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U.S.A أمريكا

موريس.. زير النساء الذي قتلته المسالك البولية
حياة مأساوية عاشها سيناتور 

نيويورك جوفرينور موريس، 
وأحد املؤسسني للواليات املتحدة 

األمريكية، فحني كان يبلغ من العمر 
14 عاًما أسقط غالية من املاء 

املغيل عىل ذراعه اليمنى وجانب 
من جسده، وكاد يف وقت الحق 

من حياته أن تبرت أطرافه بسبب 
مرض الغرغرينا، ويف عام 1780، 

كرست إحدى قدميه واستعان بقدم 
خشبية مكانها بسبب مغامراته 

الجنسية، فبعد أن ضبط مع امرأة متزوجة، قفز من النافذة هرًبا 
من زوجها الغاضب، وكان معروفًا عنه أنه زير نساء، إىل درجة أن 

صديقه جون جاي بعد هذه الحادثة تمنى لو أن موريس »فقد 
شيًئا آخر« وفقًا لتعبريه.

مثل بعض اآلباء املؤسسني للواليات املتحدة األمريكية انتهى 
الحال بموريس باملوت موتًا مأساوًيا، أصيب بانسداد يف مجرى 

البول، وحاول عالجه بأبشع طريقة ممكنة؛ وهو محاولة إزالة 
الكتلة املسببة النسداد املسالك؛ عن طريق قطعة من عظم 

الحوت، واستخدامها قسطرة، تصل إىل اإلحليل، لكن هذه 
الطريقة لم تكن ناجحة، وأدت إىل مزيد من اإلصابات الداخلية 

والعدوى، وتسببت يف وفاته عام 1816.

ا واشنطن.. الرئيس األول يحتفظ بالعبيد سرًّ
جورج واشنطن الرئيس 

األول للواليات املتحدة 
األمريكية، وأحد اآلباء 

املؤسسني، واملخلد 
عىل عملة الواحد دوالر 

األمريكية، كان ثرًيّا وصاحب 
نفوذ واسعة، وامتلك عبيًدا 
منذ سن العارشة من عمره، 

لذا كان من الصعب أن يؤمن 
بحرية العبيد، وحني صارت حرية العبيد واقًعا ال مفر منه، أوجد 

جورج واشنطن ثغرة قانونية لإلبقاء عىل عبيده.
يف عام 1780، أصدرت والية بنسلفانيا قانون إلغاء تحرير العبيد 

التدريجي، وهو القانون الذي أطلق منح الحرية للعبيد الذين 

بلغوا سن الثامنة والعرشين، ووفقًا للقانون أيًضا فإن العبيد 
الذي جاؤوا إيل الوالية مستعبدين يحررون بعد إقامتهم يف 
الوالية ستة أشهر، لذا استخدم جورج واشنطن هذه الثغرة 

فعاش بني نيويورك وبنسلفانيا، وكان عليه أن يجلب عبيًدا كل 
ستة أشهر يف منزله يف والية بنسلفانيا ليتوافق مع القانون.

جون آدامز كان يفضل الملكية
من الصعب تخيل أن نائب الرئيس األول جورج واشنطن، 

والرئيس الثاني للواليات املتحدة األمريكية، واألب املؤسس، 
جون آدامز كان يميل إىل أن تصبح بالده ملكية، رغم أن بالده 

نالت االستقالل عرب محاربة التاج الربيطاني ومقاومة امللكية، إال 
أنه ظل متأثرًا وهائًما يف حب امللكية، وألقابها الفخمة.

يف عهد جورج واشنطن، اقرتح جون آدامز يف أول جلسة 
للكونجرس األمريكي، أن ُيشار إىل الرئيس عىل أنه »صاحب 

السمو، رئيس الواليات املتحدة األمريكية«. ومن املؤكد أن هذا 
االختيار كان مثريًا لالهتمام بالنسبة لقائد دولة خرجت للتو 

من مقاومة امللكية األجنبية، وأثار هذا االقرتاح غضب الكثريين 
من الكونجرس، وسخروا من اللقب، وأيده عدد قليل منهم، ولم 

يتوقف آدامز عند هذا الحد، بل هاجم أعضاء من الكونجرس يف 
الصحافة؛ مما مهد لحملة صحافية ضده؛ ألنه كان يريد عودة 

البالد إىل امللكية.

جون هارت.. ثري في بيت 
كلب

واجه هونست جون هارت، أحد 
اآلباء املؤسسني للواليات املتحدة 

األمريكية، مخاطر كبرية بسبب 
توقيعه عىل إعالن االستقالل، 
وباألخص أنه فقد كل يشء يف 
غضون أشهر من التوقيع عىل 

اإلعالن، وانقلبت حياته رأًسا عىل 
عقب.

يف نهاية عام 1776، أصبحت نيو جرييس، والتي كان يعيش فيها 
جون هارت مرسًحا لحرب االستقالل، وحني تمكن الربيطانيون 

من نيو جرييس، توجهوا فورًا إىل منزل جون هارت، فاضطر 
أطفاله إىل الفرار، وهناك من اختبأ منهم عند الجريان، بينما 

نهبت مزرعته، أما زوجته فكانت مصابة بأحد األمراض 
املستعصية وقتها؛ لذا لم تتمكن من الهرب، وظل جون هارت 

بجوارها حتى اقرتب الربيطانيون من املنزل؛ فهرب تاركًا زوجته 
خلفه، والتي ماتت بسبب املرض يف وقت الحق.

طاردت القوات الربيطانية جون هارت وعاش فرتة بائسة متنقاًل 
بني الكهوف، وواجه قلة الطعام، وافتقد النوم الهادئ، ويف 

بعض األحيان اضطر إىل إخفاء نفسه يف بيت كلب كبري، لم 
يستمر جون هارت هكذا طوياًل؛ جاءت نتائج معارك ترينتون 

وبرينستون لرتجح كافة األمريكيني، وخرج الربيطانيون من نيو 
جرييس، وجمع جون هارت عائلته مرة أخرى، وبدأ يف إصالح 

مزرعته لكن تدهورت صحته بالتدريج، وتويف عام 1780.

بنجامين راش.. طبيب أراق دماء مرضاه
لم تفلح محاوالت بنجامني راش، األب املؤسس، والطبيب األكرث 

شهرة يف أمريكا آنذاك، يف عالج مرض الحمى الصفراء، والذي 
اجتاح مدينة فيالدلفيا يف صيف عام 1793، وأسفر عن مقتل 

اآلالف من الناس، وعىل الرغم من أن أطباء املدينة كانوا من بني 
أفضل أطباء العالم؛ إال أنهم لم يتمكنوا من التوصل إىل طرق 

لعالجه، أو حتى الحد منه.
أعتقد راش أن تطهري جسم املريض 

يتم من خالل إراقة دمه، وإجباره 
عىل التقيؤ القرسي، ثم مسحة 

من الزئبق بعدها ويتعاىف املريض 
نهائًيّا، ونفذ راش هذه الخطة عىل 

املرىض، لكن هذه الطرق لم تفلح يف 
العالج، بل من املرجح أنها أرضتهم 

أكرث.
انتقد أقرانه األطباء جهوده لعدم 
وجود سند علمي عىل افرتاضاته 

التي طبقها مبارشة عىل املرىض، إال أن الدكتور راش لم يتوقف 
عن نزف دماء مرضاه، وإجبارهم عىل القيء، بل أيًضا أعتقد 
اعتقاًدا خاطًئا أن السود محصنون ضد املرض؛ مما أدى إىل 

ظهور الوباء يف مجتمع السود أيًضا، وحتى يومنا هذا ال يزال 
املؤرخون يناقشون ما إذا كان راش كان يريد أن يصبح بطاًل أم 

أنه كان رشيرًا.

توماس باين.. جنازته حضرها 10 أشخاص فقط
رغم أن توماس باين كان من اآلباء املؤسسني للواليات املتحدة 

األمريكية، لكن هذا لم يمنع أن ينتهي الحال به وحيًدا يف بيته، 

ومدمنًا للكحول، بل إن جنازته حرضها 10 أشخاص فقط، ودفن 
يف قرب صغري يف مزرعته، وقيل إنه دفن تحت شجرة جوز، ويرجع 

املؤرخون السبب أنه فقد شعبيته بسبب معارضته للكنيسة.
بعد موت باين بـ10 سنوات، حفر ويليام كوبيت -صحايف ومزارع- 
وجمع بقايا باين ليعيده إىل لندن من أجل دفن أكرث احرتاًما، لكن 
انتهى املطاف بانتقال رفات باين إىل أقارب كوبيت، والذين باعوا 

قطًعا من عظام باين، ويف وقت الحق حاول محبو باين وأبناء 
بلدته نيو روشيل يف نيويورك إعادة رفاته ملنحه دفنًا مناسًبا، 

لكن العثور عىل كل أجزاء جسمه مهمة مستحيلة، فرأس باين 
موجود يف أسرتاليا، وبقية جسمه يف أركان العالم األربعة.

عظام بشرية في قبو بنجامين فرانكلين
عاش بنجامني فرانكلني يف إنجلرتا، قبل أن يوقع مع بقية اآلباء 

املؤسسني عىل إعالن 
االستقالل األمريكي، كان 

يعيش يف مدينة وستمنسرت 
اللندنية، وتحديًدا يف 36 

شارع كرافن، قبل أن يسافر 
إىل أمريكا، تاركًا خلفه 

منزله، وبعد مرور أكرث من 
قرنني من الزمن، ُعرث عىل 
حوايل 15 جثة يف الطابق 

السفيل، وجدوا مدفونني يف غرفة رسية بال نوافذ أسفل الحديقة.
يف عام 1998، بينما كان هناك أعمال إصالح وترميم ملنزل 

فرانكلني القديم لتحويله إىل متحف، اكتشف املنقبون حفرة 
مرت مربع، ضمت حوايل 1200 قطعة من العظم، مما يعني أنها 

ربما تعود لـ15 جثة، واألكيد أن ست جثث تعود ألطفال، توالت 
تحقيقات الطب الرشعي، فكانت املفاجأة أن العظام يعود 

تاريخها إىل وقت تواجد فرانكلني يف املنزل.
نظريات عديدة حاولت تفسري لغز الجثث املدفونة يف منزل 

فرانكلني، منها اتهام فرانكلني بالقتل الجماعي؛ وخاصة أنه من 
املاسونيني البارزين، لكن جاءت جريدة »الجارديان« الربيطانية 

يف عام 2003 لتؤكد أن التفسري األكرث منطقية ليس القتل 
الجماعي، بل هي مدرسة ترشيح كان يديرها صديقه ويليام 
هيوسون، وكان بنجامني فرانكلني شاًبا، وعىل علم بما يفعله 

هيوسون.

 أحدهم فضل الملكية وآخر كان زير نساء..

غرائب وعجائب اآلباء المؤسسين ألمريكا
كتابة وتحرير : إسالم عبد الوهاب

يبدأ تاريخ الواليات املتحدة األمريكية الفعيل منذ إعالن االستقالل عام 1774، والذي نُفذ عىل يد 
الساسة األمريكيني، والذين عرفوا بـ»اآلباء املؤسسني«، ورغم أن كتب التاريخ تشيد دائًما بالدور 

الرائع الذي لعبه اآلباء املؤسسون يف استقالل الواليات املتحدة األمريكية وتأسيسها، إال أنه ُيقتطع من 
أغلب هذه الكتب جزء تاريخي يف ما يتعلق بحياة هؤالء الشخصيات؛ بسبب األفعال املشينة التي أقدم 

عليها البارزون منهم، وتنال من سريتهم الشخصية، وأيًضا ُيقتطع من بعض كتب التاريخ النهايات 
املأساوية التي لحقت ببعض منهم.

جوفرينور موريس

جون هارت

بنجامني راش

جورج واشنطن

بنجامني فرانكلني

10 Things You May 
Not Know About 
the Lincoln Assassi-
nation
CHRISTOPHER KLEIN

Booth initially planned to kidnap Lincoln.

A fter meeting with Confederate spies in the summer of 
1864, Booth spearheaded a plot to abduct Lincoln, bring 

him to the Confederate capital of Richmond, Virginia, and use 
him as a bargaining chip to secure the release of rebel pris-
oners. On March 17, 1865, Booth and his fellow conspirators 
hid along a country road in Washington, D.C., intending to 
commandeer the presidential carriage that was scheduled to 
carry Lincoln to a matinee performance of a play at Campbell 
Hospital to benefit wounded soldiers. Lincoln, however, had a 

change of plans and never showed. Booth soon had a change 
of plans as well. After the fall of Richmond and Confederate 
General Robert E. Lee’s surrender at Appomattox, he decided 
to kill, rather than kidnap, Lincoln.
 Ulysses S. Grant was originally scheduled to be at 
Lincoln’s side.
Just days after accepting Lee’s surrender, the Union general 
accepted Lincoln’s invitation to attend “Our American Cousin” 
at Ford’s Theatre on the evening of April 14, 1865. The 
general’s wife, however, had recently been the victim of Mary 
Todd Lincoln’s acid tongue and wanted no part of a night 
on the town with the first lady. Grant backed out, citing the 
couple’s desire to travel to New Jersey to see their children. 
Lincoln had a surprisingly difficult time finding a replacement. 
Secretary of War Edwin Stanton, Speaker of the House Schuy-
ler Colfax and even son Robert Todd Lincoln turned down the 
tickets before Clara Harris, daughter of New York Senator Ira 
Harris, and her fiancé, Major Henry Rathbone, accepted.
3. Lincoln’s murder was part of a larger plot to decapi-
tate the government.
Booth and his conspirators plotted to not only kill Lincoln, but 
Grant, Secretary of State William Seward and Vice President 
Andrew Johnson. Grant’s unexpected departure removed 
him as a target, and George Atzerodt lost his nerve and failed 

to follow through on his assignment to slay Johnson at his 
residence in the Kirkwood House hotel. At the same time 
Booth shot Lincoln, Lewis Powell stormed Seward’s house and 
repeatedly stabbed the cabinet member, who was bedridden 
after a near-fatal carriage accident. Seward somehow sur-
vived the savage attack.
The lives of the Lincolns’ guests at Ford’s Theatre ended 
in tragedy as well.
After shooting Lincoln, Booth slashed Rathbone’s left arm 
from his elbow to his shoulder. Rathbone recovered from 
the stab wounds but not from the trauma of that night. After 
marrying Harris—who also happened to be his stepsister—in 
1867, he grew increasingly erratic and perhaps suffered from 
post-traumatic stress. Two days before Christmas in 1883, 
he fatally shot and stabbed his wife before stabbing himself 
repeatedly in a suicide attempt. Once again, however, he 
survived the knife wounds. Rathbone lived out the remaining 
three decades of his life in an asylum for the criminally 
insane. (The fourth member of the presidential box on the 
night of the assassination, Mary Todd Lincoln, was herself 
institutionalized in 1875.)

To read the rest of the article go to: www.history.com
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روايتان مختلفتان
قد يجد تقييٌم رسيع للواليات املتحدة أنها مرشٌح غري 

مثايل إلدارة مال الكوكب بأهم أشكاله، فكما يرشح الكاتب 
يبلغ الدين العام للواليات املتحدة مبلًغا باهظًا 22- 

تريليون دوالر، وهو يف ارتفاع، وأدت سياساتها مؤخرًا إىل 
أطول إغالٍق حكومي يف التاريخ األمريكي، وقد تجاوز 
نظامها املرصيف أسوأ أزمٍة ماليٍة تمر عليه منذ الكساد 

الكبري منذ عقٍد فقط.
أما رئيسها القومي فيستفّز باعتزاز حلفائه وأعدائه عىل 
حد سواء لتنهمر شكاواهم من مخالفته ملعايري العالقات 

الدولية؛ وهو ما أدى ُمجتمًعا إىل بدء الحديث عن فقد 
الدوالر األمريكي هالته بصفِته مالًذا آمنًا وحصينًا.

لكن يروي املال قصًة أخرى: وصل الدوالر يف السنوات 
األخرية إىل مكانٍة أكرب مستودع مفضل للمدخرات العاملية، 
ومالذ أسايس يف أوقات األزمات، وشكل مهم لتبادل السلع 
مثل النفط. يعطي الدوالر بصالبته وقدرته القوة لطريقة 

الرئيس ترامب يف املشاركة؛ فقد مكّن وزارة مالّيته من 
إيجاد مشرتين لسندات االدخار الحكومية بثمن زهيٍد 

حقًا، حتى بعد إضافة التخفيضات الرضيبية بقيمة 1.5 
تريليون دوالر إىل الدين.

كما عزز سلطة ترامب يف فرض سياساته الخارجية عىل 
عالٍم يتسم بالرتدد واإلحجام، وذلك عرب تضخيم قوة 

عقوباته التجارية، خصوصًا ضد إيران وفنزويال. وعدم 
قدرة البنوك عىل املخاطرة بتهديد سبل استفادتهم من 

تركيبة الشبكة املالية العاملية القائمة عىل الدوالر، تدفعها 
لبذل جهوٍد حثيثة يف تجنب الدول والرشكات املنبوذة من 

واشنطن.
ويف هذا السياق يقول أستاذ االقتصاد السيايس يف جامعة 

براون مارك بليث: »ال يوجد بديٌل للدوالر، نحن عالقون 
معه، وذلك يمنح الواليات املتحدة سلطة هيكلية مذهلة«.

ويف إشارٍة واضحة إىل اكتساب العملة األمريكية قوة 
إضافية ارتفع اإلقراض املحتسب بالدوالر ملقرتضني خارج 

الواليات املتحدة  – باستثناء البنوك – ارتفاًعا حاًدا ما 
بني أواخر عام 2007 وأوائل 2018، وفقًا لبنك التسويات 

الدولية، وقد وصل إىل أكرث من %14 من الناتج االقتصادي 
العاملي بعد أن كان أقل من %10 سابقًا. حصل هذا رغم 

تنبؤ العديدين بعد األزمة املالية باحتمالية تخيّل الدوالر 
أخريًا عن هيمنته، وأنه يف عرص صّد مبدأ االستثنائية 

األمريكية آن أوان عمالت أخرى يف الصعود.

الصين تدفع عملتها
ينّوه الكاتب إىل محاوالت الصني وسعيها لالرتقاء 

بدور عملتها »الرنمينبي«، لتعكس مكانتها باعتبارها 
قوة عاملية. هّيأت الصني عىل مدار العقد املايض ترتيبات 

للرصف األجنبي مع عرشات البلدان، بما يف ذلك كندا 
وبريطانيا والربازيل.

أيد الرئيس يش جني بينغ مجموعًة من مشاريع البنية 
التحتية العاملية بقيمة تريليون دوالر يف الصني ـ تُعرف 

باسم مبادرة الحزام والطريق ـ وذلك جزئًيا بمثابة وسيلة 
لتوسيع استخدام الرنمينبي عىل الصعيد العاملي. كما 

أقرت الصني العام املايض نظاًما تجارًيا يف شنجهاي 
يسمح برشاء النفط بالعملة الصينية.

لكن ظهور تباطؤ االقتصاد الصيني للعيان، فضاًل عن 
القلق بشأن ارتفاع ديون الصني وعدم ارتياح الدول 

املجاورة من أن تكون استثماراتها مجرد 
شكل جديد من أشكال االستعمار 
كله تضافر ليكبح خططها للبنية 

التحتية.
يذكّر الكاتب أيًضا بالقيود التي 
فرضتها الحكومة الصينية عىل 

سحب األموال من البالد 
واحتجازاتها لألجانب 

املقلقة ـ غالًبا 
يتوازى ذلك مع 
ورطات ومسائل 

جيوسياسية 
ـ وهو ما وضع 

األموال الصينية موضع 
امتحاٍن حقيقي. يردد السيد بليث بشأن االحتماالت 
البديلة للدوالر: »ماذا عن الصني؟ يمكن أن أذهب إىل 

هناك وأختفي. ال يوحي هذا بالثقة. بمجرد أن تبدأ هذا 
النوع من السياسة، فإنك لست جاًدا بمسألة العملة 

العاملية«.

اليورو على حلبة السباق
كان اليورو املنافس األعتى للدوالر واألكرث رشاسة ألمٍد 

طويل. خصص رئيس املفوضية األوروبية جان كلود 
يونكر جزًءا من خطاب حالة االتحاد يف سبتمرب 

)أيلول( لإلعراب عن األسف واألىس ألن االتحاد 
كان يدفع %80 من وارادات الطاقة 

بالدوالر رغم أن 2% 
فقط مصدره 

الواليات املتحدة، معقًبا عىل ذلك بقولِه: »سيتعني علينا 
تغيري ذلك. ينبغي أن يصبح اليورو أداًة فعالة ألوروبا ذات 

سيادية جديدة«.
لكن ـ يوضح الكاتب ـ السندات الحكومية األملانية التي 

تعّد أكرث استثمارات اليورو وثوقًا بحالة نقص مزمن. 
ترددت أملانيا يف تمويل اإلنفاق عرب بيع السندات، ال 

سيما مع العزوف الثقايف العميق عن الديون. وبالنتيجة 
ال يوجد سوى خيارات قليلة جًدا ومحدودة يف عملة 

اليورو أمام املستثمرين الباحثني عن أماكن فائقة األمان 
لتخزين مدخراتهم. يف املقابل تكاد تكون سندات االدخار 

األمريكية غري محدودة عملًيا.

تسببت سلسلة من األزمات داخل الدول الـ19 املشرتكة 
باليورو يف إثارة العداء أكرث من الوحدة، كاشفًة عيًبا 

أساسًيا: اليورو عملة مشرتكة تفتقر إىل هيكل سيايس 
مشرتك ليضمن استجابًة قوية عند حدوث مشكلٍة ما.
تقول املؤرخة االقتصادية يف جامعة أكسفورد كاثرين 

شينك: »مشاكل اليورو مشاكل حوكمة. قد كان مشوًبا 
بعيوٍب بالغة منذ البداية، وال يبدو مالًذا آمنًا للغاية 

للتحول إليه من الدوالر األمريكي«. يف 
املقابل يبدو الدوالر وكأنه كائن نادر 

وفريد من نوعه يف الساحة العاملية، عملة 
متحررة من املخاوف الوجودية.

لم يؤّمن اليورو األمان الالزم للمستثمرين 
لتخزين مدخراتهم به، وكشفت سلسلة 

األزمات األخرية افتقار هذه العملة إىل هيكٍل 
سيايس مشرتك يضمن استجابًة قوية عند 

حدوث مشكلٍة ما. باملقابل يبدو الدوالر مالًذا آمنًا 
حرًا من عيوب منافسيه.

سّر الدوالر في حكايته
رفع مجلس االحتياطي الفيدرايل يف السنوات األخرية 

أسعار الفائدة مع انتهاء التخلص التدريجي من 
األموال الرخيصة التي أطلقها ملواجهة األزمة املالية. 

زادت املعدالت املرتفعة من جاذبية الدوالر للمستثمرين 
عرب رفع معدل عوائد حيازة الدوالر؛ ما أدى إىل وصول 
أموال جديدة لشواطئ العملة األمريكية. يشري نيكوال 

كاساريني، وهو أحد كبار الباحثني بمعهد الشؤون 
الدولية يف روما، إىل أنه »حتى مع وجود ترامب يف 

البيت األبيض، وكل ما فعله حتى اآلن لتقويض القيادة 
األمريكية يف العالم، ما يزال الدوالر العملة العاملية 

املهيمنة، وال يبدو عليه الرتاجع«.
أصبحت قدرة الدوالر عىل االحتمال حقيقًة بديهية يف 

الشؤون العاملية منذ نهاية الحرب العاملية الثانية. ويرشح 
الكاتب أنه ـ بخالف التوقعات ربما ـ تعزز هذا املفهوم 

تعززًا أقوى بفضِل األزمة العاملية التي بدأت عام 2008. 
تمحورت األزمة حينها حول احتماٍل مروع بأال تتمكن 

البنوك العاملية من إيجاٍد دوالراٍت كافية لتجنب تصفية 
حسابات الديون املمولة بالدوالر. ضخ البنك االحتياطي 

الفيدرايل ـ وهو البنك املركزي للعالم وفقًا لتعقيب الكاتب ـ 
كمياٍت من الدوالر يستعيص تخيلها، وبعدها نجا النظام.

بني بداية عام 2008 وأواخر عام 2018، ظلت حصة 
االحتياطات املحتفظة بالدوالر من قبل البنوك املركزية 

العاملية ثابتة تقريًبا، إذ انخفضت من %63 إىل %62 وفقًا 
لصندوق النقد الدويل. هذا بالرغم من توسع مجموع 

 تبلغ ديون أمريكا 22 تريليون..

فلماذا لم يهتز عرش الدوالر حتى اآلن؟
قد ال تثري سياسات الواليات املتحدة األمريكية االقتصادية والسياسية عىل حّد سواء إعجاب كثريين من الخرباء واملختصني، لكن الدوالر مع ذلك أصبح يف السنوات األخرية مستودًعا مفضاًل 

للمدخرات العاملية وملجأً أساسًيا يف أوقات األزمات وشكاًل مهًما من أشكال تبادل السلع مثل النفط.
كيف تمكّن الدوالر من تحقيق هذا؟ عن هذا السؤال يجيب املراسل االقتصادي لصحيفة »نيويورك تايمز« بيرت جودمان خطوةً بخطوةً ليرشح طريق الدوالر للوصول إىل هذه املكانة والعقبات 

التي تواجه منافسيه.
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واشنطن – تواصل رشيحة واسعة من األمريكيني وخاصة منهم 
املنتمون إىل الحزب الديمقراطي، املراهنة عىل جو بايدن نائب 

الرئيس األمريكي السابق يف عهد باراك أوباما الذي يدخل 
بحظوظ وافرة للمنافسة يف االنتخابات الرئاسية القادمة يف عام 

.2020
وتلهم سياسات بايدن العديد من املهتمني بقضايا السياسة 

الخارجية األمريكية التي تتعرّض النتقاد واسع يف عهد الرئيس 
األمريكي الحايل دونالد ترامب خاصة يف منطقة الرشق األوسط 
عقب إعالنه عزم سحب قوات بالده من سوريا وأفغانستان أو 

إقدامه عىل التفاوض مع حركة طالبان.
وبرز طموح جو بايدن إىل العلن بشأن منافسة ترامب يف 

انتخابات 2020، حني بدا عازما عىل خوض هذه التجربة بعد 
ترصيحات له أثناء اجتماع مع عدد من أعضاء وقيادات الحزب 

الديمقراطي.
وجاء ما بدا وكأنه زلة لسان حول نيته الرتشح للرئاسة 

أثناء خطاب ألقاه بايدن أمام حوايل ألف من أعضاء الحزب 
الديمقراطي يف مسقط رأسه يف والية ديالوير األمريكية.

وُيعد بايدن، وفق املراقبني للسياسة األمريكية، أحد أهم املرشحني 
للسباق نحو البيت األبيض الذين تبنوا فلسفة سياسية خارجية 

أثبتت جدواها.
لكن بايدن، ومثل ترامب، يقع اآلن يف ورطة تالحقه وهي االتهامات 

املتكررة له بالضلوع يف عمليات تحرش قد تفقده شعبيته 
ومصداقيته، فبعد أن اتهمته امرأة باالتصال الجسدي غري 

املستحب، أطلّت امرأة أخرى من والية كونيتيكت لتقول إن جو 
بايدن ملسها بشكل غري الئق ومسح أنفه يف أنفها خالل حملة 

سياسية لجمع التربعات عام 2009.
ووفق تقرير لـمجلة “فورين بولييس” األمريكية، فإن بايدن أقر 

بأن اتهامات املرأة األوىل توقعه يف ورطة، خصوصا أن ذلك يتزامن 
مع حملة “أنا أيضا” املناهضة لهذه السلوكات والتي أطاحت 

بمستقبل العديد من السياسيني األمريكيني مثل السيناتور 
الديمقراطي السابق آل فرانكني، منذ إطالقها سنة 2017.

يف هذا الصدد، بات من املستبعد أن تعرقل مثل هذه القضايا 
املثارة ضد جو بايدن طريق وصوله إىل البيت األبيض بالنظر إىل 

التاريخ الحافل للرئيس ترامب الذي أثريت ضده هو اآلخر عدة 
قضايا تحرش قبل الوصول إىل الحكم لكنه نجح يف املعركة 

االنتخابية.
لكن الصعوبة التي قد تعرتض نائب الرئيس األمريكي 

السابق تكمن يف كرثة املرشحني ملنافسة ترامب من 
الحزب الديمقراطي وخاصة أهمية مكانتهم يف املشهد 

السيايس داخل العائلة الديمقراطية.
ويكشف تقرير “فورين بولييس” أن عددا من 

الديمقراطيني أكدوا رغبتهم يف منافسة ترامب عام 
2020، ومنهم كاماال هاريس، وهي أول امرأة سمراء 

البرشة تعلن ترشحها للرئاسة، عرفت بحزمها الشديد 
يف قضايا تهريب املخدرات والعنف الجنيس، 

عالوة عىل الديمقراطي بيتو أوروك.
كما أن املدعية العامة السابقة وعضو 

مجلس الشيوخ األمريكي عن والية 
مينيسوتا، إيمي كلوبوشار، أعلنت 

رغبتها يف الرتشح لالنتخابات. يضاف 
إىل كل هذه األسماء السناتور 

من نيوجرييس كوري بوكر. 
كما أعلن كل من كريسنت 

غيليرباند وإليزابيث وارن 
والليربايل بريني ساندرز.

لكن ما يرجح كفة 
بايدن داخل 

املعسكر 

الديمقراطي هو إتقانه إنتاج مضامني السياسات الخارجية 
وذلك عىل عكس بقية املرشحني الذين لم يركزوا خطاباتهم عىل 

مستقبل السياسة الخارجية األمريكية.
بايدن يرى أن حركة طالبان ليست عدوا لواشنطن، ويمكن 

التعايش مع أفغانستان تحكمها طالبان، إال إذا سمحت للقاعدة 
بشن هجمات عىل الواليات املتحدة

ويمكن تحليل سياسة جو بايدن بفضل مسريته السياسية، فقد 
نرشت مجلة نيويورك تايمز ملفا عنه قبل 10 سنوات، عندما كان 
نائبا ألوباما، بدا فيه أنه يفهم هذا التوتر جيدا ويجمع بني تقييم 

واقعي للعالم كما هو وااللتزام باملبدأ. وتضعه سياساته ضمن 
املرشحني الذين يجمعون بني املثالية والواقعية، وهي من الخصال 

النادرة يف ساحة الواليات املتحدة السياسية اليوم.
ويمارس بايدن البالغ من العمر 76 عاما السياسة الخارجية منذ 
فوزه بمقعد يف مجلس الشيوخ سنة 1972 ليصبح سادس أصغر 

سيناتور يف تاريخ الواليات املتحدة.
ومن أهم مواقفه أنه عارض حرب فيتنام ألنه اعتقد أنها لن تنجح. 

لكن، وبعد عرشين عاما، كان من أوائل املتحمسني للتدخل 
العسكري يف البوسنة.

ومن أهم الشعارات التي يرفعها تقوم عىل قوله “إما أن تشجب 
السلوك وتقطع العالقات وإما أن تتجاهل السلوك وتعزز 

عالقاتك، ولكن ال تتوقع منا أن نظل صامتني”.
ويف الوقت الذي كان فيه كبار املسؤولني األمريكيني يستعدون 

للتفاوض عىل صفقة سالم مع طالبان، رصح بايدن بأن حركة 
طالبان ليست عدوا لواشنطن، إال إذا سمحت لتنظيم القاعدة 

بشن هجمات عىل الواليات املتحدة. وأكد أنهم قادرون عىل 
التعايش مع أفغانستان تحكمها طالبان. وتحاول إدارة ترامب 

العمل مع طالبان إلبعاد تنظيم القاعدة ثم االنسحاب.
ويؤكد املراقبون أن بايدن كان محقا بشأن عدم جدوى مكافحة 

التمرد. ملمح آخر يؤكد وفق العديد من املتابعني خربة بايدن 
يف صياغة تصورات للسياسة الخارجية، فعندما كان عضوا يف 

مجلس الشيوخ عن والية ديالوير، اقرتح تقسيم العراق إىل ثالث 
مناطق للشيعة والسنة واألكراد، وحذر من أن العراق سيدخل 

يف رصاع طائفي سيزعزع استقرار املنطقة، إذا لم ينفّذ املخطط 
التقسيمي. وتجاهل آنذاك الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش 

خطة بايدن، ثم تحقق ما حذر منه، فقد واجه العراق 
استيالء متشددين عىل عدد من مدنه.

لكن ما يعرتض بايدن، الذي ينحدر من الحقبة التي 
اعتقد فيها األمريكيون أن بإمكانهم رؤية اآلفاق 

األبعد ألنهم كانوا يف أعىل الهرم، من صعوبات أن 
الواليات املتحدة لم تعد القوة الوحيدة يف العالم، 
بل أصبحت بدورها تحارب للحفاظ عىل موقعها 

كما هو. وسيتعني عىل الرئيس األمريكي القادم 
مواجهة خليط من مشاكل القرن الحادي 

والعرشين مثل تغري املناخ 
والهجرة، ومشاكل التنافس 
بني القوى العظمى املمتدة 
من القرن العرشين والقرن 
التاسع عرش، ومن املتوقع 

أن تربز اختالفات بني 
الرؤساء األمريكيني الذين 

سيحاولون مواصلة 
الدفاع عن املؤسسات 

الدولية  التي تطورت 
عرب الواليات 

السابقة.

إثارة قضايا التحرش لم تعد تؤثر في توجهات الناخبين األميركيين

السياسة الخارجية سالح بايدن 
لمنافسة ترامب

االحتياطي ـ ما تحتفظ به البنوك املركزية 
من أموال يف ميزانياتها ـ إىل أكرث من نصف. 

خالل الفرتة نفسها، انخفضت االحتياطيات 
املودعة باليورو من %27 إىل %20، ويعكس 

هذا التحول بمعظمه خسارة اليورو يف القيمة 
مقابل الدوالر، أما العملة الصينية فال تشكّل 

سوى %2 من إجمايل االحتياطيات وفقًا 
لصندوق النقد الدويل.

عزز تفوق الدوالر من قدرة الرئيس ترامب عىل 
إمالء أهدافه الرئيسة يف السياسة الخارجية. 

