرين آنذاك ..وكان األصعب من ذلك بقاء
الدولي ..واجتهت القوى السياسية الفاعلة نحو
املطلة عليه)5( .
الوطن مجزأ ...اللحظات التاريخية ال تتكرر
حتديث الصيغ الدستورية والقانونية للمشاركة
،واتخاذ قرارات تاريخية ومصيرية يتطلب قيادة
السياسية يف اليمن وصوالً إلى مشاركة األحزاب
وإرادة وطنية تستلهم وتضع نصب عينها املصالح
البُعْد احلضاري
والتنظيمات السياسية يف االنتخابات البرملانية
العليا للوطن ومواطنيه ...وقد كان لليمنيني ما
األولى للجمهورية اليمنية يف  27إبريل 1993م
بعد سنوات التشطير والصراعات السياسية كان ينتظر
أرادوا فكانت الوحدة احللم الذي راود األجيال
وما تالها من مرحلة االئتالف احلكومي األول
اليمن قدرٌ يستعيد املكانة احلضارية لألمة اليمنية بني
اليمنية املتعاقبة ،املشروع الكبير الذي ناضل من
والنتائج التي واألزمة السياسية وأثرها السلبي
األمم وبعد نضاالت وطنية خيرة بذلها فرقاء العمل
أجله الوطنيون واملثقفون واألدباء والكتاب
على احلياة العامة يف اليمن ..لتأتي بعدها مرحلة
السياسي ورموز الصفوة اإلجتماعية والقبلية والفكرية
والسياسيون وغيرهم من أبناء الوطن)6( .
املؤسسات الدستورية احلديثة (كاألحزاب
يف كال الطرفني وبعد نداءات اإلرادة الشعبية من
والتنظيمات السياسية ومنظمات اجملتمع املدني)
اجلانبني جـاءت حلظة احلسم احلضاري والتاريخي
البعد الثقايف واالنساني
التي قطعت شوطاً متقدماً يف عملية التحديث
املتمثلة يف إعالن إعادة حتقيق وحدة الوطن يف الـ22من
السياسي واالجتماعي من خالل استيعاب القوى
مايو  1990الذي أعتبرها الكثير من أرباب الفكر
ثقافياً وإنسانياً تظل الوحدة هي مصدر التنوع
التقليدية التي مازالت فاعلة يف اجملتمع اليمني
والرؤى املستنييرة التي تنشد هذا النصر لليمنيني "مبثابة
الهائل الذي مثل الكاريزما احلقيقة للهوية الوطنية
املعاصر ،ونستطيع القول بأن القوى التقليدية لم
مشروع حضاري تعدى بدالالته وأهميته البعد الوطني
بثرائها الكبير والذي جتاوز البعد القومي العربي
ترفض قيم التحديث االجتماعي والسياسي بل
طالبت به من خالل مختلف
القبائل
الفعاليات التي نفذتها
فجر يوم الـ( )22من مايو وحده الذي كسر حاجز املستحيل وحول خط التماس املكهرب بالعداوة والتفرقة
اليمنية وهنا ينبغي على تلك
املؤسسات الدستورية أن تعمل إلى قلب ينبض يف جسد خارطة اليمنية وهناك يف مكيراس كواحدة من مناطق خطوط التماس تشعر بال
على توظيف هذه الوالءات
شك وبال مواربة ماذا تعني الوحدة اليمنية على الصعيد اجلغرايف واالجتماعي واألسري ..ومن خالل مالمح
لتنمية الوالء الكلي لليمن خدمة
الساكنني النقية وأحاديثهم الصادقة تشعر أن الوحدة كانت حلماً فصارت واقعا وكان غيابها مأمتاً يف كل
للصالح العام ،وهذا االجتاه
املؤسسات
سيجعل كل تلك
صباح وأضحى وجودها فرحاً ال يبارح القلوب ..ومهما بلغت األزمات باليمن املوحد تشعر أن هذه املناطق
مقبولة ومرغوبة يف أوساط
اجلماهير بشكل أكثر وأن تعتمد
بابناءها الذين خبروا التشطير معاناةً هم أكثر من غيرهم يشعرون مبكانتها احلقيقية وخيرها الكبير
على العناصر األكثر تأهيال)4( .

“

كمسب وطنيا وقومياً ..وهذه أبرز مالمح البعد اإلجتماعي للوحدة اليمنية املباركة لكننا قبل احلديث عن
األمن البحري محلياً وقومياً األهمية الثقافية والسياسية واالقتصادية للوحدة سنعرج على عوامل الرغبة املنطقية الداعية للوحدة اليمنية
املباركة جغرافيا وأزلياً ،مع إشارة ملا كان يدور من جهود يف األشهر القليلة التي سبقت الوحدة املباركة.
تعتبر الوحدة اليمنية من أهم

مصادر االستقرار يف املدخل
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“

الهوامــــــــــــــــــــش:

( )1ورقة العمل املشار إليها يف منت املادة نشرت يف
صحيفة  26سبتمبر االثنني  17مايو  2010م العدد
املوافق  6جمادي الثانية 1431هـ الدكتور/محمد
توفيق محمد أستاذ اجلغرافيا املساعد بكلية األداب
بجامعة تعز.
( )2نفس املصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
( )3نفس املصـــــــــدر
( )4صحيفة اجلمهورية احملرر السياسي
الرابطhttp://www.algomhoriah.net/:
articles.php?lng=arabic&print=18
973
)(5من دراسته التاريخية املطولة املعنونة بـ
(املشاركة السياسية يف اليمن يف الفترة من 1962م
إلى 2007م) والتي نال الباحث اليمني علي مطهر
العثربي درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية بامتياز
من جامعة أم درمان بجمهورية السودان الشقيق.
( )6صحيفة  26سبتمبر االثنني  17مايو 2010
م العدد املوافق  6جمادي الثانية 1431هـ الدكتور/
محمد توفيق محمد..
(http://www.algomhoriah.net/ )7
articles.php
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علي محسن صالح األحمر ( 20يونيو )1945
أبرز شخصية عسكرية واجتماعية مينية ،وأحد
مؤسسي حزب املؤمتر الشعبي العام وعضو اللجنة
الدائمة للمؤمتر الشعبي العام لثالث دورات متتالية
من تاريخ تأسيس املؤمتر الشعبي العام 1980م
وفترة الدورة ثالث سنوات وعضو جلنة الدفاع
باللجنة الدائمة للمؤمتر الشعبي العام .كان قائد
الفرقة األولى مدرع وقائد املنطقة الشرقية الغربية
والرجل الثاني يف اليمن بعد علي عبد اهلل صالح
شارك يف حرب اجلبهة عام  1979وحرب صيف
 1994ونزاع صعدة وكان يُعتبر أقوى رجل يف
املؤسسة العسكرية.
انضم لالحتجاجات الشعبية يف اليمن عام 2011
التي انتهت بتوقيع املبادرة اخلليجية عام 2012.
كجزء من خطة مُعلنة لهيكلة اجليش اليمني،
حٌلت الفرقة األولى مدرع وعُني مستشارا لرئيس
اجلمهورية
لديه عالقات قوية مع دول اخلليج خصوصا
السعودية  ،كما ينظر اليه بأنه على عالقة وطيدة
باجلماعات السلفية يف اليمن وكان يد علي عبد اهلل
صالح اليمنى ومُنَّفذ النظام .دُمرت الفرقة األولى
مدرع التي أسسها بتقدم جماعة احلوثيني من
محافظة صعدة مروراً مبحافظة عمران وصوالً إلى
صنعاء ومع سيطرة جماعة احلوثي على صنعاء
حيث كان القضاء عليه أحد اهدافها املعلنة ،غادر
إلى السعودية يف  24سبتمبر 2014
يف  22فبراير  ،2016أعلن عبد ربه منصور هادي
عن تعيينه ملنصب "نائب القائد األعلى للقوات
املسلحة" ،إلى إصدار قرار آخر يف  3آبريل من
نفس السنة بتعيينه نائبًا للرئيس خلفًا خلالد بحاح.
القرار الذي اثار كثير من اجلدل بني من عارضه ومن
أيده بشدة ،غير ان كثيرين رأوه رسالة واضحة من
الرئيس هادي وقوات التحالف لتوجههم نحو احلسم
العسكري واستعادة السيطرة عسكريا على العاصمة
نظرا ملا يتمتع به محسن من مرونة يف حتالفاته وعالقة
قوية بالقبائل وقادة اجليش ،ومن شأن تعيينه استمالة
هذه القبائل خصوصا يف مناطق الشمال لصف قوات
الشرعية بقيادة الرئيس هادي .

اليمن YEMEN

الفريق علي محسن األحمر..

النسر اجلمهوري العتيق الذي الميكن هزميته

النشأة والتعليم
ولد يف قرية بيت األحمر ،يف مديرية سنحان يف
محافظة صنعاء  ،ودرس الصفوف األساسية وحصل
على معادلة يف الثانوية العامة .التحق باجليش اليمني
عام  ،1961يف "السرية الرابعة" ،ويف عام  1968رُقِّيَ
من جندي إلى رتبة مالزم أول ،ثمّ التحق ب"الكلية
احلربية اليمنية" عام  ،1971وحصل منها على شهادة
البكالريوس يف العلوم العسكرية عام  ،1974وعقب
حصوله على تلك الشهادة أن رقّيَ إلى رتبة نقيب.
التحق مبعهد الثاليا يف تعز ،فحصل على شهادة قادة
كتائب ،كما حصل على زمالة الدكتوراه من أكادميية
ناصر العسكرية العليا يف القاهرة سنة 1986وظل
يترقى حتى وصل إلى رتبة لواء ركن .قبل ان يصدر
الرئيس هادي قرار بترقيته إلى رتبة فريق ركن يف عام
2016.
يف إحدى وثائق ويكيليكس ،يقول حميد األحمر أن
علي محسن األحمر "ابن عمه العاشر ،وليس أقرب
من ذلك" .وبحسب صحيفة الغارديان
يشار إليه أنه ابن عم أحد اخوة صالح
الغير األشقاء ،وبعض التقارير تزعم
لديه
أنه األخ الغير شقيق لصالح.

*

العمل العسكري
عمل يف اجملال العسكري قائد سرية
مشاه من لواء املغاوير 1970م ،ثم
قائد سرية دبابات يف اللواء األول
مدرع 1975م ،ثم قائد الكتيبة الرابعة
دبابات مستقلة 1977م ،ثم أركان
حرب اللواء األول مدرع 1978م ،ثم

أركان حرب الفرقة األولى مدرع وقائد اللواء
األول من الفرقة يف يناير 1983م ،ثم قائد املنطقة
العسكرية الشمالية الغربية أركان حرب الفرقة يف 8
يناير 1995م ،ثم قائد املنطقة العسكرية الشمالية
الغربية وقائد الفرقة األولى مدرع يف  22يناير
2001م ،ثم مستشاراً لرئيس اجلمهورية لشؤون
الدفاع واألمن يف  10إبريل 2013م ،ثم نائباً
للقائد األعلى للقوات املسلحة يف  22فبراير
املواقف واملهام
من خالل تدرجه يف املناصب العسكرية ساهم
شارك يف حروب الدفاع عن النظام اجلمهوري يف
عدة جبهات ،ويف احلرب التي دارت بني النظام
امللكي واملؤيدين للجمهورية املسنودين باجليش
املصري آنذاك املعروفني بإسم اجليش اجلمهوري،
واملعروفة بـحصار السبعني .وينظر إليه على انه
املساهم األكبر يف تشكيل القوات املسلحة اليمنية
خصوصا بعد تركيز الرئيس السابق علي عبد اهلل
صالح على بناء احلرس اجلمهوري الذي اوكل
قياده لنجله احمد علي ،والقوات اخلاصة الذي

اوكل قيادتها لنجل اخيه طارق صالح .وقد اسس
الفريق محسن الفرقة األولى مدرع حتت قيادته والتي
كانت عبارة عن عدة الوية منتشرة يف عدة مناطق
داخل اجلمهورية اليمنية.
ويف مارثون التفاوض حول الوحدة اليمنية كان
محسن عضوا مهما وفاعال يف جلان التهيئة للوحدة،
وبعد حتقيق الوحدة كان أحد أهم اعضاء جلان اعادة
تنظيم ودمج القوات املسلحة اليمنية .ويف مطلع
االلفينات عني نائبًا لرئيس اللجنة العسكرية اليمنية
السعودية املشتركة ملعاجلة االختالالت العسكرية
واألمنية بني البلدين ،وحللِّ قضايا احلدود وكان ميثل
اجلانب السعودي فيها الفريق أول ركن األمير خالد
بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع
باململكة العربية السعودية ويف عام  2004كلفه
الرئيس السابق صالح بقيادة العمليات العسكرية ضد
جماعة احلوثيني.
ويف العام  2011شكل انضمامه لثورة الشباب نقطة
فارقة اسهمت يف سقوط نظام الرئيس علي عبداهلل
صالح الذي كان مبثابة الذراع األمين له طوال فترة
حكمه ،لكن األخير بتحالفه مع احلوثيني استطاع أن
يقلص من نفوذ الرجل ويجبره على مغادرة العاصمة

عالقات قوية مع دول اخلليج خصوصا السعودية  ،كما ينظر اليه بأنه

على عالقة وطيدة باجلماعات السلفية يف اليمن وكان يد علي عبد اهلل صالح
اليمنى ومُنَّفذ النظام .دُمرت الفرقة األولى مدرع التي أسسها بتقدم جماعة
احلوثيني من محافظة صعدة مروراً مبحافظة عمران وصوالً إلى صنعاء ومع
سيطرة جماعة احلوثي على صنعاء حيث كان القضاء عليه أحد اهدافها املعلنة،
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صنعاء من خالل دعمه جلماعة احلوثيني سياسيا
وعسكريا واجتماعيا .وبرغم ان كثيرين اتهموا
الرئيس هادي ايضا بالتساهل مع جماعة احلوثي
لغرض التخلص من نفوذ محسن اال سيطرة
جماعة احلوثي على القصر الرئاسي واجبار هادي
على الهروب إلى عدن ثم إلى الرياض دفع األخير
إلى اعادة االستعانة مبحسن بوصفه اخليار الوحيد
امامه الستعادة سلطته اذ عينه يف  4ابريل 2016
نائبا له وأوكل اليه قيادة قوات الشرعية الدستورية
الستعادة العاصمة
ومنذ تعيني محسن نائبا للرئيس ،ساهم يف حتريك
جبهات القتال ضد احلوثيني  ،وتولى االشراف
على عدد من املعارك ومنها مارب وميدي مبحافظة
حجة وتعز وشبوة ،كما كان له اسهاما فاعال يف
معركة اخراج تنظيم القاعدة يف محافظة
حضرموت .ويكاد ال يخلو مجلس محسن يف
الرياض من اجتماعات متواصلة مع رجال القبائل
والقادة العسكريني لغرض التحشيد والتنسيق
حلرب "استعادة العاصمة" .كما كان محسن محور
اجتماعات مكثفة مع عدد كبير من السفراء على
رأسهم سفراء الواليات املتحدة االمريكية
وبريطانيا والدول العشر الراعية للمبادرة
اخلليجية ،اعقبها تصريحات متتالية من محسن
بدعمه ملبادرة السالم التي عقدت يف الكويت نهاية
ابريل . 2016
العمل السياسي
عمل عضوًا يف اللجنة التحضيرية للحوار الوطني
التي عملت على صياغة امليثاق الوطني ،وعضوًا
يف اللجنة الدائمة حلزب املؤمتر الشعبي العام لثالث
دورات متتالية ،وعضوًا يف جلنة الدفاع باللجنة
الدائمة.
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زورونا يف
مكتبنا
اجلديد
الواقع على
شارع شايفر

ضع إعالنك
يف اجمللة
العربية األمريكية
األولى يف الواليات
املتحدة وكندا
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اخلليج العربي
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إنهاء اإلنقالب (أمّ القضايا) أمام وزير اخلارجية اليمني اجلديد

اليماني :على احلوثيني عدم املراهنة على إيران ألنها تنهار
لندن :بدر القحطاني  -انهمرت االتصاالت على هاتف خالد اليماني ،مندوب اليمن الدائم لدى األمم
باملتحدة يف نيويورك مساء األربعاء  23مايو (أيار)  2018الذي صار وزيرا للخارجية اليمنية .وتلقى
النبأ فور وصوله إلى مقر حفل إفطار رمضاني ،مع مجموعة من سفراء الدول اإلسالمية يف
ضيافة السفير العماني“ .من هول التفكير يف حجم املسؤولية التي ألقيت للتو على كاهلي تناولت
مترة ،وقطعة سمبوسة كانت أمامي .طلب مني الزمالء بترديد القول تفضل كل من هنا أو هنا،
حتى كدت أن أصاب بالسقم“ .لم يكن لدى الوزير معرفة مسبقة بشأن توزيره وفقا ملا يقول ،لكنه
أشار إلى وجود “عناصر عن املوضوع ،لكن لم أتصور أنه سينجز يف هذه الفترة الوجيزة“.
”ماذا ستفعل فورما تنتهي من أداء القسم” ،و”على ماذا
ستركز خالل أول أيامك” ،و”ما قصة ردك القاسي على
مندوب إيران يف األمم املتحدة” وماذا حتمل من ذكريات
يف كوبا .انهمرت األسئلة مثلما انهمرت التهاني على
الوزير يف مكاملة استغرقت  25دقيقة ،حاولت خاللها
(الشرق األوسط) طرح أسئلة لم تقتصر على اجلانب
السياسي وحسب ،بل امتدت إلى جتربته إبان دراسته
بجامعة هافانا يف كوبا ،وذكريات الصحافة التي نالت
نصيبا من بداية حياته العملية ،وصوال إلى الشخصيات
التي يعتبرها الوزير اجلديد الذي يتولى املهمة يف وقت
عصيب على اليمن ،قدوة له على الصعيد اليمني،
والعربي ،والعاملي.
وبعدما ركض يف ردهات ومكاتب وقاعات مقر األمم
املتحدة يف نيويورك ،حامال لواء قضية اليمنيني ،حامال
نصيحة وجهها إليه الرئيس هادي بأن يعمل بضراوة
على التحدث مع العالم عن الكابوس احلوثي الذي
كان يحيق باليمن واملنطقة؛ سيكون اليماني ثالث ثالثة
تولوا ملف اخلارجية منذ دخول اليمن نفق االنقالب
احلوثي املدعوم من إيران ،بعد الدكتور رياض ياسني
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سفير اليمن لدى فرنسا ،والدكتور عبد امللك
اخملاليف مستشار الرئيس هادي حاليا.
كما سيقود فريق التفاوض احلكومي اليمني من
جانب الشرعية ،لذلك ،ستكون أم القضايا هي
إنهاء االنقالب ،باإلضافة إلى حتسني أداء عمل
وزارة اخلارجية اليمنية التي يرى الوزير أنها
تعرضت لظلم جراء احلرب.
اليمني الدستورية الثانية
يتذكر وزير اخلارجية اليمني خالد اليماني ذكريات
أدائه اليمني الدستورية األولى عندما عني مندوبا
لدى األمم املتحدة يقول” :دوما يتبادر إلى ذهني
ذلك املوقف ،يف يوم  11يناير (كانون الثاني)
 2015كان ذلك يف صنعاء احلبيبة وأمام رئيس
اجلمهورية ،ذكريات ال تنسى ،كان لقاءً استثنائياً
أن يلتقي رئيس اجلمهورية مع مندوب بالده لدى
األمم املتحدة ملدة ساعة .استعرض خاللها الرئيس
الكثير من مشاكل اليمن ،وعرض رؤيته العميقة

ملستقبل اليمن وهواجسه حول اخلطر القادم على
صنعاء بدعم من إيران .كان هذا قبل أيام من
انقضاض احلوثيني على صنعاء ،واالنقضاض النهائي
على مؤسسات الدولة ،يف  11يناير أديت اليمني
الدستورية ،وبعدها بعشرة أيام متاما سقطت الدولة
وسيطرت امليليشيات على كل مؤسسات الدولة
بالقوة ،ووضعت رئيس اجلمهورية يف اإلقامة
اجلبرية .كان هادي يتحدث يف اللقاء وكأنه يرى هذا
الكابوس يسقط على اليمنيني.
كان يوجهني بالقول :واجبك وأنت تتحدث إلى
العالم أن يدرك اجملتمع الدولي والدول دائمة العضوية
يف مجلس األمن خطورة هذا الكابوس احلوثي
اإليراني الذي ينقض على اليمن ،والذي ال ميكن أن
يفلت البالد إال بعد أن يتسبب باملآسي والدمار والقتل
وسفك الدماء البريئة؟ .مستدركا :نحن اليوم يف
العام الرابع من هذه الكلمات ،أرى اليمن فعال دمرته
هذه امليليشيات الغاصبة ،وأراها اليوم يف وضع
يستدعي مننا جميعا كيمنيني وكأشقاء بأن نحث
اخلطى إلنهاء هذه األزمة ووضع نهاية لهذه احلرب
وهزمية هذا املشروع اإليراني يف اليمن.
ال مفاوضات قبل تسليم السالح
يقول اليماني إنه سيركز يف املقام األول على (القضية
الرئيسية) ،املفاوضات واجلهود التي تبذل اآلن لدعم
حتركات مارتن غريفيث املبعوث األممي لليمن.
”نحن يف احلكومة اليمنية نعمل على مدار الساعة يدا

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

بيد مع مكتب املبعوث اخلاص حتى يتمكن من تقدمي
أفكاره يوم السابع من يونيو (حزيران) املقبل ،بعد
التشاور مع احلكومة اليمنية” .وستكون هناك
اجتماعات خالل الفترة القليلة املقبلة للمبعوث
األممي مع الرئيس اليمني ،وسيكون هناك أيضا لقاء
خاص مع الفريق التفاوضي (من جانب الشرعية)
مع غريفيث .كل ذلك يصب يف إطار اجلهود التي
يبذلها املبعوث يف املنطقة.
* هل لديك فكرة مسبقة عما ناقشه املبعوث مع
احلكومة الشرعية منذ توليه املهمة؟
 يجيب الوزير بالقول :ما زال احلديث يدور حولاألفكار التي حتدثنا عنها يف الكويت ،إذ أجنزنا جزءا
مهما من اتفاق شامل رفضه الطرف االنقالبي يف
اللحظات األخيرة وهرب من طاولة املفاوضات
ورفض التوقيع على االتفاق .واليوم يعودون
ليطرحوا الترتيبات السياسية كي تسبق الترتيبات
األمنية والعسكرية ،ومعلوم أن االنقضاض على
الدولة يف يناير (كانون الثاني)  2015جرى بفعل
تغليب (السياسي) على (األمني) ،فبعد أن نال
الطرف احلوثي مراده انقلب على التوافقات الوطنية
التي انعكست يف اتفاق السلم والشراكة والتي قدم
فيها فخامة الرئيس التسهيالت حتى ينقذ الوطن من
املآل الذي وصلنا إليه اليوم.
ويشدد بالتأكيد على أن املبدأ األساسي أنه ال ميكن
احلديث عن أي ترتيبات سياسية ألننا نعتبرها حتصيل
حاصل إذا ما أجنزنا االنسحاب وتسليم األسلحة
الثقيلة واملتوسطة والصواريخ .ال ميكننا أن جنرب
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املُجَرَب ،نحن جربناها يف اتفاق السلم والشراكة.
يجب أن ينتهي االنقالب .يكرر الوزير بعبارة أخرى:
األساس هو أن يتم سحب األسلحة والصواريخ التي
يتم اليوم االعتداء من خاللها على الشعب اليمني
واالعتداء على أراضي اململكة العربية السعودية ،وعلى
البنى التحتية املدنية يف اململكة العربية السعودية ،وعلى
البنى التحتية يف اليمن .ويعيد التأكيد أن “هذه األسلحة
والصواريخ ينبغي أن تسلم ،وال مجال للحوار أو
التفاوض فيها ،ينبغي تسليم األسلحة الثقيلة
واملتوسطة ،وأن تنسحب تلك امليليشيات ،ويبقى
الترتيب السياسي حتصيل حاصل ،سيتم ترتيبه من دون
شك ،الترتيبات السياسية بوجود وبحضور الطرف
االنقالبي“.
استعادة القدرات الدبلوماسية
“من أولوياتي باإلضافة مللف املفاوضات باعتباري
مسؤوال عن امللف حتت قيادة فخامة الرئيس ،سألتفت
إلى أوضاع وزارة اخلارجية اليمنية .سيكون حتركي
األول بعد أدائي لليمني الدستورية وأخذ التوجيهات من
فخامة رئيس اجلمهورية سيكون التوجه إلى مقر أعمال
وزارة اخلارجية ،ولقاء قيادات الوزارة للحديث حول
ما ميكن أن نفعله معا“.ويتعهد الوزير بأنه ال يؤمن بأن
هناك “ون مان شو“ (مصطلح إجنليزي يشير إلى التفرد
باتخاذ القرار والظهور يف الصورة دوما مع تهميش
اآلخرين وجهودهم) ،مضيفا :يجب أن يكون هناك
فريق ينجز املهمة.
ويعتقد اليماني أن “اخلارجية اليمنية ظُلِمتْ يف هذه
األزمة واحلرب .كانت الوزارة متلك القدرات الطيبة،
وأمتنى أن نسترجع هذه القدرات ،ونعيد هذا االحترام
للدبلوماسية ومؤسساتها ،حتى نكون رديفا للعسكري
يف معركتنا الستعادة الشرعية واالنتصار على العصابات
الباغية“.
إيران واالستفزاز

اليمنية التي حطمها االنقالبيون“.
ويقول إن “جهود احلكومة وجهود
فخامة األخ الرئيس هي جهود سالم
نحن نحمل رسالة حياة ،مع شركائنا
يف التحالف ،وعندما نرى اململكة
العربية السعودية ودولة اإلمارات
العربية املتحدة ودول التحالف تخوض
عمليات عسكرية يف اليمن ويف الوقت
نفسه تخوض عمليات إنسانية عميقة
تعيد بناء اإلنسان الذي دمره احلوثي،
وتعيد بناء النفسية اليمنية التي حطمتها
احلرب ،وتوزع اخلير على كل أرجاء
اليمن ،وتعيد إعمار ما دمرته آلة
احلرب احلوثية ،كل هذا يؤكد أن
مشروع استعادة الدولة وأن التحالف
الذي يسعى إلعادة الشرعية بقيادة
السعودية وخادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز إمنا هو
مشروع حياة يف مقابل مشروع املوت
الذي أحضرته إيران وميليشياتها احلوثية
إلى اليمن“.

اخلليج العربي
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* من قدوتكم على الصعيد اليمني
والعربي والعاملي»
يف تاريخ وزارة اخلارجية اليمنية ،كانالراحل الدكتور عبد الكرمي اإلرياني -
رحمه اهلل  -عَلَما يف السياسة ،ومرجعا
عميقا وخبيرا بشؤون اليمن وأهل
اليمن .كان دبلوماسيا من الطراز
األول .قال لي الرئيس هادي إن موته
الذي كان يف العام األول من األزمة
خسارة كبيرة له شخصيا ،ألنه فقد
الرفيق وفقد السند الذي كان يعتمد
عليه ،حيث كانوا شركاء يف مشروع استعادة
الشرعية حيث كان الراحل يساند الرئيس هادي
وقال قوال مأثورا ،حيث حكى لي حينما زارني يف
نيويورك بعد شهرين من اندالع احلرب أنه قال لي
يجب أن تفخر مبا تقوم به دفاعا عن الشرعية يف
األمم املتحدة ،فواهلل لو كانت الشرعية عصا مهترئة
يف آخر الغرفة لتمسكت بها ،ألننا لو فقدنا
الشرعية فقدنا اليمن .وستتحول البالد لدولة
عصابات».
أما عربيا ،فيقول الوزير“ :أنا معجب باألمير
املرحوم سعود الفيصل .كان حكيما عميقا له أبعاد
كبيرة يف فهم طبيعة مجتمعاتنا ،وتعقيداتها وصدق
مجتمعاتنا يف التعاطي مع األمور.
كان يحمل دوما رسائل خير لليمن وكان الرجل
محبا لليمن ،وال ميكن أن ننسى ذلك الرجل
وسيبقى دائما يف القلب ،وسيبقى نبراسا لنا نقتدي
من ضوئه يف هذه الطريق املظلمة التي منر بها“.
على الصعيد العاملي هناك كثر“ :قد تختلف أو
تتفق معهم“ ،لكن اليماني اختار “هنري كيسنجر،
فهو شخص ال تستطيع إال أن تنظر إلى قدرته
الهائلة على حتليل وتفكيك عناصر القضايا
والذهاب عميقا يف التقييم ملصلحة فكرته التي
يدافع عنها .لكنه دبلوماسي من العيار الذي ال

يتوفر هذه األيام ،يف أي مكان .دبلوماسي حصيف
الرؤية“.
ويقول :أعتقد إذا ما جمعت هؤالء الثالثة ،أنا أتطلع
بتواضع جم أن أكون قبسا صغيرا من روحهم يف
العالم الدبلوماسي.

يرسل وزير اخلارجية اليمني رسالة غير مباشرة
للحوثيني مفادها أن “الطرف االنقالبي إذا كان يراهن
على إيران فإيران تتعرض اليوم لضغط دولي تقوده
الواليات املتحدة“ .ويقول إن “هذا النظام اإلرهابي
الذي يزود امليليشيات اإلرهابية يف كل العالم قريب من
االنهيار نتيجة الضغوطات الدولية والضغط الشعبي
ذكريات الدراسة يف هافانا
اإليراني الذي يعاني األمرين فيما دولته اإلرهابية
تصرف املليارات هنا وهناك من أجل فكرة توسعية
* هل حتمل ذكريات من كوبا عندما تخرجت من
معتوهة“.
جامعة هافانا يف العام  1990خصوصا أنها كانت فترة
وزاد بالقول :ال ميكن للعالم املتمدن واملتحضر الذي
متغيرة سواء لليمن أو كوبا معا»“ .يقول الوزير:
يحترم القانون الدولي أن يقبل بوجود دولة راعية
“كانت كوبا حقيقة يف أيامها الصعبة نظرا لسياسة
لإلرهاب وراعية لكل امليليشيات التخريبية واإلرهابية
“الغالسنوست“ (كلمة روسية تستخدم كناية إلى
يف املنطقة .إيران إذا أرادت أن تكون جزءا من النسيج
سياسة االنفتاح والشفافية باملؤسسات احلكومية يف
االجتماعي والثقايف والسياسي يف منطقتنا فيجب أن
االحتاد السوفياتي) ،و“البيريسترويكا“ التي قادها
تعقلن سلوكها ،فسلوكها اليوم سلوك إرهابي يشجع
ميخائيل غورباتشوف ،تعاني األمرين ،إال أنهم
ويحث على انتشار العنف يف املنطقة.
استطاعوا التعايش مع الوضع“ .قدمت كوبا وال
“مبا أن احلديث هنا عن إيران“ .كان ردك الفتا عندما
نستطيع أن ننسى عشرات اآلالف من املنح لليمنيني
قلت إن مندوب إيران يف مداخلته يف مجلس األمن قبل
واآلسيويني والالتينيني واألفارقة ومن دول معدمة،
أيام كان (يتباكى على اليمن) يجيب الوزير بالقول:
ويف مجاالت إنسانية كبيرة ،ولهذا نحتفظ نحن يف
استفزني ألنه كان يتحدث بلغة احلمائم ولغة الدفاع عن
املنطقة بعالقات ودية وشعبية لشعب قدم التضحيات.
اإلنسان وكأنهم ليسوا هم من يرسل اخلراب والدمار
وما يتعلق بالعالقات األميركية  -الكوبية شأن يتصل
لليمن ،هل تعلم أن جل ما متكنا من نزعه من األلغام
بالشعبني الكوبي واألميركي .نحتفظ بعالقات طيبة
التي يزرعها احلوثيون فيها عالمات
الصناعة اإليرانية ،حتى وإن حققنا
السالم اليوم ،سنحتاج إلى عشرات يرسل وزير اخلارجية اليمني رسالة غير مباشرة للحوثيني مفادها أن
السنني لنزعها ،لن يكون هناك
”الطرف االنقالبي إذا كان يراهن على إيران فإيران تتعرض اليوم
إمكانية للعيش اآلمن
يف املناطق التي زرعت فيها األلغام
لضغط دولي تقوده الواليات املتحدة” .ويقول إن ”هذا النظام
نتيجة هذه العقلية التي تقوم على
أساس املوت ،واملوت حتركه أيادي
اإلرهابي الذي يزود امليليشيات اإلرهابية يف كل العالم قريب من
إيران
يف املنطقة.

“

إعادة بناء (النفسية اليمنية)
يصف اليماني ما يفعله التحالف من
جهد عسكري وإنساني وتنموي يف
الوقت ذاته ،بأنه إعادة “لبناء النفسية

االنهيار نتيجة الضغوطات الدولية والضغط الشعبي اإليراني الذي
يعاني األمرين فيما دولته اإلرهابية تصرف املليارات هنا وهناك من
أجل فكرة توسعية معتوهة”.
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“

مع الواليات املتحدة ،وال نرى أننا مخولون باحلكم
على التجربة الكوبية إذ أننا ال منلك احلق يف احلكم
على جتارب الشعوب ،فلكلٍ مناهله يف التاريخ،
ولكل أساليبه يف احلكم ،ولكن نتمنى مبا أننا أصدقاء
للشعب الذي قدم للشعب اليمني وقدم للشعوب
األخرى اإلسهامات اجلزيلة ،نتمنى له التوفيق.
أحمل ذكريات طيبة كثيرة خالل األيام التي درست
فيها يف هافانا ،درست فيها الصحافة والرأي العام.
وتعلمنا كيفية مواجهة احلملة اإلعالمية التي كانت
موجهة من دولة كبيرة عظمى يف ذلك الوقت مع
دولة صغيرة .وكيف تستطيع هذه الدولة أن تواجه
هذا الكم الهائل من القصف اإلعالمي بالبقاء.
رمبا أنهم يفتقدون إلى ما نسميه نحن حرية اإلعالم،
لكن هم يتمتعون بكثير من احلريات التي ال تتمتع بها
مجتمعات أخرى .فهناك حرية التطبيب ،حرية
التعليم ،وهناك أشياء ال نستطيع أن نحكم إذا
عرفناها بطريقة سوداوية باملطلق أو باإليجابية
املطلقة ،الشعب الكوبي هو من ميلك احلق باحلكم
على جتربته التي أعتقد أنها فريدة.
الركض الصحايف يف عدن
* كان من الالفت أن سيرتك الذاتية املنشورة يف
املواقع اإلخبارية لم تورد أنك عملت يف الصحافة».
 يجيب اليماني “ :أنا للعلم كنت أعمل يف صحيفة 14أكتوبر اليومية الرسمية يف عدن ،قبل الذهاب
للدراسة اجلامعية يف هافانا وبقيت فيها سنوات.
عملت يف مختلف القطاعات يف تلك الصحيفة،
وعملت يف مجال اإلخراج الفني بالصحيفة ذاتها.
وكنت من أدخل اخلط العربي إلى الصحافة العدنية
مبكرا بني األعوام  1978وحتى  ،1982مضيفا:
إنها جتربة ثرية يف الصحافة عشتها بني احلبر واملداد
والرصاص وهي طريقة الطباعة القدمية .كنت يف
طفولتي أذهب إلى املدرسة ومنها إلى مطابع 14
أكتوبر .كتبت أولى كتاباتي يف الصحافة وكتبت
الشعر وغطيت قضايا يف الساحة الفنية ،وأيضا الهم
اجلنوبي حينها ،كما كنت متخصصا يف مجاالت
العرض الفني يف عدن ،قبل أن أذهب للدراسة.
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فوز كاسح للسيسي
برئاسة مصر يف
انتخابات شهدت أكبر
نسبة تصويت للرئيس
أعلنت الهيئة الوطنية لالنتخابات يف مصر فوز الرئيس احلالي عبد الفتاح
السيسي بفترة رئاسية جديدة تستمر أربع سنوات بدءا من يونيو/حزيران
املقبل ،بنسبة  97.08باملئة من إجمالي األصوات الصحيحة.وقالت الهيئة إن
عدد املصوتني بلغ  24مليون و 254ألف ،بنسبة إقبال بلغت  41باملئة ،من
إجمالي عدد الناخبني املقيدين يف الكشوف االنتخابية والذي يصل إلى 59
مليون و 78ألف .فيما حصل منافس السيسي موسى مصطفى موسى رئيس
حزب الغد على  656ألف صوت بنسبة  2.9باملئة من األصوات الصحيحة.
ترحيب
وصرح بسام راضي ،املتحدث الرسمي باسم
الرئاسة املصرية ،أن العاهل السعودي سلمان بن
عبد العزيز قدم هنأ هاتفيا السيسي بالفوز يف
االنتخابات.
وأضاف راضي يف بيان صحفي أن امللك سلمان أكد
على "ما أظهرته النتائج النهائية من ثقة الشعب
املصري يف قيادة السيسي ملصر خالل املرحلة القادمة
ملواصلة مسيرة البناء والتنمية".
كما تلقى السيسي التهنئة من كل من الرئيس
اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة ،وسلطان عمان
قابوس بن سعيد ،والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات.
الى ذلك سيطر إعالن الهيئة الوطنية لالنتخابات عن
فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بوالية رئاسية ثانية،
على عناوين الصحف وألقت الصحف الضوء على
التهاني التي تلقاها الرئيس من الداخل واخلارج
وكذلك االحتفاالت التي شهدتها الشوارع وامليادين
ابتهاجا بهذا الفوز.
وأبرزت صحف " األهرام " و " األخبار" و "
اجلمهورية " إعالن الهيئة الوطنية لالنتخابات برئاسة
املستشار الشني إبراهيم فوز الرئيس عبد الفتاح
السيسي بفترة رئاسية ثانية ،بعد حصوله على21
مليونا و 835ألفا و 387صوتا من أصوات الناخبني
الصحيحة يف االنتخابات الرئاسية التي جرت يف
اخلارج والداخل وذلك بنسبة .%97.08بينما
حصل املرشح موسي مصطفي موسي على 656ألفا
و 534صوتا من األصوات الصحيحة للناخبني
بنسبة ،%2.92يف حني بلغت نسبة األصوات الباطلة
مليونا و 762ألفا و 231صوتا بنسبة. %7.27
ونقلت الصحف تصريح الشني الذي أوضح فيه أن
عدد املقيدين بقاعدة بيانات الناخبني بلغ  59مليونا
و 78ألفا و 138ناخبا وأن من أدلوا بأصواتهم خارج
البالد بلغ 157ألفا و 60ناخبا ومن أدلوا بأصواتهم
داخل البالد  24مليونا و 97ألفا و 92ناخبا
ومجموع من أدلوا بأصواتهم داخل وخارج البالد
 24مليونا و 254ألفا و 152ناخبا بنسبة .%41.5
ووجه املستشار الشني التهنئة للرئيس عبد الفتاح
السيسي على جتديد ثقة الشعب املصري فيه للمرة
الثانية قائال لقد حتملت حكم البالد يف الفترة األولي
يف ظل ظروف عصيبة وأديتها على أكمل وجه لذلك
جدد الشعب ثقته فيكم لفترة حكم ثانية وأنت أهل
لألمانة فسر على بركة اهلل وخلفك شعبك.
كما وجه رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات كلمة
للمرشح موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد
قائال لقد مارست حقك يف املشاركة السياسية ونلت
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احترام شعب مصر وبعث
املستشار الشني برسائل الشكر
والتقدير لقضاة مصر الشرفاء
الذين توجهوا خملتلف اللجان آلداء
رسالة حب لوطنهم وكذا رجال
القوات املسلحة والشرطة البواسل
وأكد الشني أنهم واصلوا العمل
ليال ونهارا لتأمني اللجان لتخرج
االنتخابات بأبهى صورها.
ووجه الشني أيضا الشكر للبعثات
الدبلوماسية واملتابعني من كل
املنظمات احمللية والدولية والذين
بلغوا 9793متابعا محليا و435
اجنبيا باالضافة إلى  153سفارة مت
توجيه الدعوة لهم ملتابعة
االنتخابات وخص بالشكر بعثات
اجلامعة العربية وجتمع الساحل
والصحراء والكوميسا واجمللس
القومي حلقوق اإلنسان واملرأة
وغيرهم.
وأشاد الشني بتغطية وسائل اإلعالم واصفا إياها
باحلرفية واملهنية وذلك يف متابعة االنتخابات وقدم
رئيس الهيئة الوطنية التحية للمرأة مؤكدا أنها كانت
الداعم األول لالنتخابات ولم تتأخر يوما عن تلبية
نداء الوطن.
وأشار الشني يف كلمته إلى أن الوطن مير بلحظات
فارقة يسجلها التاريخ بأحرف من نور وأن الشعب
املصري سطر ملحمة يف حب مصر ملحمة جسدت
نضال هذا الشعب من أجل العدالة والدميقراطية
والكرامة وسعي لتحقيق هذا احللم من خالل ثورتني
شهدهما العالم بأسره حتى أصبح احللم حقيقة
ومارس الشعب الدميقراطية يف انتخابات داخل البالد
وخارجها وأكد الشني أن العالم بأسره تابع اصطفاف
املصريني خارج وداخل البالد حاملني رايات وطنهم
معلنني الوالء له واستمر توافدهم باملاليني حتى
الساعات األخيرة من االقتراع بل وبعد انتهاء مدة
االقتراع يف ظل ظروف مناخية صعبة معلنني انهم هم
مصدر السلطات واتخذوا من الدميقراطية منهاجا
للحياة واسلوبا للتداول السلمي للسلطة .واشار
الشني إلى أن االنتخابات جرت حتت إشراف قضائي
كامل وبلغ عدد القضاة املشرفني  18ألفا و808
قضاة و 124ألف أمني جلنة عامة.
كما أبرزت كافة الصحف ،الكلمة التي ألقاها
الرئيس السيسي  -مبناسبة هذا الفوز  -ووجه فيها
الشكر إلى الشعب املصرى  ،وشدد على أن يظل
عهده معهم هو اإلخالص يف عمله من أجل رفعة
الوطن  ،وعلي أنه سيواصل العمل بالصدق

والشفافية  ،ونقلت عنه قوله " إن ثقته فى عبقرية
األمة ال حتتمل الشك ،وإنه لم يخب رهانه على
الشعب املصرى يوما.
ووجه الرئيس فى كلمته الشكر للمرأة املصرية
التى وصفها بصوت الضمير وأيقونة التحدي،
وأشار إلى أن مصر تسع كل املصريني مادام
االختالف فى الرأى ال يفسد للوطن قضية.
كما وجه الرئيس الشكر ملنافسه فى االنتخابات
موسى مصطفى موسى الذى خاض وأعضاء
حملته االنتخابية منافسة وطنية شريفة ومتحضرة
دللت على ما يتمتع به من حس وطني عال وأداء
سياسي راق.
فيما أبرزت صحيفة ،األخبار بتوجيه املهندس
موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد
واملرشح املنافس يف االنتخابات الرئاسية التحية
للرئيس السيسي بفوزه يف االنتخابات الرئاسية،
قائال :هو الرجل املناسب الستكمال مسيرة
التنمية ملا لديه من شعبية ،وأؤكد له أني
سأتكاتف معه للنهوض بالبالد".
وأضاف موسى ،أن الشعب املصري ضرب مثال
يحتذى به يف ممارسة حقه الدميقراطي ،متمنيا
التوفيق للرئيس عبدالفتاح السيسي ،قائال
"?سنتعاون مع أعضاء احلزب خلوض املعارك مع
شبابنا جلعلهم نوابا يف ."2020
كما أبرزت الصحف التهاني التي انهالت من
زعماء وملوك ورؤساء دول العالم فور اإلعالن
الرسمي عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي
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بفترة رئاسية ثانية ،حيث سارع الزعماء بتهنئة الرئيس،
ومتنوا له وللشعب املصري مزيدا من التقدم والرقي.
وأكد الزعماء يف رسائل التهنئة أن الفوز الكبير للرئيس
السيسي يعكس ثقة املصريني يف قيادته للبالد ورؤيته
لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها كل قطاعات
الدولة ،وأضافوا أن الفترة الثانية ستشهد مزيدا من
التقدم الذي من شأنه أن يحدث نهضة شاملة يف
االقتصاد املصري.
كما أشارت الصحف إلى إرسال أعضاء مجلس النواب
رسالة تهنئة للرئيس أعربوا فيها عن متنياتهم بالتوفيق
والسداد للرئيس ،وحمل أعضاء اجمللس أعالم مصر
خالل اجللسة العامة للبرملان ،وأشارت إلي إرسال
الوزراء واحملافظني رسائل تهنئة للرئيس ،تعهدوا خاللها
مبواصلة العمل كل يف مجاله مبا يؤدي يف النهاية إلى
رفعة الوطن ودفعه إلى األمام لتحقيق مستقبل أفضل
للمواطنني.
كما ألقت الصحف الضوء على االحتفاالت احلاشدة
التي انطلقت يف القاهرة واحملافظات بعد إعالن الهيئة
الوطنية لالنتخابات عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي
بوالية ثانية يف االنتخابات التي جرت أيام  26و 27و28
مارس املاضي.
وأشارت إلي أن املسيرات جابت الشوارع وجتمعت
احلشود يف امليادين مرددين هتافات تعلن عن تأييد ودعم
الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة مصر الستمرار
النجاح والتقدم والرخاء من أجل تثبيت أركان الدولة
املصرية واملضي قدما نحو االستقرار والبناء.
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شيخ جليل يجدد أمل شباب ماليزيا..

القصة الكاملة لـمهاتير
محمد وصعوده اجلديد

لم يكتب هذا التقرير ليتحدث عن قصة مألوفة” :رجل فقير يصعد إلى احلكم قادمًا من
قرية مهمّشة” ،بل عجوز طاعن يف السن يحفظُ دولةً يف دماغه ،يخرجُ من مكتبه
الفخم إلى مكتبٍ فخمٍ آخر حاملً لقب (رئيس الوزراء) ،إنه ملكٌ بل تاج ،مهاتير
محمد ،كبير السياسة املاليزية الذي ال يتحدث عنه الناس بسخطٍ أو بعني إعجاب.يف
هذا التقرير استعراضٌ عامٌ لتجربته ،مع مرور على منوّ ماليزيا االقتصادي الذي بدأ
قبل قدومه ،وجتاوز به مهاتير أزمةً مالية واجه فيها صندوق النقد الدولي .أيّ أفكار
يحملها هذا الرجل يف االقتصاد والسياسة؟ وكيفَ عادَ إلى مكتبه القدمي مجددًا ،على
الرغم من سنه الكبير ،واعتزاله من فترة طويلة للسياسة؟ وماذا تعني عودته؟
قذيفة من التاريخ حتتلّ ساحة كواالملبور
يعتبرُ مهاتير أسرته أسرةً فقيرة من متوسطي الدخل ،وُلدَ
يف  10يوليو (متّوز)  1925ملُعلم رياضيات ترك املدرسة،
وعملَ مدققًا ماليًا ،وترعرع يف بيتٍ ماالوي تقليديّ
مُكتظٍّ باإلخوة واألخوات ،تلقَّن فيه القيم املاليزية القدمية
واحدةً تلو األخرى من والدته القريبة له :األسرة،
والتواضع ،واالهتمام الشديد باملواعيد ،وأهمها احلرص
على التعلم والتعليم ،وغيرها من القيم (املاالوية
التقليدية) ،التي يتحسّر مهاتير على فقد األجيال اجلديدة
لها.
من املدرسة إلى كليّة الطب يف سنغافورة ،شابٌ طَري
العود يخافُ من اجلثث وتشريحها ،يتعلم الدرس
األول :إذا خفتَ شيئًا واجهه .هكذا يتحدث مهاتير عن
نفسه يف سيرته الذاتية( ،طبيب يف رئاسة الوزراء)،
شارحًا كيف مارس السياسة بعيني الطبيب :استماع
حقيقيّ للمشكلة ،ثم تشخيصٌ دقيق .هذا وصفه
لنفسه ،وإن كانت تبدو األمور
يف الواقع مختلفةً بعض الشيء.
خطا مهاتير خطوته احلقيقية األولى يف عالم السياسة
كعضوٍ يف البرملان املاليزي عامَ  ،1964منتقدًا كل شيء
ال يعجبه؛ فطُرد من (أمينو) ،التحالف السياسي األقدم
إلثنية املالويني يف ماليزيا؛ بعد انتقاده لرئيسها .ظلَّ
مهاتير ناشطًا؛ حتى عادَ إلى اللعبة مع أمينو مجددًا،
ودخلَ البرملان عام  1974بسمعةٍ عن أفكارٍ وخطط لديه
عن حتسني التعليم ،وبشكل مُفاجئ عُيّن وزيرًا للتعليم،
متجاوزًا بذلك البروتوكول املعتاد بأن تكون نائبًا للوزير
كتمرين قبل استالم حقيبةٍ وزارية بكامل مهامها.
وبعد أربع سنوات من حمله حلقيبة التعليم تويف أستاذه
عبد الرزاق حسني ،رئيس الوزراء الذي عيّنه يف منصبه.
وبوفاته صعدَ إلى رئاسة الوزراء حسني أون ،وصارَ
مهاتير نائبه .أن تكون نائب رئيس الوزراء ،فهذا يعني
الكثير يف ماليزيا ذلكَ الوقت؛ فاحلزب احلاكم (أمينو)
مسيطرٌ متامًا ،ويترأس احلزب رئيس الوزراء ،وبرحيله
يحلُّ نائبه مكانه .وهكذا ،ويف مشهد مفاجئ وغير
متوقع ،وجدَ مهاتير نفسه على أهمّ كرسي يف البالد ،يف
 16يوليو (متوز)  ،1981وكأن مهاتير أخذَ الكرسي إلى
جنّار خاص فصَّله وصاغه على قياس مهاتير فحسب،
فال يرتاح فيه أحدٌ غيره من بعده.
لم يكن مهاتير صغيرًا آنذاك؛ فعمره  56عامًا ،وظلَّ يف
منصبه حتى أواخر  ،2003تاركًا كرسيّه اخلاص مُقتربًا
من عامه الثمانني .فكيفَ عاد اليوم إلى الساحة على
الرغم من سنه الكبير 92 :عامًا؛ ليُحقق نصرًا مُستحقًا
على منافسه الذي نشأ يف ظلّ توجيهاته ،بتحالفٍ جديد
كسرَ التقليد املاليزي األقدم.
هزَّة أرضية :شرق آسيا بل مال
تعيشُ يف بلدك وقيمة مدخراتك وأمالكك وكل ما لديك
تنخفضُ يومًا بعد يومٍ فيما يُشبه انهيارًا جليديًا ،وكلفة
ربطة اخلبز قدميًا ال تكفي لرغيف واحد اليوم .هذه
ببساطة هي األزمة املالية اآلسيوية عامَ  1997انهارت
قيمة العملة ،ما الذي يُسبب حدوثَ ذلك؟ املضاربون
وانفتاح السوق دونَ قيود أو شروط.
ما حدث أن صندوق النقد الدولي كان يرعى ويحفّز
سياسات فتح السوق اآلسيوية أمام االستثمارات
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األجنبية ،على الطريقة الليبرالية :دونَ
قيود؛ فتتدفق املاليني من الدوالرات دون
أن تتمكن احلكومات من منعها ،أو
التحكم بها بأي شكل من األشكال،
تزدهر البالد وتُصبح (ثرية) وذات
استقرار ماليّ؛ فترتفعُ قيمة العملة ،
ويشعرُ املستثمرون البعيدون أن املكان
آمن؛ فتتدفق رؤوس أموالٍ جديدة
بأحجامها اخملتلفة :الصغيرة ،والكبيرة.
ودونَ سابق إنذار يُسحبُ فجأة رأسمال
ضخم جدًا من البالد؛ فتقلُّ قيمة العملة
كثيرًا .يخافُ املستثمرون؛ ألن قيمة أموالهم تقلُّ شيئًا
فشيئًا أمام أعينهم ،ربطة اخلبز صارت بقيمة رغيفٍ
واحد .وعندما يدقُّ ناقوس اخلطر يف البورصات،
ينسحبُ املضاربون جميعًا ويختفون ،وتختفي معهم
األموال ،وال يظلُّ دوالرٌ واحد يف البالد يف مكانه،
وينتهي املطاف بأبناء البالد وحدهم ،دونَ شيءٍ هذه
املرّة .هكذا تنهار عملةٌ من خالل املضاربة.
بفقاعة عقاريّة ومضاربات كبيرة بدأت قصة األزمة
املاليّة يف تايلند ،ومع ظروف أخرى ،ما الذي مهَّد
الطريق لهؤالء املُضاربني ليهزّوا اقتصادات ناميةٍ
كتلك؟ صندوق النقد الدوليّ ،الذي دفعَ باجتاه فتح
األسواق ،و(لبرلتها) سريعًا ،ودون تدرجٍ حقيقي،
مؤكدًا على أنَّ ذلك (أمرٌ إيجابي) ،وستكون نتائجه
إيجابيةً كذلك .أبعدَ من ذلك :قبلَ شهرين من وقوع
األزمة طمأن رئيس صندوق النقد دول اإلقليم بأنَّ
أوضاعها االقتصادية مُطمئنة وإيجابيّة .انهارت
تايلند ،وتبعتها اقتصادات اإلقليم يف االنهيار ،وخسر
الرجنت  %30من قيمته .وهنا تأجَّج اخلالف بني
مهاتير وأنور إبراهيم.
املشترك الذي تتصل به غير متاح حاليًا!
وقفَ صندوق النقد الدوليّ يُتابع األزمة من بعيد،
وبعد أن غرقت آسيا بعمالتها ،هبَّت فورًا مُقدمةً حزمَ
إنقاذٍ قاسية 23 :مليار دوالرٍ إلندونيسيا ،و 17مليارًا
لتايلند ،مشروطةً بإعادة هيكلة االقتصاد ،وهذا يعني
باختصار :التقشّف ،وخفض اإلنفاق العام ،وإغالق
الكثير من الشركات والبنوك ،أو استحواذ رؤوس
أموال أجنبيّة عليها.
أما ماليزيا فقد أشاحت بوجهها عن عروض النقد
الدوليّ ،ومع بداية األزمة أعلنَ أنور إبراهيم ،وزيرٍ
املالية ،أن خفضًا يف إنفاق الوزارات سيتم بنيَ -10
 ،%20وأعلن وقفَ ضخ األموال يف املشاريع
العمالقة .أُلغيت معظم رحالت الوزراء إلى خارج
البالد ،وتطوّعوا باقتطاع  %10من رواتبهم ،وتبعهم
بذلك بعض البيروقراطيني مُتبرعنيَ بـ %5من رواتبهم.
الحقًا حُفِّزَ املواطنون على إيداع األموال وادّخارها
بتخفيف الضريبة عنهم ،وفورًا فُرضت قيود على
العمالة األجنبية وأموالها ،التي تُرسل  4مليارات
رينجيت سنويًا إلى خارج البالد.
مهاتير كانَ حادًا يف الهجوم على املُضاربني وعلى
احملللني االقتصاديني الذين شكَّكت حتليالتهم يف قوة
االقتصاد املاليزيّ؛ فخوّفوا املُستثمرين .ودعا إلى
(مَركَزة) االقتصاد :أن تتحكم احلكومة برؤوس
األموال ،وأن متنع املستثمرين ،ورؤوس األموال

األجنبية من االنسحاب من السوق ،بعدَ أن وقعت
األزمة ،بهدف تثبيت سعر العملة وتثبيت السوق.
وهذا ما حصلَ بالفعل.
بدالًعن التقشف الذي أوصى به صندوق النقد الدولي
اجتهَ مهاتير نحو إنعاش االقتصاد بزيادة الضخ يف
اإلنفاق احلكومي والعام ،ولتوفير املال لإلنفاق
استعانت الدولة بصناديق ادخار املوظفني
واملتقاعدين ،وأي صناديق ادخار أخرى تابعة
للدولة ،ووفَّرت شركة النفط الوطنية (بتروناس)
سيولة مالية جيدة للبالد .وُضعت سياسات متنع
رؤوس األموال من التدفق إلى خارج البالد،
فأُمسكت  8مليارات دوالر داخل البالد من
االستثمارات األجنبية.
شيئًا فشيئًا فُتح الباب أمام رؤوس األموال لتُهاجر إلى
اخلارج يف نطاق شروط معينة ،كضريبة على سحب
املال ،حُوِّلت الحقًا إلى ضريبة على األرباح .كان
موقف أنور من األزمة مُعاكسًا ملوقف مهاتير الذي
شرعَ يُهاجم املُضاربني ،ويتهم جورج سورس بأنه
فاعلٌ رئيسي يف املضاربة بالعملة وإسقاطها ،وظلَّ
أنور داعيًا إلى سياسة السوق املفتوح التي رفضها
مهاتير رفضًا تامًا.
أُسست وكاالت اقتصادية حللّ مشاكل اقتصادية
محددة ،كالديون املُتعثرة ،التي كانت تخنق حركة
االقتصاد ،فأُوجدت شركتانDanaharta :
و ،DANAMODALللعمل على التخلص من هذه
الديون بضخ النقد املالي بشكل مُوجّه ،وإعادة بناء
القطاع البنكي بشكل خاص ،مُخفضة من مخاطر
تضخّم االقتصاد.
يف نفس العام ارتفع الطلب العاملي على الصادرات
املاليزية اإللكترونية؛ فسندت اإلنفاق ،ومنا االقتصاد
يف الربع األول  ،%4.1على عكس املتوقع،%1 :
وكان ذلك إشارةً إلى انتهاء فترة الركود.
كانت التوقعات عكسيّة :أن يفشل االقتصاد ،وأن
تفشل استراتيجية مهاتير التي تُغلق السوق ومتنح
احلكومة سيطرة واسعة عليه وعلى رؤوس األموال
فيه ،األجنبية خصيصًا .وصندوق النقد الدولي الذي
أصدر حتليالتٍ عدّة تتوقع فشل هذه االستراتيجية،
تراجع وأعلنَ رئيسهُ إعجابه باستراتيجية اإلنعاش
املاليزية ،وهو ذاتُ الرجل ،ميشيل كامديسوس،
الذي طمأن ماليزيا قبل أزمتها االقتصادية بشهرين بأن
شؤونها املالية ممتازة ومُستقرة ،ثمَّ فجأة غرقت
ماليزيا.
ليس من السهل أن يصدر تصريح كهذا من صندوق
النقد الدولي ،األداة العامليّة لفتح األسواق املُغلقة بقوّة
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املال( ،أصابت ماليزيا يف حتكّمها برؤوس األموال) .ويف
نفس الوقت حفظت سيادتها على بنوكها ومؤسساتها ،يف
حني استحوذت رؤوس األموال األجنبية على بنوك الدول
املُجاورة لها .وجاء ارتفاع وجناح ماليزيا مُذكرًا بشكل
ساخر بعبارة( :ارتفاعُ املَد يرفعُ كل القوارب) ،فحسَّنت
فرص النمو يف جاراتها املُنهارة ،التي انخرطت يف تنفيذ
خطط صندوق النقد الدولي ،ولم تقترب يف نتائجها من
نتائج ماليزيا.
بلد متأهِّب :كيف يفكّر مهاتير؟
خطواتٌ أولى يف االقتصاد
لم تنتج رؤية مهاتير االقتصادية من العدم ،بل كما يؤكد
يف مذكراته ،كانَ متابعةً ملا قدَّمه اآلباء األوائل ملاليزيا ما
بعد االستقالل .أما ما ميّزه فكان اهتمامه الشديد بأن ال
يحتاج املاليزيون ملساعدة خارجيّة ،وإذا احتاجوها
فليتعلموا كيفيّتها.
يف الستينات اجتهت البالد نحو إنعاش صناعة املطاط
ونخيل الزيت ،ونشأ قطاع إلنتاج األخشاب ذو مردود
جيّد .كان إنتاج ماليزيا لهذه املواد ،املطاط خصوصًا،
إنتاجًا ملواد أوليّة ،ثم تُصدر لعدة دول؛ لتُصنّع هذه املواد
األولية ،وحتوَّل ،ثم يعاد إرسالها بفارق عالٍ يف السعر
تدفعه ماليزيا ،بدالً عن أن تنتج املنتجات بشكلها النهائي
محليًا .كانَ هذا هاجسًا مُزعجًا ملهاتير ،وظلَّ حريصًا
على نقل اإلنتاج إلى الداخل ،ولو مبلكيّة غير ماليزية ،مع
اشتراط بتعليم كوادر ماليزية وتأهيلها ألداء هذه املهام
الصناعية اجلديدة على البالد.
ويف السبعينات ارتفعت قيمة هذه املواد األولية ،وارتفع
معها النمو إلى  ،%11.8بعد أن كان  %10.9يف
الستينات .ويف السبعينات بدأ االنتقال نحو التصنيع ،بدالً
عن التصدير األوليّ فحسب ،وهذا يعني انخراطًا
لشريحة أوسع من العمالة املاليزية
يف العمليّة ،ومنذ ذلك احلني وحتى أوائل التسعينات
تضاعفت القوى العاملة من  3.2مليون إلى ( 6.4يبدو
التضاعف مبررًا أكثر عند أخذ ارتفاع عدد السكان يف
احلسبان).
وحترَّكت تشريعات الدولة وخططها االقتصادية بهذا
االجتاه ،حتويل االقتصاد من مجرَّد اقتصادٍ زراعي إلى
اقتصادٍ صناعي؛ صنعنة االقتصاد .وبناءً على ذلك بُنيت
رؤية جديدة للبالد ،وسارت األمور على أربع مراحل:
املرحلة األولى :استبدال الواردات بتصنيعها محليًا.
1970-1958
املرحلة الثانية :التصنيع بهدف التصدير إلى خارج البالد.
( ،1980-1970وهنا بدأت استراتيجية السياسة
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االقتصادية اجلديدة).
اجلولة الثانية من املرحلة األولى1985-1980 .
اجلولة الثانية من املرحلة الثانية 1985 .وحتى ،1991
حني أطلق مهاتير الرؤية املُكملة :رؤية 2020
تسلّم مهاتير رئاسة الوزراء يف منتصف  ،1981أي أن
االستراتيجية القدمية كانت قد انطلقت بالفعل ،وحقَّقت
تقدّما جيدًا يف نقل االقتصاد من الزراعيّة إلى الصناعيّة:
قفزت حصة القطاع الصناعي من إجمالي الناجت احملليّ من
 %6.3يف بداية التغيير ،إلى  %26.8عامَ 1990.
وانخفضَت حصة القطاع الزراعي من  %47إلى ،%19.4
وظلَّ حجم قطاع اخلدمات شبه ثابتٍ على الرغم من
توسعه الكبير ،لكنّ التغيّر احلساس يف هذه العقود الثالثة
يكمنُ يف االنتقال من االستيراد إلى التصدير :صارت
حصة الصادرات من إجمالي الناجت احمللي تساوي  %69يف
 ،1990بعد أن كانت  %42يف  1963.لم تتجه ماليزيا يف
تلك الفترة نحوَ الشركاء القدامى :أمريكا وأوروبا ،وإمنا
جتاه الدولة اجملاورة واجلنوبيّة ،إنها سياسة مهاتير تقود
اقتصاده ،وحاجات اقتصاده تقودُ سياسته.
البراجماتية األمريكيّة يف زيٍّ ماليزيّ
عقلية مهاتير مختلفة عن مَن تبعوه؛ فعدا االختالف
الطبقي /االقتصادي ،هنالك اختالف فكري واختالفٌ يف
التوجه .مهاتير ابن أسرة عاديّة متوسطة الدخل ،أما من
بعده فكانوا أبناء األرستقراطية املالويّة .ويف نفس
الوقت ،شهدَ مهاتير استقالل ماليزيا وحتررها من سلك
الدول املُستعمَرة ،وإن كان استقاللها أقل دمويّة من
استقالل جاراتها ،وخرجَ من كلّ ذلك بحسٍّ ضد
استعماري /غربي ،ظهرَ بوضوح يف رفضه ملا قدمه
صندوق النقد الدولي.
لكن قناعات مهاتير سرعان ما كانت تنهار أمام املصالح
السياسية واالقتصادية؛ إذ فتحت األسواق املاليزية -يف
فترات االستقرار -لرؤوس األموال األجنبية أيًا كان
مصدرها .إلى أيّ حدٍ كان الختالف اخللفيات دورٌ يف
تصادم مهاتير مع سلفه جنيب؟ مهاتير درس الطب يف
ماليزيا ،ودرسَ األخير يف بريطانيا  -املُستعمِر السابق
ملاليزيا -االقتصاد الصناعيّ ،وهو ابن ثاني رئيس وزراء
ماليزيّ ،استُدعي للبرملان ليخلف مكان والده بعد وفاته؛
فدخلَه بعمر الثانية والعشرين.
كذلك ،على خالفِ جنيب ،اهتمَ مهاتير اهتمامًا أكبر
بالعالم اإلسالمي ،أو ما يُسميه املاليزيّون بـ(غرب آسيا)،
وظلَّ يعقد زيارات دبلوماسية لدول العالم العربي ،وعبّر
بشكل واضح عن دعمه للقضية الفلسطينية ورفضه ملا
تفعله إسرائيل .أما نظرته املعادية لالستعمار فدفعته باجتاه
جيرانه من الدول اآلسيوية ،وظلَّ يدعو حلوار جنوبي-
جنوبي ،بني دول اجلنوب وبني اآلسيويني لبناء مصالح
سياسية واقتصادية بشكل خاص ،مشتركة ونافعة
للجميع .روُّج لنموذجه يف احلكم على أنه (إسالميّ
معتدل) ،حتى الواليات املُتحدة وصفته بذلك بعد أحداث
سبتمبر (أيلول) التي دفعته أكثر باجتاه الدول اإلسالمية.
لكنَ موقفه من هذه الدول ليسَ كالمًا فحسب ،بل فيه
توجّه براجماتي واضح لتشغيل األموال املاليزية وبيع
تكنولوجيتها (ويف ظروفٍ أخرى كانَ توجه ماليزيا مهاتير
نحو العالم اإلسالمي إنسانيًا؛ إذ اهتمَ بشكل خاص
بحرب البوسنة والهرسك ،واستضاف الهاربني من احلرب
كالجئني سياسيني يف بلده).
وكانت ماليزيا ،مع الصني والهند ،من أول الوافدين إلى
السودان ،ودخلت إلى السودان لتعمل يف بناها التحتيّة يف
مستويات مختلفة :بناء السدود ،وشبكات االتصال
السلكية ،والالسلكية ،وأهم من ذلك :الصناعات
النفطيّة .استحوذَت شركة النفط (بتروناس) ،أكبر شركة
ماليزيّة ،على أكثر من  %30من سوق النفط السودانيّة عامَ
 ،1997ومعها الصني والهند ،إال أن احلرب األهلية يف
السودان صعَّبت العمليات النفطيّة للدول الثالث ،لكنَّ
ماليزيا لم تنسحب ،على الرغم من استهداف موظفيها
واختطافهم وقتلهم .كانَ السوق السوداني فرصةً ذهبيةً
للتوسّع ،بعد أن انسحبت منه الشركات األوروبية
واألمريكيّة .اتسع التعاون ليشمل صفقات سالحٍ مع
السودان ،ودخوالً يف سوق الصناعات التحويلية،
وتصفية البترول.
خديجة خالد ،األستاذة الباحثة يف املؤسسة الدولية
للسياسات العامة واإلدارة يف جامعة مااليا املاليزيّة ،ترى
أن تفكير مهاتير السياسي -داخليًا وخارجيًا  -مرتبطٌ
باالقتصاد بشكل مباشر ،وأنَّه لطاملا رأى علوَّ املنزلة
السياسية ألية دولة عامليًا مرتبطًا بنجاح اقتصادها وتقدمه.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

املسلمون حول العالم
Muslims around the world

أمينو .أما التجمّعات اإلسالمية
إلى حدّ ما رسمَ مهاتير خطوطًا للسياسة اخلارجية
امللتزمة ،فكانت مشكلةً
صَعُبَ على من بعده أن يخرجوا عنها ،وحجر زاوية
أخرى؛ فاتهمت أعضاء من
هذه السياسة :النزعة اإلقليميّة ،امليلُ نحو الدول
أمينو بالكفر ،واعتبرت مهاتير
اجملاورة واالهتمام بها أكثر من غيرها ،ولذا دعم
(فرعونًا كبيرًا) ،وردَّ مهاتير يف
منظمة (آسيان) االقتصادية التي جتمع دول جنوب
نفس الفترة برحلة إلى مكة،
شرق آسيا ،وتشكّل اآلن سابع أكبر اقتصادٍ يف
مع إعالن رسمي عن ما يُشبه
العالم.
تأميم املدارس اإلسالمية
الداخلية؛ لتصير حتت سيطرة
تُهم (جنسو-سياسية)
الدولة لـ(حتسينها إداريًا) .فعليًا
دخلت الدولة فيما يشبه حالة
كانت سنوات  1999-1997سنوات قاسية على
طوارئ مُخففة.
مهاتير شخصيًا ،وعلى ماليزيا ،وإقليم شرق آسيا
اهتزَّت صورة القضاء بعد
ككل ،كانت األزمة قاسيةً ،وواجهها مهاتير
احلكم القاسي على أنور
باستراتيجية قاسية؛ فكسرها ،وتخطَّى الركود أسرعَ
إبراهيم ،انطلق اجلنون يف هذه
من غيره .أنور إبراهيم ،السياسيّ املوثوق واملقرّب
الفترة ،الكلّ يُقاضي الكل!
من مهاتير ،خدمَ كوزير للماليّة منذ  ،1991ويف
قادة احلكومة يُحاكمون
 1993صارَ نائبًا ملهاتير يف رئاسة الوزراء ،حتى
املُعارضة على تُهم الفساد ،ورجال األعمال يُحاكمون
 1998حني اشتعلت األحداث ،سياسيةً واقتصاديّة،
الصحافيني على نشر قصص عنهم ،واتهامهم
مُفجرة خالفًا بني الرجلني.
باحملسوبية ،واملعارضة فعلت املثل بقادة احلكومة
يف تلك األثناء ،ومع السقوط الكبير لالقتصاد عَلَت
ورجال األعمال.
أصوات املُشككني يف كفاءة وجدارة مهاتير ،وهل من
أزمتان :سياسيّة ،واقتصاديّة ،أسقطت األخيرة
اجليّد أن يظلَّ يف سدة احلكم ويقود البالد يف أزمة حادة
رؤساء الدول اجملاورة بشدّة وطأتها ،وجتاوزها مهاتير
كهذه وهو الذي أوصلها إليها؟ صدرت مطالب
بأقل خسارة ممكنة ،وخرجَ منها ساملًا يخوض
بتنحي مهاتير ،واستجاب مهاتير بتنفيذ حمالت تأييد
االنتخابات العامة عامَ  ،1999ويحقّق فيها-
واسعة على طول البالد وعرضها ،وملّا عُقدت جلسة
كاملعتاد -فوزًا بأغلبية كبيرة ،ولم يخسر يف جولته هذه
يف البرملان لطرح الثقة عن احلكومة ،أو جتديدها،
بعد كل معاركه ،سوى  15مقعدًا .مُنهيًا بنيَ -1997
أعرب أنور إبراهيم بشدَّة عن ثقته مبهاتير كرئيس
 1999برجَي التوأم ،التابعني
للوزراء ،فعلَ ذلك على الرغم
للشركة النفطيّة (بتروناس)،
من خالفهما الشديد حولَ طريقة
يُشكّل البرجان مع عدة مشاريع
إدارة األزمة.
لم تنتج رؤية مهاتير
عمالقة أخرى عمودًا مهمًا يف فهم
وكانَ رمزُ أنور يبرزُ يومًا بعد يوم
كرئيس كفء للوزراء ،ولكن االقتصادية من
مهاتير للنهضة االقتصادية ملاليزيا،
فهي تعطي املاليزيني رمزية (ماليزيا
تهمًا بالفساد واحملسوبية ،وحتى
العدم ،بل كما
تستطيع) ،و(املاليزيون يستطيعون)
اللوطيّة -املُحرَّمة قانونيًا يف
أن يكونوا بأداء وتقنية األوروبيني،
ماليزيا -بدأت تنتشر عنه يف
أوساط أمينو ويف ماليزيا .كانت يؤكد يف مذكراته ،وتظلُّ األبراج رمزًا للتقدم والتطوّر
الصناعي واالقتصادي ،وغيرها
هذه التهم ،مع أدلّة يُصرّ أنور
كانَ متابعةً ملا
املطار ،مطار كواالملبور الدولي،
على أنها مزيّفة ،كافيةً ملهاتير
الذي بُدئ العمل عليه منذ 1993
ليطرد أنور من احلكومة يف
قدَّمه اآلباء األوائل
وحتى 2007
سبتمبر 1998؛ ففرغ مقعدا
ال يحب مهاتير هذه املشروعات
املاليّة والداخليّة،
وأخذهما كبيرًا ملاليزيا ما بعد
لرمزيتها فحسب ،ولكن ألنها
مهاتير ،وأعطى ذلك مبررًا
تخلقُ طلبًا ضخمًا على املوارد
للمعارضة لتصمه بالديكتاتور االستقالل .أما ما
والعمالة ،وبذلك يأتي مع كل
املتفرّد.
مشروع كبير شركات حكومية
وبحركة محبوكة ،جلبَ مهاتير
ميّزه فكان اهتمامه كبيرة تُنفق أموال امليزانية على أبناء
وزيرًا قدميًا من الثمانينات إلى
الشعب ،فالعمال ماليزيّون،
منصبه مجددًا :وزير املاليّة (دمي
الشديد بأن ال يحتاج
واملوارد املستخدمة ماليزيّة ،واملال
زين الدين) ،ومعه وزيرًا
من وإلى ماليزيا .وهذه نقطة
الوزراء
للداخلية ،ونائبًا
لرئيسوبذلك املاليزيون ملساعدة
خالف أخرى بني مهاتير وأنور،
عبد اهلل أحمد بدوي.
الذي أجَّلَ عملَ املشروعات
اتزَن احلزب الذي
الداخلية أملاجَّلبعدمهاتير خارجيّة ،وإذا
العمالقة فورًا مع بدء االزمة
انتخاباته
االقتصادية ،مُظهرًا اختالفًا كبيرًا
َّل
و
وح
البرملانية.
االنتخابات
طاقات احلزب من صراع داخلي احتاجوها فليتعلموا
يف الرؤية بينه وبني مهاتير.
تقاعد مهاتير عن عمله السياسي يف
إلى آخر خارجي على
مستوىوبدأ كيفيّتها.
 31أكتوبر (تشرين األول)
ماليزيا إلثبات تفوق أمينو.
 ،2003ترك البالد يف يد رجل
مهاتير بإلقاء التهم على صديقه
اختلفَ معه الحقًا ،عبد اهلل أحمد بدوي .حلقَ ببدوي
القدمي أنور ،وأصدرَ يف االجتماع العام ألمينو الئحة
بعد رئاسته جنيب رزَّاق ،ووجود ملفات فساد كبيرة
بأسماء مُقربني من أنور حتصلوا على عقود مع
مرتبطة برزَّاق ال ينفي أن سجله السياسي كان حافالً
احلكومة باحملسوبية.
وثريًا؛ فقد جنحَ يف انتخاباته األولى ،ثم الثانية ،رغم
اعتُقل أنور الحقًا يف  14أبريل (نيسان) ،1999
(فضائح الفساد) املرتبطة به وبزوجته .حتى جاءت
بتهمة الفساد ،وحُكم عليه بست سنوات من
احتجاجات  2016واسعة النطاق ،التي لبسَ فيها
السجن؛ صدمت قطاعًا من الناس ،واعتبروا احملاكمة
املاليزيّون مالبسَ صفراء ومألوا الشوارع بحملة
سياسية الغتيال رمزية أنور؛ فنزلوا إلى الشوارع يف
(نزاهة) ،احتجاجًا على حكومة جنيب وفسادها.
احتجاجات مستمرة لثالثة أيام؛ حتوَّلت أحيانًا إلى
ودفعَ هذا مهاتير ليُقدم على خطوته التالية :انسحبَ
عنف قابله عنفٌ آخر من قوات مكافحة الشغب.
يف  2016من التحالف احلاكم (أمينو)؛ ألنه رآه
ثمَّ يف الذكرى األولى العتقال أنور إبراهيم اجتمعَ 10
(مساندًا للفساد) ،وبعدَ عامٍ من ذلك أسس حزبه
آالف مُحتج أمام املسجد الوطني إحياءً للذكرى،
اجلديد خلوض االنتخابات ،واإلحاطة بنجيب ،رئيس
وقابلتهم مجددًا قوات مكافحة الشغب ،وبدأت
الوزراء احلالي املُتهم بالفساد.
موجة من االعتقاالت لقادة املعارضة بتهمة
ذهبَ مهاتير لزيارة أنور إبراهيم ،وحتدَّث عنه كرجل
التحريض .يف نفس الوقت نشرت أشرطة مسجلة
املرحلة ،والرجل األنسب ملاليزيا ،وبدأ يظهر مع
للمعارضة اعتبرها مهاتير تهديدًا على األمن الداخلي
زوجة أنور وابنته ،زعيمتي التحالف املُعارض .يف
ملاليزيا بدعوتها لقتله وقتل قيادات سياسية أخرى،
طريق العودَة عليكَ أن تقدم تنازالً كبيرًا بعدَ أن تُؤذي
ولكن ناقوس خطر دُقَّ يف هذه التظاهرات؛ إذ مَثل
اآلخر كثيرًا .ووعدُ مهاتير أنور إبراهيم أن يتنازل عن
فيها بوضوح املالويون الشباب والطالب من حركة
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رئاسة الوزراء لهُ بعد خروجه من السجن ،وبعدَ أن فازَ
مهاتير باالنتخابات ،قبل أيّام صرَّح أن أنور سينالُ عفوًا
ملكيًا قريبًا ليعودَ إلى الساحة السياسية ،ويستلم رئاسةَ
الوزراء.
الصينيّون
يف ماليزيا ثالثُ إثنيات :هنديّة ،وصينيّة -متلكُ األخيرة
مصادر مالية كبيرة -واإلثنية األكبر واألقدم يف البالد:
املالويّة .بعدَ استقالل ماليزيا عن بريطانيا عامَ ،1963
كانَ للصينيني والهنود يدٌ نافذة جدًا يف االقتصاد ،وشعرَ
املالويني أن فرصهم يف البالد قليلة أمام الصينيني بنفوذهم
املالي والسياسي ،فكانت اضطرابات  1969ذروة
التوتر ،وقُتل فيها  143صينيًا و 25مالويًا.
وعلى إثرها أُعيد ترتيب النظام السياسي واإلنفاق
احلكومي ليُقدم فرصًا عادلة لإلثنيات اخملتلفة،
وللمالوية ،األكثرية احملرومة من التعليم على وجه
اخلصوص .اعتمَد مهاتير وحزبه أمينو لوقتٍ طويل على
أصوات املالويني ،ونظرَت النخبة الصينيّة ملهاتير
كمالوي مُتعصب ومُغال ،وهو ما ينفيه عن نفسه .ويف
العامني املاضيني حتالفَ مهاتير مع أعدائه الصينيني
القدامى ،متجاوزًا اخلالف اإلثني التاريخيّ.
ملكٌ بال تاج :لمَ العودة اآلن؟
انشق مهاتير عن حزبه؛ ألنه حتوّل من (حزب أمينو) إلى
(حزب جنيب) ،رئيسُ الوزراء املُتهم بالفساد ،وحتوَّل إلى
حزب (مساند للفساد) ،وجدَ أن عليه العودة إلخراج
جنيب ومُحاسبته على تهم الفساد املُسندَة إليه.
فازَ حتالفُ املعارضة( ،حتالف األمل) :مهاتير مع
الصينيني وأتباع أنور إبراهيم بـ 124مقعدًا من أصل
 ،222مُتجاوزين بذلك النصاب املطلوب لكسب
األغلبية البرملانية ،ومن ثمَّ صار زعيم التحالف ،مهاتير،
رئيسًا للوزراء.
صعدَ مهاتير ألداء اليمني كأكبر حاكم سياسي يف العالم
عن عمر  92عامًا ،وعلى عاتقه وعدَان للوفاء بهما:
إخراج أنور من السجن ،ووضعُ جنيب رزاق فيه.
صدق مهاتير ،فخالل عامَني من اآلن كحد أقصى
سيكون أنور إبراهيم يف كرسي رئاسة الوزراء ،وسيتخلّى
له مهاتير عن منصبه.
أما جنيب رزاق فينتظره مستقبلٌ مجهول يبدو أنه سيكون
قاسيًا .فبعدَ فوز مهاتير ،وحتى قبل االنتخابات ،كان
يُنادي بالتحقيق يف قضايا الفساد التي ارتبطت باسم
جنيب ،وبعدَ يومني فحسب من فوز مهاتير حاولَ جنيب
وزوجته الهرب من ماليزيا إلى إندونيسيا ،جتنبًا حملاكمة
وحتقيقات حول قضايا (فساد كبيرة).
ويف تطوّر يف هذه القضية داهمت الشرطة املاليزية بيوت
أقاربٍ لرئيس الوزراء بحثًا عن وثائق هامة( ،يُعتقد أن
هنالك محاولة لتهريبها خارجَ البالد) .ويوم  13مايو
(أيار)  2018اتهمَ رئيس مكتب مكافحة الفساد جنيب
بإعاقة التحقيقات يف ملف الفساد ،الذي يبدو أنهُ لن
يُغلق كما أراد جنيب.
إنه صعودٌ مُدهش ،أن تعود بالدميقراطية مجددًا إلى
احلكم بوعدٍ لم يعده أحدٌ من قبل( :جئتُ ألتخلى عن
السلطة!) ،يبدو املشهد دراميًا ومُثيرًا للحنق يف دولٍ
تعيشُ اختناقًا غيرَ مسبوق يف احلريات.
أي آفاق جديدة ستنفتح للعالم العربي بصعود مهاتير ،ثم
أنور إبراهيم؟ األيام كفيلة باإلجابة عن ذلك.
ساسة بوست
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إلستعادة اليمن اجلمهوري
اجلمهوري
احلوثيني
اليمنالتخلف
إلستعادة دعاة
من أيدي

