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What Would The US Do
If Beijing Decided To Take
Taiwan By Force?
BY DENNY ROY

Despite the perception that Beijing may be committed to politically reunifying Taiwan – by force if necessary –
before Xi Jinping retires as paramount leader, US analysts continue to see an attempted invasion of Taiwan as
prohibitively risky for China.
As China’s soft power proves ineffective, Beijing relies more heavily on coercion to force political unification on Taipei. China will continue in the coming years to enlarge the gap between its total military power and that of Taiwan,
but this observation does not get at the heart of the problem Beijing faces.

Are the US and China headed for war over
Taiwan?
Beijing might attempt unification through military means other than invading Taiwan, such as
capturing smaller islands claimed by Taipei, imposing a blockade of its ports and main airport,
launching cyberattacks against its information
and communications infrastructure, and cratering parts of the island with missile attacks.
The problem for China is that these methods still
rely on the Taipei government choosing to surrender. Historically, governments and societies
under attack become more defiant rather than
submissive. Judging from the reaction of Taiwan’s people to Japanese colonisation beginning
in 1895 and to the imposition of Kuomintang
rule beginning in 1945, Taiwan would not be an
exception.
The only sure way to compel Taiwan’s surrender
would be for PLA soldiers to occupy Taiwan’s
major cities. But even as China’s military capabilities improve, the chances of success in an allout invasion of Taiwan are low – even if the United States did not intervene on Taiwan’s behalf.
China would need to ferry its troops, most of
them packed into slow-moving and highly visible
ships, across the 160km wide
Taiwan Strait, where they
would be highly vulnerable
to attack, and then unload
them and huge amounts
of ammunition and other
supplies while trudging
through sand or mud and
under heavy fire. China has
the capacity to transport
only a few tens of thousands
of troops at a time. Much of
this force would not make it
across the strait. Awaiting the
survivors would be 180,000
active duty Taiwanese soldiers
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plus 1.5 million reservists.
If the United States chose to intervene, US
aircraft from bases in the region could begin
flying missions within hours. China might try
to impede this by firing missiles to temporarily
knock out runways used by US aircraft, but this
would reduce the number of missiles available
to hit Taiwan, and also bring Japan’s military
forces fully into a war.
Donald Trump, with Secretary of State Mike
Pompeo, left, and deputy defence secretary
Patrick Shanahan.
Even if it won the military campaign, Beijing
would face the daunting prospect of trying to
rule a society that was accustomed to democratic governance and would be inveterately hostile
towards China for generations to come. Tibet
would appear quiescent by comparison.
An important part of the calculation, of course,
is the likely US reaction.
The US government still has strong incentives to
prevent China’s invasion of Taiwan. US President
Donald Trump has made public statements questioning the value of US alliances in Asia. During
the summit with Kim Jong-un in Singapore,
Trump revealed a hope that US troops would
eventually leave South Korea. But 18 months
into his presidency, the administration has not
taken steps to disengage from US alliances or to
reduce US military forward deployment.
Trump’s senior advisers seem committed not
only to maintaining US strategic leadership in
the western Pacific Rim, but also taking a more
confrontational posture with China, as reflected
in the recently published policies on security
and defence.
These characterised China as
more adversary than partner, a
reverse of the Obama
ad-

ministration rhetoric. As a concrete example, US
“freedom of navigation operations” in the South
China Sea have increased relative to the Obama
administration.
Polls in the United States show only a minority of Americans would favour US military
personnel fighting to defend Taiwan. Members
of Congress, however, are more supportive.
They realise America’s leadership position in the
region would be severely if not fatally compromised if the United States stood aside while a
large authoritarian state and opponent of the
US-sponsored regional order gobbled up a small
democracy that has strong historical ties to
America.
They believe in the “democratic peace theory”:
democracies don’t fight against each other,
so democratisation throughout the world
increases the space within which no
serious threats to US security will arise.
They understand that Taiwan is
the “unsinkable aircraft
carrier”

that anchors the first island chain, limiting the
geostrategic platform from which China might
otherwise attempt to dominate eastern Asia.
A decision by Washington not to intervene in a
Taiwan Strait conflict in which China appeared
to be the aggressor would represent a dramatic
shift in US strategy. The overt attempts to politically distance the island from China while Chen
Shui-bian was Taiwan’s president from 2000
to 2008 prompted Washington to say it would
not necessarily intervene if Taiwan seemed to
provoke an attack. US policymakers, however, do
not see President Tsai Ing-wen as a provocateur.
The Communist Party’s recent position on
Taiwan is counterproductive. Reunifying Taiwan
is not necessary for China to be secure and
prosperous, as is manifestly obvious. Worse,
an obsession with the Taiwan issue could work
against other important goals, beginning with
successfully managing the difficult but necessary
project of economic restructuring. Clearly, Beijing needs a better approach than threatening
Taiwan with attack.
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استقالة نيكي هايلي:

هل انفرط
عقد "العقالء"
في اإلدارة
األميركية
أثارت استقالة نيكي هاييل من منصبها كمندوبة
أمريكية دائمة يف األمم املتحدة ،الكثري من ردود األفعال
يف الواليات املتحدة ويف املجتمع الدويل ،خصوصا ملا
أحدثته خطوة النجمة الصاعدة يف سماء السياسة
األمريكية من رجة أو صدمة داخل البيت األبيض
الذي عاش يف أقل من عامني عىل وقع
موجة استقاالت لكبار مسؤويل
إدارة ترامب ،ليتعقد وضع إدارة
ترامب أكرث فأكرث باستقالة
هاييل إحدى أرشس
املدافعات عن تصوراته،
يف ما يتعلق بإيران
وكوريا ،لكن تختلف
معه بالنسبة
لروسيا ،قبيل

واشنطن  -هل يمكن أن تكون نيكي هاييل هي الكاتب
املجهول للمقال الذي نرش يف صحيفة نيويورك تايمز
وينتقد أسلوب ترامب بشدة ونسب إىل مسؤول رفيع يف
إدارة ترمب؟ سؤال تبادر إىل األذهان مع إعالن املندوبة
األمريكية الدائمة لدى األمم املتحدة استقالتها من اإلدارة
األمريكية ،التي انفرط عقد “العقالء” فيها ،ولم يبق غري
وزير الدفاع املخرضم جايمس ماتيس.
وذهب يف سياق هذا الطرح دانيال بيبرتيس ،املحلل يف
صحيفة واشنطن اكزامينار ،الذي كتب ساخرا “سيمر
اليومان القادمان عىل الخرباء وهم يتساءلون :ملاذا قررت
االستقالة؟ هل وقعت يف مشاكل مع الرئيس ترامب؟
أم هل حدث يشء مثري وراء الكواليس لم يتم الكشف
عنه بعد؟ ربما حقا هي من كتبت املقالة املجهولة التي
نُرشت يف نيويورك تايمز تصف ترامب بأنه غبي طائش
ومتعجرف يقف ببالده عىل حافة الهاوية؟”.
وأضاف بيبرتيس أن استقالة نيكي هاييل كسفرية
محية بقدر ما كان
للواليات املتحدة لدى األمم املتحدة ّ
تعيينها مفاجئا ،خاصة أنه لم يكن هناك يف األساس
أي إشعار مسبق بأن حاكمة والية كارولينا الجنوبية
الجمهورية السابقة كانت تفكر يف ترك منصبها ،ناهيك
عن اإلعالن عنه قبل أقل من شهر من ذهاب األمريكيني إىل
صناديق االقرتاع النتخاب التجديد النصفي للكونغرس.
نفت نيكي هاييل أنها كاتبة املقال ،إال أن الجدل حول
استقالتها ،التي ولنئ بدت مفاجئة بالنسبة للكثريين،
والتوقف عند مواقفها منذ أن ع ّينت يف منصبها قبل
عامني يشريان إىل أنها تأخرت ،خاصة وأن البعض
طرح السؤال حول بقاء نيكي هاييل يف اإلدارة األمريكية
منذ أبريل املايض ،حني انتقدت البيت األبيض بسبب
ترصيحات متضاربة حول عقوبات مفروضة عىل روسيا.
يف أبريل  ،2018أعلنت هاييل ،وهي من أبرز املنتقدين
لروسيا ،أن الواليات املتحدة تعد لعقوبات
جديدة عىل رشكات روسية .لكن البيت
األبيض قال الحقا إنه لم يتم اتخاذ قرار
بمثل هذه العقوبات .وأغضب الترصيح
ترامب ،حسبما نقلت صحيفة
نيويورك تايمز.
وأصبح الخالف علنيا ،عندما حاول
املستشار االقتصادي للرئاسة الري
كودلو توضيح موقف اإلدارة األمريكية
من العقوبات بقوله “اختلط عليها
(هاييل) األمر” ،لرتد هاييل يف ترصيح
لتلفزيون فوكس نيوز بقولها “مع كل
االحرتام الالزم ،أنا ال أصاب بالبلبلة”.
هدأت األمور بعد ذلك قليال ،خصوصا
مع انغماس اإلدارة األمريكية يف امللف
اإليراني ،الذي كانت هاييل من مؤيدي
ترامب بشأنه ،فقد أيدته يف االنسحاب
من االتفاق النووي اإليراني ،وأيضا دفعت
بقوة من أجل فرض عقوبات عىل كوريا
الشمالية ،وكانت داعما قويا لحكومة
إرسائيل.
لكن ،يبدو أن هذه التوافقات لم تنجح يف ردم
الرشخ يف الرؤى بخصوص قضايا أخرى عىل
غرار التقارب مع روسيا ،وموقف ترامب من
التحالفات التقليدية.
خالفات ال تخفيها االبتسامات

يف تعليقه أثناء قبول االستقالة قال ترامب ،يف
مكتبه بالبيت األبيض مرفوقا بالسفرية املستقيلة،
إن هاييل “قامت بعمل رائع” .كان لقاء قبول
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االستقالة حافال باالبتسامات من الطرفني ،وتح ّدثت
هاييل بلغة متملقة للرئيس.
وقالت هاييل “أريد أن أشكر الرئيس عىل سماحه يل
بالخروج والتحدث معكم بهذه الطريقة” .كما تق ّدمت
بالثناء للسيدة األوىل ميالنيا ترامب وإيفانكا ترامب
خصته بالقول “هو عبقري مخفي
وجاريد كوشرن ،الذي ّ
ال يفهمه أحد .انظروا إىل ما حدث خالل العامني املاضيني
يف سياسة الواليات املتحدة الخارجية .أستطيع أن أقول
اآلن أن الواليات املتحدة تحظى بالكثري من االحرتام”.
رغم ذلك ،لم تنجح الدبلوماسية املتبادلة بني ترامب
وهاييل يف إخفاء عمق الخالفات بينهما .ويعلق ديفيد
غراهام ،املحلل يف الشأن السيايس األمريكي بمجلة ذي
أتالنتك ،األمريكية ،ساخرا من ثناء املسؤولة املستقيلة
عىل السياسة الخارجية األمريكية بقوله “هاييل قالت هذه
الجملة بعد مرور أسبوعني عىل سخرية الدبلوماسيني
عالنية من ترامب يف الجمعية العامة لألمم املتحدة”.
ووصف غراهام استقالة هاييل بأنها “حدث جلل”،
فاملندوبة األمريكية كانت من بني النخبة التي تتمتع
بالنضج يف إدارة ترامب ،والتي لم يبق فيها من الحكماء
غري وزير الدفاع املتحفظ
جيمس ماتيس ،ومدير
املخابرات الوطنية دان كوتس.
جاءت استقالة هاييل ،التي
ستغادر اإلدارة األمريكية نهاية
العام ،بعد فرتة هدوء سبقتها
موجة من استقاالت عدد من
كبار املسؤولني .وأشار تقرير
صادر عن معهد بروكينغز
األمريكي لألبحاث إىل أن نسبة
 34باملئة من كبار املسؤولني
استقالوا من مناصبهم يف
حكومة ترامب يف غضون عام
واحد.
ومن بني أبرز االستقاالت
كانت استقالة مايكل فلني يف
فرباير  2016بعد أقل من شهر
من تعيينه مستشارا لألمن
القومي للرئيس األمريكي .كما
تعترب إقالة ترامب ملستشاره
الخاص ومدير حملته
االنتخابية ستيف بانون من
أبرز التغيريات يف اإلدارة األمريكية ،وباملثل إقالة وزير
الخارجية ريكس تيلرسون والذي خلفه مايك بمبيو يف
مارس .2018
وقبل إقالته ،بدا ريكس تيلرسون ،وكأنه ينسجم مع
توجهات هاييل .ومن بني كل املسؤولني الكبار“ ،العقالء”
يف اإلدارة األمريكية بقي جايمس ماتيس يف منصبه منذ أن
اختاره ترامب لينضم إىل إدارته يف سنة .2016
ويعترب ديفيد غراهام أن األمر يعود أساسا إىل طبيعة
الضابط السابق يف سالح مشاة البحرية األمريكية ،ذي
الخربة امليدانية ،حيث كان ماتيس يتجنب املشاكل
ببساطة بالبقاء هادئا جدا ،عىل الرغم من أنه قيل أيضا
إنه تم تعليق مهامه.
سياسات متناقضة

خالفا لرتامب ،انتهجت نيكي هاييل خطا مغايرا رسمت
من خالله مسارها الخاص بها يف السياسة الخارجية،
وهو طريق يرى روسيا كعدو ،ويرى أن دور الواليات
املتحدة بطويل يف تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان.
وعملت حاكمة والية كارولينا الجنوبية السابقة عىل بناء

رصيد سيايس خاص بها يميزها عن اإلدارة األمريكية،
وتحديدا الرئيس ترامب .ويف العديد من امللفات املهمة
األخرى ،تميل وجهات نظرها حول السياسة الخارجية
أكرث تجاه آراء صقور الحزب الجمهوري ،مثل عضو
مجلس الشيوخ بوب كوركر ،ورئيس لجنة العالقات
الخارجية يف مجلس الشيوخ ،ولينديس غراهام ،ورئيس
اللجنة الفرعية لالعتمادات التي تمول وزارة الخارجية
واملنظمات الدولية ،عن تلك الخاصة بالرئيس.
ودفع هذا التوجه املتابعني إىل التساؤل حول منافسة
هاييل لرتامب يف االنتخابات التمهيدية لحزب
الجمهوريني عام  .2020وردت هاييل عىل ذلك بقولها
إنها غري مهتمة بالوصول إىل الرئاسة ووعدت بمساندة
الرئيس يف حملة إعادة انتخابه.
يتساءل املراقبون إن كان بإمكان املسؤولني الجدد الذين
تم تعيينهم مكان املستقيلني ،أو املقالني ،سيقدرون عىل
توجيه دفة الرئيس األمريكي إذا حادت عن مسارها ،يف
ظل الفراغ الكبري الذي حصل يف إدارة ترامب نتيجة
االستقاالت.
وقدر تقرير صادر عن معهد بروكينغز األمريكي لألبحاث،

نسبة كبار املسؤولني الذين استقالوا من مناصبهم يف
حكومة ترامب يف غضون عام واحد بحوايل  34باملئة.
وتشري ذي أتالنتيك إىل أن اإلدارة األمريكية أثبتت أنها
أكرث تشددا من الصورة التي تظهر عليها للجمهور ،وهي
عالمة عىل أن مستشاري ترامب التقليديني نجحوا يف
منعه من االنسحاب من الناتو ،وسحب الجنود األمريكيني
من سوريا أو أفغانستان ،بل وقصف سوريا ردا عىل
رضبات األسلحة الكيميائية.
لكن ترامب ما زال يعمل بثبات وبال هوادة يف أهداف مثل
السياسة التجارية الحمائية ،وعالقاته مع الحلفاء ال
تزال ضعيفة .واآلن ،وحتى إن كان لدى مسؤوليه تأثري
كبري من خالل وجودهم حوله ،لكن يبدو أن البعض منهم
سيخرج قريبا ،وفق ذي أتالنتيك ،التي تقول إنه بعد
استقالة هاييل ،من السهل تخيل خروج كل من ماتيس
وجون كييل ،كبري موظفي البيت األبيض ،من اإلدارة بعد
انتخابات التجديد النصفي ،األمر الذي يدفع ترامب
نحو البحث عن تحقيق انجازات عىل مستوى السياسة
الخارجية.
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The Politicization of the Palestinian Right of Return is Imperative
By Ramona Wadi
In its annual report to UN Secretary General Antonio
Guterres, the Committee on the Exercise of the
Inalienable Rights of the Palestinian People recommended that Israel acknowledges the Palestinian
Nakba. The backdrop for such an acknowledgment
remains the two-state compromise, which defeats
the purpose of the recommendation.
Such recognition, according to the report, is “a necessary requirement for a viable and lasting peace.”
The Committee also recommended that “Palestine
refugees should be treated as dispossessed nationals
of a country – Palestine – rather than stateless
refugees.” It refuted the framing of colonization as
“conflict”, stating, “It is not a conflict between two
parties over disputed territory. It is one of one State
occupying, colonizing and annexing the territory of
another state.”
The terminology is a far cry from the usual platitudes
used by UN institutions. However, there is still the
possibility of manipulating Palestinian rights due
to the Committee’s adherence to the two-state
paradigm. Taking a stance against the Israeli and
US efforts to alter, to the point of non-recognition,
the Palestinian refugees and their legitimate right
of return is not enough if the Committee does not

articulate an alternative that is derived completely
from Palestinian narratives.
The two-state scenario has been exposed as a scam
to facilitate Israel’s colonization of Palestinian territory and create a perpetually displaced population,
to the point that the Palestinian right of return needs
to be read and interpreted in relation to the ongoing
displacement. In Palestinian memory, the Nakba is
not restricted to 1948, because Israel’s ethnic cleansing of Palestine has never stopped.
As the international community fails to challenge
Israel’s colonialism and demographic obsession, it is
consenting to Israel’s displacement of Palestinians
from their territory. Far from promoting the importance of recognizing the Nakba, the international
community is endorsing it by allowing Israel to exist
on its own terms, while Palestinians are constantly
forced to modify their existence to accommodate a
colonial power on their territory.
Nakba denial by Israel is steeped in its fabricated
narratives, imposed upon the international community and disseminated in such a way that Palestinian
narratives, despite their legitimate roots, are forced
to fight for space in order to gain international recognition, let alone endorsement.
The international community’s obsession with

That Single Line of Blood:

Nassir al-Mosabeh and
Mohammed al-Durrah
By Ramzy Baroud
As the frail body of 12-year-old Nassir Al-Mosabeh fell to the ground on Friday,
September 28, history was repeating itself most tragically.
Little Nassir was not just another number, a ‘martyr’ to be exalted by equally
poor refugees in Gaza, or vilified by Israel and its tireless hasbara machine. He
was much more than that.
The stream of blood that poured out from his head wound on that terrible
afternoon drew a line in time that traveled back 18 years.
Almost 18-years to the day separates Nassir’s recent murder and the Israeli
army killing of Mohammed Al-Durrah, also 12, on September 30, 2000. Between
these dates, hundreds of Palestinian children have perished in similar ways.
Reports by the rights’ group, B’tselem, are rife with statistics: 954 Palestinian
children were killed between the Second Intifada in 2000 and Israel’s war on
Gaza, the so-called Operation Cast Lead in 2008. In the latter war alone, 345
children were reportedly killed, in addition to another 367 child fatalities reported in Israel’s latest war, ‘Protective Edge’ of 2014.
But Mohammed and Nassir – and thousands like them – are not mere numbers;
they have more in common than merely being the unfortunate victims of
trigger-happy Israeli soldiers.
In that single line of blood that links Nassir al-Mosabeh and Mohammed alDurrah, there is a narrative so compelling, yet often neglected. The two 12-yearold boys looked so much alike – small, handsome, dark-skinned refugees, whose
families were driven from villages that were destroyed in 1948 to make room for
today’s Israel.
Young as they were, both were victims of that reality. Mohammed, died while
crouching by the side of his father, Jamal, as he implored the Israelis to stop
shooting. 18 years later, Nassir walked with thousands of his peers to the fence
separating besieged Gaza from Israel, stared at the face of the snipers and
chanted for a free Palestine.
Between the two boys, the entire history of Palestine can be written, not only
that of victimization and violence but also of steadfastness and honor, passed
from one generation to the next.
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dissociated commemoration runs contrary to its purported human rights obligations. It is also an insult to
Palestinians’ memory that their history is condensed
into remembrance on specific days while Israel has
been allowed every day of the year since 1948 to
advance its colonization of Palestinian territory, to
say nothing of the earlier settler-colonialism that
facilitated the establishment of the state.
International recognition of the Palestinian Nakba as
an ongoing trauma in Palestine’s collective memory
would isolate Israel’s attempts to force it into oblivion. Yet, this step cannot be implemented within
the two-state framework as the latter still endorses
Israel’s colonial existence as legitimate, while presenting a hypothetical
Palestinian
state as
dependent,
even malfunctioning, in terms of
self-determination and its
exclusion of
Palestinian liberation.

“Who will carry on with the dream,” were the words Nassir’s mother repeated,
as she held a photograph of her son and wept. In the photo, Nassir is seen
carrying his school bag, and a small bottle of rubbing alcohol near the fence
separating Gaza and Israel.
“The dream” is a reference to the fact that Nassir wanted to be a doctor, thus
his enthusiasm to help his two sisters, Dua’a and Islam, two medical volunteers
at the fence.
His job was to carry the alcohol bottle and, sometimes, oxygen masks, as his
sisters would rush to help the wounded, many of them Nassir’s age or even
younger.
In a recent video message, the young boy – who had just celebrated the
achievement of memorizing the entire Holy Quran – demonstrated in impeccable classical Arabic why a smile could be considered an act of charity.
Protesting the Israeli siege and the injustice of life in Gaza was a family affair,
and Nassir played his role. His innovation of taping raw onions to his face to
counter the tears induced by the Israeli army tear gas garnered him much
recognition among the protesters, who have been rallying against the siege
since March 30.
So far, nearly 200 unarmed protesters have been killed while demanding an
end to the 11-year long blockade and also to call for the ‘Right of Return’ for
Palestinian refugees.
Nassir was the 34th child to be killed in cold-blood since the protests commenced, and will unlikely be the last to die.
When Mohammed al-Durrah was killed 18 years ago, the images of his father
trying to shield his son’s body from Israeli bullets with his bare hands left millions around the world speechless. The video, which was aired by France 2, left
many with a sense of helplessness but, perhaps, the hope that the publicity that
Mohammed’s televised murder had received could shame Israel into ending its
policy of targeting children.

The politicization of the Palestinian right of return is
thus imperative. As things stand, the international
community continues to feed the illusion that the
two-state compromise constitutes the only political
solution, while the right of return is misrepresented
as compensation in its entirety. This is why Palestinians must determine their own right of return
even if it challenges the international community’s
impositions.
– Ramona Wadi is a staff writer for Middle East Monitor, where this article was
originally published.
She contributed
this article to
PalestineChronicle.com

Alas, that was never the case. After initially taking responsibility for killing
Mohammed, a bogus Israeli army investigation concluded that the killing of
Mohammed was a hoax, that Palestinians were to blame, that the France 2
journalist who shot the video was part of a conspiracy to ‘delegitimize Israel.’
Many were shocked by the degree of Israeli hubris, and the brazenness of their
mouthpieces around the western world who repeated such falsehood without
any regard for morality or, even, common sense. But the Israeli discourse itself
has been part of an ongoing war on Palestinian children.
Israeli and Zionist propagandists have long claimed that Palestinians teach their
children to hate Jews.
The likes of Elliott Abrahms raged against Palestinian textbooks for “teaching
children to value terrorism.” “That is not the way to prepare children for peace,”
he wrote last year.
In July the Israeli army claimed that Palestinian children deliberately “lure IDF
troops,” by staging fake riots, thus forcing them into violent confrontations.
The US-Israeli propaganda has not just targeted Palestinian fighters or factions
but has done its utmost to dehumanize, thus justify, the murder of Palestinian
children as well.
“Children as young as 8 turned into bombers, shooters, stabbers,” reported
one Adam Kredo in the Washington Free Beacon, citing a “new report on child
terrorists and their enablers.”
This is not merely bad journalism, but part of a calculated Israeli campaign
aimed at preemptively justifying the killing of children such as Nassir and Mohammed, and thousands like them.
It is that same ominous discourse that resulted in the call for genocide made by
none other than Israel’s Justice Minister, Ayelet Shaked, where she also called
on the slaughter of Palestinian mothers who give birth to “little snakes.”
The killing of Nassir and Mohammed should not then be viewed in the context
of military operations gone awry, but in the inhuman official and media discourses that do not differentiate between a resistance fighter carrying a gun or a
child taking an onion and an oxygen mask.
Nor should we forget that Nassir al-Mosabeh and Mohammed al-Durrah are
chapters in the same book, with an overlapping narrative that makes their story,
although 18 years apart, one and the same.
– Ramzy Baroud is a journalist, author and editor of Palestine Chronicle. His
forthcoming book is ‘The Last Earth: A Palestinian Story’ (Pluto Press, London).
Baroud has a Ph.D. in Palestine Studies from the University of Exeter and is a
Non-Resident Scholar at Orfalea Center for Global and International Studies,
University of California Santa Barbara. His website is www.ramzybaroud.net.
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ثورة  14أكتوبر..

من المهد إلى النصر
مثل الرابع عرش من أكتوبر من عام  ،1963انطالق الرشارة األوىل للثورة يف جنوب الوطن ضد االستعمار
الربيطاني ،بقيادة الشهيد راجح بن غالب لبوزة ،والتي دامت أربع سنوات ،خاض خاللها املناضلون
مواجهات عسكرية مع القوات الربيطانية يف جميع جبهات القتال زلزلت مواقع وتجمعات املستعمر
الربيطاني ،حتى نال جنوب الوطن استقالله من االستعمار الربيطاني يف  30نوفمرب  ،1967بعد احتالل
دام  129عاما ً .ونرصد يف هذا اإلطار أهم اإلرهاصات األوىل لثورة الـ 14من أكتوبر.

1950
 27ديسمرب :مث َّل هذا اليوم ذروة االنتفاضة الوطنية ألبناء
مدينة املكال ضد عمالء االستعمار ،الذين عربوا عن رفض أبناء
حرضموت للهيمنة االستعمارية وتوقهم للخالص من الوجود
االستعماري.
1954
 4يناير :بريطانيا تبدأ بوضع مخطط بشأن إقامة اتحاد
الجنوب العربي الذي يضم املحميات الغربية والرشقية
ملستعمرة عدن .جاءت فكرة االتحاد يف خطاب ألقاه الحاكم
الربيطاني عىل عدن (توم هيكتبوثام) يف اجتماع دعا إليه
سالطني ومشايخ “محميات عدن الغربية”.
وكان هدف االتحاد -كما كشف عنه الخطاب -إقامة اتحاد
فدرايل يضم محميات عدن الرشقية ،وآخر يضم محميات عدن
الغربية مع اإلبقاء عىل مدينة عدن بمثابة كيان قائم بذاته
ومنحه حكما ً ذاتيا ً يف إطار الكومنولث الربيطاني .يذكر أن
االستعمار الربيطاني قد عمل عىل تقسيم جنوب الوطن إىل
 21إمارة وسلطنة ومشيخة باإلضافة إىل مستعمرة عدن .وكان
لكل منها كيانها السيايس واإلداري وحدودها وعلمها وجواز
سفرها وجهازها األمني ،واملرتبطة يف األخري باملندوب السامي
الربيطاني يف عدن.
1955
 14فرباير :بدأت التمردات القبلية ضد التواجد الربيطاني
يف إمارة الضالع بمقتل أحد املسؤولني الربيطانيني العاملني
يف عدن ويدعى “موندي” عند زيارته للمستشار الربيطاني
يف الضالع عىل يد اثنني من حراسة حاكم الضالع ،تمكنا من
الفرار إىل قعطبة إثر تنفيذ هذه العملية الشجاعة.
1956
 3مارس :تأسيس املؤتمر العمايل يف عدن ،وهو اتحاد ضم
 26نقابة عمالية ومهنية ،توىل قيادة الحركة العمالية يف عدن
واملطالبة بحقوقها .وكان من أهدافه تحقيق الوحدة اليمنية.
 21ديسمرب :القوات الربيطانية يف الضالع تالحق رجال قبائل
االحميدي واالحمدي واملحاربة واالزارق وهديان ،بعد تعرض
املراكز العسكرية الربيطانية لهجمات متكررة من قبل أولئك
الرجال أدت إىل مقتل وجرح العديد من أفراد تلك املراكز .وقد
جاءت تلك الهجمات عقب تزويدهم بالسالح من قبل حكومة
الشطر الشمايل.
1957
 19فرباير :املركز العسكري الربيطاني يف الحرف منطقة
االزارق – إمارة الضالع يسقط بيد مجاميع من قبائل االحمدي
واملحاربة واالزارق واستسالم جميع أفراده.
 24فرباير :مقتل جندي بريطاني وجرح ستة آخرين بعد
تعرض دوريتهم لكمني نصبه عدد من قبائل الضالع يف منطقة
االزارق ذي جالل ،وقد سارعت السلطات الربيطانية إىل
إرسال قوات إسناد تتكون من فرقة من حرس الحكومة وأخرى
من “الكامريون هايال ندوز” وكتيبة من جيش محمية عدن.
مارس :الطريان الربيطاني يقصف عددا من القرى يف االزارق
واملحاربة وبني هديان ويدمر قرية الذنية (االزارق) تدمريا
كامال ،فلجأ األطفال والنساء والشيوخ إىل كهوف الجبال
مأوى لهم طيلة فرتة القصف التي دامت تسعة شهور
متواصلة.
وبعد توقف العمليات الجوية لم يعودوا إىل قراهم بل توجهوا
إىل مدينة قعطبة .وقبيل إنهاء الربيطانيني للعمليات الجوية
تمكن عدد من قبائل املحاربة من إسقاط طائرة عسكرية
بريطانية بعد أن اعتلوا قمة أحد املرتفعات وأمطروها
بالرصاص فسقطت وقتل طيارها الذي أرسل رأسه ويده إىل
نائب اإلمام يف إب ،فكافأهم بمائة بندقية “بشيل” وكمية من
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الرصاص ومبلغا ماليا.
1958
 22ابريل :املئات من قبائل إمارة الضالع ومعهم بعض من
قبائل حاملني وردفان ،يحارصون مركز الحرس الحكومي يف
رأس جبيل جحاف ،حيث وجد نائب املستشار الربيطاني يف
الضالع “روي سومر ست” نفسه محارصا يف املركز بعد وصوله
إليه للتحقيق يف عدد من الحوادث التي جرت يف الجبل ،وكان
رجال القبائل قد سيطروا عىل الجبل بأكمله بعد معارك
رشسة مع القوات الربيطانية.
وجاءت هذه العملية بعد استدعاء مشايخ وأعيان وعقال
إمارة الضالع وغريهم من مشايخ حاملني وردفان ممن كانوا قد
حصلوا عىل السالح من اإلمام ،استدعوا إىل قعطبة وكلفوا
من اإلمام بواسطة نائبه يف إب ،بشن هجوم عىل جبل جحاف
والسيطرة عليه ومن ثم التقدم نحو الضالع ،إال أن السلطات
الربيطانية تمكنت من فك الحصار يوم  2مايو  1958بعد
معركة رشسة.
ابريل :عدن تشهد إرضابا ً عاما ً شمل مختلف القطاعات
اإلنتاجية والخدمية ،بسبب الغالء وتدفق الهجرة األجنبية إىل
املدينة بتشجيع من السلطات االستعمارية الربيطانية ،التي
كانت يف يناير  54قد أصدرت قانونا ً للهجرة ،أعطى األولوية
لهجرة األجانب إىل عدن ،ووضع قيودا ً مشددة عىل أبناء
املحميات وشمال اليمن من دخولها ،األمر الذي أثار مخاوف
الحركة الوطنية من أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إىل غلبة
العنرص األجنبي يف املدينة ،وكان القانون قد منح األجانب حق
املواطنة بمجرد بقائهم يف عدن عدة سنوات ،إذ استقبلت عدن
ما بني عامي  53و 27 ،56ألف مهاجر أجنبي سنويا ً ،باإلضافة
إىل قانون الهجرة ،أصدرت السلطة الربيطانية قانون الجنسية
الذي أطلق عليه “قانون التعدين” حددت فيه الشخص الذي
يحق له حمل الجنسية العدنية وممارسة الحقوق السياسية.
كما أعطى القانون حق املواطنة للربيطانيني وكل أبناء دول
الكومنولث ،وحرم منها أبناء اليمن شماالً وجنوبا ً.

1959
 11فرباير :اإلعالن رسميا ً عن تأسيس “اتحاد إمارات
الجنوب العربي” وضم سلطنة الفضيل وسلطنة العواذل
وإمارة بيحان وإمارة الضالع ومشيخة العوالق العليا وسلطنة
يافع السفىل .وأنشئ لالتحاد مجلس وزراء باسم “املجلس
األعىل” من ممثل واحد عن كل إمارة من اإلمارات الست،
ومجلس ترشيعي باسم “املجلس االتحادي” من ستة ممثلني
عن كل والية.
وعىل مدى األعوام األربعة التالية انضمت إىل االتحاد كل
من سلطنة لحج ومشيخة العقارب وسلطنة العوالق السفىل
ووالية دثينة وسلطنة الواحدي .ويف ابريل  62أصبح اتحاد
إمارات الجنوب العربي يعرف باسم “اتحاد الجنوب العربي”
ويف يناير  1963انضمت “املستعمرة” عدن إىل عضوية
االتحاد.
أما سلطنات القعيطي والكثريي واملهرة (محميات عدن
الرشقية) فقد رفضت االنضمام إىل االتحاد .وبرغم ترحيب
املجتمعني من سالطني ومشايخ بما طرح إال أنهم ما لبثوا أن
اختلفوا عىل رئاسة االتحاد وهو ما أجل إقامته لعدة أعوام،
إال أن اإلدارة الربيطانية ظلت يف جهودها لتحقيق ذلك
مستخدمة مختلف وسائل الرتغيب والرتهيب ،بهدف خلق
كيانات إقليمية يف املحميات يتوىل الحكم فيها من ترىض
عنهم تمهيدا ً ملنحها شكالً من أشكال االستقالل وبالتايل قطع
الطريق أمام الحركات الوطنية املطالبة بالتحرر التام.
فرباير :جرت انتخابات املجلس الترشيعي لعدن ،املكون
من  23عضوا ً ،منهم  12باالنتخاب والـ 11اآلخرون بالتعيني،
وذلك عىل النحو التايل :األعضاء املنتخبون  9أعضاء عرب،
عضوان عن الجالية الصومالية ،وعضو واحد هندي ،و11
عضوا ً بالتعيني.
كانت أكرثية املنتخبني لهذا املجلس هم من دعاة “عدن
للعدنيني” الذين ساعدهم عىل دخول املجلس مقاطعة أكرثية
العنارص الوطنية لهذه االنتخابات ،التي وصفت بأنها مزيفة.

1962
 25سبتمرب :شهدت مدينة عدن مظاهرات حاشدة احتجاجا ً
عىل مرشوع السلطات االستعمارية الربيطانية بدمج املدينة
باالتحاد الفيدرايل ،وقد قامت السلطات الربيطانية بقمع
املظاهرات بوحشية.
 26سبتمرب :قيام الثورة واإلطاحة بالحكم امللكي ،وإعالن
النظام الجمهوري ،وقيام الجمهورية العربية اليمنية،
وتسمية الزعيم عبد الله السالل أول رئيس للنظام
الجمهوري.
 19أكتوبر :صدور دستور مدينة عدن الذي أعدته وأصدرته
السلطات االستعمارية الربيطانية ألول مرة منذ احتاللها يف
 19يناير عام .1839
1963
 24فرباير :عقد يف دار السعادة بصنعاء مؤتمر “القوى
الوطنية اليمنية” حرضه أكرث من  1000شخصية سياسية
واجتماعية ومستقلة ،إىل جانب عدد من الضباط األحرار
وقادة من فرع حركة القوميني العرب .وقد توصل املجتمعون
خالل أعمال املؤتمر إىل اتفاق لتوحيد جميع القوى الوطنية
اليمنية يف إطار جبهة موحدة.
وجرى يف املؤتمر استحداث مكتب تكون مهمته وضع مرشوع
ميثاق مؤقت للتنظيم الجاري تشكيله ،وذلك عىل هيئة نداء
إىل جميع القوى التي تؤمن بوحدة الحركة الوطنية اليمنية يف
النضال لحماية النظام الجمهوري والدفاع عن ثورة سبتمرب
الخالدة ،وتحرير الجنوب اليمني من االحتالل األجنبي،
حيث استقر الرأي عىل تسمية هذه الجبهة باسم “جبهة
تحرير الجنوب اليمني املحتل” أخذت يف أغسطس من نفس
العام تسميتها النهائية “الجبهة القومية لتحرير جنوب
اليمن املحتل” عىل أساس االعرتاف بالثورة املسلحة أسلوبا
وحيدا وفعاال لطرد املستعمر.
وقد تمخض عن هذا املؤتمر تشكيل لجنة تحضريية من
الشخصيات والقيادات املشاركة فيه كان عىل رأسها قحطان
محمد الشعبي ،وبعد اجتماعات عدة عقدتها اللجنة
التحضريية ،أقرت يف  8مارس  1963نص امليثاق القومي
الذي كان يتألف من مذكرة وامليثاق نفسه ،وبرز يف صدر
امليثاق شعار الجبهة “من أجل التحرر والوحدة والعدالة
االجتماعية”.
ويف مايو  1964نرشت الوثيقة املوضحة للخط السيايس لهذا
التنظيم.
 19أغسطس :إعالن تأسيس “الجبهة القومية لتحرير
جنوب اليمن املحتل” .وتم تشكيل قيادة الجبهة من 12
شخصا ً .وقد تكونت الجبهة من خالل اندماج سبعة تنظيمات
رسية أعلنت إيمانها بالكفاح املسلح ،وهي :حركة القوميني
العرب ،الجبهة النارصية يف الجنوب املحتل ،املنظمة الثورية
لجنوب اليمن املحتل ،الجبهة الوطنية ،التشكيل الرسي
للضباط والجنود واألحرار ،وجبهة اإلصالح اليافعية (تشكيل
القبائل) ،ثم التحقت ثالثة تنظيمات أخرى بالجبهة القومية،
وهي :منظمة الطالئع الثورية بعدن ،منظمة شباب املهرة،
واملنظمة الثورية لشباب جنوب اليمن املحتل.
أغسطس :أبناء ردفان يستقبلون الثوار العائدين من شمال
الوطن بقيادة غالب بن راجح لبوزة ،بعد مشاركتهم يف الدفاع
عن ثورة السادس والعرشين من سبتمرب الوليدة.
 14أكتوبر :انطالق الرشارة األوىل لثورة الرابع عرش من أكتوبر
 1963يف جنوب الوطن ضد االستعمار الربيطاني ،وذلك من
جبال ردفان ،بقيادة راجح بن غالب لبوزة ،الذي استشهد مع
مغيب شمس يوم الثورة.
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وقد شنت السلطات االستعمارية حمالت عسكرية غاشمة
استمرت ستة أشهر ،رضبت خاللها القرى والسكان اآلمنني
بمختلف أنواع األسلحة ،ترشد عىل إثرها آالف املدنيني
العزل .وات ّبعت القوات الربيطانية يف هجماتها وغاراتها
عىل مناطق ردفان سياسة “األرض املحروقة” ،وخلفت
كارثة إنسانية فظيعة جعلت أحد أعضاء مجلس العموم
الربيطاني يدين تلك األعمال الال إنسانية.
 10ديسمرب :خليفة عبد الله خليفة ينفذ عملية فدائية
بتفجري قنبلة يف مطار عدن يف إطار الكفاح ضد االحتالل
الربيطاني ،وأسفرت عن إصابة املندوب السامي الربيطاني
(تريفاسكس) بجروح ومرصع نائبه القائد جورج
هندرسن ،كما أصيب أيضا ً بإصابات مختلفة  35من
املسؤولني الربيطانيني وبعض وزراء حكومة االتحاد الذين
كانوا يهمون بصعود الطائرة والتوجه إىل لندن لحضور
املؤتمر الدستوري الذي أرادت بريطانيا من خالله الوصول
مع حكومة االتحاد إىل اتفاق يضمن الحفاظ عىل املصالح
االسرتاتيجية لها يف عدن.
وكانت هذه العملية الفدائية التي أعاقت هذا املؤتمر هي
البداية التي نقلت الكفاح املسلح ضد االستعمار الربيطاني
من الريف إىل املدينة.
 11ديسمرب :صدور قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة،
قىض بحل مشكلة الجنوب اليمني املحتل وحقه يف تقرير
مصريه والتحرر من الحكم االستعماري الربيطاني .ويف عام
 1965اعرتفت األمم املتحدة برشعية كفاح شعب الجنوب
طبقا ً مليثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
1964
 7فرباير :أول معركة للثوار اليمنيني استخدموا فيها املدفع
الرشاش يف قصف مقر الضابط الربيطاني يف ردفان (لحج).
 3ابريل :شنت ثماني طائرات حربية بريطانية هجوما ً
عدوانيا ً عىل قلعة حريب ،يف محاولة للضغط عىل
الجمهورية العربية اليمنية ،إليقاف الهجمات الفدائية
املسلحة التي يشنها فدائيو الجبهة القومية من أراضيها.
 28ابريل :مجموعة من فدائيي حرب التحرير يشنون
هجوما ً عىل القاعدة الربيطانية يف الحبيلني (ردفان).
 14مايو :قامت طائرات بريطانية بغارات ضد الثوار يف
قرى وسهول ردفان ،أدت إىل تدمري املنازل يف املنطقة،
كما أسقطت منشورات تحذيرية للثوار الذين أسمتهم
بـ”الذئاب الحمر”.
 22مايو :ثوار الجبهة القومية يف ردفان يصيبون طائرتني
بريطانيتني من نوع “هنرت” النفاثة.
 24يوليو :انطالقة الكفاح املسلح ضد املستعمر الربيطاني
وأعوانه يف إمارة الضالع بقيادة عيل احمد نارص عنرت ،عقب
عودة عدد من الشباب من مدينة تعز الذين خضعوا فيها
لدورة تدريبية عسكرية دامت شهرين لينظموا إىل صفوف
الرجال العائدين من شمال الوطن بعد مشاركتهم يف الدفاع
عن ثورة  26سبتمرب يف صفوف الحرس الوطني.
وقد تلقى الثوار كل الدعم من إخوانهم يف الشمال ،فعاد
قادتهم من تعز ومعهم السالح والذخائر والقنابل اليدوية،
حيث سلم لكل مقاتل بندقية “خشبي” وثالثمائة طلقة
رصاص وقنبلتني.
1965
 19يونيو :سلطات االحتالل الربيطاني تصدر قانون
الطوارئ ،إثر اشتداد األعمال الفدائية عىل قواتها ،وحظرت
بموجبه نشاط الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني
املحتل ،واعتربتها حركة إرهابية ،وقامت بأبعاد  245مواطنا ً
من شمال اليمن.
 22يونيو :الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني املحتل
تعقد مؤتمرها األول يف تعز ،وأعلنت فيه موقفها الثابت
ملواصلة الكفاح املسلح ضد املستعمر الربيطاني حتى
جالئه عن أرض الوطن .واعتربت نفسها املمثل الوحيد
ألبناء الجنوب اليمني املحتل .وأقرت يف هذا املؤتمر
الئحتها الداخلية وامليثاق الوطني.
 30يوليو :إصابة القائد امليداني عيل شائع هادي بثالث
طلقات رصاص ،عند قيادته لفرقة اشرتكت مع فرقة
أخرى بقيادة عيل احمد نارص عنرت ،يف هجوم
عىل رسية بريطانية كانت قد تمركزت
بنفس اليوم حول دار أمري الضالع،
لتعزيز الحراسات لحمايته من
هجمات الثوار.
 25أغسطس :الجبهة
القومية ترفض نتائج
مؤتمر جدة بني
الرئيس جمال
عبد النارص رئيس
الجمهورية العربية
املتحدة ،وامللك
فيصل بن عبد
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العزيز ملك اململكة العربية السعودية ،ونعتته بـ”مؤتمر
الخيانة” ،ورفضت أي حلول أو تسوية مع امللكيني باعتبار
ذلك تهديدا للنظام الجمهوري وإضعافا للثورة يف الجنوب.
 2أكتوبر :بريطانيا تعلن عزمها البقاء يف عدن حتى عام
 ،1968وانتفاضة شعبية عنيفة ضد الربيطانيني يف املدينة
تسفر عن خسائر كبرية برشية ومادية.
 18أكتوبر :قيادة جبهة الضالع تتلقى دعما ماليا من
املغرتبني اليمنيني يف اململكة املتحدة بلغ ثمانمائة وعرشين
رياال “ماريا تريزا” مساهمة منهم يف دعم الكفاح املسلح
ضد املستعمر األجنبي.
1966
 22فرباير :أصدرت الخارجية الربيطانية “الكتاب األبيض”
الذي أعلن رسميا ً قرار بريطانيا القايض بمنح مستعمرة
عدن واملحميات االستقالل مطلع .1968
 5ابريل :الجبهة القومية ،تشكل لجنة للعمل عىل جمع
التربعات من إخوانهم يف املناطق الشمالية ،استهلت
اللجنة عملها من لواء إب ،حيث بادر املسؤولون واملشايخ
واملواطنون بالتربع باملال والحبوب بأنواعها وأسهموا
بنقلها إىل قعطبة.
 22ابريل :ثوار جيش التحرير يسقطون طائرة بريطانية
أثناء قيامها بعملية استطالعية ملواقع الثوار يف الضالع
والشعيب ،فأرسلت السلطات االستعمارية للغاية نفسها
طائرة أخرى ،فكان مصريها كسابقتها ،ما جعل القوة
االستعمارية وأعوانها تشدد من قصفها للقرى وتنكل
باملواطنني فيها.
 28يوليو :نفذ الفدائيون يف حرضموت عملية قتل
الكولونيل الربيطاني جراي ،قائد جيش البادية .وكان هذا
الضابط هو الذي نفذ عملية اغتيال املناضلة الفلسطينية
رجاء أبوعماشة عند محاولتها رفع العلم الفلسطيني مكان
العلم الربيطاني أثناء فرتة االنتداب الربيطاني لفلسطني.
أغسطس :الحكومة الربيطانية تعلن اعرتافها بقرارات
منظمة األمم املتحدة لعامي  1963و 1965الذي أكدت فيه
حق شعب الجنوب اليمني املحتل يف تقرير مصريه.
 10سبتمرب :نظم نادي اتحاد الطلبة يف مدينة سيئون
مسرية طالبية للتنديد بزيارة املندوب السامي الربيطاني
لحرضموت.
 31ديسمرب :قام ثوار جيش التحرير بهجوم مباغت عىل
القاعدة الربيطانية يف الضالع ،أدى إىل مقتل ثالثة جنود
وإصابة ثمانية آخرين ،وتدمري ثالث سيارات “الند روفر”
وإحراق عدد من الخيام بما فيها من مؤن ومعدات.
يف غضون ذلك وحد ثوار الضالع وردفان
والشعيب هجماتهم عىل القوات
االستعمارية وأعوانها من
خالل تشكيل فرقة قتالية
مشرتكة أسموها “الفرقة
املتجولة” بقيادة عيل
شايع هادي.
1967
 15فرباير:
جماهري غفرية
يف عدن خرجت
يف مظاهرات
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حاشدة معادية لالستعمار الربيطاني وهي تحمل جنازة
رمزية للشهيد مهيوب عيل غالب (عبود) الذي استشهد
أثناء معركة ضد القوات االستعمارية يف مدينة الشيخ
عثمان.
 8مارس :الجامعة العربية تصدر قرارا ً تشجب فيه التواجد
الربيطاني يف جنوب اليمن.
 2ابريل :بدون تنسيق مسبق ،حدث إرضاب عام شل كافة
أجهزة العمل يف مدينة عدن ،دعت إليه الجبهة القومية
وجبهة التحرير يف وقت واحد.
 3ابريل :فدائيو حرب التحرير ينفذون عدة عمليات
عسكرية ناجحة ضد مواقع وتجمعات املستعمر الربيطاني
يف مدينة الشيخ عثمان بعدن ،كبدوا خاللها القوات
االستعمارية خسائر فادحة يف األرواح والعتاد ،وسقط
خاللها عدد من الشهداء يف صفوف الفدائيني.
 20يونيو :تمكن الفدائيون من السيطرة عىل مدينة كريرت
ملدة أسبوعني.
 21يونيو :ثوار الجبهة القومية يتوجون كفاحهم البطويل
ضد االستعمار األجنبي وعمالئه يف إمارة الضالع بالسيطرة
عىل عاصمتها ومعهم آالف املواطنني الذين دخلوها يف
مسرية حافلة يتقدمهم عيل احمد نارص عنرت.
 12أغسطس :الجبهة القومية تسيطر عىل مشيخة
املفلحي بعد أن زحفت عليها بمظاهرة كبرية شارك فيها
أبناء القرى واملناطق املحيطة باملشيخة ،وتواىل بعد ذلك
سقوط السلطنات واملشيخات بيد الجبهة.
 28سبتمرب :تأسيس إذاعة املكال التي انطلقت باسم
“صوت الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني املحتل”.
 5نوفمرب :قيادة الجيش االتحادي يف جنوب الوطن املحتل
تعلن وقوفها إىل جانب الثورة ودعمها للجبهة القومية ،بعد
أن باتت غالبية املناطق تحت سيطرتها.
 14نوفمرب :وزير الخارجية الربيطاني (جورج براون)
يعلن أن بريطانيا عىل استعداد تام ملنح االستقالل لجنوب
الوطن اليمني يف  30نوفمرب  1967وليس يف  9يناير ،1968
كما كان مخططا ً له سابقا ً.
 21نوفمرب :بدأت املفاوضات يف جنيف بني وفد الجبهة
القومية ووفد الحكومة الربيطانية من أجل نيل االستقالل
وانسحاب القوات الربيطانية من جنوب الوطن .وجرى يف
ختامها توقيع اتفاقية االستقالل بني وفد الجبهة القومية
برئاسة قحطان محمد الشعبي ،ووفد اململكة املتحدة
(بريطانيا) برئاسة اللورد شاكلتون.
 26نوفمرب :بدأ انسحاب القوات الربيطانية من عدن،
ومغادرة الحاكم الربيطاني هامفري تريفليان.
 29نوفمرب :جالء آخر جندي بريطاني عن مدينة عدن.
 30نوفمرب :إعالن االستقالل الوطني وقيام جمهورية
اليمن الجنوبية الشعبية ،بعد احتالل بريطاني دام 129
عاما ً ،وأصبحت الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن
املحتل إبان حرب التحرير تتوىل مسؤولية الحكم.
 30نوفمرب :صدر يف عدن قرار القيادة العامة للجبهة
القومية ،بتعيني قحطان محمد الشعبي ،أمني عام الجبهة،
رئيسا ً لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ملدة سنتني ،كما
تم تشكيل أول حكومة برئاسة قحطان الشعبي
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4025 Maple St
Dearborn MI 48126

Email: wwwlifepharmacy@gmail.com

Coming Soon Life Clinic
With Male and Female Doctors

Free Delivery
Near Masjid Alsalam

Monday-Saturday :10am-6pm

4025 Maple St
Dearborn MI 48126

Doctor Waleed Alghazali

Tel:313-846-2000
Fax:313-846-2221

Email: wwwlifepharmacy@gmail.com
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SPINE REHAB

Specializing In Auto & Work Injuries

Dr, Khalid Almasmari/ Dr.riyad Almasmari/ Dr. Hael Ghaleb

Call today for an appointment

313- 582- 2225

الدكتور خالد
المسمري
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•الساقين
•اآلم الرقبة
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•إصابات العمل
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· Neck & Back Pain
· Arm & Leg Pain
· Disc Related Injuries
· Headaches
· Dizziness
· Auto Accidents
· Work Related Injuries
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Family Health Center & Rehab
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313-874-3130

9743 Conant ST. Hamtramck, MI 48212
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دول الخليج العربي ..

االستعمار والسياسة والجغرافيا
كتابة وتحرير  :معتز ممدوح
استخراج النفط بالمملكة العربية
السعودية بواسطة شركة النفط العربية
األمريكية.
تعترب الخرائط السياسية ،الحدود ،القبائل ،العواصم،
العائالت الحاكمة،
متغريات تاريخية عىل
الرقعة الجغرافية
ملنطقة الخليج
العربي ،الذي
صارت عواصمه
السياسية اليوم
أحد أهم مراكز صنع
القرار يف عاملنا العربي،
بعد تحوالت اقتصادية
وجيوسياسية دراماتيكية
عصفت بدوله الكربى
كالعراق ومرص
وسوريا.
مع ازدياد الوزن
السيايس لتلك
املنطقة من
العالم

العربي ،وتنامي تأثريها يف دفع مجريات األحداث
التي تشكل واقعنا الراهن؛ تزداد اليوم يف املقابل
أهمية معرفتنا بالتاريخ السيايس الحديث واملعارص
للكيانات السياسية يف تلك املنطقة ،وتوازنات القوى
التاريخية واألدوار املؤثرة للفاعلني السياسيني
الرئيسيني هناك.
الخليج العربي قبل االستعمار األوروبي
خالل الفرتة التاريخية املمتدة من أوساط القرن
الثامن حتى أوائل القرن السادس عرش امليالدي،
ازدهارا مالح ًيا ونشاطًا تجار ًيا
شهد الخليج العربي
ً
واحدا من أهم القنوات
كبريًا ،حيث كان الخليج العربي
ً
التجارية بني منتجات الصني والهند وجنوب رشق
آسيا وأسواق العراق والشام وشبه الجزيرة العربية
[]1
وأوروبا.
كان مرد هذا االزدهار آنذاك هو أن طريق الدوران حول
أفريقيا «طريق رأس الرجاء الصالح» لم يكن قد
اكتشفه املالحة األوروبيون بعد ،يف ذلك الوقت الذي
اعتمدت فيه التجارة العاملية يف معظمها عىل املالحة
البحرية ،وانحرصت الخيارات أمام السفن وقتئذ بني
طريقي البحر األحمر والخليج العربي بوصفهما
الحلقة الرئيسية للتجارة البحرية يف منطقة غرب
[]2
آسيا.
ابتدا ًء من الغزو املغويل يف القرن الثالث عرش
امليالدي ،بدأ النشاط التجاري يف الخليج العربي
يتجه إىل الركود ،وهو ما ترتب عليه اضطراب الحركة
التجارية الرئيسية عرب خطي الخليج العربي والبحر
تأثرا بالقالقل
األحمر ،إال أن الخط األخري ظل أقل ً
واالضطرابات التي جرت يف ذلك الوقت.
ساعد االنتعاش التجاري يف الخليج العربي عىل
ظهور العديد من الحوارض واملدن التجارية عىل
سواحله مثل :البحرين والقطيف وعمان
وبوشهر وقيس وسرياف وصحار
ومسقط وقلهات وهرمز ،كما
ازدهرت كذلك مدينة البرصة
الواقعة الطرف الشمايل
من الخليج الغربي،
والتي تمثل نقطة
التقاء

الطرق املمتدة من وسط بالد فارس والعراق والشام
[]3
والجزيرة العربية عرب الخليج العربي.
وقد ظلت مزدهرة عىل ذلك النحو حتى تعرضت
للتخريب عىل إثر الغزوات املغولية والرتكمانية يف
الفرتة املمتدة من منتصف القرن الثالث عرش امليالدي
وحتى أوائل القرن السادس عرش ،بسبب التدمري
واألوبئة وقطع االتصال بني املدينة ونهر شط العرب
الناتج عن التقاء نهري دجلة و الفرات ويصب
[]4
بالنهاية يف الخليج العربي.
ولكن رغم ذلك ظل العرب واملسلمون خالل تلك
الحقبة هم سادة التجارة يف مراكزها الرئيسية يف
ً
وصول إىل أماكن الطلب عليها يف موانئ البحر
الرشق
املتوسط ،حيث كانوا الوسيط التجاري الرئييس يف
التجارة البحرية العاملية بني الرشق والغرب ،بينما
كان اإليطاليون من أهل جنوه والبندقية وفلورنسا
وغريها يقومون بالوساطة بني موانئ البحر املتوسط
[]5
وأوروبا.
حفزت تلك السيطرة املمالك األوروبية والسيما
الربتغاليني ،وخصوصًا بعد فتح القسطنطينية يف عىل
يد األتراك العثمانيني يف 1453م ،وإحكام املسلمني
بذلك الفتح سيطرتهم عىل فرعي طريق الحرير الربي
والبحري ،بحثهم عن طريق بحري آخر يتخلصون
به من السيطرة

العربية واإلسالمية عىل تجارة الرشق.
وهو ما انتهى باكتشاف الربتغاليني رأس الرجاء
الصالح يف عام 1487م ،ووصولهم بنهاية املطاف إىل
شواطئ الخليج العربي يف مطلع القرن الـ 16امليالدي
الحتالل حوارضه التجارية والقضاء عىل نشاط العرب
وموانئهم عىل سواحل الخليج.
الغزو االستعماري لمنطقة الخليج

ما لبث الربتغاليون بعد وصولهم إىل مصادر تجارة
الرشق أن صارعوا املسلمني بعنف وقسوة ،واستطاعوا
أن يقضوا عىل السيادة التجارية للمسلمني بني آسيا
وأوروبا ،ويحتكروا التجارة يف املقابل ألنفسهم.
ِ
يكتف الربتغاليون بتحويل تجارة الرشق من خالل
لم
الدوران حول غرب أفريقيا عرب رأس الرجاء الصالح،
بل عملوا كذلك عىل إحكام سيطرتهم عىل الطرق
البحرية األخرى حتى تصبح جميع منافذ التجارة
يف أيديهم ،ومن ثم اتجهوا إىل السيطرة عىل الخليج
العربي ملنع التجارة من النفاذ منه إىل نهر الفرات
ً
وصول إىل سواحل الشام.
مرورا بشط العرب
ً
كان النضمام الربتغال إىل عرش إسبانيا يف عام
1580م األثر الكبري يف زيادة قوة الربتغاليني ،فرشعوا
يف اعرتاض السفن التجارية الهولندية التي تمر
بطريقهم ،بجانب إغالقهم ميناء لشبونة يف وجه
هولندا القوة التجارية الصاعدة آنذاك من خالل رفع
أسعار البضائع الرشقية كالتوابل لكي يحرموهم من
[]6
رشائها.
دعت تلك األسباب الهولنديني للتصميم عىل
الوصول إىل الرشق ،فحاولوا أوالً الوصول إىل اليابان
والصني عن طريق بحار أوروبا الشمالية ،إال أنهم
أخفقوا يف ذلك ،مما دفعهم إىل الرصاع املبارش مع
الربتغاليني ،واستطاعوا انتزاع عدد من املستعمرات
أيضا من
الربتغالية يف أرخبيل إندونيسيا ،وتمكنوا ً
مراكمة نفوذ تجاري متنام يف بالد فارس عرب نشاط
[]7
تجاري واسع وامتيازات منحت لهم هناك.
بدأ تواجد الهولنديون يف الخليج العربي يف عام
1640م ،من خالل منافستهم التجارية يف مدينة
البرصة للمقيمني اإلنجليز والربتغاليني هناك ،وهي
منافسة أدت إىل نشوب معارك ومواجهات عنيفة
بني الهولنديني و اإلنجليز ،اضطرت عىل إثرها
خالل
رشكة الهند الرشقية الربيطانية إىل االنسحاب
التاريخية
الفرتة
من منطقة الخليج تاركة الساحة التجارية
[]8
املمتدة من أوساط القرن
مفتوحة أمام الهولنديني.
شهدت نهاية القرن السابع عرش تراج ًعا
الثامن حتى أوائل القرن
ملحوظًا للنفوذ الهولندي يف الخليج
السادس عرش امليالدي ،شهد
العربي لحساب النفوذ الربيطاني
الذي بدأ يف التصاعد
الخليج العربي ازدها ًرا مالح ًيا
التدريجي،
ونشاطًا تجاريا كبريا ،حيث كان

ً
ً
الخليج العربي واح ًدا من أهم القنوات
التجارية بني منتجات الصني والهند
وجنوب رشق آسيا وأسواق العراق
والشام وشبه الجزيرة
العربية وأوروبا.
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الثاني من أغسطس من عام .1990
بعد مطالبات من مجلس األمن الدويل للعراق
باالنسحاب الفوري من الكويت دون قيد أو رشط لم
تستجب لها العراق ،شنت الواليات املتحدة األمريكية
وبريطانيا من خالل تحالف عسكري شارك فيه
 34دولة الحرب املعروفة بحرب تحرير الكويت أو
حرب الخليج الثانية ،التي أعقبها اتفاقات ثنائية
بني الواليات املتحدة ودول الخليج حلت من خاللها
الواليات املتحدة محل بريطانيا عرب إنشائها قواعد
عسكرية دائمة منترشة عىل طول ساحل الخليج
العربي.

القواعد العسكرية األمريكية في الخليج
العربي

إىل أن استطاعت بريطانيا فرض سيطرتها من جديد
عىل املراكز التجارية الهامة يف الخليج العربي.
العملة البريطانية في الهند المستعمرة

نشب عىل إثر ذلك النفوذ الربيطاني املتصاعد يف
الخليج رصا ًعا بني اإلنجليز واالتحاد القاسمي التابع
لقبيلة القواسم الذين كونوا آنذاك إمارة كبرية يف رأس
الخيمة والشارقة وبندر لنجة ،بلغ أوجه بإرسال
اإلنجليز حملة عسكرية بحرية نحو رأس الخيمة،

العملة الربيطانية يف الهند املستعمرة ،وتحمل صورة
امللكة فيكتوريا.

قامت بتدمري سفن القواسم،
ورضبت معاقلهم
باملدفعية ملدة ستة
أيام ،وتمكنت بذلك من
القضاء عىل األسطول
[]9
القاسمي بالكامل.
لم تبذل
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الدولة العثمانية محاوالت لبسط نفوذها عىل الخليج
العربي قبل عام  ،1869لكن بحلول عام  1870بدأ
االهتمام العثماني يتجه نحو الخليج العربي ،نتيجة
لفتح قناة السويس أمام املالحة العاملية ،مما هيأ
لألسطول العثماني القدرة عىل االلتفاف نحو الخليج،
هذا فضالً عن تعيني مدحت باشا وال ًيا عىل العراق،
وسعي األخري إىل ضم املشيخات العربية يف نجد
[]10
وسواحل الخليج إىل الدولة العثمانية.
وقد لعب الرصاع العثماني الربيطاني يف الخليج بنهاية
دورا كبريًا يف تشكيل الخرائط السياسية
املطاف ً
يف شبه الجزيرة لعربية ومنطقة الهالل
الخصيب (العراق وسوريا ولبنان واألردن
وفلسطني) حيث أدى تحالف الربيطانيني
مع رشيف مكة والهاشميني ومع آل سعود،
إىل تكوين نظام إقليمي جديد يف املرشق
العربي بعد نهاية الحرب العاملية األوىل.
حيث استطاع عبد العزيز بن سعود
من خالل ذلك التحالف القضاء عىل
منافسيه يف نجد بإسقاط إمارة حائل
التي كانت تحت حكم آل الرشيد
املتحالفني مع العثمانيني ،واستطاع
الهاشميون من جهة أخرى بعد
الثورة العربية الكربى التي تعاونوا
خاللها مع بريطانيا من خالل ضابط
املخابرات الربيطاني توماس إدوارد
لورنس الشهري بـ«لورانس العرب»
من القضاء عىل الواليات العثمانية
يف املنطقة والسيطرة عىل كل من
العراق وسوريا واألردن.
وقد استمرت سيطرة

الهاشميني عىل عروش تلك
الدول إىل أن بدأت االنقالبات
العسكرية بعد هزيمة حرب
 ،1948يف سوريا ثم يف
العراق ،واستطاعوا فقط
االحتفاظ باألردن التي
ظلت تحت حكم األرسة
الهاشمية حتى وقتنا
هذا.
التبلور السياسي
ألنظمة الحكم
الخليجية

تعد نشأة دول الخليج
إحدى أهم نتائج تقسيم الدول العربية بني فرنسا
وبريطانيا وفق اتفاقية سايكس بيكو ،الذي وقع فيها
الخليج من نصيب بريطانيا ،التي لعبت بدورها الدور
األكرب يف رسم مالمح الجغرافيا السياسية الراهنة يف
منطقة الخليج ،حيث وقعت مع عبد العزيز بن سعود
معاهدة جدة يف عام  1927واعرتفت باالستقالل الكامل
للدولة السعودية الثالثة ،التي أصدر امللك عبدالعزيز
أمرا ملك ًيا بتوحيدها تحت اسم
يف سبتمرب ً 1932
«اململكة العربية السعودية».
الكويت هي الدولة الثانية التي نالت استقاللها
بعد السعودية يف العام بعد إلغاء اتفاقية الحماية
الربيطانية يف عام  ،1962تيل الكويت سلطنة عمان
يف عام  ،1970ثم قطر والبحرين واإلمارات العربية
املتحدة التي تشكلت من التحالف السيايس لسبع
إمارات هي( :أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم
القيوين والفجرية ورأس الخيمة) يف عام .1971
يف عام  ،1980يف أعقاب اندالع الثورة اإليرانية
مبارشة نشبت حرب الخليج األوىل بني العراق
وإيران عىل إثر اشتباكات حدودية بني البلدين،
واستمرت ثماني سنوات قُتل خاللها ما يصل
إىل مليون نسمة ،وأسفرت عن خسائر مالية
للطرفني تقدر بمئات املليارات من الدوالر،
شارك يف دفع جزء من فاتورتها دول الخليج
العربية الرثية ،التي تمتعت بوفرة هائلة من
السيولة املالية جراء عائدات النفط الذي
ارتفعت أسعاره بشكل كبري منذ نهايات عقد
الستينيات.
يف أعقاب نهاية حرب األوىل الخليج ،وعىل
إثر اتهامات عراقية لدولة الكويت بالحفر
من جانبها الحدودي بطريقة مائلة
لالستحواذ عىل النفط العراقي،
اجتاح الجيش العراقي الكويت يف

باإلضافة إىل احتياطاتها الضخمة من النفط
تحتوي منطقة الخليج العربي عىل احتياطات
هائلة من الغاز الطبيعي ،الذي يمتاز بعدة
مؤخرا يف
خصائص جعلته يتفوق عىل النفط
ً
مجال الطاقة من عدة جوانب ،حيث يوجد
يف الخليج أكرب حقل غاز طبيعي يف العالم ،أال
وهو حقل الشمال الذي يحتوي وفقًا
لوكالة الطاقة الدولية ( ،)IEAعىل
ما يقدر بـ 1800تريليون قدم
مكعب ،يقع معظمها يف حدود
دولة قطر البحرية التي
تضم ما يقرب من ثلثي
مساحة هذا الحقل،
بينما يقع الباقي منه
يف الحدود البحرية
اإليرانية.
ويعتقد بعض الخرباء
أن ذلك الحقل هو
أحد األسباب املسكوت
عنها لألزمة الخليجية
التي كادت تصل إىل
حافة الحرب وغزو
قطر عسكر ًيا بحسب
ترصيحات أمري
الكويت صباح
األحمد الجابر
الصباح خالل
حديثه يف مؤتمر
صحفي بالواليات
املتحدة األمريكية نهاية
العام املايض.
يف هذا السياق ال يبدو أن جهود الوساطة الدبلوماسية
الكويتية كانت كافية عمل ًيا لوقف تطور األزمة نحو
ما ال يحمد عقباه ،حيث لعب التدخل الرتكي بإرسال
دورا كبريًا فيما يبدو يف منع تفاقم
قوات تركية إىل قطر ً
األزمة وانزالقها نحو الحرب ،وهو الوجود الذي تعزز
منذ أيام قليلة باالتفاقية التي وقعتها دولة الكويت
مع تركيا األسبوع املايض ،بشكل يعيد التاريخ خالله
نفسه ،ويذكرنا بالتقاسم الربيطاني العثماني للسيادة
عىل الخليج خالل القرنني املاضيني.

المصادر
جمال زكريا قاسم ،تاريخ الخليج العربي الحديث
واملعارص ( ،)1840 – 1507املجلد األول ،دار الفكر
العربي ،1997 ،القاهرة ،ص 43، 42
محمود شاكر ،موسوعة تاريخ الخليج العربي ،دار
أسامة للنرش والتوزيع،2005 ،عمان ،األردن ،ص 149
املصدر السابق
جمال زكريا قاسم ،تاريخ الخليج العربي الحديث
واملعارص ،مرجع سابق
املصدر السابق
محمود شاكر ،موسوعة تاريخ الخليج العربي ،مرجع
سابق
املصدر السابق
املصدر السابق
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يف أعتى الظروف وعرب محطات التاريخ يظل املهاجر اليمني ،أينما حطت به الرحال ،واستقر به
الحال ،يمثل الوجه املرشق والناصع ألبهى صور الوعي واإلبداع يف التعاطي مع تحوالت الحياة
مرها ،وحلوهاُ ،مسجال ً نجاحات وانتصارات ،تنم عن أصله الحضاري وقيمه اإلنسانية ،وتعيد تأكيد
حضوره الوجودي بني ركب األمم العابرة يف مسار الزمن..
ال مبالغة يف مثل هكذا طرح ،فنحن اليوم أمام قصة نجاح يمنية أول من نوعها يف مضمار العمل
اإلنساني ،ملهاجر يمني ،ليس صاحب تجربة طويلة ومتفرغا لها وحدها ،فهو من مواليد 1972م،
وأب لستة أبناء ،وليس صاحب مركز علمي كبري تحتشد من حوله الرؤى واألفكار ،فهو يحمل مؤهل
ماجستري رشيعة وقانون ،ودبلوم لغة انجليزية ،ولديه خربة يف إدارة املؤسسات ملدة تزيد عن عرش
سنوات ،وليس صاحب مركز مايل يحشد خلفه جمهور املصالح الذاتية ،بل يحمل الهم الجمعي
لشعبه ووطنه ،فقد تربى عىل حب الناس وعىل العصامية يف محافظة إب الخرضاء ،كما أنه ليس
ُمن ِّظرا ً يحب الظهور ،فقد ظللنا نتابع هذا الحوار منذ ستة أشهر نظرا النشغاله الدائم..
هو فقط كأجداده -الذين تفرقت بهم سبل الهجرات رشقا ً وغربا ً شماال وجنوبا ً  -صاحب عزيمة
فوالذية ،من لحظة اإلمساك بخيط الفكرة ،حتى املرشوع الناجز مهما كانت الصعوبات والتحديات..
إنه رجل الخري والعمل اإلنساني االستاذ محمد الحجاجي ،مؤسس «منظمة األيادي النقية pure
 ”handsاملنظمة اليمنية األمريكية األكرث حضورا ً يف مضمار العمل اإلنساني داخل اليمن وخارجه.
فقبل  11عام أمسك بطرف من خيطة فكرة إنشاء مؤسسة ما ،تلبي شغفه يف العمل اإلنساني املشرتك
الخادم للفئات األكرث ضعفا وفقرا ً يف وطنه األم اليمن ..كان ذلك يف العام 2007م ،وعىل مدى أربع سنوات
تنامت الفكرة ،عىل إيقاع اإلرصار واالستزادة من معارف وتجارب اآلخرين ،ليحيل الفكرة إىل مرشوع
ناجز عىل األرض قبل سبع سنوات من اليوم..
فبني ومضة الفكرة ،وميالدها ونموها ،وتحوالتها ،وسنوات عطائها ،تتبع «مجلة العربي األمريكي
اليوم» عرب حوار خاص مع الحجاجي ،تفاصيل سرية اإلنجاز ،من ظروف النشأة ،وقصص بداياتها
الشيقة والطريفة ،ومراحل العمل ،وأهم املحطات واملرشوعات ،والتحديات والفرص ،والتطلعات
املستقبلية ..فإىل التفاصيل.
■ بداية ..حدثنا عن إنشاء هذه املنظمة..؟ كيف
جاءت الفكرة والتأسيس ومنهم األعضاء املؤسسون..؟
⚊ فكرة إنشاء مرشوع مؤسيس يلبي مساعي وطموحات
املغرتبني يف العمل اإلنساني املشرتك ،ظلت تراودنا من فرتة
مر الظروف الصعبة
طويلة ،وتحديدا ً من العام 2007م ،وعىل ّ
التي تنامت خاللها الفكرة ،استبانت أمامنا بعض املالمح
والرؤي الجلية ملرشوع يحمل يف جوهره نقطة التقاء أيادي
الخري يف درب العمل اإلنساني والتنموي والخريي ،وتزامن
مع هذا اإلحساس املقرون بالعصف الذهني بني حني وآخر،
نقاشات مع عدد من املنظمات اإلسالمية حول رضورة رفع وترية
العمل التنموي يف اليمن ،لكن لم نجد التفاعل املأمول كون هذه
املنظمات معنية بالعمل اإلنساني يف مناطق عديدة ،وألسباب
أخرى؛ فبدأ التشاور مع عدد من القيادات النشطة واملهتمة
بالعمل اإلنساني والخريي من أبناء الجالية اليمنية ،ليتبلور
تبعا ً لذلك اتفاق عىل أن فكرة انشاء منظمة مبادرة جيدة لكن
البعض رأى أن الوضع غري مناسب ،واتسع الحديث يف هذا
املجانب مع إدارات املساجد والناشطني يف العمل الخريي قرابة
ثالث سنوات ،ولم يكن هناك ثقة انه ممكن ننجح يف مؤسسة
عامة ،وكان هناك تخوف من األوضاع السياسية واألمنية وهذه
املسائل ،إضافة إىل قلة الخربة ،وغريها من املخاوف.
■ ماذا كان رد املنظمات اإلسالمية والعربية عليكم،
حينها..؟
⚊ بعض املنظمات اإلسالمية كانت ترد علينا بأن «اعملوا شيئًا
يف البداية انتم كيمنيني ونحن بعد ذلك سنساعدكم ،اتخذوا
الخطوة األوىل وبعدها طالبونا كأجانب بالتعاون» .وكان هذا
كالم منطق ًيا .ثم بدأنا فعالً كيمنيني تبادل أطراف الحديث
بجدية تتجه عمليا نحو وضع األفكار والخطط والربامج
بالتزامن مع استشارة محامني مختصني يف العمل الخريي من
أول يوم  ،ثم تم تقديم الطلب وحصلنا عىل الرتخيص يف 10
مارس 2012م.
شركاء فكرة التأسيس

■ هال وضحتم لنا أستاذ محمد .منهم رشكاء التأسيس
لفكرة املنظمة ..؟ وما هو دوركم شخصيا ً..؟
⚊ إنه من دواعي اإلنصاف وكحقيقة نوثقها للتاريخ ،تجدر بنا
اإلشارة إىل أن بداية الفكرة كانت مع أخ اسمه صالح املرييس،
رحمه الله ،كان ثاني اثنني يف كتابة اللمسات واألفكار من أول
يوم ..هذا بالنسبة للفكرة ..أما بالنسبة لدورنا الشخيص فليس
من املهم ،الحديث عنه يف نظري ،فاألهم من ذلك ،هو أن اإلنجاز
أي كان حجمها ،عمل مشرتك ،بني كل من ساهم من رشكاء
ً
العمل اإلنساني سواء يف مسارات العمل التأسييس أو ما تحقق
بعد التأسيس من تحوالت شاهدة عىل الجهود الخرية من قبل
الجميع.
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■ هل نفهم من حديثكم مع املنظمات العربية
واإلسالمية ..أن الفكرة يف البداية كانت تقوم عىل تفعيل
العمل الخريي وخدمة الناس يف اليمن من خالل
املنظمات املوجودة العربية واإلسالمية ..؟ وما هي
خطواتكم األوىل باتجاه تأسيس منظمة تحمل عىل
عاتقها مهمة كهذه املهام..؟
⚊ نعم ،لكن وجدنا أنفسنا مدفوعني بدوافع إيمانية راسخة
برضورة الترسيع بتأسيس منظمة متخصصة بالعمل
اإلنساني يف اليمن  ،فكان ذلك ميالد ملنظمة األيادي النقية
( ..)pure handsأما الخطوات األوىل باتجاه تأسيس املنظمة،
فكانت تتمثل يف تكوين هيئة إدارية ،ثم وضع خطة عمل  ،ثم
التعريف باملنظمة عام 2012م يف حدود االستطاعة ،وأتت
الخطوة التالية يف تنفيذ أول جهد ميداني لجمع التربعات يف
رمضان 2012م ،حيث ذهبت إىل كاليفورنيا وبقيت فيها  27يوم
يف رمضان ،زرنا املساجد الصغرية التي ال تحتاج إىل مواعيد
مسبقة للحصول عىل فرصة لجمع التربعات ،تحدثنا وجمعنا
من ألف إىل ألف وخمسمائة دوالر يف املسجد الواحد ،أكرث
مسجد حصلنا فيه عىل ألفي دوالر  ،وعىل نهاية الشهر كان
لدينا تعهدات بحوايل ثالثة وثمانني ألف دوالر  ،ويف يدنا
 53ألف وكانت هي البداية .بعدها أرسلنا
موف ًدا إىل اليمن الستخراج تراخيص
ملكتب اليمن ،ثم نفذنا أول نشاط
يف ديسمرب 2012م  ،كان أول
نشاط للمنظمة هو إلغاثة
النازحني من أهل أبني يف
عدن وكان بقيمة 30
ألف دوالر.
■ لكنكم أعلنتم
اإلشهار أو
االفتتاح يف
2013م ..فما
الداعي لهذا
الفارق الزمني
بني العمل
امليداني واإلشهار
العلني للمنظمة ؟
⚊ صحيح أجلنا حفل
االفتتاح حتى مارس 2013م
الذي أقمناه يف مدينة ديربورن
بوالية متشجن ،وبعد عام من
التأسيس وبعد أن بدأنا العمل امليداني..
ألسباب موضوعية تتصل باملسار التجريبي الذي
يعطينا الثقة والصورة األكرث وضوحا ألهداف

املنظمة ،والتحديات املتوقعة واملحتملة يف طريقها ،فيكون
اإلعالن بذلك أكرث إقناعا ً ..وجاء هذا التأجيل املدروس ،بعد
الفرتة الطويلة من التفكري والتشاور ،والتي امتدت إىل ثالث
سنوات ،وما رافقها من قلة الحماس لتنفيذ الفكرة أو الرتيث
يف تنفيذها ،آثرنا يف البداية أن نبدأ العمل يف امليدان ثم نعمل
االفتتاح بعد عام  ،وبعد ما ذهبنا إىل الناس وعرضنا لهم
املشاريع التي بدأنا يف تنفيذها ،من وقتها بدأت االستجابة،
وبدأ التفاؤل ،وبدأ عرض الخدمات والرغبة يف التطوع.
قصص البدايات

■ هل تتذكرون أول مبالغ تم الحصول عليها
كتربعات للمنظمة ..؟ وهل ثمة قصص بارزة يف هذا..؟
⚊ نعم  ..أول مبلغ كان سلفة من أخ اسمه فكري املرييس،
وعندما أردنا رد املبلغ قال هذا تربع وصدقة إىل روح والدي.
ولعل من القصص الطريفة :أتذكر أنه عندما حصلنا عىل
الرتخيص وكنت يف البيت ،وملا قرأت الرسالة سجدت لله شكرا ً،
رأتني ابنتي الصغرية ،اسمها آمنة ،سألتني عن السبب،
فأخربتها أننا حصلنا عىل ترخيص ملنظمة تمكننا من مساعدة
أهلنا يف اليمن  ،فقالت صحيح؟! انتظر فذهبت إىل غرفتها
وأحرضت حصالتها الخاصة ،قالت أريد أن أكون أول متربع
ألهلنا يف اليمن ،كان املبلغ .$ 256
■ هل واجهتم صعوبات معينة يف املرحلة االوىل ؟
⚊ بالتأكيد ..صعوبة جمة اكتنفت البداية كان أهمها عدم الثقة
يف نجاح مثل هذا املرشوع ،وقلة التجربة سواء من القائمني عىل
املرشوع أو املستشارين الذين تحدثنا معهم يف هذا األمر ،ثالثا ً
التخوفات بسبب األوضاع السياسية واألمنية يف اليمن ،رابعا ً
شحة املصادر املالية يف البداية  ،ألنه إذا لم تكن معروفًا مسبقا ً
فلن تجد التفاعل املأمول  ..الناس يتربعون إذا توفرت لديهم
الثقة ً
أول ..ومن املشاكل أيضا صعوبة التواصل مع املؤسسات
اإلسالمية ،املساجد ،واملراكز اإلسالمية التي كان لها عالقات
قائمة ومستمرة مع منظمات إنسانية أخرى ،وكذلك التواصل
مع املانحني يف البداية ،عالوة عىل ذلك تعقيدات ومخاطر
وصعوبات العمل امليداني يف اليمن .وعدم وجود طاقم متفرغ
يف البداية ،ألن العمل الخريي ال بد أن يكون ً
عمل مؤسس ًيا وال
يمكن أن يتم تسيريه بعمل تطوعي فقط ،وكان ال بد من توظيف
طاقات مؤهلة إلدارة العمل ،ولم نكن نملك اإلمكانية يف البداية..
ونود يف هذا املقام أن نثني عىل دور الهيئة العليا للمنظمة
للمشاركة العظيمة طوعا خالل السنوات املاضية ،حتى اجتزنا
تلك الصعوبات.
■ من الطور التأسييس وعرب مسرية سبع سنوات
استاذ محمد ..هذه املساحة الزمنية تقتيض سؤال
الخالصة ألهم املراحل واملحطات التي مر بها السياق
اإلجرائي والعميل يف املنظمة..؟
⚊ يمكن القول بأن املرحلة األوىل كانت مرحلة انبعاث
الفكرة والعمل التجريبي الالزم لإلقناع عىل حشد
التفاعل إلطالق املنظمة ،كما أرشت لك سابقًا ،ثم تأتي
بعد ذلك محطة العزم املفصلية بني الرؤى النظرية،
وبدء العمل بتأسيس املنظمة وجلب التمويل
لها وكانت محصورة يف واليات
ميتشجن وتكساس وإنديانا
وكاليفورنيا ،حيث حصل
التفاف مجموعة من
أبناء الجالية اليمنية
يف هذه الواليات يف
الدعم والتطوع
واملشاركة وهذه
واحدة من العوامل
الفارقة التي
ساعدت املنظمة،
فيما كانت املحطة
الثالثة
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تأسيس مكتب ميداني يف اليمن ،ونحن نعترب ذلك واحدة
من أهم نقاط القوة يف املنظمة ..فاملكتب امليداني يسهل عىل
املنظمة تنفيذ الربامج اإلنسانية بشكل شفاف ونزيه بما يصون
أيضا
ثقة املتربعني باملنظمة .وأما املحطة الرابعة والفارقة ً
فقد كانت استيعاب الجالية اليمنية يف نيويورك للمنظمة،
وخالل العام األول من العمل يف نيويورك ،حصلت املنظمة عىل
تربعات من نيويورك وحدها تعادل نصف اإليراد العام السنوي
تماما ،حيث بدأنا
للمنظمة ..لقد نقلتنا نيويورك إىل مكان آخر ً
بعدها باملرحلة الخامسة التي كانت توظيف طاقات نوعية
نقلت العمل يف املنظمة نقلة نوعية وساعدتنا عىل التوسع
يف باقي الواليات األمريكية عرب أربعة مكاتب إقليمية :مكتب
الرشق ومقره مدينة نيويورك ،مكتب الوسط ومقره ميتشجن،
مكتب الجنوب ومقره تكساس ،ومكتب الغرب ومقره كاليفورنيا،
حارضا عىل مستوى الواليات
وبالتايل صار اسم املنظمة
ً
املتحدة األمريكية.
عوامل النجاح

■ ما هي العوامل التي ساعدتكم عىل تحقيق هذا
النجاح ..؟
⚊ توفيق الله تعاىل هو العامل األول بال شك ،ثم دعم والتفاف
الجالية اليمنية واملسلمة ،ناهيك عن سابقة الخري لليمنيني
يف مساعدة باقي الشعوب املحتاجة ،وبالتايل املنزلة الطيبة
ألهل اليمن وسمعتهم وأخالقهم ومواقفهم مع اآلخرين ،إضافة
إىل الخط الذي انتهجته املنظمة يف التقيد بمعايري العمل
اإلنساني وعدم الخوض بأي شكل لتجاذبات الرصاعات
الحزبية واملناطقية واملذهبية .يأتي بعد ذلك البناء املؤسيس
للمنظمة من ناحية نوعية الطاقات العاملة أو الجوانب
املحاسبية والقانونية واإلدارية وغريها ،حيث تمتلك املنظمة
طاقم مؤهل من العاملني عىل مستوى املركز  ،ومكتب اليمن،
باإلضافة إىل أكرث من مائة متطوع ،ما مكننا من الوصول إىل
كافة املحافظات اليمنية بال استثناء سواء بالتنفيذ املبارش عرب
مكتبنا امليداني أو من خالل أكرث من  40رشيك محيل مرخص
ومعتمد.
■ ماذا عن تعاون الجهات الحكومية أو الرسمية يف
أمريكا أو يف اليمن
مع مشاريع
املنظمة

 % 90من
اليمنيين تحت
خط الفقر فإن لم
تكن مساعدتهم
اليوم فمتى ؟!
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وأنشطتها امليدانية ..؟
⚊ يف الحقيقة يعترب هذا عامل محوري من عوامل نجاح
املنظمة ميدانيا ً ،فال يمكن بأي حال من األحول أن نغفل
التسهيالت الحكومية التي نجدها سواء من الجهات الرسمية
يف امريكا أو يف اليمن .ساهم يف توسيع دوائر هذه التسهيالت
والتعان الرسمي ،ثباتنا التزام العمل املهني والقانوني منذ
أول يوم إذ أن املنظمة لديها مستشار قانوني ،ال نقدم عىل
أي خطوة دون استشارة أو أي مرشوع دون تخطيط ودراسة.
اضافة إىل ضبط الجانب املايل ،فاملال عندنا من أول يوم بيد
مختصني ماليني مرخصني من الحكومة األمريكية أسسوا
النظام املايل ويتتبعون حركة أي مبالغ منذ دخولها حساب
املنظمة وحتى أوجه الترصف به ،ولدينا توثيق مايل كامل لكل
إيرادات ومرصوفات املنظمة.

⚊ عالقتنا مع هذه املنظمات جيدة؛ ولدينا عالقة رشاكة مع
العديد من هذه املنظمات ،و»منظمة األيادي النقية» اآلن عضو
مؤسس يف اتحاد عام املنظمات االسالمية الخريية ،وقد أقمنا
اللقاء األول يف واشنطن قبل شهر وسيكون اللقاء القادم يف
شيكاغو  12اكتوبر  ،ومعظم املنظمات يف هذا االتحاد تعمل يف
اليمن عن طريق األيادي النقية.
■ ماذا عن املنظمات الدولية ؟
⚊ املنظمة عىل اتصال وتنسيق مع املنظمات الدولية والجهات
املانحة لألجهزة الطبية واألدوية  ،وقد عقدنا أكرث من لقاء
مع  SAIDوهي أكرب منظمة خريية تدعم العمل االنساني
من امريكا  ،ولدينا قبول مبدئي منهم لتنفيذ مرشوع لتدريب
القابالت وتدريب املرشدين الصحيني ورفع مستوى النظام
الصحي يف اليمن يجري اآلن العمل عىل قدم وساق يف هذا
االتجاه ..أيضا ً بيننا اتفاق مع منظمة متخصصة لتزويدنا
سنويا بأجهزة ومعدات طبية بما يعادل  .. 5,000,000$لدينا
تقريبا ،إضافة إىل  7اتفاقيات رشاكة أخرى من هذا القبيل

قصص تفاعلية نادرة

■ بالعودة إىل طور البدايات العملية للمنظمة
هال لخصتم لنا تفاعل الجاليات اليمنية والعربية
واإلسالمية يف أمريكا مع مأساوية الوضع االنساني
اليمني..؟ وهل هذا التفاعل يصل إىل مستوى الواقع
املأساوي يف اليمن ..؟
⚊ منذ البداية ،كان التعاطف اللفظي أو النفيس أو العاطفي
كثري ،ثم تنامى هذا النسق من التعبري عن املواقف اإلنسانية
تجاه مأساة اليمن ،وصوالً إىل التفاعل العميل السخي الذي
يوما بعد آخر ،لكن مهما كانت جهودنا وتعاطف وتفاعل
يزداد ً
الجاليات واألشقاء واألصدقاء ،إىل لن يصل إىل املستوى
املطلوب ،ونأمل ان يكون التفاعل أكرث ألن اليمن كما تعلم يف
أثرا
أمس الحاجة ،واملشاركة الجمعية ولو بالقليل ستحدث ً
أكرب.
■ هل تتذكرون صور معينة والفتة من تفاعل املجتمع
اليمني األمريكي مع ما يحدث يف اليمن؟
⚊ هناك تفاعل من قطاع األخوات النساء من أول ما سمعوا
عن قصة العمل الخريي واإلنساني يف اليمن إىل اآلن ..وهناك
عدد من األخوة واألخوات يعملن بطريقة طوعية ويجمعن
عرشات اآلالف من الدوالرات وبعضهن أحوالهن املادية ضعيفة،
وعندما نعرض عليهن نو ًعا من املكافأة أو نعطيهم بعض
النفقات لسفرياتهم وذهابهم يرفضنها ويصممن أن يكون
عملهن طوع ًيا بنسبة  .. 100%نحن نشعر بعظيم االمتنان
لهذه الجهود .أيضا ً هناك عدد من األطفال يقدمون مبالغ
حصاالتهم السنوية ويتربعون بها ألطفال اليمن ،إضافة إىل
ذلك ،بعض األخوة األشقاء يتطوعون بجهودهم مع املنظمة
ويقولون هذه هديتنا ألهل اليمن.
■ تقصد من األشقاء العرب ؟
⚊ األشقاء العرب واملسلمني ،اضافة اىل بعض املواقف لبعض
االمريكان ..إحدى العوائل يف كنيسة قامت برتتيب نشاط لجمع
شاحنة أطعمة إىل اليمن ..قالوا انتم اجمعوا شاحنة ونحن
سنجمع شاحنة أخرى من عائلتنا ومن رفقائنا يف الكنسية .ويف
الج َمع كنت يف ميزوري ،أحد املتربعني جاء واعطاني
ُج ْم َع ٍة من ُ
 200$قال هذه ليست مني ،هذه من صديقي االمريكي سألني
أين أنت؟ قلت له يف املسجد ،لدينا جمع تربعات ألهل اليمن،
قال اعطهم  200$نيابة عني.
الخطط وترتيب األولويات

■ عىل الصعيد امليداني داخل اليمن للمنظمة مكتب
خاص يف العاصمة صنعاء  ..هل وضعتمونا أمام صورة
تفصيلية لنشاط املكتب هناك ؟ أو باألحرى ما هي
املشاريع اإلنسانية والخريية واإلغاثية التي قدمتها
املنظمة..؟
⚊ ال أستطيع تناول التفاصيل كاملة ،ولكن يمكن إيجاز ذلك
باإلشارة إىل أن منظمة األيادي النقية – فرع صنعاء ،استطاعت
عىل الصعيد امليداني مساعدة أعداد كبرية يف اليمن ،فإىل اآلن
هناك أكرث من مليون شخص استفادوا من خدمات املؤسسة
إما بطريقة دائمة ،أو مؤقتة .كما حققت إنجازات ميدانية ضمن
سلسلة مشاريع بلغت كلفتها نحو  10مليون دوالر أمريكي
تقريبا ً .توزعت هذه املشاريع عىل مجاالت مختلفة منها دعم
الصحة ،ودعم الفقراء واملجال اإلغاثي ومجال املياه واآلبار
واملجال التنموي وبناء القدرات..
■ ملاذا غابت املجاالت التنموية أو قلت رغم تأكيد
أدبيات تأسيس املنظمة عىل البعد التنموي ،وتمكني
الفقراء اقتصاديا ..؟ وما هي ابرز املشاريع التي
تتذكرونها خالل مسرية عمل املنظمة ؟
⚊ اجابة عىل هذا السؤال املحوري والهام ،يمكن التوضيح ،بإن
فكرة املنظمة بالفعل ترتكز عىل املرشوعات التنموية التي توفر
الحلول للمحتاجني وتنقلهم إىل االعتماد عىل أنفسهم ،لكن
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المشاريع خارج اليمن

■ ماذا عن مشاريعكم داخل أمريكا ..؟
⚊ لدينا مشاريع يف الداخل األمريكي ،وتصل مساعداتنا
الداخلية ما يقرب من  .. 10%نساعد بعض األرس عىل الطعام،
ونقدم مساعدات إغاثية خصوصا ً للنازحني الذين جاؤوا
من اليمن وتقطعت بهم السبل .أنشأنا  3مطابخ ملساعدة
املرشدين  ..عرشات اآلالف املستفيدين من املرشدين يف نيويورك
وديرتويت وداالس .كما شاركنا مع عدد من املنظمات يف إغاثة
الطوارئ الداخلية وحصلنا عىل شهادة من منظمة  FEMAأعىل
مؤسسة حكومية أمريكية ترشف عىل العمل الخريي.
بصمات مضيئة

ّ
نغط سوى  % 2من احتياجات اليمن ومستعدون
لم
للتعاون مع كل الخيرين في العمل اإلنساني
مؤسسات وأفراد
قفز دخل المنظمة من  $ 53000في  2012إلى
9ماليين دوالر أمريكي بين إيرادات نقدية وعينية في
نهاية 2017
نخطط في  2018للوصول إلى  15مليون دوالر ،لكن
هذه الجهود تمثل نقطة في بحر احتياج أهلنا في
اليمن
االحداث والحرب وما نتج عنها من تردي متسارع وتداعيات
قاسية للوضع اإلنساني ،عكس نفسه عىل نشاطنا ونشاط
كل املنظمات املدنية الحقوقية والتنموية ،فما هو قائم يف
برامجنا وأنشطتنا املحلية داخل اليمن ،ال يعني خروجنا عن
أهدافنا التنموية ،إنما يعني إعادة ترتيب األولويات القصوى
وفق معطيات الحاجة الرضورية لتأمني مقومات حياة الناس،
فمن الصعب جدا بل من املفارق للمنطق أن نتحدث عن
مرشوع تنموي كشق طريق أو بناء مدرسة ،أو مشاريع صغرية
ومتوسطة للفقراء ،يف الحديدة أو صعدة أو تعز مثالً واإلنسان
يموت جوعا تحت وطأة الحرب ،فحياة الناس والحفاظ عليها،
والعمل من أجل إيجاد مقوماتها من الغذاء والدواء وامللبس،
أهم بكثري من أي مرشوع والحقيقة املنطقية جعلت العمل
اإلغاثي واإلنساني واملساعدات العاجلة سواء يف جانب
الغذاء أو املياه أو الجانب الصحي ،مع السري بالطبع يف الربامج
التنموية مثل تدريب القابالت ،واالغاثة الذكية عرب تدريب
األرسة واإلنفاق عليها ثم إعطائهم املادة التي يستطيعون من
خاللها عمل مرشوع صغري يدر عليهم دخل ثابت خصوصا
يف املناطق الفقرية املستقرة أمنيا ً ..هذا باإلضافة إىل شحنات
املواد واألجهزة الطبية واالدوية التي تسهم يف سد االحتياج
يف الجانب الصحي .طبعا ً إىل جانب املشاريع املوسمية
وأيضا
كاألضاحي والسلة الرمضانية وكسوة العيد والشتاءً ،
كفالة األيتام.
■ هل تق ّر املشاريع داخل اليمن من مكتبكم يف اليمن أم

أن القرار يعود لكم يف مكتبكم األريس يف أمريكا  ..؟ كيف
تؤدي املنظمة أعمالها ..ظل الظروف الصعبة داخل
اليمن ..؟
⚊ العالقة يف هذا املسار اإلجرائي إلقرار املشاريع بني مكتب
فرعنا يف اليمن ،ومكتبنا الرئييس يف الواليات املتحدة األمريكية،
تكاملية ،إذ يقوم مكتب اليمن باملسح امليداني لالحتياجات من
املشاريع املختلفة ،ثم يرفعها لنا ومن ثم يحدث نقاش الختيار
األولويات من هذه املشاريع بما يتناسب مع قدرة املنظمة،
وبالتايل يتم تظمني هذه املشاريع يف خطة املنظمة ونبدأ يف
جلب التمويل لها ،ثم التنفيذ وفق الدراسات امليدانية لهذه
املشاريع.
أما أداء املنظمة لعملها داخل اليمنية يف ظروف الحرب .فهو
يتم بشكل جيد ،مع وجود الصعوبات بسبب الحرب او ضعف
املواصالت و عدم توفر املواد االغاثية والغذائية من مكان إىل
آخر ،إنما العمل يف آخر املطاف يستمر ألن طاقمنا من أبناء
اليمن ويعرفون مداخلها ومخارجها ولدينا رشكاء يف جميع
محافظات الجمهورية األمر الذي مكننا من العمل يف جميع
محافظات الجمهورية بدون استثناء.
المنظمات اإلسالمية والدولية

■ ماذا عن عالقاتكم باملنظمات الخريية والتنموية
االخرى املوجودة يف امريكا خصوصا املنظمات العربية
اإلسالمية؟

■ ما هي أبرز البصمات التي ترى أن املنظمة حققتها
عىل يف امليدان سواء يف اليمن او أمريكا ؟
⚊ اوال الجالية اليمنية عمرها اكرث من  60سنة وهذه أول منظمة
تنشأ يف هذا االتجاه؛ فكانت خطوة كرست حاجز اإلحباط وعدم
الثقة يف أنه يمكن أن تنجح مؤسسات تنشأ من رحم الجالية،
ثان ًيا تحويل العمل الطوعي من طريقة غري مرتبة وغري قانونية
وغري دائمة اىل عمل مؤسيس قانوني منظم يلتزم بالقوانني
االمريكية ،يأخذ اطار العمل الخريي املهني االحرتايف ،وكان
من حسن الحظ أنها جاءت يف الوقت املطلوب ،يف أشد أوقات
الحاجة.
■ بعد هذا الجهد ومسرية العطاء اإلنساني ..خالل
سبع سنوات ..هل أنتم راضون عن ما تحقق..؟ وما
أبرز طموحاتكم للفرتة املقبلة ..؟
⚊ واقع املنظمة حال ًيا مقبول لكنه غري ٍ
مرض لنا بالطبع ،بسبب
شدة واتساع الحاجة يف اليمن ،وألننا يف أمريكا بلد الفرص؛ ال
توجد دولة أخرى يف العالم فرص العمل الخريي واإلنساني
فيها مثل أمريكا ،كما أن لدينا طموح كبري وسعي حثيث
لتطوير وتضخيم دور وعمل املنظمة سواء عىل صعيد نيل ثقة
املانحني أو تنظيم الجهود والفعاليات الخريية العاملة لليمن
بما يقوي من دور الجالية اليمنية واملسلمة يف إغاثة الشعب
اليمني.
ً
أخيــــرا

■ كلمة أخرية أو رسالة تودون إضافتها يف هذا اللقاء  ..؟
⚊ إن كان ثمة كلمة أو رسالة نود إضافتها يف هذا اللقاء وعرب
«مجلة العربي األمريكي اليوم» فهي االعرتاف الرصيح
والصادق بأن هناك رجال ونساء لهم بصمات جلية يف
نجاحات املنظمة وهم غري بارزين وال واضحني .وأؤكد أن الوضع
اإلنساني يف اليمن صعب جدا ً ،حيث يعيش هذا البلد مأساة
إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ،إذ تؤكد املؤرشات أن
 90%من الشعب اليمني صاروا تحت خط الفقر ..وانطالقا ً
من هذه الحقيقة أدعو كل أبناء الجاليات اليمنية والعربية
واإلسالمية والقائمني عىل املؤسسات الخريية بشكل عام إىل
أن يكثفوا عملهم الخريي واإلنساني يف اليمن ،فإن لم يكن اآلن
يف هذه الزمن الصعب ..فمتى ؟! ..ونحن مستعدون يف منظمة
األيادي النقية إن نتعاون مع أي مؤسسات أو منظمات أو أي
جهود؛ فنحن نشعر أننا لم نغطي وال  1وال  % 2من احتياجاتنا
يف اليمن .صحيح أننا ننطلق ونتطور بشكل جيد ،فدخلنا
السنوي يف العام  2012كان  53000$وأصبح خالل 2017
9ماليني دوالر أمريكي بني إيرادات نقدية وعينية ،ونخطط ألن
يصل إيراد املنظمة خالل  2018إىل  15مليون بإذن الله تعاىل،
لكن هذه الجهود تمثل نقطة يف بحر احتياج أهلنا يف اليمن.
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 وفــق تقديــر المنظمات الدولية.يعتبــر الوضــع اإلنســاني فــي اليمن االســوا من بين بلدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا

Where The Country Is Going Through A Catastrophic Humanition…The Worst In The Region And Recent History.

THE PEOPLE OF YEMEN

أغيثوا أهلكم
في اليمن
PURE HANDS

P.O Box 941112 :Plano ,TX75094
Head office 7340 :HWY ,78 Suite 270 # Sachse ,TS75048
Phone 1647-425-800-1 :Fax0325-372-972 :
New York office 186 :Avenue s ,Brooklyn ,NY11223
Phone 7700-339-718 :Email :info@purehands.org Website: www.purehands.org

Pure Hands Inc is a 501 ( C ) ( 3 ) tax exempt nonprofit charitable organization with Tax ID # 454310090
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بقلــوب مؤمنــة بقضاء اهلل وقدره
نتقــدم بخالص العزاء وصادق المواســاة
القلبية إلى االســتاذ:

عبداللــه الحرازي

وكافــة آل الحرازي الكرام
لوفــاة المغفــور له بــإذن اهلل تعالى نجلــه المهندس/

شــهاب عبدالله الحرازي

ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمــد الفقيد بواســع
رحمتــه وأن يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهم أهله
وذويه الصبر والســلوان..

المعــزون  /مجلــة العربــي االمريكي اليوم

والمركــز العربــي االمريكي لالعــام والثقافة والتراث
وشــبكة األمة بــرس األمريكية األخبارية
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The Nagi Building
13710 Michigan Ave.
Dearborn. MI 48126
Tel: 313-583-4400
Fax: 313-583-4403
info@nagicpa.com

•تمثيلكم أمام
مصلحة الرضائب
•رضائب املحالت
•الرضائب الشخصية
•تأسيس الرشكات
• جداول الرواتب
•التخطيط املايل
•التعبئة اإللكرتونية

IRS & State Representation
Business Taxes
Personal Taxes
Incorporation
Payroll
Financial Planning
Electronic Filing

•
•
•
•
•
•
•

Gihad M. Nagi ,CPA, MST

محاسب قانوني معتمد
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تعال واحصل على اعلى المبالغ من مستحقاتك الضريبة الجديدة لهذا العام تحت إعداد واشراف طاقم العمل المتميز لدى
شركتنا المحاسبية القانونية المعتمدة مع خبرة ألكثر من  15عام شركتنا التي ستقف بجانبك بدون تردد وتحت أي اعتبار في أي مكان وزمان
’Come in and get your maximum refund under CPA firm preparation with the best and motivated staff with over 15 years
experience I A firm that will step-up, with NO HESITATION for any of your personal, business and audit concerns.

الحصول على أكبر مردود ضريبي  -الخصوصية واالحترافية
في المعامالت -السرعة والدقة والخبرة
 ضرائب المحالت  -تأسيس الشركات التخطيط المالي  -مسك الدفاتر ترجمة الوثائق  -حجز تذاكر السفر الضرائب الشخصية  -جداول الرواتب معامالت الهجرة  -كاتب عدل -التعبئة االلكترونية

خبرة ألكثر من عشرة أعوام في
مجال المحاسبة والضرائب والهجرة

$ 6318
مردود ضريبي لـ  3أطفال
$ 5616
مردود ضريبي لطفلين
$ 3400
مردود ضريبي لطفل واحد
مردود ضريبي لمن ليس له طفل $ 510
مردود ضريبي لكل طفل تحت سن $ 1000 13
مردود ضريبي لطلبة الجامعة $ 2500
مردود ضريبي لرعاية األطفال $ 1200
مردود ضريبي لتكلفة التدفئة

15234 Michigan Ave. Dearborn MI 48126

Askar.alabasi@gmail.com
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حتى في أوروبا..