يورد الكاتب أمثلًة عىل ذلك، من ذلك قراره 
بانسحاب أمريكا من االتفاق النووي اإليراني 

واستئناف العقوبات عىل إيران؛ ما أثار ذعرًا 
بني حلفاء أمريكا الرئيسيني يف أوروبا. كانت 

فرنسا وإيطاليا قد تطلّعتا إىل إيران بمثابة 
مصدٍر لتجارٍة جديدة، مع االعتماد عىل 

االتفاق وسيلًة ملنع توصلها للسالح النووي. 
ومع ذلك، التزمت أوروبا بالعقوبات لسبٍب 

بسيط يتمثل بعدم قدرة بنوكها عىل النجاة 
من إمكانية قطِعها عن النظام املايل العاملي 

الخاضع لهيمنة الدوالر.
يوضح االقتصادي براد سيترس ـ وهو مسؤول 

سابق يف وزارة الخزانة األمريكية، وزميل بارز 
اآلن يف االقتصاد الدويل بمجلس العالقات 

الخارجية يف نيويورك – أنه وبالنسبة لبنٍك 
عاملي »تعد عدم القدرة عىل العمل بالدوالر 

فعلًيا حكًما باإلعدام. تمكنت الواليات املتحدة 
من االستفادة من ذلك«. وقد طُبقت هذه 

السلطة بشكٍل من أشكالها عىل فنزويال، 
بمحاوالت ترامب اإلطاحة بالرئيس نيكوالس 

مادورو. أظهرت العقوبات فعاليتها، مع 
تسببها بشّل صادرات النفط والنظام املرصيف 

يف غضون أيام.
زاد تفوق الدوالر أيًضا من حّدة الضغط 

عىل روسيا، وهو من ضمن الدوافع املحتملة 
للتدخل الرويس يف االنتخابات األمريكية عام 

2016، ال سيما مع حرص الرئيس فالديمري 
بوتني عىل التخلص من عقوبات الواليات 

املتحدة، خاصة 
بالنسبة 

للمقربني منه 
إذ قيدت 
سنوات 

العقوبات من حركة أموالهم يف النظام املرصيف 
العاملي. سّهلت هيمنة الدوالر من فرِض مثل 

تلك القيود.
يختتم الكاتب مقاله بالتنويه إىل انعدام 

األبديات يف االقتصاد العاملي؛ ما يعني انتفاء 
ديمومة هذه الحقبة أكرث من غريها. يرى 

البعض احتمالية حدوث نتائج عكسية من 
طريقة استخدام إدارة ترامب للدوالر. شكلت 

فرنسا وأملانيا وبريطانيا مؤخرًا رشكة تجارية 
تهدف إلتاحة تبادل الغذاء والدواء بني 

الرشكات األوروبية واإليرانية، باالعتماد عىل 
نظام املقايضة لاللتفاف عىل العقوبات.
اتهم عضو مجلس إدارة البنك املركزي 

األوروبي بينوا كوري الواليات املتحدة يف 
خطاب حديٍث له باستخدامها الدوالر لفرض 

سياساتها عىل اآلخرين قائاًل: »يمنح موقع 
مصّدر العملة االحتياطية العاملية قوًة نقدية 

دولية،  وتحديًدا القدرة عىل تسليح إتاحة 
االستفادة من النظم املالية ونظم املدفوعات«، 

معقًبا أنه وبمواجهة »قوة إكراه« مماثلة، 
كان حتمًيا عىل أوروبا رفع »املكانة العاملية« 

لليورو، باستخدام العملة »أداًة إلظهار التأثري 
العاملي«.

للصني أيًضا أفكارها وطموحاتها الخاصة 
بشأن مسار التاريخ الصحيح. تعزى مشاريع 

شبكة السكك الحديدية والطرق البحرية 
والربية العامة من آسيا إىل أوروبا جزئًيا لتمكني 

نقل البضائع الصينية دون االعتماد عىل 
خطوط الشحن الخاضعة إلرشاف ومراقبة 
الواليات املتحدة. فضاًل عن تأسيس الصني 

للبنك اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحتية 
ودفاعها عنه والذي ينصّب يف مفهوم إيجاد 

مصدٍر بديل لرأس املال.
لكن رغم احتماالت املستقبل تلك، يؤكد الكاتب 

بأن الدوالر ما يزال حالًيا ـ كما كان منذ فرتة 
طويلة ـ أقرب نموذٍج لليقني يف اقتصاٍد عاملي 

شديد التقلب.



العربي االمريكي اليوم   - ديربورن - ضمن جلستها املخصصة إلقرار عدد من مشاريع 
القوانني  التي تضمنت زهاء 33 قانونا ً ومنها تخصيص شهر نيسان من كل عام لإلحتفاء 

بالرتاث والثقافة العربية االمريكية ، حيث تم قراءة مرشوع القانون الذي قام بصياغته 
رئيس مجلس بلدية ديربورن سوزان دباجة وعضو املجلس البلدي مايك رسعيني ، وقد 

تحدثت دباجة عن القانون معربة عن سعادتها بإقراره من قبل أعضاء املجلس ، حيث 
ُيعد هذا القانون بمثابة تكريم ملسرية الجالية العربية املوجودة يف ربوع املهجر االمريكي 

منذ أكرث قرن من الزمان وإستطاعت بجهود أبنائها من تحقيق الحضور املؤثر يف مختلف 
االوساط املهنية والعلمية واالقتصادية والحكومية وتمكن أبناؤها من تحقيق النجاح 
املتواصل عرب مسرية لم تخلو من صعوبات جمة ولكن إرصار أبناء الجالية عىل تبني 

فلسفة التميز ساهم يف دفع مسرية أبناء الجالية قدما ً وتشري النتائج بأنهم يتصدرون 
املشهد يف املدن التي يقطنوها من حيث التعليم ، والنشاط االقتصادي ، والحضور 

الحكومي عىل مستوى الهيئات القضائية والتنفيذية ، وشهدت جلسة مناقشة القانون 
املذكور إستضافة إحدى الناشطات املشاركات يف طرح هذه املبادرة عىل املجلس البلدية 

الذي وافق عليها باالجماع ، حيث عربت الناشطة والرتبوية وهي إحدى سكان مدينة 
ديربورن هنا محمود عن تثمينها إلختيار نيسان كشهر ُيحتفى خالله بالرتاث العربي 

االمريكي من خالل تنظيم حزمة من االنشطة والفعاليات التي قدمت نموذجا ً منها اىل 
أعضاء املجلس والتي من املؤمل أن يتم تقديمها عىل قاعة املتحف االمريكي ، وتتضمن 

الربامج محارضات عن الثقافة واالدب العربي ، عروض فنية راقصة ) الدبكة ( ، برامج 
يف الطبخ ، عرض بعض جوانب التقاليد العربية االمريكية ، اىل جانب بعض الفعاليات 

املنوعة من وحي الثقافة العربية ، ويجسد هذا القانون فكرة مفادها أن الجالية العربية 
االمريكية تمثل رقما ً أساسيا ً يف خريطة املجتمع االمريكي وأنها ذات حضور أصيل يف 
هذا املجتمع الذي يشتمل عىل التنوع الثقايف والفكري واالثني والديني والذي يحكمه 

القانون والدستور الذي يكفل للناس ممارسة حرية التعبري والعبادة ، وتجدر االشارة اىل 
أن مسرية الجالية العربية تمخضت عن وصول إثنني من أبناء الجالية العربية االمريكية 

اىل قبة الكونغرس التي تمثل السلطة الترشيعية يف الواليات وهما إلهان عمر ، ورشيدة 
طليب اىل جانب وصول عد آخر من أبناء الجالية اىل بعض املواقع الوظيفية عىل مستوى 

املدينة والوالية . ونحن إذ نبارك إقرار هذا القانون نطالب أبناء الجالية باملحافظة عىل 
مستوى أدائهم املتميز وتحقيق املزيد من عالمات النجاح التي سيكتبها التاريخ بحروف 

من نور وستمثل نرباسا ً لالجيال العربية االمريكية الناشئة التي ستكمل مشوار اآلباء 
واالجداد الذين يمثلون الرهط االول لجيل املهاجرين العرب للمغرتب االمريكي . 

إحتفاء بالتراث والثقافة العربية على مدى شهر كامل

الجالية العربية االمريكية تنتزع حقًا جديدا من حقوقها
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العربي االمريكي اليوم  - ديربورن - تحت شعار )ال تقرر بل إلتحق بنا وإخرت طريقك 
املهني ( إنطلقت الدورة االوىل ملعرض املِهن الذي نظمته لجنة الشباب يف الجمعية 

االسالمية االمريكية بالتعاون مع عدد من الجامعات منها جامعة ميشيغن ، جامعة 
وين ستيت ، كلية هرني فورد  وذلك عىل إحدى قاعات املركز العربي ) أكسس ( 

الكائن يف منطقة ديكس ، وتهدف الدورة اىل تنمية الوعي املعريف لدى الشباب العربي 
االمريكي ، فيما يتعلق بتحديد خياراته التعليمية لغرض إنتقاء االختصاص العلمي 

الذي يفضلونه بعد أن يتم رشح جميع مفردات املناهج التعليمية ، حيث تضمن 
املعرض منصات إلحد عرش فرعا ً من العلوم واالختصاصات املتوفرة ومنها الطب 

والهندسة والقانون وعلوم االجتماع والصيدلة ، وغريها من قطاعات العلم واملعرفة .
 ويتم عن طريق هذه املنصات التي يتواجد يف كل منصة ثالثة 3 أشخاص يقومون 

بتقديم االجابات اىل الطلبة والطالبات الذين بحاجة اىل توضيح بخصوص الحقول 
العلمية واملعرفية التي يرومون االلتحاق بربامجها التعليمية ، الن الغاية من املعرض 

هو توضيح الخيارات بشكل مفصل وواضح من قبل أهل االختصاص بحيث يتم رشح 
آلية التقديم وطبيعة الدروس لكل فرع من الفروع العلمية ، ويف معرض إجابته عن 

سؤال حول الفكرة التي إنبثقت فكرة املعرض قال الشاب محسن الريايش رئيس لجنة 
الشباب يف الجمعية االسالمية اليمنية أن الفكرة جاءت الحاجة اىل وجود دليل علمي 

لدى الشباب املتخبط الذي ال يستطيع بسهولة تحديد خياراته الدراسية ، كما أن 

ثمة تجارب شخصية ألهمتنا عىل تنظيم املعرض حيث لطاملا مررنا بمواقف من هذا 
القبيل ، االمر الذي أثر عىل مسرية البعض الدراسية والعلمية واملهنية .

 والن العلم واملعرفة أساس تطور املجتمعات لذا نجد أن هذا املعرض هي فرصة 
لتكريس هذه املفاهيم من خالل تشجيع الشباب عىل إستكمال مسريتهم العلمية 

وإزالة اللبس عن أي إستفسار أو عدم وضوح إزاء أي حالة قد تسهم يف تعرث البعض 
من الشباب . كما أوضح أحمد عزي صالح أحد أعضاء الهيئة االدارية يف الجمعية 

االسالمية اليمنية وأحد االعضاء املنظمني للمعرض بأن هذه الدورة االوىل تمثل نافذة 
للشباب العربي االمريكي لإلطالع عىل باقة الفرص الدراسية التي توفرها املؤسسات 

العلمية مثل الجامعات ومراكز االبحاث وكجالية عربية أمريكية يتوجب عليها تفعيل 
دور الشباب العربي االمريكي من خالل الحقل املعريف والعلمي لنتمكن من رفد 

سوق العمل االمريكي يف مختلف االختصاصات . وتجدر االشارة اىل أن املركز العربي 
االمريكي قد ساهم يف هذا املعرض من خالل تسخري عدد من أجهزة الكومبيوتر 

الخاصة باملركز إلنجاز إجراءات الشباب الذي يروم التقديم للجامعات والكليات 
اىل جانب توفريه املكان وشهد املعرض حضورا ً جيدا ً لشباب وشابات الجالية الذين 

يحاولون الحصول عىل املعلومات الالزمة كي يتمكنوا من إختيار االنسب لقدراتهم 
ومواهبهم العلمية . 

لجنة الشباب في الجمعية االسالمية االمريكية 
تدشن دورتها االولى للمهن



العربي االمريكي اليوم – ديربورن - إستضاف 
مسجد السالم يف مدينة ديربورن الندوة التثقيفية 
التي نظمتها اللجنة العربية االمريكية االسالمية 

للعمل السيايس والتي تركزت حول كيفية الحفاظ 
عىل أمن دور العبادة ، عىل خلفية الهجوم االرهابي 

االجرامي الذي إستهدف مسجدين يف نيوزالندا 
وراح ضحيته 50 من املصلني باالضافة اىل عدد 
من املصابني بجروح خطرية ، وقد صدرت ردود 

أفعال مختلفة بني أوساط الجاليات العربية 
واملسلمة يف الدول الغربية تباينت معظمها يف إبداء 

مظاهر القلق والخوف من الجماعات اليمينية 
املتطرفة التي تستمد أفكارها من تكريس فرضية 

االسالموفوبيا التي يروج لها االعالم الغربي 
بإستمرار والتي تؤثر عىل أولئك الذين يتبنون 

أجندات عنرصية متطرفة اىل جانب الخطابات 
الشعبوية لليمني املتطرف والذي يمثله الرئيس 

االمريكي دونالد ترامب الذي دشن هذا الخطاب 
خالل فرتة ترشحه ملنصب الرئاسة يف الواليات 

املتحدة وقد اثبتت التحقيقات بأن القاتل برنتون 
تارانت كان يتأىس بمقوالت ترامب الذي يعتربه مثال 
ً أعىل له يف الحفاظ عىل مصالح الطبقة البيضاء يف 

أمريكا والعالم الغربي .
 وقد أفتتحت بكلمة لرئيس اللجنة العربية 

االمريكية االسالمية للعمل السيايس االستاذ عبد 
الله الشيخ الذي رحب بالحضور مسلطا ً الضوء 

عىل الحادث االرهابي ومذكرا ً بأن تلك الحادثة 
تعيد اىل االذهان حوادث سابقة االمر الذي يحتم 

عىل مؤسسات الجالية تأمني عنرص السالمة 
واالمان ألبناء الجالية والسيما يف املساجد التي قد 

تشكل هدفا ً للمتطرفني بعد هذا الهجوم ودعا اىل 
تفعيل الجهود والتعاون بني أبناء الجالية والجهات 

الحكومية لتفادي الوقوع يف رشاك هذه الحوادث 
الخطرية ، من جهته تحدث الشيخ مصطفى 

بكلمة موجزة مستنكرا ً الجريمة النكراء ، ومشددا 
ً عىل رضورة إيجاد السبل الكفيلة بعدم تكرار هذا 

السيناريو االرهابي ، ويف سياق متصل تحدث 
الشيخ د. عبد الحميد سالم عن أهمية أخذ هذا 

الحادث بعني االعتبار وإتخاذ ما يلزم من إجراءات 
أمنية للحفاظ عىل أرواح الناس االبرياء يف دور 
العبادة وغريها مشددا ً عىل رضورة وجود نظام 

أمني قادر عىل عرقلة أي هجوم قد يحدث ، داعيا ً 
الجاليات العربية واملسلمة ليس فقط يف امريكا بل 
يف كل أماكن تواجدها اىل التعريف بديننا الحنيف 

ورشيعتنا السمحاء كي نتمكن من إزالة اللبس 
الحاصل جراء الخطاب االعالمي للقوى اليمينية 

التي تحاول تشويه االسالم عرب طروحات إدعاءات 
وتخرصات باطلة .

مذكرا ً أن االرهاب ال دين له ، كما دعا أبناء 
الجاليات العربية واملسلمة يف الغرب اىل املشاركة 
السياسية يف صنع القرار عرب الرتشح والتصويت 

لتتمكن الجالية من تحقيق التمثيل املناسب لها يف 
الفروع الحكومية املختلفة الترشيعية والتنفيذية 

والقضائية وقال أن عدم االكرتاث بهذا املوضوع 
يمثل حالة سلبية ألبناء الجالية ، كما تحدث 

بإسم املجلس العربي االمريكي االسالمي للقيادات 
االستاذ خالد الرتعاني  عن مسألة توفري االمن 
واألمان يف خضم إسترشاء ثقافة الكراهية التي 

تروج لها أطراف اليمني املتطرف الذي بات منترشا 
ً يف أمريكا وأجزاء كبرية من أوربا وإنتقد الرتعاني 
الخطاب الشعبوي الذي يتبناه ترامب وتتاثر به 

مجاميع التطرف كحالة منفذ الهجوم يف نيوزالندا 
ودعا اىل تضافر الجهود وتوحيد الصفوف بني أبناء 

الجالية واالطراف الحكومية املعنية لحماية أمن 
املساجد وغريها من دور العبادة مؤكدا ً عىل أن 

االرهاب ال عقيدة دينية له وانه نهج غري أخالقي 
يف السلوك البرشي مطالبا ً السلطة الترشيعية 

بالتصدي ملروجي العنرصية عرب خطاباتهم التي 

يستهدفون بها املكونات العرقية والدينية  ، وشهدت 
الندوة مشاركة لقائد رشطة ديربورن السيد  رونالد 

حداد ، ومسؤول اللجنة الترشيعية ملقاطعة وين 
السيد سام بيضون ، وقد تحدث بيضون يف ذات 

السياق مستنكرا ً الهجوم عىل املساجد وعىل كافة 
دور العبادة معتربا ً الجريمة عمال ً إرهابيا ً طال 
االبرياء مطالبا ً بوضع حد للجهات التي تروج 

ثقافة الكراهية ضد املهاجرين واالقليات وأعرب 
بيضون عن أمله يف تعزيز التعاون بني منظمات 

ومؤسسات الجالية وبني الجهات الحكومية لتأمني 
الحماية الالزمة للناس يف مختلف االروقة ومنها 

املراكز الدينية ,.
 وطلب يف ختام حديثه قراءة سورة الفاتحة عىل 

أرواح شهداء الجمعة الحزينة الذين قضوا يف 
الحادث االرهابي يف نيوزالندا ، كما تحدث قائد 

رشطة ديربورن رونالد حداد مبديا ً إستنكاره 
وتنديده بالجريمة ومعربا ً عن تعاطفه مع عائالت 

الضحايا ، ومتسائال ً يف الوقت نفسه عن أهمية دور 
الرشطة يف الحد من هذه الجرائم التي التي تصنف 

بجرائم الكراهية قائال ً أن دور الرشطة يكمن يف 
الحفاظ عىل سالمة الناس دون النظر اىل ديانتهم 

أو عرقهم وإنما الن واجب الرشطة هي حماية 
الناس بغض النظر عن تلك االعتبارات ، وشدد عىل 
أن الدستور ينص عىل مبدأ املساواة بني الناس وفقا 

ً لقاعدة الحقوق والواجبات .
 مذكرا ً بأن ثمة حريات كفلها الدستور االمريكي 

وهي الحرية الدينية ، وحرية التعبري ، وغريها من 
الحريات ولكن ليس ذلك يعني أن يتم السماح 

لخطاب الكراهية أن يمرر بإسم الحرية ومما تجدر 
االشارة اليه أن جميع من تحدث من الضيوف كانوا 
قد وجهوا الشكر الكبري لقائد رشطة ديربورن رونالد 

حداد عىل مبادرته التي قام بها يف يوم الجمعة 
املايض حينما سعى اىل تشديد االجراءات االمنية 
حول املساجد بعدما أشيع خرب الهجوم االرهابي 
، ويف هذا الصدد ذكر بأن هدف الرشطة كان جعل 
مراسيم صالة الجمعة تتم بشكل طبيعي كما هو 

معروف عنها ، كما دعا اىل تعزيز االجراءات االمنية 
ملختلف املؤسسات ومنها املدارس مؤكدا ً عىل 

رضورة تمتني عرى التعاون بني مؤسسة الرشطة 
ومنظمات الجالية بما يؤمن رشوط االمن والسالمة 

للجميع ، وقد أختتمت الندوة بكلمة للجمعية 
اليمنية االمريكية االسالمية ممثلة بالشيخ عفيف 

حمود الذي شكر قائد الرشطة عىل أدائه املتفاني 
أثناء تأدية صالة الظهر والجمعة ، منددا ً بالهجوم 
االرهابي ومترضعا ً اىل الباري عز وجل يف أن يرحم 

شهداء الجمعة الحزينة وأن ُيلهم أهلهم وذويهم 
الصرب والسلوان وأن يحفظ ابناء الجالية كما أكد 

عىل أهمية تفعيل سبل التعاون بني املراكز الدينية 
والجهات االمنية .  

 اللجنة العربية االمريكية االسالمية للعمل السياسي 

) أمباك ( ُتَنّظم ندوًة تثقيفية حول أمن المساجد

  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0011

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

April 2019 - Volume : 7 - Issue :76

Arab America عرب أمريكا

Dearborn - Arab American Today - Maha Freij promoted to Executive Director; 
Wisam Qasem Fakhoury promoted to Chief Financial Officer
Dearborn, Mich. (March 25, 2019) – ACCESS’ CEO Hassan Jaber announced today 
that Maha Freij, previously the Deputy Executive Director & Chief Financial Officer, 
has been appointed to serve as Executive Director of the 48-year-old organization. 
Wisam Qasem Fakhoury, previously the Finance Director, has been promoted to 
CFO. Jaber, who has been at the helm for the past 12 years and at the organization 
for 39, will remain Chief Executive Officer.
“For the past 39 years, it has been an honor to work with this talented and dedi-
cated team of changemakers. Maha is an incredible leader whose innovation has 
been the driving force behind the development and growth of ACCESS’ national 
institutions and initiatives,” said Hassan Jaber, ACCESS CEO. “This was an effortless 
decision for me as Maha and Wisam have been doing this work for years and these 
changes reflect their leadership and scope of work. Maha’s vision for an empowered 
and engaged Arab American community and both her and Wisam’s commitment to 
maintaining a robust and sustainable institution will allow us to serve our constitu-
ents for years to come. I look forward to our continued growth with them in these 
new roles.”
Maha began her tenure at ACCESS in 1991 and was promoted to Deputy Executive 
Director and CFO in 2007. Maha has led all fundraising and capital campaigns for 
the organization for both brick and mortar projects and endowments, including 
the first-ever Arab American National Museum, tirelessly growing ACCESS from 
a grant-reliant organization to one with a sophisticated development strategy 
designed to advance the organization’s mission and vision. In 2005 Maha founded 
the Center for 
Arab American 
Philanthropy 
(CAAP) as the 
only Arab Amer-
ican community 
foundation in 
the country 
supporting the 
philanthropic needs of Arab American donors.
Maha continues to drive new initiatives that engage Arab Americans in developing 
long-term solutions to society’s most pressing issues. She has invested in growing 
strong leaders across the organization and its national institutions, while increasing 
the organization’s capitalization, building financial reserves to ensure future sustain-
ability for decades to come.
“I am honored and thrilled to have been appointed to this new role and look 
forward to continuing to work diligently with Hassan, Wisam and the rest of the 
remarkable leadership team to build on the momentum of ACCESS’ values, mission 
and vision,” said Maha Freij, ACCESS Executive Director. “With such a devoted and 
passionate team, I am confident that we will achieve our strategic priorities while 
continuing to take our work from the neighborhood to the nation.”
For the past 19 years, Wisam Qasem Fakhoury, has utilized her financial expertise 
and meticulous eye for detail to promote and support the growth and development 
of the agency to its current $27 million nonprofit operating budget. Leaving the 
private sector, Wisam began her tenure at ACCESS as a program accountant and 
was appointed Finance Director in 2009. In this role, Wisam led the organization’s 
overhaul of financial systems and institutionalized key policies and procedures. 
Overseeing all accounting functions, her responsibilities include tracking, budgeting 
and long-range financial planning; leading auditing processes; creating and commu-
nicating board and executive-level financial presentations; and making recommen-
dations regarding financial strategies, processes and improvements.
“Leading ACCESS’ financial systems into its next chapter and continuing to build on 
Maha and Hassan’s legacy is an incredible honor,” said Wisam Qasem Fakhoury, 
ACCESS CFO.” Maha has set an amazing example in driving innovation and long-term 
sustainability. I look forward to growing this work even further.”
Both Maha and Wisam will assume their new roles effective immediately.

Access Ceo Announces 
Leadership Transitions
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عادل معزب اول يمني 
أمريكي ينال عضوية المجلس 

التعليمي لمدينة ديربورن
العربي االمريكي اليوم  - ديربورن - أدى عادل معزب مؤخرا 
ً اليمني القانونية بوصفه عضوا ً يف املجلس التعليمي ملدينة 

ديربورن وذلك أمام رئيس قضاة املدينة ) جني هانت ( 
واملجلس التعليمي هو الهيئة املسؤولة عن سياسة مدارس 
مدينة ديربورن ، وُيعد االستاذ عادل معزب أول أمريكي من 

أصل يمني يفوز بعضوية املجلس املذكور وكان قد تم ترشيحه 
يف االنتخابات املحلية السابقة إال أنه لم يحقق نقاط الفوز 
املطلوبة ليون عضوا ً يف املجلس التعليمي للمدينة ، وألنه 

يملك رؤيا حيال الواقع التعليمي للمدينة أرص عىل ترشيح 
نفسه للمرة الثانية يف االنتخابات االخرية ، وقد فاز بالعضو 

االحتياط  حيث كان يفصله عن نيل العضوية االساسية 
بضعة مئات من االصوات واآلن يتسنم منصه يف املجلس 

التعليمي ملدينة ديربورن ، ويعد ُمعزب أحد شباب الجالية 
العربية اليمنية املوهوبني والذين يمتلكون املؤهالت املطلوبة 

لالنخراط بعملية تطوير التعليم يف ديربورن واملساهمة يف 
 رسم سياسات ناجحة ملدارس املدينة ،

 العربي االمريكي اليوم إذ تبارك االستاذ عادل معزب تتمنى 
له املوفقية يف أداء مهامه الوظيفية ليكون خري ممثالً  لناخبيه . 

العربي األمريكي اليوم – ديربورن - عادت حركة 
الشباب الفلسطيني للثقافة اىل ميشيغن من جديد 

بعد نشاط دائب يف عدد كبري من الواليات املتحدة 
االمريكية  لتنظم فعاليتها الثقافية الفنية عىل قاعة 
املتحف العربي االمريكي يف مدينة ديربورن ، حيث 
شهدت الفعالية فقرات ثقافية وأدبية وقد أستُهلت 

الفعالية بكلمة ترحيب لعريفتيها الشابة جنا حسن 
، والشابة عزيزة غانم اللتني قامتا بالتعريف بربنامج 

الفعالية وأهمية الفعالية التي تأتي يف إطار إحياء 
الرتاث والثقافة الفلسطينية للحفاظ عىل الهوية 

الفلسطينية يف ضوء ما يشاع يف االوساط السياسية 
من ترسيبات تتعلق بصفقة القرن املزعومة ومحاولة 

قضم املزيد من االرايض الفلسطينية عرب تسوية 
غري منصفة تسعى إليها إدارة ترامب ، وقد شهدت 

الفعالية مشاركة كبرية من ابناء الجالية الفلسطينية 
والعربية الذين حرضوا وتفاعلوا مع برنامج الحفل 

الذي تضمن إلقاء عدد من القصائد الشعرية لعدد 
من الشباب االمريكي من اصل فلسطيني وأبرزهم 

الشاب ماهر ، والشابة ملك ، والشابة مالك ، والشابة 
آية ، والشاب جمال وقدم قدمت هذه الباقة من 

الشباب وجميعهم طالب يف ثانويات ديربورن قدموا 
عددا ً من األبيات الشعرية التي كتبوها لبلدهم 

األصيل فلسطني الذي لم يروه معظمهم بل عرفوه 
من خالل حكايات االمهات والجدات ومتابعتهم 

لوسائل االعالم .
 وتميزت أبياتهم بالعذوبة والعمق وهم يستذكرون 

فلسطني وتاريخها ومدنها وأكالتها الشهرية ، 
مؤكدين من خالل ما كتبوه من أدب شعري  بأنه 

مهما تمادى االحتالل االرسائييل يف محو هوية 
فلسطني من خالل إلغائها من الخريطة العاملية 

إال أن فلسطني موجودة ، واليقني الذي يثبت ذلك 
حارض يف العديد من الفضاءات ومنها الثقافة والرتاث 

والجغرافيا ، ومفاتيح البيوت التي التي مازال أهل 
فلسطني يحتفظون بها أمال ً يف عودتهم ، كما تضمن 

برنامج االحتفاء بفلسطني تقديم فقرة موسيقية 
قام بتقديمها عدد من تالميذ مدرسة ) ميبل ( 

االبتدائية والتي تمظهرت عىل شكل إيقاعات عىل 
آلة ) الدربكة (.

 وقامت بتنظيمها مدرسة املوسيقى يف املدرسة 
املذكورة ) مسز كاثي روبرت ( التي عربت عن 
رسورها وهي تشارك يف فعالية ألجل فلسطني 

كما إشتمل الربنامج عىل تنظيم معرض ملقتنيات 
تمثل جوانب من الحياة الفلسطينية مثل االزياء 

التقليدية الفلسطينية ، وبعض املنتجات املنزلية ، 
وعدد من الكتب التي تحتوي عىل قصص باللهجة 

الفلسطينية وحكايات من أرض فلسطني التي 

مازالت تروي لنا املزيد عن أهلها الصامدين برغم 
ممارسات االحتالل ، كما شهد الربنامج عرض فيلم 
قصري تحدث خالله شخصيتان فلسطنيتان وهما 
د. إسماعيل نور القادم اىل الواليات يف العام 1977 
حيث تم تهجريه من مدينة عربتا  واالستاذ جورج 

خوري الذي هاجر اىل الواليات املتحدة يف العام 
1969 بعدما أجرب عىل املغادرة من مدينة بريزيت.
 حيث تحدث كل منهما عن مدينته التي غادراها 
قرسا ً بفعل االحتالل وتضمن الفيلم توجيه عدد 
من االسئلة عن االحتالل االرسائييل وعن طبيعة 

الحياة يف فلسطني قبل وبعد االحتالل كما تحدثا 
عن االمكنة واالصدقاء الذين مازالوا يحرضون يف 

ذاكرتيهما ، اىل جانب الحديث عن بعض االمور 
املتعلقة بطريقة تعامل إدارة ترامب مع القضية 
الفلسطينية والرصاع الفلسطيني االرسائييل ، 
وأختتمت الفعالية بفقرة غنائية موسيقية قام 

بإحيائها الفنان زياد نارص الذي قدم عددا ً من 
قصائد الشاعر الراحل محمود درويش وعدد من 

األغنيات من الرتاث الفلسطيني والتي تتغنى 
بفلسطني وأهلها وباملقاومني من أجل الحرية 

والكرامة وإنتزاع الحقوق ورافق الفنان زياد نارص 
الذي قام بالعزف عىل آلة العود رافقه العازف 

العراقي عىل آلة ) الكيبورد ( 
رضوان العزاوي وقد شهدت الفقرة الغنائية تفاعال 

ً كبرية السيما يف االغنيات الحماسية وقد شارك 
عدد من الجمهور يف أداء الدبكة الفلسطينية وسط 
أجواء إحتفائية تذكر الجميع بأن فلسطني ليست 

ثمة بقعة جغرافية إغتصبت عىل حني غرة بفعل 
مخطط دويل خبيث وتواطئ عربي معيب ولكنها 
تاريخ وثقافة وكيان إنساني ال يمكن اإلغفال عنه 
الن جذور شعبه الزالت مرتبطة بمدنه وقرآه وأرثه 
التاريخي املوثق يف الكتب املقدسة . ومهما جارت 

عىل القدس قرارات القوى املنحازة لطرف االرسائييل 
ستبقى القدس زهرة املدائن . 

فلسطين بعيون شبابها من بوابة 
الثقافة والتراث والتاريخ
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العربي االمريكي اليوم- ديربورن -  يف أجواء من الفرح 
والسعادة إحتفلت الجمعية االمريكية االسالمية بذكرى 

تأسيسها الثمانني يف حفل بهيج إحتضنته قاعة بيبلوس 
يف مدينة ديربورن ، وقد أفتتح الحفل بكلمة لعريفته 

الشابة فاطم مظاهر أميس التي رحبت بالحضور ، 
ومعرجة عىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة ، بعدها 

كانت تالوة آليات بينات من الذكر الحكيم بصوت املقرئ 
الشاب أحمد قايض وهو أحد أعضاء لجنة الشباب 

املنبثقة من رحم الجمعية املحتفى بها ، بعدها كانت كلمة 
باللغة اإلنجليزية للشيخ عفيف حمود مرشد مسجد ) 
ديكس ( التابع للجمعية والذي ُيعد النواة األوىل لجميع 

مؤسسات ومنشآت الجمعية ، وقد رحب فيها بالحارضين 
شاكرا ً حضورهم ومعرّجا ً عىل تاريخ الجمعية االمريكية 

االسالمية بوصفها عالمة بارزة يف تاريخ التواجد االسالمي 
الرسمي يف املجتمع االمريكي وهو النافذة الروحية التي 

تحتضن هذا الوجود منذ العام 1938 وأهدافها معروفة 
وترتكز يف تقديم الخدمة ألبناء الجالية يف قطاعات التعليم 

والثقافة والصحة وغريها من األنشطة االجتماعية .
 بعدها كانت هناك كلمة قصرية لرئيس الجمعية د. مهدي 

عيل الذي رحب بالحضور مهنأ ً أبناء الجالية بحلول 
الذكرى الثمانني لتأسيس الجمعية التي ولدت ألجل 

أبناء الجالية املسلمة وتفتح أبوابها لغري املسلمني أيضا 
ً ، وتركزت كلمته يف تقديم الشكر والرتحيب للضيوف 

الرسميني الذين حرضوا االحتفال وهم قضاة وأعضاء 
مجالس بلدية ملدينة ديربورن ، وهامرتاك ، وأعضاء 

كونغرس والية ميشيغن ، ورجال دين وخطباء ، وعدد من 
الناشطني ، وعمدة مدينة ديربورن جون أوراييل ، وعضو 

الكونغرس االمريكي عن والية ميشيغن رشيدة طليب 
ونهاد عوض رئيس مجلس العالقات العربي االمريكي يف 

واشنطن ، ومسؤولني عن والية وين .
 بعدها تحدثت د. داليا مجاهد مستشارة الرئيس السابق 

باراك أوباما واملسؤولة التنفيذية لقسم السياسات 
االجتماعية للمعهد البحوث يف واشنطن التي ألقت 

كلمة مهمة ومعربة إغتنمت فيها فرصة توجيه التهنئة 
للجميعة وكادر ومتحدثة عن بعض املحاور اليت إختلط 

فيها التاريخ بالسياسة يف سياق الحديث عن الواليات 
املتحدة وتاريخها مع االقليات العرقية ، ومنها الجالية 

املسلمة التي تعيش اآلن يف حالة تحد لوجودها بسبب 
تفيش ثقافة االسالموفوبيا ، والعنرصية وتبني الخطاب 

السيايس لعنرص الشعبوية ، وشددت مجاهد عىل رضورة 
إنخراط العرب واملسلمني بقوة يف الحياة السياسية 

ليجسدوا فكرة املواطنة االمريكية من خالل االيمان بقيم 
الواليات املتحدة االمريكية وليتمكنوا من حماية حقوقهم 
املدينة والدينية بوصفهم أقلية متمسكة بهويتها الثقافية 

ومتفاعلة مع قيم وطنها االمريكي الذي تعيش فيه ، 
وأكدت عىل االبتعاد عن الخوف وإستثمار كل صوت عربي 

ومسلم وتسخريه يف االنتخابات ليساهم هذا الصوت من 
رسم مستقبل الخريطة السياسية عىل املستوى املحيل 

والفيدرايل ، وطالبت أبناء الجالية بإنشاء التحالفات 
الناجحة لتقوية وجود الجالية ويف ختام حديثها هنأت 

الجمعية وكادرها متمنية لها املوفقية والنجاح .
 ويف ذات السياق وجهت كل من حاكم والية ميشيغن 

ويتمر كريتشن والسيناتورة ديبي ستابيناو كلمتني 
قصريتني هنأتا خاللهما الجمعية والجالية املسلمة 

باملناسبة وأثنتا عىل دور الجمعية ، من جهتها ألقت عضو 
الكونغرس االمريكي رشيدة طليب كلمة عربت خاللها عن 
رسورها لحضورها االحتفال معربة عن إعتزازها بالجمعية 

ومسجدها الذي تحتفظ بالكثري من الذكريات حولهما 
منذ ايام الطفولة حيث كانت تأتي للمسجد مع جدتها 

املرحومة شمعة يف املناسبات الدينية كاألعياد وغريها 
مشيدة بمسرية الجمعية والقائمني عليها .