صالح
طارقصالح
طارق
عن
بعيداعن
بعيدا
قريبا
األضواءقريبا
األضواء
منفوهات
من
فوهات
املدافع
املدافع
من أيدي دعاة التخلف احلوثيني

تعرض الرئيس صالح وأقرباؤه وعدد من املقربني منه الستفزازات متصاعدة من احلوثيني وصلت إلى
تهديد حياة الرئيس نفسه ،وبينما كان قطاع كبيرة من قادة املؤمتر واحمليطني بصالح يدفعون باجتاه
االنحناء للعاصفة والتأقلم حتى مع موجة اإلهانات احلوثية ،رأى فريق آخر ضرورة االستعداد
للمواجهة القادمة واحلتمية مع احلوثيني ،وكان على رأس هذا الفريق العميد طارق محمد عبداهلل صالح
الذي أخذ على عجل خالل األشهر األخيرة من العام املاضي يف جمع أكبر عدد من عناصر القوات
اخلاصة واحلرس اجلمهوري السابق ،غير أن الوقت لم يسعفه كثيرا ،حيث تسربت حتركاته إلى احلوثيني
الذين كانوا قد اتخذوا بالفعل قرار تصفية الرئيس ولكن خشيتهم من أن تكون ردة الفعل أشدّ عنفا
ساروا لتقدمي موعد ساعة الصفر إلى مطلع ديسمبر من العام املاضي.
كتابة وحترير  :صالح البيضاني

لم يدر بخلد الضابط الشاب والعسكري املتمرس
صاحب النفوذ الواسع وقائد احلراسة اخلاصة لعمه
رئيس اجلمهورية ،أنه سيأتي يوم يغادر فيه صنعاء
حتت جنح الظالم ،متخفيا وسائرا على قدميه يف
الشعاب واألودية الوعرة .بينما تطارده ميليشيات
اجلماعة احلوثية التي كانت توزع صوره بكثافة يف
أحياء وشوارع صنعاء بصفته املطلوب رقم واحد،
ومالمح الغضب والقلق بادية على وجوه قادتها
خشية إفالت هذا املقاتل العنيد الذي خاض ضدهم
مواجهة عسكرية شرسة استمرت لثالثة أيام يف قلب
العاصمة ،ودفعت بزعيم احلوثيني إلى التوسل
للرئيس علي عبداهلل صالح بأن يوقف احلرب ،بعد
أن كادت املواجهات تتحول إلى ثورة شعبية عارمة
شارفت على إنهاء سلطة امليليشيات.
استراتيجية مصيرية
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يف معسكر خالد بن الوليد على الساحل الغربي
لليمن عاد جنم العميد طارق صالح ليلمع مجددا يف
سماء األحداث ،محاربا هذه املرة يف اجلهة املقابلة
للميليشيات احلوثية التي كان يقاتل يف صفوفها ذات
يوم ،ومن املعسكر الذي شهد والدة الرئيس اليمني
الراحل كقائد عسكري ،بدأ جنل شقيقه وقائد
حراسته أولى مهامه العسكرية كقائد لقوات “حراس
اجلمهورية“ التي يسعى من خاللها السترداد
“اجلهورية“ اخملتطفة من براثن امليليشيات احلوثية ،التي
قتلت عمه وال تزال حتتجز جنله وشقيقه واثنني من
أبناء عمه الرئيس الراحل.
وتعتمد استراتيجية صالح وفقا ملقربني منه على
خوض معركة مقدسة ومصيرية ضد احلوثيني ،من
دون ضجيج وبعيدا عن عدسات الكاميرات وقريبا
من فوهات املدافع التي دكت حتصينات احلوثيني،
برفقة ألوية العمالقة واملقاومة التهامية ومتكنت خالل
وقت قياسي من حتقيق إجنازات عسكرية مهمة
ومحورية ،انتهى اجلزء األول منها بتحرير مفرق
“اخملا“ االستراتيجي وصوال إلى مفرق “البرح“ غربي
تعز ،وحترير أكبر أربع مديريات يف محافظة تعز،

تعادل مساحتها نصف مساحة احملافظة اإلجمالية
تقريبا.وحتتشد قوات املقاومة الوطنية التي يقودها
صالح على تخوم مديريتي اجلراحي والتحيتا يف
محافظة احلديدة االستراتيجية التي أعلن قبل أيام عن
إطالق معركة حتريرها ،وهي املعركة التي يذهب
العديد من اخلبراء إلى أنها ستكون خاطفة وسريعة،
وستكون خلبرة طارق العسكرية والكاريزما التي
يتمتع بها ،إضافة إلى طبيعة القوات التي يقودها
والتي تتمتع بخبرة وتدريب عسكري عاليني
مستمدين من كونها امتدادا لقوات احلرس اجلمهوري
والقوات اخلاصة يف اجليش اليمني السابق ،دور
رئيسي يف حسمها.
سياج أمني

ينتمي العميد صالح إلى اجليل الثاني من عائلة آل
عفاش التي ينحدر منها الرئيس اليمني الراحل،
وشقيقه األكبر محمد عبداهلل صالح الذي قاد قوات
األمن املركزي اليمنية حتى وفاته ،وقد اختار معظم
أوالده ومن بينهم طارق أن يسلكوا ذات الطريق
الوعرة يف احلياة ،من خالل التحاقهم بالسلك
العسكري وانخراطهم يف حياة اجلندية الصارمة ،وقد
ساهمت يف توجيههم نحو هذا اخليار ،البيئة التي
نشأوا وترعرعوا فيها يف مسقط رأسهم بقرية “بيت
األحمر“ مبنطقة سنحان جنوب صنعاء.
وشكل صالح املولود يف العام  1970إلى جانب
شقيقيه ،عمار ويحيى ،السياج األمني األول يف
نظام الرئيس السابق ،حيث تولى األول إدارة جهاز
األمن القومي “االستخبارات“ ،فيما خلف الثاني
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والده يف قيادة قوات األمن املركزي التي حتولت
الحقا إلى قوات األمن اخلاصة عقب إعادة هيكلة
اجليش واألمن يف العام 2012.
وحظي صالح بثقة عمه الالمتناهية ،حيث أوكل إليه
مهمة تأمني حتركاته وأمنه الشخصي ،كقائد للحرس
اخلاص .وهي املهمة التي أصبحت أكثر إحلاحا
وأهمية ،عقب االحتجاجات التي عمت اليمن يف
مطلع العام  ،2011وقادتها أحزاب املعارضة اليمنية
ثم انضمت إليها الحقا كل مراكز القوى واجلماعات
التي لديها ثأر شخصي أو أيديولوجي مع الرئيس
علي عبداهلل ،وهو األمر الذي تطلب تكثيف
احلراسة على الرئيس وحتركاته ،يف ظل ورود العديد
من التقارير االستخبارية حينها عن وجود شبح
مؤامرة تستهدف حياة الرئيس وأركان حكمه
وعائلته .جنا العميد صالح من حادث تفجير مسجد
دار الرئاسة يف يونيو  2011والذي أصيب فيه عمه

تفاقمت حدة التوتر السياسي
بني الرئيس الراحل واحلوثيني بفعل
التحريض الذي كانت تتزعمه
قيادات حوثية بارزة رأت ضرورة
التخلص منه ومن الشراكة مع حزب
املؤمتر التي اعتبروها عائقا أمام
خططهم يف استكمال السيطرة
على مؤسسات الدولة و”حتويث”
اجملتمع اليمني.
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بجروح بليغة نقل على إثرها إلى العاصمة السعودية
الرياض لتلقي العالج ،وقد ساهم يف تلك املرحلة
احلرجة يف احملافظة على حالة التوازن العسكري
واألمني الذي حال دون سقوط النظام ،إلى جانب
أشقائه وأبناء الرئيس علي عبداهلل ويف مقدمتهم أحمد
علي عبداهلل صالح الذي كان ال يزال يتولى قيادة
احلرس اجلمهوري والقوات اخلاصة.
تضاعفت مسؤولية العميد صالح األمنية بعد عودة
عمه مرة أخرى إلى صنعاء ،إثر متاثله للشفاء .وقد
كان أول شخص يستقبله أمام سلم الطائرة التي أقلته
من الرياض .ترافق ذلك مع خيبة أمل لدى خصوم
الرئيس الذين ازدادوا إصرارا بعد فشلهم يف اغتياله،
ليعيدوا الكرة مرة أخرى ،يف أغسطس من العام
 ،2014حيث أجهضت حراسة الرئيس حينها
محاولة اغتيال جديدة من خالل نفق سري متّ حفره
بالقرب من منزله ،وصوال إلى أسفل غرفة نومه.
تلك احلادثة دفعت ،كما يبدو ،العميد صالح إلى
مغادرة أملانيا التي عني فيها ملحقا عسكريا بعد إقالته
من منصبه كقائد للواء الثالث للحرس جمهوري
وقائدا للحرس اخلاص يف أبريل  2012والعودة إلى
صنعاء لتولي مسؤولية احلراسة اخلاصة لعمه مجددا،
إضافة إلى إدارة جزء من شبكات العالقات
االجتماعية والعسكرية املعقدة التي كان الرئيس ال
يزال يحتفظ بخيوطها.
كان املشهد منذ عودة العميد صالح إلى أملانيا يزداد
قتامة وتعقيدا مع اقتراب احلوثيني من صنعاء ،وهو
األمر الذي بلغ ذروته يف سبتمبر  2014عندما
اجتاحت ميليشيا احلوثي العاصمة ،وشرعت يف
إسقاط مؤسسات الدولة ومعسكرات اجليش ،وتشير
العديد من املصادر إلى أن العميد صالح الذي كان يف
ذلك الوقت ال يحمل أي صفة عسكرية أو مدنية يف
اجليش لم يكن مسرورا بهذه التطورات التي دفعت
بالعدو التقليدي لعمه من جبال صعدة إلى شوارع
صنعاء ،إضافة إلى البعد الثقايف املتمثل يف ميول
العميد صالح “السلفية“ التي كانت تهمة شائعة ،إلى
درجة اتهامه من قبل احلوثيني بدعم مركز دماج
السلفي يف صعدة.
حتالف حذر مع احلوثيني

بروفايل profile

جنل شقيق الرئيس الراحل وقائد حراسته يعمل اليوم كقائد لقوات “حراس اجلمهورية“ التي يسعى
من خاللها السترداد “الدولة“ واجلمهورية من أيدي احلوثيني الفئة الباغية التي يكرهها الشعب اليمني كله
مختلفا.ونتيجة للتحوالت املتسارعة وخصوصا يف
املسار العسكري وإصرار العميد صالح على بناء
وحدات عسكرية ذات رؤية مغايرة ،وتزامن ذلك
مع تفاقم خسائر احلوثيني يف اجلبهات ،رضخ قادة
اجلماعة احلوثية ملطالبه بإنشاء معسكر خاص
الستقبال وتدريب اجملندين غير املؤمنني بفكر احلوثي
واملوالني حلزب املؤمتر وأنصار الرئيس ،قبل إرسالهم
إلى اجلبهات ،ويطرح هنا العديد من املراقبني للشأن
اليمني بعض التكهنات حول الهدف الذي كان يرمي
إليه العميد صالح ،وهل كان يستعد بالفعل خلوض
املواجهة احلتمية القادمة مع احلوثيني والتي كان يشعر
باقترابها ال محالة.
وبدال من أن يعزز معسكر “امللصي“ الذي أنشأه يف
معسكر رمية حميد بسنحان العالقات بينه وبني
احلوثيني ،تسبب يف توتيرها ،حيث بدأت الشكوك
تساور اجلماعة حول ما يدور يف املعسكر ،وطبيعة
مخرجاته ،ولم تفلح زيارة مشتركة قام بها الرئيس
الراحل يف يوليو  2017برفقة رئيس اجمللس السياسي
األعلى حينها صالح الصماد ،الذي قتل يف 19
أبريل املاضي ،يف تخفيف حدة التوتر وطمأنة جناح
الصقور يف اجلماعة احلوثية ،وخصوصا أن العقيدة
العسكرية التي كان يعمل العميد صالح على تأهيل
جنوده وفقها تنتمي إلى أفق ثقايف وعقدي مغاير متاما
لفكر احلوثي بل ومضاد له يف الكثير من األحيان.

واحلوثيني بفعل التحريض الذي كانت تتزعمه قيادات
حوثية بارزة رأت ضرورة التخلص منه ومن الشراكة
مع حزب املؤمتر التي اعتبروها عائقا أمام خططهم يف
استكمال السيطرة على مؤسسات الدولة و“حتويث“
اجملتمع اليمني.
وتعرض الرئيس وأقرباؤه وعدد من املقربني منه
الستفزازات متصاعدة وصلت إلى تهديد حياة
الرئيس نفسه ،وبينما كان قطاع كبيرة من قادة املؤمتر
واحمليطني بصالح يدفعون باجتاه االنحناء للعاصفة
والتأقلم حتى مع موجة اإلهانات احلوثية ،رأى فريق
آخر ضرورة االستعداد للمواجهة القادمة واحلتمية مع
احلوثيني ،وكان على رأس هذا الفريق العميد صالح
الذي أخذ على عجل خالل األشهر األخيرة من العام
املاضي يف جمع أكبر عدد من عناصر القوات اخلاصة
واحلرس اجلمهوري السابق ،غير أن الوقت لم يسعفه
كثيرا ،حيث تسربت حتركاته إلى احلوثيني الذين كانوا
قد اتخذوا بالفعل قرار تصفية الرئيس ولكن خشيتهم
من أن تكون ردة الفعل أشدّ عنفا ساروا لتقدمي موعد
ساعة الصفر إلى مطلع ديسمبر من العام املاضي.
ويف الثاني من ذلك الشهر أكمل احلوثيون
استعداداتهم ملعركة التخلص من شريكهم الوحيد،
وبدأوا مبهاجمة املربع األمني الذي يضم منزل الرئيس
الراحل ورئيس
حزب املؤمتر الشعبي العام ،ومنازل عدد من أفراد
أسرته من بينهم العميد صالح الذي قاد آخر املقاتلني
األوفياء لعمه يف معارك عنيفة استمرت لثالثة أيام،
وكادت أن تتحول إلى انتفاضة شعبية عارمة تسقط
احلوثيني لوال تخاذل العديد من شيوخ القبائل الذين

اتبع العميد صالح حدس عمه الذي حتالف مع
اجلماعة احلوثية بعد دخولها صنعاء ،ألسباب ال تزال
مجهولة ،من بينها كما يتردد يف األوساط السياسية
اليمنية رغبته اجلامحة يف االنتقام من املعارضة التي
أجبرته على مغادرة السلطة .أو التفكير املبكر رمبا يف
االنقضاض على اجلماعة احلوثية من داخلها يف الوقت
املناسب.
وبالرغم من اختالف اآلراء حول السبب احلقيقي لهذا
التحالف احلذر ،إال أن قصف منزل الرئيس من قبل
التحالف العربي يف مايو  2015نقل تعقيدات للمشهد
اليمني إلى طور آخر بعد أن وصلت العالقة بينه وبني
دول التحالف إلى نقطة حرجة من التأزم ،انعكست
من خالل تصاعد اخلطاب املعادي للتحالف والشرعية
من قبله ،وهو الذي رأى أن أي انتصار للطرف اآلخر
هو انتصار لرؤية ونفوذ جماعة اإلخوان التي ظل
يتهمها بأنها من تقف خلف الصراع واحلرب وأنها
والدة جديدة
املستفيد األول منها.
تفاقمت حدة التوتر السياسي بني الرئيس الراحل
وقد لعب العميد صالح يف هذه املرحلة دورا مهما يف
التحشيد العسكري والقبلي،
ولكنه ظل مالحقا يف نفس
الوقت بنظرات الريبة والشك
كان املشهد منذ عودة العميد صالح إلى أملانيا يزداد قتامة وتعقيدا مع اقتراب
من قبل احلوثيني الذين لم
تتغير نظرتهم له كسلفي
حتدث عنه احلوثيني من صنعاء ،وهو األمر الذي بلغ ذروته يف سبتمبر  2014عندما اجتاحت
مفترض ،وهو ما
مسرب
تسجل
شخصيا يف
ميليشيا احلوثي العاصمة ،وشرعت يف إسقاط مؤسسات الدولة ومعسكرات اجليش،
سرد فيه أسباب عالقته
وتشير العديد من املصادر إلى أن العميد صالح الذي كان يف ذلك الوقت ال يحمل أي
املتوترة باجلماعة احلوثية
وخشيتهم منه ورفضهم
صفة عسكرية أو مدنية يف اجليش لم يكن مسرورا بهذه التطورات التي دفعت
منحه أي فرصة حقيقية
إلى
للمشاركة يف احلرب
بالعدو التقليدي لليمن اجلمهوري من جبال صعدة إلى شوارع صنعاء !!
جانبهم ،كطرف يحمل
مشروعا ثقافيا ووطنيا
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كان يعول عليهم الرئيس علي عبداهلل يف تغيير مسار
املعركة التي أنهاها احلوثيون باستخدام األسلحة
الثقيلة والدبابات يف قصف املنازل واألحياء السكنية
بشكل غير مسبوق ،وتركيز جميع قواتهم يف منطقة
“الثنية“ التي تضم منزل الرئيس.
ويف الرابع من ديسمبر انقشع غبار املعارك ودخان
احلرائق عن مقتل الرئيس ومحاولة احلوثيني إظهار
أنه قتل بينما كان يف طريقه إلى مسقط رأسه يف
سنحان وهي املسرحية التي انكشفت سريعا مع
ظهور العديد من الشهادات التي أدلى بها من التقوا
بالرئيس علي عبداهلل قبل مقتله بساعات .أما مصير
قائد املعركة مع احلوثيني فقد ظل غامضا ،حيث
أعلن بعد ذلك بساعات عن ترجيح مقتل العميد
صالح يف أول يوم من املواجهات ،وحتدثت بعض
املصادر حينها عن قيام عمه بالصالة عليه يف جامع
“الثنية“ ودفن هناك ،فيما تبني الحقا أنها محاولة
لصرف أنظار احلوثيني عنه.
بلغت شعبية العميد صالح عنان السماء بعد أن
تصدر اسمه وسائل اإلعالم التي غطت أخبار
املواجهات بني احلوثيني وأنصار الرئيس السابق يف
صنعاء ،وعلى الرغم من إعالن بيان صادر عن
حزب املؤمتر مقتله مع عمه ،إال أن احلوثيني كان لهم
رأي مختلف ،حيث بدأوا بتمشيط العديد من مناطق
صنعاء واقتحام بيوت أقرباء الرئيس الراحل وعدد
من قيادات املؤمتر ،إضافة إلى توزيع صور طارق
صالح يف شوارع صنعاء بصفته الشخص األول على
الئحة املطلوبني أمنيا.
يف تلك األثناء كان العميد صالح يقوم بواحدة من
أكبر وأصعب حتدياته ،حيث استطاع أن يتخطى
احلواجز األمنية للجماعة احلوثية ،برفقة عدد
محدود ممن يثق بهم ،وسيرا على األقدام عبر طرقا
وعرة ،وبجسم منهك وقلب حزين ومكلوم متكن
من الوصول إلى مناطق سيطرة الشرعية ،غير أنه
فضل البقاء خلف األضواء ،ليظهر ألول مرة بشكل
علني أثناء قيامه مبهمته األولى بعد اكتمال عالجه
من اإلصابات التي حلقت به ،ويف  11يناير املاضي،
ظهر يف محافظة شبوة اليمنية معزيا يف مقتل رفيق
عمه األمني العام حلزب املؤمتر الشعبي عارف
الزوكا ،ليعود إلى الظل مجددا ويبدأ يف مهمته
اجلديدة التي ظهرت نتائجها بعد ذلك بأشهر يف جبهة
الساحل الغربي لليمن ،وال تزال مستمرة حتى هذه
اللحظة.
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الصدر..
استراحة احملارب قبل
استرداد العراق العربي
من أيدي الطامعني
يدعو الى سيادة العراق وانفتاحه على محيطه العربي واحترام حدوده وعدم التدخل يف شؤونه الداخلية

مقتدى الصدر ..الزعيم الشيعي الذي حارب أمريكا وهزم حلفاء إيران يف االنتخابات
شعبية التيار يف ازدياد مستمر بني الشيعة على خالف بقية التيارات الشيعية واالسالمية يف
البالد ،ويرجع ذلك إلى مطالباته املستمرة بالقضاء على الفساد وإصالح مجمل العملية
السياسية فضالً عن معاقبته لنواب ووزراء من تياره ،بعد أن ثبتت عليهم قضايا فساد كبهاء
األعرجي وغيره .وعن ما يتميز به مقتدى الصدر مقارنة مع بقية القادة من الشيعة يضيف
املوسوي أن حياته تتميز بالبساطة ومخالطة جمهوره دون تكلف ،ما أعطاه جماهيرية
كبيرة يف العاصمة بغداد خاصة يف مدينتي الصدر والشعلة فضالً عن مدن جنوبية أخرى
كتابة وحترير  :أحمد الدباغ

زعيم شيعي له شعبية كبيرة يف وسط وجنوب العراق،
إنه مقتدى الصدر ،الزعيم الشيعي الوحيد الذي كان
يسكن يف العراق قبل الغزو األمريكي عام ،2003
األسطر التالية تسلط الضوء على تاريخ الرجل وحياته
ونشأته وأهم املراحل التي مر بها تياره السياسي بعد
عام 2003.
نشأته وتعليمه
ولد مقتدى الصدر يف العراق يف مدينة النجف يف 12
أغسطس (آب) عام  ،1973وهو األصغر بني أشقائه
وهم مصطفى ومرتضى ومؤمل ،ينحدر الصدر من
عائلة دينية محافظة جدًّا ،والده هو السيد محمد
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صادق الصدر الذي اغتيل يف فبراير (شباط) عام
 1999مع اثنني من أوالده ،يف حادثة اتهمت فيها
األجهزة األمنية العراقية ،ويرجع نسب مقتدى
الصدر إلى اإلمام علي بن أبي طالب وفق املصادر
الشيعية.
وفق تقاليد املذهب الشيعي ،فإن مقتدى الصدر لم
ينل بعد درجة اجملتهد ،إال أنه درس يف حوزة
النجف على يد والده محمد صادق الصدر ومحمد
كالنتر ومحمد اجلواهري ،أعطى خاللها بعض
الدروس الشرعية  ،وأشرف على جامعة الصدر
الدينية ،فضالً عن توليه مسؤوليات أخرى مثل
جلنة احلقوق الشرعية التابعة ملكتب والده وطباعة
مؤلفاته وكتبه وتنظيم منهجه.
انتقل الصدر بعد الغزو عام  2003إلى مدينة قم يف
إيران وحصل على درجة حجة اإلسالم من احلوزة
هناك ،عاد بعدها إلى العراق بعد عدة أشهر وبات

يؤم املصلني يف صالة اجلمعة يف مسجد الكوفة كما
كان يفعل والده محمد صادق الصدر ،ويدرس
الصدر حاليًّا للحصول على درجة اجملتهد يف
املذهب الشيعي.
تعرض مقتدى الصدر وعائلته لالعتقال أكثر من
مرة ،إبان حكم النظام العراقي السابق صدام
حسني ،و اعتُقل من قبل السلطات العراقية مع
والده وأشقائه بعد حرب اخلليج الثانية والتي
عرفت حينها بـ«االنتفاضة الشعبانية« عام ،1993
كما كان متصدرًا للتحركات العسكرية املناوئة التي
استهدفت النظام العراقي وقواته عقب اغتيال والده
محمد صادق الصدر يف عام  ،1999ثم ما لبث
حراكه أن واجه قوة عسكرية ضاربة من النظام
السابق أدى إلى تراجعها واضمحاللها فيما بعد.
سطع جنم مقتدى الصدر على الساحة السياسية
العراقية بعد الغزو مباشرة ،بوصفه زعيمًا شعبيًّا
شيعيًّا ،يقول اخلبير يف شؤون األحزاب الدينية
مرتضى السلمان إن مقتدى الصدر كان القيادي
الشيعي الوحيد الذي يسكن العراق يف زمن النظام
السابق ،ولم يخرج من العراق حتى بعد اغتيال
والده ،ويضيف السلمان أن احلراك السياسي
ملقتدى الصدر وحضوره اجلماهيري جاء موروثًا
شعبيًّا من والده الذي اغتيل يف نهاية تسعينيات
القرن املاضي.
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كما أشار إلى أن الصدر يعد رجل الدين الشيعي
الوحيد الذي رفض علنًا الوجود األمريكي واألجنبي
يف البالد منذ الوهلة األولى ،ودعا إلى خروجهم
سلميًّا لعدة أشهر ثم ما لبثت محاوالته أن اصطدمت
بالقوات األمريكية يف نهاية عام  2003وإغالقها
لصحيفة احلوزة التي كان يديرها ،ليعلن يف إحدى
خطب اجلمعة عن تشكيل قوة عسكرية عرفت حينها
بـ«جيش املهدي« وظيفتها مواجهة القوات احملتلة،
بحسب السلمان.

الصدر يعد رجل الدين الشيعي
الوحيد الذي رفض علنا الوجود
األمريكي واألجنبي يف البالد
منذ الوهلة األولى ،ودعا إلى
خروجهم سلميًّا لعدة أشهر ثم
ما لبثت محاوالته أن اصطدمت
بالقوات األمريكية
يف نهاية عام 2003
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حتوله من العمل العسكري إلى السياسي
بدأ الصدام املباشر بني اجملموعات املسلحة التابعة
للصدر والقوات األمريكية يف شهر مايو (أيار) 2004
يف مدينة النجف إثر قتل القوات األمريكية ملتظاهرين
خرجوا تنديدًا بإغالق صحيفة احلوزة التابعة له ،والتي
كانت تتبنى أفكارًا تدعو للمقاومة ،ويف محاولة من
القوات األمريكية العتقال الصدر بعد أن اتهمته
باغتيال رجل الدين الشيعي عبد اجمليد اخلوئي ،بدأت
املعارك بني الطرفني والتي ما لبثت أن اتسعت رقعتها
لتشمل مدينة الصدر يف بغداد والبصرة والناصرية
والعمارة ومدنًا أخرى ،ولم تنته املواجهات إال بتدخل
املرجع الشيعي آية اهلل علي السيستاني الذي دخل
وسيطًا بني الطرفني ،وقدم مبادرة سالم انتهت بوقف
إطالق النار وتسليم مقاليد مدينة النجف واملراقد إلى
املرجعية الشيعية.
بعد هذه املواجهات بزغ حتول يف فكر التيار الصدري،
إذ وافق على دخول العملية السياسية يف أواخر عام
 ،2004لتبدأ بذلك رحلة التيار السياسية ومشاركته يف
مختلف احلكومات التي توالت .يقول احمللل السياسي
العراقي جابر املوسوي إن التيار الصدري الذي يتزعمه
مقتدى الصدر يختلف يف فكره وتنظيره السياسي عن
مجمل التيارات الشيعية الداخلة يف العملية السياسية
حزب الدعوة وتيار احلكيم الذي يتزعمه رجل الدين
الشيعي عمار احلكيم ،ويضيف املوسوي أن التيار
الصدري يتمتع بشعبية كبيرة يف أوساط الشيعة
العراقيني ،سيما أن جُل جمهوره من الفقراء ،وهم
يكنون له مكانة خاصة.
ويشير املوسوي يف حديثه أن شعبية التيار يف ازدياد
مستمر بني الشيعة على خالف بقية التيارات الشيعية
واالسالمية يف البالد ،ويرجع ذلك إلى مطالباته
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

املستمرة بالقضاء على الفساد وإصالح مجمل
بغداد.
العملية السياسية فضالً عن معاقبته لنواب ووزراء
دعم مقتدى الصدر حكومة نوري املالكي يف دورتها
من تياره ،بعد أن ثبتت عليهم قضايا فساد كبهاء
االولى ثم ما لبث أن دعى إلى إقالة حكومة املالكي
األعرجي وغيره .وعن ما يتميز به مقتدى الصدر
واشتد اخلالف بينهما حتى أعلن الصدر يف عام
مقارنة مع بقية القادة من الشيعة
 2007مغادرة العراق واختياره
يضيف املوسوي أن حياته تتميز
إليران باعتبارها منفى اختياريًّا حيث
ابتعد مؤقتًا عن السياسة ،وأكمل
بالبساطة ومخالطة جمهوره ينحدر الصدر من
دون تكلف ،ما أعطاه
خالل هذه الفترة دراسته الفقهية يف
احلوزة العلمية مبدينة قم يف إيران.
جماهيرية كبيرة يف العاصمة عائلة دينية
بغداد خاصة يف مدينتي الصدر
ويف شأن ذي صلة ،يقول األستاذ
جنوبية
والشعلة فضالً عن مدن
احملاضر يف العلوم السياسية يف اجلامعة
محافظة جدًّا،
أخرى.
املستنصرية خالد ابراهيم إن التيار
الصدري شهد حتوالت عديدة بني
والده هو السيد
عامي  2008و 2018وشهد حراكه
اتهامات ملقتدى الصدر
السياسي حتوالً نحو سياسة وطنية
بالطائفية
محمد صادق
عراقية أقل طائفية من باقي التيارات
شهدت سنوات عمل
اإلسالمية ،وهذا ما أهله أن يكون ذ
التيار كثيرة الصدر ويرجع
الصدري يف العراق تقلبات
ا مقبولية شعبية حتى لدى السنة
واتهامات أكثر ما بني
الذين يرون يف تياره بديالً مريحًا عن
دعمه نسب مقتدى
جملموعات مسلحة كجيش
املالكي وما شهدته سنوات حكمه
املهدي -والتي اتهمت
التي امتدت بني عامي 2006
بالطائفية الصدر إلى اإلمام
والتطهير العرقي للسنة يف عامي
و ،2014وأشار إبراهيم إلى أن
 2007و 2008بعد أحداث
التيار الصدري يتميز مبرونة سياسية
اإلمامني علي بن أبي طالب
سامراء وتفجير مرقدي
كبيرة ،سيما أن هذا التيار شهد
العسكريني يف املدينة -وصوالً
مراجعات كبيرة ونوعية يف سنوات
إلى حل جيش املهدي وترك وفق املصادر
قليلة ،ومتيزت آخر حتركاته بوقوفه
السالح ثم تشكيل قوة عسكرية
بالضد من التدخل اإليراني يف البالد
أخرى تعرف بـ«سرايا السالم« الشيعية.
وزيارته للملكة العربية السعودية يف
يف عام  2014واجبها حماية
عام  2017وتبنيه لتظاهرات مليونية
األماكن املقدسة لدى الشيعة بعد اجتياح تنظيم
يف عامي  2015و 2016يف بغداد مطالبة مبحاسبة
الدولة (داعش) مدنًا عراقية ووصولها إلى تخوم
الفاسدين .ويضيف إبراهيم يف ختام حديثه أن نتاج
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هذا التحول ظهر جليًّا يف عام  2018حني حتالف تياره
اإلسالمي الشيعي مع احلزب الشيوعي يف تشكيل
ائتالف «سائرون نحو اإلصالح« والذي حاز على
أكبر عدد من املقاعد البرملانية يف االنتخابات التي
جرت قبل أيام والذي عد سابقة يف العملية السياسية
العراقية.
أبرز الرابحني يف انتخابات 2018
يصف محمد حسني ،الشاب البغدادي وطالب
الدراسات العليا يف كلية العلوم السياسية يف جامعة
بغداد االنتخابات العراقية ونتائجها بـ«االنقالب
الدميقراطي وبالزلزال االنتخابي« ،إذ اقتنصت كتلة
«سائرون« التي يتزعمها مقتدى الصدر والتي تضم
احلزب الشيوعي وتيارات مدنية أخرى على أكبر عدد
من املقاعد البرملانية يف االنتخابات التي جرت يوم
السبت املاضي  12مايو (أيار) والتي حصلت فيها
كتلة سائرون على  54مقعدًا وفق نتائج رسمية أولية،
ولتتصدر كتلته املشهد السياسي يف البالد بعد أن
شهدت الدورات السابقة تصدر حزب الدعوة لنتائج
االنتخابات السابقة.
ومع فوز التيار الصدري وكتلة «سائرون« ،يترقب
العراقيون قدرة التيار الصدري متمثالً مبقتدى الصدر
على تشكيل حكومة عراقية بعيدة عن احملاصصة
الطائفية ،سيما أن ضغوطًا إيرانية بدأت تتكشف
مالمحها إثر زيارة قائد فيلق القدس اإليراني إلى
بغداد ومحاولته تشكيل حتالف بني ائتالف دولة
القانون بزعامة نوري املالكي وكتلة الفتح بزعامة
هادي العامري املدعومني من إيران لتشكيل كتلة
شيعية برملانية كبيرة قادرة على تشكيل احلكومة املقبلة
مبعزل عن الصدر.
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رئيس الوزراء اإلسرائيلي مع السفير االمريكي يف افتتاح السفارة بالقدس

نيويورك تاميز  :إسرائيل والتبشيريون ..سفارة الواليات
املتحدة اجلديدة عالمة على حتالف آخذ يف االزدهار

بعد ليلة واحدة من افتتاح سفارة الواليات املتحدة اجلديدة يف القدس دعا رئيس وزراء
إسرائيل بنجامني نتنياهو التبشيريني األمريكيني لالجتماع والتخطيط ملا سيتخذونه بعد
ذلك من خطوات .يوم الثالثاء ،داخل غرفة اجتماعات يف مكتبه ،شكر السيد نتنياهو
اجملموعة الصغيرة من القساوسة والنشطاء ملا مارسوه من ضغوط على الرئيس ترامب حتى
يفتح السفارة مخالفاً بذلك سياسة أمريكا التي استمرت لعقود وكانت تقضي بأن وضع
القدس ينبغي أن يتقرر من خالل محادثات السالم.
ما هي السفارة التالية؟ ذلك ما أراد السيد نتنياهو
معرفته وهو يتفقد قائمة بأسماء البلدان األخرى التي
توجد بها كنائس تبشيرية قوية .ويذكر أن غواتيماال
والبراغواي حلقتا مباشرة بالواليات املتحدة وأعلنتا عن
نيتهما نقل سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس ،ولكن
ماذا عن البرازيل والهند أو حتى الصني؟
يذكر ماريو براميك أن ”رئيس الوزراء كان يف غاية
احلماس ”.ورباميك هذا الذي كان حاضراً يف اللقاء
قس أمريكي من أصول كوبية يعمل يف كنيسة خمسينية
بالقرب من ميامي وهو من أنصار ترامب.
ما حتقق خالل األسبوع املاضي من افتتاح السفارة
األمريكية يف القدس ،فيما يعتبر ذروة عقود من ممارسة
الضغط السياسي على احلكومة األمريكية ،يرقى إلى
كونه أكبر اعتراف علني حتى اآلن مبا توليه حكومة
نتنياهو من اهتمام بحلفائها من املسيحيني احملافظني،
حتى وإن كان بعضهم متهماً بإصدار تصريحات
معادية للسامية.
ظلت إسرائيل منذ وقت طويل تعتمد على دعم
الشتات اليهودي ،إال أن حكومة نتنياهو أحدثت نقلة
تاريخية واستراتيجية حينما بدأت تعتمد على قاعدة
أضخم وأوسع تتكون من التبشيريني املسيحيني ،حتى
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ولو كان يف ذلك مخاطرة تتمثل يف فقد دعم يهود
أمريكا الذين قد يزعجهم ما ميارسه بعض
التبشيريني من حتقير للدين اليهودي.
املفارقة هنا معروفة جيداً :وذلك أن اعتقاد كثير من
املسيحيني التبشيريني أن إسرائيل لها وضع خاص
عند الرب -بل يعتبرها بعضهم مؤشراً على نبوءات
آخر الزمان -يقود كثيرين منهم إلى الغلو يف دعم
الدولة اليهودية بينما يصرون يف نفس الوقت على
أن اخلالص إمنا يكون من نصيب من يقبل بيسوع
مخلصاً.
حسبة نتنياهو تلك إمنا تعكس حسبة حليفه القوي
يف واشنطن ،حيث أن السيد ترامب ينهل من نبع
الدعم التبشيري املتدفق .ولقد شارك عدد من كبار
مستشاريه التبشيريني يف حفل افتتاح السفارة
وكذلك يف اجتماعات مغلقة مع السيد نتنياهو
طوال األسبوع املاضي.
إال أن اإلسرائيليني الليبراليني يحذرون من أن
العالقات الوثيقة واملتنامية بني اليمني اإلسرائيلي
واليمني املسيحي تسرع من حالة االستقطاب التي
تؤدي إلى حتول دعم إسرائيل إلى قضية حزبية يف
واشنطن ،وال عجب أن نائباً دميقراطياً واحداً لم

يحضر افتتاح السفارة.
كما يشكو الليبراليون اليهود من ازدواجية املعايير
التي متارسها احلكومة اليمينية التي يترأسها السيد
نتنياهو ،وذلك أنها تبدي حساسية أكبر جتاه أي
ادعاءات بالتعصب تنسب إلى اليسار السياسي بينما
تغض الطرف عما يبدر من مؤيديها احملافظني.
يقول احلاخام دافيد ساندميل ،مدير التواصل بني
األديان يف رابطة مناهضة التشهير” :أعداد الناخبني
يف أوساط التبشيريني تفوق مبراحل أعداد الناخبني
اليهود .ولذلك قد تقول احلكومة اإلسرائيلية إنه يف
سبيل احلصول على ذلك الدعم فلن نبدي كثيراً من
االهتمام إزاء هذا التصريح أو ذاك التصريح مما قد
يبدو لنا إشكالياً”.
شهد األسبوع املاضي صوراً جلية من هذه
املقايضات ،ومنها تلك التي تخص روبرت
جيفريس ،وهو من أوائل داعمي ترامب وأكثرهم
صدحاً بذلك .كان جيفريس ،الذي يعمل قساً يف
كنيسة معمدانية جنوبية كبيرة يف مدينة داالس ،هو
الذي رتل الصالة التي افتتحت بها عملية تدشني
السفارة.
حذر السيد جيفريس من أنه ”ال ميكنك أن تنجو
بكونك يهودياً” ،وقال إن اليهودية واإلسالم
والهندوسية واملرمونية تقود أتباعها إلى اخللود يف
اجلحيم.

روبير جفريس ،القس الذي ألقى خطابا يف
افتتاح السفارة ،قال ”ال ميكنك أن تنال اخلالص
بكونك يهوديا”
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وأومأ يف صالته االفتتاحية التي أداها يوم اإلثنني إلى
النبوءات التوراتية حول اجمليء الثاني للمسيح ،مشيراً
إلى أن تأسيس دولة إسرائيل احلديثة قبل سبعني عاماً
كان مبثابة ”إعادة جتميع” لشعب الرب .ثم ختم صالته
”باسم الرب وروح أمير السالم ،سيدنا يسوع” ،وهي
عبارة تبجح مسيحية أرقت حتى أكثر املنظمني اليهود
نشاطاً ضمن التحالف مع املبشرين.
يقول احلاخام ياشئيل إكستني ،مؤسس الزمالة الدولية
بني املسيحيني واليهود” :جتد هذا التبشيري يختم صالته
بعبارة يعرف يقيناً أنها غير الئقة ،ويعرف أن اليهود
املتواجدين سيستاؤون منها ،وأنهم لن يتمكنوا من
التعقيب على صالته بكلمة آمني ”.محذراً من أن مثل
هذه الصالة املسيحية بشكل صريح أحيت مخاوف لدى
كثير من اليهود من أن الدعم التبشيري إلسرائيل إمنا هو
”وسيلة لتطويعنا وإعدادنا الستقبال يسوع من الباب
اخللفي”.
يقول احلاخام ساندميل من رابطة مناهضة التشهير إن
السيد جيفريس كثيراً ما يصدر تصريحات تعتبرها
اجملموعة ”غير مقبولة” ،مشيراً إلى أنه طوال التاريخ
كانت التصريحات املشابهة ملواعظه بأن اليهود سينتهي
بهم األمر إلى اجلحيم كثيراً ما تساهم يف تأجيج أعمال
العنف املعادية للسامية.
يف افتتاحية نشرتها يف عددها الصادر يوم اجلمعة علقت
صحيفة هآريتز اإلسرائيلية الليبرالية على ذلك قائلة إن
ذلك كان مبثابة ”لكمة يف بطن اليهود األمريكيني”.
ورأت الصحيفة أن التحالف مع التبشيريني ”يقوض
مكانة إسرائيل يف مراكز النفوذ التقليدية -وأهمها على
اإلطالق يهود الواليات املتحدة ،الذين يعتبرون
التبشيريني خطراً ماحقاً يهدد قيمهم” ومن شأن هذا
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التحالف أن يخاطر بإقصاء “األنصار الذين قد
حتتاجهم يف نوفمبر القادم فيما لو فاز
الدميقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ أو
مجلس النوب يف الواليات املتحدة“.
كان السيد نتنياهو يجلس يف الصف األمامي
إلى جانب جاريد كوشنر ،زوج ابنة الرئيس
ترامب ومستشاره لشؤون الشرق األوسط،
وكالهما صفقا بأدب قبل وبعد تالوة السيد
جيفريس لصلواته.
املبشر التلفزيوني جون سي هاغي الذي الذي
تال الصالة اخلتامية كان قد قال إن احملرقة
(الهولوكوست) وقع ألن الرب “من أولى
أولوياته إعادة الشعب اليهودي ليستقروا يف
أرض إسرائيل “،متهيداً للمجيء الثاني
للمسيح .ولكنه ما لبث أن قال يف رسالة عبر
البريد اإللكتروني إن تصريحه الذي جاء يف
خطبة حول مشكلة الشر يف عالم خلقه اهلل ،قد
أخرجت من سياقها ،ثم اعتذر عن أي إساءة
قد يكون تسبب بها.

العالم
WORLD

الرفريند جون هاغي قدم صالة اإلختتام
وقال بأن الهولوكست جزء من مخطط اهلل
ليعيد اليهود إلى إسرائيل
أما السفير األمريكي لدى إسرائيل دافيد
فريدمان ،والذي أدار حفل تدشني السفارة
روبير جفريس ،القس الذي ألقى خطابا يف افتتاح السفارة ،قال “ال ميكنك أن تنال اخلالص بكونك يهوديا“
فقال إن املبشرين املسيحيني “يدعمون إسرائيل
بحماسة وإخالص يفوقان ما يتوفر لدى كثيرين
من أبناء اجلالية اليهودية“.
وقال يف مقابلة صحفية“ :حينما تدير بلداً فأنت
يقول إن “املسيحيني امللتزمني دينياً“ يشكلون اآلن
وأحد الناجني من احملرقة جورج سوروس بسبب
يتمتع به أي رئيس وزراء إسرائيلي سابق.
بحاجة إلى أصدقاء ،وبحاجة إلى حلفاء ،وبحاجة
“العمود الفقري“ للدعم الذي حتظى به إسرائيل
دعمه للهجرة املفتوحة ،واشتملت الدعاية
يقول احلاخام إكستني“ :بإمكانه أن يخاطبهم
ألن حتمي نفسك“.
داخل الواليات املتحدة .وأضاف يف إحدى
املستخدمة ضده على لوحات إعالنية كبيرة يف
بلغتهم ،وتراه مرتاحاً بينهم ،وكأنهم يبادلهم حباً
كثير من اإلسرائيليني ،وخاصة ممن هم يف اليمني،
املقابالت التي أجريت معه“ :ال ريب أنه جزء
الشوارع حتمل رسومات معادية للسامية.
بحب“.
يقللون من أهمية ما يؤمن به حلفاؤهم املسيحيون
صلب من الشعب ،ولعله من حيث العدد يعادل
ندد السفير اإلسرائيلي لدى اجملر بالدعايات التي
قال السفير فريدمان إنه دعا السيد جيفريس والسيد
باعتباره مجرد قضية نظرية ،ويرددون النكتة القدمية
عشرة أضعاف عدد اليهود أو رمبا  15أو 20
حتمل ما يشير إلى احملرقة وقال إن احلملة “تثير
هاغي ألنهما “اثنان من أكثر الزعماء أتباعاً يف الوسط
التي تقول حينما يصل املسيح فسوف نسأله ما إذا
ضعفاً“.
ذكريات حزينة وتبث كذلك الكراهية واخلوف.
التبشيري وأردت أن أكرم هذا اجملتمع ملا قدمه من
كانت تلك زيارته األولى أم الثانية.
إال أن السيد ديرمر أصر على أن إسرائيل ال تقصد
إال أن حكومة السيد نتنياهو أصدرت “توضيحاً“
مساعدة بناءة ساهمت يف قرار نقل السفارة“.
لم تكن عالقات السيد نتنياهو باليهود الليبراليني يف
إطالقاً إلغاء دور الدميقراطيني أو اليهود الليبراليني
قالت فيه إن السفير قصد فقط التنديد مبعاداة السامية
وقام السيد نتنياهو بدوره بدعوة أكثر من مائة من كبار
الواليات املتحدة سلسة ،وذلك جزئياً بسبب ما
يف أمريكا .وقال“ :بإمكانك القول إن ثمة تبدل هنا بشكل عام .وجاء يف بيان احلكومة“ :لم تقصد
الزوار إلى وزارة اخلارجية للمشاركة يف احتفال نظم
يعتبرونه عدم اهتمام من طرفه باستئناف محادثات
أو هناك ،ولكن بالنسبة لنا من الواضح أن من املهم التصريحات بأي شكل من األشكال نزع الشرعية
عشية افتتاح السفارة وتوجه بشكر علني للسيد هاغي
السالم مع الفلسطينيني ،ولكن أيضاً بسبب خضوعه
أن نحظى بدعم قوي وأن يشارك يف ذلك اجلميع
عن انتقاد جورج سوروس ،والذي ما فتئ ينال من
بسبب دعمه منذ وقت طويل إلسرائيل.
حلاخامات إسرائيل األرثوذكس بشأن اجلدل الذي
ومن كال احلزبني .ال ميكنك أن حتلق بطائرة لس
حكومات إسرائيل املنتخبة دميقراطياً“.
ويف مقابلة أجريت معه قال السيد هاغي“ :لقد عرفت
يدور مع زعماء التيار اإلصالحي والتيار واحملافظ
لها سوى جناح واحد“.
ومع ذلك يصر احلاخام ساندميل من رابطة مناهضة
رئيس الوزراء نتنياهو منذ سنني طويلة وأنا فخور بأن
حول اعتناق اليهودية والصالة يف احلائط الغربي.
أما عاملياً ،فالنسب مذهلة ،حيث يقدر عدد
التشهير على أنه إذا كان التبشيريون املسيحيون يف
أعتبره صديقاً لي ،وأعتبره من وجهات متعددة
ولذلك فإن حتالفه مع التبشيريني يحرره من احلاجة
التبشيريني مبا يقرب من ستمائة مليون ،وتقود النمو بعض األوقات يظهرون مبظهر شوفيني إزاء
تشيرشيل زماننا هذا“.
إلى استرضاء اليهود الليبراليني.
يف األعداد بلدان أمريكا الالتينية التي كانت تقليدياً
عقيدتهم ،فقد يرى البعض أن دعمهم لدولة
يقول إيلي بيبرز ،وهو يهودي أرثوذكسي ميثل منظمة
يقول أنشيل بفيفر ،مؤلف كتاب حول سيرة نتنياهو:
تتبع املذهب الكاثوليكي.
إسرائيل يساعد يف التكفير عن ذلك.
للمستوطنات اليهودية يف الضفة الغربية“ :إذا كان
“يعتقد أنهم سيذوبون وأنهم لن يعودوا مهتمني
يقول الليبراليون اإلسرائيليون إن احتضان السيد
يذكر أن عالقات السيد نتنياهو مع احملافظني
هناك شخص يف هذا العالم ساعد إسرائيل واليهود يف
بهويتهم اليهودية .ويرى أن األقلية األرثوذكسية من
نتنياهو للتبشيريني األمريكيني لم يكن املرة األولى
املسيحيني يف أمريكا أقوى من عالقاته بأي مكون
جمع املال وبناء الدعم السياسي فإنه القس هاغي“.
يهود أمريكا ،والتي هي أكثر انسجاماً وتوافقاً مع
التي يبدو فيها توجسه من معاداة السامية انتقائياً.
آخر يف اخلارج .ويقول احلاخام إكستني من الزمالة
اعتبر السيد جيفريس أن من السخف مساواة
فكره اليميني ،سيشكلون أغلبية اليهود األمريكيني
ففي اخلريف املاضي ،على سبيل املثال ،أطلقت
الدولية بني املسيحيني واليهود إن السيد نتنياهو
املعتقدات املسيحية الشائعة حول اخلالص مبعاداة
بعد جيل أو جيلني .ويرى أن اجلمهوريني واملبشرين
احلكومة اليمينية يف اجملر حملة دعائية كلفتها عدة
يتمتع بشعبية يف أوساط التبشيريني تفوق ما كان
السامية .وقال يف مقابلة أجريت معه“ :حقيقة أن
املسيحيني وليس اليهود يف أمريكا هم من يشكلون
ماليني من الدوالرات ملهاجمة املمول الليبرالي
املسيحيني يعتقدون أن اخلالص يحصل من خالل
القاعدة الصلبة لدعم إسرائيل داخل الواليات
اإلميان باملسيح وحده ال يعتبر تعصباً وال يستحق
املتحدة“.
االهتمام .يفهم الشعب اليهودي ذلك وتفهمه
تشير استطالعات الرأي إلي أن
ظلت إسرائيل منذ وقت طويل تعتمد على دعم الشتات اليهودي ،إال أن حكومة إسرائيل وهما يعتمدان على التبشيريني الذين
تأييد احلكومة اإلسرائيلية
يعتبرونهما أصدقاء داعمني لهما“.
يتنامى داخل اليمني األمريكي
وقال إنه على عالقة “عظيمة“ مع ابنة الرئيس إيفانكا
بنفس القدر الذي يتنامى به
نتنياهو أحدثت نقلة تاريخية واستراتيجية حينما بدأت تعتمد على قاعدة أضخم
ومع زوجها السيد كوشنر ،وهو يهودي
النقد املوجه إليها يف أوساط
وأوسع تتكون من التبشيريني املسيحيني ،حتى ولو كان يف ذلك مخاطرة تتمثل أرثوذكسي .وقال“ :أعتبرهما أصدقائي ،وأعلم
اليسار .ويتبني من تعداد
أنهما يعتبرانني صديقاً لهما“.
السكان أن النسبة املئوية لليهود
يف فقد دعم يهود أمريكا الذين قد يزعجهم ما ميارسه بعض التبشيريني من حتقير وأضاف“ :ليس سراً أن اليسار يكره هذا التحرك
بني الناخبني األمريكيني آخذة
الذي يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وسوف
ا
ً
تراجع
يف التناقص ،وهي أكثر
للدين اليهودي .املفارقة هنا معروفة جيداً :وذلك أن اعتقاد كثير من املسيحيني يهاجمونه من كل زاوية ممكنة .وهذا جزء من
يف أوساط اليهود من غير
محاولة أكبر للنيل من الرئيس ترامب ،وال أرى ملا
األرثوذكس.
التبشيريني أن إسرائيل لها وضع خاص عند الرب -بل يعتبرها بعضهم مؤشراً على
يقومون به أدنى تأثير“.
وهذا سفير إسرائيل يف واشنطن
نبوءات آخر الزمان  -يقود كثيرين منهم إلى الغلو يف دعم الدولة اليهودية بينما
رون ديرمر ،والذي يشارك
* تقرير لدافيد دي كيركباتريك ،إليزابيث دياز
بانتظام يف النشاطات التي تنظم
هناك لكسب تأييد التبشيريني ،يصرون يف نفس الوقت على أن اخلالص إمنا يكون من نصيب من يقبل بيسوع مخلصاً .ودافيد إم هالبفينغر نشر يف صحيفة النيويورك تاميز
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السيادة العربية يف القدس غير مُمكنة ،لن تُقسَّم هذه
املدينة ،والطريقة الوحيدة التي سنترك بها القدس هي
أن نخوض حربًا ونخسرها* .جولدا مائير ،رئيسة
وزراء إسرائيل

قضية
Issue

يف كتابه (املفاوضات السريّة بني العرب
وإسرائيل) ،يقول املؤرخ والصحايف املصري
محمد حسنني هيكل” :إنّ املعايير اختلفت ابتداءً
من سنة  ،1974سقطت موانع التحرمي ،كما
زالت دواعي القداسة ،لكنّ وجه الغرابة أنّ
مجموعة القيم واحلقائق لم تكن تغيّرت ،ومن
املفارقات أن (اآلخر) -يقصد إسرائيل -كان أكثر
وعيًا وعلمًا ،فقد ظلّ يف مكانه ،وبقى ثابتًا على
مقدساته .وفيما يظهرُ من فصول القصة ،فليس
مؤكدًا أنّ ما جاء يف النهاية (سالم)”.
املثيرُ أنّ الوثائق السريّة التي نشرتها اخملابرات
األمريكية حتكي فصالً هامًا من القصة ،فالرئيس
املصري الراحل أنور السادات ،رغم أنه خرج
منتصرًا من احلرب ،فوجئ يف مفاوضاته مع
إسرائيل أنهم ”منذ البداية كتبوا يف أول سطرٍ،
واعتبروه غير قابلٍ للتفاوض ،أن (القدس هي
العاصمة األبدية إلسرائيل) ،وهو ما جعله يُشير يف
مذكراته فيما بعد أنّ نظرية األمن لدى إسرائيل
تقوم يف األساس على فرض الصُلح على العرب
بالقوة ،لذا فقد هدفت وجهة النظر املصرية وقتها
إلى فرض الصُلح عن طريق احلل السلمي ،وهو
ما تفوقت فيه إسرائيل الحقًا”.
التقرير التالي يرسم لك أبرز الهزائم التي تلقّاها
العرب عبر املفاوضات التي خاضتها إسرائيل
بنجاح لصاحلها على مدار  100عام ،سواء على
اجلانب الدبلوماسي ،أو العسكريّ ،وانتهاء
بالتطبيع مع الكثير من الدول العربيّة ،وتهميش
القضية الفلسطينيّة عند القادة العرب.

أوقف امللك فيصل النفط عن
الغرب دعما ملصر يف حربها مع
اسرائيل ورفض تهديد كيسنجر

 100عام من
املفاوضات ..كيف
استطاعت إسرائيل
أن تهزم العرب
من خالل التفاوض ؟

املرحلة األولى..
تواطؤ دولي وخُذالن عربي
أال نتعلم من التاريخ؟ -قليلون يتعلمون ،ولذلك فإن
الذين ال يتعلمون من التاريخ محكوم عليهم بتكراره
*محمد حسنني هيكل

 -1سايكس بيكو واملراسالت
السريّة العربية 1916
دخلت الدولة العثمانية احلرب العاملية األولى عام
 ،1914إلى جانب أملانيا ،والنمسا ،على أمل
استرداد ما انتزعته منها دول الوفاق :إجنلترا،
وفرنسا ،وروسيا ،وحفاظًا على ما تبقى حتت
يديها من واليات عربية وقعت حتت مُخطط
التقسيم ،لذا قام األسطول العثماني بقصف موانئ
روسيا ،مُعلنا اجلهاد املُقدس الستنفار  50مليون
مسلم يف البلدان التي تقع حتت السيطرة
البريطانية ،وقد كان هذا النداء مُزعجًا لدول
الوفاق ،إالّ أنه كان مُخيفًا يف البلدان العربية التي
تسلّل حماس الفكرة إلى شعوبها ،ومن هنا تبدأ
القصة.
يف تلك األثناء ،كان احلُسني بن علي ،شريف
مكة ،يعمل على االستقالل عن الدولة العُثمانية،
شأنه يف ذلك شأن الكثير من أمراء اجلزيرة ،لذا
عرض احلُسني على البريطانيني أن يشترك معهم يف
احلرب ضد األتراك؛ مقابل االعتراف باستقالله
عن الدولة العثمانية .بدأت مراسالت الشريف
حسني وهنري مكماهون ،املندوب السامي
البريطاني ملصر ،فيما عُرف مبراسالت (حسني-
مكماهون) ،والتي ظهر فيها طموح األمير
العربي ،وأطماعه الشخصية يف أن يكون اخلليفة
العُثماني اجلديد ،وأن تتشكل دولة عربية كبرى
مُستقلة.
مؤسس الدولة السعودية األولى ،عبد العزيز آل
سعود ،أمير الرياض وقتها حتالف أيضًا مع بريطانيا
ضد الدولة العُثمانية ،ودخل يف مباحثات سرية
أدت يف النهاية إل توقيع معاهدة (دارين) التي
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قبل قرار التقسيم بعامني ،كانت جامعة الدول العربية قد تشكلت بدعمٍ بريطاني ،لكنها ظلّت عاجزة عن اتخاذ أي قرار؛ نظرًا ألن قرارتها غير ملزمة للدول
األعضاء ،وعقب انسحاب بريطانيا من فلسطني عام  ،1948أعلنت إسرائيل قيام دولتها يف القدس الغربية ،وكان القرار األول الذي اتخذته اجلامعة هو إعالن
دخول احلرب ،والتي عُرفت فيما بعد بـ(النكبة)؛ نتيجة لالنتصار الذي حققته إسرائيل على العرب ،إضافة الحتاللها أراضي جديدة ،واضطرت دول
املواجهة :مصر ،واألردن ،وسوريا ،ولبنان ،إلى توقيع هُدنة (رودس) ،والتي كان نتيجتها استسالم عربي واعتراف دولي باحلدود اجلديدة.
حصل مبوجبها على اعترافٍ رسمي بدولته الوليدة.
وفيما كان آل سعود يحافظون على أمن اخلليج ويؤمنون
املواصالت البريطانية ،كان احلُسني بن علي الذي أعلن
الثورة العربية الكبرى عام  ،1916يخوض بقواته معارك
يف الشام إلسقاط الدولة العُثمانية.
 -2وعد بلفور عام 1917
يف تلك األثناء ،تنكشف (املؤامرة الكبرى) على العرب؛
فقد سرّبت روسيا بنود اتفاقية (سايكس -بيكو) القتسام
أراضي الدولة العثمانية بني فرنسا وبريطانيا ،ويُفاجأ
شريف مكة بأن حلفاءه غدروا به؛ فقواته التي جنحت يف
إسقاط احلُكم العثماني يف سوريا مُنعت من الدخول،
واملفاجأة أنّ فلسطني وُضعت حتت إدارة دولية متهيدًا
لتسليمها ألصدقاء آخرين بذلوا دورًا خفيًا يف احلرب.
ضربةٌ أخرى تلقاها العرب؛ فاحلكومة البريطانية
أصدرت وعد بلفور تعبيرًا عن موقفها الداعم لـ(حق
اليهود يف وطن قومي) ،وقد كان ذلك الوعد سببًا وإقامة
دولة إسرائيل على أنقاض الدولة والشعب الفلسطينييْن.
مرة أخرى تعود بريطانيا إلى األمراء الهاشميني ،ويستمر
التعاون رغم (خيانة) األمس؛ فبحسب املراسالت التي
كانت بني فيصل بن احلسني ووايزمان ،رئيس املنظمة
الصهيونية العاملية ،فإن الطرفني توصالّ إلى اتفاقية
(فيصل -وايزمان) ،والتي جاء فيها” :يجب أن تتخذ
جميع اإلجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى
فلسطني”.

وما يحدث اليوم تكرر باألمس؛ فالعرب احتكموا
إلى بريطانيا -باعتبارها القوة العُظمى وقتها -ضد
االستيطان اإلسرائيلي ،ويف تلك األثناء تُصدر
احلكومة اإلجنليزية الكتاب األبيض األول عام
 ،1922والذي وعدت فيه بريطانيا العرب مرة
أخرى بأن االستيطان لن يؤثر على وجودهم ،ويف
عام  1930يصدر الكتاب األبيض الثاني الذي
يؤكد على تنفيذ وعد بلفور.
ينتفضُ العرب أخيرًا عام  1935بتشكيل اللجنة
العربية العُليا التي طالبت بإيقاف الهجرة اليهودية،
وتشكيل حكومة فلسطينية ،ومنع انتقال
األراضي ،وبعدما قوبلت طلباتها بالرفض،
اندلعت الثورة العربية الكبرى يف فلسطني عام
 ،1936واستمرت ثالث سنوات ،لكنها انتهت
بالفشل واخلُذالن؛ فاللجنة البريطانية التي تباحثت
مع الثوار ،وتفاوضت مع اليهود ،أصدرت أول
مشروع لتقسيم فلسطني إلى دولة فلسطينية
ويهودية.
املرحلة الثانية :أمريكا تدخل
على اخلطّ ..والنفط عنوان املرحلة
ال داعي للخوف من العرب ،فهم ضعفاء بطريقة
بائسة*وايز مان -رئيس املنظمة الصهيونية العاملية

مرة أخرى يعود اليهود إلى الساحة الدولية ،فكما
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ساعدوا بريطانيا يف حربها العاملية األولى ،يقول هيكل
يف كتابه (املفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل):
”كانت الواليات املتحدة شديدة االنحياز إلى احلركة
الصهيونية التي قدمت لها خدمات واسعة النطاق
لتحطيم أملانيا النازية يف سبيل دعم املصالح األمريكية يف
الشرق األوسط ،خاصة بعدما أثبتت شركات البترول
األمريكية أنّ منطقة اخلليج العربي تعوم على بحيرة من
البترول ،وأن من يُسيطر عليها يستطيع أن يُسيطر على
العالم”.
ويف سبيل ذلك ،دعت الواليات املتحدة مندوبي
املنظمات الصهيونية املوجودة يف فلسطني ،وعقدت
مؤمتر (بلتيمور) عام  1942الذي أصبح مشروعًا
كامالً؛ إذ دعمت تشكيل قوة عسكرية حتارب حتت
علمها اخلاص ،كما منح القائمني على إدارة فلسطني
حقوقًا إدارية متهيدًا الستالم أمور احلُكم ،وألنّ
بريطانيا اعترضت على سياسات الواليات املتحدة،
قامت بنفض يدها من القضية ،وأحالتها إلى األمم
املتحدة ،التي أصدرت قرار تقسيم فلسطني عام 1947
إلى دولتني ،مبوافقة  23دولة ورفض  ،13وامتناع 10
دول عن التصويت.
قبل قرار التقسيم بعامني ،كانت جامعة الدول العربية
قد تشكلت بدعمٍ بريطاني ،لكنها ظلّت عاجزة عن
اتخاذ أي قرار؛ نظرًا ألن قرارتها غير ملزمة للدول
األعضاء ،وعقب انسحاب بريطانيا من فلسطني عام
 ،1948أعلنت إسرائيل قيام دولتها يف القدس
الغربية ،وكان القرار األول الذي اتخذته اجلامعة هو
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إعالن دخول احلرب ،والتي عُرفت
فيما بعد بـ(النكبة)؛ نتيجة لالنتصار
الذي حققته إسرائيل على العرب،
إضافة الحتاللها أراضي جديدة،
واضطرت دول املواجهة :مصر،
واألردن ،وسوريا ،ولبنان ،إلى
توقيع هُدنة (رودس) ،والتي كان
نتيجتها استسالم عربي واعتراف
دولي باحلدود اجلديدة.
يف عام  1967حقّقت إسرائيل نصرًا
استراتيجيًّا حاسمًا بانتصارها عسكريًّا
على الدول العربية يف ستة أيام ،وكان
أبرز نتائج هذه (النكسة) :االستيالءُ
على القدس الشرقية ،وهضبة
اجلوالن السورية ،وسيناء املصرية
ومناطق من األردن ،ورغم تدخل
مجلس األمن ومطالبته القوات احملتلة
باإلنسحاب من الدول العربية ،إال أنّه
رسّخ ألول مرة مبدأ (األرضُ مقابل
السالم) ،وكان تسليم الدول العربية
باألمر الواقع وقتها أهم من النصر
العسكري بالنسبة إلسرائيل ،وبدا
واضحًا أنّ أي تدخل عسكري جديد
سيتبعه هزمية وخسارة جديدة
للقضية ،وهو ما خلق انطباعًا عامًا
بأنّ احلل العسكري لن يُفيد القضية.
الالفت لالنتباه أنّه قبل عامٍ واحدٍ من النكسة ،تُشير
وثيقة سرية عبارة عن رسالة بني امللك السعودي
الراحل فيصل بن عبد العزيز ،إلى الرئيس األمريكي
آنذاك ،ليندن جونسون ،جاء فيها( :إن القوّات
املصريّة لن تنسحب من اليمن ،إال إذا احتلّت
إسرائيل سيناء والضفّة الغربيّة وغزّة) ،وهو ما اعتبر
طلبًا صريحًا بتشجيع إسرائيل على قيام احلرب انتقامًا
من نظام عبد الناصر يف مصر الذي كان يُحارب
السعودية يف اليمن ،وحتى اآلن لم تنتهِ هذه
املراسالت السرية بني احلُكام العرب والواليات
املتحدة.

قضية
Issue

الكامل مع إسرائيل للحد من اخلطر اإليراني من جهة،
لم يعد من السهل الرجوع فيها ،وال بد ملسارها أن
عالقات علنية وتطبيع رسمي مع إسرائيل ،إال أنّ
والوصول إلى اتفاق إلنهاء القضية ،وهو القرار الذي
يكتمل) ،وتنتهي رحلة املفاوضات عام 1979
احلدث الهام كان الوصول ألول مفاوضات مباشرة
اتخذه السادات قبلها بسنوات.
بتوقيع معاهدة سالم بني مصر وإسرائيل ،واملعروفة
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،عقب انتهاء
يضع الكاتب الصُحايف محمد حسنني هيكل يف كتابه
مبعاهدة (كامب ديفيد)  ،ورغم الرفض العلني
االنتفاضة بتوقيع اتفاقية (أوسلو) عام 1993
(املفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل) شرحًا
للدولة العربية للموقف املصري ،إال أنّ السعودية
وبغضّ النظر عمّا جاء يف بنودها ،إال أن
لوجهة النظر العربية وقتها" :بشكل من األشكال ،فإن
عام  ،1981طرحت مبادرة عربية ،تنصّ على
املفاوضات نفسها حملت اعترافًا متبادالً بكال
خيار االتفاق مع إسرائيل جرى تصويره فى ذلك
انسحاب إسرائيل من جميع األراضي العربية التي
الطرفني ،بعدها بعام مت توقيع اتفاق القاهرة عام
الوقت ،وكأنه خيار معقول تستدعيه الظروف ،وكان
احتلت
 ،1994الذي أجبر االحتالل اإلسرائيلي على
املنطق الذى رتب احلجج لهذا اخليار على النحو
يف عام  1967مبا فيها القدس العربية ،ورفضتها كل
االنسحاب اجلزئي من غزة ،وأريحا ،والضفة،
التالي :لقد جرّبنا كل اخليارات ،ولم يبق غير خيار
من مصر وإسرائيل .كانت تلك أوّل مرّة جتد فيها
متهيدًا لقيام السُلطة الفلسطينية احلالية ،وكانت
واحد ،وهو :التعامل مع إسرائيل كأمر واقع يصعب
إسرائيل حليفًا عربيًّا يدعمها غير الواليات املتحدة
تلك إحدى ثمار االنتفاضة.
إنكاره .ثم هو خيار لم جنربه على اإلطالق ،وقد
التي جتاهلت املبادرة.
تكون هناك فائدة منه! ما الذى مينع؟".
عام
األولى
فلسطني
انتفاضة
يف تلك األثناء نشبت
املرحلة الرابعة ..عندما مدّ العرب يدهم
املرحلة الثالثة ..وداعًا للسالح
يف عام  2002أطلقت السعودية مبادرة السالم
 ،1987والتي عُرفت بـ(انتفاضة احلجارة) ،غضبٌ
إسرائيل
ّتها
د
فر
للسالم)
بـ(مبادرة
ومرحبًا بطاولة املفاوضات
العربية ،املبادرة التي التفّت حولها الدول العربيّة من
فلسطيني استمرّ ستّ سنوات لفرض املطالب
خاوية!
أجل إنهاء الصراع العربي اإلسرائيليّ ،والتي اشترطت
الفلسطينية التي فضلت فيها املفاوضات ،ومتثلت يف
جيشي يُطيعُ أوامري ،وقيادتي سوف تنفذ أي أمر أصدره
حلّ الدولتني و إنشاء دولة فلسطينية على حدود عام
إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس،
لها *السادات لوزير اخلارجية األمريكي
على الفلسطينيني أن يعترفوا بالواقع ..القدسُ عاصمة
 ،1967وعاصمتها القدس الشرقية ،وانسحاب
ومتكني الفلسطينيني من تقرير مصيرهم ،وتفكيك
أبدية إلسرائيل*رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو
إسرائيل من هضبة اجلوالن السورية احملتلة ،وحل
املستوطنات ،وعودة الالجئني.
يف ظل املُناخ االنهزامي الذي سيطر على الدول
عادل لقضية الالجئني الفلسطينيني ،يف مقابل اعتبار
انتهت الثمانينات -والزالت االنتفاضة مستمرة -
الدبلوماسية،
العربية ،وتأكد اجلميع من فشل اجلهود
يف عام  2000انطلقت االنتفاضة الفلسطينية الثانية
النزاع العربي اإلسرائيلي منتهيًا ،وتتمكن إسرائيل
باتصاالت سرية ومفاوضات غير علنية بني العرب
سلمي،
حلل
وعدم قدرة األمم املتحدة على الوصول
عى إثر تباطؤ االحتالل اإلسرائيلي لتنفيذ بنود
مبوجب هذا االتفاق من إنشاء عالقات طبيعية مع نحو
وإسرائيل ،ويف عام  1991عقدت الواليات مؤمتر
األول)
(تشرين
خاضت مصر وسوريا حرب أكتوبر
اتفاقية أوسلو ،إال أنّ الصدام اجلديد شهد كثرة
 57دولة عربية وإسالمية.
(مدريد) مبشاركة خمس دول عربية :مصر،
على
قادرة
غير
 ،1973وسط تأكيد دولي بأنّها
املواجهات املسلحة وتصعيد املقاومة الفلسطينية،
من املؤكّد أن إسرائيل التي سعت يف القرن املاضي ،من
وسوريا ،واألردن ،ولبنان ،وفلسطني ،بهدف
فوزير
ُتوقعة:
م
غير
دخول حرب؛ لتحدث أزمة
واستخدامها احلل العسكري ضد اجليش
خالل الوسيط البريطاني واألمريكي ،لفرض نفسها
تشجيع البلدان العربية على توقيع اتفاقيات سالم مع
اللهجة
شديدة
تهديد
برسالة
اخلارجية األمريكي بعث
اإلسرائيلي ،ليحدث ما لم يكن يف احلُسبان،
باعتبارها حقيقة تاريخية على العرب ،لم تكن لتتوقع
إسرائيل ،وأدى املؤمتر يف نهاية املطاف إلى إبرام
للملك فيصل -بحسب الوثائق السرية -يُخبره فيها
فتقطع الدول العربية التي سبق أن فتحت قنوات
أن يأتي يوم وترفض فيه هذا العرض ،ورغم فشل
معاهدة سالم بني األردن وإسرائيل يف عام 1994
حظر
بأنه إذا لم تُقنع اململكة الدول العربية برفع قرار
مصر،
عدا
العالقات،
أبيب
تل
مع
اتصال
املبادرة ،إال أنها رسّخت مبدأ اعتراف كل الدول
التسعينات نفسها شهدت طفرة يف العالقات العربية
كل
تصدير النفط ،فإن الواليات املتحدة ستوقف
الدول
ن
ّ
أ
؟ويكيليكس؟
وثائق
وتكشف
واألردن،
العربية بأن (إسرائيل حقيقة) ،وهو ما سعت له
اإلسرائيلية ،ففي ذلك الوقت كان كلٌّ من قطر،
اخلطاب
مساعيها يف سبيل السالم ،وقد كان هذا هو
للتطبيع
سعت
السعودية
رأسها
وعلى
العربية،
إسرائيل منذ عام 1916
وتونس ،واملغرب ،وموريتانيا ،وعُمان على
السادات.
الثاني بعدما وصل خطاب آخر للرئيس
مفاوضات جديدة وهزمية جديدة حلقت بالقضية
تنتهي احلرب بانسحاب
الفلسطينية عام  ،2003فاتفاقية
إسرائيل التام من سيناء،
(جنيف) رغم أنها حملت نفس
عدا مدينة أم الرشراش -
يف عام  1967حقّقت إسرائيل نصرًا استراتيجيًّا حاسمًا بانتصارها عسكريًّا على الدول
املطالب القدمية ،إال أنّ إسرائيل
إيالت حاليًا -الواقعة على
فرضت شرطًا هامًا على
خليج العقبة ،وتبدأ
القضية؛ فألول مرة تتنازل
العربية يف ستة أيام ،وكان أبرز نتائج هذه (النكسة) :االستيالءُ على القدس الشرقية،
واحلل
مفاوضات السالم
السلطة الفلسطينية عن (حق
نقله
ما
وبحسب
السلمي.
العودة) يف مقابل احلصول على
وهضبة اجلوالن السورية ،وسيناء املصرية ومناطق من األردن ،ورغم تدخل مجلس األمن
فإن
كتابه،
هيكل يف
معظم أجزاء الضفة الغربية ،كما
مللك
العسكري
املستشار
ومطالبته القوات احملتلة باإلنسحاب من الدول العربية ،إال أنّه رسّخ ألول مرة مبدأ (األرضُ أنّ املثير لالنتباه يف هذه اجلولة هو
من
برسالة
بعث
املغرب
أنّ االتفاق نص على منح
الفلسطينيني حق إقامة عاصمة
رئيس الوزراء اإلسرائيلي مقابل السالم) ،وكان تسليم الدول العربية باألمر الواقع وقتها أهم من النصر العسكري
وقتها إسحاق رابني إلى
دولتهم املرتقبة يف القدس ،وهي
السادات عام ،1976
بالنسبة إلسرائيل ،وبدا واضحًا أنّ أي تدخل عسكري جديد سيتبعه هزمية وخسارة جديدة
تفصيلة غير منطقية؛ نظرًا ألن
ينصحه فيها( :عملية
إسرائيل ال تتفاوض على
وإسرائيل
السالم بني مصر
للقضية ،وهو ما خلق انطباعًا عامًا بأنّ احلل العسكري لن يُفيد القضية.
القدس.
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اإلمارات يف  ..2017جاذبية النهضة واالزدهار وبدأت بقوة يف 2018

احتلت مراكز متقدمة وتفوقت على دول كبرى يف املؤشرات العاملية 2-2-
إعداد :وائل بدر الدين  -واصلت دولة اإلمارات يف
العام  2017نهجها التنموي والتطويري ضمن
املبادرات والرؤى احمللية لتتصدر التصنيفات
االجتماعية واالقتصادية والسياحية ،عالوة على
أنها دخلت ألول مرة يف تقارير وتصنيفات
ملؤسسات عاملية حلت بها يف مراكز متقدمة جداً
لم تتمكن دول عريقة من تبوئها ،فضالً عن تألق
شخصيات إماراتية بارزة يف العديد من اجملاالت.
فعلى الصعيد االقتصادي ،واصلت اإلمارات
تصدرها ألغلب التصنيفات واملؤشرات الدولية
التي وضعتها كأفضل اقتصاد يف املنطقة بال
منازع ،إضافة إلى أن مدن الدولة عززت مكانتها
السياحية كوجهات مفضلة حول العالم للسياحة
والترفيه والتعليم وغيرها .وكل عام تثبت دولة
اإلمارات وللعالم أجمع فاعلية وكفاءة
االستراتيجية التنموية الشاملة ،التي تتبعها
احلكومة ،حتت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة،
واملبنية على االستثمار يف التنمية البشرية،
وحتفيز االبتكار والتطوير والتحديث املستمر يف
مختلف القطاعات وامليادين ،ويعود الفضل يف
ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة ،وللرؤية
االستراتيجية الثاقبة؛ التي تهدف إلى االرتقاء
مبرتبة دولة اإلمارات؛ لتصبح أفضل الدول على
مستوى العالم بحلول .2071

املدن األكثر زيارة  -ماستركارد
سياحي :سبتمبر
حافظت دبي على املركز الرابع ضمن قائمة أبرز
وجهات العالم استقطاباً للمسافرين الدوليني،
وذلك وفقاً لنتائج النسخة التاسعة من مؤشر
ماستركارد السنوي للمدن العاملية املقصودة .وقد
استقبلت اإلمارة  14.87مليون زائر خالل العام
 ،2016مع معدل منو متوقع بنسبة  %7.7للعام
2017.
كما صنف املؤشر أبوظبي كأسرع املدن منواً يف
الشرق األوسط وإفريقيا ،واحتلّت العاصمة
اإلماراتية املرتبة الرابعة عاملياً من بني  132دولة
كمدينة رائدة حيث يُتوقع أن يرتفع عدد زوارها من
السياح نسبة .%4.5
ثروات املدن  -نايت فرانك
أقتصادي  -مالي :مارس
احتلت دبي املرتبة الـ  16عاملياً ضمن قائمة أكثر
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املدن تفضيالً واستقطاباً لفائقي الثراء حول العالم،
ضمن (مؤشر ثروات املدن) الذي أصدرته مؤسسة
(نايت فرانك) لعام  ،2017وهو التقرير الذي أظهر
احتالل دبي املرتبة الرابعة يف قائمة أسرع املدن منواً يف
أعداد فائقي الثراء ،وذلك بأن سجلت زيادة بلغت
 2000شخص العام املاضي وبنسبة منو  %5على
أساس سنوي.
كما جاءت يف املرتبة الـ  11يف مؤشر االتصال ،الذي
يعتبر أحد مكونات مؤشر ثروات املدن ،وهي املدينة
العربية واألوسطية الوحيدة التي جاءت ضمن قائمة
الوجهات الـ  20األكثر تفضيالً واستقطاباً لفائقي
الثراء حول العالم ،فضالً عن أنها حلت يف املرتبة
الـ 17يف التصنيف الفرعي اخلاص بالثروة املستقبلية،
واملرتبة الـ  19يف عنصري الثروة واالستثمارات.
األفضل للطالب اجلامعيني  -كيو إس
تعليم :سبتمبر
حلت مدينة الشارقة ضمن قائمة أفضل  100مدينة
حول العالم بالنسبة للطالب اجلامعيني ،والذي
تصدره مؤسسة QSاملتخصصة يف تصنيف

اجلامعات واملعاهد التعليمية حول العالم .ويعتمد
التصنيف الذي أجراه املوقع على عدد من املعايير
التي تقيس عوامل تتضمن القدرة على حتمل
التكاليف ،والنشاط االجتماعي والتجاري العام
يف املدينة ،ونسبة الطالب األجانب يف اجلامعات،
إضافة إلى آراء الطالب يف اجلامعات التي
يدرسون فيها ،وقدرتهم على إيجاد فرص عمل
مناسبة بعد التخرج .وقالت املؤسسة يف حيثيات
تقريرها إن منظمة اليونيسكو منحت الشارقة يف
العام  1998لقب عاصمة الثقافة العربية ،وهو ما
أكد املوقع أنها تستحقه بفضل غناها الثقايف
والعلمي ،واحتضانها للعديد من املعالم الثقافية،
وحفاظها على تراثها التقليدي من خالل دمجها
ملوروثها االجتماعي والثقايف مع التطور واحلداثة.
األفضل للشركات الناشئة  -إي بي سي

أقتصادي :إبريل
صنف موقع )) ABC Moneyالبريطاني
املتخصص دبي بني أفضل املدن العاملية للشركات
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الناشئة ،من حيث سهولة إنشاء العمل التجاري،
واستقرار البيئة االقتصادية ،وبعض العوامل األخرى
التي تضمن جناح املشروع واستمراريته ،حيث وصفها
بأنها خيار مناسب لتأسيس شركة ناشئة ،بفضل تدفق
االستثمارات األجنبية املباشرة إليها .وأضاف التقرير
أن من بني األسباب التي جتعل من دبي وجهة مفضلة
للشركات الناشئة مرونة قوانينها وتشريعاتها املنظمة
لهذا اجلانب ،عالوة على أن الدخول يف شراكات مع
مؤسسات محلية ميثل ضمانة لنجاح الشركة ،ملا متتلكه
تلك املؤسسات احمللية من خبرات.
عالمات املدن العاملية -جونز الجن السال
أقتصادي :أكتوبر
احتلت دبي املركز األول إقليمياً والـ  17عاملياً يف
تصنيف قوة العالمات التجارية للمدن ،واملتفرع عن
تقرير مؤسسة (جونز الجن السال) العاملية لتحليل أداء
املدن للعام  ،2017وهو التصنيف الذي يضم املدن
العاملية الـ  20األقوى من حيث العالمة التجارية،
والذي يعنى بقياس سمعة املدن على الصعيد
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العاملي.يركز التقرير على التطور الذي
حققته وسرعة صعودها خالل السنوات
املاضية ،إضافة إلى جودة احلياة فيها
وبيئة األعمال التجارية والثقة يف أنظمتها
احلكومية وقدرتها على حتمل الصدمات
واألزمات ،وهي املدينة اإلقليمية
الوحيدة التي حجزت مكاناً لها يف التقرير
مبختلف تصنيفاته.
املدن العاملية  -إبسوس موري
أقتصادي :إبريل
جاءت أبوظبي يف املرتبة الثانية عاملياً على
مؤشر (إبسوس موري) للمدن العاملية
 ،2017مسجلة إجمالي  46نقطة خلف
نيويورك التي احتلت الصدارة ،متقدمة
مرتبتني عن ترتيب عام  2013الذي
جاءت فيه العاصمة يف املرتبة الرابعة على
مستوى العالم ،وهو التقرير الذي يُغطي
 60مدينة عاملية ،ويستند إلى استبيان
جتريه مؤسسة (إبسوس) للعالقات
العامة ،على أكثر من  18ألف شخص،
من  26دولة حول العالم.
ويتكون املؤشر من  3عناصر هي املدن
املفضلة للعيش ،واملدن املفضلة للزيارة،
إضافة إلى أفضل الوجهات العاملية ملزاولة
األعمال التجارية .وأكد التقرير أن
أبوظبي تفّوقت منذ تقرير عام 2013
على باقي املدن العاملية األخرى.
قوة املدن العاملية  -موري
أقتصادي :أكتوبر
احتلت دبي صدارة ترتيب مؤشر قوة
املدن العاملية  2017على الصعيد
اإلقليمي واملرتبة الـ 23عاملياً ،الذي
أصدرته مؤسسة «موري« اليابانية
لألبحاث ،ويضم  44مدينة ،وهو
املؤشر الذي دخلته دبي ألول مرة
وسجلت فيه إجمالي  969.6نقطة لكل العناصر
الفرعية ،لتتصدر إقليمياً جميع تصنيفات املؤشر،
واملرتبة الـ  11عاملياً .قاس املؤشر يف نسخته العاشرة
جاذبية املدن العاملية الكبرى ضمن ستة عناصر
رئيسية ،هي القوة االقتصادية ،وعنصر األبحاث
والتطوير ،والتفاعل االجتماعي ،وجودة احلياة،
وعنصر البيئة ،وعنصر االتصال بالعالم ،ويضم
أكثر من  70معياراً مختلفاً تتفرع عن العناصر الـ6
الرئيسية .وأكد التقرير أن دخول دبي يف التصنيف
جاء بعد أن رسخت املدينة مكانتها كمركز جتاري.
األفضل للعيش  -اإليكونوميست
أقتصادي :أغسطس
تصدرت دبي على الصعيد اإلقليمي مؤشر املدن
العاملية األفضل للعيش بتحقيقها  74.7نقطة واملرتبة
الـ  74عاملياً يف التصنيف السنوي الذي تصدره وحدة
املعلومات لـمجلة (إيكونوميست) ،والذي يغطي
 140مدينة حول العالم ،عالوة على أنها احتلت
املرتبة الثانية عاملياً ضمن قائمة املدن التي شهدت
أكبر حتسن يف ترتيبها على املؤشر خالل السنوات
اخلمس املاضية ،لتواصل بذلك تصدر كافة
التصنيفات اإلقليمية املتعلقة باملدن وجودة احلياة
على املستوى اإلقليمي.
ويستند املؤشر يف تصنيفه للمدن إلى عدد من
العناصر التي تتضمن جودة احلياة والرعاية الصحية
والسياسات واخلدمات العامة والتنافسية وغيرها.
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االبتكار العاملي ــ انسياد
سياسي واقتصادي :أبريل
حافظت دولة اإلمارات على صدارتها عربياً وحلت
يف املركز الـ  35عاملياً يف مؤشر االبتكار العاملي لعام
 2017من حيث أدائها الشامل على املؤشر متقدمة
من املركز الـ  41يف العام  2016لتحقق بذلك قفزة
مبقدار ستة مراكز وتعزز موقعها ضمن بلدان الفئة
العليا األكثر ابتكاراً .يقيس (مؤشر االبتكار العاملي)
العام األداء االبتكاري لنحو  127بلداً واقتصاداً متثل
 92.5يف املئة من إجمالي سكان العالم والنسبة
العظمى من الناجت اإلجمالي العاملي ،ويعتمد مقاييس
مفصلة عبر مرتكزين رئيسيني هما (مدخالت
ومخرجات االبتكار) ويتضمنان  81مؤشراً فرعياً
تقدم رؤية شاملة حول مختلف مجاالت االبتكار من
أبرزها اإلبداع واملعرفة والتكنولوجيا والبحث
والتطوير.
أفضل دول العالم ــ يو إس نيوز آند
أقتصادي وسياسي :مارس
احتلت دولة اإلمارات املرتبة األولى يف تصنيف
الدول الصاعدة ،الذي يعتبر أحد املكونات الرئيسية
ملؤشر (أفضل دول العالم  )2017الذي أصدرته
شبكة (يو إس نيوز آند وورلد ريبورت) اإلعالمية
األمريكية ،وهو املؤشر الذي تصدرت فيه اإلمارات

دول املنطقة واحتلت فيه املركز الـ 22عاملياً.
ويتكون عنصر الدول الصاعدة الرئيسي الذي
تصدرته اإلمارات عاملياً وسجلت فيه  10درجات
هي النقاط الكاملة للمؤشر الفرعي ،من عدد من
العناصر الفرعية التي تتضمن التنوع االقتصادي،
والتميز السياسي واالقتصادي.
التنافسية الرقمية ــ التنمية اإلدارية
أقتصادي :مارس
حققت اإلمارات املركز األول إقليمياً واملرتبة 18
عاملياً ضمن أكثر الدول تنافسية يف مؤشر التنافسية
الرقمية لعام  2017والصادر عن مركز التنافسية
العاملي التابع للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية مبدينة
لوزان السويسرية .وتقدمت اإلمارات يف تقرير
عام  2017سبع مراتب حيث مت تصنيفها يف املرتبة
18عاملياً ،واألولى عربياً متقدمة دول اخلليج
والشرق األوسط وشمال إفريقيا .وتقدمتفي تقرير
هذا العام يف محور اجلاهزية للمستقبل من املرتبة
 17إلى املرتبة  7عاملياً ومن املرتبة  20إلى املرتبة
 14عاملياً يف التكنولوجيا.
انفتاح األسواق االقتصادية ــ ICC
أقتصادي :يوليو
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احتلت اإلمارات املرتبة األولى إقليمياً والثامنة عاملياً
على مؤشر انفتاح األسواق ،الذي يقيس االنفتاح
االقتصادي للدول ،بتسجيلها  4.7نقطة ،وهو
التصنيف الذي تعده سنوياً غرفة التجارة الدولية ICC
ويضم  75اقتصاداً ويعنى بقياس انفتاحية السوق،
حيث جاءت اإلمارات ضمن التصنيف الثاني للدول
األعلى من املتوسط العاملي يف االنفتاحية االقتصادية.
وجاءت اإلمارات يف التصنيف الثاني للدول األعلى من
املتوسط العاملي الذي ضم  18دولة ،منها  15دولة
أوروبية ،إضافة إلى نيوزيلندا وكندا ،متقدمة على
اقتصادات عاملية كبرى مثل أستراليا ،و أملانيا واململكة
املتحدة وفرنسا والواليات املتحدة .
احلرية االقتصادية ــ معهد فريزر
أقتصادي :سبتمبر
حافظت اإلمارات على صدارتها لدول املنطقة على
مؤشر )احلرية االقتصادية العاملي(  2017والذي
يصدره سنوياً معهد )فريزر( ،الذي يتخذ من كندا مقراً
له ،مسجلة  7.50نقطة من إجمالي  10نقاط ،لتحتل
املرتبة الـ  37عاملياً ،وحتافظ على مركزها يف تصنيف
دول الفئة األولى األكثر حرية يف العالم.
ويستند التصنيف يف قياساته التي أجريت عليها بعض
التعديالت يف مؤشر  ،2017على فاعلية السياسات
واملؤسسات التي تضمها دولة ما لتعزيز معايير احلرية
االقتصادية فيها.
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إساءة فهم اإلسالم !
فيما يتعلق باحلرب لنشر العقيدة ،ال يتم ذكر شيء من هذا القبيل ولو مرة واحدة يف القرآن الكرمي .هذه
احلقيقة ينبغي أن يستوعبها أولئك الذين يعتقدون أن اإلسالم يطلب من أتباعه القتال من أجل نشر دينهم.