لماذا أصبح الطعام "الحالل"
ً
عالمي ًا ال يخص المسلمين فقط
توجها
ّ
كتابة وتحرير  :عبدالكريم العدوان

استهل الصحايف برهان وزير ،مقاله املنشور يف مجلة «أيون» اإللكرتونية ،والتي تهتم باألفكار
والفلسفة والثقافة ،بالقول إنه عندما بدأ املسلمون بالهجرة من الهند وباكستان إىل اململكة
املتحدة بأعداد كبرية يف الستينيات ،كان القلق املشرتك بينهم يتمحور حول األكل والعبادة ،سعى
املهاجرون ،وهم عادة من الرجال ،إىل إيجاد أماكن للعبادة وإمدادات غذائية يمكن االعتماد عليها،
ويشمل هذا الطعام «الحالل» اللحوم والدواجن التي ذُبحت وفقًا ملبادئ الرشيعة اإلسالمية
املستمدة من تعاليم النبي محمد ،ويف مدن مثل ليدز ومانشسرت ،حيث لم تكن املساجد متوفرة ،صىل
املسلمون عىل أرضيات املصانع ،أو كانوا يتعبدون يف شقق منزلية ،لكن كان إيجاد الطعام الحالل أكرث
األمور صعوبة؛ إذ كان الرجال يشرتون الدجاج من املزارعني اآلسيويني السابقني الذين استقروا يف
اململكة املتحدة بعد اختالطات اإلمرباطورية ،أو األئمة الذين يقدمون الطعام الحالل.
ال تزال مناطق عرصية قليلة غري متأثرة بمتطلبات 2.7
مليون مسلم بريطاني ،والجدير بالذكر أن صناعات
الحالل تؤثر اآلن يف كل جانب من جوانب سلسلة
اإلمدادات الغذائية يف جميع أنحاء العالم ،وحوايل 30%
من سوق األغذية العاملية تتكون اآلن من املنتجات
الحالل ،يف اململكة
املتحدة،

تتنافس
العديد من
هيئات منح شهادات
الحالل عىل توثيق املوردين الحالل مثل مطاعم ناندوز
وصب واي وتشيكن كوتج ،وتبيع تلك املطاعم املذكورة
الدجاج الحالل ،جز ًءا من قوائم الطعام الخاصة بهم،
ويمكن العثور عىل اللحوم الحالل (بما يف ذلك الدواجن)
يف محالت التسوق املركزية ،وتقدم املدارس الثانوية يف
لندن ومانشسرت وليفربول وجبات الغداء الحالل للطالب
املسلمني.
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تبدو صناعات الحالل الحديثة بالنسبة للعديد من
املسلمني اليوم بعيدة عن أصولها يف شبه الجزيرة
العربية ،اعتمد املسلمون األوائل الذين يعيشون يف بيئة
متقاربة بالرشق األوسط يف القرن السابع عىل عدد محدود
من النباتات ومنتجات األلبان من الجمال واألغنام
واملاعز ،تم تقييد إنتاج اللحوم واستهالكها بشدة بسبب
شح املياه؛ إذ استخدمت اإلبل لنقل البضائع ،ويتم ذبحها
فقط يف حاالت الرضورة.
استهلك العرب التمور والطيور ،يف حني كان البدو يأكلون
الجنادب ،ويف املناطق الساحلية مثل الخليج أكل العرب
السمك ،ولكن حتى مع هذا التقشف ،سعى املسلمون
األوائل إىل تقنني معتقداتهم الدينية ،مع وصف التحليل
أيضا الشعائر التي
«الحالل» ليس فقط للمنتجات ،بل ً
تعترب قانونية أو مسموح بها ،ووصف التحريم «حرام»
مستخدم عىل عكس ذلك ،يمكن العثور عىل هذه النظرة
لإلسالم يف جميع أنحاء القرآن ،والتي تنص عىل أن الله
قد سمح بالتجارة ،وحرم التعامل بالفوائد ،وأثناء الحج
ملكة املكرمةُ ،يحظر اصطياد الحيوانات الربية ،ولكن
تناول املأكوالت البحرية يعد مرشو ًعا ،ويف املعامالت
ً
حراما ،ويف
حالل ،والربا
اليومية ،تعد األعمال الخريية
ً
ً
حالل ،وبينما لحم الخنزير
املأكل تعد معظم األسماك
حراما.
دائما
ً
ً
ويرى الكاتب أن بالنسبة للمسلمني األصغر سنًّا ،مصطلح
الحالل شمل مجموعة أوسع من خيارات الرفاهية ،بما
يف ذلك التعليم والرعاية الصحية والسفر ومساحيق
التجميل وأدوات الزينة واألزياء والخدمات املالية ،وكذلك
أعياد امليالد وحفالت الزفاف واملناسبات االجتماعية،
إذ يمكن ملستحرضات التجميل وكعكات عيد امليالد أن
تكون خالية من الدهون الحيوانية (الخنزير) ،والخدمات
املالية أن تكون خالية من الفائدة ليصبح كال األمرين
ً
حالل.
والجدير باملالحظة هي الطريقة التي تبدو عليها جوانب
وأنماط الحياة املختلفة التي تتقارب مع املعتقدات
السائدة (غري املسلمة) حول البيئة والوعي الصحي،
ويرجع ذلك جزئ ًّيا إىل الوعي املتزايد بكيفية سعي القادة
املسلمني إىل تأطري موقف اإلسالم من الغذاء ،عىل سبيل
املثال يشار إىل أن «الخرضية» وهو نظام غذائي كان عىل
األرجح األسلوب األكرث تناسقًا مع حياة النبي محمد .يف

الواقع ،نظر املسلمون األوائل إىل استهالك اللحوم بحذر،
يقال إن ابن عم النبي عيل بن أبي طالب ،قال« :ال تجعلوا
بطونكم مقابر للحيوانات».
ويذكر املقال أن القرآن رفع من مكانة الحيوانات كأي كائن
حي آخر ،مما يمكن معاريض تربية املصانع أخذ اعتبارهم
من هذا األمر ،إذ كان النبي محمد يأمر املسلمني بالرفق
بالحيوان ،بينما يحظر اإلسالم الصيد من أجل املتعة
بعيدا عن الحيوانات األخرى لتقليل
والرتفيه ،والذبح
ً
املعاناة عليهم ،كما يتم تغطية عيون الحيوانات أثناء
الذبح ملنعهم من رؤية دمائهم ،وهنا سيجد املستهلكون
املهتمون بحركات مثل التجارة العادلة أرضية مشرتكة.
وما يثري االهتمام كما أورد الكاتب يف مقاله ،هو إقران
الحالل مع ما يسمى بالطعام النظيف ،فعاد ًة ما يعمل
الطعام النظيف عىل تعزيز املنتجات الناضجة أو املزروعة
دون اللجوء إىل املبيدات الحرشية واملواد املضافة .وعىل
النقيض من ارتباط الحالل بالنظافة ،ينظر إىل استهالك
الدم عىل أنه ناقل للسموم وااللتهابات .يحرص ممارسو
الذبح الحالل ،عىل ذبح الحيوانات برسعة وبلطف ،ومع
زيادة إنتاج اللحوم الصناعية ،والتي تجعل من الصعب
تحديد مصدر معظم اللحوم ،فإن األساليب الحالل ِ
تؤمن
ّ
املصدر.
أصبحت رشكات مثل نستله اآلن رائدة عاملية يف األغذية
الحالل التي تستهدف املسلمني وغري املسلمني عىل حد
سواء ،يف حني أن الرشكات متعددة الجنسيات مثل وول
مارت وكارفور هي من كبار املوردين الحالل .يف جميع
أنحاء العالم ،تتدخل الرشكات والحكومات لتقديم
مأكوالت حالل من األطباق الوطنية التي تلبي احتياجات
املسلمني ،يف اليابان ،تعكس أطباق رامني املعكرونة الخالية

املعد من دون نبيذ األرز،
من لحم الخنزير والسويش ّ
تطوير الطبخ الفرنيس الحالل يف أوروبا.
العديد من السلطات يف جميع أنحاء العالم الغربي التي
وافقت عىل تصديق اللحوم ،بما يف ذلك الدواجن ،مثل
الحالل ،بدورها ،تستوعب األكل النظيف من املانرتا .ومن
بينها ،أصدرت تجارة املعامالت بالحالل ،التي تتخذ من
مقرا لها ،مبادئ توجيهية بشأن
أوماها يف والية نرباسكا ً
تناول الطعام الحالل ،مما يوحي بأن تناول الطعام
النظيف يكتسب أهمية أعمق يف سياق اإلسالم ،واألساس
املنطقي هنا هو أن املسلمني ملزمون بأكل طعام ليس فقط
ً
جيدا ونظيفًا وصح ًّيا .ال تعترب األطعمة املعاد
حالل ،ولكن ً
معالجتها من ضمن األطعمة الجيدة ،يف حني أن جميع
األطعمة الطبيعية تعترب جيدة ،وتميض تجارة املعامالت
بالحالل إىل القول بأن االلتزام بتسيري البيئة يمكن أن
ً
محتمل بشكل أفضل مع األغذية العضوية وغري
يكون
املعدلة وراث ًّيا ،والخالية من املبيدات الحرشية؛ ألن هذه
التصنيفات تقوم عىل ممارسات زراعية مسؤولة وإلزامية
يف اإلسالم.
مع كل من اإلمدادات الغذائية املثقلة باألعباء ،والتي
تحررت من خالل وفرة االختيار ،قد يعود تناول اللحوم
للعديد من املسلمني إىل الحد األدنى من املساحة التي
احتلها يف أيام اإلسالم املبكر .ويختتم الكاتب مقاله بأن
هذا من شأنه أن يحدث ألسباب تتعلق بالصحة والنظافة،
وبالنسبة لغري املسلمني الذين يسعون للحصول عىل
ضمانات مماثلة ،فإن الطريق إىل األكل النظيف قد يكون
ً
حالل.
أيضا
ً
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If You Want To Eat Clean And Green, Is The Future Halal ?
Burhan Wazir

When Muslims from India and Pakistan began arriving in the United Kingdom in large numbers in the 1960s, they imported two anxieties common to immigrants: what to eat,
and where to pray. The new foreigners, usually men, sought places of worship and a dependable supply of nutrition associated with their homelands. This included ‘halal’
food – meat and poultry killed in accordance with Quranic guidelines derived from the teachings of the prophet Muhammad. In cities such as Leeds and Manchester, where
mosques weren’t available, Muslims prayed on factory floors or worshipped in converted flats. Halal food was harder to come by. Many urbanised Muslims sought out the
services of agricultural workers who had resettled in the UK after the convulsions of empire. Men would buy chickens from farmers, former Asian farmhands or imams, who
would render the food halal.
Nearly 70 years later, few areas of modern life
remain untouched by the requirements of 2.7
million British Muslims. Once a marginal sector
(the UK was home to just 50,000 Muslims in 1939),
the halal industry now influences every aspect
of the worldwide food-supply chain. Around 30
per cent of the global food market is now made
up of halal products. In the UK, multiple halal
certification bodies compete to authenticate halal
suppliers; chains such as Nando’s, Subway and
Chicken Cottage sell halal items, usually chicken, as
part of their menus; and Pizza Express serves only
halal-certified chicken in all its 470 UK branches.
Halal meat (including poultry) can now be found in
supermarkets such as Tesco, Asda and Sainsbury’s.
In urban centres such as London, Manchester and
Liverpool, secondary schools offer halal lunches to
Muslim students.
For many Muslims today, this modern halal
industry feels far removed from its origins in the
Arabian Peninsula. While the Quran promises
‘rivers of milk’ and ‘rivers of purified honey’, the
earliest Muslims living in the austere environment
of the Middle East in the seventh century relied
mostly on limited vegetation and milk products
from camels, sheep and goats. Meat production
and consumption was severely restricted by the
scarcity of water: camels were used to transport
goods and slaughtered only in cases of necessity.
Arabs consumed dates and large terrestrial birds
called bustards, while the Bedouin ate grasshoppers. In coastal regions such as the Gulf, Arabs
ate fish. Yet even out of this austerity, early
Muslims sought to codify their religious beliefs,
with ‘halal’ describing not only products but
also rituals regarded as lawful or permitted,
and ‘haram’ employed to mean the opposite.
This 360-degree view of Islam can be found
throughout the Quran, which states that ‘Allah
has permitted trade and has forbidden interest’.
During the Hajj, the annual pilgrimage to Mecca,
hunting land animals is ‘forbidden’, but eating
seafood is ‘lawful’. In everyday dealings, charity is
‘halal’, usury is ‘haram’; most fish is ‘halal’, pork is
always ‘haram’.
But for younger Muslims, the term halal has broken
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free of the basic rules of conduct once adhered
to by their immigrant parents to encompass a
wider set of welfare and lifestyle choices, including
education, healthcare, travel, cosmetics, modesty
fashion and financial products, as well as experiences such as birthdays, weddings and events.
Hotels and beaches can be segregated and halal;
cosmetics and birthday cakes can be free of animal
products; financial services can be interest-free.
Even more noteworthy is the way that various
aspects of halal lifestyles appear to be converging
with mainstream (non-Muslim) beliefs about the
environment and health consciousness. This is
partly due to a growing awareness of how Muslim
leaders have sought to frame Islam’s attitude towards food. For example, there is a growing body
of religious work suggesting that veganism is probably the position most consistent with the prophet
Muhammad’s lifestyle. Indeed, early Muslims
viewed meat-consumption with
suspicion. The prophet’s
cousin and son-inlaw Ali ibn Abi
Talib, the
fourth

Sunni caliph and first Shi’ite imam, is reported to
have said: ‘Do not allow your stomachs to become
graveyards for animals.’
Opponents of factory farming, meanwhile, can take
heart knowing that the Quran elevates the status
of animals to those of sentient creatures. The
prophet Muhammad instructed Muslims to show
compassion to animals while allowing them ample
access to food and water. Islam forbids hunting for
sport, and Muslims are told to conduct slaughter
out of the sight of other animals to minimise
suffering. Muslims are also encouraged to cover
the eyes of animals during slaughter to stop them
from seeing their own blood. Consumers interested
in movements such as fair trade will find some
common ground here.
Most intriguing perhaps is the unlikely pairing of
halal with so-called ‘clean eating’ drives.
Clean eating generally promotes
produce that is grown or
farmed without resort
to pesticides and
additives, in
contrast to
halal’s
association

with ‘purity’, which derives from the traditional
Quranic prohibition on a very different pollutant:
the consuming of blood (seen as a vector for toxins
and infections). Yet, as issues of food purity and
food hygiene take precedence over intensively
farmed abundance, these elemental halal practices
appear to be merging with secular food purism.
Practitioners of halal slaughter, for example, are
keen to stress that they kill animals quickly, cleanly
and kindly: estimates from the Food Standards
Agency suggest that up to 88 per cent of animals
killed by halal methods in the UK are stunned
beforehand. And with the rise of industrialised
meat production making it difficult to trace where
most meat comes from, halal methods (like smallscale organic farming methods) can underwrite
provenance.
Companies such as Nestlé are now becoming
global leaders of processed halal foods aimed at
Muslims and non-Muslims alike, while multinational firms such as Walmart and Carrefour are major
halal suppliers. Across the world, businesses and
governments are intervening to offer halal versions
of national dishes that meet the expectations of
both Muslims and health-conscious eaters. In
Japan, pork-free ramen noodle dishes and sushi
prepared without rice wine mirror the development of French-halal cooking in Europe.
Many authorities across the Western world that
are approved to certify meat, including poultry, as
halal are, in turn, co-opting the mantras of clean
eating. Among them, Halal Transactions, based in
Omaha, Nebraska, has published guidelines on ‘Eating “Clean” While Eating Halal’, which suggest that
clean eating ‘gains a deeper importance’ within the
context of Islam. The rationale here is that Muslims
are obligated to eat food that is not only halal, but
tayyib – which can be translated as ‘good, clean,
and wholesome’. Over-processed foods are not
considered tayyib, while all-natural foods are. Halal
Transactions goes on to state that the obligation
to steward the environment ‘can potentially be
better met with organic, non-GMO, free-range, insecticide-free’ foods, because these classifications
are ‘based on responsible agricultural practices,
obligatory in Islam’.
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محمد عبد العظيم والحوثيون...

خالفات حول السياسة
والدين بين أوالد العم
صالح المحوري

عندما كان الحوثيون يخوضون القتال يف حربهم األوىل ضد القوات الحكومية اليمنية ،مطلع
عام  ،2004كانت جبهتم الداخلية تخوض حربا ً متقطعة مع رجل الدين الزيدي محمد
عبد العظيم الحوثي الذي برز معارضا ً قويا ً للحركة الشيعية الصاعدة.
واآلن ،عاد الرجل إىل املشهد اليمني ،منطلقا ً من خالفه مع الحوثيني حول
احتكارهم للمذهب الزيدي ،واستثماره سياسيا ً ،وتبعيتهم إليران .فقد
وفجر
شهدت األيام املاضية قتاال ً بني الطرفني أدى إىل مقتل  40شخصا ًّ ،
الحوثيون خالله  11منزال ً ومسجدين تابعني ألنصاره يف مديريتي مج ّز
َمن هو محمد عبد العظيم الحوثي؟

عبد العظيم والحوثيون

هو محمد بن عبد العظيم بن الحسن بن الحسني الحوثي ،رجل دين
زيدي وأحد أبناء عم زعيم حركة الحوثيني عبد امللك الحوثي.
يتخذ عبد العظيم من منطقة آل مسعود يف مديرية سحار معقالً له،
لكنه يمتلك أنصارا ً وقاعدة من األتباع يف مناطق أخرى من سحار
وكذلك يف مديرية مج ّز الواقعة يف محافظة صعدة اليمنية ،كما أن له
بعض األنصار واملؤيدين يف محافظات صنعاء وعمران وحجة وذمار.
يف مديرية سحار ،يرتأس عبد العظيم الحوثي مركزا ً دينيا ً يدرس فيه
مئات الطالب ،ويستند يف قواعده العلمية عىل منهج العالمة مجد
الدين املؤيدي ،مرجع املدرسة الزيدية يف محافظة صعدة وأحد أشد
املعارضني لبدر الدين الحوثي ،والد زعيم الحوثيني الحايل.
ومنذ البداية ،كانت الحركة الحوثية املسلحة تتحدث عن حرص
الحكم داخلها وتهميش أنصار مدرسة املؤيدي باالعتماد عىل الدعم
املتوارث بني
اإلقليمي والتحركات املسلحة ،وهذا كان منطلق الخالف
َ
الطرفني.

يتفق الحوثيون وعبد العظيم عىل قاعدة دينية يف املذهب الزيدي
الحسني ،ولكن أساس
تنص عىل أن الحكم يجب أال يخرج عن أبناء
ْ
الخالف بينهما هو أن عبد العظيم يعترب أن الحوثيني ليسوا مؤهلني
ليحكموا ألنهم ال يسعون إىل إحياء املذهب الزيدي ،بل يستغلونه
لتحقيق مبتغاهم ليصبحوا حكاما ً.
كذلك ،يعتقد محمد عبد العظيم أن الحوثيني يساهمون يف اإلرضار
باملذهب الزيدي عرب إضفاء وصاية إقليمية عليه ،ما يم ّهد لنشوء
تبعات دينية ناتجة عن تأثر الحوثيني بإيران.
والحديث يذهب صوب املذهب االثنا عرشي الشيعي الذي يتهم
البعض الحوثيني بأنهم جعلوه مذهبا ً لهم ،بعد زيارات بدر الدين
الحوثي إىل إيران يف الثمانينيات.
يروي املحلل السيايس هاني مسهور أن بعض بذور الرصاعات
داخل املذهب الزيدي تعود إىل التعصب القبيل يف شمال اليمن وإىل
دور حسني بدر الدين الحوثي ،شقيق عبد امللك ،يف تغيري املذهب
الزيدي إىل االثنا عرشي بعد عودته من إيران ،إذ «قام بتأسيس
الحركة الحوثية التي خاضت مع املجتمع
تحول إىل رصاع
اليمني رصاعا ً ّ
مسلح قُتل خالله حسني
الحوثي».
وتتأسس النسخة
اإليرانية من التش ّيع
االثنا عرشي عىل
مبدأ واليه الفقيه
وهي نسخة مقاربة
لنسخة الزيدية يف
اليمن التي
تستند

محمد عبد العظيم والسياسة

كان املؤيدي ومحمد عبد العظيم يمثالن جبهة دينية قوية ضد
الحوثيني يف محافظة صعدة ،ما دفع بالرئيس اليمني السابق عيل
عبد الله صالح ،يف بداية األلفية الجديدة ،إىل محاولة استمالة عبد
العظيم ،عرب وسطاء محليني ،لتشكيل توازن قوى دينية داخل صعدة
من جهة ،ولالستفادة منه يف إشغال الحوثيني الذين كانوا يعززون
قوتهم العسكرية من جهة أخرى.
كان صالح ينظر إىل تيار محمد عبد العظيم بوصفه استثمارا ً ممكنا ً
يساعد عىل تحجيم الحوثيني وكان يدرك أن هذا التيار ال يملك
عالقات تحالف محلية أو إقليمية ،وبالتايل يمكن أن يشك ّل بديالً
جيدا ً للحوثيني داخل صعدة ،يرتبط بنظام حكمه.
لكن محمد عبد العظيم رفض هذه العروض التي لم ِ
تأته
بشكل مبارش أو رسمي .كان يع ّد صالح مغتصبا ً للحكم ألنه
الحسني (الحسن والحسني،
البطني أو
ال ينتمي إىل
ْ
ْ
ابني عيل بن أبي طالب) ،كما أن له خالف مع الرئيس
مرره األخري للحوثيني يف
السابق يتعلق بالدعم الذي ّ
بداية التسعينيات من القرن املايض ،ما ع ّزز نفوذهم
وساهم يف تهميش خصومهم.
يروي مصدر محيل يف صعدة أنه بعد اندالع الحروب
الست مع الحوثيني ،سعت أحزاب اللقاء املشرتك ،وهو
تكتل جامع لألحزاب املعارضة لنظام صالح يض ّم اإلصالح
واالشرتاكي والنارصي والوحدوي اليمني ،إىل عقد صفقات
تحالف غري مبارشة مع محمد عبد العظيم يف وجه صالح
والحوثيني معا ً.
كانت أحزاب اللقاء املشرتك تدرك عدم ارتباط محمد
عبد العظيم وأتباعه بداعمني محليني أو إقليميني،
بخالف الحوثي الذي كان يرتبط محليا ً بصالح،
وإقليميا ً بإيران ،ما دفعها إىل تعزيز حضورها يف صعدة
ترضر الطرفني من حكم
لبناء عالقات جيدة معه ،عىل أساس ّ
صالح ونفوذ الحوثيني.
غري أن نظام صالح أفشل هذه املساعي ،ومن جانب ٍ
ثان لم يكن هناك
رجع صدى إيجابي من جانب محمد عبد العظيم الذي كان يعترب
املعارضة اليمنية جزءا ً من نظام صالح الذي استوىل عىل الحكم
بمساعدتها.
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البطني.
عىل قاعدة حرص الحكم بأتباع
ْ
مؤخرا ً ،وصلت معارضة عبد العظيم الشديدة للحوثيني إىل حد تداول
أنصاره خطبا ً وترصيحات له ينتقد فيها الحوثيني ويصفهم باملعتدين
واللصوص ،ما أحرج الحوثيني يف معقلهم يف صعدة ،خاص ًة أن ذلك
يأتي يف ظل انشغالهم بملفات ضاغطة منها الحرب ضد «التحالف
العربي» والحكومة الرشعية وتناقص الدعم اإليراني وضغوطات
معركة الحديدة.
لكن مصدرا ً محليا ً يف صعدة قال لرصيف 22إن االشتباكات التي
اندلعت يف صعدة بني الحوثيني ومحمد عبد العظيم ليست بسبب
تبعية الحوثيني إليران أو بسبب نرشهم للمذهب االثنا عرشي ،بل
«تتعلق بخالفات حول دخول السالح إىل مناطق يتمركز فيها أنصار
محمد عبد العظيم».
ويعترب مسهور أن «الرصاع الحايل بني محمد عبد العظيم الحوثي
املعتدل ،وعبد امللك الحوثي املتطرف هو رصاع أجنحة نتيجة شعور
املعتدلني بأن هزيمة الحركة باتت قريبة ،بعد اخرتاق التحالف العربي
جبهتي صعدة ،معقل الحوثيني ،والحديدة ،الرئة التي يتنفسون منها،
تعرض املذهب الزيدي لتصفية كاملة».
ولذا احتدم الرصاع خشية ّ
ومقابل نقاط االختالف بني الحوثيني ومحمد عبد العظيم ،ثمة
بعض األمور التي يتفقان بشأنها ،مثل حرص الحكم بآل
البيت ،والتعصب املذهبي املطالب بسطوة املذهب الزيدي
عىل املذهب الشافعي.
ويقول املحلل السيايس اليمني خالد عبد الهادي:
«ال يمكن تصنيف محمد عبد العظيم الحوثي يف
خانة بعيدة كثريا ً عن خانة الجماعة الحوثية،
فكالهما يرتكزان عىل منطلقات فكرية وطائفية
متشابهة ومتزمتة بقدر متسا ٍو تقريبا ً».
ويضيف أن خالف أوالد العم يذك ّر بـ»العنف
الرهيب الذي طبع وقائع االنشقاق عن األئمة
الزيديني قديما ً» ،ويرشح أن «انشقاق متطلع إىل
عتب
الحكم داخل املذهب الزيدي عن إمام ما كان ُي َ
خطيئة كبرية ال يمكن التسامح معها أو السماح
بحدوثها مطلقا ً ،وتقول لنا األحقاد املستمرة بني عبد
العظيم والحوثيني إن األمر ما يزال كذلك :ال تسامح
مع أية تطلعات لالنشقاق من الداخل».

حجم مؤيدي عبد العظيم
لدى محمد عبد العظيم قاعدة شعبية يف شمال اليمن لكنها تبدو
متواضعة باملقارنة مع قاعدة الجماعة الحوثية التي ساعدتها الحروب
التي خاضتها وعالقاتها اإلقليمية عىل استمالة رؤوس القبائل والعشائر
ورجال الدين.
لكن الحرب نفسها أدت مؤخرا ً إىل تضاؤل القاعدة الشعبية للحوثيني
وخدمت محمد عبد العظيم كثريا ً حتى بات الكثريون من املعتدلني داخل
املذهب الزيدي يع ّدونه علما ً للزيديه املعتدلة.
يف محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار ،وهي كربى املحافظات التي
ينترش فيها املذهب الزيدي ،يوجد مؤيدون لعبد العظيم وهؤالء بدأوا يف
التزايد بعد أن أبانت الحرب عن سياسة الحوثيني يف دعم وتعزيز األرسة
الحوثية الهاشمية عىل حساب القبائل الزيدية األخرى.
كذلك ،فإن اسرتاتيجية الحوثيني يف إقصاء خصومهم دفعت بعض أتباع
املذهب الزيدي يف محافظات الشمال اليمني إىل تأييد عبد العظيم يف
مواجهتهم.
لكن مؤيديه ال يمتلكون القدرات واألدوات الكافية لخوض مواجهات
مبارشة مع الحوثيني ،أصحاب الخربة العسكرية ،إذا ساء الوضع كثريا ً
بني الطرفني.
هل يحتوي الحوثيون عبد العظيم؟

عندما بدأ الرصاع بني محمد عبد العظيم الحوثي من جهة والحوثيني
من جهة أخرى ،عاد إىل األذهان تفضيل الحوثيني خيار الحسم
العسكري املبارش يف معاركهم مع خصومهم املحليني.
ويخىش الحوثيون من أن تؤثر أية عمليات مجابهة يف عقر دارهم عىل
مسار حربهم ضد القوات الحكومية اليمنية والتحالف العسكري
الذي تقوده السعودية.
هذه املعطيات قد تثني الحوثيني عن اتخاذ خطوات أكرث حده مع
محمد عبد العظيم ،خوفا ً من فتح جبهة شعبية ضدهم داخل
محافظات الشمال اليمني ،وتعزيز حالة فقدان الثقة بهم لدى
املجتمع الزيدي شماالً.
لكن يف املقابل ،قد يلجأ الحوثيون إىل خطوات عسكرية محدودة ،من
قبيل فرض حصار عىل رجال عبد العظيم بغية قطع طرق الدعم عنه
وإجباره عىل القبول بتسوية.

إعالن يروجه أتباع محمد عبدالعظيم الحوثي لزعيمهم الروحي الذي يصف الحوثيني بالفاسقني الخارجني عن الدين وعن الوالء آلل البيت
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الشهيد جمال خاشقجي..
االصالحي الذي لم يكن

يدري ماذا يريد بالضبط !!
جمال أحمد حمزة خاشقجي  13أكتوبر  ،1958املدينة
املنورة 2 -أكتوبر 20186صحفي وإعالمي سعودي ،رأس
ع ّدة مناصب لعدد من الصحف يف السعودية ،وتقلّد منصب
مستشار ،كما أن ّه مدير عام قناة العرب اإلخبارية سابقًا
ويكتب عامودا يف صحيفة واشنطن بوست منذ ،2017
ُوصف يف الصحف وأجهزة االعالم العاملية بأنه «ويفّ للدولة
السعودية» و»منتقد لسياساتها».
غادر خاشقجي السعودية يف سبتمرب  ،2017وكتب بعد
ذلك مقاالت صحفية انتقد فيها الحكومة السعودية انتقد
خاشقجي بصورة كبرية ويل العهد السعودي محمد بن
سلمان ،وامللك سلمان بن عبد العزيز وكذلك عارض التدخل
العسكري يف اليمن
اختفى خاشقجي يف أوائل أكتوبر  2018وكان آخر مكان
شوهد فيه أثناء دخوله القنصلية السعودية يف إسطنبول
يف تركيا أشارت مصادر مجهولة الهوية من الرشطة الرتكية
أنها تستنتج مقتله داخل القنصلية بينما شككت السعودية
يف الترصيحات املنسوبة للرشطة الرتكية ،وقال مسؤولون
سعوديون أنه قد غادر القنصلية حيا عن طريق باب خلفي
بينما عىل الجانب اآلخر قال مسؤولون أتراك أنه ال يوجد
دليل عىل خروجه قال الرئيس الرتكي إن التحقيق ما زال
جاريا ً ويتنظر النتائج.

والدته ونشأته وحياته الخاصة
خاشقجي من مواليد عام  ،1958وقد ِ
ولد وترعرع يف املدينة املنورة،
وينتسب إىل عائلة خاشقجي التي تنحدر أصولها من مدينة
قيرصية الواقعة يف منطقة وسط األناضول برتكيا ]4[،والتي
استوطنت الحجاز قبل حوايل  500سنة بجوار الحرم النبوي ،فكان
من هذه العائلة الوزراء واملؤذنون يف املسجد النبوي ،ومن أبرزهم
عبد الرحمن خاشقجي ،ومنهم األطباء مثل محمد خاشقجي والد
امللياردير عدنان خاشقجي ،واسم العائلة يعود اىل كلمة «خاشق» أي
امللعقة ،وخاشقجي تعني صانع املالعق أو الكريم يف الطعام ،باللغة
الرتكية الحالية ،اما التسمية فهي مرتبطة بإسم أملاسة خاشقي
(باالنجليزية( )Spoonmaker›s Diamond :بالرتكيةKaşıkçı :
 ،)Elmasıوالتي تعترب كنز قومي لدى االتراك ،وتوجد حاليا ً يف متحف
طوب قابي الواقع يف اسطنبول.
ولقد تزوج جمال أكرث من مرة ،آخرها يف عام  2010حيث كان زواجه
من الدكتورة آالء محمود نصيف .وله عدة أبناء وبنات أكربهم ابنه
صالح .وتداولت وسائل اإلعالم واألنباء اسم خديجة جنكيز الباحثة
يف الشأن ال ُعماني كخطيبة مفرتضة له خالل أزمة اختفائه عام .2018
مسيرته الصحفية

درس الصحافة بكلية الصحافة بجامعة والية إنديانا األمريكية وعمل
ً
مراسل لصحيفة «سعودي جازيت» ،ثم
يف بداية مسريته الصحافية
ً
مراسل لعدد من الصحف العربية اليومية واألسبوعية يف الفرتة
أصبح
أيضا بتغطية األحداث يف
املمتدة من عام  1987إىل عام  .1990قام ً
أفغانستان ،الجزائر ،الكويت ،السودان والرشق األوسط من عام 1991
حتى عام ُ .1999ع ّي يف منصب نائب رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز
تول منصب رئيس تحرير صحيفة الوطن
من عام  1999إىل عام ّ .2003
يوما فقط وأقيل بعدها.
اليومية عام  2004وشغل هذا املنصب ملدة ً 52
مستشارا إعالم ًيّا لألمري تركي الفيصل (السفري
عمل منذ العام 2004
ً
السعودي يف لندن ومن ثم يف واشنطن).
جريدة الوطن

رئيسا
صدر قرار رسمي يف أبريل  2007بإعادة تعيينه للمرة الثانية ً
لتحرير جريدة الوطن ثم ف ُِصل من منصبه مجددا ً يف  15مايو 2010م
وتفاوتت مربرات هذا الحدث وإن كان البعض يرجح أنها بسبب نرش
الوطن ملقالة للكاتب إبراهيم األملعي يتعرض فيها لفكر السلفيةمن
صاحب هذا الرأي؟
قناة العرب اإلخبارية

يمتلكها الوليد بن طالل ،وكان من املتوقّع أن يبدأ بثها خالل عام
تأجل إىل عام  ،2015وحني بدأ البث ،لم يستمر سوى
 ،2012لكنّه ّ
ساعات معدودات.

مذهبه الفكري

لم يكن املذهب الفكري لجمال خاشقجي واضحا ً ،فمن الكُت ّاب،
وبعضهم ليرباليون ،كانوا يرونه م ّياالً إىل اإلخوان املسلمني ،وأنه كان
يف شبابه من اإلخوان[ ]21أو قريبا ً إليهم  ،وكان أهل السلفية الذين
انتقد فكرهم السيايس والفقهي يعتربونه ليرباليا ً  ،وقيل إ ّن فكره
ويتمسك بها
وأما جمال نفسه فقد كان يعظّم الديمقراطية
ّ
ُم َذ ْب ٌ
ذب ّ ،
وفقا ً لتطبيقاتها الغربية ،ولكنه كان يفرق بني دول الربيع العربي
وبني السعودية ،فدول الربيع عنده ال نهضة لها إال بالديمقراطية،
تمسك الصينيون بالشيوعية وما
وأما السعودية فكان يرى أنه كما ّ
سبيل تطورهم فإ ّن السعودية قادرة كذلك عىل النهوض
َ
كانت عائق ًة
مع التمسك بالسلفية برشط اقتباس يشء من الديمقراطية املتعلقة
بالحوكمة سعيا ً لتحقيق رؤية السعودية 2030
آراؤه

اإلخوان املسلمون
رأى املخالفون لرأي جمال أنه قد أفرط يف ركونه إىل جماعة اإلخوان
املسلمني وال سيما اعتقاده أنه ال ديمقراطية يف بلدان العرب إال
بمشاركة اإلخوان ،وكان جمال شديد التعلّق بصديقه أردوغان وال
يذم ُه أحد وحني نرش عبد الخالق عبد الله نقده ألردوغان،
يرىض أن ّ
سار َع جمال خاشقجي إىل مراسلة عبد الخالق ومعاتبته عىل ذلك.
العلمانية والديمقراطية

كان رأي جمال أ ّن تنفيذ الديمقراطية اإلجرائية يف السعودية ُيغنيها
عن ال َعلْمانية ،وأما إن أ ُ ِري َد تنفي ُذ العلمانية ففي ذلك مخاطرة
ٍ
حينئذ أن تؤخذ العلمانية كامل ًة فهي ليست دكانا ً يدخله
ويجب
املشرتي وينتقي منه ما يشاء ]29[،وكان يظ ّن أ ّن تنظيم القاعدة
ُد ِف َن يف ميدان التحرير ]30[،أل ّن الديمقراطية كانت قد ابتدأت ولم
وفس جمال رغبة سفري اإلمارات يف نرش العلمانية
يبق للعنف مربرّ ،
أنه لم يقصد دول الخليج وال السعودية ،بل كان قصد السفري
هو الدول التي تزلزلت أحوالها بالربيع العربي
والتي هي أصالً َعلمانية منذ استقاللها
ولكن علمانيتها كانت شكلية
ألن قادتها التاريخيني
حرصوا فقط عىل
استقاللها ولم
يسعوا إىل
الحرية.
لقاءات

سبق أن
التقى وأجرى
مقابالت خاصة
مع صدي ِق الدراسة
ِ
زعيم تنظيم القاعدة
أسامة بن الدن يف
العديد من املناسبات
قبل وقوع هجمات 11
سبتمرب .إىل جانب عمله
معلقًا سياس ًيّا للقناة
السعودية املحلية
ومحطة أم بي يس
وبي بي يس وقناة
الجزيرة.

خروجه من السعودية
يف منتصف رمضان  ،1439وحني ابتداء األزمة الدبلوماسية مع قطر،
غادر جمال السعودية من مدينة جدة وأقام يف الواليات املتحدة
ٍ
منذئذ ،وهنالك أعل َن رضاه عن
واتخذها َمهجرا ً اختياريا ًولم يرجع
إذن الحكومة له بالكتابة بعد أن كان ممنوعا ً منها ،وكان الر ّد عليه أنه
لم يكن ممنوعا ً منها بل كان محظورا ً عليه انتحال صفة «مستشار
األمن» التي كان يذكرها لوسائل اإلعالم.
اختفاؤه ومقتله

اختفى جمال خاشقجي يف الثاني من أكتوبر  2018وتضاربت
الروايات حول اختفائه .وقالت خديجة جنكيز -التي تدعي أنها
خطيبة جمال -إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية يف
إسطنبول ،التي زارها الستخراج ورقة إلتمام زواجه ،يف حني قالت
السلطات السعودية إنه غادر القنصلية بعد ٍ
وقت قصري .وقالت
القنصلية إنها تتابع وت ُنسق مع السلطات املحلية الرتكية لكشف
فيما ذكر إبراهيم قالني املتحدث باسم
مالبسات اختفائهَ ]37[.
الرئاسة الرتكية« :إن وزارة الداخل ّية الرتكية ت ُتابع مع موظفي
القنصلية السعودية يف إسطنبول ومعلوماتنا تفيد أنه ال يزال داخل
ِ
اسمه
مقر القنصلية» بينما نفى مسؤول سعودي لم ُيكشف عن
تواجد جمال داخل مقار القنصلية وأكد مغادرة خاشقجي ل َها .ويف
رصح ويل العهد السعودي محمد بن سلمان
الخامس من أكتوبر ّ
آل سعود مؤك ًدا عىل أ ّن خاشقجي قد غادر املبنى والسعودية
مستعدة للسماح لرتكيا بالدخول وتفتيش القنصلية ،قائالً« :املبنى
[القنصلية] أرض ذات سيادة ،لكننا سنسمح لهم بالدخول والبحث
والتفتيش عىل ما يريدون وليس لدينا ما نخفيه » .يف اليوم التايل؛
فتحت القنصلية السعودية مقرها لت ُبني أن خاشقجي غري موجود
يف املقر ،وقال القنصل «جمال غري موجود يف القنصلية وال يف اململكة
بالتجول وتصوير
وسمح لصحفيي رويرتز
العربية السعودية»ُ ،
ّ
فيما قالت الحكومة الرتكية إن االدعاء
َ
بعض اللقطات
داخل املبنى َ
قد فتح تحقيقًا بشأن اختفائه .يف السياق ذاته؛ أشارت التقييمات
األولية للرشطة الرتكية أن خاشقجي قد قُتل يف
القنصلية،األمر الذي نفاه مسؤول يف القنصلية
ِ
ذاتها مشكّك ًا يف أن تكون هذه الترصيحات
صادرة عن مسؤولني أتراك ،كاشفًا
عن وصول وفد أمني سعودي
إىل إسطنبول للمشاركة يف
التحقيق بشأن اختفاء
خاشقجي .يف
السابع من
أكتوبر؛

رصح الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان أنه يتابع قضية اختفاء
ّ
خاشقجي وإجراءات التحقيق ،قائالً« :أتوقع أن تكون النتيجة
إيجابية » .وقال مسؤول يف وزارة الخارجية األمريكية «ال نملك حاليا
معلومات تؤكد ما جاء يف التقارير اإلعالمية ،ولكننا نتابع التطورات
عن كثب .».يف حني أك ّ َد حزب العدالة والتنمية إن حساسية الحكومة
الرتكية تجاه القضية «يف أعىل مستوى» وسيجرى الكشف عن مكان
اختفاء خاشقجي.
يف عددها الصادر ليوم  5أكتوبر  ،2018تركت صحيفة واشنطن بوست
التي عمل فيها خاشقجي ،عمو ًدا فارغًا أسفل صورة خاشقجي
بعنوان «صوت مفقود» ،كما تم تداول ٍ
عدد من التغريدات عىل تويرت
تحت هاشتاج #اغتيال_جمال_خاشقي .بينما أبدت
يف هذا اإلطار َ
عائلة خاشقجي ثقتها بمساعي الحكومة السعودية للكشف عن
مكان اختفاءه ،كاشفني عن عدم معرفتهم بخديجة جنكيز ،مضيفني
«ال نعرفها وال نعرف من أين جاءت وال تمت للعائلة بصلة ،وقد تكون
أحاديثها وحضورها لتمرير أجندة خاصة بها».
قتله
أنباء عن
ِ

بع َد خمسة أ ّيام من اختفائه ،أشارت مصادر لم تكشف عن هويتها
لوكالة رويرتز وصحيفة واشنطن بوست بأ ّن الرشطة الرتك ّية قد
توصّلت إىل أن خاشقجي قُتل داخل القنصل ّية السعود ّية يف
اسطنبول ،بينما رصح مصدران لم يكشف عن هويتهما من الرشطة
األويل للرشطة الرتك ّية ،أ ّن السيد جمال
الرتك ّية بأ ّن «االستنتاج
ّ
خاشقجي قد قُتل داخل القنصل ّية السعود ّية يف إسطنبول؛ ونعتقد
أن جريمة القتل كانت عن سبق اإلرصار والرتصّد ،وأ ّن الجث ّة جرى
نقلها خارج القنصل ّية ]49[».ونرشت قناة الجزيرة نقالً عن مراسل
قناتها إن الرشطة الرتكية تحققت من كامريات املراقبة التي أظهرت أن
خاشقجي غادر مبني القنصلية بعد  20دقيقة من دخولها .انترشت
تعرض للتعذيب
بعد ذلك العدي ُد من األخبار التي ت ُفيد بأ ّن جمال قد ّ
دون وجود مصدر رسمي يؤكد ذلك كما نرشت «ساسة بوست»
صور بالفيديو ثم قُتل
عرب مصدر خاص لم تسميه أن خاشقجي ّ
يف السياق ذاته أكدت مصادر أمن ّية ترك ّية عش ّية يوم األحد املوافق
للسابع من أكتوبر أنه أثناء تواجد خاشقجي يف القنصل ّية ،ويف اليوم
دخل دولة تركيا  15سعود ًيا قدموا عىل منت طائرتني ،كان بعضهم
ذاته َ
مسؤولون رسم ّيون .وجميعهم كانوا يف القنصلية بالتزامن مع وجود
خاشقجي فيها ،والحقًا غادروا تركيا نحو البلدان التي أتوا منها
ونفى مصدر مسؤول يف القنصلية الترصيحات التي نسبتها رويرتز
إىل مسؤولني تركيني إن خاشقجي قد قُتل يف القنصلية .ورصح رجب
طيب أردوغان إن الحكومة الرتكية تنتظر نتائج التحقيق بقضية
اختفاء جمال خاشقجي ويف مساء الجمعة يوم  19أكتوبر أعلنت
السعودية رسم ُيا مقتل جمال خاشقجي يف القنصلية نتيجة شجار،
وقال النائب العام السعودي يف ٍ
بيان له« :أظهرت التحقيقات األولية
التي أجرتها النيابة العامة يف موضوع اختفاء املواطن ،جمال بن
أحمد خاشقجي ،أن املناقشات التي تمت بينه وبني األشخاص الذين
قابلوه أثناء تواجده يف قنصلية اململكة يف إسطنبول أدت إىل حدوث
شجار واشتباك باأليدي معه مما أدى إىل وفاته» ،وقد تم توقيف
شخصا يف إطار التحقيق معهم يف هذه القضية
18
ً
مؤلفاته

عالقات حرجة  -السعودية بعد  11سبتمرب
ربيع العرب زمن اإلخوان املسلمني
احتالل السوق السعودي
..............................................................................
املصدر  :ويكيبيديا املوسوعة الحرة بترصف والعنوان
من قبل طاقم التحرير

شغل يف يوليو  2010منصب املدير العام لقناة العرب اإلخبارية التي
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معا نقف ضد الكراهية والعنف واالرهاب
تحت شعار

المجلس االمريكي لحقوق االنسان ينظم ندوة في نادي بنت جبيل

 والخبري بشؤون االمن الداخيل واالكاديمي مايكل ماكدينيل، حداد
الذي تحدث بإسهاب عن كيفية معالجة املشكالت املتعلقة بملف
حقوق االنسان يف بلد تنوع االعراق واالثنيات كالواليات املتحدة عىل
النحو الذي يضمن السالمة العامة الفراد املجتمع ويضمن حقوقهم
يف إطار القانون والدستور وقد إستعار أمثلة من املواقف التي مر بها
 لغرض إجراء املقاربة يف عملية التعامل مع، خالل مسريته املهنية
حاالت متنوعة
كما شهدت الندوة مشاركة لعدد من ممثيل بعض الجهات الرسمية
 رجل القانون عن مقاطعة رشق، االخرى ومن أبرز ماثيو شنايدر
،  وتيموثي ووتر املساعد الخاص يف وحدة االمن الوطني، ميشيغن
وكبري املراقبني براد سالكو وهو من كندا والناشط من أصل مكسيكي
 ويف ذات، فرناندو غوانزاليز ممثل للمجلس املكسيكي يف ميشيغن
السياق تم تكريم عدد من الشخصيات الفاعلة التي تنشط يف قضايا
، مختلفة لحقوق االنسان منهم قائد رشطة ديربورن رونالد حداد
. ود،  مؤسس مبادرة وقت إطالق النار للشباب، وريكي رك ديفيز
 دعد قطاطو،  وأحمد صابر،  باشا. د،  صالح مصلح. د، عبادة الزحييل
 والسيدة خديجة،  حنيف. د،  سامي أبو فرحة. د،  أحمد دابلز،
 والشيخ، وعادل االسد،  وعبد الله الشيخ،  وجهاد ناجي، براجا
 واملحامية،  واملحامية سارة نجار،  طالل طرفة.مصطفى الرتك ود
 ونزيه، ونافيد أرشف،  وبندر باوزير ومنيف موازي، فوزية أبو صالح
 وبندر بدر من غرفة التجارة االمريكية،  حسني عبد الحق. ود، جواد
 محمد. ود،  زياد كفري. هاني سكر ود. ومنظمة روزا بارك ود، اليمنية
 وبعد.  وسفيان نبهان من املركز االسالمي يف ديرتويت، الحديدي
االنتهاء من تكريم هؤالء تناول الجميع طعام العشاء وسط أجواء
من االلفة وقد التقطت الصور التذكارية التي أرشفت الحدث الذي
. إحتضنته قاعة بنت جبيل الثقايف االجتماعي يف مدينة ديربورن

وأعرب املتحدثون عن أملهم يف مد جسور التواصل بني الجاليات وبني
السلطات الحكومية لغرض إجرتاح الحلول ملجمل املشكالت التي
تعاني منها الجاليات ومنها الجالية العربية واملسلمة ويف هذا الصدد
 أحمد صالح االستاذ يف جامعة.ألقى د
 وماري كروف ) كلمة حاول من خاللها،  وديرتويت مريس، ( أوكالند
إيصال عدد من املفاهيم عن االسالم للحضور السيما من االمريكيني
حيث طرح عددا ً من املفاهيم القرآنية التي توضح مدى إرتباط
. االسالم بمبدأ العدالة االجتماعية ودعا اىل إحياء القيم االنسانية
وكان من أبرز املتحدثني يف الندوة املذكورة كل من عمدة بلدية
(  تايمر فاوندر املسؤول التنفيذي ملنظمة. ود، ديربورن جون أوراييل
 ورئيس، كالفاري هاوس ) ورئيس مجلس بلدية ديرتويت برندا جونز
 والسيد بارش، املجلس االمريكي لحقوق االنسان صالح مصلح
سبيتي من جامعة وين ستيت وقائد رشطة مدينة ديربورن رونالد

 نظم املجلس االمريكي لحقوق- ديربورن – العربي األمريكي اليوم
االنسان ندوة خطابية شارك فيها عدد من ممثيل منظمات املجتمع
 وقد أفتتح، املدني ومن ممثيل الجهات الحكومية املختلفة ذات الصلة
برنامج الندوة بكلمة ترحيب لعريفها الناشط العربي االمريكي عماد
حمد منسق الفعالية واملدير التنفيذي للمجلس الذي رحب بالضور
 ومن ثم بدأ املتحدثون بإلقاء، بعدها كان النشيد الوطني االمريكي
كلماتهم التي تمحورت حول كيفية التعاطي مع ملف حقوق االنسان
، يف الواليات املتحدة
وقد أجمع املتحدثون عىل رضورة إحرتام حقوق االنسان ومد جسور
التعاون بني أبناء املجتمع والجهات الحكومية بما يضمن السالمة
 وقد تناول املتحدثون أمثلة مختلفة من، العامة لكافة أبناء املجتمع
واقع خلفيتهم املهنية حاولوا من خاللها إبراز بعض املواقف التي
يمكن التوقف عندها كي يتم إصالح أداء السلطات الحكومية مع
مختلف الحاالت التي قد تحدث ومنها مشكالت إنتشار السالح
 اىل جانب،  وعن العنرصية، واملشكالت الناجمة عن تلك الظاهرة
 وقد أجمع، الحديث عن مفاهيم مثل الحقوق املدنية واملواطنة وغريها
املتحدثون عىل رضورة التصدي للمشكالت املختلفة التي يواجهها
االقليات يف املجتمع االمريكي بطريقة موضوعية بعيدا ً عن العنرصية
ومن خالل كرس الحواجز وإطالق العنان للحوار واللقاءات بني ممثيل
تلك الجاليات والجهات الرسمية لخلق حالة من الوعي والتفاهم إزاء
املشكالت وإيجاد السبل لحلها بشكل قانوني وسليم
وقد أفرد بعض املتحدثني وباالرقام عدد الجرائم التي ترتكب سنويا
ً يف الواليات املتحدة ضد االقليات والتي يكون بعضها جرائم بدافع
 وأجمع املتحدثون عىل أهمية تبني، الكراهية والسباب عنرصية
مبادئ الدستور االمريكي الذي يعطي الحق للفرد يف التعبري عن آرائه
 اىل جانب إعطائه حق الرتشح، حيال مختلف القضايا املحلية وغريها
. للجميع ملن يرغب يف الوصول اىل وظائف حكومية

AHRC Community & Forum Reception a Great Success:
The American Human Rights Council (AHRC-USA) expresses its warm appreciation for the supporters and guests of
its annual Community Dinner & Forum that was held on
Friday, October 5, 2018 in Dearborn.
Over 400 distinguished and diverse guests; including
regional and international law enforcement agencies
and police departments, community, civic and faith
leaders; participated in this year’s reception addressing
the human-made disasters and the ongoing and rapidly
growing local, national and international challenge of
hate, violence and terror at all levels at home and abroad.
“Together, Against Hate, Violence & Terror” was this
year’s Reception’s theme.
The reception began with the US National anthem
performed by Dr. D. L. Teamor, Pastor and Founder &
executive Director of the Calvary House and an AHRC Advisory Board Member, followed by a formal greeting and
welcome by the city of Dearborn’s mayor, the Honorable
Jack O’Reilly’ and the Honorable Brenda Jones, President
of Detroit City Council and Dr. Saleh Muslah, AHRC Board’s
President.
The program began with the young and youth perspective
related to the reception’s theme presented by 18 years
old senior Wayne State University (WSU) student, Bachar
Sbeiti-Kachkouche.
Introduced by Chief Ronald Haddad, of Dearborn Police
Department, the reception’s guest speaker, Brigadier
General (ret) General Micheal McDaniel, Associate Dean
and Professor & Director of the Homeland Security Law
Program at Western University Thomas Cooley Law school
in Lansing Campus eloquently addressed the challenge
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

facing the US and highlighted the value of civility of the
effective engagement and debate within our American
society amidst the tough and difficult challenges. In
addition, special remarks presentations were made by
Mr. Mathew Schneider, US Attorney, Eastern District of
Michigan; Mr. Timothy Water, FBI National Security Unit;
Staff Sergeant Brad Sakalo, OPP-Canada and Dr. Imam
Aschmat Salie, founding Director of the Islamic Studies at
Oakland and UD Mercy universities.
AHRC Reception’s 2018 Exemplary Leadership
Awardees- Tribute of Leadership Award:
Attorney Isaac Robinson, State of Michigan Rep-Elect and
AHRC board member facilitated and emceed the awards
presentations segment on behalf of AHRC. The American
Human Rights Council (AHRC-USA) presented two Exemplary Leadership Awards.
The first award went to Chief Ronald Haddad of Dearborn
Police Department and the Police Department for Dearborn’s being a model law enforcement agency in partnering with communities, building trust and mutual respect,
through education, training and outreach activities.
The second Exemplary Leadership award was presented
to the Honorable Reggie Davis, a radio icon, leader in government and advocate for non-violent conflict resolution,
for his distinguished leadership of the CeaseFire Youth Imitative, Inc., life-time devotion to curbing youth violence
and for promoting diversity, peace and inclusion.
AHRC recognizes Ms. Husnah Khan with a tribute
of Honor:
The American Human Rights Council (AHRC-USA) proudly
acknowledged Ms. Husnah Khan, newly graduated lawyer,

for her exemplary devotion to justice on behalf of a
wrongfully convicted fellow citizen after spending 16 years
behind bars for a murder that he did not commit. Husnah
as intern, along with dedicated other volunteers, lead this
effort and spent tireless hours that led the court to reopen the case and granted him a release pending the final
proceedings. AHRC salutes Husnah Khan for such great
humanitarian job on behalf of justice. To read more about
the case visit: http://legalnews.com/detroit/1465108/
AHRC Receives two distinguished awards:
The American Human Rights Council (AHRC-USA) expresses its heartfelt appreciation to His Excellency, Fernando
Gonzalez Saiffe, Consul General of the Consulate of
Mexico in Detroit for presenting AHRC with an Award
recognizing AHRC’s work for promoting human rights,
helping create a culture of respect for human rights and
for attaining the NGO status with the United Nations.
The American Human rights Council (AHRC-USA) also
received the Detroit Association of Black Organizations
(DABO)’s Horace L. Sheffield, JR. Exceptional Recognition
Award. The Award was presented to AHRC Executive

Director Imad Hamad and the American Human Rights
Council in recognition of their outstanding contributions
to the defense of human rights. AHRC and Mr. Hamad
greatly appreciate the recognition and promise to continue to tirelessly work to promote human rights.
AHRC Special Appreciation Note to the Reception’s
Proud Sponsors:
AHRC expresses its heartfelt appreciation to the reception’s sponsors and supporters. The support we get from
sponsors and supporters is indispensable to our work.
This year’s sponsors were the backbone, true champions
of human rights that enabled AHRC to have another
successful event this year. The American Human Rights
Council (AHRC-USA) expresses its sincere appreciation to
all of its members and volunteers, whom were the driving
force behind the AHRC success.
“AHRC’s work is team work,” said Imad Hamad, AHRC
Executive Director. “The staff, the board, the donors, the
supporters, and the volunteers- all are partners in our
successes and achievements,” concluded Hamad.
70 : العدد-  السنة السادسة-  م2018 أكتوبر
October 2018 - Volume : 6 - Issue :70

العربــي األمريكــي اليــوم
ARAB AMERICAN TODAY

نور لخدمات الهجرة وتعبئة التاكس
•استشارات وخدمات الهجرة
•تعبئة التاكس

•الترجمة المعتمدة
•اعداد الشركات
•تذاكر السفر
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Sami Abu Farha, M.D.

عن استقبال مرضاه في عيادته
المجهزة بأحدث المعدات الطبية
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أمراض باطنية -القلب-الكلى-حوادث السيارات والعمل-
الضغط -السكر -الكولسترول -امراض القلب -لقاحات
األطفال-اوجاع الظهر والمفاصل-كافة أنواع التحاليل واألشعة
لدينا طبيبة نسائية

نقبل معظم أنواع التأمين

313-846-1997
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ديني أم سياسي؟ كيف نظر العرب
إلى صراعهم مع إسرائيل؟
عبدالرحمن عباس

يف صباح  14مايو ُ ،1948عقد اجتماع لـ»املجلس القومي» لوضع الصيغة النهائية إلعالن «دولة إرسائيل» .ودارت مناقشة حامية حول الصيغة النهائية لإلعالن بني فئة أرادت أن تكون هناك إشارة إىل
الرب يف اإلعالن ،وفئة أخرى «من الجناح اليساري يف حزب العمال» رفضت التوقيع عىل وثيقة تشري إىل الرب.
هذه املناقشة التي سجلتها غولدا مائري يف مذكراتها «اعرتافات غولدا مائري» أوضحت صورة للرصاع الذي لم يغب عنه العامل الديني منذ اللحظة األوىل.
بعد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل ،وغضب الشارع العربي ،يعاد طرح تلك اإلشكالية :هل الرصاع بني فلسطني وإرسائيل ديني أم سيايس؟
كما ُيطرح سؤاالن آخران :هل يدافع العرب عن القدس وفلسطني ألنهما محتلتان أم ألن َمن يحتلهما يهود؟ وهل الرصاع القائم هو بني املسلمني واليهود أم بني الفلسطينيني والعرب و َمن يحتلون أرضهم؟

عودة إلى بداية الصراع
كان العام  1917تاريخا ً مفصليا ً يف الرصاع ،مع صدور «وعد
بلفور» .وكما يوضح املؤرخ عاصم الدسوقي  ،فإن إرسائيل كانت
أول َمن رفع الشعار الديني يف الرصاع من خالل مزاعم حقها
التاريخي يف فلسطني وقولها إنها أرض امليعاد وفقا ً لعقديتها،
موضحا ً أن «أية دولة تريد احتالل دولة أخرى ال بد لها من
سبب ،لكن األمر مختلف مع اإلرسائيليني ،فهم يبحثون عن دولة
لهم وبالتايل لجأوا إىل نصوص دينية تعطيهم الحق يف احتالل
فلسطني”.
ويبي الدكتور سامي الصالحات يف كتابه «فلسطني ...دراسات
ّ
من منظور مقاصد الرشيعة اإلسالمية» النصوص الدينية
التي تأسست عليها فكرة إرسائيل .يقول إن الدولة الصهيونية
استندت يف إنشائها إىل عدة أقاويل ،منها سفر التكوين يف «العهد
القديم» ،وتحديدا ً مقولة« :قال الرب ألبرام بعد اعتزال لوط
عنه ،ارفع عينيك وانظر من املوضع الذي انت فيه يمينا ً ويسارا ً
وجنوبا ً ورشقا ً وغربا ً ألن جميع األرض التي ترى لك وأعطيها
لنسلك إىل األبد» ،وكان لبيت املقدس نصيبه فهو بالنسبة
لإلرسائيليني مقر هيكل سليمان.
تلك الرسدية أعلنها بشكل جيل أول رئيس وزراء إرسائييل
ديفيد بن غوريون عام  1948يف األمم املتحدة ،حني قال كما
يوضح الصالحات« :قد ال تكون فلسطني لنا بالحق السيايس
أو القانوني ولكنها حق لنا عىل أساس ديني ،فهي األرض التي
وعدنا الله بها وأعطانا إياها من الفرات إىل النيل”.
من الناحية العربية ،يرى املؤرخ صالح عيىس أن الرصاع ُولد
دينيا ً منذ اللحظة األوىل ،فبمجرد الحديث عن إقامة وطن يهودي
يف فلسطني كانت االستغاثات لجميع املسلمني إلنقاذ القدس،
وكان أول جيش مسلح بقيادة مفتي القدس أمني الحسيني اسمه
«الجهاد املقدس» ،وهو لفظ ديني.
ويضيف عيىس أن أسباب دينية الرصاع بالنسبة للمسلمني تعود
إىل بعض األحاديث النبوية ،ومن أشهرها« :ال تقوم الساعة حتى
تقاتلوا اليهود ،حتى يقول الحجر وراءه اليهودي« :تقاتلكم
اليهود فتسلطون عليهم ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي
ورائي فاقتله» ،ما جعل املسلمني يعتربون أن إنشاء دولة إرسائيل
بداية معركة آخر الزمان.

عبد الرحمن املريس عىل موقعه الرسمي بعض رسائل حسن
البنا لحث املتطوعني عىل الجهاد ،ومنها« :ليست قضية فلسطني
قضية قطر رشقي ،وال قضية األمة العربية وحدها ،ولكن قضية
اإلسالم وأهل اإلسالم جميعا ً» .ويف خطاب آخر قال« :ليست
يعبون عنها بجملتهم املأثورة من الفرات
دولتهم الخيالية التي ّ
إىل النيل يف عرفهم إال نقطة ارتكاز ُّ
تنقض منها اليهودية العاملية
عىل األمة العربية دولة فدولة ثم عىل املجموعة اإلسالمية أمة
بعد أمة”.
بعد عام  ،1952خفت الخطاب الديني بسبب عوامل كثرية .يقول
الكاتب عبد الله السناوي إن حقبة الخمسينيات والسيتينيات
من القرن املايض حتى عام  ،1967شهدت طرح مرشوع بديل حقق
نجاحا ً رآه كل عربي مثل ردع العدوان الثالثي يف مرص ،وتأميم
قناة السويس ،وإقامة نهضة حقيقية ،وشعر املسلمون أن هناك
طريقا ً يمكن أن يأتي بثماره ،فالرصاع العربي اإلرسائييل من
وجهة نظر جمال عبد النارص كان مؤامرة لتفتيت العالم العربي.
وقد ساعد يف ذلك قادة بعض الدول العربية يف ذلك الوقت بداي ًة
من أحمد بن بال وهواري بومدين يف الجزائر ،والنظام البعثي
يف سوريا ،وأول رئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسها
أحمد الشقريي ذي الخلفية القومية ،وهؤالء قادة أداروا الرصاع
سياسيا ً وعسكريا ً واعتربوا القومية العربية هي الحل ،يكمل
السناوي.
عكست خطب عبد النارص هذا التوجه الجديد .ففي إحداها
يقول« :القومية العربية هي الدرع وطريق التحرر للوطن العربي،
فإرسائيل مؤامرة ضد وحدة العرب وقوميتهم» .ويشري
السناوي إىل أن تأسيس حركة فتح بمبادئ علمانية
كانت نتاج ذلك الجهد.
مفصل النكسة

بعد هزيمة يونيو  ،1967يوضح
رئيس قسم التاريخ
بجامعة القاهرة
محمد عفيفي
أن التيار

من النكبة إلى النكسة

عام  ،1948طغى الخطاب الديني عىل الرصاع ،ويعود ذلك،
كما يوضح نائب املرشد العام لجماعة اإلخوان
املسلمني كمال حبيب ،إىل إطالق مرشد
الجماعة األول حسن البنا النفري العام من
أجل التطوع ومحاربة اليهود.
ويضيف حبيب أن نتيجة ذلك النفري
تطوع اآلالف ،و»حقق اإلخوان
كان ّ
يف مرص وسوريا واألردن أدوارا ً بطولية»،
مشريا ً إىل أن الرصاع من وجهة نظر اإلخوان
كان دينيا ً ،وكانت الدعوة تنبع من املساجد
واستخدمت األحاديث الدينية التي تحث عىل
الجهاد.
ويرسد عضو مكتب اإلرشاد لإلخوان املسلمني محمد
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الشيوعية.
لم يكن األمر مقترصا ً فقط عىل العرب ،فاإلرسائيليون أيضا ً
اتجهوا إىل الدين بعد انتصارهم واعتربوا أن احتالل القدس نرص
لهم .وتصف غولدا مائري املشهد يف مذكراتها بقولها« :وما إن
انتهت الحرب حتى انتقل آالف اإلرسائيليني إىل األرايض الجديدة
التي وقعت تحت أيدينا وكانت القدس بالطبع هي املقصد األول
لجميع اليهود الذين وقفوا أمام حائط املبكى يبللونه بدموعهم”.
 ...1979تاريخ جديد

يعترب القيادي السابق يف الجماعة اإلسالمية ،يف سبعينيات
القرن املايض ،ناجح إبراهيم ،أن عام  1979كان عاما ً فاصالً
بسبب واقعتني أوالهما انتصار الثورة اإليرانية بقيادة روح الله
الخميني الذي اعترب قضية فلسطني دينية مطلقا ً مقوالت شهرية
منها« :شرب من الرتاب الفلسطيني هو شرب من دار املسلمني»،
أما الثانية فكانت بدء حرب «املجاهدين األفغان» ضد االتحاد
السوفياتي يف أفغانستان.
ويذكر إبراهيم أن وقت انتصار الثورة اإليرانية كانت إيران دولة
قوية عسكريا ً وأمنيا ً ،كما أن البعض رأوا أن محاربة االتحاد
السوفياتي من قبل «مجاهدين» ال يملكون من السالح الكثري
بمثابة تهلكة ،ويوضح أن تحقيق الطرفني نجاحات دفع املسلمني
إىل رؤية ذلك كقوة نابعة من الدين.
ويرشح أنه بعد حرب أكتوبر ،أُطلق رساح سجناء جماعة اإلخوان
بعد سنوات يف املعتقالت ،وانبثقت عن الجماعة جماعات أكرث
تشددا ً تبنت نظرية العدو القريب والعدو البعيد ،واملقصود أن
هناك عدوين لألمة اإلسالمية :القريب هو الحاكم الذي يهادن
إرسائيل والبعيد هو أمريكا .واعتربوا أنه لكي يتم تحرير القدس
يجب التخلص من العدو القريب.
وعام  ،1981تم تطبيق تلك النظرية باغتيال الرئيس املرصي
األسبق أنور السادات .ويقول إبراهيم« :صحيح أن
الجماعات اإلسالمية أعلنت كفر السادات ألسباب كثرية،
منها عدم حكمه بالقوانني الرشعية ،لكن اتفاقية كامب
ديفيد كانت العالمة الفاصلة يف تاريخه ،وكان االعرتاض
عليها ألنها ضياع لدولة إسالمية”.
ورغم أن التيار اليساري كان نشطا ً يف تلك الفرتة،
فإن إبراهيم يرى أنه لم يكن له صوت مسموع
بسبب تضييق الخناق عليه ،باإلضافة إىل أن
السادات استطاع توحيد جميع الخصوم ضده.
تأسيس حماس

النارصي
خفت بريقه وعاد
تيار اإلخوان للظهور ،مضيفا ً أن
وجهة النظر اإلسالمية التي ترى أنه يمكن لجيش
قليل العدة والعتاد هزيمة أعتى الجيوش رشط اإلخالص
للدين رأت هزيمة يونيو كنتيجة للبعد عن الدين .وكان اإلمام
محمد متويل الشعراوي تجسيدا ً لذلك حني أوضح أنه سجد
شكرا ً لله بعد الهزيمة تعبريا ً عن فرحه بعدم االرتماء يف أحضان

يف عام  ،1987تأسست حركة املقاومة
اإلسالمية «حماس» وحسمت أمرها منذ
البداية .فبحسب كتاب مهيب النواتي
«حماس من
الداخل»،
ينص
ميثاق

الحركة عىل أنه «ال يمكننا أن نستبدل إسالمية فلسطني الحالية
واملستقبلية لنتبنى الفكرة العلمانية ،فإسالمية فلسطني جزء من
فرط يف دينه خرس”.
ديننا ومن ّ
ويقول الكاتب املتخصص يف الشأن العربي فهمي هويدي إنه مع
تأسيس حماس ،اختلف الوضع إذ استطاعت الحركة الجديدة أن
تثبت نفسها كحركة مقاومة مسلحة إسالمية ،ثم نشأ تحالف بني
جسدته إقامة الرئيس السابق للمكتب
إيران وسوريا وحماسّ ،
السيايس لحماس خالد مشعل طوال سنوات يف دمشق ،الفتا ً إىل
أن هذا التحالف رفع شعار «الدين كأساس ملحاربة إرسائيل”.
ويضيف هويدي أن خطاب السلفية يف العقود الثالثة األخرية
ساهم أيضا ً يف إضفاء الطابع الديني عىل الرصاع ،إذ إن الشيوخ
استخدموا القضية الفلسطينية يف الكثري من خطبهم وظهر
ذلك يف الشعارات التي رفعتها جماعات اإلسالم السيايس ضد
االنتهاكات الفلسطينية ،ومنها« :خيرب خيرب يا يهود جيش
محمد سوف يعود”.
لكن األمر اختلف بعد  ،2011بحسب هويدي ،فإدارة الرصاع
سياسيا ً عادت ألسباب أهمها ما يمكن تسميته بسقوط
األساطري .فجماعة اإلخوان حني تولت الحكم يف مرص تعاملت
بمنطق سيايس مع القضية الفلسطينية تمثل يف تأكيد الرئيس
األسبق محمد مريس أن مرص تحرتم االتفاقات الدولية بما
فيها كامب ديفيد ،باإلضافة إىل أن الشعوب فوجئت بأن هناك
جماعات كثرية تحمل السالح ولديها القدرة عىل تحمل القتال
لسنوات طويلة ،لكن ذلك ضد مواطنيهم ،مثل حزب الله
والجماعات الجهادية يف سوريا.
مخاطر إدارة الصراع من منظور ديني؟

يقول الباحث يف علم االجتماع السيايس عمار عيل حسن إن
الدين محرك أسايس يف حياة كل إنسان ،ولكن املشكلة أنه لم
يتم توظيف هذا الوازع بشكل مفيد ،فجماعات اإلسالم السيايس
رفعت شعار الدين من أجل تحقيق مكاسب سياسية يف فلسطني،
وحني تولت السلطة ،مثلما حدث مع اإلخوان يف مرص« ،ظهر أن
كل هذا شعارات”.
من الناحية األخرى ،لم يكن األمر أفضل ،بحسب حسن،
«فالقادة العرب استغلوا اللغة الدينية لتصدير صورة للغرب عن
أنهم ممثلون للديمقراطية وما دون ذلك جماعات دينية تريد
الحرب املقدسة”.
وبرأيه «لو استغل القادة العرب غضب الشعب الديني يف تحقيق
مكاسب دولية لكان األمر أفضل كثريا ً”.
واعترب حسن أن «إدارة الرصاع بعيدا ً عن الدين لن يكسبه الزخم
املطلوب ،فنتيجة ذلك كان انفصال تام بني الشعوب التي رأت
أن ما يحدث هو تفريط يف دولة إسالمية ،ومعاهدات لم ِ
تعط
للفلسطينيني أدنى الحقوق”.
ويرى أن إدارة الرصاع دينيا ً تعني الحديث عن القدس بدالً من
فلسطني ،ويضيف أن قادة إرسائيل استطاعوا توظيف الدين
جيدا ً بشكل براغماتي يف رصاعهم منذ البداية ،وليس هناك دليل
أبرز عىل ذلك من كون أهم قادتهم لم يكونوا مؤمنني بالله كغولدا
مائري وديفيد بن غوريون.
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New York Times : How Israel Undermined Washington And
Stalled The Dream Of Palestinian Statehood
By Seth Anziska
Sept. 20, 2018
This week, Israelis and Egyptians commemorate the
signing 40 years ago of the Camp David Accords, the
agreement that led to the first peace treaty between
Israel and an Arab state. Through this peace deal, Egypt
secured the return of the Sinai Peninsula, which it had
lost in the 1967 War, and Israel neutralized its military
threat from the southwest while gaining crucial recognition in the Middle East.
Americans will no doubt take pride in this anniversary,
recalling their role in mediating the negotiations that led
to the accords, which are still regarded as the leading
diplomatic achievement of Jimmy Carter’s presidency.
For Palestinians, however, this anniversary is a painful
reminder of their political disenfranchisement. Although
born of a genuine effort by the Carter administration to
address their fate, Camp David instead hamstrung Palestinians’ aspirations for statehood and left them under
Israeli occupation in the West Bank and Gaza, stripped of
basic rights like the freedom of movement.
My exploration of recently declassified archives in
Jerusalem, in London and across the United States shows
how, largely because of the work of Prime Minister Menachem Begin of Israel, the Egyptian-Israeli peace came at
the expense of Palestinian self-determination. This was
a missed opportunity that set the course for the political
stalemate in the Middle East today.
Mr. Carter’s goal was never just for a separate peace
between Israel and Egypt. He was the first American
president to openly call for a Palestinian “homeland.”
Early in his administration, he began developing plans to
achieve a comprehensive resolution between Israel and
its Arab neighbors.
His administration had formulated a secret blueprint
that was premised on Israeli territorial withdrawal from
land conquered in 1967, as well as adjudicating the
status of Jerusalem and addressing the right of return for
Palestinian refugees displaced in 1948. It was an early
iteration of what would later be called a “two-state solution.” While the Palestinian component was limited to
a “homeland” that was possibly linked to Jordan, rather
than an independent state, the Carter administration’s
vision could have ultimately led to sovereignty for the
West Bank and Gaza Strip.
To this end, Mr. Carter strongly opposed Israeli expansion in the territory where a Palestinian homeland might
be created and advocated direct talks between Israel
and the Palestine Liberation Organization, which at the
time was moving from armed struggle toward diplomatic
engagement.
Mr. Carter’s positions rankled Israel and many of its
most stalwart supporters in the United States. But the
approach evoked sympathy and interest from Arab
leaders — especially President Anwar al-Sadat of Egypt,
who was a vocal advocate on behalf of the Palestinians
and who wanted to recover Egyptian territory and
shift his country’s alliance from the Soviet Union to the
United States.
While Mr. Sadat was initially eager to support Mr.
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Carter’s plans for a revival of a regional peace conference, his impatience with the Arab divisions and Israeli
negotiating tactics led to his unilateral decision to visit
Jerusalem in 1977 in an effort to resuscitate talks.
In so doing, he broke with the wider Arab world and
inadvertently set in motion the possibility of a narrower
bilateral peace.
At a time when the Middle East seemed finally poised
for a regional settlement, bringing an end to three
decades of war and settling the issue of hundreds of
thousands of Palestinian refugees, Mr. Begin, Israel’s
new right-wing leader, had other plans as well. In parallel, both leaders hindered a major breakthrough based
on Washington’s blueprint.
Israel had its own ideas
Mr. Begin had long stressed the impossibility of a Palestinian state. His views on the central importance for the
Jewish people of “Judea and Samaria” — using the biblical term for the territories of the West Bank — were well
known. After he was elected in May 1977, becoming the
first prime minister from the right-wing Likud party, he
declared he would “encourage settlements, both rural
and urban, on the land of the homeland.”
The Sinai was another story. Israel had captured the peninsula from Egypt in 1967, but though the territory was
a welcome strategic buffer, it held none of the religious
appeal of the West Bank. Mr. Begin indicated early on a
clear willingness to withdraw forces substantially in the
Sinai as part of a peace deal with Egypt; the West Bank
and Gaza Strip were never part of his negotiations.
These “peace principles” were made clear to Mr. Carter
during Mr. Begin’s first visit to the White House. “Concerning Judea, Samaria and the Gaza Strip our position
is that we shall not place them under any foreign rule or
sovereignty,” Mr. Begin said, according to newly declassified Israeli records.
The American government believed it could reconcile
these clashing views on territory by drawing a distinction
between Israel’s opening position and the final outcome
of negotiations with Mr. Sadat in late 1977 and 1978. It
did not count on the Egyptian leader undercutting Palestinian demands in the process.
Mr. Begin also put forward his own
ideas to address this divergence
of views, encapsulated in his
extensive “Home Rule for Palestinian Arabs, Residents of
Judea, Samaria and the Gaza
District.” Instead of allowing
for collective self-determi-

nation, Israel would retain the territories acquired in
1967 while promising local authority for elected Arab
officials to guide decisions in areas like commerce,
education, health and transport. At its heart, Mr. Begin’s
offer of autonomy was couched in benevolent language
but predicated on the denial of self-determination for
Palestinians.
One of the eight refugee camps where 170,000 Palestinians were living by 1984. The Camp David accords
hamstrung their aspirations for statehood and left them
under Israeli occupation in the West Bank and Gaza.
The negotiations between Mr. Carter, Mr. Sadat and Mr.
Begin took place during a 13-day-long summit that concluded with the signing of the Camp David Accords on
Sept. 17, 1978. Although the preparatory memos written
by the Americans had clearly established the desire for
Israeli territorial withdrawal from the West Bank and
Gaza and a moratorium on settlement construction, the
accords ended up securing Mr. Begin’s narrow vision of a
peace agreement focused on Egypt alone.
The newly declassified sources illustrate how, in a
formidable exercise of statecraft, Israel’s prime minister detached the Palestinian issue from the overall
proceedings, without substantive opposition from Mr.
Sadat and with Mr. Carter’s implicit understanding of a
diminished outcome: The Israeli delegation deployed
deliberate legal ambiguities on the Palestinian issue and
limited the extent of a settlement freeze. Any reference
to self-determination was also excluded; United Nations
Resolution 242, which called on Israel to withdraw from
territories occupied in 1967, was not applied to “all
fronts of the conflict”; and there was no retreat on the
Israeli claim to sovereignty in Jerusalem.
Israel’s imprint was evident in the final text of the
accords, where Palestinian concerns were relegated to
a separate agreement, “A Framework for Peace in the
Middle East.” Building on Mr. Begin’s autonomy plan,
it introduced a transitional arrangement for limited
self-rule in the West Bank and Gaza Strip that was vague
about territorial or political control. A second agreement, the “Framework for the Conclusion of a
Peace Treaty Between Egypt and Israel,”
paved the way for an Egyptian-Israeli
peace treaty six months later.
The pursuit of a peace deal
with Egypt had become a
means to avoid peace with
the Palestinians.
Many realized at the time
that the Camp David summit would allow the Begin

The
Camp David Accords were
signed 40 years ago.
Newly declassified
documents show
how Israel got
its way.

government to consolidate Israel’s hold on the West
Bank and Gaza, and they spoke out forcefully against Mr.
Sadat’s concessions. Mohammed Kamel, Egypt’s foreign
minister, boycotted the signing ceremony and resigned
from office. The P.L.O. announced its “total rejection” of
the accords soon after they were signed, warning of an
“open plot” against Palestinian rights. Yasir Arafat, the
Palestinian leader, later described the autonomy idea as
“no more than managing the sewers.”
Shortly after the 1979 ratification of the peace treaty,
“autonomy talks” between representatives of Egypt, Israel and the United States began, ostensibly to deal with
Palestinian self-rule. These discussions were abandoned
on the eve of the 1982 Lebanon War, but they nonetheless became the basis of limited self-rule for Palestinians.
Their imprint was eventually evident in the emergence
of the Palestinian National Authority after the 1993 Oslo
Accords. By conditioning Palestinian political rights on a
narrowly functional, nonterritorial definition of autonomy alongside continued Israeli settlement expansion, the
possibility of sovereignty was severely undermined.
40 years later
Having sacrificed a great deal of political capital on the
Middle East, Mr. Carter was bitterly disappointed with
the failure of a broader effort on the Palestinian front. “I
don’t see how they can continue as an occupying power
depriving the Palestinians of basic human rights, and I
don’t see how they can absorb three million more Arabs
into Israel without letting the Jews become a minority
in their own country,” he said during his final meeting
with Israel’s ambassador in Washington. “Begin showed
courage in giving up the Sinai. He did it to keep the West
Bank.”
Four decades later, Mr. Carter’s words seem prescient.
The Palestinian quest for self-determination remains unfulfilled. In paving the way for Oslo, Camp David actually
enabled the triumph of an Israeli vision that empowers a
sub-sovereign Palestinian Authority to help manage the
occupation.
Without an independent state in the West Bank,
Gaza and East Jerusalem, Palestinians are confronting
renewed efforts by Israeli leaders to undermine the
possibility of meaningful sovereignty. Prime Minister
Benjamin Netanyahu has endorsed a “state minus.”
Naftali Bennett, Israel’s education minister and an influential politician, has called for “autonomy on steroids” to
be administered in the West Bank, specifying “self-rule”
with a focus on limited control over “water, sewage,
electricity, infrastructure and so on.”
The echo of Menachem Begin is clear, this time with
active support from the American government. While
commemorating the key breakthrough leading to a
peace agreement between Egypt and Israel, we might
therefore consider Camp David’s more troubling legacy:
a crucial step in the perpetuation of Palestinian statelessness.
*Seth Anziska (@SethAnziska) is a lecturer in Jewish-Muslim Relations at University College London and
the author of “Preventing Palestine: A Political History
From Camp David to Oslo.”

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

العربــي األمريكــي اليــوم
ARAB AMERICAN TODAY

0032

A&T UNITED SERVICES, INC.

Authorized E-Filer

أسواق
فوردسون

8542 Joseph Campau St.
Hamtramck, MI 48212
U.S.A

مكتب
العماري
لخدمات التاكس والهجرة

Immigration And Tax Services

Ali Ammari

Owner/Director

Office: (313) 758-0790 Fax: (313) 974-7629
at- united@sbcglobal.net

N
O
S
D
FOR

T
E
K
R
MA

سمانة
عربية
بأنواعها

Mid-East Groceries,Fruits & Vegetables
Mohamed
Osman

313-584-5849

/بإدارة الحاج
محمد عثمان

5280 ford rd. Dearborn, MI 48126

 وفق تقدير املنظمات الدولية.يعترب الوضع اإلنســاني يف اليمن االســوا من بني بلدان الرشق األوســط وشــمال أفريقيا

Where The Country Is Going Through A Catastrophic Humanition…The Worst In The Region And Recent History.

PLEASE HELP

THE PEOPLE OF YEMEN

أغيثوا أهلكم في اليمن

PURE HANDS
P.O Box 941112 :Plano ,TX75094
Head office 7340 :HWY ,78 Suite 270 # Sachse ,TS75048
Phone 1647-425-800-1 :Fax0325-372-972 :
New York office 186 :Avenue s ,Brooklyn ,NY11223
Phone 7700-339-718 :Email :info@purehands.org Website: www.purehands.org

Pure Hands Inc Is A 501 ( C ) ( 3 ) Tax Exempt Nonprofit Charitable
Organization With Tax Id # 454310090

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

70 : العدد-  السنة السادسة-  م2018 أكتوبر
October 2018 - Volume : 6 - Issue :70

0033

العربــي األمريكــي اليــوم
ARAB AMERICAN TODAY

70 : العدد-  السنة السادسة-  م2018 أكتوبر
October 2018 - Volume : 6 - Issue :70

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

0034

العالم WORLD
العربــي األمريكــي اليــوم
ARAB AMERICAN TODAY

ذي أتالنتك :تدعم الصهيونية واالستيطان..

من هي أبرز
مرشحة لخالفة
عرش إسرائيل؟
ترجمة وتحرير  :صبري هالل

بعد مرور قرابة ِ
العقد منذ توليه منصبه بدا رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو أنه ال يمكن
االستبدال به ،ومن امل ُرجح أنه سيستمر كرئيس للوزراء بعد انتخابات العام املقبل ،لكن مع تزايد قضايا
الفساد التي تالحقه طرح املؤيدون واملعارضون السؤال الذي لم يكن ليطرح من قبل :من سيشغل منصب
رئاسة الوزراء بعد نتنياهو؟ وقد بدأ اسم أييلِت شاكيد وزيرة العدل يف الظهور بشكل متزايد يف األوساط
السياسية.
وجد استطالع أ ُ
جري مؤخ ًرا نرشته صحيفة «معاريف» اإلرسائيلية أنه إذا كانت أييلِت عىل رأس «حزب
َ
الليكود» – الحزب الذي يرأسه نتنياهو – فسيحصل الحزب عىل نفس العدد من املقاعد يف الكنيست الذي
حصل عليه الحزب تحت قيادة نتنياهو ،والتي وصلت إىل  33من
أصل  120مقع ًدا .وال ُيع ّد ذلك أم ًرا عاد ًيا؛ إذ إن هناك
منافس ًة شديدة داخل الليكود عىل رئاسة الحزب،
إضافة إىل أن أييلِت ال تنتمي إىل الحزب ،بل
تنتمي إىل أحد أل ّد خصومه ،وهو «حزب
البيت اليهودي» اليميني املتطرف .ومع
ذلك تعد إييلِت مرشحة للحصول عىل
منصب رئاسة الوزراء.
كيف استطاعت مهندسة حاسبات
مغمورة أن تتحول إىل رئيسة وزراء
محتملة خالل خمس سنوات فقط؟
كيف تحولت امرأة عملت لدى حكومة
نتنياهو لتصبح أحد أقوى منافسيه؟
كيف استطاعت امرأة علمانية من تل
أبيب ذات امليول اليسارية أن تصبح
أحد أنجح املتحدثني باسم حزب البيت
اليهودي ،وهو حزب ديني قومي،
وحركة االستيطان التي يدعمها
الحزب بقوة؟ هذا ما ناقشته
املذيعة اإلرسائيلية الشهرية يونيت
ليفي يف التقرير التايل الذي نرشته
مجلة «ذا أتالنتيك» األمريكية.
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خطر على الليبرالية
يشري تقرير «ذا أتالنتيك» إىل عدم وجود إجماع حول
تقديرا كبريًا لدورها،
إييلِت يف إرسائيل؛ فالبعض ُيظهر
ً
بينما يرى البعض أنها خطر عىل الديموقراطية ،عىل
الرغم من ذلك فإن حتى أشد منتقديها يعرتفون أنها
املرشح األكرث فاعلية حال ًيا يف الساحة السياسية
اإلرسائيلية الراكدة.
خالل اجتماع لها مع يونيت ليفي يف وزارة العدل
اإلرسائيلية يف القدس ،وصفت إييلِت نفسها بأنها جاءت
كقوة لضبط التوازن ،وقالت «لسنوات عديدة كان للقضاء
ميول ليربالية ،وأنا أتخذ اتجا ًها أكرث تحفظًا».
لكن هذا ال يعطي صورة واضحة عن إييلِت؛ فهي ليست
متدينة ،وهو أمر غري مسبوق بالنسبة لشخص بارز يف
حزب قومي ديني مثل البيت اليهودي ،وال تعيش يف
مستوطنة .وقد نشأت إييلِت يف تل أبيب ،معقل الليربالية
يف إرسائيل؛ لكن أيديولوجيتها متجذرة بعمق يف اليمني
املتطرف ،الذي يعارض أي إخالء ملستوطنات الضفة
الغربية ،وترى اتفاقية أوسلو ودولة فلسطني ككارثة
حقيقية إلرسائيل ،وتعتقد أن القضاء واإلعالم واألوساط
األكاديمية تميل بشدة إىل اليسار ،وتعد إييلِت بتغيري
كل ذلك.
تقول ليفي :إن تناقضات إييلِت هي التي تعطيها قوتها
ومكانتها الفريدة داخل حزبها باألخص ،وكذلك عىل
الساحة السياسية بشكل عام.
يقول رئيس مجلس املستوطنات اإلرسائيلية يف األرايض
الفلسطينية املحتلة شيلو أدلر إن عدم انتماء إييلِت
إىل أحد معسكرات القطاع الديني القومي يجعلها أكرث
حيا ًدا ومن ث ّم أكرث ً
قبول .وأشار أدلر إىل أن الحاخامات،
الذين ينقسمون وفقًا للمعسكر الذي ينتمون إليه ،كلهم
يقبلون آراءها.
تحدث روني بار-أون ،وهو وزير سابق رفيع املستوى،
ً
قائل« :هي ذئب يرتدي ثياب الحمالن .هي ليست ما
تتوقعه ممن ينتمي حركة دينية قومية ،وهذا يخدمها.
هي تجعل األشخاص املعارضني ملا يمثله حزبها يهدأون
ملا يرونه يف أفكارها ،ويف الوقت ذاته يشيد مؤيدوها
بحنكتها».

كيف دخلت عالم السياسة؟
تتحدث إييلِت نفسها عن ذلك فتقول« :كانت آرائي
يمينية منذ سن مبكرة ج ًدا .وخالل خدمتي يف الجيش،
وهو بمثابة بوتقة انصهار (لألفكار) ،تعرفت عىل
الصهيونية الدينية ،وأصبحت عىل اتصال بذلك الوسط
عىل أساس أيديولوجي» .بعد انتهائها من خدمتها
العسكرية ،درست إييلِت الهندسة اإللكرتونية وعلم
الحاسوب ،وعملت يف رشكة «تكساس إنسرتومنتس»
العمالقة ملدة خمس سنوات ،ثم تزوجت من طيار مقاتل
سابق يف سالح الجو اإلرسائييل ُيدعى أوفري ،ويعمل اآلن
مدرب طريان يف سالح الجو اإلرسائييل ،ولديهما طفالن.
حولت إييلِت أيديولوجيتها إىل وظيفة؛
يف عام ّ 2006
فعملت مدير ًة ملكتب بنيامني نتنياهو« .يف ذلك الوقت كان
نتنياهو هو رئيس املعارضة ،ولم يكن لديه سوى  12مقع ًدا
يف الكنيست ،ولم يعتقد الناس أنه سيصل إىل أي يشء»
هكذا قالت إييلِت مبتسم ًة لنجاح رهانها.
خاضت إييلِت كذلك رهانًا ثان ًيا عندما عينت نفتايل
بينيت للعمل يف مكتب نتنياهو ،وهكذا اجتمع
الثنائي الذي يمثل قوة سياسية
خصما
جديدة ،واللذان يمثالن
ً
لنتنياهو اآلن ،تحت رعاية
نتنياهو .لم يكمل هذا الثنائي
سنتني يف مكتب نتنياهو ،حتى
تمت إقالتهما بشكل غري رسمي؛
بسبب خالفهما مع زوجة نتنياهو،
وهذا أمر معروف يف األوساط السياسية
أي من
اإلرسائيلية ،لكن حتى اليوم ال يتحدث ّ
إييلِت وبنيت يف السجل حول ما حدث.
بسبب قوة سارة نتنياهو وشدة عداوتها تجاههما،
اضطر بينيت وإييلِت إىل البحث عن مأوى سيايس
جديد غري الليكود .خضع حزب البيت اليهودي وقتها
إلعادة إحياء ،من خالل إبراز الوجوه الجديدة يف املقدمة
وإخفاء الحاخامات واملتطرفني وراءهم .يف االنتخابات
األخرية يف مارس (آذار)  ،2015حصل البيت اليهودي عىل
 7%فقط من مجموع األصوات ،لكن قادة الحزب الذي
يرتأسه بينيت ،وتأتي إييلِت يف املرتبة الثالثة ،نجحوا يف
استغالل أوراقهم بشكل جيد ،وهددوا بتفكيك التحالف
خالل املفاوضات املتوترة لتشكيل الحكومة؛ لذلك رضخ
نتنياهو وأعطاهم اثنتني من أهم الوزارات ،فتوىل بينيت
وزارة التعليم،

بينما كانت وزارة العدل من نصيب إييلِت .وبذلك انتهى
األمر بالنسبة لسارة نتنياهو ،التي لم ترغب يف تواجد
إييلِت كموظفة يف مكتب زوجها ،بأن أصبحت إحدى أل ّد
أعدائها (وزيرة للعدل).
من املهم أن نتوقف يف محطة أخرى يف حياة إييلِت،
والتي ساعدتها عىل بناء قاعدتها السياسية قبل أن
تدخل السياسة الحزبية .يف عام  ،2010أسست إييلِت،
بالتعاون مع بينيت ،حركة تسمى « »My Israelوهي
مبادرة عرب اإلنرتنت تشارك يف التشهري بأي شخص
شخص تعتربه غري وطني بشكل كاف .كان عرشات اآلالف
من التابعني للحركة عىل استعداد ملهاجمة أي شخص،
من خالل املكاملات الهاتفية والربيد اإللكرتوني ومنشورات
«فيسبوك» ،تحدده إييلِت ،وتضمن ذلك صحافيني
وممثلني ورشكاتٍ ،
وقاض عىل األقل .وقد طالبوا يف إحدى
الحاالت بإيقاف أحد املمثلني الذين دعموا مقاطعة
الفنانني للمستوطنات؛ مما أجربه عىل الرتاجع عن موقفه.
تقول إييلِت عن ذلك« :فعلنا ذلك يف الحاالت التي رأينا
فيها أن الناس قد تخطوا الحدود .كانت تلك هي طريقتنا
يف الكفاح ونرش الوعي حول هذه األمور».

كيف تحاول تغيير النظام؟
لم تضع إييلِت لنفسها هدف تغيري الخطاب الوطني
فحسب ،بل تغيري عقيدة اليمني اإلرسائييل كذلك.
تقول إييلِت« :إن الحكومات التي كانت يف السلطة قبل
دخويل أنا وبينيت عالم السياسة ،وقبل أن يصبح حزب
البيت اليهودي قو ًيا ،كانت حكومات يمينية ،لكنها
تتبع سياسات اليسار .لم تحاول هذه الحكومات تغيري
الحمض النووي لألنظمة املختلفة (النظام القضائي
واإلعالم واألوساط األكاديمية) ،أما أنا فقد وضعت
أمامي هدف تغيري هذه األنظمة من الداخل ،وأعتقد
أنني نجحت يف ذلك .قد يكون هذا هو ما يخيف الناس؛
ألن هذه النخب احتفظت بمكانها لسنوات عديدة ،واآلن
يتغري كل هذا فجأة».
يف خالل عام من تويل إييلِت وزارة العدل ،تغريت بنية
املحكمة العليا؛ إذ تقاعد ستة من أصل  15قضائ ًيا
لوصولهم سن التقاعد؛ مما أعطى الفرصة إلييلِت لتعيني
خلفائهم .يف البداية كان األمر مجرد صدفة ،لكن إييلِت
استطاعت استغالل املوقف جي ًدا فيما بعد .ترأس إييلِت
لجنة اختيار القضاة ،والتي تعني قضاء لجميع املحاكم
اإلرسائيلية ،وتتكون من تسعة أعضاء من السياسيني
والقضاة واملحامني .هددت إييلِت بتقليص سلطة القضاة
يف اللجنة وتأجيل تعيني رئيس املحكمة العليا؛ األمر الذي
جعل القضاء يوافقون عىل الشخصيات التي عينتهم
إييلِت ،بعد أن كانوا معارضني لهم .تقول إييلِت عن ذلك
بنربة رضا« :أعتقد أن اليمني بأكمله ،وكذلك الصهيونية
الدينية واملعسكر املحافظ ،لم يعد يعاني من التمثيل
الضعيف يف املحاكم».
انتقد ُمردخاي كريمنيتزر ،وهو باحث بارز يف
معهد ديمقراطية إرسائيل ،هذه التعيينات بشدة
يف حديثه لليفي،
وقال« :لقد عينت (إييلِت) قضاة تصفهم
باملحافظني ،لكنهم يف جوهرهم يحملون نفس
أفكارها».
وأوضح كريمنيتزر أن املحكمة العليا هي آلية الرقابة
الفعالة الوحيدة للترشيع والحكومة ،يف الوقت الذي
تحظى فيه السلطة التنفيذية بأغلبية الكنيست يف ظل
النظام الربملاني اإلرسائييل .وقال كريمنيتزر« :إن إحدى
الطرق لتدمري الديمقراطية هي تدمري امللجأ األخري
للرقابة والتوازن ،وإن أكرث األساليب أناقة للقيام بذلك
هو ملء املحاكم بقضاة يؤيدون كل ما تقره الحكومة».
وأضاف كريمنيتزر« :لن تنجح هذه الخطوة بنسبة
 ،100%ألنه حتى إن كان القضاة متحفظني؛ فهم يف نظام
له أخالقيات وتاريخ ،لكن عندما يكون كل ما تبقى من
الرقابة والتوازن هي رشارة العدالة التي تنتظرها من قضاة
رجعيني ،فنحن إذًا يف ورطة».
بالنسبة إلييلِت ال يقترص األمر عىل سريأس املحكمة
العليا فقط ،بل إن األمر يتعلق بأسلوب القضاة يف
الحكم .يف أغسطس (آب)  2017يف املؤتمر السنوي
ُ
لنقابة املحامني اإلرسائيليني قالت إييلِت« :ال ينبغي أن
تستمر الصهيونية ،وأؤكد هنا أنها لن تستمر يف التنحي
لصالح نظام الحقوق الفردية .إن أحكام املحاكم ال تنظر
إىل الحفاظ عىل األغلبية اليهودية باعتبارها قيمة يجب
أخذها يف االعتبار» .أي أن إييلِت تعتقد أن املحاكم تميل
إىل الدولة الديمقراطية عىل حساب الدولة اليهودية،
وترى تغيري ذلك رضور ًيا.
موقفها من «قانون الدولة القومية»
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Theatlantic : The Woman Who
Could Be Israel’s Next Leader
Yonit Levi
Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu is fond
of showing his visitors an ancient seal unearthed in
Jerusalem, thought to date back more than 2,700
years. Its inscription is similar to the prime minister’s
family name—proof of the historic bond between the
Jewish people and their land, and perhaps (one might
surmise) also of the eternal bond between Netanyahu
and his office. After nearly a decade of unbroken rule,
the prime minister has created an aura of irreplaceability—for now. His brand, much like that ancient seal,
shows no sign of abrasion, and with an election year
fast approaching, it seems likely that he will continue
as prime minister.
However, since the proliferation of corruption cases
against him, a once unthinkable question has arisen
among both his supporters and his opponents: Who
will eventually replace him? Increasingly, in conversations in political circles, a surprising answer is emerging: Ayelet Shaked, the minister of justice.
A recent survey published in the Israeli daily Maariv
found that if Shaked were heading Likud, the party
would win the same number of Knesset seats—33 out
of 120—as it would under Netanyahu’s leadership.
This is no less than a sensation. The road from here
to there is long and tortuous: For starters, numerous
hungry contenders from within Likud are jockeying for
the crown. Shaked, meanwhile, is not even a member
of Likud but of its bitterest rival on the right, the Jewish
Home party. Still, if Netanyahu has a mirror on the
wall telling him that he’s the most popular guy in the
kingdom, this may be the moment his political Snow
White makes her appearance.
How did an unknown computer engineer transform
herself into a potential prime minister in just five
short years? How did a woman who once worked for
Netanyahu become one of his most formidable rivals?
And how did a secular woman from left-leaning Tel Aviv
become the most successful spokesperson for the religious-nationalist party and the settlement movement it
strongly supports?
Even in Israel—a land of milk, honey, and a fresh news
item every 60 seconds—Shaked, just 42 years old, is a
head-spinning success story. She’s far from being in the
consensus; some admire her deeply, while others see
her as nothing less than a danger to democracy.
But even her fiercest detractors admit that she
is the most effective player currently operating in Israel’s roiling political arena.
“I see myself as someone who’s come
along to be a counterbalance,” Shaked
tells me at a recent meeting at the Ministry of Justice in Jerusalem. “For many
years, the courts had a liberal slant, and
my tendency is more conservative.” This
doesn’t even begin to scratch the surface
of Shaked’s agenda.
She’s not religious—which is unprecedented
for someone so central to a national-religious
party like Jewish Home—and she doesn’t live in
the settlements. She was raised in Tel Aviv, the liberal
stronghold of Israel, but her ideology is deeply rooted
in the hard right that opposes any evacuation of West

Bank settlements; that views the Oslo Accords and a
Palestinian state as an unmitigated catastrophe for Israel; that believes the courts, the media, and academia
all lean strongly toward the left. Shaked promises to
change all that.
It is precisely her contradictions that give her power
and a unique standing within her own party, as well as
in the wider political arena.
Shiloh Adler, a prominent settler leader, tells me: “She
doesn’t come from the religious-nationalist sector,
and she’s not labeled as a member of one camp or
another [within that sector]. This gives her a space
that’s interest-free and significant. The rabbis, who are
divided according to which camp they belong to, all
accept her opinion.”
Roni Bar-On, a former senior government minister,
offers a less favorable analysis in an interview. “She’s
a wolf in sheep’s clothing,” he says. “She’s not what
you’d expect from the religious-nationalist movement, and this works in her favor. The people who are
disturbed by what her party represents are soothed
by what they see in her, and her base applauds her
shrewd sophistication, as in, ‘We slipped in a front
someone who captures their minds and does it better
than we do.’”
Shaked herself explains it thus: “I was right wing in my
outlook from a very early age, and during my service
in the army, which is a melting pot, I was introduced to
religious Zionism. I connected with that circle of people
on an ideological basis.” After completing her military
service, she studied electronic engineering and computer science, worked for five years for the tech giant
Texas Instruments, and married Ofir, a former Israel
Air Force (IAF) combat pilot who is now an IAF flight
instructor. They have two children. In 2006, however,
she turned her ideology into a profession and forged a
connection with Netanyahu, becoming his office manager. “At the time, Netanyahu was the spurned leader
of the opposition, he had only 12 Knesset seats, and
people didn’t think he would ever get anywhere,” she
recounts, smiling at the outcome of her bet.
To read the rest of the article go to: www.theatlantic.com

Benjamin
Netanyahu’s position
seems secure for now.
But an unexpected candidate from
the hard right is waiting
for her moment to
challenge him.
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الجنسية اإلرسائيلية للفلسطينيني الذين يعيشون
 «بالتأكيد يمكننا: وقد علقت إييلِت عىل ذلك قائلة،هناك
 تستغرق هذه. ألف مواطن فلسطيني100 استقبال
 يف الوقت الحايل تبدو الخطة وكأنها.العمليات وقت ًا لتكتمل
 لكنني أعتقد أنه – ببطء وتدريج ًيا – سوف،خيال علمي
.»يدرك الجميع أنها ممكنة الحدوث
تعلم إييلِت أن خطة ضم املنطقة ج ستضع إرسائيل
،يف مسار تصادمي حتى مع اإلدارة األمريكية الحالية
 تقول.وبالطبع سيصبح األمر أسوأ لو تغريت اإلدارة
 إنه من املستحيل تجاهل التغيري الجاري يف الحزب:إييلِت
.»ً وأن الحزب يصبح أقل «صهيونية،الديمقراطي األمريكي
وعندما سألتها ليفي إذا ما كان ذلك نتيجة العمليات التي
أيضا نشهد اكتساب
ً  «نحن: أجابت،تحدث يف إرسائيل
 ليس فقط،الرواية الفلسطينية قو ًة بني األوساط الليربالية
.أيضا
ً  ويجب علينا التعامل مع ذلك،يف الواليات املتحدة
من الواضح أن الديمقراطيني سيعودون إىل السلطة يف
 ومن الواضح أنه،دائما ما تتغري هناك
ً مرحلة ما؛ فاألوضاع
 وتوضيح ما،يجب علينا الحفاظ عىل عالقات جيدة معهم
.»يجري يف إرسائيل

ماذا عن مستقبلها الشخصي؟
،إن انجراف إييلِت بقوة تجاه يعزز موقف حزبها باستمرار
 يف الساحة السياسية اإلرسائيلية.وموقفها نفسها كذلك
ِ
وتكرارا باعتبارها وريث ًا
مرارا
ً
ً  تسمع اسم إييلت،املضطربة
ً
 تعلم إييلِت أنه من املعتاد أن يدعم الجناح.محتمل للعرش
 «أنا ال أستبعد هذه: وتقول،اليميني يف إرسائيل زعيمه
 أعتقد أن كوني امرأ ًة يبعث رسالة مهمة.)الفكرة (ترشحها
 فإن نفتايل بينيت هو، لكن يف عهد ما بعد نتنياهو.للغاية
 هذا ال يعني بعد مسرية.رئيسا للوزراء
ً األنسب ليكون
 وكعضوة يف الكنيست ووزيرة،مهنية طويلة يف السياسة
.» أنه أمر ال أريده يف املستقبل البعيد،للعدل
ماذا لو حدثت ظروف سياسية تمكنها من تجاوز بينيت؟
: وتقول،تجيب إييلِت بأن هذا غري ممكن
«ال أحد يحصل عىل رئاسة
 لكي تكون.الوزراء كهدية
رئيسا للوزراء تحتاج إىل
ً
،محاربة كيانات عديدة
حازما
يجب أن تكون
ً
 لن تتهادى،ج ًدا
 وحال ًيا،إليك
يبدو رئيس
الوزراء نتنياهو
هو الشخص
تصميما
األكرث
ً
رئيسا
ً ليكون
.»للوزراء

ينقلنا ذلك للحديث عن مصري قانون الدولة القومية املثري
 والذي ُيع ِ ّرف إرسائيل، والذي أيدته إييلِت بقوة،للجدل
 ومن ثم يشجع عىل،كدولة قومية للشعب اليهودي
االستيطان اليهودي دون ذكر مفهوم املساواة عىل النحو
 وقد قوبل.املنصوص عليه يف إعالن استقالل إرسائيل
 حتى إن،القانون باإلدانة والرفض عىل مستوى عاملي
 والذي يمتلك سلطة،رئيس إرسائيل نفسه رؤوفني ريفلني
 ووصف ريفلني. لكنه لم ينجح، تدخل لعرقلته،محدودة
 وقد. وليس عن السيادة،القانون بأنه تعبري عن الخوف
تحدث ريفلني إىل ليفي يف بداية سبتمرب (أيلول) املايض
ً
يهودي كان أو غري
، «كل مواطن يف دولة إرسائيل:قائل
ّ
 يجب أال يحصل الفرد عىل. هو مواطن متسا ٍو،يهودي
ّ
.»أيضا أنه متسا ٍو
ً  بل يجب أن يشعر،املساواة فحسب
 تؤكد إييلِت أنه «ال يوجد تناقض بني حقيقة،من جانبها
،أن إرسائيل تتمتع باملساواة الفردية الكاملة للمواطنني
 ربما لو.لكن الحقوق الوطنية تمتد للشعب اليهودي فقط
أُدرجت كلمتا اليهودية والديمقراطية يف النسخة النهائية
.» لكان من األسهل قبوله،للقانون
بعد إقرار القانون ُسئلت إييلِت عن إذا ما كانت املحكمة
 «سيكون: فأجابت بتحذير شديد اللهجة،العليا ستلغيه
ً ذلك
 تم تفسري ذلك بأنه تهديد مبارش من وزيرة.»زلزال
 فردت إييلِت يف حديثها لليفي،العدل للمحكمة العليا
 لقد كنت أصف املوقف، «بالطبع لم أقصد التهديد:قائلة
 لو كانت قد فعلت. واملحكمة ال ُعليا لن تقوم بذلك،فقط
.» لقامت حرب بني السلطات،شيئًا مثل ذلك
يف حديثها لليفي قالت الرئيسة املتقاعدة للمحكمة
 «إن ترصيحات وزيرة العدل أييلِت: دوريت بينش،العليا
.إييلِت تتجاوز التوترات العادية بني مؤسسات الحكومة
 وهو عمل يمثل،إنه تهديد للمحكمة قبل إصدار حكمها
 هنا توجد مشكلة يف فهم ماهية.رضبة الستقالل القضاء
.الديمقراطية… يقوم النظام عىل الفصل بني السلطات
واملحاكم منوطة بالرقابة والتوازن املناسب واملراجعة
 السلطتني الترشيعية:القضائية للفرعني اآلخرين للحكومة
. مع الحفاظ عىل التوازن يف تقسيم أدوارهما،والتنفيذية
.هذا هو التوازن الذي تسعى وزيرة العدل إىل تقويضه
،إن قانون الدولة القومية معلّق اآلن أمام املحكمة العليا
ويحظر عىل أي سيايس أن يتخذ موقفًا بشأنه قبل أن ت ُبت
.»املحكمة يف القضية
حتى ولو لم تنجح رسالة إييلِت يف تحقيق الهدف املرجو
 فإنها هي وبينيت لديهما مرشوع قانون لتقليص قدرة،منها
.املحكمة العليا عىل إلغاء القوانني التي أقرها الكنيست
ً رد كريمنيتزر عىل ذلك
 «تقول إييلِت إن الكنيست:قائل
 أعتقد أن الكنيست يف. لكن هذا أمر قابل للنقاش،عقالني
 نحن.تماما
ً السنوات األخرية قام بأشياء ليست عقالنية
 وهذا،اآلن نمر بعملية ترشيع ترض بحرية التعبري واملساواة
 ونوع من األنظمة ينزع رشعية،نوع من االضطهاد السيايس
.» لكنه ُمعارض للنظام،وضع قانوني
 وتقول،لكن إييلِت كعادتها لم تتأثر بهذه االنتقادات
يدمر
ّ «يوجد يف الكنيست توازن لن يسمح بتمرير ترشيع
 إذا كان الكنيست يمرر قانونًا يلغي حق.الديمقراطية
 أو، أو األشخاص ذوي الشعر األحمر،التصويت للنساء
 فهذا،مرشوع قانون يمدد فرتة واليته لخمس سنوات أخرى
 يف مثل هذه الحاالت ال أعتقد أنه.يعني انهيار الديمقراطية
.»حتى املحكمة ستكون قادرة عىل إنقاذنا من أنفسنا
،حققت إييلِت نجاحات هامة عىل املستوى القضائي
لكنها لم تحقق ما ترجوه حتى اآلن فيما يتعلق بشئون
 يحاول بينيت وإييلِت تقديم خطة لضم «املنطقة.الدولة
، من مساحة الضفة الغربية60%  والتي تمثل نحو،»ج
 ستتطلب هذه الخطة إعطاء.وتقع تحت سيطرة إرسائيل
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"الجهاديون" ليسوا مسلمين فقط..