 ويف ذات السياق تحدث السفري اليمني يف واشنطن أحمد 
بن مبارك عن الجمعية اليمنية بوصفها إحدى الرصوح 

الهامة للجالية االمريكية املسلمة مهنأ ً فريق عملها الذي 
حقق إنجازات هامة ألبناء الجالية وأطر وجودهم ضمن 

مؤسسة روحية وخدمية متكاملة االركان ، كما تحدث عن 
الحرب الدائرة يف اليمن والجهود املبذولة برعاية أممية 

بهدف إنهائها ، وأكد عىل أهمية تفعيل دور الجالية 
اليمنية التي تبلغ أعدادها قرابة 500 ألف نسمة يتوزعون 

يف اكرث ، من خالل العمل املؤسيس واملشاركة السياسية 
يف املجتمع االمريكي ، داعيا ً الله تعاىل أن يعم السالم يف 

اليمن وسائر أنحاء العالم .
 كما وعرب عمدة مدينة ديربورن عن فخره وسعادته 

لحضوره هذه املناسبة من خالل كلمته التي ألقاها مؤكدا 
ً عىل أن الجالية العربية واملسلمة هي جزء من االمريكي 

وأنها تشكل طيفا ً مهما ً يف والية ميشيغن وبارك للجمعية 
حلول الذكرى الثمانني لتأسيسها متمنيا ً لها املزيد من 
التميز ، كما تحدث الضيف القادم من واشنطن د. نهاد 

عوض مفتتحا ً كلمته بالرتحيب بالحضور والتهنئة 
للجمعية االمريكية االسالمية وللجالية ومؤكدا ً عىل أهمية 

تعزيز دور مؤسسات الجالية ومنها الجمعية املذكورة 
بإتجاه تحقيق االهداف االسرتاتيجية املطلوبة وهي 

حماية حقوق أبناء الجالية بإعتبارهم مواطنني أمريكيني 
لديهم ذات الحقوق وعليهم نفس الواجبات وإستعرض 

عوض الذي إمتازت كلمته بالعمق والبالغة عددا ً من 
النقاط التي البد من إتباعها للحفاظ عىل هوية أبناء 

الجالية وحقوقهم كمواطنني أمريكيني داعيا ً اىل تشجيع 
الحوار بصوت عال وعدم تبني مبدأ الرتدد والخوف 

وإطالق الحوار مع اآلخر للتعريف بهويتنا ووجهة نظرنا 
وماهية شخصيتنا ليتأكد اآلخر من توجهاتنا ونعكس 

حقيقة حبنا لهذا البلد وإيماننا بقيمه وإلتزامنا بقوانينه.
 وأكد عىل رضورة املشاركة يف الحياة السياسية االمريكية 

من خالل الرتشيح والتصويت إليصال صوتنا وتحقيق 
طموحنا وأكد عىل نصيحة د. داليا مجاهد يف إمكانية 
إنشاء التحالفات لتقوية وجود الجالية لتوظيفها يف 

مواسم االنتخابات وغريها ، وإستعار يف هذا الصدد 
حوادث تاريخية لسرية الرسول محمد ) ص ( حينما 

هاجر من مكة اىل املدينة وكيف أنه أبرم عددا ً من 
التحالفات لينشئ مجتمعا ً مدينا ً يقوم عىل مبائ العدالة 

واملحبة ، والتنمية ، وشكر يف ختام حديثه القائمني عىل 
الفعالية مثمنا ً دعوتهم له .

 كما تضمن برنامج الفعالية تكريم لعائلة املرحوم حمزة 
والتي حرضت نيابة عن العائلة نانيس حمزة التي 

إستذكرت كالمه حيال الجالية مثمنة هذا التكريم  كما 
تم تكريم  االستاذ فارع الشيباني املرشف عىل مدارس 

الجمعية اليمنية االمريكية ، كما وتضمن الربنامج تكريم 
عدد من الشخصيات الرسمية منهم النائب عبدالله حمود 

عضو كونغرس الوالية ، واملسؤول املايل ملقاطعة وين سام 
بيضون ، وعضو مجلس بلدية هامرتامك ديفيد روبنسون 

الذين قدموا شهادات تقديرية لكادر الجمعية مقدمني 
التهاني لهم ومتمنني لهم النجاح الدائم ملسرية الجمعية .

 كما شهد برنامج االحتفال تقديم الشكر للجهات الداعمة 
يف إقامة هذا االحتفال وهم أحمد شحاتة عن مجمع 
االيمان االسالمي ،واالستاذ محمد الحجاجي رئيس 
منظمة االيادي النقية لإلغاثة ، وشادي ظاظا رئيس 

منظمة رحمة لإلغاثة ، ومنصور أحمد عن املركز االسالمي 
يف ديرتويت ، والشيخ صالح الجهيم مرشد مركز معاذ بن 

جبل.
 وقد تحدث الجميع عن مناقب الجمعية مسريتها النرية 

يف إرساء الوجود االمريكي االسالمي من خالل التعليم 
والخدمات االجتماعية والطبية والتوسع يف إنشاء 

املدارس اىل جانب دورهم الروحي . وأثنى الجميع عىل 
الجمعية وكادرها وفريق املتطوعني الذين يقومون بدور 

فعال يف إنجاح مسرية الجمعية ، وأختتم الحفل بتناول 
طعام العشاء تجدر االشارة اىل أن قاعة بيبلوس غصت 

بالحارضين الذين قدموا من واليات أمريكية ومن مختلف 
مدن والية ميشيغن . 

الجمعية األمريكية االسالمية تحتفل بالذكرى الثمانين على تأسيسها

انجازات متواصلة وطموح لتحقيق المزيد من التميز على كافة االصعدة
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العربي االمريكي اليوم – هامرتامك - وسط حضور كبري من أبناء الجالية 
اليمنية وعدد من فعاليات الجالية ووجهائها وممثيل املنظمات واملؤسسات 

وثلة من رجال األعمال ، نظمت  الجمعية اليمنية االمريكية الحفل الذي أقيم يف 
مقر االخرية يف مدينة هامرتامك وتضمن اإلحتفاء عددا ً من الفقرات الخطابية 

والشعرية اىل جانب فقرات فنية ولوحات من الفلكور اليمني الشعبي ، كما 
إشتمل الحفل املذكور تكريم عدد من قيادات الجالية وباقة من الناشطني 

واملتميزين يف مجتمع الجالية ، وصبت معظم الكلمات عىل أهمية تعزيز عمل 
الجمعية وتطوير مسريتها بما يتناسب مع واجباتها إزاء مجتمع الجالية ، 
وتفعيل الطاقات الخالقة وتوظيفها لخدمة أبناء الجالية ، وقد أثنى جميع 
املتحدثني عىل مسرية الجمعية متمنني لها النجاح والتطور الدائم لتحقق 

حضورها املؤثر يف مجتمع الجالية . 

الجمعية القيادية  اليمنية االمريكية تحتفي 
بالذكرى الخامسة لتأسيسها

Arab America عرب أمريكا
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تخفيضات كبرى بمناسبة حلول شهر رمضان  الكريم 
كل عام وأنتم بخير
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كشف تحقيق استقصائي لوكالة »أسوشيتد برس« 
األمريكية، عىل كيفية تسبب الحوثيني بتفاقم وباء 

الكولريا يف اليمن للمرة الرابعة، من خالل منعهم للقاحات 
ومصادرة كثري من الشحنات، ونهب املساعدات اإلنسانية 

املقدمة للسكان، بتواطئي من السلطات األمنية التابعة 
للحوثيني يف مناطق سيطرتهم. اليكم نص التحقيق

يف صيف عام 2017، توقفت طائرة مستأجرة من قبل األمم املتحدة 
عىل مدرج مطار يف منطقة القرن اإلفريقي، بينما انتظر املسؤولون 
الحصول عىل ترصيح نهائي إليصال نصف مليون جرعة من لقاح 

الكولريا إىل اليمن، حيث يف خضم حرب البالد املدمرة، خرج الوباء عن 
السيطرة، مع اإلبالغ عن آالف الحاالت الجديدة، كل يوم.

ولم تمنح الطائرة املتجهة إىل شمال اليمن الضوء االخرض باملرور، 
حيث لم تتمكن األمم املتحدة من توزيع لقاحات الكولريا يف اليمن 

حتى مايو 2018، وأدى تفيش املرض يف نهاية املطاف إىل وجود أكرث 
من مليون حالة كولريا مشتبه فيها - حيث يعد أسوأ وباء كولريا تم 

تسجيله يف العرص الحديث، اضافة لكونه كارثة يقول باحثون طبيون 
إنه ربما أمكن تجنبها يف حال تم توزيع اللقاحات برسعة بالغة.

وقد ألقى مسؤولون يف األمم املتحدة باللوم عىل الرحلة امللغاة التي 
تسببت بصعوبات يف توزيع اللقاحات أثناء استمرار النزاع املسلح. 

غري أن مسؤولني عىل دراية بالحادثة أخربوا وكالة »أسوشيتيد برس« 
أن السبب الحقيقي هو أن املتمردين الحوثيني الذين يسيطرون عىل 
شمال اليمن رفضوا السماح بتلقي اللقاحات، بعد أن أمضوا شهورًا 

يف مطالبة األمم املتحدة بإرسال سيارات اإلسعاف وغريها من املعدات 
الطبية لقواتهم العسكرية، كرشط لقبول الشحنة.

وكان إلغاء دخول تلك الشحنة مجرد واحدة من النكسات التي 
واجهتها وكاالت اإلغاثة عىل طريق محاربة وباء الكولريا الذي أودى 

بحياة حوايل 3000 يمني.
وقال عمال اإلغاثة واملسؤولون الحكوميون إنهم رأوا مؤرشات متكررة 

عىل أن املقربني يف كل من حكومة الحوثيني يف الشمال، والحكومة 
املدعومة من الواليات املتحدة يف الجنوب، قاموا بنهب األموال 

واإلمدادات الالزمة للتطعيم ضد الكولريا، وعالجها وبيعها يف السوق 
السوداء.

ويف بعض الحاالت، كانت مراكز عالج األشخاص الذين أصيبوا 
بالكولريا موجودة عىل الورق فقط، عىل الرغم من أن األمم املتحدة 
قد رصفت أموااًل لتمويل عملياتها، وفقًا ملا ذكره اثنان من مسؤويل 

املساعدات، املطلعني عىل املراكز
وقد استند تحقيق وتحري وكالة »األسوشييتد برس« بخصوص 

الجهود املبذولة ملكافحة املرض يف اليمن إىل وثائق ومقابالت رسية 

مع 29 شخًصا، بمن فيهم مسؤولو مساعدات سابقون يف البالد، 
ومسؤولون من وزارات الصحة التي يديرها كل من املتمردين الحوثيني 
والحكومة املعرتف بها دولًيا يف الجنوب ـ حيث تحدث كل هؤالء األفراد 
تقريًبا - بمن فيهم ستة من مسؤويل اإلغاثة والصحة الذين يقولون إن 

الحوثيني كانوا مسؤولني عن إلغاء شحنة اللقاح لعام 2017 - برشط 
عدم الكشف عن هويتهم بسبب الخوف من تعرضهم لالنتقام.
وقال مسؤول إغاثة لوكالة أسوشييتد برس »كل من الحوثيني 

والحكومة اليمنية كانوا يحاولون تسييس وباء الكولريا«.
وقال املسؤول »الحوثيون يستغلون ضعف األمم املتحدة« مضيفا »إن 

الفساد أو تحويل املساعدات وكل ذلك ناجم عن وضع األمم املتحدة 
الضعيف، ويعرف عمال اإلغاثة أنه إذا تحدثت األمم املتحدة، فسيتم 

رفض تأشرياتهم ولن ُيسمح لهم بالعودة إىل البالد«.
وقد تفىش الكولريا يف جميع أنحاء اليمن يف 

أواخر عام 2016 ومعظم عام 2017 وعام 
2018. وانحرس يف أواخر العام املايض، 

لكنه انتعش مرة أخرى يف عام 
.2019

وأدت الطفرة الجديدة يف هذا 
املرض إىل ظهور ما يقرب 

من 150,000 حالة إصابة 
بالكولريا وحوايل 300 حالة 

وفاة منذ بداية هذا العام. 
ولم تبدأ أوىل حمالت لقاح 

الكولريا يف اليمن حتى مايو 
2018 يف الجنوب، وأغسطس 
2018 يف الشمال، وفق ما قاله 

مسؤولو اإلغاثة والصحة لوكالة 
»أسوشييتد برس«.

ينفي عىل الوليدي، نائب وزير الصحة 
يف جنوب اليمن ويوسف الحرضي، الناطق 

باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون يف 
الشمال، حدوث تأخريات يف إدخال لقاحات الكولريا إىل 

اليمن يف بداية تفيش املرض.
وقال الحرضي إن املزاعم بأن الحوثيني قاموا بمنع شحن اللقاحات إىل 

اليمن هي ادعاءات كاذبة. وأضاف »هذا كله ال أساس له من الصحة، 
وأتحدى الوكاالت أن تقول هذا رسمياً«.

ورفض جريت كابيلري، مدير الرشق األوسط لليونيسيف، وكالة اإلغاثة 
التابعة لألمم املتحدة، إلقاء اللوم عىل أي مجموعة معينة عن ايقاف 

شحنة 2017.
وقال »املهم هو أن اللقاحات الالزمة للحصول عليها دخلت يف النهاية 

ووصلت إىل األشخاص الذين يحتاجون للتطعيم«. واضاف »هل 
كان هذا بسيطًا وسهالً؟ بالطبع ال. فقد واجهت كل شحنة مشكلة 

يف الوصول بسبب فرتة منح املوافقة الطويلة وبسبب« قلة وعي 
السلطات يف كال الجانبني »حول قيمة لقاحات الكولريا.

بيئة مضطربة
تعرض أكرث من نصف مستشفيات اليمن ومنشآتها الصحية األخرى 
ألرضار أو دمار كيل منذ اندالع الحرب يف عام 2015، بعد أن اجتاحت 

القوات الحوثية معظم أنحاء البالد وبعد شن اململكة العربية 
السعودية ودول عربية أخرى، بدعم من الواليات املتحدة، غارات 

جوية وفرضت حصارات عىل األرايض التي يسيطر عليها املتمردون.
وقد أسفر الرصاع عن مقتل أكرث من 60،000 شخص، ويقف 

الكثري من اليمنيني عىل حافة املجاعة. كما كشف 
تحقيق لوكالة أسوشيتد برس نرُش يف ديسمرب 

/ كانون األول أن الفصائل يف جميع أطراف 
الحرب يف اليمن منعت املساعدات 

الغذائية من الذهاب إىل مجموعات 
يشتبه يف عدم والئها، أو حرفت 
املساعدات إىل وحدات قتالية 

يف الخطوط األمامية، أو بيعت 
لتحقيق الربح يف السوق السوداء.

ووفقا لألمم املتحدة فإن أكرث من 
19 مليون شخص من سكان اليمن 

البالغ عددهم 29 مليون نسمة 
ال يحصلون عىل الرعاية الصحية 
الكافية، وأكرث من 17 مليون شخص 

ليس لديهم مياه نقية، وفقاً لألمم 
املتحدة. وتلك هي الظروف األساسية 

النتشار الكولريا.
وعندما حاول مسؤولو األمم املتحدة االرساع يف 
ايصال لقاحات الفم لوقف انتشار املرض، ادعى بعض 

املسؤولني الحوثيني أن اللقاحات غري فعالة. كما اكدت بعض الرسائل 
املتداولة عىل وسائل التواصل االجتماعي أن اللقاحات يمكن أن تكون 

ضارة لألطفال.
وقال أربعة من مسؤويل اإلغاثة ومسؤول سابق يف الصحة التابعة 

للحوثيني إن بعض قادة املتمردين املحوا بالقول بأن خطة التطعيم 
كانت مؤامرة من قبل الواليات املتحدة وإرسائيل الستخدام اليمنيني 

كخنازير غينيا )مادة تجارب(.
وقال مسؤول كبري سابق يف وزارة الصحة الحوثية إن املخاوف بشأن 

سالمة اللقاحات كانت ذريعة، واضاف ان زعماء املتمردين كان لديهم 

قائمة طلبات وحاولوا التفاوض مع مسؤويل االمم املتحدة عىل املال 
واملعدات.

وخالل أسابيع من املفاوضات حول برنامج اللقاح، طلب املتمردون 
الحوثيون من مسؤويل األمم املتحدة إرسال أجهزة األشعة السينية 
وغريها من املواد التي يمكنهم استخدامها لعالج املقاتلني الجرحى 

عىل الخطوط األمامية، وفقًا ملسؤول وزارة الصحة السابق وثالثة من 
مسؤويل اإلغاثة.

ونفى الحرضي، املتحدث باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون، 
أن سلطات الحوثيني طلبت استخدام األدوية واملعدات الطبية يف عالج 

جنود الخطوط األمامية. وقال كابيلري، رئيس اليونيسف يف الرشق 
األوسط، إنه ليس عىل علم بمساومة مسؤويل املساعدات مع السلطات 

يف اليمن كمحاولة إلدخال لقاحات الكولريا.

الشحنة.. أخيرا
 أخريًا، ويف يوليو 2017، اعتقد مسؤولو األمم املتحدة أن لديهم الضوء 

األخرض إلدخال لقاحات الكولريا اىل اليمن ليتم شحن نصف مليون 
جرعة عىل منت طائرة يف جمهورية جيبوتي األفريقية الصغرية.

ويف اللحظة األخرية، أخرب متشددون يف وزارة الصحة التي يسيطر 
عليها الحوثيون األمم املتحدة عن أنهم لن يسمحوا للطائرة بالهبوط.
يف العلن، ألقت األمم املتحدة بالالئمة يف تغيري الخطط عىل التحديات 

األمنية واللوجستية التي ينطوي عليها توزيع لقاحات الكولريا يف 
جميع أنحاء اليمن التي مزقتها النزاعات.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة يف 
ذلك الوقت إن توصيل اللقاحات »يجب أن يكون منطقًيا« من حيث 
الظروف عىل األرض، مضيفًا أن جرعات اللقاح املخصصة لليمن من 

املحتمل أن يعاد توجيهها إىل أماكن »قد تحتاج إليها بشكل أكرث 
إلحاحاً«.

وقد أرسل مسؤولو األمم املتحدة الشحنة إىل جنوب السودان يف وسط 
إفريقيا، حيث تفىش املرض مؤخراً وخلف تفيش الوباء هناك 436 حالة 
وفاة، ولكن تم اإلعالن عنه بحلول أوائل عام 2018، ويعزى ذلك إىل حد 

كبري إىل إدخال لقاحات خالل املراحل املبكرة لتفيش الوباء.

استمرار تفشي الوباء في اليمن بال هوادة
وكانت هاجر طاهر، أم لطفلني تبلغ من العمر 27 عاًما، وواحدة من 

مئات األشخاص الذين توفوا بسبب الكولريا يف األشهر التي أعقبت 
إيقاف توصيل اللقاح إىل البالد. كانت طاهر يف األيام األخرية من 

الحمل، تعيش يف قرية الغارب، وهي منطقة فقرية يف محافظة حجة 
الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون، عندما بدأت تتقيأ وتظهر 

عليها أعراض تشبه الكولريا.
 كان املركز الصحي الوحيد يف قرية فيها ما يقرب من 1200 شخص، 

تحقيق لوكالة دولية يؤكد تورط الحوثيين في تفشي 
وباء الكوليرا في اليمن
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عبارة عن مبنى مكون من غرفتني وعدد قليل من األرسة. ومع ارتفاع 
عدد حاالت الكولريا املشتبه فيها، استخدمت السلطات املحلية 

مدرسة الستقبال املرىض الذين اضطروا إىل االستلقاء عىل األرض يف 
الفصول الدراسية الفارغة.

وتم إرسال هاجر طاهر إىل مستشفى تديره منظمة أطباء بال حدود 
يف مدينة عبس حيث ورسعان ما ظهرت عليها مضاعفات املرض وتم 

نقلها إىل مستشفى آخر قريب توفيت فيه يف سبتمرب 2017. وولد 
طفلها حيا لكنه تويف بعد أربعة أيام.

وقال زوجها محمد حسن لوكالة أسوشيتد برس »إنها إرادة الله«. 
مضيفا »ال يوجد يشء أمكن القيام به«.

كانت هاجر طاهر واحدة من بني 16 شخًصا توفوا بسبب الكولريا يف 
منطقتها يف حجة فيما أصيب مئات آخرون.

وقال إبراهيم املرصي، وهو عامل صحي مسؤول عن جمع تقارير 
مراقبة األوبئة: »لقد غمرت الكولريا املنطقة«.

وبحلول نهاية عام 2017، ارتفع عدد حاالت اإلصابة بالكولريا املبلغ 
عنها يف اليمن إىل أكرث من مليون حالة، مما أدى إىل وفاة أكرث من 

2200 حالة. وقد تالىش انتشار املرض لفرتة من الوقت، لكنه انتعش 
مرة أخرى يف فصيل الربيع والصيف 2018، مما أضاف 370،000 حالة 

أخرى مذكورة و500 حالة وفاة أخرى.
وواصل مسؤولو األمم املتحدة مكافحتهم إليجاد طريقة إلدخال 

لقاحات الكولريا إىل البالد.
وقد عقد املسؤولون الحوثيون سلسلة من االجتماعات عىل مدار 

معظم عام 2017 وحتى عام 2018 للنظر يف مسائل العلوم والسياسات 
املتعلقة باللقاحات. ويف ربيع عام 2018، بعد موافقة اللجان العلمية 

عىل إدخال لقاحات الكولريا إىل أرايض املتمردين، أعطى وزير الصحة 
الحوثي محمد سالم بن حافظ املسؤولني يف األمم املتحدة الضوء 

األخرض إلدخال ما يقرب من 900000 جرعة من لقاح الكولريا، وفقًا 
للوثائق التي حصلت عليها وكالة »األسوشييتد برس«.

ثم بعدها قال اثنان من نوابه، وكالهما عىل اتصال جيد داخل قيادة 
الحوثيني، إن الشحنة ال يمكن أن تستمر، مؤكًدا أنه ال يزال هناك 

املزيد من العقبات البريوقراطية قبل ضمان »سالمة وأمن« اللقاحات، 
وفقًا للوثائق.

وبصفته من غري الحوثيني، لم يكن لدى بن حافظ سلطة إلغاء قرارات 
النائبني اللذين كان من املفرتض أنهما كانا يعمالن تحت إمرته. وكتب 

رسالة إىل رئيس وزراء الحكومة التي يسيطر عليها الحوثي، عبد 
العزيز بن حبتور، يرشح فيها كيف تم تأجيل إيصال اللقاحات مرة 

أخرى.
وجاء يف رسالة بن حافظ »أنا أغسل يدي واتربأ من عواقب هذه 

املمارسات غري املسؤولة«. وقال لرئيس الوزراء إني »اضع األمر بني 
يديك« عىل أمل أن »تتخذ الحكومة )الحوثية( التدابري الالزمة 

الستخدام املساعدات بطريقة مناسبة وتهيئة ظروف عمل مناسبة 
لوكاالت اإلغاثة الدولية واملحلية«.

وبعد شهر، ترك بن حافظ منصبه وهرب من األرايض الحوثية. ونفى 
عبد العزيز الديلمي، أحد نواب وزارة الصحة، الذي ألقى بن حافظ 

باللوم عليه عن إيقاف توصيل اللقاحات، أنه أوقف الشحنة.
وقال »ال، لم يكن هناك رفض، ولكن لدينا تحفظات«، مضيفا لوكالة 

أسوشيتد برس »لقد اعتقدنا أن اللقاحات ستكون عديمة الفائدة 
إذا تم توزيعها دون بذل مزيد من الجهود لضمان توفري املياه 

النظيفة وأنظمة الرصف الصحي املوثوقة«.
وقال: »نحن قلقون من أنه إذا فشلت حمالت اللقاح، 

فسوف ينقلب الناس ضد استخدام اللقاحات وسيكون 
ذلك كارثًيا«.

فقط على الورق
وبينما ناقشت سلطات الحوثي استخدام 
اللقاحات يف الشمال، كانت األمم املتحدة 

تعمل أيًضا عىل إدخال لقاحات الكولريا إىل 
البالد عرب الحكومة يف الجنوب.

لكن هذه الخطة شابتها أيًضا تأخريات - 
وتساؤالت حول احتمال وجود فساد.

وبعد أن تمكنت األمم املتحدة من توصيل 
شحنة من اللقاحات إىل مدينة عدن 
الجنوبية يف مايو 2018، قامت وزارة 

الصحة يف الحكومة املدعومة من 
الواليات املتحدة والسعودية بتشكيل 

فرق لرفع الوعي وإدارة توزيع 
اللقاحات.

لكن بعض فرق التطعيم كانت موجودة 
فقط عىل الورق والعديد من العمال 

يف الفرق لم يتلقوا أبًدا الراتب الكامل 
املخصص لهم يف امليزانية، وفقًا ملا 

قاله اثنان من مسؤويل اإلغاثة لوكالة 
أسوشييتد برس.

وقال املسؤوالن إن السلطات يف الجنوب 

منعت عمال اإلغاثة من زيارة املناطق التي تجري فيها حمالت 
التحصني، مما جعل من املستحيل بالنسبة لهم مراقبة ما يجري عىل 

األرض والتحقق من كيفية استخدام أموال املساعدات.
ويف أعقاب حملة التطعيم يف الجنوب، كرس الحوثيون العقدة يف 
الشمال ووافقوا عىل السماح بلقاحات الكولريا يف بعض املناطق 

الخاضعة لسيطرتهم وتم إطالق حمالت التطعيم يف ثالث مناطق 
يسيطر عليها املتمردون يف أغسطس وسبتمرب 2018.

وأشار أحد كبار املسؤولني الذين عملوا مع وزارة الصحة التي يديرها 
الحوثي يف ??ذلك الوقت إىل أن األمم املتحدة قد وافقت عىل قائمة 

طلبات تزويد املتمردين باملعدات واللوازم الطبية اإلضافية، بما يف ذلك 
رشاء 45 سيارة إسعاف للوزارة. وقال املسؤول السابق إنه تم بعد ذلك 
إرسال سيارات اإلسعاف إىل الخطوط األمامية الستخدامها عسكريا 

من قبل الحوثيني.
وبخالف حمالت اللقاح، برزت مخاوف يف كل من الشمال والجنوب 

حول ما إذا كان املرىض الذين أصيبوا بالفعل باملرض يتلقون العالج 
الطبي املوجه لهم.

بعض املراكز التي أنشئت لعالج ضحايا الكولريا لم تكن فعالة عىل 
الرغم من أن اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية قد وفرتا التمويل 

للسلطات الحكومية واملنظمات غري الحكومية لتغطية تكاليف 
إعدادها وإدارتها، وفقًا ملسؤولني معنيني عىل دراية باملراكز.

وقال أحد مسؤويل اإلغاثة هؤالء إنه قيل له إن هناك تسعة مراكز 
لعالج الكولريا يف عدن. تمكن أن يجد اثنني فقط اما »البقية فغري 

موجودة« ـ حسب قوله.
ومن الشواغل األخرى يف الشمال والجنوب مسألة ما إذا كانت 

منظمات اإلغاثة تحصل عىل تعداد دقيق لعدد األشخاص املصابني 
بالكولريا يف أنحاء مختلفة من البالد حيث قال اثنان من مسؤويل 

اإلغاثة ومسؤول سابق يف وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون 
إن السلطات بالغت يف عدد حاالت اإلصابة بالكولريا لزيادة حجم 

أموال املساعدات الدولية.
ووجدت دراسة أجريت يف ديسمرب 2018 حول تفيش اليمن من قبل 

باحثني يف جامعة جونز هوبكنز أن بعض اإلفراط يف اإلبالغ عن حجم 
الكولريا يرجع عىل األرجح إىل العاملني الصحيني الذين يعتمد رزقهم 

عىل األموال التي دفعتها األمم املتحدة. ولم يتلق الكثري من العمال 
رواتبهم الحكومية منذ سنوات واعتقدوا أن سيتم إغالق مراكز الكولريا 

التي يعملون فيها وتوقف ضخ أموال املساعدات إذا لم يبلغوا عن 
وجود حاالت املشتبه فيها.

 كما رصح بول ب. شبيجل، املؤلف الرئييس للدراسة ومدير مركز 
الصحة اإلنسانية بالجامعة، لوكالة أسوشييتد برس، بانه وبرغم كرثة 

اإلبالغ عن الوباء، كان تفيش الكولريا »هائالً«.
 BMC Public ووصفت دراسة أخرى، نرشت يف ديسمرب 2018 يف مجلة

Health، الوباء بأنه »أكرب تفيش للكولريا يف التأريخ«
وقالت إن نطاق تفيش اليمن »عىل األرجح« كان من املمكن تجنبه أو 

إدارته إذا تم نرش عدد كاف من لقاحات الكولريا يف وقت مبكر من النزاع. 
وأضاف أنه حتى لو كانت شحنة كبرية قد وصلت إىل 
البالد يف وقت مبكر بما فيه الكفاية، فإن الحصول 

عىل اللقاح ألولئك الذين يحتاجون إليه ربما لم يكن 
ممكناً، بالنظر إىل »الوضع الفوضوي العميق« يف 

جميع أنحاء اليمن التي مزقتها الحرب.
وقد تم نقل أكرث من 2.5 مليون جرعة من لقاح 
الكولريا إىل اليمن من قبل األمم املتحدة منذ 

منتصف عام 2018. وليس من الواضح العدد 
الذي تم توزيعه لألشخاص يف املجموعات 

السكانية املستهدفة. وقد أكد اثنان من املسؤولني 
الحوثيني لوكالة أسوشييتد برس أن حوايل 1.2 
مليون جرعة ال تزال مخزنة يف مستودعات يف 

صنعاء، عاصمة املتمردين. وقال أحد املسؤولني إن 
وزارة الصحة هناك تخطط لتوزيع هذه الجرعات 

قريباً يف منطقتني شماليتني.
وقال مسؤول كبري يف مجال املساعدات إن أزمة 

الكولريا املستمرة ال تزال وسيلة للمتمردين 
الحوثيني إلثارة تعاطفهم العاملي مع حربهم ضد 

التحالف املدعوم من الواليات املتحدة 
والسعودية والذي تم إلقاء اللوم 

عىل حملته الجوية يف املساعدة 
يف تهيئة الظروف التي تسببت يف 

تفيش املرض.
وقال »إذا عولجت الكولريا، 

فما هي العناوين الرئيسية التي 
سيستخدمها الحوثي؟ »مضيفا »لقد 

تمكنوا من التحكم يف طريقة تناول 
االحداث ألنه من السهل إلقاء اللوم 

عىل التحالف وليس عليهم، وهم 
يظهرون دائًما كضحايا«.