إنه من املؤسف أن بعض األصوليني -املسيحيني
واليهود واملسلمني -يحاولون دائماً زيادة الشرخ بني
املسيحية واإلسالم ،وهما أكبر األديان على وجه
األرض .ان بعض اتباع الديانتني يسعون إلى تعزيز
الكراهية واحلروب الدينية يف كال اجلانبني .هذا النوع
من املعلومات اخلاطئة التي يتم نشرها بني املسيحيني
واليهود مقلقة جدا .
على سبيل املثال ،تسمع من بعض املسيحني أن
املسلمني ال يعبدون اهلل (  )Godإمنا يعبدون شيئا آخر
يدعي اهلل (  ) Allahولكن اهلل هو ببساطة الكلمة
العربية لـ  ،Alahaيف اللغة اآلرامية ،وهي اللغة التي
كان يتكلم بها يسوع وتالميذه وهي لغة ومازال عدد
قليل يف الشرق األوسط يتحدث بها  .إذا كنت
مسيحيا عربياً ،أو يهوديا أو مسلما فأنت تصلي إلى
اهلل.
الشك يف ذلك يشبه أن الناطقني بالفرنسية ال يعبدون
اهلل ،فهم يعبدون شيئا آخر يسمى “ديو“ .املسلمون
يعبدون إله إبراهيم وموسى وعيسى ،وأي شخص
يفتح الترجمة اإلجنليزية للقرآن سوف يرى ذلك.
جيري فاينز ،الرئيس السابق للمعمداني اجلنوبي،
سبق أن وصف نبي اإلسالم ،محمد ،بأنه “شاذ
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جنسيا-ومسكون بالشيطان“.وهذا قبح وكذب
اليصدقه عقل أو منطق  ،بل هو نبي كرمي وشريف
وصالح وآخر األنبياء واملرسلني.
فرانكلني غراهام ،وهو ابن بيلي غراهام ،الذي
قال مبناسبة تنصيب الرئيس بوش“ ،االسالم دين
شرير جدا وكاذب“ .ويصف جون حنا ،وزير
اإلجنيلية من والية أوهايو “إن الدين اإلسالمي هو
دين املسيح الدجال“.
ولكن هذا كذب سافر .يشير القرآن إلى أن يسوع
بأنه كلمة اهلل وروح منه ،املولود من مرمي العذراء
بال خطيئة ،والقرآن يعطي مساحة أكبر للسيدة
مرمي عليها السالم .
وهناك عدد من املسلمني الذين يطلبون شفاعة
“السيدة مرمي“ كل يوم .هناك العديد من األضرحة
يف الشرق األوسط ،حيث املسيحيون واملسلمون
يقفون جنبا الى جنب ويسألون السيدة مرمي عليها
السالم أن تصلي من أجلهم.
لم أسمع أبدا ،وال أتوقع أن نسمع أي إهانة من
املسلمني ليسوع .وسيكون ذلك مخالفا ملا جاء به
اإلسالم ،يف أن املسيح املوعود ،صعد إلى
السماء ،وأنه سوف يأتي مرة أخرى قبل نهاية
العالم.

نسمع كثيراً ادعاءات تقول أن اإلسالم يشجع على
الكراهية والعنف وسبب احلروب الدينية ،وأريد أن
أسهب يف شرح هذا املوضوع ألهميته.
يف الديانة اليهودية هناك تشريع العني بالعني والسن
بالسن .وإذا كنت مسيحيا فانت مأمور أن تصفح عن
من ضربك بل وتدير له خدك اآلخر وهناك القليل من
يطبق ذلك.
القرآن يدعو إلى مقاومة الظلم ،حتى ولو كان الثمن
حياتك الشخصية  ،ألن خالف ذلك فانت تساعد
الظالم أن يظلم ،واهلل يكره الظاملني .وهذا هو
األساس يف األخالق اإلسالمية ،ونحن بحاجة لفهم
ذلك.
وأما املسألة األكثر إرتباطاً بسوء فهم الدين اإلسالمي
فتأتي من باب عقيدة اجلهاد وهي املسألة التي ركز
عليها القرآن “ .أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ
اللَّـهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ “ (:4
.)142
إن التمسك يحياة إسالمية  ،وأداء الصالة خمس
مرات يف اليوم ،والصيام وصوم رمضان ،و احلج إلى
مكة املكرمة ،وإعطاء الفقراء بسخاء وتربية املرء
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لذريته على خشية اهلل ،كل ذلك من اجلهاد.
(وآمنوا باهلل ورسوله وجاهدوا بانفسكم وأموالكم
ذلك خيراً لكم) .
لقد خاض املسلمون األوائل املعارك ضد
الهجمات التي يشنها أعدائهم .ونص القرآن
الكرمي على الظروف التي توجب اجلهاد أو اللجوء
الى احلرب وهي:
•رد العدوان
•التعرض لالضطهاد
•طرد املسلمني من أرضهم
•يف حالة وقوع انتهاكات متعمدة للمعاهدات
واالتفاقيات
لقد أمر اهلل املسلمني صراحة يف القرآن الكرمي أن
يوقفوا جميع أعمال احلرب إذا أذعن أعداءهم
للسلم وتعهدوا بااللتزام باملواثيق .قال تعالى :
( فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( )192سورة
البقرة  .وقال أيضا  (“ :وإذا جنحوا للسلم فاجنح
لها ،وتوكل على اهلل إنه هو السميع ،العليم) (:8
.)61
وتناول القرآن مسألة الردع أيضا( .وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا
اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ
اللَّـهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ الَ تَعْلَمُونَهُمُ
اللَّـهُ يَعْلَمُهُمْ * وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ
يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ الَ تُظْلَمُونَ )( 60سورة
األنفال) .وأمر املسلمني ليكونوا علي إستعداد
للحرب ،وليس من أجل البدء يف ذلك ،ولكن
للحفاظ على السالم.
وفيما يتعلق باحلرب لنشر العقيدة ،ال يتم ذكر
شيء من هذا القبيل ولو مرة واحدة يف القرآن
الكرمي .هذه احلقيقة ينبغي أن يستوعبها أولئك
الذين يعتقدون أن اإلسالم يطلب من أتباعه القتال
من أجل نشر دينهم.
إن سوء فهم الغربيني لإلسالم يرجع -أحيانا -إلى
حرص املسلمني على متسكهم مببادئ اإلسالم وأن
تكون حاكمة يف جميع مناحي احلياة ،وهذا ما
يجعل الغربيني ال يفهمون اإلسالم إال من خالل
هذه املظاهر واملشاعر الدينية التي يرونها غير
منسجمة مع قيم الغرب احلداثية.
لذلك ،فسوء الفهم يرجع أساسا إلى وجود ميل
متواصل الفتراض أن املعايير والقيم الغربية هي
املرجع الوحيد يف أي حتليل أو حكم على األشياء،
وأن مثل هذه املقاربة تركز بشكل رئيسي على
حتليل نقاط االختالف بني اإلسالم والثقافة
الغربية.
ويالحظ أن البحث عن نقاط اخلالف ال يهدف
إلى فهم سلوك املسلمني ،وإمنا من أجل التأكيد
على نقاط االختالف والتمايز ،والتشديد -
ضمنا -على تفوق الثقافة الغربية.
ويرى بعض الباحثني الغربيني املنصفني أنه من أجل
إزالة سوء الفهم املتبادل البد من االعتراف بحكمة
وتسامح مبساحات االختالف بني الثقافتني
اإلسالمية والغربية ،فليس أمينا وال راغبا يف بناء
عالقات سوية وواقعية من يتجاهل أوجه
االختالف بني احلضارتني أو من ينكرها.
كما أن من أكبر أسباب اجلهل وسوء الفهم لدى
الغربيني باإلسالم أن كثيرا من احلقائق والتعاليم
والقيم اإلسالمية بقيت غير معروفة ،خصوصا
تلك القيم واملثل املرتبطة بوسطية اإلسالم
وسماحته ،ودعوته اخلالدة إلى احلوار والتعايش،
ونبذ العنف والتطرف ،ورمبا لو عرفها عموم
الغربيني فتساعد بشكل كبير يف حتسني صورة
اإلسالم وإزالة سوء الفهم املوجود هذه األيام.
يجب علينا -كمثقفني ورجال دولة -أن نعي جيدا
 :أن هناك أكثر من مليار ونصف مسلم يؤمن
باألمر اإللهي باالمتناع عن العدوان ،ورد الظلم
ومقاومة القهر.
اإلسالم هو الدين األسرع منوا يف العالم .واذا
إستمر أسلوب سوء الفهم للمسلمني وقذفهم
بأسوء االوصاف فإن ذلك من شأنه أن يسبب أملاً
كبيراً للمجتمعات يف العالم.
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مسعود صبري  -يتمثل منهج اإلسالم يف العناية بالقرآن من جانبني:
األول -جانب احلفظ والتالوة ،واجلانب الثاني -جانب الفهم والعمل
واتخاذه منهجا يف احلياة عبر فهم يسبر أغواره ،ويستند إليه يف
التنمية احلضارية لألمة.

وجانب احلفظ والتالوة هو السياج احلامي واملقدم
أوال على العمل والفهم ،وهو من باب الوسيلة حلفظ
املقصد والغاية ،فبدون حفظ لن يكون هناك عمل،
ألن احلفظ ميثل جانب املعرفة والعلم ،ولهذا كانت
عناية األمة بالقرآن يف جانب احلفظ فائقة ،فوجدت
ماليني الشباب والفتيات يحفظون القرآن الكرمي،
يظهر هذا يف الكتاتيب ومدارس القرآن يف ربوع
العاملني :العربي واإلسالمي ،وتقام املسابقات،
وتتبارى الدول يف بيان عنايتها بالقرآن الكرمي من
خالل رعاية الدولة ومؤسساتها يف تنظيم حفظ القرآن
الكرمي ،وترصد مكافآت مالية كبيرة ألجل هذا
الغرض السامي.
ويف صحيح البخاري ( )192 /6عن عثمان رضي
اهلل عنه ،عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:
(خيركم من تعلم القرآن وعلمه) ،بل تفاخر احلجاج
بن يوسف الثقفي وكان يعلم الصبيان القرآن ،ويرى
أنه وصل للملك مبا كان معه من القرآن.
على أن تعلم القرآن ينبغي أن يكون يف الصغر ،كما
يف صحيح البخاري ( )193 /6قال ابن عباس:
“تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنا ابن عشر
سنني ،وقد قرأت احملكم“.
وقد حذر النبي صلى اهلل عليه وسلم أن يكون جل
االهتمام بالقرآن احلفظ والتالوة دون الفهم والعمل
به ،وأن يكون القرآن موجها للمسلم يف كل تصرفات
حياته ،بل نبأ أنه سيأتي على الناس زمان من شرار
اخللق ،ولكنهم يحفظون القرآن ويتكلمون به،
لكنهم لم يدركوا مقاصده ،ولم يعرفوا هديه ،ولم
يتبعوه سلوكا ومنهجا يف احلياة ،بل يراءون الناس به
ويأكلون بالقرآن ،ففي صحيح البخاري (/6
 :)197قال علي رضي اهلل عنه :سمعت النبي صلى
اهلل عليه وسلم يقول“ :يأتي يف آخر الزمان قوم حدثاء
األسنان ،سفهاء األحالم ،يقولون من خير قول
البرية ،ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من
الرمية ،ال يجاوز إميانهم حناجرهم ،فأينما لقيتموهم
فاقتلوهم ،فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة“.
وإننا اليوم نرى بأم أعيينا أناسا من بني جلدتنا
يتكلمون بالقرآن وهم أبعد ما يكونون عن هدي
اإلسالم وتعاليمه ،وتكمن املشكلة يف أنهم حني
علموا القرآن تعلموا قراءته وتالوته ،لكنهم لم
يتعلموا العمل مبا جاء فيه.
أصناف الناس مع القرآن
ويدعو النبي صلى اهلل عليه وسلم باالنتفاع بالقرآن
يف احلياة ،فيجعل الناس بالنسبة للقرآن أربعة
أصناف ،ففي صحيح البخاري ()198 /6
عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال “ :املؤمن الذي
يقرأ القرآن ويعمل به :كاألترجة ،طعمها طيب
وريحها طيب ،واملؤمن الذي ال يقرأ القرآن ،ويعمل
به :كالتمرة طعمها طيب وال ريح لها ،ومثل املنافق
الذي يقرأ القرآن :كالريحانة ريحها طيب وطعمها
مر ،ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن :كاحلنظلة،
طعمها مر -أو خبيث -وريحها مر “.
وهذا احلديث غاية يف توصيف الناس فيما يتعلق
بالقرآن الكرمي ،وبه يزول اإلشكال عند الناس فيما
يجدونه يف بعض أهل القرآن.
أفضل األوقات
وألجل الفهم دعا النبي صلى اهلل عليه وسلم أن
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تكون قراءة القرآن وقت
النشاط واجتماع
القلب ،فإذا لم تكن
النفس مستعدة للتالوة
بسبب امللل فترك القراءة
أولى حتى يجتمع
القلب ،كما ورد يف
صحيح البخاري (/6
( :)198اقرءوا القرآن
ما ائتلفت قلوبكم ،فإذا
اختلفتم فقوموا عنه).
إن هذا االئتالف الذي
جعل املالئكة تتنزل على
بعض الصحابة عند
قراءته ،كما يف صحيح
البخاري ()190 /6
عن أسيد بن حضير،
قال :بينما هو يقرأ من
الليل سورة البقرة،
وفرسه مربوطة عنده،
إذ جالت الفرس فسكت
فسكتت ،فقرأ فجالت
الفرس ،فسكت
وسكتت الفرس ،ثم
قرأ فجالت الفرس
فانصرف ،وكان ابنه
يحيى قريبا منها،
فأشفق أن تصيبه فلما
اجتره رفع رأسه إلى
السماء ،حتى ما يراها،
فلما أصبح حدث النبي
صلى اهلل عليه وسلم
فقال :اقرأ يا ابن
حضير ،اقرأ يا ابن
حضير ،قال :فأشفقت
يا رسول اهلل أن تطأ
يحيى ،وكان منها
قريبا ،فرفعت رأسي
فانصرفت إليه ،فرفعت
رأسي إلى السماء ،فإذا
مثل الظلة فيها أمثال
املصابيح ،فخرجت
حتى ال أراها ،قال:
(وتدري ما ذاك؟)،
قال :ال ،قال( :تلك
املالئكة دنت لصوتك،
ولو قرأت ألصبحت
ينظر الناس إليها ،ال
تتوارى منهم).
فهل ميكن للمالئكة أن
تتنزل اليوم على أحدنا حني يقرأ القرآن كما حصل
مع أسيد بن احلضير -رضي اهلل عنه -وغيره من
الصحابة؟
التهيئة قبل العمل
إن مما ينبغي العناية به يف القرآن التهيئة النفسية لقبول
أحكامه ،قبل بيان العمل به ،حتى تكون النفس قابلة
لذلك ،فقد ورد يف صحيح البخاري ( )185 /6عن
يوسف بن ماهك ،قال :إني عند عائشة أم املؤمنني

رضي اهلل عنها ،إذ جاءها عراقي ،فقال :أي الكفن
خير؟ قالت :ويحك ،وما يضرك؟ “ قال :يا أم
املؤمنني ،أريني مصحفك؟ قالت :لم؟ قال :لعلي
أؤلف القرآن عليه ،فإنه يقرأ غير مؤلف ،قالت :وما
يضرك أيه قرأت قبل؟ “ إمنا نزل أول ما نزل منه سورة
من املفصل ،فيها ذكر اجلنة والنار ،حتى إذا ثاب
الناس إلى اإلسالم نزل احلالل واحلرام ،ولو نزل أول
شيء :ال تشربوا اخلمر ،لقالوا :ال ندع اخلمر أبدا،
ولو نزل :ال تزنوا ،لقالوا :ال ندع الزنا أبدا ،لقد نزل
مبكة على محمد صلى اهلل عليه وسلم وإني جلارية
ألعب{ :بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر}
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القمر 46 :وما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأنا
عنده “ ،قال :فأخرجت له املصحف ،فأملت
عليه آي السور.
إن عصمة القرآن لألمة مما يحاك لها لن يكون إال
من خالل التدبر واالنتقال بالقرآن من مرحلة
العناية إلى مرحلة الهداية التي هي مقصوده
األعظم ،وأن نعنى بتفعيل القرآن يف حياتنا بقدر
عنايتنا بحفظه عن ظهر قلب ،ولئن كان حفظ
القرآن مفخرة مستحبة ،فالعمل بالقرآن واجب
مفروض على كل مسلم.
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أدب الـ"بوب آرت" يف مصر :املغامرون
اخلمسة والشياطني الـ 13واأللغاز البوليسية

ثقافة
culture

كتابة وحترير  :إيهاب عمر  -يف خمسينات القرن العشرين ،بدأت موجة الفن الشعبي Pop Artيف أمريكا
وبريطانيا ،وهي حركة ثقافية متحررة عن األطر النخبوية واألكادميية املتعارف عليها وقتذاك.تفجرت يف
اجملاالت اإلبداعية من آداب ومتثيل وغناء وصوالً الى تصميم األزياء والديكور واألثاث بل وبعض أمناط احلياة
أيضاً.هذه املوجة كانت لها إرهاصاتها الثقافية يف أمريكا منذ نهاية العشرينات على وقع األزمة االقتصادية
الكبرى ،ولكن األجيال اإلبداعية يف أمريكا ما بعد احلرب العاملية الثانية هي من انتصر ورسخ هذا الفكر.

وحول العالم وحتى اليوم هنالك موجة رافضة
للبوب آرتـ انطالقاً من ان معارضة هذا اللون الثقايف
يعنى بالضرورة التزامك باألطر النخبوية ،ما يعني
حصدك صك النخبوية والعمق الثقايف والهيبة
االكادميية فور معارضتك لهذا النمط من الفنون بغض
النظر عن امتالكك تلك الرؤى من عدمه.ويف مصر
كانت احلركة الثقافية هي األكثر تأثراً بفكر البوب
آرت عن التمثيل والغناء ،ذلك ألن سلسلة "روايات
اجليب" التي أصدرها محيي الدين فرحات عام
 1933قد سبقت البوب آرت الثقايف يف بريطانيا
وأمريكا وفرنسا وإسبانيا قاطبة.
وهي سلسلة قدمت ترجمة دقيقة ألمهات األدب
العاملي بسعر مخفض ألنها طبعة شعبية ،توقفت
السلسلة عام 1957
عام  1960بدأت مرحلة جديدة ،عني الكاتب
محمود سالم  2013- 1929مبجلة سمير حتت رئاسة
رائدة فن الكوميكس املصري نادية نشأت حفيدة
املفكر جورجي زيدان مؤسس دار الهالل ،وقد
شجعته على كتابة األلغاز البوليسية عبر صفحات
مجلة سمير ،ولكن تأميم الصحف املصرية قضى
على املساحات اإلبداعية ورحلت نادية إلى لبنان عام
1962
ولكن بحلول عام  1968تولى سيد أبو النجا رئاسة
دار املعارف احلكومية وطلب من نادية نشأت العودة
والعمل بالدار ،وبدورها طلبت من محمود سالم أن
يبدأ يف كتابة سلسلة روايات تطبع بحجم اجليب.
وهكذا بحلول عام  ،1968استأنفت دار املعارف
نشر روايات اجليب التي غابت لفترة عن املكتبة
املصرية.
ميكن القول إنّ دار املعارف ونادية نشأت ومحمود
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سالم هم من وضعوا أسس وقواعد أدب البوب آرت
يف مصر عام  1968عبر سلسلة "قصص بوليسية
لألوالد" ،والتي اشتهرت الحقاً بأسم األلغاز،
وتدور روايات سالم حول "املغامرون اخلمسة"،
تختخ وعاطف ومحب ولوزة ونوسة.
القطع الصغير ،والنصوص البوليسية املشوقة وسهولة
قراءة الرواية لقلة عدد صفحاتها جعل ألغاز
"املغامرون اخلمسة" تصبح يف كل حقيبة مدرسية يف
مصر يف الفترة ما بني عامي  1968حتى عام 1988.
وأعلنت دار املعارف وقتذاك أنّ إجمالي مبيعات
"املغامرون اخلمسة" قد وصلت إلى  20مليون نسخة،
وأنّ الطبعة الواحدة ال تقل عن  100ألف نسخة.
وكان محمود سالم هو أوّل كاتب مصري تنظم له
حفل توقيع بالنمط احلديث ،وذلك يف معرض
القاهرة للكتاب أوائل السبعينات ،بعد أن كان طقس
توقيع الكتب ال يجري إال يف احللقات النقاشية
املصغرة يف صالونات املثقفني فحسب وعلى استحياء
أيضاً.
املالحظ أنّ بزوغ أدب البوت آرت يف مصر حدث يف
العصور الذهبية األدبية ،جنباً إلى جنب مع كتابات
محمود تيمور وجنيب محفوظ والعقاد وهيكل
وإدريس ،ومع ذلك لم يقم هؤالء الكبار بنقد هذه
الظاهرة.
ولكن النقد العنيف جرى الحقاً من األجيال األدبية
التالية التي نظرت إلى هذا األدب باعتباره كتابة درجة
ثانية ،وهو جدل ال يزال دائراً يف مصر حتى اليوم.
فاحملافل األدبية املصرية ال تقبل بهؤالء ،وسيطرتهم
على الصحافة الثقافية صنعت قائمة سوداء منهم
حتى أصبح من غير املسموح لكتاب البوب آرت أن
يفرد لهم صفحات عرض أو نقد ألعمالهم إال فيما

ندر .الحقاً منع محمود سالم من الكتابة خلالف
سياسي وقامت نادية نشأت بعد استقرارها مرة
ثانية وأخيرة يف لبنان بدعوته إلى بيروت للكتابة،
وهكذا كتب الشياطني الـ  13يف بيروت ،عبر
 250رواية.
وملا أسست مؤسسة األهرام الصحفية مجلة عالء
الدين عاد "املغامرون اخلمسة" يف نسخة مصورة
أوائل التسعينات ،وأخيراً عام  2010طلبت دار
الشروق من سالم أعداداً جديدة من العمل،
وبالفعل نشرت الشروق تلك األعداد ليظل سالم
يكتب عن تختخ ورفاقه حتى سنواته األخيرة.
ولعبت اآلراء السياسية لسالم الحقاً دور هام يف
االحتفاء به على حساب باقي أبطال ومؤلفي
سلسلة قصص بوليسية لألوالد.
على سبيل املثال ،قدمت هدى الشرقاوي عبر
نفس السلسلة "اخملبرين األربعة" (خالد ومشيرة
وطارق وفلفل والكلب سبع) وعبد الرحمن
حمدي "املغامرون الثالثة" (عامر وعارف وعالية
والقط مرجان) ،وأيضاً قدمت رجاء عبد اهلل
مجموعة بهذا االسم.ولم يتعلق الشباب من
السبعينات للتسعينات بكتاب "املغامرون اخلمسة"
فحسب ،ولكن بباقي أبطال السلسلة.
مواقف سالم الناصرية املناهضة آلراء الرئيس
السادات جعلت الصحف اليسارية يف مصر حتتفي
بسالم يف بداية األلفية الثالثة ولم تقدم سيرة باقي
كتاب وأبطال السلسلة رغم غياب عوامل النقل
من نص أجنبي كما احلال مع سالم.
يالحظ مع محمود سالم ،أنّ الناشرة نادية نشأت
مع دار الهالل واملعارف لعبت دوراً هاماً يف
تأسيس هذا الدرب األدبي ،فاملشروع الثقايف
يجب أن يحظى برعاية ناشر محترم سواء من
القطاع العام أو اخلاص.
ويف عام  ،1984قام الناشر حمدي مصطفى
بخطوة هامة قلبت حال الثقافة املصرية الحقاً،
وذلك عبر شركته املؤسسة العربية احلديثة للطباعة
والنشر ،التي تخصصت يف طباعة ونشر الكتب
الدراسية سالح التلميذ واألضواء ،وهما كتابان
ال يخلو أي بيت مصري منهما.
جمع حمدي مصطفى ثروة طائلة ولكن ألنه لم
يكن رجل أعمال عادي صاحب مطبعة ودار نشر
فحسب ،كان يطمع يف مشروع ثقايف ضخم ،ويف
عام  1984نشر إعالن يطلب مؤلفني جدد لكتابة
روايات للجيب.
املشروع الذي أطلق عليه روايات مصرية للجيب،
بدأ بأعمال نبيل فاروق وشريف شوقي ،حيث بدأ
نبيل فاروق سنواته الذهبية بسلسلة ملف املستقبل
ثم رجل املستحيل ،ولم يتوقف حمدي مصطفى
بشبكة توزيع غطت كافة الدول العربية بال
استثناء ،ولكنه فرد مساحات لألدب املصور ذي
التكلفة العالية نسبياً ولم يكن متوفراً يف البوب
آرت املصري بهذه املساحات.
هكذا بدأ الفنانان معلوف وفواز ثم خالد الصفتي
يف إحداث ثورة بالكوميكس املصري عبر البوب
آرت.
وبعد أن كان قارئ الروايات الصغيرة ينتظر
محمود سالم ودار املعارف فحسب ،أصبح
هنالك  10سالسل شهرية تطرح بأسعار زهيدة،
لتصبح خير بداية للناشئة من أجل بداية القراءة
وتعلم احترام الكتاب واقتنائه.
لم يكن مشروعاً ثقافياً فحسب بل متتع برؤيا
تربوية لبث قيم االحترام واحلفاظ على كل ما هو
خير وجميل يف احلياة ،واحترام اآلخر واملساواة
اجلندرية ،ومكونات اجملتمع ،ومتجيد قيمة الفن
واآلداب والقراءة والسينما واملسرح.
نال مشروع روايات مصرية للجيب جائزة سوزان
مبارك يف أدب الطفل ،كما نال نبيل فاروق جائزة
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الدولة التشجيعية ،بعد أن وصل مجمل أعماله من
كتب الرواية والقصة واملقال إلى  500عنوان.
ولكن بحلول عام  1992جرت ثورة داخل املؤسسة
العربية احلديثة ،حينما وصل د .أحمد خالد توفيق إلى
أبوابها ،وبدأ يف نشر سلسلة ما وراء الطبيعة ثم فانتازيا
وسافاري.
ميكن القول بال جدال إن خالد توفيق هو مؤسس أدب
الرعب يف مصر ،سواء الرواية أو القصة القصيرة ،وقد
تتلمذ على كتابته ويده مع نبيل فاروق أغلب الكتاب
الشباب يف مصر خاصة موجة الكتابة اجلديدة أوائل
األلفية الثالثة ،ممن أصبحوا الحقاً من أهم كتاب جريدة
الدستور ومجلة بص وطل االلكترونية ،واليوم جتدهم
من أهم أعمدة الصحافة واإلعالم املصري عقب ثورة
 25يناير.
وإذا كان الـ"بوب آرت" يف مصر هو أدب موجه للشباب
وليس صغار السن فحسب فإنه على يد خالد توفيق
توسع ليشمل كافة الشرائح العمرية التي كانت تكتظ بها
ندواته.
الفرقة االنتحارية ومشروع
محمود قاسم السينمائي

شجعت جتربة حمدي مصطفى العديد من دور النشر يف
تقدمي األدب الشعبي واألدب املصور.
مكتبة الغريب سارعت بالتعاقد مع الكاتب الشاب
مجدي صابر إلصدار سلسلة "مغامرات بوليسية لألوالد
والبنات" ومع هذا النجاح الذي وصل إلى  33رواية.
شركة ميداليت تعاقدت مع مجدي صابر أوائل
التسعينات لتقدمي مشروع كامل ،سلسلة الفرقة
االنتحارية ،وكوبرا ،ومغامرات جمعة وشركائه،
ولكن أغلب املشاريع توقفت نهاية التسعينات بعد أن
حتول مجدي صابر للكتابة التلفزيونية وأصبح من أهم
كتاب الدراما بعد قرابة  100رواية يف عالم البوب
آرت.
نهضة مصر اهتمت بالبوب أرت بشكل مختلف ،وعبر
الناقد السينمائي الشاب محمود قاسم الذي يعد اليوم
من أهم كتاب مجاله ،قدم قاسم سالسل "أجمل
حكايات الدنيا" والتي تبسط أهم النصوص السينمائية
الشهيرة.
وقد بدأ أوالً بالنصوص الضاحكة مثل أفالم شارلي
شابلن ثم لوريل وهاردي وبالفعل جنح يف خلق جمهور
جديد مهتم باالطالع على النصوص السينمائية والنقدية
ومعرفة ما يجرى وراء شاشات السينما.
ميكن القول إنّ أدب البوب آرت يف مصر ليس للهواة أو
الناشئة فحسب ،حيث ميكن مع أبسط ندوة ألحد
هؤالء الكتاب أن جند تنوع يف األعمال والطبقات
والثقافة.
وعلى املستوي العاملي بعيداً عن تعقيدات املثقف
املصري فإن هذا األدب معترفٌ به ،بل وأصبح املنهل
األول للسينما األمريكية طيلة عقدين من الزمن.
كما أنّ بعض املراجع األدبية تصنف بعض الروايات
املصورة مثل V for Vendettaو Watchmenباعتبارها
من أهم روايات القرن العشرين ،كما أن العالم أجمع
يقدّر األدب البوليسي مثل روايات شارلوك هوملز ،أو
اخليال العلمي خاصة روايات األديب الفرنسي جول
فيرن.
ويعتبر البوب آرت خير بداية ألي شخص يريد االطالع
وبدء سلك دروب القراءة واآلداب ،وبالفعل فأن
الـ"بوب آرت" هو صاحب الفضل األول يف انتزاع
اآلالف من الشباب من املقاهي إلى الندوات الثقافية
ومن أمام شاشات التلفزيونية ملتابعة مباريات كرة القدم
إلى دفوف الكتب لقراءة أحدث مغامرات وأحداث
"املغامرون اخلمسة" وأدهم صبري ورفعت إسماعيل.
* كاتب وصحفي مصري متخصص يف الشئون التاريخية والسياسية،
أصدر عدداً من الكتب منها :اإلمبراطورية الروسية ،الثورة املصرية
الكبرى ،ربيع القومية املصرية ،سنوات أوباما.
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سقطرة بنت فِطْره
* سلطان مجلي

بنت فِطْره
اشهد انّ البنْت هذي بنت فِطْره
نصفها االوّل سقى واللي باقي
منها قطره
بنت بحْر وحضنها كله مرايف
قلبها وايف وفيها احلب صايف
قاطعوها قرن كامل
ما سأل عن قلبها حتى التجايف
بنت ابوها
ما معاها من أبوها إالّ إسمه
بس إسمه
ال صحى صبحه وال نامت بليله
ال خذت يومه وال ذكرى بامسه
وال عطاها شيّ يطرا
فاتنة كل البحور ومذهلة كل
املراسي
البرَهَه فيها مآسي
مثل ما لْكسرى و(روما)
من طموح ومن مآسي
ماني ناسي
لهثة األتراك واحالم املواسي
كلهم مروا عليها
مثلهم مثل الكراسي
وبنت فطره مثل ما هي بنت
فطره
قبل ينبح كلب االعالم املُؤخوَن..
اخملوّن
قبل ما احلربا تلوّن
قبل ما فارس تنوّه
وتركيا بحسره تأوّه
والعجوز املستطيره
تنفخ فْـ بوق اجلزيره:
"ويش يبون عيال زايد
يف العفيفه بنت فطره
وش معاهم يف سقطره؟"
قبل اجاوب دوحة الشرْ والشريفه
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ودّي اسأل؟
من فتح للفرْس (وكره)
من كشف للترك (سده)
وين (ابو هامور) عن (جنمة
هالله)
وين عز اسمى القبايل
بدّلوهم باخملم وباخملمّه
ال بنور وال إناره
والبشاره واهلل امحق من بشاره
دام واللي يحكم عيال احلمايل
(خامني) و(عزمي بشاره)
قبل اجاوب دوحة الشرّ الشريفه
واليمانيني والنيّه عفيفه
يا مين يا دار ابوي ودار جدّي
أبقى منّك وانتِ منّي
لو نفوني خلْف حدّي
يا اليمن أو ياليماني
قبل تسأل عن (سقطره)
وين (صنعا) والقياده
يوم ابو خالد مشمّر ساعدينه
الجل عزك يا مين أو عز دينه
قادتك خارج مقاليد القياده
يوم ابو خالد عياله تسبق الصف
االمامي
قادتك ما بني بيّاع وحرامي
من تنادي؟
يا املفوّه يا اجلهادي
من تنادي؟!
قالها لي ذات مره
شيخ له حُكمٍ وحكمه
املربيات فكل وادي
واألمل باهلل ثم باجليل واحللم
الريادي
واسألك عن بنت فطره
عن سقطره
من مسح دمعة عناها؟
من بكى معْها وبكاها؟
من عطاها؟
من بناها؟

شعر عربي Arabic poetry

ألف عام من التجايف
واكثر من االلف عام
بْال حدود وْال نظام
يف احلدود ومنفيَه خلف املنايف
من تكلّم عن اهلها؟
من وصلها؟
من سألها؟
عن عناها عن جهَلْها؟
عن بحرها عن جبَلْها؟
ويوم جاها اخلير ما قالت عيون
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الشر خِيره
خاب شرّه
يا سقطره..
دوم عـ العاده وهاملرّهْ بزياده
ما ينازعك املنازع عـ السياده
والقياده تعرفني اهل القياده
واهلل ان (عيال زايد) لك أمان
واسألي كل الزمان
عن سما زايد وعن غيمه وعطره
يا سقطره
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كتابة وحترير ك أميرة جمال  -بعد العرض األول
لفيلمه األخير "قضية رقم  "23يف مهرجان
البندقية السينمائي ،وفور وصوله إلى مطار
رفيق احلريري الدولي  10سبتمبر /أيلول 2017
املاضي ،أوقفت السلطات اللبنانية اخملرج
اللبناني الفرنسي "زياد دويري" ،وصادرت
جوازَي سفره ،وأحالته إلى القضاء العسكري
بجنحة دخول إسرائيل من دون إذن مسبق.
كانت قد منعت السلطات اللبنانية فيلم "قضية
رقم  "23من العرض يف دور السينما هناك ،وذلك
التهامه بالتطبيع مع كيان االحتالل اإلسرائيلي،
وبني مؤيد ومعارض حلرية الفن حيال مسألة
مقاطعة املنتج الثقايف أم ال طبقًا ملبادئ حركة
مقاطعة إسرائيل التي ال تُحدد معايير واضحة
إلى اآلن يف املقاطعة الثقافية.

لقد كان هناك أصوات تطالب أيضًا بوقف عرض
فيلم " "the postللمخرج "ستيفن سبيلبيرغ" كونه
أحد مخرجي هوليوود الداعمني للكيان
الصهيوني بعد أن تبرع مببلغ قدره مليون دوالر
ملساعدة اجليش "اإلسرائيلي" إبان احلرب يف لبنان
عام  ،2006إال أن السلطات اللبنانية لم ترى يف
محتوى فيلم "  The postأية دعاية إيجابية لدولة
االحتالل وموضوعه يبعد عن السياسة اللبنانية
أو القضية الفلسطينية كذلك ،ولهذا لم يوُقف
من العرض.
بني مؤيد ومعارض للمقاطعة الثقافية باعتبار الفيلم
منتج ثقايف يُقاطع مثله كمثل املُنتج التجاري ،وما بني
املعايير غير الواضحة بشكل كامل لالئحة مقاطعة
"إسرائيل" يف الفنون بشكل عام ،مازال مشاهير
هوليوود ،الذي نشاهد أفالمهم ومسلسالتهم
بشكل شبه مستمر ،يدعمون الكيان الصهيوني
باألموال واملشاريع االستثمارية والترويج الفني.
أبرز  7مشاهير يف هوليوود
داعمني لالحتالل
يحتفي الكثيرون بأبرز مشاهير هوليوود املقاطعني
للكيان الصهيوني ،أو الذين يستغلون فنهم للترويج
للقضية الفلسطينية ،أو يقومون بزيارات ألرض
االحتالل لنقل واقع القضية الفلسطينية للعالم من
مستغلني شهرتهم ،ولكن على اجلانب اآلخر ،هناك
قائمة طويلة من مشاهير هوليوود الداعمني للكيان
الصهيوني باالستثمارات يف اجملاالت اخملتلفة.
 -1ليوناردو ديكابريو

املمثل األمريكي الشهير احلائز على جائزة
األوسكار ،واملعروف عنه كونه ناشط بيئي ،ميتلك
شركة La Colombe Torrefactionإلنتاج القهوة
العضوية ،بدأ بالتعرف على الشركات الناشئة يف
"إسرائيل" من خالل عالقته بعارضة األزياء "بار
رفائيلي" والتي امتدت ألكثر من خمس سنوات ،من
خاللها ساهم املمثل األمريكي بدعم بعض
الشركات الناشئة مثل موقع " mobilاإلسرائيلي"
للتواصل االجتماعي واالتصاالت البصرية ،الذي
استثمر فيه "ديكابريو" مبلغ  4مليون دوالر.
أما عن صديقته اإلسرائيلية "بار رفائيلي" فقد
شاركت عام  2012يف تأسيس متاجر التجزئة
اإللكترونية  Under.meلبيع املالبس الداخلية على
اإلنترنت ،وذلك مع زميلها عارض األزياء (دودي
بالسار) ،وهي أيضاً مؤيدة بارزة لتطبيق الدفع
بواسطة الهاتف احملمول " MyCheckاإلسرائيلي"
واملُصمم خصيصاً ليتيح لرواد املطاعم دفع فواتيرهم
بواسطة استخدام هواتفهم الذكية يف أي وقت خالل
الوجبة.
 -2مغني الراب "جاي زي"
يُعد مُغني الراب الشهير Shawn Corey Carter
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سينما
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مشاهير من هوليوود داعمني لالحتالل

شاون كوري كارتر) ،واملعروف باسم Jay Z
جاي زي) ،املستثمر البارز واملتحدث اإلعالمي
لشركة  Duracell PowerMatاإلسرائيلية،
واملتخصصة يف الشحن الالسلكي لألجهزة
اإللكترونية ،حيث يرغب "جاي زي" يف نشر
تكنولوجيا الشحن الالسلكي لشحن أي جهاز
إلكتروني السلكيًا ،وبحسب رأيه فإن الشركة
اإلسرائيلية هي من ستقدم وتنشر هذه التكنولوجيا
حول العالم ،ولهذا يرى أن االستثمار فيها هو القرار
الصائب ،فبحسب رأيه فإن الشركة تُقدم حلول
للمستقبل.
لقد كان استثمار "جاي زي" يف شركة للتكنولوجيا
مثل شركة "ديورسيل باورمات" يف "إسرائيل" سببًا
كافيًا الحتفال الصحافة "اإلسرائيلية" يف مجال
التكنولوجيا ،ووصفهم لذلك بأن "التكنولوجيا
اإلسرائيلية" ال تسير يف طريقها لهوليوود ،بل إن
هوليوود يف طريقها إليها.
يكون "أشتون كوتشر" ستثمرًا يف أكثر من  30شركة
ناشئة أيضًا ،وذلك من خالل صندوق رأس املال
اخلاص به  ،A-Grade Investmentsالذي تشارك
يف تأسيسه مع رجل األعمال اإلسرائيلي ،ومدير
أعمال املمثلة "مادونا" ،غاي أوسيري

 -3أشتون كوتشر

لطاملا عُرف املمثل وعارض األزياء "أشتون كوتشر"
بولعه بالتكنولوجيا ،فهو من مثل فيلم " " jobsالذي
يروي حياة مؤسس شركة آبل "ستيف جويس" ،لدى
"كوتشر" استثمارات عديدة يف شركات تكنولوجية
مختلفة حول العالم ،كما يكون املتحدث الرسمي
اإلعالمي لشركة التكنولوجية الصينية لينوفو.
يكون املمثل األمريكي مستثمرًا يف أكثر من  30شركة
ناشئة أيضًا ،وذلك من خالل صندوق رأس املال
اخلاص به  ،A-Grade Investmentsالذي تشارك
يف تأسيسه مع رجل األعمال اإلسرائيلي ،ومدير
أعمال املمثلة "مادونا" ،غاي أوسيري ،وقد أعلن
"أشتون" مؤخراً نيته الفتتاح حاضنة أعمال خاصة به
يف تل أبيب ،فبحسب رأيه يف حديث عام له يف تل
أبيب أنه يؤمن أن "إسرائيل" هي مكان مناسب جدًا
مليالد األفكار اجلديدة املتعلقة بالتكنولوجيا ،ولكنها

تواجه مشكلة الدعم املالي ،ولهذا فقد قرر أن
يفتح حاضنة أعمال خاصة به يف تل أبيب.
 -4سكارليت جوهانسون
جنمة هوليوود ذات األصول الدمناركية املمثّلة
وعارضة األزياء واملغنية (سكارليت جوهانسون)
سفيرة العالمة التجارية لـ  ،Soda Streamوهو
اختراع إسرائيلي يحول املاء واملشروبات األخرى
إلى مشروبات غازية ،وهو االختراع التي توزعه
املذيعة الكوميدية الشهيرة "إلني ديجينريس" يف
برنامجها "مع إلني".
كانت قد ذكرت صحيفة "نيويورك تاميز" أن مقر
الشركة الرئيسي ومصنعها األساسي يقع على
مساحة كبيرة يف مستوطنة "إسرائيلية" على أرض
فلسطني يف الضفة الغربية ،والتي اضطر الشركة
لتوظيف عدد كبير من الفلسطينيني يف الضفة
الغربية للعمل يف مصنع الشركة للرد على
الشكاوى الدولية النتهاك الشركة حقوق
الفلسطينيني.
 -5ويل آي أم مغني الراب Will I Am

مغني الراب الشهير

 -6اخملرج ستيفن سبيلبيرغ

مخرج الفيلم األخير "  the postالذي جمع بني املمثلني
"توم هانكس" و"ميرل ستريب" كان أول من بدأ حملة
تبرعات واستثمارات مشاهير هوليوود للكيان
الصهيوني ،فكان قد تبرع مببلغ قدره مليون دوالر جليش
االحتالل اإلسرائيلي أثناء اجتياح إسرائيل للبنان عام
 ،2006وهو التبرع الذي سيذهب جزء كبير منه
ملنظمات حقوق اإلنسان "اإلسرائيلية" على أرض فلسطني
احملتلة لتُساعد على بناء وترميم العديد من املستشفيات يف
مدن مثل حيفا ،و دعم األطفال "اإلسرائليني"
املتضررين.
كان قد تسبب تاريخ "شبيلبيرغ" الداعم للكيان الصهيوني
يف جدل بني دور وصاالت العرض يف الدول العربية ما
بني مؤيد ومعارض لعرض فيلمه األخير  the postالذي
يتناول قضية وثائق البنتاغون يف الواليات املتحدة ،وعلى
الرغم من أن موضوع الفيلم ليس له عالقة بالكيان
الصهيوني وال بأي دولة عربية ،إال أنه أثار جدالً واسعًا
تسبب يف منع عرضه يف بعض الدول مثل لبنان من مبدأ
مقاطعة املنتجات الثقافية "اإلسرائيلية".
 -7مادونا

William James Adamsو املعروف
بـ  Will I Amهو أحد أعضاء برنامج "The
 ،Voiceكان قد عرض ساعته الذكية األحدث
على مجموعة من الشركات الناشئة واملستثمرين
اإلسرائيليني يف زيارته األخيرة لدولة االحتالل،
أعرب خاللها عن اهتمامه الشديد بدعم
الشركات التكنولوجية الناشئة يف "إسرائيل"،
حيث استثمر بالفعل يف تطبيق " tonaraتطبيق
موسيقى تفاعلي ،و تطبيق "  Wishiلتصميم
األزياء.
يُذكر أن "ويل أم آي" قد ابتاع الشركة "اإلسرائيلية"
"سينسيا" لتطوير آلية تعلم اآللة وتطوير التطبيقات
وأنظمة التشغيل اخملتلفة ،قرر "ويل أم آي" أن
يحمل على عاتقه مسؤولية تطوير اجليل اجلديد
من الشركة التكنولوجية ،فاشتراها وبدأ يف بناء
فريق عمل جديد ،حيث اعتبرها املغني "منزله
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التكنولوجي يف إسرائيل".

خُصصت شقة فارهة من طابقني يف إحدى ناطحات
السحاب يف قلب الكيان الصهيوني "تل أبيب" للمثلة
املشهورة مادونا ،حيث أبرمت مادونا عقد امتالك للشقة
التي بلغ سعرها حوالي  20مليون دوالر أمريكي ،حيث
ذكرت وكاالت األخبار الغربية أن الشقة بُنيت خصيصًا
بحسب املواصفات التي ترغبها مادونا ،حيث حتتوي
الشقة على حمام خاص للسباحة و طلة فاخرة على
سواحل البحر األبيض املتوسط.
ال تنتهي القائمة عند هؤالء ،وإن كانت هذه مجموعة
من أبرز مشاهير هوليوود الذي نستمتع بفنهم بشكل
مستمر من خالل األفالم أو املسلسالت أو األغاني أو
برامجهم احلوارية ،لقد استطاع الكيان الصهيوني
اكتساب مشاهير هوليوود يف صفه حتى جعلهم يرغبون
يف القدوم إليه واالستثمار فيه ،وخالل األزمات
السياسية التي تعصف بالشرق األوسط وبالواليات
املتحدة أيضًا ،قرر هؤالء أن القرار األسلم على اإلطالق
هو االستثمار داخل الكيان الصهيوني.

مايو  2018م  -السنة السادسة  -العددMay 2018 -Volume : 6 - Iss :65 :

كتابة وحترير  :جمال النشار  -رمبا قد يختلط األمر علينا عندما نذكر
مصطلح الكاريكاتير ونخلط بينه وبني رسوم الكارتون ،ولكن احلقيقة
أن األول هو مجرد تصنيف ،وفئة من رسوم الكارتون بشكل عام؛ تعود
بداية ظهورها بشكلها احلالي إلى القرنني السادس عشر والسابع عشر
للميالد ،مع ظهور الدوريات املطبوعة يف أوروبا ،وكان املقصد
األساسي منها هو انتقاد شخص ما ،أو السخرية مما يفعله وغالبا ما
يكون هذا الشخص حاكما ،أو ملكا أو مسئولً رسميا .ومن أشهر
األمثلة املبكّرة تاريخيا؛ كانت أعمال الرسام البريطاني الساخر
جيمس جيالري الذي اشتهر بتصويره الساخر لإلمبراطور الفرنسي
نابليون بونابرت يف أواخر القرن الثامن عشر ،والذي اعتاد (جيالري)
تصويره شخصا قصيرًا متعجرفا بقبّعةٍ كبيرة مضحكة .ثم صار
(الرسم املبالغ فيه تشريحيا) فيما بعد واحدًا من أكثر أشكال فنون
الكارتون تعبيرًا عن الواقع ونقدًا له على مدار مئتي عام أو أكثر،
ليس يف العالم الغربي فقط؛ بل ويف عاملنا العربي الذي اشتهر بثراء
محتواه من رسوم الكاريكاتير على مدار قرن وأكثر من الزمان.

تشكيل
A R T

األصول ..من مصر القدمية إلى إيطاليا بعد النهضة
رمبا ليس من السهل إرجاع الرسوم الساخرة إلى زمن بعينه ،نظرًا
لوجود الكثير من الدالئل أو اآلثار القدمية التي تخبّر عن سخرية
البشر قدميًا ،إما بشكل كوميدي صرف يعتمد على الضحك النابع
من الفانتازيا؛ مثلما فعل املصريون القدماء مثلً حني رسموا قصصًا
ورسومات خيالية بغرض الضحك والسخرية مثل بردية »دير
املدينة» الساخرة التي صوّرت أسدًا يلعب لعبة لوحية تشبه الشطرجن
مع غزال بري ،واحملفوظة حاليًا باملتحف البريطاني ،ورسم حجري

من أعمال الشهيد ناجي العلي

الكاريكاتير السياسي ..الريشة الساخرة األكثر صخبا من الرصاص

آخر محفوظ مبتحف بروكلني األمريكي ميثّل قطًا يخدم
فأرًا يجلس على عرش ،ومن تلك التناقضات
والسيناريوهات التخيلية تنشأ فكرة الكوميديا ،أو
السخرية بالرسم.
أصول كلمة (كاريكاتير) أتت من املصطلح اإليطالي
Caricoأو Caricareوالتي تعنى (التحميل الزائد) أو
(املبالغة) .ويف منتصف القرن السادس عشر -أعقاب
عصر النهضة -اشتهر رسام إيطالي اسمه (آنيبل
كاراتشي) بهذا النوع من الرسوم املبالغ فيها تشريحيًا
بهدف السخرية من املقاييس البصرية الصارمة التي
اشتهرت بها املدارس الفنية اإليطالية ،وبخاصة أكادميية
(بولونيا) للفنون ،بجانب النحات اإليطالي (جيان
برنيني) الذي اشتهر أيضًا بصنع متاثيل لنفسه
وألصدقائه مبالغ يف قياساتها بغرض السخرية ،وظل
فن الكاريكاتير مقرونًا بإيطاليا ملا يزيد عن قرن من
الزمان ،ثم انتقل مع احلركة الفنية إلى باقي أنحاء
أوروبا وعلى رأسهم فرنسا وبريطانيا.
الكاريكاتير ..السالح الصامت

من أولى احملاوالت التي رصدها التاريخ يف السخرية
السياسية باستخدام الكاريكاتير كانت يف فرنسا يف
القرن الثامن عشر أثناء حكم امللك لويس السادس
عشر وزوجته ماري أنطوانيت ،عندما انتشرت العديد
من الرسومات التي تنتقد امللكة بشكل ساخر؛ وخاصة
أسلوب تصفيف شعرها املبالغ فيه ،والذي ظن الشعب
أنه من مظاهر البذخ امللكي الذي من املفترض أن يوجّه
خلدمة الفقراء بدالً من امللوك.
كما استخدمت بريطانيا الكاريكاتير بشكل سياسي أثناء
حرب املستعمرات بينها وبني أمريكا للسخرية من فشل
فكرة (احتاد الواليات) .واقعة أخرى مبكرة تسبب فيها
النقد بالكاريكاتير يف إثارة جدل كبير؛ أال وهي الرسمة
املسماة »أخيرًا جُندي كامل» التي نشرتها مجلة
اجتماعية سياسية باسم Massesاشتهرت يف أوائل
القرن العشرين أثناء احلرب العاملية األولى يف الواليات
املتحدة ،واحملسوبة على اليمني املتطرف واشتهرت
بدعايتها املضادة للحرب ،الرسم الساخر الذي رسمه
(روبرت مينور) عام 1916
مثّل فيه ضابط جيش طبيب يف غرفة فحص اجلنود
وأمامه جندى قوي ضخم بشكل مبالغ فيه ويف التعليق
كتب (أخيرًا جندي كامل) يف إشارة ساخرة إلى رغبة
اجليش األمريكي يف جنود أقوياء يحاربون دون عقل
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يفكّر يف تبعات األوامر املعطاة إليهم .وأثار
الكاريكاتير غضب أجهزة الدولة وقتها ،وحاكم
املدعي العام الرسام (روبرت مينور) ومت الزج به
إلى السجن ومصادرة نسخ اجمللة والتنويه يف
مكاتب البريد داخل الواليات املتحدة بعدم توزيع
اجمللة.
كما كان للكاريكاتير دور كبير يف الدعايات
املضادة أثناء احلرب العاملية الثانية من قبل أملانيا
النازية يف السخرية من اليهود وتشويه صورتهم،
واتهام الواليات املتحدة بدعمهم لتدمير العالم،
ويف املقابل استخدمت الصحف واجمللت
األمريكية الكاريكاتير الساخر الذي ينتقد هتلر
وحزبه النازي وأطماعه التوسعية يف أوروبا .بعد
انتهاء احلرب العاملية الثانية ،شهد العالم التوتر
الدائر بني كُل من الواليات املتحدة واالحتاد
السوفيتي فيما عُرف باحلرب الباردة والتي لم
تتوانَ القوتان العُظميان عن استخدام الكاريكاتير
النقدي بها ،كما جاء يف كتاب (تاريخ التصميم
البصري) للرسامة الكندية إيرانية األصل (جيتي
نوفني).
العالم العربي ..بقعة ساخنة
بصفته مسرحًا ألحداث ساخنة ال تستقر إال نادرًا؛
شهد العالم العربي محاوالت مبكرة يف ظهور فن

الكاريكاتير السياسي مع نهايات القرن التاسع
عشر ،خصوصًا يف مصر على يد الصحفي
واملسرحي املصري يعقوب صنوّع الذي أنشأ
جريدة (أبو نضّارة) التي تُعد من أولى الصحف
التي احتوت رسوم الكاريكاتير السياسي الذي
ينتقد االحتلل اإلجنليزي ،والسلطة وقتها املتمثّلة
يف اخلديوي إسماعيل وابنه اخلديوي توفيق.
وبحكم قربه من الطبقات احلاكمة يف مصر وعمل
والده يف خدمة األمير يَكَن ،حفيد محمد علي
باشا وأحد أهم أفراد األسرة العلوية؛ استطاع
»صنوع» استقراء األوضاع يف مصر بدقة وانتقادها
سواء بالرسم بالكاريكاتير الساخر أو بالفن
املسرحي الذي يعدّ من أوائل مؤسسيه يف مصر،
بعدها مت نفيه من قبل اخلديوي إسماعيل إلى
باريس عام  1872وتويف أثناء منفاه عام 1912
شهدت سوريا أيضًا أولى التجارب العربية لفن
الكاريكاتير على يد الرسام السوري (عبد الوهاب
أبو السعود) عام  1921بجريدة فكاهية ناقدة
باسم (جراب الكردي) التي انتقد فيها
بالكاريكاتير الكثير من األمور السلبية
االجتماعية ،والسياسية وبعض أفعال احلركات
الصهيونية يف فلسطني ،وحتى حكومة االنتداب
الفرنسي أحيانًا كثيرة ،كما عمل على ابتكار
العديد من الشخصيات الكاريكاتورية التي مثّلت

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

املواطن السوري مبختلف أطيافه.
اعتبر الكثيرون مصر من أولى الدول العربية التي
عرفت بثراء عاملها الصحفي والسياسي .وبعد إعلن
امللكية يف مصر على يد امللك فؤاد األول ،خلفه ابنه
امللك فاروق الذي استخدم الكاريكاتير السياسي يف
حملته الكبرى ضد منافسه العتيد مصطفى النحاس
باشا ،زعيم حزب الوفد عام  1944بواسطة رسّام
الكاريكاتير املصري الكبير محمد رخا مبعاونة
الصحفي مصطفى أمني ،يف حتول مفاجئ بعدما سُجن
(رخا) عام  1933بتهمة رسوم مسيئة للملك فاروق
طبقًا ملا رواه الكاتب والصحفي السوري (غسان
اإلمام) يف مقاالته عن الكاريكاتير العربي يف جريدة
الشرق األوسط ،وقد شهدت بعدها حركة
الكاريكاتير النقدي يف مصر هدوءًا إجباريًا أثناء حكم
الرئيسني جمال عبد الناصر وأنور السادات.
املوت وتكسير األصابع ..العلي وفرزات
كلما جاء ذكر الكاريكاتير العربي قفز إلى األذهان اسم
الرسام الفلسطيني الشهير ناجي العلي الذي اغتيل
برصاص مجهول عام  1987يف لندن بعد حياةٍ لم
تكن بالطويلة ،ولكنها كانت مزدهرة صاخبة مليئة
بالنقد اللذع والتعبيرات الصادقة حيال القضية
الفلسطينية ،عندما رسم أشهر شخصية كاريكاتيرية
عربيّة (الطفل حنظلة) الذي كان مبثابة نبض حي يذكر
به (العلي) العالم بقضيته وقضية الفلسطينيني احلاملني
بعودتهم إلى وطنهم املُحتل ،وناقدًا يف الوقت نفسه
لألنظمة العربية التي متارس القمع على شعوبها
وتتناسى قضيتها الكبرى ،ولكن األمور لم تسر كما
متنّى العلي؛ بل كانت رسوماته تلك التي ناضل بها
هي نفسها سبب انتهاء حياته بشكل مأساوي.
رسام الكاريكاتير السوري علي فرزات اشتهر بأعماله
الساخرة وانتقاده لألوضاع يف سوريا لفترة كبيرة،
وكان أحد أهم مؤسسي الصحف املستقلّة يف سوريا
عام  ،2001والتي عرفت باسم (الدومري) وحصد
عدة جوائز صحفية ،أهمها اجلائزة األولى يف مهرجان
صوفيا الدولي يف بلغاريا ( ،)1987وجائزة األمير
كلوس الهولندية ( ،)2003وجائزة »ساخاروف»
حلرية الفكر عام  2011بعد تعرضه للعتداء وكسر
أصابع يديه يف أغسطس »آب» من العام نفسه ،أثناء
عودته من مقر عمله بواسطة ملثمني اتهمهم فرزات
باالنتماء إلى قوات األمن التابعة لرئيس النظام
السوري (بشار األسد) نتيجة نقده لنظامه.
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العراق يشهد على ذلك

Criticism
نقد
Literary

وينستون تشرشل ليس
بطالً بل مجرم حرب
علي أديب  -ينتصب متثال وينستون تشرتشل أمام مجلس العموم البريطاني ليخلد ذكرى أحد أهم القادة
البريطانيني على مر العصور .هذا البطل البريطاني الذي واجه النازية بكل وحشيتها وقسوتها ومتكن من
بعث روح الصمود واملقاومة يف أمته حتى انتصرت على هتلر وإجرامه كان له جانب آخر ال يعرفه إال من
تكبد عناء القراءة والبحث .هذا اجلانب يعرفه أبناء املستعمرات البريطانية السابقة ،والذين كانوا يف نظر
تشرشل أقواماً بدائية كان ال بد لها أن تسعد ومتنتّ حملتليها املتحضرين ،ال أن جتحد فضلهم وتثور عليهم
مثل الهنود والعرب واألفارقة وغيرهم ممن تفضلت عليهم بريطانيا باحتالل بلدانهم.

ولعل منح غاري أولدمان ،وهو املمثل الذي قام
بدور تشرشل يف الفيلم األخير "الساعة األكثر ظلمة"،
جائرة األوسكار مؤخراً أعاد إلى دائرة الضوء
واالهتمام كيف ينظر صناع الفن بانتقائية إلى هذه
الشخصية التاريخية املهمة.
فتشرشل ال يزال يتمتع برضى املؤرخني والرأي
العام ،رغم أنه قام مبا ميكن جترميه حني كان وزيراً
للمستعمرات واحلربية وصوالً إلى رئاسة الوزراء.
من أهم األمثلة على عقلية تشرشل وتعامله مع أهالي
املستعمرات البريطانية السياسة التي اتبعها يف التعامل
مع االنتفاضة يف العراق ،والذي كان يطلق عليه اسم
Messpotأي وعاء املشاكل بدالً من االسم
اليوناني القدمي أرض الرافدين Mesopotamia.
ففي عام  ،1920اشتعلت ثورة عشائرية اشتركت
فيها عشائر سنية وشيعية يف الفرات األوسط وغرب
العراق ضد االحتالل البريطاني.
سببت هذه الثورة املسلحة قلقاً لدى تشرشل الذي
كان يشغل آنذاك منصب وزير احلربية والطيران ،ألن
تكاليف االحتالل كانت باهظة ،وعديد القوات
املطلوب للسيطرة على الوضع كان آخذاً بالتزايد
بسبب هجمات العشائر املسلحة.
لهذا بدأ تشرشل بالدعوة احملمومة الستعمال سالح
الطيران بشكل مكثف وعنيف إلخضاع الثائرين.
كان هذا األسلوب الذي أطلق عليه "احلراسة اجلوية"
يف نظره أقل كلفة وخسائر ،وأسرع مفعوالً.
يف قراءتنا للوثائق التاريخية نرى تشرشل وهو
يخاطب رئيس أركان سالح اجلو البريطاني هيو
ترنشارد بقوله" :أعتقد أنك يجب أن تستمر يف عملك
التجريبي الستعمال قنابل الغاز ،وخصوصاً غاز
اخلردل الذي سيعاقب السكان األصليني املتمردين
بدون إحلاق خسائر مميتة يف صفوفهم" ،وأضاف "أنا
على استعداد إلعطاء اإلذن فوراً بالعمل على انتاج
هذه القنابل".
جتاهل تشرشل اآلثار اخلطيرة الستعمال هذه الغازات
التي تتسبب بالوفاة بني األطفال وكبار السن ألن
هدفه األهم كان أن يخضع العراق بأسرع ما ميكن
وبأرخص تكلفة عوضاً عن صرف ماليني اجلنيهات
وإرسال اآلالف من اجلنود إلى أرض املعركة.
صحيح أن هناك الكثير من اجلدل بني املؤرخني حول
حقيقة استعمال بريطانيا للغازات يف إخماد ثورة
العشرين يف العراق ،ولكن النقطة الرئيسة هنا أنه حتى
لو ثبتت حقيقة عدم استعمال الغازات النتفاء احلاجة
إليها بعد القصف العنيف ،فإن موافقة تشرشل على
اقتراح استعمالها إذا دعت الضرورة كاف الثبات النية
والعقلية التي حكمت هذه الشخصية السياسية
االستعمارية يف تعاملها مع "السكان األصليني"
للمستعمرات البريطانية.
نقرأ ونحن نراجع الوثائق البريطانية عن تلك املرحلة
ما قاله أحد قادة سالح اجلو البريطاني آنذاك آرثر
هاريس والذي أشرف على تدمير املدن األملانية يف
احلرب العاملية الثانية فيما بعد ولقبه زمالؤه بالسفاح
عن عمله يف العراق حني قال " :إن العرب واألكراد
يعرفون اآلن ما هو معنى القصف احلقيقي بالنسبة
للخسائر يف األرواح واملمتلكات .ففي خالل 45
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دقيقة ميكن أن يتم مسح قرية كاملة من الوجود
ويتم قتل أو إصابة ثلث سكانها باستعمال  4أو 5
رشاشات .وهكذا فلن يكون لهم (الثوار) أي
هدف حقيقي يردون عليه ،وال فرصة للحصول
على شرف الفروسية كمحاربني ،وال طرق فعالة
للهرب".
وهو نفسه الذي قال أثناء الثورة العربية يف فلسطني
يف أواخر الثالثينيات حني كان برتبة عميد يف سالح
اجلو آنذاك " ،إن الشيء الوحيد الذي يفهمه العرب
هو القوة ،وسنقوم باستعمالها عاجالً أم آجالً".
لقد جنح تخطيط تشرشل آنذاك يف إخماد الثورة
باالعتماد على سالح الطيران والذي كانت نتيجة
قصفه العنيف مقتل اآلالف من أبناء العشائر
وتدمير قراهم.
يقول الدكتور علي الوردي يف كتابه "حملات
اجتماعية من تاريخ العراق احلديث  -حول ثورة
العشرين" يف معرض حديثه عن الهجوم اإلنكليزي
على مدينة طويريج شرق مدينة كربالء" :أخذت
القوات االنكليزية بعد ذلك حترق القرى القريبة،
وتنهب ما فيها ،وتوجه نيران الرشاشات على من
جتده يف القرى من البشر ،واضطر الكثير من أهل
القرى إلى الفرار من قراهم وهم يحملون ما تيسر
حمله ،وساروا يتصارخون ال يدرون إلى أين
يتوجهون".
يستعرض اجلنرال ايلمر هالدان
Aylmer Haldaneيف مذكراته عن سحق
ثورة العشرين يف العراق أوامره املباشرة بخصوص
معاقبة كل من يوجد بحوزته سالح من أبناء
العشائر "مبنتهى القسوة ،فقريته يتم تدميرها ،ويتم
الضغط على السكان عن طريق قطع املياه
ومتطلبات احلياة األخرى" .وأضاف أن "حرق قرية
بكاملها يتطلب ساعة أو أكثر حسب حجمها".
هذه هي النظرة التي حكمت سياسات تشرشل
ومن عملوا حتت إمرته فيما يخص "الشعوب
البدائية املتخلفة" التي رزحت حتت احتالل
بريطانيا.
لقد اتبع تشرشل نفس سياسة "الصدمة والرعب"
التي اتبعتها الواليات املتحدة يف غزو العراق ولم
ينج منها حجر أو بشر يف املناطق الثائرة ،وال شيعي
أو سني أو كردي ،فالكل يف نظر الزعيم البريطاني
متوحشون يستحقون التأديب لثورتهم على
بريطانيا العظمى.
يف رسالة كتبها لورنس العرب يف أغسطس عام
 1920ونشرتها الصندي تاميز اللندنية ،انتقد
لورنس بشدة سياسات القمع البريطانية يف العراق
وعدم وفاء بريطانيا بالتزاماتها ووعودها.
ختم لورانس رسالته بفقرة يقول فيها" :نحن نقول
إننا يف أرض الرافدين ألننا نريد تطويرها ملصلحة
العالم ...كيف سيؤثر قتل اآلالف من القرويني
وابناء املدن على انتاج القمح ،والقطن والنفط؟
إلى متى سنسمح بالتضحية مباليني اجلنيهات،
واآلالف من القوات االمبراطورية ،وعشرات
اآلالف من العرب لصالح قيادة استعمارية ال تنفع
أحداً سوى زعمائها؟"

لم يكن األمر قاصراً على وقت ثورة العشرين يف
العراق فحسب ،بل كان رؤية شاملة ألسلوب
إخضاع كل الشعوب املستعمرة .فقد صرح تشرشل
يف مذكرة داخلية أنه ال ميانع يف استعمال الغازات
السامة ضد القبائل الثائرة يف شمال غرب الهند ألنهم
"حقاً مثيرون للمشاكل ،فلنستعمل الغاز عليهم" .ثم
أضاف الحقاً "ال أفهم حقيقة كل هذه احلساسية
املفرطة حول استعمال الغازات السامة".
إن التاريخ ملك للمنتصر يخبره كما يشاء ويلوي عنق
احلقيقة بني صفحاته لصاحله .ولعل هذه هي احلقيقة
األبرز التي يجب أال تغيب عن بالنا ونحن نتصارع
حول شخصيات التاريخ بصيغة األبيض واألسود.
فها هو تشرشل الذي يبجله العالم الغربي وحتتفي به
هوليوود مجدداً يبرز من بني أفعاله وكلماته املوثقة
كعنصري ومجرم حرب لم يكن يعير القيم اإلنسانية
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باالً إال حني يتعلق األمر بعرقه وبلده .ويف هذا ما
يعلمنا فن قراءة التاريخ واستخالص حقائقه
ودروسه ،ال أن نأخذ الظاهر ونعتمده كحقيقة
مطلقة.
ألحداث التاريخ وشخصياته ظالل حتتاج إلى
البحث والتنقيب ،وقد تكون هذه الظالل أثقل
وأكثر سوداوية مما نعتقد أحياناً.
* علي أديب صحفي عراقي عمل يف بغداد مع جريدة
نيويورك تاميز ثم انتقل إلى الواليات املتحدة حيث حصل
على املاجستير يف االعالم من جامعة نيويورك .يعمل
كمدرس يف قسم دراسات الشرق األوسط يف جامعة
نيويورك وله إسهامات إعالمية يف اجلزيرة أمريكا ،وPBS
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مسرح
Theater

أنور محمد
هل نحن أُمّة تستهلك املسرح؛ تقرأ وتتفرّج،
وتستخدمه قوَّةً لعقلها ،أم إنّنا أُمّة ثرثارة مهذارة
تستسهل وتستهلك (احلكي) وتُفْرِط ،حدّ
اإلفراط والتفريط يف "عقلها" الذي فيه قوّتها
لتصير أمّة مجنونة ،أُمّة تلتهم عقلها ،وتعود
تعيش عبوديتها وقطيعيتها يف دولة متارس أقسى
أنواع القسر اجلسدي والنفسي على (رعاياها)،
بل وتعمل على سحق اإلنسان -الرعية ،وكأنَّها
الدويلة /الدويالت تقوم بتقدمي عرض مسرحي
هو خراجٌ وحشي لكن بغاية امللحمية؟ أين نذهب
بالقضايا األخالقية واجلمالية والفلسفية ،وبقيم
البشاعة أيضا ،يف مثل هذا العرض الذي تقدِّمه
هذه الدويالت؟ واملسرح هو من ميلك من بني
الفنون كل الفنون اجلرأة لفرض وجهات نظر
العقل بالقوّة ،ألنَّ الوجود هو ممارسة للقوّة كي ال
يبقى اجلائع جائعاً ،وال العبد عبداً ،سواء
استعملنا عصا األرض أو عصا السماء.ألنّ
املسرح يف تاريخه يحوّل العنف ،والعنف القسري
الذي ميارسه املستبدون إلى "سالم" .فعلى
خشبته /ركحه /منصته تنتشرُ طاقة نفسية،
بصرية وسمعية ،تُثير وتأخذ بنا /بسلوكنا الفطري
واملكتسَب نحو صيرورته.
الثابت حتى اآلن يف حياتنا االجتماعية أنَّنا جنيد
استخدام العنف اجلسدي والعنف اللغوي يف
خطاباتنا اليومية :يف املنزل ،يف الشارع ،يف
العمل ،يف املدرسة ،يف دار القضاء ،يف املصحات
اجلسدية والنفسية ،يف مخافر الشرطة ،يف أقبية
اخملابرات ،ويف ..ويف .ونعتدي به على بعضنا،
فنشِلّ قدرات عقلنا كي ال يفكِّر ،كأنَّنا أشبه أو إنَّنا
عصابات تعتدي وتعتدي على عقلها.
هل نحن مراهقون عنفيا ومسرحيا ،وهو ما
يدفعنا لنخلق تلك القطيعة مع الفرجة التي
حترِّضنا على التفكير .ما هذا النمط االستهالكي
للثقافة والثقافة املسرحية الذي نعيشه .ملاذا ال
نحقِّق االندماج مع اجملتمعات اإلنسانية بدل
التفاخر بعنفنا -بالعنف الذي ميزِّق ويفرّق ويهرق
الدماء؟
املسرح العربي لَمْ يقُم إلى اآلن باستقطاب ثقايف
لـ"اجلماهير" رغم سحره -سحر املسرح ،وهو
"أبو" والدُ ومولّد احلركة االجتماعية الثقافية.
كأنّنا نضطهد املسرح ،وبالتالي نضطهد اجلماهير
التي من املفترض أن نقيم معها عالقات
اجتماعية ،باعتبار أنَ املسرح -الفرجة املسرحية-
هي كنز األفكار اإلنسانية العقالنية .بل منها
نغترف أحالمنا باعتبار "الفرجة" مصدراً للجمال
واجلمال الفلسفي ،ألنّ اإلنسان أيَاً كان قومه
ومذهبه ،هو فوق األلم التراجيدي الذي يسبِّبه
العوز والفقر أو االستبداد ،فيتحوّل إلى كائن
تعس يثير الرثاء وينشر البشاعة .وكأنّنا نقوم بقتل
(الرائع) البطل.
هناك شخصيات مسرحية استثنائية يف احلياة
االجتماعية العربية مثل :أبوذر الغفاري واحلالج
وابن رشد والسهروردي واملتنبي …كانوا
صرعى أفكارهم وأفعالهم ،ولقد عاقبناهم بدل
أن نكافئهم .مع أنّهم شخصيات غير ارتكاسية
كانت تدافع عن اجلمال وبقوّة .فهم ليسوا
شريرين ،ولم يرتكبوا جرائم ولم ولم.
وأفكارهم /ثقافتهم هي نتيجة جتربة حياتية دافعوا
فيها عن "قِيم" أخالقية وفلسفية كما عن العدالة-
خاصة عند أبي ذر الغفاري ،وال يقلّون أهمية
تراجيدية عن :أوديب ،أغاممنون ،آخيل ،أو
هاملت وماكبث شكسبير الذي جلأ إلى األبطال
التراجيديني يف القصص واحلكايات التاريخية،
واستقى منها شخصيات وصراعات مسرحياته.
وهنا يجب أن ال ننكر وال نقلّل من قيمة ما فعله
عربياً :ألفرد فرج ،عزالدين املدني ،سعد اهلل
ونوس ،ممدوح عدوان ،عبدالرحمن الشرقاوي،
محفوظ عبدالرحمن ،يسري اجلندي ،صالح
عبدالصبور ،وآخرين.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

العدوّ العميق للمسرح العربي
املسرح العربي لَمْ يقُم إلى اآلن باستقطاب ثقايف لـ"اجلماهير" رغم سحره -سحر املسرح ،وهو "أبو" والدُ ومولّد احلركة
االجتماعية الثقافية .ملاذا لم مير العقل املسرحي العربي يف مصادفات انقالبية؟ هل ألنّ عقلنا عنده اكتفاء ذاتي فال يعيش
دورته احلضارية  .ملاذا لم مير العقل املسرحي العربي يف مصادفات انقالبية؟ هل ألنّ عقلنا عنده اكتفاء ذاتي فال يعيش دورته
احلضارية ،فيثري احلياة اإلنسانية باإلبداع الفلسفي واملسرحي كما فعل الغير
ذلك ألنَّنا بحاجة إلى األبطال ،إلى عصر األبطال
حتى نقلّل من خطر اجملرمني واخلونة ،ولنحقِّق شيئاً
من السموّ .ألنّ املسرح ،أو ألنَّنا يف املسرح نشعر
ونعيش وجودنا الفيزيائي .فنحن يف حركة ويف حالة
لعب كون جسدنا انخرط يف العملية املسرحية ،يف
الفرجة ،يف عملية الترويح عن النفس وعن اجلس،
ويف استهالك الزمان واملكان الذي مير على اخلشبة.
ألنّنا فوقها نرى صراعاً لألفكار واملبادئ ،لنتاجات
الوعي .نرى ذاك الصدام التراجيدي ما بني األساطير
والواقع ،وأنّ تاريخنا كان فيه مثل أولئك املفكرين
النبالء والذين شكّلوا الهيكل العظمي لنهضة العقل
العربي.
ملاذا لم مير العقل املسرحي العربي يف مصادفات
انقالبية؟ هل ألنّ عقلنا عنده اكتفاء ذاتي فال يعيش
دورته احلضارية ،فيثري احلياة اإلنسانية باإلبداع
الفلسفي واملسرحي كما فعل الغير ،أم ألنَّه كان عقالً
منصرفاً إلنتاج "اخلراج" واألتاوات ،وليس إلنتاج
املعرفة! حتى يف حلظات القوَّة لـ"اإلمبراطورية" العربية
اإلسالمية حيث لم نسعَ إلى خلق حالة فكرية يف
املسرح والفلسفة ،بل أقمنا مجازر للمشتغلني يف
الفلسفة ،وهذا ما قتل نواة "التفكير" ،وكرّس مفهوم
الطاعة ألولي األمر ،فال نعيش حالة وتفوّقاً ثقافياً يف
العلوم واملعارف اإلنسانية.
حتى اآلن ،ورغم كثرة املسرحيات والعروض
واملهرجانات والندوات املسرحية ،فال مركز وال
رأسمال مسرحي عندنا ..ملاذا؟ مسؤولية مَن ونحن
نعيش عزلةً مسرحيةً وعزلةً عقليةً؟ ملاذا ال ننتمي إلى

عقلنا؟ ملاذا نتبرّأ منه؟ أين املطبخ املسرحي-
الطبخة املسرحية ،رغم ما يُصرف من أموال
على "املسرحيني"؟ هل ما زلنا قبائل ،أو أنّنا
نفضّل أن نعيش حياة البداوة رغم مدنية املسرح؟
محيِّر أمر هذه األمَّة /الدويالت العربية ،فهي
رغم تدينها ومتدّنها ال تزال تشتغل بذهنية
تاريخية وثنية ،الوالء للوثن وليس للعقل .ألنَّنا
ما زلنا نأكل بعضنا ،وما زلنا نغزو -قبيلة تغزو
قبيلة .لم نندمج مع محيطنا اإلنساني ،خسرنا
ولم ننتصر سياسياً وال ثقافياً .حتى أنّنا لم
نستطع أن يف الشعر الذي هو كما نتبجّح
"ديواننا" ،وال يف سائر الفنون واآلداب أن نُصيّر
عندنا "مركزاً" مسرحياً أو فلسفياً .بل خطوة
فخطوة من انهيار تاريخي إلى سقوط حضاري.
حتى الصدفة التاريخية لم نستفد منها ملّا جاءت
عن طريق "الضرورة" فنحقّق الدولة .أينَ جاذبية
املسرح ،خصوبته ،بريقه؟ ال يكفي أن يكون
عندنا بُنى مسرحية كما لو أنّها بُنى صناعية
إلنتاج القبّعات واألحذية .نريدُ عقالً مسرحياً،
عقالً يؤمْن ويؤمّن احلوار بني "رعايا" الدويالت
على اختالف وتنوّع أحالمهم وآمالهم
وأعراقهم وعقائدهم ومذاهبهم.
ففي كل ما قرأنا وعشنا لن ترى أُمّة تتزيّن باجلهل
واحلماقة ،بل وتضطهد عقلها مثل أُمتنا/
دويالتنا .املسرح ،والفنون عموماً عند غيرنا من
األمم ،هو جتربة وليس حلية .وهنا أذكّر بتجربة
املسرحي اجلزائري محمد بن قطاف الذي حوّل
رعائية الدولة العربية واستعمارها للثقافة
عموماً ،وللمسرح خاصةً ،فترة إدارته ملهرجان
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املسرح احملترف  2013 -2007حتى رحيله ،إلى ميدان
تنافس أفرز العديد من اخلمائر النقدية والعقالنية الشبابية
يف املسرح اجلزائري ،وخلّصه من سيطرة وهيمنة السحرة
والكهنة ،نحو حتقيق عمومية إنسانية للمسرح .هؤالء
الكهنة الذين "يتعنكبون" ويخرقون القوانني واحملرّمات
وينشرون اخلراب والرعب ،وال يزالون يتحكّمون
ويحكمون بصفتهم زعماء وشيوخ قبائل املسرح
العربي ،متجاهلني أنّ املسرح يعمل يف عروضه على نشر
احلركية النفسية بني املتفرجني ،وقد يصير قائد رأي ،ال
ينشر ،ولكن يُنمّي اجلدل ،لنشتبك مع الدولة /القبيلة،
العدوّ العميق لإلنسان الذي متتلكه بصكّ عبودية ،أو
تستلبه .املسرح هو شكل من أشكال القوّة يقوّى
بـ"اجلدل" على القوّة مهما كانت قويّةً حتى لو كانت
تتحصّن باالستبداد .ألنّه مختلف ،يختلف حتى ال
يتغلّب ردّ الفعل على الفعل .املسرح فعل والعدوّ
العميق هو أبو ردود األفعال ،وهذه التي قبض عليها
املسرح اليوناني خاصة يوربيدس .فيعيش ونعيش مع
فعله "املُبدع؟ حيث يختبئ "العبد" العدوّ العميق ومعه
شيخ العشيرة بثياب"السيّد" .إنّه املسرح الذي يُسائل
احلياة :من أين جتيئني باأللم؟ وجتيب :من العدوّ العميق
لكي أُثبت أنّي حياة.
* ينشر امللف باالتفاق مع "اجلديد" الشهرية الثقافية
اللندنية
* ناقد وباحث مسرحي من سوريا
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قراءة وحترير  :نورالدين قاللة  -كتاب ”انتقام اجلغرافيا”
لصاحبه األمريكي روبرت كابالن ال يتحدث فقط عن جدلية
التاريخ واجلغرافيا ،وكيف أن هذه األخيرة لم تأخذ حقها يف
حتليل العالقات الدولية ،بل يتطرق إلى كيفية تشكل اخلرائط
السياسية عامليا .فهو يدخل يف إطار الدراسات االستراتيجية
العميقة التي حتاول الغوص يف ”اجلغرافيا السياسية لعاملنا
املعاصر” ،وتبحث يف تأثير اجلغرافيا يف تشكيل جيوسياسة
العالم من الصني إلى الهند ثم إلى إيران و الواليات املتحدة
مرورا بالشرق األوسط.املثير يف كتاب كابالن أنه من بني
الفصول الـ  18ال يخصص أي فصل مباشر يحمل إسم العالم
العربي أو الشرق األوسط ،بل يضع هذه املنطقة يف إطار
التكهن مبا يسميه ”احملور اإليراني” ثم ”االمبراطورية
العثمانية السابقة” .وهذا التقسيم يف الواقع ليس جديدا بل
يلتقي مع العديد من الدراسات األخرى التي متنح للعالم
العربي مركزا ثانويا مستقبال وتدمجه ضمن املناطق التي
تتأثر بالتطورات العاملية وخاصة القوى القريبة منها بدل أن
يكون فاعال ومؤثرا بشكل مباشر يف التطورات املستقبلية.