أشهر  4جماعات مسيحية ويهودية
مسلحة في العالم
كتابة وتحرير  :مصطفى مصيلحي
تعاني الجاليات اإلسالمية ،وكذا املهاجرون يف الكثري من دول العالم ،من عواقب انطباع عام ك َّونه املجتمع الغربي عن اإلسالم واملسلمني ،هذا االنطباع السلبي الذي تك َّون عرب عقود من
تناول وسائل اإلعالم الغربية لألخبار املتعلقة ببعض الجماعات املسلحة؛ مثل «تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)» و«تنظيم طالبان» ،إذ يؤدي تناول أخبار هذه الجماعات ،والتي تتعلق
يف مجملها بحوادث عنف وإهدار حقوق اإلنسان ،بشيوع ارتباط رشطي بني اإلسالم والعنف؛ وكأن العالم يخلو من هذه الجماعات املسلحة ،إال يف البالد اإلسالمية.
وبتناول بسيط لتاريخ الجماعات الدينية املسلحة يف العالم ،نجد – مع بعض البحث – أن هذه الجماعات ليست حك ًرا عىل دين معني ،ولم تخل جماعة برشية من وجود متشددين تجاه
أفكارهم يستخدمون العنف لفرضها ،أما املزيد من البحث ف ُيظهر أن ظروف نشأة هذه الجماعات ال تتوقف فقط عىل العامل الديني أو العقدي ،بل تمتد وتتشعب إىل عوامل سياسية
واجتماعية وإثنية متداخلة.
ويف تقرير ملركز قانون الحاجة الجنوبي عن «اإلرهاب» – بحسب وصف املركز – ففي الواليات املتحدة األمريكية جاءت نتيجة دراسة أجريت يف الفرتة من العام  2009وحتى  2015بأن
عددا أكرب ممن قُتل عىل يد الجهاديني املسلمني ،والحقيقة أن هذه اإلحصائية تمتد ألكرث من هذه الفرتة ،وهو ما سنعرضه
اإلرهابيني املحليني غري املسلمني يف أمريكا قتلوا من الضحايا األبرياء
ً
يف هذا التقرير ،مع تعريف لبعض الجماعات املسلحة التي تفاعلت مع الدين بأنماط انتهت نتائجها إىل العنف والقتل.
" - 1جماعة جيش الله" ..الحرب على اإلجهاض
بدأت هذه الجماعة املسيحية نشاطها يف الواليات املتحدة األمريكية منذ
عام  1980تحت إرشاف قائد ظاهر للحركة ،وهو الكاهن والقائد الديني
دونالد سبيتز ،وتصف الوثائق الحكومية األمريكية سبيتز بأنه مدير املوقع
اإللكرتوني لجماعة الجيش ،وكذلك املستشار الروحي للوزير السابق

لعمليات اإلجهاض ،وكان من ضمن نشطاء هذه الجماعة بول جينينجز
هيل ،والذي ا ُعدم حقنًا بالسم يف سجن مدينة فلوريدا عام 2003؛ عقا ًبا
الرتكابه جريمة قتل طبيب اإلجهاض جون بريتون وحارسه جيمس باريت يف
عام  ،1994وجون يس سالفي ،الذي قتل اثنني من موظفي االستقبال عندما
اقتحم عيادة تنظيم أرسة يف بروكلني ،وإريك رودولف ،والذي يقيض حياته
اآلن يف السجن ملشاركته يف عدة أعمال عنف ،منها :حادث تفجري الحديقة

قتل مقدمي خدمة اإلجهاض؛ بأن وضعت الجماعة املؤسسة ً
دليل موج ًها
للناشطني يرشح كيفية تنفيذ العمليات ،ومحارصة مقدمي خدمة اإلجهاض
ومهاجمتهم وقتلهم ،العدد الحقيقي للمنتمني لهذه الجماعة يف الواليات
أعدادا كبرية من
واضحا ،لكن التقديرات ترجح
املتحدة األمريكية ليس
ً
ً
األعضاء واملتعاطفني.
انتهجت الجماعة عدة طرق إلجبار األطباء عىل إغالق عياداتهم ،بداية
من غمر أجهزة العيادة بحمض البوتريك ،ثم إشعال الحرائق فيها وتهديد
األطباء بإلقاء القنابل التي رشح دليل التحركات والعمليات الخاص بهم
كيفية صناعتها واستخدامها ،وبالفعل تم تنفيذ هجومني باستخدام القنابل
يف وقت واحد عام  ،1984وانتها ًء باستخدام الجماعة لورقة الرتهيب األقوى:
قتل املمرضني واألطباء بهذه العيادات.
" - 2جيش الرب للمقاومة" ..جناح آخر للعنف في أفريقيا

بول هيل ،الذي أُدين بقتل طبيب وحارسه الخاص ،إذ بدا أن هدف هذه
الجماعة يف البداية كان قتل كل األطباء واملمرضني العاملني عىل تقديم خدمة
اإلجهاض ،وكذا حرق كافة العيادات العامة والخاصة التي تقدم هذه الخدمة.
كان أول ظهور حقيقي لـ«جماعة جيش الله» يف عام  ،1982عندما خطف
نشطاء من الجماعة ومكافحون لإلجهاض الطبيب هيكتور زيفالوس وزوجته،
وأجربوه عىل تصوير مقطع مصور وإرساله إىل الرئيس األمريكي رونالد
ريجان ،بعد ذلك شجعت الجماعة قتل األطباء ومقدمي الرعاية الصحية
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شعار جماعة جيش الله

األوليمبية يف أتالنتا عام .1996
مربرا ترصفه برغبته يف لفت انتباه وسائل
اعرتف رودولف بمشاركته فيهً ،
اإلعالم ملعارضة حق املرأة يف اإلجهاض ،وكذلك مايكل فريدريك جريفن
الذي يقيض عقوبة السجن املؤبد بعد قتله ديفيد جون طبيب أمراض النساء
والتوليد يف والية فلوريدا عام .1993
اعتمدت الجماعة عىل عدد غري محدود من األعضاء لتنفيذ مهمتهم يف

أسس جوزيف كوني هذه الجماعة يف أوغندا عام  1987بني مجتمعات
األشويل العرقية ،والتي عانت من انتهاكات عنيفة مارستها عليهم الحكومات
األوغندية املتعاقبة يف السبعينات والثمانينات ،حتى حكومة الرئيس يوري
موسيفيني ،والذي كان هدف جوزيف كوني الرئيس هو إسقاط حكمه.
بدأ جوزيف كوني بمجموعة من املسيحيني األصوليني ،ودعا إلرساء قواعد
تأييدا كبريًا يف بداية
حكومة أصولية مسيحية يف بلده ،وبالرغم من أنه نال
ً
نشاطه املسلح؛ إال أنه خرس كل الدعم من املدنيني بعدما قامت املجموعة
بخطف وقتل وتهديد املدنيني يف شمال أوغندا ،والتفنن يف تعذيبهم؛ إذ كانت
املجموعة تقطع شفاه وأنوف وآذان وأيدي وأقدام املخطوفني.
ارتكب جيش الرب للمقاومة ،آالف االنتهاكات بني القتل واالختطاف والرتهيب
وتهديد اآلمنني بجيش قوامه اآلالف ،بعدما بدأ بـ 300مقاتل فقط؛ ويف واحدة
ً
مقاتل منطقة ماكومبو يف
من أقىس مذابح جيش الرب للمقاومة دخل 30
مقاطعة أوت أوييل من شمال الكونغو ،وقتلوا ما ال يقل عن  345مدن ًيا،
وخطفوا  250آخرين يف أربعة أيام من القتال املستمر .ووصلت الخسائر يف
شمال أوغندا أشدها بني عامي  1987و2006؛ إذ اختطف ما ال يقل عن 20
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ألف طفل ،ونزح نحو  2مليون شخص نحو املخيمات املوجودة عىل الحدود،
وشدت قرى كاملة.
ومات عرشات اآلالف من املدنينيُ ،
امتد جوزيف يف نرش نشاطه املسلح من مقره يف أوغندا إىل أجزاء من الكونغو
الديموقراطية بني عامي  2005و ،2006وجنوب السودان ،وجمهورية أفريقيا
الوسطى منذ عام  ،2008نتيجة الحمالت العسكرية العديدة التي تتبعتهم
عرب الحدود ودفعتهم لالتجاه لهذه الدول ،وبالرغم من أن «جماعة جيش
الرب» لم يعد لها أثر حي يف شمال أوغندا ،إال أن نشاطها املسلح ال يزال
مستمرا يف ارتكاب انتهاكات ضد مواطني املنطقة الحدودية بني جنوب
ً
السودان والكونغو وأفريقيا الوسطى.
وبالرغم من أن جماعة «بوكو حرام» هي املمثل األسايس لكثري من أعمال
العنف القائمة عىل الدين يف أفريقيا ،إال أن تكتيكات جماعة جيش الرب
للمقاومة ،تتشابه مع تكتيكات «داعش» و«بوكو حرام» ،وكذلك توازي
الحكومة التي يسعى جوزيف كوني إىل إقامتها يف جنوب صحراء أفريقيا،
الوالية اإلسالمية التي يسعى «داعش» والجماعات املسلحة األخرى
إليها ،ونالت انتهاكات «جيش الله» من األطفال بشكل خاص ،لدرجة أنهم
استخدموهم يف تجديد صفوف الجيش؛ لكون التعامل معهم أكرث سهولة من
نادرا ما يثق فيهم الجيش ليصبحوا مقاتليه.
التعامل الكبار ،الذين ً
 - 3جماعة "كاخ" ..القتل الستعادة األراضي اإلسرائيلية
القديمة

«املقدسة» ،بحسبه.
وقامت الجماعة عىل أفكار مئري ،وهي إيديولوجيا أصولية دينية منبثقة
من أصول الديانة اليهودية ،مع كثري من الكراهية للفلسطينيني والعرب
واملسلمني ،واستلهمت هذه الجماعة الكثري من أفكار حركات يمينية متطرفة
وعنرصية يف الواليات املتحدة األمريكية.
ً
مجهول؛ حتى صدر
لم يكن من املعروف العدد الحقيقي ألفراد الجماعة ،وظل
بيان عن وزارة الخارجية األمريكية بمعلومات عن عددهم ،ورصحت الوزارة
دعما مال ًيا
يف بيانها بأن عدد األعضاء األساسيني أقل من  100عضو ،يتلقون ً
من املؤيدين ألفكارهم من الواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل وأوروبا ،وقد
استخدمت هذه الجماعة العنف من أجل توسعة الحكم اليهودي يف الضفة
الغربية ،وترويع الفلسطينيني ،وطردهم ،وصنفت وزارة الخارجية األمريكية
جماعة «كاخ» عىل أنها منظمة إرهابية يف عام  1994بعدما تشددت يف
أهدافها املتمثلة يف طرد العرب مما اعتربته األرايض اإلرسائيلية القديمة.
وبدأت كاخ نشاطها ضد عدوها بحمالت إثارة كراهية وتحريض عىل طرده
العرب من البالد ،وكانت أبرز هذه الحمالت يف النصف األول من الثمانينات
يف األرايض املحتلة عام  ،1948وقد أقدموا عىل ارتكاب أعمال عنف بحق
السكان الفلسطينيني ،باإلضافة لقيامهم بأنشطة رسية ضد فلسطينيي
املدن املحتلة ،مثل االعتداء عىل األفراد وإلحاق الرضر بممتلكاتهم ،وتخريب
املساحات الخرضاء ،بل وصل بهم األمر أحيانًا لقتل الفلسطينيني.
يف نيويورك عام  1990اغتيل الحاخام مئري ،ويف عام  1994حظرت الحكومة
اإلرسائيلية جماعة كاخ ،وصوت مجلس الوزراء اإلرسائييل باإلجماع عىل
القرار معتربًا الجماعة منظمة إرهابية ،واعتقل معظم املنضمني للجماعة يف
عام  2000بتهمة تنفيذ الهجمات وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية
األمريكية لعام  ،2006ورغم هذا لم يتوقف عنف كاخ؛ فقد ألقت الرشطة
اإلرسائيلية القبض عىل املتحدث السابق باسم كاخ يف أبريل (نيسان) 2002
عند محاولته ترك مقطورة محملة باملتفجرات بجوار مدرسة ومستشفى
بالقدس الرشقية ،ومنذ عام  2000وحتى اآلن ما زال االشتباه يف قيام أعضاء
قائما.
الجماعة بهجمات مسلحة – وفقًا لوزارة الخارجية األمريكية – ً
وتجدر اإلشارة إىل أنه يف عام  1994قامت جماعة كاخ بإطالق الرصاص يف
الحرم اإلبراهيمي بالخليل وقتل  29مصل ًيا ،ويف عام  1980قامت مجموعة
من أنصار كاخ – أسموا أنفسهم «ماشترييت» – بشن عدة هجمات لقتل
العديد من الفلسطينيني ،فيما سبق وأن أحبطت الرشطة اإلرسائيلية مخططًا
للجماعة لتفجري املسجد األقىص.
 .4جماعة «المملكة اإلسرائيلية» ..الموت لمن ال يدعم
إسرائيل

شعار حركة كاخ اليهودية – مصدر الصورة :ويكيبديا

أسس هذه الجماعة الحاخام مئري كاهان ،املتشدد األمريكي ،واملناهض
للعرب ،وعضو الربملان اإلرسائييل ،قبيل انتخابات عام  ،1973بهدف خفي
أسايس ،وهو السعي نحو حكومة إرسائيلية يهودية دينية ،وليست علمانية،
باإلضافة إىل هدف علني هو طرد الفلسطينيني من األرايض اإلرسائيلية

نشطت هذه الجماعة اليهودية يف خمسينات القرن املايض ،وتزعمها يعقوب
هروتي ،املقيم يف أمريكا ،وجمع معه زمالءه من جماعة ليهي الدينية املسلحة
وجندهم مع مراهقني يهود ،يف الوقت نفسه الذي تزعم فيه املجموعات
املجندة النشطة يف القدس ،وقد عرف اإلرسائيليون الجماعة باسم آخر ،وهو
جماعة «تزفريين تحت األرض» ،نسبة إىل قاعدة «تزريفني» العسكرية.
وأقدمت الجماعة أيضا عىل القيام بعمليات مسلحة تستهدف بعض البعثات
الدبلوماسية لدول رشق أوروبا منها
االتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا
احتجاجا عىل عدم منارصة هذه
ً
الدول إلرسائيل وسياساتها
يف األرايض املحتلة .فيما
حاولت الجماعة قتل
املستشار األملاني
كونراد أديناور مرتني
عن طريق إرسال

0037

احتجاجا عىل اتفاقية
قنابل تمت زراعتها يف مظروف خطاب رسمي،
ً
التعويضات التي وقعت عليها إرسائيل وأملانيا الغربية ،وكذلك كانت الجماعة
تطلق الرصاص عىل القوات األردنية املصطفة عىل طول الحدود يف القدس.

صورة ألعضاء من الجماعة

ردا عىل تعرض اليهود لالضطهاد
اتجهت الجماعة للعنف ،معلنة أن ذلك ً
يف البلدان الشيوعية بدرجات متزايدة ،ورغم أن أكرب عدد بلغه النشطاء
عضوا ،إال أن أنشطتهم بلغت قوتها الحقًا إىل أكرث من هذا
بالجماعة كان 20
ً
العدد ،ففي عام  1953كانت الجماعة سب ًبا يف قطع العالقات الدبلوماسية
السوفيتية اإلرسائيلية؛ إذ قام أعضاء الجماعة – وعىل رأسهم يوسف مينكس
– بزرع ً 70
رطل من املتفجرات داخل السفارة السوفيتية يف تل أبيب؛ ما خلف
انفجارا نتج عنه إصابة زوجة السفري وثالثة موظفني ،منهم مديرة منزل
ً
السفري ،باإلضافة إىل تدمري جزئي ملبنى السفارة.
ويف عام  1957تقدم اثنان من أعضاء الجماعة الغتيال زعيم بارز بني اليهود
يف املجر ،وهو الدكتور إرسائيل كاسترن بذريعة تورطه يف الوقوف أمام إنقاذ
آالف اليهود خالل الحرب العاملية الثانية ،وتعرض عازف الكمان جاشا
هيفيتز للهجوم من أحد أعضاء الجماعة عام 1953؛ ألنه كان يعزف مقطوعة
موسيقية للمؤلف املوسيقي األملاني ريتشارد شرتاوس املعروف بانخراطه
مع النظام النازي األملاني بقيادة أدولف هتلر؛ بهدف استمالة النظام لدعم
الفنون واملوسيقى يف أملانيا.
أيضا متفجرات بمبنى وزارة الرتبية والتعليم يف القدس
وزرع أعضاء الجماعة ً
عام 1953؛ بسبب دور الوزارة يف خطة الحكومة لعلمنة املهاجرين القادمني
من شمال أفريقيا ،وكانت هذه الحادثة سب ًبا يف القبض عىل أعضاء الجماعة
بعد القبض عىل منفذي العملية.

جوزيف كوني مؤسس جماعة جيش الرب
للمقاومة – مصدر الصورة :تايم
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أزمة مالية ينتظرها العالم في ..2020

لماذا قد يتحقق هذا السيناريو؟
ترجمة وتحرير  :مروة عبدالله

ثمة أسئلة عدة تربز حول أزمة مالية وشيكة يف عام  ،2020ربما تكون أشد وطأة من سابقتها يف عام  ،2008ولعل أهمها هل سيستمر النمو العاملي الحايل يف العام القادم عىل الرغم من العجز املايل الكبري
الذي تواجهه الواليات املتحدة األمريكية؟ هل صانعو السياسات متأهبون ملثل هذه األزمة؟ وما الذي سيفجرها؟ ومتى؟ جميعها أسئلة يتعرض لها التقرير املنشور عىل موقع «بروجيكت سينديكيت»
لكاتبيه «برونيللو روسا» و«نوريل روبيني».
يذكر التقرير أن عىل الرغم من أن االقتصاد العاملي شهد نم ًوا متزامن ًا لفرتة زمنية مستدامة ،فإنه حت ًما سيفقد زخمه يف ظل السياسات املالية غري املستدامة للواليات املتحدة ،والتي بدأت تسجل تراج ًعا
تدريج ًيا .ويشري التقرير إىل أن بحلول عام  ،2020سنكون بصدد مرحلة جديدة من التباطؤ ،وعىل عكس ما حدث يف  ،2008ستخلو جعبة الحكومات من األدوات السياسية الالزمة ملواجهة وإدارة هذه
املرحلة.
ويضيف التقرير أن عىل الرغم من مرور الذكرى العارشة النهيار بنك ليمان
محتدما حول أسباب وتداعيات األزمة املالية ،وهل
براذرز ،ما يزال الجدل
ً
جيدا من أجل التأهب لألزمة
ا ُستوعبت العرب املُستخلصة من تلك األزمة ً
القادمة أم ال؟ لكن من خالل استرشاف ما هو آت ،فإن السؤال األكرث أهمية؛ ما
الذي سيفجر األزمة والكساد العاملي القادم بالضبط؟ ومتى؟
وحسب ما جاء يف التقرير ،فإن من املتوقع أن يستمر النمو العاملي الحايل إىل
العام القادم ،وذلك بأخذ العجز املايل الكبري الذي تواجهه الواليات املتحدة يف
الحسبان ،وكذلك اتباع الصني لسياسات مالية وائتمانية فضفاضة ،وحفاظ
أوروبا عىل املسار اإلصالحي الذي تنتهجه .ولكن بحلول عام  ،2020ستكون
األوضاع ُمهيأة بالكامل لتفجر أزمة مالية ،يتبعها كساد عاملي كبري.

ويوضح التقرير أن هناك  10عوامل مسببة لمثل هذا السيناريو:

ً
ً
احتمال كبريًا بعدم استمرار سياسات التحفيز
أول ،يقول التقرير إن هناك
املايل املُتبعة حال ًيا يف الواليات املتحدة ،والتي ترفع معدل نموها السنوي إىل ما
فوق 2%؛ فبحلول عام  ،2020سوف ينضب هذا الحافز ،وسيؤدي عائق العبء
املايل إىل تراجع معدل النمو من  3%إىل ما دون .2%
ثان ًيا ،يوضح التقرير أن اقتصاد الواليات املتحدة يعاني يف الوقت الراهن
من التدهور بسبب سوء توقيت التحفيز املايل ،باإلضافة إىل ارتفاع معدالت
التضخم أعىل من املُستهدف ،وبنا ًء عىل ذلك ،سوف يواصل مجلس
االحتياطي الفيدرايل بالواليات املتحدة رفع معدل األرصدة الفيدرالية الحالية
من  2%إىل  3.5%عىل األقل بحلول عام  ،2020وهو ما سيؤدي بدوره إىل ارتفاع
معدالت الفائدة عىل املدى القصري والطويل ،باإلضافة إىل ارتفاع سعر رصف
الدوالر األمريكي.
يف الوقت نفسه ،يرتفع التضخم يف االقتصادات الرئيسية األخرى ،وسيساهم
ارتفاع أسعار البرتول يف وجود ضغوط تضخمية إضافية .وهو ما يعني أن
البنوك املركزية الرئيسية األخرى سوف تحذو حذو مجلس االحتياطي
الفيدرايل يف إرساء تلك السياسة النقدية ،والذي بدوره سيقلل السيولة
العاملية ،ويضع ضغوطًا تصاعدي ًة عىل معدالت الفائدة.
ثالث ًا ،يؤكد التقرير أن النزاعات التجارية إلدارة ترامب مع الصني ،وأوروبا،
حتما ستتصاعد ،ما سيؤدي بدوره إىل تباطؤ يف
واملكسيك ،وكندا ،وغريهم ً
النمو ،وارتفاع معدل التضخم.
راب ًعا ،يذكر التقرير أن استمرار سياسات الواليات املتحدة األخرى سيساهم
بطبيعة الحال يف زيادة حدة الركود التضخمي ،ما سيدفع مجلس االحتياطي
أيضا أن اإلدارة
الفيدرايل إىل رفع أسعار الفائدة املرتفعة بالفعل ،جدير بالذكر ً
األمريكية بصدد وضع قيود عىل االستثمار الداخيل والخارجي ،وكذلك حركة
التبادل التكنولوجي ،ما يرتتب عليه تعطل سالسل اإلمداد ،إضافة إىل القيود
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املفروضة عىل املهاجرين ،وهم رضورة ملحة يف سبيل الحفاظ عىل معدالت
ً
فضل عن أن تلك
النمو يف ظل شيخوخة الرتكيبة السكانية للواليات املتحدة،
السياسات ستعيق االستثمارات يف االقتصاد األخرض ،وليس لديها سياسة
خاصة بالبنية التحتية لعالج القصور يف جانب العرض.
خامسا ،أما عن بقية أنحاء العالم ،يقول التقرير إن عىل األرجح سوف يتباطأ
ً
تماما
النمو يف باقي أنحاء العالم ،إذ سرتى البلدان األخرى أن الفرصة سانحة ً
للثأر من سياسة الواليات املتحدة الحمائية ،وسيتوجب عىل الصني إبطاء
نموها كي تتمكن من التعامل مع القدرة الزائدة ،والقوة املفطرة ،وإال ستواجه
حادا .أما فيما يتعلق باألسواق الناشئة الهشة سلفًا ،ستظل تعاني
انهيارا ً
ً
من الضعف بسبب السياسات الحمائية ،واألوضاع املالية املتأزمة يف الواليات
املتحدة.
نموا ُمتباطئًا؛
سادسا ،ويف أوروبا
تحديدا ،يشري التقرير إىل أنها ستشهد ً
ً
ً
أيضا ً
وذلك بسبب تشدد السياسات املالية ،والخالفات التجارية .عالو ًة عىل ذلك،
قد تؤدي السياسات الشعبوية يف بعض البلدان ،مثل إيطاليا ،إىل ديناميكية
ديون غري مستدامة داخل منطقة اليورو؛ إذ سوف ت ُضخم «حلقة املوت» التي
تدور فيها الحكومات والبنوك صاحبة الدين العام من املشاكل الوجودية التي
اتحادا نقد ًيا غري مكتمل يعاني من تقاسم مخاطر غري متكافئ .وفقًا
تواجه
ً

لهذه الظروف ،قد يؤدي أي كساد عاملي آخر إىل خروج إيطاليا ،وربما بعض
الدول األخرى ،من منطقة اليورو كل ًيا.
ساب ًعا ،يشري التقرير إىل أن املبالغة الكبرية يف أسواق املال األمريكية والعاملية
قد تكون سب ًبا هي األخرى ،إذ بلغت نسبة السعر إىل الربحية يف الواليات
املتحدة  ،50%وهي نسبة أكرب من املتوسط التاريخي ،كما أصبحت تقييمات
األسهم الخاصة ُمبال ًغا فيها ،والسندات الحكومية أصبحت باهظة الثمن،
ً
فضل عن أن عائد االئتمان
نظرا إىل عوائدها املنخفضة ،وفائضها السلبي.
ً
املرتفع أصبح مكلفًا بشكل متزايد يف الوقت الراهن ،إذ ارتفع معدل الرفع املايل
للرشكات إىل مستويات تاريخية.
وعالوة عىل ذلك ،فإن مقدار الرفع املايل يف كثري من األسواق الناشئة وبعض
االقتصادات املتقدمة مفرط بشكل واضح ،إذ إن العقارات السكنية والتجارية
يف كثري من أرجاء العالم مكلفة للغاية .وبالتايل ،سوف يستمر تصحيح األسهم
والسلع وأرصدة الدخل الثابت يف األسواق الناشئة مع استمرار تراكم سحب
العاصفة العاملية ،ومع استرشاف املستثمرين وبداية تنبئهم بتباطؤ النمو يف
 ،2020ستعيد األسواق تسعري األصول الخطرة بحلول .2019
ثامنًا ،يضيف التقرير أن بمجرد حدوث التصحيح ،يصبح خطر انعدام
السيولة وحرق األسعار يف عمليات البيع والبيع بأسعار مخفضة أكرث حدة.
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Project-syndicate : The Makings of a 2020

Recession and Financial Crisis
NOURIEL ROUBINI , BRUNELLO ROSA

Although the global economy has been undergoing a sustained period of synchronized growth, it will inevitably lose steam as unsustainable fiscal policies in the US
start to phase out. Come 2020, the stage will be set for another downturn – and,
unlike in 2008, governments will lack the policy tools to manage it.
NEW YORK – As we mark the decennial of the
collapse of Lehman Brothers, there are still ongoing
debates about the causes and consequences of the
financial crisis, and whether the lessons needed to
prepare for the next one have been absorbed. But
looking ahead, the more relevant question is what
actually will trigger the next global recession and
crisis, and when.
The current global expansion will likely continue into
next year, given that the US is running large fiscal
deficits, China is pursuing loose fiscal and credit policies, and Europe remains on a recovery path. But by
2020, the conditions will be ripe for a financial crisis,
followed by a global recession.
There are 10 reasons for this. First, the fiscal-stimulus policies that are currently pushing the annual
US growth rate above its 2% potential are unsustainable. By 2020, the stimulus will run out, and
a modest fiscal drag will pull growth from 3% to
slightly below 2%.2
Second, because the stimulus was poorly timed,
the US economy is now overheating, and inflation
is rising above target. The US Federal Reserve will
thus continue to raise the federal funds rate from
its current 2% to at least 3.5% by 2020, and that will
likely push up short- and long-term interest rates as
well as the US dollar.1
Meanwhile, inflation is also increasing in other key
economies, and rising oil prices are contributing
additional inflationary pressures. That means the
other major central banks will follow the Fed toward
monetary-policy normalization, which will reduce
global liquidity and put upward pressure on interest
rates.
Third, the Trump administration’s trade disputes
with China, Europe, Mexico, Canada, and others will
almost certainly escalate, leading to slower growth
and higher inflation.
Fourth, other US policies will continue to add
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stagflationary pressure, prompting the Fed to raise
interest rates higher still. The administration is
restricting inward/outward investment and technology transfers, which will disrupt supply chains.
It is restricting the immigrants who are needed to
maintain growth as the US population ages. It is discouraging investments in the green economy. And it
has no infrastructure policy to address supply-side
bottlenecks.1
Fifth, growth in the rest of the world will likely
slow down – more so as other countries will
see fit to retaliate against US protectionism. China must slow its growth
to deal with overcapacity and
excessive leverage; otherwise a
hard landing will be triggered.
And already-fragile emerging
markets will continue to feel
the pinch from protectionism
and tightening monetary conditions in the US.
Sixth, Europe, too, will experience slower growth, owing to
monetary-policy tightening and
trade frictions. Moreover, populist
policies in countries such as Italy
may lead to an unsustainable debt
dynamic within the eurozone. The
still-unresolved “doom loop” between
governments and banks holding public
debt will amplify the existential problems of an incomplete monetary union
with inadequate risk-sharing. Under
these conditions, another global
downturn could prompt Italy and
other countries to

خفضا ألنشطة صناعة السوق والتخزين من ناحية
جدير بالذكر أن هناك
ً
 سيزيد التكرار املفرط والخوارزمي يف، وبالتبعية.السمارسة والوسطاء
 أما أدوات الدخل الثابت فقد،»التداول من احتمالية حدوث «انهيار رسيع
.أصبحت أكرث تركي ًزا يف التداول املفتوح والصناديق االئتمانية الخاصة
 فإن االلتزامات املقيمة بالدوالر يف القطاعات،ويف حالة انخفاض املخاطر
املالية لألسواق الناشئة واالقتصادات املتقدمة لن تستطيع الوصول إىل
 ويف ظل.مجلس االحتياطي الفيدرايل باعتباره آخر مالذ يمكن االقرتاض منه
 فإن الدعم الذي تقدمه البنوك،ارتفاع التضخم وتطبيع السياسات الجارية
. ال يمكن التعويل عليه كثريًا،املركزية خالل فرتة ما بعد سنوات األزمة
 أحد األسباب األخرى التي ذكرها كاتبا التقرير هو رد فعل ترامب مع،تاس ًعا
 إذ يوضحان أن ترامب كان يهاجم مجلس االحتياطي،2020 انتخابات عام
 ويتعجبان، يف اآلونة األخرية4% الفيدرايل بالفعل عندما كان معدل النمو
 عندما ينخفض،2020 حيال طريقة تعامله املنتظرة مع األمر يف انتخابات
، يف هذه الحالة. وتربز مشكلة فقدان الوظائف،1% معدل النمو إىل قرابة
ست ُتاح فرصة مغرية أمام ترامب الختالق أزمة سياسية خارجية من العيار
 خاصة إذا استطاع الديمقراطيون استعادة األغلبية يف مجلس،الثقيل
.النواب األمريكي خالل العام الجاري
 وكذلك لم يكن ليجرؤ،وبما أن ترامب قد بدأ بالفعل حر ًبا تجارية مع الصني
 فإن إيران هي الهدف األخري،عىل مهاجمة كوريا الشمالية املسلحة نوو ًيا
، فمن خالل إثارة مواجهة عسكرية مع هذا البلد.األفضل املُتاح أمامه حال ًيا
سيطلق صدمة ركود تضخمي جيوسيايس ال تختلف يف حدتها عن ارتفاع
 وبالتايل ُيصبح غن ًيا عن القول.1990 و،1979 و،1973 أسعار النفط يف أعوام
.كسادا عامل ًّيا أكرث حدة
إن من شأن ذلك أن يخلق
ً
 فإن، يذكر الكاتبان أن بمجرد نزول العاصفة الكاملة السابق ذكرها،وأخريًا
 فما يمكن.أدوات السياسة الالزمة لعالجها لن تجدي نف ًعا إىل حد بعيد
 فضال عن أن.أن يقدمه الحافز املايل مقيد سلفًا بسبب الدين العام الهائل
إمكانية اتباع سياسات نقدية خارج إطار السياسات التقليدية سوف تكون
 وعدم وجود فرصة لتخفيض،محدود ًة بسبب امليزانيات العامة املتضخمة
 أما عمليات اإلنقاذ املايل للقطاعات املالية يف الدول.معدالت الفائدة الرسمية
 والحكومات عىل شفري،التي شهدت طفرة جديدة يف الحركات الشعبوية
. سوف تكون شبه مستحيلة،اإلفالس
 عمل املرشعون عىل تقييد قدرة،يف الواليات املتحدة عىل وجه التحديد
 واملؤسسات،مجلس االحتياطي الفيدرايل عىل إمداد املؤسسات غري املرصفية
 أدى، ويف أوروبا.املالية الخارجية املثقلة بالتزامات مقيمة دوالر ًيا بالسيولة
صعود األحزاب الشعبوية إىل صعوبة متابعة اإلصالحات
 وتدشني،عىل صعيد االتحاد األوروبي
املؤسسات الرضورية للتعامل مع
.األزمة املالية والكساد القادم
مؤكدا عىل أن
ويختتم التقرير
ً
خالفًا ملا كان الوضع عليه يف
 عندما كان لدى الحكومات،2008
األدوات السياسية الالزمة للحيلولة
 فإن صانعي القرار الذين،دون السقوط الحر
 سيجدون أيديهم،سيواجهون االنهيار القادم
مقيدة سيما بعد أن بلغت مستويات الدين
معدالت أكرب مما كانت عليه خالل األزمة
 ربما تصبح، وعند حدوث ذلك،السابقة
أمدا من
ً األزمة والكساد أكرث حدة وأطول
.سابقتها

To read the rest of the article go to:
www.project-syndicate.org

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

0040

دين ودنيا Religion & life
العربــي األمريكــي اليــوم
ARAB AMERICAN TODAY

مسجدا!
أحدهم بنى 90
ً

 4سياسيين محاربين لإلسالم أسلموا في النهاية
كتابة وتحرير  :محمد صالح عبدالجواد

لعل أكرث ما تخشاه األحزاب اليمين ّية املتط ّرفة ،هو تعاطف أحد أعضائها مع الطوائف والجماعات التي يتهمها اليمني دائ ًما باإلرهاب ،ويحملها مسئولية إفساد الثقافة والقيم يف املجتمعات التي ينتمون إليها،
ّ
ّ
ً
فضل عن اضطهاد الطوائف املسلمة؛ إذ يعدون انتشار اإلسالم يف
ممنهجا ضد األجانب من مهاجرين والجئني،
ريا يف الدول األوروبية ،والتي تمارس اضطها ًدا
كب
ا
و
نم
نمت
التي
هي
اليمينية
التيارات
أشهر
ولعل
ً
ً
ً
أوروبا خط ًرا عىل هو ّيتها املسيح ّية اليهودية .ولكن يف هذا التقرير ،سوف ننقل لك أربعة أمثلة عن تجارب مختلفة ليمنيني متطرفني حاربوا اإلسالم يف البداية ،ولكنهم دخلوا بعدها يف اإلسالم ،وأصبح بعضهم
دعاة له يف مجتمعاتهم.
األسبوعي للرتجمة مع الالجئني الشيشانيني املسلمني؛
كان من أهم األسباب التي وفرت له املساحة للتحدث
واالشتباك مع املسلمني ،والتعرف عىل اإلسالم بصورة
للتحول من املسيحية إىل
أكرب ،حتى انتهى به األمر
ّ
اإلسالم.

فان دورن ..آمن باإلسالم بعد الفتنة

ماكسين بوتي ..اإلسالم يطرق أبواب اليمين
المتطرف
الفرنسي
ّ

يف أكتوبر (ترشين األول) عام  ،2014استقبل مجموعة
من قيادات حزب الجبهة الوطنية الفرنيس املعروف
بريدا إلكرتون ًيا
بعدائه للمهاجرين واملسلمنيً ،
يحمل فيديو ألحد أعضاء الحزب البارزين ،وعضو
املجلس املحيل يف باريس؛ يعلن فيه إسالمه ،ويطلب من
التعرف عىل اإلسالم
القيادات وجموع أعضاء الحزب
ّ
الحقيقي املسالم الذي تتوافق مبادئه مع املبادئ
األساسية التي يقوم عليها الحزب .ويرى ماكسني
بوتي أن التشويه اإلعالمي هو السبب الرئييس للسمعة
السيئة التي تالحق اإلسالم وحزب الجبهة الوطنية يف
أوروبا ،عىل الرغم من كونهما مشرتكني يف دعم الضعفاء،
ومساندتهم أمام بطش أصحاب رؤوس األموال ،حسبه.
وقد شعرت قيادات الحزب بالحرج ،عىل رأسهم رئيسة
الحزب واملرشحة الرئاسية السابقة مارين لو بان من
فيديو ماكسني بوتي ،عضو إدارة الحزب بباريس ،وصدر
قرار عىل الفور بإيقافه من الحزب.
ويحكي بوتي أنه كان مسيح ًيّا يتبع الطائفة الكاثوليكية،
وأخذ القرار بالتحويل إىل دين آخر عندما قرأ اإلنجيل
ووجد من وجهة نظره أن به الكثري من التناقضات ،ولكنه
وانفتاحا،
عندما قرأ القرآن وجد أن اإلسالم أكرث عقالنية
ً
واتخذ ماكسني بوتي قراره بعد أن خاض الكثري من
تعرف عليه
النقاشات والجداالت مع أحد األئمة املسلمنيّ ،
خالل إحدى الحمالت االنتخابية مطلع عام  .2014ويف
حوار له مع جريدة « »Le Parisienدافع بوتي عن اإلسالم
وأرص عىل تربئته من أفعال املتطرفني ،خصوصًا الدولة
اإلسالمية ،وقال« :اإلسالم لم يأمر بقطع رؤوس الناس؛ بل
يوحد جميع الرجال والنساء يف العالم».
اإلسالم نزل لكي ّ
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يف عام  ،2008شارك السيايس الهولندي أرنود فان دورن،
يف صناعة فيلم بعنوان «الفتنة» الذي يصف اإلسالم
واملسلمني بالعنف وعدم التسامح ،والطمع يف السيطرة
عىل العالم ،وقد أنتج هذا الفيلم حزب الحرية الهولندي،
املعروفبإيديولوجيته اليمنية املعادية للمهاجرين،
وخطابه املحارب لإلسالم وللمسلمني ،ولكن فان دورن
لم يكن يعلم أنّه سوف يأتي عليه اليوم الذي يرتدي
فيه الجلباب اإلسالمي األبيض ،ويقف باك ًيا أمام قرب
نبي اإلسالم محمد -صىل الله عليه وسلم -بعد أن
يؤدي مناسك الحج ألول مرة عقب اعتناقه اإلسالم يف
ّ
أبريل (نيسان)  ،2013بعد سنوات من العمل تحت
مظلة حزب الحرية الهولندي ،الذي نعته بعض من
أعضائه بالخيانة عقب إعالنه اعتناق الدين اإلسالمي.
وبدأت ميول فان دورون نحو اإلسالم بالتدريج؛ فالبداية
كانت بقراءة القرآن وتفسرياته ،ثم أقنعه أحد معارفه
بزيارة مسجد يف مدينته ،ولقي هناك ترحي ًبا كبريًا عىل
يوما بأكمله
عكس ما كان يتوقع ،ومكث يف املسجد ً
يتحدث مع املسلمني ،وعندما حكى فان دورن عن شعوره
بهذه التجربة قال« :كنت أشعر باالرتباك يف البداية،
تغي هذا الشعور إىل إحساس بالدفء
ولكن رسعان ما ّ
والسالم الداخيل» .وبعد عام واحد فقط؛ حدثت مفارقة
أخرى يف حياة أرنود فان دورن ،وذلك عندما أعلن ابنه
«إسكندر» اعتناقه اإلسالم ،وجاءت هذه الخطوة بعد أن
الحظ السالم الذي حل عىل والده؛ فبدأ بدراسة القرآن
بصحبة صديق مسلم له يدعى «يونس» ،الذي يقول عنه
جديدا عن
حريصا أن يتعلّم منه شيئًا
إسكندر إنه كان
ً
ً
اإلسالم كل يوم .وبعد ذلك انطلق إسكندر مع والده يف
رحلة التعمق يف الدين اإلسالمي ،وتبنّي مبادرة للتعريف
باإلسالم وتصحيح صورته.

أرنود فان دورن مع ابنه إسكندر بعد اعتناق اإلسالم-

كارسيفاك ..من متطرف يهدم المساجد إلى
مسجدا
مسلم يبني 90
ً

آرثر فاجرن
أخيرا في اإلسالم
آرثر فاجنر ..وجد هويته
ً
قبل أن ينتهي عام  ،2017وبالتحديد يف يناير (كانون
الثاني) املايض؛ تناولت الصحف العاملية خرب إسالم
السيايس األملاني «آرثر فاجرن» ،الذي ينتمي لحزب
البديل األملاني – ثالث أكرب حزب يف أملانيا -والذي يعرف
بعدائه للمهاجرين واملسلمني ،حتى إ ّن أحد شعارات
حمالت الحزب لالنتخابات الربملانية السابقة كان
«اإلسالم ال ينتمي إىل أملانيا».
ويحاول الكثري من السياسيني التابعني للحزب واملمثلني
له ،سواء يف الحكومة أم الربملان ،معارضة انتشار املساجد
يف أملانيا ،ويف أحد البيانات الرسمية للحزب ،طالب الحزب
الرشطة األملانية بإطالق النار عىل الالجئني الذين يحاولون
التسلل إىل أملانيا ،ألنهم – من وجهة نظر الحزب -يمثلون
خطرا عىل املواطنني األملان ،وثقافتهم الغربية املحافظة،
ً
وحتى إن آرثر فاجرن نفسه انتقد املستشارة األملانية «أنجيال
مريكل» وقال إنها ارتكبت خطأ كبريًا عندما سمحت لالجئني
السوريني بالقدوم إىل األرايض األملانية.
ويف حوار مصور مع شبكة الـ«بي بي يس» الربيطانية،
أوضح فاجرن أنه طوال حياته يعاني من أزمة يف تحديد
هويته الثقافية؛ كونه أملان ًّيا ذا أصل رويس؛ وقال« :األملان
ال يعرفون أني أملاني ،والروس ال يعرفون أني رويس».
ويتابع آرثر فاجرن أنه وجد يف اإلسالم القيم املحافظة
تغي الكنيسة
التي تتفق مع مبادئه السياسية ،إذ إن ُّ
– من وجهة نظره -كان أحد األسباب التي دفعته نحو
اإلسالم ،ورضب ً
مثال بمعارضته مشاركة بعض القساوسة
الربوتستانت يف مظاهرة لدعم حق املثليني جنس ًيّا يف
الزواج ،مما يتعارض مع مبادئ األنجيل ،من وجهة نظر
تطوع آرثر فاجرن
فاجرنّ .
ورجحت بعض الصحف أن ّ

مسجد «بابري» هو نقطة خالف تاريخية بني الهندوس
واملسلمني يف الهند ،وذلك بعد أن قام حشد هندويس
يتكون مما يقرب من  150ألف شخص بهدم املسجد يف
ديسمرب (كانون األول) عام  ،1992وكان دافع الهندوس
لهدم املسجد التاريخي بعد خمسة قرون من بنائه؛ هو أن
املسلمني وقت حكم املغول املسلمني للهند قاموا بهدم معبد
كبري لإلله «رام» ،ومنذ هدم املسجد وحتى هذه اللحظة ،ما
قائما بني الهندوس واملسلمني.
يزال النزاع حوله ً
كان عىل رأس الحشد الذي هدم املسجد شخص
يدعى «كارسيفاك» ،وهو أول شخص صعد إىل قبة املسجد
ليهدمها .بعدها ،ويف أحداث تشبه سيناريوهات «بوليوود»
تحول كارسيفاك من املتطرف الذي هدم مسج ًدا،
الهنديةّ ،
إىل داعية إسالمي يسافر من بلدة هندية إىل أخرى لينرش
غي اسمه
تعاليم الدين اإلسالمي .ويقول كارسيفاك الذي ّ
متحمسا اندفع خلف اآلراء
إىل محمد عامر ،إنه كان شا ًبا
ً
السياسية املتطرفة ،وبعد هدم املسجد كان سعي ًدا للغاية؛
ألنه تمكن من خدمة املعتقد الهندويس الذي ينتمي إليه،
ولكنه حني عاد إىل منزله وجد عائلته الهندوسية العلمانية
يف منتهى الغضب ملا فعله ابنها ،وحينها شعر بالذنب ألول
وقرر التقرب من املسلمني واإلسالم ،حتى أعلن إسالمه
مرةّ ،
هو وصديقه «يوجندرا بال» الذي كان قد تعاهد معه بهدم
مسجد بابري وبناء معبد رام ،ولكنهم أعلنوا إسالمهم
وتعاهدا عىل بناء  100مسجد تكفريًا عن هدم مسجد بابري،
وحتى اآلن تمكنا من بناء  90مسج ًدا كبريًا يف الهند.

كارسيفاك
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Who were the Christian kings who fought Muslims,
then became friends of Islam?
Tolerance with the Arabs came to a peak when t he Sici lian King Roger II
invited the Arab Muslim geographer Abu Abdullah al-Idrisi to his court. (Wikimedia commons)
The period following the emergence of Islam in the seventh century witnessed intense struggle and competition between Arabs and non-Arabs.
Events display the tendency of non-Arab kings to be influenced by Arab and
Islamic culture.
Armah
Armah was the king mentioned by the
prophet in his speech.
He was known as the king of Abyssinia
and Axum, he was a Christian, and when
Muslims came he greeted them well in his
country where they enjoyed a prosperous
time.
Some sources have exaggerated the generosity of the king of Abyssinia, where it was
assumed that Armah converted to Islam
after a discussion he had with Jaafar ibn
Abi Talib, and that he hid his conversion
to Islam from his people, fearing that they
would not obey him anymore.

Leo III the Isaurian
Byzantine Emperor Leo III of Assyria, who
ruled during the period of 717-741 AD.
Leo III defended his capital against the repeated invasion attempts by the Umayyad
army led by Muslima bin Abdul Malik bin Marwan, and was greatly
influenced by Arab culture and
customs.
His contemporaries dubbed him
“Leo with the Islamic mindset”
according to Dr. Mohamed
Morsi al-Sheikh in his book
“The History of the Byzantine
Empire”.

Roger II of Sicily
During the twelfth
century AD in
Sicily, the largest
Mediterranean
islands emerged
a unique experi-
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ment to emphasize the diversity of religion
and culture during the reign of Norman
King Roger II.
In that period, Roger II managed to follow
the efforts of his father, Roger I, to defeat
the Arabs and impose his control over all
of Sicily, but he kept all the aspects of the
Islamic civilization, and did not distort it or
tarnish it as did his predecessors before,
instead he had followed the ethics and
Arab attributes in his royal court.
He was dubbed the “Mu’taz Balallah”, his
name was present on Arabic and Latin
coins. He also made the kings of Europe
call him “the Baptist Sultan” similar to the
name taken by rulers of the Muslims, as
mentioned by Jonathan Lions in his book
“House of Wisdom”.
Tolerance with the Arabs came to a peak
when the Sicilian king invited the Arab
Muslim geographer Abu Abdullah al-Idrisi
to his court, where he produced one of the
most important scientific achievements of
that era, the map of the world.

Frederick II
If Roger II of Sicily was an example
of justice with his Arab subjects, his
grandson Frederick II was known for
his strong ties with Islamic culture and
his many friendships with Arab kings
in his time.
Frederick II was the king of
Sicily and ruler of the Holy
Roman Empire, which led
to a violent clash with the
papacy, because of the
desire of both parties
to tighten control
over Italy.

Frederick was known for his admiration for
Arab culture, and his keenness to quote
from it. He had a lot of help from Muslims
regarding the dress code what to drink
and eat. He was also very close to Arabs
and encouraged his people to translate
Arabic books, and he himself read and
translated some of them, since he spoke
the language.
Frederick who was very tolerant with Islam
and had a close friendship with the Sultan
Al-Kamil Ayyubid ruler of Egypt.
Frederick agreed to help his Ayyubid friend
against his enemies of the Ayyubid princes
of the Levant on the other hand and the
Khwarazmian dynasty on the other hand.
Frederick came with a small force from his
horsemen to the Orient, later known as the
“Sixth Crusade”, in which Al-Kamil agreed
to hand over Jerusalem to the non-Arab
emperor, supporting him in his war against
the papacy and consolidating his position
in the Christian world. Europe was looking
at him with aversion and hatred, for his
close ties and admiration to the Arab
culture.

science, literature and knowledge, and his
close ties with the Arab-Islamic culture,
as many scholars called him the first Arab
Spanish.
He fought fierce wars against the Muslims,
and recovered from their grip the cities of
Cádiz and Cartagena.
But he quickly brought in Muslim scholars from all over Andalusia, gave them
money and pledged to care for them and
employed them in the translation school
he established in Toledo.
The king also used the Arab scholars to
teach in the universities of Spain, which
became one of the most important universities in Europe, all the students of science
came to it from all sides to study and learn.

Alfonso X of Castile
In 1252, Castilian prince Alfonso X was
crowned king of Castile, nicknamed “Al
Hakim”. He was known for his passion for
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FAMILY CARE PHARMACY

صيدليـــة األســــرة

· نقوم بتركيب وصرف األدوية بأمر الدكتور
· خدمات كاملة للوصفات الطبية
· نقبل الميدكيد ومعظم التأمينات
· معدات طبية وأجهزة السكر والضغط
والكولسترول
التوصيل

الصيدلي/نبيل الصباري
Nabil Al- Subari
Pharmacist

مجاني

Tel: (313) 914-5556
Fax: (313) 914-5510

ز

ورونا
ف
ي
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دليت

نا
الثانية

FREE
DELIVERY

10035 W. Vernor Hwy.
Dearborn, MI 48120

صيدلية الشفاء
ون الله

حن بع

ن

نرعاكم

Dearborn Community Care
Pharmacy
بإدارة الصيدلي نبيل الصباري

15120 Michigan Ave, Dearborn, MI 48126
التوصيل
مجاني
FREE
DELIVERY

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

moenabil@yahoo.com

Tel: 313.558.2121/ Fax: 313.558.2020
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الشاعر
البحريني يعرف
كيف يحفظ للشعر
كرامته في األوقات العصيبة،
وإذا ما كان قد انهمك
في مرحلة ما من عمره في
العمل السياسي فإنه كان
دائما حريصا على أن يضع
الشعر في مكان آخر.

قاسم حداد شاعر

أقام ورشة لألمل فضاؤها الشعر
فاروق يوسف
من طرفة بن العبد إىل أبي القاسم الشابي مرورا بفنسنت
فان غوخ مسافة يمكن أن يخترصها شاعر من نوع قاسم
حداد بجملة عرضية واحدة“ .اليأس .ل َم ال؟ إنه حريتنا
الوحيدة”.
صانع ورشة األمل ومعالج املسافة يمكنه أن يعرتف بأن
القصيدة التي هي جنته األخرية ال تكفي .هناك ما يمكن أن
يفعله الشاعر وهو كائن هش عىل مستوى الفعل املبارش
لكي يرفع يده احتجاجا ويهب اآلخرين فرصة العبور إىل
الضفة األخرى ،هناك حيث يقف.
الجغرافي الشاعر

الشاب نفسه .كان وال يزال وسيظل واقفا يف مواجهة سوء الفهم
التاريخي .تلفت بني شابني ال عمر لهما هما طرفة بن العبد الذي
زاره يف حلم بعيد حامال رسالة موته وفنسنت الذي مىش حامال أذنه
املقطوعة إىل مناجم الفحم.
لقد قُدر لحداد أن يختطف اإلثنني من كوكبيهما ليستضيفهما يف
لحظة إلهام عىل سطح كوكبه البحرين.
األكرث يأسا بني الشعراء العرب املعارصين هو قاسم حداد ،وهو يف
الوقت نفسه األشد التصاقا باألمل .ال وجود لتناقض .ذلك ألن األمر
يتعلق بالشعر
األكرث يأسا بني الشعراء العرب املعارصين هو قاسم حداد ،وهو يف
الوقت نفسه األشد التصاقا باألمل .ال وجود لتناقض .ذلك ألن األمر
يتعلق بالشعر
جزيرة صغرية غري أنها مرتامية األطراف حني يتعلق األمر بدملون.
تلك جغرافيا التبست عليها الجهات فلبست ثياب القصيدة .وهو ما
فعله رفيق الغزالة يوم األحد حني وظف الشاعر يف خدمة الجغرايف
الذي ضل طريقه بني املدن فرسم خرائط للروح.
صانع مكائد .ليست جهة الشعر وهو موقع إلكرتوني أرشف عليه
لسنوات وخرج منه خارسا ألنه ال يجيد التسول إال واحدة من
مكائده.
حني كنت يف العراق ضج الوسط األدبي بوالدة شاعرين قدما من
مكان غري متوقع .كان قاسم حداد أحدهما وكان كتابه “خروج رأس
الحسني من املدن الخائنة” عام  1972وهو كتابه الشعري الثالث
شهادة ذلك امليالد.
وألن العراق بلد مشاغب فقد كان ينتظر والدة شاعر عربي ينهي
سلطة بريوت بيوسف الخال ومجلته “شعر” .غري أن حداد الذي
ظهر مستقال وبدأ حياته الشعرية سياسيا متمردا لم يكن ليعبأ
بذلك النوع من الرصاع الكيدي الذي ينطوي عىل الكثري من تقلبات
األنواء الجوية.
وألنه صنع قربه عىل هيأة كتاب شعري فقد كان واضحا بالنسبة له
أن كوكبه الحزين سيظل يدور خارج القوانني األرضية .لذلك اختار
أن يكون وحيدا .فمىش مخفورا بالوعول إىل عزلة امللكات .وهو ما
فعله من قبل طرفة وفنسنت ومن بعدهما أبو القاسم الشابي الذي
حمله وصيته عام  2017حني منحه جائزته.
األكرث يأسا بني الشعراء العرب املعارصين هو قاسم حداد .وهو يف
الوقت نفسه األشد التصاقا باألمل .ليس هناك من تناقض .ذلك ألن
األمر يتعلق بالشعر .ما من يشء يقوى عىل صنع انسجامه الكوني
من خالل النقائض مثل الشعر.
كل الفنون شعر
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جهة الشعر موقع اليكرتوني للشعر أسسه حداد وعاش سنوات
وتوقف ،ليخرج منه خارسا ً
جهة الشعر موقع اليكرتوني للشعر أسسه حداد وعاش سنوات
وتوقف ،ليخرج منه خارسا ً
ولد قاسم حداد يف مدينة املحرق عام  .1948عمل يف املكتبة العامة
بني عامي  1968و .1975بعدها انتقل للعمل يف إدارة الثقافة والفنون
بوزارة اإلعالم بني عامي  1980و 1997وهو العام الذي حصل يف
نهايته عىل إجازة للتفرغ األدبي .عام  1969ساهم يف تأسيس أرسة
االدباء والكتاب يف البحرين التي تبوأ منصب رئيس تحرير مجلتها
“كلمات” والتي صدرت عام “ .1987قلب الحب” كان عنوان كتابه
الشعري األول الذي أصدره يف بريوت عام  .1970بعده أصدر أكرث من
ثالثني كتابا شعريا ،حاول من خاللها أن ينفتح عىل الفنون التي
شغف بها ،الفوتوغراف والرسم بشكل خاص.
عام  2004أقام الرسامان عبدالجبار الغضبان وعباس يوسف معرضا
مشرتكا بعنوان “أيقظتني الساحرة” استلهما فيه قصائد لقاسم
حداد .تلك تجربة ضمها كتاب بالعنوان نفسه صدر ببريوت.
كما أصدر الشاعر كتاب “املستحيل األزرق” باالشرتاك مع املصور
الفوتوغرايف السعودي صالح العزاز.
يف كتابه “مجنون ليىل” الذي صدر عام  1996كانت هناك لوحات
للعراقي ضياء العزاوي.
عام  2012أقام قاسم حداد يف برلني بمنحة من أكاديمية العزلة .هناك
كتب كتابه “أيها الفحم يا سيدي .دفاتر فنسنت فان غوخ” وهو
كتاب يتجاوز الشكل التقليدي للشعر .إنه كتاب سرية ورحلة روحية
وحوار مع الذات ومع آخر ،ربما يمكن اعتباره قرينا قد اخرتق يف
لحظة ألم حياة الرسام الهولندي فنسنت فان غوخ الذي كتب سريته
من خالل رسائله الجريحة التي ت ُرجمت إىل العربية قبل عقود.
فلسفة قاسم حداد الشعرية تقوم عىل حقيقة أن كل الفنون تنطلق
من الشعر .لذلك فإنه مىش مطمئنا إىل غايته مزودا بأدوات ،يعرف
أنها لن تخونه ولم يكن مطلوبا منه أن يتقن لغة الرسم ليعرف أن
الشعر يكمن يف جذور تلك اللغة .يف شعره هناك الكثري من امليل إىل
صناعة الصور.
كتب حداد مقدمات ملعارض رسامني أحب رسومهم ،وكان يف كل ما
يكتب إنما يسعى إىل تأكيد فلسفته القائمة عىل الثقة بالجوهر
الشعري الذي تصدر عنه اللغة الفنية.
بني “طرفة بن الوردة” كتابه الذي صدر عام 2011
و”أيها الفحم يا سيدي” الذي صدر
عام  2015يبدو قاسم حداد وقد
أمسك بطريف شخصيته التي ال
يرضيها سوى أن تتوزع بني
جهتني .الشعر والرسم.
الرتاث واملعارصة.
املحلية والعاملية.
الشعرية املبارشة
ونقيضها الذي يقيم
يف الحياة.
ل َم ال؟ قاسم حداد
كائن حكائي من نوع
مشوق .كائن قريب
من خيال األرض
بطريقة تجعله

مستعدا للتحليق يف أي لحظة.
حصته في الولع

فلسفة قاسم حداد الشعرية تقوم عىل حقيقة أن كل الفنون تنطلق
من الشعر .لذلك فإنه مىش مطمئنا إىل غايته مزودا بأدوات ،يعرف
أنها لن تخونه
فلسفة قاسم حداد الشعرية تقوم عىل حقيقة أن كل الفنون تنطلق
من الشعر .لذلك فإنه مىش مطمئنا إىل غايته مزودا بأدوات ،يعرف
أنها لن تخونه
مثل وردة تقلد عطرا كان قاسم حداد دائما .حرص عىل أن يكون
الشيئني معا .الوردة وعطرها .ما ال ُيمسك منه ،بسبب تجريديته
يجد طريقه سالكة إىل حياة ،هي جزء من إرثه العائيل .فهو ال يحتاج
أن يمد يده بعيدا عن طاولة الكتابة ليعرث عىل حكايات البحارة
والغواصني والصيادين التي ال تزال روائحها تمأل صدره .بمكر يبدو
كما لو أنه ابن املكان ،غري أنه يف حقيقة ما يفعل ال ينوي اإلقامة يف
مكان بعينه .التيه هو املكان الذي يقرتحه وقد استدرج منذ الصغر
هدير األمواج إىل حنجرته .حني ينصت املرء إىل حداد يشعر أن
صوته ينبعث من رمل مبتل غادرته أمواج البحر لتوها.
“قل هو الحب” جملته التي تسبق القيامة.

فربغم كل القسوة التي واجهها بقلب مفعم بالتسامح كان حداد
يرعى بتفاؤل حصته يف الولع .وهي حصة لم يفرط بها يف أقىس
اللحظات .هي زاده وزوادته وقوت كلماته.
عرف قاسم حداد كيف يحفظ للشعر كرامته يف األوقات العصيبة.
وإذا ما كان قد انهمك يف مرحلة ما من عمره يف العمل السيايس فإنه
كان دائما حريصا عىل أن يضع الشعر يف مكان آخر .ذلك املكان
الذي ال ُيعرض الشعر فيه عىل العامة باعتباره بضاعة مشاعة .ميله
إىل العدالة االجتماعية لم ينحرف به إىل املوقع الذي ال ينصف فيه
الشعر نفسه .كانت قصائده رعايا عالم شخيص ،ال يدخله إال َمن
يقوى عىل امتالك حواس طائر سعيد.
وألنه يعرف أكرث من آخرين ما الذي يعنيه أن يكون املرء بحرينيا
فقد كتب رسالته الشهرية عام  2011محذرا من االنزالق إىل الفوىض
بذريعة الثورة“ .سياسيون يرهبونك باسم الشعب ودينيون
يرهبونك باسم الله” مقولته املنصفة التي لم تصف الواقع فحسب
بل وأيضا واجهت التاريخ .لم يشأ أن يكون
رجل التوافقات أو التسويات بل قال
الكلمة التي حفظت للشاعر
موقعه باعتباره مسؤوال
عن ترصيف شؤون
رعايا عامله الشاسع.
يف الشعر كما يف
الحياة عرف
قاسم حداد كيف
يحارب الرش بقوة
الجمال.
قصائد

يف ذلك املساء
يف ذلك املساء
الذي يلهم القاتل

ويحزم األطفال بالحلم الساحر
يف ذلك املساء الزاخر باندفاعات أشباح شاردة
تدس بني الطوائف
يحلو للقتىل محو بقايا النصل
ومسح الكآبة عن سجادة الدار
واألسئلة
َمن قال أنا قُتلنا َمن رأى الدم
ها نحن فخورون بإرثنا
أصحاء مثل جليد الجبال
ما من نافذة إال وتطل عىل أمل
كان ملاذا يف ذلك املساء
يجوز لهم التذكر وليس لنا أن ننىس
أول االحتماالت

مفتونة األحالم
ال جنية وال تعشق املاء
تأتي من حيث ال نتوقع لها
ولها نخل وخيول وزعفران
مربوطة بالتذكر الصاعق
هل أنت واحدة أم كثري؟
وال تأبه كأن األسئلة تستعيص
والشعر أجنحة وأفق وحنني لها
ولها الزينة وأرسارها
واملرايا موصودة للقوانني والقيد
وال تأبه كأن ال حدود تستعيص
تقذف حبل أحالمها
وتظل مربوطة يف عروة الريح.
وردة النهرين

خبأت وردتك املقدسة الندى يف ملتقي النهرين
فارتاحي قليال
ربما نجلو زوارقنا ونوقظ شهوة القرصان
هيأت لنا رمانة يف جنة األخطاء
موهت الخارطة واكتنزت شفرة الغابات
فارتاحي قليال
كي نؤنب بعضنا بعضا،
كي نؤنب بعضنا ونضيع يف ليلني
من لنب وعاج
ربما نهران يلتقيان يف تاج،
ووردتك الندية منتهانا
والقوارب جمة،
ولديك وقت للتكاسل عن ربابنة وكشافني
يعتقدون بالطرق الوحيدة
كلما نجتاز نهرا جاء نهر
وردة يف املنهى لنضيع يف األشنات
فارتاحي قليال
سوف نقتل بعضنا ونغض طرفا عن ضحايانا
لنفقد كنزك املكنون
نامي يف خبيئتك املقدسة الندى
نامي قليال
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?ARE YOU THE ONE

مواقيت

ألحزان سبأ

Al-Saddiq Al-Raddi
I only notice
a woman who gets no notice
someone who follows my footsteps
I see myself
 multiplieddelving in images, drifting in memories
intuiting exodus
.........

أحمد ضيف الله العواضي

1
صعد  ،كي
يمر وخلفَه اآلهات ِ .إ
ْ
ِإص ْ
ْعد شجونَك  ،كي ترى بلدا ً ُ
ِ
األرض
امتداد
ملقى يف العـراء  ،ترى
الوقت
املسمى
هذا
تـرى
َ
َ
ً
مرآ ًة محطم ًة  .وحزنُك واملدى خطان مؤتلفان  .ليس سـواك
فسه  .يا أنت يا هذا املكل ُم
إالّ
ُ
املسند امللقى عىل حج ٍر يكل ُم نَ َ
والروح
،
ضيـق
قوس
والطرقات
األسفار ،
نفس ُه  ،ضاقت بنا
ُ
ٌ
ٌ
َ
ُ
ُ
ٍ
شجن يفاجئُنا
تجـرح يف الدروب إذا تضيق  ،وك ُلما ملنا إىل
ُ
حزنَنا املنيس  ،من ٍ
نقش بأقىص حرضموت
سواه  .فمن سيقرأ َ
األشجـان مـن ٍ
ِ
ِ
نقش
الرساة  .وهـل سنصعد سل َم
إىل جبال يف
ٍ
جبل  ،إىل ٍ
يطل  ،لكي نرى بلـدا ً يمر
أفق ُ
عىل حج ٍر  ،إىل
اآلهات  .آ ٌه  .بعد ٍ
آه  .بعد آ ْه .
وخلفـه
ُ

2

ِ
النقوش ومئز ِر السبئي  ،سوف ترى من األشياء
بعصا
دهشت َها وغريُك ال يـرى إالّ هواه  .وأنت مـن قلق الشجون ،
ِ
ِ
أسفـارها
باعدت
بالد
التأمل يف خبايا
إىل
ْ
الوقت .كيف ْ
بكت ٌ
َ
 ،وتوزعت تعبا ً عىل شجر املواج ِع  ..كيف خبأت األماني يف
ٍ
ِ
ومسند يف الروح واألحجار
القليل .
جنـاح الطيـر و السد ِر
ِ
أرساب املواسم كالدعاء .
 ،كيف تصعدت أشجان ُه من خلف
ِ
بـاب الكون
النقش مرسى
كأن هذا
َ
الكائنات إىل مرايا األرض ُ .
ِ
ِ
األشجـان مـن
بالتأمل والغنـاء  .فهل سنصعد سل َم
ِ يفتح
ٍ
ٍ
خمط إىل ٍ
اآلهات.
قليل كي نرى بلدا ً يمر وخلفَـه
أثل إىل سـد ٍر
ُ
آ ٌه .بعد ٍ
آه .بعد آ ْه.

3

عرش ِ
يا أنت  ،خلف ََك وه ُم ِ
غامض
أسفار مباعد ٌة وحل ٌم
املاء ،
ٌ
ٌ
هدهد ٍ
بـال يحط عىل جـدار
َك
ف
خل
.
بلد يفـر بما تبقى منه
ٌ
ٌ .
ِ
ِ
قـوس
مشمس يف نصف
القلب  .خلفَك ما تبقى منك حـز ٌن
ٌ
األسفار منهك ًة وتخرجنـا
األرض  ..فاصعد ربما تتساقط
ُ
خطانا  ..ربما تتبدل اآليـات أو نبكي ونجم ُع ما تبقى من
ِ
الشمس واألحجـار والسد ِر القليـل لكي نسميها
حطـام
ِ
األحـالم والعر ُم العجـو ُز.
مسند
بـالدا ً  ..ليس يف دمنـا سواها .
ُ
ِ
ِ
ِ
األشجـان
الغيب .فاصعـد سلَ َم
سماء
نقش يف
كأنها والروح ٌ
من أسفارك الدنيا  ،إىل ما يشبه األحـال َم  ،سوف ترى بالدا ً
اآلهات .آ ٌه .بعد ٍ
آه .بعد آ ْه .
خلفها
ُ

4

روحك
روحك ملتقى طرق األىس وقوافل الهذيان ُ .
يا أنت ُ ،
صار مجرى الري ِ
قوسك يف كثيف
ح  .فانزع قرش َة األسمـاء ُ .
ِ
ٍ
سهم غري هذا القلب يبدو
وأي
الحزن من عظم اللغات ُ .
واألرض ال ت ُؤويك  .سوف ترى
خادعا ً  .يا أنت صربُك واس ٌع
ُ
مالح
أجاج
فضاء نادرا ً وتخوض خـوفا ً يف قديم املاء  ،أولُه
ٌ
ٌ
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أسباب  .لو انك يف جناح الطري كنت ترى خرائب
 .والوه ُم
ٌ
ِ
نمل
اآليات ُ .
وآي الريح  .فاصعد  ،ربما تتبدل
ُ
غـامض الرؤيا َ
ِ
صاعد  .سرتى وت ُبكي من يراك وأنت تجمع ما
األرض خلفَك
ٌ
بلد يمر وخَلفه اآلهات  .آ ٌه .بعد آهٍ.
ري عن ٍ
تساقط من كالم الط ِ
بعد آ ْه .

5

ذاكرة لجنَّ ٍ
ٍ
ِ
األعنـاب ،
ات من
نفس ُه برتاب
يا أنت يا هذا
املدثر َ
ُ
ِ
املؤجل  ،بالكثيف من البصرية  ،بالدمو ِع قواق ِع األحالمِ
ِ
باملوت
بعوضة تفنى ِ ،
ٍ
ِ
باألرض التي نقصت قليالً عن جنا ِ
بكفك
ح
،
وهي تخرج من شقوق ِ
اللغـات ،
املاء ظامئ ًة إىل ما ال تالمسه
ُ
ُ
ِ
الذهول  ،بظـل سيل
بحسن هـذا املسند امللقى عىل حجـر
بقـوس ِ
ِ
روحك وهي تبكي يف تشهدها
إسمه العر ُم العجو ُز ،
الوحيد
األخيـ ِر  ..أال ترى لغتي مشقق ًة وحزني واضحا ً  .وأنا
ُ
ِ
الرماة) .ولست أول من
غرض
ُ
تكاثرت ضدي
السيول ( كأنني ُ
ِ
الخطيئـة  .من يخبئ شك َه لت َضيق يف الدنيا مخيل ُة
رأى شجر
ِ
تصعدهـا إليك
نـادر  .ت َعبت شجوني يف
الطيو ِر .أنا فضا ٌء
ٌ
ِ
ط يف
الصغرية وهي تسق ُ
 ،وقلبي املحزو ُن يشبـه حب َة ال ُذ ِرة
ِ
الصقيل من السكون.

6

مقبل  ،فارسع وناوله عصاك  .وخذ كثريا ً من ِ
رماد
ٌ
حلمك
لكأن
َ
ِ
األقـدار قبل
تتجنب
القلب وانرثه عىل شجر الخوارق  .ربما
ُ
َ
ٍ
ِ
ِ
غيبوبـة للمسند امللقى عىل
الخلق يف
وقوعها  .وترى ابتدا َء
بعض ِ
ٍ
روحك فيه  .سوف
ُ
شجن يقـوم كـأنه
الصلصال  ..أُنفخ َ
ٍ
قاب ٍ
واحـد من شوكة املعنى التي ما مسها
قوس
ترى بأنك َ
برش سواك  ..فهل ستكتم ما تـرى  ،وتظن إثما ً أ َّن ال عينا ً
ٌ
تراك  ،وأنت تطوي ِ
ِ
الربق من
كـل هذا
ُخرج َ
خرق َة الرؤيا وت ُ
ِ
ط األخريَ من السمـاء  ،لكي ترى
جمر الكـالم  ،وتمسك الخي َ
بجـوار ٍ
ح أخرى بالدا ً تشبـه الفردوس ظنُ َك آث ٌم  ،فالطري ال
وط ٌن له إالّ الغناء .

I am blind to boats enameled with light for show
Even when light graces the treetops,
their hearts are dark
I am elusive as perfume, a vagrant gust of wind,
and no one remembers me
.........
A great souk
A great souk
swallows the sound of a scythe
with a silence entrenched in its roots
Worms ignore a woman
who burns her history while she is born anew
Whoever lights up the past
sets the future ablaze
with a light that will neither burn boats nor taint hearts

* A poet from Sudan
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ِ
األرض  :وق َع
أنت ال وط ٌن سوى هذا املسمى يف كتاب
يا َ
ِ
ِ
ِ
الدهشة األوىل  .املسمى يف مزاج الرو ِ
حاالت الحلول وبا َبها
ح:
األبهى  .املسمى يف بنـان الغيب  :ف ََص الخاتم املسحور ..
ِ
الحنـاء يف
اآليات  ،أو نبكي ونرس ُم آه َة
فاصعد  ،ربما تتبدل
ُ
ِ
آهات من البلور
والحلُم
متعب ،
القلب ! كفُك
أقىص خطـوط
ٌ
ُ
ٌ
والريح غاضب ٌة عليك  .فكيف تجمع ما تساقط
بعرثها األىس ،
ُ
من ف ِ
أقرص من ذرا ِع البحر
كفك
ُتات العم ِر ُ .
ٌ
متعب ،وعصـاك ٍ ُ
 ..كيف تشقه نصفني  ،كي تميض إىل بلـد يمر وخلفَه اآلهات .
آ ٌه .بعد ٍ
آه .بعد آ ْه .
*شاعر من اليمن
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فيلم نتفليكس يقوم عىل
افرتاضات وهمية ويعاني من
الرتهل وعدم اإلقناع واملخرج
ال يصل إىل»موت املالك» املثري
للجدل.

“المالك“ أشرف مروان ..
هل كان جاسوسا أم داعية للسالم

أمير العمري
مروان في أجواء التشكك والقلق
ربما ال توجد شخصية أثارت الجدل يف عالم الجاسوسية
خالل العرشين عاما األخرية مثل شخصية أرشف مروان ،لم
يكن مروان فقط زوج ابنة الرئيس املرصي جمال عبدالنارص
صاحب الشخصية الكاريزمية الطاغية ،بل رسعان ما
أصبح أيضا أحد كبار مساعدي الرئيس أنور السادات،
ومن موقعه الذي كفل له االطالع عىل ما ال يمكن تخيله من
وثائق سياسية وعسكرية ،قام مروان الذي أصبح -افرتاضا-
جاسوسا إلرسائيل ،بتقديم معلومات كثرية خاصة ما يتعلق
بموعد نشوب حرب السادس من أكتوبر .1973
كان جهاز املخابرات اإلرسائيلي ٌة ُيطلق عىل أرشف مروان
االسم الحركي “املالك” ،و”املالك” أيضا هو اسم الفيلم
الذي عرضته أخريا شبكة “نتفليكس” األمريكية من اإلنتاج
األمريكي ،ومن إخراج املخرج اإلرسائييل أرييل فرومن املقيم
يف لوس أنجلس.
ويعتمد الفيلم الذي كتب له السيناريو األمريكي ديفيد
أراتا ،عىل كتاب “املالك :الجاسوس املرصي الذي
أنقذ إرسائيل” ألوري بار جوزيف ،املصاغ يف
قالب روائي مستندا عىل بعض الحقائق،
لكن بينما يزخر الكتاب بالكثري من
املعلومات والتفاصيل واألوصاف
واملشاهد الدقيقة املثرية ،يتحرر
سيناريو الفيلم من الكثري
منها ،ويختلق شخصيات
ومواقف أخرى كثرية ،ويغايل
كثريا يف إبراز دور بعض
الشخصيات التي لم تكن
تملك يف الواقع ،أي تأثري
وقت وقوع األحداث.
أما أهم ما يفعله الفيلم
فهو أنه جاء معاكسا
ملا ورد يف الكتاب من أن
أرشف مروان كان جاسوسا
مخلصا إلرسائيل ،فقد
كان غرض مخرجه ،طبقا
لترصيحاته املنشورة ،أن يبعد
عن الفيلم الصبغة الدعائية
املبارشة إلرسائيل.
ثالثة محاور

يفرتض أن يكون “املالك” فيلما تشويقيا
من أفالم الجاسوسية ،لكنه جاء
ضعيفا فقريا يعاني من الرتهل وعدم
اإلقناع عىل الرغم من دسامة املادة
املتوفرة عن شخصية أرشف
مروان ،خاصة تلك التي نرشها
أيضا املؤرخ اإلرسائييل املقيم
يف لندن أهرون بريغمان قبل
أن يصدر كتابه “الجاسوس
الذي هوى إىل األرض” ،فقد كان
بريغمان وراء الكشف عام 2002
عن اسم أرشف مروان باعتباره
“املالك” ،لكنه ظل دائما يعتقد أن
مروان كان جاسوسا مزدوجا ،وأنه خدع
ٍإرسائيل.
وينتقل الفيلم بني ثالثة محاور :عالقة أرشف مروان
بالسلطة يف مرص ،عالقته بزوجته منى عبدالنارص ،وعالقته
باملوساد ،ففي عام  1970يذهب مروان إىل لندن مع زوجته
لكي يتخلص من الرقابة اللصيقة التي وضعها عبدالنارص
عليه عن طريق رجل مخابرات الرئاسة سامي رشف،
بدعوى استكمال دراساته العليا يف الكيمياء كما يلحق
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بالعمل يف السفارة املرصية ،وهناك يكشف عن شخصية
نزقة تميل للمغامرة ،فهو يفرط يف لعب القمار واحتساء
الخمور والسهر يف املالهي الليلية ،وبالتايل ينفق أكرث
كثريا من املبلغ املحدود الذي يصله من مرص.
الجاسوس كاد أن يفقد حياته

ونتيجة لكراهيته لعبدالنارص وسياسته املتقشفة،
خاصة بعد أن تخربه زوجته بأن والدها يفكر يف قطع
الدعم املايل عنهما ،يتصل بالسفارة اإلرسائيلية من
هاتف عمومي ،يعرض خدماته ،لكنه ال يلقى اهتماما.
ويف مشهد شديد االفتعال يدخل بضعة رجال إىل
قاعة املحارضات ،حيث يجلس مروان ويطلبون أن
يخرج معهم ،ثم يقابل سامي رشف الذي يخربه بوفاة
عبدالنارص ورضورة عودته مع زوجته إىل مرص فورا.
يعود ليحرض العزاء ،ولكنه يتسلل إىل مكتب الزعيم
الراحل ،يكرس درج مكتبه ويرسق بعض الوثائق ،وبعد
يتول الرئيس السادات الحكم يسلّمه الوثائق التي
أن ّ
تدين كبار الوزراء أو “مراكز القوى” الذين خاضوا رصاعا
مفتوحا مع الرئيس السادات عام  ،1971وبالتايل ينال
ثقة السادات الذي يمنحه منصب مساعده لشؤون
املعلومات ،واألهم ،أنه يتلقى اتصاال هاتفيا من السفارة
اإلرسائيلية ثم يلتقي عمالء املوساد يف لندن الذين
يجدونه صيدا ثمينا ،فيعودون إىل رئيس املوساد يف تل
أبيب تسفي زامري للحصول عىل موافقته عىل تجنيده.
وتنشأ الثقة بني مروان وضابط املوساد “داني” املسؤول
عن تشغيله ،والطلب الوحيد الذي يطلبه ضابط
املوساد من مروان يف الفيلم ،هو رضورة إبالغ ٍ
اإلرسائيليني
يف حالة اعتزام املرصيني ش ّن حرب يف سيناء.
يض ّيع الفيلم فرصة ثمينة يف تصوير هذا الجزء تحديدا،
الذي كان يمكن أن يحفل دراميا بعنارص كثرية تشويقية،
فيعالجها من ناحية اإلخراج برتابة وبشكل غري
موفق سواء يف رسم املشاهد وتصميم الحركة داخلها،
أو االنتقال يف ما بينها ،كما يختلق شخصية ممثلة
بريطانية تدعى “ديانا ديفيز” ،شقراء ،لعوب ،يتعرف
عليها مروان يف أحد النوادي الليلية ،تحاول دائما
إغراءه لكنه يصدها ،ال نعرف لحساب من تعمل.
يصوره الفيلم أنها مولعة بمروان ،تسعى إلغوائه
وكل ما ّ
يتمسك بإخالصه لزوجته ،ورغم ذلك تق ّدم له
لكنه ّ
خدمات جليلة عندما يكلفها بتصوير رجيل املوساد
قبل أن يقابلهما ثم تصوير من كانوا يتعقبونه من عمالء
املخابرات املرصية .وهي تفاصيل صغرية توحي بأن
مروان ليس مخلصا تماما للموساد ،وأنه ربما كانت لديه
“أجندة” خاصة.
القذافي الماجن

يقوم مروان يف الفيلم بزيارة العقيد القذايف يف ليبيا الذي
يظهر يف الفيلم رجال ماجنا مثل حاكم عربي من القرون
الوسطى ،فهو يظهر محاطا بمجموعة من الفتيات
الحسناوات ،يمتلئ “بالطه” بالرقص والغناء والرشاب
واملجون ،يعرض عىل مروان قبل أن يأوي إىل فراشه ،أن
يختار فتاة يقيض معها الليلة لكن األخري يمتنع.
كان اللقاء بتكليف من السادات ،بهدف سرب أغوار
الرجل بعد حادث إسقاط سالح الجو اإلرسائييل لطائرة
مدنية ليبية فوق سيناء يف فرباير  ،1973وعىل سبيل
الرتضية يحصل مروان من القذايف عىل قاذفات صواريخ
يقوم بتهريبها إىل روما ،وتسليمها ملجموعة فلسطينية
لكي تستخدمها يف قصف طائرة مدنية إرسائيلية
عىل سبيل االنتقام ،ولكن مروان ييش بالفلسطينيني
فيداهمهم ضباط األمن اإليطاليون ويقتلونهم يف املطار،
وبعد هذه العملية يكتسب مروان ثقة اإلرسائيليني بعد
أن أنقذ  120إرسائيليا من املوت.
الشك

يبلّغ مروان اإلرسائيليني مرتني بموعد اندالع الحرب دون
مما يعرضه للشك من جانب كل من داني الذي
أن تندلع ّ
كان يدافع عنه أمام رئيسه ،ومن الضابط اإلرسائييل
اآلخر “يهودا هونشتني” الذي يرمز للطرف اآلخر الذي
يشك يف أن مروان ربما كان يخدع اإلرسائيليني لحساب
مرص ،وعندما يبلغهم أن الحرب الحقيقية ستندلع يف
السادسة من مساء السادس من أكتوبر  ،1973ثم تفاجأ
إرسائيل بفارق الساعات األربع ،يزداد شك يهودا الذي
يختطف مروان ويكاد يقتله ظنا أنه خدعهم عمدا بشأن
موعد بدء القتال.
لكن مروان أصبح اآلن “داعية سالم” فهو يستعطفه يف
لوعة :أتريد أن تندلع حرب يموت فيها األبرياء؟ ولكن
املشكلة أن مروان لم يمنع قيام الحرب ،بل يقول الفيلم
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‘Freedom Fields’:

The Documentary
Film About Football, Feminism
And The Liberation Of Libya
Before 2010 Naziha Arebi had never
set foot in Libya – she grew up in the
seaside town of Hastings, England.
But from 2011, the director spent
five turbulent years filming in her
father’s birthplace after the violent
removal of Muammar Qaddafi that
year, and she has made one of the
most extraordinary documentaries,
covering about football, feminism
and revolution in the African country.
Freedom Fields follows three friends,
Nama, Halima and Fadwa, who met
on the pitch, and tells their story in

Director Naziha Arebi
three distinct parts. The first section
takes place one year after the revolution, in 2012, a time of great hope
that change would bring democracy
and gender equality to the country.
It then jumps to 2014, where the
overriding feeling is one of loss and
confusion as ISIS takes a stronghold.
Finally, it moves to 2016, when resilience has become key and sadness
at the failure of the revolution turns
into a desire to continue the struggle
in any way possible.
The documentary uses a quote from
Audre Lorde from her 1984 collection
of essays and speeches Sister Outsider to convey the sense of change and
urgency that defined the spirit of the
beginning of the shoot: “Sometimes
we are blessed with being able to
choose the time, and the arena,
and the manner of our revolution,
but more usually we must do battle
where we are standing.”
Arebi went to Libya for the first time
with her father after the passing of
the “Deal in the Desert”, when Tony
Blair and Colonel Qaddafi agreed to a
trial of the Lockerbie plane bombing
suspects on neutral ground in return
for lifting the crippling decade-long
sanctions.
Being in Libya was a revelation for
Arebi. “I was hyper-Anglicised in
many ways because my dad
was of the generation
that wanted to
fit in – ‘we are
British’, and all
that stuff,” she
recalls. “But he
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was also very Libyan and I was also
very Libyan, which I realised when I
got there. My family and everyone
talks over each other, and are very
tactile. And I’m very much like that.”
Meeting the Libyan women’s football
team
The next time she went to Libya, the
revolution was in progress. Women
played a key role in initiating the first
protests, lobbying, smuggling arms
and cooking on the front lines. They
were elected key decision-makers
after the national elections and there
was a sense of optimism. It was
hearing about this solidarity, spirit
and hope that inspired Arebi to stay
in the country.
It was around this time that she
found out about the Libyan women’s
football team, from a forum on a
website based in Britain. “I first
heard about this group in London.
When I told them I was in Libya they
said, ‘What about the Libyan women’s football team that no one has
ever met?’ That sounded interesting,
so I wanted to find them.”
The football squad had been in
existence for almost a decade
without managing to play a single
competitive match. In 2012, the
ladies received the good news that
the Libyan Football Federation would
allow them to play in a tournament against other Arab nations in
Germany. “They had to battle for a
very long time and it was these new
circumstances that led them to think
things might be different after the
revolution,” says Arebi. “But they
were naive, like I was, that things
would change.
“There was a lot of banter and it was
like hanging out with friends, which
again sounds naive and idealistic,”
she continues. “They were
the best years of
my life, 2011 and
2012. You were
in Libya and all
these writers,
poets,
filmmakers,
people had
fallen out of
the woodwork and
sud-

denly we were making things and
collaborating. It was a really beautiful
bubble.”
Unfortunately for Arebi and the
squad, there were plenty of
people eager to burst that bubble.
Opposition was set in motion with
some of the population angry that
the girls would be exposing their
legs while playing sport in public,
worried about a domino effect and
the societal change this could lead
to. The protests were especially
vehement online. The great strength
of the documentary is that Arebi
doesn’t polarise the arguments.
Rather than creating a girls against
society polemic in a battle against
the community and religion, Arebi
shows how the girls try to balance
their own religious beliefs, love of
football and respect for the norms of
public life.
She says of the nuanced approach:
“The problem is a cultural one, not a
religious one, and that was important for me to convey. The girls in the
team are not these exotic Muslim
girls trying to carve spaces for
themselves with these identities, and
they are not defined by their religion.
They are defined by their football.
“I didn’t want to show a simplistic
representation that can be polarising. It’s far more complex. The girls’
responses are more complex, and I
really can’t stand the generational
sensationalising of these sorts of stories, as it just biases the narrative.”
One of the toughest days of filming
was the day the girls received the
news that they could not play in the
tournament. “That was a hard day
because on one hand you understand the pressure that the federation is under, and on the other there
is the frustration of the girls, but I
was also frustrated, fired up
and wanting to participate
and speak, but I couldn’t
because I was holding
a camera making a
documentary.”
There is a two-year
jump in the film, but
in reality, Arebi kept
shooting. Some of
the footage will appear
in another documentary,
After the Revolution, which she
describes as “more tragic”, and
which deals with issues away
from the team. In Freedom
Fields, the group dispersed as
the civil war raged, with the
action concentrating on the
stories of Nama, Halima and
Fadwa.

 كما أسند.عبدالنارص
.إنه الذي دعا إليها
إىل املمثل اإلرسائييل
يفرتض الفيلم أن مروان أدرك
تساهي هاليفي
،رضورة أن يخدم قضية السالم
دور القذايف يف أداء
وأقنع بالتايل السادات بشن
مرسحي هزيل مثري
“حرب تحريك” للموقف يف
 وقام،للسخرية
 تفتح الطريق للتوصل،سيناء
-املمثل الفلسطيني
 وهو يسأل،إىل تسوية مع ٍإرسائيل
األمريكي وليد زعيرت
يهودا الذي أراد قتله لتشككه يف
بدور جمال عبدالنارص
 ألم تصبح:احتمال تضليله لهم
من دون أي إقناع وبتكاسل
إرسائيل اآلن أكرث أمانا بعد إخراج
.ونمطية
مرص من النزاع؟ بعد ذلك تجري
ولعل من دواعي السخرية أن نشاهد
مياه كثرية يف النهر يخترصها
 اجتماعا،يف أحد املشاهد األوىل من الفيلم
الفيلم يف مشاهد
يعقده عبدالنارص يف السفارة املرصية يف لندن
،تسجيلية خاطفة
يف حني أنه من املعروف أن عبدالنارص لم
ليجعل مروان يف
 لكن،يضع قدمه قط يف العاصمة الربيطانية
النهاية بطال لدى
املشهد يتيح الفرصة ألن نرى عبدالنارص
.كال الطرفني
يسخر من أرشف مروان بعد أن يقرتح
تخبط
التعاون مع األمريكيني للتوصل إىل تسوية
الفيلم
أعي األخ أرشف السفري
ّ بقوله “يجب أن
.”األمريكي يف القاهرة
املمثلة
يجتهد املمثل الهولندي من أصل تونيس
الفلسطينية
،مروان كنزاري يف دور أرشف مروان
ميساء عبدالهادي تجتهد يف دور
وإن غلبته اللهجة املرصية وفضحت
منى عبدالنارص دون أن تحصل
عجزه عن االنطالق يف أداء الدور بشكل
عىل مساحة مناسبة من الفيلم
 وتجتهد الفلسطينية ميساء،طبيعي
لتظل يف الخلفية
عبدالهادي يف دور منى عبدالنارص دون
يف الفيلم مشاهد مطاردات
أن تحصل عىل مساحة مناسبة من
تستخدم فيها سيارات
 ويبدو املمثل،الفيلم لتظل يف الخلفية
تاكيس لندن السوداء (طراز
الجزائري األصل مروان دازي يف دور
السبعينات) يف شوارع لندن
 غريبا عىل،سامي رشف ضعيفا
 ومشهد آخر تتعرض،الضيقة
،الدور وعىل أجواء الفيلم بأرسه
خالله منى زوجة مروان وابنها
املمثلة الفلسطينية
عاجزا عن الحديث سوى
 ملداهمة من،يف شقتهما يف لندن
ميساء عبدالهادي
بالهمس الذي ال تفهم
جانب مجموعة رجال ملثمني
منه شيئا بسبب عجزه
يبحثون عن وثائق أخفاها مروان
عن األداء باللهجة
،يف خزانة ال وجود لها يف املنزل
 وعدم،املرصية
سنعرف أنهم من رجال املخابرات
جديته يف التعامل
 الذين يعملون بأوامر من،املرصية
مع الشخصية التي
”ضابط مخابرات يدعى “باباك
 وكذلك األمر،يؤديها
(وهو اسم مضحك بالطبع) كان
مع زميله منري مرغوم
يذهب بانتظام لزيارة سامي رشف يف
 وبوجه،”يف دور “باباك
السجن ويستشريه يف ما يجب فعله مع
عام يعاني الفيلم من الرتهل وبطء اإليقاع
أرشف مروان الذي أخضعت تحركاته يف
.وكرثة املشاهد املصطنعة
.لندن للمراقبة
ويعيب الفيلم كرثة االنتقاالت املفاجئة املربكة
وكأن سامي رشف هو الذي كان يدير
بني األماكن التي تأتي أحيانا عىل نحو غري
،املخابرات املرصية من داخل السجن
 بني لندن، أو باألحرى عشوائي،محسوب
،ومن وراء ظهر خصمه أنور السادات
 فنحن نرى مروان،وروما والقاهرة وتل أبيب
قرر تغيري توجهه من
ّ بل وكأن أرشف مروان
،يف لندن ثم يف القاهرة ثم يف روما ثم يف ليبيا
رجل جشع للمال مقابل بيع معلومات رسية إىل أعداء
 كما،وهكذا من دون أي حيلة تيش بمرور الزمن
 إىل رجل يلعب دورا “وطنيا” يف تضليل العدو من،بلده
تطغى عىل الفيلم اإلضاءة التي تمنح الصورة طابعا قاتما
 وكلها.وراء ظهر السادات وجهاز املخابرات املرصية معا
.يف جميع املواقع
 بل وتبدو مثرية للسخرية يف سياق،افرتاضات غري مقنعة
وقرب النهاية يحصل مروان عىل حقيبة كبرية منتفخة باملال
 باإلضافة إىل تصويره،هذا الفيلم الهزيل من ناحية البناء
 ويذهب،من اإلرسائيليني مقابل إفشائه موعد قيام الحرب
.الكاريكاتوري السطحي للشخصيات
” يجلس ويتأمل ويراجع يف لقطات “فوتو مونتاج،إىل منزله
عن التمثيل
 ثم ينخرط يف نوبة من البكاء وكأنه،مسار حياته وما مر به
:مما يضاعف من اإلحساس بهزال الشخصيات أوال
ّ
حسب-  ولكن ألم يصبح،يشعر بالذنب مما جنت يداه
 األداء الضعيف: وثانيا،االختيار اليسء ملجموعة املمثلني
! “بطال” للسالم-الفيلم
 فقد بدا معظم املمثلني غري مناسبني من،واملثري للشفقة
 وهو،2007 أما موت أرشف مروان الغامض يف لندن عام
 وكذلك غري مقنعني يف استخدام اللهجة،حيث الشكل
الحادث الذي توقع املشاهدون أن يسلط الفيلم الضوء
.)املرصية (أمام املشاهدين العرب عىل األقل
 وطاملا ظل الجانب املرصي، فال تصل إليه األحداث،عليه
 دور السادات إىل،لقد أسند املخرج عىل سبيل املثال
ممتنعا عن تقديم وجهة النظر املرصية من واقع ملفات
املمثل اإلرسائييل الكهل من أصل عراقي ساسون غاباي
 أما، ستظل شخصية أرشف مروان تثري التكهنات،املخابرات
 بينما، سنة70 (زيارة الفرقة املوسيقية) البالغ من العمر
!موته الرتاجيدي الغامض فربما لن نعرف حقيقته أبدا
لم يكن السادات قد تجاوز الثانية والخمسني عندما خلف

الرئيس عبدالنارص يهنئ
زوج ابنته أرشف مروان
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نساء مهمشات
يرفضن الصعود من القاع
فراج ّ
النابي
كتابة وتحرير  :ممدوح ّ

ُجسد الكاتبة سناء عبدالعزيز ،الحاصلة عىل جائزة الطيب صالح
ت ّ
العاملية لعام  ،2017يف روايتها األوىل “فيدباك” سطوة الواقع ووحشيته
التي تدفع البعض إىل الالمباالة ،والسري عكس التيار ،عرب حكاية أرسة
االجتماعي .تتألّف من أبوين َمعدمني ،وستّ بنات،
تنتمي إىل الهامش
ّ
الخاصَ :بن ْأَة ،هُل ،قُهر ،أحمر،
يختار لهن األب أسماء من قاموسه
ّ
ٍ
بيشء.
ظ
كربوناتو ،دقدق ،وولد خائب لم يح َ
ن ال ّرواية الجديدة ظهرت تجلياتها وعواملها املائزة يف املدونة
ال شك أ ّ
السدية العربية يف الفرتة األخرية ،سواء عىل مستوى طرائق الكتابة
ّ
تتوسل طرائق جديدة تنحى إىل التجريب عىل مستوى الشكل،
التي
ّ
كل ما
أو عىل مستوى املوضوعات املطروقة ،حيث صارت الرواية تروي ّ
ُيقابلها يف الطرقات َوفْقًا ملقولة الجاحظ الرتاث ّية عن املعاني .كما صار
القارئ ُمشاركًا ومتاب ًعا لعملية الخلق التي يقوم بها ال ّراوي وهو ينسج
ٍ
كل خُ
طوة حتى اكتمال املشهد.
نصّهُ ،متتب ًعا ّ
تقع األرسة تحت وطـأة ظروف قاهرة إىل ح ّد املوت ،وعوالم شطرت
شخصيتي “س” و” َبن ْأَة” ،فتتوزّع ذاتها
شخصية ال ّراوية األساس ّية إىل
ْ
عاملي؛ عالم الواقع الذي َيش ُّدها بفقره املدقع ،والعالم االفرتايض
بني
ْ
ُح ِبط
الذي تعيش فيه ،ليس هر ًبا من واقعها املأزوم أو محيطها امل ْ
فقط ،وإنما استجابة لضغوط الواقع املعيش حيث أن فري النس
“ت ُرتجم أبحاث ًا وخطابات وأوراق عمل لعمالء ِمن شتى دول العالم”.
االفرتايض عىل ال ُّرغم من أخطاره ،وهو ما
الغريب أنها تنحاز إىل العالم
ّ
جعل حياتها تقع رهن االختيار ،وانحرصت قراراتها يف فعل املفاضلة.
امليزة الوحيدة يف هذا العالم أنها صارتْ لديها القدرة عىل التخلُّص
من ّ
الشخص الذي ال ترغب فيه ،وهي الخاصية التي ال تتحقّق عىل
مستوى واقعها.
سرد القاع
االجتماعي،
تتصل رواية “فيدباك” ،الصادرة عن دار بتانة ،بروايات القاع
ّ
املهمشني الذين يعيشون عىل حافة الحياة ،سواء عرب شخصيات
التي ترصد ّ
الرواية املأزومني واملُنْش ِّدين إىل قوة جذب املكان (ال توجد شخصية انفصلت
ّ
عن املكان) ،أو عرب وصف املكان بمالمحه البائسة ،فال نعرف سوى أنه نَ َما عىل
الريف إىل املدينة،
حافة وهامش املدينة .فرتوي الكاتبة عن مأساة أرسة نازحة من ّ
وتخلق لها عاملًا يتصدر مشهده نساؤه دون رجاله ،الغريب أن النساء يت ّسمن
والصرب ،يف ُمعاركة الحياة أو القدر ،لكن ال من أجل التحايل للخروج ِمن
َ
بالجل َِد ّ
بؤس واقعهن أو رشنقة الحارة الضيقة التي تطبق عىل أرواحهن ،وإنما استجابة
لسطوة املكان ،وكأنه “قدر الغرف املقبضة” لو استعرنا جملة عبدالحكيم

قاسم ،فتستسلم النّساء للك ّد
أزواجا
والك َدر ،وترفض البنات
ً
لديهم القدرة عىل انتشالهن من
هذه املس َغبة ،يف تح ٍّد باالنصياع لهذا
القدر وتلك الظروف .فرنى الشخصيات
وهي ت ُعارك من أجل الحياة ،ومع بعضها
البعض ومع الجريان باأللفاظ النابية ،وعندما
يأتي التمرد عىل هذا الواقع ،بالحلم والبحث عن
زوج ثري لينتشلها من بؤس الواقع كما كانت تحلم
الكل
“قُهر” الشقيقة الكربى ،تبوء املحاولة بالفشل ،وكأن َّ
ِ
السد
منش ٌد إىل قوة جذب املركز /املكان
القاهر .تهيمن عىل ّ
السخرية بالتهك ّم عىل هذا الواقع عرب الوصف الذي ُيربز
نربة ّ
فالشقة ال تتجاوز
قُبح املكان كما يف الوحدة املعنونة “يف بيت أبي”؛ ّ
مساحتها الثالثني مرتًا ،كما أ ّن بابها “كباب الدكان ال يغلق أب ًدا” عالوة
عىل “الرائحة النّتنة التي تطارد القادم ،والزواحف التي تقفز وتمزق
الوجه” ،وقد تأتي السخرية من هذا الواقع عرب اللغة نفسها التي تستخدمها
ِ ِ
الراوي الضمني
ُمررها تكون بمثابة تعليق من قبل ّ
الراوية يف الرسد .فثمة جمل ت ّ
الذي يتوازى مع املؤلف الحقيقي.
وتستحرض رواية “فيدباك” العديد من تقنيات الرواية الجديدة ،كالتشظي حيث
الحكاية ال يمكن تلخيصها وفق إطار كالسيكي؛ بداية ثم وسط ونهاية ،وإنما
هي مو ّزعة عىل الشخصيات التي تروي يف الكثري من األحيان بنفسها ،تروي
عن ذاتها ،وتروي عن اآلخرين من منظور ُمختلف عن رؤية األنا لذاتها ،وكأنها
تضع الذّوات املرسود عنها موضع تقييم .فالتالعب بالضمائر يأتي كجزء من
السد ،حيث تستحرض الساردة شخوصها ،وتحولهم إىل مروي عليهم
تقنيات ّ
كما يف خطابها لـ”واو” فتجعل منه مرو ًّيا له ،تعيد له حكايات َي ْعل َُمها بحكم
تواجده فيها كخطيب وزوج وحبيب .بل تتخ ّيل آخرين يسألونها ،وتتوجه إليهم
بالجواب “أمال أنا أنادي واحد زي جوزي ا ّزاي؟ اسمه…؟ تفتكري أقوله إيه؟”
ومن هذه التقنيات الذات ّية نستخلص تطابقا بني ال ُهويات الثالث؛ الكاتبة والراوية
والشخصية.
األنا واآلخر

الواقعي؛ االفرتايض وحكايات
جراء الدناءات الصغرية من
ْ
ت ُصاب “س” من ّ
النصب التي تتعرض لها ،أو املخاطر من الشخصيات الوهم ّية ،ومآيس
الواقع نفسه الذي أُجربت عىل جزء منه بحكم انتمائها إىل هذه العائلة ،أو
تقدموا لها من
باختيارها الزواج من “و” عىل قلة حيلته ،ورفضها لكل َمن ّ
الواقعي وتحرص ذاتها يف
أطباء ومهندسني ومعلمني .فتنفصل عن هذين
ْ
ثالث دوائر؛ ابنتها نور بحكم غريزة األمومة ،وزوجها شقها اآلخر ،الصاحب
واألهل

مدير مدرسة يكتب قصصا قصيرة طريفة
القاهرة  -كتاب “يوميات مدير مدرسة” قصص
قصرية ملؤلفه عيل عبدالفتاح يطرح حياة
الكاتب نفسه من خالل تجاربه يف ميدان العلم
وعالم املدرسة والتدريس ،فهو يصف لك كل
ما يحدث داخل املدرسة من مواقف غريبة
ومواقف تثري البكاء ومواقف تثري السخرية.
الكتاب عبارة عن مجموعة من القصص
القصرية جدا  260أقصوصة ،كتبت بطريقة
مكثفة ذات رمز فني وملمح إنساني وتربوي،
تعرب عن قضايا ثقافية
وتربوية وتعليمية ،حيث
تركز عىل قضية واحدة،
وهي مشكالت الدراسة
وهموم املعلم ومعاناة
الطالب مع املناهج العقيمة
واالمتحانات.
القصص كتبت بتلقائية
بسيطة ،وأحيانا بأسلوب
شاعري ،ليصف لنا القاص
أحوال العلم والتعليم وعالقة
الطالب باملعلم ،ويطرح
أمامنا قضية ما ثم يرتكها
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لنفكر فيها.
ويكشف لنا الكاتب عيل عبدالفتاح أيضا ،وهو
الذي أمىض حياته يف مجال التدريس حتى
أصبح مديرا إلحدى املدارس ،حوادث املدارس
وقضايا التدريس يف قصص قصرية تصوغ
وجدان ومعاناة املعلم وطالب العلم ،واهتم
الكاتب خاصة بالقضايا األخالقية يف قصصه.
كما نجد يف الكتاب الذي أصدرته وكالة
الصحافة العربية – نارشون ،إطاللة
عىل أعالم األدب والشعر
والفنون يف العالم الغربي
ويف مرص.
مواقف طريفة ينقلها لنا
الكاتب هدفها جدي ،لكنها
ال تقبل الطريقة التعليمية
الجافة بل تقدم القضايا
املرتبطة بالتعليم عىل
اختالفها وترتك لنا كقراء
الحل ،وكأن يف القصص
جوالت كاشفة بأسلوب أدبي
ممتع لحال التعليم الذي
يعد أكرث القطاعات حيوية.