The Associated Press : In Yemen, 
corruption worsened world’s worst 
cholera outbreak
Maggie Michael

A DEN, Yemen — In the summer of 2017, a 
plane chartered by the United Nations idled 

on the tarmac at an airport in the Horn of Africa as 
officials waited for final clearance to deliver half a 
million doses of cholera vaccine to Yemen. Amid the 
country’s ruinous war, the disease was spiraling out 
of control, with thousands of new cases reported 
each day.
The green light for the plane to head to northern 
Yemen never came. The U.N. wasn’t able to distribute 
cholera vaccines to Yemen until May 2018 and the 
outbreak ultimately produced more than 1 million 
suspected cholera cases — the worst cholera 
epidemic recorded in modern times and a calamity 
that medical researchers say may have been avoided 
if vaccines had been deployed sooner.
U.N. officials blamed the canceled flight on the 
difficulties in distributing vaccines during an armed 
conflict. But officials with knowledge of the episode 
told The Associated Press that the real reason was 
that the Houthi rebels who control northern Yemen 
refused to allow the vaccines to be delivered, after 
spending months demanding that the U.N. send 
ambulances and other medical equipment for their 
military forces as a condition for accepting the 
shipment.
The cancellation of the shipment was just one of 
the setbacks that aid agencies faced in battling the 
cholera epidemic, which has killed nearly 3,000 
Yemenis.
Relief workers and government officials said they 
have seen repeated indications that insiders in 
both the Houthi government in the north and the 
U.S.-backed government in the south have skimmed 
off money and supplies for cholera vaccination 
and treatment and sold them on the black market. 
In some cases, treatment centers for people who 
had contracted cholera existed only on paper even 
though the U.N. had disbursed money to bankroll 
their operations, according to two aid officials 
familiar with the centers.
The AP’s examination of the efforts to fight the 
disease in Yemen drew on confidential documents 
and interviews with 29 people, including aid officials 
previously based in the country and officials from 
health ministries run by both the Houthi rebels and 
the internationally recognized government in the 
south. Almost all of these individuals — including six 
relief and health officials who say the Houthis were 
responsible for cancellation of the 2017 vaccine 

shipment — spoke on condition of anonymity 
because of fear of retaliation.
“Both the Houthis and the government of Yemen 
were trying to politicize cholera,” an aid official told 
the AP.
“The Houthis are taking advantage of U.N. 
weakness,” the official said. “Corruption or aid 
diversion and all of this are because of the U.N.’s 
weak position.” Relief workers know that if the 
U.N. speaks out, the official said, “their visas will be 
denied and they would not be allowed back in the 
country.”
Cholera spread across Yemen in late 2016 and 
throughout much of 2017 and 2018. It ebbed late last 
year, but has again picked up in 2019. A new surge in 
the disease has produced roughly 150,000 reported 
cholera cases and nearly 300 deaths since the start 
of this year. The first cholera vaccine drives in Yemen 
didn’t start until May 2018 in the south and August 
2018 in the north, aid and health officials told the AP.
Ali al-Walidi, the deputy health minister in southern 
Yemen, and Youssef al-Hadri, the spokesman of the 
Houthi-run Health Ministry in the north, both deny 
there were delays in getting cholera vaccines into 
Yemen at the start of the outbreak.
Al-Hadri said claims that the Houthis blocked the 
shipment of vaccines into Yemen are false.
“This is all baseless, and I challenge the agencies to 
say this officially,” he said.
Geert Cappelaere, the Middle East director for 
UNICEF, the U.N. children’s relief agency, declined 
to blame any particular group for halting the 2017 
shipment.
“What is important is that the vaccines that needed 
to get in have ultimately gone in and have reached 
the people who needed to be vaccinated,” he said. 
“Has this been simple and easy? Absolutely not. Each 
shipment has been problematic to get in because of 
the long approval time” and because of “skepticism 
among the authorities on both sides” about the value 
of cholera vaccines.
A ravaged land
More than half of Yemen’s hospitals and other health 
facilities have been damaged or destroyed since 
the war began in 2015, after Houthi forces overran 
much of the country and Saudi Arabia and other 
Arab nations, with backing from the United States, 
launched airstrikes and imposed blockades on rebel-
held territory.
To read the rest of the article go to:
www.ap.org
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أعطي الرتحيب الدويل والعربي الواسع، بانعقاد 
جلسة مجلس النواب اليمني يف مدينة سيئون 

بمحافظة حرضموت السبت 2019-4-13، إشارات 
مشجعة عىل استعادة اليمنيني واحدة من أهم 

مؤسساتهم الوطنية املتوقفة منذ تمرد امليليشيات 
الحوثية عىل الحكومة الرشعية بصنعاء يف 2015، وهو 

مؤرش آخر مهم عىل بوادر عودة مؤسسات الدولة يف 
اليمن.

وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن املرشوع 
التخريبي للجماعة الحوثية املتمردة »بدأ يتآكل يوما 

بعد آخر«، فيما لقي انعقاد جلسات مجلس النواب 
يف مدينة سيئون يف محافظة حرضموت ترحيًبا عربًيا 

ودولًيا، بعد أن تمكن النواب من استئناف نشاطهم 
الربملاني إثر توافق سيايس وحزبي عىل تشكيل هيئة 

رئاسة جديدة يقودها النائب سلطان الربكاني.
ويف أول رد فعل عىل انعقاد جلسات الربملان اليمني، 

قالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكية، 
مورجان أورتاجوس، إن الواليات املتحدة تهنئ النواب 

اليمنيني الذين اجتمعوا للمرة األوىل منذ عام 2014، 
معتربة هذه الخطوة مهمة لتعزيز الحكومة اليمنية 

الرشعية يف سبيل إعادة تنشيط مؤسساتها الرشعية، 
واستئناف التقدم يف تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار 

الوطني واستكمال االنتقال السلمي للسلطة، كما 
عربت عنه مبادرة مجلس التعاون الخليجي«.

ووفقًا للخارجية األمريكية فأن الربملان اليمني سيلعب 
دورًا مهًما يف دفع عجلة املصالحة السياسية والوطنية 

األمر الذي يتيح للحكومة واألحزاب السياسية 
جميعها الرتكيز بصورة أفضل عىل تلبية احتياجات 

الشعب اليمني.
وقد اعترب السفري األمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، 
السبت، أن انعقاد الربملان اليمني يف مدينة سيئون 

بمحافظة حرضموت يرمز إىل تقدم العملية السياسية 
يف البالد.

وكتب يف رسالة نرشتها السفارة األمريكية باليمن يف 
صفحتها عىل »فيسبوك«، قائالً: »أثني عىل الرئيس 

عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية باالفتتاح 
الناجح للدورة الربملانية اليوم«.

وعرّب عن أمله يف أن تؤدي اإلصالحات التي تم اإلعالن 
عنها إىل برملان أقوى وأكرث تمثيالً لجميع اليمنيني، وأن 

تلعب دوراً رئيسياً يف إعادة إعمار اليمن.

وأضاف: »ترمز هذه الجلسة الربملانية إىل التقدم 
يف العملية السياسية التي ستقود الطريق نحو 

املصالحة الوطنية، والتي يمكن أن تنهي الرصاع 
وتضمن مستقبالً أكرث إرشاقاً لجميع اليمنيني«.

وشهدت مدينة سيئون، صباح السبت 13-4-2019، 
عقد جلسة غري اعتيادية للربملان اليمني يف مدينة 

سيئون بحرضموت، هي األوىل منذ االنقالب الحوثي 
عىل السلطة الرشعية قبل 4 سنوات.

وجاء انعقاد مجلس النواب اليمني، ليعود اسم حزب 
املؤتمر الشعبي العام عىل السطح مجدًدا حيث ارتبط 

املجلس دائًما يف حياة اليمنيني بسيطرة هذا الحزب 
عليه حيث كان يمتلك عىل مر العقود الكتلة الربملانية 

األكرب، وهو الحزب الذي كان يرأسه الرئيس اليمني 
الراحل، عيل عبد الله صالح.

ويف نفس اليوم السبت، شكل 16 حزباً يمنياً، ائتالف 

سيايس مساند للحكومة الرشعية، بعد ساعات من 
عودة مجلس النواب )الغرفة األوىل للربملان(، كما 

أصدروا بيان أكدوا فيه أنه »استشعارا من األحزاب 
والقوى السياسية اليمنية ملسؤوليتها الوطنية، 

وتعزيزا لدورها السيايس يف دعم استعادة الرشعية 
وإنهاء االنقالب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وبسط 

سلطاتها عىل كامل الرتاب اليمني«.
ويف تغريدة عىل »تويرت« للسفري السعودي لدى اليمن 

محمد آل جابر، عرب عن تهانيه للرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي ونائبه، بعد أن فاق العدد من النواب 

النصاب القانوني، كما شملت تهنئة آل جابر رئيس 
مجلس النواب وهيئة رئاسته عىل انتخابهم، واصفاً 
ذلك بأنه »خطوة تؤكد عزيمة الشعب اليمني عىل 
استعادة دولته وإنهاء مرشوع امليليشيات الحوثية 

املدعومة من إيران«.
وتابع آل جابر يف تغريدة أخرى بالقول: »اإلعالن عن 

التحالف السيايس بني جميع األحزاب اليمنية بعد 
عقد جلسة مجلس النواب اليمني، ودعوة الرئيس 

اليمني ورئيس املجلس الحوثيني للسالم والعمل 
مكوناً سياسياً ورفض ومواجهة إيران، أعطت قوة 

وزخماً يشري إىل الجدية والرغبة الصادقة يف استعادة 
الدولة وإعطاء الفرصة للعملية السياسية رغم توفر 

القوة«.
وكان رئيس الربملان العربي مشعل السلمي ألقى كلمة 

يف الجلسة االفتتاحية هنأ فيها الجمهورية اليمنية 
رئيساً وحكومة وبرملاناً بمناسبة انعقاد أوىل جلسات 

مجلس النواب، ليكون ممثلو الشعب اليمني جنباً إىل 
جنب مع السلطة التنفيذية الرشعية، يداً واحدة وصفاً 

واحداً للتصدي لالنقالب الحوثي الغاشم.
وقال إنه يأمل أن تشكل جلسة النواب اليمنيني »نقلة 

نوعية يف صمود الشعب وتماسكه وهزيمة االنقالب 
الحوثي الغاشم وصد التدخل اإليراني السافر، 

والوقوف إىل جانب الرشعية الدستورية وتحقيق 
الوحدة واألمن واالستقرار«.

 هادي: ال تفقدوا األمل

ورأى الرئيس هادي يف خطابه أن أهم داللة من 
دالالت انعقاد مجلس النواب يوم السبت 13-4-2019 

هي »توحد كافة اليمنيني بكل أحزابهم واتجاهاتهم 
وأطيافهم عىل قاعدة الرشعية والثوابت الوطنية ويف 

مواجهة هذا املرشوع املدمر«.
وأشار إىل أن انعقاد املجلس يعني »أن املرشوع 

الحوثي يتآكل يوماً بعد آخر، وأن عنرصية قادته قد 
عزلتهم عن جموع الشعب وتياراته، ولم يعد معهم 

أحد إال من كان تحت اإلكراه«. يف إشارة إىل بقية 
النواب املوضوعني يف صنعاء تحت اإلقامة اإلجبارية 

للجماعة الحوثية.
وخاطب هادي النواب بقوله »تنعقد دورتكم 

االستثنائية هذه يف لحظة تاريخية بالغة األهمية 
حيث نقف عىل مفرتق طرق بني خيارات السالم 

والحرب، فبينما نبذل كل التسهيالت والدعم لجهود 
املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة من أجل 
إنجاز سالم شامل وفق املرجعيات الثالث التي اتفق 
عليها اليمنيون واملحيط اإلقليمي واملجتمع الدويل 

واشنطن: انعقاد البرلمان اليمني تقدم للعملية السياسية

بحضور الرئيس هادي والحكومة والقضاء والسفراء

ردود أفعال مرحبة بانعقاد البرلمان اليمني بحضرموت.. 
بودار عودة للمؤسسات اليمنية
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نجد أن امليليشيات االنقالبية تتعنت وتناور وتضع كل 
العراقيل إلفشال تلك الجهود«.

ودعا الرئيس اليمني كل الربملانيني الذين لم يلتحقوا 
بهذه الجلسة إىل أن يبادروا باالنخراط مع زمالئهم يف 
هذه املؤسسة للدفاع عن وطنهم وقال إنه »ال يرشفهم 

البقاء خارج هذه املهمة« كما أشار إىل أن الحوثيني 
»لم يطلقوا رصاصاتهم إال يف صدور أبناء اليمن، ولم 

يستهدفوا سوى مؤسسات الدولة، ولم يفجروا سوى 
بيوت اليمنيني ومساجدهم، ولم يرتكوا شيئا يف الثقافة 

واألعراف والقيم اليمنية األصيلة إال واستهدفوه 
بالتخريب والتدمري«.

وتابع هادي بالقول »إن الحوثيني اختاروا بأنفسهم أن 
يكونوا أعداء ألبناء اليمن، رغم أن اليمنيني مدوا إليهم 

يد السالم عرشات املرات، وخاطبناهم بلغة العقل 
والحكمة واملنطق مئات املرات، غري أنهم اختاروا طريق 
الرش فدمروا كل مؤسسات الدولة واستهدفوا كل أبناء 

اليمن، واعتدوا عىل الربملان بكل الوسائل والطرق«.
وطلب من النواب أن يسهموا »يف طريق استعادة 

الدولة وتعزيز حضورها الكامل عىل كل الوطن 
وإنهاء هذا االنقالب املشئوم«. وقال »إن أهم أولويات 

الحكومة يف الوقت الراهن تتمثل يف هزيمة االنقالب 
وبناء مؤسسات الدولة وتعزيز وجودها لتتمكن من 
أداء وظيفتها يف تقديم الخدمات للمواطنني جميعا 

وتطبيع الحياة بشكل كامل«.
ويف استشعار من الرئيس اليمني الستطالة أمد 
االنقالب خاطب شعبه بالقول »ال تفقدوا األمل 

وال يصيبكم اإلحباط جراء ما تقوم به امليليشيات 
الحوثية أو التعقيدات املتزايدة التي تواجهها الدولة 
يف كافة املجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية 

واألمنية«.
ويف رسالته إىل املجتمع الدويل دعا هادي املجتمع 

الدويل ورعاة السالم يف بالده إىل »إيقاف مماطلة 
ورفض امليليشيات الحوثية لكل جهود السالم ورفض 

تنفيذ ما تم االتفاق عليه، وممارسة الضغط إليقاف 
الحرب التي تشنها امليليشيات الحوثية، وإنهاء 

االنتهاكات التي ترتكبها ضد املواطنني ورفع حالة 
الظلم واإلرهاب التي تمارسها عىل اليمنيني يف مناطق 
سيطرتها ومصادرتها لرواتبهم واملتاجرة باملساعدات 

اإلنسانية والعبث بمصائر الناس«.

 الرئيس الجديد

تطرق رئيس الربملان اليمني الجديد سلطان الربكاني 
يف كلمته إىل ظروف انعقاد الجلسة غري االعتيادية 

للنواب يف سيئون »جراء انقالب ميليشيات الحوثي 
عىل السلطة الرشعية بقوة السالح وسطوها عىل 

العاصمة صنعاء، وتحويلها إىل مرتع للعصابات 

والفوىض وترويع أهلها وإذالل قادتها«.
وقال »نتيجة لهذه الظروف وبعد أربع سنوات من 

الحرب املفروضة عىل شعبنا بفعل االنقالب عىل 
الدولة والرشعية واإلجماع الوطني، وبعد أن اصطدمت 

كل الجهود اإلقليمية والدولية واملحلية إلحالل 
السالم وإيقاف الحرب باملصدات االنقالبية املستهرتة 
بدماء الناس ومعاناتهم، وتاليش آمال السالم كان من 

املستحيل انعقاد مجلس النواب يف العاصمة صنعاء، 
ألداء واجبه أمام الشعب الذي منحه الثقة«.

وأوضح بالقول »كان ال بد من إعمال املواد الدستورية 
والقانونية الخاصة بمجلس النواب والتي تجيز 

االنعقاد يف أي مكان يف الجمهورية اليمنية يف حال 
وجود قوة قاهرة تمنعه من أداء مهامه يف العاصمة 

صنعاء، لذا كان اختيار هذه املدينة إسهاما يف تطبيع 

األوضاع يف املناطق املحررة ليستأنف نواب الشعب 
أعمالهم«.

وخاطب الربكاني النواب بالقول: »إن اجتماعكم 
كممثلني للشعب يف هذه الظروف املضطربة يضاعف 

مسؤوليتنا الوطنية واألخالقية ويجعلنا جميعاً 
أمام اختبار صعٍب ال مفر من اجتيازه والنجاح فيه... 

فالجماهري اليمنية تتطلع إليكم البتكار وسائل السالم 
والتعايش بني مكونات املجتمع بمختلف توجهاته 

انطالقاً من إيمان مطلق وقناعة راسخة بأن الوطن هو 
ملك لكل أبنائه دون استثناء«.

وأضاف: »عىل من أغرته القوة وأخرجته عن جادة 
اإلجماع الوطني أخذ العرب والدروس من مآيس هذا 

الرصاع الدامي الذي أشعل فتيله يف لحظة طيٍش غري 
محسوب تنفيذاً ملخطٍط يستهدف اليمن وجريانه 

وما أنتجه هذا الفعل األرعن من أهواٍل وفواجع أتت 
عىل كل مظاهر الحياة يف وطننا الغايل أهلكت الحرث 

والنسل وخلَفت من األحقاد والثارات والتدمري النفيس 
واالجتماعي ما ال تقوى عىل نسيانه ذاكرة األجيال«.

لْم،  كما دعا الجماعة الحوثية إىل الجنوح »إىل السَّ
وأن تتخىل عن العنف وأن تتحول إىل مكون سيايس 

يمارس وجوده وحقوقه وفقاً ملحددات القانون 
والدستور ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني مستفيداً 
من عرب التاريخ وتجربة أربعة أعوام من الرصاع نعتقد 

أنها جديرة باالعتبار لنتمسك جميعا بخيارات 
السالم. فلقمة يابسة فيها سالم خريٌ من بيت ميلء 

بالذبائح والحطام«.

 لمحة أخيرة

يشار إىل أن مجلس النواب اليمني تم انتخابه يف 2003 
ملدة ست سنوات قبل أن يتم التمديد له بالتوافق بني 

القوى الحزبية إىل عامني آخرين، غري أن األحداث 
التي تبعت ذلك منذ 2011 وحتى اآلن حالت دون 

إجراء انتخابات جديدة.

ويتألف عدد املجلس من 301 من النواب، غري أن نحو 
35 منهم فارقوا الحياة، ويف حني بقي العرشات من 

النواب يف صنعاء تحت إمرة امليليشيات الحوثية تمكن 
أغلب أعضائه األحياء وعددهم نحو 266 من املغادرة 

إىل مناطق سيطرة الرشعية أو إىل خارج البالد هربا 
من بطش الحوثيني أو رفضا النقالبهم، ويعني ذلك أن 

األغلبية تكون متحققة بحضور 134 عضوا لالنعقاد 
وهو ما نجحت فيه الرشعية التي استطاعت أن تجمع 

نحو 141 نائبا للحضور إىل سيئون ضمن مساعيها 
الستعادة مجلس النواب املختطف بشكل غري رشعي 

يف صنعاء من قبل الجماعة الحوثية.
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افتتح العديد من المشاريع والتقى عدد من الجهات الوسيطة

امين عام منظمة األيادي في زيارة لمشــــــــــــــــاريع المنظمة في عدد من المحافظات
يف اطــار العمــل الــدؤوب والتنســيق املســتمر ملنظمــة بيورهانــدز يف إغاثــة الشــعب اليمنــي والســعي للتخفيــف مــن معاناتــه، قــام األمــني العــام 

ــني 11/3/2019م ، .. ــى االثن ــبت 16/2/2019م حت ــن الس ــرتة م ــالل الف ــارات ميدانيــة خ ــي بزي ــد الحجاج ــتاذ محم ــة األس للمنظم

قام األمني العام ملنظمة بيور هاندز األستاذ محمد الحجاجي السبت 
16فرباير 2019 بزيارة مقر مكتب املنظمة يف العاصمة صنعاء .

وكان يف استقباله مدير مكتب املنظمة يف اليمن د. عبد املجيد الشعبي 
، والعاملني يف املكتب ، قام األمني العام وبعد استقباله بالفل والورد من 
يتيمتان ممن تكفلهم املنظمة بعقد اجتماع بمدراء اإلدارات يف املكتب 

واملوظفني ، تعر ف خالل اللقاء عىل سري العمل يف مكتب اليمن وكذا 
متابعة سري املشاريع التي تنفذها املنظمة واطلع عىل ابرز املعوقات 

لتنفيذ الخطط االغاثية ، والتنموية .
ويف االجتماع شكر الحجاجي اإلدارة والعاملني يف املكتب عىل الجهود 

املستمرة التي تبذل سعياً للتخفيف من معاناة أهلنا يف اليمن وخاصة 
يف املناطق األكرث ترضرا من الحرب ومناطق النزوح وحثهم عىل املزيد 

من الجهود .
مؤكدا ان الوضع اإلنساني الصعب يف اليمن يدعو اىل تظافر جهود 

جميع العاملني واملنظمات املحلية والدولية ، مشريا اىل املوقف املرشف 

الخواننا املغرتبني يف أمريكا وجهودهم املستمرة ليكون لهم دورهم 
الواضح يف رفع معاناة ابناء الوطن.

بعد ذلك توجه األمني العام برفقة الدكتور عبد املجيد الشعبي بزيارة إىل 
مؤسسة اليتيم التنموية ، حيث كان يف استقباله رئيس املؤسسة عادل 

العصيمي وعدد من الطاقم اإلداري باملؤسسة .
طاف الوفد الزائر بأجنحة املؤسسة املختلفة من قاعات تدريبية 

ومشاغل خياطة وتطريز وكذا زار معرض املنتجات ملؤسسة اليتيم 
والكلية التقنية يف املؤسسة وتعرفوا عىل عدد من أقسامها .

يذكر ان زيارة األمني العام لليمن تستمر لعدة أيام وسيقوم خاللها 
بافتتاح العديد من املشاريع التنموية والخريية التي تنفذها منظمة 

بيور هاندز ، وكذا االضطالع عن كثب عىل الوضع اإلنساني واملعييش 
للمواطنني ، من خالل النزول اىل عدد من املحافظات  خالل فرتة الزيارة.
أقام األخوة يف مكتب صنعاء بعمل مؤدبة غداء عىل رشف زيارة األستاذ 

محمد الحجاجي .

تقرير موجز عن الزيارات :

السبت 16-2-2019م

منظمة بيورهاندز ـ مكتب اليمن تستقبل األمين العام للمنظمة

األحد  2019-2-17
االجتماع مع قطاعي األمن الغذائي واالنعاش المبكر

اجتمع األمني العام األستاذ محمد الحجاجي  مع مسؤول قطاعي األمن الغذائي واإلنعاش املبكر  لالطالع عىل طبيعة 
عمل القطاعني و مناقشة تطوير العمل فيهما .
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افتتح العديد من المشاريع والتقى عدد من الجهات الوسيطة

امين عام منظمة األيادي في زيارة لمشــــــــــــــــاريع المنظمة في عدد من المحافظات
االثنين 2019-2-18

االجتماع مع قطاعي الحماية والمأوى
اجتمع األمني العام األستاذ محمد الحجاجي  مع مسؤول قطاعي الحماية واملأوى  لالطالع 

عىل طبيعة عمل القطاعني   ثم مناقشة تطوير العمل فيهما .

االثنين 2019-2-18
األمين العام يزور مؤسسة حيدرة للسالم والتنمية اإلنسانية

 األستاذ محمد الحجاجي األمني 
العام بزيارة مؤسسة حيدرة للسالم 

والتنمية اإلنسانية وأطلع عىل 
أعمالهم من خالل زيارة مشغل 

الخياطة الذي كان يف وقته يقوم 
بتجهيز كسوة عيد الفطر ، حيث 
يقوم املشغل بعمل مالبس العيد 

لأليتام واألطفال الفقراء يف مشاغل 
املؤسسة .

كما زار الوفد مخابز حيدرة الخريي 
الذي تدعمه املنظمة حيث قام 

األستاذ محمد الحجاجي رفقة وفد 
املنظمة بتوزيع الخبز املجاني عىل 

الفقراء واملحتاجني وأرشفوا عىل سري 
عملية التوزيع .

وأقامت مؤسسة حيدرة وليمة 
غداء برشف ضيافة األستاذ محمد 

الحجاجي والوفد املرافق له ، بعدها 
ُعقد اجتماع أطلع خالله وفد منظمة 

بيور هاندس إىل املشاريع التي تم 
تنفيذها من قبل مؤسسة حيدرة 

وبتمويل من املنظمة ، وشاهدوا فيلم 
باللغة اإلنجليزية عن ما تم تنفيذه 

، كما تم مناقشة املشاريع املقدمة 
من املؤسسة لتمولها من املنظمة ، 

وخالل االجتماع وجه األستاذ محمد 
الحجاجي مجموعة من النصائح 
لتفادي األخطاء وزيادة التنسيق 

للعمل الخريي واإلنساني .
يف نهاية اللقاء أهدت مؤسسة حيدرة 

درع املؤسسة إىل األستاذ محمد 
الحجاجي تقديراً منهم لجهوده 

املشكورة يف تقديم الدعم ملشاريع 
املؤسسة واإلرشاف واملتابعة لهم.

األحد  2019-2-17

األمين العام في زياة لمؤسسة عال المجد للتنمية

قام األمني العام األستاذ محمد الحجاجي برفقة الدكتور عبداملجيد 
الشعيبي املدير التنفيذي ملكتب املنظمة يف اليمن بزيارة إىل مؤسسة 

ُعال املجد للتنمية وكان يف استقباله عدد من أعضاء مجلس اإلدارة 
واألمناء يف املؤسسة ، خالل الزيارة طاف بعدد من مشاغل الخياطة 

الخاصة باملؤسسة ، وزيارة مركز اإليمان لتحفيظ القرآن التابع 
للمؤسسة ، أستمع خالل زيارة لقراءة جماعية من مجموعة من 
األمهات الالتي يدرسن القرآن ، وأستمع إىل رشح مفصل من قبل 
مديرة املركز عن عدد الحافظات املتخرجات من املركز وكذا عدد 

الطالبات الدارسات يف املركز وفرتات الدوام .
زار الوفد بعد ذلك مركز الُعال للتدريب والتأهيل الذي يضم العديد من 

مجاالت التدريب بدأ بقاعات تدريس اللغة اإلنجليزية و الخياطة 
والحاسوب حيث أستمع األمني العام إىل حاجيات املعمل ووعد بتوفري 
عدد 10 مكائن خياطة حديثة كدعم مقدم من املنظمة للمركز ، كما زار 
الوفد معميل الكوافري والتجميل )النقش( ورأى عدد من النماذج التي 

القت االستحسان ، خالل الزيارة للمركز أستمع الوفد لرشح تفصييل 
عن ما يقدمه املركز وعدد املتدربات وساعات الدوام فيه .

كما حرض الوفد الزائر الحفل الرتحيبي الذي أقيم بمناسبة زيارة 
األمني العام اىل املؤسسة ، شمل العديد من الفقرات الفنية واألفالم 

االستعراضية ملشاريع مؤسسة عال املجد وكذا فيلم يتحدث عن 
مشاريع الرشاكة بني مؤسسة عال املجد ومنظمة بيور هاندس .

يف الحفل القى األمني العام للمنظمة كلمة شكر فيها مؤسسة عال 
املجد والعاملني فيها ، كما عرب عن سعادته بما شاهده من الخدمات 

واملشاريع املتنوعة التي تقوم بها املؤسسة ، وذكر يف كلمته فكرة 
بداية تأسيس منظمة بيور هاندس والهدف الذي أسست من أجله 
وكذلك الحاجة املاسة لتأسيس مثل هكذا عمل ، كما خص بالشكر 
لألخت أم رويداء جميلة الحميدي التي كان لها الفضل بعد الله يف 

تنفيذ املشاريع التي قدمت للمؤسسة ، كما دعا باقي األخوات أن 
يحذين حذو أم رويداء نموذجاً يف فعل الخري والسبق إليه ، وعرج 

عىل ماذكرته أ.فتحية الغزايل رئيسة مؤسسة عال املجد حول أن تنتقل 
العالقة بني املنظمة واملؤسسة من الوسيط إىل الداعم ، ووعد بالتعاون 

القادم بني املنظمة واملؤسسة يف تنفيذ املشاريع القادمة .
يف ختام الفعاليات تسلم األمني العام درع املؤسسة تقديراً لجهوده يف 
دعم مشاريع املؤسسة املنفذة خالل الفرتة املاضية ، وقام األخ األمني 

العام بكتابة كلمة يف سجل الزيارات للمؤسسة 
بعد الحفل قام الوفد بزيارة مدارس ُعال املجد وأطلع عىل ما تقوم 

به املؤسسة من االستثمار يف الجانب التعليمي وتوظيفه يف العمل 
الخريي .

بعدها أقامت مؤسسة عال املجد مأدبة غداء عىل رشف زيارة األستاذ 
محمد الحجاجي األمني العام ملنظمة بيور هاندس .

واختتم الوفد الزائر زيارته بتدشني مرشوع توزيع السلة الغذائية 
والبطانيات للنازحني املمول من قبل منظمة بيور هاندس ومن تنفيذ 

مؤسسة عال املجد.
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الثالثاء   2019-2-19
االجتماع مع قطاعي الصحة والمياه واإلصحاح البيئي

اجتمع األمني العام األستاذ محمد الحجاجي  مع مسؤول قطاعي الصحة واملياه واإلصحاح البيئي  
لالطالع عىل طبيعة عمل القطاعني   ثم مناقشة تطوير العمل فيهما .

األمين العام يزور الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث )النمشا(

وجمعية األمان لرعاية الكفيفات ومعهد الشهيد الحاللي للكفيفات

زار األمني العام والوفد املرافق له جمعية األمان لرعاية 
الكفيفات وتفقد عدد من اإلدارات يف الجمعية وأطلع عىل 
طبيعة عملها ، كما زار املطبعة الخاصة باملكفوفني ) لغة 

برايل ( التي تتبع الجمعية واطلع عىل ما تطبعه من 
املصاحف واملناهج الدراسية الخاصة باملكفوفني ، و تم 

إهداء األمني العام نسخة من املصحف الخاص باملكفوفني .
كما قام بزيارة إىل معهد الشهيد مكرم الحاليل للكفيفات 

التابع لجمعية األمان للكفيفات ، ومروا عىل عدد من 
الفصول الدراسية وأطلع عىل النشاطات التي تقام يف 

املعهد ، وزار عدد من املشاغل التي تعمل فيها الكفيفات 
عىل مجموعة من األشغال اليدوية التي القت استحسان 

الزائرين وقد تم إهداء الوفد عدد من املشغوالت اليدوية 
الراقية كما زار الوفد املركز اإلعالمي وشاهدوا هناك  فيلم 

عن الكفيفات.
أنتقل الوفد إىل جمعية خذ بيدي الخريية وألتقى فيها 

برئاسة الجمعية وأستمع منهم إىل تقرير مفصل عن 
مشاريع الجمعية وأوجه الرشاكة القادمة بني املنظمة 

والجمعية .
بعدها أنتقل الوفد إىل الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث 

)النمشا( وألتقى األمني العام بوكالء رئيس الهيئة األخ      
واألخ       حيث تحدث األمني العام بنبذة تعريفية عن 

منظمة األيادي النقية من التأسيس وحتى الوقت الحايل 
، وأثنى األخوة يف الهيئة عىل املنظمة ومشاريعها التي 

يطلعون عليها ويصادقون عىل تنفيذها ، وذكروا أن هناك 
تميز بنوعية مشاريع املنظمة وكذا الشفافية يف التعامل.

بعدها ألتقى األمني العام  والوفد املرافق له بالدكتور 
القاسم عباس رئيس الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث ، 

ويف االجتماع ألقى األمني العام كلمة وضح فيها الحاجة 
املاسة لوجود منظمة األيادي النقية يف مثل هكذا ظروف ، 
كذلك تحدث عن أهمية وقوف جميع اليمنيني يف الداخل 
والخارج من أجل مواجهة املجاعة التي تجتاح اليمن يف 

الوقت الحايل . 
بعدها تحدث رئيس الهيئة د. القاسم عباس وأشاد بدور 

املنظمة وما تقدمه للشعب اليمني من مساعدات وكذلك 
أثنى عىل وقوف املغرتبني مع إخوانهم يف مثل هكذا ظروف 

، وتحدث عن أهمية تسهيل الظروف للعمل االنساني 
واالغاثي .

قام األمني العام األستاذ محمد الحجاجي برفقة الدكتور 
عبد املجيد موىس الشعبي مدير مكتب اليمن بزيارة إىل 

دار الرحمة لليتيمات يف صنعاء وكان يف استقباله عدد 
من األخوات املرشفات يف الدار وكذا مسؤولة العالقات 

العامة بالدار 
و قام األمني العام بزيارة املرافق التالية : 

• الحضانة الخاصة باأليتام وأطلع عىل قصص بعض 
من األيتام 

• املشغل الخاص بالدار .. وأطلع عىل أحدث أعمالهم 
من املشغوالت اليدوية وكذا أعمال الخياطة 

• غرف وشقق اليتيمات وكيف يتم تنسيق العمل بينهم 
وكيف يعيش األيتام فيها مع االطالع عىل جدولهم 

اليومي 
• زار عدد من املرافق الخدمية يف الدار مثل : املكتبة ـ 

غرفة الصحة ـ معمل الحاسوب 
• مدرسة هند ـ مدرسة أهلية داخلية تدرس اليتيمات 
جميع املراحل الدراسية وزار كذلك عدد من الفصول 

واملعامل واملكتبة وأطلع عىل سري العملية التعليمية 
بعدها سجل األمني العام يف سجل الزيارات كلمة شكر 

للدار والقائمني عليه ، كما أستمع إىل احتياجاتهم ووعد 
بالتعاون وتقديم املساعدة لهم .

األربعاء  2019-2-20
االجتماع مع إدارة الموارد 

اجتمع األمني العام األستاذ محمد الحجاجي  مع إدارة املوارد يف مكتب املنظمة  لالطالع عىل طبيعة عمل 
اإلدارة  و مناقشة تطوير العمل فيها .

األمين العام يزور دار الرحمة لليتيمات
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الخميس 2019-2-21

األمين العام يفتتح المبنى الجديد لمكتب 
اليمن ويلتقي بالجمعيات الوسيطة

االحد 2019-2-24
االجتماع مع إدارة الشؤون المالية والحسابات

اجتمع األمني العام األستاذ محمد الحجاجي  مع مدير الشؤون املالية والحسابات  لالطالع عىل طبيعة 
عمل اإلدارة  ومناقشة تطوير العمل فيها .

قام األمني العام صباح الخميس بافتتاح وتدشني العمل 
يف املبنى الجديد ملكتب اليمن ، حيث قام بقص رشيط 

االفتتاح.
تىل ذلك عقد األمني العام األستاذ محمد الحجاجي ، 
رفقة الدكتور عبد املجيد الشعبي مدير مكتب اليمن 

لقاء بعدد من الرشكاء يف اليمن من الجمعيات التي تنفذ 
املنظمة مشاريعها عربهم.

أستمع خالل اللقاء إىل تعريف من كل جمعية عن 

نفسها وأنشطتها ، وأبرز املشاكل التي واجهتهم أثناء 
الفرتة املاضية ، و الحلول واملقرتحات .

ووجه إليهم كلمة عرب فيها عن شكره لهم عىل ما 
يبذلوه يف امليدان ويعانوه يف سبيل اإلغاثة للمترضرين 

واملحتاجني ، كما شدد عىل أهمية الحرص عىل التفاني 
يف خدمة الناس خاصة يف مثل هكذا ظروف تمر بها 

البالد .