كتبBOOKS

ال مكان للعرب
وعمليا ،ال تنقص األدلة لتأكيد هذا الطرح،
فإسرائيل أثرت وال تزال تؤثر على العالم العربي،
كما أثر التدخل األمريكي ضد العراق على العالم
العربي ،باإلضافة إلى أن املنطقة تخضع لتأثيرات
التمدد الشيعي اإليراني ،الذي يظهر جليا يف العديد
من املناطق العربية كالعراق واليمن ولبنان
وسوريا..وهذا الوضع هو الذي يجعل كابالن
يعتقد أن العالم العربي (الضعيف) ال يقوى على
أخذ املبادرة للتأثير يف املستقبل ،وإمنا يتأثر مبحيطه
اجلغرايف (القوي).
يعالج الكتاب املناطق األكثر أهمية من الناحية
اجليوسياسية وهي أوروبا وروسيا والواليات
املتحدة والصني والهند وإيران والشرق األوسط.
وعندما يتحدث كابالن عن الشرق األوسط  ،فهو
يدير ظهره متاما للمنطقة العربية التي ال حتتل -يف
نظره -الريادة يف صنع اخلريطة اجليوسياسية
املستقبلية.
اجلغرافيا تعاقب الصني وتكافئ روسيا
ويبني كابالن كيف أن اجلغرافيا مثال ساعدت روسيا
يف مساعيها لتحقيق استراتيجيتها ،فيما وجدت
الصني صعوبة كبيرة يف تخطي عامل اجلغرافيا لتنفيذ
سياساتها .وهو ينطلق من دراسة تاريخ كل منطقة،
ويعتقد يف استمرار روسيا على منوال روسيا
القيصرية قدميا مبعنى بسط نفوذها حيث تسمح لها
اجلغرافيا بذلك وحيث ينتهي التعاطف أو تأثيرها
الثقايف ومنها مثال امتداد الطابع الروسي إلى أوكرانيا
والقرم.
ويقف الكتاب كثيرا عند الصني ليبرز املفارقة الهائلة
يف حالة هذا البلد بشأن العالقة بالتاريخ واجلغرافيا
والسياسة .و يؤكد أن الصني التي بقيت منعزلة
نسبيا عن العالم وتتعامل معه بحذر تام ،وجتد اآلن
نفسها مجبرة على االنفتاح ،وهي الدولة التي
تتحول إلى قوة عظمى ولكن دون أن تساعدها
اجلغرافيا الطبيعية من حيث وفرة األراضي الصاحلة
للزراعة أو املوارد الطبيعية مثل الطاقة ،وبالتالي
تقوم برسم خطوط جتارية متتد من الصني إلى وسط
القارة االفريقية ببرغماتية مطلقة دون تبشير بقيم أو
مبادئ عكس الواليات املتحدة .ويؤكد كابالن أن
هذا ما يجعل الصني لوحدها منافسة للغرب برمته.
الشرق األوسط سكني مهترئ
الينكر كابالن توفر منطقة الشرق األوسط على
 %70من احتياط العالم من طاقة النفط والغاز،
لكنه بسبب التقاء آسيا وأوروبا وأفريقيا عنده،
وتقاطع طرق جتارية تاريخية وتنافس الديانات
واإليديولوجيات ،يصفه مبثل قيام سكني مهترئ
بالقطع ليعطي حدودا متداخلة بشكل متفجر.
ويحمل الفصل الذي يعالج الشرق األوسط عنوان
”احملور اإليراني” حيث منح التاريخ واجلغرافيا إيران
ميزة خاصة بوصفها حلقة ربط بني اجلهة املطلة على
البحر املتوسط بامتداداتها نحو أوروبا وأفريقيا
واجلهة املطلة على عالم آخر مكون من الهند
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والصني ونسبيا روسيا .ويقول أن اجلغرافيا ساهمت يف
رفع مكانة إيران التاريخية ،ويستمر أنه يف حالة
حدوث تغيير سلمي نحو مؤسسات ليبرالية منفتحة
بعيدا عن مفاهيم الثورة وقتها ستستعيد إيران دورها
التاريخي احلقيقي كحلقة وصل حضاري .وتزداد
منطقة الشرق األوسط أهمية ألن املناطق املتاخمة لها
ومنها البحر األبيض املتوسط ستستعيد دورها
التاريخي وكذلك جنوب آسيا لتصبح حلقة أكثر
وأكثر.
يتوقف الكتاب عند دولة تكتسب قوتها من موقعها
الديني يف اإلسالم وهي السعودية التي تعتبر قلب
اجلغرافيا الدينية ،ليشير إلى أن اخلطر احلقيقي على
هذا البلد هو اليمن .ويأتي استنتاج الكاتب ثالث
سنوات قبل التدخل السعودي العسكري يف ”عاصفة
احلزم” يف اليمن حاليا لكي ال تزداد خطورته إذا سقط
يف يد إيران عبر احلوثيني.
سوريا والعراق أراض طاردة للحياة البشرية
يف سياق حديثه عن الشرق األوسط ،تنبأ االستراتيجي
روبرت كابالن ،بأن منطقة الشرق األوسط،
وبالتحديد سوريا والعراق ،ستتحوّل إلى أرض طاردة
للحياة البشرية ،وستتفكك الدولة يف هذا احليز
اجلغرايف ،وتتحوّل السلطة فيها إلى العشائر
واإلثنيات ،وسيتم إحلاق هذه املناطق بدول اجلوار،
حيث ستتغير اخلريطة ،وتزول دول بكاملها ،وتظهر
كيانات جديدة ،كما أن بعض الدول ستكسب صفة
”الكبير” ،مثل األردن ولبنان!
لكن كابالن لم يلمّح من قريب أو بعيد للصراع
املذهبي ،رغم أن مؤشراته كانت موجودة يف حينه،
عبر الصراع األهلي يف العراق ،كما لم يتطرق
للمشاريع اجليوسياسية باهتمام ،رغم بدايات تبلور
مشروع إيران ”الهالل الشيعي” ،إمنا استند يف حتليله
على التغيرات املناخية ،وبالتحديد انحباس األمطار
وجفاف األنهار ،مبا يعني استحالة وجود نشاطات
اقتصادية ،وبالتالي حياة بشرية يف هذه املنطقة.
ال شك أن كابالن لم يأتي بنظرية جديدة ،وخاصة يف
جزئية توقعه لندرة املياه القادمة للمنطقة ،فهو لم يفعل
أكثر من قراءة املعطيات التي حتدثت عنها العديد من
الدراسات التي تنبأت حتى بوقوع حروب تقودها
إسرائيل بسبب نقص املياه يف املنطقة .وحتدث عن
سنوات اجلفاف املديدة التي ضربت املنطقة،

وانخفاض مناسيب املياه يف األنهار العابرة لسوريا
والعراق وكذلك إيران ومصر،ومن الطبيعي يف
حالة مناطق يعتمد اقتصادها على الزراعة
والرعي ،حصول اختالالت نتيجة نقص املياه
فيها.
وبالفعل ،شهد عام  2009حالة نزوح ضخمة
لسوريني من منطقة اجلزيرة صوب دمشق
وحلب ،بعد أن دمر اجلفاف مناطق شاسعة .أما
يف العراق ،فقد اختلطت الكارثة باحلرب املذهبية
فلم ينتبه أحد لها .ويف ايران تبني أن إحدى مراكز
الدراسات اإليرانية ،أن أغلبية املظاهرات
واالحتجاجات التي عرفتها البالد حصلت يف
مناطق كانت تصنف بأنها مؤيدة للنظام ،وهي
مناطق ريفية يعتمد سكانها على الزراعة ،حيث
ضربت إيران  14سنة جفاف متواليةن كانت
نتيجتها هجرة خمسة ماليني ،منذ عام ،2011
من األرياف إلى أحياء الصفيح يف ضواحي املدن
الكبرى .ويُتوقع أن تبدأ إيران بتصدير املاليني من
أبنائها إلى اخلارج ،على شكل هجرات هاربة من
كارثة اجلفاف.

أما يف شمال إفريقيا وكذا الشرق األوسط فقد
تبني أن ظاهرة موت النحل البري ،الذي يقوم
بتلقيح اخلضر والفواكه ،بسبب االستخدام
املكثًف للمواد الكيماوية يف تسميد
املزروعات،سينتج عنه موت أسباب احلياة يف هذه
املناطق ،األمر الذي سيدفع بعشرات املاليني إلى
البحث عن مناطق أخرى (أوروبا وأمريكا)
للحصول على الغذاء.
املكسيك تهدد القرار األمريكي
وعندما يتحدث كابالن عن مستقبل الواليات
املتحدة ،يركز على نقطة هامة للغاية وهي دور
املكسيك مستقبال يف التأثير يف قرارات واشنطن.
ويتساءل بنوع من التعجب عن قرار واشنطن
التدخل يف صراعات بعيدة مثل أفغانستان
والعراق يف وقت بدأت تتحول فيه املكسيك،
الدولة الكبيرة جغرافيا وبشريا ،إلى دولة شبه
فاشلة بسبب الفساد وسيطرة عصابات اخملدرات
على مفاصل مؤسسات البالد.
ويستعيد أطروحة هنغتنتون التي حتذر من قوة
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الهجرة املكسيكية إلى الواليات املتحدة ،خاصة وأن
املكسيكيني يعتبرون اجلنوب األمريكي أرضا اغتصبتها
واشنطن منهم خالل القرن التاسع عشر .ويؤكد الكاتب
أن معطيات اجلغرافيا واملعطيات السياسية تفرض اآلن
احتادا بني الواليات املتحدة واملكسيك المتصاص اخملاطر
مستقبال .ويتكهن الكاتب حتول بوصلة الواليات املتحدة
فبدل أن تستمر من الشرق األمريكي نحو الغرب
األمريكي ستصبح من الشمال الكندي نحو اجلنوب
املكسيكي مع دور محوري لواشنطن.
تركيا واحلتمية اجلغرافية

ويبدو أن فرضية روبرت كابالن يف عمله الضخم ”انتقام
اجلغرافيا :ما الذي تخبرنا به اخلرائط عن الصراعات
املقبلة وعن احلرب ضد املصير” ساعدت العديد من
الباحثني خاصة االتراك منهم لفهم أزمة الهوية
اجليوبوليتيكة التركية .ومن ثم محاولة اإلجابة عن
السؤال :هل األتراك أتراك (باملعنى العرقي) ،أم
أوروبيني أم أوراسيانيني (باملعنى اجلغرايف)؟
فموروثات اجلغرافيا والتاريخ والثقافة ،حسب كابالن،
هي التي تفرض بالفعل حدوداً ملا ميكن حتقيقه يف أي
مكان بعينه واخلرائط نفسها تدحض املفاهيم املتعلقة
مبساواة ووحدة اجلنس البشري .وبذلك فإن التوظيف
السياسي والفكري للمفاهيم اجليوبوليتيكية يف تركيا
ساهم بصورة كبيرة يف رسم حدود الهوية الداخلية،
اإلقليمية والدولية لتركيا .وقد حاولت الباحثة أمينة
مصطفي دلة يف دراسة بعنوان” :اجليوبوليتيكية التركية:
احلتمية اجلغرافية وسؤال الهوية” اإلجابة على سؤال تركيا
الكبير وفقا لنظرية كابالن ومن خالل االفتراض بأن-
التوظيف السياسي والفكري للمفاهيم اجليوبوليتيكية يف
تركيا ساهم بصورة كبيرة يف رسم حدود الهوية
الداخلية ،اإلقليمية والدولية لتركيا-أكدت الباحثة يف
دراستها على الدور الكبير للمفاهيم اجليوبوليتيكة خاصة
احلتمية اجلغرافية يف حتديد السياسات احمللية واخلارجية
التركية .وشددت على أهمية التأكيد على أن العنصر
الفاصل ألي عملية تعريفية للهوية التركية على غرار
اجلغرافيا ،هو الطريقة التي ميكن أن يؤثر بها توظيف
صنّاع القرار للجغرافيا .فاجلغرافيا ،نعم ميكنها أن تبني
لنا تصورا عن مستقبل الصراعات ولكنها يف نفس الوقت
وبإضافة البعد اإلنساني اليها ميكن ان تكون عامال دافعا
خليارات غير صراعية.
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The Other Side
of the Wall.
An Eyewitness
Account of the
Occupation in
Palestine

Misplaced power is a recurring theme in the book; it illustrates the
different forms of violence inflicted upon Palestinians. Hardigan
describes the repercussions of price tag attacks, the damage to
Palestinian land in attempts to displace Palestinians by force and the
violent psychology behind the more notorious cases, such as the
murder of Palestinian teen Mohamed Abu Khdeir in 2014.
Ramona Wadi
What we are accustomed to reading as
structured news items or analysis about
Palestine quickly dissipate in Richard
Hardigan’s book “The Other Side of the
Wall: an eyewitness account of the
occupation in Palestine” (Cune Press,
2018). Volunteering with the International
Solidarity Movement (ISM) in 2014,
Hardigan imparts his testimony to readers
in a narrative that captures the Israeli
violence against the Palestinian right to
resist.
Sensationalism over visible violations
has restricted the awareness of
international support for Palestine. As
observers from afar, the main impediment
to supporting Palestinians is the relative
lack of exposure to narratives which depict
the disastrous social impact of Israel’s
colonial violence. As a result, Israel has
been able to normalise its atrocities. In his
foreword to the book, Israeli historian Ilan
Pappé insists that the normalisation “can
be easily disrupted by the activist’s work
both inside and outside Palestine.” This
book is one example of how the existing
information gap can be narrowed and, as a
result, Israel’s crimes can be exposed.
Hardigan ruminates about this possibility
on several occasions, yet the hurdles
remain, despite denouncing neutrality in
narrating his testimony of the Palestinian
cause.
Hardigan’s visit coincided with the
events unfolding prior to Operation
Protective Edge in 2014. Hence, this book
offers readers a glimpse into the lives and
experiences of Palestinians who were
living their own struggle away from media
scrutiny. It follows a narrative style, yet
there are many themes to be gleaned from
the author’s observations, some of which
should prompt some thinking and
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rethinking about activism’s role in the
Palestinian cause. As an ISM
volunteer, Hardigan provides detailed
descriptions of the demonstrations,
bringing to the fore not only the
resistance, but the human effort
behind the visual material that has
become accessible through social
media.
One particular observation by
Hardigan in relation to the protests in
Ni’lin stands out: “The man’s words
were angry, but his voice sounded
resigned and tired, as if he had lost all
hope. But here he was leading his
village in the protest against the armed
forces occupying the land of his
people.” The author describes a
connection that is missing when
discussing Palestinian resistance; how
repetition does not equate to
resignation. Nevertheless, the
psychological impact of colonial
violence has had an impact on the
people, resulting in differences
between the narratives of resistance
from within, and those of the
observers whose news is static and
misses the emotion of the moment.
Hardigan also differentiates
between international activists and
Palestinian activists. While not
demeaning international activism,
there is an insistence that the shared
experiences are temporary, while for
Palestinians, Israeli state and settler
violence is the norm. “I could never
identify with the suffering of
Palestinians but what I could do is
share it a little,” says Hardigan
explicitly. “Just like many
Palestinians, I had been teargassed and
shot at by Israeli soldiers, but after all
was said and done, I would leave.”
What would be left behind?

2018 -Volume : 6 - Iss :65 : العدد-  السنة السادسة-  م2018 مايو

Families waiting for their
loved ones’ release from
Israeli jails. Political
incitement by Israeli
leaders which cloaks
settlers with impunity.
Children who have to
choose between violence
and the safest form of
violence, a contradiction
in its own right but
nonetheless valid for
Palestinians who consider
settler-free roads as less
dangerous than those
patrolled only by the
Israel Defence Forces.
Settler violence is
prevalent throughout: one
brutal story related by the
author is about a
Palestinian who was
accosted by settlers,
sprayed with gasoline and
his legs hacked “with a
hatchet”.
For Palestinians, the
dynamics of state violence
also reflect the Palestinian
Authority’s collaboration
through security
coordination. Albeit
spoken of as a concern of
the ISM activists who
feared the possibility of a
raid on their premises, the
statement is of significance in relation to
the targeting of Palestinians, and the PA’s
acquiescence: “Before the Israeli army
enters a city, it lets the PA know, so that
there are no clashes between the two
forces. When you see that there is no PA,
you know the Israelis are coming.”
The individual stories of people who
the author encountered are a sliver of
Palestinian reality that usually remains
unaccounted for. It is in the daily routine
of Palestinians, which is missing from
mainstream coverage, that awareness can
be raised about the abnormality of settlercolonial violence. Like other testimonies,
Hardigan singles out Hebron as
brimming with violations that impede
Palestinians from living a normal life.
“Several Palestinian children, celebrating
Eid, were blowing bubbles in the street.
This offended local settlers, a scuffle
ensued, and once again the Palestinians
were taken away.”
Misplaced power is a recurring theme
in the book; it illustrates the different
forms of violence inflicted upon
Palestinians. Hardigan describes the
repercussions of price tag attacks, the
damage to Palestinian land in attempts to
displace Palestinians by force and the
violent psychology behind the more
notorious cases, such as the murder of
Palestinian teen Mohamed Abu Khdeir in
2014.
During protests, Hardigan observes the
same dynamics of misplaced power
within the context of Palestinian
resistance. “I knew the protest was not
about inflicting damage on the army,” he
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says of a demonstration in Kufr
Quddum. “It was about letting
everybody know that the villagers
were not going to go away.”
Hardigan’s book reads like a
perpetual laceration. It is when one
realises that there is a multitude of
narratives within Palestine, many of
which remain silenced, that other
concerns surface. The activist
perspective, which is juxtaposed
skilfully against the cause, is, by the
end of the book, dissected and
analysed. It is a mark of the author’s
candid reflections that he states, “A
part of me felt dishonest for telling
Palestinians that their search for
fairness would be aided by my
publicising their experiences.” The
acknowledgement of such limitations,
emphasised throughout the book,
makes Hardigan’s contribution to the
Palestinian cause of particular
importance. It is an admission that
requires some navigation of the fine
line between hope and desolation,
awareness and isolation. If such a
sentiment were to be reciprocated,
activism for Palestine would have the
potential to ease itself into its rightful
role, working alongside Palestinians
without wilful or unintentional
pretences.
* Ramona Wadi is an independent
researcher, freelance journalist, book
reviewer and blogger. Her writing covers
a range of themes in relation to Palestine,
Chile and Latin America.
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واشنطن بوست :يبدو أن حكام
العالم تعلموا كيف يتعايشون
مع األسد حاكما لسوريا

تقارير
Reports

نشرت واشنطن بوست تقريرًا كتبه (إيشان ثارور) يتناول فيه اخليارات املطروحة أمام
األسد يف سوريا ،ال سيما بعد أن بدا جليًا جلميع األطراف أنه لن يترك احلكم ،بل يسعى
لسيطرة كاملة على سوريا .وما هي اخليارات التي يلجأ لها حلفاء األسد كروسيا وإيران،
وكذلك احتمالية عقد إسرائيل وروسيا اتفاقًا للضغط على إيران.
سيطرة األسد وانحصار املتمردين

أخبر يزيد صايغ -زميل مركز كارنيغي
للشرق األوسط يف بيروت -بعض زمالء
الكاتب يف الصحيفة أن »النظام ليس قويًا،
لكن ليس هناك شك يف أنه سيسيطر على
املناطق املتبقية يف سوريا حتى يصل اخلطوط
األمامية للمناطق التي يسيطر عليها
اآلخرون» ،إال أن تلك احلقيقة تعد حتديًا
إلصرار الغرب على ضرورة معاهدة سالم
حقيقية من أجل إنهاء احلرب ،تقول (إميا
بيلز) -محللة مستقلة للشأن السوري -يف
حديثها إلى (لوفلوك) ”بل إنها على
األرجح تسخر من فكرة أنه ال يوجد حل
عسكري للصراع يف سوريا ،والتي يروج
لها الناس الذين يسعون من أجل محادثات
السالم” ،وأضافت” :يف حني أن فكرة
انعدام وجود سالم دائم حتت ظل
استراتيجية عسكرية رمبا تكون صحيحة،
نرى اآلن أن بالتأكيد هناك طريق لتحقيق أهدافهم من
خالله :السيطرة”.
يعتقد الكاتب أنه ال ينبغي أن يفاجأ أحد من عزم
األسد الدموي على البقاء يف السلطة ،كتب ستيفن
ساميون -مسؤول سابق يف إدارة أوباما -احتفظ النظام
السوري برباطة جأشه طوال احلرب األهلية ،حتى
عندما قضت املعارضة السورية على حكومة احلرب
السورية بأكملها يف عام  ،2012وذلك عن طريق
زرع قنبلة بذكاء ،ويف ربيع عام  2015عندما سقطت
تدمر وجسر الشغور يف يد املتمردين الذين كانوا
بشكل متزامن يشيدون حصارًا على غرب حلب.
إضافة إلى أن احلاكم السوري حتدى موقف إدارة
أوباما سابقًا وكذلك موقف إدارة ترامب ،وتخطى
برنامجًا سريًا لوكالة االستخبارات املركزية يهدف إلى
تسليح املتمردين (املعتدلني) ،فضالً عن جناحه يف
الصمود أمام عدد من صواريخ الواليات املتحدة
األمريكية التي أُطلقت على املطارات السورية”.

يقول ثارور” :إن األمر صار جليًا مبا ال يدع مجال
للشك :النظام السوري باقٍ ،وعلى الرغم من
احلرب األهلية التي دامت سبع سنوات ،ومقتل
اآلالف من السوريني ،وهروب املاليني من
الالجئني ،ومحاولة تفريغ وإخالء املدن القدمية،
واالستخدام املروع لألسلحة الكيميائية ضد
املدنيني ،ما يزال الرئيس بشار األسد يف منصبه.
وعلى الرغم من أن األعمال الوحشية التي ارتكبها
األسد حتت مرأى ومسمع عدد ال يحصى من قادة
أجانب وحكومات أجنبية أدت إلى الدعوة لإلطاحة
به ،صمد األسد أمام مترد متعدد اجلبهات ضد حكمه
بفضل مساعدة روسيا وإيران”.
ويضيف الكاتب أن قوات األسد أعلنت األسبوع
املاضي حترير العاصمة دمشق ،وكذلك ضواحيها
املكتظة بالسكان من (اإلرهابيني) ،وصارت حتت
سيطرت النظام بالكامل ،ويرى الكاتب أن ذلك كان
يقودون األكراد على األرض ،على الكثير من
مبثابة تتويج لكل الهجوم املنهجي الوحشي ضد
شرق وشمال شرق سوريا ،ال يبدو أن أيًا من
مواقع املتمردين احمليطة بالعاصمة ،مبا يف ذلك جيب
حاالت االحتالل تلك تهدد حكمه”.
الغوطة الشرقية ،والتي صمدت طوال نصف عقد
لم يخف الرئيس األمريكي ترامب عدم اهتمامه
حتى استسلمت يف وقت سابق من العام احلالي.
بإزاحة األسد من منصبه ،مفضالً التركيز على
يذكر الكاتب أن حسب ما أورده زمالء يف تقارير
محو (تنظيم الدولة اإلسالمية) والدفع لتقليل
أخرى ،فإن معاقل املعارضة املسلحة ،أصبحت
النفوذ اإليراني ،حتى أن الرئيس التركي رجب
قاصرة على محافظة إدلب يف الشمال ،اجملاورة
طيب أردوغان ،الذي كان ذات يوم من أشد
للحدود التركية ،ودرعا على احلدود األردنية،
منتقدي األسد ،خفف مؤخرًا من موقفه ضده،
ويسعى نظام األسد إلى التحرك للضغط على تلك
وأصبح أكثر اهتمامًا اآلن بالقدرة املتنامية ملليشيات
املناطق أيضًا ،يف حني يحذر احملللون من احتمال
األكراد السورية على احلدود التركية اجلنوبية،
وقوع املزيد من املعاناة البشعة بني املدنيني ،أسقطت
وحترك إليجاد قضية مشتركة مع حلفاء األسد:
الطائرات احلكومية منشورات على درعا األسبوع
روسيا وإيران.
املاضي ،ورد فيها تهديد للمسلحني باالستسالم،
ويشير الكاتب إلى أن احملادثات حول التحركات
وكتب على املنشورات (رجال اجليش العربي
الروسية جديرة باملتابعة ،إذ أن دخول الكرملني
السوري قادمون) ،و(اتخذ قرارك قبل فوات
إلى احلرب مال مبوازين املعركة بشكل حاسم
األوان).
لصالح األسد ،حيث حولت القوة اجلوية الروسية
كتب تشارلز ليستر -باحث بريطاني أمريكي مبركز
موازين املعركة يف جميع أنحاء البالد .واآلن ،قد
بروكنجز -يف تغريدة له مصحوبة بصورة للمنشور
تعقيد احلرب يف صالح األسد!
تسعى روسيا لتوطيد حصتها يف نهاية احلرب
الذي ألقته طائرات األسد أن ”يف أعقاب التقارير
السورية ،والتحرك من أجل أن تكون لها اليد
يقول الكاتب” :إن السياسات اإلقليمية رجحت كفة
الواردة بإحالل قوات سورية ووحدات مدربة روسية
العليا على إيران ،حليف األسد احليوي على
احلرب بشكل كبير لصالح األسد ،وإن تعقيد احلرب
محل القوات التي تتزعمها إيران يف جنوب سوريا،
األرض.
أسقطت طائرات األسد منشورات على الناس حتتوي يف سوريا أدى إلى تقليل الرغبة الغربية يف تغيير النظام
يف دمشق ،وعلى الرغم من أن أجزاءً كبيرة من البالد
على خيارين :املوت أو االستسالم”.
اتفاق روسي إسرائيلي يلوح يف األفق
ما تزال خارج نطاق سيطرة األسد ،إذ ما تزال تركيا
يسيطر األسد بشكل كامل على املراكز الكبرى
تسيطر على جيب صغير يف شمال سوريا ،بينما
الثالث يف سوريا ،دمشق وضواحيها ،وحمص
تسيطر القوات االمريكية مبساعدة وكالء احلرب الذين يقول الكاتب” :إذا ما كانت التقارير الواردة من
وحلب ،كتبت (لويزا لوفلوك) يف أحد تقاريرها
إسرائيل صحيحة ،فإن موسكو رمبا تنجح يف
املنشور على واشنطن بوست
أن ”الطريق السريع الذي
يربطهم هو قيد إعادة اإلنشاء
اآلن ،والذي سيوفر طريقًا
يذكر الكاتب أن حسب ما أورده زمالء يف تقارير أخرى ،فإن معاقل املعارضة املسلحة،
آمنًا جلنود احلكومة السورية
املتوجهني إلى اجلبهات
أصبحت قاصرة على محافظة إدلب يف الشمال ،اجملاورة للحدود التركية ،ودرعا على احلدود
املتبقية” ،وهكذا ،يقول
األردنية ،ويسعى نظام األسد إلى التحرك للضغط على تلك املناطق أيضًا ،يف حني يحذر
الكاتب” :إن املسرح أعد
بالكامل من أجل القمع
احملللون من احتمال وقوع املزيد من املعاناة البشعة بني املدنيني ،أسقطت الطائرات
النهائي للمتمردين”.

*
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احلكومية منشورات على درعا األسبوع املاضي ،ورد فيها تهديد للمسلحني باالستسالم ،وكتب
على املنشورات (رجال اجليش العربي السوري قادمون) ،و(اتخذ قرارك قبل فوات األوان).
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ذلك؛ إذ ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل
اليومني املاضيني أنه من املفترض أن تتوصل إسرائيل
وروسيا إلى اتفاق من شأنه أن يجبر امليليشيات املوالية
إليران على االنسحاب من احلدود السورية مع
إسرائيل ،ورمبا ميهد لطريق خروج مجموعات أخرى
مدعومة من إيران ،ويضيف الكاتب أن هجوم األسد
على املتمردين يف درعا ،والذي دعمه اإلسرائيليون
واألردنيون واألمريكيون على السواء ذات يوم ،سيمر
بال ضابط أو مراقبة”.
يرى الكاتب أن مثل ذلك األنسحاب يناسب متامًا النظام
السوري ،يقول (ساميون) :إن ”األسد يحتاج إلى
احلفاظ على قوته العسكرية إلستعادة السيطرة على
األراضي يف شرق سوريا ،وإعادة السيطرة على النفط
يف سوريا ،ويف النهاية إعادة احتالل إدلب يف الشمال
الغربي” ،وأضاف” :سيخاطر األسد بهدفه يف إعادة
توحيد الدولة السورية حتت حكمه إذا ما تورط يف نزاع
مع الواليات املتحدة وإسرائيل” .بيد أن أنباء هذا
االتفاق املزعوم لم متر بسهولة يف طهران ،حيث
انفجرت الصحف اإليرانية منددة بتكتيكات الضغوط
الروسية.
ومن ناحية ،ال يبدو األسد مهتمًا يف الوقت الراهن،
وبينما يستمر يف محاولة إحكام قبضته على قلب
البالد ،فإنه بصدد أيضًا إحباط وعرقلة محاوالت دولية
جديدة للتوسط يف تسوية سياسية ،وبينما تتحول مهمة
إعادة البناء إلى حتركات فعلية على األرض ،يخشى
احملللون أن النظام سيصعب على الكثير من الالجئني
العائدين استعادة ممتلكاتهم وأصولهم ،والتي قد
تصادرها الدولة ،وتنقلها إلى املوالني للنظام ،ويشير
الكاتب إلى أن حتى يف حالة السالم الوهمي تلك ،قد
تستشري املظلوميات واالنقسامات اجلديدة.
ويختتم الكاتب قائالً” :إن النظام السوري رفض
األسبوع املاضي مقترحًا روسيًا من شأنه تخفيف
صالحيات األسد الرئاسية ،ويؤدي إلى ال مركزية يف
احلكم جزئيًا ،وحتديد مدة احلكم الرئاسية فترتني بحد
أقصى مدة كل منهما سبع سنوات” ،إال أن ما عبر عنه
متحدث باسم املعارضة للمقترح الروسي من حيث
عدم رغبته يف قبول تلك الشروط يشير إلى أن األسد ”ال
يريد حالً سياسيًا”.
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ترجمة وحترير  :عبدالرحمن النجار
قال جيل بارندوالر يف مقال له على موقع (يو
أس إيه توداي) إنه يبدو أن الواليات املتحدة
ستلبي طلب حلفائها يف منطقة الشرق األوسط
بضرورة إسقاط نظام املاللي يف إيران ،وذلك
على ضوء انسحاب واشنطن من االتفاق النووي
وتعيني جون بولتون أحد أبرز الصقور يف
أمريكا مستشارًا لألمن القومي ،وفرض املزيد
من العقوبات على طهران.
وأوضح بارندوالر أنه إذا بدأت استعدادات
جادة لتغيير النظام اإليراني ،فإننا سنستمع
بالتأكيد إلى بعض العبارات املألوفة :دولة املاللي
ضعيفة وستنهار بسرعة .وسوف يستقبل الناس
(رجلنا يف طهران) بالترحاب؛ واحلرب لن
حتملنا الكثير من التكاليف .واألهم من ذلك ،لن
نحتاج إلى ”الدفع بقوات برية أمريكية” .لكن
بارندوالر يشكك يف كل هذه االدعاءات.
إن أي حترك جاد إلسقاط النظام اإليراني
سيتطلب ما هو أكثر من مجرد إرسال قوات
أمريكية يشدد بارندوالر بل سيكون من املؤكد
ضرورة االعتماد على القوات االحترافية وليس
املتطوعني .إذا أرادت واشنطن تغيير النظام يف
إيران ،يجدر بها وضع نظام جتنيد جديد.
بدءًا من احلرب على أملانيا هتلر أو فيتنام
هوشي مينه أو عراق صدام ظهر للجميع أن
سالح اجلو األمريكي ال يكفي إلسقاط
احلكومات” .أطلق سلف بولتون ،اجلنرال إتش.
ماكماستر ،على ذلك فكرة مغالطة مصاصي
الدماء” .وبالنظر إلى أن حلفاء واشنطن العرب
السنة غارقون يف مستنقع اليمن ويعارضون
بشكل واضح إرسال قوات إلى سوريا ،فإن
االعتقاد بأنهم سيغزون إيران غير منطقي .ولم
يبق أمام واشنطن سوى اللجوء إلى منظمة
مجاهدي خلق املكروهة عامليًا.
إن إسقاط نظام املاللي سيكون على يد اجلنود
األمريكيني ومشاة البحرية يضيف بارندوالر
وحتى لو انهارت اجلمهورية اإلسالمية من تلقاء
نفسها ،فإن اخملاوف بشأن املواد اإلشعاعية ،أو
أمن مضيق هرمز ،أو موجة ضخمة أخرى من
الالجئني ،رمبا تدفع الواليات املتحدة إلى الدفع
بقوات برية.
لطاملا أشار الساسة واجلنراالت األمريكيون إلى
أن اجلنود املتطوعني قد حتملوا بنجاح عقدًا
ونصف من القتال املستمر وعمليات االنتشار.
لكن هذه ليست القصة كلها يستدرك بارندوالر.
فعلى الرغم من األموال الضخمة التي أنفقت
هناك ،كان غزو العراق من منظور تاريخي حربًا
منخفضة الكثافة .بلغ إجمالي عدد القتلى
للقوات األمريكية على مدى ثماني سنوات حوالي
حجم لواء ،وبلغت اخلسائر يف أفغانستان
حوالي نصف ذلك .ومع ذلك ،فمن أجل جتنيد
املزيد يف اجليش ،اضطر البنتاجون إلى أن
يخفض معاييره إلى حد كبير ،مما أدى إلى
تضاعف حاالت التهرب من اخلدمة من عام
 2003إلى عام  ،2006على سبيل املثال.
ويؤكد بارندوالر أن الزيادة الكبيرة يف استخدام
املقاولني املدنيني أخفت مساوئ النظام التطوعي.
لقد متكنت قوة املتطوعني من إمتام حملتني
كبيرتني بأعداد قتلى منخفض نسبيًا ولكن ال
ميكن أن يطلق على أي منهما انتصارًا
استراتيجيًا أمريكيًا.
إن غزو إيران سيختلف بشكل كامل عن حربي
العراق أو أفغانستان يواصل بارندوالر .إذ يبلغ
عدد سكان اجلمهورية اإلسالمية  80مليون
نسمة ،أي أكثر من ضعف عدد اجلارين اللذين
مزقتهما احلرب .ومع ذلك ،تتميز إيران بتنوع

عرقي شديد :إذ إن  %61فقط من اإليرانيني
هم فرس .وقد تسبب هذا يف حتفيز الصقور يف
واشنطن ،ولكن ينبغي احلذر بشدة من آثار
تغيير النظام يف إيران .فكما حدث يف العراق
وأفغانستان ،فإن إزالة حكومة إيران قد تفجر
النزاع الطائفي .ومن املستبعد للغاية أن ”يتم
الترحيب باجلنود األمريكيني باعتبارهم
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مترجم :بهذه الطريقة تستطيع أمريكا
إسقاط النظام
اإليراني اآلن

إن غزو إيران سيختلف بشكل كامل عن حربي العراق أو أفغانستان -يواصل بارندوالر .إذ يبلغ
عدد سكان اجلمهورية اإلسالمية  80مليون نسمة ،أي أكثر من ضعف عدد اجلارين اللذين
مزقتهما احلرب .ومع ذلك ،تتميز إيران بتنوع عرقي شديد :إذ إن  %61فقط من اإليرانيني هم
فرس .وقد تسبب هذا يف حتفيز الصقور يف واشنطن ،ولكن ينبغي احلذر بشدة من آثار تغيير
النظام يف إيران .فكما حدث يف العراق وأفغانستان ،فإن إزالة حكومة إيران قد تفجر النزاع
الطائفي .ومن املستبعد للغاية أن “يتم الترحيب باجلنود األمريكيني باعتبارهم محررين“.
محررين”.
كما أن كبر حجم إيران إذ تبلغ مساحتها  636ألف
ميل مربع مبا يوازي حجم أوروبا الغربية سيصعب
من املهمة .تعتبر إيران ،التي حتيطها اجلبال
واحمليطات واملستنقعات ،قلعة حصينة يكشف
بارندوالر .ويعيش معظم سكانها يف اجلبال .فضالً
عن أن املسطحات امللحية املنخفضة والصحارى
غير صاحلة للسكن إلى حد
كبير .لذا فإن القوات
األمريكية التي تعتمد على
احلركة اآللية واملالحة
اجلوية واإلمداد غير مجهزة
للتعامل مع اجلغرافيا
العسكرية اإليرانية.
إن القوة التي ستحتل إيران
ليست مرنة بقدر ما يعتقد
معظم األمريكيني .فحتى
اآلن ،وبينما ال تنخرط
القوات يف أي قتال مباشر،
تكافح قوة املتطوعني للحفاظ
على األرقام واملعايير فقط.
كما أن تعداد اجملندين يف
كل من القوات اجلوية

وسالح املارينز والقوات البحرية أقل من العدد
املطلوب .وقد أعلن اجليش مؤخرًا أنه ينقصه
بالفعل  12ألف مجند على هدف التوظيف لعام
 2018ولن يرسل بعثة خارجية.
كما صرح البنتاجون العام املاضي بأن  %71من
األمريكيني الذين تتراوح أعمارهم بني  17و24
سنة غير مؤهلني للخدمة يف اجليش األمريكي،
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وذلك ألسباب تتعلق بالصحة أو اللياقة البدنية أو
التعليم أو لسجلهم اجلنائي .كما تعزف هذه الفئة
العمرية عن االلتحاق باخلدمة العسكرية .إن املطالب
واخلسائر احملتملة حلرب يف إيران ستعني نهاية
قوة املتطوعني ،األمر الذي يتطلب جتنيد األمريكيني
قسرًا للمرة األولى منذ عام 1973
ويؤكد بارندوالر على أن هناك أدلة كثيرة على أن
واشنطن لم تتعلم الكثير من حربي العراق أو
أفغانستان .لنطلع فقط على أحدث العناوين من
ليبيا أو سوريا وسنرى ذلك بوضوح .ولكن رمبا
ميكن للساسة يف واشنطن أن يدركوا درسًا واحدًا
بسيطًا من حروب ما بعد احلادي عشر من سبتمبر
(أيلول)؛ وهو أن احلروب ال ميكن التنبؤ بها.
إن تغيير النظام يف إيران ستترتب عليه مجموعة
من العواقب يختتم بارندوالر بالقول والكثير منها ال
ميكن التنبؤ به ،ولكن كلها تقريبًا سلبية بالنسبة
ألمريكا واملنطقة .ومع ذلك ،هناك نتيجة واحدة ميكن
أن نكون متأكدين منها؛ وهي أن احتالل إيران
سيمثل موت اجليش األمريكي القائم بالكامل على
املتطوعني وسيتطلب العودة إلى التجنيد اإلجباري.
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عندما أمطرت إسرائيل مواقع إيرانية
عسكرية متعددة يف سوريا بالصواريخ
خالل الليل ،كانت هذه واحدة من أكبر
العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف
سوريا منذ عقود .وبررت إسرائيل
القصف قائلة إن إيران أيضا ارتكبت
أفعاال ال داعي لها عندما أطلقت قواتها
املوجودة يف سوريا نحو  01صاروخا
على مواقع إسرائيلية يف مرتفعات
اجلوالن.
يُعد ذلك تصعيدا دراماتيكيا لألحداث،
لكنه أيضا يتناسب مع منط مستمر طويل
شكلته العالقة املتوترة بني إسرائيل
وإيران .انخرط اخلصمان يف صراع
ثانويّ يدور معظمه خارج حدود
الدولتني ،مستغلني االضطراب احلاصل
يف املنطقة نتيجة الصراع السوري ملواجهة
بعضهم البعض.
وإذا ما بدا أنه مت احتواء هذه املواجهة -
وهي واحدة من احلروب العديدة التي
تدور اآلن يف سوريا بني مقاتلني شتى-
فإنها تظهر إشارات على آثار
وانعكاسات ستتجاوز ساحة املعركة
تلك .وهذا يعني أنه حتى لو تراءى أن
احلرب األهلية السورية نفسها تُوشك
على االنتهاء ،باستعادة األسد سيطرته
على املناطق الرئيسية ،فإنه تتفاقم أزمة إقليمية
أكبر وأخطر من الصراع السوري.
وصرح املقدم جوناثان كونريكس ،املتحدث
العسكري باسم اجليش اإلسرائيلي ،على موقع
تويتر" :استهدف جيش الدفاع اإلسرائيلي
العشرات من األهداف العسكرية اإليرانية يف
سوريا ردا على الهجوم الصاروخي اإليراني على
إسرائيل" ،مشيرا إلى أن "فيلق القدس هو من يقف
وراء الهجوم ومن أمر بتنفيذه ...اجليش
اإلسرائيلي ال يزال مستعدا لكافة السيناريوهات،
لكنه ال يسعى إلى تصعيد املوقف".
ينشط فيلق القدس -وهو وحدة قوات خاصة
تابعة للحرس الثوري اإليراني واملسؤولة عن
العمليات خارج احلدود اإلقليمية -ينشط يف
سوريا ،حيث إنه واحد من القوى احملاربة املتحالفة
مع نظام األسد ،ورمبا يكون اختياره لهضبة
اجلوالن كهدف للهجوم ليس من قبيل املصادفة.
استولت إسرائيل على هضبة اجلوالن السورية
خالل حرب األيام الستة أو حرب يونيو/حزيران
عام  ،.967وحتى عام  ،01.1تخضع
األراضي ملناقشات حول تقدميها إلى سوريا مقابل
معاهدة سالم.
لكن تلك املفاوضات سرعان ما انحرفت عن
مسارها بعد ثورات الربيع العربي ضد نظام األسد
والتي حتولت إلى حرب أهلية سورية .سارعت
إيران ،وهي من مؤيدي األسد منذ فترة طويلة،
إلى االنضمام إلى جانبه يف هذا الصراع ،ومنذ
ذلك احلني رسخت القوات التابعة لها وجودها يف
البالد .يخشى املسؤولون اإلسرائيليون من أن
وجود إيران داخل سوريا مينحها جسرا أرضيا
ميكّنها أو ميكّن وكالءها من تنفيذ هجمات على
إسرائيل بسهولة ،كما فعلوا اآلن.
لكن الضرر الذي حلق بإسرائيل يف هذه احلالة كان
ضئيال للغاية ،صرّح اجليش اإلسرائيلي أنه
اعترض أربعة من الصواريخ العشرين التي مت
إسقاطها على هضبة اجلوالن ،وأن الستة عشر
صاروخا اآلخرين فشلوا يف حتقيق أهدافهم ،ولم
يتم اإلبالغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار.
وقالت إسرائيل إن طائراتها قصفت وأحلقت
أضرارا بسبعني هدفا إيرانيا داخل سوريا ،مبا يف
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إذا حدثت ستكون مواجهة مهولة سيخرج أحدهما محطما
ذي أتالنتك  :حرب بني إيران وإسرائيل ..أي مستقبل ينتظر الشرق األوسط؟
وحثت الدول األوروبية املوقعة على االتفاق -والتي قالت إنها ستلتزم به -اجلميع على الهدوء بعد الضربات اإلسرائيلية .قالت الواليات املتحدة إنها تدعم "حق إسرائيل
يف التحرك للدفاع عن النفس" .تعتبر روسيا ،التي هي األقوى يف املنطقة منذ نهاية احلرب الباردة ،طرفا أيضا يف االتفاق النووي ،ودعت إلى "ضبط النفس من جميع
األطراف" .متتلك روسيا عالقات وثيقة مع كل من إسرائيل وإيران وترى تدخلها يف سوريا جناحا كبيرا يف السياسة اخلارجية ،وبالتأكيد ال تريد أن تزيد التوترات
بني حليفيها ،التوترات التي من احملتمل أن جتذب أطرافا إقليمية وعاملية أخرى .ومع ذلك ،فإن هذا هو ما يحدث بالفعل وبشكل سريع يف سوريا.

ذلك منشآت تابعة لفيلق القدس .وقال اجليش
اإلسرائيلي إنه مت ضرب أنظمة الدفاع اجلوي
التابعة للجيش السوري أيضا بعد أن أطلقوا النار
على الطائرات اإلسرائيلية .وقال املرصد
السوري حلقوق اإلنسان ،وهو مكتب إعالمي
يقع يف اململكة املتحدة ويتتبع مثل هذه الهجمات
واخلسائر داخل سوريا ،قال إن ثالثة وعشرين
شخصا قتلوا خالل الضربات اإلسرائيلية،
وقالت إن الهجوم الصاروخي اإليراني جاء ردا
على القصف اإلسرائيلي ملدينة البعث يف محافظة
القنيطرة.
وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان:
"يجب أن يتذكروا أنه إذا ما أمطرت يف إسرائيل،
فسوف تتدفق الفيضانات عندهم ،آمل أن نكون
قد انتهينا من هذا الفصل ،وأن الرسالة وصلت
إلى اجلميع" .ومضيفا أن كل البنى التحتية
اإليرانية يف سوريا قد تضررت .هذا غير محتمل
إلى حد كبير بالنسبة إلى إسرائيل ،حيث إن
إيران ،التي دأب نظامها على املطالبة بتدمير
إسرائيل ،أصبح لديها اآلن قواعد داخل سوريا.
كما تشارك اجلمهورية اإلسالمية أيضا يف جميع
الصراعات اإلقليمية الرئيسية األخرى :يف
العراق ،عن طريق دعم حلفائها الشيعة مبا يف
ذلك امليليشيات ،ويف اليمن ،حيث تشارك يف
حرب بالوكالة شرسة ضد اململكة العربية
السعودية ،ويف لبنان أيضا ،حيث تدعم وتقف
يف ظهر حزب اهلل.
كانت إيران حتى وقت قريب نسبيا تُحجم عن
التحركات العدوانية الصريحة ضد املصالح
اإلسرائيلية أو الغربية ،ولكنها أصبحت اآلن أكثر
جرأة على هذا الصعيد ،مبا يف ذلك إرسال طائرة
بدون طيار مزودة بالصواريخ إلى اجملال اجلوي

اإلسرائيلي يف أبريل/نيسان .ويف اليوم نفسه
الذي انسحب فيه ترمب من الصفقة اإليرانية،
وضعت إسرائيل قواتها يف حالة تأهب قصوى
بعد أن اكتشفت ما أسمته نشاطا غير نظامي من
قبل القوات اإليرانية داخل سوريا.
وحثت الدول األوروبية املوقعة على االتفاق -
والتي قالت إنها ستلتزم به -اجلميع على الهدوء
بعد الضربات اإلسرائيلية .قالت الواليات
املتحدة إنها تدعم "حق إسرائيل يف التحرك
للدفاع عن النفس" .تعتبر روسيا ،التي هي
األقوى يف املنطقة منذ نهاية احلرب الباردة،
طرفا أيضا يف االتفاق النووي ،ودعت إلى
"ضبط النفس من جميع األطراف" .متتلك
روسيا عالقات وثيقة مع كل من إسرائيل
وإيران وترى تدخلها يف سوريا جناحا كبيرا يف
السياسة اخلارجية ،وبالتأكيد ال تريد أن تزيد
التوترات بني حليفيها ،التوترات التي من
احملتمل أن جتذب أطرافا إقليمية وعاملية أخرى.
ومع ذلك ،فإن هذا هو ما يحدث بالفعل
وبشكل سريع يف سوريا.
تهمت روسيا ونظام األسد إسرائيل بضرب
مطار عسكري بالقرب من حمص يف الشهر
املاضي ،حيث من املعروف أنها منطقة لعمليات
إيران ،مما أسفر عن مقتل  .4شخصا.
وبحسب التقارير قُتل ثالثة من أعضاء احلرس
الثوري اإليراني يف ذلك الهجوم .نفذت
إسرائيل العشرات من الغارات داخل سوريا منذ
بدء احلرب األهلية يف عام  ،01..معظمها
حسب قولها ،كانت حلماية نفسها وضرب
القوات اإليرانية ووكالئها عندما يشكلون
تهديدا لها .وعلى سبيل املثال ،تقول إسرائيل
إن قاعدة "T4" -وهي القاعدة القريبة من
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حمص التي قامت بقصفها -تستخدمها إيران لنقل
األسلحة إلى حزب اهلل ،امليليشيا الشيعية اللبنانية
التي خاضت إسرائيل صراعا معها دام خمسة عشر
عاما يف جنوب لبنان .كما كتبتُ يف ذلك الوقت:
وقد قال مسؤولون إسرائيليون يف وقت سابق إن
أحد أهدافهم يف سوريا هو إبقاء إيران حتت املراقبة
وضمان بقائها بعيدة عن احلدود مع إسرائيل،
تخشى إسرائيل -مع بعض املبررات -أن تستخدم
إيران القرب من احلدود وتتواصل مع املقاتلني
الشيعة ملهاجمة إسرائيل .ولهذه الغاية ،فإن
إسرائيل -التي تعتبر النظام اإليراني الثيوقراطي أو
الديني تهديدا دائما لوجودها -ضربت أهدافا داخل
سوريا عشرات املرات منذ بدء احلرب األهلية يف عام
 01..2كما شملت أكبر تلك الهجمات يف فبراير/
شباط قاعدة " T4".
يف ذلك الوقت ،دخلت طائرة إيرانية بدون طيار
كانت أُطلقت من القاعدة إلى األراضي
اإلسرائيلية .ردا على ذلك ،ضربت إسرائيل أهدافا
إيرانية داخل سوريا .وأسقطت طائرة إسرائيلية من
طراز " "F-16بنيران املدفعية السورية املضادة
للطائرات .قفز الطياران اإلسرائيليان من الطائرة
وهبطا بسالم يف مناطق إسرائيلية .أرادت إسرائيل
تقدمي رد أكبر ،لكن تشير التقارير أن الرئيس
الروسي فالدميير بوتني تدخل.
جاءت ضربة يوم اخلميس داخل سوريا بإقرار نادر
من املسؤولني اإلسرائيليني بأنها حدثت .كانت
حكومة إسرائيل من بني أشد املنتقدين لالتفاق
النووي مع إيران الذي انسحب منه الرئيس ترمب
هذا األسبوع .ولكن حتى اآلن فإن هذه اخلطوة
خلقت مزيدا من الريبة يف منطقة غير مستقرة ،وقد
جتد إسرائيل نفسها اآلن يف مواجهة العواقب املباشرة
والفورية.
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احلوثي يعترف بهزميته وحزب
االصالح يؤيد طارق صالح
لو سقطت (احلُدَيدة) ..كيف
ستتغير خريطة احلرب يف اليمن؟

على خالف العادة ،ظهر زعيم احلوثيني ،عبد امللك احلوثي يف خطاب تليفزيوني وأقر بهزمية
قواته يف االشتباكات الدائرة التي يشنّها التحالف العربي الستعادة محافظة احلُديدة
الساحلية ،يف تلك احلربُ التي حمى وطيسها منذ بداية العام اجلاري ،وحصدت أمامها
عشرات القتلى والقادة امليدانيني ،كان أبرزهم الرأس الثاني للحوثيني يحيى الصماد الذي قُتل
يف غارة الشهر املاضي يف نفس احملافظة التي شرعت مديرياتها يف السقوط واحدة تلو
األخرى.وبالرغم من أنّ الزعيم احلوثي يبرر هزائم قواته قائالً” :إن أي تراجع ألسباب
موضوعية ال يعني نهاية املعركة ،وسقوط بعض احملافظات يف اجلنوب أثبت ذلك” ،إال أنّ تلك
األرض التي يحاول التحالف انتزاعها بأي ثمن تبدو أكثر أهمية من العاصمة صنعاء نفسها،
ألنّ سقوطها ال يعني سوى أنّ احلرب انتهت ،ألنها معبر احلوثيني الوحيد إلى البحر.

هذا التقرير يوضح لك كيف ستتغير خريطة احلرب يف
اليمن يف حال سقطت (احلُدَيدة) ،وما هي املصاعب التي
تواجه التحالف العربي لتحريرها.
طارق صالح ..كلمة السر يف االنتصارات العسكرية
أسند التحالف العربي العملية العسكرية لتحرير احلديدة
والساحل الغربي ،إلى ما يسمى باملقاومة الشعبية بقيادة
العميد طارق صالح ،جنل شقيق الرئيس اليمني السابق
علي عبداهلل صالح؛ واملعارك التي بدأت منذ انطالق
ساعة الصفر يف الثامن من مايو (أيار) املاضي حصدت
نتائجها مُبكرًا ،وهو ما يُثير تساؤالت حول مصير احلرب
الكُبرى الدائرة منذ ثالث سنوات ،فلم تكد مترُ أيام حتى
جنحت القوات يف استعادة ميناء «احليمة« الذي ظل يف
قبضة احلوثي منذ عام 2015
وألول مرة تقومُ القوات اإلماراتية بتنفيذ عملية نوعية عن
طريق البحر سُميت باسم «الرعد األحمر« ،حيث
أغارت القوات البرمائية على مديرية الفازة التابعة حملافظة
احلديدة ،ونتج عن هذه الغارة تدمير مركز قيادة احلوثي،
قبل أن تسيطر عليها الحقًا هي ومديريات أخرى مثل
التحيتا والزبيد بنفس تكتيك املفاجأة .جتدر اإلشارة إلى
أن محافظة احلديدة تتكون من  26مديرية ،تُسيطر
القوات املدعومة إماراتيًّا منها على مديريتي اخلُوخة
وحَيْس قبل بدء العمليات األخيرة.
مفاجأة أخرى شهدتها الساعات املاضية ،فقوات املقاومة
اليمنية مدعومة بطيران التحالف سيطرت على معظم
أرجاء مديرية الدريهمي ،كما سيطرت على منطقة وقلعة
الطائف الساحلية ،وضمتها وبذلك تُصبح القوات على
بُعد نحو  18كيلومترًا من مطار احلديدة ،ونحو 25
كيلومترًا من ميناء احلديدة ،و 20كيلومترًا من مركز
احملافظة.
املثيرُ أنّ احلوثيني الذين يُسيطرون منذ عام  2015على
 10محافظات كاملة وهي( :العاصمة صنعاء وعَمْران و
ذَمار ورَيْمة وإب واملَحْويت واحلديدة والبيضاء وصعده
وحَجَّة) انهارت دفاعاتهم سريعًا يف ثالثة أسابيع يف
احملافظة التي لطاملا استعصت على السقوط ألسباب
جغرافية وعسكرية ،لكنّ ما حدث أنّ املليشيات احلوثية
فرت من جبهات القتال ،تاركة خلفها عشرات القتلى
واآلليات العسكرية احملترقة ،وكميات كبيرة من األلغام
واألسلحة والذخائر باإلضافة إلى مخازن السالح التي
تُركت هدية ثمينة للقوات.
هزمية كهذه يف تلك احملافظة االستراتيجية دفعت عبد امللك
احلوثي إلى مخاطبة أنصاره عبر خطاب متلفز أقر بهزمية
قواته ،ودعاهم للثبات ألنها -بوصفه -أهم نقطة إلفشال
تكتيك العدو بحسبه ،ورغم أنه يعتبر أنّ املعركة احلالية
واضح فيها الدور األمريكي ،إال أنه يقول« :العدو
يستطيع أن يفتح معركة يف احلديدة ،لكن يستحيل عليه
أن يحسمها« .مشيرًا إلى أن «اختراقات يف اخلط
الساحلي قابلة لالحتواء والسيطرة عليها«.
األهمية االستراتيجية حملافظة احلديدة..
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طوق جناة احلوثيني
رغم األهمية السياسية التي
حتتلها العاصمة صنعاء ،والتي
أكسبت بُعدًا آخرًا للحرب منذ
سيطر عليها احلوثيون أواخر عام
 ،2014إال أنّ محافظة احلديدة
الساحلية تتمتع مبزايا استراتيجية جعلتها محور
احلرب احلالية ،فهي رقعة جغرافية كبيرة على
ساحل البحر األحمر ،وتبعد عن صنعاء مسافة
 226كيلو مترًا ،وتضم ثاني أكبر ميناء ميني،
وهو السبب الرئيس لقصة احلرب الدائرة حاليًا.
إطاللتها على البحر األحمر جعلتها تفرض
استراتيجيتها على املالحة البحرية يف باب املندب
وقناة السويس كما أنها تستطيع عرقلة احلركة
البحرية من خالل زرع األلغام البحرية وقصف
السفن واستهدافها ،وأحد أكبر األسباب التي
جعلت التحالف العربي يُعجّل بالسيطرة على
احملافظة ،هو قيام احلوثيني الشهر املاضي
باحتجاز  19سفينة نفطية ،وبعدما حذرت
القوات البحرية التابعة للحوثيني سُفن التحالف
العربي من اختراق مياه اليمن اإلقليمية دون إذن
سابق ،نفذت تهديدها أوائل العام املاضي،
واستهدفت فرقاطة سعودية تقوم مبراقبة امليناء
عبر ثالثة زوارق انتحارية ،احلوثيون أيضًا قاموا
باستهداف سفن حربية إماراتية وسعودبة
بصواريخ مضادة للسفن ،ردًّا على الضربات
اجلوية على احملافظة.
ورغم خسائر التحالف ،إال أنه لم يقدم حتى
اآلن على استهداف امليناء بسبب حتذير من األمم
املتحدة من غلقه أو تفجيره ،خوفًا من تفاقم
األزمة اإلنسانية التي تشهدها اليمن ،وتخفف
من حدتها املساعدات اإلنسانية التي تدخل %70
منها حاليًا عبر امليناء الوحيد ،على جانب آخر
فامليناء ميثل أكبر الفوائد االستراتيجية للميناء،
هي األموال التي حتصل عليها جماعة احلوثي من
عمليات الشحن والتفريغ لدعم اقتصاد حربها،
إضافة لكونه معبرًا هامًّا لدخول األسلحة
اإليرانية إلى الداخل املُهربة عبر البحر واملتراكمة
يف مخازن سرية يف جبال احملافظة.
احملافظة أيضًا حتتوي على مطار احلديدة ،أهم
املطارات اليمنية ويحوي طائرات عسكرية
ومدنية ،فيما ينتشر يف أرجاء املدينة عدد من
املعسكرات واأللوية ومنها دفاع جوي ودفاع
ساحلي وقوات بحرية ،كل تلك األهمية جعلت
احلوثيني يطالبون بضم احلديدة إلى إقليمهم يف
نطاق تقسيم اليمن إلى أقاليم فيدرالية.
لذا يرى خبراء عسكريون أن إنهاء الوجود
احلوثي يف اليمن ال يبدأ من صنعاء ،إمنا يبدأ أوال
بتحرير املدينة الساحلية ،وخنق جماعة احلوثي
يف املساحات البرية واجلبلية وقطع اإلمدادات

احلديدة أحد أهم املوانئ يف الشرق الوسط والعالم
عنهم ،ألن كل الوقود واملواد التموينية التي تصل
للعاصمة تأتي من امليناء.
(احلُدَيدة) لن تسقط بسهولة..
لكنها يف نهاية املطاف ستعود الى الشرعية
محاوالت السيطرة على املدينة ليست وليدة الشهر
اجلاري ،فالفكرة حاضرة على طاولة املناقشات منذ
أبريل (نيسان) العام املاضي ،ورغم اجلمود العسكري
الذي كان السمة الغالبة للقوات منذ بدء عاصفة احلزم
 ،2015إال أنّ التركيز تكثف على السيطرة على املدن
الساحلية أوالً ،ومنها احلديدة التي ظل التحالف
العربي يُحضر لها ثالثة أشهر كاملة أوائل العام
املاضي ،إال أن احملاوالت فشلت العام املاضي ألسباب
دميوغرافية وعسكرية.
ورغم االنتصارات التي حققتها القوات اليمنية يف مدة
قصيرة إال أن املصاعب ما تزال تواجه قوات التحالف
العربي رغم العمليات التي تُجرى حاليًا بإسناد بري
وبحري وجوي؛ فطول األراضي الصحراوية املمتدة
على امتداد احملافظة سبب رئيس لتباعد سيطرة جيش
التحالف املتمركز يف مناطق بعيدة نسبيًّا عن احملافظة يف
كل من اخملا وتعز وميدي.
املساحات الشاسعة أفشلت أيضًا سيناريو العام املاضي
الذي متثل يف هجوم متعدد األطرف من الشمال
واجلنوب ،قبل أن تتراجع عنه القوات التي وجدت أن
تلك اخلُطة تُطيل احلرب وتستزف التحالف ،إضافة إلى
أنها توقعها يف املساءلة أمام األمم املتحدة نظرًا ألن املدينة
تكتظ بـ  2مليون نسمة ،وهو ما سيزيد املعاناة اإلنسانية
القائمة.
جغرافية الساحل نفسها ،إضافة لأللغام البحرية املمتدة
على طول الشريط الغربي ،إضافة لتحذير األمم املتحدة
من الهجوم على امليناء ،كل تلك العوامل جتعل الطريق
الوحيد للسيطرة على امليناء هو الهجوم البري ،ورغم
أن القوات حاليًّا على بُعد  25كيلومترًا إال أنّ احلرب
لن تنتهي بسهولة كما بدأت ،فال يزال أمام التحالف
نحو  20مديرية ما زالت يف قبضة احلوثيني.
كيف ستتغير خريطة احلرب بسقوط احلديدة؟
على غير املتوقع..
حزب اإلصالح اليمني أيّد حتركات طارق صالح

رغم أنّ التحالف العربي الذي يقف على مشارف
العاصمة صنعاء منذ عام  2016كان يرفض دخول
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املدينة أو حتى مد املقاومة الشعبية بالسالح ،إال أنه
خالل العملية اجلارية كان بإمكانه أن يشن قتاالً
منفردًا لتحرير احملافظة ،لكنه اختار إسنادها إلى
العميد طارق صالح يف إشارة واضحة للدور الذي
ينتظر جنل شقيق الرئيس اليمني يف حال سقطت
احلديدة.
هناك عدة سيناريوهات متوقعة للحرب فيما إذا
سقطت احلديدة؛ السيناريو األول أن تتقهقر
جماعة احلوثي نحو العاصمة صنعاء والتي ستسقط
تدريجيًا ،وهو ما سيترتب عليه فقدان جماعة
احلوثي حضورها السياسي يف املشهد اليمني لألبد
بعدما أجبروا خصومهم على اجللوس معهم على
طاولة املفاوضات ،وسبق للحكومة اليمنية أن
حددت خمسة شروط للدخول يف مفاوضات
مباشرة مع احلوثيني ،أبرزها وقف إطالق
الصواريخ ،والسماح لفرق اإلغاثة بالوصول إلى
املواطنني ،دون اعتراضها ،السعودية أيضًا بحسب
ما كشفته وكالة «رويترز« ،دخلت مفاوضات
سرية مع احلوثيني يف الرياض إلنهاء احلرب ،كل
تلك املكاسب ستتبخر لألبد على األرجح.
االنتصارات التي ستحرزها قوات طارق صالح
ستعيده بقوة إلى املشهد ،وإذا حدثت السيطرة على
احلديدة ،سيعود إلى الشارع اليمني باعتباره
الواجهة األبرز لتولي املشهد بديالً عن الرئيس
هادي املقيم يف السعودية منذ عام ونصف .انتصار
جديد على وشك الفوز به بعد انتهاء احلرب،
فحزب املؤمتر يشهد انقسامات يسعى من خاللها
إلى دفع آل صالح لرئاسة احلزب ،وهو ما سيجعله
عدوًا مباشرًا حلزب اإلصالح اليمني الذي سيُصبح
اخلصم البديل للحوثيني.
املعادلة اجلديدة ليست يف صالح «اإلصالح« متامًا،
فكل السيناريوهات كانت يف صاحلهم؛ فهم
يسيطرون على مناصب هامة يف احلكومة اليمنية
التي تعتبرهم جزءًا من السُلطة ،كما أنهم كانوا -
قبل حضور طارق صالح -آخر حلفاء هادي
وأقوى خصومه ،ففي حال انتهت احلرب أو ظلت
قائمه فال زالوا محافظني على ترتيبم ومكتسباتهم،
وعلى غير املتوقع أيّد احلزب العملية العسكرية يف
احلديدة لكنه قيدها بأن تكون لصالح شرعية
هادي ،والسطور حتمل داللة واضحة؛ وحتى اآلن
ال يُمكن معرفة موعد الصدام القادم مع اإلصالح
الذي سيكون اخلصم القادم للتحالف ال محالة.

مايو  2018م  -السنة السادسة  -العدد2018 -Volume : 6 - Iss :65 :

49 May

كانتا محاصرتني من النظام.
واعتبر الرئيس السوري بشار األسد يف  2017يف
مقابلة مع فرانس برس أن العملية ”تهجير إجباري”،
لكنه ”مؤقت” .ويقول عباس عباس ( 36عاما) النازح
من كفريا إلى منطقة السيدة زينب قرب دمشق ،إنه ال
يحلم بالعودة إلى منزله .ويضيف أنه كان ”دائما
يخشى اخلطف” يف منطقته بسبب انتمائه إلى الطائفة
الشيعية ،مؤكدا ”معظم سكان كفريا ال يريدون
العودة”.
ويتابع ”تزوجنا وتصاهرنا مع الكثيرين من القرى
اجملاورة لنا ،لكن احلال تغيّر اليوم ”نعلم جيدا أنه
عاجال أم آجال سيدخل الغرباء قرانا” ،يف إشارة إلى
أشخاص آخرين سيسكنون منازل قريته .وال يزال
اآلالف من األشخاص محاصرين يف الفوعة وكفريا
وينتظرون التوصل إلى تسوية تتيح لهم اخلروج إلى
مناطق سيطرة احلكومة.

تقارير
Reports

بيئة جديدة
يف شمال سوريا ،وعلى وقع هجوم تركي ضد عفرين
ذات الغالبية الكردية ،فرّ أكثر من  137ألف شخص
قبل سيطرة القوات التركية على املدينة يف مارس إلى
مناطق قريبة كانت حتت سيطرة قوات النظام ،أو
توجهوا إلى مناطق سيطرة األكراد شرقا .وعلى
اإلثر ،استقر نحو  35ألف شخص مت إجالؤهم من
الغوطة الشرقية يف مساكن أو مخيمات مبنطقة عفرين.
ويتهم األكراد تركيا مبمارسة التهجير العرقي ،إذ يقول
محللون إن أنقرة تسعى لتحديد منطقة تعيد إليها

تآكل نسيج اجملتمع السوري :احلرب ترسم خارطة سكانية جديدة
بيروت  -خالل سبع سنوات ،رسمت احلرب وموجات النزوح خارطة سكانية جديدة يف
سوريا ،من خالل مواطنني هجّروا حتت ضغط املعارك واتفاقات اإلجالء ،وأقليات فرت
خشية التهديدات الطائفية ،ومجموعات إثنية حلّت محل أخرى ،ومدن فرغت بكاملها من
السكان.وال يلوح يف األفق ،بحسب سكان ومحللني ،أي أمل بعودة جميع النازحني والالجئني
البالغ عددهم نحو  11مليونا داخل البالد وخارجها ،إلى املناطق التي خرجوا منها.

على اخلارطة اجلديدة ،طُرد معارضو النظام
وغالبيتهم من السنة من مناطق عدة ،وجتمعت
األقليات يف مناطق أخرى ،وباتت املناطق اجلغرافية
إجماال من لون طائفي واحد .يقول مقاتل يعرّف
نفسه باسم أبومصعب ( 25عاما) ،وقد غادر املدينة
القدمية يف حمص (وسط) بناء على اتفاق إجالء مع
قوات النظام يف  ،2014يف تصريحات نقلتها عنه
وكالة فرانس برس عبر اإلنترنت” ،من املستحيل أن
أعود إلى مناطق النظام ،وأعيش جنبا إلى جنب مع
العلويني” ،مضيفا ”بالتأكيد سأقول هذا البني ليكون
بدوره حاقدا على اجلهة
التي قامت بذلك”.
ويلقي أبومصعب باللوم
على الطائفة العلوية التي
ينحدر منها الرئيس
السوري بشار األسد.
ويضيف ”لقد تقسّم
البلد :الشمال للسنة،
والشمال الشرقي
لألكراد ،أما العلويون
والشيعة فيتواجدون يف
الالذقية وطرطوس
(الساحل) وحمص”.
بعد خروجه من املدينة
القدمية ،توجه
أبومصعب إلى ريف
حمص الشمالي ،لكنه
اضطر مجددا إلى
املغادرة مع عائلته إلى
إدلب يف شمال غرب
البالد ،مبوجب اتفاق
إجالء جديد بني قوات
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النظام والفصائل املعارضة يف شهر مايو احلالي.
ويقول ”كان الهدف يف البداية أن يتخلصوا من
املقاتلني ،لكننا وصلنا إلى مرحلة حدث فيها تغيّر
دميوغرايف من دون أن ندرك”.
يصف اخلبير يف الشؤون السورية فابريس باالنش ما
يجري يف سوريا من تغيير للتركيبة السكانية بأنها
”عملية تغيير دميوغرافية سياسية وإثنية” ،موضحا
أنها ”استراتيجية طرد املعارضني السياسيني ..ويف
سوريا ال متييز بني املعارضة السياسية واالنتماء
الطائفي”.