قصة
أسيرة
هولندية
ميالنو (إيطاليا) -
صدر مؤخرا ً عن
منشورات املتوسط
بإيطاليا ودار
السويدي باإلمارات العربية املتحدة
كتاب “اثنتا عرشة سنة من االستعباد ،رحلة ِ
أسرية
ُهولَندية يف ِبالد املغرب ،”1731-1743 ،ملاريا تري ميتلن،
ترجمة وتقديم بوشعيب الساوري.
ماريا تري ميتلن وقعت أسرية عىل يد القراصنة
هاما ً عن الحياة
املغاربة ،وتركت لنا نصا ً رحليا ً ّ
اليومية يف مغرب أواسط القرن الثامن عرش ،وما عرفته
السنوات التي
قضتها هناك من أحداث سياسية واقتصادية
واجتماعية متقلبة وصادمة.
يتميز النص بلغة تمزج بني الرحلة والسرية الذاتية،
أسها ،وما حفلت به من وقائع
روت فيه الكاتبة قصة ْ
مؤملة وأخرى طريفة ،برسد تشويقي مغامراتي ميلء
باملفاجآت.

“رفيق
الطريق
املعبد
بالعقبات
والخيبات الصغرية” ،ث ّم
أمها وتعلّقها بها يأتي وفق
أمر سماوي “لم يكن
همها
بوسعها اخرتاقه” .فاآلخر ظل ّ
“األوحد ،واألكيد والحتمي واآلني؛ ومن اآلخر
ال حياة بدون اآلخر مهما كلفني األمر من هزائم
ومرارات”.
هكذا تضع األنا اآلخر يف موضع مساءلة وتقييم .فهي ت ُدرك
أنها لم تكن تخلو من النقائص ،وباملثل اآلخر يمتلك نقائص حتى لو
نجح يف “إخفائها بمنتهى الحيطة” .هذه الوضعية جعلتها تتجاوز موضع
فعلت وهي
التقييم يف عالقاتها باآلخرين إىل موضع املحاكمة ،عىل نحو ما
ْ
ت ُقارن بني عالقتها بابنتها نور ،وعالقة أمها بهما؟ فتتساءل وكأنها تحاكمها
أحسه يف عالقتي بابنتي؟”.
“ألم تجرب مثيل هذا الوجع الذي
ّ
حد اآلخر فقط ،بل تضع ذاتها موضع
ال تتوقف يف تقييمها لآلخر عند ّ
السماء ،والتي
دوما تلجأ إىل حلول ّ
التقييم :فتسخر من ذاتها التي كانت ً
أنصفتها كثريًا أمام جعجعة اآلخرينّ ،إل أنّها يف لحظات معينة تتساءل
متوجا باإليمان ،وسيلة تتحايلني بها عىل خوفك؟ أم
انهزاما
“أكان جبنًا،
ً
ً
زهدا ،حتى يف االنتصار؟” ،وباملثل يخضع الزوج لهذا التقييم واالختبار،
كان ً
فتقول مقارنة بذاتها “لم يعاملنا القدر أنا وزوجي بنفس اآللية ،فبينما
تنغلق أمامه كل األبواب ،كانت تنفتح يل عىل مرصاعيها ،وبينما كانت
عاما؛
عيل من كل جانبّ ،
ظل هو طيلة خمسة عرش ً
عروض العمل تنهال ّ
أبدا لم
مدة زواجنا ،يلهث خلف أ ّية فرصة دون جدوى ويتخذ
أدوارا صغريةً ،
ّ
ً
تكن له!”.
املهمش عىل الرغم من القهر الواقع عىل
ثمة انحياز واضح للمكان
ّ
ّ
نفورا منه ،بل التصاقًا به ،كما تظهر تأثرياته
الشخصيات منه ،فال نجد
ً
املهمة عىل نحو حضور املرأة الطاغي بشخصيتها وتأثريها ،فهي تحظى
ّ
بالبطولة املطلقة عىل حساب الذكور الذين جاءوا تابعني لها ،أو من خالل
األدوار التي أظهرت املرأة عاملة وكادحة ،كاألم التي تعمل خياطة ،والبنات
وزوجن أنفسهن ،يف املقابل يأتي الذكور كعاجزين؛
الالتي عملن وعلَّمن ّ
فعل ًّيا أو معنو ًّيا ،مثل األب ،وزوج قُهر ،و”و” الذي كان قليل الحيلة ،واألخ
الخايب ،أو عرب صورة ُمنفّرة كما الحال يف شخصية أبي عبادة واألب يف
تحرشهما بكل ما تطوله أيديهما.

رواية موازية للتاريخ الرسمي لإلسالم
القاهرة  -بعد عامني من صدور رواية «رحلة الدم»
التي تناولت جانبا شائقا من التاريخ اإلسالمي
املسكوت عنه عقب وفاة الرسول صىل الله عليه
وسلمِ ،
أصدر الكاتب الصحايف والروائي املرصي
إبراهيم عيىس يف مطلع أكتوبر الحايل الجزء
الثاني من سلسلته الروائية «القتلة األوائل»،
ويأتي هذا الجزء بعنوان «حروب الرحماء».
وتصدر رواية «حروب الرحماء» يف  688صفحة
عن دار الكرمة ،وتمتد أحداثها يف الفرتة ما بني
مبايعة عيل بن أبي طالب خليفة
للمسلمني ،وصوال إىل “االقتتال
األهيل” الذي وقع إثر ذلك ،وما
جرى يف سبيله من معارك وفنت
تاريخية مثرية للجدل ،مثل
موقعة الجمل وصفني وواقعة
التحكيم الشهرية بني عيل بن
أبي طالب ومعاوية بن أبي
سفيان.
وتستلهم «حروب الرحماء» كما
هو الحال يف «رحلة الدم» وقائع
التاريخ اإلسالمي التي ال يزال
أثرها ممتدا حتى يومنا هذا

رغم مرور أكرث من  1400عام عىل حدوثها ،وتضفي
عليها بعدا روائيا ودراميا شائقا ،وال تكتفي برسد
ما جرى وفقا ملا هو متداول ،وإنما تفتش يف الكتب
والبحوث املوثقة واملعتمدة وما وراء املرويات،
وتسعى ألن تقيم بناء روائيا موازيا للتاريخ
املدون يف كتب التاريخ.
اإلسالمي ّ
وتصدرت رواية «رحلة الدم» -الجزء األول من
«القتلة األوائل» -قائمة الكتب األكرث مبيعا،
ألشهر متتالية عقب صدورها عام
 ،2016كما فازت بجائزة نجيب
محفوظ يف الرواية عام 2018
والتي تمنحها وزارة الثقافة
املرصية ممثلة يف املجلس
األعىل للثقافة .وسبق إلبراهيم
عيىس أن دخل بروايته
«موالنا» القائمة القصرية
للجائزة العاملية للرواية العربية
«البوكر» عام  .2013وبصدور
«حروب الرحماء» ،ينتظر أن
تختم سلسلة «القتلة األوائل»
بصدور الجزء الثالث واألخري
الحقا.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

تشكيل ART
العربــي األمريكــي اليــوم
ARAB AMERICAN TODAY

فنانون مصريون يحتفون بفن التحريف
والمبالغة الالذعة

القاهرة – ناهد خزام

يأتي فن البورتريه الكاريكاتريي من بني أهم روافد فن الكاريكاتري
وأكرثها تعقيدا ،فالفنان هنا يحرص كغريه من فناني البورتريه
عىل إظهار املالمح املُسيطرة عىل الشخصيات التي يرسمها،
ولكنه باإلضافة إىل ذلك يعمد إىل تفكيك وإعادة صياغة للرتكيب
الخارجي لتلك املالمح الشخصية ،وهو ما نسميه باملبالغة أو
التحريف.
ويف هذا الفن ربما يتضخم األنف ،وقد تتقلص العينان أو تتسعان،
أو ربما يختفي الفم تحت كثافة الشارب ،ولكن رغم هذه املبالغة
والتحريف املتعمد يستطيع الفنان االحتفاظ بالسمات الرئيسية
للشخصية التي يتناولها.
ومن أجل تسليط الضوء عىل هذا الفن استضافت قاعة “جريك
كامبس” يف وسط القاهرة معرضني لفن البورتريه الكاريكاتريي،
أحدهما فردي للفنان أدهم لطفي ،وهو واحد من أهم رسامي
البورتريه الكاريكاتريي يف مرص ،أعقبه معرض جماعي ملجموعة
من فناني الكاريكاتري الشباب ،أقيم تحت عنوان “كاريكاتري
بالسمسم”.
وضم املعرض األول مجموعة كبرية من األعمال املرسومة باألبيض
واألسود ألشهر الشخصيات الفنية والسياسية يف مرص والعالم،
مثل طه حسني وغاندي والشاعر أحمد فؤاد نجم وعادل أدهم
ونجيب محفوظ ،والرئيس األمريكي السابق أوباما ،وبعض حكام

الكاريكاتريي ،وقد ارتبطت رحلته ،كما يقول ،بالكثري من
مرص يف القرن التاسع عرش ،ومجموعة بورتريهات ألشهر الفنانني
اإلحباطات ،لكن عشقه لهذا الفن دفعه إىل تخطي كل هذه
العامليني مثل رمربانت وسيزان وموديلياني.
العقبات ومواصلة طريقه.
وقد استطاع لطفي عرب أعماله الكثرية التي تنرشها الصحف ،أو
أدهم لطفي قدم مجموعة من األعمال املرسومة باألبيض واألسود
تلك التي يشارك بها يف معارض خاصة أن يثري انتباه الكثريين
ألشهر الشخصيات الفنية والسياسية يف مرص والعالم
ملوهبته وقدرته الفائقة عىل اقتناص جوهر الشخصيات التي
يقول الفنان “لقد ارتبطت عالقتي بفن البورتريه مع الصحافة،
يرسمها ،يف الوقت الذي يعيد فيه صياغة مالمح تلك الشخصيات،
إذ عملت يف العديد من الصحف املرصية ،لكن الصحافة هنا عىل
ليرتكنا يف دهشة مستمرة أمام كل بورتريه يرسمه.
ما يبدو ال تقدر قيمة الفن الحقيقي ورضورته ،لم يعد الحال
أدهم لطفي يرسم املالمح ،ويرسم الدهشة أيضا عىل وجوه
كما كان من قبل ،فالفنان كان دعامة أساسية من
متابعيه ،ففي أعماله ثمة ما يدفعك بالفعل إىل تلك
دعائم الصحافة املرصية منذ بداية القرن
الدهشة ،فالوجوه التي يرسمها تحمل قدرا
الفنان
تحول اليوم إىل مجرد ديكور
من املبالغة واالختزال ،لكنها يف نفس
املايض ،لكنه ّ
يمكن االستغناء عنه بكل سهولة ،وهي
الوقت تعكس خلجات صاحبها وروحه
لطفي
أدهم
أمور من شأنها أن تحطم أي موهبة
وسماته الشخصية عىل نحو بالغ
حقيقية ،وتبث اليأس واإلحباط
الرهافة.
يرسم وجوها تحمل
لدى كل من يريد العمل يف هذا
رسم لطفي الكثري من املشاهري
قدرا من المبالغة واالختزال،
املجال”.
والشخصيات العامة ،ونرشت
أما املعرض اآلخر ،وهو “كاريكاتري
أعماله عىل صفحات العديد
لكنها في نفس الوقت
بالسمسم” فقد خ ُّصص لرسم
من الصحف واملجالت ،كما
تعكس خلجات صاحبها
شخصية واحدة فقط ،وهي
شارك بأعماله أيضا يف الكثري من
شخصية “سمسم” التي جسدها
املعارض الجماعية.
وروحه وسماته الشخصية
الفنان الكوميدي أحمد أمني يف
رحلة طويلة خاضها أدهم لطفي
على نحو بالغ
املسلسل املرصي “الوصية” والذي
يف طريقه إىل احرتاف فن البورتريه
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عرض يف رمضان املايض ،حيث ضم املعرض العرشات من رسوم
الكاريكاتري لهذه الشخصية الكوميدية.
وتعود قصة املعرض ،كما يقول رسام الكاريكاتري املرصي سمري
عبدالغني -وهو أحد منظمي املعرض -إىل وقت عرض املسلسل،
والذي تميز فيه أحمد أمني بارتداء مجموعة من املالبس ذات
التصاميم املميزة بالرسوم الكاريكاتريية.
والالفت هنا أن هذه املالبس هي من تصميم جمهور الفنان،
والذي أطلق حينها مبادرة لجمع رسوم املشاركني عىل صفحته
يف الفيسبوك من أجل توظيفها يف العمل ،وبالفعل تمت طباعة
هذه املالبس لتكون إحدى السمات املميزة لشخصية سمسم يف
املسلسل.
ونظرا لكرثة عدد األعمال الفنية املشاركة يف هذه املبادرة ،تم تنظيم
هذا املعرض بالتعاون مع قاعة “جريك كامبس” و”الجمعية
املرصية للكاريكاتري” إلتاحة فرصة العرض أمام األعمال التي
شارك بها الجمهور ولم يتسع املجال لظهورها يف املسلسل.
يقول الفنان التشكييل جالل جمعة ،أحد منظمي املعرض ،إن
“األعمال تمثل بالفعل مفاجأة شخصية يل ،فلم أكن أتوقع أن
تكون املشاركات بهذه الحرفية والتمكن ،نحن أمام عدد كبري من
املواهب الشابة التي تبرش بمستقبل واعد لهذا الفن”.
ويضيف جمعة “املعرض يمثل احتفاء بفنان جميل استطاع رسم
البسمة عىل وجوه املاليني ،وما ال يعرفه البعض أن الفنان أحمد
أمني هو رسام كاريكاتري يف األصل قبل أن يتجه إىل مجال التمثيل”.

The Story Behind Banksy
has belonged to the people. We need
”to make it count.
***

On his way to becoming an international icon, the
subversive
and secretive street
artist turned the art
world upside-down
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

The Barton Hill district of Bristol in
the 1980s was a scary part of town.
Very white—probably no more than
three black families had somehow
ended up there—working-class,
run-down and unwelcoming to
strangers. So when Banksy, who came from a
much leafier part of town, decided to go make
his first foray there, he was nervous. “My
dad was badly beaten
up there as a kid,” he
told fellow graffiti artist
and author Felix Braun.
He was trying out names
at the time, sometimes signing
himself Robin Banx, although this
soon evolved into Banksy. The shortened
moniker may have demonstrated less of the
gangsters’ “robbing banks” cachet, but it
was more memorable—and easier to
write on a wall.
To read the rest of the article go to:
www.smithsonianmag.com

with the guileful documentary Exit
Through the Gift Shop, which was
nominated for an Academy Award.
Pest Control, the tongue-in-cheektitled organization set up by the
artist to authenticate the real Banksy
artwork, also protects him from prying
outsiders. Hiding behind a paper bag, or,
more commonly, e-mail, Banksy relentlessly
controls his own narrative. His last face-to-face
interview took place in 2003.
While he may shelter behind a concealed identity, he advocates a direct connection between
an artist and his constituency. “There’s a whole
new audience out there, and it’s never been
easier to
sell [one’s
”art],
Banksy
has
maintained.
“You don’t have to go to
college, drag ’round a portfolio,
mail off transparencies to
snooty galleries or sleep
with someone powerful,
all you need now is a few
ideas and a broadband
connection. This is the
first time the essentially
bourgeois world of art

By Will Ellsworth-Jones
When Time magazine selected the British
artist Banksy—graffiti master, painter, activist,
filmmaker and all-purpose provocateur—for its
list of the world’s 100 most influential people
in 2010, he found himself in the company of
Barack Obama, Steve Jobs and Lady Gaga. He
supplied a picture of himself with a paper bag
(recyclable, naturally) over his head. Most
of his fans don’t really want to know who
he is (and have loudly protested Fleet Street
attempts to unmask him). But they do want to
follow his upward trajectory from the outlaw
—”spraying—or, as the argot has it, “bombing
walls in Bristol, England, during the 1990s
to the artist whose work commands hundreds
of thousands
of dollars in the
auction houses
of Britain and
America. Today, he
has bombed cities
from Vienna to San
Francisco, Barcelona to Paris and
Detroit. And he
has moved from
graffiti on
gritty urban walls to paint on canvas,
conceptual sculpture and even film,
أكتوبر  2018م  -السنة السادسة  -العدد70 :
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مخرجون عرب يتساءلون

عن مستقبل المسرحيات القصيرة
كيف تتشكل المسرحيات القصيرة

يظل املخرج واملمثل املرسحي أكرث وعيا وإدراكا بآليات وتقنيات العمل املرسحي سواء عىل
مستوى التأليف أو التمثيل أو اإلخراج ،خاصة إذا كان أيضا دارسا ومتخصصا يف علوم املرسح،
حيث ينطلق يف حديثه من تجربة يمارسها ،وهذا ما أكدته جلسات امللتقى الفكري ملهرجان
كلباء للمرسحيات القصرية ،حيث تميزت بعمق الطروحات التي قدمها املشاركون فيها من
الفاعلني املرسحيني.
تميزت الجلسة الثانية من جلسات امللتقى الفكري “املرسحيات القصرية بني النص والعرض”
يف إطار فعاليات الدورة السابعة من “مهرجان كلباء للمرسحيات القصرية” ،بجديتها وحثها
عىل التساؤل الحر والعميق والواعي يف نقاشاتها ،حيث ناقش املشاركون فيها طول وقرص
املرسحية وتأثري ذلك عىل موضوعاتها أو ما تتناوله من قصص وثيمات ،وهل يمكن القول إن
طول النص املرسحي أو قرصه يفرض طريقة إخراجه؟
وقد شارك يف هذه الجلسة التي أدارها املخرج واملمثل املرسحي اإلماراتي محمد يوسف ،كل
من املخرج واملمثل األردني محمد بني هاني واملخرج املرسحي املغربي خالد الجنبي والفنان
واملخرج الكوميدي الفرنيس املغربي هشام شكيب واملخرج واملمثل املرسحي التونيس نوفل
العزارة.
تساؤالت كاشفة

بدأ املرسحي التونيس نوفل العزارة حديثه مؤكدا أنه عىل يقني يقرتب من التمامية بأن العروض
املرسحية القصرية مستوردة ومستعارة ،ال خربة للمرسح العربي فيها ،إال يف ما قل وندر .حتى
وإن سلمنا بفرضية القليل النادر فإن جذور تجربة العروض املرسحية القصرية تبقى أوروبية
غربية .للثقافة العربية اإلسالمية معها فروق يف الرمز وإنتاج العالمة وأنظمتها العالئقية التي
يقدر عىل تحديدها وفهمها ذهن دون آخر.
وطرح العزارة تساؤالت حول كيفية املالءمة التي يمكن من خاللها معاينة التحول الزمني يف
العرض املرسحي ،سواء أكانت املعاينة تقوم عىل املشاهدة واملالحظة أو املعاينة التي تقوم
عىل املعرفة بالنظر العقيل حيث التحليل والتوليف وطرائق املنهج العقالني والجديل .وما
هي املعرفة الجديدة التي أنتجتها العروض املرسحية القصرية؟ أين ومتى وكيف برزت مالمح
التحوالت الزمانية يف مدة العرض املرسحي؟ ماذا يعني فكريا هذا التحول؟ كيف نفهمه
ونفرسه؟ وكيف نقيم آثاره عىل املجتمع؟ أال تمثل تجربة العروض املرسحية القصرية خنقا
وإنكارا وقتال ال إيالد من بعده للرموز والعالمات واملعاني وأنظمتها العالئقية؟ أم أن نظرية
التقليص يف مدة العرض جاءت بداعي االنتقاء الذي يحدث انطفاء جزئيا لبعض الرموز
والعالمات حتى يصبح املرسح أكرث تكيفا مع ما يريده إنسان اليوم الذي يركز انتباهه ناحية
التغيري الرسيع لكل األشياء؟
وواصل العزارة طرح تساؤالته مستعرضا تاريخ تطور املرسح قديما وحديثا ،مؤكدا أن األسئلة
تشكل محاولة تجهري تجربة الزمن يف املرسح تجهريا دقيقا ،قصد استخراج بعض املعايري
والقواعد التي عىل أساسها يتم شق النص املرسحي وتقطيع أجزائه إىل أقسام وقسيمات
يرتاوح زمانها بني الطويل والقصري .وقال إن املسؤولية العظمى ملقاة عىل املخرج يف كل عملية
شج أو شق للنص ،وهي يف األصل عملية تتسم بالقسوة والعنف ،عنف رمزي طبيعي مطلوب
بالرضورة كرابط من روابط العالقة الوجودية بني النص بوصفه فضاء عيش العالمات والرموز
واملعاني ،واملخرج وهذه الرابطة ذات البعد الطبيعي العنيف يجب أن تبنى عىل قاعدة من
االحرتام وإبداء التقدير ،وذلك دون أن يسقط املخرج يف الوالئية والتبعية العمياء للنص.
وخلص العزارة إىل أنه ال يجب النظر إىل معايري التجزئة الزمانية يف املرسح كونها رضورة تقنية،
بل ال بد أن ننظر إليها كونها جوهر الوسائل املرسحية اإلبداعية حتى تعيدنا دائما إىل ما هو
إنساني يف املرسح.
الطول والقصر

انطلق هشام شكيب متسائال “أيمكن القول إن طول النص املرسحي أو قرصه يفرض طريقة
إخراجه؟” .وأضاف “هل يمكننا القول إن املرسحيات القصرية تعترب شكال من أشكال الدراما
تحد من وسائل التعبري وحجم املواضيع؟ هذا النوع من األداء املرسحي يتطور ضد درامية
ثقيلة ،تعتمد عىل وفرة املوظفني واملجموعات ،وجمهور كبري وأبهة املرسح الربجوازي .يتم
توحيد الكتابة من خالل استخدام قواعد بسيطة .وعىل العكس من ذلك يحتل النص املرسحي
القصري مكانة مهمة يف األدب حيث أنه نص وعرض يف نفس الوقت .يكتب النص ليتم تمثيله،
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أي مجسدا يف كلمة حية ‘صوت وإلقاء وتمثيل‘ وترجمته مرئيا ،هذه الخصوصية تشري
إىل وضع قراءة خاصة”.
وأضاف أن اخراج النص القصري يفرض مجموعة من االختيارات امللموسة التي تمثل
العديد من التأويالت للنص بمعنى :إعطاء معنى أو ـ بشكل أكرث تحديداـ الختيار
واحد .وتنتج عن التداخل بني
معنى املعنى ،إلعطاء معنى
فرضية :الكتابة
النص املرسحي القصري واإلخراج
املرسحية تقتحم من جميع
النواحي ،خالل نشأة النص،
بحدوث العنارص املرسحية.
وتواصلت التساؤالت حيث
تساءل محمد بني هاني
حول املرسحيات القصرية
بني النص والعرض،
وهل ما إذا كانت أكرث
قابلية للقراءة منها إىل
العرض؟ هل تنتمي
لألدب املرسحي أم هي
أقرب للخشبة وأوثق
نسبا بذاكرة اإلخراج
املرسحي؟ وقال
“أنحاز لكونها كتابة
إخراجية أقرب إىل
الـ‘‘story board
(الكتابة الصورية/
اإلخراجية) ،حيث نجد أن أغلب هذه
النصوص اعتمدت اللغة اإلخراجية والتفتت إىل أدق
التفاصيل محاولة تصور كامل عنارص الفضاء املرسحي
الدرامي ومكونات بيئته السمعية والبرصية وما يحتويه
من أفعال وإشارات داللية ،راسمة املخطط الحركي
بشكل تفصييل كما يف مرسحية ‘فصل دون كلمات‘
لصموئيل بيكت مثال ،حيث نحن أمام مخطط إخراجي
تفصييل يرشح إيقاع العمل ويحدد شكل األداء وحركة
املمثل وتعابريه دون أن تكون هناك جملة نصية منطوقة
واحدة .إذا هي نصوص استبدلت شعر الكالم بشعر
الفضاء/الفعل/الحدث”.
وأضاف بني هاني أن طول أو قرص العرض املرسحي
يتحدد بناء عىل ماذا يريد أن ُيرسل املرسل ،وإذا ما أخذنا
بعني االعتبار أن الهدف من عملية األداء هو إيجاد خربة
مكثفة لكل من يشارك فيها وليس مجرد محاكاة لفعل أو
حالة شعورية ما ،فإن زمن العرض الواقعي مرتبط وبشكل
كيل بماذا يريد صناعه طرحه ومشاركته مع الجمهور،
تأكيده أو نفيه ،وإذا ما اتفقنا أن أي عمل فني ينطلق بداية من سؤال ماذا يريد املرسل أن
يقول؟ وهذا ما يتعلق بالطرح /املوضوع /الحالة ..فإن السؤال كيف يريد أن يقول؟ والذي
يتعلق بالحرفة اإلخراجية ،األسلوب ،املفردات ،الشكل ..فإن طول أو قرص العرض مرتبط
ارتباطا كليا بماذا وكيف وما قد يتفرع منهما من أسئلة كأين ومتى وملاذا؟”.
النص القصير

أما املخرج املرسحي املغربي خالد الجنبي فقال إن السؤال الكبري الذي أود طرحه هو ما
هي الرهانات ،أو عىل األقل بعضها ،يف عملية اإلخراج املرسحي يف ما يخص املرسح القصري؟
ما الذي يفرضه هذا النوع من املرسح يف ذهن املخرج املرسحي بالتحديد؟ وما هي الضوابط
واآلليات التي من خاللها يستطيع صناعة عرض بهذه املواصفات؟ ما الرهانات التي يفرضها
بقوة النص الدرامي القصري بالنسبة إىل عملية اإلخراج املرسحي؟ هل يمكن اعتبار هذه

العملية
هي نفسها بغض النظر
عن طول وقرص النص
الدرامي؟
وأوضح الجنبي
“بالنسبة إىل املخرج
املرسحي يستطيع
ببساطة معرفة النص
الدرامي القصري من
مجرد النظر إىل قلة
الصفحات التي يتشكل
منها ومن خاللها ،لكن
ال يمكن لنا الجزم بأن هذا هو املعيار الحقيقي الذي
يمكنه من تصنيف هذا النوع من النصوص ،ألن األمر يتعدى ذلك ،بالرغم من أنه من حيث
الشكل يعرب عن السمة األساسية والظاهرة لهذا النوع من النصوص .إننا نتساءل اآلن عن
كيفية معرفة املخرج للنص الدرامي القصري ،بغض النظر عن كون هذه املهمة قد ال تنسب
لتخصصه أو ملجال اشتغاله ،لكنها من وجهة نظرنا تعترب عامال مهما يف تحديد إطار عام
وتصور شامل للتعامل مع هذا النوع من املرسح وليس مع نوعية العمل الدرامي املكتوب”.
وأضاف املخرج “كما أن أهمية النقاش حول املرسح القصري من زاوية رؤية املخرج تكمن يف
عالقة هذا األخري بالنص الدرامي املكتوب وبما يمكن أن تشكله هذه العالقة كمحور رئييس يف
تشكيل مالمح شبه واضحة لهذه التجربة ،وكي ال نتوه كثريا يمكن لنا أن نصف بشكل موجز
السمات األساسية للنص الدرامي القصري والتي من خاللها يمكن أن نبني عليها أفكارا أكرث
شمولية وانفتاحا ،والتي ندرجها كالتايل :وجود وحيد وأوحد لحدث درامي قصري وموجزـ
اللغة مركزة ومكثفة ورسيعة اإليقاع ـوجود عدد قليل من الشخصيات بشكل نسبي ـ ينتهي
النص الدرامي بعد ذروة األحداث ـ نهاية مفاجئة أحيانا ـ نهاية مفتوحة”.
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لن تنتظر النسخة المترجمة..

مقاطع كاملة من كتاب الخوف
لم يكن الرئيس الحايل للواليات املتحدة األمريكية محل اتفاق األمريكيني منذ لحظة إعالنه خوض االنتخابات األمريكية وحتى هذه اللحظة ،لقد أحاطت به الشكوك منذ يومه األول يف البيت األبيض؛ وسط
الكثري ممن يشريون إىل التحسن امللحوظ يف املؤرشات االقتصادية ،وآخرين يشريون إىل الكثري من املشاكل التي تسبب بها وجلبت عليه النقد العنيف واملستمر .لم تتوقف االنتقادات التي توجه لرتامب منذ
رئيسا لألمريكيني ،لكن كتا ًبا ن ُرش مؤخ ًرا يبدو مختلف ًا من حيث قوة التأثري واملضمون.
تنصيبه
ً
صاحب الكتاب هو بوب وودوارد ،الصحايف االستقصائي الشهري ومفجر فضيحة «ووتر جيت» الشهرية ،التي أطاحت الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون ،ويحمل الكتاب الجديد اسم «الخوف» (.)Fear
« نق ّدم لك عزيزي القارئ َّ
ً
ً
كامل ،يسلط الضوء عىل أهم القصص واملقابالت العديدة التي أجراها وودوارد مع الكثري من املقربني من ترامب يف أثناء كتابته
شامل ألهم ما جاء يف هذا الكتاب بعد قراءته
ملخصًا
لفصول الكتاب الـ ،42والتي كشف فيها ما يدور يف أروقة البيت األبيض خلف الكواليس.

البداية ..لماذا يجب على األمريكيين الخوف؟
يبدأ وودوارد الكتاب بقصة ربما تكون معربة بشكل كامل عن مشاعر
الذعر التي ستنتاب كل مواطن أمريكي حال قراءة هذا الكتاب؛ إذ
يروي أنه مع بداية شهر سبتمرب (أيلول) عام  ،2017وعندما دخل
جاري كوهن ،كبري املستشارين االقتصاديني لرتامب ،إىل مكتب الرئيس
يف البيت األبيض ،سقطت عينه عىل مسودة خطاب موجه من رئيس
الواليات املتحدة إىل رئيس كوريا الجنوبية ،تنص عىل إنهاء اتفاقية
التجارة الحرة بني البلدين والتي تسمى «.»KORUS
وباعتبار كوهن خبريًا اقتصاد ًيا؛ صُعق كوهن من مضمون هذه الرسالة،
فهذه االتفاقية التي يريد ترامب تقويضها ،تعود إىل خمسينيات القرن
املايض وضمنت للواليات املتحدة تواجد  28500جندي أمريكي عىل
األرض الكورية ،حيث قامت هذه القوات بمجموعة من أكرث األعمال
الرسية أهمية لصالح الجيش واالستخبارات األمريكية.
عىل سبيل املثال؛ تعلم الواليات املتحدة اآلن أن كوريا الشمالية
قد طورت صواريخ من نوع « »ICBMوأصبحت تمتلك القدرة عىل
حمل رؤوس نووية قادرة عىل قصف لوس أنجلوس خالل  38دقيقة
فقط .لكن وبفضل هذه االتفاقية استطاعت الواليات املتحدة رصد
إطالق صواريخ « »ICBMيف سبع ثوان فقط ،بينما كانت قدرة القوات
األمريكية عىل رصد هذه الصواريخ من أالسكا  15دقيقة ،وبحسب
الكتاب ،فإن قدرة القوات األمريكية عىل رصد الصواريخ الكورية يف
سبع ثوان ستكون كفيلة بإعطاء قوات الدفاع الوقت الكايف إلسقاط
هذه الصواريخ بنجاح؛ ما يجعل هذه االتفاقية التي ضمنت وجود
القوات األمريكية يف كوريا مسألة رضورية لألمن القومي األمريكي.
ذاكرة ترامب الضعيفة تحمي األمن القومي األمريكي

أراد ترامب أن يلغي هذه االتفاقية بسبب وجود عجز يف امليزان
التجاري السنوي بقيمة  18مليار دوالر ،يف الوقت الذي سيكون عىل
الواليات املتحدة إنفاق  3.5مليار دوالر للحفاظ عىل قواتها يف كوريا
الجنوبية؛ لكن التفاصيل أعاله هي ما دارت يف عقل كوهن يف غضون
ثوان معدودة؛ فقرر أن يسحب هذه املسودة حتى ال يراها ترامب،
خشية أن يوقعها وينهي االتفاقية ومعها كامل العالقات الثنائية بني
البلدين.
عيل أن أحمي الوطن
لم أكن ألتركه يراها… كان
َّ
*جاري كوهن.
األمر األكرث إثارة أن هذه الحادثة لم تكن فريدة من نوعها بحسب
دائما عندما يالحظ وجود
مؤلف الكتاب ،بل هي ما يفعله كوهن ً
ونظرا
مسودات خطرية يف األوراق التي سيطلع عليها ترامب لتوقيعهاً ،
لذاكرته الضعيفة ،بحسب وصف كوهن ،فإن ترامب ال يتذكر شيئًا
بخصوص هذه املسودات املفقودة.
منافسا ألوباما
ضخم الجثة عريض المنكبين
ً

يف أغسطس (آب)  ،2010اجتمع اثنان من رموز الجمهوريني رفقة
ترامب ،األول هو ستيف بانون ،منتج األفالم السياسية املؤيدة
للسياسات اليمينية ،والثاني هو دافيد بويس ،الناشط اليميني الذي
طارد الفضائح الجنسية لعائلة كلينتون لعقدين من الزمان .االجتماع
كان بهدف مناقشة رغبة ترامب الكبرية يف دخول السباق الرئايس ضد
املرشح الديموقراطي باراك أوباما؛ فاجتمع الرجال الثالثة يف أحد
أبراج ترامب ملناقشة الخطوط العريضة املقرتحة لحملة ترامب ،وسط
محاوالت مضنية من دافيد إلقناع بانون بقدرة ترامب عىل منافسة
أوباما.
كان اللقاء أكرث من محبط بالنسبة لبانون؛ إذ تبني له مدى الجهل
السيايس الذي يعاني منه ترامب ،فهو ال يفهم الحركة املحافظة يف
السياسة األمريكية ،كما أنه لم يصوت يف االنتخابات األولية طيلة
حياته سوى مرة واحدة فقط عام  ،1989وعندما أنكر ترامب ذلك؛
أقنعه دافيد بأن هناك سجالت سوف تفضح أمره بالتأكيد .املشكلة
التالية التي عرضها دافيد عىل ترامب هي أن  80%من تربعات األخري
ذهبت للديموقراطيني يف االنتخابات املتتالية ،وكلها أمور سوف

أكتوبر  2018م  -السنة السادسة  -العدد70 :
October 2018 - Volume : 6 - Issue :70

تضعف موقفه بشدة أمام منافس قوي مثل أوباما
وبالرغم من كل ذلك؛ فقد الحظ الرجالن أن ترامب يمتلك بعض
املميزات التي عىل جدليتها ستكون فعالة يف سباق االنتخابات
األمريكية ،أبرزها كان من وجهة نظرهما الحضور القوي والكاريزما
والتمتع بجسد ممتاز يوحي بالقوة الشديدة .الحقًا ،وعقب االجتماع
تحدث بانون إىل دافيد للنقاش حول انطباعهما حول االجتماع ،واتفق
الطرفان أنه من املستحيل لهذا الرجل الضخم أن يرتشح ،وأنه يف ظل
هذه املعطيات فإن فرصة صعوده يف االنتخابات ستكون منعدمة.
ترامب ورحلة الصعود فوق جثة هيالري كلينتون

عىل عكس ما توقعه دافيد وبانون يف االجتماع الثالثي مع ترامب،
وعىل عكس ما توقعه أي من الجمهوريني أنفسهم وقتئذ ،وقف دونالد
ترامب ،بعد ست سنوات من هذا االجتماع ،ممتلئًا بالثقة وهو يلقي
خطاب قبول ترشحه لالنتخابات الرئاسية يف املؤتمر الوطني للحزب
الجمهوري يف  21يوليو (تموز)  .2016لم تكن حملة ترامب تمتلك أي
ثقل حقيقي بحسب وودوارد ،فقد تكونت من حفنة من األشخاص يف
غرفة؛ أحدهم مسؤول عن صياغة الخطابات ،وفريق مكون من ستة
أشخاص قاموا بتنظيم الراليات يف املدن والواليات األمريكية املختلفة؛
رغم ذلك نجح ترامب يف الحصول عىل ترشيح الحزب الجمهوري
منافسا آخرين مكتميل التجهزيات والحمالت ،فيما
ليتفوق عىل 16
ً
اعترب مفاجأة مدوية.
كان عىل بانون وضع سياسات الحملة التي يجب الرتكيز عليها
وجعلها الشعارات الرئيسية التي يمكن أن تجعل ترامب يتفوق عىل
هيالري ،فاملعركة اآلن أبسط لكونها أمام منافس وحيد ،ويف الوقت
نفسه أصبحت أكرث عنفًا .تمثلت فكرة بانون الرئيسية يف أن تكون
صورة ترامب هي انعكاس ملستقبل أمريكا ،وهي املناقضة لصورة
املايض التي تمثلها هيالري كلينتون.
يمكن تمثيل هذه الفوارق يف ثالث جمل :األوىل هي أننا نقوم بوقف
الهجرة غري الرشعية ،مع تقليل أعداد املهاجرين الرشعيني إىل الواليات
املتحدة الستعادة السيادة األمريكية من جديد ،والثانية هي استعادة
الوظائف لألمريكيني ،والثالثة هي االنسحاب من الحروب الخارجية
عديمة الجدوى من وجهة نظرهم؛ وقد شعر ترامب آنذاك باالرتياح
الشديد لهذه األفكار ،فهي تمثله حقًا.
بعيدا واالستمتاع بسقوط
خطة فوز ترامب ..الوقوف ً
هيالري

لم يكن هناك من يعتقد أن ترامب يمكنه الفوز بهذه
االنتخابات وإقصاء هيالري كلينتون ،وكانت املخابرات
الروسية وفالديمري بوتني يعلمون ذلك جي ًدا ،فكانت
خطتهم هي الرتكيز عىل إيقاع هيالري كلينتون ،وليس
دعم ترامب.
فور رصد مكتب التحقيقات الفيدرايل لالخرتاقات
التي تسببت فيها مجموعة من املخرتقني ،شعر
جيمس كالبر مدير االستخبارات الوطنية بالقلق
من إمكانية ضلوع روسيا يف هذه الهجمات ،ورسعان ما
تأكدت مخاوفه وأصبحت الشكوك حقيقة؛ روسيا تتالعب
باالنتخابات األمريكية وتريد إسقاط هيالري.
كان من املفرتض أن تظل قصة التدخل الرويس يف االنتخابات
األمريكية فوق قمة هرم االهتمامات يف الشارع األمريكي
لفرتة ليست بالقصرية ،وهو بالطبع النقاش الذي
رابحا ،إال أن قصة جديدة
لن يخرج منه ترامب ً
نرشتها صحيفة «واشنطن بوست» قد شكلت
قنبلة أقوى وأكرث إثارة وإن لم تكن بنفس
األهمية .تضمنت القصة مقط ًعا صوت ًّيا
قديما يتلفظ فيه ترامب بإساءات
ً
بالغة ضد النساء ،تم تسجيله
عام  .2005يقول ترامب يف املقطع
متفاخرا بجاذبيته الجنسية:
ً
«يمكنني أن أملس أو أُق ِبل النساء
نجما،
متى أردت .عندما تكون ً

فإنهن يسمحن لك بفعل ذلك ،يمكنك فعل أي يشء ،ضع يدك عىل
فروجهن».
فورا ،وكأن ً
زلزال
أصبحت هذه القصة حديث الشارع األمريكي ً
قد قىض عىل قصة التدخل الرويس يف االنتخابات األمريكية؛ كان
واضحا ،ففي نفس اليوم ،أغرق موقع
الهدف من التدخالت الروسية
ً
«ويكيليكس» وكاالت األخبار املحلية بآالف من الرسائل اإللكرتونية
التي تمت قرصنتها من مكتب مدير حملة كلينتون جون بوديستا،
وتضمنت تفاصيل بعض الخطابات مدفوعة األجر التي ألقتها
هيالري ملمويل «وول سرتيت» ،والتي كانت هيالري قد رفضت اإلعالن
عنها مسبقًا ،وتضمنت كذلك املراسالت الخاصة باملواضيع التي
سوف يتم الحديث عنها يف لقاءات هيالري القادمة.

دروس من حملة ترامب ..كيف تحول الهزيمة الساحقة
إلى نواة انتصار؟

بالعودة إىل فضيحة تسجيالت ترامب املسيئة للنساء ،كان عليه أن
يترصف رسي ًعا للسيطرة عىل األرضار الضخمة التي لحقت بحظوظه
يف هزيمة هيالري .وبعد قرابة ست ساعات من خروج املقطع ،قررت
حملة ترامب الخروج بفيديو سوف يشكل نواة األسلوب املتبع للحملة
الحقًا؛ إذ ظهر ترامب يف فيديو مصور يعتذر ويقول« :لم أقل أب ًدا إنني
رجل مثايل… هذه الكلمات ال تعكس جوهري .لقد قلتها ،لقد أخطأت
وأنا أعتذر ..أعدكم أن أكون ً
رجل أفضل يف املستقبل .لكن دعونا نكون
أمناء ،هذا األمر ليس إال إلها ًء… بيل كلينتون قام بالفعل بالتحرش
بالنساء ،وقامت هيالري بابتزازهن ومهاجمتهن وترهيبهن».
وبحسب الكاتب كانت فكرة رائعة ،فقد استطاع تحويل الهجوم
عليه تجاه تاريخ هيالري وبيل كلينتون ،وتصدير مقطع ترامب عىل
أنه« :أقوال يف مقابل أفعال قامت بها هيالري وزوجها» .نجح ترامب
مرة أخرى يف أن يقلب الطاولة يف وجه الجميع؛ واآلن تأكدت حملة
ترامب مما كانت تدركه سابقًا ،لن يفوز ترامب بهذه االنتخابات ،لكن
هيالري يمكن أن تخرسها ،فقط سيكون عليهم الرتكيز عىل الفضائح
الجنسية املعروفة بالفعل لدى الشعب األمريكي ،مع بعض الرتكيز من
حني آلخر عىل محتوى الرسائل اإللكرتونية املرسبة من مكتب مدير
حملتها .بمعجزة حقيقية ظلت األمور تسري يف نفس االتجاه ،هيالري
تخرس وتخرس املؤيدين ،وترامب فقط يصمد وال يرتكب أخطاء كبرية.
يف النهاية حدث ما لم يتوقعه ترامب نفسه وأسقط الرجل الضخم
هيالري كلينتون بالرضبة القاضية؛ يقول بانون:
«لم يكن يعتقد أب ًدا أنه سوف يفوز ،ولم يقم
بأي تحضريات لهذا الفوز .هو لم يعتقد
أيضا
أب ًدا بأنه سيخرس ،لكنه لم يؤمن ً
بأنه سيفوز .هناك فرق» .يرشح
بانون فكرته ً
قائل« :لقد
سطع نجمه

القوة
الحقيقية
هي :الخوف.
*دونالد ترامب

أخريًا .هذا الرجل غري مؤهل مطلقًا .هيالري كلينتون كانت تحرض
نفسها طيلة حياتها من أجل هذه اللحظة ،أما ترامب فلم يقض ثانية
واحدة يف التحضري لهذه اللحظة».
عاهرات ترامب يتبولن على فراش أوباما ..هكذا بدأ
تعاون ترامب مع الروس

أيضا عن امللف الذي حصل
يف كتابه؛ يكشف بوب وودوارد النقاب ً
عليه جون برنان مدير وكالة االستخبارات األمريكية « »CIAويحتوي
عىل  35ورقة تتضمن أدلة عىل التدخل الرويس يف االنتخابات
األمريكية مدعومة من ستة مصادر برشية ،أهم ما تضمنته تلك
املصادر هو تقرير عن حادثة وقعت خالل زيارة دونالد ترامب إىل
موسكو عام  ،2013ويرسد مؤلف الكتاب تلك الحادثة ويقول« :يف عام
 2013ذهب دونالد ترامب إىل موسكو وحجز يف الجناح الرئايس الذي
استخدمه باراك أوباما وزوجته يف فندق ريتز كارلتون ،وقام باستئجار
مجموعة من عامالت الجنس ليقيض معهن الليلة ،وطلب منهن أن
يتبولن عىل الرسير الذي سبق ونام عليه رئيس الواليات املتحدة باراك
أوباما وزوجته» ،وذكر الكاتب طبقًا ملا جاء يف هذا امللف ،أن الروس
قاموا بتصوير دونالد ترامب ،ومن هنا بدأ التعاون بني الروس وترامب.
كانت املهمة صعبة عىل رجال االستخبارات األمريكية ،كيف يكون
موضوع اجتماعهم األول مع الرئيس املنتخب ،ملف يصف حادثة
محرجة مثل هذه؟! ،خصوصًا وأن ترامب كان ينتقدهم أثناء حملته
االنتخابية ،وتحديدا وكالة «يس آي إيه» ،التي فقدت الكثري من ثقة
الشعب األمريكي -مثلما يرى مؤلف الكتاب -عقب تزوير حقيقة
وجودة أسلحة دمار شامل يف العراق ،ولكنهم يف النهاية قرروا جمي ًعا
إخبار ترامب بامللف قبل أن يصل لإلعالم.
تضمن االجتماع بعض النقاط التي توصل لها فريق التحقيق املشرتك،
وأن روسيا لطاملا أرادت عرقلة الديمقراطية األمريكية ،وعندما بدا
للحكومة الروسية أن هيالري كلينتون عىل وشك الفوز باالنتخابات؛
أمر الرئيس بوتني بالتدخل يف االنتخابات للحد من فرص هيالري يف
السباق الرئايس .حاول ترامب التقليل من مجهودات الفريق عندما
استعلم عن املصادر؛ وعندما أخربه برينان أنها مصادر برشية ،من
بينها مصدران يعمالن يف الحكومة الروسية نفسها ،قال ترامب إنهم
«خائنون لبالدهم» ،فأشار جيمس كالبر إىل وجود «مسألة شخصية
حساسة» ،وذكر حادثة الفندق الرويس املوجودة يف امللف ،لكن ترامب
سخر منهم وطلب عدم الحديث عن هذا امللف ،ألنه لديه ما يكفيه من
املشاكل مع زوجته.
البداية ..حلم االنتصار في اليمن يتحول إلى كارثة

بعد خمسة أيام فقط من توليه مقاليد الحكم ،دعا ترامب مستشاريه
إىل اجتماع يحرضه وزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس ،الذي عرض
عىل الحضور خطته ملداهمة اليمن من أجل القضاء عىل وسائل
االتصاالت التي يستخدمها تنظيم القاعدة هناك ،وهي العملية
التي تم عرضها عىل باراك أوباما لكنه طلب تأجيلها ،وعىل ما يبدو
بحسب الكاتب -فإن ترامب أراد أن يبدأ فرتته الرئاسيةبانتصار عسكري ،لكن العملية لم ترس كما كان مخططًا
لها؛ فبعد قرابة الساعة من تبادل إطالق النار ،سقط
أحد الجنود األمريكان وأصيب ثالثة آخرين ،باإلضافة
إىل مقتل مدنني وأطفال يمنيني.
"ادفع ..تأمن" ..سياسة أمريكا في عهد رجل
األعمال

وتكرارا بأنه سوف
مرارا
ً
خالل فرتة االنتخابات رصح ترامب ً
ينسحب من حلف شمال األطليس «ناتو» ،وذلك ألن الواليات
املتحدة ال يجب أن تدفع  2%من مجمل ناتجها القومي لكي تحمي
الدول األوروبية ،يف حني أن دولة كبرية مثل أملانيا تساهم بـ 1.2%
فقط .يف يوم الخامس من فرباير (شباط)  2017اجتمع ترامب
عىل العشاء بوزير الدفاع جيمس ماتيس ودعا بويدن جراي أحد
املسؤولني السابقني يف حكومة جورج بوش االبن؛ ليناقش معهما
موقف الواليات املتحدة من قوات حلف شمال األطليس.
دورا
حاول ماتس إقناع ترامب بأهمية «الناتو» وأن تلك القوات لعبت ً
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هاما يف الحرب الباردة ضد االتحاد السوفيتي ،وبعد عدة مشاورات
ً
انتهى االجتماع بطلب ترامب من ماتس أن يخرب وزراء دفاع الدول
املشاركة أن أمريكا سوف تستمر يف التحالف ولكنها سوف تراجع
قرارها قري ًبا يف حالة عدم التزام الدول األخرى بنسبة  2%من ناتجها
القومي.

هاتف ًيا بوزير دفاعه ،جيمس ماتيس ،وهو مشحون بالعواطف؛ بعدما
تدفقت مئات الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالهجوم بغاز السارين
وهو غاز سام -عىل املتمردين السوريني إىل البيت األبيض« ،وقد كانهجوما شني ًعا ووحش ًيا ،أسقط عرشات القتىل كان من بينهم نساء
ً
وأطفال ،ومن بني األطفال كان هناك ُرضع ،جميعهم مختنقون حتى
السم ،وبجانبهم آباء منكوبون ،كل هذا
املوت ،تخرج من أفواههم رغوة ُ
من صنع الديكتاتور السوري بشار األسد عىل شعبه» ،بحسب وصف
وودوارد للحادث ،أما املكاملة الهاتفية فتضمنت العبارة التالية والتي
كانت صادرة من الرئيس األمريكي نفسه« :دعنا نقتله ،لنقتل الكثري
من هؤالء الداعرين» ،يف إشارة إىل بشار األسد وحكومته.
يشري وودوارد إىل أن القوات املسلحة األمريكية كان لديها القدرة عىل
توجيه رضبة جوية غاية يف الرسية داخل األرايض السورية ،لكنه عاد
ووصف حال الرئيس األمريكي «كأنه قد تمت مهاجمته شخص ًيا»،
إذ رأى ترامب يف ترصف األسد تحد ًيا شخص ًيا له ،يتوجب الرد عليه؛
وعىل الرغم من أن ماتيس قد وافق ترامب الرأي ،إال أنه ما إن أغلق
سماعة الهاتف حتى أشار ألحد كبار مساعديه بأنهم لن يفعلوا أ ًيا من
ذلك؛ إذ رأى ماتيس أن توجيه رضبة جوية للمطارات السورية قد يبدو
ً
حل لشل نظام األسد؛ إال أن هناك مواطنني روسيني يعملون داخل
تلك املطارات ،ومقتل أحدهم سيعني تغيري مسار اللُعبة ،مما قد يؤدي
يف النهاية إىل كارثة.

مايكل فيلين ..رجل ترامب الذي سقط ً
أول

يف التاسع من فرباير  2017نرشت صحيفة واشنطن بوست األمريكية
تقريرا يفيد بأن مايكل فيلني مستشار األمن القومي األمريكي السابق،
ً
اجتمع مع السفري الرويس لدى الواليات املتحدة ملناقشة العقوبات
التي فرضها باراك أوباما عىل روسيا ،قبل مغادرة البيت األبيض
بسبب تدخلها يف االنتخابات األمريكية ،لكن مايكل فيلني أنكر حدوث
وتكرارا ،سواء أمام لجنة التحقيقات الفيدرالية أو
مرارا
ً
ذلك االجتماع ً
صحافيي واشنطن بوست أو حتى أمام راينس برايس الرئيس السابق
لفريق دونالد ترامب الرئايس.
ولكن إنكار فيلني لم يصمد ً
طويل ،ألن وكالة االستخبارات األمريكية
التي تسجل كل تحركات السفري الرويس ،أكدت اجتماع فيلني بالسفري
الرويس ثالث مرات ،وأنه قدم له نصائح للتعامل مع العقوبات التي
فرضها أوباما ،لكن مؤلف الكتاب لم يذكر ما تضمنته هذه النصائح.
بديل فيلين ..ترامب يفاضل بين أستاذ الجامعة وصاحب
الشارب الكبير

دعنا ن ُسقط بعض صواريخ كروز عىل أحد
املدرجات االحتياطية التي ال تعمل .سنظهر
بمظهر األبطال ونحن لم نفعل شيئًا* .ستيف
بانون

يملك شار ًبا كبريًا ال يعجبني *ترامب معق ًبا عىل اقرتاح تعيني جون
مستشارا لألمن القومي.
بولتون
ً
بعد سقوط مايكل فيلني ،توجب عىل ترامب إيجاد شخص آخر كي
يشغل منصب مستشار األمن القومي برسعة ،ليتخلص من الصداع
الذي سببته له الصحافة واإلعالم .رشح له ستيف بانون مجموعة من
األسماء ضمت الجرنال ماكماسرت والجرنال جون بولتون ،يف بداية األمر
رفض ترامب ماكماسرت ألنه يتحدث بلغة رسمية تشبه لغة أساتذة
الجامعات ،وهو ما كان بانون قد حذره منه بالقول« :ترامب ال يحب
لغة أساتذة الجامعات ،هو ذلك النوع من الطالب الذين ال يحرضون
املحارضات كثريًا ،وال يكتبون وال يسجلون املالحظات ،ألنه من النوع
الذي ال يذاكر ولكنه يأتي ليلة االمتحان ،ويتناول كو ًبا من القهوة
ويجلس عىل كرسيه يحفظ ما يمكنه حفظه ثم يذهب إىل االمتحان
ويحصل عىل درجة جيد» ،ثم عاد ورفض جون بولتون ألنه يمتلك
شار ًبا كبريًا لم يعجبه .لكنه أخذ يف النهاية بنصيحة زوج ابنته وكبري
مستشاريه جاريد كوشرن وعني ماكماسرت ،ألن الصحافة ووسائل
اإلعالم تحبه أكرث من جون بولتون الذي سبق وأعلن تأييده لحرب
العراق قبل الغزو.
كوريا الشمالية ..مستنقع فشل الرؤساء األمريكيين

عىل الرغم من صورة الشخص الغبي املجنون التي يرسمها اإلعالم يف
أمريكا لرئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون؛ فإن تقارير االستخبارات
األمريكية تصفه بأنه أقوى بكثري من والده الذي حكم كوريا الشمالية
عاما ،ولم يتمكن من منح بالده قوة نووية مثل التي حدثت يف
ملدة ً 17
عهد االبن.
ويشري مؤلف الكتاب إىل محاوالت الرئيس األمريكي السابق باراك
أوباما للقضاء عىل هذه التهديد الكوري الشمايل النووي؛ بد ًءا من
اقرتاح هجوم عسكري وانتها ًء بتنظيم اخرتاق شبكي ألجهزة تخزين
املعلومات الخاصة بالربنامج الكوري الشمايل النووي واملوجودة يف
الصني ،لكن هذه االقرتاحات لم تلق ً
قبول بسبب عواقبها الوخيمة.
يف بداية فرتته الرئاسية ،فكر دونالد ترامب يف الحل العسكري ،لكن
الدستور األمريكي الذي ينص عىل موافقة مجليس النواب والشيوخ
وقف عائقًا أمامه ،فسعى إلصالح عالقته بلينديس جرهام ،املعروف
بتحالفاته الناجحة داخل الكونجرس ،وكذلك التودد إىل جون ماكني
عرب دعوته لتناول العشاء يف البيت األبيض وتكريم زوجته ملسريتها يف
مكافحة االتجار بالبرش.
وخالل حفل العشاء ذكر ترامب كوريا الشمالية وطلب رأي ماكني
الذي أبدى استياءه من األزمة التي فشل ثالثة رؤساء يف حلها؛ ليقرتح
جرهام عىل ترامب ً
قائل« :دع كوريا الشمالية تطور صواريخها النووية
وحينها سوف يكون هناك سبب واضح للهجوم العسكري» ،لكن جون
موضحا أنه يمكن لكوريا الشمالية أن تقتل مليون
ماكني رفض ذلك،
ً
مواطن يف كوريا الجنوبية يف ساعات بواسطة مدفعية عادية ،ولكن
جرهام كان له رأي غريب وهو إن املليون شخص سوف يموتون يف
كوريا الجنوبية ال يف الواليات املتحدة .ولم يذكر مؤلف الكتاب ماذا
حدث يف نهاية العشاء ولكن عىل ما يبدو فإن ترامب فشل يف تجهيز
خطة للحرب عىل كوريا الشمالية هو اآلخر.
ويف الوقت نفسه ،كان جاريد كوشرن كبري مستشاري ترامب وزوج
ابنته وصديق نتنياهو ،يخطط لتقوية العالقات مع الجانب السعودي
ليصلح ما أفسده باراك أوباما -بحسب الكتاب -باتفاقه النووي مع
إيران ،إذ رأى كوشرن أن مستقبل التعاون األمريكي السعودي يتمثل
فكرا جدي ًدا
يف وجود محمد بن سلمان عىل رأس السلطة ،ألنه يمتلك ً
سوف يجعله يتعاون مع إرسائيل للقضاء عىل إيران ،ومن أجل ذلك
تعاون كل من كوشرن وهرييف للتنسيق مع الجانب السعودي ،لتكون
محطة ترامب األوىل يف جولته خارج الواليات املتحدة ،ليبزغ بعدها
نجم ابن سلمان ويل العهد والحاكم غري الرسمي للمملكة السعودية.
كابوس أفغانستان يالحق دونالد ترامب
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لم ينجح بانون يف تغيري رأي ترامب يف الرضبة الجوية ،إال أنه نجح
يف إثنائه عن قتل بشار األسد؛ إذ وافق ترامب عىل الحل األوسط وهو
ٍ
مدمرات أمريكية إىل أهداف محددة منها:
توجيه  60صاروخًا من
«طائرات سورية عىل األرض ،ومالجئ الطائرات ،ومرافق تخزين
للبرتول والذخرية» ،وهو الهجوم الذي شنه ترامب يف السابع من أبريل
املايض.
ويف اتصا ٍل هاتفي مع لينديس جرهام -عضو مجلس الشيوخ -هاجم
ترامب أوباماُ ،مشريًا إىل أن كل هذه الترصفات الشنيعة من قبل األسد
ما هي سوى نتيجة لضعف اإلدارة السابقة للواليات املتحدة ،واصفًا
أوباما بالضعيف لعدم استطاعته ش ّن هجوم عسكري كهذا.
إلغاء اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة..
ترامب يطلق النار على قدميه

كان دونالد ترامب أحد أهم األصوات املنددة بالتواجد العسكري
رئيسا وجد
األمريكي يف أفغانستان منذ عام  ،2001ولكن عندما أصبح ً
نفسه يف دوامة بها الكثري من الحلول الناقصة للقضاء عىل تنظيم
طالبان الذي قد ينهي التواجد األمريكي يف أفغانستان والذي يكلف
الواليات املتحدة  50مليار دوالر سنو ًيا.
أول تلك الحلول كانت خطة مستشار األمن القومي ماكماسرت ،والتي
تتضمن تحقيق االستقرار السيايس للحكومة األفغانية والسعي
نحو تسويات سياسية مع طالبان ،ودفع الحكومة األفغانية ملطالبة
املجتمع الدويل للتدخل من أجل مكافحة طالبان ،وكذلك الضغط عىل
مزدوجا بالتعاون مع الواليات املتحدة
دورا
ً
باكستان التي كانت تلعب ً
ودعم طالبان ،وأخريًا الحفاظ عىل التحالف العسكري يف أفغانستان،
والذي يضم  39دولة .ولكن خطة ماكماسرت كانت تتطلب إرسال قوات
عسكرية قد يصل عددها إىل  10آالف جندي ،وهو ما قوبل بالرفض من
املدعي العام األمريكي جون سيشن ،ألن هذه مخاطرة بأرواح الجنود
األمريكان الذين طاملا تعرضت حياتهم للخطر منذ غزو أفغانستان.
الحل الثاني كان زيادة عدد القوات األفغانية التي تديرها وكالة
االستخبارات األمريكية ،والتي تتكون من  3آالف جندي وضابط من
أمهر الجنود يف أفغانستان ،والتي نجحت يف تنفيذ عمليات ضد
طالبان يف أفغانستان ويف باكستان ،ولكن ذلك الحل يتطلب املزيد من
الوقت لتدريب قوات أفغانية أكرث ،باإلضافة إىل أن الحكومة األمريكية
سوف تحتاج لضخ أموال جديدة ،وهو ما ال يريده دونالد ترامب.
ويف اجتماع آخر مع مستشاريه ،أخربهم ترامب أن رئيس وزراء الهند
أعلمه أن أفغانستان غنية بالكثري من املناجم التي تحتوي عىل معادن
نصا« :نحن ال نستغل تلك املناجم مثلما
نفيسة ،وقال ترامب لهم ً
تفعل الصني ،أخربوهم يف أفغانستان أننا نريد معادن يف مقابل استمرار
الدعم املادي والعسكري ألفغانستان».
لكن تلك الدوامة تعلقت لحني إشعار آخر عندما أصدر مجلس األمن
الوطني بيانًا يفيد فيه أن الوضع سوف يبقى عىل ما هو عليه ،وأن
الدعم املادي لباكستان يف مسارات التنمية مستمر ،لكن الواليات
املتحدة سوف تقلل الدعم العسكري لحني تغري موقف الحكومة
الباكستانية من مساعدة طالبان وغريها من الجماعات املسلحة يف
أفغانستان.
ّ
سنوقع عليه ثم
ترامب واالتفاق النووي اإليراني..
ُنهاجمه!

إنها واحدة من أسوأ الصفقات التي عقدناها ،وها نحن ذا نقوم
بتجديدها مرة ثانية؛ إال أن هذه املرة ستكون األخرية* .دونالد ترامب
عن االتفاق النووي مع إيران

يف عام  ،2015وقع الرئيس السابق للواليات املتحدة األمريكية باراك
أوباما اتفاقًا بشأن امللف النووي اإليراني؛ وأوضح أن االتفاق النووي
سيعمل عىل وقف مخاطر انتشار السالح النووي يف الرشق األوسط،
يوما؛ ويتيح للواليات املتحدة
وهو اتفاق قابل للتجديد كل ً 90
واملفتشني الدوليني الفرصة للوصول إىل منشآت إيران الحساسة ،ودعا
الرئيس األمريكي طهران إىل االلتزام ببنود االتفاق ،وذلك لالستفادة
من رفع العقوبات االقتصادية املقررة عليها.
أشار بوب وودوارد يف كتابه إىل أن ترامب قد وصف تلك الصفقة يف
مارس (آذار) السابق بـ«الكارثية» ،وطالب وزير خارجيته حينذاك
ريكس تيلريسون باالدعاء أن إيران قد انتهكت بنود االتفاق ،راغ ًبا يف
عدم تجديد الصفقة؛ وكان رد تيلريسون« :لكنهم لم ينتهكوا شيئًا»،
مضيفًا أن االستخبارات األمريكية والحلفاء قد قاموا بتجميع األدلة
الكافية عىل أن إيران التزمت برشوط االتفاق كاملة ،وإذا كان يرغب حقًا
يف عدم التجديد ،فعليه أن يسوق حجة أخرى أكرث إقنا ًعا.
وعىل الرغم من أن ترامب قد امتثل يف النهاية لنصائح وزير خارجيته؛
إال أنه قد أعرب عن نيته يف أن تكون تلك هي املرة األخرية التي يقوم
فيها بتجديد هذا االتفاق؛ ويف  18أبريل (نيسان) املايض أرسل
تيلريسون خطا ًبا إىل رئيس مجلس النواب األمريكي بول ريان؛ إال أن
النسخة األوىل منه لم تعجب الرئيس األمريكي الذي أراد للخطاب
أن يشمل إيران بوصفها راعية لإلرهاب ،وأن مجلس األمن القومي
سيناقش ما إذا كان سيستمر يف تعليق العقوبات االقتصادية أم ال.
وعندما أذيع الخطاب ألول مرة عىل شاشات التلفزيون األمريكي،
تعرض ترامب ملهاجمة عنيفة من قبل الصحافة واإلعالم ،بحسب
وودوارد ،إذ يقول« :أمر ترامب تيلريسون بعدها بعقد مؤتمر صحايف،
هاجم فيه ً
كل من االتفاقية التي لم يمض عىل تجديدها سوى ساعات،
وإيران ،وهو أمر لم يحدث من قبل يف أيٍ من االتفاقيات الدبلوماسية
أن قام طرف بشن هجوم عىل الطرف اآلخر بعد ساعات من عقد
االتفاق».
الجدير بالذكر أن ترامب قد وقع بالفعل قرار االنسحاب من االتفاق
النووي اإليراني يف مايو (آيار) املايض ،يف حني رفضت بقية دول
الحلفاء الوقوف إىل جانبه يف قراره.
انتقاما لألطفال ..لماذا أراد ترامب اغتيال
ليس
ً
بشار األسد؟
دعنا نقتله ،لنقتل الكثري من هؤالء الداعرين.
*ترامب يف إشارة إىل بشار األسد وحكومته

توترا
شهد البيت األبيض منذ تويل الرئيس األمريكي ترامب الحكم ً
واضطرا ًبا؛ إذ شهد ما يشبه «انقال ًبا إداري» ،يشري إليه وودوارد عن
طريق محاولة املستشار االقتصادي لرتامب جاري كوهن وسكرتري
البيت األبيض روب بورتر إخفاء بعض األوراق املتعلقة باتفاقيات
تجارة عاملية عن مكتب ترامب البيضاوي حتى ال يوقع عىل إلغائها،
مما قد يسبب كارثة يف األمن القومي.
كان ترامب يرغب يف إلغاء اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية
(نافتا) بحسب ما ذكره الكاتب ،وهو ما وصفه بورتر بأنه أشبه
بمحاولة أمريكا إطالق النار عىل قدميها ،فيقول عنها سوني بريدو
وزير الزراعة األمريكي أن االتفاقية تمثل نعمة هائلة للواليات املتحدة،
ُمضيفًا« :نحن نصدر منتجات بـ  150مليار دوالر سنو ًيا إىل املكسيك
وكندا ،وهي منتجات لم يكن لدينا من قبل أسواقًا لها».
قام بريدو بعمل خريطة عرضها عىل ترامب ت ُظهر أكرث املترضرين يف
الصناعة والزراعة من الواليات األمريكية ،كثري منها كانت الواليات التي
صوتت لصالح ترامب؛ إذ أشار لرتامب أنه بإلغائه هذه االتفاقية سيفقد
جز ًءا كبريًا من قاعدته االنتخابية .لكن خوف بورتر األسايس لم يكن
من قرارات الرئيس املؤقتة التي تتغري يف كل مرة ،ولكن من تهديد األمن
القومي للواليات املتحدة ،وما سينتج عن إلغاء هذه االتفاقية من توتر
يف العالقات الدولية مع كندا واملكسيك ،وما قد يتبعه من انتقام فوري
قد يرض باالقتصاد األمريكي ،ولهذا أخفى األوراق من املكتب البيضاوي
للرئيس األمريكي ،فـ«يف حالة عدم وجود أوراق ،ليس هناك شيئًا
لتوقيعه» ،كما يقول الكاتب.
تصدعات في بيت ترامب األبيض ..فتش عن المرأة
إن القوة الحقيقية تكمن يف الخوف ،ال تضعف،
أبدا
انكر ،كن قو ًيا وكن عدوان ًيا ،وال تعرتف ً
بأخطائك* .دونالد ترامب
يف مايو  ،2017أقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب جيمس كومي،
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية ُ ،FBIمشريًا إىل أن كومي لم يوفق يف
التحقيقات الخاصة بهيالري كلينتون ورسائل الربيد اإللكرتوني التي
تسببت يف خسارة كلينتون لالنتخابات؛ إذ كانت مواقف كومي تجاه
املرشحة السابقة يشوبها الرتدد بني الوصاية بعدم مالحقة كلينتون
وإغالق القضية وبني فتح التحقيق مرة أخرى بزعم ظهور رسائل
جديدة ،ومن ثم غلقه مرة ثانية؛ إال أن وودوارد يشري يف كتابه إىل أن
السبب الحقيقي وراء اإلقالة كانت إيفانكا ،ابنة ترامب.

يف صباح يوم الثالثاء ،الرابع من أبريل املايض ،اتصل دونالد ترامب
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من هو العربي؟
الدكتور حفيظ اسليماني

سؤال ما العربي هو سؤال ال يحتمل إجابة واحدة ،بل الجواب سيختلف باختالف من يطرح عليهم ،وهؤالء أطراف متعددة املصالح
والرؤى ،مما يجعل العربي حسب عابد الجابري مفهوما مصنوعا ،صورة تختلف مضمونا حسب نوع الوعي الذي ترتسم فيه واملكان
الذي يضعها فيه .إنها يف وعي الطرف الذي يضع «العربي» يف موضع «اآلخر» يشء ،ويف الوعي الذي يتخذ منه «أناه» وصورة
مستقبله ،يشء آخر ،وبني هذين الطرفني صور متعددة لـ «العربي».
من تلك الصور ،يذكر لنا عابد الجابري مثال ،إذا تعلق
األمر باألوروبي العادي الذي يتشكل يف وعيه بواسطة
اإلعالم ويخضع بالتايل لتقلبات الظروف فإن وصف
«عربي» يحيل ،عنده ،إما إىل يشء ينتمي إىل منطقة
فيها برتول ،وأو مهاجر يزاحمه يف العمل .وباالنتقال
نحو األقطار التي تمتد من مرص إىل الخليج فإن
الجواب سيأتي مختلف عن السابق ،فالعربي هو أحد
أفراد األمة العربية التي جزأها االستعمار .يعلق عابد
الجابري عىل ذلك« :من الطبيعي تماما أن نحصل
عىل إجابات من مستوى آخر ،أكرث تعقيدا ولو أنها لن
تكون دائما أكرث دقة ،إذا نحن توجهنا بالسؤال نفسه
إىل مؤرخني وسوسيولوجيني وسياسيني واقتصاديني
واسرتاتجيني ومثقفني» .فهؤالء ستكون لهم إجابات
مختلفة ،فهناك من يستوحي إجابته من التاريخ
فيربز دور العرب كجرس انتقلت عربه الفلسفة والعلوم
اليونانية إىل القارة األوروبية ،وهناك من سينظر إىل
املستقبل لريى آمال العرب يف النهضة والتقدم.
هذه اإلجابات املتعددة واملختلفة حسب الجابري
مبدئيا تعد شيئا طبيعيا ،ذلك ألن «االمر يتعلق بسؤال
حول الهوية ،وهذه األخرية وجود وماهية .ويف املجال

البرشي ،مجال الحياة االجتماعية عىل األقل ،الوجود
سابق للماهية دوما ،اليشء الذي يعني أن املاهية
ليست معطى نهائيا بل هي يشء يتشكل ،يشء يصري».
وهنا يرى أننا لو غرينا السؤال بقولنا :ما «األوروبي»؟
كذلك ستكون األجوبة متعدد ،هنا يعرفه باملستعمر،
أو إنسان مصلحي ،وهناك نوع آخر من األجوبة
منها :األوروبي صانع التاريخ ،أو األوروبي نارش العلم
والتكنولوجيا ،وهناك من سيقول ليس هنا أوروبي،
وإنما هناك فرنيس وأملاني...ويرى الجابري أن هذا
االعرتاض مردود عليه؛ لكون أوروبا ليست مجرد قارة بل
هي حضارة وتاريخ ومرشوع كيان موحد تجمعه السوق
األوروبية املشرتكة.
وهنا يتساءل الجابري ،هل نقول باملقارنة ،إن العرب،
هم أيضا حضارة وتاريخ ومرشوع كيان موحد؟ إن
املقارنة حسب الجابري يشء مفيدا دوما ،غري أن
فائدتها تكون أكرب عندما يتجه املرء فيها إىل مالحظة
الفوارق واالهتمام بها بدل االنسياق مع وجه التوافق
والركون إليها.
يقدم لنا عابد الجابري بعض الفوارق مع بني ميزة
العرب ،قائال« :من الفوارق الرئيسية بني مرشوع الوحدة

العربية ومرشوع الوحدة األوروبية أن األوىل تؤسسها
وحدة الثقافة بينما ترتكز الثانية عىل االقتصاد
واملصالح أساسا .ومعلوم أن الهوية الثقافية هي حجر
الزاوية يف تكوين األمم ألنها نتيجة تراكم تاريخي
طويل ،فال يمكن تحقيق الوحدة الثقافية بمجرد قرار،
حتى ولو توفرت اإلرادة السياسية» .ومن هنا حسب
الجابري فإن الوحدة العربية عندما تتحقق ،ستكون
أقوى وأمنت من الوحدة األوروبية .وهنا يجدر بنا
اإلشارة أن هناك وعي عربي يجمعه الدين واللغة ،وهو
وعي راسخ متجذر يف فؤاد اإلنسان العربي.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا ،ملاذا لم تتحقق الوحدة
العربية؟ يرى الجابري أن االستعمار لم يكن وحده
العائق أمام تحقيق الوحدة العربية وبلورة الكيان
العربي املوحد .بل كانت هناك تيارات فكرية عارضة
الوحدة العربية ،أو عىل األقل شككت يف إمكانية
تحقيقها .يتساءل عابد الجابري ،هل بقي السؤال
املطروح من دون جواب محدد؟ يجينب بقوله« :أعتقد
أن الجواب الصحيح هو ما قدمناه .فـ»العربي» ليس
وجودا جامدا وال هو ماهية ثابتة جاهزة .إنه هوية
تتشكل وتصري .ولذلك فأن يكون اإلنسان «عربيا»،
وليس فقط مغربيا أو مرصيا أو عراقيا...إلخ ،هو أن
يكون «عروبيا» أي نزوعا نحو تعزيز الوحدة الثقافية
العربية القائمة بوحدة اقتصادية».
أخريا وليس أخريا ،نخلص إىل أن محمد عابد الجابري،
قد تناول موضوعا مهما ،بعيدا عن الرؤية الضيقة،
وما أحوجنا اليوم إىل إحياء الصلة بمثل هذه املواضع،
خصوصا والعالم يعرف اليوم تقلبات وغزوا ثقافيا
وصل إىل بيوتنا بواسطة التطور التكنولوجي املدهش،
لذلك أصبح لزاما علينا نحن العرب الوعي بدورنا
واالنخراط يف هذا التحول العاملي ،كي نحافظ عىل
هويتنا ونرسخها ونصونها من أي محاولة للتهميش.
فنحن العرب حضارة لها من املرتكزات التي تؤلها
للمساهمة يف البناء الحضاري ،فأن تكون عربيا ،هو أن
تنخرط يف الدفاع عن الهوية والثقافة العربية الضاربة
يف عمق التاريخ والتواقة إىل املستقبل.
– تخصص الفكر اإلسالمي ومقارنة األديان-
اململكة املغربية
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االنتخابات النصفية
االميركية وانعكاساتها
المحلية والدولية
 حسين الديك.د

CHINA’S MIDDLE EAST POLICY
RUNS INTO PROBLEMS
China’s rise to the rank of major world powChina Has Certainly
er has mostly been on its own terms. That is
Changed The World
true considering this rise from an economic
But Seems To Be Slow
standpoint but it has also been true in the
country’s foreign policy.
In Understanding That
In recent years, however, especially in the
It Has Also Changed
Middle East, Beijing’s major source of crude
The World’s View Of
oil, but also among the Muslim countries of
Asia, China’s discombobulation has shown
China.
up in several incidents. Potentially, the most
serious is the detention of an estimated 1
million Chinese Muslim Uighurs in re-educaclient state of China. Many within (Pakistan)
tion camps in the country’s north-western
worry openly on its reliance on Beijing,
province of Xinjiang. That could be a black
(which) is already turning it into a client
swan with serious consequences for China’s
state… It is easy to envisage a scenario in
foreign policy.
which militant attacks on Chinese property
The wall of Muslim silence is beginning to
overwhelm the Pakistani military and China
crack on the harsh repression of the Uidecides to openly deploy the People’s Liberghurs. Anti-Chinese feelings are rising in
ation Army to protect its people and assets.”
neighbouring Kazakhstan and Tajikistan,
China knows that an economically driven
where the forced assimilation of Muslims
approach is no magic wand. In 2011-12,
across the border feeds feelings of guilt and
China had to rescue 35,000 of its citizens
helplessness.
from Libya and its establishing parallel relaProtests have occurred in Bangladesh and
tions with the opposition National Council
India while critical articles appeared in Padid not save it being identified with the old
kistani media. As Germany and Sweden
regime. That evacuation was the first of
banned the deportation of Uighurs who
similar ones in Syria, Iraq and
have taken refuge there, the Trump adminYemen. Chinese workistration is considering Xinjiang-related
ers have been
sanctions. Senior political figures in
kidnapped in
Malaysia have become the first in a
South Sudan
A supporter of
Muslim country to condemn Chiand the
the Muslim Uighur mina’s policy. That puts pressure on
Sinai.
nority protests to denounce
Turkey (the Uighurs speak a TurWhat
China’s treatment of ethnic
kic-related language) and Saudi
worries
Arabia.
Uighurs in front of the ChiChina has created its first foreign
nese consulate in
military base in Djibouti and its
Istanbul, last
growing portfolio of Belt and Road
July 5
Initiative (BRI) investments speaks
of a growing military presence overseas. Chinese leaders might be
comfortable with the idea of exporting their own model of the
surveillance state to other autocrats but blowback could come
from unexpected places.
As China builds and manages a
port in Gwadar, Pakistan, it risks
“inadvertently embarking on its
own colonial adventure in Pakistan — the biggest recipient
of its BRI investment and once
the old East India Company’s
old stamping ground,” said the
Financial Times’ Jamil Anderlini.
He said Pakistan is “virtually a
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China is that Uighurs and Chechens joined
jihadists in Syria and Libya. China has
certainly changed the world but seems to
be slow in understanding that it has also
changed the world’s view of China.
Not only will it find it increasingly difficult
to remain on the sidelines of the multiple
conflicts that beset the Middle East but
it can only blame itself for the fallout of a
campaign in Xinjiang that challenges the
fundamentals of the Islamic faith itself. This
campaign is very different from past incidents, including Iranian Ayatollah Ruhollah
Khomeini’s fatwa against Salman Rushdie’s
novel or the 2006 Muslim boycott of Danish
products because of controversial cartoons
depicting the Prophet Mohammad.
The camps China set up have led, a recent
US congressional report stated, to the “largest mass incarceration of a minority population in the world today.” China’s “strike
hard” campaign is using extrajudicial detentions, surveillance, political indoctrination,
torture and abuse to root out extremist elements, a report in the Guardian, a British
newspaper, stated. As many as 1.1 million
people — about 10% of Xingjian’s adult
Muslim population — have been detained
in re-education camps, the NGO Chinese
Human Rights Defenders and Equal Rights
Initiative estimates. A recent Human Rights
Watch reports offers a detailed account of
how internees are mistreated.
How convenient for the Chinese authorities
to present all Uighurs as hard-line supporters of al-Qaeda. Chinese policies, which are
deeply racist, are the best way to radicalise
the Uighurs. As much as Chinese authorities protest mounting evidence that suggests its crackdown in Xinjiang is a perfect black swan.
As the old Great Game played out in the
19th century in Central Asia between
the Russian and British empires is being
revived, this time with multiple players, it will be difficult for China
to stay on the sidelines of the
conflicts. China’s harsh repression of the Uighurs could well
show the limits of the country’s
traditional foreign policy as it
gets entangled in its repressive domestic policy towards
Muslim Turkic people.

 وذلك ملا لها من تأثري يف،تعترب االنتخابات النصفية االمريكية مرحلة هامة يف السياسة االمريكية
 فمن يسيطر عىل،املؤسسة الترشيعية االمريكية أي الكونغرس األمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب
 وانعكاس ذلك عىل،مجلس النواب ومجلس الشيوخ يسيطر عىل الربنامج السيايس لإلدارة األمريكية
، يسيطر الجمهوريون عىل األغلبية يف املجلسني8/11/2016  اذ انه من.القرارات الحكومية االمريكية
 وتمكن،مما اعطى الرئيس دونالد ترامب نوعا من السهولة واملرونة يف تمرير القرارات التي يريدها
 ولكن هذه االنتخابات ستكون.الجمهوريون من السيطرة عىل غالبية اللجان داخل الكونغرس
 وإمكانية، اذ تشري كافة االستطالعات اىل تقدم الديمقراطيني يف مجلس الشيوخ،حاسمة ومفصلية
 مما ينعكس سلبا عىل خطط وبرامج الرئيس ترامب وسياساته،الفوز باألغلبية يف مجلس النواب
.الفدرالية والدولية
أن ما يحدث يف االنتخابات النصفية أو انتخابات منتصف املدة – والتي ُيطلق عليها هذا االسم ألنها
 يمكن أن يكون له تأثري كبري عىل االتجاه الذي تسري- تحدث بعد عامني تقري ًبا من بدء والية الرئيس
.نحوه البالد يف السنتني القادمتني
عىل صعيد االهتمام األمريكي الداخيل فأن االنتخابات النصفية ذات تأثري كبري واكرب من االنتخابات
 اذ يتم خالل هذه االنتخابات انتخاب،الرئاسية عىل تفاصيل الحياة اليومية للمواطن االمريكي
 فعيل الصعيد.)ممثلني لكثري من املؤسسات االمريكية عىل الصعيدين الفيدرايل والوطني (املحيل
 نائبا وانتخاب ثلث435 الفيدرايل يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب األمريكي كامال والبالغ عددهم
 واما عىل الصعيد املحيل فانه يتم. سيناتور34  شيخا أي100 أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم
 من حكام الواليات وثالثة من حكام36 انتخاب
، من رؤساء البلديات206اإلقاليم االمريكية و
.واالالف من املقاعد الترشيعية داخل الواليات
ان النتيجة األهم لتلك االنتخابات ستكون عىل
الصعيد املحيل الداخيل سواء أكان الفيدرايل او
 وهناك اندفاع كبري من املواطنني.املحيل الوالئي
األمريكيني نحو هذه االنتخابات ألنها تمس جوانب
 ففي انتخابات الواليات وحكام.الحياة اليومية لهم
الواليات وأعضاء املجالس الترشيعية (الكونغرس
الخاص لكل والية) وعىل صعيد القوانني الفدرالية
سوف يواجه ترامب الكثري من العقبات يف حال
افرزت االنتخابات اغلبية ديمقراطية يف املجلسني
 وقد يعيد اىل الواجهة الكثري من،او يف احدهما
الترشيعات والقرارات الرئاسية التي اتخذها الرئيس ترامب يف السنتني السابقتني وخاصة فيما
 وقد تكون السنتني املقبلتني.»يتعلق بقوانني الهجرة وقانون التامني الصحي املعروف بـ»أوباما كري
 اضف اىل ذلك التحقيقات املستمرة يف قضية،غري عادية عىل الرئيس ترامب لتقييده ترشيعيا
 ومسلسل الفضائح املتكررة الذي يالحق،2016 التدخل الرويس يف االنتخابات االمريكية يف العام
 وستكون هذه االنتخابات مؤرشا عىل االنتخابات الرئاسية األمريكية يف.الرئيس ترامب من حني ألخر
 يف ظل تراجع شعبية الرئيس ترامب، وحظوظ كل من الحزبني الجمهوري والديمقراطي8/11/2020
 فقط وهي نسبة متدينة اذا ما تم مقارنتها مع رؤساء40% يف هذه األيام اذ تمنحه استطالعات الراي
 وهناك نسبة كبرية من الرأي العام األمريكي غري راضية عن تحركات.اخرين يف اول سنتني من حكمهم
.الرئيس ترامب وخاصة يف القضايا الداخلية واملحلية
ولكن عىل املستوى الدويل فلن يكون هناك تغري كبري يف السياسة الخارجية االمريكية والعالقات
 وما يتعلق باالتفاقيات التجارية مع االتحاد األوروبي والصني،الدولية واإلقليمية للواليات املتحدة
 بل سيستمر الفتور يف تلك العالقات اىل املزيد من التصعيد واالرتباك ويف ظل تعنت،وكندا واملكسيك
 بعيدا عن، كونه رجل اعمال ويفهم لغة األرباح والخسائر فقط،الرئيس ترامب وتمسكه بمواقفه
.املصالح القومية العليا للشعب االمريكي والتحالفات الدولية
وسوف تكون السياسة الخارجية األمريكية عىل حالها يف اغلب امللفات الدولية الشائكة وخاصة امللف
 ولن يحدث،الكوري الشمايل وامللف النووي اإليراني وامللف السوري والرصاع العربي اإلرسائييل
أي تغري جوهري يف الساسة الخارجية االمريكية يف التعامل مع تلك امللفات بعد هذه االنتخابات
، وسوف يستمر االنفراج واالنفتاح ومسار السالم يف ملف كوريا الشمالية والجنوبية،النصفية
 وسوف يستمر الضغط،وسوف يستمر الرتدد األمريكي يف امللف السوري وعدم التدخل املبارش فيه
 واما يف ملف الرصاع العربي اإلرسائييل وما.عىل ايران وفرض املزيد من العقوبات وال يتغري أي يشء
يخص القضية الفلسطينية فان هناك اجماع لدى غالبية الحزبني الديمقراطي والجمهوري عىل دعم
ومنارصة إرسائيل يف كافة القضايا ولن يكون هناك أي تغيري جوهري يف املوقف األمريكي والسياسة
.الخارجية االمريكية اتجاه القضية الفلسطينية بعد هذه االنتخابات الهامة

كل أنواع
التغيير داخليا
وال شيء
يستحق الذكر
خارجيا
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تعرف إلى فيينا عاصمة
الجاسوسية في العالم
ترجمة وتحرير  :يوسف النعيمي

بدأت الكاتبة كيندي أوتيس ،التي عملت يف وكالة االستخبارات املركزية األمريكية (يس آي إيه) ملدة
ٍ
سنوات محلل ًة عسكري ًة ،مقالها املنشور عىل موقع «دييل بيست» ( املنشور يف الصفحة املقابلة)،
10
أ ّن فيينا ،عاصمة النمسا ،تعترب عاصمة التجسس يف العالم .ووصفت الكاتبة مشه ًدا عىل مدرج
املطار يف ِ
فيينا ،صباح ٍ
يوم من أيام شهر يوليو (تموز) عام  ،2010عندما أجرت الواليات املتحدة
وروسيا ،أول عمل ّية تبادل سجناء بني الدولتني منذ عام .1986
وسلّمت أمريكا أكرث من  10أعضاء لعصابة روسية
تجسسية ،التبادل ض ّم أنّا شابمان ،والتي اكتسبت
سمعتها السيئة بعد القبض عليها ،ليس بسبب سوء
إدارتها لعملياتها التجسسية ،وإنما بسبب شعرها
األحمر .باملقابل ،أطلقت روسيا رساح أربعة سجناء
روس كان لهم خط اتصال مع الغرب .وذكرت الكاتبة
أ ّن تسليم السجناء لم يكن عىل شاكلة مالحم الحرب
تبادل يحدث يف منتصف الليل ،بني أشخاص
ٌ
الباردة،
مسلحني يرتدون البالطو .ومن ذاك اليوم ،اتخذت فيينا
سمعتها بوصفها عاصمة التجسس يف العالم.
تسهب الكاتبة يف مقالها ،بأن فيينا تحتفل بتاريخ
ٍ
عريق لعمليات التجسس ،فما بني الحرب العاملية
األوىل والثانية ،أصبحت فيينا تجم ًعا أوروب ًيا رئيس ًيا
ألنشطة التجسس .وتمركزت أجهزة املخابرات للرايخ
الثالث (تسمية أملانيا أثناء حكم النازيني) جنوب ورشق
أوروبا ،يف فيينا .يف بداية الحرب الباردة ،اعتربت فيينا
املكان املثايل؛ لجمع املعلومات بسبب العدد الكبري من
الالجئني ،والباحثني عن لقمة العيش ،الذي اضطرهم
الفقر لبيع املعلومات للمخابرات األجنبية .ومع سمعة
فيينا السابقة لها ،ص ُّور وأُخرج الفيلم الشهري «الرجل
الثالث» ،من بطولة النجم أورسون ويلز ،والذي يعترب
واحدا من أشهر األفالم الربيطانية.
ً
رئيسا سابقًا يف املخابرات األسرتالية،
ذكرت الكاتبة أ ّن
ً
أخرب صحيفة «التيليجراف» ذات مرة ،أنّه يوجد أكرث
قدر عدد سكان
من  7آالف جاسوس يعمل يف فيينا ،و ُي ّ
أيضا« :فيينا مكان
املدينة  1.8مليون نسمة .وأضاف ً
رائع للجواسيس للعيش مع األرسة» .يوجد أسباب
كثرية لزيارة النمسا؛ فتوجد الكعكة النمساوية الشهرية
وأيضا قصور هابسبريج الشهرية.
(ساكرتورتي)،
ً
تعترب النمسا واحدة من أكرث الدول رخا ًء يف القوانني
ُحدث القوانني منذ سقوط
املتعلقة بالتجسس ،ولم ت ّ
اإلمرباطورية النمساوية املجرية ،وحتى بعد وقوع
الحروب العاملية والحرب الباردة ،ويعترب النشاط
التجسيس غري القانوني يف النمسا ،من ضمن األنشطة
املوجهة نحو الدولة النمساوية بشكل مبارش .تستضيف
فيينا أحد املقرات األربعة لألمم املتحدة ،و 40%من وفود
املنظمات العاملية ،بما يتضمن منظمة الدول املصدرة
للنفط (أوبك) ،ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
ً
تمثيل دبلوماس ًيا
(أوسكي) .ويوجد ما يقارب 320
من العالقات الثنائية أو متعددة األطراف ،وما يقارب
أربعة آالف شخصية دبلوماسية ،وأكرث من ستة آالف
مكتب دويل .وبالتايل ،فإ ّن فيينا معبئة باملعلومات املثرية
لفضول املخابرات األجنبية.
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إ ّن التجول يف شوارع فيينا يخربك ملاذا ال تستطيع
املدينة الخروج من بوتقة تاريخها؛ فأشهر املقاهي
يف فيينا ،كان التجمع الرئييس للكُت ّاب ،واملوسيقيني،
والفنانني ،والفالسفة خالل التاريخ .ففي مقهى سنرتال
الذي يقع يف قلب فيينا ،يمكنك تناول فطرية التفاح
عىل نفس الطاولة ،التي جلس عليها ليون تروتسكي
وسيجموند فرويد ،ويمكنك مقابلة رفيقك يف عملية
ً
طويل تحت الرادارات ،وإخفاء أي
التجسس ،والتحدث
محادثات رس ّية تريدها.
وقالت الكاتبة إ ّن ُس ّياح املدينة ،غال ًبا ما يتواجدون عىل
الطريق الدائري ،الطريق الذي استبدل يف القرن التاسع
عرش ،جدران العصور الوسطى ملدينة فيينا .حول
الطريق الدائري ،تنترش أكرث األماكن السياحية واألثرية
مزعجا لبعض
شهرة يف املدينة .قد يكون االزدحام
ً
الس ّياح ،ولكن ليس لألشخاص الذين يحبون العمل يف
ُ
الخفاء؛ فال ُعمالء املخفيون يفضلون األماكن املزدحمة،
مثل ستيفن بالتز ،التي يوجد فيها كاتدرائية ستيفان،
ومئات من مناطق التسوق وامليش.
ويعد نظام املواصالت
ُقسم فيينا إىل  23مقاطعة،
ّ
ت ّ
العامة ً
ومريحا؛ لتنقل السياح يف أرجاء
فعال
ً
املدينة ،وألي شخص يريد
أيضا! ُيسمى شارع الرتام
الفرار ً
( ،)Straßenbahnويطلق عىل
وأيضا
نظام املرتو (،)U-Bahn
ً
من السهل التنقل يف املدينة
باستخدام الباصات حتى
ملستخدمي كريس املقعدين .إذا
أردت الخروج من املدينة ،فإ ّن
فيينا تقع وسط أوروبا ،ومرتو
(ُ )S-Bahnيس ّهل عملية التنقل،
فبإمكانك الوصول إىل براتيسالفا
خالل ساعة ،وبودابست خالل
ثالث ساعات ،وبراغ
أو ميونخ خالل أربع
ساعات.
وت ُخرب الكاتبة أنّه،
إن كنت
تملك
موهبة
التمثيل،
وترغب بالتمثيل
يف أفالم
تجسسية أكرث

من التجسس الفعيل ،ففرصتك يف
أيضا .تستطيع أن تعيد
فيينا متاحة ً
تصوير أشهر لقطة سينمائية يف
فيلم «الرجل الثالث» ،فقط بركوب
عجلة فرييس التي تظهر يف الفيلم،
يف مشهد موت أورسون ويليز .عىل
قدما ،تمتلك مقاطعة
ارتفاع ً 212
يبولدشتات يف فيينا أقدم وأطول
عجالت فرييس يف العالم ،كعجلة
وينري ريزنراد يف مالهي براتر.
تختم الكاتبة مقالها بالقول:

«كانت دار أوبرا فيينا ،املكان األنسب ،لتصوير واحدة
من أفضل املشاهد القتالية يف فيلم «املهمة املستحيلة:
روجيو نيشن» .كانت افتتحت دار األوبرا عام ،1869
مقرا لواحدة من أكرث رشكات األوبرا شهر ًة يف العالم.
ًّ
ويمكن للزوار زيارة لخلف الكواليس ملبنى دار األوبرا
ً
انشغال يف العالم ،فيمكنك
املذهل ،وكونها من أكرث الدور
حي.
مشاهدة تصوير ّ
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Thedailybeast : Why Vienna Is the Spy Capital of the World
Cindy Otis
On an airport runway in Vienna on a bright July
day in 2010, the United States and Russia conducted the first major prisoner exchange between
the countries since 1986. The U.S. handed over
10 members of a Russian spy ring who had been
caught working to infiltrate America as “sleeper
agents.” The exchange included Anna Chapman,
who gained notoriety after her arrest not so much
for the quality of her espionage (or lack thereof)
as much as for her flaming red hair. In return, Russia released four Russian prisoners who had been
jailed because of their contacts with the West.
Chapman notwithstanding, the prisoner exchange
was the not-quite-the- middle-of-a-dark-andmisty-night handover between armed people in
trench coats we have come to expect from Cold
War epics. But that day, Vienna lived up to its
reputation as the Spy Capital of the World.
Vienna has a long history with spying. Between
World War I and II, Vienna became a European
hub for espionage activities. The Third Reich later
gathered much of its intelligence on southern and
eastern Europe in Vienna. By the time the Cold
War began, Vienna was considered an excellent
place to collect intelligence because of the high
number of refugees living there who were desperate to earn a living, even if that meant selling
information to foreign intelligence services. With
that reputation, Vienna served as the setting for
the 1949 Orson Welles spy thriller The Third Man,
one of the most famous pieces of British film noir.
A former chief in the Austrian intelligence service
once told the Telegraph that more than 7,000
spies operated in Vienna, a city of nearly 1.8
million people. It’s “a nice place for spies to live
and bring their families,” he added. Although
there are many reasons to visit Vienna for tourists
and spies alike, Austria’s famous chocolate cake
(sachertorte) and the city’s perfectly preserved
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Habsburg palaces are not the reason intelligence
services still flock to the city.
Austria has some of the most relaxed laws on
spying of any country in the world and those laws
have not been updated since the Austro-Hungarian empire fell, even with two world wars and
the Cold War since then. In fact, the only spying
activities that are illegal in the country are the
kind that directly target Austria. Vienna also
hosts one of four headquarters of the United
Nations and is home to about 40 other important
international organizations that have delegations
from all over the world, including the International Atomic Energy Agency (IAEA), the Organization
of Petroleum Exporting Countries (OPEC), and
the Organization for Security and Cooperation in
Europe (OSCE). With approximately 320 bilateral
and multilateral diplomatic representations
operating in Vienna, nearly 4,000 diplomats, and
more than 6,000 international officials, Vienna is
brimming with information foreign intelligence
services want to collect.
But it is in wandering the streets of Vienna
that you really start to see why the
city lives up to its cloak and
dagger history. Vienna’s
famous coffee houses
have played an important role as meeting
places for writers,
musicians, artists
and philosophers
throughout
history. At Café
Central in the
heart of Vienna,
you can dine on
Apfelstrudel in
the same place
where Leo Trostky
and Sigmund Freud

Most spy activities in the
world famous capital are
legal—and at times can seem
designed to make a quick
getaway.
sat. You can also take advantage of the seemingly
endless coffeehouse chatter to meet your sources
under the radar and to mask any clandestine
conversations you need to have.
Tourists flock to Vienna’s Ring Road (Ringstraße),
a road that replaced the city’s Medieval walls
in the mid-19th century and now circles some
of the city’s most historic sights. Crowds can
be annoying for tourists, but not for anyone
looking to blend in or conduct business without
being noticed; they will be drawn to busy places
like Stephansplatz with St. Stephen’s towering cathedral and hundreds of stores in the
pedestrian shopping area. The row
of world class art galleries in
the MuseumsQuartier
also draw crowds. If
you think you have
someone following
you and you need
to lose them, the
best place to go
is somewhere
with a crowd.
Vienna is
broken into
23 different
districts,
but the city’s
well-ordered
and reliable public

transportation system makes it easy for tourists
looking to move around. It is also helpful for anyone looking to make a quick getaway. The street
trams known as the Straßenbahn, the metro system called the U-Bahn, and the city buses make
it easy to hop on and off around the city and they
are all largely wheelchair accessible. If you need
to get out of the country, Vienna’s central location
in Europe and the S-Bahn train (Schnellbahn)
make it easy; you can get to Bratislava in one
hour, Budapest in less than three hours, or Prague
or Munich in four.
If you are more inclined to reenact famous spy
movie scenes than do the actual spying, Vienna is
still full of opportunities. You can recreate one of
the most famous scenes from The Third Man by
riding the same exact Ferris wheel shown in the
movie when Orson Welles is confronted about
staging his own death. At 212 feet tall, the Wiener
Risenrad in Prater amusement park in Vienna’s
Leopoldstadt district remains one of the oldest
and tallest Ferris wheels still in use in the world.
The Vienna State Opera house was the setting for
one of the best fight scenes in Mission Impossible: Rogue Nation. The opera house opened
in 1869 and is home to one of the most world
renowned opera companies. Visitors can take a
backstage tour of the magnificent building and, as
one of the busiest opera houses in the world, can
easily catch a performance. While you might even
be lucky enough to watch the same show playing
during Cruise’s fight scene, Turandot, opera house
staff are likely to frown upon attempts to reenact
the scene by climbing into the rafters or sparring
on top of moving lighting above the stage
mid-performance.
Whether you are coming to Vienna as a tourist or
a spy, don’t forget to pack your trench coat.
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جاكوبين  :لماذا ينحاز اإلعالم الغربي إلسرائيل
ً
ً
سؤال بسيطًا :ملاذا تدعم وسائل اإلعالم الغرب ّية إرسائيل؟ ويحاول أن ُيقدم يف مقاله إجاب ًة عىل هذا
يطرح فيه
مقال لغريغ شوباك،
نرشت مجلة جاكوبني قبل أيام
ُ
كتاب عن وسائل اإلعالم وكيف ت َروي قصّة هذه الرصاع .نرتككم مع الرتجمة الكاملة ملقاله:
اإلرسائييل وله
السؤال .شوباك ُمهت ٌم بالرصاع الفلسطيني
ٌ
ّ
عظيما ،وأن إرشاف ًا
ظلما
ليسا
النخبة املنخرطة يف عملية صناعة األخبار ترى أن االضطهاد العنيف للفلسطينيني وتحويلهم املستمر إىل حالة اللجوء
والترشد َ
ً
ً
ّ
رضوري ومرغوب.
أمريك ًيا عىل الرشق األوسط
ّ