األمين العام يزور شبكة النماء اليمنية
  

 قام األمني العام ملنظمة بيور هاندز األستاذ محمد الحجاجي وبرفقة الدكتور عبد املجيد الشعبي مدير 
مكتب املنظمة يف اليمن بزيارة شبكة النماء اليمنية للجمعيات االهلية .

حيث ألتقى بمجلس إدارة الشبكة وأستمع منهم إىل رشح تفصييل عن عمل الشبكة وما تقدمه من خدمات 
للمنظمات والجمعيات وتنسيق جهودها .

كذلك أستمع منهم إىل تقرير مفصل عن ما قدمته الشبكة للمنظمة خالل الفرتة السابقة وماهي املقرتحات 
والحلول للفرتة للقادمة.
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السبت  2019-3-2
األمين العام يزور المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان

  

قام األمني العام للمنظمة األستاذ محمد الحجاجي وبرفقة الدكتور عبد 
املجيد الشعبي مدير مكتب اليمن بزيارة إىل املؤسسة الوطنية ملكافحة 
الرسطان ، حيث زاروا مركز الحياة للكشف املبكر عن الرسطان وأطلعوا 

فيه عىل أنشطة املركز املتخصص يف خدمة النساء والكشف عن رسطان 
الثدي وغريه من أنواع الرسطان وزاروا عدد من العيادات التخصصية فيه.

بعدها أنتقل الوفد الزائر إىل دار الحياة لرعاية مرىض الرسطان حيث 
استمعوا إىل رشح تفصييل عن عمل الدار وما يقدمه من خدمات لقاطنية 

من مرىض الرسطان ، وقام الوفد بزيارة عدد من املريضات املوجودات يف 

الدار .
بعد ذلك انتقل الوفد الزائر إىل قاعة املؤسسة وشاهد فيلم عن مرىض 

الرسطان وماتقدمه املؤسسة للمرىض ودورها يف مكافحة املرض.
كما شارك يف توزيع السلل الغذائية يف مرشوع حملة أمل ألجل اليمن 

ملرىض الرسطان والثالسيميا بعدد 1300 سلة. 
وختم الربنامج بزيارة اىل مستشفى األمل ألمراض الرسطان الذي هو تحت 
التجهيز واستمعوا إىل رشح من القائمني عليه عن ما سيحويه املستشفى 

من غرف عمليات وعيادات تخصصيه وغرف رقود وغريه .

االحد  2019-3-3
األمين العام يزور مؤسسة حلول اإلستشارية
قام األمني العام األستاذ محمد الحجاجي ويرافقه الدكتور عبد املجيد الشعبي وكذا األخ محمد محرم بزيارة 

مؤسسة حلول االستشارية التي تقوم بتجهيز لوائح وأنظمة املنظمة مكتب اليمن .
وأستمع األمني العام لرشح عما تقوم به املؤسسة وما تجهزه من لوائح وأنظمة تواكب املنظمات الدولية ، وكذا 

آلية ربط املنظمة باملنظمات الدولية العاملة يف اليمن .

االثنين   2019-3-4
األمين العام يزور مخابز الرحمة الخيرية 

   
قام األمني العام ملنظمة بيور هاندز األستاذ محمد الحجاجي بزيارة إىل مخابز الرحمة حيث أطلع عىل سري 

العمل يف املخبز وتلمس حاجياته .
والتقى القائمني عىل املخبز واطلع منهم عىل رشح موجز عن املخبز وعن املستفيدين منه واالليات التي يسري 

بها عمل املخبز كما قام بتوزيع الخبز عىل الفقراء واملحتاجني هناك .
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الخميس والجمعة  7 و 8 مارس 2019

تدشين مشروع السلة الغذائية في محافظة صعدة
 ضمن حملة أمل ألجل اليمن قام األمني العام 
ملنظمة بيور هاندز األستاذ محمد الحجاجي 
برفقة املدير التنفيذي ملكتب اليمن بزيارة اىل 

محافظة صعدة وتوزيع سلل غذائية للمعاقني 
واملحتاجني ، حيث تم توزيع 820 سلة غذائية. 

تحتوي كل سلة عىل القمح, والطحني, والسكر, 
واالرز, وزيت الطبخ, والفاصوليا, وامللح.

 محافظة صعدة عىل بعد حوايل 242 كم شمال 
غرب العاصمة صنعاء.

وتمثل املحافظة 3.5 % من مجموع السكان يف 
اليمن, 

وقد كانت واحدة من اكرث املحافظات التي مزقتها 
الحروب, وليس فقط يف ظل الحرب الجارية ولكن 

من قبل الجوالت السابقة من الحرب ايضا.
  حملة أمل هي ثمرة الجهود التي تقودها 
الرابطة االمريكية اليمنية التي تستند اىل 

كاليفورنيا والقنصلية الفخرية بالتعاون مع بيور 
هاندز كرشيك التنفيذ.

وكانت املحطة الثالثة من هذه الحملة كانت 
مدينة صنعاء حيث تم توزيع 1,374 سلة غذائية 

عىل افقر واكرث االرس املعيشية املترضرة من 
الحرب.

قبل مدينة صنعاء, الحملة استهدفت محافظات 
لحج و تعز.

وتم استهداف 2,000 ارسة معيشية يف محافظة 
تعز يف حني استهدفت 500 ارسة معيشية يف 

محافظة لحج.

األحد ، االثنين   2019-3-10،11
 األمين العام يزور مؤسسة أيادي 

الرحمة الخيرية
قام األمني العام ملنظمة بيورهاندز األستاذ محمد 

الحجاجي والدكتور عبد املجيد الشعبي بزيارة إىل 
محافظة ذمار األحد 3-10 حيث زارا مؤسسة أيادي 

الرحمة الخريية وأطلع أثناء الزيارة عىل املشاريع التي 
تقوم بها املؤسسة يف خدمة الناس يف محافظة ذمار. 
 كما قام بزيارة مركز الرحمة للصحة النفسية التابع 

للمؤسسة والذي أطلع خالل زيارته عىل حجم الخدمة 
التي يقدمها املركز للمرىض النفسيني ، وكذا أستمع إىل 

االحتياجات املاسة للمركز .
بعدها أنتقل الوفد إىل مدينة يريم وقام بزيارة مؤسسة 

بساط الخري التنموية ، والتي زار إدارات املؤسسة 
وتعرف عىل اليات العمل فيها واستمع اىل القائمني عىل 

املؤسسة حول املعوقات التي تعرتض أعمالهم.
 كما قام الوفد بافتتاح  برئ ماء تم تمويله من قبل 

املنظمة وبتنفيذ مؤسسة بساط الخري ، واثناء الزيارة 
الفتتاح البرئ أطلع األمني العام والوفد املرافق له عىل 
أعمال التجهيزات وكذا التقى عدد من أبناء املنطقة 

الذين قدموا باسمهم الشكر الكبري للمنظمة وللداعمني 
وألمينها العام ، تال ذلك افتتاح األمني العام للمرشوع 

وسط حشد من أبناء املنطقة ، الذين عربوا عن 
سعادتهم بوصول املاء إليهم .

  بعدها تحرك الوفد باتجاه محافظة إب ، حيث قام 

بزيارة رسيعة لفرع دار الرحمة لليتيمات هناك ، 
والتقى األمني العام باألستاذة رقية الحجري رئيسة 

الدار وأستمع منها إىل رشح موجز عن مايقدمه الدار  
من خدمات لليتيمات ، وابرز احتياجات الدار .

  بعدها قام الوفد بزيارة مقر جمعية التكافل 
االجتماعي الخريية وأطلع عىل األعمال التي تقوم بها 

الجمعية والخدمات املجتمعية التي تقدمها للناس .
ويف صباح اليوم التايل قام األمني العام وبرفقته 

مدير مكتب اليمن بزيارة إىل مخابز جمعية التكافل 
االجتماعي ، وقاموا بتوزيع الخبز عىل الناس
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الثالثاء 12 مارس 2019م
األمين العام يزور معهد مهاراتي عدن

زار يوم الثالثاء املوافق 12 مارس األمني العام للمنظمة األستاذ محمد الحجاجي معهد مهاراتي التابع ملؤسسة 
التواصل يف عدن ، وخالل الزيارة اطلع األمني العام عىل سري العمل يف املعهد ومجاالت التدريب فيه ، كما تم واالتفاق 

مع املعهد عىل توقيع بروتوكول توأمة بني املعهد واملنظمة لتأسيس معهد تدريب للجوانب املهاراتية والحياتية 
للمنظمة يف اليمن .

من 14 إلى 17 مارس 2019
تدشين مشروع توزيع البطانيات في مأرب وزيارة 

مخيم النازحين والمقر الرئيس لشبكة النماء 
  

قام األمني العام بزيارة للنازحني يف مخيم الخانق وعدد 
من تجمعات النازحني من مديريات محافظة صنعاء يف 

مدينة مأرب.
وتم توزيع 3456 بطانية لعدد 1724 أرسة نازحة ضمن 
مرشوع اإليواء ملخيمات النازحني الذي تنفذه املنظمة.

ويأتي هذا املرشوع يف إطار إسهامات املنظمة   للتخفيف 
من الحالة اإلنسانية املرتدية جراء الرصاع املسلح الذي 
تشهده البالد منذ أربع سنوات، ويهدف إىل تقديم املواد 

اإليوائية )بطانيات الشتاء( لألرس  النازحة بمحافظة 
مأرب.

كما قام األمني العام بزيارة سد مارب القديم والجديد ، 
وزيارة بعض مخيمات النازحني وتلمس إحتياجاتهم 

إضافة إىل زيارة املقر الرئيس لشبكة منظمة النماء 
اليمنية واالطالع عىل سري العمل فيها واالتفاق عىل 

الرشاكة وتطوير العمل بني الجهتني.
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الثالثاء 19 مارس 
األمين العام يناقش خطط وآليات منظمة األيادي النقية 
لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية مع الوزير فتح –عدن

زيارة 
المخبز 
والهنجر

اكد وزير االدارة امللحلية رئيس اللجنة العليا لالغاثة 
عبدالرقيب فتح ، عىل رضورة إرشاك السلطات املحلية يف 

املحافظات لتنفيذ برامج وأنشطة املنظمات الدولية واملحلية 
وذلك لعدالة التوزيع الحتياجات املواطنني.

وشدد فتح خالل لقائه ،يف العاصمة املؤقتة عدن باالمني العام 
ملنظمة األيادي النقية األستاذ /محمد الحجاجي والدكتور 

/عبداملجيد الشعبي املدير التنفيذي للمنظمة باالهتمام 
بمشاريع الشباب وتنمية مهاراتهم وإرسالهم إىل سوق العمل.

واطلع فتح خالل اللقاء عىل خطة املنظمة وآلية عمل 
املنظمة يف تنفيذ املشاريع وخاصة الصحية يف تطوير النظام 

الصحي وتجهيز املراكز الطبية باألجهزة الفنية الالزمة مؤكداً 
عىل التعاون والتنسيق املشرتك بناء عىل توجهات القيادة 

السياسية ممثلة برئيس الجمهورية /عبدربه منصور هادي 
يف إيصال ودعم جميع محافظات الجمهورية اليمنية وخاصة 

يف الجانب االغاثي.
من جانبه أكدا األمني العام للمنظمة األستاذ محمد 

الحجاجي والدكتور عبداملجيد الشعبي املدير التنفيذي 
باملنظمة عىل مبدأ التعاون والتنسيق املشرتك بني املنظمة 

واللجنة العليا لإلغاثة ووزارة اإلدارة املحلية. وملا يعمل عىل 

تسهيل وترتيب تنفيذ املشاريع التي تنفذها املنظمة. 
 

ويف آخر اللقاء تم تكريم معايل الوزير بدرع املنظمة تقديرا 
للجهود التي يبذلها معايل الوزير يف التعاون والتنسيق الدائم 

واملشرتك.

كما قام األمني العام يف نفس 
اليوم بزيارة املخبز الخريي يف 

 UMR عدن واملمول من منظمة
و املشاركة يف توزيع الخبز عىل 
املستفيدين واالطالع عىل آلية 

العمل فيه ، 
ثم التوجه لزيارة الهنجر 

الخاص باملنظمة واالطالع 
عىل الرتتيبات وآلية العمل ، 

والشحنات املخزنة.
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23 و 24 مارس 2019
زيارة األمين العام لمدير عام التنسيق 

الفني بوزارة الصحة
 

قام األمني العام بزيارة اىل وزارة الصحة والتقى بمدير عام التنسيق الفني بالوزارة وناقش معه 
مجمل القضايا الخاصة بالتعاون املشرتكة وآليات التنسيق بني الوزارة واملنظمة فيما يخص 

الشحنات الطبية ، ويف نهاية اللقاء قام األمني العام بتكريم املدير بدرع تكريمي لتعزيز الرشاكة 
وتسهيل أعمال املنظمة .

زيارة األمين العام لجمعية بناء الخيرية في محافظة تعز 
 

قام األمني العام بزيارة اىل جمعية بناء الخريية يف 
محافظة تعز وكان يف استقباله رئيس جمعية بناء 

الخريية للتنمية اإلنسانية الدكتور عبدالكريم 
شمسان بمقر الجمعية بمدينة تعز يوم السبت 

23 مارس2019 .
الدكتور عبدالكريم شمسان رحب بالسيد 

الحجاجي وعرب له عن سعادته الكبرية بزيارته 
الكريمة التي تأتي يف إطار تعزيز التنسيق 

والجهود املشرتكة بني املنظمة والجمعية الرامية 
لبذل مزيد من املساعي اإلنسانية والخريية يف 

مختلف املجاالت .
وخالل الزيارة التقى السيد محمد الحجاجي مع 

الهيئة اإلدارية لجمعية بناء الخريية واستمعوا 
منه إىل مدى التضامن مع الوضع اإلنساني القائم 

يف املحافظة وعن بذل املنظمة كافة املساعي 
لتقديم املشاريع والربامج التي تسهم يف تخفيف 

االرضار ومكافحة الفقر وتنمية املجتمع .
ويف اللقاء الذي جمع شمسان بالحجاجي تم 
استعراض أهم املشاريع التي نفذتها املنظمة 

عن طريق جمعية بناء والتي المست احتياجات 
املواطنني يف ظل الظروف التي شهدتها محافظة 

تعز ، والدور اإلنساني التي قامت به املنظمة 
تجاه أبناء املحافظة يف شتى املجاالت .

 pure Hands من جانبه عرب أمني عام منظمة
عن إعجابه باملستوى الذي وصلت إليه جمعية 

بناء الخريية ، ومدى تميز مشاريعها وبرامجها ، 
مؤكدا عىل أن الرشاكة بني منظمة Pure Hands و 

جمعية BCFHF سوف تشهد من التطوير . 
وكان السيد الحجاحي ومعه الدكتور شمسان 

قد زارا عددا من املشاريع والربامج املنفذة يف تعز 
بتمويل من Pure Hands , كما زارا عددا من 

املرافق واملنشآت التابعة لجمعية بناء الخريية .

زيارة األمين العام لبئر التمدد
  

قام األمني العام األستاذ محمد الحجاجي بزيارة ملرشوع 
برئ التمدد والخزانني الخراسانيني - وادي التمدد.مديرية 
املظفر. الذي كان بدعم من منظمة األيادي النقية وتنفيذ 
رشيكنا يف تعز  مؤسسة مروج للتنمية اإلنسانية.. وقد تم 

خالل الزيارة تكريم منظمة األيادي النقية ممثلة باألستاذ 
الحجاجي "بدرع مايس" من قبل رئيس مؤسسة مروج 

للتنمية األستاذة هيام القديس. 

0027
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20 مارس 2019

زيارة األمين العام لهيئة األدوية العليا

21 مارس 2019

مشاركة األمين العام في توزيع مشروع حملة أمل – حمة يافع

قام األمني العام بزيارة إىل هيئة االدوية العليا، ومقابلة 
مدير عام الهيئة حيث استمع من خالل الزيارة إىل رشوط 

استقبال الشحنات الطبية ، والتي تلخصت بعدم قبول 
هيئة األدوية لألجهزة واملستلزمات املستخدمة وكذا األجهزة 

املخالفة ملواصفات وزارة الصحة ؛ مع رضورة إرسال قائمة 
املحتويات إىل وزارة الصحة للموافقة قبل اإلرسال ، ثم تم 

تكريم مدير عام الهيئة من قبل األمني العام واملدير التنفيذي 
بغرض تعزيز الرشاكة وتسهيل أعمال املنظمة .

 Pure استمرارا لحملة "أمل من أجل اليمن" دشنت منظمة 
Hands املرحلة الخامسة من الحملة بتوزيع املساعدات 

الغذائية للمحتاجني يف حمة يافع .
وحرض التدشني األستاذ محمد الحجاجي أمني عام املنظمة 

والدكتور عبداملجيد الشعبي مدير مكتب املنظمة يف اليمن.
واستهدف التدشني  املحتاجني يف حمة يافع  ب 430 سلة 
غذائية تم توزيعها عىل مرحلتني يف أواخر مارس املايض .

الحملة جاءت بتمويل من اإلتحاد اليمني للمغرتبني يف 
أمريكا - والية كاليفورنيا، والقنصلية الفخرية بكاليفورنيا 

وبتنفيذ منظمة بيور هاندز - مكتب اليمن .
وتهدف الحملة إىل التخفيف من معاناة األرس الفقرية 

واملحتاجة ، خصوصا يف ظروف إقتصادية صعبة تجتاح 
اليمن ، والحد من حاالت سوء التغذية ، وتحقيق مبدأ 

التكافل اإلجتماعي.

 األيادي النقية  تحشد العالم إلغاثة أطفال اليمن

 www.purehands.org

PURE HANDS RALLIES THE WORLD FOR YEMENI CHILREN'S 

Donate nowتبرع اآلن



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

أبريل 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 002876



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

PLEASE HELP 
THE PEOPLE OF YEMEN 
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ترجمة : بالل ياسني
نرشت صحيفة »الغارديان« تقريرا للكاتب جيسون بريك، 

يعلق فيه عىل هجمات سرييالنكا، قائال إن تحميل جماعة 
التوحيد الوطنية مسؤولية هجمات عيد الفصح يثري 

الشكوك، خاصة أن الجماعة صغرية وهجمات واسعة كهذه 
تحتاج إىل جماعة أكرب. 

ويشري التقرير، الذي ترجمته »عربي21«، إىل أن املسؤولني 
السرييالنكيني حملوا الجماعة الصغرية مسؤولية الهجمات، 

التي أدت إىل مقتل حوايل 300 شخص.
ويعلق بريك قائال إنه من غري الواضح إن كان هذا التأكيد 

قائما عىل معلومات جديدة اكتشفها املحققون منذ املذبحة، 
أو عىل املذكرة التي نرشتها الرشطة الرسيالنكية قبل عرشة 

أيام من التفجريات، التي قالت إن الجماعة تخطط لهجمات 
عىل الكنائس. 

وتلفت الصحيفة إىل أن هناك جماعة بهذا االسم موجودة 
يف الجزيرة وهي تدعى »توحيد جماعة«، ومن غري املعلوم 

إن كانت هذه الجماعة هي التي وردت يف املذكرة، التي قامت 
عىل معلومات مررتها أجهزة أمنية خارجية، قد تكون الهند أو 

الواليات املتحدة. 
ويفيد التقرير بأن هذه الجماعة صغرية، وتوجد يف رشق 

رسيالنكا، ولديها خطاب متطرف، ومرتبطة ببعض األعمال 
التخريبية ضد التماثيل البوذية، مشريا إىل أن اسمها ييش 

بأنه يدعو للتوحيد، كما تفعل الجماعات السلفية املتشددة. 
ويورد الكاتب نقال عن املحللني، قولهم إن عمليات كهذه 

تحتاج إىل جهود لوجستية ضخمة، وأشهرا من التخطيط، 
مشريين إىل أن املهاجمني ربما استطاع زرع العبوات 

بأنفسهم، لكنهم بحاجة إىل توجيه وإرشادات من املسؤولني 
عنهم، باإلضافة إىل أنهم بحاجة إىل كميات ضخمة 

من املتفجرات، وكذلك البيوت اآلمنة وورشات لتصنيع 

املتفجرات. 
وتقول الصحيفة إنه »لو كانت الجماعة مسؤولة فعال عن 

الهجمات فإلنها ستكون قد تحولت من جماعة صغرية 
مهلهلة معروفة بخطابها التحرييض والتخريب إىل حركة 

عنف قوية، وهذا ممكن لكنه غري محتمل«. 
ويستدرك التقرير بأن األهداف، وهي الكنائس والفنادق، هي 
أماكن معروفة، وطاملا استهدفت يف مناطق جنوب آسيا، الفتا 
إىل أنه رغم اهتمام الغرب بالعنف القريب منه، إال أن املنطقة 

شهدت عمليات إرهابية مدفوعة بالدين، فيما تعيش املنطقة 
زيادة يف التطرف الديني الهندويس والبوذي.

وينوه بريك إىل أنه عادة ما نفذت العمليات جماعات محلية 
وليس تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة، رغم جهودهما للتمدد 

ما بني أفغانستان وبنغالديش، مشريا إىل أن كل تنظيم أقام 
عالقات مع فصائل وأفراد، من خالل العمل معهم، وقام تنظيم 

القاعدة بنرش دعايته باللغات املحلية، بما فيها التاميل. 
وتذكر الصحيفة أن العالقة كانت يف بعض األحيان مبارشة، 

ففي ذروة قوته جذب تنظيم الدولة عددا مهما من األتباع 
جاءوا من جزر املالديف القريبة من رسيالنكا، وبينهما 

عالقات تجارية ونقل، وجذب مقاتلني من رسيالنكا، ففي 
تموز/ يوليو 2015 قتل أبو رشيح السيالني، وهو يقاتل مع 

التنظيم يف الرقة السورية، مشرية إىل أن 32 رسيالنكيا من 
املتعلمني انضموا وعائالتهم إىل التنظيم، بحسب ما أخرب 

وزير العدل ويجياداسا راجابكشا الربملان يف ترشين الثاني/ 
نوفمرب 2016. 

وينقل التقرير عن ويجياداسا راجابكشا، قوله: »هؤالء كلهم 
من عائالت مسلمة عادية، وهم من عائالت تعد متعلمة جدا، 

وأضاف أن الحكومة عىل علم بمحاوالت أجانب نرش األفكار 
املتطرفة. 

ويبني الكاتب أن الجماعات الجهادية عادة ما تجد أرضية 
خصبة لها يف املناطق التي تعاني من توتر طائفي، وتنترش 
هذه الجماعات برسعة يف هذا املناخ، حيث تقوم باستغالل 
مظالم هذه املجتمعات، وتقدم األداة القوية لتربير العنف.  

وبحسب الصحيفة، فإنه كانت هناك إشارات عىل وجود 
جماعات تحرض لعمليات إرهابية يف األشهر األخرية، بعدما 

صادرت الرشطة كمية كبرية من األسلحة مخبأة قرب محمية 
للحيوانات الربية يف شمال غرب البالد، واعتقال أربعة رجال 

من جماعة راديكالية تم تشكيلها حديثا.  
ويكشف التقرير عن أن الصور التي التقطتها كامريات 

املراقبة تظهر أن املهاجمني هم شباب محليون، وهذا يناسب 
الصورة عن منفذي العمليات الذين يعيشون بالقرب من 
أهدافهم، حتى لو كانوا متأثرين بأيديولوجيات خارجية. 

ويجد بريك أنه لو تبني ان املنفذين هم من أتباع تنظيم 
القاعدة فإن ذلك سيمثل تحوال يف اسرتاتيجيته، بعدما قلل 
من الهجمات العشوائية، يف محاولة إلبعاد نفسه عن تنظيم 

الدولة. 
وتختم »الغارديان« تقريرها باإلشارة إىل أن »الرتكيز ظل 

عىل فشل وكاالت األمن الرسيالنكية، وما هو أهم من هذا هو 
ارتباط أجهزة يف داخل املؤسسة األمنية بأحزاب سياسية«.

الغارديان : شكوك حول دور جماعة صغيرة 
بتنفيذ هجمات سريالنكا

Pope Condemns Sri Lanka Attacks as 
Unjustifiable ‘Terrorist Acts’
V ATICAN CITY — Pope Francis on Monday 4-22-2019 

deplored the attacks on churches and hotels in 
Sri Lanka that killed nearly 300 people and called for 
universal condemnation of what he said were “terrorist 
acts, inhuman acts” that could never be justified.
It was the second day in a row that the pope con-
demned the attacks, which hit many Catholics on Easter 
Sunday, the most important Christian feast day.
Speaking to tens of thousands of people in St. Peter’s 
Square on Easter Monday, a holiday in Italy, he said he 

was close to the Catholics of Sri Lanka and was praying 
for all of the many dead and wounded.
“I ask everyone not to hesitate to offer this dear nation 
all the help necessary. I hope that everyone condemns 
these terrorist acts, inhuman acts, never justifiable,” he 
said before leading the crowd in prayer for the victims.
 many of them suicide bombings, which killed 290 
people and wounded 500 others - the deadliest attack in 
the island nation since the end of a civil war in 2009.
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E gypt’s Al-Azhar, the Sunni Muslim world’s foremost religious in-
stitution, on Sunday  4-21-2019 condemned “terrorist” attacks 

in Sri Lanka against hotels and churches celebrating Easter that 
killed more than 300 people.
“I cannot imagine a human being could target the peaceful on 
their celebration day,” said Sheikh Ahmed al-Tayeb, the institu-
tion’s grand imam.
“Those terrorists’ perverted disposition goes against the teach-
ings of all religions,” he said in comments published on Al-Azhar’s 
Twitter account.
At least 207 people were killed Sunday in a series of eight devastat-
ing bomb blasts, which ripped through hotels and churches where 

Christians were celebrating Easter.
“I pray that God grants patience to the families of the casualties 
and recovery to the injured,” added Sheikh Tayeb.
Al-Azhar frequently denounces jihadist movements and regularly 
reaches out to the Christian faith.
In February, Pope Francis and Sheikh Tayeb signed a document on 
“human fraternity for world peace”, hailed by the Vatican as an 
“important step forward in the dialogue between Christians and 
Muslims”.

Al-Azhar condemns Sri Lanka ‘terrorist’ attacks

S ri Lankan officials have blamed a small local 
group called National Thowheeth Jama’ath for 

the bomb attacks on Sunday. It is unclear whether 
this assertion is based on new information discovered 
by investigators since the atrocity or a notice circu-
lated by Sri Lankan police 10 days before the blasts, 
which said the group was planning suicide attacks 
against churches.
There is a similarly named Islamist organisation 
active on the island nation – the Sri Lanka Thowheeth 
Jama’ath. It is unclear if this group is the one referred 
to by the warning, which was based on informa-
tion passed to Sri Lankan authorities by a foreign 
intelligence service, believed to be either India’s or 
the US’s.
The SLTJ is small, based in the east of Sri Lanka, and 
has been involved in extremist rhetoric as well as 
being linked to acts of vandalism against Buddhist 
statues. Its name describes a movement for the unity 
of God, a favourite label adopted by Islamist militants 
and a key concept in conservative strands of Islam.
Analysts point out multiple suicide bombings of six or 
possibly more targets require a significant logistical 
operation and months of planning. Such attackers 
may detonate their devices alone, but need careful 
management by handlers to keep them committed 
in the days and weeks before. Large quantities of 
military-grade explosives would also have been 
necessary, as well as safe houses and bomb-making 
workshops.
If this group is indeed responsible it would have had 
to have transformed from a ramshackle bunch of 
rabble-rousers known for inflammatory rhetoric and 
vandalism of Buddhist statues into a very capable and 
very violent outfit. This is possible, but must seem 
unlikely.
But the targets – churches and luxury hotels in 
high-profile locations – are familiar from many pre-
vious attacks by Islamist extremists in south Asia and 
beyond. Though western attention has been diverted 
by violence closer to home, the region has had a high 

level of religiously motivated terrorism for decades. 
There has also been a surge in Hindu and Buddhist 
extremism in recent years.
Islamist militant attacks have largely been the work 
of local groups rather than major international organ-
isations such as Islamic State and al-Qaida, despite 
the continuing efforts of both to expand in the arc 
between Afghanistan and Bangladesh. Each group has 
built links with local factions and individuals, working 
through what are effectively “subcontractors”. Al-Qa-
ida has disseminated propaganda in local languages 
including Tamil.
Sometimes the links have been more direct, how-
ever. At its peak, Isis successfully attracted a very 
significant number of recruits from the Maldives, 
the islands close to Sri Lanka, with which there are 
strong transport and commercial links. The group also 
attracted some volunteers from Sri Lanka itself. In July 
2015, a 35-year-old Sri Lankan fighting under the nom 
de guerre “Abu Shurayh al-Silani” was killed by an 
airstrike in Raqqa, Syria. Thirty-two Sri Lankan Mus-
lims from “well-educated and elite” families joined 
Islamic State, the justice minister told parliament in 
November 2016.
“All these [Muslim recruits] are not from ordinary 
families. These people are from the families which 
are considered as well-educated and elite,” Wijeya-
dasa Rajapakshe said, adding that the government 
was aware of some foreigners coming to Sri Lanka to 
spread what he called Islamic extremism.
There have also been indications that, as elsewhere 
in the region, a broader movement of non-violent 
activism and support for very violent organisations 
following global jihadi ideologies as emerged in Sri 
Lanka.
International terrorist groups often find fertile ground 
for recruitment in places where there is already 
significant local sectarian tension, experts say. Global 
ideologies also spread rapidly in such environments 
too, explaining specific communities’ grievances in a 
new way and providing a powerful tool for justifying 

violence.
There have also been signs of networks that are plan-
ning significant violence in recent months. Sri Lanka’s 
police seized a haul of high explosives hidden near a 
wildlife sanctuary in the island’s north west following 
the arrest of four men from a newly formed radical 
Muslim group, officials said in January.
From descriptions by witnesses and CCTV footage, 
it appears likely the attackers were young local men. 
This would fit a longstanding rule that almost all ter-
rorist attacks anywhere in the world primarily involve 
people living near or even brought up close to their 
targets, even if they are inspired by global ideologies.
If linked to al-Qaida the attacks would mark a 
dramatic change in recent strategy, with a reversion 
to indiscriminate attacks the group has minimised in 
recent years in a bid to build support and distance 
itself from the rival ISIS.
So far there has been no mention of the Sri Lanka 
attacks on the various communication channels used 
by Isis, however.
Much of the focus is also now on the failure of the Sri 
Lankan security agencies. A key factor here is the de-
gree to which different branches and factions within 
the police, intelligence and military are aligned with 
various politicians and political parties.
The telecommunications minister, Harin Fernando, 
gave an unwitting example of how politicised the 
vision of decision-makers can be. Speaking to BBC 
Radio 4’s Today programme on Monday, Fernando, 
who on Sunday night tweeted images of the memo 
from the Sri Lankan intelligence services dated 11 
April, which laid out details of a possible planned 
attack, said the government also had not ruled out an 
attempted coup.
“There are so many ways we could look at this, but 
right now our biggest priority would be to find what 
really led these eight or 10 or 12 men to carry out 
this attack,” he said. “But we are not ruling out a coup 
as well.”

Theguardian  .. Sri Lanka bombings: doubts 
over Islamist group’s potential role
National Thowheeth Jama’ath blamed but attacks of this scale require huge organisation

Sri Lanka authorities were 
warned of attacks two 
weeks ago, says minister
T he Sri Lankan authorities received warnings two 

weeks before the Easter Sunday terrorist attacks 
that killed at least 290 people, a cabinet spokesman 
admitted on Monday.
“Fourteen days before these incidents occurred, we 
had been informed about these incidents,” Rajitha 
Senaratne told a press conference in the capital, Co-
lombo, a day after the bombings, which also injured 
at least 500 people.
Senaratne, Sri Lanka’s health minister, also said the 
names of some of the suspects had been given to 
authorities earlier this month.
“On 9 April, the chief of national intelligence wrote 
a letter and in this letter many of the names of the 
members of the terrorist organisation were written 
down.”
The intelligence memo warning about the attacks had 
named the radical Islamist group National Thowheeth 
Jama’ath as planning suicide bomb attacks on church-
es, he said.
But it was unclear whether any new information had 
emerged since the attacks that firmly established the 
organisation as their perpetrators.
National Thowheeth Jama’ath is a newly formed 
group in Sri Lanka committed to a militant and intoler-
ant Islamist ideology. But though it is known for being 
a virulently anti-Buddhist and has been linked to the 
vandalisation of Buddhist statues, it has not previous-
ly been linked to terrorism. Four of its members were 
arrested in January.
Experts say it is unlikely the organisation would 
have been able to rapidly develop the capability to 
perpetrate a complex attack involving multiple suicide 
bombings without very significant outside assistance.
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عاشت رسيالنكا األحد »عيداً داميا« تكلل بـ 310 
قتىل من املسيحيني الذين كانوا يحتفلون بعيد 

الفصح.
وأعلنت السلطات الرسيالنكية الثالثاء اعتقال 40 

شخصاً، بعد أن أفادت يف وقت سابق أن منفذي 
الهجمات االنتحارية الـ 7 ينتمون إىل جماعة 

التوحيد الوطنية، وهي جماعة إسالمية متطرفة.
وأكد وزير الصحة أن االنتحاريني الـ 7 رسيالنكيون 

إال أنه شدد عىل صالت أجنبية، إذ قال: »ال يمكن 
أن يكون هؤالء قد نفذوا الهجوم دون تنسيق مع 

جهات خارجية«.
فمن هي تلك الجماعة التي حولت عيدا يف 

رسيالنكا إىل مجزرة دامية؟
تعترب جماعة التوحيد الوطنية جماعة رسيالنكية 

متطرفة »يافعة«، بمعنى أنها تشكلت حديثاً 
بحسب ما أكد آالن كينان، أحد كبار املحللني 

يف رسيالنكا، العاملني ضمن »املجموعة الدولية 
ملعالجة األزمات«. وأضاف أن املعلومات ضئيلة 

بشأن تلك الجماعة.
وتابع قائالً يف مقابلة مع مجلة التايم: »فقبل 

هجمات يوم األحد، لم تكن تلك املجموعة سوى 
مجرد اسم مغمور، ارتبط بشكل أسايس بتخريب 

بعض التماثيل البوذية يف رسيالنكا يف ديسمرب 
املايض.«

إىل ذلك، لم يستبعد كينان أن تكون تلك الجماعة 
املتطرفة، منبثقة عن منظمة جماعة التوحيد 

الرسيالنكية السياسية )»جماعة توحيد 
رسيالنكا«.( التي تحمل آراء متطرفة ومعادية 

للبوذية.
كما أوضح أن العديد من املنظمات يف رسيالنكا 

تستخدم اسم »جماعة التوحيد«.
ولفت إىل أن تاريخ رسيالنكا الحديث لم يشهد 

أحداثاً دموية بني املسلمني واملسيحيني يف البالد.
يذكر أن حوايل %70 من الشعب الرسيالنكي 
ينتمي إىل البوذية، وحوايل %10 مسلمني، يف 

حني يبلغ عدد املسيحيني أقل من %8 من مجمل 
السكان، و12.5 % هندوس.