إجالء متبادل
كرست اتفاقات اإلجالء نقل السكان من مناطق إلى
أخرى ،وفق باالنش الذي يوضح أن ”النظام يطرد
كل من يعتبرهم معارضني لكونهم قد يشكلون يوما
عامال لثورة جديدة”.
لقد شهدت سوريا عمليات إجالء عدة ،أبرزها من
الغوطة الشرقية قرب دمشق الشهر املاضي ،ويف
ديسمبر  2016من األحياء الشرقية يف حلب
(شمال) .ومع الوقت ،باتت إدلب تستضيف
عشرات اآلالف من املقاتلني واملدنيني املعارضني،
معظمهم من السنة.
وتتهم املعارضة النظام بـالقيام بـ”تهجير قسري”
لفرض تغيير دميوغرايف .وقبل احلرب يف ،2011
كان السنة العرب يشكلون  65باملئة من السكان
مقابل  20باملئة من األقليات و 15باملئة من األكراد.
ويعيش حاليا يف مناطق سيطرة
النظام ،بحسب باالنش 70 ،باملئة
من السكان ثلثهم من األقليات.
ويرى باالنش أن كل األطراف
متورطة يف نسج هذه اخلارطة
السكانية اجلديدة ،مشيرا إلى أن
الفصائل املعارضة طردت علويني
ومسيحيني من مناطق عدة على
اعتبار أنهم موالون للنظام .وهذا ما
حصل يف قرى وبلدات عدة
مبحافظة إدلب خالل سيطرة
الفصائل عليها يف العام  2015مثل
اشتبرق (علويون) والغسانية
(مسيحيون) ،وفق املرصد السوري
حلقوق اإلنسان.
ومنذ العام  ،2015ومبوجب اتفاق
بني احلكومة السورية والفصائل
املعارضة ،قد متّ على مراحل إجالء
اآلالف من سكان قريتي الفوعة
وكفريا الشيعيتني واحملاصرتني من
الفصائل اإلسالمية يف إدلب،
مقابل خروج اآلالف من بلدتي
مضايا والزبداني قرب دمشق اللتني
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الالجئني السوريني املوجودين على أرضها ،باإلضافة
إلى إبعاد األكراد عن حدودها.
ويقول األستاذ اجلامعي أحمد يوسف النازح من
عفرين إلى كوباني ”لست متفائال .فكلما طال الوقت،
تزداد عملية التغيير الدميوغرايف تثبيتا” .ويشير إلى
محاولة فرض ”بيئة ثقافية جديدة”.
بينما يقول جيلنك عمر ،األستاذ يف جامعة عفرين
الذي انتقل إلى منطقة كوباني” ،نخشى فتنة عربية
كردية ….هم (العرب) سوريون ومن ضحايا
التهجير أيضا ،لكن إن كانوا سيستوطنون رغما عن
إرادة العفرينيني ،فهذا يفتح األبواب لصراع قومي”.
ويتساءل ”من سيسكن الغوطة غدا؟”.
يف املقابل ،يتهم سوريون عرب األكراد مبمارسة سياسة
التهجير القسري بحق السكان العرب يف مناطق
سيطرتهم .ويزيد الدمار يف املدن والقرى والقانون
اجلديد للتنظيم العمراني يف خشية السكان من خسارة
ممتلكاتهم ،حيث يتيح القانون رقم  10الصادر يف العام
احلالي عن احلكومة إقامة مشاريع عمرانية جديدة
ومينح مهلة محددة للسكان إلثبات ملكياتهم يف املناطق
املعنية باملشاريع ،حتت طائلة مصادرة هذه األمالك.
وهو أمر لن يتمكن الكثير من النازحني والالجئني
القيام به.
وترى الباحثة يف منظمة العفو الدولية ديانا سمعان أنه
بغياب أي اعتراف بانتهاكات ”من احلكومة السورية جتاه
السنّة أو الفصائل املسلحة جتاه العلويني واملسيحيني،
لن تكون هناك مساءلة أو عدالة يف سوريا” .وتضيف
”لذلك سيكون اجملتمع السوري متفسخا ،وكل طائفة
ستنغلق على نفسها”.
لهذا ،يرى طارق عثمان ،احمللل السياسي يف مجلة
فورين أفيرز ،أن على اجملتمع الدولي واجلهات املعنية
مبتابعة امللف السوري ،أن تنظر بجدية يف الهندسة
الدميوغرافية التي يجري تغييرها يف سوريا وتعمل على
إيقافها ،وإال فلن تتوقف احلرب؛ فعودة النازحني
السوريني من اخلارج ،والرغبة القوية يف االنتقام من
نظام األسد ،أو الضغوط الداخلية التي ستمارسها
مجموعات لسرقة إرثهم منهم ،والضغط السكاني
على مناطق قليلة املوارد واالختالفات الطائفية،
ستؤدي كلها إلى جتديد دورة الصراع.
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جهود اإلمارات تسطر أروع املالحم اإلنسانية يف اليمن
تأسست هيئة الهالل األحمر لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف  31/1/1983ونالت االعتراف الدولي باعتبارها العضو رقم  139يف
االحتاد الدولي جلمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر بتاريخ  1986/8/27تولى الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ،منصب رئيس مجلس
إدارة الهالل األحمر عام  1986ثم رئيساً للهيئة عام  1993مما أعطى قوة دافعة جلهود الهيئة اإلنسانية  .ويف عام  1997تعزز دور
الهيئة بقبول سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ملنصب الرئيسة الفخرية للهالل األحمر اإلماراتي .

بدعم وجهد كبير من القوات املسلحة اإلماراتية،
تسطر دولة اإلمارات مالحم إنسانية ال مثيل لها
على الساحل الغربي لليمن بعد تطهيره من
ميليشيات احلوثي اإليرانية ،وتوزيع املساعدات
اإلنسانية واملواد اإلغاثية على سكان املناطق
احملررة ،الذين تضرروا من احلصار احلوثي

52
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اإليراني ،وذلك بعد االنتصارات الكبيرة التي حققتها
القوات يف حترير مدينة اخلوخة بالكامل وتتجه شماالً
على الساحل الغربي.
وتقوم القوات املسلحة اإلماراتية بدور كبير دعماً
لليمن الشقيق لتخليصه من اخملطط اإليراني اإلرهابي
عبر ميليشيات احلوثي االنقالبية ،حيث يتواكب

التحرير مع العمليات اإلنسانية األساسية
والضرورية إلغاثة األشقاء ودعمهم على جتاوز
الظرف العصيب الذي ميرون به ،حيث يتصدر
محور األعمال اإلنسانية واإلغاثية األولويات
إلغاثة األشقاء اليمنيني ،فكان التحرير يتبع
بالتطهير من فلول امليليشيات اإلرهابية ،باإلضافة
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ملشاريع إعادة التأهيل لتستعيد احلياة دورتها الطبيعية.
وأطلقت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي حملة إغاثية
إنسانية للتخفيف من معاناة األسر القاطنة يف الساحل
الغربي ،ضمن جهودها املتواصلة لدعم األشقاء يف
اليمن واملتضررين من األزمة الراهنة ،جراء احلصار
احلوثي اإليراني الغاشم للمدنيني.
وتستهدف احلملة توزيع  10آالف سلة غذائية على املدن
والقرى اجملاورة للمناطق احملررة على الساحل الغربي،
والتي تعاني أوضاعاً صعبة جراء الوضع املعيشي
املتردي ،ليصل إجمالي املساعدات منذ العام  2015إلى
 84.656ألف سلة غذائية مت توزيعها على املناطق
احملررة على الساحل الغربي ،إضافة إلى بناء  22منزالً
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جديداً وترميم وتأهيل  5منازل يف مدينة اخملا.
وقال جمعة عبد اهلل املزروعي رئيس فريق الهالل
يشار إلى أن مساعدات دولة اإلمارات لليمن خالل
اإلماراتي يف عدن ،إن دعم اليمن ميثل أحد ثوابت
الفترة من إبريل  2015حتى نوفمبر  2017بلغت نحو
السياسة اإلماراتية ،التي تقف بجوار األشقاء
 9مليارات و 400مليون درهم ،وذلك بحسب
ومساعدتهم على جتاوز الظروف الصعبة التي
التقرير الصادر عن وزارة اخلارجية والتعاون الدولي
تواجههم جراء حصار ميليشيات احلوثي اإليرانية
التخريبية ،حيث كثّف الهالل من دعم اليمن على
هيئة الهالل األحمر اإلماراتي
املستويات اإلنسانية واإلغاثية والتنموية يف سبيل
تعزّز عملياتها يف اليمن
توفير كل سبل املعيشة احلسنة لألشقاء .فقد قام
الهالل األحمر اإلماراتي بصيانة محطة كهرباء اخملا
من جهة ثانية رفعت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي
بإجمالي  120ميجاواط ،إضافة إلى صيانة شبكة
مستوى عملياتها اإلغاثية والتنموية يف اليمن خالل
النقل الكهربائي يف مدينة اخملا.
يناير املاضي ملواكبة اإلجنازات العسكرية لقوات
وأضاف يف حوار مع وكالة أنباء اإلمارات «وام«
املقاومة الشعبية واجليش اليمني املدعوم من التحالف
للوقوف على الدور اإلنساني واإلغاثي والتنموي
العربي لتحرير اليمن .واستدعى اتساع رقعة املناطق
الكبير الذي يقوم به الهالل اإلماراتي يف اليمن ،أن
احملررة ،وانعدام أغلب اخلدمات الصحية والتعليمية
املساعدات اإلماراتية لليمن لم تتوقف يوماً،
يف املناطق احملررة رفع وتيرة توزيع املواد اإلغاثية
فاإلمارات بقيادتها الرشيدة ومواقفها اإلنسانية،
والغذائية إضافة إلى العمل الفوري على تأمني
كانت دائماً تسارع لتقدمي كل ما يلزم ملساعدة
اخلدمات الصحية ورفع مستوى أداء اخلدمات الطبية
األشقاء .ومنذ ظهور اخملطط االنقالبي الغاشم إلى
يف املناطق احملررة ،للتخفيف من معاناة األهالي
العلن ،وبدء عملية عاصفة احلزم املباركة ،كانت
اإلنسانية وجندة األسر املعوزة فيها.
اإلمارات حترر وتقدم املساعدات اإلنسانية
وواصلت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي خالل شهر
الضرورية للتخفيف عن األشقاء قسوة الظروف التي
يناير املاضي تنفيذ برامجها التنموية يف املناطق احملررة
سببتها الطغمة االنقالبية وامليليشيات اإليرانية
باليمن والتي شملت قطاعات الصحة والتعليم والبنى
اإلرهابية.
التحتية إضافة إلى تعزيز تقدمي املساعدات اإلغاثية،
وأشار إلى أن الهالل اإلماراتي يسهم بشكل كبير يف
ويأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها دولة
استعادة دورة احلياة الطبيعية يف اليمن ،وخالل ذلك
اإلمارات من أجل حتسني الظروف املعيشية للشعب
كله كان ملبادرات القيادة الرشيدة وشعب اإلمارات
اليمني والتخفيف من معاناته.
األصيل أفضل األثر يف التخفيف من األشقاء
ومساعدتهم .ولفت إلى أن «الهالل« ينفذ حمالت
حرص الدولة
إغاثية تهدف إلى حتسني احلياة املعيشية لألشقاء يف
اليمن عبر تقدمي مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية
وكانت وزارة اخلارجية كشفت عن إجمالي قيمة
ملساعدتهم على جتاوز الظروف املعيشية الصعبة التي
املساعدات اإلماراتية للجمهورية اليمنية من أبريل
فرضها حصار ميليشيات احلوثي اإليرانية ،حيث
 2015ولغاية نوفمبر  ،2017والذي بلغ نحو 9
وصل عدد السالل الغذائية إلى  500,071سلة
مليارات و 400مليون درهم ،ما يعادل مليارين
غذائية مت توزيعها على محافظات عدن وأبني
و 560مليون دوالر أميركي.
والضالع وتعز وشبوة وحلج.
وعكست جهود هيئة الهالل األحمر اإلماراتي
وأوضح أن الهالل اإلماراتي قام بترميم  23مبنى
وإجنازاتها حرص دولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة
صحياً موزعاً بني مستشفيات ومجمعات صحية
معاناته
على مستقبل الشعب اليمني والتخفيف من
ومراكز والدة ومركز األطراف الصناعية وجمعية
من قبل دولة اإلمارات متثل بوصول جلنة طبية
جراء السياسة التدميرية مليليشيات احلوثي وذلك من
ذوي االحتياجات اخلاصة ومركز األطفال للسرطان
إماراتية خاصة لالطالع على احتياجات
ويف سياق متصل وزعت هيئة الهالل األحمر أدوية نوعية
خالل توفير كافة املقومات األساسية إلعادة دورة
ومستودع طبي ،وشملت أعمال الترميم التجهيز
املستشفيات احلكومية بحضرموت وذلك بتوجيه
على مركز ربوة خلف الصحي يف املكال بساحل
احلياة الطبيعية يف هذا البلد الشقيق.
للمباني باملعدات الطبية واألدوية يف محافظات عدن
من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
حضرموت ،كما زودت املستشفى العام مبديرية حبان يف
وسيرت الهيئة خالل يناير املاضي أكثر من  14قافلة
وحلج وأبني وتعز .كما مت ترميم  185مدرسة يف كل
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
محافظة شبوة ومركز بئر علي الصحي برضوم بدفعة من
مساعدات غذائية وإغاثية إلى مناطق ومديريات
من محافظة عدن وحلج والضالع وتعز ،وبناء 21
للقوات املسلحة.
األدوية واملستلزمات الطبية.
محافظات شبوة وحضرموت وعدن تضمنت آالف
مظلة مدرسية موزعة على كافة مديريات عدن،
ويف قطاع البنية التحتية تابعت الهيئة جهودها احلثيثة يف
السالل الغذائية ،كما دشنت توزيع املساعدات
إضافة إلى توفير  8500كرسي مدرسي مزدوج
دعم مشاريع إعادة اإلعمار وتطوير واستحداث مشاريع
زيارات ميدانية
الغذائية على أهالي «قف العوامر« بالشريط
و 2424كمبيوتراً على مرحلتني ،فضالً عن تركيب
البنى التحتية األساسية يف اليمن التي تدمرت بفعل احلرب
الصحراوي يف محافظة حضرموت.
 190مكيف هواء ،باإلضافة إلى توفير  12باصاً
ونفذت اللجنة الطبية اإلماراتية و الهالل األحمر
التي يشنها االنقالبيون ،حيث وقعت هيئة الهالل األحمر
التمور
من
ا
ً
أطنان
ووصلت سفينة شحن إماراتية حتمل
وسيارة نقل معدات و 1000سبورة يف محافظة
زيارات ميدانية اطلعت خاللها على خدمات
اإلماراتي اتفاقية متويل مشروع استكمال شق طريق
مكرمة مقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن
حلج .و 255براد مياه للمدارس .كما متت إعادة
واحتياجات مستشفى «الشحر العام« ومستشفى
«العمري  -تنحرة  -العسكرية« يف يافع رصد بطول 6
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
 5133طالباً لرياض األطفال و 138078طالباً
«غيل باوزير« ومستشفى «غيل بن ميني«
كيلومترات خلدمة ما يزيد على  10آالف أسرة بشكل
للقوات املسلحة ،لتوزيعها على احملافظات اليمنية
للتعليم األساسي و 26403طالب للتعليم
ومستشفى ابن سيناء املركزي التعليمي واملبنى
مباشر.
احملررة ،كما وصلت سفينتي شحن إلى ميناء املكال
الثانوي.
اجلديد ملستشفى األمومة والطفولة مبنطقة 40
وأخرى إلى ميناء عدن حتمالن على متنهما مساعدات
األحمر
الهالل
فريق
رئيس
قال
النظافة
قطاع
وحول
شقة.
التعليم
غذائية وخياماً.
يف عدن إنه قام بتوفير 16سيارة و 1500حاوية
وحظي القطاع الصحي يف اليمن بدعم غير محدود
نفايات ،إضافة إلى  4شاحنات قالب و  2شيول،
واصلت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي جهودها يف دعم
أدوية ومستلزمات
فيما شهد قطاع املياه توفير  50مضخة مياه غاطس
القطاع التعليمي عبر إبرام اتفاقية متويل مشاريع تعليمية يف
لآلبار ،و 6مضخات للصرف الصحي،
محافظة الضالع اليمنية تشمل تنفيذ
إضافة إلى  14مولداً صغير احلجم
مدارس «معشق« و«اجلليلة« و«ذي
تقوم القوات املسلحة اإلماراتية بدور كبير دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من اخملطط
( )100-20ك.ف.ا للصرف الصحي،
حران املشب« و«عائشة« ،واتفاقية
اإليراني اإلرهابي عبر ميليشيات احلوثي االنقالبية ،حيث يتواكب التحرير مع العمليات
ومولد سعة 1ميجاواط وتركيبه مبحطة
لتشييد وتأثيث قاعات محاضرات
املنصورة للصرف الصحي ،فضالً عن
اإلنسانية األساسية والضرورية إلغاثة األشقاء ودعمهم على جتاوز الظرف العصيب الذي ميرون جامعية يف كلية النفط واملعادن بعتق
توفير محركات ومضخات صرف صحي
عاصمة محافظة شبوة اليمنية.
وأنابيب ملؤسسة املياه والصرف الصحي
به ،حيث يتصدر محور األعمال اإلنسانية واإلغاثية األولويات إلغاثة األشقاء اليمنيني ،فكان ووقعت الهيئة اتفاقية مع مكتب التربية
يف محافظة عدن ،إضافة إلى بناء وزراعة
والتعليم يف محافظة شبوة اليمنية لبناء
التحرير يتبع بالتطهير من فلول امليليشيات اإلرهابية ،باإلضافة ملشاريع إعادة التأهيل
 7حدائق .وأضاف أن مشاريع سمو
وصيانة عدد من الفصول الدراسية
الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االحتاد لتستعيد احلياة دورتها الطبيعية.وأطلقت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي حملة إغاثية إنسانية مبدرسة «العوشة« يف مديرية
النسائي العام رئيسة اجمللس األعلى
«نصاب« ،كما وزعت مساعدات
لألمومة والطفولة الرئيسة األعلى
للتخفيف من معاناة األسر القاطنة يف الساحل الغربي ،ضمن جهودها املتواصلة لدعم األشقاء غذائية على عدد من السكنات الطالبية
ملؤسسة التنمية األسرية «مشاريع أم
مبعهد العلوم الصحية وثانويتي (ترمي)
يف اليمن واملتضررين من األزمة الراهنة ،جراء احلصار احلوثي اإليراني الغاشم للمدنيني.
اإلمارات« ،تسهم بشكل كبير يف إعادة
و(السوم للبنني) واملعهد املهني بوادي
احلياة الطبيعية لألشقاء يف اليمن.
حضرموت.
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ترجمة وحترير  :هدير الساموني أ علن الرئيس األمريكي دونالد ترامب
الثالثاء  2018-5-8انسحاب بالده مما يعرف باالتفاق النووي اإليراني،
وحول تداعيات هذا االنسحاب ،وكيف سيؤثر على كل األطراف املتعلقة
باالتفاق ،أعد الصحايف زاك بوشامب تقريرًا مطوالً ،نشره موقع Vox
األمريكي ،يحلل فيه الوضع احلالي ،ويبني األطراف الرابحة واخلاسرة من
هذه اخلطوة.إن ترامب قضى سنوات وهو ويعارض ويحتج ضد االتفاق
النووي اإليراني ،ويهدد بانسحاب أمريكا منه .وها هو أخيرًا يفعلها،
وهي خطوة ستعيد تشكيل السياسة العاملية ،وستعصف باجلهود التي
تقودها أمريكا لكبح انتشار األسلحة النووية ،كما ستتخلى عن جزء كبير
ومهم من إرث السياسة اخلارجية لباراك أوباما.

POLITICS

يرى بوشامب أن ما حدث يعد انتصارًا كبيرًا
إلسرائيل والسعودية على السواء ،اللذين كانا
يدفعان أمريكا دفعًا نحو مواجهة إيران بشكل أكثر
عنفًا وحزمًا .كما يعتبر فوزًا بالنسبة للجناح املتشدد
داخل إيران ،والذي كان ينادي طويالً بعدم الثقة يف
أمريكا من األساس ،وباتباع سياسات أشد قسوة
ضد الواليات املتحدة.
تلك كانت القائمة القصيرة ،وفيما يلي نظرة أوسع
على سبع شخصيات وحكومات سيتأثرون بشكل
مختلف بإعالن ترامب .إذًا كيف سيؤثر هذا القرار
الكبير على العالم نحو األفضل أو -على األغلب -
نحو األسوأ»
خاسر :دونالد ترامب
يقول بوشامب“ :إن ترامب حصل على ما أراده
طويالً .وقد يكون هذا القرار خير برهان على ملاذا
يجب على الناس -خصوصًا رؤساء الواليات
املتحدة -أن يكونوا حذرين يف أمنياتهم“.
يف جوالت حملته االنتخابية ،كان ترامب ال ينفك
يصف االتفاق النووي اإليراني بأنه كارثة ومصيبة و
(أسوأ اتفاق ممكن) .وحينما فاز بالرئاسة ،أصبح
لديه الصالحية إللغائه ،لكن احلديث عن اخلروج
من هذا االتفاق كان يخرج مبعرفة مستشارين معتدلني
حينها ،مثل :وزير اخلارجية ،ريكس تيلرسون،
ومستشار األمن القومي السابق ،هيربرت رميوند
ماكماستر.
لكن ترامب أقال هذين الرجلني يف وقت مبكر من
الربيع احلالي ،وخليفتيهما مايك بومبيو ،وجون
بولتون ،على التوالي ،وهم من املعادين إليران.
وبعد سنة من رئاسته ظل مستشاروه ينصحونه
باإلبقاء على االتفاق؛ فأصبح أخيرًا لديه من
ينصحونه باالنسحاب منه.
يقول الكاتب» :لكن ما تريده ليس دائمًا هو األصلح
لك» ،ليس هناك دليل على أن ترامب لديه خطة
بديلة ،ليس ثمة نظرية لكيفية التعامل مع البرنامج
النووي اإليراني اآلن ،بدالً عن فرض العقبات
ببساطة على إيران ،ثم متني حدوث األفضل».
ويتساءل بوشامب حول جدوى العقوبات
باألساس ،ويضيف“ :هل هناك أي شيء ميكن
إليران أن تفعله لرفع هذه العقوبات“ -أي (اتفاق
أفضل) ميكنهم أن يوافقوا عليه -أم أن الفكرة هي
فقط معاقبة االقتصاد اإليراني واملواطنني العاديني
لألبد»“
يوضح بوشامب أنه ال ميلك إجابات لتلك األسئلة،
كما ال يعتقد أي محلل مستنير أن ميلك ترامب أية
إجابات هو اآلخر.
وباإلضافة إلى االفتقار إلى استراتيجية واضحة وراء
فرض عقوبات جديدة ،فإنه هناك دائمًا فرصة ألن
تستأنف إيران برنامجها النووي بشكل جدي .بعد
خطاب ترامب  ،أعلن الرئيس اإليراني ،حسن
روحاني ،أنه كان يستعد الستئناف تخصيب
اليورانيوم (الصناعي) يف حال لم تستطيع الدول
األوروبية إقناع إيران بأن البقاء يف االتفاق أمر
يستحق ،وهذا نوع من النشاط النووي احملظور الذي
مت تصميم االتفاق من أجل منعه.
ما سبق يعني أن -على األرجح -ترامب سيجد نفسه
قريبًا يف موقف تتجه فيه إيران نحو قنبلة نووية؛ ما
يرغمه إما على تركهم ليكونوا دولة نووية ،أو أن
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فوكس :االتفاق النووي اإليراني..
هؤالء أبرز الفائزين واخلاسرين من انسحاب ترامب
يبدأ حربًا إليقافهم -وهو اخليار السيئ حقًا الذي
كان من املفترض أن ميحوه االتفاق النووي اإليراني
يف املقام األول .ال يوجد ثمة دليل على أن الرئيس
األمريكي قد فكر يف هذا املوقف ،أو ماذا سيفعل إذا
ما سارت إيران على خطاه وانسحبت من االتفاق.
يضيف الكاتب أنه قبل إعالن االنسحاب ،لم يكن
ترامب حقيقة مضطرًا ألن يتعامل مع مواجهة نووية
إيرانية ،بل كان ميكنه انتقاد االتفاق دون احلاجة إلى
خطط ملموسة لتحل محل هذا االتفاق .أما اآلن
فإنه مجبر على محاولة اخلروج بحل ملشكلة صعبة
للغاية؛ إذ إن كل اخليارات املتاحة تبدو غير فعالة
وكارثية .إنه يضع نفسه يف موقف صعب ،كما أنه
يستحق أيًا ما كان سيأتي بعد ذلك.
فائز :حتالف إسرائيل -السعودية
يقول بوشامب“ :إنه ال يخفى على أحد أن رئيس
الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،أراد أن تخرج
الواليات املتحدة من االتفاق النووي اإليراني؛ إذ
إنه ظهر يف خطاب تلفزيوني لالستخبارات
اإلسرائيلية األسبوع املاضي ،وكانت محاولة
صريحة إلقناع ترامب باخلروج من االتفاق“.
لم يكن نتنياهو الوحيد يف الشرق األوسط الذي أراد
حتطم االتفاق النووي .فإن ولي العهد السعودي
الشاب ،محمد بن سلمان ،عارض طويالً هذا
االتفاق ،وشن حملة ضغط هادئة لقتله .كما أنه
صادق زوج ابنة ترامب ،جاريد كوشنر ،وال شك
أنه تال عليه مرارًا مساوئ االتفاق.
يقول بوشامب“ :إن الرجلني -نتنياهو وابن سلمان-
اللذين يقودان دولتني مختلفتني متامًا ،إال أنهما
يجتمعان باألساس على وجهة النظر نفسها :أن
تأثير إيران اإلقليمي هو اخلطر األكبر الذي يهدد أمن
بلديهما ،ويجب أن تواجه بشكل مباشر -شعرا
بخطر االتفاق النووي اإليراني بسبب العيوب

امللحوظة التي يتضمنها ،باإلضافة إلى أنه يجعل
الواليات املتحدة وإيران قريبتني“.
إن االتفاق يف نظريهما :جعل الواليات املتحدة
متوافقة مع إيران إلى حد بعيد ،كما جعلها غير
مستعدة لتحدي اخملالفات التي ترتكبها إيران خارج
حدودها يف أماكن مثل سوريا واليمن ،ولذلك ،فإن
االتفاق يجب أن ينتهي.
وينقل معد التقرير عن حسني بناي ،وهو خبير يف
العالقات األمريكية -اإليرانية بجامعة إنديانا ،قوله:
»بالنسبة لهما ،نتنياهو وابن سلمان :فإن الطريق
الوحيد لإلبقاء على أمريكا يف املنطقة ،وتقدميها
غطاءًا أمنيًا للسعوديني واإلسرائيليني ،هو التأكد من
إيران ال ميكنها أن تكون طبيعية من خالل هذه
اجملموعة من االتفاقات الدولية واإلقليمية».
إن هذا اخلطر قد زال اآلن ،على األقل يف الوقت
احلاضر .ويضيف بوشامب أنه مع إعادة ترامب
فرض العقوبات على إيران واالنسحاب األحادي من
االتفاق ،فإن البلدين رمبا يكونان على مسار
تصادمي .قد ينتهي األمر سياسيًا أو اقتصاديًا أو
عسكريًا ،لكن أيًا كانت الطريقة التي سينتهي بها
احلال ،فإنه من الصعب تصور أي تقارب أمريكي مع
إيران ما دام ترامب يف الرئاسة .وبطريقة أخرى :فإن
حملة الضغط قد آتت ثمارها.
خاسر :أي شخص أراد أسلحة
نووية أقل يف العالم
يوضح معد التقرير أن واحدة من أولويات السياسة
اخلارجية للواليات املتحدة منذ انتهاء احلرب العاملية
الثانية كانت إيقاف انتشار السالح النووي .وبنت
ذلك على نظرية أن هذه األسلحة مدمرة بشكل
فريد ،وخطيرة للغاية ،وال ميكن التعامل معها
كأسلحة عادية ،ويجب أن تقتصر حيازتها على أقل
عدد ممكن من الدول.
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ومني هذا اجلهد الذي استمر طويالً بإخفاقات
متعددة -يتبادر إلى الذهن كوريا الشمالية -لكنه
يف معظم األحيان أتى بنتائج جيدة جدًا :فإن عددًا
قليالً من الدول لديها أسلحة نووية ،وأكثرها دول
مستقرة ومسؤولة ،مثل :فرنسا ،وبريطانيا .إن
السبب يف امتالك عدد قليل من الدول هذا النوع
من األسلحة ،ليس ألن أمر بنائها صعب تقنيًا-
مرة أخرى كوريا الشمالية متكنت من ذلك -لكن
ألن الواليات املتحدة وحلفاءها وضعوا نظامًا من
االتفاقات والقوانني الدولية التي جتعل من الصعب
على الدول بناء أسلحة نووية دون مواجهة رد فعل
دولي كبير.
ومن خالل وجهة النظر الضيقة تلك لوقف انتشار
األسلحة النووية ،فإن االتفاق اإليراني كان جناحًا
كبيرًا .إن الضغط الذي نتج عن العقوبات الدولية
كان شديدًا لدرجة جعلت إيران توافق على سلسلة
من احملاذير الصارمة للغاية على برنامجها النووي
(املتطور إلى حد ما) .ومن بني أمور أخرى ،فإن
االتفاق دعا إلى:
تخفيض اخملزون االحتياطي إليران من اليورانيوم
اخملصب بنسبة  ،%97وحظر البالد من امتالك أي
يورانيوم فعال بشكل كافٍ الستخدامه لتغذية
قنبلة.
وضع حد لعدد أجهزة الطرد املركزي النووية،
وهي أجهزة تستخدم يف تخصيب اليورانيوم ،إلى
 5آالف تقريبًا ،والسماح لها بأن يقتصر
استخدامها على أجهزة طرد مركزي قدمية ومنتهية
الصالحية وبطيئة.
وقف تشغيل إيران ملنشأة (أراك) املستخدمة يف
تصنيع البولوتونيوم الذي ميكنه تغذية قنبلة.
السماح حلمالت تفتيش واسعة ومتداخلة من قبل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان أن
إيران ال تخل بأي بند من االتفاق.
يقول بوشامب“ :إن هذه األحكام يف مجملها
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جتعل من املستحيل وظيفيًا أن حتصل إيران
على سالح نووي ،ما دامت هذه األحكام
باقية ،وكان من املقرر أن تبقى لعقد آخر على
األقل .إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت
قد أكدت مرارًا على أن إيران متتثل لكل
احملاذير التي أقرها االتفاق”.
وينقل معد التقرير ،جيمس أكتون ،مدير
برنامج السياسة النووية مبعهد كارنيجي
إندومنت ،قوله” :إنه يف وجود االتفاق ،فمن
الصعب للغاية على إيران بناء قنبلة دون
كشفها ،كما أن هناك إطارًا زمنيًا كان
منصوصًا عليه سيسمح للمجتمع الدولي
بالرد”.
لكن اآلن -يقول بوشامب -إن االتفاق يف
خطر محيق؛ اجملتمع الدولي منقسم،
واألسوأ أن مصداقيته يف موضع تساؤل؛ إذ
إن أية دولة (فاسدة) تخترق القوانني الدولية
 مرة أخرى لنأخذ كوريا الشمالية مثاالً -هل ستتخلى عن أسلحتها النووية لصالح
اإلدارة احلالية« هل ستثق يف إبقاء الواليات
املتحدة على وعودها ،يف حني أن واشنطن
يبدو أنها تغير سياسات كبيرة وأساسية مع كل
انتخابات«
يجيب الكاتب بالنفي املؤكد ،مضيفًا” :إن
قرار ترامب يجعل من املرجح أن حتصل إيران
على سالح نووي؛ ما يزيد بشكل ما من
احتمالية أن حتاول  -على األقل -دول أخرى
القيام باألمر ذاته”.

POLITICS

إن هذه النقطة توضح نفسها؛ إن االتفاق النووي مع
إيران كان من آخر االتفاقات التي أجنزها الرئيس
السابق ،رمبا هو أهم جزء يف إرث سياسته اخلارجية.
وترامب رمبا وجه لتوه ضربة قاضية لهذا اجلزء .وبنظرة
أوسع ،فإن ترامب يبدو أن لديه أجندة تتعمد متزيق
إرث أوباما ،حتى لو كان ما سيجنيه من ذلك قليالً.
إنه أخرج الواليات املتحدة من اتفاق باريس للمناخ،
والذي لم يفرض أية محاذير حقيقية على أمريكا،
وأعلن هذا القرار من حديقة زهور البيت األبيض يف
احتفال ضخم أحيته فرقة موسيقية .إن ترامب حاول
تخريب برنامج (أوباما كير) ،عن طريق القيام بأفعال
مثل وقف املدفوعات لشركات التأمني التي تبقي على
أقساط التأمني؛ ما يحقق القليل يف الواقع لتحسني
سوق الرعاية الصحية األمريكي.
يقول الكاتب” :إنه يبدو أن تخريب إرث أوباما ليس
فقط مشروعًا ترفيهيًا جانبيًا لدى ترامب ،إمنا هو هدف
منعش ألجندة سياسته ككل ،محليًا وخارجيًا .إن
وضوح هذه النقطة رمبا يساعد يف فهم أسباب إقدام
ترامب على هزمية ذاتية واضحة ،كاالنسحاب
األحادي من االتفاق النووي اإليراني”.

روحاني -ظريف احلجة بأن التخلي عن برنامج
إيران النووي الذي يؤدي إلى عالقات اقتصادية
متزايدة مع باقي العالم ،ويثبت التعاون معه ،ومن
ثم االندماج يف اجملتمع الدولي ،هو سياسة خارجية
أفضل من املواجهة.
وطاملا كان االتفاق ساريًا ،كان لديهم وجهة نظر.
لكن مع انسحاب ترامب من االتفاق ،فإنه خلق
املزيد من املعارضني املتشددين ،مبا فيهم قادة
احلرس الثوري اإليراني ،الذين ميثلون اليد العليا
يف النقاش السياسي الداخلي.
وينقل بوشامب عن كرمي ساذجدبر ،وهو زميل
كبير يف معهد كارنيجي للسالم الدولي ،قوله” :إن
االتفاق النووي كان ميثل اإلجناز الوحيد حلسن
روحاني كرئيس ،إنه رئيس ضعيف بالفعل .إن
تقدمي املزيد من انعدام األمن يصب يف صالح قوات
األمن اإليرانية”.
إن آية اهلل علي خامنئي ،الرجل الذي يصنع
القرارات النهائية يف النظام السياسي إليران ،بدا
دائمًا مياالً لصالح املتشددين على حساب فصيل
روحاني .واآلن ،فإن ترامب أعطى له سببًا ليسير
على امتداد هذا املسار :ما يعني أن املزيد من
املواجهة مع أعداء إيران إقليميًا يف الشرق األوسط
ومع الواليات املتحدة ،هو أمر مؤكد عمليًا.

فائز :املتشددون يف إيران

خاسر :جيمس ماتيس

خاسر :باراك أوباما

يف الشهور األولى من إدارة ترامب ،كان الرئيس
محاطًا مبا يطلق عليه إعالميًا (محور الكبار):
ماكماستر ،وتيلرسون ،ووزير الدفاع ،جيمس
ماتيس .كانوا جميعًا ينظر لهم باعتبارهم مستشارين
رِصان ميكنهم كبح جماح خطوات ترامب املتهورة.
واألكثر أهمية أنهم جميعهم أرادوا إبقاء ترامب على
وجود الواليات املتحدة يف االتفاق النووي.
ماكماستر وتيلرسون مت التخلص منهما ،وخلفهما
على التوالي بولتون وبومبيو ،وكالهما دعى مرارًا
وعالنية إللغاء االتفاق اإليراني .ماتيس الذي ينظر
له على أنه األكثر تأثيرًا يف محور الكبار ،كان يواجه
اختبارًا :هل يستطيع التفوق على أعضاء احلكومة
اجلديدة وتوجهات ترامب يف الوقت نفسه«
إن اإلجابة التي يقدمها التقرير أنه على ما يبدو لم
يستطع .هناك حدود لتأثير ماتيس؛ فهو ال يستطيع
احتواء ترامب طول الوقت ،وعند هذه النقطة،
خسر ماتيس.
إنه ليس صراع قوى ال طائل منه .فكلما كان ماتيس
له تأثير أكبر ،كلما كان ترامب أكثر تقييدًا وحذرًا يف
اتخاذ قراره .ويضيف الكاتب” :إن حقيقة أن ماتيس
لم يستطع إبقاءه يف االتفاق ،يرجح أننا نقترب نحو
ما ميكن اعتباره (ترامب بال قيود) ،حيث يفعل
الرئيس ما يحلو له ،ويشعر أنه يريد فعله .ومع
األخذ يف االعتبار مدى اتساع وتنوع تفضيالت
ترامب السياسية ،فإنه من احملتمل أن يكون العالم يف
موقف خطير جدًا”.

يرى بوشامب أن األمريكيني غالبًا ما يحبون أن
يتظاهروا بأنه ليس لدى
إيران نظام سياسي ،لكنه
عبارة عن كتلة غير متمايزة
من املتعصبني الدينيني
املعادين ألمريكا ،يصرون على األرجح أن ترامب سيجد نفسه قريبًا يف موقف تتجه فيه إيران نحو
على بناء قنبلة من أجل
حتدي أمريكا.
قنبلة نووية؛ ما يرغمه إما على تركهم ليكونوا دولة نووية ،أو أن يبدأ
لكن هذا لم يكن أمرًا دقيقًا
حربًا إليقافهم  -وهو اخليار السيئ حقًا الذي كان من املفترض أن ميحوه
أبدًا ،واالتفاق النووي
أثبت ذلك .إن االتفاق كان
املشروع الصغير للفصيل االتفاق النووي اإليراني يف املقام األول .ال يوجد ثمة دليل على أن الرئيس
املعتدل (تقريبًا!) من النخبة
السياسية اإليرانية ،بقيادة األمريكي قد فكر يف هذا املوقف ،أو ماذا سيفعل إذا ما سارت إيران
الرئيس روحاني ،ووزير
اخلارجية جواد ظريف.
على خطاه وانسحبت من االتفاق
كانت لدى فصيل

“
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خاسر :أوروبا
منذ تخفيف العقوبات الدولية على إيران ،فإن
الشركات األوروبية تزاحمت لدخول السوق
اإليراني .تأمل شركة السيارات األملانية «داميلر«
بيع حوالي  40ألف سيارة يف السنة لإليرانيني،
باإلضافة إلى شركة البترول والغاز اإليطالية
(سايبم) التي وقعت عقودًا تصل قيمتها إلى خمسة
مليارات دوالر.
لكن إعالن ترامب يضع كل هذا يف خطر محيق.
إنه أعلن صراحة أنه قد يفرض جزءًا كبيرًا من نظام
العقوبات ما قبل االتفاق النووي ،وهو ما أطلق
عليه (العقوبات الثانوية) والذي يستهدف قطاع
البترول اإليراني .إن العقوبات الثانوية ال تعاقب
إيران بشكل مباشر ،وبدالً عن ذلك فإنها تستهدف
البنوك الدولية والشركات التي تقوم بأعمال مع
قطاع البترول اإليراني.
ومن هنا نفهم ملاذا هي (ثانوية) :فبدالً عن إصابة
الهدف األساسي :إيران ،فهي تقطع طريق
الدخول إلى السوق األمريكية لألطراف األخرى
التي تعمل مع إيران .نظريًا هذه العقوبات جتبر
الدول األجنبية على االختيار بني إقامة أعمال مع
إيران ،أو مع الواليات املتحدة .ومبا أن أمريكا هي
االقتصاد األكبر يف العالم ،فإنه ليس خيارًا صعبًا.
وباالستناد إلى مدى الصرامة التي ستنتهي إليها
إدارة ترامب يف تنفيذ تلك العقوبات ،فإنها قد
تلحق ضررًا جسيمًا بالعالقات االقتصادية الناشئة
بني الدول األوروبية وإيران.
يوضح بوشامب أن ما سبق يؤكد على مخاطر
أوسع ،إنه ليس فقط اتفاقًا أمريكيًا -إيرانيًا؛ إن
هناك خمسة أطراف أخرى هي جزء من االتفاق
اإليراني :أملانيا ،وفرنسا ،وبريطانيا ،وروسيا،
والصني ،والكثير من الدول األخرى التي تأثرت
بشكل غير مباشر من العقوبات الثانوية .إن ترامب
أثار غضب كل هذه الدول ،مبا فيها حلفائها
املقربني ،من أجل مكسب محدود ،وهو موقف
سيزداد سوءًا إذا كان يف الواقع يعاقب الدول
األوروبية الكبيرة التي تقوم بأعمال يف إيران.
ويختتم التقرير بأن إعالن هذا القرار لم يطلق فقط
أزمة مع إيران ،إمنا بدأ أزمة دولية أعمق مع
تداعيات غير واضحة على العالم.

مايو  2018م  -السنة السادسة  -العددMay 2018 -Volume : 6 - Iss :65 :

55

شخصية العدد

بلومبورج..
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كبرى جديدة يف
الشرق األوسط:
محمد بن زايد
وبناء دولة
إماراتية جديدة
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“يوم الشهيد“ هو ذكرى جديدة يف األجندة اإلماراتية
ستحرص الدولة على إحيائها يف كل عام ،اليوم الذي
وقع اختياره يف نوفمبر كل عام ،حتديداًا يف الفترة بعد
األعياد اإلسلمية وقبل مهرجان دبي للتسوق سيكون
ذا معنى مختلف بالنسبة لإلماراتيني ،فعلى الرغم من
أن كل الدول قد فقدت جنوداًا ومقاتلني من قواتها ،إل
أن أبراج دبي وأبو ظبي املتأللئة تظل شاهدة على نشأة
كيان مختلف يف الشرق األوسط ،بعيداًا عن اخللفات
والنزاعات يف املنطقة ،فإن دولة اإلمارات أصبحت
الوجهة الرئيسية للمستثمرين من أنحاء العالم بحيث
ميكنهم حتقيق خطط استثمار رابحة ،ونسيان ما يحدث
يف هذه املنطقة املشتعلة من العالم .إذا كان يبدو هذا
األمر مختلفاًا وليس بسهل التحقيق ،فماذا إن عرفت أن
هذه النتائج هي جهد رجل واحد إلى حد كبير؟
نتحدث هنا عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي
عهد أبو ظبي والزعيم الوطني اإلماراتي احلقيقي .يدير
“بن زايد“ نسبة  %6من البترول يف العالم ،وثاني أكبر
صندوق استثمارات يف العالم .يبلغ “بن زايد“ من العمر
 54عاماًا ،وهو شاب باملقارنة بكل القادة العرب،
ميتلك الرجل ثقة واشنطن ويحتفى به يف موسكو.
عمل “بن زايد“ خلل العقود الثلثة األخيرة على
تكوين جيش إماراتي قوي ،ما جعل اإلمارات عميلاً
هاماًا لشركة لوكهيد مارتني األمريكية ،وهي أكبر
شركات الصناعات العسكرية يف العالم.
يتصف محمد بن زايد باحلرص األمني الشديد منذ أن
كان أصغر قائد للقوات اجلوية يف  ،1990واآلن ومع
تزايد خطورة األوضاع يف املنطقة ،وظهور تنظيم الدولة
اإلسلمية وتصاعد القوة اإليرانية ،يسعى “بن زايد“ إلى
أن متتلك بلده أقوى ترسانة أسلحة يف املنطقة.
من سويسرا إلى أسبرطة

واخملابراتيني هو أن “بن زايد“ هو شخصية استحقت
أن حتظى باملتابعة والدراسة من مراكز الفكر يف
واشنطن.

شخصية العدد

حياة عسكرية
ل يشغل محمد بن زايد منصب رئيس الدولة ،بل
يشغله أخوه األكبر الشيخ خليفة بن زايد ،والذي
يعتبر ظهوره نادراًا منذ أن عانى من وعكة صحية
يف يناير  ،2014ولكن قبل هذا التاريخ بكثير يعتبر
محمد بن زايد الرجل األهم يف اإلمارات والطرف
الرئيسي يف العلقات مع واشنطن.
اجلنرال تشاك هورنر ،قائد القوات اجلوية األمريكية
السابق يرجع الفضل لـ“بن زايد“ يف إنشاء القواعد
اجلوية األمريكية يف اإلمارات ،كما ساعد هورنر
شركة لوكهيد مارتني يف بيع طائرات إف  16املقاتلة
لدولة اإلمارات بسبب علقاته اجليدة مع “بن
زايد“ ،وهي تعد اإلصدار األحدث من هذه
الطائرات املقاتلة يف العالم.
ولد “بن زايد“ يف مدينة العني عام  ،1961ونشأ
نشأة عسكرية حيث تخرج من أكادميية
ساندهيرست العسكرية امللكية يف بريطانيا ،ثم
خدم يف القوات اخلاصة اإلماراتية كقائد طائرات
هليكوبتر قبل أن يتولى منصب قائد القوات
اجلوية ،كما مت ترقيته إلى درجة فريق أول عام
 2005.يعد الطموح األول لـ“بن زايد“ هو تكوين
جيش قوي قادر على ردع أي اعتداء على دولته
حتى وصول الدعم من الوليات املتحدة
األمريكية ،ويساعده يف هذا األمر خبرته العسكرية
ومعرفته اجليدة باملعدات العسكرية ،هكذا يرى
بروس ريد وهو سياسي أمريكي ومستشار ألربعة
رؤساء أمريكيني.

من كتابة املقال) ،بدأت اإلمارات التجنيد اإلجباري
للذكور يف الوقت الذي تعد فيه رابع أكبر مستورد
لألسلحة يف العالم .ل تشتري اإلمارات السلح
فحسب ،بل تستخدمه .كان هناك حتفظ لدى
املسئولني يف اإلمارات حول التدخل البري يف
اليمن ،وبحلول سبتمبر املاضي ،دخلت القوات
البرية اإلماراتية إلى اليمن يف خطوة للقضاء على
املتمردين احلوثيني.
الهدف الرئيسي لـ“بن زايد“ من هذا األمر هو تكوين
قوة عسكرية قادرة على حماية نفسها ،فبالنسبة
لدولة حديثة كاإلمارات -مت تأسيسها عام -1971
وتتكون من  7إمارات متفرقة أهمها أبو ظبي التي
حتتوي على مخزون نفط يعد من بني األكبر يف
العالم ،ودبي التي دائماًا ما حتتل مقعد القيادة يف
اإلمارات ،باإلضافة إلى إمارات أخرى أصغر
يسعى “بن زايد“ إلى تنمية احلس الوطني دائماًا لدى
أهلها وإعلء روح الهوية الوطنية مسترشداًا بجملة
والده الشيخ زايد -مؤسس دولة اإلمارات -والتي
يقول فيها “من ل ميلك املاضي ،ل ميلك احلاضر أو
املستقبل“.

يصف املتابعون الغربيون التحول اإلماراتي الكبير
بكونها تتحول من سويسرا اخلليج إلى مدينة أشبه
بأسبرطة (املدينة اليونانية التاريخية التي اشتهرت
بازدهارها واألهمية السياسية يف ذات الوقت) ،يلقي
يرى “بن زايد“ كثرة األعداء احملتملني لإلمارات يف
منوذج العمل اإلماراتي جناحاًا هائلاً أدى إلى تطور
املنطقة ،فمع وجود إيران يف الشرق والتي تسعى
اقتصادها بسرعة فائقة .بلغ حجم القتصاد اإلماراتي
إلضعاف دول اخلليج العربي ،باإلضافة إلى
يف عام  1990قرابة  50مليار دولر ،يف حني يعتبر
اإلخوان املسلمني وتنظيم القاعدة والدولة
القتصاد اإلماراتي حالياًا ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد
اإلسلمية ،كل هؤلء تضعهم اإلمارات يف خانة
اململكة العربية السعودية ،حيث حقق دخلاً بلغ 400
األعداء ،وكنتيجة لكثرتهم تصبح العلقات مع
مليار دولر يف العام املاضي .ناطحات السحاب يف دبي
الوليات املتحدة أمراًا أساسياًّا ل غنى عنه.
وكم الشركات العاملية التي تدار من هذه املدينة ما هي
حظي “بن زايد“ بعلقة ممتازة مع الرئيس األمريكي
إل علمات على جناح هذه املدينة وتأثيرها العاملي .أبو
السابق جورج بوش ،تبادل خللها الزيارات بني
ظبي كذلك متتلك اآلن عالم فيراري وفروعاًا من جامعة
البلدين يف الوقت الذي كانت علقة “بن زايد“
نيويورك وجامعة سوربون الفرنسية الشهيرة ،باإلضافة
ببوش هي علقة صداقة ،ما جعل “بن زايد“ مقرباًا
إلى فروع من متحف غوغنهامي واللوفر.
من اإلدارة األمريكية .اختلفت األمور قليلاً مع
العسكري
يسعى محمد بن زايد إلى تعزيز الدور
مساندة
عدم
مع
اًا
ص
خصو
احلكم،
أوباما
تولي
حياة القبائل
اإلماراتي يف املنطقة حيث تشارك دولة اإلمارات يف
أمريكا للرئيس املصري اخمللوع حسني مبارك،
هجمات التحالف ضد املتمردين احلوثيني يف اليمن؛
حيث أعلن “بن زايد“ استياءه الشديد من هذا األمر
يحافظ “بن زايد“ على بعض العادات القدمية ،يعقد
بالتزامن
سعياًا إلى محاربة النتشار اإليراني يف املنطقة
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يقول بأن “بن زايد“ شخص بالغ النشاط ،يحب أن
ولكن لآلسف ل متتلك الدول إمكانية النتقال ملكان
آخر“ هكذا يرى مشعل
دملا
اجلرجاوي مدير مركز
يحافظ “بن زايد“ على بعض العادات القدمية ،يعقد كل أسبوع مجلسًا بنفس
للدراسات يف أبو ظبي
ما مييز محمد بن زايد هو
طريقة جلسات القبائل املتعارف عليها ،حيث يجلس “بن زايد“ محيطًا به باقي
اهتمامه احلقيقي برفع شأن
احلاضرين والذين بالتأكيد يجمعون بني شخصيات شابة وأخرى عسكرية وأخرى
دولته دون النظر ملصاحلة
الشخصية كونه شخصاًا شديد
قبلية ،يف حني يتزعم “بن زايد“ اجللسة .ديفيد ماك السفير األمريكي السابق
التواضع ،يرفض “بن زايد“
اإلعلمية
الكثير من اللقاءات
يف اإلمارات يف فترة الثمانينيات يقول بأن “بن زايد“ شخص بالغ النشاط ،يحب
ومنها هذا املقال الذي رفض
إجراء تصريح له أكثر من
أن يبدأ عمله مبكرًا ،وحني سأله متى يبدأ يومه أجاب بأنه يوقظ والده الشيخ
مرة ،ما توصلنا له من خلل
زايد ليعطيه كوبًا من اللنب ثم يؤديان صالة الفجر معًا.
لقاء  35من اخلبراء
الدبلوماسيني والعسكريني
صقور الصحراء
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يبدأ عمله مبكراًا ،وحني سأله متى يبدأ يومه أجاب بأنه
يوقظ والده الشيخ زايد ليعطيه كوباًا من اللنب ثم
يؤديان صلة الفجر معاًا.
يتذكر مارك الكثير من القصص عن شباب “بن زياد“
الذي حظي بالكثير من احليوية والسعي نحو تعلم
سياسة الشرق األوسط يف هذه الفترة التي شملت
تضييق اخلناق على اإلخوان املسلمني يف مصر،
وتدفقهم نحو اخلليج لسد الفجوة البيروقراطية هناك،
يرى محمد بن زايد بأن هذه الفترة أظهرت له سهولة
غسيل عقول الشباب وصغار السن بواسطة هؤلء.
البرميل األخير
إحدى التحديات بعيدة املدى أيضاًا لدولة اإلمارات
هي سعيها نحو استقلل إنتاجها للنفط؛ حيث يسعى
“بن زايد“ إلى الوصول إلى اقتصاد قوي ل يعتمد على
البترول بشكل أساسي ،متخذاًا منوذج دولة النرويج
كمثال يحتذى به يف هذا األمر ،فعلى الرغم من
كونها دولة غنية بالبترول إل أنها حتظى باقتصاد متعدد
املصادر .يف إحدى املؤمترات يف دبي طرح “بن زايد“
سؤالاً هاماًا“ :بعد خمسني عاماًا من اآلن ،ونحن
نستخرج آخر برميل بترول من هنا ،هل سنشعر
باحلزن حينها؟ إذا كان استثمارنا اليوم صحيحاًا،
أعتقد أننا سنحتفل يف ذاك اليوم“.
عوائق وصعوبات
تعاني اإلمارات من فقر املوارد البشرية إذ إن أكثر من
 %80من السكان هم من املهاجرين أو ممن انتقلوا
للعمل يف اإلمارات ،لهذا السبب قام “بن زايد“ بتدعيم
وزيادة دور املرأة ،والتي أصبحت اآلن تنعم بالكثير
من احلريات ،وتتولى الكثير من الوظائف الهامة
كمشاركة أول طيار من النساء مرمي املنصوري يف
الضربات اجلوية اإلماراتية ضد داعش.
يدير محمد بن زايد األمور وهو احملرك األساسي
خلف املشهد اإلماراتي ،ففي الوقت الذي قد يقابل
أخوه املسئولني األجانب يف مقابلت رسمية ،يختلف
دور “بن زايد“ الذي يقوم مبقابلتهم على موائد الغذاء
على سبيل املثال ،كما التقى بهيلري كلينتون بهذه
الطريقة على سبيل املثال.
احلرب الدائرة يف اليمن وضعت محمد بن زايد
يف صدارة املشهد اإلماراتي ،حيث ظهر يف اإلعلم
محلياًّا أثناء قيامه بتقدمي واجب العزاء يف اجلنود
اإلماراتيني ،ويف مشهد آخر مقبلاً رأس جندي آخر
مصاب يف أحد املستشفيات.
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يظن الكثير من الناس ،خصوصًا يف الدول الفقيرة،
أن إنفاق املليارات من الدوالرات على محاوالت
إنقاذ احليوانات املعرضة لالنقراض هو محض
حماقة ،أليس األطفال الذين يتعرضون للمجاعات
باملاليني يف أفريقيا أحق بهذه املليارات؟ ألن يكون
من األفضل لإلنسانية أن يتم صرف هذه املبالغ
لعالج املرضى يف الدول الفقيرة التي تعاني نقص
الدواء يف بلدان العالم؟ واحلقيقة أن هذا التصور
ليس حكرًا على الفقراء فقط.
بالتأكيد سيكون األمر محزنًا لو اختفت الفيَلَة
بشكلها الظريف من الكوكب ،وكذلك دِببة الباندا
بفرائها األنيق وتصرفاتها اللطيفة أمام الكاميرا،
لكن الذي يدفع العلماء ومن خلفهم احلكومات
ومؤسسات احلفاظ على البيئة إلنفاق كل هذه
األموال يف مجهودات حماية النظم البيئية والكائنات
املعرضة لالنقراض هي أسباب أقوى من ذلك
بكثير؛ أسباب تتعلق بوجودنا نحن البشر أيضًا،
لكن كيف ذلك؟ وهل يستحق األمر أن ندفع كل
هذه املبالغ التي تقدر بـ 76مليار دوالر حلماية
احليوانات البرية فقط؟ ومبلغ أكثر بكثير حلماية
احليوانات البحرية؟

علوم
Sciences

االنقراض عملية طبيعية
متر األرض مبرحلة انقراض جماعي بشكل دوريّ
عبر تاريخها ،املرة األخيرة كانت قبل  65مليون

هناك هدر عشوائي لكل موارد الطبيعة وقتل متسارع لكل احليوانات النادرة بشكل هستيري

سفينة نوح ..ملاذا يجب علينا إنقاذ احليوانات املعرضة لالنقراض وإال هلكنا؟!

عامًا ،وشهد هذا االنقراض اجلماعي اختفاء أحد
أكبر الكائنات التي مشت على األرض يومًا وهي
الديناصورات .تشكّلت هذه املوجات من االنقراض
عبر تاريخ األرض ألسباب طبيعية ،وكانت تعتبر
هذه املوجات العنيفة من االختفاءات لكائنات
كثيرة ،فرصًا أعظم لظهور كائنات أخرى جديدة
أكثر قدرة على التكيّف مع الظروف اجلديدة
لألرض .اآلن ،إذا كانت عملية االنقراض حتدث
بشكل طبيعي ،فلماذا نشعر بالقلق؟ ألن تكون
االنقراضات التي حتدث اآلن فرصة لظهور كائنات
جديدة أكثر قدرة على التكيف؟
كانت موجات االنقراض التي حدثت يف العصور
القدمية قبل ظهور اإلنسان على األرض حتدث على
فترات زمنية طويلة ،مقارنة مبوجة االنقراض التي
نشهدها اآلن على كوكبنا؛ إذ قدّرت دراسة أجريت
للنظر يف معدل االنقراض الذي تشهده األرض
حاليًا ،لتجد أن موجة االنقراض احلالية هي
األسرع ،وقد تضاعفت سرعة االنقراض يف املوجة
احلالية  100مرة خالل القرن املاضي .لقد أصبح
وجود اإلنسان يف هذه املعادلة عامالً حاسمًا ،إذ
يبدو أن اإلنسان هو السبب األهم يف هذا املعدل
الضخم النقراض األنواع والفصائل على الكوكب،
ويبدو كذلك أننا لن نكون بعيدين عن دفع الثمن.
ملاذا نحافظ على البيئة؟
إننا نعتمد ،بطرق مباشرة وغير مباشرة ،بالكامل
يف احلصول على احتياجاتنا للبقاء على قيد احلياة
على منتجات الطبيعة من نباتات وحيوانات .متدّنا
األغطية النباتية اخلضراء على الكوكب باألكسجني
الالزم للحياة ،والطعام وامللبس واألدوات التي
نستخدمها يف حياتنا اليومية ،وتعتمد النباتات
بدورها على التربة يف احلصول على املواد الغذائية
الالزمة لنموها ،بينما متدّنا نحن التربة بالكثير من
املواد التي تعتمد عليها حضارتنا احلالية من املعادن
واملواد اخملتلفة املتكونة بني طبقاتها ،وأبرزها البترول
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كانت موجات االنقراض التي حدثت يف العصور القدمية قبل ظهور اإلنسان على األرض حتدث على فترات زمنية طويلة ،مقارنة مبوجة االنقراض
التي نشهدها اآلن على كوكبنا؛ إذ قدّرت دراسة أجريت للنظر يف معدل االنقراض الذي تشهده األرض حالياًا ،لتجد أن موجة االنقراض احلالية هي
األسرع ،وقد تضاعفت سرعة االنقراض يف املوجة احلالية  100مرة خالل القرن املاضي .لقد أصبح وجود اإلنسان يف هذه املعادلة عامالاً حاسماًا ،إذ
يبدو أن اإلنسان هو السبب األهم يف هذا املعدل الضخم النقراض األنواع والفصائل على الكوكب ،ويبدو كذلك أننا لن نكون بعيدين عن دفع الثمن.
الذي قدمته لنا تفاعالت التربة مع األنظمة البيولوجية
يف العصور السحيقة .طوال تاريخنا ،اعتمدنا بشكل
كبير على احمليطات واألنهار يف احلصول على املياه
العذبة ،واألسماك والكائنات البحرية التي تنوّعت
استخداماتنا لها بني التغذية والصناعات اخملتلفة،
بينما أمدّتنا الغابات واألراضي العشبية بالطرائد التي
شكلت عامالً مهمًا يف مراحل تطورنا األولى،
وكذلك اخلضراوات والفواكه التي تعلمنا يف مرحلة
ما استزراعها وتنظيم عمليات تكاثرها لكي نبني
عليها مجتمعاتنا احلديثة الزراعية والصناعية .هذا
الغطاء األخضر ساهم بشكل كبير يف حفظ درجات
حرارة الكوكب يف النطاق الذي يسمح لنا بالتطوّر
وصناعة احلضارة التي نشهدها اليوم.
مراقبة احليوانات قدّمت
الكثير للحضارة البشرية
إن عملية حصر االستفادة التي حققتها البشرية من
الطبيعة أمرٌ مستحيل ،لكن تطوّر العلوم بالشكل
الذي نعرفه اليوم قد سمح لنا برؤية الكثير من مظاهر
هذه االستفادة ،فقد تعلّمنا مبادئ الطيران من أجنحة
الطيور ،وأخذنا تصميم شبكات العنكبوت،
واألنظمة املعمارية املعقّدة ململكة النمل ،ونسخنا
األنظمة الدفاعية البيولوجية لدى الكثير من الكائنات
لتصبح أسلحتنا ملقاومة الكثير من األمراض .لقد
كانت مراقبتنا للطبيعة والكائنات احلية التي تشاركنا
مصادرها عامالً حاسمًا يف ظهور التكنولوجيا
بالشكل الذي جعلت به حياتنا أسهل وأكثر أمانًا،
وعزّزت فيه قدرتنا على مواجهة األخطار التي كانت
لتقضي على وجودنا لوال قدرتنا على تقليد النظم

الطبيعية من حولنا.
الثورة الطبيّة التي أحدثها البشر اعتمادًا على
الطبيعية هي قصة أخرى مثيرة إلى درجة مدهشة،
فقد ساعدتنا الكائنات احمليطة بنا على ابتكار أدوية
تساهم يف إنقاذ حيوات باملاليني من البشر سنويًا
كانت حيواتهم لتصبح أمام خطر حقيقي لوال
وجود تلك الكائنات .لقد ابتكرنا األدوية اخلاصة
بضغط الدم من مراقبتنا لتأثير سم األفاعي،
واستخرجنا األنسولني من بنكرياس اخلنازير
البرية.
بعد أن ظلّ البشر يعانون من التلوث اجلرثومي
الذي يؤدي أحيانًا إلى الوفاة ،كانت طوق النجاة
للماليني من البشر يقبع يف دماء نوع من سرطانات
البحر التي تسمى  ،horseshoe crabsفأخذنا
بتجميع  500ألف من هذه السرطانات سنويًا
جلمع عينات من دمائها ثم نعيد إطالقها يف البرية
مرة أخرى؛ هذه الدماء تستطيع الكشف عن
التلوث اجلرثومي وشلّ حركته حتى يف ظل تركيز
صغير جدًا يصل إلى جزئ واحد يف الترليون .كل
هذه العقاقير وغيرها الكثير ،والتي ساعدت يف
تقليل نسب وفيات البشر وزيادة متوسط عمر
الفرد كانت جانبًا صغيرًا جدًا من مساهمات
الطبيعية يف رحلتنا التطورية الطويلة.
يف الطبيعة ..كل كائن مهم ومؤثر بدوره
تعتمد الطبيعة نظامًا معقدًا يشكل عالقة تفاعلية
بني كل كائن وبقية الكائنات يف محيطه؛ هذا
التعقيد يجعل محاولة توقع ما ميكن أن يحدث إذا
اختفى كائن معني من سلسلة الغذاء التي يقوم كل
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عضو فاعل بدور محدد فيها مستحيالً .يف نطاق هذا
النظام البيئي املعقد ،كل كائن حيّ يلعب دورًا حيويًا يف
محيطه والنظام البيئي الذي ينتمي إليه ،سواء امتلك
هذا الكائن فائدة مباشرة للبشر أو ال.
يقول البروفيسور كيري بروس كالرك ،أستاذ العلوم
البيولوجية يف معهد فلوريدا للتكنولوجيا يف ملبورن:
“األنواع الصغيرة  minor speciesغالبًا ما متتلك
وظائف نحن ال نفهمها ،لكنها رمبا تكون مهمة من
الناحية التطورية ومن ناحية دورها يف حفظ التوازن
البيئي ،وعادة ما تتداخل يف تفاعالت معقدة مع أنواع
وفصائل أخرى ،والتي بدورها قد تكون مهمة من
الناحية البيئية أو االقتصادية” .يذكر كالرك أمثلة على
هذه الكائنات التي تسبّبت يف نتائج كارثية بعد اختفائها
مثل طائر (الدودو) وببغاء كارولينا ،هذه الطيور كانت
تقوم بدور حيوي يف نظامها البيئي وهو نثر بذور
األشجار والنباتات يف أرجاء الغابة؛ وبانقراض هذين
الطائرين تأثّر محيطهما البيئي وتغير تكوين الغابات التي
عاشا بها إلى األبد.
ماذا يحدث عندما يغيب نوع واحد عن نظام بيئي؟
طبقًا خلدمات األسماك واحلياة البرية يف الواليات
املتحدة  U.S. Fish and Wildlife Serviceفإن نباتًا
واحدًا يتعرّض لالنقراض ميكن أن يؤدّي إلى انقراض
 30نوعًا من احلشرات والنباتات والكائنات األخرى
املوجودة يف املستويات األعلى للسلسلة الغذائية .هذه
األنواع التي تتسبب يف مثل هذا النوع من التغير تسمى
أحيانًا فصائل (حجر الزاوية  ) keystoneوميكن
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تعريفها بأنها هذه الكائنات التي عند اختفائها
فإن النظام البيئي بأكمله يتعرّض لتغيير
جذري.
شاهد ألدو ليوبولد ،األب الروحيّ حلركة
احلفاظ على التنوع احليوي يف الواليات املتحدة
األمريكية ،والذي عمل ضابطًا يف خدمة
الغابات يف الواليات املتحدة بوالية أريزونا،
تأثير غياب حيوان يقبع يف أعلى السلسلة
الغذائية على بقية النظام البيئي .يف فترة
الثالثينيات وأثناء عمله يف غابة أباش الوطنية
Apache National Forestكان من الداعني
بقوة لقتل الذئاب؛ ألنه كان يعتقد أن قتل
الذئاب يعني الكثير من الظباء التي ميكن
للصيادين احملليني اصطيادها ،لكن ما حدث
كان أمرًا مختلفًا بالكلية.
أدَّى استئصال الذئاب يف الغابة إلى كارثة
بالنسبة للصيادين على عكس ما تخيله
ليوبولد ،فقد أدت الزيادة السريعة يف أعداد
الظباء إلى استهالك الغطاء األخضر من
النباتات؛ ما أدى إلى تآكل التربة وتعريتها متامًا
واختفاء النباتات واألعشاب يف الغابة بشكل
درامي؛ وهو األمر الذي أدى ،يف مرحلة ما،
إلى انهيار كامل يف أعداد الظباء بسبب اختفاء
غذائها نتيجة عدم قدرة التربة على احتمال منو
أجيال جديدة من األعشاب والنباتات .عندما
فهم ليوبولد أسباب الكارثة ،تغيرت رؤيته
بالكامل وأصبح من الداعني إلى احلفاظ على
النظام البيئي بكامل عناصره وأهمها إعادة
الذئاب إلى مكانها الطبيعي يف قمة السلسلة الغذائية.
الذئاب ..قصة العودة امللحمية

علوم
Sciences

تلعب أدوراها بشكل فعَّال داخل أنظمتها البيئية؛ ال
يقتصر األمر هنا على الكائنات ،صغيرة أو كبيرة،
يف أعلى السلسلة الغذائية ،إمنا تعتمد السلسلة
الغذائية بشكل معقّد على قيمة كل حلقة يف هذه
السلسلة.
يستحيل تخيل احلياة من دون مساندة الطبيعة
واألنظمة البيئية يف حياتنا اليومية ،إذ ال ميكننا تخيّل
القيمة املباشرة أو غير املباشرة التي متدّنا بها كل
فصيلة من الفصائل املوجودة بالنظام البيئي .حملاولة
صنع مقاربة لفهم مدى حاجتنا لدعم الكائنات احلية
من حولنا .تخيل أننا باعتبارنا بشرًا نعيش يف بيئة
منعزلة متامًا تخلو من كل الكائنات احلية من حولنا،
ولتكن هذه البيئة هي سفينة فضائية ،ال يوجد فيها
أي فصائل إال نحن البشر.
يف هذه البيئة اجلديدة ال يوجد أكسجني للتنفس،
ستكون هذه هي املشكلة األولى واألهم،
وسيتوجّب عليك ابتكار عملية كيميائية تنتج
األكسجني الكايف للتنفس .املشكلة الثانية احليوية
ستكون عدم توافر املاء ،وهنا سيتوجب عليك
صناعة عملية كيميائية أخرى تنتج يف محصلتها املاء
النقيّ الكايف للشرب أيضًا .لعلك قد فهمت القصد
هنا؛ إن كل ما يحتاجه البشر من أساسيات احلياة هو
من نتاج النظم البيئية التي نعيش يف ظلها ،ناهيك
عن األشياء التي جتعل حياتنا أسهل وأبسط عما
كانت عليه قبل أن نتعلم محاكاة الطبيعة واالستفادة
مما ميكن أن تقدمه لنا .رمبا نكون قادرين علميًا على
صناعة بدائل صناعية لكل هذه االحتياجات ،لكن
فكرة السماح لألنظمة البيئية بأن متدنا بهذه

االحتياجات سيكون أسهل وأقل كثيرًا من حيث
الكلفة.
حفظ التنوع احليوي..
دوافع مختلفة وجهد ضروري

كانت التغييرات التي حدثت أثناء عودة الذئاب إلى
الغابة خير مؤشّر على الدور الذي كانت تقوم به وال
يف ظل كل املشاكل االقتصادية التي يعاني منها
يالحظه الصيادون املتضررون من كثرة فرائسها،
املاليني من البشر يف أنحاء العالم ،وكذلك انتشار
واملزارعون احملليون الذين تعرضت ماشيتهم
اجملاعة ونقص املياه يف مناطق متعدّدة من
لالفتراس بسببها .إثر عودة الذئاب يف حديقة
الكوكب ،يبرز احلفاظ على النظام البيئي باعتباره
يلوستون الوطنية بعد اختفائها أيضًا هناك لعقود،
حالًّ أوليًّا وأساسيًّا من أجل مقاومة هذه املشكالت
الحظ العلماء أمناطًا مدهشة من التغير يف النظام
التي تهدّد البشر يف تلك املناطق ،قد تكون األمثلة
البيئي ،فمع بداية سيطرتها على أعداد الظباء يف
التي شكلت جتليات واضحة لهذا الدور احليوي
احلديقة ،بدأت الكثير من أنواع األشجار احمللية يف
للنظام البيئي أكثر من أن حتصى يف النهاية ،لكن
النمو بعد أن كانت تلتهمها الظباء أثناء منوها على
دراسة نُشرت عام  1997كانت قادرة على وضع
ضفاف األنهار .عودة هذه األشجار ومنوّها حافظ
أرقام تساعدنا على فهم قيمة احلفاظ على النظام
على ضفاف األنهار من االنهيارات الطينية؛ ما أدى
احليوي بالنسبة للبشر.
إلى تسريع حركة املياة وتبريدها بشكل مالئم لبقية
حاول عالم البيئة ،روبرت كوستانزا ،رفقة
الكائنات التي تعيش يف األنهار ،وبدأت الطيور
مجموعة من زمالئه تقدير القيمة االقتصادية التي
املهاجرة التي كانت قد اختفت بسبب اختفاء مواطن
ميدّنا بها محيطنا احليوي ،وتوصل إلى أن األنظمة
أعشاشها ،يف العودة للتعشيش فوق هذه األشجار
احليوية من حولنا متدّنا بخدمات تقدر بـ 33ترليون
مرة أخرى.
دوالر كل عام ،ومن أجل مقارنة هذا الرقم
مع عودة هذه األشجار ،بدأت حيوانات القندس
بالنشاط االقتصادي البشري كله ،فإنه يف ذلك
يف االزدهار مرة أخرى ،والتغذّي على فروع هذه
الوقت كان االقتصاد العاملي بأكمله ينتج ما قيمته
األشجار وبناء السدود الضرورية لتربية صغارها
 18تريليون دوالر سنويًّا.
بعرض األنهار .هذه السدود التي تصنعها القنادس
يف عام  ،2002حاول كوستانزا وفريقه صياغة
من فروع األشجار شكّلت مناطق االسترخاء
السؤال بطريقة أخرى ،وكانت الصيغة اجلديدة
والصيد لثعالب املاء وبعض الطيور املائية األخرى.
كالتالي :ما هي القيمة التي ميكن أن جننيها إذا ما
بالعودة إلى الذئاب ،فإن عودتها وصيدها املستمر
للظباء قد ساهم يف عودة الدببة الرمادية لالزدهار
مرة أخرى؛ بعد أن عادت قادرة
على سرقة الطرائد التي تقتلها
الذئاب ،وهي وسيلة الغذاء
حاول عالم البيئة ،روبرت كوستانزا ،رفقة مجموعة من زمالئه تقدير
األساسية لدى هذا النوع من
الدببة ،الذي ميكَّنها من احلفاظ
على القيمة االقتصادية التي ميدّنا بها محيطنا احليوي ،وتوصل إلى أن
على قوتها ومن ثم القدرة
قتل طرائدها اخلاصة.

“

احلياة يف سفينة فضاء
ليست هذه األمثلة التي ذكرناها
هي األكثر دهشة
أو األكثر تأثيرًا داخل أنظمتنا
البيئية ،لكن يف املقابل هناك
ماليني الفصائل واألنواع التي

األنظمة احليوية من حولنا متدّنا بخدمات تقدر بـ 33ترليون دوالر
كل عام ،ومن أجل مقارنة هذا الرقم بالنشاط االقتصادي البشري
كله ،فإنه يف ذلك الوقت كان االقتصاد العاملي بأكمله ينتج ما
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قيمته  18تريليون دوالر سنويًّا.
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“

قمنا باحلفاظ على التنوع احليوي مقارنة مبا سننفقه يف
أثناء القيام بهذه املهمة؟ توصل كوستانزا إلى أن العوائد
الناجتة من مجهودات حفظ التنوع احليوي سوف تكون
مائة ضعف التكلفة التي سوف ندفعها أثناء حتقيق هذا
الهدف .تثبت هذه الدراسة حقيقة اقتصادية أخرى،
وهي أن حفظ التوازن احليوي والبيئي هو استثمار
ضخم وناجح بالنسبة للبشر.
البشر والكائنات احليّة يف مركب واحدة
يرى البعض أن اخلطوة األولى يف طريق احملافظة على
الطبيعة والتنوع احليوي ،هي إقناع البشر أن هذا التنوع
جيّد ،بل وضروري من أجل بقاء البشر على هذا
الكوكب ،ويجادل البعض بأن هذه النظرة قد تكون
مؤشّرًا على أنانية البشر من ناحية كونهم مجرد فصيلة
من ماليني الفصائل املوجودة على هذا الكوكب،
وليس من الطبيعي أن يتحدّد مصير بقية الكائنات طبقًا
لقيمتها لدى نوع واحد داخل النظام البيئي.
هذه الكائنات التي نتحدث عنها ،ميتلك كثير منها
الوعي اخلاص بها ،ومتتلك عالقات اجتماعية ،و
طورت مشاعر مختلفة وتشعر باأللم بدورها؛ هذه
األشياء جتعلها مشابهة للبشر بالقدر الذي يجعل بقاءها
على الكوكب هو حق ابتدائي ال يجوز للبشر أخالقيًا
تقييمه أو إيجاد مبررات له.
من بني الدوافع التي متّت مناقشتها أيضًا يف ضوء
احلفاظ على الطبيعة والتنوع احليوي ،هو أن الطبيعة
حتتوي الكثير من اجلمال والتناسق الذي يعتبر قيمة
كبيرة يف ذاته؛ إننا نحب أن نشاهد احليوانات يف موطنها
الطبيعي ونرى كيف تتفاعل مع بعضها ،وكذلك
طرقها الفريدة يف التعبير عن احتياجاتها اخملتلفة ،إننا
جند يف الطبيعة -وفق هذا املنظور -اجلمالَ النقي الذي
يجعلنا نقدّر لوحة لفان جوخ أو دافنشي مباليني
الدوالرات .احلقيقة أنه وبغض النظر عن الدوافع التي
جتعلنا نرغب يف احلفاظ على األنظمة احليوية من
حولنا ،فإننا يجب أن نستكمل سيرنا يف هذا الطريق.
يجب أن يكون احلفاظ على البيئة من أهم أولوياتنا
بوصفنا بشرًا ،سواء كان من أجل الطبيعة نفسها ،أو
من أجلنا نحن البشر .إن كل من هذه الدوافع منفردًا
لن يكون كافيًا لفهم حقيقة العالقة بيننا وبني الكائنات
احلية من حولنا ،سنفهم هذه العالقة جيدًا عندما ننظر
إلى أنفسنا وبقية الكائنات احلية من حولنا باعتبارنا
وحدة حيوية واحدة؛ إننا جميعًا نشكّل حلقات قوية
داخل سلسلة طويلة متنوعة احللقات وهي بحاجة
للدور الذي تقدمه كل حلقة منفردة فيها.
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تكنولوجيا
Technology

مترجم :وداعا لعصر كلمات املرور ..ما هو البديل املستقبلي لها؟
ترجمة وحترير  :صبري هالل  -أوضح تقرير للكاتب فيكتور تاجنرمان ،ونشره موقع
(فيوتشريزم يف الصفحة املقابلة بالعربية) ،أن عصر احلماية عن طريق التحقق من خالل كلمة
املرور فقط (املصادقة األحادية) على وشك االنتهاء .يف الواقع يُعد هذا خبرًا سعيدًا ،خصوصًا
أن املصادقة األحادية تُعدّ سهلة االختراق من خالل هجمات التصيد والبرامج اخلبيثة
 ،malwareخاصة مع تطور القدرات احلوسبية ألجهزة الكمبيوتر وتطور تقنيات االختراق.
حلسن احلظ أعلن حتالف FIDOالتقنية -وهو حتالف
يضم نحو  48شركة تقنية حول العالم بهدف تطوير
تقنيات حماية أكثر أمنًا -عن تطوير معيارًا جديدًا اسمه
مصادقة الويب  Web Authenticationأو
WebAuthnعلى سبيل االختصار ،بحسب ما ذكرته
مجلة Motherboard.اآلن من املتوقع أن يطلب أي
موقع يستخدم هذا املعيار من املستخدمني تسجيل
الدخول بخطوتني أو أكثر للمصادقة ،مع إمكانية
استخدام البيانات البيومترية يف واحدة أو أكثر من هذه
اخلطوات.
يقول الكاتب” :إن املصادقة متعددة اخلطوات بشكلها
احلالي تعتبر عبئًا على املستخدمني .على سبيل املثال،
يعد ربط كلمة املرور برقم الهاتف الشخصي أمرًا ممالً،
إضافة إلى أنه قد يتسبب يف حظر املستخدم من الوصول
إلى حسابه ،إذا لم يستطع الوصول إلى هاتفه ألي
سبب”.
لكن استخدام معيار مصادقة الويب سيكون سهالً
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للغاية ،ويف بعض احلاالت لن يضطر املستخدمون
للقيام بخطوات مملة.
كيف سيطبق WebAuthn؟
يف الواقع ،كانت مصادقة الويب جاهزة إلى حد
كبير يف عام  ،2014لكن حينها لم تتوفر طريقة
لتطبيقها على الهواتف .اآلن ،أصبحت الهواتف
الذكية احلديثة مجهزة بواحد على األقل من

احلساسات البيومترية -مثل التعرف على بصمات
األصابع والوجوه -لذلك حان الوقت لتطبيق
مصادقة الويب.
ماذا عن الهواتف التي ال حتتوي على قارئ بصمة
اإلصبع أو خاصية التعرف على الوجه؟ حينها
ستحتاج إلى قطعة خارجية لتسطيع استخدام معيار
 ،WebAuthnوقد قامت بعض شركات األجهزة
األمنية -مثل شركة Yubico -بتطوير قطعة تشبه
ذاكرة الفالش وتعمل لذلك الغرض.
بالطبع ال يبدو حمل جهاز إضايف طوال الوقت هو
احلل األفضل ،لكن السالمة تأتي أوالً ،فهو بالطبع
أكثر أمانًا من استخدام كلمة مرور فقط .قد يبدو
األمر مزعجًا اآلن ،لكنه سيصبح واقعًا مسلّمًا به
قريبًا ،فقد بدأ متصفح (موزيال فايرفوكس) يف
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استخدامه ،بينما سيقوم كل من متصفح جوجل
كروم و(إيدج) اخلاص بـ(مايكروسوفت) باستخدام
WebAuthnقريبًا .لم يظهر متصفح شركة آبل
سافاري اهتمامًا بـ ،WebAuthnلكنها بدأت العمل
على املصادقة متعددة اخلطوات ،لذلك من املمكن
أن ينضم لباقي املتصفحات قريبًا.
ال زالت خطرة
قد جتده من اخمليف أن تكون بياناتك البيومترية
موجودة على اإلنترنت؛ إذ يبدو األمر خطيرًا
للغاية ،إذا وقعت هذه البيانات يف األيدي اخلطأ.
لكن يظل وجود حماية إضافية على معلومات
تسجيل الدخول والبيانات اخلاصة أمرًا جيدًا ،فقد
أثبتت كلمات املرور كونها خطرًا على أمن
البيانات؛ لذلك كلما أسرعنا يف إيجاد بديل لها كان
أفضل .إضافة إلى ذلك ،متثل كلمات املرور عبئًا
لتذكرها ،فمن الصعب تذكر كلمات مرور حتتوي
على أحرف كبيرة وأرقام ورموز.
أكّد الكاتب يف نهاية التقرير على أن استخدام بديل
لكلمات املرور هو أمر ال بد منه ،ليس فقط ألن
استخدام بصمات األصابع أسهل كثيرًا ،بل ألنها
تضيف حصنًا أمنيًا إضافيًا .يتعني على املستخدمني
تبني هذه التكنولوجيا اجلديدة لتصبح واسعة
االنتشار ،وحتقق الفائدة املرجوّة منها.
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The days of
“Password123” and
“qwerty” are numbered.
And, honestly, good ridy
dance. Singleyfactor
authentication is laughably
easy to crack, through
things like phishing attacks
and rampant malware. So
not only are passwords
obsolete, they in fact pose
a huge risk.
Luckily, the FIDO
(“Fast IDentity Online”)
Alliance is coming to the
rescue. The organization
developed a brand new
standard called “Web
Authentication”
(WebAuthn, to all those
hip teens), Motherboard
reports. Now any web site
that uses the application
interface could require
users to log in with at least
two or more steps of
authentication, with the
ability to use biometric
data for one or more of
them.
Multiyfactor authenticay
tion, as it exists now, can
also be a real burden to
users: tying private keys to
personal phone numbers
can become tedious, and
could even lock users out
of their accounts if they
can no longer access that
phone number.
The experience of using
the new WebAuthn stany
dard is very straightfory
ward. In fact, in some
cases, you won’t have to
change your behavior at
all.
Large parts of the new
WebAuthn standard were
pretty much ready to roll
out back in 2014, but FIDO couldn’t
figure out how to implement it on
mobile devices. Now that basically
every recent smartphone is equipped
with at least one kind of biometric
sensor— fingerprintyreaders, facial
recognition software in the cameras —
the time is finally ripe.
WebAuthn is easy enough to use on
a smartphone, then, but what about
devices that don’t have a fingerprint or
faceyreading device? This is where
things aren’t quite so seamless —
they’ll need an external piece of hardy
ware to comply with the WebAuthn
standard. Security hardware compay
nies such as Yubico have developed
hardware keys that act like a USBy
stickylike authenticator.
Admittedly, carrying a dorky lany
yard around your neck just in case you
need to stick into a port on your

تكنولوجيا
Technology

Goodbye, Passwords:
Future Internet
Demands
Biometric Readings
And Dorky Lanyard
Security Keys
device is not exactly the sexiest soluy
tion. But it’s substantially safer than
using a simple password. Safety first,
kids!
This all might sound annoying, but
we’ll take it for granted when all our
browsers start using it. So far, Google
Chrome and Windows Edge have
shown signs that they will soon adopt
the technology. Mozilla’s Firefox has
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already implemented it. Apple’s
Safari has shown no signs of interest
just yet, though Apple has started
working with a related working
group, and could soon be jumping on
board.
“My biometric data all over the
internet, you say?” Yes, it sounds
scary — we’ve seen all the nasty
stuff that can happen when data

lands in the wrong hands. And now they
want your fingerprint and face scan as
well? You might be tempted to pass.
But having an additional safeguard on
your logins and private data on the web
is always a good thing. Passwords have
proven time and time again that they are
security hazard, and the sooner we move
away from them, the better. Plus, they’re
a huge pain in the ass. How am I supy
posed to remember what every password
is if it’s supposed to be unique, contain
capital letters and numbers and characy
ters?
Moving on from passwords is a noy
brainer. Not only is a simple fingerprinty
scan a whole lot easier for users, it
instantly adds another great layer of
security needed in the age of data
breaches, hacks, and global malware
attacks. But users will have to embrace
the technology to make it widespread,
and actually useful. futurism.com
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العاطفية؛ أن الطرف اآلخر إذا
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سيصيبك
جتاربه اجلنسية السابقة؛
لك وحكى
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ة ،أو ألح
جايبًاوانش؛
النفسي
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احتماالن؛ إما أن الطرف
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من املال ،وإما ال ميلك إال القليل،من
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تواسيه.
وكأنك
عنه
األمر
تخفيف
حتاول
تواسيه.
وكأنك
حتاول تخفيف األمر
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الطرفشخصيًا
بهابًاوأنت
مناس
إليه
منجذب
شخص
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تخفيضات كبرى مبناسبة عيد الفطر املبارك

بيئة
Environment

أرقام مخيفة تظهر حجم األهوال املقبلة على البشرية

التغيرات املناخية ...آثار مدمرة لألرض واإلنسان
مدريد :شوقي الريّس  -من مأثور القول عند حكماء الصني :؟إن اإلنسان العاقل ال يقول أنا سقيم وأتعذّب،
بل األرض مريضة وتتألّم؟ .لم نعد بحاجة اليوم للرجوع إلى الدراسات العلمية التي ال حصر لها ،وال للبيانات
املوضعية واإلحصاءات وآراء اخلبراء الذين يدقّون نواقيس اخلطر ليالً ونهاراً منذ سنوات ،لنتبيّن كم
ينطبق هذا القول على حال الكوكب الذي نعيش عليه ،وغالباً ما نتعامل معه كخصم عنيد أو عدو لدود.
تكفي معاينة بسيطة لكثير من سواحلنا وشوارعنا وحقولنا ،لنتبيّن فداحة الضرر الذي أحلقته يد اإلنسان
بالطبيعة ومواردها التي هي الشرط األساس لبقاء اجلنس البشري .األسئلة التي ينبغي أن نطرحها على
أنفسنا اليوم لم تعد حول ماذا فعلنا ...وكيف وصلنا إلى شفير هذه الهاوية املصيرية ...أو عن مدى خطورة
الوضع الذي سنورّثه لألجيال املقبلة .السؤال الوحيد الذي يجب أن نتوقّف عنده ،وجنيب عليه بجرأة
ومسؤولية والتزام ،هو التالي :ماذا عسانا أن نفعل إلصالح ما تهدّم واستعادة ما اندثر وإنقاذ ما تبقّى؟!