صف
لنفهم ملاذا ت ُقدم وسائل اإلعالم الغرب ّية روايات عن فلسطني وإرسائيل تقف يف ّ
يوض ُح
األخرية ،من الرضوري أن ننتبه للوظيفة السياسية لوسائل اإلعالم هذهِّ .
جوزيف يوسشينسكي أنّه «ال شك بأن عوامل االقتصاد النظام ّية مثل الحاجة
ُوجه أفعال رشكات األخبار».
لبيع مساحات إعالن ّية وإدارة النفقات ت ّ
التجاري لوسائل اإلعالم ُيح ّدد َشكل محتواها.
ت ُظهر ع ّدة دراسات أن التوجه
ّ
أكاديمي يف مطلع التسعينات من القرن املايض ،مع ُمحررين يف جرائد
استطال ٌع
ّ
ورق ّية يوم ّية 90% ،قالوا إ ّن املُعلنني حاولوا التأثري عىل محتوى القصص التي تظهر
يف صُحفهم ،و 90%منهم كان لديهم ُمعلنون فرضوا ضغطًا اقتصاد ًيا عليهم بسبب
أقروا بخضوعهم لضغط املُعلن.
أخبارهم ،و 37%فقط ّ
أكاديمي آخر لصحف يوم ّية ،نُرش يف  ،2007أ ّن هنالك «نزاعات
وج َد استطالع
ّ
«مديري
متكررة بني ص َِّف التجارة،
ِّ
وصف الصحافة ،يف مجال الجرائد» ،وأ ّن ُ
أيضا عىل االستجابة بشكل
اإلعالنات قادرون عىل تهدئة ُمعلنيهم وقادرون ً
إيجابي لطلباتهم» .ت ُشري الدراسة إىل أ ّن هذه املشكلة حاد ٌة بشكل خاص يف
الصحف اململوكة لسلسلة (مملوكة لسلسلة رشكات أو صُحف) ،التي تكون بشكل
لتيض ُمعلنيها أو لتبتعد عن
خاص عرض ًة للمساومة عىل نزاهتها التحريرية ،إما ُ
إزعاجهم .توجد مشكلة مشابهة يف التلفزيونات ،حيثُ يقول استطالع ملراسيل
قصصا معينة ال غريها،
شبكات األخبار أ ّن ثلثهم شعروا بضغط مبارش لينقلوا
ً
بسبب أمور مالية متعلّقة باملالكني واملُعلنني.
الربحي ،لن
اإلرسائييل يف سياق اإلعالم
الفلسطيني
عند النظر يف تغطية -الرصاع-
ّ
ّ
ّ
يكون ُمفاجئًا أ ّن الروايات املرتبطة باملوضوع متح ّيزة إلرسائيل كما هو منترش.
وسائل اإلعالم التي تغطي الشؤون الفلسطينية اإلرسائيلية هي جز ٌء من نظام
مبني عىل الهيمنة األمريكية ،وإرسائيل إحدى أهم صفات
رأسمايل
إمربيايل
عاملي
ّ
ّ
ٍّ
الربحي جز ًءا منه،
الدويل ،الذي يكون اإلعالم
عمل النظام الرأسمايل
هذه الهيمنةُ .
ّ
ُّ
بي يف القسم الثاني من كتابي ،الرعاية األمريكية
ؤم ٌن بالجيش
األمريكي ،وكما أ ُ ّ
ُم َّ
ّ
االستعماري الرأسمايل جز ٌء أسايس من اسرتاتيجية
اإلرسائييل
لالستيطان
ّ
ّ
املُخططني األمريكيني للهيمنة عىل الرشق األوسط .مالكو اإلعالم من أصحاب
يمولون اإلعالم هم بال شك جز ٌء من الطبقة
املاليني واملليارات واملُعلنون الذي ّ
الحاكمة.
وهذا صحيح يف حاالت أخرى ،عىل األقل يف حالة منظمات اإلعالم الرئيسية دول ًيا
ووطن ًيا ،ويف حالة املُحررين ،وأحيانًا ،كما ت ُشري فايزة هرجي ،الصحاف ّيون أنفسهم
الذين «ينتمون إىل نخبة اجتماعية ،يساهمون بشكل ما ودون وعي يف فرض أفكار
عن كيف يبدو العالم»ُ .يمكن أن أضيف أن تدبريًا أيديولوج ًيا لإلعالم كهذا التدبري
أيضا تشكيل القناعات عن :كيف يجب أن يكون العالم وكيف ُيمكن أن
يتضمن ً
اإلرسائييل املُراجعة يف كتابي ت ُشري إىل أ ّن النخبة
الفلسطيني
يكون .قصص الشأن
ّ
ّ
املنخرطة يف عملية صناعة األخبا ر ترى أن االضطهاد العنيف للفلسطينيني
عظيما ،وأن إرشافًا أمريك ًيا
ظلما
وتحويلهم املستمر إىل حالة اللجوء
والترشد َ
ً
ليسا ً
ّ
رضوري ومرغوب.
عىل الرشق األوسط
ّ
الروايات الفلسطينية-اإلرسائيل ّية التي نُوقشت يف كتابي هي أمثلة لحاالت التأثري
الضار للسمات الرأسمال ّية يف وسائل اإلعالم .يصف يوسشينسكي التوجه الربحي
لوسائل اإلعالم بأنه «فشل للسوق» ذو «مضاعفات سلب ّية» كبرية .ويكتب«:إعالم

القوة :من يملكها ،ومن ال يملكها ،ومن يريد إبقاء
الرواية -غال ًباُ -مغذَّا ٌة بعالقات ّ
األمور عىل ما هي عليه» .روايات مسيطرة كهذه تتضم ُن وجهات نظر عن فلسطني
كقوة عسكر ّية
وإرسائيل ُمتسق ٌة مع وض ٍع تكون فيه أمريكا راعي ًة لبقاء إرسائيل ّ
مسيطرة يف املنطقة ألن هذا ُيفي ُد أهداف الواليات املتحدة السياس ّية واالقتصاد ّية.
تجاري…
إعالمي مطبوع بـ«نظام
تتولّد القصص املُح ّببة للطبقة الحاكمة يف منا ٍخ
ّ
ّ
فض ُل خطا ًبا ينحاز للسوق».
فضل محتوى يخد ُم املصالح التجارية.
سوق ُي ّ
ُي ّ
ٌ
دورا رئيس ًيا يف ممارسة السلطة
و ُيجادل روبرت إنتمان بأن التأطري
ُ
«يلعب ً
السياسية ،واإلطار يف ٍ
إخباري هو ً
ُسجل هوية
نص
فعل بصم ُة السلطة .إنها ت ّ
ّ
الالعبني أو املصالح التي تنافست للسيطرة عىل النص» .الطريقة التي ت ُؤطَّر بها
تنتج من ذلك اإلطار يجب أن ُينظر لها يف سياق امللكية
قضي ٌة ما والقصص التي ُ
الغربي لروايات ت ُح ّبذ
الغربي .الستيعاب سبب تداول اإلعالم
النخبو ّية لإلعالم
ّ
ّ
إرسائيل ،يجب أن ننتبه إىل أ ّن الطبقة الغربية الحاكمة تتحكم باإلعالم وتستثمر
الرأسمايل ،وليس لديها مصالح
اإلرسائييل
عميقًا يف االستيطان االستعماري
ّ
ّ
مساوية يف جانب التحرير الفلسطيني.
جرائد إرسائيلية.
رديء الجودة ُيقدم بيئة معلومات رديئة لعملية صناعة قرار ديمقراط ّية» .الروايات
الثالث اإلرسائييل املنترشة عن الشأن الفلسطيني التي نُوقشت يف كتابي ،كما
تستعمر الفلسطينيني
دقيق للقصة س ُيخربنا بأ ّن إرسائيل
رتُ ،م َضلِّلَ ٌة ج ًدا .رس ٌد
أَظ َه ُ
ٌ
ُ
ٍ
كحامية لإلمربيالية
وتعمل -إرسائيل-
ُ
حيوي من الواليات املتحدة،
بدعم
بعنف،
ّ
الرأسمالية بقيادة الواليات املتحدة.
ً
كل من اإلرسائيليني
تعرض وسائل اإلعالم حكايات يكون فيها ٌ
وبدل من هذه الرواية،
ُ
والفلسطينيني ُمخطئني بشكل متشابه ،وكالهما يستحقان فيها اللوم بنفس القدر
تقول إن املشكلة
للقراء تقديرات مواقف ُ
عىل عدم َح ّل الوضع الفلسطيني .و ُيق َّدم ّ
يف أن املتطرفني يوجهون األحداث يف فلسطني وإرسائيل ً
بدل من املُعتدلني .وباملثل
ُفرتض«:حق الدفاع
حق إرسائيل امل
ّ
ال ت ُفيد القصص التي ترويها وسائل اإلعالم عن ّ
عن نفسها».
شوه عملية «صناعة
تزويد الجمهور بـ«معلومات رديئة الجودة» عن القض ّية ُي ّ
القرار الديمقراط ّية» بتخفيضها الحتمالية وجود نسبة من سك ّان أمريكا والدول
الغربية كبرية بشكل ٍ
تعرتف باألثر املُدمر عىل
كاف لتفرض تغيريات سياس ّية
ُ
اإلرسائييل،
االستعماري الرأسمايل
الفلسطينيني بسبب دعم حكوماتهم لالستيطان
ّ
ّ
وأنّه ُيولّد الحرب يف الرشق األوسط.
املوجه تجار ًيا هو تعزي ُز مصالح الطبقة الحاكمة ،والذي
الدور االجتماعي لإلعالم
ّ
أقص ُده بهذا الكالم :منظمات اإلعالم التي ت ُوجد للربح ،وحتى التي ال تسعى للربح
الغربي،
وإنما للعوائد من خالل اإلعالنات .ت ُدير الطبقة الحاكمة الغرب ّية اإلعالم
ّ
ُفضلها الطبقة الحاكمة .كما
الذي يروي لنا
توجه الجمهور نحو مواقف ت ّ
قصصا ّ
ً
ب ّينت هرجي« :إذا كانت هنالك رواية مهيمنة عن قصة أو مجموعة مح ّددة ،فتلك

املسؤولون عن وسائل اإلعالم هذه ليسوا بالرضورة ُمد ِّبرين بوعي ملؤامرات لدفع
الجمهور ليؤمن بقصص ُمضلِّلَة عن الشأن الفلسطيني اإلرسائييل .إنما يقودهم
تسق نحو تأطري القصص بط ٍ
التوجه املؤسساتي ملنظمات اإلعالم بشكل ُم ٍ
ُرق تنفع
ّ
أي موضوعات
الطبقة التي ينتمون إليها ،سوا ٌء كان املوضوع فلسطني وإرسائيل أو ّ
أخرى.
سالما ً
عادل ومعاد ًيا لالستعمار
حل
دور ليلعبه ل ُي ّ
ً
للرأي العام يف املجتمعات الغربية ٌ
يف فلسطني التاريخية.
ط هائل
بتحوالت سياسية ضخمة كهذه إال إذا أجربها ضغ ٌ
لن تقوم الدول الغرب ّية
ّ
عىل فعل ذلك.
ٍ
كأداة
لحل مسألة فلسطني يجب أن ت ُمنع الطبقة الغرب ّية الحاكمة من دعم إرسائيل
ّ
للسيطرة عىل الرشق األوسط .وبسبب الدعم الغربي إلرسائيل؛ عسكر ًيا ومال ًيا
سالما ً
عادل ومعاد ًيا
حل
دور ليلعبه ل ُي ّ
ً
وسياس ًيا ،للرأي العام يف املجتمعات الغربية ٌ
بتحوالت سياسية ضخمة
لالستعمار يف فلسطني التاريخية .لن تقوم الدول الغرب ّية
ّ
الغربي
ط هائل عىل فعل ذلك .ورغ َم ذلك ،فبنية اإلعالم
كهذه إال إذا أجربها ضغ ٌ
ّ
اإلرسائييل
ت ُظهر أنه من غري املحتمل أن يبدأ برواية قصص عن الشأن الفلسطيني
ّ
التوجه العام الالزم
أقل انحيا ًزا إلرسائيل ،ما يعني أ ّن هذا العائق الكبري أمام بناء
ّ
ّ
سيظل ثابت ًا يف املستقبل املنظور.
ُ
إليقاف اإلمربيالية الغرب ّية
التحول يف الوعي عىل أكتاف وسائل النرش واإلعالم املُستقلة
ولذا تق ُع مهمة دفع
ّ
وكذلك النشطاء العاملني مع بعضهم البعض ومع غريهم يف الجامعات ،ويف أماكن
العمل ،ويف املجتمعات املتدينة ويف الشوارع .هذا العمل يف ازدهار وتشه ُد بذلك
النتائج التي حصدتها بي دي أس (حركة مقاطعة إرسائيل) يف كافة هذه املجاالت.
ٍ
مقدور عليه ،أن تجعل شعوب الدول الغربية
لتحد كبري ،ولكن
بي أنه
إنجا ٌز كهذا ُي ّ
ٌ
تدرك أ ّن الطبقة الحاكمة التي نعيش تحتها كانت الع ًبا أساس ًيا يف إيقاع الظلم
ُ
مكون أسايس يف نظام عاملي من الالمساواة ت ُرشف
الجسيم عىل الفلسطينيني ،وأنّها ّ
عليه هذه الطبقة

تظاهرة لحركة مقاطعة إرسائيل
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Why the Media Is Pro-Israel
BY GREG SHUPAK
An accurate telling of the Israel-Palestine conflict would tell of Israel violently colonizing Palestine with US support. Instead, media outlets present fables in which both sides are equally to blame.
To understand why Western news outlets proffer narratives about Palestine-Israel that favor Israel, it is necessary
to consider these media outlets’ political function. Joseph Uscinski explains that, “There is no doubt that systemic
economic forces such as the need to sell advertising space and manage expenditures, determine the actions of
news firms.”
Multiple studies demonstrate that the commercial orientation of news media shapes its content. An early 1990s
academic survey of editors at daily newspapers finds
that just under 90 percent reported that advertisers
attempted to influence the content of stories appearing
in their papers and 90 percent of them had advertisers
apply economic pressure to them because of their
reporting; 37 percent admit to capitulating to advertiser
pressure.
Another academic survey of daily newspapers, this
one published in 2007, finds that there are “frequent
conflicts between the business side and the journalism
side of newspaper operations” and that “advertising
directors are willing to appease their advertisers, and
are also willing to positively respond to advertisers’
requests.” The survey suggests that this problem is
particularly acute at chain-owned newspapers, which
are especially prone to compromising editorial integrity
to either please their advertisers or keep from offending
them. A similar problem exists in television, where polls
of network news correspondents say that nearly onethird feel directly pressured to report certain stories and
not others because of owners’ or advertisers’ financial
concerns.
When coverage of Palestine-Israel is viewed in the
context of commercial media, it is no surprise that
narratives about the issue that are favorable to Israel are
as prevalent as they are.
The outlets covering Palestine-Israel are embedded in a
system of global imperialist capitalism built around US
hegemony, of which Israel is an important feature. The
overall functioning of the international capitalist system
of which the commercial media are a part is guaranteed
by the US military and, as I show in chapter two of my
book, American sponsorship of Israeli settler-colonial
capitalism is a key part of US planners’ strategy for dominance of the Middle East. The millionaire and billionaire
owners of media outlets and of the advertisers that fund
them are unambiguously part of the ruling class.
The same is true, at least in the case of major national or
international news organizations, of editors and often,
as Faiza Hirji points out, journalists themselves, who
“belong to a societal elite” and “contribute, however,
unconsciously to reinforcing existing notions about
the way the world is.” One could add that such
ideological administration also involves shaping
beliefs about how the world should be and is
capable of being. The stories of Palestine-Israel
examined in my book suggest that elites
involved in the news-making process
believe that the violent oppression
of Palestinians and the permanent
consigning of them to the status of refugees and stateless persons is no great
injustice, and that American stewardship
of the Middle East is necessary and
desirable.
The Palestine-Israel narratives
discussed throughout my book are
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case studies in the harmful effects of the capitalist character of news media. Uscinski describes the commercial
orientation of news media as a “market failure” with a
significant “negative externalit[y].” “Low-quality news,”
he writes, “provides a low-quality information environment for democratic decision-making.”
The three widespread narratives about Palestine-Israel
discussed throughout my book are, as I have shown,
highly misleading. An accurate rendering of the story
would tell of Israel violently colonizing Palestine, with
vital US support, and functioning as a garrison for USled imperialist capitalism. Instead news media outlets
present fables in which both Israelis and Palestinians
have subjected each other to comparable wrongs and
are blameworthy to a similar extent for the unresolved
status of Palestine. Readers are also offered disorienting accounts saying the problem is that extremists are
driving events in Palestine-Israel rather than moderates.
Equally unhelpful are the tales the news tells about
Israel’s supposed “right to defend itself.”
Providing the public with such “low-quality information”
about the issue distorts “democratic decision-making” by decreasing the likelihood of portions of the
populations of America and other Western countries
substantial enough to compel policy changes coming
to recognize that their governments’ support for Israeli
settler-colonial capitalism has devastating consequences
for the Palestinians and proliferates war in the Middle
East.
The social role of commercially oriented media, by which
I mean news organizations that exist to make a profit
and even those that do not but seek advertising revenue, is to advance ruling class interests. The Western
media is managed by the Western ruling class and tells
stories that steer the public toward attitudes favorable
to that ruling class. As Hirji explains, “If there is a
dominant narrative about a particular story or
group, that narrative is likely informed by
power relations: who has it, who does
not have it, who wants to keep
the status quo.” Such dominant
narratives include
perspectives on
Palestine-Israel amenable
to a situation wherein
the US ensures that Israel
remains the dominant military
power in the region because that
benefits US political and economic
objectives.
Stories hospitable to the ruling
class proliferate in a media
climate characterized by
a “commercial system …
[that] favors content
that serves commercial
interests. Markets
favor speech that

favors markets.” As Entman argues, moreover, framing
“plays a major role in the exertion of political power,
and the frame in a news text is really the imprint of
power — it registers the identity of actors or interests
that competed to dominate the text.” The way in which
an issue is framed and the stories that arise from that
framing have to be considered in the context of elite
ownership over Western media. That the Western
ruling class controls the media and is deeply invested in
Israeli settler-colonial capitalism but has no comparable
interests in Palestinian liberation is crucial to grasping
why Western news outlets circulate narratives favorable
to Israel.
The people in charge of these outlets do not necessarily
hatch conscious plots to trick the population into
believing misleading tales about Palestine-Israel. The institutional orientation of news organizations steers them
toward consistently framing issues in ways beneficial
to the class to which they belong whether the topic is
Palestine-Israel or any number of other subjects.
For the question of Palestine to be resolved, the
Western ruling class will have to be prevented from
backing Israel as a means of dominating the Middle East.
Because of Western military, financial, and political support for Israel, public opinion in Western societies has a
role to play in bringing a just, de-colonial peace across
historic Palestine. Western states will not undertake
the massive policy shifts necessary for that to happen
unless mass pressure compels them to do so. Yet the
structure of Western news media suggests it is unlikely
to begin telling stories about Palestine-Israel that are
less weighted in Israel’s favor, which means that
this formidable barrier to building the popular
sentiments necessary to stop Western
imperialism will remain in place
for the foreseeable future.
The task of bringing
about the necessary shifts in
consciousness therefore falls to
independent
news outlets and
publishers as well
as the activists working within and beyond
them on campuses, in
workplaces, in religious
communities, and on the streets. This work is proliferating and the gains that the BDS movement has won in
each of these realms attest to that. Such achievements
demonstrate that getting the public in Western countries to understand that the ruling class under which
we live has been a key player in doing grave injustice to
Palestinians, and that this is one key component in a system of global inequalities this class oversees, is a major
challenge — but not an insurmountable one.
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التجســس الصناعي ..معركة متواصلة

بكين عدو افتراضي لواشنطن على جميع الجبهات
واشنطن  -يف العارش من شهر أكتوبر ،سلمت بلجيكا ضابط مخابرات
صيني إىل الواليات املتحدة بعدما أدانته محكمة يف أوهايو بتهمة
“تجسس اقتصادي اشتمل عىل رسقة أرسار تجارية من رشكات طريان
أمريكية رائدة“ .اعتقلت السلطات البلجيكية شو يان جون ،وهو نائب
مدير قسم املكتب السادس يف وزارة أمن الدولة الصينية يف إقليم
جيانغسو يف األول من شهر أبريل يف بروكسل ،وذلك بناء عىل أمر
اعتقال صادر ومرتبط بشكوى جنائية أمريكية.
ويتابع سكوت ستيوارت محلل الشؤون االستخباراتية واألمنية يف
مركز سرتاتفور ،سري هذه القضية مشريا إىل أنه عىل الرغم من إلقاء
القبض عىل الجاسوس الصيني ،فإن املخاطر الكربى تعني أن القبض
عليه لن يفعل الكثري يف ما يتعلق بإيقاف التهديد املستمر الذي يمثله
التجسس الصناعي.
ورصح جون ديمريس مساعد املدعي العام لقسم األمن القومي بوزارة
العدل بأن “هذه القضية ليست حادثة منعزلة ..إنها جزء من سياسة
اقتصادية شاملة لتنمية الصني عىل حساب الواليات املتحدة”.
ويف الفرتة األخرية ،تصاعد التوتر بني واشنطن وبكني بسبب القضايا
الجيوسياسية والتوترات التجارية والقرصنة والتجسس عىل الرشكات.
عدوا افرتاض ّيا
وصنف نائب الرئيس األمريكي مايك بنس ،الصني ّ
للواليات املتحدة عىل جميع الجبهات ،مشريا إىل أن “ما يفعله الروس
يتضاءل مقارنة بما تقوم به الصني يف البالد”.
وقال بيل بريستاب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية “إن
التسليم غري املسبوق لضابط مخابرات صيني ،يكشف عن اإلرشاف
التجسس االقتصادي ضد الواليات
املبارش للحكومة الصينية عىل
ُّ
املتحدة”.
قائمة تسوق الصين

يكشف إلقاء القبض عىل عميل صيني يف دولة ثالثة ،ثم تسليمه
بعد ذلك إىل الواليات املتحدة ،عن التهديد الذي يمثله التجسس
الصناعي .ويف نفس الوقت ،فإن نرش الشكوى والئحة االتهام أيضا
يقدمان ملحة نادرة ومثرية لالهتمام ملهارات التجسس الصينية ،كما
يقدمان أيضا نظرة ثاقبة إىل حد ما يف ديناميكيات أساليب التجسس
الصناعي يف تجنيد االستخبارات البرشية.
وتجري معظم هذه العملية اآلن عن طريق اإلنرتنت ،عىل عكس
العصور السابقة ،عندما كان يتطلب األمر تفاعال مبارشا يف موقع
الحدث ،وتطوير وطرح عميل .وما هو أكرث واقعية هو أن القضية ت ُرسل
إشارة واضحة إىل بكني بأن واشنطن وحلفاءها جادون حيال مواجهة
التهديد الدائم الذي يمثله التجسس الصناعي الصيني وأنهم قادرون
عىل اتخاذ إجراءات حاسمة.
ويقول ستيوارت إنه مثل جميع قضايا التجسس ،فإن قضية شو
بدأت بقائمة تسوق معلومات أصدرت السلطات الصينية توجيهاتها
إىل وزارة أمن الدولة لجمع هذه املعلومات .ويف حالة وكاالت التجسس
الصينية مثل وزارة أمن الدولة ،فإن هذه القائمة لم تشتمل فقط عىل
معلومات مخابراتية تتعلق بالتطورات السياسية والعسكرية يف
البلدان محل االهتمام ،لكن اشتملت أيضا عىل تقنيات ترغب الصني يف
الحصول عليها من رشكات أجنبية.
وكثريا ما أظهرت بكني جسارة يف محاوالتها للحصول عىل تقنية.
ويستحرض ستيوارت أوراق قضية مماثلة تتعلق بربنامج بحوث
وتطوير التكنولوجيا العالية الذي تديره منذ فرتة طويلة وزارة العلوم
والتكنولوجيا الصينية واملعروف أيضا باسم برنامج  .863وفر الربنامج
اإلرشاد والتمويل لالستحواذ عىل أو تطوير تكنولوجيا متعلقة
بمجاالت املعلومات ،واألحياء والزراعة والصناعة والطاقة ومجاالت
أخرى ذات “تأثري مهم عىل تعزيز جوانب القوة الوطنية الشاملة يف
الصني“.
لكن حتى مع تحدث موقع الوزارة عن تطوير محيل ملثل هذه األنواع
من التكنولوجيا ،فإن الجوانب العملية كانت تفرض ولفرتة طويلة
الحصول عىل هذه التكنولوجيا ببساطة بطريقة أرخص وأرسع ،وبأي
طريقة ممكنة ،إذا ما اقتضت الحاجة.
المحرك لتجنيد األصول

يف شهر مايو من عام  ،2015أعلنت الحكومة الصينية عن خطة تطوير
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مدتها عرش سنوات أطلقت عليها اسم “صُنع يف الصني” .تستهدف
هذه الخطة التكنولوجيات املتطورة ،وتحديدا معدات الطريان والفضاء
واملواد الجديدة وتكنولوجيا معلومات الجيل القادم وآالت التحكم
الرقمي الراقية واإلنسان اآليل وأدوات الهندسة البحرية وتصنيع
السفن البحرية عالية التقنية ومعدات السكك الحديدية املتقدمة،
وتكنولوجيا توفري الطاقة والحافالت الجديدة واألدوات الكهربائية
وأدوات الطب ذات التكنولوجيا املتقدمة والطب الحيوي ،باإلضافة إىل
التكنولوجيا واآلالت واملعدات الزراعية.
يف تقرير آخر ملركز سرتاتفور حول السياسات الصينية ،يذكر املحلل
ماثيو بي أن سياسة الصني يف تفويض نقل التكنولوجيا يف مشاريع
مشرتكة مع رشكات أمريكية واحدة من الطرق املثرية للجدل التي
تحصل بها الصني عىل التكنولوجيا التي تريدها ،لكن بالنظر إىل
قضية شو ،يرى ستيوارت أن هناك طريقة أخرى مثرية للجدل أال وهي
التجسس.
وطبقا لالئحة االتهام ،فقد حاول شو رسقة تصميمات لتكنولوجيا
جهاز محرك الطائرة املجمع (والذي تحتاجه الصني لتنأى بنفسها
عن روسيا) من “الرشكة أ” والتي عرفتها تقارير إعالمية عىل أنها رشكة
جرنال إليكترييك آفييشن ،ويبدو هذا منطقيا مع الوضع يف االعتبار أن
القضية مرفوعة يف مكتب املدعي العام األمريكي للمقاطعة الجنوبية
يف والية أوهايو.
وكجزء من مرحلة االكتشاف األولية لعملية استخدام االستخبارات
البرشية ،من املرجح أن شو عمل عىل جمع قائمة من األشخاص الذين
يستطيعون الوصول إىل املعلومات قبل تقييم أي من هؤالء األشخاص
قد يكون أكرث تقبال للتجنيد.
وينقل ستيوارت عن بعض التقارير أن شو عمل مع نائب مدير جامعة
نانجينغ للمالحة الجوية والفضائية لتوجيه الدعوة إىل “املوظف رقم
 ”1وهو مهندس يف الرشكة أ ،للمشاركة يف تبادل يف الجامعة .وتشري
املزاعم إىل أن شو أرسل بريدا إلكرتونيا للموظف رقم  1وتنكر يف شكل
“املتآمر رقم .”1
وقبل املوظف رقم  1العرض وسافر إىل الصني لتقديم عرضه يف جامعة
نانجينغ للمالحة الجوية والفضائية يف الثاني من شهر يونيو من عام
 .2017وتحملت الجامعة تكاليف سفر املهندس ومنحته مبلغا قيمته
 3500دوالر أمريكي نقدا كرسوم كونه متحدثا.
وخالل الرحلة ،قدم نائب مدير جامعة نانجينغ للمالحة الجوية
والفضائية ،واملدرج يف الئحة االتهام عىل أنه املتآمر رقم  ،1املوظف رقم
 1لشو ،والذي كان يعمل تحت اسم مستعار هو قو هوي ،وزعم أنه من
جمعية النهوض بالعلوم والتكنولوجيا يف إقليم جيانغسو ،وهي هيئة
تابعة لجامعة نانجينغ للمالحة الجوية والفضائية.
وقام شو بالخروج مع املوظف رقم  1لتناول الوجبات قبل وبعد
تقديم عرضه ،وقال للمهندس األمريكي إن جمعية النهوض بالعلوم
والتكنولوجيا يف إقليم جيانغسو هي التي دفعت رسوم كونه متحدثا.
ورشع شو رسيعا يف مرحلة تطوير عملية تجنيد االستخبارات
البرشية ،حيث واصل االتصال باملهندس بعدما عاد األخري إىل الواليات
املتحدة .وخالل مراسالتهما املستمرة ،ضغط شو عىل املوظف رقم 1
للحصول عىل بيانات تقنية يف حني كان يحمل إغراء املشاركة يف إلقاء
كلمة أخرى يف الصني والحصول عىل مبلغ نقدي آخر.
الجاسوس الصيني شو حاول رسقة تصميمات لتكنولوجيا جهاز

الصينيون يرتصدون
أحدث التكنولوجيات
األمريكية

سكوت ستيوارت :من المهم ألي مؤسسة
االحتفاظ ببرامج أمنية قوية تشتمل على
أدوات للحد من التهديدات على اإلنترنت،
وأيضا برامج تدريب لتعليم الموظفين كيف
يتم استغالل التجسس البشري
محرك الطائرة املجمع (والذي تحتاجه الصني لتنأى بنفسها عن
روسيا) من «الرشكة أ» والتي عرفتها تقارير إعالمية عىل أنها رشكة
جرنال إليكترييك آفييشن
ويف حني طلب شو بشكل واضح معلومات حساسة ،مما يمثل تحوال
إىل مرحلة الرتويج لعملية تجنيد املخابرات البرشية ،قال املوظف رقم
 1بشكل قاطع إنه ال يستطيع إرسال مثل هذه املعلومات من الحاسب
اآليل الخاص بالرشكة ،مما حفز العميل الصيني عىل تشجيع املوظف
رقم  1إلرسال املعلومات املطلوبة من حساب بريد إلكرتوني آخر.
كما ناقش شو كيف يمكن له هو واملوظف رقم  1إقامة عالقة مستمرة،
وأملح شو إىل صفقة لتبادل املعلومات مقابل الحصول عىل مبلغ من
املال.
واستمر شو يف التواصل مع املهندس والضغط عليه إلرسال املزيد
من املعلومات الحساسة .وأرسل املوظف رقم  1لشو نسخة من عرض
الرشكة ،وكان هذا العرض يحمل شعار الرشكة ،باإلضافة إىل تحذير بأن
هذه املعلومات تم تسجيل ملكيتها ،والتي استلمها شو بكل حماس.
ويف وقت الحق ،أرسل شو إىل املوظف رقم  1قائمة معلومات مطلوبة،
وطالب املهندس األمريكي بتحديد أي من هذه املواضيع ُيلم به .ورد
املوظف رقم  1قائال إن بعض هذه املواضيع من األرسار التجارية
للرشكة ،مما جعل شو يرد بأنه يمكنهم مناقشة هذا األمر وجها لوجه.

كما طلب شو من املوظف رقم  1أن يقدم له نسخة من دليل ملفات
القرص الصلب من جهاز الكمبيوتر املحمول (الالبتوب) الخاص به
والخاص بالرشكة .وقدم املوظف رقم  1نسخة عىل النحو املطلوب ،لكن
بعدما قامت الرشكة بمحو املواد الحساسة املوجودة عليه وصادقت
عىل نرشها وأشارت إىل أنه كان ينبغي عىل املوظف رقم  1إبالغ رشكته
والسلطات األمريكية قبل الوصول إىل هذه املرحلة يف العملية بكثري،
وبذلك فإنهم كانوا جميعا يخدعون شو جنبا إىل جنب.
وبحصوله عىل عرض الرشكة ودليل امللفات ،يبدو أن شو اعتقد أنه
استطاع تجنيد املوظف رقم  1بنجاح ،مما جعل شو يطلب املزيد من
املهندس األمريكي :جميع املحتويات املوجودة عىل القرص الصلب
والكمبيوتر املحمول الخاص به والخاص بالرشكة .وحيث أنه لم يكن
مسموحا للموظف رقم  1إحضار الكمبيوتر املحمول الخاص به إىل
الصني ،فقد رتب االثنان لعقد لقاء يف أوروبا خالل رحلة يقوم بها
املوظف رقم  1كانت مقررة سلفا ،لكن بدال من التوجه إىل بروكسل
للحصول عىل الكنز الدفني من املعلومات الرسية ،فقد وقع مبارشة يف
عملية دقيقة.
وكانت وكاالت املخابرات تنظر منذ فرتة طويلة إىل املؤتمرات التقنية
عىل أنها أرض خصبة للصيد من أجل تجنيد عمالء يمكنهم الوصول
إىل معلومات مخابراتية تقنية .وعالوة عىل زيارة املؤتمرات فقط التي
ينظمها آخرون ،فعادة ما تستضيف وكاالت مثل وزارة األمن الداخيل
يف الصني مؤتمرات وبرامج تبادل تقني مستخدمة مؤسسات مسترتة،
بما يف ذلك جماعات ،ومؤسسات تجارية ومراكز بحثية.
تجنيد العمالء

باإلضافة إىل توجيه الدعوة إىل جماعات لحضور مؤتمرات ،عادة ما
كان العمالء الرسيون يوجهون الدعوة إىل أشخاص ذوي صلة ليقوموا
بزيارات فردية إىل مؤسسات مسترتة.
وكانت املخابرات الصينية ،عىل سبيل املثال ،قد جندت كيفن مالوري
بعدما وجهت أكاديمية العلوم االجتماعية بشنغهاي الدعوة إىل
ضابط املخابرات املركزية األمريكية (يس.آي.إيه) السابق للسفر إىل
الصني لعرض وجهة نظره بشأن قضايا حالية يف مقابل الحصول عىل
مكافأة .ويف النهاية ،ألقت السلطات األمريكية القبض عىل مالوري،
الذي اعرتف بالتجسس يف شهر يونيو.
ويف حني أن هيئات املخابرات الصينية تقوم بعمل إضايف يف إطار
جهودها التي تبذلها للحصول عىل تقنيات تم تحديدها يف برنامج
“صُنع يف الصني  ،”2025فهذه الهيئات ليست وحدها هي التي تقوم
بهذا .فقد وضعت روسيا قائمتها التي تتألف من  77تقنية أجنبية
تأمل يف تطويرها محليا بدال من الحصول عليها من مصادر أجنبية.
ويف عرص املعلومات ،أصبح حذف كميات هائلة من املعلومات ألي
شخص اآلن أكرث سهولة من ذي قبل أو أن يصبح تهديدا داخليا
متقدما ومستمرا .ولهذا السبب ،أصبح من املهم جدا بالنسبة ألي
مؤسسة االحتفاظ بربامج أمنية قوية لحماية نفسها .وال تشتمل مثل
هذه الربامج عىل أدوات للحد من مثل هذه التهديدات عىل اإلنرتنت
فقط ،لكن تشتمل أيضا عىل برامج تدريب لتعليم املوظفني كيف يتم
استغالل التجسس البرشي وما الذي يمكنهم فعله إذا ما تم التواصل
معهم.
وبناء عىل األحداث التي شهدتها قضية شو ،يخلص ستيوارت إىل أن
املوظف رقم  1قد تلقى تدريبا ،وكان يتمتع بوعي بالطبيعة الحساسة
ملشاريعه وأهميتها بالنسبة لهيئات املخابرات األجنبية ،وكان يعرف ما
الذي ينبغي عليه فعله إذا ما تواصل معه أحد.
ويف سعيها وراء هذه القضية ،أخطرت الواليات املتحدة الصني أنها
ستعمل عىل كبح جماح أنشطة التجسس الصناعي لبكني .وعىل
الرغم من ذلك ،فإن وكاالت املخابرات الصينية مثل وزارة أمن الدولة
تخضع لضغط هائل من قبل قادتها للحصول عىل تقنيات معينة،
مما يعني أنه من غري املرجح وبشكل كبري أن توقف املحاكمات سعي
الصني املحموم للحصول عىل التقنية.
لكن بسبب تسلسل األحداث يف قضية شو ،ففي املرة القادمة التي
يتصل فيها العمالء الصينيون بموظف يف الرشكة أ يمتلك معلومات
حساسة ،من املرجح أن يكونوا أكرث حرصا نوعا ما ،خشية أن يجدوا
أنفسهم وقد تم إلقاء القبض عليهم.
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Economic Dominance
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Why is U.S. President Donald Trump willing to
negotiate and compromise with Mexico and the EU
on trade, and not China? The answer, in short, is
that Trump’s dispute with China is more than just
America’s trade deficit. It is a head-to-head struggle
between an incumbent superpower and a rising challenger, fueled by a deep conviction among the White
House’s economic policy team that America’s problem
with China is not just the trade deficit, but China’s
very economic structure itself, which disadvantages
foreigners not only in trade, but also in investing and
operating in China, and distorting business competition in favor of Chinese companies.
In Trump’s crosshairs is the Made in China 2025
initiative, announced in 2015 aiming to upgrade
comprehensively within a decade China’s industrial
production, especially in manufacturing, to be among
the best in the world. It is therefore being seen increasingly in the U.S. as a direct challenge to its global
economic dominance. In fact, the Council on Foreign
Relations, a U.S. policy think tank, stated in 2018 that
“[Made in China 2025] is a real existential threat to
U.S. technological leadership.”
China is indeed snapping at the heels of the U.S. in
closing the technology gap. According to the UNIDO
Competitive Industrial Performance Database, the
share of exports that can be considered medium/high
tech in 2016 is 63% for the U.S. and 58% for China.
This is getting uncomfortably close for the U.S. China
clearly has come a long way from the days of exporting low-tech, labor-intensive exports like garments
and shoes.
Consequently, Trump’s trade war with China is
really about blocking, or at least slowing down,
China’s technology upgrade and its expanding global

economic influence. Chinese investment in the tech
sector in the U.S. has come under tougher scrutiny,
and American government agencies are put on high
alert against Chinese efforts in industrial espionage.
The clause of protecting national security in the U.S.
Trade Act of 1974 is increasingly invoked to impose
new tariffs on Chinese imports and to curtail China’s
business mergers and acquisitions in the U.S.
However, the tactics with which the Trump trade war
is being fought to block China’s technological advances will fail. Trump and his economic advisers are stuck
in the old paradigm of industrial production where
trade and industry secrets are recorded in design blue
prints, instructions and protocols that are locked up
in a safe. In today’s modern economic production,
the more complicated and high value-added the task,
the more important is tacit knowledge, or knowhow,
which resides only in people’s brains, especially
in knowledge and capital intensive industries like
banking and finance, biotechnology, aerospace,
nanotechnology and artificial intelligence.
Knowhow is everything that we need to know but find
hard to explain. Skiing is a knowhow. We learn how
to ski by skiing with good skiers, not by studying the
physics of skiing. The only way to acquire knowhow is
to have the opportunity of working alongside people
who already have such knowhow. In this connection,
as Trump’s trade war makes it increasingly difficult
for American businesses to export to China, they will
need to move more of their operations to China to
produce locally in order to sell their goods and services in one of the fastest growing consumer markets
in the world. And that means more American brains
with high grade technical and management knowhow
will be spending more time in China, offering more
opportunities for their Chinese colleagues and
employees to work alongside them to acquire their

knowhow.
In 2017, the value of products that American companies made and sold in China was estimated at $250
billion, about double that of U.S. exports to China,
according to the IMF Direction of Trade Statistics
This is a consumer market that is growing at 14% a
year, about four times faster than the U.S. In the next
few years, it is set to bypass the U.S. to become the
world’s largest consumer market. This is not a market
that global companies can ignore. If the only way to
sell more in this market is to move more production
there because of Trump’s trade war, that’s what
global companies will do. And that in turn means
creating a great deal more opportunities for China to
acquire valuable American knowhow that is critical to
upgrading China’s technology, helping Made in China
2025 to succeed.
The only way for President Trump to stop China from
acquiring American technological knowhow is to bar
all Americans traveling to and working in China. This
is not going to happen. His trade war is making it
more necessary for more American brains with the
knowhow that China needs to spend time in China.
We are conditioned to think only that leadership is
critical for countries to rise and succeed. The fact of
the matter is that leadership is equally important for
countries to fail and decline. President Trump will
be seen in history as a pivotal leader that seriously
undermined America in its struggle against China for
global economic dominance.
I am currently Global Chief Economist and Chair of
the Academic Advisory Council at Mastercard Inc.
In 2019, I will also join the Lee Kuan Yew School of
Public Policy at the National University of Singapore
as Senior Fellow. I was the HSBC Visiting Professor of
Internat...
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فنزويال :حين يفوق احتياطي الفساد احتياطي النفط
عصام الزيات
ال تتفج ُر الثوراتُ نتيجة غضب الشعب من سوء األوضاع
فحسب ،بل تتفج ُر ً
أيضا من يقني الشعوب أ ّن بالدها تملك
ٍ
باإلضافة إىل ٍ
ِ
ٍ
محمودة
غرية
مؤهالت تجعلها يف وضعٍ أفضل،
من تعبري الشعوب امل ُجاروة عن رأيها ،وحصولها عىل
ما أرادت ،أليس ذلك ما حدث يف تونس؟ ثم تلقفته
ي ُد املرصيني ،ثم السور ّيني؟ ثم امتد األمر
ل ُيصبح ربي ًعا عرب ًيا؟
ربما كانت هذه األسباب ُمجتمع ًة هى
امل ُحرك األسايس لل ُمظاهرات التي شهدتها
وتشهدها فنزويال حال ًيا .فبتتبع األحداث
نرى أن األمور قد بدأت يف الربازيل ،حني
خرجت املظاهرات املليونية تقودها املعارضة
اليمينية يف أكرث من مائتي مدينة ت ُطالب
باستقالة ديلما روسيف ،الرئيسة الربازيل ّية
ٍ
اتهامات بانتهاك القواعد املالية لتغطية
بسبب
ٍ
ٍ
مالية
بحسابات
عجز املوازنة املالية ،والتالعب
ٍ
عامة وقضايا أخرى متعلقة بالفساد ،ومن ثم قرر
مجلس النواب الربازييل حجب الثقة عن الرئيسة
وتعيني نائبها ميشال تريمر لتسيري شؤون البالد.
تلقفت امل ُعارضة الفنزويلية األمر ،ودعت إىل إرضاب
ٍ
عام حتى يتنحى الرئيس نيكوالس مادورو ،بعد أن
ضاقت بها السبل القانون ّية لذلك املطلب.
"فنزويال" التي ال نعرفها

لكي نفهم ملاذا قامت املُظاهرات
يجب أن نفهم املُفارقة بني
«فنزويال الحالية»،
يتوقع
و«فنزويال التي
صندوق النقد
يجب أن تكون»:
الدولي أن تبلغ معدالت
ال تملك دول ٌة
يف العالم
التضخم حوالي  750%بنهاية
احتياط ًيا
العام الجاري،
نفط ًيا
كالذي تملكه
ما يجعل فنزويال صاحبة أعلى
فنزويال عضو
احتياطي نفطي بالعالم
منظمة أوبك
النفطية؛ فهى
أعلى معدل للتضخم
تعوم عىل بح ٍر من
عالميا
كذلك
ً
بمعدل إنتاج 3
النفطُ ،
ماليني برميل يوم ًيا ،وتلك
كمي ُة كافية لجعلها دول ًة ذات ٍ
قوة
ٍ
اقتصادية كبرية ،وإن لم يكن كذلك ،فعىل األقل ال تجعلها دول ًة يبلغ
الفنزوييل يف
املركزي
البنك
لتقرير
ًا
ق
وف
144%
فيها
التضخم
ُمعدل
ّ
يناير/كانون الثاني  ،2017بعد أن كان  68.5%يف العام .2014
بل ويتوقع صندوق النقد أن تبلغ ُمعدالت التضخم حوايل  750%بنهاية
نفطي يف
احتياطي
العام الجاري؛ مما يجعل من فنزويال صاحبة أعىل
ّ
ّ
العالم الدولة صاحبة أعىل ُمعدل تضخم يف العالم ،ويتوقع بلومبريج أن
الحايل.
يصل التضخم إىل  1500%خالل العام
ّ
ُمعدالت التضخم هى األرقام التي ُيبايل بها االقتصاديونّ ،أما الشعب
فقد ال يفهم هذه األرقام قدر فهمه إلحساس الجوع الناتج عن
خواء أرفف املحالت من سل ٍع أساسية كـ (الحليب ،البيض ،الدقيق،
والصابون) وإن ُوجدت فبسع ٍر ال ُيطيقه الكثريون من أبناء الشعب ،إذ
انخفض دخل الفرد إىل أكرث من  300%بني عام  2013و  ،2015من حواىل
 12ألف دوالر سنو ًيا إىل  4آالف دوالر بحساب القيمة الرشائية ،وصار
الطبيعي رؤية األفواج تأكل من القمامة ،هذا إن وجدوا فيها شيئًا،
من
ّ
وبالطبع يجب أن يواكب هذا زياد ًة يف ُمعدالت الجريمة ،لتحل فنزويال
يف املركز الثاني يف ُمعدل انتشار الجرائم.
ووفق أرقام أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية ،فإن  51.51%من السكان
يف وضع الفقر املدقع .يف حني ُيؤكد الرئيس نيكوالس مادورو من جهته
أن نسبة الفقراء تراجعت عام  2016من  19.7%إىل .18.3%
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هذا باإلضافة إىل النقص يف املياه ،حيث تقول الحكومة ،إ ّن خزانات
املياة الـ 18املوجودة يف البالد تعاني من الجفاف بسبب الظواهر
املناخية الحادة ،مما ُيضيف كارث ًة جديد ًة إىل سجل الدولة صاحبة
نفطي يف العالم.
احتياطي
أعىل
ّ
ّ
ٍ
وت ُعاني الدول ُة كذلك من ٍ
شديد يف األدوية،
نقص
واملُضادات الحيوية ،وارتفاع نسبة وفيات
املواليد بنسبة 100%؛ مما دفع الجماهري
الغاضبة إىل اقتحام الصيدل ّيات بحث ًا عن
عقا ٍر كـ«البنسلني» ،مما اضطر الحكومة
إىل طلب مساعدة األمم املُتحدة يف
مواجهة هذا النقص الشديد يف األدوية.
و ُيتوقع أن تتجاوز البطالة  25%هذا
العام ،وربما  28%العام املقبل .بعد أن
كانت النسبة  7.4%يف عام  ،2015مما
يجعلها صاحبة املركز التاسع يف أسوأ
ُمعدالت البطالة.
حتى إن التقارير تتواىل عن أن فنزويال
ستكون يف ُحكم الدولة املُفلسة يف غضون
عامني ،ويف م ٍ
حاولة منها لتأجيل
ُ
ذلك املصري ،بدأت فنزويال
يف نقل حواىل  36طنًا من
الذهب إىل سويرسا يف
يناير/كانون الثاني،
من أجل الحصول
عىل قروض من
بنوك ك ُربى،
وانحفض
بذلك
االحتياطي
الذهبي لفنزويال من
ّ
 366يف فرباير/شباط
 2012إىل  302طن يف
أبريل/نيسان املايض.
كيف صارت األوضاع بهذا
السوء

إذا علمنا أن فنزويال صاحبة إنتاج من النفط
ُيقارب  3ماليني برميل يوم ًيا ،وحتى مع أزمة انخفاض سعر النفط،
ٍ
بدولة كهذه إىل األوضاع الحالية ،عىل األقل
فال ُيمكن أن تصل الحال
ُيمكنها تجنب هذا املصري املُزري ،فأين تذهب أموال النفط؟
يجب ً
أول أن نعلم أن فنزويال دولة عصابات ،تقوم عىل تجارة املُخدرات
وعمليات نهب املال العامً ،
فمثل ،تم إلقاء القبض عىل اثنني من أقارب
الرئيس الحايل بتهمة التآمر إلدخال  800كيلو جرام من املُخدرات إىل
مصدر من الحكومة الفنزويل ّية أن هناك
الواليات املُتحدة ،وقد رصح
ٌ
ٍ
اختالس للمال العام تصل إىل  300مليار دوالر.
حاالت
ثان ًيا؛ أن األمر قد بدأ منذ عهد الرئيس السابق ،هوغو شافيز – املثل
الحايل – حني قام بتقديم ذوي الوالء عىل ذوي الخربة،
األعىل للرئيس
ّ
وأوكل مهمة قيادة رشكات النفط إليهم ،مما أدى إىل تراجع اإلنتاج
بنسبة  25%يف عام  .2013مما جعل املسئولني ال ُيبالون سوى
ٍ
حرفية.
باختالس أكرب قد ٍر من املال ،بأكرث الطرق
علّمتنا التجارب العربية أن الشعوب الجائعة قد تثور بال رحمة ،لكنّها
ما تلبث أن تسكن حني يتوفر لها غذاؤها ،ولكن أال تعاني الدول َة فسا ًدا
السيايس قد يجعل من ُمحاوالت الدولة تسكني األوضاع
عىل الجانب
ّ
ً
ً
ستحيل؟
أمرا ُم
قليل ً
األزمة السياسية

واالجتماعي ُيؤكد أ ّن جذور األزمة أعمق من
شد ُة الفساد االقتصادي
ّ
أن تبدأ اليوم ،ففي  2014وصف نائب الرئيس األمريكى – أوباما آنذاك
– جو بايدن ،األوضاع السياسية واالجتماعية يف فنزويال بأنها «تدعو
لالنزعاج» .لكن كيف بدأ الرصا ٍع بني نيكوالس ماردور ،سائق الحافلة
للمطالبة باإلفراج
الذي كانت بدايته السياس ّية عام  1992يف مظاهرة ُ
عن تشافيز ،بعد محاولته الفاشلة لالنقالب ،والذي وصل إىل الحكم

ٍ
اليساري السابق تشافيز ،وأطلق
بتوصية من الرئيس
يف بدايات 2013
ّ
حملته االنتخابية من بيت تشافيز كذلك.
تعود الجذور إىل الثامن من ديسمرب /كانون األول عام  ،2015حيث
انتزعت املُعارضة فو ًزا ثمينًا وصع ًبا يف االنتخابات الربملان ّية ،إذ فاز
ائتالف «املائدة املُستديرة للوحدة الديمقراطية» والذي يضم عد ًدا
من أحزاب املعارضة ،عىل  107مقاعد من أصل  167مقع ًدا يف الجمعية
الوطنية الفنزويلية (الربملان) ،يف مقابل  55مقع ًدا للحزب االشرتاكي
ُوحد الحاكم ،وبإضافة  5مقاعد أخرى تحالفت مع املُعارضة ،تكون
امل َ
املُعارضة قد حصلت عىل األغلبية املُطلقة ،ووفقًا للدستور الفنزوييل،
فإن األغلبية املُطلقة (أكرث من ثلثي األعضاء) تسمح للربملان باإلطاحة
بالرئيس ،بينما األغلبية املُؤهلة – بدون إضافة املقاعد الخمسة
املُتحالفة – تسمح باإلطاحة بالحكومة فقط.
تماما عىل الربملان الفنزوييل الذي خضع
ليبدأ بذلك فصلٌ جدي ٌد ً
لسيطرة الحزب املُوحد االشرتاكي الحاكم منذ عام  ،1999عهد هوغو
تشافيز ،ثم يف عهد ماردور ،الذي خرج ليعرتف بفشله ً
قائل« :نح ُن بكل
األخالق واملُثل نعرتف بتلك النتيجة السلب ّية».
أدى ذلك إىل انتعاش املُعارضة ،وخرج رئيس ائتالف «املائدة املُستديرة
للوحدة الديمقراطية» املعارض خيسوس توريالبا ً
قائل« :اليوم
بدأ التغيري يف فنزويال ،إ ّن الشعب قال كلمته بوضوح ،وإ ّن العائالت
الفنزويلية قد َملّت من معايشة تبعات فشل برنامج الحزب االشرتاكي
املوحد يف فنزويال والذي بنى شعبيته عىل الربامج االجتماعية».
ومن ثم كانت الخطوة التالية متوقعةً ،حيث طالب الربملان بعقد
َ
استفتاء عىل بقاء الرئيس من عدمه ،وأجابتها اللجنة الوطنية
لالنتخابات املوالية للرئيس يف  24سبتمرب/أيلول  ،2016بوقف إجراءات
عملية االستفتاء عىل بقاء الرئيس ،وأنّها لن تتم إال يف أواخر  ،2017مما
ٍ
بانتخابات ُمبكرة
تماما عىل آمال املُعارضة ،إذ لكي تتحق أحالمهم
قىض ً
يجب أن يتم األمر قبل العارش من يناير /كانون الثاني  ،2017وأن تأتي
نتيجته كما تريد املعارضة ،ولكن بعد هذا التاريخ لن تقدر املعارضة عىل
تنظيم انتخابات جديدة ،إذ إن الدستور الفنزوييل ُيتيح لنائب الرئيس
أيضا تويل الرئاسة حتى
الذي ينتمي إىل الحزب االشرتاكي الحاكم ً
انتهاء الوالية الرئاسية يف ،2019إذا ترك مادورو منصبه يف العام املقبل.
ٍ
إرضاب عام يف  26أكتوبر/ترشين األول  ،2016ولكنّه
ولهذا دعت إىل
ٍ
بمصاردة أي رشكة ت ُشارك يف ذلك
قُوبل بحسم شديد من مادورو ،وهدد ُ
اإلرضاب ً
قائل« :أي رشكات ستتوقف ،سوف تسرتدها الطبقة العاملة»،
وأعلن أنّه سوف يستعني بالجيش يف مواجهة تلك الرشكات .ومن
جانبه أعرب الجيش عرب وزير الدفاع ،فالديمري لوبيز ،عن استعداده
للدفاع بأرواح عنارصه من أجل الرشع ّية ،وقال « :لن أتساهل أمام أي
ُمحاولة للتآمر ،كحمل تلك املُؤسسات عىل التوقف ،أو احتالل العمال
لها»،وانتهى اإلرضاب العام بإصابة  120مواطنًا ،واعتقال  100آخرين.
ليتجدد األمر يف  10يناير/كانون الثاني  ،2017إذ صوت الربملان
الفنزوييل عىل عزل الرئيس نيكوالس ماردور ،بأغلبية  106أعضاء،
بدعوى القصور يف أداء مهامه الوظيف ّية .وأكد الربملان أ ّن الطريق
الوحيد لتسوية املشكالت الحادة التي ترضب البالد هو إعادة السلطة
لشعب فنزويال ،وبالتايل الدعوة إلجراء انتخابات حرة وتعددية.
وجاء الرد ُمسبقًا من ِقبل ديوسدادو كابيلو نائب رئيس الحزب
يتنح الرئيس
االشرتاكي الحاكم يف مؤتمر صحفي قبل التصويت« :لم َّ
يتنح .لم يتخلَّ عن منصبه ولن نعرتف بربملان عاق» .ثم جاء
مادورو ولن َ
الرد رسم ًيا بعد ذلك بيومني فقط بقيام املحكمة العليا املوالية للسلطة
بإبطال قرار الربملان قائلةً« :إن كافة القرارات األخرية للربملان ال تمتلك
القوة القانونية ،وأن الربملان يبدي عدم االحرتام للسلطة التنفيذية
أيضا« :إن الرئيس
وينتهك قواعد عمله املحددة بالقانون» .وقالت ً
مادورو لن يقدم تقريره السنوي حول األوضاع السياسية واالقتصادية
واالجتماعية أمام الربملان ،بل سيقدمه أمام أعضاء املحكمة العليا».
قرار من املحكمة العليا الشهر املايضُ ،يلغي عمل الربملان
وتىل ذلك ٌ
تماما ،و ُيعطي الصالحيات كامل ًة لها ،مما يعني سيطرة الحزب الحاكم
ً
عىل جميع مفاصل الدولة!
األمر الذي يصل بنا إىل اليوم ،حيث بدأت املُعارضة من مطلع أبريل/
نيسان حش ًدا يف مناطق ُمختلفة ،تزامنًا مع ذكريات ثورة عام 1810
التي أدت إىل استقالل البالد ،ومع كل شمس ت ُرشق ،ومع كل قتي ٍل أو
إرصارا ،وتخطو أكرث
جري ٍح يسقط من صفوف املُعارضة ،تزداد املُعارضة
ً
ٍ
بشدة ملادورو ،إذ
فأكرث نحو نقطة الالعودة ،ويزداد بطش الجيش املُوايل
وزيرا من
وزيرا يف حكومة مادورو املؤلفة من اثنني وثالثني ً
إن أحد عرش ً

العسكريني الحاليني أو العسكريني السابقني.
وتزاد ُد حدة مادورو يف الحديث حول األحداث ،ويف التعامل معها،
حيث أمر الجيش بانتشا ٍر واسع يف ُمختلف أنحاء البالد ،إذ يصف ما
«انقالب إرهابي» تجب مواجهته بكل السبل ،ويرى أمريكا
حدث بأنّه
ٌ
هي التي تقف وراء ذلك اإلنقالب ،والتي هي – وفقًا ملبادئ مادورو
االشرتاكية – العدو األول واألخري ،وسبق أن ن ّدد بالرضبة األمريكية
يف سوريا ،وبتدخل أمريكا ملحاربة داعش يف أي مكان ،وكانت السمة
املُميزة لتجمعات ُمؤيديه هي حرق العلم األمريكي.
وعىل الجانب اآلخر رغم وقوع أكرث من عرشين ً
قتيل – وفقًا إلحصائيات
النيابة – حتى اآلن ومئات االعتقاالت ،إال أ ّن دعوات املُعارضة مستمر ٌة
ٍ
اعتصام مفتوح اليوم
دعوات للدخول يف
من أجل االحتجاجات،وهناك
ٌ
اإلثنني ،باإلضافة إىل اعتصامات باملالبس البيضاء تخلي ًدا لذكرى
الضحايا.

لماذا تبادر المغرب بالتنديد؟

لم نعتد من الدول ذات القوى الفعل ّية والقادرة عىل حسم أي رصاع
بكرا بخصوص هذا النوع من القضايا،
متى أرادت ،أن تتخذ موقفًا ُم ً
لهذا فال جديد ُيذكر بخصوص موقف األمم املُتحدة ،فالكلمات املُعتادة،
وان اختلف اسم قائلها ،واإلعراب املألوف عن القلق ،وإن اختلف اسم
املُع ِرب ،الختالف من يشغل منصب األمني العام ،وهو هذه املرة أنطونيو
جوترييش « :ندعوا إىل اتخاذ مبادرات ملموسة من جانب جميع
األطراف ،للحد من االنقسامات وتوفري الظروف الرضورية ملواجهة
تحديات البالد لصالح الشعب الفنزوييل» .ولم يبتعد االتحاد األوروبي
كثريًا « :ندعو إىل التهدئة من أجل وقف تدهور الوضع».
هتما بشكل الفت هو املغرب ،حيث أدان وزير الشئوون
إال أن الذي بدا ُم ً
الخارج ّية والتعاون الدويل انتهاك الحقوق السياسية ،واالقتصادية،
واالجتماعية يف فنزويال وأنّه يتابع «ببالغ القلق الوضع الداخيل بهذه
الجمهورية ،وأن املواطنني الفنزويليني يجدون أنفسهم محرومني
من أبسط حقوقهم اإلنسانية ،مثل التطبيب ،والتغذية ،والولوج إىل
املاء الرشوب والخدمات اإلجتماعية االساسية ،و أ ّن هذه الوضعية ال
تتناسب مع املوارد املهمة من املحروقات التي يزخر بها البلد ،والتي
تظل ،لألسف ،تحت سيطرة أقلية أوليغارشية يف السلطة».
ٍ
بنظرة خاطفة تجد أن سفري فنزويال
األمر ليس ُح ًبا يف اإلنسان ّية ،بل
– يف نفس األسبوع – قد طالب األمم املُتحدة أن تضع الصحراء الغربية
املُتنازع عليها بني املغرب والبوليساريو ضمن خطة التنم ّية املُستدامة
التي ت ُرشف عليها األمم املُتحدة ،فر ّد عليه سفري املغرب «أن اهتم
بالشأن الداخيل لبالدك».
وبالطبع لم تصمت الخارجية الفنزويل ّية؛ فر ّدت واصف ًة املغرب بـ«الدولة
االستبدادية ،التي تحتل أدنى سلم التنمية البرشية ،والتي تقوم
بممارسات شديدة القمع ضد املواطنني الصحراويني».
وأخريًا ،كما بدأنا باإلشارة إىل تونس ومرص وتونس ،تجدر اإلشارة إىل أن
األيام القادمة تبدو ُمقلق ًة خاص ًة يف ظل الدعم غري املحدود ،والواضح
من الجيش للرئيس ،وهى التي سوف
تكشف مصري املُظاهرات
الفنزويلية ،هل تكون
«اإلجابة تونس»،
أم مرص أم
سوريا؟

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

حقوق وحريات

THE RIGHTS & FREEDOMS
العربــي األمريكــي اليــوم
ARAB AMERICAN TODAY

0065

الصين تعترف بوجود معسكرات سرية العتقال المسلمين
اعرتفت الصني ضمن ًيا بوجود معسكرات رسية العتقال املسلمني يف إقليم شنغيانغ
(تركستان الرشقية).
ويأتي ذلك بعد أشهر من نفي بكني وجود تلك املعسكرات ،رغم تزايد األدلة التي
جمعتها املنظمات غري الحكومية حولها.
غي الحزب الشيوعي الصيني الحاكم فجأة
كما جاء االعرتاف الصيني الضمني بعدما ّ
هذا األسبوع خطابه بشأن مزاعم وجود تلك املعسكرات ،وأعلن سن تعديالت عىل
قانون مكافحة التطرف.
وأفادت صحيفة تابعة للحزب الحاكم األربعاء املايض بأن إقليم شنغيانغ (غرب) ع ّدل
ترشيعات من شأنها السماح للسلطات املحلية بتعليم وتعديل سلوك األشخاص
املتأثرين بالتطرف يف مراكز التدريب املهني.
وقالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست إ ّن مصطلح مراكز التدريب املهني
تستخدمه الحكومة يف األصل لوصف شبكة من مراكز االعتقال تعرف باسم مخيمات

إعادة التلقني.
ووفقا ملقال لكريس باكيل يف نيويورك تايمز ،فإنه يف الحملة التي أثارت إدانة يف جميع
أنحاء العالم تم احتجاز مئات اآلالف من اإليغور وغريهم من األقليات املسلمة يف
معسكرات «التحول» يف شنغيانغ ألسابيع أو أشهر أو سنوات يف كل مرة ،وفقا ً لسجناء
سابقني وأقاربهم.
وتقول بكني إن املرافق توفر التدريب الوظيفي والتعليم القانوني لإليغور ،باملقابل نفت
بكني تنفيذ عمليات االعتقال الجماعية.
وتهدف حملة الحكومة الصينية إىل القضاء عىل جميع أشكال التعبري املعتدل عن
العقيدة اإلسالمية ،وأي تلهف عىل إقامة وطن مستقل لإليغور.
من جهته قال جيمس ليبولد -الخبري يف شنغيانغ يف جامعة ال تروب يف أسرتاليا والذي
راقب الحملة« -إن ما يحدث يف شنغيانغ هو الطليعة الرئيسية لسياسة عرقية جديدة
أكرث قرسا ً يف عهد الرئيس الصيني يش جني بينغ الجديد للقوة الصينية.

ودأبت الحكومة الصينية عىل نفي مزاعم وجود معسكرات محتجز فيها نحو مليون
مسلم يف شنغيانغ ،أغلبهم من أقلية اإليغور.
ويف أغسطس/آب املايض ،طالبت لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي التابعة لألمم
فورا عن مسلمي اإليغور املحتجزين بشكل غري قانوني يف ما
املتحدة الصني باإلفراج ً
أسمتها بمعسكرات إعادة التثقيف السيايس.
وق ّدرت اللجنة عدد املحتجزين بشكل غري قانوني يف تلك معسكرات بنحو مليون
شخص ،يف ظل غياب إحصائيات رسمية.
ومنذ  1949تسيطر بكني عىل اإلقليم الذي يعد موطن أقلية اإليغور الرتكية املسلمة،
وتطلق عليه اسم شنغيانغ ،أي الحدود الجديدة.
وتشري إحصاءات رسمية إىل وجود  30مليون مسلم يف البالد 23 ،مليونًا منهم من
اإليغور ،يف حني تؤكد تقارير غري رسمية أن أعداد املسلمني تناهز  100مليون ،أي نحو
 9.5%من مجموع السكان.

الروهينغا واإليغور وأفريقيا الوسطى..مسلمون تتجاهلهم اإلنسانية
يف وقت تعلو فيه أصوات بالعالم تصم املسلمني باإلرهاب ،يتعرض مسلمو ميانمار وشمايل غربي الصني
وأفريقيا الوسطى إىل صنوف شتى من القمع والقتل والتعذيب والتجويع واالغتصاب والتهجري ،وفق
إفادات حقوقيني ومنظمات دولية ،وتصل أحيانا إىل حمالت تطهري عرقي وإبادة جماعية ممنهجة.
وفيما ييل عرض موجز لهذه النماذج الثالثة التي لم تلق تحركا دوليا جماعيا لوقفها:

الروهينغا
تعد أقلية الروهينغا املسلمة يف ميانمار األكرث اضطهادا ً
يف العالم ،وبموجب قانون أقرته عام  ،1982تعترب ميانمار
الروهينغا مهاجرين غري نظاميني من بنغالديش وتحرمهم من
كافة حقوقهم ،بينما تصنفهم األمم املتحدة األقلية الدينية
األكرث اضطهادا ً يف العالم.
ويف أعقاب تسليم اللجنة االستشارية لتقيص الحقائق يف
أراكان ،برئاسة األمني العام األسبق لألمم املتحدة كويف عنان،
تقريرها إىل الحكومة يوم  23أغسطس/آب املايض ،وثقت
اإلفادات امليدانية قيام جيش ميانمار بغزو قرى املسلمني يف
إقليم أراكان قبل عيد األضحى املايض لتهجريهم ،رافق ذلك
هجمات ملليشيات بوذية متطرفة رسقت ماشية املسلمني
وأحرقت قراهم.
ويف اليوم التايل إلعالن اللجنة تقريرها للرأي العام العاملي يوم
 24أغسطس /آب املايض ،وقعت هجمات متزامنة عىل مركز
للرشطة وحرس الحدود يف منطقة مونغدو غرب أراكان ،خلفت
 96قتيال.
وعقب الهجمات بدأ الجيش بهدم وحرق قرى املسلمني،
وتحدثت منظمة رايتس ووتش هيومن عن حرق  288قرية
متذرعا بالهجمات عىل مركز
وارتكاب مجازر بحق سكانها
ّ
للرشطة وحرس الحدود.
وارتكب الجيش واملليشيات عمليات سحل وتعذيب واغتصاب
وقتل للمسلمني وإحراق لقراهم ،يأتي ذلك ضمن سلسلة من
العنف تستهدف تطهري ميانمار من املسلمني.
وأسفر ذلك العنف عن مقتل اآلالف من املسلمني ،بحسب
نشطاء محليني ،ودفعت ما يزد
عن  582ألفا آخرين للجوء إىل
بنغالديش ،وفق األمم املتحدة،
ووصفتها منظمة العفو
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الدولية بأنها جرائم ضد اإلنسانية.
ومنذ  25أغسطس/آب املايض عرب أكرث من  582ألف الجئ من
الروهينغا الحدود إىل بنغالديش املجاورة ،هربا ً من استهدافهم
من قبل الجيش واملليشيات البوذية.
أفريقيا الوسطى

منذ مارس/آذار  ،2013اندلعت املجازر بحق مسلمي هذه الدولة
األفريقية حني أطاح ما كان يعرف بـ»تحالف سيليكا» ،وهو
ائتالف عسكري وسيايس ذو أغلبية مسلمة ،بالرئيس املسيحي
فرانسوا بوزيزي.
هذا االنقالب حمل ميشيل دجوتوديا إىل الحكم ،وهو أول
مسلم يحكم البلد منذ استقالله عن فرنسا عام  ،1960غري
أن مليشيات مسيحية بدأت بالتشك ّل تحت اسم أنتي باالكا
إلعادة السلطة إىل املسيحيني.
أجج نوعا من االنقسام القومي والديني
واندلع رصاع سيايس ّ
بني املسيحيني ،الذين يشكلون نصف السكان ،واملسلمني الذين
يمث ّلون .15%
ومن حينها ،تطارد املليشيات املسيحية املسلمني ،وأضحت
عمليات الذبح وقطع األوصال والسحل قبل القتل من أحداث
الرعب اليومية املعتادة يف أحياء املسلمني.
ومع إجالء عرشات اآلالف منهم نهاية يناير/كانون الثاني
يتجمع
تحول مسجد بانغي املركزي إىل مخ ّيم
ّ
ّ ،2014
فيه املسلمون الفارون من املوت يف العاصمة.
ويف  10أكتوبر/ترشين األول الجاري ،ويف قرية
دمبي جنوبي رشقي
البالد قُتل إمام
مسجد و 26من
املصلني يف هجوم
عىل املسجد
شنته

مليشيات محسوبة عىل أنتي باالكا املسيحية.
وهي مذبحة جديدة تضاف إىل عرشات املجازر املروعة بحق
مسلمي هذا البلد األفريقي الغني باملوارد املعدنية.
وتشهد محنة اللجوء فصوال أخرى حيث يموت الكثري ممن
نجحوا يف الفرار من املليشيات املسيحية جوعا ً أو عطشا ً
أو مرضا ً جراء املياه امللوثة وغياب مقومات الصحة يف باحة
املسجد ،رغم جهود املنظمات اإلغاثية.
وعالوة عىل البرش ،لم تسلم املساجد من املليشيات املسيحية،
دمرت عددا كبريا ً منها ،بينها مسجد الرحمة يف بانغي،
حيث ّ
كما أحرقت مصاحف وعبثت بمحتويات املساجد.

مسلمو اإليغور

التطرف ،كما تسميه
مسمى مكافحة اإلرهاب أو مكافحة
تحت
ّ
ّ
يتعرض اإليغور املسلمون يف إقليم شينغ
السلطات الصينيةّ ،
يانغ شمايل غربي الصني للتمييز الديني والثقايف واالجتماعي.
ويف نهاية سبتمرب/أيلول املايض ،كثفت السلطات الصينية
حملتها عىل مسلمي اإليغور ،وأمرتهم بتسليم جميع نسخ
القرآن وسجادات الصالة وغريها من املتعلقات الدينية املوجودة
لديهم ،مه ّددة بفرض عقوبات قاسية عىل املخالفني.
هذه االنتهاكات ليست جديدة ،بل تعود لعقود من الزمن ،بلغت
ذروتها يف العقدين األخريين ملواجهة مساعي سكان اإلقليم
للتمسك باإلسالم وهويتهم اإليغورية.
ووفق هيئة اإلحصاء الصينية تمثل أقلية اإليغور املسلمة
يف الصني  2%من إجمايل السكان البالغ  1.3مليار نسمة.
وتخىش بكني أيضا تصاعد املعارضة القومية يف
اإلقليم ،التي تناهض ما تسميه االستعمار
الصيني ،وهو ما ترى فيه الصني حركة
إرهابية.

مسلمات من اقلية الروهينغا فررن من بطش البوذيني االرهابيني يف مينامار

التنكيل باملسلمني يف افريقيا الوسطى
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يمكن تناول الطعام إذا سقط على األرض..

ثوان صحيحة
قاعدة الـ5
ٍ

كتابة وتحرير  :عالء السيد

دائما ما يسقط منك طعام عىل األرض ،رشيحة شيبيس أو حبة سكاكر أو قطعة من الفاكهة؟ ماذا يفعل أطفالك يف هذه الحالة؟ غالبيتهم يسارعون بالتقاط ما سقط
هل
ً
وتناوله مبارشة ،وعادة ما يصاحب هذا توبيخ منك لهم ،ووعيد إذا ما كرروا فعلتهم هذه.
حسن ًا ،يبدو أن األمر ليس بهذا السوء الذي كنت تعتقده ،فقد ذكر أحد العلماء أن املواد الغذائية التي تسقط عىل األرض هي عادة ما تكون آمنة لألكل ،وذلك يف إطار ما
ٍ
ثوان» ،وقال خبري الجراثيم أنطوني هيلتون ،الربوفيسور من جامعة أستون ،أنه عىل الرغم من أن عملية اسرتجاع هذا الطعام أو الفتات من
يسمى بـ«قاعدة الخمس
دائما دون وجود مخاطر ،إال أنه ال يوجد سوى القليل لنقلق بشأنه إذا ما سقط الطعام عىل األرض ملدة لحظات قليلة ال أكرث.
األرض ال يمكن أن يمر
ً
عرض للثواني الخمسة
وسيقوم هيلتون بعرض تقديمي إلظهار كيفية عمل
قاعدة الخمس ٍ
ثوان يف معرض االنفجار الكبري «The
 ،»Big Bang Fairوهو احتفالية خاصة بالعلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ()STEM
مخصص للشباب ،والذي افتتح أعماله يوم األربعاء 15
مارس (آذار)  2017يف مقر اللجنة الوطنية لالنتخابات
بمدينة برمنغهام يف اململكة املتحدة.
وقال هيلتون إن «األكل من الطعام الذي قىض بضع
أبدا أن يكون خال ًيا من
لحظات عىل األرض ال يمكن ً
املخاطر بشكل كامل» ،وأضاف أنه من املؤكد أن الطعام
املغطى باألوساخ الظاهرة للعني ال ينبغي أن يؤكل يف
أي حال من األحوال ،ولكن طاملا أن الطعام الذي سقط
عىل األرض ليس ملوث ًا أو متسخًا يف ظاهره ،فإن العلم
يقول إن هذا الغذاء من غري املرجح أن يكون قد التقط
البكترييا الضارة خالل بضع ٍ
ثوان المس فيها األرض.
وأوضح أن هذا األمر ال يعني أن الجراثيم ال يمكن أن
تنتقل من األرض إىل الطعام« ،وقد أظهرت أبحاثنا أن
طبيعة سطح األرض ،ونوع املواد الغذائية التي سقطت
عىل األرض ،ومدى طول الوقت الذي ظل فيه الطعام
مالمسا لألرض يمكن أن يكون لها تأثري يف عدد الجراثيم
ً
التي تنتقل إىل الطعام».
يكون األمر أكرث سو ًءا إذا ما جرى تناول الطعام الذي
سقط عىل أسطح ملساء مثل البالط ،أكرث من
تناول الطعام الذي سقط عىل السجاد،
وذلك ألن كمية الجراثيم التي تنتقل
من األسطح امللساء تكون أكرب نتيجة
زيادة السطح املعرض من الطعام
لها.
أيضا ،إذا ما كان هناك طعام لزج،
ً
مثل املربى أو اآليس كريم ،فإنه
سيلتقط بالتأكيد املزيد من
األوساخ.
ويأتي ذلك فيما وجدت دراسة
استقصائية أجريت عىل 2000
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شخص أن  79%من الناس اعرتفوا بتناولهم الطعام
الذي كان قد سقط عىل األرض ،وقال بول جاكسون،
الرئيس التنفيذي لـ« ،»EngineeringUKوهي الرشكة
املسؤولة عن تنظيم معرض االنفجار الكبري ،إن هذا
مثال بسيط لكيفية تواجد العلم يف حياتنا اليومية
بشكل دائم.
وأضاف« :من اختبار مدى سالمة الغذاء إىل اخرتاع
الطعام والرشاب الجديد ،فإن الحدود املتعلقة بكيفية
إمكانية تطبيق العلوم والهندسة هي بال نهاية».
قاعدة الثواني الخمسة

وقاعدة الثواني الخمسة هي مفهوم للصحة الغذائية
موجود ومنترش يف الدول الغربية ،والتي تنص عىل أن
هناك فرتة سماح مدتها خمس ٍ
ثوان اللتقاط الطعام
(أو يف بعض األحيان السكاكني) بعد أن يجري
سقوطها عىل األرض وتعرضها للملوثات ،ويؤمن
البعض بالفعل بهذه القاعدة بإرصار
شديد ،يف حني أن معظم الناس
يستخدمون ويوظفون هذه
ً
خيال
القاعدة باعتبارها
اجتماع ًّيا مسل ًّيا،
والتي تسمح لهم
أن يأكلوا

أي طعام يسقط منهم عىل األرض ،عىل الرغم من
التحفظات املحتملة من أقرانهم.
ويعتمد نوع البكترييا التي ستلتقطها قطعة الغذاء
الساقطة عىل األرض وعددها عىل عوامل كثرية ،من
بينها نوعية الطعام ،أو كون األرضية جافة أم رطبة.
ويبدو أن هناك إجما ًعا علم ًّيا عىل صحة ودقة هذه
القاعدة.
يذكر أن الوقت الذي ظهرت فيه هذه القاعدة ألول مرة
غري واضح .وقد تلقت قاعدة الخمس ٍ
بعضا من
ثوان ً
اهتمام العلماء .وجرى دراستها عىل أنها توصية من
توصيات الصحة العامة ،باإلضافة إىل كونها سلوك ًا له
تأثري اجتماعي واضح.
يف عام  ،2003وجدت جيليان كالرك ،من جامعة إلينوي
يف مدينة أوربانا شامبني ،يف استطالع أن  56%من
الرجال و 70%من النساء الذين شملتهم الدراسة كانوا
عىل دراية بقاعدة الخمس ٍ
ثوان ،ويستخدمونها يف
حياتهم بالفعل ،وتمكنت يف دراستها من تحديد
مجموعة متنوعة من األطعمة التي
تتلوث رسي ًعا حتى بعد تعرضها
فرتة وجيزة لسطح معني
ملوث ببكترييا إيشرييشيا
كوالي.
من ناحية أخرى،
وجدت كالرك أنه
ال يوجد دليل
ملموس عىل
حدوث التلوث
من األرضيات
العامة خالل
فرتة الخمس
ٍ
ثوان ،ومن أجل
العمل عىل تأكيد
هذا االستنتاج،
تلقت كالرك جائزة
نوبل أي جي عام
 2004يف مجال الصحة

العامة.
ً
شمول جرت يف عام 2006
وكانت هناك دراسة أكرث
باستخدام بكترييا الساملونيال عىل الخشب والبالط
والسجاد والنايلون ،ووجد الباحثون أن البكترييا
كانت قادرة عىل االزدهار يف ظل ظروف جافة حتى
يوما ،وجرت عملية اختبار بعد مرور ثمانية
بعد ً 28
ساعات عىل حدوث تعرض الطعام إىل األسطح امللوثة
بالساملونيال ،ليالحظ الباحثون أنه كانت ما تزال
البكترييا قادرة عىل تلويث الخبز خالل فرتة زمنية أقل
من خمس ٍ
ثوان.
لكن االتصال بني الطعام واألسطح ملدة دقيقة كاملة زاد
من كمية التلوث بمقدار عرشة أضعاف (وخاصة أسطح
البالط والسجاد) ،وأوضح الباحثون يف جامعة روتجرز
أيضا مدى زيف وعدم دقة هذه القاعدة ،من خالل
ً
إسقاط مكعبات البطيخ ،وجييل فراولة هاريبو ،والخبز
األبيض العادي ،والخبز بالزبدة من ارتفاع خمس
بوصات عىل األرض.
وكانت األسطح املختارة ملوثة ببكترييا إنتريوباكرت
إيروجينز ،وكانت األسطح املستخدمة هي السجاد
وبالط السرياميك والفوالذ املقاوم للصدأ والخشب ،وقد
ترك الطعام عىل األسطح لفرتات من  5و 30و 300ثانية.
ثم قام العلماء بحساب وتقدير كمية البكترييا التي
انتقلت بني السطح والطعام.
وألن البكترييا تميل إىل االنجذاب نحو الرطوبة ،كان
معرضا للمزيد من مخاطر وصول كميات
الغذاء الرطب
ً
أكرب من البكترييا أكرث من األغذية الجافة ،ولدهشة
الباحثني ،الحظ الباحثون أن السجاد تسبب يف نقل
البكترييا أقل من الصلب أو البالط ،بينما كان من
الصعب حساب الوضع بالنسبة للسطح الخشبي
بدقة.
وقال دونالد شافنري ،عالم األحياء بجامعة روتجرز
ومؤلف هذه الدراسة يف بيان لصحيفة واشنطن بوست
األمريكية« ،إن قاعدة الخمس ٍ
ثوان هي تبسيط كبري
ملا يحدث بالفعل عندما تنتقل البكترييا من سطح ما
إىل الغذاء» ،مضيفًا أن البكترييا يمكنها إحداث تلوث
عىل الفور
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Bananas have died out once
Before – Don’t Let It Happen Again
Jackie Turner
You probably take bananas for granted. In the United Kingdom, one in four pieces of fruit consumed is a banana and, on average, each Briton
eats 10 kg of bananas per year; in the United States, that’s 12 kg, or up to 100 bananas. When I ask people, most seem to think bananas
grow on trees. But they don’t, in either the literal or the figurative sense: in fact, they’re in danger of extinction.
I knew almost nothing about bananas when I landed in Costa Rica in 2011. I was a young scientist from the University of Michigan on a scholarship to
study abroad, with fantasies of trapping and identifying tropical fish in pristine rainforest streams. But the institute I was enrolled at brought us to a
banana plantation, and from the moment I set foot on the dense, dark clay beneath that endless green canopy, my fish fantasy evaporated. I became
fascinated by the fruit I found growing on large, towering herbs, lined up in rows in their tens of thousands.

Bananas are one of the oldest known
cultivated plants, but were first grown
in the United States in the 1880s,
by entrepreneurs involved in early
plantations in Jamaica. This new fruit
was odd-looking, originally with seeds,
and would grow only in very particular
tropical climates. For years, the fruit
was an unreliable product due to its
short ripening period; storms at sea or
delayed trains meant that these early
banana salesmen would often open
shipping crates full of rotten, unsellable
fruit. But as advances in transportation
and refrigeration shortened the time it
took to bring bananas to market, they
rose in popularity, cleverly marketed as
a grocery staple, a fruit for the whole
family.
However, the banana that people ate
in the early 20th century was not the
one we know today. There are hundreds of edible banana varieties, but to
standardise production, banana companies selected a single type to grow:
the Gros Michel, a large, flavourful
banana. Gros Michel did well up until
the 1950s. But then a fungus known
as Fusarium wilt, or Panama disease,
rapidly infected entire plantations, and
caused a global collapse in the banana
trade. The industry quickly found a
replacement, a banana resistant to
Panama disease, called the Cavendish.
But while these new bananas were
filling a growing Western appetite,
Cavendish suffered from the same
flaw that brought down Gros Michel:
monoculture.
When a population lacks genetic
diversity, its members have a heightened risk of succumbing to disease.
Genetic mutation and variation allow
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some individuals the opportunity to
develop immunity to pests or diseases.
With bananas, that is basically impossible, because there is no genetic
difference between them. Plantation
bananas are sterile and produced via
cloning; baby banana plants sprout
from the base of adult banana plants,
identicals in miniature of the adjacent
giants they will soon become.
Staking the fate of a fruit on monoculture is dangerous in the extreme. It’s
only a matter of time before some bug
or fungus strikes, and many experts
believe that strike is coming very soon.
Already, plantations in Asia, Africa and
elsewhere have been wiped out by a
new strain of Panama known as Tropical Race 4. The disease is highly contagious, and earlier this year, further
cases of TR4 were confirmed in Australia. Ecuador and Costa Rica, the largest
banana exporters in the world,
are one contaminated boot
away from an epidemic. And
unlike in the 1950s, there
is no successor, no banana
variety that lives up to the
taste, transportability and ability
to

grow in monoculture. With no variety to take its place, the banana as
we know it could be commercially
defunct.
Perhaps most terrifyingly, this problem
isn’t limited to bananas. The same
way bananas are facing an epidemic,
so is agriculture at large. Our focus on
growing food in homogeneous blocks
of land, as if they were giant outdoor
manufacturing plants, is a natural
process with nature taken out of the
equation. And while there are many
who believe in the power of technology to help put food on our tables, it
is perhaps far past time we started to
question the assumption that this is
the only way to feed the world.
It would be nice to think that the large
corporations who own the plantations
producing bananas are looking into
new systems and considering intercropping, organic methods or agroforestry – but they aren’t.
The same economies of
scale that promoted
monoculture fit
hand-in-glove
with exploited labour,
environ-

mental degradation, and excessive
amounts of pesticides. At the plantation in Costa Rica, I often asked workers about their families, and several
of the men gave a heavy sigh, saying
that they had no children. It was only
later that I discovered many chemicals
historically used in the banana industry
are believed to cause sterility in men
(indisputable connections between illness and chemical spraying are difficult
to prove statistically). I never once saw
a worker carrying a sprayer backpack
with anything more than a handkerchief over his mouth.
For the consumer, a banana might
cost only a few cents or pence, but the
full cost of that perfect yellow fruit is
extracted elsewhere – from workers,
from the environment, and from the
future stability of our agriculture.
Instead, we might consider banana
producers all over the world who are
growing alternative (and delicious)
varieties, and producing dried bananas,
banana puree, and banana vinegar.
Many of these smaller producers are
growing in sustainable ways, paying
fair wages and protecting their environment by using few or no agrochemicals. Their biggest barrier to the
market is that they cannot compete
with giants such as the Swiss-owned
Chiquita and the US-owned Dole.
If consumers adjust expectations
and demand different banana
products and varieties, this could
prompt better agricultural practices across the industry as a whole,
and create a more secure food
future. As things stand, it is time
to admit we don’t pay enough for
bananas.
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ثورة في عالم الهواتف الذكية
قدمت رشكة “لينوفو” نوذجا أوليا لهاتف محمول ،حيث
يمكن طيه ما يقارب  360درجة ،ويعد هذا ثورة يف عالم
الهواتف الذكية.
وال يؤثر مقدار الطي الذي يتعرض له الهاتف الذكي عىل
خصائصه التقنية ،ويظهر الفيديو أن الهاتف يعمل بشكل
جيد ويشحن ويفتح التطبيقات دون أي مشاكل .ووعد
مطورو الرشكة بأن يعملوا عىل تطوير الهاتف بدرجة
أكرب ودعمه بمرونة إضافية ،قبل البدء يف إطالق اإلنتاج
التسلسيل له.

الروبوت القاتل ..

يتسلل إلى السوق السوداء

فيسبوك تطلق خوذة جديدة
للواقع االفتراضي
كشفت رشكة فيسبوك عن خوذة السلكية جديدة للواقع
االفرتايض تتيح تجربة انغماسية فريدة يف ألعاب الفيديو.
وقال رئيس فيسبوك مارك زوكربريغ خالل تقديمه املنتج
الجديد إن الخوذة املسماة “أوكولوس كويست” تتيح
“عيش التجربة املنتظرة للواقع االفرتايض الالسلكي”.
ويجمع الطراز الجديد بني سهولة الحمل لخوذات “غو”
وقوة األداء يف أجهزة “ريفت” ،وهما الطرازان اآلخران
لخوذات الواقع االفرتايض لدى فيسبوك.

روسيا بصدد تصميم حاسوب كمي خارق
وافق املجلس العلمي ملؤسسة البحوث العلمية الواعدة يف
روسيا عىل مرشوع تصميم أول جهاز كمبيوتر كمي يف
روسيا.
وأعلن الخبري سريجي غاربوك ،أن النموذج األول
من جهاز الكمبيوتر الكمي قد يظهر يف روسيا يف
خريف عام .2021
ويعد الكمبيوتر الكمي حاسوبا يستخدم يف
عمله ظواهر الكم امليكانيكية .وله مواصفات
تفوق مواصفات أجهزة الكمبيوتر الكالسيكية
من حيث احتساب أنظمة معقدة وحل
الشيفرات مهما كان مدى تعقيدها كبريا.
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محل
ّ
تحل
ّ
يشهد العالم ثورة تكنولوجية متسارعة يف مجال اخرتاع وتصنيع الروبوت ،حيث أصبحت هذه اآللة املربمجة
ضمها إىل
الجنس البرشي يف العديد من املهام ،ويف إطار توسيع االعتماد عىل الروبوت تعمل البعض من الدول والرشكات عىل ّ
ساحات القتال يف الحروب ضمانا للحفاظ عىل الرثوة البرشية ،لكن ماذا لو وقع الروبوت القاتل بيد املجرمني واإلرهابيني؟
أوكالهوما  -حذّر مهندس الكمبيوتر سوبهاش كاك
من أ ّن األجزاء الالزمة لتجميع الروبوتات القاتلة
يمكن أن يت ّم تجميعها بسهولة من قبل العصابات
اإلجرامية واإلرهابيني وطرحها يف السوق السوداء.
والروبوت هو آلة قادرة عىل القيام بأعمال مربمجة
سلفا ،إما بإيعاز وسيطرة مبارشة من اإلنسان وإما
يتضمن
بإيعاز من برامج كمبيوترية ،هذا السالح ال
ّ
أي مواد أولية باهظة الثمن أو يصعب الحصول
ّ
عليها من قبل اإلرهابيني والطغاة وأمراء الحروب يف
وكل من يريد ارتكاب عمليات أجرامية.
العالمّ ،
وقال سوبهاش ،إن الروبوتات ستكون متاحة
للرشاء من قبل العصابات واملنظمات اإلرهابية،
لتكون جاهزة لتنفيذ عمليات القتل الجماعي بناء
عىل تعليمات يتم إدخالها إىل أنظمتها.
وأضاف أن “تكنولوجيا الروبوت القاتل باتت
موجودة بالفعل حاليا ،وسيكون بمقدور
الجهات اإلجرامية ،إنتاج هذه القطع أو رشائها
من السوق السوداء ،قبل تنفيذ مخططاتها
دون إمكانية تت ّبعها من قبل
السلطات املختصة”.
وهناك العديد من
الرشكات حاليا
تعمل عىل طرح
روبوت بديل
للحد
للجنود
ّ
من معدل

اإلصابات والوفيات التي تحدث يف ساحة املعركة،
خاصة أ ّن حروب املستقبل ستكون التكنولوجيا
هي املحرك الرئييس فيها ،وستتضمن الكثري من
التقنيات والقنابل الذكية وطائرات الدرونز ،لذا
سيصبح الروبوت هو البديل األمثل للجنود.

❞ هناك العديد من األشياء
العظيمة والمجاالت التي
يمكن أن يستخدم فيها الذكاء
االصطناعي إلنقاذ األرواح

❝

ويعمل معهد كوري جنوبي مع رشكة رائدة يف
مجال األنظمة الدفاعية وصناعة السالح ،عىل
تطوير روبوت قاتل ،مما يع ّزز املخاوف بشأن
دخول الذكاء االصطناعي يف مجال التسليح.
وقاطع العرشات من الباحثني املعهد ،ووقّع
نحو  50أكاديم ّيا يف مجال الذكاء االصطناعي
من  30دولة ،خطابا يدعون فيه إىل مقاطعة
املتطور للعلوم والتكنولوجيا”
“معهد كوريا
ّ
ورشكة “هانوها سيستمز“ ألنظمة الدفاع ،قالوا
فيه إن املؤسستني ترسعان الخطى لتطوير هذه
األسلحة الفت ّاكة.
وقال منظم حملة املقاطعة توبي والش،
األستاذ بجامعة “نيو ساوث ويلز“ يف
أسرتاليا“ ،هناك العديد من األشياء
العظيمة التي يمكن أن يستخدم فيها الذكاء
االصطناعي إلنقاذ األرواح ،بما يف ذلك
املجال العسكري ،لكن أن تعلن بأريحية أ ّن
الهدف تطوير أسلحة قتل ذاتية مع رشيك
مثل هذا فإ ّن هناك مخاوف كبرية”.
وأوضح الخرباء ،أ ّن الروبوت سيتمكن
يف املستقبل من التعلّم من تجاربه ،ما
قد يجعله عرضة ملخالفة
القوانني ،وسيكون من
خبراء
املستحيل توجيه
التهم إليه .وأكد
يؤكدون أن
العالم ويندال
والش الخبري
اإلنسان اآللي الذي ُص ّمم
يف علم
األخالقيات
سيتحول إلى مجرم
ليقتل
ّ
بجامعة
في المستقبل وسينتهك
“ييل”
األمريكية ،أ ّن
ّ

القانون اإلنساني ،محذرين
الدول بضرورة التخلص
منهم.

سيتحول إىل مجرم
اإلنسان اآليل الذي ص ُّمم ليقتل
ّ
يف املستقبل وسينتهك القانون اإلنساني ،محذّرا
الدول برضورة التخلص منهم.
وأضاف والش ،أن الروبوت القاتل سيصبح أكرث
تطورا ،ولن ينصاع ألوامر البرش ،مثلما حدث مع
ّ
جسد شخصيته املمثل
الروبوت القاتل الذي ّ
أرنولد شوارزنيغر يف فيلم “ذا ترمنيتور”.
تفهم واحترام
اإلنسان اآللي ال يستطيع
ّ
الكرامة اإلنسانية

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت
تقريرا يف وقت سابق مفاده ،أن فكرة اإلنسان اآليل
القاتل تنتهك حقوق اإلنسان األساسية ،واعتربت
أن الخلل الواضح لدى اإلنسان اآليل يف العاطفة،
والقدرة عىل التمييز ،وهي عوامل قد تؤدي إىل
حاالت قتل تعسفية للمدنيني.
ويأتي هذا التقرير ،وسط جدل محموم حول
إمكانية استخدام الروبوت القاتل من قبل الدول
واملجرمني واإلرهابيني يف ساحات املعارك.
وجاء يف التقرير الحقوقي “ال يمكن معاقبة
اإلنسان اآليل ،باإلضافة إىل احتماالت هروب
املربمجني واملصنّعني ،والضباط املرشفني عىل برامج
الروبوت من املساءلة ..اإلنسان اآليل ال يستطيع
تف ّهم واحرتام الكرامة اإلنسانية”.
يذكر بأن الدول الكربى ،بما يف ذلك الواليات
املتحدة وروسيا ،عارضت توقيع معاهدة لحظر
استخدام الروبوتات القاتلة.
وساعدت التطورات التكنولوجية الرسيعة يف بلدان
كالواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل والصني
وروسيا ،عىل تطوير نظامها العسكري ،وتصنيع
روبوتات تقوم بمهام قتالية ،واستهداف الخصم،
أي وازع أخالقي ،أو أي تدخّل
وتدمريه ،دون وجود ّ
برشي يف العملية ملنع وقوع أخطاء ،حيث يكون
تأثري اإلنسان يف العملية العسكرية مقترصا عىل
نظام الربمجة فقط قبل الدخول يف الحرب.
وإذا كان القادة العسكريون يبدون حماسة
يتخوفون من أن
لهذه التقنيات ،إال أن منتقديها
ّ
يشجع ذلك عىل الدخول يف نزاعات مسلحة بني
العصابات اإلجرامية.
ويقول نويل شاركي خبري الروبوتات والذكاء
االصطناعي إ ّن الروبوت القاتل سيكون جاهزا يف
ساحات املعارك يف وقت قريب ،إذا فشلت املنظمات
تطوره.
الحقوقية والدول يف
ّ
الحد من ّ
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تطبيق يحول الكالم المنطوق إلى نص مكتوب
يقوم تطبيق “سبيتس نوت” عىل هواتف أندرويد بتحويل
، ومن ضمن املزايا العملية.الكالم املنطوق إىل نص مكتوب
 وجود أيقونات لعالمات،التي يتضمنها هذا التطبيق
. وال يضطر املستخدم إلمالئها بشكل إضايف،الرتقيم
ويبدأ التطبيق يف التعرف عىل الكالم من خالل الضغط
 كما يمكن ألصحاب هواتف آيفون،عىل أيقونة امليكروفون
بدء عملية اإلدخال الصوتي بمجرد الضغط عىل أيقونة
.امليكروفون

MEPs Vote To Ban ‘Killer Robots’
On Battlefield
روبوت بعينين يقوم باألعمال المنزلية
طور باحثون يف معهد ماساشوستس للتقنية روبوتا
ذكيا له عينان يستطيع أن يرى بهما ويميز األشياء غري
.املتشابهة ويقوم برتتيبها وتنظيمها
ويأمل الباحثون يف االعتماد عليه مستقبالً يف تنظيف
.املنزل بأكمله أثناء تواجد صاحب املنزل يف العمل
ويعتمد الروبوت عىل برنامج ذكاء اصطناعي يمكنه حفظ
وتخزين صورة ملنزل نظيف أوالً وأماكن األغراض يف كل
. ليتمكن من ترتيبها وتنظيفها،غرفة

(أنجيل) مالك آلي يقوم بمهام التمريض
كشفت رشكة روسية يف معرض “بيوتيخميد” للتكنولوجيا
الحيوية عن روبوت يمكن أن يقوم بأداء مهمة املمرضات يف
.املراكز الطبية
ويخصص الروبوت “أنجيل” (املالك) لتقديم إسعافات
أولية وتشخيص األمراض البسيطة والرقابة األوتوماتيكية
 وتسليمه األدوية والعقاقري،عىل حياة املريض أو املصاب
.حسب الربنامج املحدد مسبقا
وبمقدور “املالك” أن يشخص لدى املريض الجروح
والحروق والتسمم وإصابات الرأس ونزيف الدم واملرض
.اإلشعاعي وما إىل ذلك

Killer robots are not science fiction, one MEP
says - although they probably won’t look like this
The European Parliament has passed a
resolution calling for an international
ban on so-called killer robots.
It aims to pre-empt the development
and use of autonomous weapon
systems that can kill without human
intervention.
Last month, talks at the UN failed to
reach consensus on the issue, with
some countries saying the benefits
of autonomous weapons should be
explored.
And some MEPs
were concerned
legislation
could limit
scientific
progress of
artificial intelligence.
While others said
it

could become a security issue if some
countries allowed such weapons while
others did not.
“I know this might look like a debate
about some distant future or about
science fiction. It’s not,” said Federica
Mogherini, the EU chief of foreign and
security policy during the debate at
the European Parliament.

‘Arms race’

“Autonomous weapons systems must
be banned internationally,” said Bodil
Valero, security policy spokeswoman
for the EU Parliament’s Greens/EFA
Group.
“The power to decide over life and
death should never be taken out of
human hands and given to machines.”
The resolution comes ahead of negotiations scheduled at the United Nations
in November, where it is hoped an
agreement on an international ban can
be reached.
In August, experts from a range of
countries met at the UN headquarters

in Geneva to discuss ways to define
and deal with computer-controlled
weapons.
“From artificially intelligent drones to
automated guns that can choose their
own targets, technological advances in
weaponry are far outpacing international law,” Rasha Abdul Rahim, a
researcher on artificial intelligence,
at Amnesty International, said at the
time.
“It’s not too late to change course. A
ban on fully autonomous weapons
systems could prevent some truly dystopian scenarios, like a new high-tech
arms race between world superpowers
which would cause autonomous weapons to proliferate widely,” he added.
But some countries - including Israel,
Russia, South Korea and the US opposed new measures at the August
meeting, saying that they wanted to
explore potential “advantages” from
autonomous weapons systems.

سباك يكشف تسرب الماء الصالح للشرب
تمكن عالم صيني شاب من اخرتاع روبوت يستطيع
إيجاد الثقوب التي تعرتي أنابيب املياه نحو البيوت حيث
 تريليون كالون من املاء الصالح2يستطيع االحتفاظ بـ
.للرشب الذي يضيع من خالل الثقوب
ويمر الروبوت عىل األنابيب مستخدما قوة شافطة تحتفظ
ّ
. وتتيح إمكانية استغاللها األمثل يف أمور أخرى،باملياه

هال طفل آلي يتنفس وينزف ويبكي
»نجحت رشكة أمريكية يف صناعة روبوت سمته ‹هال
 ليتمكن طلبة الطب من،بإمكانيات تطابق جسم اإلنسان
.التدرب عليه خالل دراستهم
ّ
ويتميز الروبوت نظام تشغيل يجعله قادرا عىل البكاء
ونزف الدم ويمنحه نبضا اصطناعيا مطابقا لنبضات
.القلب
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ً
جدا ،وليس فقط ألن المدرب ساوثغيت ارتداها..
أنيقة

عزيزي الرجل ،إليك حكاية الـ Vestومميزاتها

كتابة وتحرير  :والء عيد
نحن عندما نفكر بالتفاصيل ،نتمعن فيها جيدا ً ،حتى لو أنهكتنا،
تماما ً كما يفعل زمييل يف العمل
الذي اقرتب حفل زفافه وال يدري
بعد أي بدلة سيختار .فمع كل
ُ
التحضريات التي غرق بها يف
الفرتة األخرية ،كانت البدلة التي
سريتديها يف هذا اليوم ،تشغل
باله أيضا ً .ماذا يرتدي؟ كنت
أنا ومديري نتحادث معه
قبل أيام ،وكانت الـVest
(الصديري الرجايل) أكرث
ما رك ّزنا عليه.
تخ َّيل معي «بدلة
العريس» دون الـ..Vest
هل من املمكن؟ قد ال
تروق لكثريين ،لكن ماذا
أعرفكم
لو استطعت أن ّ
أكرث عليها .لن أشري إىل
مستوى املبيعات من الـ
 ،Vestsالتي ازدادت بشكل
كبري لدى رشكة & Mark
أطل بها
 Spencerبعدما ّ
مدرب املنتخب اإلنكليزي،
غاريث ساوثغيت أكرث من
مرة يف املونديال بروسيا.
القصة ليست أن أحد
املشاهري ارتداها أمس
أو اليوم فنبدأ بتقليدها؛
فالحكاية تكمن يف تصميم
هذه القطعة املميزة من
املالبس ،بتفاصيلها.
أن تعرف كيف ترتديها وملاذا.

تمنحك الـ Vestمظهرا ً رائعا ً ،ليست ضيقة كثريا ً كما يعتقد
حرية .والـ
كثريون ،فضالً عن أنها تسمح لك بالتحرك ِب ُ
 Vestيف األساس تنتمي إىل مجموعة البدالت الفخمة
املكونة من  3قطع ،تماما ً كتلك التي كنا نتحدث بها
مع زميلنا ،وهناك تصميم منها لدى ،Pierre Cardin
وسعرها  168دوالرا ً كاملة مع البدلة .ولكن ،هناك
منها التصميمات العرصية غري الرسمية ،كتلك
املوجودة عند  Zaraوسعرها  79دوالرا ً .يمكنني
القول إنها قطعة املالبس الرجالية الوحيدة التي
تسمح بعرض شكل الجسم عىل نحو متناسق
جميل.
وهي أيضا ً مميزة؛ ألنه يمكنك أن ترتدي فوقها
سرتة ،ويف الوقت نفسه تستطيع خلع السرتة
وطي أكمام قميصك كأنك مستعد للقيام بأي
ممن
مهام مفاجئة طرأت عليك .وإن كنت ّ
يحبون ترك الزر السفيل للـ Vestمفتوحا ً ،فال
بأس ،فهناك قصة طريفة حولها تعود للملك
إدوارد السابع ،الذي كان سمينا ً للغاية وغري
قادر عىل إغالق جميع األزرار

72 Hours Of Gentlemanly Pursuits With
The Vacheron Constantin Fiftysix
Beauties On Four Wheels
Rover, MG, Aston Martin and Jaguar just to
name a few. We explored London’s landmarks
in some of the rarest and weirdest cars Great
Britain has ever made. Why? The Vacheron Constantin FiftySix embodies the
ethos of ‘One Of Not Many’. Rare and
precious objects like these cars are
collected but also enjoyed.
To read the rest of the
article go to :www.
dmarge.com

أكتوبر  2018م  -السنة السادسة  -العدد70 :
October 2018 - Volume : 6 - Issue :70

The FIFTYSIX collection models itself off the
Swiss watchmaker’s reference 6073 with a host
of design elements that pay homage to the
original timepiece. Most importantly though,
Vacheron Constantin are making these new
pieces more accessible to the everyday wearer
with its retro-contemporary style that evokes
both elegance and masculinity.
To appeal to a new generation without
compromising its rich heritage,
three models in pink gold and
steel variants were developed
for the FIFTYSIX collection.
Each one features its own
distinct appearance and
functionality to suit an
array of tastes.
Exploring London’s Rarest
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أفضل عطور الرجال لهذا الشتاء..

إليك  6من أكثر الروائح جاذبية تعشقها النساء
إن أردنا الحديث عن أفضل عطور الرجال لفصل الشتاء
املقبل ،فال بد أن يأتي إىل أذهاننا فورا ً تلك املمزوجة
باألخشاب .فالكثري من العطور الرجالية ساحرة ألنها
تشبه رائحة الطبيعية ،سواء تلك املمزوجة بالعود أو
العنرب وغريها .ال نتحدث هنا عن عطور الرجال  2018فقط،
بل هناك الكثري منها أنتج قبل سنوات وما زال األكرث مبيعا ً
حتى اليوم .الكثري من العطور الرجالية خشبية ،ال
التي ت ُنتج خصيصا ً للشتاء.
سيما تلك
ويف موضوعنا اليوم
عزيزي ،سنق ّدم لك
باقة من أجمل وأقوى
عطور الرجال لهذا
الشتاء.