هاجمت رهبانا بوذيين
من جهتها، أشارت صحيفة »دييل نيوز« األمريكية؛ 

إىل أن تلك الجماعة هاجمت يف 2016 رهبانا 
بوذيني، عىل لسان املتحدث باسمها »عبدالرازق«، 

ما أدى إىل تقديم شكوى ضده و6 من أعضاء 
الجماعة، إىل السلطات التي ألقت القبض عليه، 

ومن ثم أفرجت عنهم بكفالة بعد اعتذار أعضائها 
إىل املحكمة.

خرج أعضاء تلك الجماعة عام 2016 للتظاهر يف 
مدينة ماليجواتا، ومارادانا، ضد تغيري الحد األدنى 

لسن زواج الفتيات واملقرر بـ 12 عاًما.
إىل ذلك، كشفت تقارير إخبارية أن تلك الجماعة 
الدموية، التي تعترب نسخة من »داعش«، ظهرت 

يف املجتمع بوجه سافر، عرب منشورات ومنابر 
تدعو إىل العنف وفرض الحجاب اإللزامي 

والسلوك املتشدد.
وقال نائب رئيس املجلس اإلسالمي الرسيالنكي 

أحمد حلمي، إنه حذر السلطات من جماعة 
التوحيد قبل 3 سنوات، وأضاف أن جماعة 

التوحيد تدعو أنصارها الستهداف غري املسلمني 
وقتلهم باسم الدين، حسب ما أفاد موقع »يورو 

نيوز«.
من جانبها، نقلت صحيفة »مريور« الربيطانية عن 
الخبري األمني املقيم يف سنغافورة روهان كوناراتنا، 

قوله إن »جماعة التوحيد تعترب فرعا محليا من 
تنظيم داعش املتطرف«. وأضاف: »من املعروف أن 
عددا من الرسيالنكيني املنضمني للجماعة سافروا 

إىل سوريا والعراق من أجل االلتحاق بداعش«.

نيوزيلندا: ال رابط بين هجوم المسجدين 
وتفجيرات سريالنكا

بعد أن أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع 
الرسيالنكي روان ويجيورديني أمام الربملان الثالثاء 

أن »التحقيقات األولية يف تفجريات األحد الدامي 

كشفت أن ما حدث كان رداً انتقامياً عىل الهجوم 
اإلرهابي الذي استهدف مصلني مسلمني يف 

كرايست تشريش«.
وتلك إشارة إىل الهجوم اإلرهابي الذي استهدف 
مسجدين يف مدينة كرايست تشريش بنيوزيلندا 
الشهر املايض والذي راح ضحيته 50 قتيالً، نفت 

نيوزيالند أي رابط بني الهجومني اإلرهابيني.
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردن إنها 

تدرك صدور تعليقات تربط بني تفجريات رسيالنكا 
األخرية والهجوم عىل مسجدين يف كريست 

تشريش، رغم أنها »لم تطلع عىل أي معلومات 
استخبارية يمكن عىل أساسها وضع مثل هذا 

التقييم«.
وجاء كالم رئيس الوزراء يف بيان صدر عن مكتبها 

بعد ترصح وزير دفاع رسيالنكا، بتلك املعلومات 
دون عرض دليل.

إىل ذلك، أضاف مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية 
أنه يتفهم أن »تحقيق رسيالنكا يف الهجوم ال يزال 

يف مراحله املبكرة«.
يذكر أن تنظيم داعش اإلرهابي تبنى يف وقت 

سابق الثالثاء الهجمات الدامية التي استهدفت 
رسيالنكا، األحد املايض، وخلفت 310 قتىل.

تعرف إلى الجماعة 
التي حولت أحد سريالنكا ساحة دم

ISIS claims responsibility for Sri 
Lanka bombings

T he ISIS extremist group has claimed responsibility for coor-
dinated bombings in Sri Lanka which killed 321 people and 

injured about 500 others, the group’s AMAQ news agency said on 
Tuesday, 23 April 2019.
The group did not give evidence for its claim.
New Zealand: No intel linking Sri Lanka bombings 
New Zealand has “not yet seen” any intelligence reports linking 
the deadly bombings in Sri Lanka to last month’s mosque massacre 
in Christchurch, Prime Minister Jacinda Ardern’s office said late 

Tuesday.
A Sri Lankan official 
earlier on Tuesday said 
“preliminary investiga-
tions” had found that 
the bombings on Sun-
day, which left more 
than 300 dead, were 
“in retaliation for the 
attack against Muslims 
in Christchurch.”
The March 15 shooting 
rampage on two 

Christchurch mosques killed 50 Muslims. A self-proclaimed white 
nationalist has been charged with the attack.
A spokesperson for Ardern said the government had seen reports 
of the statement by Sri Lanka’s Minister of state for defense alleging 
the link between the Easter Sunday attack and Christchurch.
“We understand the Sri Lankan investigation into the attack is in 
its early stages,” the spokesperson said. “New Zealand has not yet 
seen any intelligence upon which such an assessment might be 
based.”
“New Zealanders oppose terrorism and extreme violence in all its 
forms. In the wake of the Christchurch mosque attacks, it was the 
condemnation of the perpetrators of violence and a message of 
peace that unified us all,” they said

UNICEF: At least 45 children 
killed in Sri Lanka attacks

A t least 45 children were among the more than 320 people 
killed in suicide bomb attacks in Sri Lanka, the UNICEF said on 

Tuesday 23 April 2019.
“The total now is 45 children who died,” UNICEF spokesman Chris-
tophe Boulierac told reporters in Geneva.
He added that the toll from the Sunday attacks could rise as many 
other minors “are wounded and are now fighting for their lives in 
intensive care units across the country.”
UNICEF has confirmed that 27 children were killed and another 10 
injured in the attack at St Sebastian’s Church in Negombo.
In the eastern city of Batticaloa, 13 children were killed, including 
an 18-month-old baby, UNICEF said.
Those 40 children who lost their lives in the two cities were Sri 
Lankan nationals, while UNICEF has confirmed that another five 
children of foreign nationality were also killed.
Boulierac was not immediately able to provide details on where the 
non-Sri Lankan children died.
Danish billionaire Anders Holch Povlsen, who was on vacation in Sri 
Lanka with his family at the weekend, lost three of his four children 
in the attack, a spokesman for his clothing retail group Bestseller 
has said.
Twenty children have also been admitted to hospital following the 
attack in Colombo, including four who were in intensive care.
Sri Lanka has named the local Islamist group, National Thowheeth 
Jama’ath, as the chief suspect, for the violence that has sparked 
local and international outrage



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0033

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

April 2019 - Volume : 7 - Issue :76

Special coverage تغطية خاصة

Sri Lanka arrests 
40 suspects after 
bombings, toll up to 321

A gencies, ColomboTuesday, 23 April 2019 Text size A A A
As a state of emergency took effect on Tuesday giving 

the Sri Lankan military war-time powers, police arrested 40 
suspects, including the driver of a van allegedly used by the 
suicide bombers and the owner of a house where some of 
them lived.
Sri Lanka’s president Maithripala Sirisena gave the military 
a wider berth to detain and arrest suspects - powers that 
were used during the 26-year civil war but withdrawn when 
it ended in 2009.

Police spokesman Ruwan Gunasekara said the death toll 
from Sunday’s attacks rose to 321, with several people dying 
of their injuries overnight, a police spokesman said Tuesday.
Around 500 people were wounded in the blasts, Ruwan 
Gunasekera said in a statement.
He added that 40 people were now under arrest in con-
nection with the attacks, which Sri Lanka’s government has 
blamed on a previously little-known local Islamist group, 
National Thowheeth Jama’ath.
On Monday, officials disclosed that warnings had been 
received weeks ago of the possibility of an attack by the 
radical group. 
Nationwide three-minute silence observed 
Early Tuesday, Sri Lankans across the island nation observed 
three minutes of silence to pay tribute to nearly 321 people 
killed in a string of suicide attacks.
National flags were lowered and people bowed their heads 
as the silence began at 8:30 am local time (0300 GMT), the 
time the first of six attacks occurred on Sunday.
The government has declared a full day of national mourn-
ing on Tuesday, with flags at all government institutions 
lowered to half mast, liquor shops ordered shut and radio 
stations and television channels expected to play somber 
music.
At St Anthony’s Shrine in Colombo where the first suicide 
bomb detonated on Sunday morning, a crowd of several 
dozen people held up candles and prayed silently, palms 
pressed together, eyes squeezed shut.
Some of them struggled to hold back tears, and as the three 
minutes drew to a close, the crowd began to recite prayers. 
Sri Lanka travel advisory issued for Emiratis 
In the UAE, the Ministry of Foreign Affairs and International 
Cooperation, (MoFAIC), has issued a warning cautioning UAE 
citizens against traveling to Sri Lanka following the current 
events taking place in the country, reports WAM.
In a statement issued on Sunday, the ministry also urged 
Emiratis currently in Sri Lanka to exercise caution and to 
return back to the UAE.

قالت ثالثة مصادر مطلعة إن مسؤويل املخابرات 
الرسيالنكية وصلتهم إخبارية بأن إسالميني 

دين يوشكون عىل شِنّ هجوم، وذلك قبل  متشِدّ
ساعات من تفجريات رسيالنكا التي أسفرت عن 

مقتل أكرث من 300 شخص يف عيد القيامة، يوم األحد 
21 أبريل/نيسان 2019.

وقال مصدر حكومي هندي لوكالة »رويرتز« الثالثاء 
23 أبريل/نيسان 2019، إن ضباط مخابرات هنوداً 

اتصلوا بنظرائهم الرسيالنكيني قبل ساعتني من 
أول تفجريات رسيالنكا اإلرهابية للتحذير من تهديد 
د لكنائس. ورصَّح مصدر دفاعي رسيالنكي بأن  محِدّ

تحذيراً وصل »قبل ساعات« من أول هجوم.
وقال أحد املصادر الرسيالنكية إَنّ الهنود أرسلوا 

تحذيراً أيضاً مساء السبت 20 أبريل/نيسان 2019. 
وقال املصدر الحكومي الهندي إن رسائل مشابهة 
أُرسلت لضباط مخابرات رسيالنكيني، يف الرابع من 

أبريل/نيسان ويف العرشين من الشهر.
ولم ترّد الرئاسة الرسيالنكية ووزارة الخارجية 

الهندية عىل طلبات بالتعليق.

بينما وصلت تحذيرات قبل شهر من وقوع 
تفجيرات سريالنكا

رئيس وزراء رسيالنكا لم يعرف باحتمال وقوع 

تفجريات رسيالنكا بسبب خالف مع الرئيس، جرى 
تسليط الضوء عليه يوم اإلثنني، بني رئيس رسيالنكا 

ورئيس وزرائها، كان أسفر عن أزمة العام املايض، 
وذلك بعد يوم من تفجريات دامية، إذ ثارت تساؤالت 

بشأن كيفية تعامل الحكومة مع تحذير سبق 
التفجريات.

وقال وزير يف حكومة رسيالنكا، بعد يوم من هجمات 
عىل كنائس وفنادق أودت بحياة 290 شخصاً 

وأصابت نحو 500 آخرين، إن رئيس الوزراء منذ 
خالفه مع الرئيس لم يتم إطالعه عىل إفادات 

املخابرات.
ووفقاً لوثيقة اطَّلعت عليها رويرتز، وصل تحذير 

إىل الرشطة هذا الشهر، باحتمال شِنّ هجمات عىل 
كنائس من جانب جماعة إسالمية محلية مغمورة.

وقال وزير الصحة راجيثا سيناراتني للصحفيني، إن 
رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ لم يتم إبالغه بهذا 

التقرير، الذي يعود ليوم 11 أبريل/نيسان 2019، 
والذي أفاد بأن وكالة مخابرات أجنبية حَذّرت من 

أن جماعة التوحيد ستشَنّ تفجريات رسيالنكا عىل 
الكنائس.

ولم يتضح حتى اآلن اإلجراء الذي جرى اتخاذه 
استجابة لهذا التقرير، أو ما إذا كان جرى اتخاذ أي 

إجراء من األساس.

ت هجمات سريالنكا اإلرهابية  داعش تبنَّ
التي قتلت أكثر من 300 شخص

قالت وكالة »أعماق« لألنباء، التابعة لتنظيم الدولة 
اإلسالمية »داعش«، الثالثاء 23 أبريل/نيسان 

2019، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن التفجريات 
املنسقة التي شهدتها رسيالنكا وأودت بحياة 321 

شخصاً وأصابت نحو 500 آخرين.
ونقلت الوكالة عن مصدر قوله »منفذو الهجوم الذي 

استهدف رعايا دول التحالف يف رسيالنكا، األحد 
املايض، من مقاتيل الدولة اإلسالمية«. ولم يقدم 

التنظيم دليالً عىل صحة ما ورد يف البيان.
وعرَبّ رئيس الوزراء الرسيالنكي، الثالثاء، عن 

اعتقاده بأن الهجمات االنتحارية يف رسيالنكا التي 
تزامنت مع عيد القيامة التي شهدتها بالده لها 

صلة بتنظيم الدولة اإلسالمية، وذلك بعد أن أعلن 
التنظيم املتشدد مسؤوليته عن التفجريات التي قتل 

فيها أكرث من 300 شخص.
وأبلغ رانيل ويكرمسينغ الصحفيني بأن أجهزة 

األمن الحكومية تراقب رسيالنكيني انضموا للدولة 
اإلسالمية وعادوا للبالد. وقال: »سنتحقَّق من 

مزاعم الدولة اإلسالمية، ونعتقد أنه ربما تكون هناك 
صالت«.

مخابرات أجنبية أعلمت سريالنكا ساعات قبل وقوع 
الهجمات االنتحارية

استيقظ الرسيالنكيون، الثالثاء 23 أبريل/نيسان، 
عىل إعالن حالة الطوارئ يف البالد يف الوقت الذي 
تبحث فيه السلطات عن املسؤولني عن الهجمات 

االنتحارية عىل الكنائس والفنادق الفخمة التي 
قتلت 290 شخصاً يف مطلع األسبوع مع الرتكيز عىل 

املتشددين الذين لهم صالت بجماعات أجنبية.
وأعلن مكتب الرئيس أن قانون الطوارئ سيبدأ 

رسيانه من منتصف الليل، وسيمنح الرشطة سلطات 
واسعة الحتجاز املشتبه بهم واستجوابهم دون أوامر 

من املحكمة. كما تم تطبيق حظر التجول خالل 
الليل.

»إف بي آي« ترسل عمالء لمساعدة 
سريالنكا في التحقيقات

حيث نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤول 

من جهات إلنفاذ القانون، طلب عدم نرش 
اسمه، قوله إن مكتب التحقيقات االتحادي 

)إف بي آي( أرسل عمالء إىل رسيالنكا 
للمساعدة يف التحقيق.

وقالت مصادر يف املخابرات األمريكية إن 
الهجمات تحمل بعض السمات املميزة لتنظيم 
الدولة اإلسالمية، لكنها التزمت الحذر يف تأكيد 

ذلك؛ ألن التنظيم لم يعلن مسؤوليته بعد.
وقال املتحدث باسم الرشطة روان جوناسيكريا 

إن عدد األشخاص الذين اعتقلوا منذ يوم 
األحد ارتفع من 24 إىل 40، معظمهم من 

الرسيالنكيني، لكنه أضاف أن الرشطة تحقق 
فيما إذا كان أجانب لهم صلة بالهجمات التي 

نفَّذها سبعة مفجرين انتحاريني.

خاصة مع وجود شكوك حول أطراف دولية لها 
عالقة بالحادث

ووضعت هذه الهجمات نهاية للهدوء النسبي 
يف الجزيرة املطلة عىل املحيط الهندي منذ 
انتهاء الحرب األهلية املريرة التي خاضها 
انفصاليو التاميل قبل عرش سنوات، وأثار 

مخاوف من عودة العنف الطائفي.
وقال متحدث باسم الحكومة إن شبكة دولية 

لها صلة بالتفجريات، لكن الشكوك ترتكز عىل 
املتشددين اإلسالميني يف الدولة التي تسكنها 

أغلبية بوذية يف جنوب آسيا.
ويسكن البلد البالغ عدد سكانه نحو 22 مليون 

نسمة أعداد كبرية من الهندوس واملسلمني 
واملسيحيني.

»إف بي آي« ترسل عمالء للتحقيق في تفجيرات سريالنكا



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

قاعة األفراح         رويلتي مآنر 

حفالت الزفاف - أعياد الميالد -حفالت التخرج - حفالت الحناء - ولجميع 
حفالتكم وافراحكم وتعزياتكم

خدمة ملكية بأسعار 

في متناول الجميع 

القاعة تحتوي على ثالث صاالت 

كل صاله لها مدخل منفصل
 ذكريات ال تنسى ابدًا رويلتي مآنر...

مجالس 
عربية فاخرة

TRADITIONAL ARABIC 
THEME HALL AVILABLE

اتصل اآلن لعمل موعد 
رويلتي مآنر

الدقة والثقة والجمال 

royaltymanorbanqet royaltymanorbanqet
7080 GARILING DRDEARBORN HTS MI 48127

WWW.ROYALTYMANOR.COM

استفسر عن 
باقة حفلة الزفاف 

كاملة

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

أبريل 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 003476



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0035

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

April 2019 - Volume : 7 - Issue :76

Email: wwwlifepharmacy@gmail.com

Tel:313-846-2000

Fax:313-846-2221

4025 Maple St

Dearborn MI 48126

Free Delivery

Near Masjid Alsalam
Monday-Saturday :10am-6pm

Coming Soon Life Clinic

With Male and Female Doctors

Doctor Waleed Alghazali

Email: wwwlifepharmacy@gmail.com

Tel:313-846-2000

Fax:313-846-2221

4025 Maple St

Dearborn MI 48126










10am-6pmن��� م� �����ي� ��� �����


توصيل مجاني

�جو�� م�ج� ������



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

أبريل 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 003676

        Arabs Today العرب اليوم

مشروع لم يكتمل

مرت أربع عرشة سنة عىل اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني األسبق رفيق الحريري يف فرباير 2005، لكن 

الرجل الذي ينحدر من عالم املال واألعمال لم يقترص 
تحوله فقط من رجل أعمال إىل نجم سيايس يبحث 
الجميع عن حقيقة اغتياله، بل أصبح فكرة ال تموت 
ليس فقط يف أذهان حاميل الفكر السيايس الحريري 

أو الطائفة السنية، بل أيضا يف مخيالت الكثري مّمن 
يعتنقون دينا آخر أو كانوا من طائفة مغايرة أو لهم 

مشاريع سياسية أخرى، حيث إن الحريري ترك إرثا 
مكنه من اخرتاق مختلف الطوائف اللبنانية عرب بعثه 

منذ دخوله عالم السياسة مشاريع اقتصادية، وأخرى 
تعليمية كانت من أبرزها “مؤسسة الحريري” التي 

حاول عربها بعث جيل جديد من اللبنانيني بال تفرقة، 
إاّل أن ذلك اصطدم بمشاريع إقليمية أخرى حادت عن 

سكة الحريرية.
بريوت - تعرف اللبنانيون عىل رئيس الوزراء الراحل 
رفيق الحريري من خالل مؤسسات ظهرت يف أواخر 

سبعينات القرن املايض حملت اسم الرجل أو عرف أن 
له عالقة مبارشة بها.

وعىل الرغم من أن العديد من تلك املؤسسات ارتبطت 
باسم الوافد الجديد آنذاك عىل السياسة اللبنانية، إال 

أن أبرزها كانت “رشكة أوجيه” و”مؤسسة الحريري”.
ظهر الحريري كشخصية آتية من عالم األعمال يعمل 
عىل تخليص بلده من براثن الحرب األهلية واستعادة 

الصورة الجميلة للبنان.
وفيما تعّود اللبنانيون عىل التعايش مع حالة الحرب 
ومشاهد الدمار واملركبات العسكرية وظواهر السالح 

والتسلح، جاء الحريري بجرافاته وعتاد البناء 
واإلعمار وأدوات إزالة كوارث الخراب.

غري أن بناء الحجر يف عرفه كان يحتاج إىل بناء البرش. 
البعض يف هذا اإلطار يتحدث عن “جيل الحريري”.

ظهرت “مؤسسة الحريري” عام 1979 يف مسقط 
رأس رفيق الحريري، صيدا، عاصمة جنوب لبنان. 

عرف للمؤسسة نشاط محدود يف املدينة ويف منطقة 
الجنوب. غري أن املؤسسة عرفت الحقا حني تحولت 

إىل دينامية عمالقة نفّذت برنامجا طموحا لتقديم منح 
دراسية للطالب اللبنانيني يف الخارج.

حدث هذا التحول عام 1983، أي قبل 6 سنوات من 
إبرام االتفاق الذي أنهى الحرب األهلية اللبنانية 

)1990-1975( يف مدينة الطائف يف السعودية عام 
.1989

ويعترب مرشوع رفيق الحريري التعليمي أهم إنجازات 
الرجل الذي خاطب من خاللها املجتمع اللبناني عن 

طريق التحصيل العلمي، خصوصا ذي املستوى العايل 

يف كربيات الجامعات بأنحاء العالم.
تحولت املؤسسة الصيداوية إىل مؤسسة لبنانية 

انتقلت إدارتها إىل العاصمة بريوت. وتتحدث 
اإلحصاءات عن أن “مؤسسة الحريري” وفرت تمويل 

املنح الدراسية الجامعية لطالب بلغ عددهم 35 ألف 
طالب من الشباب اللبناني من كافة الطوائف الدينية، 
مّمن التحقوا بعدد من الجامعات املرموقة يف الخارج؛ 

يف الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وأسرتاليا 
وإيطاليا، وقد فاق إجمايل ما أنفق يف هذا العمل 

الخريي مليار ونصف املليار دوالر.
غري أن جهود “مؤسسة الحريري” أيقظت قلقا لدى 

كل الطبقات السياسية اللبنانية التي فوجئت بسلوك 
جديد يستخدمه رجل طموح، عىل نحو يهدد النفوذ 
التقليدي لبيوتات سياسية داخل الطوائف اللبنانية.

مؤسسة الحريري كانت توزع منحا 
دراسية عىل الطالب اللبنانيني 

من مختلف الطوائف الدينية 
دون أي تمييز سيايس أو 

مناطقي أو مذهبي

وكمن مصدر القلق 
آنذاك يف أن “مؤسسة 

الحريري”، وفقا 
لتعليمات مؤسسها، 

كانت توزع املنح 
الدراسية عىل الطالب 

اللبنانيني دون أي 
تمييز سيايس أو 

مناطقي أو مذهبي، وأن 
االستفادة من هذه املنح 
لم تكن حكرا عىل طالب 

الطائفة السنية التي 
ينتمي إليها الحريري، 
كما هو املعتمد من قبل 

بعض املموّلني اللبنانيني الذين 
كانوا يستخدمون الجمعيات 

الخريية للنفاذ إىل السياسة داخل 
طوائفهم.

واحتار املراقبون يف تفسري 
املغزى السيايس 

لـ”تسلل” الحريري 
نحو كافة الطوائف 

اللبنانية من 
خالل منحه 

الدراسية. 
وقد 

كان سورياليا أن يستفيد طالب لبنانيون من املنح 
الدراسية لـ”مؤسسة الحريري” فيما قادة الطوائف 

الذين ينتمون إليها هم خصوم للحريري، ال بل قد 
ظهر الحقا أن البعض من أبناء السياسيني اللبنانيني 

ناصبوا رفيق الحريري الخصومة والعداء وقد كانوا من 
ضمن الطالب املبتعثني لـ”مؤسسة الحريري”.

غري أن مبادرة الحريري يف شقيها الخريي والسيايس 
لم تستطع تغيري البنية السياسية املتشظية طائفيا. 
ولم يستطع الحريري مصادرة والءات تقليدية لطاملا 

انجذبت نحو الزعامات التقليدية لطوائفها أو تلك 
التي استحدثتها الحرب األهلية.

وباستثناء االستقطاب الالفت الذي شكله الحريري 
داخل الطائفة السنية يف لبنان، فإن عبوره نحو 

الطوائف األخرى بقي محدودا، يكاد يكون تكنوقراطيا، 
ليس بسبب فشل مقارباته السياسية والخريية 
الرتبوية، بل بسبب املقاومة الرشسة التي 

مارسها أمراء السياسة والحرب عىل رفيق 
الحريري، والذين استقووا بالوصاية 

السورية لوضع حدود لطموحات 
الرجل.

فكان أن توقف الحريري عن طرق 
أبواب الطوائف األخرى، السيما 

الشيعية، وكان أن منع الرجل 
من زيارة مناطق سنية لبنانية 
يف البقاع والشمال اللبنانيني 

باعتبارهما ضمن مناطق تدخل 
تحت النفوذ املبارش لدمشق.

وإذا ما حاول املراقب رصد مصري 
جيل الخريجني الذين استفادوا 

من منح “مؤسسة الحريري”، فإن 
االستنتاج يقود إىل أن “جيل 

الحريري” لم يكن بالرضورة 
حريريا، وإن تأثر بظاهرة 

رفيق الحريري.
وقد يجوز الحديث 

عن “جيل 
الحريري” 

بشكل أدق 
داخل 

الطائفة السنية باملعنى العددي للكلمة، لكن هذه 
التسمية ال ترتبط فقط بخريجي “مؤسسة الحريري”، 

لكنها تنسحب عىل كافة الكتلة االجتماعية الشابة 
التي شهدت سنوات صعود رفيق الحريري وفجعت 

بمقتله عام 2005.
وإذا ما عرفت املؤسسات اإلدارية والسياسية والبلدية 

اللبنانية أسماء أتت مبارشة من لوائح الخريجني 
الذين استفادوا من برنامج املنح الدراسية لـ”مؤسسة 

الحريري”، إال أن جل الخريجني انترشوا داخل 
مؤسسات القطاع الخاص، سواء يف لبنان أو يف الخارج. 

بمعنى أن “مؤسسة الحريري” ساهمت يف توسيع 
مساحة الخريجني دون أن يرتبط األمر بخلق واقع 

لبناني جديد عىل املنوال العابر للطوائف الذي كان 
يبرش به رفيق الحريري.

ويسجل لرفيق الحريري، سواء تقّصد ذلك أم ال، 
أنه لم يربط منح مؤسسته بوالء املستفيدين منها. 

والظاهر أن الرجل كان يريد لتلك املنح الدراسية أن 
تخلق دينامية سياسية أراد استثمارها داخل تجربته 
يف الحكم والسياسة، كما كان يطمح إىل أن توفر عودة 

الخريجني مناخا اجتماعيا وبيئة علمية قادرة عىل 
حمل مرشوعه السيايس التنموي واالنخراط داخله.

ويعترب املراقبون أن الحريري عمد إىل تحضري األدوات 
وخلق جيل جديد متخلص من مفردات الحرب األهلية 

وقواعدها االيديولوجية. غري أن اصطدامه بمرشوع 
سيايس محيل إقليمي مضاد، كبح جماح ذلك املرشوع 
وتلك الطموحات إىل أن تم اغتياله. ويضيف املراقبون 

أن غياب الرجل قطع ذلك التواصل املفرتض بني 
دينامية املنح الدراسية ودينامية تشكيل قوة ضاربة 

تتسلح بها الحريرية السياسية.
وتالحظ بعض املراجع السياسية التي واكبت رفيق 

الحريري، أن مبادرة “مؤسسة الحريري” الرتبوية لم 
تكن إال تفصيال داخل مرشوع الحريري الكبري، وأن 

الجيل الذي أراده الحريري مواكبا ملسعاه لم يكن 
يرتكز عىل خريجي مؤسسته إال بقدر محدود جدا.

ويضيف هؤالء أن خريجي “مؤسسة الحريري” عاشوا 
تجاربهم الشخصية والسياسية واالجتماعية واملهنية 

بشكل منفصل عن الحريرية السياسية، وأن كثريا 
منهم اختار البقاء خارج البالد.

وتلفت هذه املراجع إىل أن هذه الحقيقة ربما هي تلك 
التي قد يكون سعى رفيق الحريري إليها، بمعنى 

أن يسهم عرشات اآلالف من الخريجني املنتمني إىل 
عرشات اآلالف من العائالت اللبنانية يف إحداث تطور 
نوعي ما داخل املجتمع اللبناني، وليس تطورا داخل 

الحريرية السياسية بالذات.

من يكمل 
مشروع الحريري 

في بناء البشر 
والحجر

مؤسسة الحريري وسعت مساحة الخريجني دون خلق لبنان جديد، 
واالصطدام بمرشوع إقليمي مضاد كبح جماح برنامج طموح.
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Arab Countries Hold 
Off Further UN Action 
Over US Golan Move

U S President Donald Trump and Israel’s Prime Minister Benjamin 
Netanyahu hold up a proclamation recognizing Israel’s 

sovereignty over the Golan Heights as Netanyahu exits the White 
House from the West Wing in Washington, US March 25, 2019. 
REUTERS
New York- Arab countries met at the United Nations to discuss 
US President Donald Trump’s decision to recognize the Israeli 
annexation of the occupied Golan Heights, but no decision was 
made about proposing a UN resolution condemning the US move, 
diplomats said.
Tunisian Foreign Minister Khemaies Jhinaoui said there is currently 
no need to pressure for further action to reaffirm the UN resolution 
calling on Israel to withdraw from the Golan.
“The Security Council has already adopted a resolution,” Jhinaoui 
told reporters, citing Resolution 497, which declared Israel’s 
annexation claims null and void.
“That resolution saying this is a territory occupied by Israel and 
has to be liberated is very clear, so there is no need to take action, 
I think, no need now,” he said when asked about a possible new 
resolution.
Arab League Ambassador Maged Abdelaziz said the US decision 
would be discussed at a meeting between Russian Foreign Minister 
Sergei Lavrov and Arab ministers in Moscow next week.
At an Arab League summit in Tunis last month, leaders slammed 
Trump’s decision in December 2017 to recognize Jerusalem as 
Israel’s capital.
Notably, Syria didn’t attend the meeting because its membership 
was still suspended by the AL.
At a Security Council meeting last month held at Syria’s request, 
Trump’s decision was denounced as a violation of international law 
as enshrined in UN resolutions.
The four other permanent council members — Britain, China, 
France, and Russia — said they would continue to view the Golan as 
Israeli-occupied territory.
Trump was widely criticized when he signed a declaration last 
month, in which the United States recognized Israel’s annexation of 
the Syrian Golan Heights it had occupied in 1967.

T ripoli -  Field Marshal Khalifa Haftar, whose 
forces are battling to seize the capital Tripoli, is 

widely seen as a hawk hunting for greater power in 
violence-wrecked Libya. 
White hair framing his stark black eyebrows, the 
75-year-old former army officer presents himself 
as Libya’s savior in the face of a growing militant 
threat. 
But his opponents accuse of him of seeking to 
establish a new military dictatorship in the oil-rich 
North African country.
A key player in Libya since it spiraled into chaos 
after the ouster and killing of longtime strongman 
Moammar Gadhafi in 2011, Haftar groups all of 
his opponents under two labels: “terrorists and 
mercenaries.”

His self-proclaimed Libyan National Army launched 
an offensive to take Tripoli, seat of the UN-backed 
Government of National Accord (GNA) led by Fayez 
al-Sarraj.
Vowing to “cleanse” the country of militants, 
Haftar’s forces pushed hardline militias out of the 
eastern city of Benghazi in 2017 after a deadly 
three-year battle dubbed “Operation Dignity”. 
To reaffirm his military clout, he quickly launched a 
successful operation to oust Islamist militias from 
the city of Derna, which had been the only part of 
eastern Libya out of his control.
Capitalizing on that success, his forces in January 
launched a new offensive into the oil-rich desert 
south, ostensibly aimed at wiping out “terrorists” 
and criminal groups.

They quickly overran the region’s largest city and a 
major oil field without a fight, before turning their 
sights on the capital this month.
Originally from Cyrenaica in Libya’s east, Haftar 
took part in the 1969 coup which brought Gadhafi 
to power.
He served in Gadhafi’s armed forces but fell from 
grace when he was captured by troops from Chad 
during Libya’s ill-fated 1978-1987 conflict with its 
southern neighbor.
After more than two decades living in the United 
States, in 2011 he returned home to take part in the 
uprising against Gadhafi.
Three French troops were killed in a 2016 helicopter 
crash in Libya while on an intelligence gathering 
mission for Haftar’s forces.

Khalifa Haftar, Rising Power Amid Libya’s Chaos

 بريوت: رّجح األمني العام لـ » حزب الله
 السيد حسن نرصالله  احتمال نشوِب حرٍب مفاجئة مع  

إرسائيل  هذا الصيف يف  لبنان
وبحسب ما جاء يف تقرير تنرشه صحيفة »الراي« 

الكويتية يف عددها الصادر يوم األحد، فإن نرص الله ويف 
لقاٍء خاص مع قادة املناطق يف الحزب، طَلَب من رجاله 

عدم إخفاء الحقيقة وإمكانات اندالع الحرب وإطالع 
العائالت وأهايل القرى عىل هذا االحتمال.