ماذا عسانا أن نفعل كي نتصدّى لتداعيات التغيّر
املناخي« وكيف نصون التنوع البيولوجي ،النباتي
واحليواني ،الذي هو املصدر األساسي لغذاء البشرية
منذ وجودها« وما اإلجراءات التي يجب علينا
اتخاذها ،أفراداً ومؤسسات وحكومات ،للحفاظ
على املاء ...الذي منه كلُّ شيء حي« وكيف
نحمي الغابات التي تتعرّى أمام الزحف العمراني،
واحمليطات من جشع االستغالل ورعونة التصرّف«
وماذا عن اجلوع الذي ينام عليه نحو مليار إنسان كل
ليلة«
أرقام مخيفة
لعلّ يف بعض األرقام واإلحصاءات ما يبدّد شكوك
املترددين ويحفّز على الوعي والعمل اجلادّ -يف عام
: 2050
•ستزيد كميّة البالستيك عن كميّة السمك يف
احمليطات.
•أكثر من  900مليون إنسان يعانون من اجلوع يف
العالم بينما يعاني نحو مليارين من اإلفراط يف
الوزن.
•استهالك العالم من املياه تضاعف ست مرّات
أكثر من معدّل النمو الدميوغرايف.
•منذ آالف السنني اعتمد اإلنسان لبقائه على
أكثر من عشرة آالف جنس من النبات لم يتبقَّ
منها اليوم سوى  ،150فيما ألف جنس نباتي،
وألفا جنس حيواني أصبحت مهددة
باالنقراض.
•أكثر من  65مليون نزحوا من بلدانهم بسبب
من الفقر والنزاعات فيما يعيش  244مليون خارج
البلدان التي ولدوا فيها ،معظمهم من الالجئني.
•نصف الغابات التي كانت تكسو الكرة األرضية يف
القرون الوسطى لم تعد موجودة ،ويُقدَّر أن 129
مليون هكتار من الغابات قد انقرضت يف العقود
الثالثة األخيرة ،أي ما يعادل مساحة دولة مثل
جنوب أفريقيا ،بوتيرة تعادل مساحة  36ملعباً لكرة
القدم يف اليوم.
•ثالثة آالف مليون طن من غاز ثاني أكسيد
الكربون تسمّم اجلو سنويّاً مما يتسبّب يف وفاة مليوني
شخص نتيجة إصابتهم بأمراض تنفسية.
•ومليارات طن هي كمية النفايات التي ننتجها
يوميا ،منها  35مليون طن من النفايات اإللكترونية
السامة ،فيما يفتقر  % 40من سكان األرض للمياه
العذبة .وقد حذّر فريق من اخلبراء والباحثني يف عدد
من كبريات اجلامعات العاملية يف تقرير رُفع أخيراً إلى
األمني العام لألمم املتحدة ،من أن «”أمام العالم سنة
واحدة للتحرّك كي نتجاوز مجموعة من
(املنعطفات) التي إذا أخفقنا أو تقاعسنا يف معاجلتها
أصبح إصالح الضرر متعذّراً ،مما ميهّد لسلسلة من
االنهيارات يف املنظومة البيئية التي هي أساس بقاء
اإلنسان مثل احمليطات والتربة واملوارد الطبيعية
األساسية” .ويضيف التقرير أن ”البحوث العلمية قد
بيّنت ،مبا ال يقبل الشك ،أن املنظومات التي قامت
عليها احلضارات ،وازدهرت يف القرون الغابرة باتت
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يف وسط دائرة اخلطر ...ولم يعد بإمكان العالم أن
يتصرّف كأن شيئاً لم يكن”.
تطورات تكنولوجية كاسحة
لكن الوجه اآلخر لهذا املشهد
القامت الذي يبعث على
االكتئاب يكمن يف
التطورات
التكنولوج
ية التي
ال

وإعادة استخدامها ألغراض الري واإلنتاج
الصناعي واالحتياجات البشرية.
منذ بداية التاريخ ،لم يكن العالم بحاجة إلى هذا
القدر من املوارد التي يحتاج إليها اليوم ويتهافت
على استغاللها بجشع غير مسبوق ،لكن يف ظلّ
مؤشرات واضحة وقرائن علمية دامغة على أن هذه
املوارد يف طريقها إلى النفاد .وهي املوارد نفسها
التي كانت عماد استمرار البشرية منذ نحو ثالثة
ماليني سنة.
موارد األرض
ظهرت الزراعة للمرة األولى يف التاريخ منذ اثني
عشر ألف عام يف بالد ما بني النهرين ،ثم
كانت الثورة الزراعية التي دفعت
عجلة التطور البشري الذي
لم يتوقف إلى اليوم،
فقامت أوائل
املدن الكبرى
ومعها
احلضار
ات
ال

املستوى من التطور ،وكانت الغلبة دائماً لإلنتاج
الغذائي يف سباقه مع النمو السكاني بحيث إن العالم
كان ،وما زال ،ينتج من األغذية أكثر من حاجته
بكثير.
يف القرون اخلمسة املاضية تضاعف عدد سكان العالم
 14مرة فيما تضاعف اإلنتاج الغذائي  240مرة.
ويعيش نصف سكان األرض اليوم يف املدن الكبرى،
بعد أن كان  % 90منهم يعيشون على الزراعة ،حتى
الثورة الصناعية يف القرن التاسع عشر .ويف الواليات
املتحدة ال يعيش سوى  % 2من السكان على الزراعة،
لكن هذه النسبة الضئيلة ال تنتج ما يكفي لتلبية
االحتياجات الداخلية فحسب ،بل تصدّر كميات
ضخمة من احلبوب واملنتجات الغذائية.
حتتلّ املدن الكبرى  % 3من مساحة الكرة األرضية،
لكن يعيش فيها  % 53من سكان العالم ،وينتظر أن
تصل هذه النسبة إلى الثلثني يف منتصف القرن احلالي.
وتقدّر منظمة األغذية والزراعة أنه ال بد من زيادة
اإلنتاج الغذائي العاملي بنسبة  % 50إلطعام سكان
األرض الذين سيتجاوز عددهم املليارات العشرة يف
عام 2050
ثالثة أرباع الغذاء الذي كان مستهلكاً يف العالم حتى
أواخر القرن املاضي كان مصدره األرز والقمح
والذرة ،لكن أمناط التغذية بدأت تتغيّر بسرعة يف
العقدين األخيرين .يف عام  1980كان سكان الصني
يستهلكون ما معدّله  14كيلوغراماً من اللحوم للفرد
سنويا مقابل  55يف العام املاضي .وقد تضاعف
استهالك العالم من اللحوم ثالث مرات يف العقود
األربعة األخيرة ،وينتظر أن يتضاعف مرة أخرى قبل
عام  2030وإلعطاء فكرة عن مدى التحوالت يف
األمناط االستهالكية واإلنتاجية ،تكفي اإلشارة إلى أن
عدد األسود يف العالم اليوم ال يزيد عن  7500وهي
مهددة باالنقراض ،فيما بلغ عدد األبقار 1500
مليون ،واألغنام ملياراً ،وجتاوز عدد الدجاج 25
ملياراً.
لكن هذا الفائض يف اإلنتاج ليس حائالً دون تفشّي
اجلوع ونقص التغذية أو دليالً على العافية .فاإلنسان
ما زال يهدر ثلث األطعمة التي ينتجها فيما تعاني كل
بلدان العالم ،دون استثناء ،من اإلفراط يف الوزن أو
السمنة بحيث جتاوز عدد الوفيّات الناجمة عن
(األمراض الغذائية) تلك التي تتسبب بها احلروب
والنزاعات.
استهالك متزايد

سا
بق
لها ،ويف
الثورة
العلمية املذهلة
التي وضعت يف
تصرّف اإلنسان كميّة هائلة
من املعلومات لم تكن حتلم بها
األجيال السابقة ،التي من شأنها أن تتيح الوسائل
الكفيلة بوقف التدهور على جبهات عدة .فقد أصبح
يف مقدور اإلنسان ،بفضل االكتشافات العلمية
واالبتكارات التكنولوجية ،أن يقضي على اجلوع
ويخفّض معدالت الفقر الذي تراجع بنسبة كبيرة يف
العقود الثالثة األخيرة ،فيما انخفض معدّل وفيّات
املرضعات واألطفال دون اخلامسة إلى النصف،
وازدادت إنتاجية األراضي الزراعية بفضل أجيال
جديدة من البذور احملسّنة واملقاومة للجفاف
واآلفات ،وتطورت تقنيات استهالك املياه وتنقيتها،

م
تعاق

بة
واإلمبراط
وريات التي
راحت تندثر حتى
مطالع القرن العشرين
من غير انفجار دميوغرايف

يُذكَر.
لم يبلغ تعداد سكان العالم املائة مليون حتى
أواسط العهد الروماني ،ليصل إلى  500مليون
مع (اكتشاف) القارة األميركية أواخر القرن
اخلامس عشر ،ويتجاوز املليار نسمة عام ،1820
ثم ستة مليارات يف مطلع القرن احلالي ،وسبعة
مليارات اليوم ،وينتظر أن يبلغ عشرة مليارات قبل
حلول عام 2050
ولم تتعرّض املوارد الطبيعية للضغط البشري الذي
تتعرض له اليوم ،لكن قدرة اإلنسان على حسن
استغاللها وإدارتها بشكل مستدام لم تبلغ قطّ هذا

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

حتى خمسينات القرن املاضي كانت بحار العالم تعجّ
باألسماك املتكاثرة باستدامة عندما كانت ثالثة
أرباعها خارج دائرة االستغالل اجلائر الذي تتعرض له
اليوم ،والذي جعل كل املوارد البحرية احلية مهددة
باالنقراض بنسبة أو بأخرى .أما املوارد املائية التي
باتت من املولّدات الرئيسية للنزاعات واملرشّحة لتصبح
من أخطر الصواعق املفجّرة للحروب ،فهي من
أصعب التحديّات التي تواجه العالم اليوم وأشدها
خطورة ،إذ ما زال نصف سكان العالم تقريباً
محرومني من املياه النظيفة فيما يعيش  1500مليون
نسمة يف مناطق تعاني من شحّ كبير يف املوارد املائية.
ومن الدالئل على خطورة هذا التحدي وصعوبة
التصدي له ،أن استهالك املياه يف العالم ازداد ضعف
النمو الدميوغرايف يف القرن املاضي ،وان إنتاج
كيلوغرام واحد من احلبوب يحتاج إلى ثالثة أطنان من
املياه ،يف حني يحتاج إنتاج كيلوغرام من اللحوم إلى
خمسة عشر طناً ،وينتظر أن يزداد عدد مستهلكي
اللحوم والفواكه واخلضار واألطعمة اجلاهزة مقابل
انخفاض عدد مستهلكي احلبوب ،خصوصاً يف البلدان
النامية.
وتفيد اإلحصاءات العلمية ،استناداً إلى املقادير احلالية
لالستهالك البشري ،بأن طفالً يولَد اليوم سيستهلك
على مدى عمره  360كيلوغراماً من الرصاص و240
كيلوغراماً من الزنك و 680كيلوغراماً من النحاس
و 1630كيلوغراماً من األملنيوم ،وخمسة عشر طناً من
احلديد و 560طناً من احلجارة ،مما يعني أن العالم
سيحتاج إلى كرتني أرضيّتني لتلبية احتياجاته
االستهالكية.
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خرافة تقول إن هذه اللعنة حتلّ على أي
طفل يكون ترتيبه السابع بني إخوته،
فيتحول إلى مستذئب يف أول يوم جمعة
بعد عيد مياله الثالث عشر؛ ممّا دفع
النساء إلى إجهاض حملهنَّ السابع أو
وأد األطفال بعد والدتهم ،خوفًا من
حتوّلهم ملستذئبني؛ مما دفع الرئيس
األرجنتيني إلى تبنّي أي طفل يكون
ترتيبه السابع بني إخوته ،إلبطال
مفعول هذه اللعنة.
لكنّ احلقيقة أن تقليد تبني الرئيس
للطفل السابع يف األسر األرجنتينية،
يعود إلى عام  ،1907عندما طلب
زوجان روسيان مهاجران من الرئيس
األرجنتيني آنذاك ،أن يتبنّى طفلهما
السابع ،كما كان احلال يف روسيا
القيصرية؛ األمر الذي حتوّل يف ما بعد
إلى تقليدٍ رسمي ،ال يزال حتى يومنا
هذا ،وال عالقة له بحماية األطفال من
التحول ملستذئبني كما تقول اخلرافة.

ثقافات World
 Culturesالعالم

بريطانيا :ستسقط اململكة
إذا طارت الغربان الستّة!
تقول هذه اخلرافة :إن انهيار اململكة
وسقوط التاج البريطاني مرهون ببقاء
ستّة من الغربان السود املوجودة يف برج

لعنة الكولونيل كنتاكي ..أغرب اخلرافات املُصدّقة حول العالم!
اخلرافة هي اعتقاد أو فكرة قائمة على مجرد تخيالت دون وجود مسبب عقالني أو منطقي مبني
على العلم أواملعرفة .وترتبط بفلكلور الشعوب ،حيث أنها عادة متثل إرثًا تاريخيًا تتناقله األجيال و
قد تكون دينية ،أو ثقافية أو اجتماعية ،وقد تكون شخصية .فمنها إميان بعض املشلولني أو املقعدين
بقدرة قديس بعينه ،أو قديسة بعينها ،على شفائهم .ومن اخلرافات الثقافية أو االجتماعية إميان
كثير من الناس بأن اخلرزة الزرقاء تدفع الشر وبأن نعل الفرس مجلبة للخير ،وتطُّيرهم بالغراب
وما إليه ،وتشاؤمهم من الرقم  13لذلك فإن بعض األفراد يصنعون خرافاتهم بأنفسهم واحلكاية
اخلرافية هي قصة وهمية حتتوي شخصيات فلكلورية كاجلنيات الصغيرات أوالعرافات أو
العفاريت أو األقزام أو اجلبابرةأو األميرات أو العمالقة أو احليوانات الناطقة يف عالم خيالي يرتبط
بالسحر أو بالقوى اخلارقة للطبيعة .وتكون هذه احلكاية موجهة لألطفال وتنتهي بنهاية سعيدة،
وحتتوي عادة على دروس أخالقية مبطنة .ومن أشهر هذا النوع من احلكايات بيضاء الثلج،
واألميرة النائمة ،وسندريال و ذات القبعة احلمراء ،واللحية الزرقاء ،وعقلة اإلصبع ،وجلد احلمار
وعروس البحر الصغيرة .و ميكن تصنيف بعض قصص ألف ليلة وليلة كحكايات خرافية.

كتابة وحترير  :تسنيم فهد
اخلرافة يف اللغة :أحاديث باطلة واعتقادات واهية،
وهي أيضًا االعتقاد القائم على مجرد تخيّالت
مستندة إلى اجلهل ،دون وجود دليل منطقي
عليها ،مبني على العلم واملعرفة .وقد ترتبط
اخلرافات بفلكلور الشعوب ،إذ إنّها عادة ما متثل
إرثًا شعبيًّا تتناقله األجيال اخملتلفة.
ويقال إن خرافة كان رجالً صاحلًا من بني عذرة،
أسرته اجلنّ يف اجلاهلية ،فمكث فيهم طويالً ،ثم
ردّوه إلى اإلنس فكان يحدث الناس مبا رأى فيهم
من أعاجيب ،فقال الناس (حديث خرافة) .وال
يوجد مجتمع أو ثقافة شعبية أو بلد ،ليس لديه
شكل من أشكال االعتقاد اخلرايف الذي يؤمن به؛
وبالرغم من انتشار التعليم والثقافة ،اللذين
ميكنهما دحض أي معتقد خرايف ،إال أنه ال يزال
هناك من يؤمن باخلرافات ،سواء يف املناطق
احلضرية ،أو املناطق الريفية النائية.
وبعض هذه اخلرافات قد تكون مضحكة أو مسلية
باعتبارها موروثًا شعبيًّا ،وبعضها قد ينم عن جهلٍ
خطير .السطور التالية تستعرض معكم بعض
أشهر اخلرافات املصدّقة حول العالم.
اليابان :لعنة الكولونيل كنتاكي!
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يؤمن مشجعو فريق كرة البيسبول الياباني (هانشني
تايجرز) ،بأنّ شبح الكولونيل ساندرز مؤسس
سلسلة مطاعم كنتاكي الشهيرة ،قد قام بإلقاء لعنة
على الفريق ،متنعه من الفوز ،وذلك بعدما قذف
مشجعو الفريق متثال الكولونيل من فوق جسر
إبيسو ،الواقع على نهر ديتونبوري يف أوساكا ،يف
إشارة لنجم الفريق األمريكي الذي قاد الفريق إلى
الفوز ،راندي باص ،عشية فوز الفريق ببطولة
اليابان عام 1985
وكان الفريق قد مُني بهزائم متتالية على مدار 18
عامًا من بعد هذه الليلة؛ مما جعل املشجعني يعتقدون
أن غضب الكولونيل قد حلّ عليهم ،وأنه السبب يف
إحلاق الهزائم بفريقهم.
ويف عام  ،2009استطاع الغوّاصون العثور على
بقايا التمثال وانتشاله ،غير أن نظارة الكولونيل
الشهيرة ويده اليسرى ،ال زالتا مفقودتني ،مما يعني
بحسب مشجعي الفريق -أن اللعنة ستظل قائمةحتى يتم العثور على باقي متثال الكولونيل.
الهند :مبروك ..أنت حامل بكلب!
يف بعض القرى النائية يف شمال الهند ،تسري خرافة
تقول إنه إذا عضّ كلب أحد األشخاص ،فإن هذا
الشخص سواء كان ذكرًا أم أنثى ،يُصبح حامالً بـ
(جرو) صغير! إذ تُعرف هذه اخلرافة الشائعة باسم

»،Puppy Pregnancy Syndrome
ويعتقد املصابون بها أن الكلب الذي اعتدى عليهم
قد خصّبهم ،وأنهم سيضعون مولودًا جروًا ،بعد
اكتمال فترة احلمل.
ويلجأ معظم املصابني بـ(عضّ الكالب) يف هذه
القرى ،إلى السحرة واملشعوذين ،الذين يقومون
بإلقاء بعض التعاويذ الشفهية عليهم ،من أجل
حتويل مسار جنني الكلب إلى اجلهاز الهضمي،
ومن ثم اخلروج مع الفضالت دون أن يشعر به
املريض.
وبالرغم من محاوالت العديد من األطباء النفسيني
معاجلة هذه الهيستريا التي تصيب اآلالف ،إال أنّ
قلة التعليم يف هذه القرى مينع ذلك ،إذ يرفض
املصابون التصديق يف أي شيء آخر ،سوى أنهم
يحملون يف أحشائهم جراءً صغيرة.
الصني :شبح األخ األكبر ..سيعود لينتقم!

يؤمن بعض الصينيني أنه ال يجوز أن يتزوج األخ
األصغر قبل أخيه الكبير؛ لذا إذا تويف األخ األكبر
دون زواج ،تقوم عائلته بإقامة حفل زفاف له،
وعقد قران شبحه اآلتي من العالم اآلخر ،على
إحدى اجلثث ،وذلك قبل الشروع يف تزويج األخ
األصغر.
إذ يؤمن الصينيون أن تزويج شبح األخ األكبر
سيهدّئ من روعه ،وسيحمي األخ األصغر من أي
لعنة أو سوء قد يحلّ به ،من جراء غضب شبح
األخ األكبر ،الذي مات دون زواج!
األرجنتني :الطفل السابع ..مستذئب!
تقول أسطورة (لوبيزون) احملليّة الشائعة يف كلٍّ من
األرجنتني والبرازيل وأورجواي :إن
(لوبيزون)الطفل السابع لـ(تاو) و(كيرانا) املعاقبني
بلعنةٍ أبدية ،ناله نصيب من لعنة أبويه وحتوّل إلى
مستذئب ،يعيش
يف املقابر ويتغذى على اجليف ،ويرافقه املوت أينما
سار أو حل.
وعرجًا على هذه األسطورة ،شاع يف األرجنتني،
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لندن ،وتعود أصل هذه احلكاية إلى عام ،1666
عندما وقع حريق لندن الكبير ،وقام املواطنون،
بقتل الكثير من الغربان واحليوانات األخرى،
ليقتاتوا عليها ويظلّوا على قيد احلياة ،األمر الذي لم
يرق ألحد مستشاري امللك تشارلز الثاني؛ فادّعى أن
قتل الغربان فألٌ سيّئ ،وأنّ قتل آخر غراب سيتسبب
يف انهيار حكمه ،فخاف امللك ،وأمر بإحضار ستة
غربان ،وقص ريشها كي ال تتمكَّن من الطيران،
وحبسها يف برج لندن ،من أجل حماية بقاء اململكة.
وتُعدّ غربان برج لندن ،واحدة من أشهر الغربان يف
العالم ويزورها السائحون من أجل التقاط الصور
برفقتها ،ويف املاضي ،كان يتم تأخير نبأ وفاة
أحدها؛ خوفًا من انتشار شائعات باقتراب نهاية
اململكة وسقوط التاج البريطاني.
ومنذ وُضِع الغربان يف البرج ،حرص كل امللوك
على احلفاظ عليها ،وعلى تعشيشها ،وشاعت هذه
األسطورة لدرجة أن الطائرات األملانية أثناء احلرب
العاملية الثانية ،غارت على برج لندن ،من أجل قتل
آخر غراب متبق ،وذلك من أجل إضعاف الروح
املعنوية لبريطانيا وجنودها الذين يؤمنون يف هذه
اخلرافة.
ويف مارس (آذار) املاضي ،أعلن سيد الغربان ببرج
لندن ،عن وفاة (مونني) أقدم الغربان احلامية
للمملكة ،عن عمر  22عامًا ،بعدما أجنز مهامه يف
حماية اململكة والتاج البريطاني ،مخلفًا من بعده
سبعة غرابني أخرى :ستة من أجل الوفاء مبتطلبات
اخلرافة ،وغراب آخر احتياطي.
الطرق على اخلشب يف أوروبا
قد يعود هذا التقليد تاريخيًا إلى رواد الكنائس يف
أوروبا ،وعلى الرغم من شيوع استخدام عبارة
“اطرق على اخلشب“ يف نواحٍ مختلفة من العالم لدرء
وإبعاد الشؤم والسوء إال أن هذا التقليد يف األساس
يعود إلى أوروبا يف الغالب ،فخالل القرون الوسطى
ادعت الكثير من الكنائس امتالكها قطعًا من صليب
يسوع ومنها أشاعت الكنائس رسميًا بأنّ الطرق على
اخلشب يجلب احلظ اجليد ويبعد السوء وذلك
بحسب موقع ياهو.
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التصوّف املسيحي...

العشق اإللهي
على طريقة املسيح
كتابة وحترير  :أحمد اجلدي  -أعلنت مجموعة من األقباط ظهور مدرسة
جديدة يف مصر متخصصة يف تعليم الشباب املسيحيني التصوف .تعرف
تلك املدرسة باسم "مدرسة التصوف املسيحي" ويشرف عليها اثنان من
رجال التصوف املسيحي املصريني هما املنشد املسيحي الصويف ماهر
فايز ،واحلقوقي والباحث يف الشأن الصويف الدكتور إيهاب اخلراط.
أثار هذا اإلعالن اجلدل إذ استغرب البعض وجود تصوف يف املسيحية ألن
الشائع يف أذهانهم ارتباط التصوف باإلسالم .ما هو التصوف املسيحي؟
ومتى بدأ؟ وكيف يتصوف املسيحيون؟ وما الفرق بني التصوف اإلسالمي
والتصوف املسيحي؟ يعرّف املنشد املسيحي ماهر فايز التصوف املسيحي
بأنه أحد فروع العلوم الالهوتية ،ويقول إنه يتناول حتديداً الالهوت
الروحي ،وهو باختصار كل ما يختص بحركة اإلنسان الداخلية (الباطن)
جتاوباً مع محبة اهلل وحكمته املتجسدة يف املسيح ،ومن املمكن أن يُعرّف
التصوف املسيحي بشكل أدق بأنه اخلبرة الروحية الشخصية مع اهلل.

التصوفان املسيحي واإلسالمي
يرى فايز أن هناك ما مييّز التصوف املسيحي عن
التصوف اإلسالمي ،ويشكّل فرقاً جوهرياً بينهما،
فـ"يف التصوف املسيحي يتم التواصل املباشر هلل مع
اإلنسان ،حسبما أعلن الوحي يف املسيحية عن جتسد
اهلل وظهوره كإنسان أو احتاده باإلنسان ،وهذا يخالف
العقيدة اإلسالمية كلها وليس الصوفية اإلسالمية
فحسب".
ففي املسيحية ،يتم التواصل بني اإلنسان واهلل عبر
"اللوغوس /الكلمة املتجسد" كعنصر التجلي الظاهر
للباطن اإللهي املنزّه عن التواصل بذاته حسب علم
الالهوت املسيحي.
وإذا كان التواصل املباشر بني اهلل واإلنسان هو أساس
العرفان يف نوعي التصوف ،فإن "درب العرفان
واملعرِّف فيه يختلف كطرح الهوتي".
يقول فايز إن ما يسمّيه "العبادة احلبية" والذي يتمثل
بإبداعات الشعر واملوسيقى يف التصوف املسيحي،
يشكّل يف املسيحية بشكل عام "فقه العبادة األكبر"،
وهو متجذّر يف طريقة العبادة عند املسيحيني الذين
نرى يف طقوسهم التسبيح والترنيم بالشعر واللحن
مبصاحبة احلركات الطقسية ،وعند احلركات الروحية
احلرة يضاف الرقص ،كما عند أرثوذوكس احلبشة.
أما عامة الفقه اإلسالمي ،يتابع ،فتحرّم هذه األمور
وتستنكر قيام املتصوّفني اإلسالميني بها ،وال تسمح
بإدخال األشعار والتغني (السماع) كعنصر رئيسي يف
أي من الصلوات الشرعية أثناء أدائها اجلماعي ،كما
يحدث بالكنيسة.
ولكن التصوف املسيحي يلتقي من نواحٍ أخرى بنظيره
اإلسالمي يف اإلبداع اإلنساني األدبي والفني
والفكري ،حيث يتحرك اإلنسان ناحية املعبود حباً
وتقديساً وزهداً لالغتناء به واالتكال عليه والصبر له
و"التمتع باألحوال واملقامات يف ترحال معه وله وبه"،
بحسب فايز.
املعالم والطقوس
للتصوف املسيحي أربعة معالم رئيسية أولها التركيز
على جوهر العبادة ال على شكلها ،مع توجيه القلب
هلل وحده؛ وثانياً مركزية شخص املسيح كطريق يأتي
من اهلل ليحمل اإلنسان إليه وال ينطلق من اإلنسان
ليتحرك ناحية اهلل؛ ثالثاً ،محورية الهوت اخلالص إذ
تبدأ منه الروحانية ،ورابعاً وأخيراً ،ممارسة العبادة
بفرح بسبب حضور املسيح بنفسه وسط العابدين
كقائد وموجه لهم.
وال تختلف ممارسات الصوفية املسيحية كثيراً عن
ممارسات الصوفية اإلسالمية إذ إنها عبارة عن إبداع
حبي هلل وتعبير عن هذا احلب بكل الطرق والوسائل
بداية من التعبير بالشعر ،أو بحركات اجلسد أو من
خالل استخدام املوسيقى ،على أن يكون هذا التعبير
حتت إشراف شيخ متقدم وهو ،يف املسيحية ،شخص
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

له خبرات واسعة يف
التصوّف ويقود
الصوفيني ويعلمهم
الزهد يف العالم،
واالتكال على اهلل
والصبر له.
وتكون اخللوات التعبدية بالصوم واجملاهدة الطوعية
تقرباً هلل ،وجميعها ممارسات ذكرت يف كتب
الصوفية وتناقلتها األجيال املسيحية عبر العصور.
أقطاب الصوفية املسيحية
ظاهرة التصوف املسيحي ليست حديثة ،بل لها
تاريخ طويل يعود إلى القرون امليالدية اخلمسة
األولى ،عندما ظهرت مجموعة من الروحانيني
املسيحيني ذكرهم التاريخ املسيحي بعد ذلك على
أنهم معلمو الالهوت الروحي وهم أوريغانوس،
أنطونيوس ،باسيليوس الكبير ،غريغوريوس
النيصي ،غريغوريوس الثيؤلوغوس ،أمبروسيوس،
وأغسطينوس.
وهؤالء السبعة هم أصحاب أغلب نصوص العبادة
الالهوتية والشروحات الروحية ،وهم أول من بدأ
التصوف املسيحي من خالل القراءة الروحية
والتأويل الرمزي واجملازي للنص املقدس.
وظهرت بعدهم مجموعة أخرى من القساوسة
والكهنة الذين ساروا على دربهم يف التصوف
املسيحي وتعاليمهم ،وعلى رأسهم غريغوريوس
باملاس ،يوحنا الصليبي ،تيريز األفيلية ،وقديسي
جبل آثوس باليونان ،واألب املصري متى املسكني.
التراث الثقايف
يف املسيحية تراث كبير من التصوف .ومن الكتب
التي توضحه وتشرحه "خالصة التصوف املسيحي"
للكاتب أدولف تنكره الصادر عام  ،1956و"بحث
يف الالهوت الصويف لكنيسة الشرق" لفالدميير
لوسكي ،و"الرؤية األرثوذكسية لإلنسان/
األنثروبولوجيا الصوفية" لعدنان الطرابلسي،
و"مقاربات يف التصوف" لتيريزا األفيلية،
و"الرياضات الروحية" لألب فاضل سيداروس
اليسوعي ،و"النشيد الروحي" للقديس يوحنا
الصليبي امللقب بـ"أمير التصوف املسيحي" نظراً لدوره
الكبير يف إثراء التصوف املسيحي بكلماته ومؤلفاته.
وأيضاً هناك "املعرفة الباطنية يف األرثوذكسية الشرقية"
لبوريس مورافييف ،و"إجنيل يوحنا /قراءة صوفية"
ملظهر امللوحي ،و"حياة الصالة األرثوذكسية" لألب
متى املسكني وهو كتاب يجمع بني الالهوت النسكي
الرهباني والتصوف الروحاني العام ،و"موسوعة
التصوف" جلون فرغسون ،وتذكر هذه املوسوعة كل
أعالم التصوف املسيحي ،وتؤرخ ألهم احلركات

والكتابات فيه.
االختفاء
ابتعد التصوف املسيحي عن دائرة الضوء فترة طويلة
حتى أن بعض املسيحيني ال يعلمون بوجود تصوف
يف دينهم .يرى ماهر فايز أن السبب وراء ذلك هو
املؤسسة الكنسية التي تسعى إلى إقصائه لكونه
حركة فاضحة لسطحية التعليم الروحاني ،تبرز
عدم كفايته إلشباع اإلنسان روحياً والتمتع بعمق
العبادة.
كما أنه ،بحسب فايز ،شبه مقصيّ من قبل املؤسسة
الغربية يف الكنائس التي تتناول النص واإلميان
بتغليب املنظومة احلداثية والتي تؤمن بقيادة العقل
وحده ملسيرة اإلميان ،بعيداً عن التصوف املسيحي
وتاريخه يف الالهوت الشرقي.
وبرأي فايز ،فإن "التصوف هو اجلسر اإلنساني
الذي شيدته القلوب احملبة بني اإلنسان وأخيه ،قبل
أن يكون بني اإلنسان واهلل ،لذا هو اجلسر اآلمن
للتعرف على احلقائق اإلميانية لكل ديانة ،دون
إقصاء أو تكفير أو حتقير لآلخر".
وانطالقاً من هذه األسباب ،درس فايز التصوف
وتخصص فيه منذ عام  1987وقام بوضع منهج له
يف مدرسة الكاروز للعبادة الروحانية قبل افتتاح
مدرسة التصوف املسيحي التي تُلقى فيها
محاضرات عن الصوفية املسيحية وتاريخها
وممارساتها.
الصوفية املسيحية بني الشرق والغرب
يرى الدكتور إيهاب اخلراط ،احملاضر الثاني يف
مدرسة التصوف املسيحي ،أن التصوف املسيحي
انطلق مع ظهور املسيحية ،وأن أول متصوف يف
التاريخ املسيحي هو املسيح نفسه بعالقته القوية
وجتربته اخلاصة جداً مع اهلل ،والتي نقلها إلى
تالمذته ثم جرى تداولها عبر األجيال حتى وصلت
إلى الصوفيني املسيحيني اآلن.
ويقول إن جتربة التصوّف شهدت تطوراً بدءاً من
العصور الوسطى ،وراج تدوين ممارسات هذا
التصوّف من خالل القديسة األملانية هيلدغارد فون
بينغن ،والقديس الفرنسي بيرنارد كليرفو ،ثم تطور
األمر يف عصور النهضة األوروبية وانتشر التصوف
املسيحي أكثر ومت تدوين ممارساته من خالل القديس
يوحنا الصليب ،والقديس الروماني إغناطيوس دي
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لويوال.ويتابع أنه يف العصر احلديث تصدر عدد من
الكتاب املسيحيني الكبار احلديث عن التصوف املسيحي
لتعريف األجيال اجلديدة به ،وعلى رأس هؤالء
الكاتب اإلنكليزي جون ستوت الذي روى يف أكثر من
كتاب له حكاية التصوف املسيحي ،ومن كتبه كتاب
"املسيح الذي ال مثيل له".
يؤكد اخلراط أن الصوفية املسيحية منقسمة إلى
مدرستني غربية وشرقية ،ويضيف أن الثانية منهما
تتميّز عن األولى بابتعادها عن أية بهجة دنيوية أكانت
بهجة احلب أو بهجة اجلنس أو املال وغيرها ،كما تدعو
إلى الزهد يف الدنيا والتفرغ فقط حلب اهلل ،ويأتي على
رأس رواد هذه املدرسة القس املصري متى املسكني.
ويشير احملاضر الصويف إلى أن الصوفية غير مرتبطة
باإلسالم واملسيحية فقط بل هي موجودة يف كل
األديان ،ولكن طقوسها تختلف باختالف الدين نفسه
وتتفق جميعها يف روحانياتها وعشقها هلل.
الرهبنة والتصوف والتاريخ
يؤكد الباحث يف التاريخ القبطي رامي كامل أن
التصوف لم يظهر بشكل واضح يف التاريخ املسيحي،
وخاصةً حتت مسمى "التصوف" مقارنةً بظهوره القوي
يف الدين اإلسالمي باالسم نفسه ،مشيراً إلى أن الرهبنة
القبطية هي التي جتلت يف املسيحية على مدار التاريخ
باعتبارها أصل كل الروحانيات.
وأوضح كامل أن أشهر رجال التصوف يف التاريخ
املسيحي أو اآلباء األوائل لتلك املدرسة هم مار آمون،
ومار أنطونيوس ،وأنبا بوال ،ومع ذلك لم يطلقوا على
أنفسهم اسم الصوفية ،بل آمنوا مببادئها مثل التجرد من
املاديات و الذوبان فى الذات العليا والهروب من العالم
املادي إلى العالم الروحي ،ونقلوا هذه اخلبرات إلى
تالمذتهم مثل متى املسكني الذي أصبح شهيراً يف هذا
اجملال دون أن يطلق على نفسه لقب صويف.
وأشار الباحث يف الشأن القبطي إلى أن الصوفية
املسيحية لم تتطور كالصوفية اإلسالمية إذ لم يظهر فيها
التابع واملريد واحملب كما هو موجود يف الصوفية
اإلسالمية ،عدا أن أبناءها لم ينظّموا أية حركة
اجتماعية أو نشاط سياسي.
ولكنه يرى أنها تتشابه مع الصوفية اإلسالمية يف تقديس
أجساد القديسيني ،وبناء كنائس بأسمائهم،
وتخصيص هياكل لهم ،وهو ما يفعله املتصوفون
املسلمون مع أولياء اهلل الصاحلني إذ يبنون لهم املساجد
واألضرحة التي يقدسها املريدون ويتبركون بها.
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أيام خامنئي األخيرة ..كيف تتصارع "العمائم" خلالفته؟ 2
كتابة وحترير  :محمد السعيد  -يدرك خامنئي أن األمور يف بالده لم تعد كما كانت عليه قبل أربعة
عقود ،حني قامت الثورة اإلسالمية التي حملته ورفاقه إلى مصاف النخبة ،أو حتى قبل ثالثة عقود
حني آلت إليه مقاليد األمور كلها .قبل عدة أعوام كانت اجلماهير املؤيدة للحركة اخلضراء تهتف يف
شوارع طهران بـ "املوت للديكتاتور" ،فيم لم يكن الديكتاتور املعني لديهم إال هو ،ولم يكن ذلك مشهد
النهاية بحال ،فقد سحقهم جنوده اخمللصون بال رحمة ،ولكنهم عادوا من جديد قبل أسابيع ليزعجوا
املرشد العجوز فيما قد تكون أعوامه أو شهوره أو حتى أيامه األخيرة.
مرت االنتخابات بسالم ،وحقق روحاني انتصاره
هل يرتدي روحاني عمامة الفقيه؟
األكبر وسارع الستثماره خلوض معركته احلقيقية ضد
يف واقع األمر ال يزال السبب احلقيقي للتظاهرات
احلرس الثوري ،والتي ال تتعلق باالتفاق النووي مع
التي اندلعت يف إيران أواخر ديسمبر/كانون األول
الغرب أو بالسياسة اخلارجية بقدر ما تتعلق بطبيعة
املاضي ومطلع العام احلالي موضعا للكثير من
الدولة اإليرانية ذاتها ،ويف مقدمة ذلك حصة
التساؤالت .لم يكن املتظاهرون من فئات الطالب أو
املؤسسات العسكرية من االقتصاد .وبضغوط من
الناشطني السياسيني الذين اعتادوا قيادة االحتجاجات
روحاني وبدفع من الدعم الشعبي الذي يتستر به،
بني الفينة واألخرى ،ولكنهم كانوا هذه املرة من
اضطر جنراالت احلرس الثوري خالل العام املاضي
رجال الشارع العاديني.
إلى التخلي عن كثير من مشروعاتهم االقتصادية يف
وصحيح أن ارتفاع أسعار املواد الغذائية ميكن أن يدفع
قطاعات تتراوح بني النفط والغاز لالتصاالت والبناء،
إلى االحتجاج ،لكنّ اإليرانيني لم يحتجوا يف ظروف
كما جرت عملية إعادة هيكلة لبعض الشركات
اقتصادية أكثر سوءا إبان عامي  2012و2013
القابضة ونقل ملكية بعض الشركات إلى هيئات
سرعان ما اتضح أن الطبيعة السياسية لالحتجاجات،
أخرى داخل الدولة.
لم يقتصر األمر على ذلك فحسب ،ولكن يد روحاني التي اندلعت ألول مرة بعد صالة اجلمعة يف 28
ديسمبر/كانون األول يف مدينة مشهد معقل التيار
امتدت العتقال عشرات من أعضاء احلرس الثوري
احملافظ مطالبة بتنحي الرئيس حسن روحاني ،كانت
ورجال األعمال املقربني منهم ،مبا يف ذلك ضابط
مختلفة عن االحتجاجات التي تندلع بشكل دوري يف
برتبة عميد وصفته صحيفة "فاينانشيال تاميز" بالعقل
االقتصادي املدبر للحرس ،وأُفرج عنه بكفالة يف وقت إيران.
وكان املَعْلم األبرز لهذه التظاهرات أنها أُثيرت فيما
الحق ،بينما أُجبر آخرون على تسديد فواتير عن
يبدو من قِبل خطيب طهران املتشدد "أحمد علم
ثروات راكموها من خالل صفقات جتارية مشبوهة.
الهدى" ،يف أعقاب إقدام روحاني على نشر شفاف
كانت حتركات روحاني ضد احلرس مذهلة وغير
غير مسبوق ملوازنة البالد كشف عن مقدار الدعم
مسبوقة ،إال أن القنبلة احلقيقية تفجرت يف وقت
احلكومي الكبير املقدم للعديد من املؤسسات الثقافية
الحق على لسان وزير الدفاع اإليراني أمير حامتي يف
اإليرانية املرتبطة باحلرس الثوري.
يناير/كانون الثاني املاضي .ويف مقابلة مع صحيفة
كان هذا الكشف الشفاف عن املوازنة أحد اخلطوات
محلية قال حامتي إن اجليش واحلرس الثوري سوف
التي سلكها الرئيس روحاني يف حربه ضد
يفرغان من أي أنشطة اقتصادية ال صلة لها بواجباتهما
البيروقراطية اإليرانية للمؤسسات غير املنتخبة ،وهي
العسكرية وفق توجيهات من املرشد األعلى شخصيا،
خطوة أثارت خصوم روحاني مبن فيهم منافسه
وإن الرئيس اجلديد لهيئة األركان العامة ،اجلنرال
السابق يف االنتخابات إبراهيم رئيسي -وهو للمفارقة
الغامض محمد باقري الذي تولى منصبه منتصف عام
صهر علم الهدى -الذي استهدف بيانه األولي حسن
 ،2016سوف يشرف على عملية التفريغ.
روحاني فيما بدا أنه دعم ضمني ملطالب املتظاهرين.
لم يعلق خامنئي على تعليقات حامتي إيجابا وسلبا
وفق عادته األثيرة يف التزام الصمت ونقل التصريحات ولكن االحتجاجات سرعان ما توسعت وخرجت
عن السيطرة متجاوزة املظاهرات األولية املناهضة
البالونية من خالل وسطاء ،عادة اكتسبها بعد أن
للحكومة ،ومنتشرة يف أكثر من  80مدينة يف
اهتزت مكانته إبان مظاهرات احلركة اخلضراء عام
مظاهرات بدت أكثر عفوية وأوسع نطاقا من
 2009كانت تصريحات حامتي محاولة من خامنئي
مظاهرات مشهد ،يف حني توسعت أهدافها لتشمل
الحتواء االحتجاجات التي تضرب شوارع إيران
احلرس الثوري واملرشد األعلى نفسه ،ما دفع سائر
والتي طالته هو شخصيا ولم تقتصر على الرئيس
مؤسسات إيران مبن فيها احلرس الثوري إلى التدخل
وحكومته.
الحتواء التظاهرات.
وبدا أن روحاني جنح هذه املرة جناحا مزدوجا ،أوال
ورغم أن تورط بعض اجلهات داخل النظام اإليراني
حني جنح يف توجيه االحتجاجات الشعبية األخيرة
يف التحريض على التظاهرات األخيرة ال يعدو اآلن
لتخطيه وصوال إلى املؤسسات غير املنتخبة احلاكمة
أكثر من كونه نظرية مؤامرة رائجة ،فإن املؤكد أن
للبالد ،وثانيا حني جنح يف إقناع خامنئي ،أو إجباره
الرئيس سارع الستثمارها لتعزيز موقفه خاصة يف
على األرجح ،على االنحناء للرياح ومساندته يف
موجة االحتجاجات املتعلقة باحلجاب.
جهوده الرئاسية لتقويض النفوذ االقتصادي للحرس
لذا ،من املستبعد أن يكون قيام مركز الدراسات
الثوري.
االستراتيجية اإليراني املرتبط مبؤسسة الرئاسة بنشر
ما بعد خامنئي..
تقرير يعود تاريخه إلى عام  2014تزامنا مع
االحتجاجات مفارقة غير مقصودة ،حيث أظهر
حني صعد خامنئي إلى منصب
التقرير أن قرابة نصف اجلمهور اإليراني يعارض إلزام
املرشد األعلى لم يكن رجل الدين
النساء باحلجاب.
وإذا جتاوزنا نظرية املصادفة غير املرجحة ،فإن نشر
اخلمسيني يفتقر إلى املؤهالت
التقرير كان إشارة واضحة من روحاني أنه ال يعارض
العلمية الالزمة لتولي املنصب -
وجهات النظر اخملتلفة بشأن القضايا االجتماعية وأنه
ال مانع لديه من دعمها أيضا.
حيث لم يكن بلغ رتبة االجتهاد
هل كانت احتجاجات إيران األولية ضد روحاني
الديني "املرجعية" -فحسب ،ولكن
مفتعلة أم ال ،أمر يستحيل اجلزم به اآلن ،ولكن
األهم هو افتقاره إلى الكاريزما
املؤكد أن املعركة داخل النظام اإليراني صارت تلعب
الالزمة للحفاظ على مكانته يف هرم بأوراق مكشوفة ،وأن عناصر من احلرس الثوري
اإليراني ،غير الراضية عن حتركات روحاني ،تريد
قيادي متعدد األقطاب صممه
تذكيره بحدود قدرته ،يف حني سعى لالستفادة من
الوضع من خالل حتويل التركيز مرة أخرى إلى
اخلميني بقالب يناسب قدراته
احلرس الثوري اإلسالمي ،وفرض نفسه كرقم ال

االستثنائية.
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من هو علي خامنئي ؟
السيد علي احلسيني اخلامنئي (بالفارسية :سيدعلي خامنه
اي) ( 17يوليو  ،)- 1939هو املرشد األعلى للثورة
اإلسالمية احلالي ،ومن املرجعيات الدينية الشيعية يف إيران.
وكان الرئيس الثالث بعد أبو احلسن بني صدر ومحمد علي
رجائي من سنة  1981م الي  1989م .وفقًا ملوقعه
الرسمي ،ولقد أُعتقل ست مرات؛ قبل منفاه ،ملدة ثالث
سنوات يف عهد محمد رضا بهلوي  ،يف عام ،2012
اختارته مجلة فوريس يف قائمة  19شخصية مؤثرة (أكثر
نفوذًا) يف العالم .صدر عنه فتوي أنّ إنتاج وتخزين
واستخدام أسلحة نووية يف اإلسالم ممنوع.
والدته ونسبه

التدخل ،وأن اإلصالحيني والتكنوقراط يبقون رقما
ال ميكن إغفاله يف معادلة اختيار املرشد القادم.
وال يبدو أن خامنئي قد حسم موقفه بعد ،وهو يذكر
جيدا أن اصطفافه السياسي الكامل مع احلرس
الثوري لم يأت دائما بالنتائج املرجوة ،وجتربته حني
دعم أحمدي جناد خير دليل ليسقط األخير فيما بعد
من الرئاسة مقابل توسع نفوذ منافسيه ،وإذا كان من
املمكن تهميش جناد وتياره بشكل كامل كما حدث
بالفعل ،فسوف يكون ذلك متعذرا مع روحاني
وتياره إذا اختار خامنئي الوقوف ضده بشكل مباشر
وشبه علني.
يعني ذلك أيضا أن خامنئي رمبا يدرك أن ترك ملف
اخلالفة يف يد صراعات التكنوقراط واحلرس الثوري
سوف يكون محفوفا باخملاطر ،وآخر ما يرغب فيه هو
عملية انتقال تثير الشكوك رمبا تدفع اجلماهير إلى
الشوارع مرة أخرى وبغزارة أكبر ،وأن األمر رمبا
يتطلب حال وسطا أوسع للحفاظ على متاسك
النظام ،وأن االنقسام اليوم أكبر بكثير من االنقسام
الذي فرض نفسه حول خامنئي نفسه قبل ثالثة
عقود ،خاصة بعد رحيل معظم الشخصيات الوازنة
يف النظام السياسي مثل آية اهلل مشكيني رئيس مجلس
اخلبراء لربع قرن ،وخليفته محمد رضا مهدوي
وحتى رفسنجاني نفسه ،وهو ما يعني بحكم الواقع
أن الطبقة الدينية يف البالد تخسر املساحات أمام
الطبقة السياسية املدنية وحتى أمام العسكريني.
يف ظل هذه املعطيات ،ال يبدو أن اخلالف داخل
أروقة السياسة اإليرانية اليوم عند حدود هوية خليفة
خامنئي ،يف ظل غياب شخصية حتظى بفرص
تفضيلية والتأرجح البندولي للخيارات بني احلني
واآلخر ،ولكنه ميتد لصراع أوسع حول نظرية والية
الفقيه نفسها ،يف ظل التراجع الفعلي للفقهاء
والصراع بني السياسيني األكثر حاجة إلى الغطاء

الديني ،وبني السياسيني الراغبني يف نظام أكثر
مرونة.
صراع دفع مرجعا دينيا مرموقا هو آية اهلل مصباح
يزدي إلى شن هجوم على أصداء التظاهرات
األخيرة على جهات لم يحددها ،زاعما أنها ال
تؤمن بوالية الفقيه وتقدم الدميقراطية على
اإلسالمية ،ليفتح بابا جديدا من اجلدل على
مصراعيه ليس فقط حول خالفة خامنئي ،ولكن
حول مستقبل النظام السياسي اإليراني بأكمله
ونظام الوالية خلفه.
يف ضوء ذلك ،ال يستطيع أحد أن يجزم مبا سوف
يحدث حني يجتمع مجلس اخلبراء املرة القادمة
الختيار خليفة خامنئي .ووفقا للدستور
اإليراني ،فإن القيادة سوف تؤول حال وفاة
املرشد العجوز إلى جلنة ثالثية تضم الرئيس
ورئيس السلطة القضائية ورجل قانون من
مجلس صيانة الدستور يختاره مجمع تشخيص
مصلحة النظام.
وما سوف يحدث بعد ذلك يبقى خاضعا
لرهانات مفتوحة :رهانات ال تُبقي باب
التكهنات مغلقا على تنصيب مرشد جديد ينتمي
إلى التيار احملافظ ،وتتساءل يف حياء عن حظوظ
مرشح معمم قادم من خارج الدوائر التقليدية
مثل روحاني أو حتى حسن اخلميني ،ولكنها
تفتح باب التساؤل حول إذا ما كانت إيران سوف
تبقى كما نعرفها بعد خامنئي ،أم أن العجوز -
الذي ترفع عن منصبه يوما ما -سوف يكون
املرشد األخير للجمهورية اإلسالمية ،على األقل
وفق الصورة النمطية التي نعرفها عن املرشد
واجلمهورية كليهما.

ميكن جتاوزه يف املعركة الكبرى حول خالفة املرشد
العجوز ،احملسوب تقليديا على اجلناح األكثر تشددا
والذي ال يزال يجنح إلى طبيعته يف الغموض حتى
اللحظات األخيرة.
مرتديا ثياب رفسنجاني ،ومتمردا عليها يف الوقت
ذاته ،يبدو أن حسن روحاني يطمح إلى ما هو أبعد
من رئاسة غير تقليدية ،وهو يجد نفسه اليوم زعيما
لشبكة سياسيّة غير رسمية كانت دائما جزءا من
اجلمهوريّة اإلسالميّة يشار إليها عادة باسم
التكنوقراط.
يحمل التكنوقراط واحلرس الثوري تاريخا متبادال من
الشكوك إزاء بعضهم بعضا ،وهم ينحدرون يف غالب
األحيان من الطبقة املتوسطة التي تتركز يف املدن
الكبرى ،بعكس جماهير احلرس الثوري املنحدرة من
املناطق األكثر فقرا .ويف حني شغل حرس الثورة
املواقع القتالية ،انخرط التكنوقراط يف املؤسسات
مكتسبني نظرة أكثر انفتاحا إلى العالم.
يتجلى هذا التناقض بني النظرتني على مستويات عدة
من النقاش السياسي اإليراني ،حتى فيما تعلق
بالسياسة اخلارجية ،ففي أعقاب التوصل إلى االتفاق
النووي مع الدول الكبرى ،صورت وسائل اإلعالم
املقربة من احلرس الثوري وزير اخلارجية محمد جواد
ظريف على أنه ليس ثوريا حقيقيا ،وهي نفس
االتهامات التي طالت وزير النفط بيجن زنكنة الذي
وصل إلى منصبه على حساب رستم قاسمي املقرب
من احلرس ،مشيرة إلى أنه بينما كان ظريف يدرس يف
جامعة دنفر ،كان قادة احلرس الثوري واقفني يف
اخلنادق يقاتلون ضد نظام صدام حسني.
غير أن اجلنراالت يدركون جيدا حاجتهم إلى
التكنوقراط من أجل إدارة الدولة والعالقات مع
العالم اخلارجي ،ما يضع سقفا مرنا دائما ملعركة الشد
واجلذب الدائرة بني الطرفني ،ويبقى السجال
مستمرا.
وعلى الرغم من التوسع الهائل
لنفوذ احلرس الثوري فإن
لم يجر ذلك االستفتاء أبدا ،ويف وقت الحق غيَّر خامنئي "الزاهد" الدستور مبا يسمح له
األبجديات التأسيسية التي تضع
مساحة بني اجليش والعمل
باالستمرار يف منصبه لألبد ،وحتى عالقته مع رفيق دربه "رفسنجاني" لم تدم على
السياسي -التي حرص خامنئي
حالها .يف البدء كان كال الرجلني ينتميان يف ظاهر األمر إلى معسكر اليمينيني
على عدم حتطيمها بالكلية -جتعل
احلرس مجبرا على االستعانة
العمل ،كما الرأسماليني يف النظام اإليراني ،من سعوا الكتساب النفوذ على حساب اليساريني بعد
بالتكنوقراط من أجل
أنه سيكون دائما بحاجة إلى
وفاة اخلميني .وبالنسبة خلامنئي كانت تلك إحدى تصريفات قدر لم يحسب له من قبل،
الغطاء الالهوتي الذي مينحه له
أما بالنسبة لرفسنجاني فقد كان خامنئي شخصا ضعيفا نسبيا لم يكن ليعوقه يف
رجال الدين وعلى رأسهم
خامنئي.
صياغة مشروعه اجلديد للدولة ،وهو مشروع رغب رفسنجاني يف تنفيذه من خالل مقعد
يعني ذلك أمرين ال ميكن إغفال
الرئاسة لبناء اقتصاد يقوم على القطاع اخلاص مع دولة أكثر انفتاحا على العالم
أي منهما :أن املرشد العجوز
به
يستهان
سيكون عامل حسم ال
اخلارجي ،رغم اتفاق( )3الرجلني على أهمية احلفاظ على دولة يحكمها رجال الدين.
يف حتديد خليفته إذا اختار
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ولد علي اخلامنئي يف  19أبريل /نيسان  1939املوافق لـ 28
صفر  1358هـ مبدينة مشهد ،وكان ثاني أوالد العائلة.
وكان والده جواد اخلامنئي ،من أبرز علماء مشهد.وجده هو
حسني اخلامنئي من علماء آذربيجان املقيمني يف النجف.
والدته ابنة سيد هاشم جنف آبادي ،أحد علماء مشهد
املعروفني وكانت عاملة مببادئ القضاء الديني واملبادئ
األخالقية.
نسبه  :وأمّا نسبه فهو :علي بن جواد بن حسني بن محمد
بن محمد تقي بن ميرزا علي أكبر بن فخر الدين بن ظهير
الدين بن قطب الدين بن روح اهلل بن رضا بن جالل بن
بايزيد بن بابا هاشم محمد بن حسن بن حسني بن محمود بن
جنم الدين بن مجد الدين بن فتح اهلل بن روح اهلل بن نيك
الدين بن عبداهلل بن محمد بن عبد اجمليد بن شريف الدين بن
عبد الفتاح بن مير علي بن علي بن علي بن عباس الضرير
بن أحمد بن محمد املدائني بن احلسن بن احلسني بن احلسن
األفطس بن علي األصغر بن زين العابدين بن احلسني بن
علي بن أبي طالب.
قضى اخلامنئي فترة طفولته برعاية والده الذي كان شديد
احلرص على تربية أبنائه وتعليمهم ،وعطوفًا ومحبًا لهم يف
الوقت نفسه ،وأمه التي كانت أكثر حنانًا وعطفًا .ونشأ يف
أسرة تعيش احلياة البسيطة لكنها أسرة دينية ومنجبة لعلماء
الدين.
دراسته وأساتذته
يف سن الرابعة من عمره تعلّم القران يف الكتّاب مع شقيقه
األكبر ،ثم أمتّ دراسته اإلبتدائية يف مدرسة دار التعليم
الديني .بعد إمتامه الدراسة اإلبتدائية دخل مدرسة (سليمان
خان) ثم مدرسة (نواب) لتلقي دروس آداب اللغة العربية
واملنطق والفقه واألصول والفلسفة وذلك على يد أشهر
املدرسني والعلماء يف مدينة مشهد يف تلك الفترة من أمثال
الشيخ هاشم قزويني وجواد آقا طهراني وأحمد مدرس
يزدي .يف سنّ الـ ،16أي بعد إمتامه مرحلة السطح ،بدأ
بتلقي دروس اخلارج (املرحلة العليا) لدى املرجع امليالني.
استغرقت دراسته هذه سنتني ،حيث زار العتبات يف العراق،
وأتاحت له تلك الرحلة فرصة حضور دروس معظم علماء
النجف ،إال أن والده طلب منه العودة إلى إيران .يف عام
1958م قدِم إلى مدينة قم ودخل حوزتها العلمية إلكمال
دراسته الدينية العالية يف الفقه واألصول من خالل حضوره
دروس كبار األساتذة فيها من قبيل حسني البروجردي وروح
اهلل اخلميني وإحلاج آقا مرتضى احلائري وسيد محمد حسني
الطباطبائي ،وقد قضى أثناء ذلك مرحلة دراسية مفعمة
بالنشاط العلمي والفكري .واستمرت دراسته حتى عام
 1964حيث قطعها للعودة للعناية بوالده بسبب مرض ألم
به.
أسرته  :زوجته:منصوره خجسته باقرزاده أبنائه:
مصطفي ،ومجتبي ،ومسعود وميثم أمَا ابنتيه :بشرى،
وهدي
انضمامه إلى املعارضة اإليرانية
يف سنة  1962م حينما كان اخلامنئي يف قم وانطلقت حركة
املعارضة ضد نظام الشاه ،انخرط هو أيضاً يف التنظيمات
املناوئة للنظام .وأصبح ناشطا يف تلك التنظيمات .ما اضطّر
احلكومة اإليرانية إلى اعتقاله ستة مرات خالل الفترة
 1975-1962بسبب نشاطاته املناوئة للحكومة .ويف آذار
 1978نفته احلكومة اإليرانية إلى ايرانشهر لثالثة سنوات غير
ان سراحه اطلق بعد فترة وعاد بعدها إلى مدينة مشهد
ليستمر يف نشاطاته ضد احلكومة (.عن ويكيبيديا)
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 Placesوأماكن

محمد عبدالرحمن عريف
كُثر يعرِفونه باألهَوازِ وال يعرِفونهُ باألحَوازِ
(خُوزستان بالتسمية اإليرانية احلالية) ،مدينة
شُيدت على ضفاف نهر كارون.
تقع على مساحة تبلغ نحو  370ألف كلم،
ويفصلها عن الدولة الفارسية سلسلة جبال
زاجروس شرقاً ،ويحدها غرباً اخلليج
العربي ،وشماالً سلسلة جبلية أخرى هي
جبال كردستان العراق ،التي تفصل اإلقليم
عن مناطق األكراد ،وتبدأ حدود اإلقليم
جنوباً من مضيق هرمز.
يعود تاريخ األحَواز إلى عصور سحيقة

جتد ذكر األحواز يف التاريخ العربي اإلسالمي
بشكل كبير كما يف كتاب البداية والنهاية
وتاريخ الطبري وآثار البالد وأخبار العباد
لزكريا بن محمد بن محمود القزويني.
لكن تاريخ اإلقليم األقدم يعود إلى العهد
العيالمي 4000ق.م ،حيث استطاع
العيالميون عام2320ق.م اكتساح اململكة
األكّادية واحتالل عاصمتها أور ،ثم خضع
للبابليني ثم اآلشوريني ،وبعدهم اقتسمه
الكلدانيون وامليديون.
ثم غزاه األَخمينيون بقيادة قورش عام
539ق.م ،وخضع اإلقليم لإلسكندر
األكبر ،وبعد موته خضع للسلوقيني منذ عام
311ق.م ،ثم للبارثيني ثم األُسرة الساسانية
التي لم تبسط سيطرتها على اإلقليم إال يف عام
241م.
قامت ثورات متعددة يف اإلقليم ضد الغزاة
الفرس مما اضطر هؤالء إلى توجيه حمالت عسكرية
كان آخرها عام 310م حني اقتنعت اململكة الساسانية
بعدها باستحالة إخضاع العرب ،فسمحت لهم
بإنشاء إمارات تتمتع باستقالل ذاتي مقابل دفع ضريبة
سنوية للملك الساساني.
ويؤكد املؤرخ اإليراني أحمد كسروي أن قبائل بكر
بن وائل وبني حنظلة وبني العم ،كانت تسيطر على
اإلقليم قبل مجيء اإلسالم.
ثم خضعت القبائل العربية للمناذرة من سنة 368م
إلى 633م .إلى أن فتحها العرب عام 637م بقيادة
أبي موسى االشعري .وانحلت هذه القبائل يف
صحيح أن املستعمرات الواقعة على السواحل الفارسية
وميثل نفط األحواز شريان احلياة األساسي واألهم
يف
املنطقة
القبائل العربية األكبر منها والتي استوطنت
ال تخص اجلزيرة العربية ذاتها ،ولكن بالنظر إلى أنها
إليران؛ إذ يصدر اإلقليم قرابة  %80من نفط إيران
على
قضى
السنوات األولى للفتح اإلسالمي الذي
العرب
لسان
ألهلها
وألن
الفرس،
بالد
عن
مستقلة
وغازها الطبيعي .وأدى اكتشاف النفط إلى تنافس
اإلمبراطورية الساسانية.
عنهم".
موجزة
نبذة
بإيراد
عنيت
فقد
وعاداتهم؛
القوى للسيطرة عليها بعد تفكك الدولة العثمانية.
منذ
عربية
قبائل
سكنت
وإن
ويف جنوب األهواز،
ظلت األحواز دولة عربية موحدة يف الفترة ما بني 637م باإلضافة ألنهار باطن األرض ،يعد اإلقليم أكبر
كان
فقد
املنطقة
تلك
قحولة
بسبب
قدم التاريخ ،لكن
و1925م ،إال يف حلظات ضعف عابرة كتلك التي
مسطح سهلي خصب يف إيران؛ إذ جتري خالله أنهار
البحر.
على
اعتماد عيشهم
متثلت باحتالل املغول لإلقليم والقضاء على الدولة
كبيرة كنهر كارون ،الذي يستخدم أيضاً لعبور السفن
الدامنارك
حلساب
عمل
الذي
األملاني
يقول الرحالة
العباسية هناك.
القادمة من املوانئ الواقعة على شواطئ اإلقليم،
عام
العربية
اجلزيرة
جاب
الذي
نيبور،
كارسنت
العربية
املشعشعية
الدولة
بقيام
الكبوة
هذه
وانتهت
وتعد هذه املوانئ أهم موانئ إيران وأكبرها إذا ما
1762م:
اتخذت
والتي
1436م،
عام
فالح
بن
محمد
بزعامة
قورنت ببقية املوانئ اإليرانية.
"لكنني ال أستطيع أن أمر بصمت مماثل باملستعمرات
مدينة احملمّرة مركزاً لها ،وحافظت على بقائها دولةً
وذلك بعد تأهيل نهر كارون وإعادة فتحه للتجارة
األكثر أهمية ،التي رغم كونها منشأة خارج حدود
عربيةً مستقلة نحو ثالثة قرون بني دولتني كبيرتني؛
وإنشاء خطوط سكك حديدية مما جعل مدينة األحواز
اجلزيرة العربية ،هي أقرب إليها ،أعني العرب
الفارسية والعثمانية.
مرة أخرى تصبح نقطة تقاطع جتاري.
املتحالفني
القاطنني الساحل اجلنوبي من بالد الفرس،
إلى أن ارتبط مصيرها ارتباطاً وثيقاً باكتشاف النفط،
سبق أن حكمها الشيخ "خزعل الكعبي" الذي غير
اخلاضعني
على الغالب مع الشيوخ اجملاورين ،أو
سليمان"
"مسجد
مدينة
يف
حفر
الذي
النفط
بئر
وكان
اسمها إلى الناصرية .وجاء االكتشاف السابق للنفط
هذه
أن
على
لتدل
لهم ،حيث تتفق ظروف مختلفة
األوسط،
الشرق
منطقة
يف
النفط
آبار
أول
1908م
عام
ليوطد عالقاته الدولية ،وجعل منه مركز قوة يف
القبائل استقرت على اخلليج العربي (الفارسي يف
وتأسست أول وأضخم مصفاة له يف الشرق األوسط يف
مواجهة اجليران ،وكان حليفه األبرز بريطاني التي
كتاب نيبور) قبل فتوحات اخللفاء ،وقد حافظت
"عبدان" عام 1913م.
دوماً على استقاللها".
ويتابع" :ومن املضحك أن يصور جغرافيونا
جزءاً من بالد العرب كأنه خاضع حلكم ملوك
مع اندالع احلرب العاملية األولى توطدت مكانة الشيخ "خزعل" نظراً للموقع
الفرس ،يف حني أن هؤالء امللوك لم يتمكنوا
قط من أن يكونوا أسياد ساحل البحر يف
االستراتيجي إلمارة احملمرة على اخلليج العربي.وبعد عام 1920م ،تسارعت
بالدهم اخلاصة .لكنهم حتملوا -صابرين على
وتيرة األحداث؛ فمع جناح الثورة البلشفية يف روسيا أدارت بريطانيا ظهرها
مضض -أن يبقى هذا الساحل ملكاً للعرب".
صوروا
ثمّ يعقب" :لقد أخطأ جغرافيونا ،حني
للرجل ،وبدأت يف التخلي عنه شيئاً فشيئاً حتى سقط عام 1925م يف قبضة
لنا جزءاً من اجلزيرة العربية خاضعاً حلكم
الفرس ،ألن العرب هم الذين ميتلكون -خالفاً الدولة البهلوية اإليرانية ،ومت إقصاء أَمير عَربستان وضَم اإلقليم إلى إيران ،لـ
لذلك -جميع السواحل البحرية لإلمبراطورية
(يعطي من ال ميلك من ال يستحق) .وتوجت باعتقاله على ظهر طراد بريطاني.
الفارسية :من مصب الفرات إلى مصب
اإلندوس (يف الهند) على وجه التقريب.

منطقة عربية محتلة من قبل ايران

األحواز أم األهواز ..عودة للتاريخ
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منحته يف 1910م لقب "سير" وعِدة أوسمة.
ومع اندالع احلرب العاملية األولى توطدت مكانة
الشيخ "خزعل" نظراً للموقع االستراتيجي إلمارة
احملمرة على اخلليج العربي.
وبعد عام 1920م ،تسارعت وتيرة األحداث؛ فمع
جناح الثورة البلشفية يف روسيا أدارت بريطانيا ظهرها
للرجل ،وبدأت يف التخلي عنه شيئاً فشيئاً حتى سقط
عام 1925م يف قبضة الدولة البهلوية اإليرانية ،ومت
إقصاء أَمير عَربستان وضَم اإلقليم إلى إيران ،لـ
(يعطي من ال ميلك من ال يستحق) .وتوجت باعتقاله
على ظهر طراد بريطاني.
بعدها أصبحت األحواز وعاصمتها احملمرة محل نزاع
إقليمي بني العراق وإيران .واندلعت موجات من
الثورات يف أعقاب االحتالل اإليراني لألحواز بعد
أقل من ستة أشهر من سيطرة اجلنود اإليرانيني على
اإلقليم.
وظل هذا الكفاح حتى دعم األحوازيون الثورة
اإليرانية عام 1979م ضد نظام الشاه ،وجنحوا يف
تعطيل كامل اإلنتاج النفطي ،وإرباك االقتصاد ،وشل
حركة البالد ،وكان الشيخ اخلاقاني؛ القائد الروحي
لألحواز يف هذه الفترة ،على اتصال بقائد الثورة
اخلميني قبل مجيئه إلى إيران.
ورغم التنسيق والعالقات الودية بني ثورة اخلميني
والعرب األحواز فإن تغيّراً لم يحدث على حياة
األحوازيني ،بل ازدادت قبضة احلكومة املركزية يف
طهران وطأة على اإلقليم ،وغيّرت اسمه الذي يشير
ألصول سكانه العربية إلى "خُوزستان".
فهل هي األحَواز العَربية أم خُوزستان اإليِرانية؟...
لِنحتكم للتَاريخ.
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لشعبافسطلنشيع،باألفوىسطمتثليت،يفألنقوىامتثسلفرتةيفنقالوسضرةف"هاليوخرف"تهأالضيبفعمخهالتأغضربيعمحهنيالتغريحني
نيكي هايلي:
أكثر النساء
عداءً للعرب

وقبل تعيينها سفيرة لدى مجلس األمن ،كانت هيلي قد
وقعت على تشريع حكومي إلجهاض حملة مناصرة
للفلسطينيني ضد االستثمار يف إسرائيل ،تعرف باسم ”
مقاطعة وفضح و عقاب” ،األمر الذي جعل إسرائيل أول من
ترحب بترشيحها لهذا املنصب.كما ذكرت تقارير أن نيكي
هيلي من اشد الداعمني لقرار ترامب مبراجعة االتفاق
النووي مع إيران  ،حتى أن البعض يقول انها هي
من”همست يف أذنه التخاذ هذا القرار”.

" أنت تواصلني املوافقة على اإلبادة اجلماعية
للشعب الفلسطيني"..
"أنت شريكة لإلرهابيني واحملتلني!!"

نيكي هايلي مع الرئيس اإلسرائيلي

بهتافات تدين املواقف األمريكية الداعمة إلبادة
فلسطني ،متكن طالب جامعة "هيوسنت" األمريكية
من فعل ما لم يجرؤ على فعله مندوبو األمم
املتحدة ،والعالم أجمع ،إذ ذهبت املندوبة
األمريكية يف األمم املتحدة "نيكي هايلي" إللقاء
محاضرة حول "التحديات الدولية والقيادة" يف
جامعة هيوسنت ،لكنها عادت "خائبة األمل" ،بالـ
"استقبال" غير املتوقع ،والذي استحقته بجدارة.
لم يقتصر األمر على مجرد "هتافات" يف القاعة ،بل
طالبوها بإلغاء احملاضرة ،حتى "صمتت"!

األمريكية ليس له صلة بالتظاهرات عند حدود
غزة.
فاحلقيقة أن التي تتحلى بضبط النفس هي فلسطني،
التي شهدت نكبتني جديدتني يف الذكرى الـ 70لنكبة
الشعب الفلسطيني ،األولى متثلت يف نقل السفارة
األمريكية إلى القدس ،والثانية عندما استشهد 58
فلسطينياً يف اليوم نفسه.
أما عن "سوريا" ،فتؤكد هايلي مراراً أن بالدها لن
تسحب قواتها منها حتى تنجز أهدافها كاملة،
بحيث أن القوات األميركية "محملة وجاهزة" لشن
ضربات عقابية مستقبلية يف حال معاودة الرئيس
بشار األسد استخدام السالح الكيميائي ضد شعبه.
ولكن ،برأيها ما الفرق بني "ضربات أميركا"؟
والسالح الكيميائي؟

"الكره" العربي

ردود أفعال "عربية"

حتولت القضية الفلسطينية إلى قضية عربية .أو
لنكن أكثر واقعية ،لم تكن بعمرها "قضية" تخص
الشعب الفلسطيني وحده.
فكيف ساهمت "هايلي" يف زيادة الطني بلة؟
منذ توليها منصب سفيرة الواليات املتحدة لدى
األمم املتحدة عام  ،2016وهي تسجل لنفسها
"تاريخاً أسود" بالنسبة لكل عربي.
يف  27مارس  ،2017قالت هايلي يف املؤمتر
السنوي للوبي اليهودي األميركي "آيباك" إنها ترتدي
الكعب العالي ليس من أجل املوضة بل لتضرب به
رأس كل من يرتكب خطأً ضد إسرائيل .ماذا
يسمى هذا النوع من التصريح؟ وكيف توصلت إلى
ما هي عليه إن كانت تفتقد "أخالقيات الكالم
والتعبير عن النفس"؟!
يف  20ديسمبر املاضي ،عندما صوتت أكثر من
 120دولة على قرار يطالب الواليات املتحدة بإلغاء
اعترافها بالقدس عاصمة إلسرائيل ،هددت هايلي
"بقطع املساعدات"! ولكن السؤال الذي يطرح
نفسه ،كما قالت القيادية الفلسطينية ،حنان
الشعراوي" ،من عيّنها مشرفة على العالم؟!".
أما مؤخراً ،يف  14مايو  ،2018بعد "مجزرة قطاع
غزة" يوم نقل السفارة األمريكية للقدس وذكرى
النكبة الفلسطينية ،قالت هايلي يف اجتماع طارئ
جمللس األمن على خلفية "التوتر يف األراضي
الفلسطينية"" :ال يوجد أي بلد يف هذا اجمللس يتحلى
بضبط النفس أكثر من إسرائيل .ويف احلقيقة فإن
سجل العديد من الدول املوجودة هنا اليوم ،يشير
إلى أنها ستتصرف بدرجة أقل بكثير من ضبط
النفس" ،وأضافت أن "منظمة حماس هي التي
حترض على العنف ،منذ سنني قبل أن تقرر
الواليات املتحدة نقل سفارتها".
رفضت الشعراوي ادعاء هايلي بأن افتتاح السفارة

أما عن ردود أفعال "الشارع العربي" ،فقالت
إحداهن":تعليقي مش عن نيكي هايلي ولكن
تخيلوا قديش فيه احترام وإدراك الحترام حرية
التعبير للمواطن! ملا نوصل لهيك مرحلة راح نحد
كثير من الفساد واملفسدين اللي خربوا هالبالد".
وقال آخر "ال تكلمني عن العروبة وال عن الدين
عندما يكون هناك طالب أمريكيون من جامعة
هيوسنت األمريكية يقاطعون خطاب مندوبة بالدهم
يف األمم املتحدة نيكي هايلي ،ويتهمونها باملشاركة
يف إبادة الشعب الفلسطيني ،ويصفونها بالقاتلة.
بينما هناك مثقفون وإعالميون عرب يؤيدون
إسرائيل ويعتبرونها دولة سالم".
احلقيقة أننا شعوب تخاف من التغريد خارج
السرب!
هذا ال يريد إيقافه يف أحد املطارات ،وهذا يخاف أن
يخسر وظيفته ،واخلاسر الوحيد هو الفلسطيني
املتفائل ،الذي ال يزال مفتاحه يف جيبه ،والذي يظن
أنه سيعود إلى "دياره" يوماً ما.
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جاهلة و أكثر إسرائيلية من نتنياهو

بتاريخ  2أبريل ،2017اتهم الصحفي اإلسرائيلي
جدعون ليفي املساند حلقوق الشعب الفلسطيني
،نيكي هايلي ،بأنها جاهلة بالقضية الفلسطينية
وأنها أكثر إسرائيلية من نتنياهو.
وجاء يف املقال املنشور يف صحيفة "هآرتس"
اإلسرائيلية "هايلي كما يبدو جاهلة و مت غسل
دماغها يف كل ما يتعلق مبا يحدث هنا وما حدث يف
املئة سنة املاضية .وهي ال تعرف أي شيء عن
الوضع احلالي يف املنطقة ،وهي التي جعلت رئيسة
جلنة األمم املتحدة تستقيل بعد أن جاء يف تقرير

األخيرة بأن هناك ابرتهايد يف اسرائيل .هل تعرف
هايلي ما هو االبرتهايد؟ وهل تعرف ما هي
اسرائيل؟"

واضاف "هايلي تفاخرت أيضا بعملها التغييري حني
أبعدت سالم فياض ،الفلسطيني املعتدل ،عن
منصب مبعوث االمم املتحدة الى ليبيا ،واعترفت بأن
هذا فقط ألنه فلسطيني .ووقفت لها األيباك (حتية
ملوالئها إلسرائيل) مقاطعة الفلسطينيني هي أمر
مشروع حسب رأيها وحسب رأيهم".
وكحاكمة جلنوب كارولينا كانت أول من سنت
القوانني ضد حركة املقاطعة" بي .دي .اس" وهذا
أمر مخجل آخر"
 .على حد تعبير جدعون ليفي.