أفضل عطور الرجال لهذا الشتاء هي:
Yves Saint Laurent Splendid Wood
أنتج عام  2014وما زال حتى اليوم من أكرث املبيعات .هو من العطور
التي تقدم رائحة األخشاب العميقة مع اللمسات الحادة واملنعشة
للهيل والبخور .حني تضع العطر يف البداية ،تشعر بانتعاش من
رائحة الهيل مع رائحة البخور .ثم تربز الرائحة الداكنة الذكورية
للعود وأخشاب األرز وزيت السيربيول املستخلص من نبات السعد،
والذي تجمع رائحته بني الروائح الخشبية والتابلية.
Comme Des Garçons: Wonderwood
تم إنتاج هذا تم العطر يف العام  2010وهو من العطور الخشبية
املميزة .خشبي بامتياز ألن فيه مزيج من العود ،خشب األرز ،خشب
الصندل والرسو وخشب الغاياك .كما تمتزج فيه نوتات الربغموت
والفلفل وجوزة الطيب والكراوية وزهر الالفندر .يف هذا العطر الكثري
من التعقيدات ،لكنّه يع ّد من عطور الرجال التي تجذب النساء
ومن أكرث روائح الشتاء التي يفضلها الرجال.
Lalique Encre Noire Pour Homme
عام  2006ظهر العطر الخشبي هذا للمرة األوىل.
يتميز برائحة خشب الرسو الذي يهيمن عليه مع
الفيتيفر والكشمري واملسك .يمتزج يف هذا العطر
القليل من الحمضيات لتضيف إليه تلك اللذعة
التي تجعله أكرث حيوية .ما زال العطر ُيطلب
كثريا ً رغم إنتاجه قبل أكرث من  10سنوات،
لكنه مثايل لفصيل الخريف والشتاء ،وال
ُينصح به لفصيل الصيف والربيع ألنه
قوي جدا ً.
Creed Royal Oud
ال تكتمل أي الئحة عطور
دون الحديث عن عطور
كريد .فهذا العطر ركيزته
العود .يبدأ
بمقدمة

متفجرة بنوتات تتألف من الفلفل الوردي والليمون والربغموت ،ثم
وبشكل مفاجئ تختلف الرائحة ألنه يحتوي عىل أخشاب األرز،
أصماغ الجالبانوم وحشيشة املالك .أما قاعدة العطر ،فيربز فيها
العود ،خشب الصندل واملسك .العطر مناسب لفصل الشتاء ألنه
يحتوي عىل كمية ظاهرة بقوة من العود واملسك كما يعد من أكرث
عطور الرجال التي تجذب النساء.
Tom Ford Oud Wood
عطر توم فورد وود تم إطالقه عام  2007وهو جزء من مجموعة
برايفت بلند .ما يميزه عن غريه من العطور التي تعتمد عىل العود
هو أنه هادئ وغري صاخب ،وفيه الكثري من الذكورية والحميمية.
يحتوي العطر عىل خشب الورد والهيل والفلفل الصيني .أما قلب
العطر فهو من خشب العود وخشب الصندل ونجيل الهند وفول
التونكا ،باإلضافة إىل الفانيال والعنرب.
DSquared2 He Wood Rocky Mountain Wood
واحد من أنقى العطور الخشبية التي صدرت عام  .2009وما يميزه
أنه يصلح لكل الفصول ،لكن ُيفضل استخدامه خالل النهار.
مكونات العطر تتنوع بني الزنابق وأزهار البنفسج مع القليل من
البخور ،ثم يربز املسك والعنرب اللذين يضيفان إليه طابعا ً خاصا ً.
أما نوتات أخشاب األرز ونجيل الهند مع
الفلفل فرتفع من «منسوب» الحدة فيه
إىل أقىص الحدود وتجعل من هذا واحدا ً
من أكرث العطور الرجالية تميزا ً.

Study Shows ‘Fda Approved’ Sports
Drinks Are Really Not Good For You
around 200 milligrams).
The experiment was conducted by modifying bioluminescent bacteria,
which glow when they detect toxicants and act as a microscopic
‘canary in the coal mine’. When exposed to artificial sweeteners like
Aspartame, they duly lit up. In ‘light’ of this, professor Ariel Kushmaro, John A. Ungar Chair in Biotechnology in the Avram and
Stella Goldstein-Goren Department of Biotechnology
Engineering, concluded, “This is… evidence
that consumption of artificial sweeteners adversely affects gut microbial
activity which can cause a wide
”range of health issues.
To read the rest of the
article go to :www.
dmarge.com
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Artificial sweeteners are not just a cruel way to insult to your barista:
they are also a great way to poison yourself. Despite their cute names
like “Sacharine” and “Aspartame”, a recent study has shown FDA
approved artificial sweeteners and sport supplements are toxic to your
digestive gut-microbiomes.
The investigation measured the toxicity of six artificial sweeteners (aspartame, sucralose, saccharine, neotame,
advantame, and acesulfame potassium-k) and 10
sport supplements containing these artificial
sweeteners. The bacteria found in the
digestive system became toxic when
exposed to concentrations of only one
mg./ml. of the artificial sweeteners, making the current approved
“acceptable daily intake” of artificial
sweeteners—which (for the average
—adult), is 3,409 milligrams a day
look quite bizarre (for perspective,
a 12-ounce can of diet soda contains
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بعضها لم يكتشف النار بعد..

قبائل حول العالم ال
تزال تعيش حياة بدائية
كتابة وتحرير  :نهاد زكي

منذ آالف السنني ،عاش أجدادنا حياةً كاملة
قائمة عىل الصيد وجمع الفواكه والخرضوات
حتى اكتشف البرش األوائل النار ،ومن رحم النار
ولدت الحضارات التي استمرت آلالف السنني،
ٍ
بلدان ومدن ،وأصبح لكل دولة
وقُسم العالم إىل
حدودها وقوانينها التي تحكمها؛ وبدأت الثورة
التكنولوجية تحول العالم مرة أخرى إىل قرية
صغرية ،لكن وعىل الرغم من كل التطور اإلنساني
الذي شهده العالم عىل مر العصور يبدو أن هناك
شعو ًبا تمكنوا من الفرار بأنفسهم من قوانني
العالم الحديث ،وفضلوا عزلتهم.

تشري منظمة « ،»Survival Internationalوهي املنظمة املعنية
بالحفاظ عىل املجتمعات البدائية إىل أن هناك أكرث من  100شعب
ُمنعزل حول العالم؛ إذ يعيش هؤالء يف مجموعات صغرية أو كبرية
تعرف بالقبائل موزعني عىل أكرث من  60دولة ،ويبلغ مجموع
أفرادهم حوايل  150مليونًا ،تعترب الربازيل هي الدولة التي تحتوي
عىل أكرب عدد من القبائل املنعزلة؛ إذ ُيذكر بأن لديها حوايل 77
شع ًبا بدائ ًّيا ،يعيشون يف غابات األمازون املطرية.
بعض هذه القبائل يعرف بوجود العالم الخارجي ،إال أنهم قد
فضلوا البقاء بعي ًدا عن املدنية والتمدن ،وبعضهم اكتشف العالم
الخارجي حديث ًا ،إال أن هناك أعدا ًدا قليلة منهم اختاروا الخروج
نحو العالم الغريب واملتوحش بالنسبة إليهم.
قبيلة كورواي" ..آكلو لحوم البشر"

يف عام  ،1974تم اكتشاف شعب قبيلة كورواي ،وهي قبيلة تعيش
يف غابات بابوا بدولة إندونيسيا ،وكان الكورواي يعيشون يف منازل
ُبنيت فوق أشجار الغابات من أجل حماية أنفسهم من األخطا ِر؛ إذ
يبلغ ارتفاع بعض البيوت نحو  45مرتًا عن قاع الغابة ،كما تساهم
العمارة املتميزة ملنازل األشجار يف تحصينهم من ارتفاع مستويات
مياه الفيضان ،وتعترب تلك املنازل هي وسيلتهم يف الدفاع عن
أنفسهم من القبائل والعشائر املنافسة لهم؛ إذ عانوا من عمليات
ٍ
خطف خاصة للنساء واألطفال سواء من أجل العبودية أو من
العشائر األخرى آكيل لحوم البرش.
ٍ
مستوطنات
يعيش شعب الكورواي يف
صغرية؛ كل مستوطنة ال يزيد عدد
منازلها عن خمسة بيوت فوق
األشجار ،مقسمون إىل
ٍ
مجموعات صغرية من
 10إىل  20فر ًدا ،وكل
مجموعة أو عشرية
لها أرض معينة
تحت سيطرتها،
وعندما ينخفض
عدد األشجار ،أو
تبدأ املوارد القريبة
بالنضوب ،تبحث
العشرية عن موقع
جديد داخل أرايض
الصيد املحيطة بهم،
ويعيدون بناء أكواخهم،
ويبلغ عدد القبيلة ً
كامل
نحو  3آالف فرد.
كان أكل لحوم البرش بالنسبة
إليهم شعرية ُمقدسة ،ال من أجل
الجوع؛ بل يؤمنون بأن تلك املمارسات تساعدهم
عىل طرد األرواح الرشيرة ،فهم يقتلون ويأكلون السحرة الذكور،
الذين يسمونهم «خاخوا» ،هكذا ت ُعرف قبيلة كورواي باعتبارها
واحدة من آخر القبائل اآلكلة للحوم البرش ،وعىل الرغم من أن تلك
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املمارسة كانت معروفة بني البرشية يف فرتة ما قبل التاريخ ،إال أنه
وحتى القرن 19؛ استمرت بعض املناطق املعزولة يف جنوب املحيط
الهادئ يف ممارسة تلك الثقافة.
يحكي بول رافائيل عن زيارته لقبيلة الكوروايً ،
قائل« :كان
عاما؛
مرشدي الخاص قد سافر حول مناطق نفوذ كورواي ملدة ً 13
إال أنه يف الوقت ذاته يقول أن أح ًدا ال يستطيع االقرتاب أكرث من
هذا داخل أرايض القبيلة ،وال حتى هو؛ إذ إنهم يقتلون الغرباء،
كما أن بعض عشائرهم يخافون منا ،نحن أصحاب البرشة الباهتة
أشباحا».
إشارة إىل البرشة البيضاء -ويسمونناً
بعد أن أوشك رافائيل عىل الوصول إىل ضفة النهر ،اندلع الرصاخ،
ويف لحظات كان هناك جمع من الرجال العراة ،يقفون عىل ضفة
النهر ويمسكون باألقواس والسهام ،فما كان من رافائيل ورفاقه
سوى أن قاموا بالتجديف نحوهم ،خوفًا من الهرب ،وهم يصيحون
من خالل مرشدهم واملرتجم الخاص بهم« ،لقد أتينا يف سالم».
يذكر رافائيل أن الدخول إىل عمق غابات كورواي املطرية كان أشبه
بالدخول يف ٍ
كهف مائي عمالق ،رطوبة قاتلة وثعابني وعناكب
عمالقة ،وأرض موحلة انزلق فيها أكرث من مرة وكاد أن يكرس ساقه،
جحيما أرض ًيا ،وذلك ملقابلة أحد
لكنه واصل الرحلة ،والتي تشبه
ً
هؤالء ممن ُيقال عنهم «آكيل لحوم البرش».
كان كيمبارن  -مرتجمي الخاص -يحكي لنا عن طقوس القتل يف
وقت الراحة والعشاءً ،
قائل أن كورواي غال ًبا ما يأكلون بعضهم
بعضا ولكن من العشائر األخرى ،إذ يتنكر الخاخوا  -وهو ساحر-
ً
غال ًبا يف شكل رجل صديق أو قريب ملن يريد قتله* يقول رافائيل.
أما بواس وهو أحد أبناء القبيلة ،هاجر منها إىل العالم الكتشافه،
فيقول إنهم ال يأكلون البرش ،فقط يأكلون الخاخوا .وقد شارك
بواس رافائيل يف رحلته ،من أجل العودة للديار ،مرتد ًيا زي التمدن
والحضارة؛ إال أنه ما زال يحمل بيت شجرة أبيه يف قلبه ،و ُيقال أن
أباه أحرق البيت عدة مرات غض ًبا عىل رحيله.
ويرصح -بيلوم أحد املشاركني يف الرحلة -أنه قتل خاخوا من قبل،
فأسا حجر ًيا لتقطيع رأسه ،وأبعد الرأس عن الجسد
واستخدم ً
يف حني بدأ آخرون يف تقطيع أوصاله ،ويستكمل« :قطعنا أمعاءه
وفتحنا القفص الصدري ،وفصلنا ذراعه اليمنى مع القفص
الصدري األيمن واليرسى مع الجزء األيرس»ُ ،مضيفًا أن األوصال
كانت ت ُلف يف أوراق املوز ويتم توزيعها عىل أفراد العشرية ،أما
دائما للعائلة التي قتلت الخاخوا.
الرأس فإنها تنتمي ً
العيش يف شجرة عالية يحمي من األرواح الرشيرة؛ ألن
األرواح تبقى دائ ًما عىل األرض * .أوني رئيس العشري
يف عام  1978دخل املبرشون الهولنديون أرايض كورواي
الخاصة ،وبنوا لهم بيوت ًا ،عىل طول الساحل الرتابي،
استعان بها بعض أرس الكورواي؛ إال أن البعض
اآلخر قد رفض ذلك ،خيش الهولنديون من
التبشري باملسيحية يف تلك املناطق ،ألن
الكورواي كانت لديهم عقيدة قوية
تحذرهم من االنفتاح عىل الغرباء،
زلزال مميت سيرضب األرايض،
والهالك سيكون من نصيبهم إن

فعلوا.

قبيلة سينتينل ..لم يكتشفوا بعد الزراعة
كانوا متوحشني عارين ،وقفوا عىل الشاطئ وقد طلوا أنوفهم
باللون األحمر ،حاملني السهام ،يصدرون أصوات ًا غري مفهومة* .
قبطان ناج من تحطم سفينته عىل شواطئ الجزيرة
يف عام  ،1867تحطمت سفينة تجارية هندية عىل الشعاب
املرجانية املحيطة بشمال جزيرة سينتينل ،وأفادت التقارير أن
حوايل  80راك ًبا عىل قيد الحياة ،و 20من طاقم السفينة قد هبطوا
بأمان عىل الشاطئ؛ إال أنهم ويف اليوم الثالث قد تعرضوا لهجوم
عنيف من السكان املحليني ،لكن تمكن القبطان حينها من الهروب
عىل منت قارب اإلنقاذ يف السفينة املحطمة.
بعد هذه الحادثة بقيت جزيرة سينتينل بدون إزعاج ما يقرب من
عاما ،ويف عام  ،1880نجحت حملة بريطانية مسلحة يف دخول
ً 13
أراضيها بقيادة موريس فيدال بورتمان ،وهو الضابط املسؤول عن
منطقة خليج أندامان ،إال أنه لم يجد سوى مجموعة من الطرق
والقرى املهجورة حديث ًا ،وبعد فرتة من البحث لم يجد سوى ستة
أفراد فقط ،زوج من العجائز وأربعة أطفال مختبئني ،فقاموا بأرسهم
ونقلوهم إىل ميناء بلري؛ إال أن العجائز ما لبثوا أن مرضوا برسعة
مذهلة وماتوا إثر تغيري بيئتهم ،وهو ما دفع بورتمان إلعادة األطفال
إىل مسقط رأسهم محملني بالهدايا.
الجدير بالذكر أن أول اكتشاف لجزيرة سينتينل حدث عام ،1771
املساح الربيطاني جون ريتىش ،عن وجود جزيرة
عندما رصح ّ
مأهولة بالسكان يف تلك املنطقة ،إال أنه وبعد عدة محاوالت فاشلة
من أجل إدماج سكان سينتينل مع الحضارة واملجتمعات املحيطة
يف السنوات األخرية ،رصح ستيفن كوري مدير منظمة «Survival
 ،»internationalأنه من األفضل ترك السكان املحليني بعي ًدا عن
العالم الخارجي كما أرادوا ،فمناعتهم تفتقد مقومات البقاء عىل
قيد الحياة وسط الغرباء ،وستفتك بهم األمراض ،ويكون االنفتاح
بالنسبة إليهم تسونامي آخر لن يستطيعوا النجاة منه.
يف عام  ،2004وقبل أن يرضب زلزال املحيط الهندي تسونامي أرض
الجزيرة؛ انتقل سكان الجزيرة إىل ربوة مرتفعة قبل وقوع الكارثة،
تماما كما لو كانوا يعرفون أن موجة املد العمالقة قادمة ،وهي
ً
الكارثة الطبيعية التي راح ضحيتها أكرث من  300ألف من البرش.
يعيش السينتينليني يف جزيرة صغرية شمال سينتينل ،وهي جزء
من مجموعة جزر أندامان يف خليج البنغال ،وتعرف هذه القبيلة
صارما،
نظاما عدائ ًّيا
ً
باألكرث عزلة بني الجميع؛ إذ اعتمد أفرادها ً
رفضوا خالله جميع أنواع التواصل مع الغرباءُ .يعتقد أن سكان
سينتينل يرتاوح أعدادهم ما بني  50إىل  400فر ًدا ويعيشون يف
عزلة منذ أكرث من  60ألف عام ،قاوموا خاللها محاوالت السلطات
وعلماء األنرثوبولوجيا لدراسة ثقافتهم ودمجهم يف املجتمع.
ويقيم السينتينليون نظام حماية عنيفًا ،يقتلون خالله بال هوادة
كل من يتجرأ وتطأ قدماه أرض جزيرتهم ،وهو ما حدث عام ،2006
عندما حاول مجموعة من الصيادين التجول يف أراضيهم؛ إذ
قتلوهم وألقوا بهم يف قبور الشواطئ الضحلة ،وعندما حاولت
طائرة هيلكوبرت تابعة لخفر السواحل الهندي استعادة جثث

الصيادين ،استقبلتهم سهام رجال القبيلة ،مما منع الطائرة من
الهبوط .ويشري بعض العلماء إىل أن هذا العنف الذي تعامل به
املحليون مع الدخالء ربما كان هو ما أنقذهم من االنقراض.
لم يكتشف سكان سينتينيل الزراعة بعد ولم يعرفوا أب ًدا طريقة
إلشعال النار ،إال أنهم يعتمدون عىل الصواعق الطبيعية،
ويحافظون عىل الجمر ُم ً
شعل ألطول فرتة ممكنة ،هكذا يرصح
علماء األنرثوبولوجيا .ويعتمد نظامهم الغذائي عىل ما تجود به
الطبيعة من خريات؛ إذ يعترب جوز الهند هو الطعام الرئييس ألهل
الجزيرة ،إىل جانب ما يجدونه يف البحر من أسماك؛ وبعض لحوم
السالحف والطيور الصغرية املتواجدة حولهم ،ولوال أن سكان
الجزيرة قد قاموا بنحت سهامهم ذات الرؤوس املعدنية من حطام
أيضا
السفن لتم اعتبارهم من العرص الحجري؛ إال أنهم قد قاموا ً
بعمل سفن صغرية للصيد من الشواطئ القريبة.
القبائل األمازونية

تعترب القبائل األمازونية أن الغابات املطرية موطن للحياة الروحية،
وكل زهرة وحيوان ونبات يملك زمام روحه الخاصة ،وهم يمارسون
خصيصا من
طقوسهم باستخدام مخدرات الهلوسة التي أعدت
ً
لحاء شجرة «»Virola؛ إذ لديهم اعتقاد راسخ بأن تلك الشجرة
تمكنهم من التواصل مع األرواح.
تعترب غابات األمازون املطرية يف الربازيل هي الرئة التي يتنفس
منها كوكب األرض كله ،فهي أكرب غابة عىل سطح األرض ،تعج
بماليني األنواع من النباتات والحيوانات ،وعىل مدى العصور
اتخذتها بعض القبائل ً
منزل لهم؛ إذ كان السكان األصليون لألرض
يعيشون يف البدء بالغابات ،نظام حياة طبيعية؛ حتى اختفت
معظم هذه الشعوب األصلية ،ولم يبق منها سوى قبائل متفرقة
تعيش عىل طول الغابة املطرية.
يف اآلونة األخرية تم تصوير آخر عضو من إحدى القبائل عىل قيد
الحياة بعد أكرث من عقدين من الزمان عاشها بمفرده يف الغابة؛ إذ
تماما قتل أعضاؤها الست
كان الناجي الوحيد من قبيلة منعزلة ً
اآلخرين عىل يد مجموعة من ُمنتهكي األرايض واملزارعني.
قبائل األمازون المطيرة

عانى سكان هذه القبائل املنعزلة عىل مدى عصور من احتكاكهم
بالبرش ،سواء جاء ذلك يف شكل استعمار وقتل ،أو تدمري أراضيهم
الخاصة وحرق منازلهم من قبل تجار املخدرات الذين تتقاطع
طرقهم ووجود بعض هذه القبائل ،وهو ما نتج عنه خوف السكان
رشا يجب االبتعاد عنه ،وتطوير
األصليني من الغرباء ورؤيتهم ً
تقنيات دفاعهم عن أنفسهم ،سواء من خالل السهام أو الرماح،
التي يطلقونها عىل الطائرات التي تحاول إقامة اتصال معهم من
أي نوع.
ويعيش يف الربازيل ويف الغابات املمطرة تحدي ًدا العدد األكرب من
القبائل املنعزلة يف العالم؛ يقدرهم بعض الخرباء حوايل 3000؛ يف
ً
منعزل فقط .بعض
حني ت ُعلن الدولة بأن لديها حوال  77شع ًبا
هذه القبائل من البدو الرحل ،يتنقلون باستمرار بني أرايض الغابة
الواسعة ،والبعض اآلخر مستقرون يف أراضيهم ،ويعيشون يف بيوت
مجتمعية ،ويزرعون املحاصيل يف الغابات ،ويعيشون عىل صيد
األسماك وأكل لحوم الزواحف.
ومعظم أطفال القبائل يتعلمون أصول الحياة يف الغابة من آبائهم،
ويأتي عىل رأسها السبل التي ينتهجونها للبقاء عىل قيد الحياة،
إضاف ًة إىل الصيد وجمع النباتات النافعة للطعام أو الدواء؛ إذ
يعتمدون بشك ٍل كيل عىل االكتفاء الذاتي.
يشري موقع « ،»Survival internationalأن هذه القبائل تعاني
خطر االنقراض ،إذا ما تواصلت مع العالم الخارجي ،ويجب
حمايتهم؛ إذ وبعد أول محاولة للتواصل معهم مات أكرث من نصف
قبيلة يف غضون عام نتيجة أمراض مثل الحصبة واإلنفلونزا ،كما
تم تعذيب بعضهم من قبل عمال مناجم الذهب من أجل االستيالء
عىل أراضيهم يف العام السابق ،وذهب املعتدون بعدها إىل حانة
ورغما عن ذلك تعترب قبائل األمازون من
وتفاخروا بما فعلوهً ،
القالئل األكرث رغبة يف التواصل مع العالم الخارجي وأقلهم عنفًا.
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موسى بن أبي غسان..

بطل غرناطة المجهول الذي ّ
فضل الموت على االستسالم
كتابة وتحرير  :إيثار جمال
يف مقدمة كتابه «دولة اإلسالم يف األندلس» يذكر الدكتور محمد عبد الله عنان أن املصادر العربية التي وصلتنا حول املراحل األخرية من تاريخ مملكة غرناطة قليلة،
ويقف أغلبها عند أواخر القرن الرابع عرش امليالدي ،أما خالل القرن الخامس عرش الذي ُيعترب عرص السقوط النهائي فلم تتوافر فيه تقري ًبا مصادر إسالمية يمكن
االعتماد عليها ،وهكذا أصبح من الرضوري االعتماد عىل املصادر اإلسبانية يف التأريخ لهذه املرحلة.
ويقول عنان إن هذه املصادر« :توفر فيها ما يتوفر يف الكتابات الغربية من االعتدال والروية وروح اإلنصاف» وبدا يف مواطن كثرية فيها تقدير لروح الكفاح و«عبقرية
األمة املغلوبة وحضارتها».
وقصة «الفارس املسلم» موىس بن أبي غسان هي إحدى القصص التي تع ّرفنا إليها من املصادر اإلسبانية ولم يرد ذكر اسمه يف املصادر العربية املتوافرة حال ًيا ،لكن املصدر
اإلسباني لها يقول إنها مأخوذة عن مصدر عربي لم يذكره ،ويقول عنان يف كتابه إنه نقل قصة «الفارس املسلم» ليس فقط ألنها محقّقة تاريخ ًيا ،لكن ً
أيضا ألنها تقدم
صورة رائعة لدفاع املسلمني عن دينهم ووطنهم حتى اللحظة األخرية.

"الفارس المسلم"
يف عام  1492كانت غرناطة تميض نحو قدر محتوم بدا ألهلها
نذيره منذ زمن بعيد ،ولم يكن هناك سبيل لدفعه ،فأغلقت املدينة
ِ
املحاص
أبوابها واحتمت بأسوارها العالية من جيش فرناندو
الذي كان قد عزم عىل أال يميض دون السيطرة عىل غرناطة وإنهاء
الوجود اإلسالمي يف شبه الجزيرة اإليبريية.
ورغم ما بدا ألهلها من قوة أعدائهم وانتصارهم الوشيك عليهم،
فقد رفضوا التسليم واستبسلوا يف الدفاع عنها لشهور طويلة
قضوها يف حصار ،وكانوا مع ذلك يخرجون إىل قتال الجيش
املحاص ٍ
ِ
مرات عديدة ،يفسدون خططه و ُيضعفون قوته.
ليعلم ملك النصارى أن العربي قد ُولد للجواد
والرمح ،فإذا طمح إىل سيوفنا فليكسها وليكسها
غالية .أما أنا فخري يل قرب
تحت أنقاض غرناطة يف املكان الذي أموت فيه
مداف ًعا عنه ،من أفخم قصور نغنمها بالخضوع
ألعداء الدين.
* موىس بن أبي غسان
تحكي الكتابات اإلسبانية عن بطولة وشجاعة وإقدام أبداه
الفرسان املسلمون األواخر .وعىل رأسهم موىس بن أبي غسان
الفارس ذو األصل الرفيع الذي ينتمي إلحدى األرس األندلسية
العريقة القريبة من الحكم.
ناقما عىل امللك أبي عبد الله الصغري بسبب استكانته
كان موىس ً
يف الدفاع عن املدينة ومهادنته مللكي قشتالة ،وكان يعمل عىل
تقوية الفرسان الغرناطيني ويقود بني الحني والحني الرسايا التي
تهاجم العدو وتفاجئ حصونه القريبة ،وحني طلب فرناندو
تسليم املدينة كان بن أبي غسان من أشد املعارضني للتسليم.
غرناطة وحرب طويلة
كان ابن أبي غسان يرى أن شباب غرناطة كفيلون بدفع الخطر
عن املدينة فهم حوايل  20ألف شاب يف أوج قوتهم ،ورسعان ما بثّ
روح الحماسة يف الجنود والناس فتحمسوا للدفاع عنها حتى
آخر رمق ،وتغلّب رأيه فر ّد امللك أبو عبد الله عىل فرناندو برفض
التسليم ور ّد فرناندو بحصار املدينة ،فوضع امللك حمايتها بني
يدي موىس أخذ موىس يو ّزع الفرسان ،كل مجموعة عىل أحد
أبواب املدينة ،وكان يهاجم جيش فرناندو بفتح األبواب كلها يف
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لحظة واحدة لينطلق الفرسان مخرتقني الجيش فيقعون بينهم
الجرحى ويعودون مرة أخرى إىل املدينة ويغلقون أبوابها .كانت
وإنه لخري يل أن أُحىص مع الذين ماتوا دفا ًعا عن غرناطة من أن
هجمات ابن أبي غسان متتالية وعنيفة وقد أرهقت جيش فرناندو
أُحىص مع الذين ش ِهدوا تسليمها* .موىس بن أبي غسان
ينجر الجيش يف حروب
حتى أنه أمر بعدم الرد عليها حتى ال
ّ
شهورا لكنها مع اقرتاب الشتاء وقرار فرناندو
صمدت املدينة
ً
جانبية تنهك قوته وتشغله عن الهدف األسايس والهجوم الكبري.
وإيزابيل باالستمرار يف الحصار وإحكامه ،وعدم الرحيل إال بعد
استمر ابن أبي غسان يف تز ّعم الفرسان املسلمني وكان يقود
االستيالء عىل غرناطة ،تعالت األصوات يف قرص الحمراء برضورة
الجيوش إىل القالع التي يسيطر عليها القشتاليون وكان الشعب
دب يف نفوس
تسليم املدينة؛ ألن املؤن لن تكفي وكان اليأس قد ّ
طوق
يستقبله لدى عودته منها بكثري من الحماسة ،إىل أن ّ
املحاصين ،لكن ابن أبي غسان بثّ روح الحماسة من
الجنود
َ
فرناندو الحصار وأتلف الحقول املجاورة فكان موىس يقود
جديد ورفض التسليم.
املعارك األخرية التي علِم املسلمون أنها «عنوان أخري لفروسيتهم
فحني اقرتب جيش فرناندو أكرث وهاجم أسوار املدينة خرج إليه مع
وبسالتهم لكنها لم تكن لتغني شيئًا أمام ضغط العدو وتفوقه»
الجنود وقاتلوهم ببسالة ،لكن ضعف املشاة كان باد ًيا ورسعان ما
كمل يقول محمد عبد الله عنان يف كتابه ،الذي لفت فيه إىل أن
تمزقوا ولم يفلح موىس يف جمع شملهم ،فارت ّدوا إىل املدينة وأغلقوا
فرناندو قد ش ّدد حصاره عىل املدينة وقطع كل عالقاتها بالخارج
أبوابها يف يأس وجزع ،وكان الجوع واملرض قد تمك ّن من أهلها.
وب ّدد أملها الضعيف يف وصول ٍ
مدد من إفريقية.
وجاءت اللحظة التي تغلّب فيها الرأي القائل بالتسليم حتى ال
إيرفنج
واشنطن
األمريكي
الكاتب
وحول هذه الحرب يستشهد
يدخل فرناندو املدينة عنوة ،ويستبيح األرض ِ
والعرض والدين،
يف كتابه «أخبار سقوط غرناطة» بكالم السفري الفرنيس حينها
ِ
كان الخيار بني التسليم أو املوت ،واختار املجتمعون يف قرص
الذي ش ِهد ما فعله املسلمون دفا ًعا عن مدينتهم فقال« :إن هذه
الحمراء التسليم ،واعرتض فقط موىس بن أبي غسان ،كان ال يزال
الحرب يف الحقيقة هي من ذكريات التاريخ التي ال ت ُنىس ،جيش
يرى أن املوارد لم تنضب وأن املوت هو الخيار األفضل.
قُتل فرسانه أو ِسيقوا إىل األرس مع ذلك ما زال هذا الجيش يدافع
لكنه لم يجد من يستجيب هذه املرة ،فاليأس كان قد
عن كل مدينة وحصن ..كال بل كل صخرة بحد ذاتها
تمك ّن من القلوب ،ووافق أبو عبد الله عىل التسليم
وكأنها مسكونة بروح شهدائه فمن أي موطئ قدم
وأرسل وزيره أبو القاسم عبد امللك للتفاوض
أو مكان إلطالق سهم أو قذيفة».
عىل رشوطه يف أواخر عام .1491
ويضيف« :كانوا يضحون من أجل بالدهم
أشراف
إن
يف كتابه يقول محمد عبد الله عنان
الحبيبة ،واآلن وقد ُعزلت عاصمتهم عن
متأمالً موقف أبي عبد الله الصغري إننا ال
غرناطة خافوا
وتجمعت كل
كل املساعدات اإلسالمية
ّ
نستطيع التحدث عن خيانته إذ لم يكن
أمم أوروبا أمام بابها ،لم ييأس املسلمون
دفاعا
أن يموتوا
ً
يف األمر خيانة ،فقد كان هو ووزرائه أمام
من القتال وكأنهم ينتظرون معجزة
محنة عصيبة ،غري أننا يمكن أن نتحدث
من الله».
عنها.
نفاذ المؤن وتسلل اليأس

*ابن أبي غسان

لحظة استسالم ابي عبدالله لصغري

ٍ
ضعف إنساني وتعلّق بأسباب السالمة وانتهاز للفرص ،فقد
عن
فاوض أبو عبد الله ووزراؤه ضمن معاهدة التسليم عىل أمالكه
وأمالك كبار غرناطة وحاولوا تحقيق مغانم خاصة بهم.
ويقول حول هذا املوقف« :اختار زعماء غرناطة هذا السبيل
األخري ولو أنهم اختاروا املوت تحت أنقاض مدينتهم دفا ًعا عنها
ألحرزوا لذكراهم الخلود وإعجاب التاريخ ،لكن يبدو أنه لم يكن
ثمة موقف من الشعب الغرناطي وأن يأسه وتربّمه من ويالت
امليض يف دفاع ال ُيجدي».
يشجع عىل
الحصار لم ّ
ّ
"الفارس المسلم" يختفي إلى األبد

استمرت املفاوضات وحني استقر امللوك الكاثوليك مع الوزير
نصها أرسلوا إىل قرص الحمراء لتوقيعها،
أبي القاسم عىل ّ
وتقول الرواية اإلسبانية التي يصفها محمد عبد الله عنان بأنه
«تصطبغ بلون األسطورة» إن املجلس الذي ناقشها ش ِهد خالفًا
أيضا بني من يرى بالتسليم ومن ال يزال يرى االستمرار يف الدفاع،
ً
لم يملك بعضهم نفسه فأخذ يف البكاء وهو يوقّع املعاهدة التي
تحكم عىل أمته بالفناء ،واعرتض موىس بن أبي غسان مؤك ًدا أن
املسيحيني لن يفوا بهذه االلتزامات ،وأن مصائب كثرية يف انتظار
الناس يف حال التسليم.
تقول الروايات إن ابن أبي غسان لم يسمع من الجالسني سوى
وتوجه
عبارات «إنها إرادة الله» فخرج من قرص الحمراء غاض ًبا ّ
إن املوت أقل ما نخىش ،فأمامنا نهب مدننا
وتدمريها وتدنيس مساجدنا وتخريب بيوتنا،
وهذا ما سوف تراه
عىل األقل النفوس الوضيعة التي تخىش اآلن املوت
الرشيف ،أما أنا فوالله لن أراه.
*موىس بن أبي غسان
لداره وامتطى حصانه وخرج متسل ًّحا يف شوارع غرناطة وغادرها
من باب إلبرية ولم يره أحد بعدها أب ًدا.
لكن القس أنطونيو أجابيدا وهو مؤرخ إسباني عاش يف ذلك
الوقت ،كان لديه بقية لحكاية «الفارس املسلم» إذ يقول إن رسية
من  20جند ًّيا من الفرسان املسيحيني التقت يف مساء ذلك اليوم
عىل ضفة نهر شنيل بفارس مسلم ملث ّم ،مدجج بالسالح طلبوا
منه أن يقف فلم ُيجبهم ومىض إىل أحدهم فطعنه وألقاه عىل
األرض ثم اتجه إىل اآلخرين يطعنهم برضبات قاتلة وثائرة ،قىض
عىل معظمهم ً
وجرحا قبل أن يصيبه سالحهم فسقط عىل
قتل
ً
األرض وأراد أال يقع أسريًا يف أيديهم؛ فوثب وثبة أخرية باتجاه
النهر وغاص رسي ًعا فيه من ِثقل أسلحته.
تقول رواية القس أجابيدا إن فرسانًا آخرين عرفوا من الجواد أن
الفارس كان موىس بن أبي غسان لكن الحقيقة لم ت ُعرف أب ًدا.
ولنئ لم يظفر أحدنا بقرب يسرت رفاته فإنه لن يعدم سماء تغطيه،
وحاشا أن ُيقال
يقول واشنطن إيرفنج حول «الفارس املسلم»« :لو كان مثله يف
السلطنة يف بدايات الحرب لتغري مصري غرناطة ولبقي التاج
العربي عىل الحمراء إىل األبد».
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العالم غير
مستعد
لمواجهة األوبئة
واشنطن -يبدو العالم اليوم أكرث استعدادا ملواجهة
وباء من نوع اإليبوال أو زيكا أو حتى األنفلونزا
اإلسبانية التي أودت بحياة  50مليون شخص
سنة  ،1918غري أن عجزه عن القضاء بصفة نهائية
عىل هذه األوبئة املميتة يضع املجتمع الدويل أمام
تحديات تبعث الخوف والقلق.
واجتمعت لجنة الطوارئ التابعة ملنظمة الصحة
العاملية األربعاء ،التخاذ قرار بشأن ما إذا كان تفيش
وباء اإليبوال يف جمهورية الكونغو الديمقراطية
يمثل حالة طوارئ عامة تدعو للقلق الدويل .وقدمت
اللجنة املؤلفة من خرباء مستقلني توصيات ملواجهة
هذا التفيش الذي أُعلن عنه يف أول أغسطس املايض،
لكنه تفاقم يف األسابيع القليلة املاضية مع وجود
خطر انتقال الوباء من شمال رشق الكونغو إىل
أوغندا ورواندا.
وبدأت منظمة الصحة العاملية أوائل أكتوبر الجاري
حملة لتطعيم  1.4مليون شخص يف زيمبابوي وسط
تفيش وباء الكولريا الذي أودى بحياة  49شخصا.
ووفقا للمنظمة ،أصيب ما يقرب من  140شخصا
باملرض الذي ينتقل يف الغالب عن طريق املياه
امللوثة.
وانترش وباء الكولريا أيضا يف نيجرييا تحديدا يف
منطقة مرادي (وسط) كما أثر عىل منطقة تاهوا
(شمال) وزندر (رشق) ودوسو (جنوب غرب).
وكانت وكالة األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف)
ومنظمة الصحة العاملية قدرتا أن  37يف املئة فقط
من سكان منطقة مرادي يحصلون عىل مياه الرشب
النقية وأن  10يف املئة فقط تتوفر لهم خدمات
الرصف الصحي األساسية.
وثمة مخاوف من إمكانية انتشار الفريوس يف البالد
بشكل أكرب بسبب األمطار املوسمية .كما أظهرت
أحدث بيانات من منظمة الصحة العاملية أن تفيش
مرض الكولريا يف اليمن بدأ يتسارع مرة أخرى حيث
يتم حاليا اإلبالغ عن عرشة آالف حالة اشتباه
لإلصابة باملرض أسبوعيا.
ورغم انخفاض عدد اإلصابات بفريوس اإليدز غري أن
الوباء يشتد وطأة يف بعض البلدان وبعض املناطق.
ويكشف انتشار األوبئة املميتة يف العالم عن وجود
تراخ يف الجهود الدولية ملواجهة هذه املخاطر التي
ال تقل خطرا عن التهديدات اإلرهابية أو الكوارث
الطبيعية املحتملة.
وقد أقرت ليزا موناكو مستشارة سابقة لألمن
الداخيل ومكافحة اإلرهاب لدى الرئيس األمريكي
السابق باراك أوباما يف تقرير عىل مجلة فورين
بولييس األمريكية ،أن مواجهة الواليات املتحدة
لتفيش األمراض قد تراجعت يف عهد إدارة الرئيس
دونالد ترامب ،بسبب توجهاته االنعزالية
املحافظة.
أوبئة مميتة مثل اإليبوال والكوليرا
تنتشر بشكل مخيف

وتقول موناكو إن انتشار أحد األوبئة املميتة
كان من بني أهم املوضوعات التي ناقشها
املسؤولون السابقون إلدارة أوباما واملفوضون
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يف الحكومة األمريكية بشكل يومي ،وقد ركزت عىل
جهود التنسيق بني وكاالت اإلغاثة واإلرساع من
استجابة السياسات الفيدرالية لألزمات املحتملة.
وسبق أن حظي هذا املوضوع بأهمية كربى يف فريق
عمل كل إدارة أمريكية جديدة ،ويبدو أن األمور
اتخذت يف عهد أوباما منحى جيدا يف ظل االلتزام
باالستمرارية والرتكيز عىل الخطط الدفاعية
والتأهب وإعداد جدول أعمال األمن الصحي
العاملي ،وهي مبادرة بدأها أوباما للمساعدة يف بناء
قدرات األمن الصحي يف الدول األكرث تعرضا لخطر
انتشار األوبئة يف جميع أنحاء العالم ومنع انتشار
األمراض املعدية .غري أن هذا االلتزام لم يدم طويال
عند وصول ترامب إىل سدة الحكم.
تقلص االستثمارات األميركية

ال شك أن األمراض الوبائية واحدة من أكرب األخطار
التي تهدد االستقرار واألمن الدويل .ولطاملا أجمع
املسؤولون باإلدارات األمريكية املتعاقبة عىل أن
مكافحة التطرف وحراسة الحدود الربية والبحرية
والجوية للواليات املتحدة والدفاع عن الديمقراطية
تصب يف مصالح األمن
والحرية االقتصادية ،كلها
ّ
القومي للواليات املتحدة ،كما أن وقف انتشار األوبئة
مثل وباء إيبوال أينما يظهر هو أيضا بمثابة دعامة
إلسرتاتيجية األمن القومي األمريكي.
وعىل الرغم من إقرار الرئيس ترامب للزعماء األفارقة
يف الخريف املايض أنه “ال يمكننا أن نحقق االزدهار
والرخاء إذا لم نكن نتمتع بصحة جيدة” ،إال أن
فريق عمله ال يبدي جدية يف منع انتشار األوبئة عىل
مستوى خارجي .وقد انخفضت االستثمارات التي
تتعامل مع مثل هذه األنواع من األزمات إىل أدنى
مستوياتها منذ حادثة تفيش مرض إيبوال يف عام
 ،2014مع خفض نظام االحتياطي الفيدرايل األمريكي
بأكرث من  50باملئة عن تلك املستويات القصوى.
وأشار الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل
واملالريا يف تقريره السنوي ،سبتمرب املايض ،أن
مكافحة هذه األمراض تحتاج إىل “املزيد من
االستثمارات” ألن نسبة الوفيات واإلصابات ال تزال
مرتفعة جدا.
ويخلق موقف الالمباالة السائد تجاه تمويل خطط
التأهب لألوبئة داخل البيت األبيض يف الوقت
الحايل نقاط ضعف جديدة يف البنية
التحتية

انتشار
األوبئة المميتة
في العالم يكشف
عن وجود تراخ في الجهود
الدولية لمواجهة هذه
المخاطر التي ال تقل خطرا
عن التهديدات اإلرهابية أو
الكوارث الطبيعية
المحتملة.

الصحية للواليات املتحدة ويرتك العالم يعاني من
فجوات حرجة يتصارع معها عندما ينترش املرض
عىل املستوى الدويل.
وقد تم خفض حجم االستثمارات التي جرت بعد
أزمة إيبوال  2014يف امليزانيات الفيدرالية املقرتحة
حديثا يف”وكالة مكافحة األمراض واتقائها” ،وهي
الوكالة التي تعمل عىل وقف األمراض الفتاكة ،وأيضا
يف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،التي تستجيب
للكوارث الدولية ،بما يف ذلك تفيش اإليبوال.
وعالوة عىل ذلك ،استقال تيموثي زيمر املسؤول
البارز يف البيت األبيض عن خطط التأهب للوباء،
من وظيفته ،وتم حل مكتب األمن الحيوي الذي كان
يديره .هذا القصور يف الدعم واالنخفاض النسبي
يف التمويل يعترب أمرا خطريا ،بالنظر إىل زيادة عدد
التقارير العاملية التي تشري إىل انتقال األمراض
الحيوانية التي قد تكون مميتة ،حيث تنتقل
الكائنات املسببة لألمراض من الحيوانات إىل البرش،
بمعدل ينذر بالخطر.
ويعزو البعض ذلك إىل تغري املناخ ،حيث أن املناخات
أصبحت أكرث دفئا يف كل مكان مما يساعد عىل
تمديد دورة حياة األمراض املنقولة بواسطة البعوض
وتسمح لها بالوصول إىل ارتفاعات أعىل وإىل أي
مدى .وهذا يعني أن األمراض الفريوسية مثل مرض
زيكا وحمى الضنك وفريوس غرب النيل قابلة
لالنتقال عرب مناطق جغرافية أكرب يف وقت الحق من
هذا العام.
وكنتيجة لذلك ،فإنه من املستحيل يف عام 2018
أن تتم إعادة توجيه األموال واالستثمارات بعيدا
عن االستعداد ملواجهة األوبئة ،حيث انترش فريوس
اإليبوال مرة أخرى اآلن يف جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،ووصف مسؤولو منظمة الصحة
العاملية تفيش هذا املرض بأنه “عىل وشك” االنتشار
املحتمل إىل الدول املجاورة.
وبينما كانت استجابة هذا العام
أرسع بكثري وأكرث فعالية من
االستجابة لألوبئة السابقة
يف أفريقيا ،استمرت
الحاالت يف
االرتفاع يف
األماكن

ليزا موناكو :انخفضت
االلتزامات المالية
الخاصة باألمن الصحي
العالمي بشكل كبير في
ظل إدارة ترامب ،مما
يجعل العالم أكثر عرضة
للتهديدات الصحية
التي يصعب الوصول إليها مع عدم وجود بنية
تحتية مناسبة للرعاية الصحية بالقرب من حدود
الكونغو مع رواندا وأوغندا ،مما أثار مخاوف من
االنتشار اإلقليمي.

خطر العدوى

لعل أكرث أنواع األمراض فتكا وصعوبة يف العالج،
فريوس أنفلونزا الطيور الذي ينترش حاليا يف جميع
أنحاء الصني .وتسبب هذه الساللة من مرض
أنفلونزا الطيور مرضا تنفسيا رسيعا مع حدوث
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اختالل وظيفي يف جميع أعضاء الجسم .وهذا هو
السبب يف صعوبة السيطرة عىل هذا املرض ،ال سيما
أن خمسة أوبئة من فريوس أنفلونزا الطيور انترشت
يف الصني وحدها منذ عام  ،2013وكان آخرها ما بني
خريف عام  2016وخريف عام  .2017ومن بني هذه
األوبئة ،تأكد وجود  1565حالة مصابة ،تويف منها
حوايل  40باملئة.
هذا الرقم املذهل يجب أن يخيف املجتمع الدويل،
خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار أن الصني عىل عكس
الدول األخرى املحدودة املوارد يف قارة آسيا ،لديها
عىل األقل بعض القدرة عىل االستجابة الرسيعة
لألزمات الناشئة من خالل مركزها الخاص للسيطرة
عىل األمراض والوقاية منها ،والذي يمكن أن ينرش
الرعاية وغريها من خدمات الطوارئ الصحية
العامة.
ويجب االنتباه إىل أن هذا الخطر ال يحتاج سوى
ناقل واحد مصاب بفريوس أنفلونزا الطيور للهروب
من الفحص أو الكشف يف محطة قطار أو مطار
لتحويل أزمة صحية محلية إىل وباء عاملي .وبما أن
هناك أكرث من  60رحلة طريان دون توقف بني الصني
والواليات املتحدة يوميا ،مع ما يقدر بنحو  30ألف
مسافر يسافرون بني الدولتني كل يوم ،فإن احتمال
االنتشار هو أكرث من مجرد تهديد بعيد ووجودي.
وبإمكان انتقال فريوس أنفلونزا الطيور إىل الواليات
املتحدة أن يحدث خالل رحلة جوية ،وهذا هو
السبب يف أن االستثمارات الدائمة يف جدول أعمال
األمن الصحي العاملي مهمة للغاية للحد من خطر
العدوى واالنتقال الرسيع للوباء ،مما يسمح
للحكومة األمريكية بالتعامل مع مسببات األمراض
القاتلة يف وقت مبكر ،ويجب أن تكون مستعدة لذلك
بالفعل قبل وصول هذه األوبئة إىل شواطئ الواليات
املتحدة.
وحاولت منظمة الصحة العاملية أن تزيد من
اهتمامها لألمر وأن تعزز من حاالت التأهب
واالستعداد من خالل دعم “التقييم الخارجي
املشرتك” بقوة ،وهو تقييم لقدرات كل دولة عىل منع

اللقاحات الوقائية لبعض األمراض أمرا نادرا ،يف ظل
انتشار املرض املحتمل والكشف عنه والتصدي له.
محاوالت معظم الدول أن تفي بالبدايات األساسية
ووفقا للتحليالت األوىل لهذه النتائجُ ،وجد أن دول
لتغطية األمراض ذات األولوية بني سكانها.
العالم غري مستعدة بشكل كاف ملكافحة األوبئة
وتبني هذه النتائج األخرية ما يمكن أن ينجح
بشكل عام .وكان أكرث النتائج التي تم التوصل إليها
يف جهود مقاومة األوبئة ،إذ تحسنت معدالت
هو أن قرابة  90باملئة من القدرات األساسية للصحة
اللقاحات منذ أوائل عام  2000يف بعض األماكن
العامة التي تعترب رضورية للتأهب لوباء محتمل،
التي يصعب الوصول إليها بسبب “التحالف
عرب قطاع عريض من الدول ،لم يتم تطويرها بما
العاملي للقاحات والتحصني” أو (غايف) ،وهو جهد
يكفي للتعامل مع تفيش هذه األمراض الخطرية.
متعدد األطراف ورشاكة صحية عاملية بني القطاعني
وعىل الرغم من أن أداء الدول يف
العام والخاص ملتزمة بزيادة فرص التحصني
أفريقيا وجنوب رشق آسيا
األمراض
يف الدول الفقرية.
كان األسوأمقارنة بالدول
واستمر هذا التحالف إىل ما يقرب من
األخرى ،إال أن مستويات
الفيروسية
عقدين من الزمن ،حيث تساعد وكالة
التأهب لم تكن كافية
مثل مرض زيكا وحمى
“غايف” يف إعادة توجيه األعمال
لدرجات متفاوتة يف
الضنك وفيروس غرب
الخريية والخربات الفنية الخاصة
كل مكان تقريبا .وكان
واملخصصة للعموم إىل الدول التي
من ضمن املؤرشات
النيل قابلة لالنتقال عبر
تعاني من األمراض التي يمكن الوقاية
التي احتاجت إىل
مناطق جغرافية أكبر في
منها عرب اللقاحات.
إيالء الكثري من
وقت الحق من هذا
وال يمكن إنكار مكاسبها
االهتمام هي
املثرية لإلعجاب وعىل
املضادة
األدوية
العام
األخص خفض األسباب
للميكروبات،
التي تؤدي إىل الوفاة ملن
حيث كان
هم دون سن الخامسة
توفري
بسبب أمراض اإلسهال
واألمراض التنفسية.
وقد صُمم جدول أعمال
األمن الصحي العاملي
بشكل جزئي من
أجل التأهب لألوبئة،
وهو يشبه أيضا ما
فعله “التحالف
العاملي للقاحات
والتحصني”
بشكل جيد من
أجل تحسني
معدالت التطعيم.

0075

ويف أعقاب تفيش اإليبوال ،كان الهدف هو دعم
استجابة التأهب وكشف املرض ،واألهم من ذلك
كله ،الرتكيز عىل الوقاية يف الخارج ،حتى ال تضطر
الواليات املتحدة إىل مكافحة الوباء يف الداخل.
لكن من املؤسف أنه تم خفض االلتزامات املالية
لجدول األعمال بشكل كبري يف ظل إدارة ترامب ،مما
يجعلنا اآلن جميعا عرضة ملجموعة ال نظري لها من
التهديدات الصحية الناشئة التي لم نشهدها منذ
عام  ،1918عندما تفىش مرض قاتل يعرف باسم
“األنفلونزا اإلسبانية” والذي تسبب يف قتل ما يقرب
من  50مليون شخص عىل مستوى العالم.
وللتيقن عرب دالئل واضحة أن العالم غري مستعد
ملواجهة الوباء القادم ،فإن األوبئة املدمرة أصبحت
قريبة جدا ،وبما أن التمويل ملكافحة هذه األوبئة
قد تم تقليصه إىل حد كبري يف عهد اإلدارة األمريكية
الجديدة ،لذلك فإن الفشل يف أخذ هذه األزمة عىل
محمل الجد قد يكون مميتا.
وال ينبغي أن ينظر إىل منظمة الصحة العاملية
عىل أنها مجرد وكالة تسعى إىل تحقيق الخري يف
مجال التنمية أو يف مجال السياسة الدولية .وبدال
من ذلك ،يجب أن تكون الدروس واضحة لتفيش
اإليبوال واألوبئة السابقة لإلدارة األمريكية الحالية
وهي أن مكافحة تفيش األمراض تتطلب نوعا من
توحيد الرأي العام وحشد املوارد العاملية التي كان
من املفرتض أن تحتفل بها الجمعية العامة لألمم
املتحدة خالل اجتماعها األخري.
وتستنتج ليزا موناكو أنه من خالل االنتقادات
الساخرة لإلدارة األمريكية الجديدة لهذا التعاون
الدويل فإنها تتجاهل بذلك الرتابط املتبادل بني
مجتمعنا العاملي ،والذي ال يمكن قلبه من خالل
خطاب أو مجموعة مؤقتة من منصات السياسة
الداخلية .وتؤكد أن “التأهب ملواجهة األوبئة هو
مسألة تتعلق باألمن القومي ويجب معاملتها بأكرث
جدية ،إذ كلما زاد الشعور بالغرور والرضا عن
الوضع الحايل ،كلما أصبحت األزمة القادمة أكرب”.

Washingtonpos : How prepared is the world for the next
epidemic? This tool shows most countries are not.
But more than 60 percent of countries, representing nearly 5 billion people, have not volunteered to conduct these epidemic preparedness
evaluations, including most of Europe, Russia,
China, India and virtually all of South America.
Of all continents, Africa leads the world in terms
of the number of countries that have completed
these evaluations. But most of those countries,
highlighted in red and yellow on the PreventEpidemics website, are not ready (red), or have
work to do (yellow), to prepare for the next
epidemic. Light gray means an evaluation is in
progress, with no data available; and dark gray
is unknown.
By the end of the year, 100 countries will have
gone through this rigorous evaluation, which
Frieden said is a real accomplishment and indicates the commitment of countries to improve.
“Progress assessing those gaps has been
excellent,” he said. “Progress fixing them, not
”so good.
The website is being presented Friday at the
annual Aspen Ideas Spotlight Health Festival.
Nigeria, which has been battling outbreaks of
yellow fever, monkey pox and Lassa virus, which
can cause a lethal hemorrhagic fever resembling
Ebola, is one of the countries identified by PreventEpidemics as not ready. Frieden’s group is
helping Nigeria improve its disease surveillance
by providing laptops and staff to the health ministry so its detection team gets better data.
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attention of political leaders and donors.” The
identified gaps will be easy for donors to understand and to address, he said.
Global health officials say it’s more important
than ever for disease outbreaks to be stopped
at their source before they become full-blown
epidemics. In the United States, many experts
are worried about the Trump administration’s
commitment to maintaining strong levels of
funding for CDC’s efforts to fight infectious disease threats as part of its global health security
initiative.
Only 430 million people, or 6 percent of the
world’s population, live in the countries that
are considered better prepared to prevent epidemics, according to their scores. (They include
Australia, Belgium, Finland, Oman, South Korea,
Slovenia, the United Arab Emirates and the
United States.) While those countries, highlighted in green, have scores above 80, not a single
country has completed all the steps that are recommended, including making a plan to address
gaps in funding and implementing the plan.

around the world. But the website shows that
most countries have not yet taken the steps
needed to prepare for this risk.
Gaps include a lack of monitoring systems that
can spot unusual health reports from local
clinics, or insufficient trained disease detectives
who can rapidly deploy when a new health
threat is reported.
The score, from 0 to 100, is based on existing
data from evaluations of epidemic preparedness
developed by the World Health Organization
after the 2014 Ebola epidemic. Those evaluations have been going on since 2016, but the
data contained in them, while public, is difficult
to find.
Independent and regular monitoring and
tracking for epidemic and pandemic risk is key
to keeping biological threats on the agenda of
global political leaders, experts say.
Tom Inglesby, director of the Johns Hopkins
Center for Health Security, said the tool “shines
a more clear light” on the results of those
evaluations in a way that can “help sustain the

By Lena H. Sun
Public health officials and business leaders like
Bill Gates have long warned that the world is not
ready for the next pandemic.
Now an initiative led by Tom Frieden, former
director of the Centers for Disease Control and
Prevention, has developed a tool that spotlights

Preventepidemics.org Is The
First Website That Gives A
Score To Each Country Based
On Their Ability To Find, Stop
And Prevent Epidemics. (Pre)ventepidemics.org
gaps in preparedness, and actions that countries
and organizations can take to close them. The
new website, PreventEpidemics.org, gives
an individual score to each country and uses
color codes to rank the world by five levels of
preparedness.
“What this does, it tells you where the gaps
are and what needs to be done,” said Frieden,
chief executive of Resolve to Save Lives, part of
Vital Strategies, a New York-based public health
nonprofit organization.
Infectious diseases can spread from one village
to any country in the world in about 36 hours.
On average, there are 100 outbreaks a day
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يجب الحرص على معاملة الطفل معاملة لطيفة

 9طرق للتعامل مع االطفال في الحضانة
تعترب الحضانة مؤسسة اجتماعية مخصصة لرعاية األطفال من عمر السنة
إىل خمس سنوات؛ وذلك النشغال الوالدين باألعمال خارج البيت ،حيث
يقيض الطفل يف هذه املؤسسة عدة ساعات خالل النهار.
وتكون العالقات
باإلضافة إىل أن الحضانة تنمي القدرات العقلية والنفسية،
ّ
االجتماعية مع األطفال اآلخرين يف الحضانة ،وكذلك تساعد عىل ترسيخ
العادات والسلوكيات الصحيحة لألطفال مما يساهم يف بناء شخصيته يف
املستقبل ،ويف هذا املقال نقدم لكم طرق التعامل مع األطفال يف الحضانة:
 - 1يجب الحرص عىل معاملة الطفل معاملة لطيفة ،كما تعامل األم
طفلها.
 - 2تجنب استعمال األلفاظ السيئة أمام األطفال.
 - 3تجنب اإلنشغال عن األطفال أثناء الوجود معهم ،فال
يجوز للمعلمة مثالً أن تنشغل عنهم بقراءة جريدة أو
كتاب ،أو أن تنشغل بالهاتف ،حيث يجب عليها أن
تراقبهم ،وتالحظ ترصفاتهم للحرص عىل سالمتهم.
 - 4استقبال املعلمة للتالميذ باالبتسامة عند
دخولهم إىل الحضانة يف الصباح ،وكذلك توديعهم
واالبتسامة عىل وجهها.
 - 5مراقبة الحالة الصحية لألطفال؛ ففي حالة
مالحظة املعلمة املرض عىل أي طفل يجب أن
تتصل بأهله فورا ً ألخذه إىل الطبيب ،مع السماح
له بالتغيب لحني شفائه حت ّى ال يكون سببا ً يف
نقل العدوى إىل األطفال اآلخرين يف حال كان املرض

أدعية لتحصين األوالد و الدعاء
لهم بالتوفيق
 اللّهم إحفظ يل أوالدي ووفّقهم لطاعتك،وبارك يل فيهم.
 اللّهم إجعلهم هدا ًة مهتدين غري ضالني والمضلّني اللّهم َحبب إليهم اإليمان وزين ُه يف
قلوبهم ،وكره إليهم الك ُفر والفسوق ِ
والعصيان.
ّ
اللّهم إفتح عليهم فتوح العارفني ،و علّمهم ما
جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات
السماء واالرض إنك سميع ُمجيب.
 اللّهم يا ُمعلم موىس عليه السالم علّمهم ،ويآُمفهم ُسليمان عليه السالم فَهمهم ،ويا مؤتي
لقمان الحكم َة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة
وفصل الخطاب.
 اللّهم علّمهم ما جهلوا ،وذك ّرهم ما نسوا،وإفتح عليهم من بركات السماء واألرض ،إنك
سميع الدعاء.
وسعة
 اللّهم إني أسالك لهم قوة الحفظُ ،الفهم ،وصفاء الذهن ،وإجعلهم ُهداة مهتدين.
 اللّهم َح ّبب إليهم اإليمان وزينه يف قلوبهموكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وإجعلهم
من الراشدين.
 ربنا ِهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قر َة أعنيوإجعلنا للمتقني إماما ً.
 اللّهم إجعلهم أوفر ِعبادك َحظا ً يفالدنيا واآلخرة ،وإجعلهم من أوليائك
وخاصتك ،الذين يسعى نورهم بني
أيديهم وإيمانهم ،وال خَوف عليهم
وال ُهم يحزنون.
 اللّهم إجعلهم حفظ ًة لكتابك،ودعا ًة ومجاهدين يف سبيلك ،ومبلغني
صل
عن رسولك محمد ّ
الله عليه وسلم.
 اللّهم إغفر ذنوبهم،حصن
وطهر قلوبهم  ،و ّ
وح ّسن أخالقهم،
فروجهمَ ،
وإمأل قلوبهم نورا ً وحكمة،
وأهلّهم لقبول كل نعمة.
 اللّهم إجعلهم من الذاكرينأكتوبر  2018م  -السنة السادسة  -العدد70 :
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واملذكورين ،وإلطف بهم يا كريم ،وعلّق قلوبهم
بطاعتك ،وإجعلهم من أوجه من توجه اليك
وأحبك.
 اللّهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم،وشفاء صدورهم ،ونورا ً ألبصارهم ،وذهابا ً
ألبصارهم ،وذهابا ّ ألحزانهم.
فرح بهم نًبيك املختار ،واعل بهم املنار،
 اللّهم ّيا عزيز يا غفار.
 اللّهم إفتح عليهم فتوح العارفني ،وإرزقهمالحكمة والعلم النافع ،وزين أخالقهم بالحلم،
وأكرمهم بالتقوى ،وجملهم بالعافية.
 اللّهم إرزقهم املعلم الصالح ،والصحبةالطيبة ،وإرزقهم القناعة والرضا ،ون ّزه قلوبهم
عن التعلق بمن ُدونك وإجعلهم ممن تحبهم
ويحبونك.
 اللّهم إرزقهم ُحبك وكل عمل يقربهم إىلُحبك.
 اللّهم إجعلهم ممن تواضع لك فرفعته،لهيبتك فأحببته ،وت ًقرب إليك
ً
وإستكان
فقربته ،وسألك فأجبته.
 اللّهم إكفهم بحاللك عن حرامك وأغن ِهمبفضلك عمن سواك.
 اللّهم جنبهم رفقاء السوء ،والزنى والخمرواملخدرات ،وسلّمهم من العلل
واألوبئة واآلفات اللّهم أمدد يل
عىل أحسن حال يف أعمارهم
وإفسح يل بعافية منك يف
آجالهم وهب يل تربية طيبة
صغريهم وقوي يل ضعيفهم
وأنبتهم نباتا ً حسنا ً يا ذا
الجالل واإلكرام اللّهم
َسلّمهم من رش األرشار
آناء الليل وأطراف النهار،
يف األعالن واألرسار،
ِ
وأهد ِهم ملا تحبه منهم
وإغفر لهم يا غفار.

معديا ً.
 - 6يجب التأكد من أ ّن األطفال ال يحملون معهم أشياء تؤذيهم
أو تؤذي غريهم من األطفال ،كالنقود املعدنية ،أو أقالم الرصاص ،أو
املساطر الحديدية ،ويفضل أن تكون ألعابهم مصنوعة من القماش.
 - 7يجب غسل اليدين قبل اإلفطار من املعلمة أمام األطفال وقولها:
(بسم الله الرحمن الرحيم)؛ حتى تكون قدوة حسنة لهم ،وقراءتها
أطعمنا وسقانا وجعلَنا
(الحمد للَّ ِه الَّذي
الدعاء بعد االنتهاء وهو:
ُ
َ
ني) ،وأن تطلب من األطفال أن يرددوه وراءها.
مسلِم َ
 - 8يجب تعليم األطفال السلوكيات الصحيحة أثناء
اللعب ومراقبتهم أثناء اللعب ،فعند استخدامهم
للعبة الزحليقة يجب عىل كل طفل أن يأخذ دوره
يف اللعب عن طريق الوقوف يف طابور ،وعندما
ينتهي دوره يقف من جديد ،وبهذا يتعلم النّظام
واحرتام دور اآلخرين.
 - 9تسليم األطفال إىل أولياء أمورهم من قبل
املعلمة عند انتهاء الدوام ،أو من ينوب عنهم
عند التغيب ،مع إقرار ويل األمر بذلك من
خالل االتصال مع الحضانة وإخبارهم.

9 Ways to Cope When Kids Get Choosy
By Jenna Helwig
Between the ages of 2 and 3 my excellent eater started to get pickier. The baby who once vacuumed up broccoli
turned into a toddler who suddenly turned up her nose at anything green.
?Sound familiar
Rest assured, this is completely normal, and chances are
it’s also temporary. Here are a few tips for coping with
this stressful time from my new cookbook Real Baby
Food: Easy, All-Natural Meals for Your Baby and Toddler.
First, why does this pickiness rear its ugly head at
all? Around this age children are growing less
quickly so their bodies don’t need as much
Nine
energy, and they are naturally less hungry.
Second, also around this time many
ways to help
children develop neophobia, or a fear
ease the stress of
of new foods. Scientists tell us this is a
picky eating from
legacy of our caveman days when tots
that ran around trying any green leaf
the cookbook
under the sun were at risk for poisoning.
Real Baby
So, take comfort in the fact that this is
only make mealtime more fraught and
Food.
a normal stage. Most kids become more
what should be a pleasant activity a battle.
adventurous again around age 4 or 5.
When your child is a little older you can consider
In the meantime follow these Do’s and Don’ts to
making a family-wide “one polite bite” guideline, but
make mealtime as painless as possible:
not at this stage and only then if you are prepared to
Do Eat Together: Serve yourself and your child the same
back off and carry on with the meal if your child refuses.
meal. Let him see you enjoying all the healthy foods on
Mealtime should never develop into a stand-off at the
your plate.
Toddler Corral.
Don’t Force: Never pressure your child to try something
To read the rest of the article go to: www.parents.com
or clear her plate or punish her if she doesn’t. This will
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How To Prevent Your Man’s
Close Working Relationship
With His Female Colleague From
Destroying Your Marriage

طرق للتميز في العمل
ابدأ رحلتك العملية درج ًة درجةابدأ رحلتك العملية درج ًة درجة
يهمه
يهمه إيجاد فرصة عمل وجني األموال بالقدر الذي ّ
اإلنسان الطموح الناجح ال ّ
ٍ
بصمة تمي ّزه عن اآلخرين.
اإلبداع يف عمله وترك
ويف هذا املقال نقدم لكم مجموعة طرق للتميز يف العمل ،وأهمها:
 - 1كن شخصية قيادية :اعلم أ ّن عليك تف ّهم احتياجات املجموعة
الكبرية التي تعمل لها ،سوا ًء رشكة أو وزارة أو فريق عمل بذات القدر
الذي تتف ّهم فيه تلك املجموعة احتياجاتك ،بحيث تكون مفيدا ً
لآلخرين من خالل مكانك يف العمل حت ّى وإن كان بسيطا ً.
 - 2تعلّم طرق التعامل مع اآلخرين :أنت ت ُقابل يف العمل
ٍ
ٍ
وعقليات مختلف ًة لن يكون مناسبا ً أن تتعامل مع
شخصيات
جميعها باألسلوب ذاته .لذلك تكلّم واستمع للجميع ،واكرس
لتحسن تواصلك معهم وتوث ّق
الجمود بينك وبني زمالءك
ّ
عالقاتك بهم ،وكرس الجمود ال يعني كرس الحدود معها؛ فعليك
احرتام الجميع واالبتعاد عن االستهزاء أو الرثثرة ،وكن بسيطا ً
متواضعا ً وليس متعجرفا ً ،واعلم أنّه ليس بالرضورة أن تحصد
حب جميع الناس أو أن تحب جميعهم ،إنّما تعلّم طريقة
ّ
التعامل مع ّ ٍ
كل منهم.
 - 3تعلّم من تجارب اآلخرين :ويكون ذلك بمالحظة
ترصفاتهم يف املواقف املتعددة ،كما يجب عليك تعلّم
كل ذلك
األساليب التي تع ّزز فيها أداءك .بإمكانك تطبيق ّ
بالتقرب من ذوي الخربة.
ّ

 - 4اكتشف ذاتك وق ّيمها دائما ً :ابحث دائما ً عن العمل املح ّبب إليك والذي من
املمكن أن تبدع فيه ،ونُشري هنا إىل رضورة تجربة العمل فعليا ً ملالحظة مدى براعتك
تجرب بنفسك؛ فإن لم تكتسب مهار ًة
فيه وعدم االكتفاء بالتفكري به ذهنيا ً ،عليك أن ّ
جديدة اكتسبت أمرا ً مفيدا ً ملستقبلك وخربتك ،وبإمكانك طلب النصيحة ممن هم
عليك أن تسعى باجتهاد
ليغي حياتك ،بل َ
حولك ،ويف الوقت ذاته ال تنتظر أحد ّ
وحماس لتتمك ّن من الوصول لهدفك.
 - 5اعمل ألجل العمل ال ألجل الثناء أو العقاب :أل ّن الشخصيات الوصولية
املعتمدة يف عملها عىل لفت االنتباه ورسقة األضواء رسعان ما ترتاجع وتختفي
ليظهر عندها العمل املميز.
كل درجة الوقت
 - 6ابدأ رحلتك العملية درج ًة درجة :وعليك أن تمنح ّ
الكايف لتعلّم أساسياتها واالستمتاع بفهمها والتغلّب عليها ،فإ ّن قفزك الرسيع
عن درجات السلم يف العمل من شانه إضاعة سنينك عىل الفراغ.
ٍ
ٍ
وانتصارات ،وحافظ
صعوبات
بكل ما فيها من
 - 7واجه الحياة :عليك ذلك ّ
عىل إيجابيتك ولو كنت محاطا ً بالكثري من السلوكيات والشخصيات
لحل مشاكلك دون
السلبية /وتق ّبل االنتقادات ّ
الشخيص.
أخذها عىل املحمل
ّ
 - 8ق ّيم أداءك :وذلك باالعتماد عىل
املعايري الواقعية بعيدا ً عن آراء املؤيدين
املنحازين أو املعارضني الحاسدين ،وابذل
املزيد من الجهد لتحقّق التق ّدم املطلوب.

دراسة حديثة  :العناق يهدئ األعصاب

كيف يمكن للعناق أن يحل املشاكل بني األزواج؟
يعزز العناق الشعور بالطمأنينة والراحة
قد تستغربني لدى قراءتك للعنوان ربما وستسألني
نفسك كيف يمكن للعناق أن يحل تلك املشاكل التي
استعىص حلها؟
نعم سيدتي فبالعناق قد تحل الكثري من املشاكل بينك
وبني الرشيك ،فهو رضوري جدا ً يف الحياة الزوجية ألنه
يحمل الكثري من الفوائد الصحية والعاطفية لكما ،فهل
تصورت ذلك يوما ً؟
إذا ً تعريف معنا اليوم يف هذا املقال عىل فوائد العناق
وأهميته يف الحياة الزوجية:
يعد العناق من أهم و أرقى الطرق بعد الكالم للتواصل
بني الزوجني فهو ينقل كم هائل من املشاعر واألحاسيس
ويساعد عىل تهدئة الرشيكني وحل املشاكل بينهما
مهما كربت.
حيث يخفف العناق من الضغط والتوتر ويبعث عىل
االسرتخاء والهدوء.
باإلضافة إىل ذلك يعد العناق أحد طرق التعبري عن
املحبة والرغبة فهو يدب الراحة والطمأنينة يف نفس
الرشيك ويمنحه الكثري من الثقة.
يعزز العناق أيضا ً الشعور بالطمأنينة والراحة ويزيد من
الرغبة الجنسية لديهما.
كما أثبتت الدراسات الحديثة أن العناق بني الزوجني
أثناء النوم يساعد عىل النوم بشكل أفضل حيث يخفف
من اإلحساس بالتوتر والتعب ويبعث عىل االسرتخاء.
سلوكيات اللمس كاملعانقة وعقد األيدي تشري إىل املودة.
قال باحثون بجامعة كارنيجي ميلون ،إن العناق يحسن
مزاج الشخص بعد يوم ميلء باملهام ،ويدوم تأثريه يف
اليوم التايل.
ووجد فريق البحث ،أن  400شخص من هؤالء الذين
شاركوا يف عناق رشكائهم ،كانوا أقل عرضة للمشاعر
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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السلبية يف الساعات واأليام التي تلت العناق.
ويعتقد الباحثون ،أن هذا يضيف وزنا إىل دراسات
أخرى تظهر أن ملسة إنسانية حانية لها تأثري مهدئ
عىل األعصاب.
وقال د .مايكل موريف من جامعة كارنيجي ميلون ،يف
دراسة نرشت يف مجلة “ ،”PLOS ONEإن اللمسات
الشخصية غري الجنسية تربز كموضوع مهم يف دراسة
العالقات االجتماعية للبالغني ،وفقا لصحيفة “دييل ميل
الربيطانية”.
ويمكن تعريف “اللمسة الشخصية” عىل أنها سلوكيات
اللمس عىل سبيل املثال املعانقة وعقد األيدي التي
تستخدم لتوصيل املودة أو يعتقد عموما أنها تشري إىل
املودة.
وتم تعزيز الحماس لهذا املوضوع من خالل خطوط
متعددة من األدلة ،التي تشري إىل أن األفراد الذين
يتفاعلون بشكل أكرب باللمس ،يتمتعون بصحة
جسدية ونفسية أفضل ،وأما من الناحية امليكانيكية
فاقرتح النظريون أن أحد املسارات
الرئيسية التي تفيد بها ميزة
اللمس األشخاص هو
تحقيق الرفاهية ،من
خالل املساعدة يف
الوقاية من العواقب
الضارة
لإلجهاد
النفيس”.
ورشح
د .موريف
قائالً:
“من

الناحية املفاهيمية ،قد تزيل اللمسات هذه العواقب
من خالل الرتويج لعدد من العمليات التفاعلية بني
األشخاص التي يعتقد أنها توصل الرعاية والشمول،
وتكون واقية يف مواجهة الرصاع”.
وتابع“ :عىل وجه الخصوص ،يرتبط اللمس بني
األشخاص بزيادة األمان ،وزيادة دعم الرشكاء ،وتعزيز
العالقة الحميمة ،ورضا أعىل عن العالقات ،وتسهيل حل
النزاعات”.
وركزت الدراسات السابقة إىل حد كبري ،عىل دور اللمس
يف العالقات الرومانسية ،لذا ركزت الدراسة الجديدة عىل
العناق ،وهو سلوك دعم شائع نسبيا يشارك فيه األفراد
مع مجموعة واسعة من الرشكاء االجتماعيني.
وأجرى الباحثون مقابالت مع  404من الرجال
يوما متتالية حول
والنساء البالغني كل ليلة ملدة ً 14
مشاكلهم ،وكيف حلوها ،وكيف شعروا بعد ذلك ،حيث
تم استجواب أولئك الذين شاركوا العناق أو يمسكون
بأيديهم أكرث عن تلك اللحظات الحميمية“ :كم مرة غالبا
ما يعانقون عادة؟ هل غالبا ما يعانقون بعد القتال؟
وكيف يشعرون بعده؟
وبعد تجميع النتائج ،رأوا عالقة واضحة بني العناق
والحاالت املزاجية ،وكان أولئك الذين شاركوا العناق مع
رشكائهم ،أكرث عرضة للشعور بمشاعر إيجابية بعد ذلك،
وأقل احتماال أن يشعروا بمشاعر سلبية.
وبدا أن هذا التأثري القوي ما زال قائما ً ،فقد أبلغ من
أجريت معهم املقابالت عن مزاج إيجابي عموما ً يف
اليوم التايل ،يف حني أن هناك حاجة إىل مزيد من
البحوث لتحديد اآلليات املمكنة ،فإن النتائج التي
توصلت إليها عينة املجتمع الكبرية تشري إىل
أن العناق قد يكون طريقة بسيطة لكنها فعالة
لتقديم الدعم لكل من الرجال والنساء الذين
يعانون من االضطراب الشخيص.

When her husband started getting work-related phone
*calls on weekends from a female colleague, Tanya
didn’t know what to think. “He wasn’t cheating on
me, but this woman would ask to meet my hubby at
cafes in town to discuss work, and usually on Saturday
afternoons, which I found odd,” shares the 38-year-old
marketing executive and mum of two.
“When I found out that they lunched together on
weekdays too, without their other co-workers, I hit the
roof. My husband called me paranoid and we didn’t
talk for days. Even though he insisted that he and Melissa* were just colleagues, a part of me felt uneasy,
and our relationship is suffering now because of her.
“Every time he asks me to do something for him, I’ll
say ‘Ask your office wife to do it’. I hate being angry
with him, but their closeness makes me feel uncomfortable and insecure,” adds Tanya.
?”Does your hubby have an “office wife
Many of us have someone in the office that we’re
close to, someone who makes us look forward to
being at work all day. We may share office or personal
gossip with this person, have lunch with her, and even
consider her a good friend to the point where we
socialise or travel with her.
Now, imagine if that colleague was of the opposite sex.
Ad agency creative director Mark* has an office wife,
Donna*. The two are inseparable but Mark says that
his “real” wife understands their relationship.
“She trusts me and knows that Donna and I just
colleagues,” says the 40-year-old. “In our industry, it’s
not uncommon to work late into the night with your
team, and to attend events, take overseas trips, or go
for drinks with them.
“Donna is my deputy, so we have no choice but to
do these things together. We have a tight bond; we
share our personal problems with each other, and I
must admit that she makes my job more fun, but we
both know there’s a line that must never be crossed.
I would never do anything to jeopardise my career or
”my marriage.
Donna, who is 32 and single, claims her relationship
with Mark is strictly professional. “I respect him and
”his wife, whom I’ve never met but heard a lot about,
she explains. “Yes, we’re super-close, we share the
same sense of humour and have common interests,
”but at the end of the day, we just work together.
To read the rest of the article go to: www.herworld.com
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يمكننا تأخيرها فقط ولكن ال يمكننا إيقافها

معتقدات خاطئة عن كريمات مكافحة الشيخوخة
عىل الرغم من أهمية استخدام كريمات مكافحة الشيخوخة املناسبة لنوع برشتك ،إال أن
نتائجها تختلف بحسب العوامل البيئية ،تركيبة الكريم ونوع برشتك كما أنها قد ال تعطي
النتائج املطلوبة بعد سن معني.
هذه العوامل تعطي ملستحرضات محاربة الشيخوخة نتائج مختلفة حسب الشخص الذي
يجرب الكريمات مما يزيد ارتباك السيدات حول فعاليتها .لذلك ازدادت املعتقدات الخاطئة
التي طاملا سمعناها من قبل حول استخدام كريمات مكافحة الشيخوخة.
 - 1كريمات مكافحة التجاعيد من المستحضرات المتعددة األغراض

عند ذكر مصطلح متعدد االستخدامات ،نقصد بذلك أنه يمكن ملستحرض واحد أن يقوم بعدة
وظائف .عىل سبيل املثال ،يساعد كريم مكافحة التجاعيد عىل عالج التجاعيد ،الخطوط
الدقيقة ،إزالة البقع الداكنة وغريها .عىل الرغم من تأكيد بعض العالمات التجارية أنها تقدم
ِ
يغنيك عن
مستحرض خاص يعالج كافة مشكالت البرشة الشائعة ،فإن ذلك ال يعني أنه
مستحرضاتك األخرى.
 -2كريم سحري إلزالة التجاعيد خالل يوم واحد

ِ
يمكنك توقع
حتى مع اختيار كريمات عالية الجودة من املاركات العاملية املوثوقة ال
نتائج رسيعة خالل يوم أو أسبوع واحد .يحتاج األمر لبعض الوقت كي تتفاعل
املكونات األساسية للمستحرضات التجميلية مع
خاليا الجلد وتعمل عىل تجديدها وإصالح
تلف األنسجة .تمنحك بعض الكريمات نتائج
أول ّية خالل  3-4أسابيع بينما تظهر نتائج بعض
املستحرضات األخرى بعد  6أسابيع.

العمرية كمرحلة الثالثينات ،األربعينات أو الخمسينات ،لكن ذلك أمر
خاطئ تماما ً .تبدأ عملية شيخوخة البرشة خالل مرحلة العرشينات نتيجة
للتوتر ،الضغوط النفسية واإلجهاد اليومي .لذلك ،ال يمكن تقسيم كريمات
مكافحة التجاعيد بحسب املرحلة العمرية ولكن بحسب املشكالت الشائعة
التي تواجهينها سواء كانت تصبغات البرشة ،حب الشباب أو الخطوط الدقيقة.
فعاليتها
 -4كلما زادت التكلفة ،كلما زادت ّ

تتسم كريمات مكافحة شيخوخة البرشة بأثمانها الباهظة نظرا ً ملاركتها العاملية املعروفة
وليس بحسب نتائجها أو مكوناتها النشطة .لذلك ،ننصحك باختيار الكريم أو املستحرض
املناسب لنوع برشتك بحسب مكوناته الف ّعالة لضمان الحصول عىل أفضل النتائج دون
أية آثار جانبية .التعتمدي عىل املاركة التجارية أو اإلسم عند اختيار مستحرضات العناية
بالبرشة ولكن تفحيص مكوناتها أوالً.
ِ
عليك باختيار
يمكننا تأخري عملية الشيخوخة فقط ولكن ال يمكننا إيقافها .لذلك،
املستحرضات املناسبة والف ّعالة ملكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة وال تنيس كذلك اتباع
نظام غذائي للحفاظ عىل برشة صحية نرضة لفرتات أطول.

 -3تنقسم كريمات عالج التجاعيد بحسب
المرحلة العمرية

أثناء رشاء كريمات مكافحة الشيخوخة ،قد تالحظني بعض
العالمات التي تدل عىل أنها مناسبة فقط لبعض املراحل

 9أعراض لسرطان الثدي ال تعرفها كل النساء
شهر اكتوبر هو شهر التوعية من رسطان الثدي ومخاطره العديدة ،قومي
بالفحص السنوي اليومشهر اكتوبر هو شهر التوعية من رسطان الثدي
ومخاطره العديدة ،قومي بالفحص السنوي اليوم
يف حني أن الكتل واالنتفاخات هي من بني األعراض األكرث شيوعا لرسطان
الثدي ،اال ان هناك عالمات أخرى محتملة قد ال تعرفها كل امرأة ،تعالوا
لنتعرف عليها:
غمازات
ِ
ال بد وانك رأيت مؤخرا عىل وسائل االعالم االجتماعي ،قصة السيدة
التي كانت العالمة الوحيدة التي اشارت اىل وجود حالة رسطان هو
ظهور غمازة صغرية عىل حافة صدرها .ولكن اتضح ،فيما بعد أن هذه
عالمة شائعة جدا من الورم ،ولكن العديد من النساء ال يعرفن عنها اثناء
الفحص الذاتي الشهري.
تهيج الجلد
قد يتعرض جلدك للتهيج بسبب حمالة الصدر الضيقة ،مثل الطفح
الحراري ،التهاب الجلد التمايس ،أو غريها من مشاكل الجلد .ولكن يف
بعض األحيان ،يمكن أن يكون أيضا أحد أعراض رسطان الثدي .عندما
يظهر احمرار غري مربر عىل الثديني ،مع تورم ،وتهيج الجلد ،وحكة ،أو
طفح جلدي فقد يكون هناك رسالة من جسمك برضورة التحرك الجدي
واستشارة الطبيب.
افرازات من الحلمة
إذا ِ
كنت تقومني بالرضاعة الطبيعية أو حامل ،فأن
ظهور افرازات من الثدي امر طبيعي .ولكن
بالنسبة للنساء األخريات ،يجب فحص
اي افرازات غري مربرة .أحيانا قد تكون
االفرازات شفافة ،وقد يكون لها لون
أخرض أو مصفر أو دموية.
النمش
ظهور البقع الجلدية أو النمش
غري العادي عىل الجلد ليس مجرد
عالمة عىل أن عليك أن ترى طبيب
األمراض الجلدية – بل يمكن أن
يكون عالمة عىل شكل نادر وأكرث
عدوانية من رسطان الثدي يسمى
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رسطان الثدي االلتهابي .إذا كنت تتعرض للنمش الذي يظهر رسيعا
فيجب ان تستشري الطبيب فورا.
البقع الحمراء أو الكدمات
من العالمات األخرى لظهور رسطان الثدي االلتهابي ظهور البقع
الحمراء أو عالمات تشبه الكدمات عىل الجلد .إذا قامت بالتطور او
استمرت لفرتة أطول فيجب فحصها.
تغيير في شكل ولون الحلمة
عادة ال تتغري حلماتك من حيث الشكل أو الحجم أو اللون إال إذا كنت
حامال أو مصابة بورم .إذا الحظت أي تغيريات يف مظهر الحلمات ،يجب
أن تقومي بفحص لرسطان الثدي.
تغيير في نسيج الجلد
قد تحدث بعض التغريات الجلدية ملعظم النساء ،ولكن عىل ثدييك ،اي
عالمة غري مقبول ،يمكن ان تكون مؤرش خطر .مثال تغري لون الجلد اىل
االحمر ،أو مشابه لجلد الربتقال ،وهذا يحدث ألن نسيج الثدي يصبح
ملتهبا بسبب الخاليا الرسطانية التي تحجب القنوات الليمفاوية
الصغرية داخل الثدي وتراكم السوائل.
التورم أو الرقة
انتفاخ الثدي أو الرقة هي من االعراض الشائعة للنساء خالل فرتات
معينة من الدورة الشهرية أو حتى عالمة عىل الحمل املبكر.
وهذا هو السبب الذي يجعل املرأة غالبا ما تتجاهلها
كعالمة تحذيرية لرسطان الثدي .ولكن إذا بدا أن
أحد الثديني قد تضخم بشكل خاص أو تورم،
فأنت بحاجة إىل الحصول عىل فحص
لرسطان الثدي.
تغيير في حجم الثدي أو شكله
زيادة الوزن ،وتغريات دورة الطمث،
والحمل أو الرضاعة الطبيعية يمكن
أن تؤثر كلها عىل حجم وشكل
ثدييك .ولكن إذا تغري ثدييك من
دون مربر ،وإذا حدث فجأة ،يمكن
أن يكون عالمة عىل الرسطان ويجب
عليك القيام بفحص مع طبيبك.

?Does Having Acne Impact Your Job Prospects

The Answer Might Surprise You
people based on their appearances,
at least not without the evidence of
a disability. But that last part — a
bias based on someone’s physical
attractiveness — has been widely
researched.
“Whether consciously or unconsciously, we assume that attractiveness is
associated with competence, even
”though we know that it’s not true,
said Matthew Traube, MFT, a psychotherapist who specializes in the psychological impact of skin conditions. “I
have had clients tell me that they felt
that they would have gotten a job if
”they did not have acne.
In some cases, this bias can vary de;pending on the actual open position
Green notes that more managers will
put weight on a candidate’s appearance if the job is a client-facing one.
“They’ll often frame it as looking for
candidates who are ‘well-groomed
and polished,’ but in practice that’s
sometimes more about a particular
”physical look than it is about polish,
she said. “And to be clear, employers
should recognize that you
can have acne and still
be well-groomed and
”polished.
To read the rest of
the article go to:
www.popsugar.
com

by KELSEY CASTANON
Much to the dismay of anyone with
atychiphobia, the truth about job
hunting remains: in interviews, like in
life, there are only so many things you
can control. Even when you’ve finetuned your résumé, researched the
company, and concocted a decidedly
thoughtful response to the wild card
”?“What kind of animal would you be
question, sometimes there are other,
far less obvious factors playing into
your odds of getting hired — like the
condition of your skin.
It isn’t always conscious, but for some
interviewers, the bias is real. Studies
have shown that people with facial
acne are discriminated against in the
job market, with one survey revealing
that 78 percent of respondents
thought people with blemishes or
acne scars were less likely to be hired
based on their appearance.
“We live in a society that socializes us
to have certain stereotypes that might
exist outside of our conscious awareness,” said Alison Green, an ex-hiring
manager and columnist for the
popular career blog Ask a Manager.
“These biases can be about race,
gender, age, religion, disability,
socioeconomic class, physical
attractiveness — all sorts of
”things.
From a legal standpoint,
no federal law has
been passed to protect
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اإليمـــــان األنيــــق...

ٌ
متحف يعترف بالموضة اإلسالمية على أنها ستايل معاصر
ال تزال املوضة اإلسالمية تحارب األفكار النمطية لدى الشعوب الغربية ،إذ يعتقد العديد من األشخاص يف الدول األجنبية أنه يفرض عىل جميع النساء يف العالم العربي تغطية رؤوسه ّن من خالل وضع
الحجاب ،يف حني أن املسألة ليست كذلك عىل اإلطالق.
وانطالقا ً من هذه األفكار واألحكام املسبقة والتي ترتجم جهل الغرب بشأن أسلوب حياة املرأة املسلمة ،قرر متحف دو يونغ يف سان فرانسيسكو ،وألول مرة ،احتضان معرض خاص بأزياء املسلمات من باب
زيادة الوعي حول مالبس املرأة املسلمة و»ستايلها».
فكرة املعرض تأتي من مدير املتحف النمساوي «ماكس هولني» ،الذي كان يرتأس يف ٍ
ٍ
سابق متحف سان فرانسيسكو للفنون الجميلة ومدير متحف «شتادل» يف فرانكفورت.
وقت

عارضة األزياء من أصول مغربية ماريا إدرييس البالغة
من العمر  23عاما ً.
وتعليقا ً عىل هذا املوضوع ،قالت «إدرييس» »:أشعر
أن النساء اللواتي يرتدين الحجاب ،يتم تجاهله ّن
عندما يتعلق األمر باألزياء...لذلك من املدهش أن
هذه العالمة التجارية الكربى قد أدركت الطريقة التي
نرتدي بها الحجاب» ،مشري ًة إىل أن السبب الكامن وراء
هذه الحملة قد يكون نتيجة ازدهار موضة الحجاب يف
السنوات القليلة املاضية.
وأطلقت رشكة األزياء «دولتيش أند غابانا» يف العام
 2016مجموعة مخصصة للنساء املسلمات ،كما أن
للسلسلة اليابانية  Uniqloخطا ً خاصا ً للمرأة املسلمة.
يذكر أن معرض «املوضة اإلسالمية املعارصة» صممه
مكتب الهندسة املعمارية اإليرانية األمريكية
«حريري-حريري» ،ويرمز التصميم إىل
السرت والحجاب .وسيحط املعرض
رحاله يف أملانيا يف العام .2019

الهدف
بالرغم من أنه ينطوي عىل بعض الجوانب السياسية،
فإن الهدف األبرز إلطالق هذا املعرض هو الرتكيز عىل
موضوع التنوع يف املالبس اإلسالمية ،والخروج من
القوالب النمطية ومن األسلوب التقليدي الذي يفتقر
إىل مواكبة املوضة.
ينطلق معرض «املوضة اإلسالمية املعارصة» يف ٍ
وقت
تزداد املواقف املعادية لإلسالم خاصة يف أمريكا ،إال
أن الق ّيمني عليه ال يريدون أن يتم النظر إليه عىل أنه
رد فعل عىل موجة الكراهية واإلسالموفوبيا ،وفق ما
أكدته «جيل داليساندرو» ،التي تشغل منصب أمينة
املعرض.
قالت« :ال نتطلع إىل حل املشاكل ،إنما إىل تقديم
ٍ
جديدة حول جزء مثري للغاية من
وجهات نظ ٍر
عالم املوضة الذي لطاملا تجاهله العالم الغربي .ما
نحاول إظهاره أن هناك الكثري من الخيارات للنساء
املسلمات».
ماذا يضم المعرض بالتحديد؟

يحتضن معرض «املوضة اإلسالمية املعارصة» أكرث
ٍ
ٍ
مختلفة ،بدءا ً
أنماط
من  80مجموعة من املالبس ذات
من املالبس املحتشمة والراقية وصوالً إىل املالبس
الرياضية ،إذ يمكن اإلطالع عىل تصاميم الحجاب،
والفساتني امللونة جنبا ً إىل جنب مع البوركيني املثري
للجدل والحجاب الريايض الذي قامت رشكة نايكي
بتصميمه.
إن العديد من التصاميم يف املعرض هي من ابتكار
مصممني من الرشق األوسط وآسيا ،وبالطبع هناك
نماذج من توقيع مصممني عامليني يوجهون أنفسهم
نحو األزياء اإلسالمية ،عىل غرار «أوسكار دي ال
رينتا».
ويعرض املتحف ،عىل سبيل املثال ،تصميما ً عرصيا ً
مصنوعا ً من الحرير وحبات الشواروفسكي من إبداع
املصمم املاليزي «برنارد شاندران» ،باإلضافة إىل بعض
التصاميم التي تحمل رسائل سياسية مبطنة كحال
ٍ
سرتة طُبع عليها بالخط العربي امللحق اإلضايف األول
للدستور األمريكي ،ومن بني األمور التي
يشملها ،الحرية الدينية.
أما صاحبة هذا التصميم فهي
اللبنانية سيلني سمعان فرينون،
التي ذهبت كالجئة إىل كندا يف نهاية
الثمانينيات ثم استقرت يف
الواليات املتحدة األمريكية.
والالفت أن «سيلني»
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تستخدم يف العادة تصاميمها إليصال رسائل سياسية.
ففي العام  2017صممت «أوشحة محظورة» يظهر
البعض منها صورا ً فضائية للبلدان املترضرة من الحظر
الذي فرضه الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
كما يحتفي املعرض بـ « »Hijabistasوهم عبارة عن
مصممني شباب يعتمدون عىل الحجاب يف تصاميمهم
عىل موقع التواصل االجتماعي «إنستغرام» ،عىل غرار
الـ»فاشينيستاز» وما يسمى  mipsterzأي «الهبسرت»
من املسلمني.
إزدهار صناعة األزياء اإلسالمية المعاصرة

شهدت صناعة «األزياء اإلسالمية املعارصة»
إزدهارا ً كبريا ً عىل مدى السنوات املاضية،
تبي أن النساء
خاصة بعدما ّ
املسلمات ينفقن حوايل 44
مليار دوالر

سنويا ً عىل املوضة ،وفق ما كشفته
داليساندرو.
تبنت العالمات التجارية
الكربى هذا االتجاه منذ
ٍ
فرتة ليست
بعيدة ،ففي
العام 2015
رفعت
متاجر
H&M
النقاب،
ألول مرة،
عن أول
نموذج لغطاء
الرأس الذي ارتدته
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نصائح لمزج األلوان في ديكورات المنزل
األثاث بنقوشات طولية يمكن استخدام الوسائد
 كذلك يمكن،بتصاميم الدوائر واألشكال الطبيعية
،استخدام أكرث من شكل للوسائد كالتصاميم الطولية
.املستطيلة الدائرية واملربعة وغريها
أصبحت ديكورات املنزل مؤخرا ً تميل للنمط الحر الذي
ال يتقيد بقاعدة معينة فنجد اعتماد األثاث بألوان
.مختلفة يف غرفة املعيشة وغريها

استخدام أكثر من قطعة أثاث بلون مختلف هو وسيلة
.رائعة لجعل منزلك لوحة تنبض باأللوان

أصبحنا نرى هذا النمط من الديكور يف أثاث غرف
 السفرات. فنجد األرائك بلون واملقاعد بلون آخر،املعيشة
مع املقاعد امللونة والتصاميم املختلفة ستمنح غرفة
 كل ما تحتاجينه فقط،الطعام مظهر فريد وغري تقليدي
هو اختيار ألوان متناسقة لتمنح الغرفة مظهر متناغم
.وأنيق

األرضيات الملونة سواء الرخامية أو السجاجيد
.باأللوان وسيلة رائعة لقاعدة ألوان في منزلك
بالرغم أن استخدام األلوان بكرثة يف
األرضيات يعد مغامرة كبرية إال أنها
 وحتى ال،طريقة رائعة الستخدام األلوان يف الديكور
ِ
وتشعرك بالتوتر ينصح باستخدام
تبدو الغرف صاخبة
السجاجيد امللونة مع األرضيات الرخامية السادة
واألثاث السادة والحوائط
 السجاجيد.بالدرجات املوحدة
ذات الطابع العربي باأللوان
ِ
ستمنحك مزيج
الرشقية املميزة
رائع من األلوان الزاهية واللمسة
.الكالسيكية األنيقة

ِ
 اكتشفي أهم،عليك تنسيق لوحة األلوان بعناية
لضمان نجاح الديكور
.النصائح ملزج األلوان يف الديكور
 إال أن استخدامها،األلوان تضفي عىل املنزل املزيد من الحيوية والبهجة
بشكل غري متناسق سيفقد ديكورات املنزل تناغمها لتبدو الغرف صارخة
 طالء الجدران هو القاعدة األساسية لأللوان التي يجب.ً للغاية أو باهتة تماما
ِ
 أصبح اتجاه.عليك اختيارها بعناية إلبراز بقية األثاث وقطع الديكور باملنزل
األلوان مؤخرا ً يميل للدرجات النابضة والجريئة التي تجعل املنزل يبدو
ِ  املزج بني األلوان يحتاج.عرصي ذو مظهر فريد
منك ملعرفة طبيعة كل لون
ِ
.يمكنك دمجها بنجاح
والدرجات التي تتناغم معه وكيف

.اكتشفي أهم النصائح لمزج األلوان في ديكورات منزلك
ِ
عليك البدء باختيارها قبل اختيار لوحة
طالء الجدران هو القاعدة التي يجب
.األلوان االخرى لبقية الديكورات
ت ُعد األلوان املحايدة هي قاعدة مثالية لطالء الجدران حيث تساعد عىل
ً  تساعد أيضا. للديكور عىل عكس دهان الحوائط الداكن،إبراز القطع األخرى
 تشمل لوحة األلوان.الدرجات املحايدة عىل عكس اإلضاءة وإراحة العني
 األبيض العاجي، األوف وايت،املحايدة درجات مثل البيج
 وبالرغم أن اللون الواحد، الرمادي الفاتح وغريها،والكريمي
يف الحوائط هو األكرث رواجا ً يف السنوات السابقة إال أنه
ِ
يمكنك الدمج بني األلوان بطريقة عرصية مثل دهان
 أو،حائط واحد بدرجة مختلفة عن بقية الجدران
.اعتماد النقشات أو الرسومات عىل أحد الحوائط
تمكنك من
الوسائد من أسهل الطرق التي
ِ
.إضفاء لمسة من األلوان والحيوية بمنزلك

يفضل استخدام الوسائد بالدرجات الحيوية
ِ  إذا.مع األثاث السادة
كنت تبحثني عن طريقة
لتجديد املنزل بدون تكلفة عالية فإن مجموعة
من الوسائد امللونة كافية ملنح الغرفة إطاللة مرحة
ِ
يمكنك أيضا ً املزج بني النقشات إذا كان
.وحيوية

16 simple hacks that will make your lodgings look luxurious
Rin Hamburgh
If there’s one things we love, it’s a good hack, right? Those simple little tips that,
once you hear them, will make you think: “Of course, why didn’t I come up with
that?” The beauty of these tricks lies in their simplicity. They aren’t difficult
to achieve, but they will make a huge difference to your home – and your life.
Here are some of the best we’ve found that you can use for your abode. You’re
welcome.
Decorative hacks
Create wallpaper art
A simple and budget-friendly way to create wall art is to use spare wallpaper
that you may have left over and just frame it. This is particularly effective where
you have a feature wall – use a clipping of the paper from that wall, frame and
hang it on an opposite plain wall to create a look that ties in perfectly.
Repurpose necklaces as curtain ties
If you’re not a fan of the traditional rope-style curtain tie-backs and want to
create something with a bit more personality, why not use a necklace? You can
either repurpose some of your own or root around your favourite vintage shop
for something quirky. Don’t worry about finding two of the same – mismatches
will just add to the eclectic feel.
Decant bathroom essentials
When you’ve spent ages putting together a beautiful bathroom, the last thing
you want is a bunch of garishly coloured plastic bottles of products cluttering up
your surfaces. Buy pretty glass bottles instead, and empty your shampoos and
other essentials into them so they look more decorative.
Use magazines as placemats
Want to jazz up your dinner table but bored of your regular placemats? Use
magazines instead. They do the job perfectly, plus they’ll keep your guests
entertained while you’re in the kitchen putting the finishing touches to meals.
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Make sure to pick up titles you know your guests will enjoy – they’ll appreciate
lours. Then simply group together items in a way that suits you – perhaps shirts
the personal touch.
on blue hangers, eveningwear on black and trousers on yellow. Or hang winter
Create temporary art displays
clothes on white and summer garments can go on red.
If you’ve got a lot of artwork that you want to display, but don’t have quite
Hang pictures perfectly
enough space on your walls, buy yourself an art shelf. That way, you can layer
If you’re trying to create an artfully arranged group of prints or photographs,
up your current favourites without making endless holes in the wall and switch
you’ll need to create some sort of layout to see how things look before you start
them out any time you like.
punching holes in your wall. Use contact paper cut to the size of your various
Disguise the TV
frames. Stick them on the wall, moving them around until you’re happy, then
A wall-mounted television can end up dominating a room, but there’s a simple
use them as a guide for your drilling.
way to trick the eye into not seeing it. Place a picture frame around the TV
Natural insect repellent
screen and then hang actual artwork or even framed photographs above, beside
If you’re not into repellent and don’t fancy shelling out for endless citronella
and below the framed TV to make it look like part of a grouping.
candles, your best bet for getting rid of unwanted midges is to buy a naturally
Practical tricks
insect-repelling plant. Basil, lemon balm and lavender are all good options, and
Light up your cupboards
they look pretty, too.
It can get frustrating when you can’t quite see into the back of a cupboard.
Create a curtain rod canopy
Things can get jumbled and you risk buying replacements of items you think you
Have you always wanted a four-poster bed, but couldn’t quite justify the
don’t have, but are actually just hidden in the shadows. One easy solution
expense? Create your own budget-friendly version by attaching curtain
is to stick small battery-operated motion-sensing lights inside your
rods to the ceiling in a rectangular shape, then hang light voile
cupboards to ensure all the nooks are clearly visible.
curtains to create a luxurious canopy.
Whether you
Organise your wardrobe
Space-savers
Another way to make sure you can always find what you’re
Use paint to raise your ceilings
want to spruce up
looking for is to paint your clothes hangers in different coDesigners have all sorts of tricks that are easy to apply
your decor without
once when you know them. This includes making ceilings
spending too much or
look higher by painting your walls only three quarters
of the way up, then painting the top quarter in the same
save much-needed
colour as the ceiling.
space,we offer some

DIY tricks

To read the rest of the article go to: www.thenational.ae
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فاكهة األناناس ملكة الفاكهة حارقة الدهون
كريستوفر كولومبوس
اكتشفها والهولنديون
أول من زرعها

BY KAREN CURLEY

بيروت :فيفيان حداد

مع األطباق الحلوة
واملالحة نتناول
قطع األناناس اللماعة أو عصريها
الطازج .كريستوفر كولومبوس كان
أول من اكتشفها خالل رحلته حول
األرض عندما قدمها له الهنود يف جزر
غوادولوب عام  .1493وبعد مرور نحو
 40عاما تم تقديمها يف البالط
أما يف
اإلسباني.
عام 1672
فإن صورة
أول فاكهة أناناس
مقطوفة قدمت يف لوحة
زيتية للملك الربيطاني شارلز الثاني.
وبقيت هذه اللوحة معروضة يف متحف فيكتوريا وألربت يف لندن
ملدة طويلة .وكان الهولنديون أول من زرعها يف خيام خاصة
ومن ثم انتقلت زراعتها إىل فرنسا وبريطانيا .املهم يف املوضوع
أن األناناس اقترص تناوله يف البداية عىل القصور ،ونسبة إىل
األوراق التي تكلله صار يعرف باسم «ملك الفاكهة» وهي تسمية
يستحقها نظرا للفوائد الجمة التي يتمتع بها.
ففاكهة «عطر العطور» كما يسميها الهنود غنية بمادة
الـ«بروميلني» املساعدة عىل الهضم واملفيدة للرشايني وضغط
الدم .كما يتم اللجوء إىل هذه املادة كونها مضادة لاللتهاب وتحد
من تأثري نزالت الربد والتهاب الحنجرة عىل صاحبها.
ومن خصائصها املفيدة أيضا مساهمتها يف تخفيف الوزن.
فالعيادات الخاصة بالنظام
الغذائي ،تنصح مرضاها بتناولها
ألنها تحرق الدهون
من ناحية وتخفف
من الشعور بالجوع
من ناحية ثانية.
وبعيد تجربة علمية
أجريت عىل 90

شخصا يعانون من مرض التهاب املفاصل تبني
بأن مادة الـ«بروميلني» التي تحتويها تساهم يف
تهدئة أوجاع هذه األمراض والتخفيف من معاناتها.
كما ينصح ملن يعاني من حروق معينة وضع قطعة من هذه
الفاكهة عليها إذ تبني بأنها تقيض عىل آثارها تماما .كما أنها
مفيدة للتخلص من الثآليل (تالولة) التي يعاني منها البعض
يف أمكنة مختلفة من أجسادهم.