ونقلت »الراي« عن نرص الله تأكيده »أنني قد ال أبقى 
بينكم فرتة طويلة وقد يذهب )ُيقتل( معي أكرث قادة 
الصف األول وبالتايل من املمكن أن تنجح إرسائيل يف 

اغتيال القادة. إال أن هذا ال يعني نهاية »حزب الله« الذي 
ال َيعتمد بوجوده عىل األفراد بل هو جزء من  املجتمع 

اللبناني  الباقي يف هذه البالد«. ولم ُيْخِف أمني عام »حزب 
الله« ان إجراءاٍت قد اتخذت حتى يف الحاالت القصوى 

وقتْل القادة، فال داعي للتساؤل«.
ولفت نرص الله إىل أن »هناك دالئل كثرية عىل أن إرسائيل 

تسعى ملفاجأة الجميع، مثل  حرب 2006 . إال أن رئيس 
الوزراء اإلرسائييل  بنيامني نتانياهو  ليس مثل رئيس 

د. ومثلما  الوزراء اإلرسائييل السابق ايهود أوملرت املرتدِّ
فعلْت إرسائيل يف غزة العام 2008 فمن املحتمل أن تفعل 

اليشء نفسه العام 2019 بهدف إزالة التهديد القادم 
من حزب الله إىل األبد. ولذلك فإن عىل الشعب اللبناني 

والبيئة الحاضنة أن تستعّد لكل االحتماالت«.
وبحسب تقدير »حزب الله«، فإن من املحتمل أن تُْخيل 
إرسائيل كل املستوطنني من الناقورة وحتى مزارع شبعا 

يف حال اندالع الحرب ملنْع »حزب الله« من العبور 
وأْخذ هؤالء كرهائن. وتَستخدم إرسائيل هذه الخطة 

كاسرتاتيجية دفاعية متحرّكة بهدف محارصة وقتْل القوة 
املهاجمة.

وأكدت مصادر مطلعة أن »نرص الله لم يكن يوماً بهذا 
التشاؤم، مما رفع احتمال الحرب مع إرسائيل من 50/50 

اىل 70/30 نسبياً«. ال يعلم أحد مدى عنِف الحرب املقبلة، 
إال أن االعتقاد السائد أن إرسائيل تملك بنك أهداف 

بنحو 1000 اىل 2000 هدف لتدمريهم يف األيام األوىل من 

الحرب. وكذلك من املؤكد أن إرسائيل ستبدأ الحرب إذا 
عرفت مكان نرص الله لتغتاله. وهذا ثمٌن تستطيع القيادة 

اإلرسائيلية مقاِبله إقناع الرأي العام الداخيل باآلالف 
التي ستدفعها يف حال إرسال »حزب الله« صواريخه إىل 

الجبهة الداخلية.
ويأتي تَوقُّع نرص الله املتشائم كتحذيٍر لقادته التخاذ 

كل تدابري الحيطة والحذر واإلبقاء عىل حال التأهب كي 
ال يتفاجأ أحد. وهناك اعتقاد سائد أن إرسائيل وأمريكا 

وبريطانيا سيكونون رشكاء يف أي حرٍب مقبلة.
ويأتي هذا االحتمال وسط وْضع اقتصادي حرج يمّر فيه 
ل حرب مدّمرة. إال أن كل الظروف  لبنان يصعب معه تََحمُّ

مالئمة كي يستغلّها نتانياهو وخصوصاً أن الوضع 
اإلقليمي والدويل فريٌد من نوعه حيث لم تعد إرسائيل 

عدّوة لدوٍل عّدة يف املنطقة بل أصبحت كذلك إيران 
ورشكاؤها وباألخّص »حزب الله«.

وأكدت املصادر املطلعة أن »الرتسانة التي يملكها »حزب 
الله« كافية إلطالق مئات الصواريخ العشوائية والدقيقة 
يومياً ولفرتة طويلة جداً من الزمن. وكذلك أنهى »حزب 

الله« بناء خنادقه ومدنه تحت األرض لتُْشِبه أنفاق 
باريس املشهورة، أو جبنة »الغرويري«، التي تكسوها 
الثقوب. أما من الناحية املادية فلم يعد »حزب الله« 

يحتاج إىل مبالغ ضخمة ألن وجوده عىل الخط األمامي يف 
سوريا قد تَقَلّص إىل الحد األدنى«.

وهنا السؤال: هل تتقّبل إرسائيل وجود جيٍش مدرَّب 
ومنظَّم غري نظامي عىل حدودها بعدما استحدث نتانياهو 

اسرتاتيجية عسكرية جديدة؟ يعتقد »حزب الله« ان 
نتانياهو تخىل عن  سياسة  ديفيد بن غوريون، مؤسس 

الدولة الصهيونية وأول رئيس وزراء إلرسائيل، التي 
تنّص عىل »نقْل املعركة إىل أرض العدو«، واتبع سياسًة 

جديدة تقوم عىل أخذ املبادرة وإزالة كل التهديدات 
والقضاء عليها. ولهذا رضَب الطريان اإلرسائييل مواقع 
يف العراق )قصف مراكز الحشد الشعبي( ويف سوريا 

كلّما علِم بوجود أسلحة متطورة أو مستودعات سالح 
وذخرية. ويعيش نتانياهو يف زمٍن ُشّل فيه الجيش العراقي 

والسوري ولم تعد دول عدة يف املنطقة تشكل خطراً عىل 

إرسائيل. ويبقى فقط الخطر القادم من إيران و«حزب 
الله« يف لبنان. فلماذا يتعايش نتانياهو مع هذا الخطر؟

ال ُيتوقّع الكثري من روسيا التي تحاول أن يكون لها موطئ 
قدم يف لبنان. ولذلك فهي ال تريد الرئيس السوري بشار 

األسد قوياً، َيْعتمد عىل حليف قوي مثل »حزب الله«. 
وبإزاحة األسد سيتسنّى لروسيا عقْد صفقة مع أمريكا 

والتوصل إىل إعادة سيطرة دمشق عىل إدلب وانسحاب 
أمريكا من الحسكة – دير الزور والتنف مقابل إزاحة 

شخص األسد. وهذا ما تقْبل به واشنطن.
ولكن ملاذا هذا التشاؤم املفاجئ؟ يراقب »حزب الله« 
حركة القوات الجوية والبحرية األمريكية يف املنطقة، 

وسلوك نتانياهو مع غزة )يعطيها ما تريده من مساحة 
بحرية وعبور بكفالة ورعاية مرص رشط أن تبقى عىل 

الحياد يف حالة حرب مع حزب الله(، ودْعم الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب الال محدود لرئيس الوزراء 

االرسائييل، وإضافة »حزب الله« عىل الئحة اإلرهاب من 
دول عدة، والتحذيرات املتكررة من أمريكا للبنان والعداء 
إليران ومحارصتها، وانتصار اليمني املتطرّف يف إرسائيل 

لة اىل الصيف املقبل. وأخرياً صفقة القرن املؤجَّ
ولكن كيف ستكون ردة الفعل؟ إيران و«حزب الله« يف 

موقٍف دفاعي غري ُمباِدر بالهجوم. وقد تُطَوِّر إيران 
قدراتها النووية لتكون كارِسة للتوازن وقلْب الطاولة عىل 

رأس الجميع لوقف احتمال الحرب بنظرها. أما »حزب 
الله« فقد اتخذ تدابري ملواجهة بنك األهداف اإلرسائييل 

وتّم إفراغ املئات من املواقع والتخيّل عنها وتفويض 
الصالحيات العسكرية للقادة امليدانيني ووْضع خطط 

احتياطية ألسوأ سيناريو.
ونفى مصدر مقرب من »حزب الله« ما ورد يف صحيفة 

الرأي الكويتية عن لقاء جمع االمني العام للحزب حسن 
نرص الله بمسؤويل املناطق، معترباً ان كل ما ورد يف املقال 

نقال عنه غري صحيح وهو من نسج خيال الكاتب.
واكد املصدر أن آخر لقاء داخيل عقده نرص الله حصل 

قبل اسابيع ورُسب بعض مضمون حديثه حينها اىل 
االعالم.

صحيفة كويتية عن نصر الله : قد ال أكون بينكم واحتمال 
الحرب مع إسرائيل مرتفع هذا الصيف... والحزب ينفي!
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الجزائر – بنفس الطريقة تقريبا، التي ميزت الحراك 
االحتجاجي الذي عرفته تونس ومرص يف عام 2011، نجح 

الشعب الجزائري الذي رفع شعارات سياسية أفضت إىل نهاية 
حقبة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أعلن استقالته من 

منصبه وتنحيه عن السلطة بعد عقدين من الحكم يف تحقيق 
تغيري سيايس يبقى محفوفا باملخاطر.

ويرى خرباء أن استقالة بوتفليقة تلهم املحتجني يف دول أخرى 
يف املنطقة لكن “من غري املرجح” أن ترتك أثرا مماثال ملسار الثورة 

التونسية عام 2011.
ورّحب ناشطون مرصيون عىل شبكات التواصل االجتماعي 

لعبوا دورا أساسيا يف التعبئة الشعبية التي أدت إىل تنحي 
الرئيس حسني مبارك عن السلطة عام 2011، “باالنتصار 

التاريخي” للجزائريني.
وكتب املدّون عبدالرحمن منصور، أحد ناشطي مجموعة عىل 

فيسبوك كانت بارزة جدا يف األشهر التي سبقت سقوط مبارك 

“مربوك للجزائريني” ُمعربا عن أمله يف أن تنعم كل دولة وكل 
شعب عربي بالحرية “يف أحد األيام”.

من جهته كتب الخبري السيايس سليم خراط “نعيش مجددا 
ثورتنا التونسية عرب أصدقائنا الجزائريني، وهو أمر جيد العودة 

إىل األمور الجوهرية يف حني كانت تونس تجهد يف السنوات 
املاضية للتقدم”.

ويف 2011 تمكّنت السلطة الجزائرية من ضبط بوادر انتفاضة 
بسبب ذكريات عقد الحرب األهلية )2002-1992( التي ال تزال 

ماثلة يف األذهان، ومستعينة بعائدات النفط للرد عىل املطالب 
االجتماعية امللحة.

ويف السودان يواجه نظام الرئيس عمر البشري الذي يحكم البالد 
منذ 30 عاما، تظاهرات انطلقت قبل أكرث من ثالثة أشهر بسبب 

املصاعب االقتصادية والتضخم، فيما يعتزم معارضون توجيه 
دعوة جديدة للتظاهر يف 6 أبريل.

وقال الخبري السيايس التونيس حمزة مدبب “هذا يذكر أنظمة 

مثل مرص بأنه ال يشء يعترب حقا مكتسبا”، مضيفا “لكن ال يزال 
من غري املرجح” أن يرتك رحيل بوتفليقة أثرا يجر دوال أخرى يف 
املنطقة إىل نفس الوضع يقارن بذلك الذي حصل عام 2011 مع 

رحيل الرئيس التونيس زين العابدين بن عيل.
وذكر بأن حركات االحتجاج متنوعة جدا “واملتظاهرون 

استخلصوا العرب من 2011 حني رأوا سوريا وليبيا تغرقان يف 
الفوىض”.

وتابع مدبب أن رحيل بوتفليقة “يظهر أّن الربيع العربي ال يزال 
ديناميا، ألن األمل بالتغيري ال يزال قائما”. لكنه أشار إىل أن 

الناس يأخذون املزيد من االحتياطات لتجنّب “أن تتحّول اآلمال 
إىل كوابيس”.

وتقول الباحثة األملانية إيزابيل فريينفيلس إن “القادة عىل غرار 
املجتمعات املدنية يستخلصون العرب مما حصل يف الجزائر: 

النجاح الذي يمكن أن تحققه حركة سلمية بالكامل”.
وتضيف يف الجزائر، بدت قوات األمن التي ال تزال ماثلة لديها 

ذكرى العقد األسود، مرتددة يف التدخل مقارنة مع دول أخرى. 
وأضافت فريينفيلس “لكن األنظمة التي تتحىل بضبط نفس 

أقل يمكن أن تتشدد وترى يف ذلك سببا )إضافيا( لقمع حركات 
سلمية بالقوة”.

وفيما سارعت واشنطن وباريس وموسكو إىل إصدار ردود فعل 
عىل أحداث الجزائر، بقي قادة املنطقة من املغرب املجاور وصوال 

إىل دول الرشق األوسط، صامتني عموما.
وقالت الباحثة األملانية إن “الحكومات حذرة جدا، حتى يف 
تونس الديمقراطية، ألن األمور لم تنته بعد وال أحد يريد أن 

ينتهي به األمر يف الجانب الخاطئ”.
من جهته قال املحلل الجيوسيايس ميخائيل العياري لوكالة 

فرانس برس “كل زعزعة استقرار تخيف تونس التي تعترب 
الجزائر سورا” يف حني أن التعاون األمني بني البلدين يعترب مهما 

جدا. وأضاف “ال أحد يف املنطقة يريد التدخل، وال حتى دول 
الخليج”.

هل تنتقل عدوى الحراك الجزائري إلى دول أخرى؟

االسم الرسمي للجيش الجزائري، منذ االستقالل، 
هو »الجيش الوطني الشعبي«. ويضم هذا الجيش 
الذي تعود نواته إىل مرحلة النضال االستقاليل من 

الفروع العسكرية املسلحة: القوات الربية )سالح 
الرب( والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع 

الجوي عن اإلقليم والحرس الجمهوري و»قوات 
النخبة« والدرك الوطني، وتعمل هذه الفروع تحت 

إرشاف قيادة هيئة األركان برئاسة الفريق أحمد قايد 
صالح قائد األركان نائب وزير الدفاع الوطني.
وفق املصادر، يعد الجيش الجزائري بني أكرب 

الجيوش يف العالم العربي عىل صعيد عدد العنارص 
الجاهزة تحت السالح، ويقّدر عدده بأكرث من 

510 آالف مجند. وعىل صعيد املدارس العسكرية 
املولجة بإعداد عنارص الجيش، فإن يف طليعتها 

أكاديمية رششال العسكرية، إىل الغرب من العاصمة 
الجزائر. وهذه األكاديمية – التي تضم كلية أركان 

للتدريب املتقدم – ال تتوىل فقط إعداد ضباط 
الجيش الجزائري، بل تعد أيضاً ضباطاً من خارج 
البالد، وال سيما من الدول العربية واألفريقية. وإىل 

جانب أكاديمية رششال، تتوفر الجزائر راهناً عىل 
العرشات من املدارس واملعاهد العسكرية من كل 

االختصاصات مثل القوات الربية واملدرعات ومدفعية 
امليدان والقوات الخاصة. أيضاً، تملك الجزائر قاعدة 

للتصنيع وتصليح العتاد العسكري تنتج املركبات 
املدرعة، كما تصنع كل ما تحتاجه من األسلحة 

الخفيفة واملتوسطة.
أما عىل صعيد قيادة الجيش، وعملياً، املؤسسة 

العسكرية، فلقد تعاقب عىل قيادة )رئاسة( األركان 
ومنصب وزير الدفاع، منذ االستقالل عام 1962 

الرؤساء والقادة التالية أسماؤهم:
■ هواري بومدين، توىل قيادة )رئاسة( األركان 

ومنصب وزير الدفاع من 27 سبتمرب )أيلول( 1962، 
يف عهد الرئيس أحمد بن بلة، محتفظاً باملنصبني بعد 

انقالب 1965 الذي قاده بومدين وتوىل بعده الحكم 
رئيساً للبالد حتى وفاته يف أواخر ديسمرب )كانون 

األول( 1978.

■ الشاذيل بن جديد، توىل وزارة الدفاع يف مارس 
)آذار( 1979. واستمر يف املنصب حتى يوليو )تموز( 

1990. وتوىل رئاسة الجمهورية حتى 11 يناير )كانون 
الثاني( 1992.

■ خالد نزار، توىل رئاسة األركان، يف عهد الرئيس 
بن جديد، بني نوفمرب )ترشين الثاني( 1988 ويوليو 

1990، ومنصب وزير الدفاع من يوليو 1990 إىل يوليو 
.1993

■ األمني زروال، عني وزيراً للدفاع يف 10 يوليو 
1993. وإثر فراغ دستوري توىل فيه السلطة املجلس 

األعىل للدولة، اختري رئيساً للدولة 30 يناير 1994 
واستمر حتى 16 نوفمرب 1995، ثم انتخب رئيساً 

للجمهورية يوم 16 نوفمرب 1995 واستمر إىل 27 أبريل 
)نيسان( 1999.

■ محمد العماري، أسند إليه منصب رئيس 
األركان يوم 10 يوليو 1993. استمر يف عهد رئاسة 

زروال ثم رئاسة عبد العزيز بوتفليقة حتى أغسطس 
)آب( 2004.

■ عبد العزيز بوتفليقة )رئيس الجمهورية 
الحايل(، توىل وزارة الدفاع يوم 5 مايو )أيار( 2003 

وظل يف املنصب ألكرث من 15 سنة.
■ أحمد قايد صالح، توىل قيادة األركان منذ 

أغسطس 2004. ونائب وزير الدفاع منذ سبتمرب 
.2013

الجيش الجزائري... ابن ثورة االستقالل 
وسند النظام السياسي
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أغيثوا أهلكم في اليمن 

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

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

P.O Box: 941112 Plano, TX 75094
Head office: 7340 HWY 78, Suite # 270 Sachse, TS 75048
Phone: 1-800-425-1647 Fax: 972-372-0325
New York office: 186 Avenue s, Brooklyn, NY 11223
Phone: 718-339-7700 Email: info@purehands.org   Website: www.purehands.org

PURE HANDS

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

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

أبريل 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 004076



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

15234 Michigan Ave. Dearborn MI 48126

Tel:313-429-9510 Fax:313-429-9530
E-mail: Askar.Alabasi@Gmail.com

الخصوصیة واالحترافیة- الحصول

على اكبر مردود ضریبي - السرعة والدقة

والخبرة في المعامالت
$6431

$5716

$3461

$519

$2000

$2500

$1200




























































• IRS & State 
Representation 

• Business Taxes
• Personal Taxes
• Incorporation 
• Payroll
• Financial Planning
• Electronic Filing

The Nagi Building 
13710 Michigan Ave.
Dearborn. MI 48126
Tel: 313-583-4400
Fax: 313-583-4403
info@nagicpa.com

You can file your taxes online, on 

your own, at the lowest price by 

visiting our website.

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.

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 15 عام شركتنا التي ستقف بجانبك بدون تردد وتحت أي اعتبار في أي مكان وزمان

تمثيلكم أمام 	 
مصلحة الرضائب

رضائب املحالت 	 
الرضائب الشخصية 	 
تأسيس الرشكات 	 
 جداول الرواتب 	 
التخطيط املايل 	 
التعبئة اإللكرتونية	 

Gihad M. Nagi ,CPA, MST
محاسب قانوني معتمد

3306 Caniff St. Hamtramck, MI 48212
Tel : 313.870.9748 - Fax: 313.871.0920 - ghamdan09@yahoo.com
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وأوضحت فرياال أن الدراسة التي نرشت يف 
مجلة »جاستس كوارتريل« وجدت أن هوية 

مرتكب الجرم تؤثر بشكل رئييس عىل التغطية 
اإلخبارية ألي هجوم إرهابي. إىل جانب عوامل 
أخرى ولكن بدرجة أقل. ويشري مؤلفو الدراسة 

إىل أنه يف الواليات املتحدة، »يميل الناس إىل 
الخوف من اإلرهابي املسلم، بينما يتجاهلون 
تهديدات أخرى«. يسلط البحث الضوء عىل 

االختالل الخطري يف التغطية اإلخبارية.
وقالت أليسون بيتوس، وهي زميلة مديرة 
يف مبادرة »الرصاع بني الثقافات والتطرف 

العنيف«: »إن ما يثري الدهشة بشكل خاص هو 
الكم الهائل من التغطية املمنوحة لحفنة صغرية 

من اإلرهابيني املحليني الذين كانوا مسلمني 
ومن خارج الواليات املتحدة. لقد استأثرت هذه 

األقلية الصغرية من مجموعة البيانات بقدر 
كبري جًدا من التغطية«.

من أصل 136 هجوًما إرهابًيا وقع يف الواليات 
املتحدة عىل مدى 10 سنوات خضعت للدراسة 

ـ تضيف فرياال ـ ارتكب املسلمون يف املتوسط   
%12.5 من الهجمات فقط، لكنهم تلقوا أكرث من 

نصف التغطية اإلخبارية.
ووجد فريق البحث أن عوامل أخرى غري دين 

مرتكب الجريمة تؤثر أيًضا عىل التغطية. 
فعند القبض عىل املشتبه به، تحدث زيادة يف 
التغطية اإلخبارية بنسبة %287 يف املتوسط  

، وتحصل الهجمات ضد الحكومة عىل تغطية 
أكرث بنسبة %211. كما يؤثر عدد الوفيات 

يف هجوم معني عىل مدى التغطية. ووجدت 

الدراسة أيًضا أنه مقابل كل حالة وفاة إضافية، 
يحصل الهجوم عىل تغطية أكرث بنسبة 46%.

قادت الدراسة الدكتورة إرين كرينز، أستاذ 
مساعد يف جامعة أالباما وزميلة أبحاث ما 

بعد الدكتوراه يف جامعة جورجيا، وبيتوس، 
بالتعاون مع أنتوني ليميو، األستاذ يف جامعة 
والية جورجيا ومدير معهد الدراسات العاملية 

بالجامعة.
فحص الباحثون جميع الهجمات اإلرهابية 

التي وقعت يف الواليات املتحدة بني عامي 2006 
و2015 ـ تنوه فرياال ـ وباستخدام املعلومات من 

قاعدة بيانات اإلرهاب العاملي، راجعوا تغطية 
وسائل اإلعالم املطبوعة ووسائل اإلعالم عىل 

اإلنرتنت لتحليلها.
وقال ليميو: »عىل الرغم من أن البعض قد 
حصل عىل انطباعات بأن الهجمات التي 

يشنها املسلمون من املرجح أن تحظى باهتمام 
إعالمي أكرب، إال أننا وصلنا إىل حقيقة هذا األمر 
وقمنا بتحديده كمًيا. لم يعد األمر مجرد رأي أو 

وجهة نظر أو تخمني«.
وقال الباحثون: »إن هذه هي أول دراسة تبحث 

عىل وجه التحديد يف كيفية تأثري الجاني 
عىل التغطية عرب نطاق واسع من قضايا 

اإلرهاب. وهي تسلط الضوء عىل عدم املساواة 
يف التغطية اإلعالمية يف العرص الرقمي بعد 

هجمات 11 سبتمرب )أيلول( اإلرهابية. وأضافوا 
أن هذا االختالل يمكن أن يخلق تصورات 

خاطئة حول انتشار الهجمات والوقوع يف 
التحيز والتمييز«.

يف دراسة ثانية ـ تواصل فرياال كالمها ـ وجدت 
نفس املجموعة من الباحثني أن الثقة القوية يف 
العلوم هي العامل الرئيس يف تحديد ما إذا كان 

األمريكيون سيغريون التصورات الخاطئة حول 
خطر الهجمات اإلرهابية.

لم تكشف الدراسة التي نرُشت يف دورية 
»دراسات الرصاع واإلرهاب« عن مصدر 

املعلومات، وكمية التفاصيل عن الهجمات 
اإلرهابية، ومستوى الخوف من اإلسالم، وال فيما 

إذا كان الناس عىل استعداد لتحديث وجهات 
نظرهم أم ال.

كما وجد استطالع للرأي أجرته مؤسسة 
»جالوب« مؤخرًا أن نصف األمريكيني 

تقريًبا يعتقدون أنهم أو أحد أفراد العائلة 
من املحتمل أن يكونوا ضحية لهجوم 

إرهابي. ووفقًا ألرقام قاعدة بيانات 
اإلرهاب العاملي، فقد قتل 99 شخًصا 

يف 136 هجوًما إرهابًيا يف الواليات 
املتحدة منذ 11 سبتمرب.

تنقل فرياال عن ليميو قوله إن 
الدراستني تسلطان الضوء عىل قضية 
أكرب، لوسائل اإلعالم والجمهور بوجه 

عام، يف عرص املناقشات حول »األخبار 
الكاذبة« ووفرة مصادر املعلومات. 

وأضاف: »إن الدراستني األخريتني هما 
جزء من مجموعة أكرب من األسئلة حول 

ما يعتقده الناس بشأن اإلرهاب، وكيف 
يفهمون التهديد الفعيل الذي يشكله – 

هذه األرقام تثبت أن اإلعالم الغربي 
»يشيطن« المسلمين عن عمد

 ترجمة وتحرير : عبدالرحمن النجار

قالت أنا فرياال يف مقال لها عىل موقع جامعة جورجيا األمريكية: »إن دراسة بحثية أجرتها الجامعة أثبتت أن الهجمات اإلرهابية 
التي ينفذها مسلمون تحظى بتغطية إعالمية تزيد بنسبة %357 عن تلك الهجمات التي ترتكبها مجموعات أخرى«.

Terror Attacks By Muslims 
Get 357 Percent More Media 
Coverage Than Other Terror 
Attacks, Study Shows
Anna Varela

A TLANTA—Terror attacks carried out by Muslims receive on average 
357 percent more media coverage than those committed by other 

groups, according to research conducted at Georgia State University.
The study, published in Justice Quarterly, found perpetrator religion is a 
major predictor of news coverage of a terrorist attack. Other factors also 
drive coverage, but to a lesser extent. The study authors note that in the 
United States, “members of the public tend to fear the ‘Muslim terrorist’ 
while ignoring other threats.”
The research highlights a serious imbalance in news coverage.
“What was especially surprising was the sheer amount of coverage 
granted to the small handful of domestic terrorists who were both Muslim 
and from outside of the U.S.,” said Allison Betus, a Presidential Fellow with 
Georgia State’s Transcultural Conflict and Violent Extremism Initiative. 
“This tiny minority of the dataset accounted for a very large amount of 
coverage.”
Out of 136 terror attacks in the U.S. over a span of 10 years the authors 
studied, Muslims committed on average 12.5 percent of the attacks, yet 
received more than half of the news coverage.
The research team found that factors other than the perpetrator’s religion 
also affect coverage. When a suspect was arrested, there was a 287 
percent increase in news coverage on average, and attacks against the 
government received 211 percent more coverage. The number of fatalities 
in a given attack also affected the extent of coverage. The study found that 
for each additional fatality, an attack received 46 percent more coverage.
The study was led by Dr. Erin Kearns, an assistant professor at the Univer-
sity of Alabama and former post-doctoral research fellow at Georgia State, 
and Betus, working with Anthony Lemieux, professor at Georgia State and 
director of the university’s Global Studies Institute.
Researchers looked at all terror attacks in the U.S. between 2006 and 
2015. Using  information from the Global Terrorism Database, they re-
viewed national print and online media to analyze coverage.
“While some may have held impressions that attacks by Muslims are more 
likely to get more media attention, we got to the bottom of this and quan-
tified it,” Lemieux said. “It’s no longer opinion, perception or conjecture.”
This is the first study to specifically look at how perpetrator religion affects 
coverage across such a wide scope of terrorism cases, the researchers 
said. It highlights the inequity in media coverage in the digital age follow-
ing the Sept. 11 terror attacks.  The researchers said this imbalance can 
create misconceptions about the prevalence of attacks and fuel prejudice 
and discrimination.
In a related study, the same group of researchers found a strong trust in 
science is the overarching factor in determining if Americans will change 
misperceptions about the threat of terror attacks.
The research published in the journal Studies in Conflict & Terrorism found 
neither the information source, amount of detail about terror attacks, a 
person’s level of Islamophobia nor trust in media affected whether people 
were willing to update their views.
To read the rest of the article go to: www.news.gsu.edu
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ثمة رواج يف سوق الكتب )الغربية(، عىل وجه الخصوص منذ 
صعود تنظيم الدولة اإلسالمية والهجمات عىل »شاريل إيبدو«، 

حيث تُنرش بشكل شبه أسبوعي كتٌب جديدٌة تحوي صورًا 
مرعبًة عىل أغلفتها، أي هيئاٍت مقنَّعًة ومدافع رشاشًة ورايًة ما 

مخططًة بالعربية.
الجميع تقريًبا – كلُّ هؤالء الخرباء والنقَّاد واملراقبون وما عدا 

ذلك من التسميات التي يطلقونها عىل أنفسهم – يستميتون يف 
محاولة القفز وركوب قطار »الرشق الرسيع«، الذي يسري باتجاه 

املنفعة وإظهار الذات، بعد تكرار استعمال األحكام املسبقة 
ملجتمع األغلبية الغربي.

أيان هرييس عيل أيًضا ممن فعلوا هذا تماًما، والبعض ينظر إليها 
بصفتها »ناقدة اإلسالم« األكرث شهرة يف العالم. وقد نرُش قبل 
مؤخرًا كتابها »أصلحوا أنفسكم!« ولم تتناوله وسائل اإلعالم 

األمريكية وحدها بشكٍل إيجابٍي بل األملانية أيًضا.
الربنامج التلفزيوني »عناوين، أطروحات، أطباع« يف القناة 

األملانية األوىل ARD عىل سبيل املثال، جاد عىل أيان هرييس عيل 
بحلقٍة شاملٍة أُعلن عن موعد بثها من خالل استذكار ماضيها 

املرير املزعوم. األمر الذي تكرار مرَّات عديدة، حيث تمَّ توفري منرٍب 
أليان هرييس عيل يف برنامج »منتدى الجمعة« يف القناة األملانية 

الثانية ZDF وكذلك لدى إذاعة أملانيا. ولم يكُن هناك أيُّ نقٍد 
جذرٍي لشخص هرييس عيل باعتبارها داعيًة مزعومًة لإلصالح، 

إنما ُمِدحت عوًضا عن ذلك واعترُِبت »لوثر أنثوًيا« سيجلب 
قريًبا بالتأكيد الخالص الفعيل ملليار ونصف املليار مسلم فرًدا 

فردا. أما أنَّ لوثر الحقيقي كان معادًيا للسامية بحماس يف زمنه 
ودعا لحرق الكنس اليهودية، فتبدو حقيقًة قد تمَّ كبتها منذ 

فرتة طويلة.

اًما عدمًيا« اإلسالم بصفته »تقديًسا للموت هدَّ

باملناسبة، ال تقّل أيان هرييس عيل عن لوثر الحقيقي بأيِّ يشٍء 
فيما يخّص األحكام املسبقة والتعنُّت. فاإلسالم الذي يحمل 

اٌم  لديها العديد من الصفات من بينها أنه » تقديٌس للموت هدَّ
وعدمّي« ال بدَّ برأي هرييس عيل »من هزيمته«. ومن ترصيحاتها 

يف إحدى املقابالت التي أجرتها مع املجلة األمريكية »ريسون« 
أنه »يف وقت ما يحني أوان تدمري العدو«.

واليميني املتطرِّف واإلرهابي املعادي لإلسالم أندرس بريفيك، 
الذي قتل سبعة وسبعني شخًصا يف الرنويج يف شهر تموز/

يوليو 2011، برَّأته هرييس عيل سابقًا من أي ذنب، بقولها إنَّ هذا 
الشخص كان »مجبورًا عىل ارتكاب جريمته«.

ال يتحّمل بريفيك بحسب هرييس عيل ذنب القتل الجماعي، 
بل يتحمله »املدافعون عن التعددية الثقافية«. وكانت عبارة 
»لم يكُن لديه خياٌر آخر سوى اللجوء إىل العنف« من كلمات 
هرييس عيل يف حفل لدار النرش األملانية أكسل-شربينغر سنة 

ة  2012 حصلت خالله عىل جائزة تكريمية، حيث كانت ردَّ
فعل الجمهور تصفيق عارم. وكان بريفيك قد أورد يف كرّاسه 

الذي يشمل 1500 صفحٍة مقتطفات لكُتَّاب مثل هرنيك برودر، 
الذي كان جالًسا يف الصف األمامي يصفق بحماسة أثناء منح 

الجائزة، واقتبس بريفيك يف كرَّاسه كذلك مما كتبته أيان هرييس 
عيل.

بيت أكاذيب من ورق

انتقلت هرييس عيل يف السنوات األخرية للعيش يف الواليات 
املتحدة. وال عجب يف ذلك، ألنها فقدت كل املصداقية يف موطنها 

الجديد هولندا. بتعبري أبسط: لقد انكشف أمرها. وكان الفضل 
يف هذا الكشف سلسلة وثائقية هولندية كرَّست إحدى حلقاتها 
لقضية هرييس عيل. وانكشف أثناء البحث أن جلَّ ما روته أيان 
هرييس عيل للسلطات الهولندية لدى دخولها البلد وما كّررته 

مرارًا وتكرارًا يف وسائل اإلعالم، مختلق وال أساس له.
هاجرت أيان هرييس عيل، واسمها الحقيقي أيان هرييس ماجان، 
إىل هولندا سنة 1992. ولم تفصح هناك للسلطات عن اسم وسّن 

خاطئني فقط، بل اختلقت مجموعة أكاذيب كانت حاسمة يف 
نجاحها املهني الالحق: آنذاك ادعت هرييس عيل املولودة يف 

الصومال بأنها قد هربت من الحرب األهلية املحتدمة يف بلدها، 
ويف الواقع كانت قد غادرت قبل بداية الحرب والتحقت يف كينيا 

بمدرسة مرموقة للفتيات املسلمات. وكان تعليمها يف املدرسة 
مموَّل من قبل األمم املتحدة، وكان املحيط هناك آمنًا. ولم تشهد 

إطالقًا الحرب التي اندلعت فيما بعد يف الصومال.
كما كانت القصص التي تدور حول عائلتها مختلقة أيًضا. زوج 
هرييس عيل، الذي موَّل »هروبها« إىل أوروبا والذي تطلقت منه 

يف وقت الحق دون أي مشاكل، زارها فيما بعد عدة مرات يف مأوى 
الالجئني. وبقيت عىل اتصال بعائلتها بعد الطالق أيًضا. حتى أنَّ 

شقيقها كان يدرس يف مدرسة مسيحية. كل هذا ال يتفّق أبًدا مع 
صورة تلك العائلة اإلسالموية املتوحشة املزعومة التي ُيفرتض 

أنها هددتها بالعنف وبالقتل دفاًعا عن الرشف، إال أن هرييس 
عيل كانت قد حصلت بفضل قصتها هذه عىل حق اللجوء 

برسعة. الحقًا اعرتفت هرييس عيل أمام الكامريا بقولها »نعم لقد 
اختلقت القصة بأكملها«، بعد أْن تهاوى بيت األكاذيب الورقي 

وانهار بالكامل.