يف شهر جوان املاضي ،أدت هايلي زيارة الى مناطق
االحتالل اإلسرائيلي .وقامت رفقة ضباط من قيادة
اجليش اإلسرائيلي وسفير إسرائيل باألمم املتحدة،
داني دانون ،بجولة ميدانية يف منطقة غالف غزة
بجوار احلدود مع غزة ،وكذلك بجولة بطائرة
مروحية فوق احلدود الشمالية مع سورية ولبنان.
وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" تضمنت
اجلولة يف غالف غزة ،زيارة نفق قدمي ادعت
إسرائيل أنه حلركة حماس ومت اكتشافه بجوار
مستوطنة "العني الثالثة".
يف كلمة أمام مؤمتر اللجنة األمريكية اإلسرائيلية
للعالقات العامة (إيباك) يف مارس املاضي  ،قالت
هايلي إن " أيام توجيه التهم واإلدانة إلسرائيل قد
انتهت.على كل من يقول إنك ال تستطيع حتقيق
شيء يف األمم املتحدة ،فإنهم بحاجة إلى معرفة أن
هناك شرطيا جديدا يف املدينة".
وأضافت" أنا أنتعل حذاء بكعب عال ،ليس من أجل
املوضة ،ولكن لركل أي شخص يرتكب خطأ يف
املرة القادمة" ،يف اشارة الى قرار مجلس األمن
 2334املتعلق باملستوطنات اإلسرائيلية ،حيث لم
تستعمل فيه امريكا حق النقض"الفيتو" و اكتفت
بالتحفظ و وقع مترير القرار ،وكان ذلك يف عهد
الرئيس السابق باراك أوباما.
وقبل تعيينها سفيرة لدى مجلس األمن ،كانت هيلي
قد وقعت على تشريع حكومي إلجهاض حملة
مناصرة للفلسطينيني ضد االستثمار يف إسرائيل،
تعرف باسم " مقاطعة وفضح و عقاب" ،األمر الذي
جعل إسرائيل أول من ترحب بترشيحها لهذا
املنصب.
كما ذكرت تقارير أن نيكي هيلي من اشد الداعمني
لقرار ترامب مبراجعة االتفاق النووي مع إيران ،
حتى أن البعض يقول انها هي من"همست يف أذنه
التخاذ هذا القرار".
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من هي نيكي هالي

نيمراتا راندهاوا "نيكي" هالي (من مواليد  20يناير
 )1972هي سياسية أمريكية من أصل هندي
تابعة للحزب اجلمهوري شغلت منصب محافظ
والية كارولينا اجلنوبية منذ عام  2011.قبل
انتخابها يف  2010كمحافظ للوالية رقم ،116
مثلت مقاطعة ليكسينغتون يف مجلس النواب يف
كارولينا اجلنوبية .وهي أول امرأة تكون مبثابة
محافظ لوالية كارولينا اجلنوبية يف سن ال ،43
كما أنها كانت أصغر محافظ يف الواليات
املتحدة.
هي احملافظ األمريكي الهندي الثاني يف الواليات
املتحدة ،بعد بوبي جندال من لويزيانا .كما أنها
تشغل أيضا منصب الرئيس جمللس أمناء جامعة
كارولينا اجلنوبية خالل فترة عملها يف املكتب .يف
 ، 2012أعلن املرشح اجلمهوري ميت رومني
نيته يف اتخاذها كنائبة له يف إنتخابات الرئاسة
األمريكية عام . 2012
لكنها رفضت هذا العرض معللة إياه بانشغالها
مبنصب حاكمة جنوب كارولينا .يف  23نوفمبر
 ،2016أعُلن أن نيكي هالي سترشح ملنصب
سفيرة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة يف
إدارة الرئيس املنتخب دونالد ترامب ،بانتظار
موافقة مجلس الشيوخ .وافق مجلس الشيوخ
على ترشيح دونالد ترمب لها لتشغل منصب
مندوبة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة .يف
عام  ، 2016مت اختيارها من قبل مجلة تيم
كواحدة من أكثر الشخصيات املؤثرة لعام 2016
حياتها

ولد أهلها يف منطقة امريتسار من بنجاب (الهند)
والية البنجاب يف الهند حيث كان والدها يدرس
يف جامعة البنجاب الزراعية و كانت والدتها قد
حصلت على شهادة احملاماة من جامعة دلهي.
هاجر والداها إلى كندا سنة  1969و حصل
والدها على شهادة من جامعة كولومبيا البريطانية
و بعدها انتقلوا إلى والية كاروالينا اجلنوبية يف
الواليات املتحدة حيث ولدت نيكي.
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طفلي
عنيد…
كيف
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كتابة وحترير :وفاء احلكيري  -هو سؤال
تطرحه عديد األمهات ،خاصة من كانت يف
طور “سنة أولى ماما“ ،حيث سرعان ما
تتفاجأ بسلوك العناد الذي يصدر من طفلها،
وال تعرف األسباب وراء ذلك ،هل أن ذلك
سلوك فطري يف الطفل أم أنه إعالن عن
بداية طابع األنسنة والتعبير عن شخصه
ووجوده داخل نطاق األسرة واحمليط؟

وقد صنفت عديد املراجع العناد ،ضمن
اضطرابات السلوك الشائعة ،عند األطفال وقد
يحدث ملدة وجيزة أو مرحلة عابرة أو يكون
منطاً متواصالً وصفة ثابتة وسلوكاً وشخصية
للطفل ،حيث يرفض الطفل ما يؤمر به أو يصر
على تصرف ما ،ويتميز العناد باإلصرار وعدم
التراجع حتى يف حالة اإلكراه
وقد ذكر الدكتور أسامة عرفة ،أن العناد
يظهرعندما يتمكن الطفل من املشي والكالم
قبل سن الثالث سنوات من العمر أو بعد
السنتني األوليني ،وذلك نتيجة لشعوره
باالستقاللية ،ونتيجة لنمو تصوراته الذهنية،
فيرتبط العناد مبا يجول يف رأسه من خيال
ورغبات”.
وقد يستمر العناد إلى مرحلة املراهقة ”،حيث
يأتي العناد تعبيراً لالنفصال عن الوالدين،
ولكن عموماً ومبرور الوقت يكتشف الطفل أو
املراهق أن العناد والتحدي ليسا هما الطريق
السوي لتحقيق مطالبه؛ فيتعلم العادات
االجتماعية السوية يف األخذ والعطاء،
ويكتشف أن التعاون والتفاهم يفتحان آفاقاً
جديدةً يف اخلبرات واملهارات اجلديدة،
خصوصاً إذا كان األبوان يعامالن الطفل بشيء
من املرونة والتفاهم وفتح باب احلوار معه ،مع
وجود احلنان احلازم”.
أنواع العناد عند األطفال
صنفت املراجع عناد األطفال إلى  3أنواع،
وهي العناد املتكرر ،والعناد العرضي والعناد
املرضي ،الذي يعد نادر جدا وترفقه بعض
األمراض العصبية والنفسية ويف هذة احلالة
يكون الطفل يف حاجة ماسة إلى عرضه على
اخصائيني نفسيني لعالجه.
أسباب العناد
حدد الدكتور أسامة ،وهو اخصائي عالج
أطفال ،أسباب العناد عند األطفال:
رغبة الطفل يف تأكيد ذاته ،حيث إن الطفل مير
مبراحل للنمو النفسي ،وحينما تبدو عليه
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عالمات العناد غير املبالَغ فيه فإن ذلك يشير إلى مرحلة
النمو ،وهو ما يساعد الطفل على االستقرار واكتشاف
نفسه وقدرته على التأثير.
التدخل بصفة مستمرة من جانب اآلباء وعدم املرونة يف
املعاملة :فالطفل يرفض اللهجة اجلافة ،ويتقبل الرجاء،
ويلجأ إلى العناد مع محاوالت تقييد حركته ،ومنعه
من مزاولة ما يرغب دون محاولة إقناع له.
االتكالية :قد يظهر العناد ردَّ فعل من الطفل ضد
االعتماد الزائد على األم ،أو االعتماد الزائد على املربية
أو اخلادمة.
الشعور بالعجز :إن معاناة الطفل وشعوره بوطأة خبرات
الطفولة ،أو مواجهته لصدمات ،أو إعاقات مزمنة جتعل

العناد وسيلة ملواجهة الشعور بالعجز والقصور
واملعاناة.
الدعم واالستجابة لسلوك العناد :إن تلبية مطالب
الطفل ورغباته نتيجة ممارسته للعناد ،تُعلِّمه سلوك
العناد وتدعمه ،ويصبح أحد األساليب التي متكِّنه
من حتقيق أغراضه ورغباته.
عالج العناد عند األطفال
ولكن رغم األسباب املذكورة حول العناد ،فإن
اخلبراء واملهتمني مبجال الطفولة ،قد حددوا الكثير
من الطرق العالجية الفعّالة التي تساعد اآلباء
واألمهات يف التخلص من هذا السلوك:
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 االبتعاد عن النموذج الذي يتخذه الطفل مثاله. االبتعاد عن التدليل املفرط واالستسالم الكاململطالب الطفل حتى غير املعقول منها.
 التركيز على السلوك اإليجابي وتشجيعه وإهمالالسلوك السلبي.
 إعطاء فرصة للطفل للتخلص من نشاط وطاقاتهبتوفير أماكن للعب أو االشتراك فى األلعاب
املناسبة لعمره.
 اختيار ألعاب الكترونية مناسبة لعمره وال تزيدتوتره وعصبيته.
 تنمية شعور الطفل بالسعادة واملرح وتوفير راحةوهدوء وحياة أسرية جميلة.
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نصيحة
لتكوني جذابة
وساحرة على الدوام
 -3إحرصي على اإلعتناء ببشرتكِ .فالبشرة
اجلميلة ،النقية والناعمة لها تأثير بالغ على
أنوثتكِ .وال تنسي أن الشعر الزائد له تأثير
سلبي على نظرة اجلنس اآلخر إليكِ.

 -9لإلبتسامة سحر وجاذبية خاصة ،شرط أن
تتقني فن اإلبتسام يف الوقت املالئم .ولتكن
إبتسامتكِ جريئة دون الوقاحة ،ودافئة دون
السذاجة.

 -4الرائحة اجلميلة من أهم مزايا املرأة
اجلذابة ،وللعطور تأثير خاص على مركز
اإلحساس لدى اجلنس اآلخر .فليكن إذن
عطركِ مكمالً لنظافة جسمكِ ،شعركِ،
أسنانكِ ،أظافركِ ومالبسكِ.

 -10عند تواجدكِ يف مناسبة معينة ،ال تكوني
متفرجة فقط ،بل حاولي اإلندماج يف األجواء
احمليطة ،فكوني سعيدة وشاركي املوجودين
املأكل واملشرب وحتى الرقص .لكن ال تنسي أن
حتافظي على رقيكِ واعتدالكِ ،كي ال تظهري
مبظهر املرأة السهلة.

 -5إحرصي أن تكون أظافرك دائماً مرتبة .وإن
كنتِ تفضلينها طبيعية ،فيمكنكِ تقليمها
وطالءها بألوان البيج ومشتقاته أو بالطالء
الشفاف ،إلضفاء رونق أنثوي لليدين.
 -6لباسكِ هويتكِ ،فليكن لديكِ "ستايلك"
اخلاص الذي مييزك عن األخريات ويطبع
شخصيتكِ .وحاولي إعطاء كل مناسبة حقها
من اإلهتمام ،األناقة والتميز .وإجعلي
شريككِ يرى فيكِ املرأة املتجددة على الدوام،
لكي تبعدي خطر الروتني الذي قد يهدد
عالقتكما.

جاذبيتكِ قد ال تقتصر على جمالكِ وحسن
مظهركِ .وإذا كنت تعتقدين أن اإلهتمام
بشكلكِ اخلارجي كفيل بجعلكِ محط
األنظار ،فأنتِ مخطئة ..إذ ليس باجلمال
وحده تخطفني األنظار وتأسرين القلوب.
فكثير من النساء متوسطات اجلمال ،قادرات
على جذب اآلخرين بفضل عوامل كثيرة
أخرى غير اجلمال.

فإليكِ 15
74

نصيحة لتتمتعي بجاذبية خاصة
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على الدوام:
 -1أحبي نفسكِ جيداً كي يحبكِ اآلخرون
ويعجبون بكِ.
 -2إتبعي منط حياة سليم ،فتناولي الطعام
الصحي وخذي قسطاً وافراً من النوم .فإن ذلك
من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مزاجكِ
ومظهركِ وسيمدكِ بالطاقة واحليوية الكافية
لتكوني جذابة يف عيون اآلخرين.

 -7إذا كنتِ تعانني من بعض الوزن الزائد،
فحاولي أن تتخلصي من هذه املشكلة وبسرعة.
ألن للشكل اخلارجي تأثيرًا كبيرًا على
جاذبيتكِ .وال تقنعي نفسكِ مبقولة " من يحبني
سيقبلني كما أنا " ،كون هذه املقولة تنطبق على
الطباع فقط وليس على الشكل العام.
 -8كوني لطيفة وخفيفة الظل أينما حللتِ.
فالطباع احلسنة جتذب اإلنتباه اليكِ وتقرّب
الناس منكِ .لكن باملقابل ال تدعي طيبة قلبكِ
تكون سبباً إلستغاللكِ ،ألن املرأة الضعيفة
واملسكينة لن تكسب سوى عطف اآلخرين
وليس إعجابهم.
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 -11كوني محاورة ذكية ومقنعة .فالشريك ال
يريدكِ مستمعة وحسب ،إمنا صاحبة رأي بكافة
األمور ،ما يجعله معجباً بكِ ويفخر بوجودكِ
أينما كنتِ.
 -12ال تفرضي نفسكِ على الرجل مهما كانت
درجة إعجابك به ،فاملرأة سهلة املنال ال ميكن أن
تترك تأثيراً يف أحد ،وتبقى يف نظر اآلخرين
غامضة .أما الواثقة من نفسها ،فهي األقوى
حضوراً واألكثر تأثيراً يف اجلنس اآلخر.
 -13ال تفرضي آراءك ومبادئك على اآلخرين،
فاملرأة املتسلطة رمبا تكون ناجحة يف حياتها
العملية ،إمنا فاشلة يف حياتها العاطفية.
 -14إحترمي مواعيدك مع الشريك وال تدعيه
ينتظركِ طويالً ،ألن هذه احليلة تعطي مفعولها يف
فترة التعارف ،لكن حلظات االنتظار ،يف مرحلة
الحقة ،تتحول الى شعور بامللل.
 -15ال حتاولي أن تكوني نسخة مكررة عن أية
حبيبة سابقة ،فانسي املاضي وكوني بنظر
الشريك بداية جديدة حلياة جميلة.
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إبداعات تعبق بروح الشرق وملسات الغرب

ماذا تلبسني هذا العيد..
قفطانا أم عباءة من بلومارين
أم فستانا من كافالي؟
العيد ال يقتصر على األطفال ،سواء من ناحية امللبس أو العيدية وغيرها من األمور التي تدخل
السعادة إلى النفس ،إذ ال ميكن ان نتجاهل حقيقة أن بداخل كل واحد منا ،مهما بلغ من العمر،
طفال يتسول التميز ويتوق لنيل اإلعجاب ،ال سيما يف هذه املناسبة املهمة .وإذا كان الرجل يف
الغالب ال يحيِّر ،فأزياؤه معروفة وألوانه واضحة ،فإن املرأة ،على العكس منه ،جتد نفسها يف
كل عيد أمام حتد جديد ،إذ عليها ان تختار ما يتماشى مع اجواء العيد والبيئة العربية ،وما هو
مواكبا خلطوط املوضة ،ومتجددا يف الوقت ذاته.
ورغم كل ما تتمتع به األزياء الشرقية التي توارثناها
جيال بعد جيل ،من جمال ودفء وسحر ،إال ان
النفس تهفو أحيانا إلى التغيير .ففي هذه املناسبة،
مثال ،تخرج املرأة املغربية أجمل قفاطينها الستقبال
األهل واالقارب وتبادل الهدايا معهم ،الهدايا
تكون يف الغالب على شكل حلويات وفطائر ،فيما
تلجأ املرأة الشرقية إلى عباءاتها الفخمة.
لكن املشكلة يف هذه األزياء انها تكون احيانا مثقلة
بالتطريزات والتفاصيل إلى حد يعيق احلركة،
وبالتالي يناسب املرأة التي تنوي اجللوس طوال
الوقت ،فقط .أما الشابة التي متيل إلى احلركة،
فإنها جتد صعوبة يف التكيف مع هذه التصاميم
الفخمة ،وتفضل عليها التصاميم العصرية أو
الغربية ،رغم ما يسببه األمر من إثارة حلفيظة
األهل .وحتى يف هذه احلالة ،فهي تواجه مشكلة
تتمثل يف أن فساتني السهرة ،كما تسميتها،
مخصصة للمساء والسهرة ،وهذا يجعلها نشازا
خالل النهار ،بل وقد تبدو املرأة متكلفة فيها بعض
الشيء ،هذا عدا ان الكثير من تصاميمها ال تناسب
أجواء العيد والبيئة العربية ،وحتتاج إلى إيشارب أو
كنزة مفتوحة وما إلى ذلك.
احلل يف هذه احلالة قدمه كبار املصممني يف املواسم
األخيرة ،حني زاوجوا بني الشرق والغرب،
وابدعوا قطعا كل ما فيها يعبق بسحر األول،
ويحمل خفة وعملية الثاني ،خصوصا بعد أن وجه
العديد منهم األنظار إلى ثقافات بعيدة ،من املغرب
إلى الهند مرورا باجلزيرة العربية .فالقفاطني
والعباءات والتطريزات
الغنية فضال عن األلوان
الصارخة والدافئة كانت
حاضرة يف العديد من
عروض الكبار ،الذين
نذكر منهم أنا
موليناري ،صاحبة
ماركة «بلومارين«.
هذه االخيرة جنحت يف
تقدمي مجموعة من
القطع املستوحاة من
القفاطني املغربية
والعباءات العربية تبدو
للوهلة االولى انها من
إبداع عربي محض ،مما
يؤكد انها قامت بدراسة
وافية عنها ،وطعمتها
بالذوق اإليطالي الذي
ال يعلى عليه ،لتكون
76
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النتيجة خلطة يف غاية اجلمال ،وميكن ألي
امرأة ان تختال بها يف أي مناسبة مهمة ،سواء
يف النهار أو يف املساء ،من دون ان تشعر بأنها
مبهرجة أو مبالغة ،أو أن التألق والتميز
ينقصانها.
واألهم من هذا فهي تناسب املرأة الشرقية أكثر
من غيرها ،بالنظر إلى ألوانها .من جهته قدم
البريطاني املهووس بتوابل مدينة مراكش،
وضجيج أفريقيا ،ماثيو ويليامسون ،فساتني ال
تفرق كثيرا عن العباءات يف تصميماتها
وتطريزاتها مع ملسة بوهيمية خفيفة .فاملعروف
عن هذا املصمم انه مهووس بالشرق يزوره يف
كل مجموعة يقدمها ،بل ميكن القول ان
شهرته قامت اساسا على هذا العشق .فقد كان
يف فترة من الفترات ،الوحيد مع ابنة بلده أليس
تامبرلي ،الذي اسهب يف التطريزات
والنقوشات يف فساتني النهار .وكان أسلوبه
هذا هو الذي ساعده للوصول إلى وظيفة
مصمم فني لدار إميليو بوتشي اإليطالية
العريقة ،املعروفة هي األخرى بأسلوبها املنطلق
ونقوشاتها الصارخة ،بعد ان تركها الفرنسي
كريستيان الكروا
ما جنح فيه ماثيو ويليامسون ،إلى جانب أنا
موليناري أنهما احترما الثقافة التي استوحيا
منها هذه اإلبداعات ،ولم يحاوال إخضاعها
لعمليات جذرية إلخفاء معاملها ،بل العكس
كل ما قاما به هو أنهما خففا من تفاصيلها
الكثيرة وفخامتها
الثقيلة ،رمبا ألنهما نظرا
إليها من اخلارج بنظرة
أكثر موضوعية تخلو
من العاطفة .وال شك
انهما بهذا يقتفيان
خطوات الكبار من
الذين يستقون االفكار
ويحترمون املصدر من
أمثال الراحل إيف سان
لوران ،الذي عشق
أجواء مراكش وتأثر
بألوانها ،وطبعا
قفاطينها فقد كان صديقا
للعارضة وسيدة اجملتمع
ثاليتا غيتي ،اول من
سلط الضوء على هذه
املدينة وأكثر من جعلها
نقطة جذب للنجوم

واملشاهير.
فثاليتا كانت عاشقة للقفطان املغربي ،وهي التي
أدخلته إلى ثقافة الهيبيز ،وكانت وراء كل
الترجمات التي رأيناها له يف ما بعد .وإذا كان
القفطان املغربي يدين ألحد يف وصوله إلى
العاملية ،فهو يدين حتما إلى هذه احلسناء التي
سلطت الضوء على جمالياته حتى قبل ان يتنبه
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إليه كبار املصممني من امثال إيف سان لوران ،أو
أوسكار دي الرونتا وغيرهما .املصمم روبرتو
كافالي ،ايضا قدم فساتني ميكن ان تعوض عن
العباءة يف النهار ،نظرا لقصاتها احملتشمة ،إن صح
القول ،وتفاصيلها التي تليق بأي امرأة انيقة ،مثل
هذا الفستان املطبوع بالنقوشات ،ماركته
املسجلة.
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كيف تستقبلني عيد الفطر املبارك
اقترب شهر رمضان أن ينتهي وكلها أيام معدودة ويحل علينا شهر
شوال الذي يحمل معه عيد الفطر السعيد ،ويجب علينا استقبال
العيد واالستعداد له ،تقدم لكي "شملولة" كيفية استقبال العيد.
تنظيف المنزل:
يجب أن يقوم جميع أفراد العائلة باملساعدة يف
تنظيف املنزل ،لذا البد على سيدة املنزل أن تختار
من أمران  ..أما ان تنظف البيت جيدا قبل مجيء
رمضان ،او ان تقسم االعمال بشكل يومي خالل
شهر رمضان ،كما ميكنها االستعانة باحد
ملساعدتها يف ذلك ،وقبل العيد بيومني تنظفه
بشكل عادي ،استعدادا الستقبال املهنئني بالعيد.
شراء مالبس العيد:
يجب على رب االسرة ان يبدا يف التخطيط لشراء
املالبس مبكرا؛ النه مع اقتراب موعد العيد تزداد
االزدحام يف االسواق ،ويصبح من الصعب املشي
يف الشوارع ،وقد يكون من احلكمة احيانا شراء
املالبس قبل قدوم رمضان وتخبئته حلني العيد
وذلك تفاديا للتسوق وقت االزمات ،وتفاديا
لنفاذ املالبس أو املقاسات املطلوبة.
صناعة كحك العيد:
يعتبر كحك العيد من اكثر األمور املبهجة يف
العيد ،والتي يفرح بها الصغار والكبار على
السواء ،وهناك انواعا من احللويات التي حتضر يف
العيد ،ولكن اشهرها كعك العيد او ما يعرف
باملعمول ،ويحشى بحشوات مختلفة ،كالتمر او
الفستق احللبي او اجلوز ،بينما يفضل بعض الناس
شراءه جاهزا ،اال ان ما يحضر يف البيت الذ
بكثير ،واوفر على ميزانية العائلة ،ويدخل
البهجة والسرور على املنزل.
شراء الشوكوالته والحلوى:
البد من تقدمي الشيكوالته واحللوى للضيوف يف
العيد ،فال عيد بدون الشيكوالته ،وهناك انواع
كثيرة منها بحسب احلشوة أو البنكهة مختلفة عن
االخر ،كما أن هناك انواع مختلفة تناسب ميزانية
كل اسرة.
االهتمام بالمظهر الخارجي:
وتأتي هذه النقطة بشكل خاص للكبار ،حيث
يجب ان يكونوا على امت االستعداد الستقبال
املهنئني بالعيد ،وهذا يتطلب االهتمام باملظهر
اخلارجي ،كاالستحمام واحلالقة للرجال،
واالهتمام بالنظافة الشخصية ،اما السيدات
والبنات فعليهم العناية بالبشرة والشعر كان تذهب
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الى الكوافير ،لتصبغ شعرها ،وتهتم بنفسها
الستقبال العيد.

شراء بعض االكسسوارات المنزلية:
وذلك لتزيني املنزل بها ،واعطاء طابع قدوم العيد
على املنزل ،وشراء بعض انواع من الزينة ،واشراك
االطفال يف تعليقها ،مما يشعرهم بالسعادة البالغة
لقدوم العيد.
*ادخلي جوّ العيد
حاولي أن تدخلي جوّ العيد وأن تساعدي زوجك
وأوالدك ليشعروا أنّهم يدخلون العيد قبل موعده،
حاولي أن تشرحي لهم معنى العيد وتساعديهم
ليعرفوا كيف يتصرّفون يف حضور أهل زوجك
وأهلك
•قبل العيد بفتره رتبى دوالب أطفالك وأخرجى ما
به من مالبس لتري املناسب لهم ،فقد تكتشفى
مالبس لم يتم استعمالها من قبل أو غير مستهلكه
إال مرة أو مرتني ،تنفعهم يف العيد حتى لو مت
استكمالها بلمسات بسيطة لتصبح كاجلديدة ،لكى
ال تضغطى على زوجك ماديا يف شراء لبس العيد
وخاصة يف ظل ارتفاع األسعار يف كل شيء ،ويف
نفس الوقت تنتقى املالبس التي لن يتم استعمالها
مجددا لتتبرعى بها للفقراء وتعلمى أوالدك معنى
العطاء وأهمية الصدقة.
•حضّري طعامك

حاولي أن تعريف ماذا تريدين أن حتضّري من طعام
يف العيد وحضّريه قبل أن يحني املوعد وجتدي
نفسك ضائعة ال تعرفني ماذا عليك أن تفعلي،
وفكرى يف أكالت جديدة وموفرة يف نفس الوقت
حتى ال تضغطني على زوجك يف املصاريف،
وخاصة يف ظل ارتفاع األسعار.
•ادعي أقرباءك
ال تنسى أن تدعي أهلك وأهل زوجك إلى مائدتك
يف عيد األضحى ألنّهم سيُسرّون بدعوتك ،ادعيهم
بفرح وال تنسي أحدًا منهم أبدًا ألنّهم سيحزنون
بالتأكيد( ،دون أن تسرفى يف ما ستقدمينه لهم).
•حدّدي خططك للعيد
حاولي أن تعريف إلى أين ستتوجّهني يف العيد مع
زوجك وأوالدك ،حضّري خططك ونظّمي

برنامجك لكى تساعدى زوجك يف برنامج
العيد.
قبل العيد بأيام احرصي على تنظيف البيت جيدا
وخاصة أماكن استقبال الضيوف ،فغالبا ما
ننشغل بتحضير أطيب األطباق وشراء لبس
العيد ويقل االهتمام باملنزل.
•اشتري الهدايا
ال تنسي أن تشتري هدية بسيطة لزوجك وفاجئي
أوالدك أيضًا بهدايا تبهجهم ولو كانت رمزيه
لكي يُسرّوا ويشكروك ألنّك حتملني لهم البهجة
يف عيد الفرح والسعادة.
إذا كان عندك مدخل للبيت ،زيّنِيه بأشياء بسيطة
مبا يناسب موسم األعياد.
وال تنسى تهيئة األوالد مبادة شرعية مبسطة عن
أحكام العيد والغاية منه ،بأسلوب مبسط محبب
إلى النفس ،وحبذا لو كان هذا الطرح بأسلوب
متجدد (مثل تعليق بعض السنن واآلداب املتعلقة
بالعيد على باب غرفه كل فرد باملنزل).
جهّزى أغراض العيد يف وقت مبكر ،وعدم
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االنتظار حتى ليلة العيد أو قبله بيوم أو يومني خاصة
األغراض التي حتتاج إلى وقت مثل مالبس األطفال
ومستلزمات البيت.
وألن جتهيزات العيد ال تقتصر على الترتيب والتنظيف
فقط بل ينبغى إضافة ملسات متجددة على الديكور،
لتستقبل األسرة العيد ببهجة وإشراق ،فمن أهم
األفكار املناسبة للديكور:
االعتماد على األزهار الطبيعية حيث إنها من أجمل
وأبسط وسائل الزينة ،وتساعد على نشر البهجة يف
املكان ،فال تنسني توزيعها بأرجاء الغرف ،واستعملي
مزهريات بألوان مشرقة.
االهتمام باإلضاءة من أهم وسائل التجديد ،فإذا
كانت ميزانيتك تسمح ،ميكن شراء أباجورات جديدة
بألوان مبهجة ،وتنسيقها يف غرف املنزل .ويف حال
كانت ميزانيتك ال تسمح بشراء قطع جديدة ،ميكن
تغيير أماكن املصابيح واألباجورات ،أو جتديد
األباجورات بخامات بسيطة من صنع يديكِ.
تغيير حركة األثاث يف املنزل سيعطيك إطاللة جديدة
لبيتك ويغير من شكله التقليدى التي تعودت األسرة
عليه.
غسل الستائر وكيّها ثم تعليقها ليلة العيد ،وسيشعر
اجلميع بالفرق وكأنها جديدة عُلّقت للتو.
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 كل ما يجب أن تعرفهعن الـ)إيزاكايا( وأطباقها

الـ(إيزاكايا) اليابانية تخرج من الظل إلى العلن
لندن :كمال قدورة  -بعد انتشار السوشي يف جميع أنحاء العالم ،والنمو الهائل الذي شهده هذا القطاع من
املطبخ الياباني ،يتوقع كثير من اخلبراء والنقاد واملعلقني يف عالم الطعام أن يستمر املطبخ الياباني يف صعوده
ومنوه على املسرح املطبخي يف جميع أنحاء العالم ،مع املزيد من التركيز بشكل خاص على أسلوب ياكيتوري
Yakitoriيف الطهي والطعام ،الذي يقدم يف مقاهي الـ(إيزاكايا) Izakaya. -وهذه املقاهي التي ازداد انتشارها
يف العاصمة البريطانية لندن ومدينة ليفربول (مطاعم كويا  ،Koya -ومطاعم بونيه داديز ،Bone Daddies -
ومطاعم تونكوتسو Tonkotsu -هي املطاعم واملقاهي اليابانية التقليدية التي تقدم املشروبات بعد العمل ،والتي
يشبهها البعض باملقاهي اآليرلندية ومقاهي التاباس اإلسبانية .ومن أشهر هذه املقاهي حالياً كوروبوتا -
 ،Kurobutaيف شارع كينغز املعروف يف وسط لندن ،بالقرب من تشيلسي وساحة سلووان Sloane Square.
أضف إلى ذلك مطعم فلش أند بانز Flesh & Buns -يف منطقة كوفنت غادردن Covent Gardenالسياحية املعروفة.

وقد تطورت هذه املقاهي ،التي يعود تاريخها إلى
القرن السابع عشر ،يف اخلمسينات من القرن املاضي،
من مقاهي ملشروب الـ)ساكي( الياباني إلى أماكن تقدم
الطعام واملشروبات معاً الحقاً يف الستينات.
 االسم )إيزاكايا( نفسه يعني باليابانية) :اجللوس يفدكانة الساكي(
وجتذب هذه املقاهي اخملصصة للطبقة العاملة كثيراً من
النساء املستقالت والطالب ،مع التطورات
والتحسينات التي دخلت على عاملها يف السنوات
األخيرة من ناحية الشكل واملضمون.
ورغم التشبيه بني مقاهي الـ)إيزاكايا( واملقاهي الغربية
التقليدية ،فإن هناك كثيراً من االختالفات اجلوهرية
بني العاملني .ففي هذه املقاهي ،يجلس الزبائن عادة
إما على حصير
التاتامي ويتناولون
العشاء على
الطاوالت
املنخفضة ،كما هو
احلال يف النمط
الياباني التقليدي،
أو اجللوس على
الكراسي وتناول
املشروبات والطعام
على الطاوالت
على الطريقة
الغربية .وعادة ما
يتوفر اخلياران
للزبائن يف معظم
هذه املقاهي.كما
توفر هذه األماكن
خيار الوقوف على
البار لتناول الطعام
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واملشروبات على طريقة التاباس اإلسبانية (أطباق
صغيرة يتشاركها األصدقاء).
وعادة ،يتم إعطاء الزبائن منشفة مبللة لتنظيف
أيديهم ،باردة يف الصيف وحارة يف الشتاء ،يطلق
عليها اسم oshibori -اشيبوري .كما تقدم وجبة
خفيفة صغيرة فاحتة للشهية يطلق عليها اسم
أوتوشي otshi -وتختلف طبيعة هذه الوجبة من
منطقة إلى أخرى بالطبع.
وقد تكون قوائم الطعام مصورة على الطاولة أو
معروضة على اجلدران أو كليهما .وعادة ما يتشارك
املوجودون على الطاولة يف تناول األطباق ،على
غرار التاباس اإلسباني .وميكن للزبائن املكوث يف
املكان ملدة ثالث ساعات ،رغم بطء وتيرة التقدمي

وكثرة اخليارات على القائمة.
أطعمة املقاهي تركز عادة على اللحوم اللينة واألرز
واخلضراوات واملواد الغنية بالبروتينات .وبحسب
التقاليد ،يتشارك اجلالسون على الطاولة األطباق
بشكل جماعي ،كما سبق وذكرنا.ومن األطباق
التقليدية التي تقدمها مقاهي الـ(إيزاكايا) عادة :طبق
اإليدامامي  Edamameفاصوليا الصويا املسلوقة
اململحة) ،وغوما  -إيه Goma - aeعدة خضراوات
مع صلصة السمسم) ،والكراجي Karaage -قطع
صغيرة من الدجاج املقلي) ،والياكيتوري Yakitori -
الدجاج املشوي على الفحم) ،والياكيسوبا Yaki- -
)sobaالنودل) ،والتسوكيمونو Tsukemono -
)اخمللالت اليابانية) ،والتوفو Tofu -العادي
واملقلي ،والتيباساكي Tebasaki ( -أجنحة
الدجاج) ،والساشيمي Sashimi ( -شرائح من
السمك الطازج) ،وشتى أنواع السلطات اليابانية،
والكوشيياكي Kushiyaki ( -اللحوم واخلضراوات
املشوية) .وعادة ما يتناول الزبائن أطباق النودلز
واألرز.
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 اكاتشوتشني Akachchin -أو الفانوس األحمر وعادة ما يوضع الفانوس خارج املقهى ،لكنهناك عدة مقاهي تستخدم العالمة من دون أن تكون
إيزاكايا.
 كوزبالي Cosplayاشتهر هذا النوع من املقاهييف بداية األلفية الثالثة ،حيث عرفت املقاهي الندل
ذات اللباس املميز.
 روباتاياكي Robatayaki - -من أنواع األطعمةاليابانية املشوية على الفحم ،إن كانت من
اخلضراوات أم من اللحوم أم األسماك .وبالطبع،
تعتمد عملية الشوي على طبيعة التحضير وطبيعة
الصلصات التي تستخدم قبل الشوي .ومن طبيعة
هذه اللحوم أو اخلضراوات أن تكون طازجة.
 أودين  -يا )Oden – yaوهذه املقاهي التيتقدم طاسات شوربة االودين اليابانية التقليدية،
التي حتتوي على البيض املسلوق وفجل الدايكون
الياباني .وعادة ما يرغب اليابانيون بهذا النوع من
األطباق يف فصل الشتاء.
 أوكونوموياكي Okonomiyaki - -االسميتدرج من «كما تريد« ،والطبق عبارة عن فطائر
من مدينة أوساكا ،وعادة ما تكون مكونات الطبق
املالح من امللفوف واللحم واحلبار .وتغطى الوجبة
اخلفيفة املقرمشة على السطح اخلارجي مبايونيز
الكيوبي Kewpie -وصلصة التونكاتسو – ton-
 ،katsuباإلضافة إلى حفنة من رقائق البونيتو.
 إيكاياكي Ikayaki - -وهو من ألذ أطباقاملقبالت ،ويحتوي على احلبار اخمللل بالصويا،
واملشوي واملقطع على شكل دوائر  -وهذا النوع من
األطباق الشعبية يف اليابان ،املفضلة من قبل شريحة
كبيرة من الناس.
 غيوزا Gyoza - -طبق من اللحمواخلضراوات.
 كوروكي Korokke - -من أطباق املقالياملعروفة أيضاً ،والكروكيت املليئة بالبطاطا
املهروسة .وميكن العثور على هذه األطباق يف
مطاعم سان فرانسيسكو وواشنطن دي سي.
 هاماتشي كاما Hamachi Kama - -ويعرف هذاالطبق بطبق الياقات البيضاء .وعادة ما تكون قطع
السمك املشوية يف هذا الطبق بسيطة مخبوزة بشكل
خفيف بامللح والصويا واحلمضيات.
 بأية حال ،فإن التوقعات أن ينتعش عالم مقاهيالـ)إيزاكايا( من نوع الياكيتوري  -يا (اخملتصة
بالياكيتوري) الذي يقدم أسياخ الدجاج املشوية أمام
الزبائن عادة .وللياكيتوري يف اليابان عالم بحد
ذاته ،إذ له أنواعه الكثيرة أيضاً.
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1ـ فاطمة املرنيسي:
هي واحدة من أبرز الكاتبات املغربيات ،إذ أنها
جمعت بني األدب وعلم االجتماع وألفت كتبا
باللغة اإلجنليزية تُرجمت إلى عدة لُغات عاملية.
اهتمت فاطمة املرنيسي (1940ـ  )2015بالكتابة
حول قضايا املرأة واإلسالم واملُساواة بني اجلنسني
يف ظل تطور الفكر اإلسالمي ،فأسست بذلك
لرؤيا جديدة ومنفتحة يف ما يتعلق مبكانة املرأة يف
هذا الفكر ،رؤيا متخضت عنها عدة كتب
ودراسات مثل "اإلسالم والدميقراطية"" ،احلرمي
السياسي ،النبي والنساء" ،و"هل أنتم محصنون
ضد احلرمي؟".
املرنيسي كانت أيضا أديبة رهيفة احلس ،متمردة
األسلوب ،منفلتة يف مواضيعها عن املُتعارف
عليه ،فكتبت يف هذا اإلطار "أحالم النساء احلرمي"
و"شهرزاد تذهب إلى الغرب" .كما كانت أيضا
مناضلة يف اجملتمع املدني من أجل حقوق النساء
واملُساواة بني اجلنسني.

Women
نساء رائدات
Pioneering

2ـ كوثر حفيظي:
هي امرأة مغربية استطاعت الوصول إلى زعامة
قسم الفيزياء مبختبر "أرغون" األمريكي ،وهو
واحد من أكبر اخملتبرات األمريكية ،وذلك بعد أن
راكمت عدة جتارب وخبرات يف البحث بأوروبا
والواليات املتحدة األمريكية.
ساهمت كوثر حفيظي ،حسب بيان صحفي
أصدره مختبر "أرغون" ،يف تطوير مشاريع املُختبر
بشكل كبير ،خصوصا يف األبحاث املتعلقة
بالنوكليون النووية ،كما استطاعت بناء عالقات
قوية داخل اجملتمع الفيزيائي األمريكي.
حازت كوثر ،البالغة من العمر  39عاما ،عدة
جوائز يف تشجيع التعددية داخل اجملتمع الفيزيائي
األمريكي ،منها جائزة مختبر أرغون للتعددية يف
العلوم والتكنولوجيا ،وأصدرت ما يُقارب 140
منشورا علميا يف مجالها.
3ـ عائشة الشنا:
هي "أم األمهات العازبات" كما يحلو للبعض
تسميتها ،فهي معروفة باحتضانها لألمهات
العازبات والنساء ضحايا االغتصاب ،واهتمامها
بقضاياهن.
بدأت عائشة الشنا املزدادة بالدار البيضاء سنة
 ،1941مسارها كممرضة تشتغل مع النساء
اللواتي تنقصهن الرعاية الصحية قبل أن تؤسس
جمعية "التضامن النسوي" ملساندة األمهات
العازبات وإدماجهن وأطفالهن داخل اجملتمع
بتعليمهن الطبخ واخلياطة واملُحاسبة…
حازت الشنا على جوائز متعددة منها جائزة
حقوق اإلنسان من اجلمهورية الفرنسية وجائزة
أوبيس لألعمال اإلنسانية األكثر متيزا بالواليات
املتحدة األمريكية ،كما حصلت على وسام
ملكي سنة 2000.
4ـ ثريا الشاوي:
تعتبر ثريا الشاوي أول امرأة مغربية استطاعت
قيادة طائرة ،بل إنها أول رُبانة يف العالم العربي
واإلسالمي ،وأصغر امرأة يف العالم تنجح يف
امتحان الكفاءة لقيادة الطائرات سنة 1951
وعمرها ال يتجاوز  16ربيعا.
وبالرغم من كون حلم الطيران بالنسبة المرأة يف
تلك الفترة من تاريخ املغرب حُلما صعب املنال،
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الكاتبة املغربية فاطمة املرنيسي

أبرز  10نساء مغربيات رائدات

إال أن ثريا استطاعت أن حتققه ،ما شكل حتديا
للسلطات االستعمارية التي كانت تعتبر مواكبة
التطور التكنولوجي حكرا عليها.
تعرضت ثريا الشاوي حملاوالت اغتيال متكررة قبل
أن يتم اغتيالها فعال سنة  1956من طرف املستعمر
وهي بنت  19ربيعا.
5ـ فاطمة الفهرية:

ومن ال يعرف مؤسسة مسجد القرويني؟ إنها فاطمة
الفهرية النازحة من القيروان إلى أقصى املغرب يف
عهد األدارسة .حينما فقدت فاطمة والديها
وإخوتها ،ورثت عنهم ماال كثيرا قررت أن تبني به
مسجدا بهيا ليكون ذكرى لها بعد املوت ،بصمة
تتركها يف هذه احلياة قبل أن ترحل.
هي التي قال عنها ابن خلدون" :فكأمنا نبهت عزائم
امللوك بعدها" ،لعظمة ما بنته .فمسجد القرويني ما
يزال إلى اليوم يؤدي دورا رائدا يف نشر اإلسالم
والعلوم يف املغرب ،ليصبح بذلك أول معهد ديني
وأكبر كلية عربية يف املغرب األقصى وأول جامعة يف
العالم.
6ـ نوال املتوكل:
هي اليوم نائبة رئيس اللجنة األوملبية الدولية كأول
امرأة عربية وإفريقية تبلغ هذا املنصب .وقبل ذلك
كانت املتوكل أيضا أول امرأة عربية وإفريقية ميدالية
ذهبية يف سباق  400متر حواجز يف أوملبياد لوس
أجنلوس عام 1984.
دخلت نوال املكتب التنفيذي لالحتاد الدولي
أللعاب القوى عام  ،1995كما عُينت وزيرة
للشباب والرياضة عام  ،2007ويف عام ،2008
عُينت رئيسة للجنة تقييم ملفات املدن املُرشحة يف
أوملبياد 2012.

9ـ مليكة مالك:

سنة  ،1983دخلت خديجة الرياضي عالم
النضال احلقوقي من أوسع أبوابه ،باشتغالها على
قضايا حقوق اإلنسان وحقوق املرأة واملُساواة بني
اجلنسني.
كانت الرياضي وجها بارزا يف حركة  20فبراير
باملغرب ،إذ ناضلت من أجل حرية التعبير
والعدالة االجتماعية وقضايا النساء حني كانت
تشغل منصب رئيسة اجلمعية املغربية حلقوق
اإلنسان ملدة ست سنوات.
خديجة ،املزدادة مبدينة تارودانت سنة ،1960
نشأت يف أسرة أمازيغية وتخرجت من معهد
اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ،ثم اشتغلت
كمهندسة يف وزارة املالية ،قبل أن تتحول إلى
العالم احلقوقي وتصبح منسقة لشبكة تتضمن 22
منظمة غير حكومية باملغرب.
الرياضي هي أول امرأة من العالم العربي حتصل
على جائزة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
8ـ مرمي بنصالح:
تُعتبر مرمي بنصالح شقرون أول امرأة مغربية تتقلد
منصب رئيسة االحتاد العام ملقاوالت املغرب.
ولدت عام  ،1963وحصلت على دبلوم
املدرسة العليا للتجارة بباريس وعلى ماجستير يف
التدبير وإدارة األعمال بالواليات املتحدة
األمريكية.
مرمي بنصالح واحدة من النساء الرائدات يف اجملال
االقتصادي باملغرب ،وتشغل أيضا منصب مديرة
عامة لشركة "وملاس للمياه املعدنية" ،كما أنها
عضو مبجلس بنك املغرب ،وعضو إدارة جامعة
األخوين ،ورئيسة اجمللس األورو متوسطي
للوساطة والتحكيم …باإلضافة إلى كونها
عضوا يف وكالة التنمية االجتماعية.

قدمت مليكة مالك واحدا من أقوى البرامج احلوارية
على الهواء مُباشرة وهو برنامج "وجه وحدث" ،الذي
جعل منها أبرز الوجوه اإلعالمية الالمعة يف املغرب.
على القناة الثانية املغربية ،حاورت مليكة مالك
مجموعة من الشخصيات الكبيرة يف عالم الفكر
والسياسة والثقافة منها املُؤرخ عبد اهلل العروي واملُفكر
الراحل محمد عابد اجلابري ،ومتيزت بفكرها
التقدمي واملُتنور والناقد وبعدم اعترافها باخلطوط
احلمراء ،ما أدى إلى توقيف برنامجها "وجه
وحدث" ،برنامج سرعان ما استبدلته بآخر "يف
الواجهة" ليتم توقيفه هو اآلخر عام 2003.
سنة  ،2016رحلت مليكة عن عاملنا بسبب خطأ
طبي ،بعد إجرائها لعملية دقيقة إثر إصابتها مبرض
السرطان.
10ـ عزيزة جالل:
عزيزة جالل ..املُطربة املغربية ذات الصوت الشجي،
وُلدت ذات ديسمبر من سنة  1958مبدينة مكناس.
اكتُشفت موهبة الغناء لديها منذ نعومة أظفارها،
وسُرعان ما انطلقت لدراسة املقامات املوسيقية
وقواعد الصولفيج ،ثم شاركت يف برنامج "مواهب"
عام  1975ليسطع جنمها بعد ذلك يف كل العالم
العربي.
تتميز عزيزة جالل بصوتها االستثنائي وإحساسها
الرهيف وأدائها السلس ،فكانت جميع أغانيها
الطويلة فخمة وبهية وممتعة.
غنت عزيزة ألسمهان "ليالي األنس يف فيينا" ،وغنت
شعر محمد عبد الوهاب ،وهي صاحبة األغنيات
املشهورة "مستنياك" و"هو احلب لعبة" و"أول ما
تقابلنا" ،وأقامت حفالت غنائية بدول كثيرة كمصر
والعراق وتونس والكويت وقطر ،قبل أن تعتزل الغناء
نهائيا سنة  1985مُباشرة بعد زواجها.

7ـ خديجة الرياضي:
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ابن أمه

بروين حبيب

“ األم العصبية دائمة التوتر التي غادرت روسيا إلى
بولندا ثم إلى باريس لم تيأس أبدا أمام الظروف
الصعبة التي عاشتها خالل ذلك الترحال مع ابنها
الصغير رومان ،بدت يف كثير من األحيان مجنونة،
وهي تهز الطفل من كتفيه يف حلظات ضعفه،
لتذكره أنّه سيصبح دبلوماسيا كبيرا وبطال ،وأنه
سينقذ شرف فرنسا ،ويكون له شأن كبير.
الطفل الذي سخر منه أترابه سواء يف املدرسة ،أو
يف الثكنة حني التحق باجليش بالفرنسي ،أو حني
بدأ نشر قصصه يف الصحف ،سرد احلكاية كلها يف
كتاب حني حتققت كل أمنيات أمه ،التي آمنت به
إلى آخر رمق ،ولكنها لم تشهد تلك النجاحات
التي حققها جميعها ،ماتت وتركت له رسائل
مكتوبة بخط يدها ،تكفّلت صديقة لها بإرسالها
بانتظام البنها رومان بعد وفاتها.
ثالث سنوات والشاب رومان غاري يتلقى
الرسائل من أمه ،وهو يف جبهة القتال ،إلى أن عاد
بطال ،توجه إلى بيتهم فلم يجدها ،ثم توجه
إلى املستشفى الذي كانت تتعالج فيه ليكتشف أنها
غادرت منذ سنوات.
رومان غاري الكاتب الفرنسي الوحيد الذي نال
جائزة غونكور مرتني ،مرة باسمه وأخرى باسم
مستعار هو إمييل أجار.
الكاتب لم يدخل دائرة اهتمامي إال عن طريق
قراءتي ملقالة الزميل الروائي حسن داوود ،ما
حمسني حلضور الفيلم ،إذ لم أقرأ له سابقا ،ولم
يلتصق اسمه بذاكرتي حتى إن مرّ عليّ ،وال أدري
هل لتقصير مني أم لتقصير يف البرامج اجلامعية» أم
يف اإلعالم العربي املهتم باألداب األجنبية» مع
أنني متهمة دوما بافتتاني باآلداب األجنبية،
والعواصم الغربية مبا حتويه من متاحف وبيوت
لكتاب وشعراء وفنانني.
وأعترف أن ألسفاري الفضل الكبير يف تكوين
ثقافتي ،حتى أنني رغم عدم إتقاني لبعض اللغات
إال أن ذلك لم مينعني من حضور مسرحيات ،أو
أوبرا ،أو أفالم سينمائية ،وحتى املكتبات كثيرا ما
أغوتني ،فأدخلها للتأمل ،فأملس كتبها ،وأستمتع
بسحر أغلفتها بدون أن أفهم عناوينها .عشت هذا
الشغف يف كل العواصم التي حلمت بزيارتها،
وبنيت خلفيتي الثقافية على إيقاع رغبتي اخلاصة.
وهذا كان نوعا من الوفاء واإلخالص لنهج رسمته
لنفسي انطالقا من طموح قدمي.
اآلن أعود لرومان غاري ،إكتشايف املتأخر ،بعد أن
شاهدت الفيلم الذي حمل عنوان »وعد الفجر»،
وهو نفسه عنوان سيرته التي خطّها بيده ،حيث
تفانت فيه مينا أمُّ غاري من أجل ابنها بحب
مجنون جتاوز املعقول ،وهو حب خانق ،حب
طوّق غاري خالل طفولته ومراهقته ،حتى حني
أصبح يافعا والتحق باجليش ،لم يفهم عنفوان
أمه ،ومبالغاتها يف اإلميان بطاقاته.
بالنسبة له كان شابا عاديا ،أو أقلّ من عادي،
ولنقل نصف فاشل ،ولعلّ أشدّ ما أدهشني هو
كيف أثرت فيه تلك العالقة بأمه!
األم التي تركت آثارا باهتة يف النصوص العربية،
بحضورها املأساوي ،وانسحاقها أمام الغنب املفتعل
ضدها ،ليست هي األم يف اآلداب األجنبية،
وليست مينا أوكزينسكا التي كانت شخصيتها
أقرب لشخصية مهرّج تغطي األلوان والبهجة
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املصطنعة مالمحه.
ها أنا أعود للمقارنات مرة
أخرى ،ال ألقول إن األمهات
يف الغرب غير أمهاتنا ،بل
ألقول إن كتابنا مختلفون،
وأقالمهم خانتهم حني كتبوا
عن أمهاتهم ،على األقل ليس
بهذه العظمة ،ليس بهذا
الوصف الذي جتاوز اخمليلة ،مع
أن األمهات ،سواء كن هنا أو
هناك فهن متشابهات.
لكن األم عندنا ناقصة ،قد
تصبح مدرسة إن إعددناها،
حتى نحصل على شعب طيب
األعراق ،وإلى ذلك احلني
سنفكر مليا يف طريقة إعدادها،
ومن سيتكفّل بها»
الفكر الذكوري الذي طحن
اجملتمعات العربية أو النخبة
العالقة يف عنق الزجاجة»
ولعلّنا أحببنا أكثر صورة األم
(القديسة) العفيفة ،الباذخة يف
التضحية بكل ما متلك من أجل
أوالدها ،الصامتة ،الكتومة،
اجلبارة يف إخفاء آالمها
وأمراضها ومعاناتها ،وهي
الصورة التي أُتخمنا بها يف
برامجنا املدرسية حتى تكونت
يف أذهاننا سحب كثيفة حجبت
عنّا صور أمهاتنا احلقيقية،
فأمهاتنا لسن إنسيات على كل
حال ،إنهن من ساللة
املالئكة ،وقلة جدا من جترأ من
كتابنا لكسر تلك الصورة ،لكن
أيضا بطريقة فيها من التجريح
ما يكفي الستنتاج بؤس
عالقاتنا العائلية ،مبا فيها
عالقاتنا بأمهاتنا.
يف نصوص بيوغرافية أجنبية
كثيرة ،حتضر األم املدرسة،
الصانعة ملصائر أبنائها .يف
نصوصنا ،األم هي الشخصية
احلاضرة الغائبة ،هي الرمز ،األرض ،الوطن،
الذكرى البعيدة يف دهاليز ذاكرة تشوشها الذكورة
احلادّة ،وهي بصيغة أخرى تبرز يف أدب النساء
(الغائب الرئيسي) بامتياز ،مقابل صورة األب التي
متثل كل شيء ،انطالقا من اإلهداء إلى تفاصيل
احملتوى .ثمة سر يف تعلّق األنثى العربية بوالدها،
لدرجة حمل عبء عالقتها الطفولية به على عاتقها
طيلة حياتها ،حتى إن كاتبات بلغن سن الشيخوخة،
وما زلن يكتنب نصوصا أشبه بتبييض األموال لتبييض
عالقاتهن الشائكة بآبائهن ،وهي نصوص ال معنى لها
إال إذا قرئت من باب التحليل النفسي.
فهل ميكن أن نعتبرعالقة رومان غاري بوالدته من هذا
الصنف» أم أنّها عالقة فريدة ،وشهادته يف روايته
(وعد الفجر) حقيقة ،كتبها تكرميا ألمه التي صنعته
بجنونها وولعها به» وهل ميكن تخيل طرافة تلك األم
الكاريكاتيرية التي وصفها غاري يف كتابه ،وحتسس
آثارها يف جل ما كتبه على مدى سنواته الست
والستني»

صوتك Your voice

حتى خوفه من الشيخوخة واملرض نبع من تلك
احملبة العظيمة ألمه ،هي التي صعبت شيخوختها
مع معاناتها من مرض السكري ،فصرّح أكثر من
مرة أنه (لن يشيخ) و لن يسمح للشيخوخة أن
تنخره وتشوهه ،قال ذلك قبل أن ينهي حياته
برصاصة يف الفم ليغادر احلياة يف أوج تألقه ،آخذا
معه أسرار شخصيته الغريبة.
كاتب حتايل على جلان التحكيم بأسماء مستعارة،
عاش أكثر من حياة ،حلّق بطائرته احلربية يف سماء
أوروبا وإفريقيا.
مغامر ،بطل فرنسي رغم يهوديته ،وجذوره
الروسية ،دبلوماسي رفيع املستوى ،تسلق سلم
احلياة من الطبقة احلقيرة إلى الطبقة الثرية البراقة،
لكنه امتلك أمًّا واحدة ،وهذه األم كانت محورا
حلياته ،كما كانت ملهمته.
احلبل السُّري الذي لم ينقطع بني كاتب وأمّه ،كان
أيضا حبال أدبيا ،توماس بيرنهارد منوذجا،
ومارسيل بروست ،وغيرهما ،باختالف متباين يف
تلك العالقة التي ليست عالقة شارل بودلير

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

امللتبسة بأمه ،وال تلك التي ربطت مارغريت دوراس
بأمها أو بول سارتر بأمه ،كون كليهما صدم أمه
بطريقته ،و لكنّها عالقة ساهمت بشكل محوري يف
بناء الشخصية العظيمة للكاتب ،من خالل خلق رابط
آخر جميل بينه وبني األدب منذ عمر الطفولة املبكر،
تليه العناية الكاملة لتلك املوهبة حتى بلوغها سن
النضج ،ألم يقل نابوليون (مستقبل الطفل نتاج أمه»)
سؤال يحضرني يف سياق الكالم.
املتعة يف فيلم (وعد الفجر) ،تكمن يف التوصيف الفني
املتقن لذلك الرابط األمومي األدبي الذي خرج عن
املألوف ،إلبراز قدرة األمهات على شق طريق النجاح
ألبنائهن ،ويف تفصيالت احلوار الغني بجماليات
اللغة ،لدرجة اقتناء الكتاب مباشرة بعد مشاهدة الفيلم
ملعاودة عيش املتعة نفسها خالل قراءة هادئة.
* شاعرة و إعالمية من البحرين
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تهديدات
حول العالم
حتجب صوت
الصحافيني

ميديا MEDIA

باريس  -ذكر تقرير حول وضع وسائل
اإلعالم عبر العالم أن مهنة الصحايف تواجه
تهديدا غير مسبوق بسبب األخبار الكاذبة
وتفاقم الشعور املضاد لوسائل اإلعالم يف
األوساط السياسية ومعركة مضامني تزداد
“حدة“ من أجل استقطاب أكبر عدد من
املتابعني.
واعتبر تقرير مؤسسة ”سيزيون” اخملتصة دوليا يف
حلول العالقات العامة والتأثير على الرأي ،أن
هذه التهديدات ”حتجب صوت الصحافيني”.
وتتناول الدراسة أوضاع وسائل اإلعالم عبر
العالم يف الفترة ما بني  1و 28فبراير املاضي،
وشملت  1355صحافيا من أوروبا وما وراء
احمليط الهادي.
وأظهرت أن  56باملئة من احملترفني املستجوبني
يلمسون شكّ قطاع واسع من اجلمهور يف اخلبر
الذي يقدمونه فيما تأسف نسبة  71باملئة منهم
لتراجع الثقة خالل األشهر الـ 12األخيرة.
وأوضحت الدراسة أن ثالثة أرباع املستجوبني
يرون أن الدقة بنسبة  100باملئة يف تغطيتهم
اإلعالمية هي ”أهم من حتقيق مراتب أولى
والفوز بالسبق الصحايف”.
وأكد  56باملئة من الصحافيني أن ظاهرة األخبار
الكاذبة جتعل املتابعني ”أكثر تشككا” يف املضمون
الذي يقترحون ،إضافة إلى أن األخبار الكاذبة
أصبحت متثل ”مشكلة كبرى” كونها جتعل
اجلمهور ”متشككا أكثر” إزاء األخبار التي
يتلقاها.
ومن جهة أخرى ،فإن الثقة متثل أيضا مشكلة
مبعدل عاملي يقدر بنسبة  71باملئة من هؤالء
الصحافيني الذين يرون أن اجلمهور فقد الثقة
فيهم .وذكرت الدراسة أن الشبكات االجتماعية
أدت إلى تعقيد مهنة الصحايف بحيث أبدى
بعضهم قلقا جديا الرتفاع نسبة املتابعة لوسائل
اإلعالم اجلديدة هذه على حساب وسائل
اإلعالم التقليدية.
واستخلص املشرفون على الدراسة أن
الصحافيني يدركون بأنه بات من املهم فرض
أنفسهم كمصادر ناجعة وكشركاء يتسمون الثقة

 21باملئة من الصحافيني يرون أن اجلمهور فقد الثقة فيهم بسبب األخبار الكاذبة.
أكثر من أي وقت مضى.
ويشعر أغلب الصحافيني يف جل بلدان العالم بأن
اجلمهور فقد خالل األشهر الـ 12األخيرة الثقة يف
وسائل اإلعالم التقليدية.
ومتت اإلشارة يف الدراسة إلى أن ”صناعة الصحافة
تعرف اليوم تغيرات عميقة حيث يتواصل تقليص
عدد األشخاص بقاعات التحرير يف حني يكلف
الصحافيون بتغطيات أكثر”.
وحول مختلف املشكالت التي يعرفها قطاع

الصحافة ،يؤكد  28باملئة من الصحافيني أن
املستخدمني واملوارد هما ”أكبر حتد” خالل األشهر
الـ 12األخيرة.
كما أن الشبكات االجتماعية ومحركات البحث
تتجاوز وسائل اإلعالم التقليدية التي تأتي يف
املرتبة الثانية بـ 25باملئة.
وأشارت الدراسة إلى أن ظاهرة األخبار الكاذبة
وانتشار الشائعات واخللط بني املقال والتقرير
واإلعالنات واإلشكاليات املرتبطة بحرية

الصحافة ورهانات التأثير على الرأي املترتبة عن
املتصيدين (املستخدمني عبر اإلنترنت بتعليقات
مسيئة أو كالم مثير للجدل) أو األحزاب
السياسية املتطرفة ،شكلت حتديا متناميا خالل
األشهر الـ 12األخيرة.
وأمام هذه التحديات التي يواجهها الصحافيون
أوصى املبادرون بالدراسة بـ”الدقة وإيالء أهمية
لألحداث وتفادي تقنيات اإلنتاج التي قد حترّف
احلقيقية بأي شكل من األشكال”.

14سنة من التميز والريادة والنجاح
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 10نصائح طبية للحفاظ على صحتك يف موجات رطوبة الصيف

صحة & Health
 Medicalوطب

كتابة وحترير :أميرة الدسوقي  -شعورك بالدوار ،وعدم القدرة على التركيز ،وصعوبة بذل اجملهود
البدني يف الطقس احلار ،أو باألدق يف موجات الرطوبة الصيفية؛ تلك األعراض ال تنتابك وحدك ،وليست
أعراضًا ميكنك جتاهلها؛ ألن لرطوبة اجلو مخاطر أكبر من حرارته العالية؛ وهذا ما أكده األطباء عن آثار
الرطوبة السلبية على جسم اإلنسان مثل اجلفاف بسبب التعرق الشديد ،وارتفاع ضغط الدم ،مما يؤدي إلى
إجهاد القلب واألوعية الدموية ،والذي يؤثر بدوره على قدرات اإلنسان اجلسدية والعقلية ،ومع إهمال
تلك األعراض؛ قد تؤدي حلاالت إغماء تُعرف طبيًا باسم  ،Heat exhaustionويف أسوأ األحوال قد تؤدي
إلى أزمة قلبية .ولذلك يوجه األطباء بعض النصائح التي حتميك من حاالت اإلعياء واإلغماء احملتملة مع
هذا الطقس الذي يجتاح اآلن مناطق عدة من العالم العربي ،وسنذكرها لك يف النقاط التالية.

حتى تتجنب وصول أشعة الشمس إلى جسدك؛
ألنها يف هذا الوقت تكون أشعة ضارة وتزيد من
شعورك بعدم التوازن ،وتصيبك حرارتها بالدوار.

 -1اشرب  3لترات من املياه على األقل
التعرق هو ميكانيزم الدفاع الذي يتبعه اجلسم من أجل
تبريد نفسه يف مواجهة الرطوبة؛ ولذلك قد تتعرض
لإلصابة باجلفاف ،وشرب املياه يف هذا الوقت؛ يعتبر
إنقاذًا لك من حاالت اإلغماء ،ولكن ينصحك
الطبيب األمريكي جيفري رابريتش أن كمية املياه يجب
أن تكون كثيرة.
اجلفاف؛ يؤدي إلى انتفاخ األطراف واملعدة أحيانًا،
ولذلك قد يظن البعض أن شرب املزيد من املياه؛ لن
يكون يف صالح تلك االنتفاخات ،ولكن يؤكد جيفري
أن هذا املفهوم خاطيء ،ولن يعالج اجلفاف
واالنتفاخات سوى شرب املزيد من املياه ،مبا يعادل
ثالثة لترات يوميًا ،ولكن إذا اضطرت للخروج يف هذا
الطقس؛ ستحتاج أكثر من ثالثة لترات.

 -4ال تقاوم الكسل ..حان وقت الراحة
الذي تشعر به اآلن ليس كسالً؛ فجسدك يعاني
بالفعل؛ وعليك أال ترهقه ،وإذا كنت مضطرًا
للعمل يف هذا الطقس؛ فكن حذرًا من بذل مجهود
مضاعف ظنًا منك أنك تصارع الكسل أو تتغلب
عليه؛ ألن هذا يزيد حالتك اجلسدية سوءًا.
تنصحك الطبيبة األمريكية رونان فاكتورا أن وقت
راحتك قد حان ،وفترات االستراحة بني ساعات
العمل ليست رفاهية ،بل هي ضرورة لبقائك ساملًا
حلني مرور موجة الرطوبة الصيفية.
 -5االستحمام مهم ..ولكن

 -2استمتع بأكل البطيخ
عالج اجلسم باملياه وقت الرطوبة؛ هو الركيزة
األساسية لتجنب املرض يف تلك الفترة ،وتؤكد الطبيبة
األمريكية رونان فاكتورا أن إمداد اجلسم باملياه ال
يتوقف عند شربها؛ فعليك تناول الفواكه واخلضروات
التي حتتوي على نسبة كبيرة من املياه.
وتنصح رونان بتناول البطيخ ألنه يحتوي على %90
مياه ،والفراولة التي حتتوي على  %91مياه ،واخلوخ
الذي يحتوي على  %89مياه ،والبرتقال ،واخليار،
والطماطم ،و(اجلريب فروت).
 -3أغلق النوافذ ..ستجلب معها الفطريات
األمر ليس كما تظنه؛ تلك النافذة لن تنعش الغرفة
كاملعتاد؛ فلن يدخل منها سوى الرطوبة أو (الصهد)؛
وهذا يزيد من عدم شعورك بالراحة ،إلى جانب أنه
يعرض منزلك النتشار الفطريات ،وسرعة تعفن
الطعام ،ولذلك أثناء موجات الرطوبة الصيفية؛ أغلق
النوافذ متامًا.
يف املقابل؛ تنصحك الطبيبة األمريكية كارولني دين
باستخدام وسائل التهوية الكهربائية مثل املراوح،
وشغّل مراوح التهوية الصغيرة يف دورة املياة طوال
الوقت واملطبخ أثناء الطهي ،بجانب إغالق الستائر؛

قد يتخيل البعض أن احلمام البارد قبل النوم؛
وسيلة دفاعية جيدة لنوم أفضل ،واحلمام البارد
بالفعل مينحك شعورًا باالنتعاش ولكنه شعور
مؤقت ،وتكون النتيجة مضرة لك أثناء نومك.
يف تقرير طبي نشرته الـ«التليجراف«؛ استعانت
خالله بأطباء ورياضيني وقادة قوات عسكرية
وبحرية؛ شاركوا خبراتهم يف مواجهة الرطوبة يف
أقسى ظروفها ،وحذر باول هاري قائد سابق يف
سالح البحرية امللكية البريطانية؛ من خطورة
االستحمام مبياة باردة قبل النوم؛ وهذا ألن اجلسد
تزيد حرارته تلقائيًا عندما يستشعر البرد ،ولذلك قد
ينخدع الشخص بهذا االنتعاش املؤقت للحمام
البارد ،ولكنه بعد النوم تزيد حرارة جسده ،وتزيد
من فرصة إصابته بحاالت إعياء أثناء النوم؛ جتعله
يستيقظ منهكًا.
 -6ضع وسادتك يف الثالجة
الفراش ساخنًا ال يشعرك بالراحة؛ والنوم يجافيك
بسبب احلرارة التي متنعك من التنفس تنفسًا طبيعيًا،
وتبليل الفراش باملاء كما يفعل البعض ومن ثم
تشغيل املروحة؛ قد يعرضك إلى نزلة برد حادة؛
ولذلك ينصحك الطبيب األمريكي جاي مينذوز

بطريقة مبتكرة.
يف الصباح؛ ضع وسادتك ومالءة الفراش بحقيبة
بالستيكية محكمة الغلق ،ثم ضعها يف مُبرد الثالجة،
وقبل النوم مباشرة ضعها على الفراش مرة أخرى،
وستجدها باردة ومنعشة تساعدك على نوم أفضل،
ولكن تأكد أن احلقيبة محكمة اإلغالق عندما تضع
فراشك يف املُبرد.
ويضيف جاي موضحًا طريقة مبتكرة أخرى لتبقيك
باردًا فترة النهار؛ وهي التنفس داخل كوب من
الثلج ،والذي يدفع الهواء البارد إلى وجهك
وحنجرتك ويساعد على خفض حرارة جسدك.
 -7ال للمشروبات الساخنة ..شأنها شأن
الكحوليات
يقول الطبيب البريطاني ريتشارد داوود أن شعوب
الشرق األوسط حتتسي الكثير من املشروبات الساخنة
على مدار اليوم مثل الشاي والقهوة ،وتلك العادة
تستمر يف أوقات موجة الرطوبة الصيفية؛ دون العلم
مبخاطر تلك املشروبات.
يؤكد ريتشارد أن املشروبات الساخنة يف هذا الطقس
خطورتها بنفس خطورة تناول الكحوليات؛ فتصيب
الشخص باجلفاف وقد تعجل من إصابته بضربة
الشمس إذا تناولها خارج املنزل.
 -8ابتعد عن البروتني والدهون يف وجبة الغداء
الطعام الذي تتناوله يلعب دورًا مهمًا إما يف حمايتك
تلك الفترة ،أو يف ضررك وإصابتك بحاالت اإلعياء
سريعًا؛ ولذلك تنصحك طبيبة التغذية العالجية
البريطانية كيت كوك بانتقاء طعامك بحذر شديد.
يف وجبة الغذاء -توضح لك كيت-؛ عليك جتنب
األطعمة الغنية بالدهون أو البروتني ألنها تزيد من

عملية التمثيل الغذائي؛ والذي يؤدي بدوره إلى
تشجيع اجلسم على إنتاج احلرارة من أجل الهضم،
وتنصح كيت بتناول األسماك واملكسرات
واألطعمة ،ويفضل االبتعاد تلك الفترة عن الوجبات
الكاملة التقليدية ،والتركيز على الفواكه
واخلضروات طعامًا رئيسيًا حملاربة الرطوبة.
 -9استمتع بالسباحة ..فهي مفيدة للعظام
الرطوبة لها تأثير سلبي أيضًا على عظامك؛ وهي ما
جتعل حركتك ثقيلة ،وجسدك منهكًا ،ومفتقدًا
للنشاط ،واحلركة السريعة عامة تكون مضرة يف هذا
الوقت ،ولكن إذا كنت محبًا للنشاط؛ فجراح
العظام األمريكي مايكل جليبر لديه حل لك.
يف موجة الرطوبة الصيفية؛ تكون رياضة السباحة
مفيدة جدًا لترطيب اجلسم ،واألهم أن املياه الدافئة
تعمل على تهدئة ألم املفاصل والعضالت ،وتعالج
آالم الظهر والعمود الفقري ،فإذا كانت السباحة
متاحة لك؛ فهي حل مثاليّ يف مواجهة الرطوبة.
 - 10اجللوس يف األماكن املكيفة ليس رفاهية
األمر ال يتعلق باجلمال ،ولكن جلدك هو باب
الدخول إلى جسمك؛ ولذلك يجب عليك حمايته
من الرطوبة حتى ال يعجل بإصابتك باإلعياء،
وينصحك األطباء بتجنب التعرق ألنه ينشر األمالح
على جلدك ويصيبك بااللتهابات واحلكة ،فال داعي
للمجهود البدني الذي يؤدي للتعرق ،ويفضل البقاء
يف أماكن مكيفة الهواء قدر اإلمكان.
املالبس أيضًا لها دور مهم يف حماية جلدك ومنحه
متنفسًا؛ ولذلك يفضل ارتداء املالبس القطنية،
واالبتعاد عن الصوف ،والكتان ،والنايلون.

Allyson Hallahan, NP-C * Sara H. Saleh, PA-C
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كتابة وحترير :مصطفى مصيلحي  -تشكل األمراض العقلية املتعلقة بالتقدم يف السن هاجسًا كبيرًا بالنسبة
للجميع ،من منا ال يخشى أن يصاب بألزهامير ،أو اخلرف ،أو غيرهما من األمراض التي جتعل احلياة جحيمًا لكل
املصابني بها ،تخبرنا الدراسات العلمية أنه ليس من الضروري أن يكون التقدم يف السن مالزمًا لهذا النوع من
األمراض العقلية سيئة السمعة .الكثير من الناس ،مع بعض العادات اجليدة ،يكونون أكثر قدرة على حماية
أنفسهم من األمراض العقلية املرتبطة بالشيخوخة والتقدم يف العمر؛ فبعض الناس يف الستينيات والسبعينيات
من أعمارهم يكونون قادرين على اجتياز اختبارات للذاكرة كما لو كانوا يف العشرينيات من أعمارهم .بالطبع
هناك الكثير من العوامل التي ميكن أن تساهم يف التعرض لألمراض العقلية املرتبطة بالتقدم يف السن ،لكن األمر
املُبشر أن نسبة  %25فقط من هذه العوامل هي جينية ،بينما  %75منها متعلقة بطريقة احلياة ،وهي األمور التي
ميكن التحكم فيها ببذل بعض اجلهد .سنناقش يف هذا التقرير بعضًا من تلك األشياء التي يجب أن نقوم بها لكي
نحافظ على صحة أدمغتنا وشبابها ،واألهم بالطبع جتنب األمراض العقلية املرتبطة بالشيخوخة.