كيف نختار فاكهة األناناس

 اللذيذة الطعم؟عملية اختيار فاكهة األناناس ترتكز عىل قاعدة ذهبية معروفة
أال وهي أن تكون أوراقها خرضاء يمكن نزعها عنها برسعة دون
الحاجة إىل القوة .ويمكن حفظها يف حرارة طبيعية ملدة ال تزيد
عن  48ساعة ويف الثالجة ألكرث من  4أيام.
هل األناناس المعلب يملك نفس
خصائص الطازج منه؟

ينصح خرباء التغذية باالبتعاد تماما
عن تناول فاكهة األناناس املعلبة.
فهي ال تحتوي عىل نفس ميزات
الطازجة منها ويغيب عنها تماما
إنزيم «بروميلني» بسبب التحلل
املائي الذي يصيبه لحفظه يف
سائل مشبع بالسكر .ولذلك ال
ترتدد من تناوله طازجا كي تستفيد

 6فوائد صحية لتناول الملح
لندن :يعد امللح أحد املكونات املهمة التي يحتاج إليها الجسم البرشي للحفاظ عىل توازن السوائل
بداخله ،كذلك لضمان عمل األعصاب والعضالت.
ويحتوي مركب كلوريد الصوديوم (املعروف باسم امللح) عىل  40%من الصوديوم و 60%من الكلوريد
من حيث الوزن .وباإلضافة إىل الصوديوم ،يحتوي امللح أيضا ً عىل البوتاسيوم والحديد والزنك
والكالسيوم.
وينصح الخرباء بأنه يجب أال تستهلك أكرث من  6غرامات من امللح يوميا ً .ومن الرضوري الحفاظ عىل
نسبة امللح واملاء املناسبة من أجل التمثيل الغذائي الفعال للجسم ،وذلك حسبما ذكر موقع «بولد
سكاي».
وهناك بعض الفوائد الصحية للملح العادي مثل:
• يساعد يف الوقاية من مرض السكري
حيث تتحول حساسية الجسم تجاه األنسولني إىل ضعف يف حالة استهالك نظام غذائي منخفض
امللح يوميا ً .وهذا من شأنه أن يؤدي إىل انخفاض قدرة الجسم عىل استقالب الجلوكوز مسببا ً
مرض السكري من النوع الثاني.
• يعزِّز صحة الفم
ينصح األطباء باستخدام املاء املالح كمسكن طبيعي لعالج القرحة يف اللثة التي
قد تكون ناجمة عن عدوى بكتريية بالفم .واستخدام املياه املالحة لشطف
اللثة من شأنه أن يوفر تأثري مهدئا ً فوريا ً.
• مكافحة نقص اليود
أحد أكرث مصادر اليود شيوعا ً هو امللح املعالَج باليود .فالجسم يحتاج إىل
اليود حتى يمكن إنتاج هرمون الغدة الدرقية .من خالل ما أثبتته العلوم
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من خصائصه التي تنعكس إيجابا عىل صحتك .فكوب واحد
من عصري األناناس املصنع يحتوي عىل  200سعرة حرارية فيما
الطازجة منها ال تحتوي إال عىل  80سعرة حرارية.
أطباق حلوة ومالحة محضرة مع "ملك الفاكهة"

 طبق الدجاج املحمر مع األناناسمع رشة من الشمر وكوب عصري أناناس و 2عود قرفة ونصف
كوب من املاء ،أغمري الدجاج وضعيه يف الفرن لنحو  60دقيقة.
فستتذوقني طبقا شتويا تلونه أشعة شمس األناناس املمزوج
مع األعشاب والزبدة واملزين بقطع األناناس عند تقديمه عىل
املائدة.
 طبق الروبيان (الجمربي) مع قطع األناناس الطازجةبعد تقشري فاكهة واحدة من األناناس ونزع عيونها القاسية من
رشحاتها وتقطيعها بأحجام صغرية ،ضعيها عىل النار بعد أن
تريش عليها ملعقتني كبريتني من الكزبرة الخرضاء وقطع بصلة
واحدة وكمية نصف فلفل أخرض .وبعد تنظيف كيلو واحد من
الروبيان وغسله أضيفيه إىل هذا املزيج إىل حني احمراره ثم
قدميه ساخنا كطبق مقبالت.
 أسياخ األناناس مع الخبز والعسلهو طبق سهل التحضري يتطلب شك قطع األناناس مع قطع
الخبز الغربي املعطر باألعشاب يف أسياخ خشبية .ومن ثم
ادخليها الفرن بعد أن تضعي يف قعر الصينية املستعملة ورق
مدهون بالزبدة .ريش عىل األسياخ العسل السائل وأخرجيها
بعد تقليبها ملدة  6دقائق وقدميها عىل املائدة.

الطبية ،فإن الجسم البرشي ال ينتج اليود بشكل طبيعي ،مما يجعل تناول اليود يف امللح مطلبا ً مهما ً.
إذا لم يكن هناك ما يكفي من اليود املوفّر للجسم ،فإن الغدة الدرقية قد تكرب لتستمر يف طلب الجسم
لهرمون الغدة الدرقية وبالتايل تؤدي إىل حاالت مثل قصور الغدة الدرقية.
• يعزز صحة القلب واألوعية الدموية
أثبتت الدراسات التي أُجريت عىل مدى سنوات أن امللح يلعب دورا ً مهما ً يف تحديد مستويات
ضغط الدم يف الجسم .وهذا بدوره له تأثري عىل صحة القلب واألوعية الدموية التي ترتبط يف النهاية
بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .ويمكن عالج انخفاض ضغط الدم عن طريق استهالك املزيد
من امللح ألن هذا يزيد من حجم الدم الذي يتدفق يف الرشايني ،وبالتايل رفع ضغط الدم.
• يمنع تقلصات العضالت
تشنج العضالت ظاهرة شائعة ويمكن أن تحدث نتيجة ملمارسة الرياضة ،أو تناول األدوية أو إدمان
الكحول .يمكن الحصول عىل راحة فورية مع تناول السوائل التي تحتوي عىل كمية جيدة من امللح.
األداء السليم للعضالت يخضع لتوافر املعادن والبوتاسيوم .ومن املعروف أن ملح البحر يحتوي عىل
كميات وافرة من هذا املعدن ،فملح البحر يس ّهل أيضا ً االمتصاص السليم للبوتاسيوم من األطعمة
األخرى املستهلكة ،وبالتايل فإن استهالك امللح يقي من التشنجات العضلية.
• يعالج إفراز اللعاب يف أثناء النوم
تشري التقارير إىل أن األشخاص الذين يفرزون لعابا ً يف أثناء النوم يعانون من نقص
امللح بالجسم ،وبالتايل نقص املياه ،لذلك تنتج الغدد اللعابية مزيدا ً
من اللعاب ملكافحة هذا النقص .ولذلك ،فمن املستحسن طبيا ً
رشب السوائل التي تحتوي عىل امللح قبل وقت النوم .هذا
يمكن أن يمنع إنتاج اللعاب الزائد .كما ارتبط ملح البحر
أيضا ً بعالج االكتئاب ،وفقا ً لدراسات بحثية .فلقد
أثبت العلماء أن ملح البحر يمكن أن يؤدي إىل إفراز
هرمونات مثل السريوتونني وامليالتونني .ومن املعروف
أن هذه الهرمونات لتسهيل التعامل مع اإلجهاد.
وبالتايل ،تمك ّنك من االسرتخاء والنوم جيدا ً يف الليل.

Pumpkin has only 41 calories per 1/2-cup serving
and is jam-packed with vitamin A, containing
336 percent of the daily recommended dietary
allowance for women and 269 percent for men.
Pumpkin also supplies vitamin C, iron, potassium,
magnesium and folic acid. Microwaving pumpkin
saves time and preserves nutritional benefits
because when you use the microwave, you don’t
need to cook the pumpkin in water, which takes
away some nutritional value.
Choosing the Right Pumpkin for Microwaving
Choose a pumpkin that has no blemishes or soft
spots. The shell should feel firm and the pumpkin
should have a 1- to 2-inch stem. The stem is an indication that the pumpkin is fresh. When you pick
up the pumpkin, it should feel solid and heavy,
rather than spongy. Also, choose a pumpkin that
has uniform coloring. If your pumpkin recipe calls
for 4 cups of cooked pumpkin, you will need about
a 5-pound pumpkin or two smaller pumpkins that
equal 5 pounds.
Preparing a Large Pumpkin
It takes little time to prepare your pumpkin for
microwaving. Simply cut a large, unpeeled pumpkin into quarters and cover the exposed pumpkin
flesh with waxed paper or parchment paper. Place
the four pumpkin pieces, skin side down, onto a
paper towel and microwave on high for approximately 5 minutes per pound. Rearrange the pieces
every 2 minutes, so the pumpkin cooks evenly
without any raw areas. Cooking times can vary,
depending on the wattage of your microwave.
Preparing a Small Pumpkin
If you have a small, round pumpkin, just prick the
pumpkin shell in several spots using a fork. The
small holes let the steam escape from inside the
pumpkin. Set the microwave on high and cook
the pumpkin for about 20 minutes. Rotate the
pumpkin every few minutes for even cooking.
After cooking the pumpkin, let it sit for 5 minutes,
and then cut it in half and remove the seeds. Next,
spoon out the cooked pumpkin and use it in your
pumpkin recipe.
More Than Pumpkin Pie
Pumpkin pie is one of the traditional ways to
include pumpkin in your diet, but there are many
other alternatives for serving this versatile food
and incorporating it into your meal plan. For
example, spread pumpkin butter on whole grain
toast for a nutritious start to your day, or eat a
slice of pumpkin bread or a pumpkin muffin with
your morning coffee or tea. Add pumpkin chunks
to homemade soups and stews or serve pumpkin
puree, flavored with cinnamon and molasses
or your favorite herbs, as a side to your main
meal for lunch or dinner. Use pumpkin in
any cookie recipe, like oatmeal pumpkin
cookies or pumpkin drop cookies, to enjoy
the nutritional benefits of
pumpkin in a sweet treat
other than pie.
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نساء عربيات رائدات واجهن الصعوبات ورفعن شعار:

المرأة ال تعرف المستحيل!!

تعب عن طريق طويل سلكته املرأة العربية ،يف نضالها ألجل نيل حقوقها يف التعليم والعمل ،فربعت يف عالم األعمال والسياسة والعلوم والطب  .يف هذا
«رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة» ...مقولة ّ
التحقيق نساء عربيات رائدات يف املجال العميل الذي اخرتنه ،لم تكن طريقهن مفروشة بالورود ،بل واجهن الكثري من الصعاب التي تحتاج من اإلنسان ،بغض النظر عن جنسه ،إىل الكثري من
اإلرادة والتصميم واملثابرة ،ليحققن نجاحات متتالية ،وليصبحن نماذج ملهمة للكثري من الشابات يف عاملنا العربي  .إنهن س ّيدات من هذا العرص تصدق فيهن مقولة األديب املرصي قاسم أمني  « :إن
ما أقامه التم ّدن الحديث من البناء الشامخ ،وما وضعه من األصول الثابتة إنما ُش ّيد عىل حجر أسايس واحد هو املرأة ».

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة :نعم لإلستثمار في الثقافة

نجاة بلقاسم تكافح العنصرية في المدارس الفرنسية

لبنى بنت سليمان العليان :تابعت أحالمها حتى حققتها

أول وزيرة لإلعالم والثقافة يف دول مجلس التعاون الخليجي .ت ّم تعيينها وزيرة للثقافة بعد
فصل اإلعالم عن الثقافة عام  .2010خرجت من التشكيلة
لتعي عام  2015رئيسة هيئة
الوزارية الجديدة عام ّ ،2014
البحرين للثقافة واآلثار .تش ّدد الشيخة مي عىل أن االهتمام
بالتاريخ وباملوروث الحضاري مهم ج ًدا للثقافة ،كما أن
االستثمار يف القطاع الثقايف وربطه باالقتصاد هو دليل اهتمام
إضايف .وقد ترجمت هذا االهتمام ،بتطوير قطاع الثقافة من
وأسست رشاكة ما
خالل مرشوعها «االستثمار يف الثقافة» ّ
واملؤسسات املالية واملرصفية .رأست مجلس
بني قطاع الثقافة
ّ
إدارة املركز اإلقليمي العربي للرتاث العاملي ،واملجلس األعىل
للسياحة يف مملكة البحرين .أنشأت عد ًدا من املراكز الثقافية،
وأدارت مجموعة متنوعة من البيوت الفنية ،منها :مركز الشيخ
إبراهيم للثقافة والبحوث ،وبيت عبدالله الزائد لرتاث البحرين
الصحايف .تم اختيارها رئيسة لِلَجنة الرتاث العاملي يف اليونسكو
يف دورتها الخامسة والثالثني .وفازت بلقب الشخصية اإلعالمية
الخليجية لعام  .2010واختارتها مجلة «فوربس» من بني أقوى
 50شخصية عربية .حازت جائزة «كولبري لإلبداع والرتاث» الفرنسية ،ووسام الرشف الفرنيس
الوطني بدرجة فارس ،وجائزة املرأة العربية املتميزة يف مجال القيادة اإلدارية من مركز دراسات
املرأة ،يف العاصمة الفرنسية ،باريس.

لم يرحب الجميع يف فرنسا بصعود وزيرة التعليم الفرنسية ذات األصول املغربية نجاة فالو
وجه املسلمون يف فرنسا االنتقادات إليها إثر
بلقاسم الصاروخي يف عالم السياسة .فقد ّ
دعمها الخط العلماني الفرنيس عىل حساب اإلسالم .كما هوجمت بلقاسم من وسائل اإلعالم
ِ
املحافظة ،ورأوا أن تعيينها يف منصبها الجديد هو بمثابة «استفزاز» وسط توقعاتهم بأنها
تسعى ألسلمة املدارس الفرنسية .وكان ر ّدها من طريق تأمني تمرير القوانني التي تعكس
الليربالية العلمانية للحزب االشرتاكي الحاكم ،بما يف ذلك حظر املضايقات الجنسية وتدابري
تعزيز املساواة بني الجنسني.
ففي الوقت الذي تعرتف فيه بلقاسم ،أحد النجوم الصاعدين يف الحزب االشرتاكي الفرنيس
الحاكم ،بأن مسارها يبدو غري اعتيادي بالنسبة اىل كونها من املهاجرين إىل فرنسا ،نجدها
تشجع باقي األطفال املهاجرين عىل عدم التخيل عن أحالمهم.
املغربية نجاة بلقاسم التي باتت أول امرأة تشغل منصب وزيرة للتعليم يف فرنسا ،ال تخجل من
الترصيح لوسائل اإلعالم بأنها كانت ترعى املاعز يف قريتها االمازيغية ،فهي التي دافعت بقوة
عن إدراج اللغة العربية يف املقررات املدرسية الفرنسية تحت قبة الربملان الفرنيس ،مربز ًة
أهمية تدريس اللغة العربية كباقي اللغات ،من بينها الرتكية والربتغالية ،ومعتربة أنها
وسيلة تجعل التالمذة ينفتحون عىل حضارات العالم.

لبنى بنت سليمان العليان ،هي أول امرأة سعودية يتم انتخابها يف عضوية مجلس إدارة
البنك السعودي -الهولندي .وضعت العليان كل العوائق االجتماعية جان ًبا ،وتابعت أحالمها
حتى حقّقتها ،فربزت يف عالم املال واألعمال لتختارها مجلة «أرابيان بيزنس االقتصادية»
ثاني أقوى شخصية نسائية عام  2011ضمن قائمة أقوى  100سيدة عربية .تلعب العليان
رئيسا يف مبادرات عاملية عدة تتبنى مبدأ اإلصالح يف منطقة الرشق األوسط ،خصوصًا يف
دورا ً
ً
«مجلس األعمال التجارية العربي» التابع للهيئة االقتصادية العاملية .ال يقترص عمل العليان
عىل األعمال والتجارة واملال فحسب ،وإنما تدافع بقوة وعزم من أجل تق ّدم املرأة
وتمكينها يف اململكة العربية السعودية
ويف العالم .وقد أنشأت عام  2004برنامج
العل ّيان للعمل الوطني النسائي للتوظيف
والتطوير «أون وورد»  ONWARDبهدف
زيادة عدد املهنيات اللواتي ال يشك ّلن
سوى نسبة ضئيلة من إجمايل
القوى العاملة يف اململكة العربية
السعودية ،ويعمل الربنامج عىل
إعداد املنتسبات لتويل مناصب
قيادية تنفيذية يف املستقبل.
ولم تكتف العل ّيان بذلك،
بل فتحت مجموعتها
التجارية أمام املرأة
السعودية ،وبإرشاف منها
جعلت لهن مكانة مرموقة
وتأثريًا يف القرارات الصعبة ،وتقول العل ّيان« :أنا لست امرأة متشددة،
ولست من دعاة تعيني النساء يف املناصب بشكل مصطنع ،لكنني من
دعاة نظام محايد يف ما يتعلق بالنوع االجتماعي».
وعن مفتاح نجاح املرأة ،تقول العليان« :يتمثل أحد املفاتيح الرئيسة
لنجاح أي امرأة يف قطاع األعمال يف اململكة العربية السعودية يف تأمني
حصولها عىل الفرص املتساوية للتمك ّن من املساهمة واملشاركة يف التنمية
االقتصادية للبالد» ،مشرية إىل أن استقرار املجتمع مرتبط بتعليم املرأة
السعودية وتدريبها ،وأ ّن التحديات يف مجال العمل ال تزال قائمة يف وجه
املشجع ،ال بد من أن تتفاعل
النساء السعوديات ،ورغم
التوجه الحكومي ّ
ّ
املؤسسات املجتمعية مع املرأة لتدعم وجودها اىل جانب الرجل يف مجاالت
العمل .وعن دور الرجل يف حياتها ،تفتخر العليان بدعم الرجل لها يف مسريتها،
دورا خاصًا يف حياتي ،فهناك ثالثة رجال
وتقول« :أنا محظوظة للعب الرجل ً
أث ّروا يف حياتي ،والدي رحمه الله ،وزوجي ،وشقيقي األكرب خالد».
منحها ملك السويد كارل السادس عرش غوستاف ،عام  2012الوسام امللكي
السويدي للنجم القطبي من الطبقة األوىل .وهي أول امرأة سعودية تنال هذا
تكريما لجهودها يف تعزيز العالقات بني بالدها والسويد ،كونها الرئيسة
الوسام،
ً
التنفيذية ملؤسسة العليان .كما تولت قيادة العديد من الرشكات السويدية يف
السعودية ،باإلضافة إىل مبادراتها املميزة يف العمل التطوعي والنشاطات
الخية.
ّ

لميس الحديدي :تلقيت تهديدات وكنت أستمد قوتي من
المرأة المصرية

هي من أجرأ املذيعات عىل الفضائيات املرصية ،وال تخجل
من الكشف عن ميولها السياسية ،إيمانا ً منها بأنها مذيعة
موضوعية وليست مذيعة محايدة ،وتقول« :كوني مذيعة
موضوعية وأعلن دائما ً عن مواقفي السياسية ،منذ اندالع ثورة
 25يناير ،جعلني أدفع رضيبة ذلك أحيانا ً ،نظرا ً للتهديدات
التي كنت أتلقاها بسبب موقفي املعادي لجماعة اإلخوان
اإلرهابية يف ظل سيطرتهم عىل الساحة السياسية منذ عام
 ،2011فأنا كنت شديدة الوضوح ،وجمهوري يدرك مواقفي
جيدا ً ،فإما أن أقدم معلومات دقيقة وصحيحة تحرتم عقل
الجمهور ،أو أمتنع عن الظهور».
وتضيف مليس أن الصعاب التي واجهتها بسبب موقفها
السيايس أث ّرت يف أمان أرستها يف فرتة ما ،خاصة أن زوجها املذيع
عمرو أديب كان أيضا ً من املعارضني لنظام اإلخوان ،وتقول« :كنا
نتلقى كما ً هائالً من التهديدات ،لكنني كنت أستمد قوتي من
املرأة املرصية ،التي خاضت تحديات كثرية ،فاملرأة املرصية سجلت حضورا ً دائما ً يف املشاركة
السياسة ،ولم تتوان عن تقديم الدعم للوطن ،فتطوعت لتمريض عنارص الجيش املرصي قبل
انتصار  1973عىل سبيل املثال ،ويف اآلونة األخرية أصبحت تو ّدع ابنها وهو متوجه ليؤدي
الخدمة العسكرية يف سيناء ،وال تعلم هل سيكون يف اللقاء املقبل حيا ً أم ستلقاه شهيدا ً».
تؤكد مليس أن إيمانها بدور اإلعالم يف بناء الوطن هو األمل الذي يدفعها للصرب واملثابرة ،واألمل
يف تغيري وجهات نظر بعض جمهورها الخاطئة من طريق تقديمها معلومات دقيقة وصحيحة،
وهذا ما تعمل عليه جاهدة.
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تميزت
لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي :مسيرة ّ
بعمل دؤوب

شغلت لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي مناصب وزارية عدة .البداية كانت عام
 2004حني ُع ّينت وزير ًة لالقتصاد والتخطيط
فكانت أول وزيرة إماراتية ،ثم أُعيد تعيينها
وزيرة للتجارة الخارجية عام  2007ويف عام
ُ 2013ع ّينت وزيرة للتنمية والتعاون الدويل،
وتشغل حال ًيا منصب وزيرة دولة للتسامح
منذ عام .2016
تم اختيارها ضمن قائمة أقوى
نساء العالم ،إذ صنّفتها مجلة
«فوربس» األمريكية كأقوى
امرأة عربية ،وحلّت يف املرتبة
 70عامل ًيا ضمن القائمة الرئيسة
ألقوى الشخصيات العاملية
يف
النسائية التي ضمت  100سيدة
العالم.
تم ّيزت القاسمي بعملها الدؤوب يف مجال تمكني املرأة والدفاع
عن قضاياها ،فقد مث ّلت اإلمارات يف املنتدى االقتصادي العاملي الذي ُيعقد كل سنة .وحرضت
املنتديات التي ُعقدت يف كل من نيويورك ودافوس ،وتحدثت يف الجلسات النقاشية ،ورأست
العديد منها.
وتدرجت يف املسؤوليات .فقد شغلت
واملتابع ملسرية القاسمي العملية ،يجدها س ّيدة عملت بكد،
ّ
منصب املدير املسؤول عن إدارة أنظمة املعلومات يف سلطة موانئ دبي واملنطقة الحرة لجبل
عيل لفرتة تزيد عىل سبع سنوات .وشغلت قبل ذلك منصب مدير فرع دبي يف الهيئة العامة
للمعلومات .ورأست عام  2001الفريق التنفيذي لحكومة دبي اإللكرتونية ،وكانت املسؤولة عن
مبادرات حكومة دبي اإللكرتونية ،واملعنية بتطوير مبادرات الحكومة اإللكرتونية وتنظيمها يف
مختلف هيئات ومؤسسات القطاع العام .والالئحة تطول...

مريم المنصوري ...أول إماراتية تقود طائرة مقاتلة
من منا لم ت ُصبه الدهشة عندما أُعلنت مشاركة شابة إماراتية يف الحرب عىل
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اإلرهاب والتحليق بطائرة حربية إىل جانب إخوتها اإلماراتيني
يف السالح .إنها مريم حسن سالم املنصوري أول إماراتية تحمل
رتبة رائد طيار يف سالح الطريان اإلماراتي.
ُولدت مريم حسن سالم املنصوري يف العاصمة اإلماراتية أبو
مكونة من ست بنات وثالثة أوالد .تخرجت يف
ظبي ،يف أرسة ّ
الثانوية العامة -القسم العلمي بمعدل  93يف املئة .بعدها،
التحقت بجامعة اإلمارات وحصلت عىل بكالوريوس لغة
إنكليزية وآدابها بمعدل امتياز .ثم التحقت بالقوات املسلحة
العامة بقرار شخيص ودعم من األهل لرغبتها يف أن
بعد الثانوية ّ
ً
مفتوحا للعنرص النسائي
مقاتل ،لكن لم يكن املجال
طيارا
ً
تكون ً
حينها ،فالتحقت بالعمل يف القيادة العامة للقوات املسلحة
لسنوات عدة ،وعند فتح املجال للعنرص النسائي لاللتحاق
بكلية الطريان ،كانت املنصوري أول من بادر باالنضمام إىل هذا
املجال الذي كان الدافع األول اللتحاقها بالقوات املسلحة .وقد
نجحت يف الوصول إىل مرتبة رائد مقاتل عىل طائرة «أف .»16
يف أيار /مايو عام  ،2014حصلت املنصوري عىل جائزة الشيخ محمد بن راشد للتميز ضمن أول
تكرم يف فئة جديدة هي «فخر اإلمارات» ،وقلّدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
مجموعة ّ
رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ميدالية تحمل اسمه.
التحاق املرأة اإلماراتية باملؤسسة العسكرية ومشاركتها باقتدار وتم ّيزها يف الدورات التدريبية
عبت عنها بوضوح الرائد الطيار مريم حسن سالم
واإلدارة ومختلف صنوف العمل العسكري ّ
املنصوري الحائزة «ميدالية فخر اإلمارات» التي ت ُمنح ألبناء اإلمارات الذين أضحوا قدوة
ونموذجا رائ ًدا للمواطن اإلماراتي.
للشباب،
ً
تغريد حكمت أول قاضية عربية في المحكمة الجنائية الدولية:
ُ
قهرت التقاليد والسرطان

تعد األردنية تغريد حكمت ،أول قاضية عربية يف املحكمة الجنائية الدولية ،وتحتل اليوم مركزا ً
مرموقا ً محليا ً ،باعتبارها عضوا ً يف مجلس األعيان يف بالدها ،فضالً عن التكريم الدويل لها ،حيث
فازت بالكثري من الجوائز ،أشهرها جائزة املرأة املتميزة عامليا ً يف مجال القانون الدويل ،باإلضافة
إىل حيازتها عددا ً من األوسمة .لم تكن رحلتها مفروشة بالورود ،بل قهرت التقاليد واملرض معا ً
للوصول إىل القمة.
تخرجت من جامعة دمشق بعدما حازت إجازة يف الحقوق ،حيث كانت تحلم منذ صغرها بارتداء
ّ
أجلت الفكرة لبعض الوقت ،وواصلت العمل يف
ثوب القضاة واملحامني ،لكن مسؤوليتها كأ ٍّم ّ
شب
التدريس حتى عام  ...1982بعدها طلبت اإلحالة اىل التقاعد واتجهت اىل املحاماة بعدما ّ
أوالدها واعتمدوا عىل أنفسهم ،حيث عملت يف مكتب شقيقها طاهر حكمت ،وكانت شغوفة
بالقضايا الخاصة بالعنف ضد املرأة والطفل ،ويف الوقت نفسه انخرطت يف العمل التطوعي يف
مؤسسات املجتمع املدني ،وترأست لجانا ً قانونية لتعديل الترشيعات املتعلقة باملرأة والقضاء
عىل التمييز ،وقد تمك ّنت وزمالئها يف تعديل كثري من الترشيعات،
وشاركت عام  1995يف مؤتمر بكني ،وكان من أهدافه العمل عىل
إعادة تقييم القوانني واألنظمة ذات العالقة بوضع املرأة يف دول
مختلفة.
وعن تعيينها أول قاضية يف األردن تقول« :بعد  14عاما ً من
العمل واملثابرة واالجتهاد؛ يف مناخ ذكوري ال يستسيغ وجود
املرأة يف املحاكمُ ،ع ّينت أول قاضية يف تاريخ األردن بعد منافسة
خمس محاميات ،وبالتايل كان هذا فاتحة خري لدخول املرأة
األردنية القضاء؛ ويزيد عدد القاضيات حاليا ً عىل  250قاضية».
طموح تغريد حكمت لم يتوقّف عند تعيينها أول قاضية يف
األردن بل تخطى الحدود الجغرافية لتكون أول قاضية عربية
مسلمة يف تاريخ املحكمة الجنائية الدولية يف الهاي.
عن قهرها للمرض والتقاليد الرافضة لعمل املرأة تقول« :دهمني
الرسطان ،لكنني انترصت عليه ،ولم أترك للمرض أو العالج العنان ليؤثر يف عميل وحياتي،
وكانت الفرتة األخرية هي األكرث صعوبة ،وكنت أشكر الله دائما ً عىل إيماني بأن الحياة يجب
ومرها ،وأن الله سبحانه وتعاىل أوجد يف كل إنسان طاقات ذاتية ،إذا أحسن
أن نتقبلها بحلوها ّ
استخدامها تغلب عىل الصعاب ،ورغم أنني أملك تأمينا ً صحيا ً يمك ّنني من تلقي العالج يف
فضلت العالج يف األردن ،فكنت أحرض إىل عمان بعد العملية مبارشة وأبقى
أمريكا أو بريطانياّ ،
فيها أسبوعا ً ألخذ العالج الكيماوي ،ثم أغادر إىل تنزانيا ،بثالث طائرات ذهابا ً وثالث طائرات
إيابا ً ،وأكمل املحاكمات ملدة أسبوعني.
تؤكد تغريد حكمت أن زوجها العامل األول والرئيس يف مسرية نجاحها ولوال دعمه لها يف كل
مراحل حياتها ملا وصلت اىل ما هي عليه اليوم.
ً
هدى ّ
تأثيرا في عالم الجمال
قطان :األكثر
نموا يف املنطقة
هدى قطّان هي رائدة أعمال والرشيك ّ
املؤسس إلحدى ماركات التجميل األرسع ً
«هدى بيوتي»  ،Huda Beautyوتشتهر عىل الصعيد العاملي بصفتها إحدى أبرز الشخصيات
تحولت هدى
مدونات جمال حول العالمّ .
املؤثرة يف عالم الجمال ،وهي واحدة من بني أفضل ّ 10
قررت
قطّان من خبرية تجميل إىل صاحبة رشكة ،حيث بدأت مسريتها الثورية عام  2010حني ّ
فحولت
االنسحاب من عالم الشؤون املالية لتحقّق حلمها برتك بصمة يف مجال التجميلّ .
ٍ
مدونتها الجمالية عام ،2010
شغفها منذ ذلك الحني إىل نموذج عمل ناجح
ومتنامّ .
أسست هدى ّ

ملساعدة النساء حول العالم عىل تعلّم كيفية تحسني نظام
مفصل
العناية بجماله ّن من طريق استعراض املنتجات بشكل ّ
مدونتها عىل عدد هائل
وإقامة برامج تعليم تفاعلية .حصلت ّ
من املتا َبعات ،أي ما يعادل املليوني مشاهدة يف كل شهر .ورغم
فيض إنجازاتها حتى اآلن ،تعترب هدى أ ّن ال حدود لفرص النمو.
فقدرتها عىل التفكري بشكل مختلف ،واتباع نهج غري تقليدي،
وطريقتها يف إدارة األعمال ،كلها عنارص ساعدتها عىل اكتساب
قاعدة جماهريية مؤلفة من نساء من جميع األعراق واألعمار.

منال رستم :الطبيبة التي تسلقت جبل الهيمااليا وشاركت في
ماراثون سور الصين العظيم

منال رستم ،طبيبة صيدالنية 37 ،عاما ً ،أشهر ع ّداءة مرصية ،وأول فتاة مرصية تشارك يف
ماراثون سور الصني العظيم عام  ،2016تؤكد أنها تعشق أيضا ً تسلق الجبال ،وتتمنى أن تكون
أول مرصية تصعد اىل قمة إيفرست ،وهي أعىل قمة يف العالم ،خالل عام  ،2017حيث بدأت
رحلتها األوىل بجبل كليمنجارو يف تنزانيا ،أعىل جبل يف القارة السمراء ،املق َّدر ارتفاعه بـ 5895
مرتا ً .ويف  2013نجحت منال يف تسلق جبل كينيا ،ثاني أعىل قمة جبلية يف أفريقيا ،والبالغ
ارتفاعه  5199مرتا ً ،ثم تسلقت يف عام  2015أعىل قمة جبال يف أوروبا ،وخامس أعىل قمة يف
العالم ،وهي قمة «إلربوس» يف روسيا ،ويبلغ ارتفاعها  5642مرتا ً ،ويف  2016بلغت قمة جبل
الهيمااليا املقدر ارتفاعه بـ  5363مرتا ً.
وعن الصعوبات التي اعرتضت طريقها وتغلبت عليها بإيجابية،
تقول منال« :صعود الجبال ليس أمرا ً سهالً ،بل هو محفوف
باملخاطر ،لكنني أتغلب عىل الصعاب بتكثيف التمرينات،
فمثالً أوىل رحالتي يف  2017كانت تسلّق جبل أكونكاجوا يف
أمريكا الجنوبية ،وهو ثاني أعىل قمة جبال يف العالم ،حيث
يبلغ ارتفاعه  6960مرتا ً ،وكل هذا استعدادا ً لبلوغ قمة إيفرست
هذا العام ،لكنني لم أوفق ،حيث دهمتني عاصفة ثلجية يف
أثناء صعودي اىل الجبل واضطررت لالنتظار يف إحدى الخيم
املنصوبة عند سفح الجبل ملدة ثالثة أيام ،مما أثر يف صحتي
سلبا ً ،فقررت العودة والرتكيز أكرث يف التمرينات وخوض التجربة
الحقا ً».
وتتابع« :من الصعوبات النفسية التي تعرضت لها يف حياتي،
رفض أن تمارس الفتاة رياضة الركض يف مرص ،فأنا مرصية لكنني
كنت أعيش يف الكويت منذ صغري ،وأكملت تعليمي الثانوي فيها،
وألنني تعلمت يف مدرسة دولية ،كانوا يشجعوننا عىل ممارسة الرياضة ،وكان الركض هو الرياضة
األحب إىل قلبي ،وكنت أهرول يف كل مكان ،وعندما عدت إىل مرص من أجل االلتحاق بكلية الصيدلة،
عيل قاسيا ً ،فحتى األطفال
اعتقدت أنه يمكنني الركض بسالم يف شوارع مرص ،لكن كان التهكم َّ
كانوا يلحقون بي ويسخرون مني بصوت عا ٍل ،ورغم ذلك لم أستسلم وكنت أرص عىل االستمرار
غيت تلك
يف نشاطي ،لكن مجموعات الركض التي تشرتك فيها الشابات املرصيات كل يوم جمعة ّ
الثقافة تماما ً ،وكرست حق الفتاة يف ممارسة الرياضة يف الشارع ،كما أغتنم كل املناسبات الرياضية
التي أشارك فيها يف مرص لدعم هؤالء الفتيات».
العداءة االستثنائية
نوال المتوكل
ّ

ُولدت الع ّداءة املغربية نوال املتوكل يف مدينة الدار البيضاء عام
 ،1962حيث استطاعت أن تكتب اسمها بأحرف من ذهب يف تاريخ
تتوج بامليدالية الذهبية
«أم األلعاب» ،كأول ع ّداءة مغربية وعربية َّ
يف األلعاب األوملبية يف لوس أنجلوس عام .1984
وبعد مشوار حافل بالتتويجات والجوائز ،دخلت الع ّداءة املغربية
ُعي يف منصب النائب األول لرئيس
مجال التسيري كأول عربية ت ّ
اللجنة األوملبية ،كما رأست اللجنة املتخصصة يف تقييم ملفات
ترشيح الدول الخاص بأوملبياد  ،2016والتي حظيت مدينة ريو
دي جانريو برشف استضافتها.
وإىل جانب منصبها يف االتحاد الدويل أللعاب القوى ،تقلّدت نوال
املتوكل منصب وزير الشباب والرياضة يف املغرب يف حكومة .2007

المقدم سوزان الحاج حبيش :المرأة األقوى في لبنان

املقدم سوزان الحاج حبيش ،إنها األم والزوجة ،التي يمكن وصفها بأقوى امرأة يف لبنان ،فهي
رئيسة مكتب الجرائم اإللكرتونية وحماية امللكية الفكرية يف قوى األمن الداخيل ،وأول ضابطة
تنضم إىل صفوف قوى األمن الداخيل .ولدت سوزان وترعرعت يف الكورة ،شمال لبنان ،ونالت
شهادة البكالوريوس يف الكمبيوتر وهندسة االتصاالت من جامعة «البلمند» ،كما حصلت عىل
درجة املاجستري يف علوم الكمبيوتر ،انخرطت بعدها يف صفوف قوى األمن الداخيل عام ،2001
وقد خضعت للعديد من الدورات التدريبية يف لبنان وخارجه حيث نالت املرتبة األوىل يف دورة
تدرجت يف السلك العسكري
أُقيمت يف الواليات املتحدة األمريكية شاركت فيها اثنتا عرشة دولةّ ،
حتى رتبة مقدم ،كما تقلّدت العديد من املناصب ،منها :رئيسة الفرع اإلداري ملصلحة االتصاالت،
رئيسة الفرع التقني لقسم مكافحة اإلرهاب ،ورئيسة دورة الرقباء املتمرنني -اإلناث ،وأصبحت
عام  2012رئيسة مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية وحماية امللكية الفكرية ،باإلضافة إىل إنشائها
مكتب «الحقوق ،املساواة والتنوع» يف قوى االمن الداخيل.

0085

تشغل املقدم سوزان الحاج العديد من املراكز الرشفية ،فهي منذ عام  2005مستشارة لعدد من
الجمعيات التي تكافح املخدرات وتعمل عىل صون حقوق املرأة ،كما أنها
ضابط ارتباط األنرتبول يف لبنان ،ومنسقة وزارة الشؤون االجتماعية،
وعضو يف الجمعية العاملية للرشطة النسائية ،كذلك ألقت العديد من
املحارضات يف لبنان وخارجه عن الجرائم االلكرتونية وتبييض األموال
عرب شبكة اإلنرتنت.
نالت خالل مسريتها يف قوى االمن الداخيل العديد من الجوائز
التقديرية ،فهي حائزة شهادة تقدير من مسؤول التنسيق ملكافحة
اإلرهاب يف أسرتاليا ملساهمتها يف التنسيق ملكافحة اإلرهاب ،وجائزة
الشجاعة من وزير الداخلية والبلديات يف لبنان النتخابها امرأة
نموذجية عىل املستوى الدويل تعمل يف سلك الرشطة للعام ،2010
جائزة « »JSMTمن اململكة املتحدة ملشاركتها يف تطبيق مرشوع
«الحق ،املساواة والتنوع يف الرشطة» ،جائزة الجدارة والرشف من
ّ
رابطة خريجي برامج وزارة الخارجية األمريكية لعملها املتم ّيز
والتزامها يف تطوير املجتمع اللبناني ،كما تم تكريمها يف دبي عام  2014يف احتفال درع الحكومة
اإللكرتونية الخامسة ،وتسلّمت جائزة درع الريادة يف اإلدارة الحكيمة ،ويف العام نفسه حازت
تقديرا لجهودها البنّاءة.
ميدالية وزارة الداخلية والبلديات
ً
بثينة كامل :حاربت الفساد والظلم وكنت أول امرأة تترشح
للرئاسة في مصر

وجهت اإلعالمية بثينة كامل صفعة جديدة اىل املجتمع املرصي ،عندما قررت الرتشح كأول امرأة
ّ
اىل انتخابات الرئاسة يف عام  ،2012لتكرس بذلك «تابو» التمييز بني الذكور واإلناث يف ما يخص
املناصب العليا يف الدولة ،وتقول« :أؤمن بدوري السيايس منذ كنت طالبة يف جامعة القاهرة،
ُحص
فطوال الوقت كنت عضوا ً يف اتحاد الطلبة ،كما كنت متمردة عىل األدوار النمطية التي ت َ
فيها املرأة ،نظرا ً اىل خلفيتي السياسية ،وكان أول تمرد يف حياتي العملية عندما قررت التوقف
عن تقديم نرشة األخبار يف اإلذاعة املرصية ،بسبب التناقض بينها وبني واقع املجتمع ،فقدمت
فكرة برنامج «اعرتافات ليلية» ،وكان من أنجح الربامج اإلذاعية
عىل اإلطالق ،وطوال تلك الفرتة كنت معنية بحقوق املرأة كجزء
ال يتجزأ من معارضتي السياسية ،والتي بسببها كنت أحد
مؤسيس حركة «شايفينكم» ،وكانت هذه الحركة معنية بمكافحة
الفساد الحكومي ومعالجته ،وتقديم املساعدات ألولئك الذين
تعرضوا لالضطهاد بسبب نضالهم ضد الفساد».
وتتابع« :لم أتخيل أنني سأكون يوما ً أول مرشحة للرئاسة،
وسأفتح األبواب ملشاركة سياسية أكرب للنساء ،خاص ًة أن الحزب
الوطني الحاكم وضع يف عام  2007قوانني تك ّبل األفراد الذين
عيل أن أعرتف بأن لوال ثورة 25
يريدون الرتشح اىل الرئاسة ،لكن َّ
يناير  2011ملا تجرأت عىل الرتشح».
وتنهي بثينة كامل حديثها قائلة« :لوال إيماني باألمل يف اإلصالح
السيايس ،لفقدت حماستي خالل رحلتي يف مكافحة الفساد ،لكن ذلك
األمل هو الذي غري حياتي نحو األفضل ،وجعلني أيقونة للنساء يف ما يخص املشاركة السياسة».
الفنانة والمخرجة نسرين فاعور :أهدف الى تطوير الوعي
الثقافي الفني

الفنانة واملخرجة نرسين أحمد حمود فاعور 44 ،عاما ً ،واملولودة يف بلدة ترشيحا يف الجليل األعىل،
هي مدربة يوغا ومرشدة ومحارضة يف موضوع تطوير الوعي الذاتي تجاه الجسم والدماغ والنفس
بأدوات الدراما واليوغا ،ومن مؤسيس ملتقى «بطاقتي» لإلبداع واإلنتاج الفني يف بريزيت ،تقول:
«حصلت عىل جائزة «املهر العربي» يف مهرجان دبي السينمائي
كأفضل ممثلة عن دوري يف فيلم «أمريكا» للمخرجة شريين دعيبس،
كما ُرشحت لعدد من الجوائز العاملية كأفضل دور نسائي.
شاركت يف الكثري من املهرجانات العاملية ،مثل مهرجان كان
وساندنس ودبي والقاهرة واإلسكندرية وأيام قرطاج السينمائية،
كما شاركت يف لجان تحكيم األفالم يف مهرجان مسقط الدويل،
وأيضا ً يف مهرجان ماملو ،وأشارك حاليا ً يف تنظيم مهرجانات
السينما الفلسطينية يف عدد من النشاطات املحلية والعاملية».
وتتابع« :قدمت الكثري من األعمال املرسحية كممثلة وأيضا ً
كمخرجة ،وشاركت يف عدد من املهرجانات العاملية واملحلية،
من أهمها «أيام قرطاج املرسحية» و«مهرجان املرسح العاملي»
يف سيبيو يف رومانيا و«مهرجان الحكايا» يف ويلز يف بريطانيا،
وعملت يف جامعة إيسن يف أملانيا للفنون األدائية كمحارضة يف موضوع تطوير الوعي الذاتي من
خالل أدوات الدراما واليوغا وعلم الطاقة كإرشاد املمثلني وإعدادهم ،كما أنني من مؤسيس رشكة
«بطاقتي» لإلبداع واإلنتاج الفني ،والتي تهدف اىل تطوير الوعي الثقايف الفني من أجل تشكيل
بطاقة وطنية تشمل كل فلسطني التاريخية».
نهدف اىل تطوير هذه املؤسسة يف مدينة بريزيت ،كما نسعى إىل تشكيل الهوية اإلنسانية
الوطنية من خالل تطوير طاقاتنا الذاتية ،فامللتقى مع ٌد لتقديم ورشات عمل فنية وتطوير إنتاج
املهمشة وخلق
فني لكل فئات املجتمع يف محاولة منا لتطوير الوعي الفني الثقايف يف املجتمعات ّ
مساحات ورصح فني للمبدع الفلسطيني املحيل».
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ظ الكرامة
ُ الفلوس إياها تحف
بدون أي التفاتة إىل أن
َ
ِ
املجتمعات من رشو ٍر الله
 وتقي،اإلنسانية
وحده يعل ُم
َ
.مداها
ٍ
طريف
وكان مفهو ُم العدالة االجتماعية محصورا ً يف حل
الشاب الغني من البنت الفقرية أو
أحادي وهو أن يتزوج
ُ
.بالعكس
ٍ وبدون أي
ً ومع اإلقرار أن ثمة أعماال،ميل للتعميم
:أعود ألتساءل
،اإلعجاب إن لم يكن االنبهار
تستدعي
ُ
َ
ِ
الدرامية العربية تبحثُ عن
ملاذا ما زالت معظ ُم األعمال
ُاإلثارة الفارغة؟ يف حني ما زال املتلقي العربي يبحث
ِ  وعما يعينُه عىل فهم،عن ذاته فيها
 ومساعدته،نفسه
ِ
تساعده
التي
األعمال
 وعن،وتعقيداتها
يف إدارة حياته
ُ
تالزمه
عىل التخفيف من حالة االحتقان واالختناق التي
ُ
تزيد من منسوبهما لتدخلَه
 وليس تلك التي،ليل نهار
ُ
ِ
ِ
ٍ
يقف
،اليأس والعدمية
حالة من
بطواعية إىل
ُ الحالة التي
ِ
!ًمشارفها أصال
عىل
ً كما لم يعد كافيا
تصوير األحداث يف األماكن الفارهة من
ُ
ٍ
ً  ولم يعد كافيا،وفلل وقصور
املنسوب الطافح من
مكاتب
ُ
البذخ واألناقة املفتعلة يف الشكل كما نرى مؤخرا ً يف معظم
 إن لم يطرأ،ً ذلك كله لم يعد ُمقنعا ً أو مقبوال،األعمال
 مجرد إشارات،التطور الطبيعي املفرتض عىل املضامني
ُ
ٍ
إجابات مقنعة ملشاهدين أعتقد
تجد
وتساؤالت آمل أن
َ
!أنهم أُتخموا بالسطحية واالستخفاف والتفاهة
٭ كاتبة أردنية ووزيرة سابقة

ٍ
مزيد من اإلثارة العاطفية لدى امل ُتلقي فهو جريم ٌة من
.نو ٍع ما
،وملن يقول إن مثل تلك املواقف تحدثُ يف الحياة الواقعية
 لكن من زع َم إن،جدال يف ذلك
َ
 وال، نعم صحيح:أجيب
وظيفة الدراما هي يف االستنساخ الفوتوغرايف الساذج ملا
 إن رسالة العمل الدرامي هي يف توظيف،يحدث يف الواقع
الواقع بانتقائية وذكاء إليصال رسالة ترتقي بالوعي
 وليس يف االكتفاء باستدرار،وت ُشري إىل نقاط الخلل
 األمر الذي ُيعيدنا إىل األفالم،التعاطف واستمطار الدموع
ٍ الهندية يف
!زمن غابر
لقد سبق وتشبعنا من ثنائيات الخري والرش يف بعض
ُصور اإلنسان الرشيف
 تلك التي كانت ت،األفالم القديمة
ُ
طيبا ً مسكينا ً منكرسا ً ال يكف عن التغني بلقمة الحالل
 أما الرشير النصاب الذي ُيتق ُن فنو َن الغش،الحلوة
 فهو الذي يبدو ذكيا ً قويا ً ذا حضو ٍر وسطوة،واالحتيال
ٍ ويعيش يف بذ
األمر يف
 ل ُيحس َم،خ وترف طوال مدة الفيلم
ُ
ُ
 ويبقى،يدخل هذا السجن
َ
 بأن،الدقائق األخرية من الفيلم
األول عىل حاله؛ طيبا ً مستسلما ً خانعا ً راضيا ً باللقمة
!الحالل
ٍ
عبارات عتيدة ظلت ت ُردد
وكم خلدت السينما العربية
 «الفقر مش:عىل ألسنة األبطال يف كل األعمال من مثل
يرسخ يف خلفية وعينا أن الرثاء
عيب» وكأنه ُيفرتض أن
َ
،هو العيب
:والجملة امل ُكررة بني حبيبني بعد أن يرتاكضا بني الشجر
ٍ «أنا عايز أخلف منك دستة عيال» يف
بلد ينئ من
» وعبارة «الفلوس مش كل حاجة،االنفجار السكاني

قرر كاتب العمل الدرامي أو املخرج إقحا َم األطفال
ُ حني ُي
 ت ُرى إال َم يهدف؟ ففي حني،يف املسلسالت التلفزيونية
أملك الوقت أو الطاقة ملتابعة
ُ ال أستطي ُع الزع َم أني
ٍ
ٍ
ٍ
طفلة يف املشهد
طفل أو
وجود
 إال أن،مسلسل بعينه
َ
يجعلني أتسمر بفضول محاولة اإلجابة عىل السؤال
ٍ
ٍ
بائسة مريرة مفادها
نتيجة
 لكن لألسف أصل إىل،السابق
القبح واالبتذال
أنهم ُيستخدمون دراميا ً كأدوات ت ُعز ُز
َ
شاهدت طفالً يستم ُع بصمت يف إحدى
 لقد،ليس إال
ُ
«ردح» وتبادل االتهامات
ْ الحلقات إىل مالسنة وحفلة
 كما عرفنا من،والشتائم بني زوجني منفصلني كالهما
ٍ  عىل مستوى،األحداث
لينتهي
،عال من التعليم
َ
ٍ
 أما الطفل فلم،رسالة ما لم أفهمها
املوضوع بإيصال
يفكر صاح ُبنا املخرج يف نقل رد فعله تجاه ما سم َع
!وشاهد من بشاعة
ٍ
تصطحب
رأيت إحدى املمثالت
،مسلسل آخر
يف
ُ
ُ
ابنها الصغري ذي األشهر القليلة من عمره يف
تخرج به أما َم الزوج
 كانت،لقاءاتها مع العشيق
ُ
ِ
!سبب غيابها عىل األغلب
املخدوع لتغطية
ٍ
عمل درامي آخر وهم
أطفال ظهروا يف
ٌ
وثم َة
ٍ
ٍ
،وركالت من أبيهم ألمهم
صفعات
يرقبون
ذلك كله قد يكو ُن مقبوالً لو أن كاتب
العمل ُيرك ُز عىل تداعيات مثل تلك
الخروقات عىل نفسية الصغار أو
 حتى تصل،ً عىل سلوكهم الحقا
 أما،العربة املفرتضة إىل املشاهد
استخدامهم يف املشهد لخلق

0086

تساؤالت
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MESSAGE FROM BAVARIA: PEAK ALT-RIGHT?
As with haute couture, political fashion works best when it is real, understated and dressy, without veering into costume or parody.
Rashmee Roshan Lall
If there’s a lesson from Germany’s regional election in
Bavaria, it is about foolish choices in political fashion.
If a centrist party appropriates the style of the far right,
the new silhouette may end up looking absurd, false
and opportunistic. That’s what happened October 14
with the Christian Social Union (CSU) in Bavaria. It tried
on a hard-line stance on migration, in obvious mimicry
of the far-right Alternative for Germany (AfD) and it
wound up losing voters left and right. After nearly 70
years of political dominance in Bavaria, the CSU lost
more than 10 percentage points of support compared
to the 2013 election.
The CSU remains Bavaria’s largest party but the election
results mean it is no longer able to govern on its own.
Having haemorrhaged votes to the left-liberal newly
centrist Greens, the rightish-localist Free Voters as well
as to the AfD, the CSU must somehow form a coalition.
This will temper its policy choices in government. It will
be in office but not wholly in power.
Clearly, that’s what the Bavarian electorate
wanted. Voters discerned the CSU was trying
to steal the clothes of another political
party even though they didn’t fit, didn’t
really suit it and weren’t worn with any
particular flair or verve. Bavarian voters didn’t approve of fashion larceny
and they don’t seem to have liked
the game of dress-up, either. As
with haute couture, political
fashion works best when it is
real, understated and dressy,
without veering into costume
or parody.
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The CSU’s policy faux pas is instructive at a time
anti-migrant Islamophobic is newly glam in the West.
The mutton-sleeve style of rhetoric — big and blowsy
— appears to be drowning out more structured political
discourse.
In the United States, there is Donald Trump, with his
blood-and-soil, evangelical Christian nativism. From Poland to Austria, Hungary, Italy and Sweden, nationalism
and hostility to migrants increasingly seem a vote-winning strategy. From France, through to the Netherlands,
big-tent traditional parties appear to be engaged in a
hard-fought battle for relevance. In the United Kingdom, the two traditional parties remain strong but the
governing Conservatives have occasionally added rightwing policy frills and furbelows to rejig their look.
And yet, it has taken Bavaria to understand the limits of
copycat political fashion.
Here’s what the CSU’s decline in Bavaria suggests:
· Taking a hard line on immigration may not always be a
winning strategy.
· The far-right’s core support will turn out for the party
that authentically champions that cause,
as was seen in the AfD winning just
more than 10% of votes in Bavaria.
This allows it to enter the Bavarian
parliament for the first time but the
AfD’s gains appeared to have been
limited to its base and it did not
pick up votes more broadly.
· Moderate voters are turned
off by centrist parties’ imitative
attempts to appeal to the farright base and may turn to more
rational political options. Bavaria’s Greens, who champion the

Prime Minister Mark Rutte’s People’s Party for Freedom
environment, refugee rights, social justice and deeper
and Democracy emerged as the strongest force in the
European integration, scooped up 17.5% of the vote
Dutch parliament, besting his Islam-bashing right-wing
and became the second-largest party in the state.
Trumpian opponent with a simple message: “Geert
Some of these lessons were apparent in other European
Wilders is chaos.”
elections long before Bavaria. In France, MaEven so, Bavaria sends a clear message.
rine Le Pen’s far-right party lost to the
Europe’s centrist politicians must eschew
more inclusive agenda offered by
Not
the temptation to try right-wing
the upstart Emmanuel Macron
knock-offs. Voters with far-right
and his hastily cobbled En
many divsympathies will go for the real
Marche. In Holland, a
idends. A voter
thing but the majority remains
few months before the
in the centre.
French presidential
casts
her
vote
inside
election, incumbent

a ballot box at a polling station during the
Bavaria state election,
on 14 October.
(Daniel Karmann)
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“أوامر عليا“ أميركية لغوغل :أوقفوا تطوير دراغونفالي

واشنطن  -وجه نائب الرئيس األمريكي
مايك بنس انتقادات للصني ،مت ّهما إياها
برسقة التكنولوجيات األمريكية ،ودعا
رشكة غوغل إىل وقف تصميم تطبيق
للبحث عىل اإلنرتنت مخصص للصني.
وقال بنس يف كلمة له أمام معهد
هادسون لألبحاث ،إن “غوغل
يجب أن توقف فورا تصميم تطبيق
‘دراغونفالي’ الذي سيعزز رقابة

نائب الرئيس األميركي يطالب غوغل
بأن توقف تصميم تطبيق "دراغونفالي"
الذي سيعزز حسب قوله رقابة الحزب
الشيوعي (الصيني) وسيضر بخصوصية
المستهلكين الصينيين.
الحزب الشيوعي (الصيني) وسيرض
بخصوصية املستهلكني الصينيني”.
يذكر أن رشكة غوغل تخطط لتدشني
تطبيق للبحث عىل اإلنرتنت يف الصني،
من املتوقع أن يحجب مواقع ونتائج
البحث بما يتوافق مع سياسات
السلطات الصينية.
وأطلقت غوغل مرشوع تطبيق

دراغونفالي يف ربيع العام املايض ،علما
وأن محرك البحث غوغل محظور عىل
املستخدمني يف الصني.
وانسحبت رشكة غوغل من الصني منذ 8
سنوات ،وأنهت معظم نشاطاتها هناك
بدعوى أن الحكومة الصينية تفرض
الرقابة عىل اإلنرتنت وتطلب من غوغل
التعاون معها يف “تفصيل” محرك
بحث خاص يف الصني يحظر البحث يف
مواضيع حساسة.
وتريد الرشكة القابضة “ألفابيت”،
التي تملك غوغل العودة إىل الفرص
املتاحة يف السوق الصينية ،وهي أكرب
سوق إنرتنت يف العالم .وتتخطى الفرص
املتاحة مجرد توفري محرك بحث إىل
الكثري من املشاريع األخرى.
وتنهال االعرتاضات عىل غوغل من كل
صوب وحدب ،بمن يف ذلك من موظفي
الرشكة أنفسهم ،ألنها تتخىل عن مبدأ
منع الرقابة عىل اإلنرتنت من أجل فرص
الربح املايل.
وتحاول غوغل التسلل إىل الصني تحت
ذريعة مشاريع أخرى.
وترى إدارة غوغل أن التخيل عن سوق
الصني ،بسبب رشوط الحكومة الصينية
وتطبيقها رقابة صارمة عىل اإلنرتنت،
سوف يعزل غوغل.

ويبدو أنه ليس من السهل عودة غوغل
إىل السوق الصينية بعد غياب سنوات،
فصغار املستخدمني الصينيني ال
يعرفون اسم غوغل بينما اعتادوا عىل
اسم الرشكة املحلية التي تق ّدم خدمات
مماثلة وهي “بايدو” .وتقبل غوغل عىل
الكثري من الخطوات التي تمهد لعودتها
إىل الصني عىل رغم االعرتاضات.،
و ُيمكن أن تدفع غوغل بشأن محاوالتها
للعودة إىل الصني ثمنا باهظا يف دول
أخرى وفقا لتقارير من مؤسسة “يس.
بي.جي” املعنية بحماية الصحافيني.
وترى املؤسسة أن انصياع غوغل لقيود
ورشوط ورقابة الحكومة الصينية من
أجل الربح املايل قد يشجع حكومات
أخرى عىل تطبيق رقابة مشابهة عىل
اإلنرتنت وحظر عىل املعلومات املتاحة
للمستخدمني.
وكان املدير السابق لرشكة غوغل إيريك
شميت قال إن فضاء اإلنرتنت يف العالم
قد ينقسم إىل جزأين خالل العرشية
القادمة.
وأوضح أن أحد الجزأين سيكون
“الشبكة الحرة” التي تديرها الواليات
املتحدة ،واآلخر هو اإلنرتنت الخاضعة
للرقابة بقيادة الصني.

زوكيربرغ عاجز حتى عن حماية حسابه
واشنطن -قالت تقارير صحافية عاملية إن فضيحة
اخرتاق شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك لم تنته بعد،
وحسابات املستخدمني ما زالت يف خطر بالغ .ونرشت
صحيفة “الدييل ميل” الربيطانية تقريرا ،تحدثت فيه عما
أسمته “خدعة الربيد الوارد” عرب فيسبوك ،والتي تتسبب
يف استنساخ جميع رسائل املستخدمني ،إىل جهات خفية
وغري معلومة.
وأوضحت الصحيفة الربيطانية أن عددا من املستخدمني،
بدأ يف تلقي رسائل مجهولة الهوية عرب بريدهم الوارد ،ومن
دون فتحها أو قراءتها ،تبدأ تلك الرسائل يف استنساخ
كافة رسائل الربيد الوارد عرب حسابات مستخدمي
فيسبوك.
وحذرت بدورها فيسبوك من تلك الرسالة ،وقالت إنها
ليست ملحقة بفريوس ،ولكن ينبغي حذفها فورا ،حتى ال
تتسبب يف أزمات إضافية لحسابات املستخدمني .وأشارت
فيسبوك إىل أن انتشار تلك الرسائل يعزز من فرصة
استنساخ آخرين لحسابات املستخدمني ،ورسقة صورهم
ومعلوماتهم الشخصية.
و”الورطة” الجديدة هي آخر الفضائح التي تورطت فيها
فيسبوك وتأتي بعد أيام من الفضيحة التي تعرضت لها
فيسبوك املتعلقة برسقة بيانات نحو  50مليون مستخدم
إضافة إىل فضيحة “كامربيدج أناليتيكا”.
وتؤكد صحيفة الغارديان أن الفضائح الجديدة أكرث إزعاجا
من فضيحة كامربيدج أناليتيكا ،عىل الرغم من أن عدد
املستخدمني املتأثرين أصغر ،وآثار االخرتاق أقل كارثية،
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

استياء ألماني متزايد من
األخبار الكاذبة
برلني -قالت دراسة أملانية إن الشباب يف أملانيا يصادفون يف وسائل التواصل
االجتماعي أخبارا مختلقة وكالما يحض عىل كراهية اآلخرين مرة واحدة عىل األقل
أسبوعيا ،بل إن خمس الشباب تقريبا يواجهون ذلك بشكل يومي.
وذكرت الدراسة التي أجريت بتكليف من مؤسسة فودافون أملانيا ونرشت نتائجها
الخميس فإن ثالثة أرباع الشباب الذين شملهم االستطالع يودون لو تم التطرق يف
املدارس لكيفية التعامل مع هذه األخبار حيث إن قضية األخبار املختلقة ال تطرح
حاليا يف الوسط التعليمي.
وحسب الدراسة فإن ثلثي املستطلعة آراؤهم من سن  14إىل  24عاما يعتقدون أن
نرش األخبار الكاذبة يشكل خطرا عىل التماسك املجتمعي يف أملانيا .وأظهرت حرية
الشباب بشأن كيفية اكتشاف هذه األخبار والطريقة املثىل للتعامل مع الهجمات التي
يتعرضون لها عند التصدي لحمالت التحريض ضد اآلخرين.
وقالت دروتيه بري التي تتوىل يف الحكومة األملانية منصب وكيلة وزارة لشؤون الرقمنة
لدى تقديم نتائج الدراسة “علينا أن نقوي الناشئة ضد املعلومات املغلوطة وأن
حضا عىل الكراهية ينم عن معلومات عن
نوضح لهم أن :التعليق الذي يتضمن ّ
صاحب التعليق أكرث مما يويش بها عن الشخص الذي يتناوله التعليق”.
ويرى الناشئة يف أملانيا بنسبة  58باملئة أن مواجهة هذه األخبار من واجب القائمني
عىل املواقع اإللكرتونية ،يف حني يطالب  46باملئة منهم وسائل اإلعالم بالتنبه لهذه
املشكلة واتخاذ اإلجراءات الرضورية .غري أن معدي الدراسة أشاروا إىل أن أكرث من
نصف الشكاوى التي قدمت للجهات املعنية يف هذا الشأن لم تتم االستجابة لها أو تم
التعامل معها بشكل متأخر جدا.

سنابشات تعيد اختراع كيفية
مشاهدة التلفزيون

فيسبوك يخسر سباق التسلح :

إذ لم يتم حتى اآلن إلقاء اللوم عليها يف انتخاب أي من
طغاة العالم.
وبينما كان عىل الناس يف فضيحة كامربيدج
أناليتيكا ،الصادمة ولكنها غري
املفاجئة ،أن يتعاملوا مع حقيقة
أنهم كانوا عىل األقل عىل
خطأ ما ،ألنهم “أغبياء
بما يكفي” إلعطاء إذن
لفيسبوك المتالك “حياتهم
الرقمية” ،فإن الفضيحة
األخرية هزت صورة فيسبوك
باعتباره غري آمن وال يمكن
االعتماد عليه يف حماية
مستخدميه.
وقد أكدت الفضيحة األخرية ،وفق
باحثني“ ،عدم كفاءة فيسبوك
امليلء بثغرات خطرية يف نظام
األمن وعجزه عىل حماية بيانات
مستخدميه ،التي
أصبحت هدفا جذابا
للقراصنة واملسوقني
ورشكات األبحاث
الرشيرة”.
ورغم أن مارك
زوكريبرغ يصف
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املعارك األمنية بأنها “سباق تسلح” ،فقد بدا أن فيسبوك
خرس السباق بالرضبة القاضية ،خاصة أنه تبني
أنه تم اخرتاق بيانات زوكريبرغ الشخصية
يف ترسيب كامربدج أناليتيكا ،ويبدو أن
صفحته قد تم اخرتاقها يف الفضيحة
األخرية أيضا .فهل يزيل املدير
التنفيذي لفيسبوك صفحته من
موقعه؟

نيويورك  -أطلقت شبكة سنابشات األربعاء مسلسالت خاصة حرصية ،يف محاولة جديدة
لتعزيز هذه الشبكة االجتماعية التي خرست عددا من مشرتكيها يف الربع الثاني من العام.
وكانت الشبكة تعرض برامج حرصية لكن من إنتاج رشكاء لها .وهي لم تكن مسلسالت درامية
بل برامج إخبارية ورياضية وترفيهية.
وتخوض سنابشات هذا الغمار الجديد مع مسلسل بولييس بعنوان “كالس أوف اليز” وآخر
كوميدي بعنوان “كو-إيد” وبرنامج لتلفزيون الواقع يحمل اسم “إندلس سامر” من توقيع
منتجي “كيبينغ آب ويذ ذي كارداشيانز”.
وقد صورت هذه املسلسالت بنسق يتالءم مع الهواتف الذكية وهي تتسم بتوليف رسيع مع
انقسام للشاشة مرات عدة خالل الحلقات.
ووفق بيان نرشته سنابشات األربعاء ،سيتمكن املشاهدون أيضا من تأدية أدوار شخصيات
يف بعض املسلسالت بفضل تقنية الواقع املعزز .وتعتزم الشبكة إنتاج مسلسالت عدة أخرى
قريبا تحت راية مرشوع “سناب أوريجينلز”.
ويعتقد نائب رئيس برنامج سناب اوريجينال سني ميلز أن الجمهور سيحب هذه اإلضافة.
وقال ميلز “لقد أصبحت عادة يومية من حيث كيفية مشاهدة الناس للعروض ،أعتقد أنها
تشبه إىل حد كبري الطريقة التي يشاهد بها األشخاص التلفزيون”.
وأضاف “كنا الرواد يف هذا املجال ونحن
اآلن نريد أن ندعمه باملزيد من املحتوى”.
ويف الربع الثاني من العام الحايل ،أعلنت
الرشكة األم لخدمة “سنابشات” أن عدد
مستخدميها اليوميني تراجع بنسبة
 2باملئة مقارنة مع الربع األول ليصل
إىل  188مليونا .وهذا الرتاجع يف عدد
املستخدمني هو األول منذ
إطالقها يف العام .2011
ومنذ اإلطالق ،لم تسجل
أي أرباح .وهي تكبدت
خسائر صافية بقيمة
 353مليون دوالر يف
الربع الثاني.
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ال تلوث وال ضجيج وال حوادث مميتة..

الحياة في "بونتي فيدرا" المدينة اإلسبانية التي تمنع السيارات
كان نعمة عىل املتاجر الصغرية ،التي تمك َّنت من الوقوف عىل قدميها ،يف
حني عجزت يف أماكن أخرى عن االستمرار أمام أزمة إسبانيا االقتصادية
التي طال أمدها .لوريس عضو يف الكتلة الوطنية الغاليسية اليسارية،
وهو أمر نادر يف هذه املنطقة املحافظة شمال غربي البالد ،فبونتي فيدرا
بسكانها الـ 80ألف نسمة هي مسقط رأس ماريانو راخوي ،رئيس الوزراء
اإلسباني السابق ورئيس حزب الشعب اليميني ،إال أن العمدة يقول إن
راخوي لم ِ
يبد يوما ً اهتماما ً بالتنظيم املدني الذي أكسب مسقط رأسه
عدة جوائز.

تحرير الفضاء العام أولوية
ميغيل أنكسو فرينانديز لوريس غدا عمدة لهذه البلدة منذ عام .1999
يف مدينة بونتي فيدرا شمال غربي
تتلخص فلسفته البسيطة يف الجملة التالية :كونك تملك سيارة ال
واملارة،
إسبانيا ال تسمع رصاخ الناس
يمنحك الحق يف شغل الفضاء العام .يتساءل سيزار موسكويرا ،رئيس
ً.
ا
كثري
أو باألحرى ال يعلو رصاخهم
قسم البنى التحتية يف البلدة «كيف يعجز املسنون واألطفال عن
فحظر مرور املركبات والعربات فيها
استخدام الشارع بسبب السيارات؟ كيف للملكية الخاصة –السيارة -أن
يعني أنك ال تسمع هدير محركات،
تشغل الفضاء العام؟» لوريس أصبح العمدة ،بعدما قىض  12عاما ً
يف صفوف املعارضة ،ولم ِ
وال صوت أبواق سيارات يزعجك ،وال
يمض شهر له يف منصبه حتى حظر عبور
املركبات يف مساحة  300ألف مرت مربع هي مساحة وسط املدينة القديمة
فرقعة معدنية يصدرها محرك دراجة
التي يرجع تاريخها إىل العصور الوسطى ،جاعالً مركز املدينة
نارية ،وال ضجة ُيحدثها الناس
منطقة مرور للمشاة حرصيا ً ،حيث رصف الشوارع
الذين يهتفون ويرصخون كي
بأحجار الغرانيت .يحكي العمدة أن مركز املدينة
تعلو أصواتهم ،وتسمع فوق
أعداد
التاريخي ميت ،تتفىش فيه املخدرات وتكتظ
كل تلك الضوضاء املألوفة
مهمشة ،كمدينة
فيه السيارات ،كان منطقة َّ
السيارات
يف كل مدينة إسبانية.
تسري نحو االنحطاط ،ملوثة وحافلة
إذا ً ماذا يسمع املرء يف
ً
بحوادث السري .كانت راكدة ،ومعظم من
يوميا
في المدينة
شوارع هذه املدينة؟
سنحت لهم فرصة املغادرة قاموا بذلك.
ما تسمعه هو زقزقة
كانت تفوق أعداد
يف البدء فك َّرنا يف تحسني ظروف املرور،
ط
العصافري التي تح ُّ
لكننا لم نتوصل إىل خطة عمل جيدة،
الساكنين
فقررنا بدالً من ذلك أن نعيد الفضاء العام
عىل أغصان شجريات
َّ
قررنا التخلُّص من
الكاميليا ،وأصوات مالعق
إىل السكان ،ومن أجل ذلك َّ
فيها
السيارات .وهكذا حظرت البلدية عبور السيارات
القهوة تحرك السكر والنب
يف أنحاء املدينة ،وتخلَّصت من ركن السيارات يف
يف الفناجني التي يرتشفها
الشوارع؛ نظرا ً ألن بحث قادة املركبات عن مساحة شاغرة لركن
الجالسون ،الذين تتناهى أصواتهم
السيارة هو ما يتسبب يف االكتظاظ يف األغلب ،كما عمدت البلدية إىل
أيضا ً إىل سمعك .يف هذه املدينة ترى
إغالق كافة مرائب السيارات وسط املدينة ،وفتحت أخرى تحت أرضية،
التالميذ
املعلمني يسوقون مجموعات
عوضا ً عنها ،وأخرى عىل أطراف البلدة موفرة بذلك  1686مساحة ركن
الصغرية عرب شوارع املدينة ،دونما
شاغرة .أما إشارات املرور فت َّم التخلُّص منها واستبدالها بدوار مروري،
خوف من أن يتوه أحد األطفال وسط
تمت توسعة منطقة حظر مرور السيارات من مركز املدينة القديمة
كما َّ
زحام املرور .ينهض عمدة املدينة من
وحتى منطقة القرن الـ ،18كما استخدم الهدوء املروري يف املناطق
الخارجية لتقييد رسعة القيادة بـ 30كم يف الساعة.
كرسيه قائال ً «أصغوا السمع» بينا

يفتح نوافذ مكتبه فتدخل أصوات
برش إىل الغرفة .يميض فيقول «قبل
أن أتسلم منصب العمدة كانت ثمة
 14ألف سيارة تمر عرب هذا الشارع
يوميا ً .أعداد السيارات املارة يف
املدينة يوميا ً كانت تفوق أعداد
الساكنني فيها».
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مركز بونتي فيدرا شهد زيادة سكانية مقدارها
 12ألف نسمة

حظر السيارات في مساحة 300
ألف متر مربع هي مساحة وسط
المدينة القديمة
َّ
قلت الحوادث المميتة وانتعشت التجارات
البسيطة
الفوائد كانت كثرية ،فالشوارع نفسها التي شهدت مقتل  30شخصا ً
يف حوادث مرورية بني عامي  1996و 2006لم تشهد يف الـ 10أعوام
التالية سوى وفاة  ،3أما منذ عام  2009فكان عدد الوفيات فيها صفرا ً.
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون انخفضت بنسبة  ،70%وثالثة أرباع
التنقل والتجوال الذي كان يتم بالسيارة بات اآلن يتم إما مشيا ً وإما عىل
دراجة هوائية .أضف إىل ذلك أنه يف حني تشهد املدن والبلدات املجاورة
انكماشا ً سكانيا ً فإن مركز بونتي فيدرا شهد زيادة سكانية مقدارها 12
ألف نسمة ،وكذلك فإن وقف السماح ببناء مراكز تسوق كربى (موالت)

بطبيعة الحال ال تسري األمور دون أن تشوبها شائبة ،فالناس ال يروقهم
أن يقال لهم ممنوع قيادة سياراتكم أينما شئتم ،بيد أن لوريس يقول
إن الحق الذي يزعمه الناس ما هو يف الواقع إال امتياز يريدون الحصول
عليه .يقول« :إن أراد شخص ما إجراء عرسه يف املنطقة املحظورة عىل
السيارات ،يمكن للعروس والعريس املجيء يف سيارة ،أما بقية الحضور
فعليهم امليش ،واألمر سيان يف الجنائز» .لكن نقطة اإلشكال هي أن هذا
النظام تس َّبب بازدحام خانق عىل أطراف املنطقة ،وأنه ال توجد أماكن
لركن السيارات بأعداد كافية.
رغم االنتقادات ..جنة مثالية لألطفال

يقول املهندس املعماري املحيل روجيليو كاربالو سولري« :تتمتع هذه
املدينة بالحجم املثايل لجعلها مدينة مشاة ،فبوسعك قطع املدينة كلها
يف  25دقيقة .ثمة أمور يمكنك انتقادها ،ولكن ما من يشء يجعلك ترفض
هذا النموذج» .يف وقت الحق ويف حفلة عيد ميالد أحد األطفال تتناقش
مجموعة أولياء أمور يف مزايا وعيوب ،كون املدينة خالية من السيارات.
يقول رامريو آرميستو «املشكلة هي يف الساعات األوىل من الصباح
يف الشوارع القليلة املسموح فيها بمرور السيارات ،إذ تشهد ازدحاما ً
مروريا ً .ال توجد وسائط نقل عمومية من مرائب السيارات عىل أطراف
عشت يف فالنسيا وطليطلة ،بيد أني
املدينة إىل مركزها .من جهة أخرى،
ُ
لم أر مدينة سهلة العيش كهذه».
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اإلمارات
تصدر قانونا يتيح
للوافدين المستثمرين
في العقارات البقاء بعد سن التقاعد

نيوزيلندا تحظر شراء األجانب
للمساكن
أقر الربملان النيوزيلندي نهائيا قانونا يحظر عىل األجانب رشاء مساكن قائمة يف
البالد ،وذلك بهدف مواجهة النقص الحاد يف الوحدات السكنية يف نيوزيلندا.
وقد وافق الربملان عىل القانون.وقال «ديفيد باركر» وزير املالية يف بيان إن
«الحكومة تعتقد أنه ال يجب أن يواجه النيوزيلنديون منافسة من جانب األثرياء
األجانب» عندما يحاولون رشاء مسكن يف بالدهم.
تواجه نيوزيلندا يف السنوات األخرية زيادة كبرية يف تدفق املهاجرين غري
الرشعيني إليها وهو ما جعل قضية الهجرة موضوعا رئيسيا يف االنتخابات.

وافقت حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف منتصف سبتمرب املايض عىل قانون يسمح
للوافدين بالبقاء يف البالد بعد بلوغهم سن التقاعد إذا كانوا يملكون استثمارا عقاريا تبلغ
قيمته نحو  545ألف دوالر.
وينص القانون الحايل عىل مغادرة الوافدين لدى بلوغهم سن التقاعد الذي يرتاوح بني  60و65
عاما اعتمادا عىل صاحب العمل .وقد يساعد القانون الجديد عىل تعزيز سوق العقارات
بدبي.
وقال املكتب اإلعالمي لحكومة دبي «ينص القانون عىل امتيازات خاصة باإلقامة ملدة خمس
سنوات تجدد تلقائيا للوافدين املتقاعدين من سن الخامسة والخمسني وما فوق حسب
رشوط محددة ومنها أن يمتلك املتقاعد استثمارا يف عقار بقيمة مليوني درهم ( 545ألف
دوالر) أو أن ال تقل مدخراته املالية عن مليون درهم أو إثبات دخل ال يقل عن  20ألف درهم
شهريا عىل أن يتم تطبيقه يف بداية عام .”2019
وجاء هذا اإلعالن بعد اجتماع ملجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء

Airdxb Is Opening Doors To Facilitate Short-Term Property Rentals In The Uae

استقرار وتيرة نمو أسعار المساكن
في بريطانيا خالل سبتمبر
أظهر تقرير اقتصادي جديد استقرار وترية زيادة أسعار املساكن يف بريطانيا خالل سبتمرب املايض.
وبحسب بيانات «الجمعية الوطنية للبناء» يف بريطانيا فقد ارتفعت األسعار خالل الشهر املايض
بنسبة  2%سنويا ،وهي نفس نسبة الزيادة يف أغسطس املايض ،يف حني كان املحللون يتوقعون
ارتفاع األسعار خالل الشهر املايض بنسبة .1.9%
يف الوقت نفسه سجلت أسعار املساكن ارتفاعا شهريا بنسبة  0.3%خالل سبتمرب املايض بعد
تراجع بنسبة  0.5%شهريا خالل أغسطس املايض .وكان املحللون يتوقعون ارتفاع األسعار بنسبة
 0.2%شهريا.
وقال «روبرت جاردنر» كبري املحللني االقتصاديني يف الجمعية إن التطورات املستقبلية ألسعار
املساكن ستتوقف عىل مدى تطور الظروف االقتصادية عىل نطاق أوسع وبخاصة يف سوق العمل
وكذلك أسعار الفائدة.
وأضاف أن تراجع النشاط االقتصادي واستمرار تراجع دخل املستهلكني يمكن أن يؤدي إىل
استمرار تراجع نشاط السوق ووترية ارتفاع أسعار املساكن خالل العام الحايل ،رغم توقعات
استمرار أسعار الفائدة املنخفضة.
وقال «جاردنر» إنه «بشكل عام مازلنا نتوقع ارتفاع األسعار يف حدود  1%خالل عام .”2018
وكانت منطقة لندن هي األضعف أداء بالنسبة لسوق العقارات حيث تراجعت فيها األسعار سنويا
للشهر الخامس عىل التوايل رغم أن نسبة الرتاجع ظلت بسيطة خالل الشهر املايض وبلغت .0.7%
يف الوقت نفسه ،ارتفعت أسعار املساكن يف بريطانيا خالل الربع الثالث من العام الحايل بنسبة
 2.1%سنويا بعد ارتفاعها بنسبة  2.2%خالل الربع الثاني .يف املقابل ارتفعت األسعار خالل الربع
الثالث بنسبة  0.7%مقارنة بالربع الثاني من العام الحايل.
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Dubai’s Department of Tourism and Compassports and other IDs for security measures.
merce Marketing under holiday home rental.
Each guest – and host – gets a star rating on
We have that licence through which we can
Airbnb, so we avoid those who have negative
sort out the procedure on behalf of home
reviews and low ratings,” says Lewis, adding:
owners and then go on to list their property
“Once a host and guest have ‘matched’, we
with Airbnb,” he says.
meet the visitors at the property, check them
Once a home is eligible to be registered on
in and show them how things work. We also
Airbnb, there are three main aspects that
run through the inventory, and get them
hosts need to consider: increasing the appeal
to sign a document stating the existence
of the property, co-ordinating with guests and and condition of the furniture and so on, so
providing post-care services. Here, too, Airdxb should anything break or go missing, we have
steps in. To start with, the team photographs
the requisite paperwork and before-and-afyour space and comes up with a suitter images. These can then be submitted
to Airbnb, who will review the case
ably appealing description of
and take it out from the person’s
the living conditions.
Here’s
deposit. I think they provide up
Next, they take on all
the hassle-free
to US$1 million in insurance
aspects of guest co-orway to make money
per property, although we
dination. “Airbnb is
very stringent about
on your property, wheth- recommend our hosts take
full insurance cover for
its guests, and we
er you own it or not,
”their contents, too.
follow up by douwith Dubai host-manble-checking their

agement company
Airdxb

Panna Munyal
Paperwork. It’s at once the most inevitable
and most exasperating necessity when it
comes to getting things done, especially when
it comes to housing matters. From title deeds,
memorandums of understanding and rental
contracts, to cancelled or activated electricity,
chiller and maintenance bills, there are untold
numbers of boxes to tick, documents to sign,
and contracts to update and uphold.
Registering your UAE property on Airbnb is no
different. It requires hard-copy proof of your
identification, location and amenities, and
entails a comprehensive licensing procedure.
Or it did, until Airdxb came along to do all the
work for you.
“Renting out apartments to tourists on a
short-term basis has been legal in Dubai since
2016,” says Airdxb’s director and founder
Gregory Lewis. “Airbnb is a popular service,
[but] each property needs to be licensed with
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لماذا يصاب غير المدخنين

بسرطان الرئة؟
ناومي أليستر /كاتبة علمية

بالرغم من ارتباط مرض رسطان الرئة بالتدخني ،فإن معدالت إصابة غري املدخنني بشكل عام ،والنساء بوجه
خاص ،برسطان الرئة يف تزايد مستمر.
تعمل أ ّن ماري بريد ،الباحثة يف مجال رسطان الرئة واملدافهة عن حقوق املرىض ،بكلية ترينتي بمدينة دبلن،
ولكن طبيعة عملها تثري ردود فعل متباينة ،كان أبرزها حني سألها أحد الحارضين يف مؤتمر علمي" :لم
تبذلني جهدا يف أبحاث عن مرىض جنوا عىل أنفسهم بأيديهم؟ إنهم سيموتون عىل أية حال".
وتشري آخر إحصاءات الصندوق العاملي ألبحاث الرسطان إىل أن رسطان الرئة هو أكرث أنواع الرسطان انتشارا
عىل مستوى العالم ،بعد أن ُشخصت  1.8مليون حالة إصابة جديدة برسطان الرئة يف عام  ،2012كان  58يف
املئة منها يف الدول النامية.
لكن مشكلة انتشار رسطان الرئة ال تقترص عىل الدول النامية فحسب ،إذ ت ُشخص سنويا  45ألف حالة يف
اململكة املتحدة ،و 230ألف حالة يف الواليات املتحدة ،و 12.500يف أسرتاليا.
واألدهى من ذلك ،أن احتماالت النجاة من هذا املرض لم تتحسن إال
بنسبة ضئيلة عىل مدار العقود القليلة املاضية .إذ زادت فرص البقاء
عىل قيد الحياة لعرش سنوات بعد التشخيص من ثالثة يف املئة يف عام
 1971-1972إىل خمسة يف املئة يف عام .2011 2010-
بينما تراجعت معدالت الوفاة الناجمة عن مرض رسطان الثدي خالل
الفرتة نفسها بنسبة  34يف املئة.
غري أن ثمة اعتقادا شائعا مفاده أن رسطان الرئة هو النتيجة الحتمية
لإلفراط يف التدخني ،وهذا يعني أن املشكلة ستختفي لو أقلع الجميع
عن هذه العادة .لكن هذه االعتقادات ترض املدخنني السابقني والحاليني
املصابني باملرض أكرث مما تنفعهم ،ناهيك عن أنها تتعارض مع النسب
الفعلية لإلصابة بمرض رسطان الرئة.
فإن معدالت اإلصابة برسطان الرئة بشكل عام لم تشهد انخفاضا .ولكن
ثمة تفاوتا يف معدالت اإلصابة باملرض بني الجنسني .إذ أن معدالت
اإلصابة برسطان الرئة بني الرجال أعىل منها بني النساء.
وذكرت جمعية الرسطان األمريكية أن احتماالت إصابة الرجال برسطان
الرئة تبلغ  1لكل  ،15بينما تصل بني النساء إىل  1لكل .17
وخلص بحث أمريكي أجري مؤخرا إىل أن معدالت اإلصابة برسطان
الرئة تنخفض بني الرجال بينما ترتفع بني النساء ذوات البرشة
البيضاء .وزاد عدد النساء الالئي شخصن برسطان الرئة يف العالم
بنسبة  27يف املئة عىل مدار العقدين املاضيني ،بينما انخفض عدد
الرجال الذي شخصوا بهذا املرض يف الفرتة نفسها.
واكتشف الباحثون بعض الشواهد العلمية التي تدل عىل أن تأثري
النيكوتني عىل النساء يختلف عن تأثريه عىل الرجال ،وأن الحمض
النووي للمرأة أكرث تأثرا باملواد املرسطنة يف التبغ.
وربما تتكشف أرضار التدخني الصحية عىل املرأة يف السنوات املقبلة،
إذا أخذنا يف االعتبار أن عادة التدخني لم تنترش بني النساء إال مؤخرا،
بعد الرتويج للسجائر عىل أنها رمز لتمكني املرأة .إذ أشارت دراسة
أجريت عىل  100دولة ،إىل أن زيادة املساواة بني الرجال والنساء
ترافقت مع زيادة يف معدالت التدخني بني النساء.
وكتب الباحثان ساره هيتشمان وجيفري فونغ" :تفوق أعداد النساء
املدخنات أعداد املدخنني الرجال يف الدول التي تتمتع فيها املرأة بأكرب
قدر من االستقاللية واملساواة".
ومع أن الرجال أكرث عرضة للتدخني بخمسة أضعاف من النساء عىل
مستوى العالم ،فإن هذا ال ينطبق عىل الكثري من البلدان.
ففي الواليات املتحدة تصل نسبة املدخنني الذكور إىل  22يف املئة،
ونسبة النساء  15يف املئة ،ويف أسرتاليا نسبة املدخنني الرجال 19
يف املئة ونسبة املدخنات  13يف املئة ،ويقل هذا التفاوت بني عينات
املشاركني األصغر سنا .إذ يصل عدد املدخنات من سن  13إىل  15إىل 12
يف املئة مقارنة بأقل من  15يف املئة بني الصبيان املدخنني.
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وكتب هيتشمان وفانغ" :ال ضري يف تمكني املرأة ،ولكن هل يجب أن يؤول
اليشء املحمود إىل سلوك مرض؟"

التدخين السلبي

صحيح أن نحو  85يف املئة من حاالت رسطان الرئة ناتجة عن التدخني،
ولكن االمتناع عن التدخني لن يضمن لنا الحماية الكاملة من مخاطر
اإلصابة برسطان الرئة وغريه من أنواع الرسطان.
ويقول تشارلز سوانتون ،كبري األطباء الرسيريني بمؤسسة أبحاث
الرسطان الخريية باململكة املتحدة" :إن مشكلة انتشار رسطان الرئة بني
غري املدخنني ليست باملشكلة الهينة ،فإن ما يرتاوح بني  5و 10يف املئة
من املصابني برسطان الرئة يف عيادتي لم يدخنوا قط".
ولكن ثمة تفاوت أيضا بني الجنسني يف هذا الصدد ،إذ خلصت دراسة
إىل أن واحدة من كل خمس مصابات بمرض رسطان الرئة لم تدخن
السجائر قط ،مقارنة بواحد من بني كل عرشة رجال.
ويشري إحصاء لعدد مرىض رسطان الرئة الذين خضعوا لجراحات
من  2008إىل  2014يف اململكة املتحدة إىل أن  67يف املئة من املصابني
برسطان الرئة الذين لم يدخنوا عىل اإلطالق كانوا من النساء.
ويعزى هذا التفاوت إىل أن عدد الرجال املدخنني إجماال يفوق عدد
النساء املدخنات ،وإن كان ثمة استثناءات يف بعض الدول ،وهذا يعني

أن النساء أكرث عرضة للتدخني السلبي.
وذلك ألن فرص زواج النساء من مدخنني أعىل من فرص زواج الرجال
من مدخنات.
وأشارت منظمة الصحة العاملية إىل أن" :النساء واألطفال كثريا ما
يعجزون عن املطالبة بتخصيص مساحات خالية من دخان التبغ ،بما
يف ذلك منازلهم".
وكشفت إحصاءات املعهد الوطني األمريكي للرسطان عن أن التدخني
السلبي يزيد من فرص إصابة غري املدخنني برسطان الرئة بنسبة 20
إىل  30يف املئة ،ويحصد أرواح  430ألف شخص يف العالم سنويا 64 ،يف
املئة منهم من النساء.
وربما يكون توزيع األدوار النمطية بني الرجل واملرأة قد ساهم يف بعض
املجتمعات يف زيادة حاالت اإلصابة برسطان الرئة بني غري املدخنات.
ففي الصني ،ارتبط استخدام الفحم يف الطهي داخل املنزل والحرارة
بارتفاع نسب اإلصابة باملرض بني غري املدخنات ،ويف الهند ،بعض
األنواع من وقود الطهي تزيد من احتماالت اإلصابة باملرض.
وأشارت دراسة أمريكية إىل أن  17يف املئة من املرىض الذين ُشخصوا
برسطان الرئة يف الفرتة ما بني عامي  2011و 2013لم يدخنوا قط ،بينما
لم تتعد هذه النسبة  8.9يف املئة يف الفرتة ما بني عامي  1990و ،1995ما
يدل عىل أن نسب إصابة غري املدخنني بمرض رسطان الرئة يف تزايد.
وأشار باحثون يف اململكة املتحدة إىل أن نسبة مرىض رسطان الرئة من
غري املدخنني الذين خضعوا لجراحات قفزت من  13يف املئة يف عام
 2008إىل  28يف املئة يف عام .2014
ويف تايوان زادت نسبة املصابني باملرض بني األشخاص الذين لم
يدخنوا عىل اإلطالق من  31يف املئة يف الفرتة ما بني  1992و 2002إىل 48
يف املئة يف الفرتة ما بني  2008و.2011
ومع ذلك ،يجدر بالذكر أن املدخنني يمثلون النسبة األكرب من املصابني
بمرض رسطان الرئة ،حتى لو وضعنا يف االعتبار دخان الطهي وغريه
من العوامل التي تزيد من احتماالت اإلصابة برسطان الرئة.
ولكن النسب الطفيفة يف هذه الدراسات أيضا ال يستهان بها ،إذ
توصلت دراسة بريطانية أجريت عىل مليون امرأة ،أن  0.2يف املئة فقط
من النساء غري املدخنات الالئي شاركن يف الدراسة شخصن بمرض
رسطان الرئة ،غري أن هذه النسبة تعني أن املرض أصاب  1.469امرأة
لم تدخن قط.
ويختلف رسطان الرئة الذي يصيب املدخنني عن رسطان الرئة الذي
يصيب غري املدخنني ،ألن كال النوعني قد نتج عن تغريات وطفرات يف

جينات مختلفة .إذ تبني أن أكرث حاالت رسطان الرئة لدى غري املدخنني
نتجت عن طفرات يف جني  ،EGFRويمكن عالج هذا النوع من رسطان
الرئة بعقاقري جديدة وفعالة تستهدف هذه الطفرات يف الجني.
أسباب مرض السرطان

ينشأ الرسطان بأنواعه عن خلل يف العمليات الطبيعية املسؤولة عن
نمو خاليا جديدة وانقسامها لتساعد يف الحفاظ عىل صحتنا وبقائنا
عىل قيد الحياة .وقد تتسبب الكيماويات املرسطنة واألشعة فوق
البنفسجية والفريوسات يف إتالف الحمض النووي يف الخاليا ،ومن ثم
تتحول الخاليا العادية إىل خاليا رسطانية.
لكن ثمة عوامل أخرى غري الدخان املنبعث من إشعال الفحم ووقود
الطهي ،تزيد من احتماالت اإلصابة برسطان الرئة ،مثل التعرض لغاز
الرادون واألسبستوس.
وقد صنفت الوكالة الدولية ألبحاث الرسطان يف عام  2013تلوث
الهواء كأحد العوامل املسببة للرسطان .وذكرت الوكالة أن الجسيمات
الدقيقة العالقة يف الهواء التي تقل أقطارها عن  2.5ميكرو مرت قد تكون
املسؤولة عن وفاة نحو  223ألف شخص برسطان الرئة سنويا .وتنتج
هذه الجسيمات الدقيقة عن عوادم الديزل وعمليات البناء.
ولفتت الوكالة إىل أن أكرث من نصف عدد الضحايا كان يف الصني وغريها
من دول رشق أسيا ،حيث ترافق النمو املطرد يف القطاع الصناعي مع
زيادة كثافة الضباب الدخاني.
ويف اململكة املتحدة ،تشري تقديرات مؤسسة أبحاث الرسطان
الربيطانية إىل أن ثمانية من كل  100حالة إصابة برسطان الرئة سنويا
تعزى إىل التعرض للجسيمات الدقيقة.
سحابة دخانية

يعتقد أغلب غري املدخنني أنهم يف مأمن من اإلصابة برسطان الرئة ،لكن
هذا االعتقاد الزائف قد ينطوي عىل الكثري من املخاطر .فإذا أصيب
أحدهم بمرض رسطان الرئة ،قد ال يكتشف أعراضه مبكرا ،حتى لو
كانت واضحة ،وذلك ألنهم يعتقدون أنهم أقل عرضة لإلصابة باملرض.
واملشكلة أنه كلما تأخر تشخيص املرض ،زادت صعوبة عالجه .فإذا
اكتشف املرض يف مراحله املبكرة ،فإن فرص  70يف املئة من املصابني
بمرض رسطان الرئة يف البقاء عىل قيد الحياة ستزيد بعد عام من
التشخيص ،مقارنة بـ  14يف املئة فقط يف حالة تشخيص املرض يف
مراحله املتأخرة.
يقول سوانتون" :كل من يعاني من أعراض صدرية تتطابق مع أعراض
مرض رسطان الرئة ،عليه أن يبادر باستشارة الطبيب عىل الفور ،وال
سيما إذا استمرت هذه األعراض لفرتة طويلة أو لم تتحسن باملضادات
الحيوية".
ويحذر سوانتون تحديدا من السعال الدموي أو نفث الدم ويصنفه
كمؤرش دال عىل اإلصابة باملرض ،سواء أكان الشخص مدخنا أم غري
مدخن.
وتقول بريد إن مرىض رسطان الرئة يالزمهم الوصم بعد تشخيص املرض.
وتضيف "عىل عكس مرىض رسطان الثدي وغريه من أنواع الرسطان ،ال
يفضل بعض مرىض رسطان الرئة اإلفصاح عن حالتهم املرضية".
ويقود سوانتون فريقا بحثيا لدراسة التغريات التي تطرأ عىل رسطان
الرئة مع مرور الوقت لدى  850مريضا .وهذه الدراسات تفسح املجال
الستكشاف االختالفات بني املرىض املدخنني وغري املدخنني ،والرجال
والنساء .وتتيح نتائج هذه الدراسات للباحثني تصميم العالج الفعال
الذي يناسب كل مريض عىل حدة.
قد تحمل نتائج األبحاث التي توصل لها الباحثون حتى اآلن آماال
ملرىض رسطان الرئة .ولكن يجب أن نتذكر دائما أن" :مرض رسطان
الرئة ال يفرق بني مدخن وغري مدخن ،وعليك أنت أيضا أن تحذر منه
كحذرك من غريه من أنواع الرسطان".

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

صحة وطب Health Medical
العربــي األمريكــي اليــوم
ARAB AMERICAN TODAY

0091

دع الفقراء يموتون ً
إذا

(بيزنس) األمراض النادرة
وأغلى األدوية في العالم
كتابة وتحرير  :جمال النشار

كلما كانت السلعة املطروحة يف األسواق بالغة األهم ّية لعدد كبري من األفراد ،زادت رغبة البائع يف التحكم بأسعارها
وتوفريها يف أسواق بعينها دون أخرى .فما بالك بسلعة قد تنقذ حياة إنسان ،أو تعينه عىل الشفاء من مرض عضال.
هنا تصبح األدوية والعقاقري سلعة حياة أو موت ،وربما قد يبدو من البديهي أخالق ًيا وإنسان ًيا أن يتم توفريها
ملحتاجيها بأيرس الطرق املمكنة؛ ولكن ماذا لو أصيب بهذا املرض العضال شخص فقري ،أو محدود املوارد املالية؟
اإلجابة ببساطة تتمثل يف التجاهل الكامل من قبل رشكات األدوية والعقاقري لتلك املعضلة األخالقية ،وترك األمور
خارج حدود العاطفة ،وإبقائها يف إطار «البيزنس» ،بل استغالل ندرة أمراض بعينها لرفع أسعار العالج الخاص بها
إىل أرقام فلكية ،قد تعني ببساطة رسالة واضحة مشئومة ملن ال يملكون ثمن تلك العالجات :دع الفقراء يموتون إذًا.
"جليبيرا" ..العقار الذي بيع مرة واحدة فقط
يف عام  2012وافق االتحاد األوروبي عىل طلب رشكة «يوني كيور»
الهولندية لتصنيع وبيع عقار «جليبريا» يف األسواق األوروبية
مقابل مليون يورو لجلسة العالج الواحدة سنو ًيا .العقار الثمني
ابتكر لعالج واحد من األمراض النادرة يف العالم ،واملعروف باسم
«إل بي ل دي» ،وهي اختصار ملا يعرف بمتالزمة نقص الربوتني
العوائيل ،وهو خلل جيني نادر يعيق عملية تكسري الدهون يف الدم.
بعدما صُنف الدواء األغىل ثمنًا يف العالم عام  ،2012ذكرت مجلة
«فارمافورم» الطبية أن العقار لم يبع سوى مرة واحدة خالل خمس
سنوات هي مدة الترصيح الذي حصلت عليه يوني كيور لبيع
نظرا – بالطبع – الرتفاع ثمنه .وبينما انتهت
العقار تجار ًيا خاللها ً
رخصة بيع العقار تجار ًيا يف  ،2017إال أن الرئيس التنفيذي للرشكة
الهولندية قد رصح – بحسب تقرير «فارمافورم» – أنه لن يتم طلب
نظرا لعدم وجود طلب عليه ،باإلضافة
تجديد ترخيص بيع العقار؛ ً
جراء العمل عىل العقار.
إىل خسارة الرشكة مبالغ طائلة من ّ
"سوليريس" ..الحل الوحيد لتمرد الجهاز المناعي

مرض« »PNHأو ما يعرف بنوبات اعتالل
الهيموجلوبني ،هو من بني قائمة األمراض
النادرة يف العالم ،وتشري بعض
اإلحصاءات إىل وجود  8آالف حالة
مصابة بهذا املرض فقط عامل ًيا،
املرض الناتج عن خلل يف جينات
املريض تجعل جهازه املناعي – الذي
هو خط الدفاع األول ضد األمراض
واإلصابات – ُيكرس خاليا الدم
الحمراء يف الجسم ،والتي من مهامها
األوىل أن تعيد تدوير الجهاز املناعي

الوحيد عامل ًيا الذي بإمكانه
عالج مرض «إم بي إس ،»2
والشهري بـ«متالزمة الصياد»،
وهو خلل يؤثر بشكل رئيس
عىل وظائف املخ والحركة
لدى اإلنسان ،وتع ّد الحالة
املرضية من الحاالت النادرة؛
إذ تكون فرص اإلصابة بها
بنسبة مولود واحد من بني
 130ألف.
العقار الذي طرحته مختربات «شاير» للكيمياء الحيوية األمريكية،
صنفته مجلة «فوربس» عام  2010أنه األغىل يف العالم وقتها ،وأن
كورس العالج السنوي به تصل تكلفته إىل  375ألف دوالر – 500
ألف دوالر اليوم – ويق ّدر عدد املصابني به يف أمريكا وحدها 500
شخص فقط ،بينما وصلت أرباح بيعه داخل أمريكا وخارجها عام
 2010إىل  353مليون دوالر بحسب تقرير «فوربس».
"ناجالزيم" عالج متالزمة المي ..األخطر على اإلطالق

ومقاومة األمراض واإلصابات.
املرة استبق األمريكيون العالم بابتكار عقار «سولرييس»،
هذه ّ
تحدي ًدا رشكة «أليكسيون» للدوائيات التي حصلت عىل رخصته
التجارية والسلطات الصحية يف عام  ،2012وطُرح الدواء تجار ًيا
ألول مرة يف األسواق بسعر يرتاوح ما بني  500و 700ألف دوالر
للجلسة الواحدة سنو ًيا ،وبعدما أثبت العقار قدرته عىل عالج
الخلل الجيني ،ناشدت العديد من السلطات يف كندا الرشكة
األمريكية بتخفيض ثمن العالج؛ إذ إ ّن مع ّدل اإلصابات
بمرض « »PNHيف كندا هو األعىل عامل ًيا بمتوسط
 180حالة منذ عام  2017وحتى اآلن ،ولكن الرشكة
األمريكية لم تمتثل حتى اليوم.
"إيالبريس" ..عالج متالزمة الصياد
وأرباح هائلة

مع وصول األرباح التقديرية لصناعات
الدواء يف العالم إىل  1.3تريليون دوالر ،لم
يكن عقار «إيالبريس» استثنا ًء؛ العقار الذي
يعود اكتشافه لعام  2006هو تقري ًبا العالج

الدكتور  /علي ناصر

«متالزمة المي» هي نوع شبه شائع بني أنواع الخلل الجيني لدى
تكون نوع من أنواع اإلنزيمات النشوية بشكل شاذ يف
األطفال ،وهو ّ
تشوهات يف الهيكل العظمي واملفاصل ،وتعتيم
الجسم ،ويتسبب يف ّ
العينني وفقدان السمع الكامل .املرض قد يصيب ما يقرب من 43
ألف حالة من بني كل مليون ونصف مولود عامل ًيا ،ويصيب اإلناث
والذكور بنسب متقاربة.
يف عام  2005ابتكرت بعض املختربات الدوائية التابعة لرشكة
«بايومارين» األمريكية عقار ناجالزمي لعالج املتالزمة الخطرية،
ترصيحا تجار ًيا من «هيئة الرقابة عىل األدوية واألغذية
وأخذت
ً
األمريكية» بتسعري العقار بما يقرب من  365ألف دوالر أمريكي
لكورس العالج السنوي ،وذكرته مدونة جامعة هارفارد الدوائية بأنه
واحد من أغىل العقاقري يف العالم ،وأنه من
األخالقي أن يتوفّر ملن يحتاجونه دون معاناة
مع تلك األسعار الفلكية.
"سينريز" ..الحساسية القاتلة
لها عالج دائم ..ولكن

واحد من أكرث األمراض شيو ًعا هي
التحسيس تجاه
الحساسية ،أو رد الفعل
ّ
نوع بعينه من األطعمة والرشاب ،ربما قد
يكون الكثري منّا عىل علم بما يسبب له

رد الفعل التحسيس :من حكة ،واحمرار يف الجلد،
وما إىل ذلك .ولكن حساسية « ،»angioedemaأو
ما يعرف بالعربية بـ«الوذمة الوعائية» ،واحد من أشد أمراض
الحساسية فتك ًا ،ويصاب به ما يقرب من  50ألف حالة يف أمريكا
وحدها.
قد يحدث هذا نتيجة لتناول أطعمة بعينها ،مثل املكرسات
والحليب واألسماك الرخوية ،وحتى بيض الدواجن ،ويسبب هذا
الخلل الجيني إطالق كيماويات يف الجسم تسبب انتفاخ الجلد
بشكل كبري؛ مما قد يؤدي إىل انتفاخ مسارات الهواء إىل الرئة ،ومن
ث َم قد يسبب الوفاة .هنا ومرة أخرى يظهر اسم مختربات «شاير»،
عمالقة الدوائيات األمريكية ،التي حصلت عىل ترصيح صحي
وتجاري ببيع عقار «سيرنيز» الذي يعالج الحالة نهائ ًيا مقابل ما
يرتاوح بني  230و 350ألف دوالر لكورس العالج السنوي به.
بجوار عالج تلك الحالة القاتلة من الحساسية ،وبحسب تقرير
«يس إن بي يس» األمريكية ،ارتفعت تكلفة عالجات أنواع أخرى
من الحساسية بشكل كبري يف العالم ،مثل عقار« ،»EpiPensالذي
الحقْن الواحدة منه من مبلغ  90دوالر إىل 600
ارتفعت تكلفة جرعة َ
دوالر من قبل رشكة «كينج» اململوكة لعمالقة الصناعات الدوائية
«فايزر» األمريكية.
عقار «دارابيم» ،الذي يستخدم يف عالج ما بعد الجراحات الدقيقة،
أيضا ارتفا ًعا يف تكلفته إىل  750دوالر
وأحيانًا ملرىض اإليدز ،شهد ً
للقرص الواحد ،بعدما كان يتكلف  13.5دوالر فقط ،بخالف األسعار
املرتفعة لعقارات عالج مرض
الكبد الوبائي من النوع
«يس» يف األسواق العاملية،
والذي ترتاوح أسعاره ما
بني  90إىل  50ألف دوالر لكل
علبة أقراص ،والذي تنتجه
يف األغلب رشكات إما أمريكية
أو أوروبية كربى ،مثل «شاير»
و«فايزر» و«بايومارين»
وغريهم.
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بإشراف خبير األعشاب :جمال عرقوب
( يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام )

فوائد العفص للنساء و للشعر و الجسم
أنواع شجرة العفص
من املعروف أنه من أحسن أنواع العفص ،هو املوجود يف بالد
الشام ،وباألخص املوجود يف سورية ،حيث يوجد العفص
بكرثة ،ويعترب من أجود األنواع ،وله عدة أنواع نذكر منها:
الياباني ،والسيشواني ،والكري ،والغربي ،واملطوي.
كما له العديد من الفوائد ،وقد ذكرت كثريًا يف الكتب الطبية،
وذكرت استخداماتها ،وفوائدها .ففي كتب ابن سينا الطبية
ذكرها مع فوائدها لألظافر والشعر ،واألهم من ذلك أنه
يستخدم خارج ًيا ،دون أن يستخدم كرشب.
ما هي أهم املواد الف ّعالة املوجودة يف ثمرة العفص؟
يستخدم العفص يف العديد من العالجات التي تصيب جسم
اإلنسان ،ومن أهم املواد التي يحتويها العفص:
حمض التينيك ،والحتوائه عىل نسب وافرة من مادة
التانات ،وهذه املادة الطبيعية ذات الفعالية العالية ،تساعد
عىل ش ّد العضالت التي تتواجد يف البطن والرحم واملهبل.
يحتوي العفص عىل مضادات البكترييا والخمائر
والفطريات.
أيضا عىل مضادات االلتهابات.
يحتوي العفص ً
يحتوي عىل عدة فيتامينات رضورية للجسم كفيتامني ()A
وفيتامني (.)C
يوجد يف العفص الحديد والربوتني والكالسيوم.
يحتوي العفص عىل العديد من األلياف.
فوائد العفص للنساء وللشعر والجسم

تشكو النساء وخاصة التي أنجبت عدة مرات ،من توسع
يف نسيج قناة املهبل ،والعفص له دور كبري يف ش ّد الرتهالت
التي أصابت هذه املنطقة ،وذلك لغنى العفص بمضادات
البكرتيا واألكسدة ،فالعفص يحمي كل املناطق الحساسة
املوجودة يف جسم اإلنسان ،من األمراض التي تصيبها من
فطور والتهابات.
يعمل عىل التقليل من اإلفرازات التي تحدث يف املهبل ،وبالتايل تقل
الرائحة الكريهة والحكة التي تحدثها مثل هذه اإلفرازات.
يحمي جسم اإلنسان من الكثري من األمراض املعدية.
يقي من االلتهابات التي تصيب الرشج ،بسبب فعاليته
يف القضاء عىل امليكروبات ،وخاصة التي تتعلق بالجهاز

التناسيل ،وخاصة التي تصيب النساء.
يعمل عىل ش ّد العضالت املوجودة يف البطن ،والتي ترهلت،
كما يش ّد عضالت الرحم.
يشفي من الدوايل التي تصيب القدمني ،ومن مرض البواسري.
يعمل العفص عىل تأخري سن اليأس عند النساء.
يشد املناطق املرتهلة من الجسم ،والتي قد تحدث نتيجة
اتباع ريجيم ،أو خسارة يف الوزن ،أو حتى نتيجة الوالدات
املتكررة والحمل لدى أغلب النساء.
بما أن منطقة املهبل تتعرض للتصبغ ،والسوداد هذه
املنطقة ،نتيجة استعمال املرأة بشكل دائم أنواع من
الصابون ،الذي يسبب تصب ّغ املنطقةُ ،يستخدم العفص
لتبقى هذه املنطقة بلونها الطبيعي.
يستخدم العفص كعالج للرضوض ،والتورمات التي تنتج
عن الوالدة.
يقوي األظافر ،ويعمل عىل ترسيع نموها.
يستعمل يف املركبات التي تفيد يف تجعيد الشعر.
يساعد يف عالج أمراض سيالن الدم.
أضرار العفص على الجسم

إن هذا النبات له فوائد لالستخدام الخارجي فقط ،لذلك
يجب أخذ الحيطة عند استخدام العفص ،فهو ال يناسب
املرأة الحامل ،وحتى أنه ُيمنع استخدامه لها .أما بالنسبة
للمرأة املرضعة من املمكن استخدام هذا النبات.
يستخدم العفص للشعر ملا له من نتائج جيدة ،إال أنه يف
بعض الحاالت قد يسبب بعض األعراض الجانبية غري
املرغوبة ،لذا يرجى سؤال أحد املختصني بالعناية بالشعر
قبل استعماله.
بكل األحوال ليس هناك أي أرضار يف استخدام هذا النبات ،وليس
الستخدامه أي مضاعفات ،وأكرث التجارب أكدت فوائده الكثرية.
طرق تحضير بعض العالجات من العفص

لعالج مشاكل الرتهل يف الجسم
الطريقة األوىل:
نطحن كمية من العفص اليابس ،وبكميات متساوية ،مع
ملعقة كبرية من كل من زيت السمسم ،وزيت اللوز املر،

(313) 584-7700

www.dearornroastery.com

ونخلط املكونات حتى تتمازج املكونات م ًعا .ويستخدم
بدهن املنطقة يف الجسم التي فيها تر ّهل ،وترتك عىل
املنطقة فرتة من املساء إىل الصباح ،وتغسل املنطقة بحمام
دافئ ،و ُيفضل تكرار هذه الطريقة ثالث مرات يف األسبوع،
للحصول عىل النتيجة املرجوة.
الطريقة الثانية:
نطحن مقدار كيلو غرام من العفص اليابس ،ونمزجه بمقدار
ربع كيلو من الحنّاء ،ويتم املزج بالقليل من الخل ،بحيث
مزيجا متماسك ًا من هذا الخليط ،ونضع
يصبح لدينا
ً
هذا الخليط عىل املنطقة املرتهلة من الجسم (البطن ،أو
الساقني ،أو أي منطقة مرتهلة) ،ونلف املنطقة التي وضعنا
عليها املزيج بقطعة من الشاش لتغطيتها ،بشكل تبقى
ثابتة ،ونرتك هذا املزيج حوايل ساعتني من الوقت ،ثم نغسل
املنطقة باملاء الدافئ والصابون ،ويفضل تكرار هذه الطريقة
حوايل أربع مرات يف األسبوع ،لنحصل عىل النتيجة املرجوة.