 -1حافظ على ضغط دمك
تشير الدراسات العلمية إلى أن ضغط الدم املرتفع
أثناء فترة الشباب يؤثر بشكل كبير يف احتمالية
التعرض لنقص القدرات املعرفية يف السن الكبيرة.
تشير األدلة العلمية املتاحة إلى أن التحكم يف
مؤشرات القلب واألوعية الدموية ،وعلى رأسها
التحكم يف ضغط الدم ،من شأنها أن حتافظ على
صحة الدماغ عندما يتقدم األشخاص يف العمر.
حاول الباحثون يف هذه الدراسات النظر إلى الفترات
التي يستمر فيها ضغط الدم مرتفعًا ،ومدى الضرر
الذي ميكن أن يتسبب فيه هذا االرتفاع من مشاكل
إدراكية.
تبدو العالقة بني الدماغ واألوعية الدموية واضحة من
حيث كون الدماغ أحد أكثر األعضاء التي تستقبل
الدماء يف جسم اإلنسان؛ فمع وزنه الذي يبلغ %2
فقط من وزن اجلسم ،يستقبل الدماغ ما يقارب %20
من الدماء التي تدعم اجلسم كله .حتمل األوعية
الدموية إلى الدماغ الدم الغني باألكسجني واجللوكوز
وبقية املواد املهمة لعمله .من أجل احلفاظ على ضغط
الدم يف املستويات الطبيعية تنصح الدراسات باحلفاظ
على الوزن املقبول للجسم ،وممارسة الرياضة
باستمرار ،وكذلك تقليل التعرض للضغط،
واحلصول على حميات غذائية جيدة.
 -2التحكم يف مستوى الكوليسترول
اجلميع يعلم أن املستويات العالية من الكوليسترول قد

تكون شيئًا سيئًا للجسم ،لكن الدراسات واألدلة
العلمية تضيف شيئًا أكثر وضوحًا؛ وهو أن
املستويات العالية من الكوليسترول ،من النوع
السيئ ،قد تتسبب يف ظهور واحدة من أهم
العالمات التي تدل على تطور مرض ألزهامير يف
الدماغ .هذه العالمة هي ظهور تشابكات ضارة من
البروتني داخل خاليا الدماغ ،هذه التشابكات التي
تسمى (صفائح بيتا أميلويد
beta amyloid plaquesهي واحدة من
العالمات احملسوسة على تطور مرض ألزهامير.
وجدت الدراسات أن زيادة نسبة (البروتني الدهني
منخفض الكثافة low density lipopro-
 ،)teinأو ما يعرف بالكوليسترول غير الصحي،
والذي يوجد بكثرة يف اللحوم احلمراء ،تؤدي إلى
زيادة التشابكات الضارة يف الدماغ ،لكن األسباب
املباشرة لهذا الرابط تبقى غامضة إلى اآلن.
توصي الدراسات باحلفاظ على حمية غذائية مناسبة
للحد من زيادة نسبة هذا النوع من الكوليسترول يف
الدم ،وكذلك ممارسة الرياضة ،واحلد من التبغ
بكل األشكال قد يكون طريقًا إضافية للتحكم يف
نسبة الكوليسترول بالدم .إن كنت تعاني نسبة عالية
بالفعل؛ فمن األفضل أن تستشير طبيبك اخلاص.
 .3اخلق صداقات جديدة
يصر علماء األعصاب على أن التوسع يف تكوين
الصداقات والعالقات االجتماعية الصحية قد يكون
املفتاح السحري للحفاظ على صحة الدماغ .يف
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الشيخوخة
يف
املستقبل

خاليا عصبية جديدة سائدًا لفترات طويلة من الزمن،
حتى مت إثبات أن ممارسة التمارين الرياضية حتفز منو
هذا النوع من اخلاليا داخل أدمغة البالغني ،وتنمو
هذه اخلاليا العصبية املصاحبة ملمارسة التمارين
الرياضية يف األماكن اخلاصة بالذاكرة يف الدماغ
البشري .تقوم اخلاليا غير العصبية وغير الناضجة يف
أدمغة البالغني باالستجابة حملفزات منو البروتني التي
يتم إنتاجها أثناء النشاط البدني القوي ،وتقوم
محفزات منو البروتني هذه بتحفيز اخلاليا األم على
إنتاج خاليا عصبية جديدة يف مناطق معينة بالدماغ.
 .5ابتعد عن التبغ بكل أشكاله

إحدى الدراسات املهمة التي نُشرت عام ،2012
توصل الباحثون إلى أن البقاء وحيدًا قد يكون سببًا يف
زيادة نسبة التعرض للمرض العقلي إلى .%65
يقول البروفيسور جيمس جودوين ،كبير العلماء
املتخصصني يف مؤسسة  Age UKالبريطانية” :إنه
أمر ال يصدق ،لكننا نعلم أن الوحدة أسوأ لصحتك
من تدخني  15سيجارة يف اليوم وأن تكون مدمنًا ،أو
أن تعاني من السمنة املفرطة”.
متت دراسة مخاطر التعرض لالكتئاب واملرض
العقلي ومعدالت الوفيات العالية بني  2173من
املواطنني الهولنديني يف سن  65عامًا أو أكبر من
ذلك ،والذين ال يعانون من أي أمراض عقلية ،ثم
قاموا بفحص صحتهم مرة أخرى بعد ثالث
سنوات .اعتبرت الدراسة أن الشعور بالوحدة،
والذي ميكن تعريفه بأنه مظهر من مظاهر التدهور يف
العالقات االجتماعية ،هو مظهر من مظاهر التغير يف
الشخصية املصاحب لعملية اخلرف لدى كبار السن.
خلصت الدراسة إلى أن الشعور بالوحدة قد يكون
عامالً حاسمًا يف التعرض لألمراض العقلية ،سواء
كان الشخص يعاني من أمراض األوعية الدموية
واالكتئاب ،أو ال.
 .4ال تتوقف عن ممارسة الرياضة
بشكل بسيط ،ميكننا رؤية العالقة الواضحة بني
ممارسة التمارين الرياضية ،وحتفيز أنظمة القلب
واألوعية الدموية؛ وما يتبع ذلك من وصول
إمدادات الدم املطلوبة لكي يقوم الدماغ بكل وظائفه
بشكل فعال ،ومن هذه العالقة يبدو جليًا أن ممارسة
الرياضة بانتظام قد تكون العادة ذات األهمية
القصوى يف احلفاظ على صحة الدماغ ،وحمايته من
األمراض العقلية .فائدة أخرى تقدمها ممارسة
األنشطة الرياضية ،وهي أن العضالت بعد ممارسة
الرياضة تفرز بروتني يسمى «»،cathepsin B
وهو البروتني الذي يحفز منو خاليا الدماغ بحسب
املعهد القومي للشيخوخة يف الواليات املتحدة
األمريكية.
كان االعتقاد بأن أدمغة البالغني ال ميكن أن تنمو بها
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أحد أهم السلوكيات التي ميكن أن تساهم يف حفظ
صحة الدماغ هي االبتعاد عن التدخني ومنتجات
التبغ اخملتلفة؛ إذ وجدت الدراسات الرصدية
( )Observational studiesأن األشخاص
الذين يدخنون يكونون أكثر عرضة لتكوين جميع
أنواع املرض العقلي ،ويكونون أكثر عرضة للتعرض
ملرض ألزهامير خاصة ،بنسبة  %79مقارنة
باألشخاص غير املدخنني .يحتوي دخان السجائر
على أكثر من  4700مكون كيميائي ،وبينما ال يعرف
العلماء بالتحديد دور كل منها يف زيادة خطر التعرض
أللزهامير وبقية األمراض العقلية ،إال التبغ بالتحديد
قد يكون املتهم األبرز.
يتسبب التبغ يف إحداث أضرار بالغة بالدماغ البشري
بطرق مختلفة ،بعضها مت رصده رصدًا مؤكدًا.
تقترح بعض الدراسات أن التدخني يزيد من احتمالية
اإلصابة بألزهامير عن طريق زيادة معدل األكسدة
«» ،oxidative stressويعتبر املدخنني أيضًا
أكثر عرضة ملشكالت الضعف اإلدراكي الناجتة من
السكتات الدماغية الصغيرة ،وتصلب الشرايني.
 .6تعلم أشياء جديدة
حاول الكثير من العلماء على مدار العقود املاضية
إجراء العديد من الدراسات التي تتضمن استخدام
(الرنني املغناطيسي الوظيفي  ) FMRIأو (التصوير
املقطعي البوزيتروني
positron emission tomography
للنظر يف خريطة نشاط اخلاليا الدماغية أثناء أداء املهام
اخملتلفة .قام ناثان سبرينج ،عالم األعصاب يف
جامعة كورنيل ،بدراسة موسعة شملت كل هذه
الدراسات للخروج بالنتائج حول التغييرات التي
حتدث يف الدماغ عندما نتعلم شيئًا جديدًا .وجد
سبرينج أن مناطق الدماغ التي تسمح للناس باالنتباه
تصبح أكثر نشاطًا عندما نبدأ يف تعلم شيء جديد،
لكن هذه املناطق تصبح أقل نشاطًا مبرور الوقت
عندما نعتاد على القيام بهذه املهام.
خلصت الدراسة التي قام بها سبرينج إلى أنه عندما
نتعلم شيئًا جديدًا ،تصبح اخلاليا التي ترسل
وتستقبل املعلومات حول املهمة التي نقوم بها أكثر
كفاءة ،ويصبح إرسال اإلشارات للخلية التالية بشأن
ما يحدث أكثر سهولة بالنسبة لهذه اخلاليا ،وبهذه
الطريقة تصبح اخلاليا العصبية أكثر ارتباطًا .توصي
هذه الدراسات بشكل عام أن نستمر يف حتفيز اخلاليا
العصبية والدماغ عن طريق تعلم أشياء جديدة طيلة
الوقت ،وإقحام الدماغ يف مهمات وحتديات جديدة
ترفيهية أو تعليمية .ستكون ألعاب الفيديو اجلديدة
شيئًا مفيدًا يف هذه احلالة ،وكذلك التسجيل يف
كورس تعليمي جديد ،أو تعلم آلة موسيقية جديدة،
املهم أن نتأكد من وقت آلخر أن عقولنا حتصل على
التحفيز الكايف الستمرار منوها وتنشيطها.
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مكتبة الطب البديل
Alternative Medicine

فوائد
فوائد
العسل
العسل
الذهبية

الذهبية

فوائد العسل كثيرة ،ومعروفة منذ االف السنني ،حيث
استخدم العسل بطرق متعددة سواء كغذاء للجسم أو
كمراهم لعالج احلروق وااللتهابات وغيرها من
األمراض.
مكونات العسل

يعتبر العسل مصدرا من مصادر الكربوهيدرات ،اذ أن
ملعقة الطعام الكبيرة منه متدنا مبا يقارب  64سعرة
حرارية ،ويتكون العسل بشكل أساسي من:
 %80من السكر الطبيعي (معظمه من الفروكتوز
واجللوكوز) ،ونظراً ملستوى سكر الفواكه العالي فيه
(الفركتوز) فيعتبر العسل أحلى من سكر املائدة.
 %18من املاء ،وكلما كانت نسبة املاء أقل يف العسل
تصبح نوعيته أفضل.
 %2من مكوناته عبارة عن معادن وفيتامينات وحبوب
لقاح وبروتينات.
على ماذا يحتوي العسل؟
يحتوي العسل على:
فيتامينات :نسبة بسيطة من الفيتامينات وأهمها،B6 :
الثيامني ،النياسني ،الريبوفالفني ،حمض البانتوثنيك
وبعض األحماض األمينية.
معادن :نسب قليلة من املعادن والتي تشمل:
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الكالسيوم ،النحاس ،احلديد ،املغنيسيوم،
املنغنيز ،الفوسفور ،البوتاسيوم ،الصوديوم
والزنك.
مواد مضادة للبكتيريا.
مضادات األكسدة مثل الريبوفالفينويد.
إضافة إلى أنه يعتبر خالي من الدهون
والكوليسترول.
فوائد العسل

تتعلق فوائد العسل بالعديد من اخلصائص الصحية
التي تعود على جسم االنسان وأهمها:
 -1مصدر للطاقة للكبار والصغار
يعتبر العسل مادة غذائية عالية القيمة ويستخدم
كغذاء لألطفال والكبار ،وهو املادة احمللية الوحيدة
التي ليست من صنع االنسان واستهالكها كغذاء ال
يحتاج الى تكرير ،وميكن حفظ العسل مطوالً عند
تخزينه بالشكل الصحيح.
 -2مضاد للجراثيم وامليكروبات
العسل يشبه املضادات احليوية حيث أن له القدرة
على قتل العديد من امليكروبات ،الفيروسات
والفطريات .كما ويتفاعل مع خاليا يف اجلسم
إلفراز مواد مطهرة تقلل من االلتهابات

بإشراف خبير األعشاب  :جمال عرقوب
والتسممات.
 -3خفض مستوى الدهنيات يف اجلسم
يساهم العسل -كونه بديال للمحليات
املكررة واملصنعة -يف الوقاية من العديد
من :مشاكل السمنة ،امراض القلب
وتصلبات الشرايني .حيث وجد أن له دور العديد من أدوية الكحة.
يف تقليل نسبة الكوليستيرول والدهنيات يف  -8تعزيز هيموجلوبني الدم وزيادته
الدم .وجدت العديد من األبحاث أن للعسل دور فعال يف
 -4الوقاية من أمراض اجلهاز الهضمي تنظيم ضغط الدم وزيادة نسبة الهيموجلوبني فيه.
على عكس السكريات املكررة والبسيطة  -9خيار جيد للرياضيني
مثل السكروز ،ال يتخمر العسل يف املعدة يعتبر العسل مصدراً إلمداد اجلسم بالطاقة ورفع
حيث أنه ال ميكث طويالً إذ أنه سريع مستوى سكر الدم (اجللوكوز) يف فترة بسيطة وبهذا
الهضم ،وبهذا ال يشكل أي خطر لغزو يعتبر اخليار األمثل إلمداد الرياضيني بالطاقة
جرثومي .ومساعدتهم على التدريب والقيام باجملهود البدني.
ومير مباشرة من األمعاء الدقيقة إلى مجرى كما وأن استخدامه كمصدر للكربوهيدرات أثناء
الدم دون أن يسبب أي تهيج يف اجلهاز ممارسة الرياضة يساعد على حتسني األداء بشكل
الهضمي لدينا كما يفعل السكروز.كما ملحوظ وخصوصا أثناء سباقات التحمل وركوب
وجدت إحدى التجارب السريرية أن من الدراجات.
فوائد العسل أنه يساعد يف عالج -10 :عالج اجلروح واحلروق
يحتوي العسل على االنزمي املسؤول عن انتاج
بيروكسيد الهيدروجني ،مما يجعله مفيداً يف عالج
عسر الهضم.
اجلروح وتخفيف األلم ،وتطهيرها ومنع اجلراثيم
التهابات األمعاء وكذلك عالج اإلمساك،
والبكتيريا من النمو عن طريق خلق محيط حامضي
فهو يعتبر مادة مسهلة خفيفة ،النه يزيد من
وبالتالي منع التهابها.
نشاط االمعاء.
وأثبتت العديد من الدراسات أن االستخدام
اضطرابات اجلهاز الهضمي ،حيث يعمل على إلغاء
املوضعي للعسل على احلروق السطحية يساعد يف
احلموضة الزائدة يف املعدة والتي تؤدي غالباً إلى
شفائها بنسبة كبيرة وفعالة واملساعدة يف التئام
القرحة.وقد استعمل كثير من األطباء العسل يف عالج
اجلروح بشكل أسرع.
قرحة املعدة واالثنى عشر.
 -11جيد للجلد والبشرة والعيون
 -5احلفاظ على األسنان وحماية اللثة
وجد أن للعسل فوائده تعود على اجللد والبشرة،
يلعب العسل دوراً أساسياً يف احلفاظ على األسنان
حيث يساعد العسل على:
ووقايتها من التسوس ومنوها السليم ،كما أن له دور يف
تنقية البشرة.
تقوية اللثة وحمايتها.
يستخدم لعالج االكزميا ،الصدفية وحب الشباب
 -6الوقاية من السرطانات
بصفته يحتوي على خصائص جتعله مضادا
يحتوي العسل على الفيتامينات واملواد املضادة
للبكتيريا.
لالكسدة ،ويف الواقع فإن واحدة من مضادات
يساهم العسل يف تخفيف جفاف اجللد والتشققات
األكسدة الفريدة من نوعها تسمى "pinocembrin
يف القدمني.
وجدت فقط يف العسل.
وبهذا يدخل يف صناعة العديد من املستحضرات
ومن املعروف أن مضادات األكسدة لها دور كبير يف
التجميلية والصابون الذي يساعد على نضارة
الوقاية من السرطان ومنع تكاثر اخلاليا السرطانية،
البشرة ،كما يدخل يف حتضير مراهم عالج العيون،
وخاصة يف حاالت سرطان املريء ،الفم ،األمعاء
حيث يفيد يف عالج التهابات اجلفون والقرنية
واملعدة.
وتقرحاتها.
 -7عالج السعال
 -12له تاثير على اجلهاز العصبي
وفقاً للعديد من األبحاث فإن العسل عالج فعال وامن
يف عالج سعال األطفال من األدوية املستخدمة من دون يشكل العسل مسكن للجسم .فتناوله قبل النوم،
يساهم يف تهدئة اجلهاز العصبي ،ويف التغلب على
وصفة طبية ،حيث يساعد يف إزالة البلغم والتهابات
بعض اضطرابات النوم مثل :االرق.
احلنجرة وتخفيف الكحة ،وبهذا يدخل يف صناعة
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أطفال Kids
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عالجات
طبيعية لضربات
الشمس لألطفال
تُعد شهور الصيف بداية من يونيو وحتى أغسطس
من شهور الصيف شديدة احلرارة ،وقد يؤدي
التعرض ألشعة الشمس وارتفاع درجات احلرارة
حتى داخل املنزل إلى إصابة األطفال بضربات
الشمس ،ما ميثل خطورة عليهم حيث يُعد األطفال
األكثر تأثرًا بتغيرات درجة احلرارة .تظهر أعراض
اإلصابة بضرية الشمس يف شكل ارتفاع يف درجة
حرارة اجلسم وعدم التعرق والغثيان والقيء
وأحمرار وتهيج اجللد وغير ذلك من األعراض.
عند التعرض لضربة الشمس يجب التصرف سريعًا
حيث يسبب عدم عالج ضربة الشمس ضررًا
للدماغ والكلى والقلب والعضالت ،ويزداد هذا
الضرر سوءً عند تأخر العالج .من ثم ،إليكِ
عزيزتي السوبر  10عالجات طبيعية لضربات
الشمس.
يف حالة ظهور أعراض اإلصابة بضربة الشمس على
طفلك ،عليكِ اللجوء للطبيب ،ولكن أيضًا عليكِ
التصرف قبل ذلك بشكل سريع حتى ال يتطور
األمر.
وإليكِ بعض العالجات الطبيعية التي ميكنك فعلها
يف املنزل لعالج ضربات الشمس:
اخلعي حذاء طفلك
أوالً ..ابعدي الطفل عن الشمس أو احلرارة على
الفور ،ثم اخلعي حذاءه ،ألن احلرارة تهرب من
اجلسم عن طريق اليدين والقدمني.
ضعي الطفل يف حوض مياه
وبادري على الفور بوضع الطفل يف حوض مليء
باملاء الفاتر ،وضعي أكياس ماء بارد أو أكياس ثلج
فوق رأسه وعنقه ،وميكنك أيضًا عمل كمادات من
الكرنب (امللفوف) لطفلك ،ولكن يجب تغييرها
باستمرار.
عرضي الطفل لمصدر تهوية
انقلي طفلك إلى مكان جيد التهوية ،سواء به
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

تكييف أو مروحة
كهربائية ،وعندما
تنخفض درجة حرارة
طفلك توقفي عن تبريد
جسمه.
قدّمي لطفلك السوائل
احرصي على تقدمي
العصائر املثلجة واملياه
لطفلك ،لتزويد جسمه
بالسوائل التي يحتاجها.
يف حالة تعرض طفلك
لإلصابة بضربة الشمس،
ميكنك االستعانة بعض
املواد الغذائية
واألعشاب ،التي تساعد
على التخفيف من آثار
اإلصابة بضربة الشمس،
ومنها:
البصل
يُعد البصل من أفضل العالجات الطبيعية
لضربة الشمس ،وميكنك تقدميه لطفلك على
شكل عصير أو شرائح.
اليانسون
يفضل تناول اليانسون عند اإلصابة بضربة
الشمس ،وميكنك تقدميه لطفلك مرتني يف
اليوم بعد غليه.
العنب
يحتوي العنب على نسبة عالية من السكريات
التي تفيد يف جتديد الطاقة ويساعد تناول
العنب يف التخفيف من أعراض اإلصابة

بضربة الشمس ،وميكن اللجوء إليه كوسيلة
لعالجها ،نظرًا ألنه سريع الهضم واالمتصاص،
احرصي على أن يتناول طفلك العنب للمساعدة
يف التخفيف من آثار ضربة الشمس.
الخس
يحتوي اخلس على كميات كبيرة من فيتامينات "هـ"
و"أ" و"ب" ،وحتتوي أوراقه على مُركب السيستني،
الذي يساعد يف تقوية جدران الشعيرات الدموية،
كما إنه يستخدم لعالج ضربات الشمس من خالل
تناوله ،حيث يُعد من األطعمة احملببة لدى األطفال
وسهلة الهضم.
الليمون
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يُعد الليمون غنيًا بفيتامني "ج" ويستخدم لعالج
حاالت ضربات الشمس ،حيث ميكنك تقدميه
لطفلك يف شكل مشروب حتى  3مرات يوميًا،
ويساعد مشروب الليمون على خفض درجة
حرارته وانعاش جسمه وتقوية جهاز مناعته.
الخل
ميكن االستعانة باخلل العادي أو خل التفاح،
لتخفيف من آثار ضربة الشمس ،ولكن يُفضل
استشارة الطبيب أوالً.
تذكري عزيزتي أن الوقاية خير من العالج،
فاحرصي على جتنب تعريض طفلك للحرارة
العالية أو ألشعة الشمس وال يُفضل اخلروج
معه صباحًا بني الساعة العشرة صباحًا والرابعة
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ضيافة مصرية أصيلة وخبرة سياحية عريقة
جزر البحر األحمر تضع مصر على خارطة السياحة العاملية
على شاكلة اجلزر الشهيرة بتاهيتي وبهاماس وبالي وجزر املالديف ،تسعى احلكومة املصرية إلى تبني النهج
ذاته بإنشاء سياحة اجلزر يف البحر األحمر التي تتسم بالهدوء واخلصوصية الشديدة.استعدادات مصرية الحتضان
الباحثني عن اخلصوصية والرفاهية واالستمتاع باحلياة البحرية
القاهرة -مع صخب األماكن السياحية يف الصيف،
باتت “سياحة اجلزر“ خيارا للراغبني يف العزلة
واالستمتاع بالطبيعة واحلياة البحرية ومشاهير الفن
والرياضة ،الذين يهربون من عدسات املصورين
وكاميرات الهواتف احملمولة التي تطاردهم يف كل
مكان ،والذين قد يجدون ضالتهم يف اجلزر املصرية
بعد سنوات قليلة مع انطالق مشروع يستهدف
تطويرها.
انتهت وزارة املالية املصرية من تسعير أراضي خمس
جزر طبيعية قريبة من مدينة الغردقة ،عاصمة
محافظة البحر األحمر ،ذات قيمة ثقافية واقتصادية
متثل  17باملئة من املساحة اإلجمالية للجزر املصرية،
للبدء يف طرحها على املستثمرين ،ووضعها على
خارطة السياحة العاملية.
وقامت جلنة تضم عدة جهات حكومية مبعاينة عدد
من مناطق الغوص واجلزر املقترح طرحها ،لوضع
الضوابط اخلاصة بحماية البيئة البحرية ،وحتديد
أنسب األنشطة الستغاللها سياحيا ،مبا ال يضر
بطبيعة الكثير منها املصنفة ضمن احملميات الطبيعية.
وتبلغ جزر البحر األحمر  39جزيرة من املقرر
استثمارها سياحيا على عدة مراحل ،ويأتي أبرزها
اجلفتون وشدوان والفنادير وأبومنقار وجاويش
وسعدانة وأم اجلرسا والزبرجد وكوالال وحاليب
وأبوالكيزان وسيال وأبورمادة وسيول.
سحر خالب
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ال توجد دالالت واضحة على مسميات تلك اجلزر،
لكن يوجد ارتباط بني اسم كل منها وطبيعتها
الشكلية ،فجزيرة “أم الكيزان“ تتشكل يف مجسم يشبه
ثمارا ضخمة لألشجار التي تعني يف اللهجة احمللية
املصرية (كيزان) ،و“مكوع“ تبدو كما لو كانت منحوتا
لرجل يستلقي على كوعه األيسر.
وتبدو جزيرة “الزبرجد“ ،البالغ مساحتها 4.5
كيلومتر ،الوحيدة ذات االسم املفهوم والذي اشتقته
من حجر الزبرجد النفيس (حجر نادر أخضر اللون)،
الذي متتلك منه كميات كبيرة ،بينها أكبر قطعة يف
العالم بحجم  310قيراط واحملفوظة بأحد متاحف
املعاهد األميركية ،وقطعة أخرى تتسم بدرجة نقاء غير
معتادة معروضة باملتحف البريطاني بلندن.
وتعود تسمية اجلزيرة للفراعنة الذين استخرجوا
“الزبرجد“ منها الستخدامه يف تزيني النساء وصناعة
مجسمات خنفساء الروث “اجلعران األخضر“ عام
 1500قبل امليالد ،ومارس العثمانيون التنقيب بها
وتالهم األوروبيون خالل العهد امللكي ،وزارها
امللك فاروق على منت اليخت “فخر البحار“ عام
 ،1944لكن أعمال التنقيب توقفت منذ  25عاما.
وقال عدلي أنيس ،أستاذ اجلغرافية السياحية بجامعة
القاهرة ،إن “سياحة اجلزر“ باتت مطلوبة من رجال
األعمال وذوي الدخل املرتفع الباحثني عن االنعزال
واخلصوصية ،وميكن للجزر املصرية حتقيق ذلك
األمر ،بشرط عدم فتحها أمام اجلميع ورفع قيمة
احلجز بفنادقها وخدماتها ،حتى ال تكون امتدادا فقط

للعمران باملدن السياحية القريبة منها.
وباتت سياحة اجلزر املرتبطة باألغنياء ،واحدة من
أشهر أنواع السياحة يف العالم واألكثر جذبا ،التي
بدأتها جزر أميركا الوسطى بشكل موسع يف بداية
السبعينات ،كعامل جذب لرجال األعمال يف
الواليات املتحدة وجتار اخملدرات يف أميركا
اجلنوبية.
وسرعان ما القت الفكرة إقباال كبيرا ،فتحولت
الكثير من اجلزر بالفلبني وتايالند وإندونيسيا
واملالديف إلى مالذ جذاب ألصحاب األموال
واملتزوجني الباحثني عن قضاء شهر عسل يف
أماكن نائية تعطيهم خصوصية كاملة.
األسعد حظا
تعتبر جزيرة “اجلفتون“ ،األسعد حظا بني تلك
اجلزر فهي الوحيدة املستغلة نسبيا مبقهى ومطعم
ومرسى الستقبال السياح الذين يفدون عبر
لنشات من مدينة الغردقة التي تبعد عنها بنحو 11
كيلومترا والذين يقدر عددهم بنحو  188ألفا
سنويا ميثلون حوالي  12باملئة من إجمالي سياح
البحر األحمر ،ويستوطن بها قرابة  50باملئة من
طيور النورس.
وتلعب “شدوان“ ،دورا استراتيجيا بتحكمها يف
حركة املالحة بقناة السويس.
ورغم صغر مساحتها ،إال أن “سيول“ باتت
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األشهر بني اجلزر املصرية بعد
تصوير أحد مشاهد الفيلم
األميركي “مجسم من أجل
امللك“ (هولوغرام فور ذا
غينغ) لتوم هانكس ،على
شاطئها ،ما قدم دعاية مجانية
للمنطقة عامليا ،وتسعى وزارة
السياحة لتكرار ذلك
السيناريو بتسهيل إجراءات
تصوير األفالم السينمائية
األجنبية مبصر وتقليل الرحلة
الطويلة من املوافقات
املطلوبة.
ورغم أن جزر“الباهاماس
وتاهيتي وبالي وسانتوريني
وهاواي“ األشهر عامليا مبجال
“سياحة االسترخاء“ ،إال أن
احلكومة املصرية اختارت
“املالديف“ بالذات لتكرار
جناحها ،يف جذب األثرياء
املتمسكني بشروط تتعلق
مبدى التعري باألماكن
السياحية ،التي يقضون
إجازاتهم بها ،والذين
يحجزون يف بعض األحيان
جزيرة كاملة لقضاء إجازة
بحرية عليها.
وتتسم “كوالال“ بأنها مثالية
لالنعزال بطبيعتها الرملية
املنخفضة على حاجز مرجاني
ساحلي قرب جزيرة حاليب
الكبرى يف أقصى اجلنوب
الشرقي ملصر ،كذلك
“أبورمادة“ التي مت اكتشاف
موقع حطام سفينة جتارية يرجع تاريخها إلى القرن
الثامن عشر مبحيطها وجتذب محبي الغوص بجانب
السفن الغارقة التي اخترقتها الشعاب املرجانية ومنت
على جوانبها.
وأضاف أنيس ،لـ“العرب“ ،أن الطبيعة اجلغرافية للجزر
املصرية تعطيها مزايا عن مثيلتها باخلارج فهي مبثابة
حديقة حيوان مفتوحة لوقوعها على مسارات هجرة
الطيور النادرة وامتالكها جتمعات سمكية للدالفني
والسالحف وشعاب مرجانية نادرة ،ما يجعلها مثالية
لألثرياء من دول مختلفة.
وتعتبر “أبومنقار“ ،التي تبلغ مساحتها  1.4كيلومتر،
األجمل بني جزر البحر األحمر بسبب التركيبات
اجليولوجية النادرة املوجودة على سطحها وامتالكها
شواطئ رملية بيضاء ممتدة ملسافة كبيرة حتت املاء.
وحتظر وزارة البيئة إقامة أي أنشطة على يابسة “أبومنقار“
على عكس شواطئها ،لكن يتم السماح ألهالي الغردقة
بالنزول إليها ،يوميّ عيد الفطر وعيد شم النسيم فقط،
باعتبارهما عادات قدمية للقبائل البدوية التي قطنت
املدينة.
ويرى أنيس أن مشروع تطوير اجلزر يخلق نوعا من
السياحة اإلقليمية مع إعالن السعودية عن مشروع
مشابه بالناحية األخرى من البحر األحمر ،عبر تسيير
رحالت مشتركة بينهما الستقطاب السياح الذين
يريدون زيارة بلدان مختلفة يف اإلجازة ذاتها ليصبح
البرنامج مشتركا بني زيارة اجلزر املصرية والسعودية ثم
التوجه ملقاصد أخرى كاإلمارات.
ورغم عدم إعالن عناصر تفاصيل املشروع املصري
رسميا ،إال أن مصادر بوزارة السياحة املصرية أكدت،
أن التطوير سيكون شامال مبا فيه السياحة العالجية
باملنطقة من خالل استغالل املناخ اجلاف للمكان
والرمال السوداء وربطها مبنطقة سفاجا التي تبعد 53
كيلومترا عن جنوب الغردقة ،وتعالج رمالها أمراضا
كااللتهابات املفصلية وبعض األمراض اجللدية.
وأفاد مصطفى رسالن رئيس غرفة السلع السياحية
بالبحر األحمر ،أن مشروع تطوير اجلزر سيحدث نقلة
جديدة للسياحة املصرية ويساهم يف جذب شرائح
جديدة من املسافرين ،لكن جناحه مرهون بحل
مشكالت مزمنة للسياحة بجنوب سيناء.
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فنحن منارس السيطرة الكاملة على العملية
التعليمية ،باإلضافة إلى أن املدارس األسترالية
تفتقر إلى التركيز على أنشطة اللعب والفنون .وتقر
جو آن فيريرا بأن ”إدارات التعليم يف بلدنا توفر
إرشادات واضحة للفصول الدراسية حتى قبل بدء
الدراسة بوقت كبير .وهذا يعني أن املنهج التعليمي
واحملتوى موجودان حتى قبل أن يلتقي املدرس
بطالبه .وهذا يقوض من قدرة املعلم على
االستجابة ملتطلبات طالبه” ،وهذا من وجهة نظر
الباحثني يخفض من مستوى املسؤولية املهنية
للمدرسني ،مما يجعل الوظيفة تبدو غير جذابة إلى
حد ما.
أما اجلانب اآلخر فيتعلق بكثرة األعباء املوضوعة
على كاهل املدرسني ،حيث تكثر أعباء العمل
املتمثلة يف تزايد حجم الواجبات واملسؤوليات التي
مت إحلاقها بدور املدرس.
ويقول مدرسون إنهم ال يستطيعون احلصول على
مكافآت التدريس ،بفضل أعباء العمل الكثيرة
واملناهج املزدحمة .ويتم التشديد عليهم من خالل
مجموعة من األشياء التي يُطلب منهم تدريسها.
وتعزى هذه الزيادة يف األعباء إلى العديد من
العوامل ،ليس أقلها توسع مسؤوليات املدرسني

تعليم
Education

خلو القاعة يعكس طبيعة املهنة

التدريس مهنة تفقد جاذبيتها يف املدارس واجلامعات
كوينزالند (أستراليا)  -من الطبيعي أن يتركز اهتمام الباحثني يف قطاع
التعليم على املناهج والبرامج والطرق املبتكرة وكل الظروف احمليطة بعملية
التدريس بهدف تطويرها والنهوض بها ،لكن ذلك ال مينع األبحاث ،على قلتها،
من طرق أبواب القائمني على هذه املهنة غايتها الكشف عن األسباب الكامنة
وراء تراجع حظوظ هذه املهنة مستقبال وعدم تفضيل البعض لها ،فيما تذهب
آراء أخرى إلى أنها لم تعد مغرية للكثيرين مثلما كان عليه احلال يف السابق.

هل أن مهنة التدريس لم تعد مغرية للبعض أم
أن الظروف احمليطة بها وما تسببه من إرهاق
وأمراض وأحيانا من روتني ممل هو ما يدفع
البعض لالبتعاد عنها وجتنب خوضها ،أم أن
هناك عناوين أخرى ترسم حدود التقاطع بني
املهنة و”الزاهد” فيها بأي تخصص ويف أي
مستوى علمي كان؟
هذه األسئلة وغيرها هي بوابة للتعمق أكثر يف
األسباب والدوافع التي جتعل مهنة التدريس
”مرهقة” ولم تعد جاذبة للمدرسني يف العديد من
البلدان من أنحاء العالم ،فيما الوضع
مختلف يف البلدان العربية التي وإن كان
هناك إجماع على الفكرة ،إال أن سقف
احلدود ال ميكن أن ينزل إلى مستوى
يجعل الكثيرين يعدلون عن خوضها.
لكن مهما بدت دوافع املدرسني يف
البلدان العربية موضوعية ،ومتمثلة
أساسا بهاجس البطالة وقلة ساعات
العمل مقارنة مع مهن أخرى إضافة
إلى ضعف اإلمكانيات املادية لبعض
اخلريجني لفتح مشروع يرغبون فيه،
فإن كل ذلك ال يثني الكثيرين عن
اختيار مهنة التدريس عوض الدخول
يف مهن أخرى قد تأخذ منهم جل
أوقاتهم.
هذه األزمة كشف عنها مجلس عمداء
التعليم يف كوينزالند بأستراليا الذي أقر
بأن هناك انخفاضا ملحوظا يف طلبات
التفضيل األولى لدورات إعداد
املدرسني لهذا العام .وشهدت والية
كوينزالند انخفاضا بنسبة  26باملئة.

90

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

أما األمر األكثر إثارة للقلق فهو أن جامعة
كوينزالند سجلت انخفاضا بنسبة  44باملئة ،فيما
شهدت جامعة كوينزالند للتكنولوجيا انخفاضا
بنسبة  19باملئة.
وإضافة إلى ذلك فقد شهدت اجلامعات
الكاثوليكية األسترالية انخفاضا بنسبة  20باملئة
للحرم اجلامعي يف كوينزالند ونيو ساوث ويلز
وفيكتوريا ،حيث أقر مركز القبول اجلامعي

جو آن فيريرا :خفض املسؤولية املهنية للمدرسني
يجعل الوظيفة تبدو غير جذابة إلى حد ما

بفيكتوريا انخفاضا بنسبة  40باملئة يف عام
2017.
ودفعت هذه األرقام الصادمة التربويني إلى
التساؤل حول األسباب التي تدفع البعض إلى
جتنب خوض هذه التجربة املهنية ،فيما تركز
اهتمام بعض األكادمييني حول النبش وراء
األسباب األكثر موضوعية التي جتعل من هذه
املهنة منفرّة للمقبلني عليها.
وجاء يف مقال لنان بحر نائب رئيس جامعة
ساوثرن كروس األسترالية وجو آن فيريرا مدير
التعليم والتعلّم بنفس اجلامعة ،أن هذه األسباب
ميكن اختصارها يف عناصر كبرى من بينها تقييم
كفاءة املدرس التعليمية ،عدم القدرة على
حتقيق االستقاللية ،العنف املسلط على
املدرسني وضعف الرواتب وغيرها.
ويشرح مؤلفا هذا املقال كيف يستمد أفضل
املدرسني مهاراتهم من أجل تشجيع الطالب
على حتقيق ما يتجاوز توقعاتهم أحيانا .فهم
يوظفون أوقاتهم لتقدمي أفضل ما لديهم للطالب
ويستخدمون روح الفكاهة لشرح املفاهيم
األساسية ،إضافة إلى كونهم يهتمون بطالبهم
بل ويذهبون إلى مدى أبعد لتكييف طرق
تعليمهم من أجل التواصل معهم بطرق هادفة.
وتقول نان بحر إن ”وجود إطار لتحديد
الكفاءات ليس باألمر السيء .بالطبع نحتاج
إلى أن تكون لدى املعلمني إمكانيات ملحوظة
للتخطيط والتقييم والطرق ذات الصلة
لتدريسه .وهذه املهارات ضرورية ولكنها ليست
كافية .نحن بحاجة إلضافة بعد العالقات
اإلنسانية لقائمة كفاءات املعلمني” ،حيث أن
أفضل املهارات التي نقيّم على أساسها أفضل
املعلمني ال توجد مع األسف يف اعتماد
البرنامج.
ويستشهد الباحثان يف شرحهما لهذه األسباب
التي يبرز من بينها عدم القدرة على حتقيق
االستقاللية بالتجربة الفنلندية التي لفتت أنظار
العالم حولها بسبب نظامها التعليمي الناجح.
ويقر الباحثان بأن املدرسني الفنلنديني ميتلكون
القدرة على حتديد ما سيعلمونه للطالب
وسياسة التعليم التي سيتبعونها ،أما يف أستراليا
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لتشمل تنمية املهارات االجتماعية التي كانت موكلة
إلى اآلباء يف املنزل .فالتدريس معروف جدا أنه
عمل شاق ،ومع ذلك ،فإن العمل الشاق دون
تقدير أو احترام هو عامل مثبط للعزمية إلى حد
كبير.
وهذا السبب ال يشمل املدرسني يف أستراليا بل
يشمل الدول العربية أيضا ،حيث يتسبب خروج
الزوجني للعمل ،وهو السبب الرئيسي ،يف الدفع
باألبناء إلى احلواضن وفضاءات الدروس
اخلصوصية وغيرها مع تقلص الدور املوكول
للوالدين يف البيت ،وهو ما يفرض أعباء إضافية
على املدرسني بعيدا عن املقابل املادي تتسبب يف
تنفيرهم لهذه املهنة.
األهم من كل األسباب التي سبق ذكرها هو ظاهرة
العنف املسلط على املدرسني ،حيث مييل االجتاه
العام إلى ازدراء التدريس كرسالة.
ومعلوم أنه من حيث املسيرة املهنية متثل مهنة
التدريس الطريق الصحيح الذي يدعم الطالب
للوصول إلى أهدافهم ويعزز من قدراتهم على
اكتساب مهارات جديدة وهذا لن يتم إال بفضل
مدرسني أكفاء ،لكن عندما يتم سلب كرامة
املدرس ويتعرض إلى شتى أنواع العنف ،فإن هذا
الهدف سيفقد قيمته األساسية حتما.
األمثلة عديدة وخصوصا يف البلدان العربية،
بخالف املثال األسترالي ،لوقائع من هذا النوع
عرفتها بعض مؤسسات التعليم وأهمها ما كشفت
عنه تقارير إخبارية يف املغرب .وكانت إحصائيات
صادرة عن مؤسسات حكومية أشارت إلى أن
ظاهرة العنف أصبحت يف تزايد مستمر ،كما بينت
هذه اإلحصائيات أن حاالت العنف وصلت إلى
تعرض معلم كل شهر للعنف يف املدرسة.
آخر األسباب وأبرزها ،وفق الباحثني يف هذا
التقرير ،تؤكد أن ضعف الرواتب يسهم يف جعل
هذه املهنة أكثر من منفرة قياسا بحجم املهمّة
املوكولة للمدرسني.
ويف الدول العربية األمثلة عديدة لصراع طويل
للمدرسني وبحثهم املتواصل عن حقوقهم املادية،
فيما دفعت األجور املتدنية اآلالف منهم إلى سلك
طريق الهجرة للخارج.
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وسائل تعليم السباحة
ليست كلها صاحلة لألطفال
هامبورغ (أملانيا) -يحتاج الطفل عند تعلم السباحة إلى بعض الوسائل املساعدة ،مثل األجنحة واملرتبة
الهوائية والعوّامة ،غير أنه ينبغي معرفة ما هو املناسب منها وما قد ميثل خطرا على حياة الطفل .وقال
راينر فايسكيرشن من الهيئة األملانية للفحص الفني إنه يف البداية يجب التفريق بني اللعب املائية
ووسائل املساعدة على تعلم السباحة .وميكن التعرف على اللعب املائية ،مثل املرتبة الهوائية ،عن طريق
عالمة CEأو عالمة  ،EN 71-1يف حني حتمل وسائل املساعدة على السباحة الكود EN 13 138-
1.وتعد العالمة GSهي العالمة األكثر أهمية ،وهي تعني “اختبار السالمة“.
وينصح اخلبير األملاني باالبتعاد عن املنتجات
املقلدة ،والتي قد متثل خطرا على حياة الطفل.
وعلى وجه اخلصوص يتعني على الوالدين االنتباه
للتوصيات العمرية للشركة املنتجة ،وعدم ترك
الطفل يف املاء بدون رقابة.
ومن جانبه ،حذر ألكسندر غاليتس ،رئيس
الرابطة األملانية ملدربي السباحة ،من خطأ االعتقاد
الشائع بأن الطفل سيصرخ عند التعرض للخطر يف
املاء أو أنه سيلفت االنتباه إليه بشكل ما؛ نظرا ألن
الطفل يُصاب بصدمة يف هذه احلالة ويبدأ يف الغرق
يف صمت.
ويرى غاليتس أن التعود على املاء يف ظل أجواء
يسودها املرح هو األمر األكثر أهمية؛ حيث يساعد
ذلك الطفل على التحرك يف املاء دون خوف
ويجعله قادرا على الطفو الفيزيائي على سطح
املاء .ويف ما يلي نظرة سريعة على بعض
الوسائل ،التي تساعد الطفل على تعلم السباحة:
أجنحة السباحة :وهي وسيلة كالسيكية يعرفها
معظم اآلباء منذ طفولتهم .ويرى غاليتس أنها
ليست مناسبة لتعلم السباحة؛ ألن الطفل ال يتعلم
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من خاللها الوضع الصحيح جلسمه يف املاء ،لكنها يف
النهاية وسيلة بسيطة إلنقاذ الطفل من الغرق.
الوسائد العائمة :تتكون هذه الوسادة من القطن،
وهي غير مجهزة بسدادات أو صمامات ،وبها حزام
على اجلزء العلوي من اجلسم يساعد على متسكها
بجسم الطفل دون أن تعيق حركة يديه .ويرى
غاليتس أنها وسيلة جيدة لتعلم السباحة؛ ألن الطفل
يكون يف الوضع الصحيح تلقائيا.

نودل السباحة :ميكن للمبتدئني التعامل مع هذه
الوسيلة بصورة جيدة ،وميكن للطفل وضع يديه
عليها والتدرب على التوازن سواء على وضع
الصدر أو الظهر.
لوح السباحة :يُستخدم لتحسني تقنية السباحة؛
لذا فهو يصلح لألطفال ،الذين قضوا فترة من
الوقت يف التمرن على السباحة.
مايوه السباحة اإلسفنجي :من حيث املبدأ يعمل
هذا املايوه مثل أجنحة املياه؛ حيث إنه يساعد
الطفل على الطفو فوق املاء ،إال أنه ميثل خطرا
عند انقالب الطفل .يف دراسة صدرت عن
اجلامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا ،تبني أن
األطفال الرضع الذين ميارسون السباحة هم أكثر
قدرة على االستيعاب واالتزان من أولئك الذين ال
ميارسونها ،فقد أكد الباحثون أن هذه احلالة من
التفوق تستمر معهم ،ملدة من الزمن ورمبا تكون
أكثر وضوحا وهم يف اخلامسة من العمر.
وشملت الدراسة فئتني من األطفال ،حيث كانت
كل مجموعة مكونة من تسعة عشر طفال،
يتساوون يف العمر واملستوى التعليمي واألسري.
وكان الفارق فقط هو ممارسة السباحة من عدمها.
وتبني كما وضّح عالم النفس هيرموندور
سيغموندسون أن ممارسة السباحة لها فوائد عظيمة
وأهمها االستيعاب بشكل أسرع.

* ينصح اخلبير األملاني باالبتعاد عن املنتجات املقلدة ،والتي قد متثل خطرا
على حياة الطفل .وعلى وجه اخلصوص يتعني على الوالدين االنتباه
للتوصيات العمرية للشركة املنتجة ،وعدم ترك الطفل يف املاء بدون رقابة.
ومن جانبه ،حذر ألكسندر غاليتس ،رئيس الرابطة األملانية ملدربي السباحة،
من خطأ االعتقاد الشائع بأن الطفل سيصرخ عند التعرض للخطر يف املاء أو
أنه سيلفت االنتباه إليه بشكل ما؛ نظرا ألن الطفل يُصاب بصدمة يف هذه
احلالة ويبدأ يف الغرق يف صمت.
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وممارسة الطفل لنشاط جسماني وخاصة رياضة
السباحة ،حتسن من نومه تلقائيا .وهناك العديد من
املعاهد الصحية العاملية التي تنصح األهالي الذين يعاني
طفلهم من أرق النوم ،بأن يتركوه ميارس السباحة
بشكل أسبوعي .ووفق دراسة علمية أخرى شملت
بعض األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني سنة إلى أربع
سنوات ،تبني أن تعلم السباحة منذ الصغر يقلل من
خطر الغرق بنسبة  88باملئة.
ويف دراسة مشابهة صدرت عن مؤسسة صينية ،تبني
كذلك أن تعليم السباحة لألطفال ،يخفّض من نسبة
غرقهم أثناء السباحة بنسبة  40باملئة.
كما أثبتت دراسة تشيكية أن ممارسة رياضة السباحة
لألطفال يف فصل الشتاء تقيهم من اإلصابة بالنزالت
الشتوية وأمراض اإلنفلونزا واجلهاز التنفسي.
وأكدت الدراسة أن األطفال الذين ميارسون السباحة يف
ظروف آمنة صحيا تراعي تدرج درجة احلرارة بني اجلو
وبرودة املياه أقل بثالث مرات يف تعرضهم لإلصابة
بأمراض الشتاء ونزالت البرد والتهابات اجلهاز التنفسي
مقارنة باألطفال الذين ال ميارسون السباحة شتاء.
وأكدت الباحثة “إيفا نوفوتنا“ من جامعة مدينة تشيسكي
بوديوفيتسه ،أنه على خالف ما يعتقد الكثير من األهل
من أن سباحة األطفال الصغار يف العمر شتاء تؤذيهم
فإن ممارسة السباحة تساهم يف إبعاد األمراض عنهم
وتنمي عضالتهم وتزيد طاقة الرئة لديهم وجتعل منوهم
أسرع.
وشددت الدراسة على ضرورة توفر بعض الشروط كي
ال يصاب األطفال باألمراض املرتبطة بالسباحة يف
الشتاء ،مثل أن تكون املياه نظيفة وفيها املواد الكيماوية
التي تؤمن ذلك ،وأن تكون حرارة الهواء يف املسابح
التي يسبح فيها األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني -3
 6أشهر بني  30-28درجة وحرارة املياه بني ،30-28
أما درجة الرطوبة يف املسبح فيجب أن تكون  65باملئة
باحلد األقصى.
كما أن من املطلوب اعتناء األهل باألطفال الصغار بعد
السباحة كي يتجنبوا اإلصابة باألمراض.
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عمالق
التكنولوجيا
األميركي
يحصر
عمالقطموحاته يف
التكنولوجيا سيارة
تطوير
فان
األميركي
يحصرفولكسفاغن

طموحاته يف
تطوير سيارة
فان
فولكسفاغن

سيارة أبل الذكية تقترب من الوصول إلى الشوارع
سيارة أبل ذاتية القيادة تقترب من الوصول إلى الشوارع بعد أن حصرت الشركة األميركية
طموحاتها عند تطوير إحدى سيارات فولكسفاغن ،إثر فشل كل احملاوالت السابقة.

لندن  -عثرت شركة أبل األميركية بعد سنوات من
التطوير ضمن مشروع “تيتان“ ،على شريك منقذ
لصناعة مركبة يبدو أنها لن تكون مثلما كان يتمنى
عشاق السيارات الذكية لها أن تظهر.
ويستحوذ تيتان على أغلب اهتمام فريق مصممي
الشركة ال سيما بعد املعاناة واملشكالت املتكررة ،التي
أدت لتقليص نطاق مشروع السيارات ذاتية القيادة
التي زادت الشكوك حولها يف الفترة املاضية بعد
سلسلة حوادث قاتلة.
ومن املفترض أال يكون املوديل مستقبليا يف مظهره
ولن يتم بيعه للعامة على األرجح ،وبدال من ذلك
فإن أبل تتعاون مع فولكسفاغن إلنشاء نسخة
كهربائية ذاتية القيادة بالكامل من ترانسبورتر فان،
تنتجها الشركة األملانية الشهيرة.
ولم تؤكد الشركتان هذا التعاون ،لكن مصادر
صحيفة نيويورك تاميز األميركية قالت إن الشراكة
بدأت بالفعل بينهما أواخر العام املاضي ،بعد أن

فشلت مفاوضات سابقة ألبل مع شركات أملانية ،مبا
يف ذلك بي.أم.دبليو ومرسيدس لتطوير سيارة
ذاتية القيادة بالكامل.
ومن الواضح أن سبب اخلالف كان عميقا حيث
رفضت العالمتان األملانيتان الفاخرتان ،وفق
املعلومات املسربة ،السماح لشركة أبل بالتحكم يف
تصميم السيارة والبيانات التي تنتجها.
كما توقفت مفاوضات أبل مع شركات نيسان
اليابانية وبي.واي.دي أوتو الصينية وماكالرين
البريطانية ،ألن شركات تصنيع السيارات تلك
كانت مترددة يف التخلي عن السيطرة على التجارب
والبيانات لشركة التكنولوجيا األميركية.
وتساعد إيتالديزاين ،ومقرها يف إيطاليا ،يف عملية
بناء أبل ترانسبورتر وذلك كونها واحدة من مصانع
مجموعة فولكسفاغن املنتشرة يف العالم ،حيث إنها
تعمل على تهيئة املقصورة من استبدال لوحة القيادة
واملقاعد.وإلى جانب ذلك ،تعمل الشركة

نصائح لسالمة السيارات
يؤكد اخملتصون أن السيارة اجلديدة كاملولود حديثا،
تتطلب معاملة خاصة وعناية وهي ما يطلق عليها
فترة التليني.وصاحب السيارة مطالب باحلفاظ
على احملرك وعدم الضغط على الكامل على
دواسة الوقود خالل أول ألف كلم ،حتى ال
يتعرض ألعطال أو تتعرض أجزاؤه للتلف،
مثل األسطوانات وعدم إحكامها ،وهذا ينتج
عنه انخفاض عمر احملرك.
وأما اإلطارات اجلديدة فتحتاج إلى السير
ملسافة  200كلم حتى تلتصق بشكل كامل
على الطريق وذلك يرجع إلى مطاط اإلطارات
الذي يكون مزودا بشحم عازل.
وتعتبر عملية التغيير املبكر للزيت عملية غير
ضرورية ألن أسطوانات احملركات احلديثة مصممة
بدقة متناهية ومتطورة عكس السيارات القدمية.
كما حتتاج املكابح لبعض الوقت لكي تعمل بكامل
طاقتها ،فيجب تليني أقراصها والقيادة بشكل حذر يف األيام
األولى.
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اإليطالية على إضافة مستشعرات القيادة الذاتية
والكمبيوترات بالفان وكذلك استبدال محرك
احتراقها الداخلي بآخر كهربائي.ويتوقع أن
تستخدم الفان ذاتية القيادة كحافلة مكوكية لنقل
املوظفني بني مقرات أبل يف وادي السيليكون بوالية
كاليفورنيا األميركية ،على أن يكون هناك سائق
خلف املقود ليتولى السيطرة إذا دعت احلاجة ،على
أن يراقب شخص مبقعد الراكب مستشعرات
السيارة.
ومن املقرر االنتهاء من تطوير الفان نهاية العام
اجلاري ،إال أن هناك تأخيرا عن اجلدول احملدد
حيث العملية ليست بالسهلة.
وكانت املعلومات املتعلقة مبشروع أبل قد ظهرت
للعلن خالل العام املاضي ،بعد أن كانت الشركة قد
بدأت به منذ  ،2014بحيث كان هذا املشروع
يهدف يف السابق إلى تطوير كل من األجهزة
والبرمجيات اخلاصة بسيارة مستقلة جديدة.
ولكن مشروع أبل حتول الحقا إلى التركيز على
خدمة نقل ذاتية القيادة تعرف باسم “بال“ ،بحيث
تعمل بني بالو ألتو وشارع إنفينيتي لوب ،وهو
الشارع الذي يقع فيه مقر الشركة الرئيسي السابق،
قبل افتتاح أبل بارك يف العام املاضي.
وجنّدت الشركة لهذا املشروع مهندسي البرمجيات
ومهندسي السيارات وعلماء الصواريخ وفريقا
متخصصا يف التصميم الصناعي لبناء منوذج لسيارة
املستقبل.
وطيلة أشهر ،عمل الفريق على مجموعة من
املفاهيم غير التقليدية ،مبا يف ذلك تقنية الواقع
املعزز ،والشاشات ثالثية األبعاد املدمجة يف الزجاج
األمامي والنوافذ ،وفتحة السقف املصنوعة من نوع
خاص من البوليمر الذي يخفض احلرارة ،والنوافذ
ذات الصبغات القابلة للتعديل مثل تلك املوجودة يف
طائرات بوينغ درميالنير  787اجلديدة.
ويف نهاية املطاف ،متكنت أبل من بناء منوذج لسيارة
رياضية ذات أربعة مقاعد تواجه بعضها البعض،
والتي اختبرها بعض املوظفني من خالل اجللوس
داخلها على غرار تصميم مرسيدس الذي مت
الكشف عنه للمرة األولى يف عام 2015.
وخططت شركة آبل يف  2016إلنفاق مئات املاليني
من الدوالرات لبناء مختبرات للبحث والتطوير يف
جميع أنحاء املقر الرئيسي يف كوبرتينو بكاليفورنيا،
ولكن سرعان ما اكتشف أعضاء مشروع السيارة أن
تصميم وبناء أجزاء أساسية لسيارة جديدة لم يكن
بسيطا.
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1967 Shelby
GT500 Super
Snake First Drive
Review | This
snake smokes
Long and smoky, with plenty of revs and a
snappy clutch dump — this obviously wasn't
the first time Gary Patterson has boiled the
baloneys on a high-powered Mustang. The
president of Shelby American street-raced a
428 Cobra Jet fastback all over Ohio in the
1970s, so we shouldn't have been so
surprised when he jumped into the company's
new 1967 Shelby GT500 Super Snake, the
reincarnation of Shelby's GT40-powered
Mustang, and lit 'em up for our cameras.
Shelby will build 10 new 1967 Shelby
GT500 Super Snakes and sell them for
$249,995 each. It's the latest in the company's
growing continuation series, which also
includes brand-new 1968 GT500KR
convertibles and the Original Venice Crew
1965 GT350 Competition Mustangs. The 10
continuation Super Snakes will be built by
Legendary GT Continuation Cars in Roaring
Spring, Pennsylvania, with engines supplied
by the Carroll Shelby Engine Co. The cars
are faithful to the original, but the engine
specs have been tweaked for better
drivability.
The original GT500 Super Snake, and
there is only one, was built in early 1967 to
test and promote Goodyear's new
Thunderbolt tire. Shelby was also the
California distributor for Goodyear, so the
tire company asked him to build a special car
for high-speed testing at its five-mile long
oval in San Angelo, Texas.
Under Carroll Shelby's instructions, the
company's chief engineer — Fred Goodell,
who was on loan from Ford — walked
through Shelby's facility in a hangar at Los
Angeles International Airport and randomly
chose a white GT500 for the build, serial
number 67402F4A00544. The Mustang's
dual quad 428-cubic-inch engine was
replaced with a medium riser Mark II 427
from a GT40 race car with a solid cam, a
single 780 cfm Holley carburetor and special
"set of headers with a "bundle of snakes
design. Shelby American's former sales
manager Don McCain has been quoted as
saying the engine was "the mother of all 427s
at the time ... aluminum heads, aluminum
water pump, forged crank, Le Mans rods, just
basically everything inside the engine was
built to run sustained 6,000 rpm to race at Le
"Mans.
To read the rest of the article go to
www.autoblog.com
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سيارات Cars

2019 MercedesAMG CLS53 will
probably cost over
$95,000

أسطورة همر أتش  1تعود للحياة بنسخة خارقة
سيارة أتش  1مت تعديلها يف البداية لتتحول متاما من الداخل واخلارج ،مع
احلصول على حتديث كبير للمحرك من أجل حل مشكلة انخفاض قوته.

ديترويت  -قررت شركة ميل-سبيك أوتوموتيف
األميركية لصناعة للسيارات العسكرية املعدلة أال تترك
أسطورة همر أتش  1تختفي متاما ،لتركز على نقاط
قوتها وتعمل على تغطية نقاط ضعفها من أجل صنع
نسخة متعددة األغراض (أس.يو.يف) خارقة.
ويبدو أن هذا الطراز العسكري ،الذي اجتذب
املشاهير ومحبي قيادة املسافات البعيدة ،وأثار يف
الوقت نفسه حنق أنصار البيئة لم يهزم بعد ،مع إصرار
الشركة األميركية على إعادة الروح لهذه األيقونة.
ويف أحد مصانع ميل-سبيك مبدينة ويتشيتا يف والية
كنساس ا?ميركية ،دخل أعضاء فريق الشركة يف
عملية تطوير هذه املركبة بالكامل.ومت تعديل أتش 1
يف البداية لتتحول متاما من الداخل واخلارج ،مع
احلصول على حتديث كبير للمحرك من أجل حل

مشكلة انخفاض قوته ،مع حصول السطح
اخلارجي على عدة طبقات من الطالء شديد
التحمل ،والذي يتوفر باللون االسود الالمع ،أو
املنقوش.وحصلت أتش  1ميل-سبيك على العديد
من التحديثات لتحسني راحة الركاب والسائق مع
تصميم كل شيء من خالل الشركة ذاتها بشكل بالغ
الدقة.
كما زودت الشركة السيارة بأجزاء ألومنيوم
مستخدم يف الطائرات مع جلد ذي جودة عسكرية
بإمكانه حتمّل أقصى درجات حرارة الطقس.
أما أكثر التعديالت إثارة يف السيارة ،فهو محرك
ديزل الذي قامت شركة ميل-سبيك بصنعه
واختباره بشكل يدوي ،أال وهو دورماكس سعة
 6.6لتر أل.بي.زد تيربو تشارجر يتكون من ثمانية

أحدث إنتاج
«آستون
مارتن»...
الغواصة
«نيبتون»
توجهت شركة آستون
مارتن صانعة السيارات
الرياضية ،إلى مجال
جديد متاماً هو إنتاج الغواصات الشخصية بالتعاون مع شركة متخصصة يف هذا اجملال اسمها
(ترايتون) .وقامت آستون مارتن بتصميم الغواصة اجلديدة التي أطلقت عليها اسم (نيبتون) ،وهي
تستطيع الغوص حتى  500متر حتت سطح املاء والتحرك بسرعة  5عقدات بحرية .وهي حتمل
راكبني باإلضافة إلى سائق متخصص.
وتعرض الشركة منوذجاً من غواصتها اجلديدة يف معرض لليخوت الفاخرة يقام يف برشلونة هذا
الشهر ،وتقول إنه من يريد غواصة شخصية عليه أن يتصل مبوزع آستون مارتن احمللي .وميكن إضافة
ملسات شخصية إلى الغواصة بالتعاون مع قسم (كيو) يف الشركة.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

أسطوانات ،ما يجعله يزأر بقوة  500حصان.
ولم تكتف الشركة بذلك ،بل قامت بتحديث نظام
التعليق ليكون منفردا بالنسبة لبقية منافساتها ،وهو
ما يعد بتوفير جتربة ركوب ذات مستويات راحة ال
تقارن بنظام تعليق همر القياسي ،الذي يعمل يف
العادة بشكل ثابت وقوي على الطرق الوعرة
واملمهدة.وميكن احلصول على همر اتش  1املعدلة
بشكل كبير على هيئة خمسة أشكال ،ما يتضمن
طرازا ذا بابني وصندوقا خلفيا ممتدا بشكل يشبه
البيك أب.
وتأتي خطوة تطوير هذه املركبة بعد أن وضعت
شركة جنرال موتورز املصنعة لها ،حدا إلنتاجها يف
عام  2006بعد أن دخلت يف مفاوضات مع
شركائها وهما هامفي املتخصصة يف السيارات
العسكرية إلى جانب رجال أعمال من ميشيغان
لتغير املشروع.وقال بوب لوتز ،نائب املدير العام
السابق للشركة ،يف وقت سابق إنه ما زال يشرف
على صناعة واحدة من أشهر سيارات الدفع
الرباعي عبر التاريخ همر اتش  ،1والتي يتم بيعها
الشرق األوسط والصني وأفريقيا وأوروبا.
وتعتبر هذه السيارة أول ما أنتجت جنرال موتورز
للمدنيني ،حيث مت صنعها باالساس للجيش
االميركي كي تكون قادرة على قهر كافة أنواع
العراقيل ،وهو ما يفسر مظهرها اخلارجي الغليظ
والقاسي.
وعانت همر أتش  1من قلة تراجع مبيعاتها منذ
إنتاجها يف عام  1992بسبب مقصورتها غير املريحة
وقلة قوة محركها ،ولكن حتى مع هذه الصفات
السيئة استمرت الشركة يف بيعها حتى مت وقف
اإلنتاج بشكل رسمي قبل  8سنوات.
وتصل قيمة سيارة همر أتش  1إلى حوالي 140
ألف دوالر ،وقد بيع موديل  2004بنحو 106
ألف دوالر.ولدى جنرال موتورز نسخة ثانية من
همر وهي أتش  ،2والتي تعد واحدة من أكثر
السيارات لفتا للنظر يف العالم ،وقد زاد عشق
املاليني لها بعد أن مت إدخال تعديالت فيها شملت
األبواب التي تفتح مثل سيارات المبورغيني.
واكتسبت همر شهرتها من الصور التي عرضت لها
أثناء عملية عاصفة الصحراء للقوات األميركية يف
اخلليج ،كما استفادت من احلملة اإلعالمية
الضخمة التي قادها جنم هوليوود آرنولد
شوارزينغر ،والذي كان ميتلك عدة موديالت
من السيارة.
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JOEL STOCKSDALE
Though Mercedes-Benz hasn't
announced pricing and availability for
the 2019 Mercedes-AMG CLS53 and
the 2019 Mercedes-AMG E53 coupe
and convertible for the U.S., it has
announced both for Europe. All three
models will hit European dealers in
August. The cheapest is the E53 coupe
at 81,592 euros, followed by the
CLS53 at 84,430 euros, and the E53
convertible at 87,066 euros.
Converting those prices to U.S.
dollars, we find that the E53 coupe

starts at $94,472, the CLS53 at
$97,758, and the E53 convertible at
$100,810. Now, it is possible that these
prices could be lower or higher for the
U.S. market. But we have reason to
believe the prices won't change much.
Looking at starting prices for the EClass sedan, we found that a U.S.market E-Class starts at $52,950
without destination charge, and a
German-market E-Class starts at
$51,946 when converted to U.S.
dollars.
Regardless of absolute final pricing,
all three of these models will come
with a hopped-up version of MercedesBenz's new 3.0-liter turbocharged
inline-six. It makes 429 horsepower
and 384 pound-feet of torque. Odds are
all three models will become available
in the U.S. not long after the European
versions roll out.
www.autoblog.com
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زورونا يف صيدليتنا الثانية
نحن بعون اهلل نرعاكم

استعمار الفضاء تسويق ألفكار وهمية..

ال وجود ملستعمرة
فضائية

فضاء Space

دعت مجموعة من العلماء إلى ضرورة استغالل التكنولوجيا احلالية
إلنقاذ كوكب األرض من الفناء نتيجة التغيرات املناخية وغيرها من
العوامل الطارئة بدل الهروب إلى اجملهول والركض وراء عروض شبه
خيالية تروج للسفر إلى كواكب أخرى خارج نطاق األرض.

لندن  -ساهم التطور التقني يف فتح اجملال للتفكير يف
العيش على كوكب آخر ،حيث برزت يف السنوات
األخيرة العديد من االبتكارات اجلديدة لتسهيل العيش
خارج األرض.ونظرا إلى ما تشهده حياة البشر من
متغيرات يرى البعض أنها تهدد عيشهم على األرض،
إذ سبق أن دعا ستيفن هوكينغ وهو أبرز علماء الفيزياء
النظرية على مستوى العالم ،البشر إلى الفرار إلى
الفضاء ،ألنه يعتقد أن حياتهم مهددة على سطح
األرض ،ال سيما مع تزايد انتشار الذكاء
االصطناعي .وأكد العالم البريطاني أن مستقبل البشر
يكمن يف السفر إلى الفضاء.
ونقال عن املوقع اإللكتروني لصحيفة ديلي ميل
البريطانية فإن هوكينغ قال إن “معظم التطورات احلديثة
يف علم الكونيات حتققت من الفضاء حيث توجد
مناظر من عاملنا ،ولكن يجب علينا أيضا االستمرار يف
الذهاب إلى الفضاء ملستقبل البشرية“.
ودعا أيضا إيلون ماسك إلى الهروب من كوكب
األرض ،ويقال إن أصحاب امللياردات يهيئون مالجئ
حتت األرض وحصونا بعيدة.
ومن السهل معرفة السبب ،حتى إن لم يكن البشر
قلقني من أن يكون إصبع الزناد ألحد الرؤساء
موضوعا على الزر النووي ،فهناك تنبؤات التغير
املناخي التي تنتج ارتفاع درجات احلرارة ،واألحداث
املناخية القاسية والصراعات العنيفة.
ولكن لو ساءت األمور فعال على كوكب األرض فهل
باإلمكان إرسال الناس للعيش على كوكب آخر
وإنقاذ اجلنس البشري؟
الظروف سانحة
تصور وكالة الفضاء األميركية الناسا ظروفا سانحة
للعيش يف عرض فني لكواكب خارج اجملموعة
الشمسية بحجم كوكب األرض تدور حول جنوم
أخرى .وهناك عودة بإرسال سياح إلى الفضاء يف
رحلة ممتعة حول القمر ،ولكن ما هي املدة التي
تفصلنا عن هبوط الناس والبقاء هناك؟
وحاولت عاملة الكواكب يف وكالة ناسا د .أماندا
هندريكس اإلجابة عن مثل هذه األسئلة يف كتاب
جديد شاركت يف تأليفه بعنوان “ما وراء األرض“،
تقدمي تصورات الستعمار الفضاء بشكل جدي
ومتشكك يف آن واحد.
ويعتقد أن الرواد سيرحلون ويبنون بيوتا جديدة يف
الفضاء ،بيد أن تلك الرحلة لن تكون بديال عن حل
مشاكل األرض ،وبالفعل فإن حل املشاكل هنا على
األرض قد يكون شرطا مسبقا لالستيطان يف الفضاء.
ويعد ذهاب الكائنات البشرية إلى كوكب آخر
واالستقرار هناك أمرا أصعب مما يظن الكثير من
الناس ،وجزء من املشكل يكمن يف موقف “نستطيع
فعل ذلك“ لدى املروجني للفضاء.
لقد أنتج التقليل من أهمية التحديات انتظارات غير
واقعية من قدراتنا وأضعف جهودنا لتخطيها ،ففي
ظل غياب االستثمار املستدام أو رؤية بعيدة املدى
لالستكشاف البشري للفضاء بدعم من عامة الناس،
لم يتجاوز أي كائن بشري مدار األرض املنخفض منذ
رحلة أبولو  17يف سنة 1972
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

لن حتدث مستوطنة
فضائية أبدا
حقق مقاولون جتاريون
آخرون يف مجال الفضاء
إجنازات تقنية مذهلة ،ويف
املقابل ال يختلفون عن
غيرهم ألنهم أيضا يتحلون
بتلك العادة السيئة املتمثلة يف
اإلفراط يف الوعود.
ويذكر أن شركة سبايس
أمام تكلفة إعالة مستعمرة فضائية.
اكس التي ميلكها ماسك قبلت عرابني جلولة حول
توجد فرص شحيحة ملستعمرة فضائية تعيل نفسها
القمر قبل أن حتمل الناس يف جولة حول األرض.
بنفسها يف الكواكب اجملاورة لنا ،فما من مكان يف نظامنا
ورمبا ينجح ماسك يف مشروعه بالفعل ،فالصني قد
الشمسي قابل للحياة بالدرجة نفسها مثل املكان األقل
تضع طواقم على سطح القمر يف ظرف عشرين
سنة ،لكن هذه األهداف ليست يف الدرجة نفسها مع قابلية للحياة على وجه األرض.
وعلى سبيل املثال على الكائنات البشرية الستيطان
السفر أبعد من القمر ،والهبوط لإلقامة هدف أبعد
كوكب املريخ أن تعيش حتت األرضية للتوقي من
من ذلك .وميكن القول إنه بالنظر إلى النسق احلالي
اإلشعاعات ،ومن شأن إحداث غالف جوي حام يف
لالستثمار لن حتدث مستوطنة فضائية أبدا.
هذا الكوكب أن يستغرق العديد من األجيال ،واحلال
إن اإلشعاع الفضائي واألخطار العصبية الناجتة عن
أنه إلى اآلن لم يتوصل العلماء إلى معرفة كيفية بناء
فقدان الوزن جتعل من مقاصد أخرى دون القمر
ليست يف املتناول باالعتماد على التكنولوجيا املتوفرة مسكن حتت أرضي مستقل ومكتف ذاتيا على كوكب
آخر.
حاليا ،فاألخطار على املسافرين مرتفعة جدا .إننا
وميكن لكوكب شبيه باألرض يوجد خارج مجموعتنا
نحتاج مراكب فضائية أسرع بكثير وفهما أفضل
الشمسية ويدور حول جنم آخر أن يكون له غالف
بكثير خملاطر السفر يف الفضاء.
جوي ورمبا حتى أكسجني وحياة .لقد اكتشفت الناسا
وحتى باستعمال طريقة سفر آمنة فإن نقل عدد كبير
ما يكفي من الكواكب اجلديدة خللق الثقة بأنها واسعة
من الناس إلى كوكب آخر سيكلف مبالغ ضخمة
االنتشار يف مجرتنا ،ويعد احلظ
أكبر بكثير مما يستطيع املسافرون
احملض بأن بعض هذه الكواكب
توفيره .وإلى اآلن لم يحدد أي أحد
آمنة
سفر
طريقة
باستعمال
حتى
ال بد أن تأوي مساكن بشرية
موردا يف الفضاء يعوّض عن ذلك
فإن نقل عدد كبير من الناس إلى
جيدة.
االستثمار ،وبذلك سيكون على
كوكب آخر سيكلف مبالغ ضخمة
ومع ذلك تظل معرفة كل
سكان األرض الذين بقوا دفع
أكبر بكثير مما يستطيع
التفاصيل حول هذه الكويكبات
كم
الفاتورة .وإذا انهار العالم
املسافرون توفيره .وإلى اآلن لم
ضئيلة ،إذ ال ميكن التنبؤ
استعداد
سيكون أمثال ماسك على
يحدد أي أحد موردا يف الفضاء
بالظروف احمليطة ببعض
بأحدث
الفضاء
لتوفير رحالت إلى
يعوّض عن ذلك االستثمار ،وبذلك
الكواكب خارج مجموعتنا
أخرى
كواكب
املركبات وجتهيز
سيكون على سكان األرض الذين
الشمسية.
الستقبال البشر؟ إن رحلة إلرسال
انهار
وإذا
الفاتورة.
دفع
بقوا
وكانت وكالة الناسا أطلقت يف
بضعة رواد فضاء إلى املريخ لزيارة
العالم كم سيكون أمثال ماسك على
فبراير املاضي مشاهد طبيعية
قصيرة ميكن أن تكلف ترليون
إلى
رحالت
لتوفير
استعداد
جميلة متخيلة عن الكواكب
دوالر ،فهل ستدفع بلدان تصارع
وجتهيز
املركبات
بأحدث
الفضاء
السبعة اجلديدة حول جنم
كوارث بيئية وحروبا وهجرة
كواكب أخرى الستقبال البشر؟ ترابيست 1-ومن سوء احلظ كان
وأكثر
جماعية ذلك القدر من املال
إن رحلة إلرسال بضعة رواد فضاء
خيال الفنان امليزة يف الصور
من
مجموعة
من ذلك بكثير لترسل
إلى املريخ لزيارة قصيرة ميكن أن األكثر إثارة لإلعجاب ،فكل ما
املستوطنني وتعيلهم؟
تكلف ترليون دوالر ،فهل ستدفع
يستطيع العلماء توضيحه فعال
أطلقت
على األرض كثيرا ما
بلدان تصارع كوارث بيئية
عن هذه الكواكب هو حجمها
احلكومات مغامرات استيطانية
ذلك
جماعية
وهجرة
وحروبا
وشعاع مداراتها.
تصبح يف ما بعد معيلة لنفسها
القدر من املال وأكثر من ذلك
ويف وقت قريب قد تظهر
ومربحة .لكن املستعمرة الضائعة
من
مجموعة
لترسل
بكثير
دراسات جديدة ووسائل حديثة
جلزيرة رونوك يف شمال كارولينا هي
املستوطنني وتعيلهم؟
تقدم أكثر تفاصيل حول
مثال ملشروع لم ينجح ثم اضمحل.
الغالفات اجلوية احملتملة
اختفاء املستعمرة له عالقة بهذا
للكواكب وتركيبتها ،لكن هذه الكواكب بعيدة جدا
املوضوع .وافقت امللكة إليزابيث األولى على
عن البشر إلى درجة أن الوصول إليها يستغرق شيئا
املشروع لكن عندما هاجم األسطول اإلسباني
شبيها بالدفع االلتوائي يف سلسلة اخليال العلمي ستار
إنكلترا يف سنة  1588رفضت تخصيص سفن
تراك.
إلعادة التموين .وبالقياس ميكن لزعيم معاصر
يواجه حربا عاملية أن يتخذ خيارا مماثال إذا وجد نفسه وقد قام املؤلفون لكتاب ما وراء األرض مبشاركة

“

“
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هندريكس بحل هذه األلغاز عبر اقتراح مقصد،
حيث ميكن للمستوطنني إعالة أنفسهم على السطح
باالعتماد على تكنولوجيا ال تتجاوز كثيرا قدراتنا
احلالية.
وحدد الكتاب املقصد كوكب “تيتان“ ،وهو قمر تابع
لكوكب زحل له غالف جوي سميك متكون من
غاز النيتروجني وبخاصة كميات غير محدودة من
الطاقة واملاء.
وأوضح الكتاب أن الوصول إلى تيتان بأمان يتطلب
صنع نظام دفع سريع لم يصمم إال مؤخرا لكنه ليس
بالشيء الذي يتخطى اخليال ،مشيرا إلى أنه بوسع
البشر العيش على قمر تيتان ،مؤكدا أنه يف نهاية
املطاف بإمكان البشر الوصول إليه ،لكن لن يتمكنوا
من فعل ذلك لوقت طويل.
امتالك التكنولوجيا الالزمة
أفاد مؤلفو الكتاب أن طول املدة التي على البشر
انتظارها للعيش يف كوكب تيتان يتوقف على التطور
التكنولوجي غير القابل للتنبؤ ،مضفني أنه من
املستبعد جدا أن يعيش اجليل احلالي ليشهد تأسيس
مستوطنة له على قمر التيتان.
وشددوا على أنه من األجدى إنقاذ كوكب األرض
قبل إرسال مستعمرة للفضاء .ذلك شيء إيجابي
ألن املهمة ستكون أسهل بكثير .فالبشر ميلكون يف
الوقت الراهن التكنولوجيا الالزمة لتحويل صناعة
الطاقة ،وميكن الستجابة قوية إزاء التغيير املناخي أن
تولد انتعاشا اقتصاديا.
ذلك بالضبط ما يحتاجه استكشاف الفضاء،
فبمقدور اقتصاد صحي ومتنام أن يحرك االبتكار
الذي ينتج تكنولوجيا قادرة على إحداث حتوالت،
مثل التكنولوجيا اخلاصة مبستعمرة فضائية ،مبا أن
األشخاص األذكياء والشركات اخملتصة يف املنتجات
الذكية يتنافسون يف بيئة صحية.
لقد دفع صراع احلرب الباردة التنافس إلى الهبوط
على سطح القمر ،لكن معركة الهيبة الثرية تلك
كانت مختلفة شديد االختالف عن الصراع الذي
يتنبأ به املتشائمون .وعالم ينحدر إلى هاوية
الفوضى بسبب املشاكل املناخية واحلرب الدينية لن
يسخّر نفسه ملثل هذا النصر.
وستظل البشرية حبيسة هذا الكوكب ملدة طويلة
أخرى ،حلسن حظ البشر أو لسوء حظهم .لن
يكون هناك مركب جناة ،ومن األفضل للبشر
الذهاب إلى الفضاء تعبيرا عن األمل وليس اخلوف.
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إستراحة Break

شاب لبناني يحيي مهنة حالقي
أيام زمان على دراجة هوائية

من طرائف العرب يف رمضان
* رؤى أعرابي وهو يأكل فاكهة يف نهار رمضان فقيل له :ما هذا ؟ فقال األعرابي على الفور :قرأت يف كتاب اهلل "وكلوا من ثمره إذا أثمر "
واإلنسان ال يضمن عمره وقد خفت أن أموت قبل وقت اإلفطار فأكون قد مت عاصياً.
* كان أحد الفقراء يسكن يف بيت قدمي ،وكان يسمع لسقفه قرقعة مستمرة ألية حركة مستمرة فلما جاء صاحب املنزل قال له الساكن ،أصلح
اهلل حالك فأجابه صاحب املنزل .ال تخف إن السقف صائم يسبح ربه فقال الساكن :أخشى بعد اإلفطار أن يطيل السجود وهو يصلي القيام فال
يقوم وال أقوم.
 قيل لبعض احلمقى كيف صمتم يف رمضان؟ فأجابوا اجتمعنا ثالثني رجالً فصمناه يوماً واحد. أهدى أحد األدباء يف شهر رمضان صديقاً له نوعاً من احللوى قد فسد مذاقها لقدمها .وبعث معها بطاقة كتب فيها  :إني اخترت لهذه احللوىالسكر املدائني والزعفران األصفهاني  .فأجابه صديقه بعد أن ذاق طعمها  :واهلل ما أظن حلواك هذه صنعت إال قبل أن تفتح املدائن وتبنى
أصفهان.
 ضاع ألحدهم حمار فنذر أن يصوم ثالثة أيام إن وجد احلمار وبعد فترة من الزمن وجد حماره فأوفى بنذره وصام الثالثة أيام وما أن أكملالصيام حتى مات احلمار فقال :ألخصمنها من شهر رمضان.
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بيروت -يجوب أبوطويلة منطقة برج البراجنة يف ضواحي بيروت بحثا عن زبائن يرغبون يف
تصفيف شعرهم ،وقد صار هذا احلالّق اجلوال من معالم منطقته الشعبية الواقعة جنوب
العاصمة.ويحمل أبوطويلة على دراجته كلّ ما يلزمه من أدوات لقصّ الشعر أو تصفيفه،
على ناصية الشارع أو مبداخل املباني .قال أبوطويلة واسمه احلقيقي محمد خالد جحجاح
"الفكرة جميلة ألنها قدمية جدا ،وهذا ما يعجب الناس ،أنا أحبّ كل شيء قدمي ،ويف حال
سنحت لي الظروف أن أفتح صالونا للحالقة سيكون على النمط القدمي".
وبهذه الفكرة أحيا جحجاح مهنة احلالقني اجلوالني التي اندثرت يف لبنان ،فمنذ سنوات
طويلة أعجب أبوطويلة ،مبهنة تصفيف الشعر ،قائال "كنت أرى احلالق قرب بيت أهلي،
كنت أحب أن أراقبه ،صرت حني أعود من املدرسة أضع حقيبتي وأنزل إليه ،قال لي تعال
إلى الصالون بعد املدرسة إن كنت حتبّ هذه املهنة ،لكنني قررت ترك املدرسة والعمل معه،
وهو الذي علّمني املهنة وعرّف الناس عليّ".
وبعد إقفال الصالون ،ينطلق أبوطويلة مبظهره اجلذّاب على دراجته الهوائية املرتّبة ،فيستوقفه
الزبائن من هنا وهناك ،إضافة إلى الراغبني يف التعرّف عليه واحلديث معه.
وأفاد أبوسعيد أحد زبائنه "أنا مسرور لوجوده ،هو ماهر وجاهز دائما ،حني يكون لدي وقت
أطلبه ويأتي على الفور ،ولم أعد احتاج إلى ترك العمل للذهاب إلى احلالق .ال أحتاج إلى
الذهاب إلى صالون واالنتظار يف الصف ،إضافة إلى أنه يذكّرنا بحالقي أيام زمان".
لقد بدأت هذه الفكرة تراود جحجاح حني عثر على دراجة قدمية متهالكة لم يعرف ماذا يفعل
بها .وقال "أصلحتها ولوّنتها ،وطلبت من عمي النجّار أن يصنع لي صندوقا ثبتته عليها،
ووضعت فيه كلّ أغراض احلالقة ،وبدأت أخرج إلى الشارع للعمل عليها".
يستيقظ أبوطويلة عند التاسعة من صباح كل يوم ،يستحمّ وينزل إلى املقهى ،يشرب القهوة
ثم ينطلق إلى العمل يف الصالون .ويف أوقات الفراغ وبعد انتهاء الدوام ،ينطلق على دراجته
لتلبية طلبات زبائنه أو زبون جديد يستوقفه يف الشارع.
ويراوح عدد زبائنه بني خمسة وعشرة يف اليوم الواحد على األقل ،وقد يبلغ العدد العشرين
والثالثني يف املناسبات .وأوضح جحجاح "تختلف األمور بحسب األيام ،يف الوقت احلالي العمل
خفيف خالل شهر رمضان ،ألن الناس ينتظرون العيد ،وقبل العيد مترّ علينا ثالثة أيام ال ننام فيها
من ضغط الزبائن".
ويبدي الشاب ذو القبعة الغربية والتسريحة املنمّقة وفاء عظيما لدراجته التي جعلته مشهورا يف احليّ،
قائال إن "فتحت صالون حالقة ،سأحافظ عليها ،ألنها هي التي أوصلتني إلى هذه الدرجة" .وسبق
أن ظهر جوني ميالن وهو شاب لبناني اشتهر يف عام  2015بتقدميه خدمة الصالون اجلوال األول من
نوعه يف لبنان واملنطقة.
وعرف ميالن بعرض خدمة تصفيف الشعر يف املنزل أو مكان العمل ،مبجرد االتصال به هاتفيا،
حيث أقام صالونه اجلوال داخل حافلة "فان" صغيرة مجهزة بكل املعدات املتوفرة يف محال احلالقة
التقليدية ،من املقصات إلى الفراشي واألمشاط ومجففات الشعر وغيرها.
إال أن ميالن يوفر أيضا أدوات ترفيهية وأجهزة إلكترونية مثل التلفزيون والبالي ستايشن مبا يسمح
بـ"جتربة عائلية مميزة" للكبار والصغار على السواء ،بحسب ميالن .ويبدو أن هذه الفكرة باتت حتقق
انتشارا مطردا يف لبنان ،ال سيما وأنها تلقى إقباال.
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