لعالج مشاكل المهبل لدى المرأة

تطحن كمية من العفص اليابس جي ًدا ،ويمزج مع كمية
متساوية من زيت الزيتون ،وكمية من الفازلني ،وتدهن
منطقة املهبل بهذا املزيج ،ولكن بكل نعومة ،وستشعر املرأة
بعد استخدام هذه الطريقة بالنتيجة التي تريدها.
أمراض األظافر

إن العفص يعالج املرض الذي يصيب األظفر واملسمى
(الداحس) ،حيث يطحن مقدار ملعقتني كبريتني من
العفص اليابس ،ويمزج مع ملعقتني من قشور الرمان
ناعما ،ويخلطان مع مقدار
الحامض واليابسة واملطحونة ً
من العسل ليصبح مزيج متماسك ،ويدهن الظفر املصاب،
و ُيلف عليه ضماد معقم ،ويرتك حتى يشفى الظفر املصاب.
مالحظة:
يمنع تعريض الظفر املصاب بعد وضع املزيج عليه ،ال للماء
تماما.
وال للحرارة طيلة فرتة العالج وحتى يشفى الظفر ً

ويتغرغر به ،عىل أال يتم بلعه ،فهو ف ّعال اللتهاب اللوزتني
والتهاب الحلق ،وحتى الفم.
للشعر

إن استخدام العفص ،يعترب مادة ف ّعاله لتغذية الشعر،
وتجعيده ،وذلك بخلط العفص اليابس واملطحون ،مع كمية
متساوية من السدر املطحون ،والحلبة املطحونة ،وخلط
هذه املواد بكمية من زيت اللوز املر ،ويدهن به الشعر ويرتك
ملدة نصف ساعة ،ثم ُيغسل بالشامبو واملاء الدافئ ،ويفضل
تكرار هذه الطريقة يف الشهر مرة.
لتلوين الشعر باللون األسود

ننقع مقدار من العفص اليابس واملطحون ،يف ليرت من املاء،
ونصف ليرت من الخل ،ونرتكه حوايل  3ساعات ،ثم نصفيه
وندلك الشعر الشايب ،أو املراد تلوينه ،ويرتك ملدة نصف
ساعة ،ثم ُيغسل الشعر باملاء والشامبو املناسب ،وتكرر
الطريقة يف األسبوعني مرة لنحصل عىل النتيجة املرجوة.
وهناك طريقة إلضفاء اللون األسود األكرث ملعانًا ،بخلط
القليل من العفص املطحون ،مع مقدار من الحناء ،واملاء
بكميات متساوية ،ويدهن بها الشعر وترتك ملدة ساعة عىل
الشعر ثم ُيغسل الشعر بالشامبو واملاء.
لعالج مشكلة تلون األظافر باللون األصفر

قد تصاب األظافر بمرض الصفرة ،والتي تسبب تلون
األظافر باللون األصفر ،ويجعل منظرها غري مرغوب به،
ولعالجه ،نخلط مقدار من العفص اليابس واملطحون،
ناعما ،وندهن األظافر املصابة ،وكل الجلد
بالش ّبة املطحونة ً
الذي يحيط بهذه األظافر ،ويرتك ملدة نصف ساعة ثم
ُيغسل باملاء والصابون الطبي ،وتكرر
هذه الطريقة حتى تشفى األظافر
من املرض.

اللتهاب اللوزتين

حيث يغىل بعض من العفص باملاء ،ويرتك ليربد،

محمصة ديربون

(313) 584-7700

www.dearornroastery.com

DEARBORN ROASTERY
قهوة عربية وامريكية  -بن يمني  -حوايج يمنية
وبهارات عربية طازجة

شوكوالة سويسوية وهادايا لجميع المناسبات مكسرات وبزورات ومخلوطة
طازجة  -تمز ورطب كالفورنيا مدجول  -عسل طبيعي  -زيوت وآعشاب
طبيعية  -مستحضرات تجميل طبيعية
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دليلك لحماية طفلك من التنمر 2-
يميل املُعلمون إىل التعامل بشكل مختلف مع التنمر باختالف
الفئة العمرية ،ففي مرحلة ما قبل املدرسة يعتمدون عىل
بذل الجهد لغرز السلوك اللطيف واملهذب يف نفس الطفل
املتنمر ،أما يف املرحلة االبتدائية يتحول تركيزهم إىل الدفاع
عن الضحايا ،ناسني أنه لم يفت اآلوان بعد عىل تغيري سلوك
املتنمر يف بدايته.
يقول الدكتور سويرر“ :يحتاج بعض األطفال إىل التوجيه
الجيد مع حل النزاعات بشكل مناسب يف املدارس املتوسطة
والثانوية”.
ويف حني يبذل املعلمون قصارى جهدهم للسيطرة عىل التنمر،
دائما مشاهدته أو منعه ،ولهذا قد ال
إال أنهم ال يستطيعون ً
يدرك مسؤولو املدارس أن التنمر يحدث لبعض الطالب ،بسبب
خشية الطالب من التعرض للمعاملة بشكل اسوأ من قبل
املتنمرين يف حال أن وىش بهم لإلدارة أو املسؤولني.
يف بعض الحاالت ال يعرف املديرون ببساطة كيفية التعامل مع
مؤخرا مستشفى جامعة
املشكلة ،ففي استطالع وطني أجرته
ً
ميتشيغان أن نسبة  %٣٨فقط من أولياء األمور قد يمنحون
مدرسة أبنائهم االبتدائية الدرجة ( )Aعندما يتعلق األمر
بمنع التنمر وحماية األطفال منه ،ونسبة  %١٦منحوا مدارس
أبنائهم الدرجة ( )Cو  %٦منحها درجة ( ،)Dو  %٥منحها
عالمة ( )Fأي الفشل.
الخطوات الصحيحة للتعامل مع التنمر:

يف النهاية األمر مرتوك لك ملساعدة طفلك عىل التعامل مع
التنمر .راقب العالمات التي تزعجه ،وشجعه عىل إخبارك
باملشاكل التي يواجهها مع األطفال اآلخرين ،وكن مستع ًدا
التخاذ اإلجراءات املناسبة ويمكنك االستعانة بالنقاط التالية
كأمثلة عىل هذه اإلجراءات:
– تحدث إىل معلم طفلك إذا كان التنمر يحدث يف مرحلة ما
قبل املدرسة أو رياض األطفال ،واجعل املديرين عىل دراية
باملشكلة عىل الفور.
– العديد من املدارس لديها بروتوكول للتعامل مع هذه الحاالت،
لذلك عندما تقوم باإلبالغ عن حادثة ما ،ك ُن محد ًدا حول ما
حدث ومن شارك يف الحادث.
– حاول الوصول لويل أمر الطفل الجاني ،هذه هي الطريقة
الصحيحة عندما تواجه حالة تنمر وترهيب مستمرة ضد

طفلك ،وعندما تشعر بأنهم يتقبلون التواصل والتعاون معك،
يمكنك االتصال بهم أو مراسلتهم يف لهجة غري حادة توضح أن
هدفك هو حل املشكلة م ًعا.
عىل سبيل املثال يمكنك القول“ :مرح ًبا ،أتصل بك هاتف ًيا،
ألن ابنتي طوال هذا األسبوع كانت تعود إىل املنزل وهي تشعر
بالضيق .لقد أخربتني أن سوزي أطلقت عليها ألقا ًبا غري
مستحبة ،واستبعدتها من اللعب مع مجموعتها يف الفسحة.
ال أعلم إن ذكرت لك سوزي أ ًيا من هذا ،لكني أود أن نساعدهم
عىل التعايش بشكل أفضل .هل لديك أي اقرتاحات لحل هذه
املشكلة؟”
– دربه للحصول عىل املساعدة .ال يهم حجم االستهداف الذي
يتعرض له طفلك ،لكن الشجار والقتال ليس الحل األفضل،
ً
وبدل من ذلك علمه بأن يطلب املساعدة من ُمعلم أو ُمرشف أو
شخص بالغ بالجوار ،ولتجنب التعرض للمضايقات يف حافلة
املدرسة ،أخربه أن يجلس بجانب أصدقائه ،حيث من املستبعد
مهاجمة طفل يف مجموعة.
ويف بعض األوقات قد تحتاج إىل التدخل بنفسك ،مثل حالة
أحد األمهات التي علمت بتعرض طفلتها التي مازالت يف
روضة األطفال للتنمر واملضايقة من قبل أحد زمالئها يف الصف
الثالث أثناء عودتها يف حافلة املدرسة ،باإلضافة ملضايقته
لعدد آخر من التالميذ ،فما كان منها إال التوجه بشكوى إلدارة
املدرسة ،وطلبت من سائق الحافلة بمراقبة هذا الطفل ،ويف
غضون أسبوعني توقف الطفل عن مضايقة ابنتها.
تشجيع السلوك اإليجابي

– عزز لغة الجسد اإليجابية عند طفلك.
يف عمر الثالث سنوات يصبح الطفل مستع ًدا لتعلم الحيل
التي تجعله هدفًا أقل جاذبية للتنمر واملضايقات .تقول
الدكتورة ميشيل بوربا مستشارة أولياء األمر ومؤلفة كتاب
(الكتاب الكبري حول حلول لألبوة واألمومة)“ :درب طفلك
عىل النظر يف لون عني صديقه عند الحديث معه ،حتى يتمكن
من فعل نفس األمر عندما يواجه أحد املتنمرين” ،هذا الفعل
سيجربه عىل رفع رأسه مما يظهره بشكل أكرث ثقة.
كما يمكنك أن تدربه عىل تعابري الوجه الحزينة والشجاعة
والسعادة ،وغريها من التعابري ،ثم إخباره بأن يتحول إىل
استخدام الوجه الشجاع عندما يتعرض للمضايقات.

– مرنه عىل استخدام عبارات محددة حتى يتمكن من الرد
الصحيح ملواجه هذه املواقف أمام الطفل املتنمر ،يمكنك حتى
استخدام دمية محشوة للمزيد من الواقعية يف األداء ولكي
يشعر طفلك بتحضري وجاهزية أفضل.
علمه أن يتكلم بصوت قوي وحازم ،فاألنني أو البكاء سيجلب
املزيد من التنمر ،واقرتح عليه استخدام بعض العبارات مثل
“توقف عن إزعاجي“ أو “لن ألعب معك إذا استمريت يف هذا
أيضا أن يقول “نعم! ال يهمني“ ويرتكه
السلوك اليسء“ ،يمكنه ً
ويذهب بعي ًدا غري ٍ
مبال بما يردده املتنمر.
تقول الدكتور بوربا“ :العودة هي املشكلة ،ألنها قد تسبب
تفاقما يف وضع التنمر“.
ً
وعن هذه الطريقة تقول إيرين فاريل تالبوت من مدينة
نيويورك أنها أعدت طفلها ليام البالغ من العمر  ٣سنوات
للتعامل مع صبيني يف روضة األطفال ،وأخربته أن يقول بصوت
عايل “ال! هذه لعبتي أنا ألعب بها اآلن“ً ،
وفعل توقفا عن
إزعاجه بعد أن قام بفعل ما تدرب عليه معها.
“أنا فخورة به ،ألنه تعلم كيف يعتمد عىل نفسه” تقول إيرين.
– امدح التطور!

عندما يقوم طفلك بإخبارك عن إبطاله ملضايقات زمالئه،
أخربه أنك فخور به ،وإذا كنت يف نزهة يف الحديقة ورأيت أحد
األطفال يقوم بإبعاد املتنمرين عنه ،سلط اهتمامك
بوضوح عىل هذا املوقف حتى يتمكن طفلك من نسخ
هذا الفعل بعد ذلك يف املواقف التي يواجهها،
واحكي له عن والدتك وطفولتك عندما أخربتك
أن الطفل الذي يظهر أنه ال يمكنه إزعاجه أو
فورا.
مضايقته يتسبب يف إبعاد املتنمرين عنه ً

العالمات:
– التهور والغضب الرسيع.
– التعبري عن اإلحباط يف شكل رضب أو دفع األطفال اآلخرين.
– مصاحبة أطفال يترصفون بقسوة وعنف.
– الشجار املستمر مع األقارب.
– الصعوبة يف فهم كيفية تأثري األفعال عىل اآلخرين.
– التعرض للكثري من املشاكل يف املدرسة.
إذا كان طفلك يعاني واحدة أو أكرث من هذه العالمات ،دربه
عىل تقنيات مختلفة لتهدئة نفسه ،مثل أخذ نفس عميق،
والعد إىل  ١٠للسيطرة عىل مشاعره السلبية.
عندما تشاهده يترصف بعنف ،اطلب منه التوقف ،وتحدث
معه عما يمكن فعله ً
بدل من اتباع هذا السلوك يف املرة القادمة،
وإن لم ِ
تؤت جهودك ثمارها بعد كل
هذا ،عليك بطلب املساعدة من
استشاري تربوي أو طبيب
يقول الدكتور
نفيس.
سويرر“ :يحتاج
بعض األطفال إىل
التوجيه الجيد مع حل
النزاعات بشكل مناسب
يف املدارس املتوسطة
والثانوية”.

هل طفلك هو المشكلة؟

عندما يصبح طفلك هو الشخص الذي
يضايق ويهدد زمالءه ،فأنت بحاجة
إىل اتخاذ إجراءات فورية ملنع هذا
األمر ،ليس فقط ملساعدة ضحايا
تنمره ،بل لوقف هذا السلوك يف
املهد ومعالجته ،وإذا كنت غري
متأكد من شكك ،فالحظ هذه

What Parents Should Know About Bullying
No one deserves to be bullied.
They deserve to be treated with respect.
They have the right to feel safe at school.
To read the rest of the article go to: www.
pacer.org
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effects of bullying and may be feeling insecure,
frightened, vulnerable, angry, or sad. When
your child begins to tell their story, just listen
and avoid making judgmental comments. It’s
important to learn as much as possible about
the situation, such as how long the behavior
has been happening, who has been involved,
and what steps have been taken. Encourage
your child to talk, and let them know they are
not alone and you are there to help.
Make sure your child knows:
It is NOT their fault. They are not to blame.
They are NOT alone. You are here to help.
It is the adults’ responsibility make the bullying
stop.
Bullying is never okay and they have the right
to be safe.

…If your child is experiencing bullying
When you discover your child is being bullied,
you may feel a variety of emotions, from
anger to fear to sadness. These reactions and
emotional responses are natural for parents
who want their child to feel valued, protected,
and loved. To become an effective advocate
for your child, it is important to acknowledge
your emotions and then focus on developing an
action plan to help your child.
1. Talk with your child.
When you first talk with your child about bullying, be prepared to listen without judgment,
and provide a safe and supportive place where
your child can work out his or her feelings. Children may not be ready to open up right away
as they, too, are dealing with the emotional
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تزايد عدد الوافدين دليل على
األمن الذي تتمتع به

مصر وجهة
سياحية عربية
تتقدم بخطى
سريعة نحو
العالمية

القاهرة  -كشف بحث جديد أصدرته األمم املتحدة عن
نموا يف العالم ،حيث استقبلت
الوجهة السياحية األرسع ّ
مرص عددا قياسيا من السائحني يف عام  2017مقارنة بعام
 ،2016يف الوقت الذي تواصل فيه مرص التعايف من سلسلة
الهجمات اإلرهابية والحوادث املأساوية.
وقد كشف النقاب عن هذه النتيجة يف تقرير املعالم السياحية
البارزة ملنظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة والذي
يقدم ملحة عامة موجزة عن السياحة الدولية يف العالم
ّ
استنادا إىل النتائج الخاصة بعام .2017
نمو يف عدد
وأظهر التقرير أن عام  2017شهد أعىل معدل ّ
السياح األجانب الوافدين خالل سبع سنوات منذ عام ،2010
فضال عن تعايف الوجهات التي كانت تعاني من تحديات
وتعد مرص واحدة من تلك
أمنية يف السنوات األخرية.
ّ
الوجهات.
 2017استفادة مرص
ومع ذلك ،شهد عام
مسبوقة يف السياحة
من زيادة غري
بنسبة  55.1باملئة
مقارنة بعام .2016
وبحسب موقع
إكسربس ،قال
التقرير

مصر
تشهد زيادة
غير مسبوقة في
السياحة بنسبة 55.1
بالمئة في  2017حيث
توافد حوالي عليها
 319ألف مواطن
بريطاني.

نموا من حيث
“شهدت مرص ّ
القيمة املطلقة والنسبية
يف أعداد الوافدين ،حيث
انتعشت بقوة مقارنة
بالسنوات السابقة”.
وأضاف “انتعشت أعداد
الزوار الوافدين من الوجهات
التقليدية يف أوروبا الغربية
وكذلك الوجهات الناشئة يف وسط
ورشق أوروبا والرشق األوسط وآسيا.
وقد ساهمت الجهود الرتويجية وعودة
الثقة يف هذا االنتعاش”.
مقدمة من رشكة
ويدعم نجاح مرص يف التقرير إحصائيات ّ
“توماس كوك” والتي كشفت عن أنه يف عام  2018شهدت
مرص حجوزات أكرث من السنوات السابقة .وعىل السائحني
أن يدركوا أن وزارة الخارجية والكومنولث الربيطانية ال تزاالن
تنذران بأن خطر اإلرهاب “محتمل للغاية” .لكنهم أضافوا أن
“حوايل  319ألف مواطن بريطاني زاروا مرص يف عام .2017
ومعظم الزيارات كانت خالية تماما من املشاكل”.
تضمن تقرير األمم املتحدة دوال أخرى لم يكن العديد
كما
ّ
من الربيطانيني قد فكروا يف زيارتها من قبل ،ويف املرتبة
الثانية ،بعد مرص ،تأتي جمهورية توغو ،يف
غرب أفريقيا ،والتي شهدت زيادة
بنسبة  46.7باملئة يف أعداد
السياح الوافدين إليها.
ويف عام  ،2016زار حوايل
 338ألف سائح البالد
ولكن يف عام 2017
رحبت توغو بنصف
مليون سائح تقريبا.

وعىل الرغم من أن توغو غري
مطورة ،إال أنها تتمتع بوجود
البحريات والشواطئ باإلضافة
إىل الغابات الخصبة ملماريس
رياضة امليش ملسافات طويلة.
وتأتي سان مارينو يف املركز الثالث
يف التقرير ،وهي دولة صغرية
جبلية تحيط بها إيطاليا ،حيث
شهدت سان مارينو زيادة سياحية
بنسبة  31.1باملئة يف عام  2017مقارنة
بعام .2016
ويبلغ عدد سكان سان مارينو حوايل  33ألف نسمة ،إال
أنها ترحب بالعديد من اإليطاليني من خالل الرحالت اليومية
التي تتجه إليها.
ويف املرتبة الرابعة تأتي فيتنام ،التي شهدت زيادة سياحية
بنسبة  29.1باملئة.
وبعد فيتنام ،يف املركز الخامس ،تأتي جورجيا – الجمهورية
السوفييتية السابقة التي تقع عند تقاطع قارتي أوروبا
وآسيا ،حيث حققت زيادة سياحية بنسبة  27.9باملئة.
أما الدول املتبقية يف قائمة أفضل عرش دول من حيث النمو
السياحي ،فهي فلسطني ونييوي (يف جنوب املحيط الهادئ)
ونيبال فلسطني املحتلة وجزر ماريانا الشمالية (يف شمال
غرب املحيط الهادئ).
ويف الشهر املايض ،تم إعالن أنه سيتم قريبا إدخال قواعد
جديدة للمسافرين املتوجهني إىل البالد لقضاء إجازة ملنع
ارتفاع معدل الحوادث بعد وفاة الزوجني الربيطانيني جون
وسوزان كوبر يف منتجع توماس كوك الشهري .وقد يضطر
السياح قريبا لرشاء وثيقة التأمني عىل السفر قبل السماح
لهم بالسفر لقضاء اإلجازات والعطالت.

رحلة أميركية تدفع السياح للسير
على األقدام مسافة  4280كلم
وخالل رحلة التجول يتم السري ملسافة  35كلم عىل مسار بي .يس .تي
كل يوم ،ويتخلل ذلك بعض أيام الراحة.
وال يشاهد السياح يف الكثري من األحيان أي مساكن أو شوارع أو
متاجر أو حتى أماكن االستحمام ،وهذا يعني أنه يتعني عليهم حمل
الطعام واملاء لعدة أيام ،وأن يتم توزيعهما جيدا عىل األيام ،ويندر
وجود املاء يف جنوب كاليفورنيا ،ويف حالة عدم وجود مياه كافية،
فسيكون هناك خطر عىل الحياة ،عالوة عىل عدم توافر استقبال
لشبكة االتصاالت الهاتفية الجوالة عىل مسافات طويلة من مسار
التجول ،وتنترش حرائق الغابات وهجمات الدببة من آن إىل آخر عند
السري باتجاه الشمال.

لوس أنجلس – يمكن للسياح االنطالق يف رحلة تجول يف الواليات
املتحدة ملسافة  4280كلم ،مع اصطحاب  20كغم من األمتعة والتجول
سريا عىل األقدام ملدة  6أشهر يف رحلة العمر.
قد يبدو األمر غريبا بعض اليشء ولكن هناك  3500شخص يقومون
بهذه الرحلة كل عام عىل مسار التجول باسيفيك كريست تريل،
واملعروف اختصارا باسم بي .يس .تي ،عىل الشاطئ الغربي للواليات
املتحدة ،والذي يمتد من الحدود املكسيكية إىل الحدود الكندية ،ويمر
هذا املسار عرب الربية ،ولالنطالق يف مثل هذه الرحلة ال يحتاج املرء إىل
إجازة من العمل أو الدراسة فحسب ،بل ال بد أن يكون لديه استعداد
لتحمل املشقة يف املقام األول.
ويشاهد السياح خالل الرحلة أويجني ،البالغ من العمر  52عاما،
تجربة ممتعة في البرية
يجلس يف مسكن العطالت يف ريت وود بالقرب من لوس أنجلس ويضع
الالصقات الطبية عىل قدميه ،حيث أنه بدأ مغامرة التجول عىل مسار
ويبدأ املوسم السياحي يف شهر أبريل؛ نظرا إىل أن درجة الحرارة ال
بي .يس .تي منذ أربعة أسابيع انطالقا من املنطقة الحدودية كامبو
تكون مرتفعة يف جنوب كاليفورنيا ،وخاصة يف صحراء موهايف ،ثم يف
الواقعة جنوب الواليات املتحدة ،ومن أجل القيام بهذه املغامرة
مرتفعات هاي سيريا ،التي يصل ارتفاعها إىل  4000مرت ،وال
أخذ الطبيب األملاني إجازة من عمله ،فبعد قضاء 25
تسود هذه املنطقة أجواء شتوية يف تلك الفرتة ،وإذا
عاما يف العمل وجد نفسه يحتاج إىل ستة أشهر
لم يتمكن السياح من قطع املسافة اليومية
الرحلة تحتاج
دون مظاهر الحياة الحديثة واالبتعاد عن
بانتظام ،فإنه سيتعذر عليهم الوصول إىل
الهواتف واالتصاالت ،لكي تنعم روحه
وجهتهم يف الوقت املناسب؛ نظرا إىل أنه
استعداد
إلى
بالهدوء واالستقرار.
من املفرتض أن يتم الوصول إىل الحدود
وقد سمع أويجني عن هذه الرحلة منذ
لتحمل المشقة طيلة 6
الكندية مع نهاية سبتمرب ،قبل أن
سنوات عديدة ،وقرر أن يقوم بها يف
يتساقط الكثري من الثلوج عىل نهاية
أشهر يبتعد خاللها السائح
وقت من األوقات ،قائال “تبدو هذه
مسار التجول.
الفكرة مجنونة وجميلة يف الوقت
استقر أويجني يومني للراحة يف
عن مظاهر الحياة الحديثة
عيل تماما”،
ريت وود ،وحصل عىل طرود الطعام
نفسه ،وقد استحوذت ّ
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والهواتف واالتصاالت لكي
تنعم روحه بالهدوء
واالستقرار.

الخاصة به من مكتب الربيد ،وقد خطر بباله أن يستسلم وينهي هذه
املغامرة الشاقة مثل معظم السياح ،الذين يبدأون جولتهم عىل مسار
بي .يس .تي؛ حيث يقوم السياح يف املساء بنصب خيامهم ،ويعدون
بأنفسهم حساء العشاء وينامون يف أكياس النوم ،وعادة ما تكون
األجواء باردة والنوم غري مريح ،كما يتكثف املاء يف الخيام ،وتظهر
اآلالم يف الجسم ،ومع بزوغ فجر اليوم التايل يتعني عليهم مواصلة
املسري بانتظام.
وأخذ أويجني بعد عرشة أيام أخرى من التجول ،فرتة راحة يف مدينة
تيهاتشاي الصحراوية ،والتقى باثنني من الطالب من جامعة مونسرت،
ماريكه ويان ،يف أحد املخابز باملدينة وتناولوا القهوة والقرفة ،ويتعني
عىل السياح أثناء التجول عىل مسار بي .يس .تي تناول الطعام
بالقدر الذي يسمح لهم بمعادلة ما يستهلكونه من السعرات الحرارية.

وأشارت ماريكه إىل أنها عرفت مسار التجول بي .يس .تي من خالل
الفيلم «بري» بطولة ريس ويذرسبون ولورا ديرن ،مضيفة “بعد
مشاهدة الفيلم تولدت لدي رغبة يف التجول عىل املسار» .وقد أعدت
لهذه الرحلة أثناء جولة يف الرنويج برفقة صديقها يان ،وقد تغلبت
حاليا عىل املشاكل األولية ،التي تظهر مع بداية التجول ،مثل البثور
يف القدمني.
وبدأ كل من أويجني وماريكه ويان يف الجزء التايل من الرحلة عىل
مسار التجول يف منطقة هاي سيريا بفضل تأخر فصل الشتاء؛ وبعد
بضعة أسابيع قرر يان إنهاء التجول؛ نظرا ألن الزوجني لم يحرزا
تقدما أثناء التجول للوصول إىل الحدود الكندية يف الوقت املناسب،
واستمر أويجني يف التجول.
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FIVE DAYS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Scarred by war, Bosnia and Herzegovina offers an intriguing
journey through Ottoman, Yugoslavian and Balkan history
Dania Saadi
Bosnia and Herzegovina is still licking its war wounds,
nearly 23 years after its agony ended, but that hasn’t
stopped the tiny nation of a population of 3.5 million
from wooing tourists, whether they be intrepid travellers
or religious visitors attracted to the country’s rich Muslim
history.
From the pencil-shaped Ottoman minarets dotting its
skyline to tombstones with tops carved in the shape of a
turban for high-profile individuals, the European country
has a Turkish flavour, including rose lokum (Turkish delight) and Cevapi (similar to Turkish kebabs).
The famous bridge in the city of Mostar, the 16th
century Ottoman Stari Most, which was commissioned
by Suleiman the Magnificent and rebuilt after it was
destroyed by Croats in 1993 during the civil war, was first
constructed by Mimar Hayruddin, an apprentice of the
famous architect Mimar Sinan, the man behind Istanbul’s
Blue Mosque.
The capital, Sarajevo, was named by its Ottoman occupiers after the field around a saray (or palace). They stayed
in the country for nearly four centuries. Turkish influence
is salient to this day and a Turkish organisation helped to
fund the renovation of the Ottoman Emperor’s Mosque
in Sarajevo.
They left behind a legacy of caravanserais, the motels for

traders, one of which is now turned into offices and cafes
in old Sarajevo. This area is teeming with shops selling
kitsch trinkets and copper carvings, including coffee-pots.
You can still hear the din and find artisans perfecting
their copper work in the tiny streets of the old town.
The flood of tourists has been aided by increasing connectivity to the capital, including direct flights with flydubai. The number of foreign visitors last year increased
19 per cent to 923,050. The third-largest percentage of
travellers came from Turkey, after Croatia and Serbia,
and the number of Saudi Arabian tourists doubled.
To read the rest of the article go to: www.thenational.ae

Mimar Hayruddin’s Stari Most
(Old Bridge) in Mostar
was destroyed during the
civil war in 1993, but reconstructed in 2004
Getty

AA picture taken on October 6, 2018 shows a cable car and
background panorama of Sarajevo AFP

WHY THIS US CITY IS SO ABSURD
In the 1950s, many believed children’s books were boring. Then
along came Dr Seuss – and his stories changed everything.

It is easy to see Dr Seuss’ stories emerge
in the streets and parks of his hometown
of Springfield, Massachusetts (Credit: Stan
Tess/Alamy)
By Mike MacEacheran
Consider Dr Seuss. The writer and illustrator
behind the most absurd books in the library,
whose wordplay and neatly illustrated
doodles are forever alive in the imagination
of children. In Seuss’ universe, full of impossible creatures, eye-popping characters and
memorable puns, cats wear red-and-white
floppy hats, eggs have green yolks and foxes
sport socks. Seuss’ tools were the building
blocks of the alphabet, his lyricism the
result of years daydreaming at Dartmouth
College in New Hampshire and working as
an advertising illustrator in New York.
Yet stand in front of the quadrant of muse70 : العدد-  السنة السادسة-  م2018 أكتوبر
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ums on Edwards Street in Springfield, Massachusetts, and you can quickly grasp another truth woven into his fantasies. Seuss’
real genius was superimposing his surreal
world over the real one, and it is easy to see
his stories emerge in the streets, parks and
pavements of his hometown.
This is what visitors to Springfield are
eager to find out today. “There’s as much
of Massachusetts in his books as there is
make-believe,” said Kay Simpson, president
of Springfield Museums, when we met on
a brilliant blue morning this summer. “Our
eclectic, Victorian-era buildings caught
young Ted’s eye, and none of it passed
him by over the years. It left a profound
impression.”
The story of Theodor ‘Ted’ Seuss Geisel,
born 2 March 1904, begins on the front
steps of The Amazing World of Dr Seuss, a
museum that charts his fantastical journey from big-thinking,
small-town kid to international
brand. The gallery is in its
infancy, only one year old and
still expanding with new exhibits, and yet it’s already ground
zero for Seussian whimsy and
a must-see for fanatics. Here,
everyone has an appointment
with the doctor.

Published in 1957, The Cat in the Hat has
sold more than 16 million copies in nearly
20 languages (Credit: Mike MacEacheran)
Past wiggly pink railings and a giant archway
with the outline of an extravagant big top,
our museum visit started at the ‘Seuss Bakery’, a reimagining of one owned by the author’s grandparents. “This is critical to the
Seuss timeline,” said Simpson, pausing in
front of the exhibit. “As a child, his mother
would sing songs to him about the names
of the pies: ‘apple, mince, lemon, peach,
pineapple, blueberry, coconut, custard and
squash’. His lyricism was influenced by their
time together, and she fostered his creativity. Believe it or not, but she let him draw on
the walls of his bedroom with crayons.”
To read the rest of the article go to: www.
bbc.com

Blooming early: Japan’s famed cherry blossoms make unexpected appearance
The delicate blossoms of the cherry tree might be synonymous with the onset of spring in
Japan — except this year they’re also blooming in autumn, a weather forecasting company
said Wednesday.
Experts told local media that the rare late blooms could be the result of this year’s unusual
weather, including a particularly active typhoon season.
Weathernews, a meteorological firm, said more than 300 people across Japan had
reported cherry blossoms were blooming in their neighbourhood, in a survey conducted
last week.
Local media spotted clusters of the famous pink and white blooms at several popular
cherry blossom spots.
Hiroyuki Wada, a tree doctor at the Flower Association of Japan, speculated that unusual
weather patterns could be responsible for the blooms’ surprise appearance.
He told public broadcaster NHK that violent storms had stripped trees of their leaves,
which usually release a chemical that inhibits blooming before spring.
A series of unusually warm days after typhoons could also have confused the plants into
flowering, he said.
“This has happened in the past, but I don’t remember seeing something of this scale,” he
said.
Japan has been battered by a series of typhoons this year, including Jebi, which claimed 11
lives and shut down Kansai airport in September.
But Wada said the freak flowering should not affect the hugely popular cherry blossom
season, which draws tourists from around the world and sees Japanese flock to hold
‘hanami’ picnics in the shade of the blooms.
“The buds that opened now won’t blossom in the coming spring. But only a small number
of them are being observed. I don’t think it will affect cherry blossom viewing (next year),”
he told NHK.
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تطور طفلك في الصف األول
ما يجب عليك معرفته عن
ّ
كتابة وتحرير  :غيداء أبو خيران
عاما من التحوالت املهمة التي تستلزم عىل الوالد ْين
بطرق عديدة ،يع ُّد
ّ
الصف األول ً
ٍ
بشكل عميق ملا يرتت ّب عليها من الكثري من التطورات خالل املراحل
فهمها واستيعابها
التوسع يف اكتساب املهارات املختلفة التي
العمرية التالية .فهذه املرحلة هي نقطة
ّ
قد يكون طفلك اكتسب أساس ّياتها يف رياض األطفال ومرحلة ما قبل املدرسة ،وحان
ٍ
بشكل مختلف.
الوقت لتطويرها أكرث واستكشاف أبعادها األعمق
طفلك خالل هذه املرحلة العديد من القدرات واملهارات املعرفية واإلدراكية،
َ
يطور
ّ
ٍ
وأنماط مح ّددة للتعلّم تتطلّب منه
ويبدأ خاللها بااللتزام ببعض األعمال الروتينية
ٍ
لفرتات طويلة من الوقت لم يعتد عليها من قبل .كما أ ّن اتساع عامله
تركي ًزا وانتبا ًها
ويزوده بالعديد من املهارات االجتماعية
رات
التطو
هذه
سريورة
االجتماعي يدعم
ّ
ّ
ّ
والعاطفية املختلفة.
البدني والفيزيائي عند األطفال ،بد ًءا
بدايةً ،هذه الفرتة هي فرتة انتقالية يف النمو
ّ
ٍ
بطريقة صحيحة والكتابة
من تعلّم كيفية رمي الكرة والتقاطها ،أو اإلمساك بالقلم
ٍ
ولعل
مما تعلّمها يف مرحلة رياض األطفال ،وغريها الكثري من املهاراتّ .
بطريقة أفضل ّ
أه ّم التطورات الحاصلة هو تحسينهم للتنسيق بني املهارات الحركية خالل هذه
النمو.
املرحلة من
ّ
وتنقسم املهارات الحركية عند األطفال إىل نوعني رئيسيني :املهارات الحركية الك ُربى
التي تعتمد عىل العضالت الكبرية مثل حركة عضالت الذراع أو الساق أو القدم أو
حركة الجسم بكامله ،ومن األمثلة عليها الجري والقفز ورمي الكرة وركوب الدراجة
وغريها .واملهارات الحركية الدقيقة التي تعتمد بدورها عىل العضالت الصغرية وهي
أكرث دق ًة وتعقي ًدا ،مثل اإلمساك بالقلم للكتابة والرسم والقدرة عىل ارتداء الثياب.
ويف حني أ ّن كال النوعني من املهارات الحركية غال ًبا ما ُيشار إليه تحت عناوين
منفصلة ،إال أنّها يف الواقع تعتمد عىل بعضها البعض وتعمل بشكل وثيق م ًعا كجزء
من النمو البدني لألطفال .فاملهارات الحركية الكربى تعمل بمثابة األساس لتنمية
املهارات الحركية الدقيقة؛ األكتاف واألذرع القوية توفّر القدرة عىل الكتابة واستخدام
وبكلمات أخرى ،يصبح الطفل يف هذه الفرتة أكرث ٍ
ٍ
قدرة عىل
املقص عىل سبيل املثال.
ٍ
أدوات
التنسيق بني مهاراته الحرك ّية املختلفة ،كأن يصبح أكرث وع ًيا بأصابعه بكونها
ممتازة يمكن استخدامها يف الكثري من األنشطة واملهام إىل جانب عضالت يديه
وقدميه.

أيضا أقل تركي ًزا عىل الذات ويبدأ بالتفكري يف
وخالل هذه املرحلة ،يصبح الطفل ً
فيطور التعاطف والشعور باآلخر،
الكيفية التي قد يفكر بها اآلخرون ويشعرون بها
ّ
إىل جانب فهمه أ ّن أفكاره وآراءه ومشاعره ت ُعترب متميزة قد ال يشاركهم بها أي شخص
آخر بالرضورة .كما أنه ينتقل من استخدام اللغة املتمركزة حول الذات إىل استخدام
االجتماعي تب ًعا لتواجده يف بيئة زخمة اجتماع ًيا بعي ًدا عن نطاق
اللغة ذات الطابع
ّ
العائلة واألشقّاء.

يمكن الرجوع إىل نظرية عالم النفس السويرسي ،جان بياجيه ،والتي ت ُعرف باسم
التطور املعريفّ عند األطفال ،لفهم كيفية اكتساب طفلك للمعرفة واإلدراك
«نظرية
ّ
تنص
عند األفراد بد ًءا من مرحلة الطفولة املبك ّرة إىل ما بعد البلوغ .وباختصارّ ،
يمر بعدة مراحل يتطور أثناءها ذكاؤهم وقدرتهم عىل
النظرية عىل أ ّن الفرد ّ
رؤية العالقات بني األشياء .هذه املراحل تتم وتكتمل يف ترتيب ثابت لكل
األطفال ،غري أ ّن ما يختلف هو طول الفرتة العمرية لكل مرحلة،
فقد تختلف من طفل آلخر.
يهمنا يف حديثنا عن ّ
طلب الصف األول هو املرحلة
ما ّ
الثالثة من النظرية والتي ت ُعرف باسم «مرحلة العمليات
عمري السابعة والثانية عرش،
املادية» ،وتظهر ما بني
ْ
يبدأ الطفل خاللها بالتفكري املنطقي فيما يتعلق
باألشياء من حوله .إضاف ًة إىل استخدام املنطق
االستقرائي ،أو االستدالل من معلومات محددة
للوصول إىل مبدأ عام ،مثل قدرته عىل تصنيف
األشياء املتشابهة لفئة واحدة ،واكتساب مفاهيم
عديدة مثل الكل والجزء ،والكم والكيف ،واملقارنة
قادرا عىل تمييز الطويل والقصري،
والتمايز ،فيصبح ً
الكبري والصغري ،وهكذا.

مع بدئه لسنته األوىل يف املدرسة ،يصبح طفلك أكرث ً
ميل نحو االستقاللية ويبدأ
والحي .وهذه الفرتة التي يظهر فيها
بتكوين حياته االجتماعية خارج نطاق البيت
ّ
ِ
ٍ
مساعد يف بناء شخصية طفلك الذي يبدأ مع الوقت بمحاكاة
كعامل
«ضغط األقران»
أصدقائه وتقليد ترصفاتهم والتأثر بألفاظهم وكلماتهم وأساليب لعبهم.
كما يبدأ بالتفكري فيما يفك ّر به اآلخرون ،ويحاول تقييم نفسه
ونظرته لذاته من خاللهم ،ويق ّدر أصدقاءه بنفس مستوى
تقديره لوالد ْيه ومعلّمه.
معظم اآلباء يعتقدون أن التأثر باألقران واألصدقاء
يبدأ مع املراحل املتقدمة ،إال أن العديد من الدراسات
أثبتت أ ّن التأثر السلبي يمكن أن يبدأ يف املرحلة
االبتدائية من املدرسة ،مع ظواهر مثل الوالء
ٍ
أطفال آخرين،
واالنتماء والتمييز العنرصي ضد
والقلق من عدم التوافق أو الخوف من األحكام
املسبقة .كما يبدأ الطفل مبك ًّرا بالوعي لعواقف
ونتائج مقاومة ضغط املجموعة واألقران ،ما
يسبب عنده نو ًعا من القلق والتوت ّر قد يجهل اآلباء
مصدره.
كما أ ّن العديد من األطفال يندمجون يف بعض

يتطور ذكاء الطفل في ّ
صفه األول؟
كيف
ّ

االجتماعي :احذر ضغط األقران!
التطور
ّ
ّ

الترصفات املزعجة تجاه أقرانهم مثل الهمس واللمز وإطالق األلقاب املزعجة والرضب
نظرا لتأثري البيئة واألقران،
والتورط بشجا ٍر ما هنا أو هناك .األمر قد يكون طبيع ًيا ً
ّ
لكن يجب متابعته والتواصل مع املعلّم ليكون الوالد ْين عىل دراسة بسلوك طفلهم يف
املدرسة .إضاف ًة إىل الرتكيز عىل قواعد السلوك الصحيح يف البيت بعد عودة الطفل من
املدرسة ،ما يساعد عىل تحفيز وعيه بتلك القواعد سواء يف البيت أو يف املدرسة.
للتو يف تطوير مهاراتهم االجتماعية،
ً
ونظرا أل ّن طالب الصف األول قد بدأوا ّ
فبالتأكيد سوف يكون هناك مطبات يف طريق صنعهم للصداقات والعالقات مع
األطفال اآلخرين .وبالتايل ،ينصح خرباء الرتبية الوالد ْين بمتابعة مواقف أطفالهم
تجاه املدرسة واألصدقاء ،والتحدث معهم بني الفينة واألخرى عن مفاهيم الصداقة
والتعاطف والعدالة واإلنصاف وعدم التمييز أو إيذاء اآلخرين وانتقادهم .كما يمكن
تساعدك يف
َ
ألسئلة «ماذا لو» أن تق ّدم العديد من السيناريوهات املتخ ّيلة التي قد
فهم طفلك وأدائه يف املدرسة بني أقرانه.
تطور طفلهم الحاصل مع
ما يجب عىل اآلباء فهمه واستيعابه قبل ّ
كل يشء أ ّن ّ
متماثل مع تطور األطفال اآلخرين عىل ٍ
ً
حد
سنته األوىل يف املدرسة ال ينبغي أ ْن يكون
ّ
فكل ٍ
طفل بتكوينته وشخصيته ومهاراته البدنية واملعرفية واالجتماعية يع ّد
سواءّ ،
ٍ
بشكل مختلف عن اآلخرين وال يجب مقارنته بهم حتى عىل مستوى التوائم
فري ًدا
املتطابقة.
ٍ
يتطور طفلك
معي دون اآلخر ،كأ ْن
كما أ ّن
التطور يف الصف األول قد يحصل يف جزء ّ
ّ
ّ
االجتماعي
املستوى
عىل
ر
التطو
عن
واإلدراكي يف حني عجزه
البدني
عىل املستوى
ّ
ّ
ّ
ّ
والعاطفي ،والذي قد يحدث يف الصف الثاني عىل سبيل املثال .لذلك ،فما يه ّم ً
فعل هو
التطور كمسا ٍر مح ّدد يجب إنجازه خالل فرتة معينة ،وإنما االهتمام
عدم التعامل مع
ّ
مهمة ،إذ يتعلم بعض
أخرى
نقطة
حدوثه.
لحني
واملطلوب
الالزم
بالشكل
به وتغذيته
ّ
األطفال برسعة أكرب من غريهم ،لكن يجب عىل اآلباء أال يتجاهلوا عالمات صعوبات
بعضا من عالمات املشاكل هذه ،فقد حان الوقت
التعلم املستمرة .وإذا أظهر طفلك ً
للتفكري يف املزيد من التقييم واللجوء إىل مساعدة وتدخّل خب ٍ
ري ما.

10 Ways to Help Your Child Succeed in Elementary School
quest meetings with teachers, principals, school
counselors, or other school staff any time during
the school year.
2. Visit the School and Its Website
Knowing the physical layout of the school
building and grounds can help you connect with
your child when you talk about the school day.
It’s good to know the location of the main office,
school nurse, cafeteria, gym, athletic fields, playgrounds, auditorium, and special classes.
To read the rest of the article go to:www.kidshealth.org
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way to stay informed. These are usually held once
or twice a year at progress reporting periods.
The conferences are a chance to start or continue
conversations with your child’s teacher, and
discuss strategies to help your child do his or her
best in class. Meeting with the teacher also lets
your child know that what goes on in school will
be shared at home.
If your child has special learning needs, additional meetings can be scheduled with teachers
and other school staff to consider setting up or
revising individualized education plans (IEPs), 504
education plans, or gifted education plans.
Keep in mind that parents or guardians can re-

Reviewed by: Kathryn Hoffses, PhD
Support from parents is key to helping kids do
well academically. Here are 10 ways parents can
put their kids on track to be successful students.
1. Attend Back-to-School Night and Parent-Teacher Conferences
Kids do better in school when parents are
involved in their academic lives. Attending backto-school night at the start of the school year is
a great way to get to know your child’s teachers
and their expectations. School administrators
may discuss school-wide programs and policies,
too.
Attending parent-teacher conferences is another
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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تمارين الساقين المنتظمة تقلل مخاطر الجلوس لفترة طويلة
واشنطن – أفادت دراسة أمريكية حديثة أن إجراء
تمرينات بسيطة للساقني ملدة  10دقائق أثناء
االستلقاء ،يساعد يف الوقاية من
حدوث املشاكل الصحية الناجمة
عن الجلوس لفرتات طويلة،
وأبرزها أمراض القلب.
الدراسة أجراها باحثون
بجامعة تكساس األمريكية،
ونرشوا نتائجها ،يف
دورية (اكسبرييمانتل
فيزيولوجي) العلمية.
وأوضح الباحثون أن
الجلوس لفرتات
طويلة تصل
إىل  6ساعات
يوم ًيا ،وخاصة
أثناء العمل
املكتبي ،يؤدي
النخفاض
تدفق الدم
لألطراف،
ويؤثر
عىل قدرة
الرشايني
عىل التمدد

الستيعاب زيادة تدفق الدم.
وقد ترجع آثار الجلوس السلبية عىل الدورة الدموية إىل أن الدم يمر
ببطء أكرث من خالل الرشايني أثناء الجلوس ،وتؤدي هذه الحالة
لحدوث ضعف يف نقل الدم حول الجسم؛ ما يزيد من خطر اإلصابة
باألمراض يف القلب واألوعية الدموية.
وأجرى الفريق دراسته عىل  18من الذكور األصحاء ،الكتشاف تأثري
االستلقاء عىل الظهر ،وإجراء تمارين بسيطة للساقني ملدة  10دقائق،
للحد من اآلثار السلبية للجلوس لفرتات طويلة.
واستخدمت مجموعة البحث تقنية دوبلر باملوجات فوق الصوتية
لقياس تدفق الدم ،وإجراء فحص ملدى اتساع األوعية الدموية،
وأجريت هذه القياسات قبل وإجراء تمارين للساقني ملدة 10
دقائق أثناء فرتة الراحة.
وأثبتت النتائج أن تمارين الساقني ملدة 10
إجراء
دقائق فقط ،تساعد عىل تدفق الدم
إىل الساقني ،وتعالج ضعف وظيفة
تمرينات
األوعية الدموية الصغرية التي تغذي
للساقين لمدة 10
العضالت يف الساق.
ووجد الباحثون أيضا أن تمارين
دقائق أثناء االستلقاء،
الساق يمكن أن تساعد يف
الحفاظ عىل الزيادة الرسيعة يف
يساعد في الوقاية من حدوث
إمدادات الدم لألطراف.
المشاكل الصحية
وقال الدكتور بول فاضل،
املشارك يف إعداد
الناجمة عن الجلوس
الدراسة “هذه
النتائج
لفترات طويلة ،وأبرزها

ممارسة الرياضة في درجات الحرارة المنخفضة تحفز حرق الدهون
بون (أملانيا)  -أكدت دراسة طبية حديثة أن فصل الشتاء واألجواء الباردة
من أنسب وأفضل الطرق للقضاء عىل الدهون املستوطنة يف الجسم .فطبقا ً
ملوقع “ساينس دييل” ،أكد الباحثون يف مركز سانفورد بورنهام بريبيس الطبي
بالواليات املتحدة ،أن رس نجاح محاوالت إنقاص الوزن يف الشتاء يكمن يف
“ببتيد” (سلسلة أحماض أمينية) صغري يسمى “ساركوليبني” أو “أس.
أل.أن” ،ويوجد فقط يف عضالت الجسم ،وينشط مع الجو البارد.
ويعمل هذا الببتيد عىل زيادة معدالت الطاقة للعضالت وأكسدة الدهون .لذا
يرى الباحثون أنه كلما ارتفعت نسبة الساركوليبني يف الجسم ،انخفض خطر
اإلصابة بالسمنة ،بحسب املوقع األمريكي املهتم باألخبار العلمية.
وأوضحت الدراسة التي نرشت نتائجها يف دورية “جورنال سيل ريبورتس”
األمريكية ،أن الساركوليبني يحفز العضالت الستخدام املزيد من الطاقة ،مما
يساعد يف حرق الدهون.
من جانبه ،يقول املرشف عىل الدراسة الدكتور موثو برييازمي إنها “تظهر
العالقة املبارشة بني ببتيد الساركوليبني ومعدالت التمثيل الغذائي لطاقة
الجسم” .ويضيف يف حديثه للموقع العلمي أن “هذه اآللية جزء ال يتجزأ
من العضالت ،كما أنها تعمل عىل توليد الحرارة يف الجسم عىل حساب حرق
الدهون”.
كما يشري موقع “مينز هيلث” األمريكي الذي نرش الدراسة أيضا ً ،إىل أن
العلماء توصلوا يف دراسات سابقة إىل أن ممارسة الرياضة تساعد عىل تفعيل
الساركوليبني.
لكن ما كشفه برييازمي يف دراسته الجديدة كان أكرث عمقا ً ،إذ توصل إىل
أن ممارسة الرياضة يف درجات الحرارة
املنخفضة تنشط هذا الببتيد
دراسة
يف الجسم وبالتايل تزيد
من معدالت حرق
حديثة تؤكد أن
الدهون ،بحسب املوقع
ممارسة الرياضة في
املتخصص يف أخبار
البرد تساعد على حرق
صحة الرجل.
الدهون بطريقة
ويحذر برييازمي يف
وفعالة أكثر،
موقع “مينز هيلث” من أسرع ّ
ً
التعلل بربودة الطقس
إضافة إلى إنتاج
وتجنب الخروج ،خالل
طاقة أكبر.
فصل الشتاء .وأوضح أن
الخروج يف الربد والتعرض
للهواء الطلق يعمالن عىل زيادة
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

تزيد من فهمنا لألثر السلبي للخمول البدني والجلوس لفرتات
طويلة عىل وظيفة األوعية الدموية”.
وأضاف فاضل أن “النتائج تظهر التأثريات اإليجابية ملمارسة تمارين
الساق البسيطة أثناء االستلقاء ،للحد من اآلثار السلبية للخمول
عىل األوعية الدموية وصحة الساقني”.
وكانت دراسة سابقة أظهرت أن الخمول البدني لفرتات قصرية
يؤثر بالسلب عىل قوة العضالت واألطراف السفلية ،التي تساعد
األشخاص عىل الحركة ،وخاصة صعود الدرج ،ويضعف املسالك
البولية.
وحسب منظمة الصحة العاملية ،فإن الخمول البدني
يمثل السبب الرئييس الذي يقف وراء حدوث
أنواع عديدة من الرسطان.

مستويات الساركوليبني ،لكن بالطبع يف حالة الربودة الشديدة ال ينصح بذلك
تجنبا ً لإلصابة بأمراض أو حدوث مضاعفات ناتجة عن الربد الشديد.
كما نرش موقع “دييل ميل” الربيطاني تقريرا ً حول املفارقة بني ممارسة
الرياضة يف فصل الشتاء ويف فصل الصيف .وأعلن املوقع أ ّن ممارسة الرياضة
يف فصل الشتاء أفضل من فصل الصيف ،خصوصا ً رياضة التزلّج ،مشريا ً
إىل أ ّن “الجسم يفرز هرمونات طبيعية للشعور بالدفء ،ما يزيد من مع ّدل
عملية األيض”.
وأوضحت الدراسة التي أجراها نادي الصحة واملرضب يف نيويورك إىل أ ّن
“ممارسة الرياضة يف الربد تساعد عىل حرق الدهون بطريقة أرسع وف ّعالة
أكرث ،إضاف ًة إىل إنتاج طاقة أكرب”.
وبحسب بعض الدراسات التي أجريت يف فرنسا ،تمك ّن ممارسة الرياضة
خارج البيت من مقاومة أمراض الشتاء املعروفة كاإلنفلونزا ونزالت الربد
وغريها .وأكد بحث آخر أجرته جامعة سانت ماري بربيطانيا أن أفضل وقت
للركض يكون خالل فصل الشتاء .وبني الباحثون أن معدل رضبات القلب
يرتفع يف الظروف الباردة ،لدى ممارس الرياضة بنسبة  6باملئة ،عن غريها
من الظروف ،كما يتم ضخ كمية أقل من الدم إىل الجلد لتبديد حرارة الجسم،
وبالتايل فإن جسم اإلنسان عند الركض يف حرارة مرتفعة
يسخن برسعة ،وال يتم حرق الكثري من الدهون ،كما أن
ممارس الرياضة من املمكن أن يتعب برسعة يف األجواء
الحارة .ووجدت الدراسة أيضا أن الركض يف أجواء أكرث
سخونة ،يؤدي إىل ضعف األداء بعد خروج كميات كبرية
من العرق ،عىل عكس األجواء الباردة التي يتطلب فيها
خروج العرق وقتا ً أطول ،وبالتايل حرقا ً أكرث للدهون.
قال الربوفيسور جون بريور ،املرشف عىل الدراسة“ ،قد
يكون لطيفا أن تمارس العدو عندما تكون
الشمس مرشقة ..ولكن برسعة كبرية يبدأ
جسمك يف السخونة ،مما يتسبب يف
شعورك بالتعب والتوقف عن الركض يف
أي لحظة”.
تجدر اإلشارة إىل أن التمرن يف الشتاء
يزود الجسم بالطاقة ويساعد عىل
ّ
الشعور بالدفء ،ويعزز الدورة
الدموية وجهاز املناعة ،مما يقي
من انتقال األمراض الجرثومية.

أمراض القلب.

Businessinsider : there’s more evidence that exposing
yourself to cold temperatures could trigger weight loss
fat as we left childhood, but they now know
there’s at least a small amount left in adults.
That realization gave scientists hope that they
could figure out how to activate and even
stimulate the growth of this brown fat in our
bodies, which could help people burn off extra
calories — including the white fat many of us
have stored around our bellies.
This new study brings us a step closer to that.
Harnessing the power of brown fat
“It has been known for quite some time that
exposure to lower temperatures can promote
the formation of brown fat, but the mechanism
of this has not yet been discovered,” study
author Virginie Sottile, an associate professor
at the University of Nottingham in the UK, said
in a statement. “The trigger was believed to
be the body’s nervous system and changes in
the way we eat when we are cold. However,
our study has shown that even by making
fairly modest changes in temperature, we can
activate our stem cells to form brown fat at a
”cellular level.
To read the rest of the article go to: www.
businessinsider.com

If you want to lose weight, you might consider
getting comfortable with the cold.
A new study published in the Nature journal
Scientific Reports has found evidence that
exposure to cold temperatures could transform
the type of fat we form in our bodies, and even
potentially help us burn off excess body fat.
For the research, scientists differentiated stem
cells (which can become other types of cells) to
become fat cells at both normal body temperature and at a slightly cooler temperature. They
found that at the lower temperatures, the cells
formed a kind of fat known as brown fat, which
causes bodies to burn more calories to keep
warm and burn off excess body fat.
People always have some layer of fat in their
bodies. Adults have mostly white fat, which
serves as a sort of solid, inert way of storing
energy. White fat is what makes up dangerous
excess body fat. Brown fat, on the other hand,
is used to rev up the metabolism to keep us
warm — it’s how babies regulate their body
temperature, since they don’t have the muscles to shiver themselves warm yet.
Researchers once thought we lost this type of
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أودي تطلق سيارتها إي-ترون الكهربائية
قررت رشكة أودي األملانية إطالق أيقونتها الكهربائية إي-ترون يف األسواق العاملية بدءا من ديسمرب املقبل بسعر  79.9ألف يورو.
وتستهدف الرشكة إنتاج أكرث من  10سيارات كهربائية بحلول  ،2025عىل أن
يشهد العام املقبل طرح املوديل إي-ترون سبورتباك ،باإلضافة
إىل إطالق املوديل الريايض غي-ترون جي.تي قبل حلول
عام .2020
ويتم دفع إي-ترون الكهربائية الجديدة ،ابواسطة اثنني
من املحركات الكهربائية بقوة
إجمالية تبلغ  300كيلوواط 408/أحصنة.
وتتسارع سيارة أودي ،التي يصل وزنها إىل 2.5
طن ،من الثبات حتى رسعة  100كلم/ساعة يف غضون 5.7
ثانية ،بينما تصل رسعتها القصوى إىل  200كلم/ساعة.

بي.أم.دبليو

تنتقل للمستقبل بموديل آي نيكست
والعنرص الوحيد الواضح بجوار املقود القابل للطي،
برلني  -أظهرت بي.أم.دبليو يف سيارتها آي نيكست
هو شاشتان فوق لوحة القيادة الفارغة تماما وتتم
االختبارية ،التي تسترشف مستقبل التصميمات
اإلدخاالت عن طريق اللغة واإليماءات ،وكذلك مجاالت
والتقنيات املتطورة لدى الرشكة األملانية العريقة،
املستشعرات.
نضجا منقطع النظري يف صناعتها قد يشعل السباق
وقد أكدت الرشكة من خالل املواصفات الفنية لهذا
مع الرشكات األخرى التي تلهث وراء ابتكار موديالت
املوديل الذكي ،أن الشاشات الزجاجية النموذجية
تمزج بني البيئة والذكاء االصطناعي.
غائبة وتم استبدالها بجهاز عرض يمكن أن يحول أي
وتقول الرشكة عن سياراتها آي نكست إنها تظهر كيف
سطح إىل شاشة عرض ،يتم التحكم به بواسطة أجهزة
يمكن للمركبات املستقبلية أن تكون األكرث ذكاء وكيف
استشعار الحركة ثالثية األبعاد الدقيقة.
تجعل الحياة أسهل وأكرث جماال.
وما يلفت االنتباه أكرث يف هذه السيارة
وتعتمد السيارة االختبارية التي كشفت
هو تصميمها الغريب مع املقصورة
عنها الرشكة مؤخرا عىل النظام
الموديالت
الطويلة واملقدمة القصرية
الكهربائي الخالص ،يف حني يبلغ
والعجالت النحاسية الضخمة
زمن التسارع من الثبات إىل 100
ذاتية القيادة
بقياس  24بوصة.
كلم/س أقل من  4ثوان.
ستكون خيارا متاحا خالل
وتدل اللمسات الزرقاء
ومن الواضح أن املوديالت
باللهيكل الخارجي للموديل
ذاتية القيادة ستكون خيارا
السنوات القليلة المقبلة ،إذ
عىل قوة األداء بينما تم
متاحا خالل السنوات القليلة
تتنافس الشركات على اختبار
استعمال ألياف الكربون
املقبلة ،إذ تتنافس الرشكات
هذه التقنية تمهيدا لطرحها
بهدف تخفيض الوزن قدر
عىل اختبار هذه التقنية
اإلمكان.
أمام
تمهيدا لطرحها تجاريا
تجاريا أمام عشاق هذه
وصارت الشبكة األمامية مغلقة
عشاق هذه السيارات الذكية.
السيارات الذكية.
لعدم الحاجة إىل التربيد مع غياب
وتعترب سيارة آي نيكست الكروس
محرك االحرتاق الداخيل وتم استبدال
أوفر ،أول موديل يعتمد عىل نظام
فتحات التهوئة يف أجهزة استشعار
القيادة اآليل بشكل كامل ،باإلضافة إىل
خاصة بالقيادة الذاتية.
نمط القيادة “بوست” ،الذي يسمح للسائق
ويظهر السقف الزجاجي البانورامي الذي يميز
بالقيادة ،وقد انعكس عىل تصميم املقصورة الداخلية
هذه السيارة األنيقة ،والذي يسمح ألشعة الشمس
عىل وجه الخصوص.
بالوصول إىل كافة مناطق املقصورة بحيث تظهر وكأنها
بي أم دبليو :الرشكة عن سياراتها آي نكست إنها
غرفة جلوس خصوصا ً مع األلوان الرتابية الدافئة
تظهر كيف يمكن للمركبات املستقبلية أن تكون األكرث
والخشب ذي املسامات املفتوحة وقماش الجاكار.
ذكاء وكيف تجعل الحياة أسهل وأكرث جماال
ومن املقرر وفق ما أكده املسؤولون يف الرشكة ،طرح
بي أم دبليو :آي نكست ت ُظهر كيف يمكن للمركبات
املوديل القيايس من السيارة آي نيكست
املستقبلية أن تكون األكرث ذكاء
االختبارية بحلول عام  ،2021عىل أن
ورغم ذلك ال تزال السيارة تشتمل عىل دواسات ومقود،
يتمتع بالتصميم املستقبيل للموديل آي 3
كما تبقى املقاعد األمامية متجهة إىل األمام ،ولكن
يف حجم املوديل اكس .5
تظهر املقصورة أكرث راحة ،فالكونسول واملقاعد تتشابه
مع األثاث ،كما أن عنارص االستعمال غري مرئية تقريبا.

نسخة طويلة ومصفحة لرولز رويس كولينان
كشفت رشكة التعديل األملانية كالسن أوتومبيل عن نسخة طويلة ومصفحة
من األيقونة رولز رويس كولينان بسعر يبلغ  1.8مليون يورو.
وقامت الرشكة بزيادة طول السيارة ،التي تنتمي إىل فئة السيارات الرياضية
متعددة األغراض ،من  5.34مرت إىل  6.36مرت ،مع زيادة طول قاعدة العجالت
إىل  4.3مرت.
وتأتي السيارة ،مصفحة ضد الرصاص وفقا للمستوى بي  ،6مع إمكانية رفع
مستوى التصفيح إىل املستوى بي ..7
وحصلت السيارة عىل نفس قاعدة العجالت املستخدمة يف رولز رويس
فانتوم الجديد مع محرك تريبو من  12اسطوانة بسعة  6.75لرت يولد قوة
 563حصانا.

سيات تكشف سيارتها تاراكو سباعية المقاعد
تعتزم رشكة سيات اإلسبانية كشف النقاب عن سيارتها تاراكو الجديدة سباعية املقاعد ،التي تنتمي إىل فئة السيارات الرياضية متعددة األغراض ،خالل
املشاركة ضمن فعاليات معرض باريس الدويل للسيارات.
ويعتمد املوديل من الناحية التقنية عىل موديل سكودا كودياك وقد تم تجهيزه بكشافات أل.إي.
دي وأجهزة رقمية وتحكم أوتوماتيكي يف مسافة األمان وشاشة ملسية كبرية قياس  8بوصة.
وأشارت الرشكة التابعة ملجموعة فولكسفاغن األملانية إىل أن العضو الثالث يف عائلة موديالت
األرايض الوعرة لها يعتمد عىل مجموعة من محركات البنزين والديزل مع ناقل حركة يدوي
سدايس الرسعات أو أوتوماتيكي مزدوج القابض ،وتغطي نطاق القوة املمتد بني  150و190
حصانا .وتزخر السيارة الجديدة بباقة موسعة من األنظمة املساعدة مثل مساعد الحفاظ
عىل املسار ،ونظام مراقبة املحيط مع نظام التعرف عىل املشاة وراكبي الدراجات الهوائية.

مازيراتي تطلق موديال خاصا من أيقونتها غيبلي
أعلنت رشكة مازيراتي اإليطالية العريقة عن إطالق املوديل الخاص ريبليل من أيقونتها غيبيل ،التي تنتمي إىل فئة املوديالت الرياضية ،بمالمح
أكرث رشاسة وبأعداد محدودة ..وأوضحت الرشكة أن سيارتها الجديدة تمتاز من خالل الطالء األسود ،الذي يظهر عىل الجنوط أيضا،
ومن خلفها رسوج املكابح باللون األحمر ،كما مزجت رشكة مازيراتي يف مقصورة السيارة ما بني اللون األسود واألحمر،
ويتوج هذا الطابع الريايض بلوحة مرقمة عىل الكونسول األوسط.
ويتوفر املوديل الخاص الجديد بمحرك ديزل سدايس االسطوانات بقوة  202كيلوواط 275/حصانا ،ومحرك بنزين
بنفس الحجم بقوة  257كيلوواط 350/حصانا أو  316كيلوواط 430/حصانا.
وأكدت الرشكة املتخصصة يف إنتاج السيارات الرياضية أن املوديل الخاص الجديد يقترص إنتاجه عىل  200نسخة
فقط ،ويتوفر بداية من هذا الشهر ،لكنها لم تح ّدد سعر السيارة حتى اآلن.

سكودا تخطف األنظار بسيارتها كودياك

موديل أنيق من بي.أم.دبليو زد 4

كيان تظهر بنسخة أنيقة ذات مقاعد فاخرة

يتوقّع أن تخطف رشكة سكودا التشيكية األنظار بعد الكشف عن سيارتها كوديالك آر.اس
الجديدة خالل مشاركتها ضمن فعاليات معرض باريس الدويل للسيارات الشهر القادم.
وتنتمي السيارة إىل فئة املوديالت الرياضية متعددة األغراض ،وهي تعتمد عىل سواعد
محرك ديزل تربو سعة  2.0لرت بقوة  240حصانا
وتمتاز السيارة من الناحية التصميمية بالخطوط الرشسة عىل املصدم األمامي واللون
األسود الالمع عىل شبكة املربد وقضبان السقف وأطر النوافذ واملرايا الخارجية ،كما تقف
السيارة عىل جنوط قياس  20بوصة تطل من خلفها رسوج املكابح
باللون األحمر.
وتم تجهيز املوديل الجديدة بمجموعة تعليق توفر
املزيد من الديناميكية الرياضية ،كما تعتمد
السيارة عىل باقة موسعة من األنظمة
املساعدة مثل محدد الرسعة ومساعد
تغيري املسار مع كشافات أل.إي.دي،
ويمكن تجهيز السيارة بسبعة مقاعد

تخطط رشكة بي.أم.دبليو األملانية لكشف النقاب عن املزيد من موديالت زد  4الجديدة
قبل طرحها يف األسواق يف مارس املقبل.
املزودة بالسقف القمايش محركات مختلفة،
وسيتوفر للسيارة الرودسرت الجديدة ّ
محرك سدايس األسطوانات عىل شكل
فبجانب املوديل أم  40آي املعتمد عىل سواعد ّ
مستقيم سعة  3لرت بقوة  340حصانا ،يتوفر أيضا املوديالن  30آي ،و 20آي.
محرك رباعي األسطوانات سعة  2.0لرت وبقوة  258حصانا أو
ويعتمد املوديالن عىل ّ
بقوة  197حصانا .وتتسارع السيارة من الثبات إىل  100كلم/س يف غضون  6.6ثانية،
كما تصل إىل الرسعة القصوى  240كلم/س.
ومع تغيري الجيل الجديد تكون السيارة قد ودعت
السقف الصلب القابل للطي ،كما
تظهر السيارة ثنائية املقاعد
بأبعاد جديدة ،لكن طول قاعدة
العجالت قل .كما فقدت 50
كلغ من وزنها.

اختارت رشكة التعديل تيك آرت األملانية رشكة األثاث الفاخر رولف بنز لتجهيز األيقونة
بورشه كيان تريبو بمقاعد فاخرة يف خط التجهيزات الفخم الجديد تيشارت انرتيور
رولف بنز.
وإىل جانب املقاعد الفاخرة أجرت تيك آرت تعديالت تقنية وشكلية عىل السيارة ،التي
تنتمي لفئة املوديالت الرياضية متعددة األغراض ،حيث قامت بزيادة قوتها إىل 640
حصانا لتنطلق من الثبات إىل رسعة  100كلم/س يف غضون  3.7ثانية ،فيما تبلغ رسعتها
القصوى  300كلم/س.
وتم تجهيز بورشه كيان تريبو باسبويلر أمامي من جزأين وغطاء محرك من ألياف
الكربون مع فتحتي تهوية ،باإلضافة إىل
تجهيز املؤخرة بمئزر جديد مع نارش هواء
واسبويلر سقف ،فضال عن جنوط
جديدة قياس  22بوصة ومجموعة
عادم من الفوالذ مع مواسري من
التيتانيوم.
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Ford unveils new China SUV,
Hoping To Reinvigorate Sales
BEIJING — Reuters - Ford Motor Co
unveiled a new China sport utility
vehicle on Tuesday, and said its plan
to release a spate of new models will
help turn around tumbling sales in the
world’s top auto market from the start
of next year.
Ford, fighting to recover from a severe
sales slump in China, will start selling
the entry-level SUV, called the “Territory”, early next year. The car is jointly
developed with local partner Jiangling
Motors Corp Ltd (JMC).
The car, based on a no-frills model
from JMC, is aimed at appealing to
consumers in China’s smaller, socalled lower-tier cites, which have
been a major engine of growth in
the market over the past decade. It
would compete with models from
local firms like Geely and Great
Wall Motor.
The SUV is one of the 50 new or
redesigned vehicles Ford has said
it plans to launch in China starting
this year and through 2025, which
include the redesigned Ford Focus
car due to hit showrooms later in
2018.
Ford Territory interior
“All these vehicles — the Ford Territory, the Ford Focus and the Ford Escort
... they will all start to make their
volume retail contributions in the first
quarter (of 2019)”, Peter Fleet, Ford’s
China and Asia chief, told reporters
on a call.
Still, Ford’s new SUV hits the market

at a time demand for such cars in
smaller cities across China has started
to cool. China’s car sales fell the most
in nearly seven years in September,
hit by cooling economic growth.
Ford’s vehicle sales fell 43 percent in
September from a year earlier and
are down 30 percent in the first nine
months of

2018 from the
same period last
year. Ford blames
its weak China business on an aging
model lineup that is awaiting an
overhaul.
Fleet, talking from the Chinese port
city of Qingdao where he was showing off the new SUV for the first time,
brushed off concerns about slowing
growth in small cities, and said Ford’s

650 local dealers would help the
model succeed.
“It’s still of course an enormous industry. With Ford’s relatively low market
share it still presents an enormous
opportunity for Ford,” he said.
He added the firm was not currently
seeing any impact from a blistering

trade war between China and the
United States, which had seen some
imported Ford and Lincoln brand cars
held up at Chinese ports earlier this
year.
“We did earlier in the year (have)
some slowdown which was reported.
We have none of those issues currently on customs clearance.”

2019 Hyundai Kona Electric
First Drive Review | No compromises

it unless you’re talking about the
BEN HSU
$83,000 Tesla Model X. The Kona
The results of last week’s United
EV’s next closest competitor is the
Nations climate study reveal that
boxy electric Soul, and in case you
Earth’s climate situation is much
didn’t know, Kia’s affiliate company
more dire than previously thought.
is none other than Hyundai.
Unless we do something drastic to
In truth, the crossover moniker isn’t
stop pumping carbon emissions into
entirely accurate. Like its interour atmosphere, we’ll do irreversnal-combustion-engined counterible damage by 2030. It seems
part, the Kona EV doesn’t really sit
almost prophetic, then, that
above regular car height. Rather
Hyundai is launching two
than call it a compact crossover, it’d
vehicles — the hydrobe more appropriate to label it a
gen-powered Nexo
hatchback with some rugged-lookFCV and an all-electric
ing body cladding. The Kona Electric
variant of the recentdoes, however, top nearly all of
ly launched Kona
its EV rivals for cargo space, with
crossover.
19.2 cubic feet. Only the Leaf tops
The more comit at 23.6 cubic feet, but the
pelling of the
Kona’s footprint is almost
two is the
Coma foot shorter than the
Hyundai
Nissan’s.
pact crossKona
To read the rest of
Elecover shines with
the article go to:
tric.
decent power,
www.autoblog.
It joins
composed hancom
other purely
dling, plenty of
battery-powered masafety tech
chines such as the Nissan Leaf, the Chevy Bolt
and the Tesla Model 3, but
the Korean automaker one-ups
the competition by arriving in the
form of a crossover. Americans can’t
get enough of them, and no other
pure electric on the market offers

US makers of driverless cars must get past legislative speed bump
Bill stalled in Senate as rest of the world moves forward with adopting with new technology
David Millward
For US auto makers, hopes of overtaking the rest of the world in the industry’s
Next Big Thing are riding on a piece of legislation that safety advocates say is
flawed and endangers the public.
Technology giants such as Google and major automobile makers including Ford
have invested heavily to create driverless vehicles in which control is effectively
transferred from a human to a computer.
With other countries already well on course to introduce self-driving vehicles on
public roads, the bill currently before the Senate would allow the same to happen
across the United States.
Although 29 of the 50 states have enacted laws to allow the testing of self-driving
cars on public roads, supporters of the technology believe that federal legislation
is essential if such vehicles are to become a reality across the US.
The American Vision for Safer Transportation through Advancement of Revolutionary Technologies Act — better known as the AV START Act — is before the Senate
and does have bipartisan support.
Should the bill become law it would remove the requirement for vehicles to be
fitted with equipment needed for human control of a car, such as a steering wheel.
It would also decree that vehicle standards are subject to federal jurisdiction
rather than being the responsibility of individual states.
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This would pave the way for manufacturers to start building and selling the cars,
given that owners would no longer face restrictions where they could use the
vehicles within the US.
With Transportation Secretary Elaine Chao
sympathetic to the proposals, getting the bill through Congress is the last legislative hurdle the technology faces. There is little doubt that Donald Trump sign the
bill.
John Thune, a Republican Senator from South Dakota and one of the sponsors of
the bill, believes the measure would enable to law to keep up with the technology.
“By playing a constructive role in the development of self-driving transportation
systems, our government can help save lives, improve mobility for all Americans
— including those with disabilities, and create new jobs by making us leaders in
this important technology,” he said.

But safety groups want to apply the brakes following a number of accidents involving self-driving — or to give them their correct name “autonomous” — vehicles.
They cite incidents such as the death of Elaine Herzberg, a pedestrian who was
run over and killed while wheeling her cycle across a road in Tempe, Arizona
because the self-driving Uber — equipped with radar and Lidar, which uses laser
for sensing objects — did not “see” her.
“A lot of well-paid lobbyists from the technology and auto industries are trying
to ram this bill through Congress,” said Jason Levine, executive director for the
Centre for Auto Safety in Washington.
He said the bill in its current form “provides no oversight, regulation or protection
for the consumer”.
With the current Republican majority under threat from midterm elections in
November, “the industry is worried that a Democrat-controlled Congress would
pass a bill with regulatory teeth”, Mr Levine said.
“Our concern is this bill is a pro-industry blank cheque to introduce still unproven
technology. It does not require safety standards and removes consumer rights if
they are harmed by a potentially defective product.
“Let’s not replace driver error with computer error.”
To read the rest of the article go to: www.thenational.ae
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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لم يصل لها العلم..

كيف جئنا بتصوراتنا عن الفضائيين؟
ترجمة وتحرير  :الزهراء محمود
إن هذا اليقني الشديد الذي نتكلم به عن معرفتنا الواسعة
بالحياة الفضائية خارج كوكب األرض مدهش للغاية ،فنحن
نعرف أنهم ينشئون حضارات تعتمد عىل التكنولوجيا كما
يصممون سفنا فضائية تطري عرب املجرة ،ويخلقون منشآت
عمالقة تحصد الطاقة حول نجومهم ،وهم كذلك يرسلون
لنا تحية بني النجوم باستخدام األشعة والرتددات .وال نعرف
تحديدا متى ستصلهم رسائلنا يف املستقبل ،ولكننا نراهن
عىل وصولها عىل أي حال.
فكيف لنا أن نعرف كل هذا؟ هو بالتأكيد ليس من خالل
الطريقة املعتادة للعلوم ،أي املالحظة ،بل إننا نعرف ذلك
ألنه يبدو أمرا معقوال بالنسبة لنا ،وألن هذا ما شاهدناه يف
األفالم ،وألن هذا ما كنا لنفعله نحن .أي أننا عندما نبدأ يف
التكهن وتخيل ما يبدو عليه الكائن الفضائي ،فإننا نتحدث
عن أنفسنا يف الواقع.
يعود الدافع باإلضافة إىل مخيلتنا البرشية عىل الحياة
املحتملة يف عوالم أخرى إىل روايات الخيال العلمي يف
القرن السابع عرش ،مثل رواية التاريخ الهزيل لواليات
وإمرباطوريات عوالم القمر والشمس The Comical
History of the States and Empires of the Worlds
 )of the Moon and Sun 1657للكاتب الفرنيس سريانو
قمرا ً
مأهول بحيوانات
دي بريجرياك .وفيها تصور سريانو ً

حيث قالو إن هذا الرتدد قد يكون ً
عابرا لهيكل عمالق
ظل ً
بناه املهندسون الفضائيون .واقرتح الفيزيائي الربيطاني
املولد فريمان دايسون مفهوم مثل هذه الهياكل التي تحلق
حول النجوم يف الستينيات ،وقال إن أي حضارة تملك
القدرة التقنية الكافية من شأنها بناء مجموعة واسعة
لحصد الطاقة الشمسية يف الفضاء لتغذية الطلب الهائل
عىل الطاقة .وجاء تعليق رايت عن هذا الهيكل يف الحياة
الواقعية حول النجم  KIC 8462852بحرص شديد ،غري أن
الحديث عن الفضائيني ال يمر مرور الكرام يف عاملنا؛ فرسعان
ما انترش قوله يف كل عناوين األخبار الرئيسية يف جميع
أنحاء العالم.
وبدأ باحثون آخرون يف االستماع للرسائل القادمة من KIC
 .8462852وركزت عمليات البحث هذه عىل موجات الراديو
الليزر-تماما مثل اإلشارات التي نستخدمها
ونبضات
ً
نحن -ووهو ما يسلط الضوء عىل الرنجسية الراسخة يف
هذه الجهود العلمية.
ومنذ عكف العلماء يبحثون عن حياة فضائية يف الكون،
انعكس تصورهم لهذه الكائنات عىل صورتنا الخاصة .وقد
بدأ البحث مع كتاب الطبيعة ( )1959للفيزيائيني جوزيبي
كوكوني وفيليب موريسون ،الذي ذُكر فيه»:بالقرب من
بعض النجوم مثل الشمس ،هناك حضارات ذات اهتمامات
علمية وإمكانيات فنية أكرب بكثري من تلك املتاحة لدينا
اآلن» .كذلك افرتض العاملان أن مثل هؤالء الفضائيني قد
يوما
«أقاموا قناة اتصال بيننا وبينهم وستصبح معروفة ً
ما يف املستقبل إلينا» .ومن املرجح أن هذه اإلشارات تتخذ
شكل راديو قصري املوجة ،منترشة عرب الكون ،وسيتضمن
رسالة ذكية مصطنعة مثل «سلسلة من األعداد األولية
الصغرية من النبضات ،أو أرقام حسابية”.
فيليب موريسون

رواية التاريخ الهزيل لواليات وإمرباطوريات
عوالم القمر والشمس

برشية عمالقة تمكنت بطريقة ما من إنشاء مجتمع أوروبي
شديد الجدل حيث ناقشوا فيه علم أرسطو والالهوت
املسيحي.
وعىل هذه الشاكلة  -يف الغالب -كانت املخيلة تسري منذ
ذلك الحني؛ مثل روايات إسحاق آسيموف وسالسل ستار
وورز وستار تريك التي تحكي عن مخلوقات تشبه البرش
يف أواخر القرن العرشين ،بغض النظر عن كم الفراء الذي
يكسوهم أو عدد النتوءات يف جبينهم.
قفزت هذه االفرتاضات -التي تعكس الذات البرشية وشكلها
وترصفاتها -عن الحضارات الفضائية من شاشة السينما
إىل املجالت العلمية يف سبتمرب املايض عندما أظهرت
عاملة الفضاء تابيثا بوياجيان من جامعة ييل وزمالؤها،
مستخدمني تلسكوب كيبلر الفضائي ،أن الضوء القادم من
نجم يدعى  ،KIC 8462852به ترددات ضوئية رسيعة وكثيفة
ال يمكن تفسريها باعتبارها أي ظاهرة طبيعية معروفة.
واقرتحت بوياجيان أن حش ًدا من املذنبات قد يحجب ضوء
النجم ،غري أن جايسون رايت ،عالم الفلك يف جامعة والية
بنسلفانيا ،وزمالؤه أضافوا بديالً استفزاز ًيا ومستب َع ًدا،
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ولم يكن أي يشء يف هذا االقرتاح غري معقول بالنسبة
للقارئني ،ومن الواضح ان العاملني يسأالن »:ماذا سنفعل؟»
اقرتح كل من كوكوني وموريسون البحث عن أنواع مألوفة
من اإلشارات ،القادمة من أنواع التكنولوجيا املختلفة ،وشغل
هذا االقرتاح يف البحث عن عن ذكاء خارج األرض ()SETI
الكثري من الناس حول العالم منذ ذلك الحني.
اليوم ،يعتقد آيف لوب عالم الفلك يف جامعة هارفارد،
أنه قد يكون من الجيد البحث عن مركبات الكربون
الكلورية( )CFCsيف أجواء الكواكب التي تحوي حياة
فضائية ،وذلك عىل ما يبدو من خالل قناعة بأنهم يملكون
ثالجات مثلنا! واقرتح علماء آخرون العثور عىل فضائيني
من خالل البحث عن مدنهم ذات التلوث الضوئي أو ومضات
اإلشعاع الناتجة من الحروب النووية خارج األرض .وكل هذه
األشياء تبدو برشية لدرجة مخيفة!
ومن الواضح أنه إذا كنت ستهتم بـالبحث عن الحياة خارج
األرض ،فعليك أن تبدأ عند نقطة ما .وحقيقة أن لدينا
الرغبة يف البحث عن الحياة يف أي مكان آخر ربما تعود
إىل غرائزنا الطبيعية الستكشاف بيئتنا ونرش نوعنا .وإذا
كانت كل الحياة املركبة والذكية يف الكون قد نشأت من خالل
عملية تطورية داروينية تنافسية -وهذا يبدو أمرا محتمال
أليس من املعقول أن نتصور أنها قد تطورت لتصبحفضولية وتوسعية؟ ولكن ليس هذا بدليل ألنه ال يبدو أن
جميع املجتمعات البرشية عازمة عىل االنتشار إىل ما بعد
القرية ،وما إذا كان االنتقاء الدارويني سيبقى القوة املهيمنة
عىل اإلنسانية عىل مدى األلفية القادمة.
إن املشكلة مع إسناد هذا البحث عىل أمور وطبائع وصفات
برشية للغاية هي أنها تقيد تفكرينا وتحرصنا يف مسار ضيق
للغاية .وانترشت هذه القيود حتى قبل أن يقدم لنا العاملان
الذكيان مصطلح البحث عن الحياة خراج األرض.
يف عام  ،1950كان الفيزيائي اإليطايل إنريكو فريمي يتفكه مع

بعض الزمالء حول وجود كائنات فضائية ذكية تستكشف
الكون .وقال إذا كانت الكائنات األخرى قادرة عىل التنقل بني
النجوم ،فمن املؤكد أنها قد رصدتنا ،وأتت لكي نلقي نظرة
علينا بال شك ،فأين هم إذن؟ ال يزال ذكر «مفارقة» فريمي
كحجة تقول إن الحياة الذكية نادرة يف الكون وتتخلص
فينا نحن فقط .ومن بني أحد اإلجابات التي يقدمها معهد
البحث عن الحياة الذكية يف الفضاء ،الذي يعلن اسمه عن
أهدافه ،هو الذي يقول التايل« :قام الفضائيون بحساب
التكاليف وقياس الفوائد فاكتشفوا أن السفر بني النجوم
يكون مكلفًا للغاية أو خطريًا للغاية ».وربما «املجرة حرضية
وواسعة ،ونحن يف ضاحية مملة منها» .أو ربما يتم إبقاء
األرض بمعزل باعتبارها «معرضا للسائحني الفضائيني أو
علماء االجتماع» .عجيب ،يبدو هؤالء الفضائيني مألوفني
للغاية!
هل تعني هذه اإلخفاقات يف الخيال أننا يجب أن نصمت
تمام وال نتكلم بشأن إمكانية تواجد حياة أخرى يف الفضاء
وما تبدو عليه وما تفعل؟ بالتأكيد ال .إن التخمني واملضاربة
هي واحدة من االمتيازات التي اكتسبها جنسنا نتيجة قدر
من الفهم الكون املحري .ولكن كيف يمكننا أن نتجاوز الـأنا
بداخلنا واستعاراتنا من أعمال هوليوود؟
والنصيحة الحقة هنا هي أنه ال ينبغي أن تشتت انتباهنا
أفالم الخيال العلمي .ال شك أن البعض منها رائع ،ولكن
دعونا ال ننىس أنها مجرد قصص ،مما يعني أنها تحتاج إىل
الشخصيات والحبكات التي يمكننا التعرف عليها لنندمج
يف املشاهدة.
وهكذا ،فإن تلك الكالسيكيات ،مثل فيلم فرانك هربرت
«ديون» ( )1965ونهاية الطفولة آلرثر يس كالرك ()1953
وكذلك التطويرات املستقبلية املتقنة ألفالم كيم ستانيل
روبنسون وإيان أم بانكس ،بها أسياد ورعية ،وأبطال
وبطالت ،وأساطيل سفن فضاء وإمرباطوريات ،وأحداث
متخيلة ال تمس الحقيقة عىل اإلطالق.
عندما نطبق الروايات املرتكزة عىل اإلنسان عىل الحياة
خارج األرض ،نحتاج إىل تذكري أنفسنا بأننا ننظر يف مرآة
مشوهة .ومثل هذا التحذير قد يدفعنا إىل أن نكون أكرث جرأة
وإبداعا يف التفكري يف الحياة الفضائية ،وكذلك للتفكري فيما
إذا كانت هناك طريقة أكرث دقة الستكشاف مجموعة من
االحتماالت.
ربما علينا أن نشحذ مخيلتنا قليال ،لنتمكن من العثور عىل
أفكار أكرث إبدا ًعا حول كيفية وجود الفضائيني األذكياء،
وكيفية اكتشافهم .ربما تتخىل الكائنات املتقدمة
ج ًدا عن العالم املادي ،حيث تعيش يف الزوايا
واألركان ذات األبعاد اإلضافية .ربما يتحولون
إىل رسب غري مجسد ،مثل «الغيمة السوداء»
يف رواية الخيال العلمي لعام  1957التي تحمل
نفس االسم ملؤلفها عالم الفلك اإلنجليزي فريد
هويل؛ وهو مثال نادر عىل مخيلة مبدعة حقا
تستند لبعض العلم.
يف الحقيقة يجب أن نعرتف أننا ال نعرف
أي يشء! فربما ستبدو لنا حياة الشخص
الفضائي الفائق الذكاء مملة أو معقّدة بشكل
غري مفهوم لنا .بل ربما يكونون ذوي نمط
حياة أبسط ،مثل أحفاد البرش صغريي
الدماغ واألشبه بحيوانات الفقمة
الجالسة عىل الصخور يف رواية
«كالباغوس» ( )1985ملؤلفها
كريت فونيغوت .ومع ذلك
كانت هذه الكائنات
تجد الفكاهة يف األمور
البسيطة ،وال يختلفون
عنا كثريا.

Why Our Imagination For Alien
Life Is So Impoverished
‘Dyson sphere’ around KIC 8462852 was
made with all due caution, but you can’t
speculate quietly about the detection of
aliens. Soon, the idea was shouted from
headlines worldwide. Further raising
the volume, other researchers began
listening for messages coming from KIC
8462852. Those searches focused on radio waves and laser pulses, just like the
signals we use, highlighting the abiding
narcissism of the effort.
For as long as scientists have looked
for alien life, they have conceived them
in our own image. The quest arguably
began with a 1959 Nature paper by
the physicists Giuseppe Cocconi and
Philip Morrison, who argued that ‘near
some star rather like the Sun there are
civilisations with scientific interests and
with technical possibilities much greater
than those now available to us’. The
two scientists further posited that such
aliens would have ‘established a channel
of communication that would one
day become known to us’. Such alien
signals would most likely take the form
of shortwave radio, which is ubiquitous
through the Universe, and would contain an obviously artificial message such
as ‘a sequence of small prime numbers
’of pulses, or simple arithmetical sums
Nothing in this suggestion was unreasonable, but it’s self-evidently the result
of two smart scientists asking: ‘What
would we do?’ Cocconi and Morrison’s
proposal to look for familiar types of
signals, coming from familiar types of
technology, has heavily conditioned the
search for extraterrestrial intelligence
(SETI) ever since. Today, the Harvard
astronomer Avi Loeb thinks it might be
good to look for spectroscopic signatures of chlorofluorocarbons (CFCs) in
the atmospheres of alien planets, apparently in the conviction that aliens have
fridges like ours (or
perhaps
they’re just
crazy
about hairspray).
Other scientists
have proposed
finding aliens by
looking for their
;light-polluting cities
their starship Enterprise-style antimatter
drives; or the radiation flashes from
extraterrestrial
nuclear war. It all
…sounds dreadfully
human.
To read the rest of the
article go to: https://
aeon.co

Philip Ball
It astonishes me how much we seem
to know about aliens. They build
technology-driven civilisations and pilot
spaceships across the galaxy. They create energy-harvesting structures around
their stars. They beam interstellar
greetings to us. We cannot be sure that,
when our own broadcasts reach them in
some future era, they will breathlessly
await the arrival of the next episode of
Glee – but it seems a fair bet.
How do we know all this? Not by
science’s usual method of finding out
stuff, which is by observing. We know
it because it stands to reason. Because
we’ve seen it at the movies. Because
it’s what we would do. Which is to say:
when we start speculating about what
advanced extraterrestrials are like, we
are really just talking about ourselves.
The impulse to cast life on other worlds
in our own image goes back all the way
to the proto-science fiction of the 17th
century, such as the novel The Comical
History of the States and Empires of the
Worlds of the Moon and Sun (1657) by
the French writer Cyrano de Bergerac.
Cyrano pictured a lunar landscape
inhabited by gigantic man-animals who
somehow managed to create a very
European courtly society where they
debated Aristotle and Christian theology. So it has been, mostly, ever since.
The galactic empires of Isaac Asimov’s
Foundation novels (1942-1993) and
the Star Wars and Star Trek franchises
are peopled by creatures modelled on
robustly late-20th-century humans in
psychology and motive, no matter how
much fur or how many forehead ridges
they possess.
Such self-reflexive assumptions about
alien civilisations leapt from the movie
screen to the science journals last
September when the astronomer
Tabetha Boyajian of Yale University
and her coworkers, using the Kepler
space telescope, reported that the light
coming from a star called KIC 8462852
exhibits intense, rapid brightness fluctuations that can’t easily be explained
by any known natural process. Boyajian
suggested that a circling horde of
comets might be blocking the star’s
light, but Jason Wright, an astronomer
at Pennsylvania State University, and his
colleagues added a provocative, albeit
unlikely, alternative: the flickering of KIC
8462852 could be the passing shadow
of a gigantic structure built by alien
engineers.
The concept of such a star-circling structure was proposed in the 1960s by the
British-born physicist Freeman Dyson.
He argued that any civilisation with
sufficient technical capability would
construct a vast solar array in space to
feed its enormous energy demand.
Wright’s comment about
a possible real-life
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البشر يميزون بين خمسة آالف وجه
باريس – أظهرت دراسة أوىل من نوعها أن البرش قادرون عىل التعرف
إىل خمسة آالف وجه يف املعدل سواء ألفراد من العائلة أو أصدقاء أو
غرباء يصادفهم املرء يف الشارع أو شخصيات تلفزيونية.
وخالل الجزء األكرب من التاريخ ،عاش البرش ضمن مجموعات صغرية
ال يتعدى عدد أفرادها املئة فرد ،وهو مسار تغري بشكل جذري خالل
القرون األخرية.
وتظهر هذه الدراسة التي أجراها علماء يف جامعة يورك الربيطانية أن
قدرات البرش يف التعرف عىل الوجوه تتيح لهم التعامل يوميا مع آالف
الوجوه التي يصادفونها يف أماكن يرتادها كرث أو يرونها عرب شاشات
الهواتف الذكية أو التلفزيون.
وقال روب جنكينز من قسم علم النفس يف جامعة يورك «يف حياتنا
اليومية نحن معتادون عىل التعرف إىل أصدقاء وزمالء ومشاهري إضافة
إىل أشخاص آخرين كرث» ،غري أن «أحدا لم يحدد عدد الوجوه التي
يتعرف إليها الناس عىل أرض الواقع».
ويف هذه الدراسة التي نرشت نتائجها مجلة «بروسيدينغز أوف ذي
رويال سوسايتي ب» ،طلب جنكينز وفريقه من املشاركني تدوين

الوجوه التي يف استطاعتهم تذكرها يف حياتهم الشخصية.
بعدها دعي املشاركون إىل فعل األمر عينه مع أشخاص تعرفوا إليهم
من دون معرفة شخصية.
كذلك عرض معدو البحث عليهم آالف الصور ملشاهري (بواقع صورتني
لكل منهم) مع الطلب إليهم بتحديد األشخاص الذين تعرفوا إليهم.
وتمكن جميع املشاركني الذين خضعوا لالختبارات من تذكر عدد من
الوجوه يراوح بني ألف وعرشة آالف.
وقال روب جنكينز «الحظنا أن الناس يتعرفون عىل حواىل خمسة آالف
وجه يف املعدل».
ولفت الباحثون إىل أن هذا العدد من شأنه املساعدة يف تطوير
برمجيات للتعرف عىل الوجوه ،وهي تستخدم عىل نحو متزايد يف
املطارات والتحقيقات الجنائية.
كما من شأن ذلك أن يساعد العلماء عىل تحسني فهم حاالت التعرف
الخاطئ إىل الوجوه.
ولفت جنكينز إىل أن «الوجوه املجهولة غالبا ما يتم التعرف إليها خطأ.
الوجوه املألوفة ت ُعرف بطريقة موثوقة جدا لكن ال نعلم تحديدا كيف».

كيت هدسون :االبتسامة ال تفارقني منذ والدة طفلتي األولى
أكدت املمثلة األمريكية ،كيت هدسون ،أن االبتسامة ال تفارقها منذ أن وضعت طفلتها األوىل ،راني روز ،قائلة «ال تستطيع
التوقف عن االبتسام .لقد كنت دائما أتمنى أن أرزق بابنة وقد تحقق الحلم بالفعل» .وكانت كيت أعلنت األسبوع املايض عىل
إنستغرام ،عن ميالد طفلتها يف الثاني من أكتوبر الجاري.
صفحتها عىل

لوحة
مجهولة
لرامبرانت في
ضيافة دبي
دبي  -تعرض دار سوذبيز
يف دبي لوحة تحمل اسم
“دراسة لرأس شاب” للفنان
الهولندي رامربانت ،يف أول
عرض للتحفة الفنية غري
املعروفة يف منطقة الرشق
األوسط قبل طرحها للبيع يف
املزاد نهاية العام الجاري.
وأزيح الستار عن اللوحة
االثنني املايض يف مقر الدار يف
اإلمارة الخليجية ،عىل أن تعرض
أمام الجمهور ملدة يومني.
وبحسب الدار ،تعترب اللوحة
بمثابة “تحفة غري معروفة”
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

لرامربانت ،أحد كبار أساتذة فن الرسم،
وواحدة من “سلسلة صغرية من الدراسات
التي رسمها لنفس الشاب”.
ويعود تاريخ اللوحة إىل عام  ،1655علما
أنه تم تأريخ األعمال يف السلسلة املرتبطة
برسوم الشاب من سنة  1648وحتى سنة
 .1656وهذه أول مرة تعرض فيها اللوحة يف
الرشق األوسط.
وتق ّدر سوذبيز سعر لوحة “دراسة لرأس
شاب” بمبلغ  6ماليني دوالر ،وسيتم طرحها
للبيع يف مقر الدار يف لندن يف ديسمرب
املقبل.
وتسعى اإلمارات منذ سنوات لرتسيخ موقع
ريادي لها عىل خارطة السياحة الثقافية،

influence film posters more than 80 years later,
Sotheby’s said, citing its “vivid, painterly splashes
of color, a dynamic composition, and minimal
”white space.
Subject of desire
The work depicts Karloff in the title role as “The
Mummy,” with eyes closed and hands crossed
over his chest, and Zita Johann, the subject of his
desire, in an alluring, red V-necked gown. Enticing
”!filmgoers, the tag line reads, “It comes to life
The poster was exclusively created for movie
theaters’ promotional purposes and was never
made available to the public. It has been featured
in a 1999 exhibition at New York’s Whitney
Museum and will go on display at Sotheby’s from
Oct. 14 to 18.
“‘The Mummy’ is one of those early horror movies that really cemented the genre as the type of
horror master film that we see today,” Sotheby’s
prints specialist John Maher said in a statement.
Noting the original lithograph’s condition,
he noted, “you rarely see - in any poster
- colors that are as well-preserved as
these are.” “This is a really exceptional
example, that was such an impactful
image to begin with,” Maher said.

Rare 1932 ‘The Mummy’ film
poster poised to hit record
$1 mln at auction
A rare, original poster from the Boris Karloff horror classic, “The Mummy,” is expected to sell for
over $1 million, a record price for a film poster,
Sotheby’s said on Thursday.
One of only three known surviving examples of
the original lithographic poster from the 1932
film, the piece set a film poster record more than
20 years ago when it fetched $453,500. The auction house expects it to sell for $1 million to $1.5
million, breaking the auction record for a film
poster of $525,800 set in 2017 by a poster from
“Dracula,” the 1931 horror film starring Karloff
rival Bela Lugosi.
A California collector paid $690,000 in 2005 for a
”poster from the German silent film, “Metropolis.
The starting bid is set at $950,000
and bidding in the online auction is open until Oct. 31.
Designed by Karoly Grosz,
Universal studios advertising art
director, the poster continues to
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■ أسالوا عن
التقسيط لمدة ثالثة
أشهر بدون ربا
■نبيع جميع أنواع
السيارات ونشحنها
إلى أي مكان تريد
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