بعد وقت قصري عىل نرش الفيلم الوثائقي عن هرييس عيل التي 
كانت قد حققت نجاًحا سياسًيا كبريًا يف الحزب الليربايل اليميني 

»حزب الشعب للحرية والديمقراطية« VVD الحزب السابق 
لعدو اإلسالم خريت فيلدرز، تخلت هرييس عيل عن منصبها 
باعتبارها نائًبا يف الربملان. وتناولت وسائل اإلعالم الهولندية 

ت  أكاذيبها ُمبوِّئًة عناوين الصحف بها، إضافة إىل ذلك تعرضَّ
لخطر إسقاط الجنسية الهولندية املكتسبة منها. بعد ذلك 

حصلت وظيفة عىل يف الواليات املتحدة األمريكية لدى مركز 
 American لبحوث املحافظني الجدد - واسمه باإلنكليزية

Enterprise Institute - ومقره واشنطن، وُيعترب بمثابة نقطة 
ع للمسئولني عن غزو العراق املنايف للقانون الدويل. تجمُّ

يٌد بيٍد مع كارهي اإلسالم

كما التف حول هرييس عيل يف الواليات املتحدة األمريكية عىل 
وجه الخصوص أولئك الذين يطالبون بشدة بممارسة سياسة 

خارجية للواليات املتحدة األمريكية يف الرشق األوسط تتسم 
بالعدوانية، ويرون أنهم يف »حرٍب ضد اإلسالم«. ومن بني هؤالء 

أيًضا ممثلون عما يسمى بـ »امللحدين الجدد«، الذين ينتقدون 
ة، إال أنهم يستهدفون يف املقام األول تشويه  كل األديان بشدَّ

اإلسالم.
ومن قبيل الصدفة أن تتماىش حججهم دائًما يًدا بيٍد مع 

واضعي خطط الحرب يف البيت األبيض. سواء تعلق األمر بغارات 
الطائرات من دون طيَّار أو بالتعذيب يف غوانتانامو – ولكل هذا له 

ما يربره يف نهاية املطاف بحسب رأيهم، ألنهم يرون أنَّ الواليات 
املتحدة األمريكية متفوِّقة أخالقًيا عىل هؤالء العراقيني واألفغان 

»الربابرة املتوحشني«. فيكتب الفيلسوف سام هاريس، أحد 
أشهر ممثيل الحركة املتطرفة عىل سبيل املثال، أنَّ قتل بعض 

الناس بسبب معتقداتهم، إذا كانت خطرية جًدا، أمٌر مرشوٌع من 
الناحية األخالقية. ويشري هاريس يف هذا السياق إىل املسلمني 
خاصًة. وهكذا يردد مرارا وتكرارا أنَّ الواليات املتحدة األمريكية 

ليست يف »حرٍب عىل اإلرهاب«، إنما يف »حرٍب عىل اإلسالم«. أما 
أولئك الذين لديهم رأي مختلف يف هذا الصدد فينعتهم هاريس 

»بالفاشيني« وما شابه من صفات.
أما أنَّ حرب جورج دبليو بوش الصليبية يف العراق، التي أودت 
بحياة أكرث من مليون إنسان، ودفعت بذلك الناس إىل التطرُّف 
دت الطريق إىل الفوىض، فيبدو أنه ال يتم تجاهلها من قبل  ومهَّ

هرييس عيل ورشكائها فقط، بل أيًضا من قبل وسائل اإلعالم 
السائدة التي ال تزال تتملق للمروجني لذواتهم، عرب تعميم 

ق وسائُل اإلعالم كلَّ  ماضيهم املختلق ليكون الحقيقة، فتصدَّ
كلمٍة من كلماتهم. ال غرابة يف ذلك، ألن هذا أسهل، حيث يتم 
الحفاظ عىل الصورة املصطنعة ثنائية اللون: أبيض/أسود، 

ويجري استعمال الصور النمطية فيشعر الجميع هكذا بالرضا. 
لكْن بذلك ال تُحل أيُة مشكلٍة وال ُيصلح أيُّ وضٍع عىل اإلطالق.

عمران فيروز
ترجمة: يوسف حجازي

مت يف أملانيا كتابها »أصلحوا أنفسكم!«  هرييس عيل - املهاجرة من العالم اإلسالمي إىل الغرب - قدَّ
موّجهة كالمها للمسلمني. فصفق لها كارهو اإلسالم، وتوددت إليها وسائل اإلعالم األملانية من خالل 

إعطائها منربا إعالميا لعرض ماضيها املرير املزعوم يف املحيط اإلسالمي، بل واحتفى بها اإلعالم 
األملاني دون أي نقد أو تمحيص ودون تفريق بني اإلسالم كديانة ومشكالت املسلمني كبرش، وكأنها 

»مصلح أنثوي« سيجلب الخالص الفعيل ملليار ونصف املليار مسلم فرًدا فردا. عمران فريوز ينتقد يف 
مقاله التايل ملوقع قنطرة شخصية هرييس عيل ويعتربها داعية مزعومة لإلصالح.

مجموعة من األكاذيب: أسقطت ريتا فريدونك وزيرُة الهجرة 
واالندماج الهولندية الجنسية عن أيان هرييس عيل سنة 2006، 
إذ أنَّ األخرية قدمت أدلة كاذبة سنة 1992 يف سياق إجراءات 
طلب اللجوء إىل هوالندا. كما أن هرييس عيل اضطرت للتخيل 
عن منصبها يف الربملان بصفتها ممثلًة عن الحزب اليميني 
الليربايل »حزب الشعب للحرية والديمقراطية« يف نفس السنة.

تصفيق عارم لهرييس عيل يف الصف األمامي: هرنيك برودر ُيعترب 
من أشهر ناقدي اإلسالم يف أملانيا، كان يصفق بحماسة أثناء 
منح الجائزة يف دار أكسل شربينغر للنرش سنة 2012.
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Muslims Around The World  المسلمون حول العالم

اإلسالموفوبيا في خطاب بعض مدعي التنوير
تحامل على كل األديان وتشويه في المقام األول لإلسالم
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بقلــوب مؤمنــة بقضاء اهلل وقدره
تتقــدم مجلــة العربــي االمريكي اليوم

 بخالــص العــزاء وصادق المواســاة القلبية
 إلى القاضي ســالم ســامة

لوفــاة المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالى والده الحاج/

 عبدالمطلب ســامة
ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمته وأن 
يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهله وذويه الصبر والســلوان..



SPINE REHAB
Specializing In Auto & Work Injuries 
Dr, Khalid Almasmari/ Dr.riyad Almasmari/ Dr. Hael Ghaleb 

Call today for an appointment 
3 1 3 -  5 8 2 -  2 2 2 5 

مركز العمود الفقري 

13323 Michigan Ave. Dearborn, MI 48126

spinerehab@outlook.com 

Did You Know.... 

Most Auto Accident Injuries Don`T Revel Themselves For Days Or Even Weeks After A Collsion

WHY RISK SURGERY? 

Many People With Disc Herniation Find Relief With Conservative Care FREE

CHIROPRACTIC

CONSULTATION

ARE YOU

 SUFFERING 

FROM we can help د المسمري - الدكتور 
الدكتور خال

ض المسمري - الدكتور هائل غالب 
ريا

جة عن 
النات

 اآلالم 
ي عالج

متخصصون ف

الرياضة
ل و

ر والعم
ث السي

حواد

الدكتور خالد 
المسمري 

Dr, K
halid Almasmari/ Dr.riy

ad 

Almasmari/ Dr. H
ael Ghaleb 

· Neck & Back Pain
· Arm & Leg Pain 

· Disc Related Injuries 
· Headaches

· Dizziness
· Auto Accidents 

· Work Related Injuries 

الظهر	 
الساقين	 
اآلم الرقبة	 
الصداع المزمن 	 
إصابات العمل 	 
حوادث السير	 
اآلم الديسك	 

Family Health Center & Rehab 
313-874-3130 

9743 Conant St. Hamtramck, MI 48212

  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0045

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

April 2019 - Volume : 7 - Issue :76



عبد العزيز 
المقالح

آخر قالع القومية الثقافية 
والفكرية العربية

يف يوم ملحمي استعاد ذاكرة الوجدان اليمني تحت نسق الهوية الثقافية 
واإلنسانية الجامعة لكل أطياف اليمن واملجتمع العربي، احتشدت رموز 
الثقافة والفكر واإلعالم والصحافة والسياسة يف العاصمة صنعاء ضحى 

16 إبريل 2019 حول القامة اليمنية العروبية السامقة عبد العزيز املقالح 
– بروفيسور الشعر العربي وناقده وقائد أجياله الحداثية وذلك بمناسبة 

اعالن جائزة أمري الشعراء أحمد شوقي الترشف بإضافة اسمه إىل قائمتها 
كأول شاعر عربي ينالها من خارج جمهورية مرص العربية، والتي أعلن 

عنها اتحاد كتاب مرص يف 21 مارس 2019، يف احتفاليٍة تزامنت مع يوم 
الشعر العاملي.

هذا اليوم امللحمي ال يقل حضورا ذهنيا يف الذاكرة اليمنية بيوم الـ22 
من مايو 1990م الذي جمع اليمنيني عىل صعيد وحدوي واحد يف مشهد 

تاريخي لن ينىس.. أقول هذا ليس من قبيل املبالغة، فالدعوة الـتي 
أطلقها املفكر االجتماعي الدكتور حمود العودي عىل منصات التواصل 

االجتماعي قبل حفل التكريم بيوم: )كرموه أنتم. فأنتم أوىل به.. باقة 
ورد وعقد فل. إمألوا القاعة ورداً وفالً، اتركوا السياسة وأهلها فليسوا 

سوى أدوات... فقط من الشعب البن الشعب وضمريه(.. فلم تمتأل القاعة 
فحسب فقد امتألت القاعة وترشفت منصتها بحضور عبد العزيز املقالح 

الذي تحامل عىل ظروفه الصحية بصعوبة ليكرم هذا النقاء بحضوره 
النبيل، بل فاضت القاعة إىل األزقة املؤدية للشارع العام، وأمتأل املكان 

برشا نخبويا وحضورا جماهرييا وصل آخرهم من املحافظات البعيدة، 
ليفصح املكان والحي ومنصات التواصل االجتماعي واالعالم والصحافة 
بحب عبد العزيز املقالح الذي سنتتبع يف هذا الربوفايل املتواضع جانبا 

من ارشاقاته... إىل التفاصيل

أعد البروفايل: محمد محمد إبراهيم
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    profile بروفايل

ثمانية عقود أحنت جسده 
النحيل لكنها عجزت أن تغير 

مواقفه األصيلة تجاه األمة 
العربية وقضاياها الوجودية
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    profile بروفايل

»ِنْعم األديب، نهر هذه البالد الذي لم ولن ينقطع.. نعم 
الرجل الذي هو محور هذا الكون اليمني بسماواته 

العربية«.. بهذه الكلمات استهل االستاذ عبد الرحمن 
بجاش – أحد أهم أعالم الصحافة اليمنية ومثقفيها- 

كلمته االحتفائية الخاصة.. مسرتسالً حديثه املعمد 
بدموع الصدق، ساردا سرية النضال الثوري واإلسهام 

التنويري املبكر لشاعر اليمن الكبري عبد العزيز 
املقالح منذ ما قبل فجر الثورة السبتمربية واعالن 

الجمهورية.. عبد الرحمن بجاش لم يكن هو املتحدث 
وحده لقد تحدث يف الفعالية التكريمية اإلعالمي 
واملثقف الكبري يحيى العريش وزير االعالم سابقا 

ووزير الدولة لشؤون الوحدة اليمنية يف الثمانينات، 
وتحدث املفكر االجتماعي حمود العودي، والشاعر 

اليمني الكبري محمد عبد السالم منصور وغريهم من 
رموز اليمن النخبوية.

السيرة الملحمية
عبد العزيز املقالح الشاعر والناقد واملثقف اليمني 

والعربي الكبري، جاء اىل الحياة يف 1937م يف قرية 
املقالح محافظة إب ليصري واحدا من أبرز أعالم 

الحركة التنويرية والتحريرية والحراك الثوري، ورائد 
الحداثة والتجديد األدبي املعارص يف اليمن والوطن 

العربي، وهو إىل جانب ذلك ثائر الكلمة املخرضم عاش 
مآيس الوطن، ونضج فكره وابداعه عىل نار أحداثها 
املؤملة، ولم يبتعد عنها يف أقىس الظروف، بل ساهم 

يف صناعة التحوالت التي أخرجت هذا الوطن إىل بر 
األمان. عارص عن قرب أبرز رواد األدب العربي والعاملي 
املعارصين يف القرن العرشين وحظي بتقديرهم الكبري.. 

ربما ألنه بنا صداقاته وعالقاته االنسانية عىل إيقاع 
الصدق والكلمة والحب واالبداع بعيداً عن طوباوية 

املادة وتمدد املظهريات وإغواءها.
يتحاىش دائماً الحديث عن ذاته ومآثره ونجاحه حتى 

وأنت ترص عليه بأسئلتك.. إذ تظل االبتسامة الصادقة 
والحديث عن العموميات وأدوار اآلخرين وعدم 

ظلمهم أو اقتفاء ظلهم السلبي، هي اإلجابة األقرب يف 
أحاديثه السهلة الوصول اىل القلب، ويف مقيله الدائم - 

الذي يحرضه رواد الكلمة والفكر والثقافة ليس محلياً 
ممن عايشهم أو من الشباب الناشئني واملفعمني بحبه 

الخالص، بل عربياً وعاملياً- يحلق بمحبيه تارة يف 
سماوات الجمال الالمتناهي معرفة وإبداعاً وفناً أصيالً 

ال يخلو من الصبغة القومية العربية. وتارة بحديث 

ومالحظات متوجة، بابتسامة خجولة تمطر شيئاً من 
فلسفة التأمل، وحزناً من شجن القصيدة.

املقالح فوق هذا وذاك مثقفاً موسوعياً يمتلك الرؤية 
الثاقبة واملسموعة ليس وطنياً فحسب بل وقومياً 

فرتاه مبادراً ومناقشاً مختلف القضايا املصريية التي 
تمس األمة العربية واالسالمية واإلنسانية جمعاء. 

ويف صدور أبرز الصحف والجرائد العربية النخبوية 
والجماهريية.. وبطرٍح ثرٍي يتجاوز تلكؤ الغموض 
وشطحات املجامالت.. وليس غريباً هذا أو مبالغاً 

فيه، فاملقالح أديب وأكاديمي وباحث فكري وثقايف 
وأدبي من النسق الناضج والرعيل التنويري املعارص، 

حيث أثرى املكتبة العربية بأمهات الكتب من ابداعه 
الشعري ما يزيد عن 18 كتاباً أو ديواناً شعرياً مفعما 

بحب الناس وعامراً بلغة الخطاب الشعري املتميز، 
وما يزيد عن 28 إصداراً من الدراسات واملراجع األدبية 
والفكرية.. وحاز إبداعه الشعري عىل اهتمام الدارسني 
والباحثني يف الجامعات اليمنية والعربية بني دراسات 

نقدية ورسائل ماجستري ودكتوراه، وترجمت بعض 
أعماله إىل اللغات األخرى. وترشفت باسمه عدد 

من قوائم األوسمة والجوائز اإلبداعية ذات القيمة 
االستحقاقية العالية محلياً وعربياً وعاملياً، والتي 

من أبرزها وسام الفنون واآلداب – عدن عام 1980م، 
وسام الفنون واآلداب صنعاء 1982م. جائزة اللوتس 
عام 1986م. جائزة اليونسكو باريس 2002م. جائزة 

»الفارس« من الدرجة األوىل يف اآلداب والفنون من 
الحكومة الفرنسية، 2003م. وجائزة الثقافة العربية من 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عام 2004.م 
ويف العام 2010م حصل عىل جائزة العويس الثقافية 
يف دورتها الـ)11(. أخريا جائزة أحمد شوقي لإلبداع 

الشعري - مشاركة مع الشاعر املرصي أحمد عبد 
املعطي حجازي- 2019م. 

املقالح فوق هذا الحضور الكبري، ورغم أن زواره يف 
عمله مركز الدراسات والبحوث اليمني الذي يرتأسه 
هم من الوزراء والساسة وأرباب الفكر والعلم واألدب 

اليمني والعربي والعاملي، إال أن بإمكان أي انسان 
أو طالب علم مقابلته يف أي وقت وبدون روتينيات 

املواعيد الرسمية، فالعمل اليومي الدؤوب هو املوعد 
الدائم عند املقالح لكل ذي حاجة بحثية أو علمية أو 

انسانية، وليس لتواضعه الفطري فحسب بل لكونه 
األب الروحي واملرجعية الثقافية واإلبداعية لكل 

أجيال البلد املعارصة منذ خمسينيات وستينيات 
القرن املنرصم.. 
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آخر القالع القومية الثقافية

إن الحديث عن املقالح كآخر قالع القومية الثقافية 
والفكرية العربية، ال مبالغة فيه، فيمنياً يعد الوجهة 

األهم واألوىل والعلم األبرز لكل القامات العربية 
والعاملية والفكرية والثقافية والفنية، فال يفكر أحد 

من هذه القامات بزيارة اليمن إال وتصدرت قائمة 
مهامه مقابلة املقالح كوجه يمني عربي أصيل 

يختزل معاني الحداثة والعروبة والقومية واإلنسانية، 
بإبداعه الذي مأل اآلفاق وبأكرث اللغات.. وعربيا قومياً 
تجذرت يف شخصيته الثقافية والفكرية الفذة كل قيم 

ومعاني الوحدة العربية، وأساسات النضال الفكري 
باتجاه االنتصار لهذه القومية.. ويف هذا السياق 

يقول الدكتور محمد عبد السالم منصور – شاعر 
يمني كبري الزم املقالح من أواخر خمسينيات القرن 

املايض، ولم يزل اليوم نائباً له يف مركز الدراسات 
رس  والبحوث اليمني- : منذ أن عرفت املقالح وهو يدِّ

يف املدرسة املتوسطة ثم يف الثانوية بني 1962-1958م 
وهو يدرس األدب العربي، كان شديد التعلق باختيار 
النصوص -التي يدرسها- ذات الصلة بتأكيد واحدية 
عروبة األقطار العربية، مشددا عىل رضورة توحدها 
بعد أن فتتها املستعمرون قبل الحرب العاملية األوىل 

التي ما أن انتهت حتى بادرت قوى االستعمار إىل 
تأكيد هذا التقسيم باتفاقية »سايس بيكو«.. وكانت 
تلك النصوص التي يختارها املقالح بشغف وانتماء 

كبريين، تؤكد أن للعرب قيم ثقافية وروحية وتاريخية 
وحضارية وأخالقية تؤكد عىل الدوام أنهم يشكلوا 
قومية متكاملة، وأنهم عرب الدول العربية الراشدية 

واألموية والعباسية كانوا يتنقلون من قطر عربي إىل 
آخر دون أن تكون ثمة انتماءات جنسية أو هوياتية 

أو جغرافية تنسبهم إىل البقعة الجغرافية التي 
يقطنونها..

وأضاف منصور: وبعد أن برز املقالح كشاعر الفت 
للمشهد الشعري اليمني والعربي كانت أوىل نصوصه 

تمجد الدعوة التي تؤكد وحدة األقطار العربية كي 
يكون للعرب كأمة شأنا سيايس وثقايف وحضاري بني 

األمم األخرى.. وعندما كان املقالح رئيسا لجامعة 
صنعاء، كان يزوره رموز الثقافة والفكر العربية 

والعاملية، وكان املقالح شديد االهتمام العلمي واملعريف 
واألكاديمي فكانت الجامعة يف عهده تعقد الندوات 
العلمية واألكاديمية والثقافية والفكرية التي أثرت 

املشهد الثقايف اليمني، وجعلت صنعاء وجهًة لرموز 
الحركة التنويرية يف االقطار العربية والعالم خصوصا 

تلك الندوات التي حرضها كبار الساسة واملثقفني 
واملفكرين العرب والعامليني.. كما انعقدت يف اليمن 

املهرجانات الثقافية والشعرية والفنية التي أحياها 
عدد من اتحادات الشعراء العرب والعالم.. موضحاً 

أن هذا العطاء والجهد جعل املثقفني واملفكرين العرب 
ينظرون للمقالح باعتباره بوابة العالم إىل الثقافة 

العربية واليمنية، وقد أُْجِرَيْت مقاالت ودراسات نقدية 
أدبية وفكرية ركزت عىل اهتماماته بمقومات القومية 

العربية القديمة واملعارصة. 
أما الكاتب عبد الرحمن بجاش فيقول يف هذا السياق: 

ويف مطلع ثمانينيات القرن املايض تزامن صدور 
امللحق الثقايف لجريدة الثورة -الذي تزينت صفحاته 

باملقالح اوالً، ابو بكر السقاف، يوسف محمد عبد 
الله، عبد الودود سيف، عبد الباري طاهر، عيل حمود 
عفيف وصفحة اللغة- بأقالم تدفقت من مرص بفضل 

األب الروحي د. عبد العزيز املقالح الذي كان يطلب 
منا )أنا واالستاذ إبراهيم املقحفي( عمل حوارات 

صحفية ثقافية مع أبرز الرموز النخبوية من أصدقائها 
املرصيني يف صنعاء ومنهم احمد دحبور، وفاروق 

خورشيد، وغريهم، وكان املقالح حلقة الوصل بيننا 
واملوجه األساس ليخرج امللحق عبقا بالكلمة االسمى: 
رواية لعبد الله علوان، مقالة ملحمد انيس عودة، وفؤاد 

عبد العزيز، وكل اقالم الطيف الثقايف من القاهرة اىل 
صنعاء.. كان ذلك عقب ذهاب السادات إىل القدس يف 

تلك الزيارة التي لم نزل نتجرع ويالتها اىل اللحظة، 
تدفقت القاهرة اىل صنعاء، وفيما بعد بعث الناقد 

العربي الشهري الدكتور عبد القادر القط رسالة إىل 
الدكتور عبد العزيز املقالح يقول له وهو يْشتَمُّ رائحة 
حرب حروف ملحق الثورة الثقايف الصادر من صنعاء: 

»لم اكن اتخيل أن القاهرة ستنتقل اىل صنعاء«..
ذلك هو تاريخ املقالح القومي العريض الذي ال ينكره 

أحد، اليوم ورغم ما يعيشه الوطن العربي من تشظي 
كبري إال إن املقالح ال يزال يؤمن إيمانا صادقا بأن 
الثقافة هي املفاعل السحري لتجاوز هذه املحن، 

ودائماً ما يجيب عىل سؤال الرتاجيديا املؤسفة التي 
يعيشها العرب بقوله: إن النتاج الثقايف األدبي هو 
االستثناء الحيوي يف هذا الواقع املتشظي وشديد 
الرتدي. صحيح أن الوضع الثقايف باملعنى العام لم 
يربأ من تأثريات املحن الراهنة لكن الجانب األدبي 

منه كالشعر والرواية ما يزال يقاوم الخواء ويقدم من 
النماذج اإلبداعية ما يبعث عىل اإلعجاز. ربما ألن 

األدب الرفيع خاصة، يتغذى باملحن وتبلوره األزمات 
فيحاول نقل صورة عما يحدث بقدر من الشجاعة 

واالنفالت من أرس اللحظة املأزومة..
ويف قصائده خصوصا التي كتبها يف األعوام األخرية 
يعرب املقالح بأىس كبري عن حالة التنايف والرصاعات 

التي يشهدها الجسد العربي الواحد، معترباً جاهلية 
عرب ما قبل اإلسالم أقل خطراً ورضرا، من جاهليتنا 

سواًء عىل كيانهم القومي أو عىل وحدة مشاعرهم 
تجاه الغزاة ودعاة الضّم واإللحاق.. لكنه يف خضم 

هذا الواقع املؤسف متمسكاً باألمل تجاه حلم الوحدة 
العربية، زاجراً برصامٍة كل من يرّوج ألمنيات أعداء 

وحدة أمتنا العربية، يف تاليش أو خفوت هذا الحلم يف 
كوارث ما يجري.. فيقول يف قصيدة »ديستوبيا« التي 

عربت بدقة عن حالة الفوىض والخراب الذي أصاب 
األمة العربية : 

هي »ديستوبيا »
 تبتدي من مياه الخليج

وال تنتهي يف مياه املحيط
تقوم عىل فائٍض من غنًى فاحٍش

بيد أن بنيها جياٌع ُهزاىل.
يالحقهم موتُهم يف القرى

  والحوارض
 أطفالُهم .. يا لحزني

 حفاٌة عراْه

المقالح الحرب والسالم
إن الغوص عميقا يف تفاصيل سمات املقالح 

املقالح مع  السفري الفرنيس أثناء تكريمه بوسام فارس من 
الجمهورية الفرنسية

مع املناضل الكبري  يارس عرفات وإىل يساره الرئيس اليمني 
السابق املشري عبدالله السالل 

مع الروائي األملاني الحائز عىل جائزة نوبل لآلداب 
جونرت غراس يف صنعاء
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الشخصية -كثائر مسالم-  ودماثة أخالقه املقرونة 
بتعدد املواهب يعني  الغرق الحتمي يف محيط سريته 

اإلبداعية الوافرة بتفاصيل الكفاح واإلنجاز املعريف 
والنقدي والفكري والشعري والصحفي السيايس 
التنويري والسجايل الفكري املعمد بلوازم اإلقناع 
الصادر عن أناقة املقالح اللغوية السهلة يف مسار 

تقديم هوية األمة العربية واإلسالمية والدفاع عنها، 
والرؤى النرية للمرشوع العربي القومي كأمة، وفق 

سياق نضايل يرفض الحرب ويؤمن بالسالم.. ويكفي 
اإلشارة يف هذا املقام إىل إنه لم يزل القلعة الوارفة 

بظل الوسطية واالعتدال فعنده يتوقف اليسار 
واليمني والوسط والسلطة واملعارضة، وهم يف أوج 

رصاعاتهم، وهذا االلتقاء ال يعني غياب املوقف أو 
الرأي الشجاع يف أعمال وأحاديث املقالح، فقد أنذر 

الساسة اليمنيني والعرب من مغبة تجاوزوهم لدعوات 
السالم، لكنهم رفضوا السالم ليختار املوت عىل مشاهد 

الدمار والخراب، ولكن يف سياق واضح ال يزال يذكرهم 
بمآيس الحروب حيث يقول يف قصيدة له تحت عنوان 

»دثريني«:
ي عىل كفني دثّريني  وشدِّ

واكتبي فوق قربي:
هنا واحٌد من ضحايا الحروب

التي عافها  ثم قال لقادتها قبل أن يبدأوها:
 الحروُب إذا دخلت قريًة أكلْت أهلها الطيبني

ولم تُْبِق من حجٍر واقٍف أو شجْر.. 
 دثّريني 

دعيني أعانق يف شغٍف صحوة األبدية
أرحل عن وطٍن بائس األمس واليوم

فيه تموت العصافري جوعاً وتسمن فيه الذئاب
وما كتبته يدي ليس إالّ صدى شجٍن حارٍق

وبكاٍء من الكلمات / عىل بلٍد كنت أحسبه بلداً
وعىل أمٍة كنت أحسبها أمًة

ِظلُها كان يمتد من ماِء تطوان
حتى سماِء الخليْج

مسحة الحزن في الوجه والنص

هذا النص ككل النصوص يعكس الحزن الذي تتلون 
تعابري حضوره يف قصائد املقالح من األلم إىل الفرح إىل 

اإلنسانية، ذلك ألنه شاعر مجبول عىل الحزن بكل 
معانيه الجميلة واإلنسانية يف شخصه ويف نصوصه، 

ويف سياق الحديث عن مسحة الحزن اإلنساني 
-املتوجة بالبهاء واأللفة واالبتسامة- التي يطل 

بهه وجه املقالح عىل اآلخر، يقول الشاعر العراقي 
العماني عبد الرزاق الربيعي يف كتابه: »عبدالعزيز 

املقالح راهب القصيدة« الصادر عن دار الدورسي 
املنامة2015م: :رغم ابتسامته الرقيقة اال ان املقربني اىل 
املقالح يعرفون جيدا انه شخصية حزينة كثرية التأمل 

وربما يعود هذا الحزن الدفني يف أعماقه اىل سنوات 
الطفولة والظلم االجتماعي الذي عاشه الشعب 

اليمني أيام حكم اإلمام.. ناقال عن املقالح قوله »صور 
املعاناة يف حياتي بال حدود، كل يوم من زمن الطفولة 

سواء يف القرية او املدينة يشكل سلسلة من صور 
الحرمان الفاجع والخوف من املجهول، فاألشجان 

تبعثها الذكريات يف هذه املرحلة بكل ابعادها املفجعة 

بالنسبة للفرد وبالنسبة لليمن كشعب.. فالحزن قد 
يداهمني وانا ماش يف الطريق ، وقد يتسلل ليال ، قد 
يحارصني وأنا أرى أطفاال يسريون باملالبس املمزقة 

، ويضعون أقدامهم الحافية عىل الطريق يف وقدة 
الشمس.... الحزن رفيق دائم وصديق حميم، ومهماز ال 

بد منه لكي نواصل الحياة بقدر من النقاء«. 
ويقول الربيعي : »هذا هو عبدالعزيز املقالح 

الشاعر الكبري واالكاديمي والناقد الذي أخذ من 
الشخصية اليمنية بساطتها وعمقها التاريخي ومن 

الشخصية العربية كرمها ورفعتها ومن الشخصية 
املعارصة حضارتها ومن شخصية الشاعر شفافيته 

وحساسيته«.
رغم وضعه الصحي املتمثل يف إصابته خالل العامني 

املاضيني بانزالق غرضويف يف العمود الفقري، إال إن 
األعوام األخرية خصوصا )2019-2016م( هي أكرث 

أعوام املقالح خصوبة بالكتابة والشعر الذي تتعاىل 
فيه بحة الصوت ونربة الحزن تعبريا عن واقع الحال 

الذي تعيشه البالد اليمنية والعربية، فقد صدر له يف 
العام 2017م صدر ديوانه الجميل »الشمس تتناول 

القهوة يف صنعاء القديمة« عن دار العودة بريوت.. 
واآلن له ديوان جديد تحت الطبع كما أن زخم الشعر 

والنصوص الحزينة لم يتوقف خالل السنوتني األخرية 
فقد نرش عدة نصوص منها قصيدته »أعلنت اليأس«، 

التي حركت الوسط الثقايف اليمني والعربي تجاه ما 
يرمي إليه املقالح من وداع ورثاء للنفس من صوت 

عايل يدعو اىل السالم، يف هذا الهجري اليمني والعربي 

القاسيني:
»أنا هالٌك حتًما

فما الداعي إىل تأجيل موتي.
 جسدي يشيُخ ومثله لغتي وصوتي

 ذهَب الذين أحبهم
 وفقدُت أسئلتي ووقتي

 أنا سائٌر وسط القبوِر
 أفرُّ من صمتي لصمتي«. 

كما نرش نص آخر أكرث حزنا لكنه معمد بصوفية يتميز 
بها املقالح عن سائر الشعراء العرب الكبار، وهو نص 

»صنعاء تحت قصف املجاعة« والتي يقول فيها:
ترقُد صنعاء مبعرثة

تتسول خبزاً ألحفادها
وحفيداِتها

أغلق الرشُق أبواَبُه
أغلق الغرُب أبواَبُه

يا إله السماوات
لم يبق يا سيدي مرشعاً

غري بابك…
باب السماء.

* * *
دعوني لحزني

وخويف
فما عدُت أذكر َمن كنُت

َمن سأكون
فقد أفقدتني الحروُب “أناي”

وأسمي.
سلبتني هواَي وشعري

وذاكرتي
تركتني حطاماً بال حلم ٍ

وبال ذاكرْه.

* * *

أخيرًا
الشاعر اإلنسان عبد العزيز املقالح الذي يتجاوز 

اليوم عمر الـ 82 عاما، لم يزل اليوم يعمل بكد يومي 
بمركز البحوث، مشتغال عىل أعمال ورؤى يف منتهى 

النضج واإلبداع، كواحد من أهما عظماء اإلنسانية 
الذي قدسوا العمل والعطاء واللغة الراقية من 

طفولتهم حتى واجهوا حقيقة املوت وكما لو أنهم 
أصدقاء معه.. ثمانية عقود نجحت أن تحني جسده 

النحيل، لكنها عجزت ان تغري مواقفه األصيلة تجاه 
األمة العربية وقضاياها القومية وعىل رأس تلك 

القضايا فلسطني، ورفض النزاعات البينية والحدود 
الجغرافية املصطنعة، رغم تغري األنظمة السياسية 

ومواقف الساسة والحكام العرب، تجاه قضاياهم 
القومية، وركونهم إىل املصالح السلطوية الفانية تحت 

قرع نعال الغزاة، ليضل املقالح هو القامة الحارضة 
بقوة يف قلب املعارصة القومية واملنافح الفكري والثقايف 

البارع، واثباً كالطود بعطائه وابداعه الواسع ورأيه 
املستنري ال تهزه عواصف السياسة وإغراءات الساسة 

ورصاع الحاكميات.. لم يقبل مؤخرا أي مبادرة 
لعالجه يف الخارج ال من صنعاء وال من عدن وال من 
أصدقاءه ومحبيه خارج اليمن وهم كرث، بل أراد أن 

يظل يف صنعاء كأرض للمحيا واملمات، مخلصا لعمله 
اإلبداعي املتوج بالحزن والدعوة املستمرة إىل للسالم 

والوفاق واالتفاق ال إىل الفرقة:
لك أن ترشب قهوتك الليلة

يف أي مكاٍن،
يف روما أو باريس،

وأن ترشبها بالقرفة
أو بالهال

وباللنب الطازج
أو بالعسل الجبيل

لك أن تختار مكانك
يف مقهى مغمور بالضوء الباذخ

أو مطيل بالعتمة
لكنك لن تتذوق فنجاناً

أشهى من فنجاٍن صنعاني
يأخذ شكل بخار الغيمة

وهي تبلل جفن صباٍح
يفتح عينيه الخرضاوين

عىل جبٍل تكسو عري حجارته
أشجاُر النب.

من نص ديوانه األخري 
»الشمس تتناول قهوتها يف صنعاء القديمة« 

 

مع  الشيخ  زايد بن سلطان رئيس دولة االمارات مع الشاعر العربي الكبري محمود درويش



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

قال صىل الله عليه وسلم: » قال الله- عّز وجّل: كل عمل ابن 
آدم له إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به...«

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله، وعىل آله وصحبه 
ومن تبع هداه، أما بعد: فإن الصوم أحد أركان اإلسالم 

العظام املعلوم من الدين بالرضورة دل عليه الكتاب والسنة 
واإلجماع، وتواترت يف فضله األخيار، وال شك أن هذه العبادة 
الجليلة مشتملة عىل جملة من الرشائط واألركان والواجبات 

واملستحبات التي أمر الله بها، كما أن للصوم مفسدات 
ومحرمات ومكروهات نهى الله عّز وجّل عنها. وللصوم فوائد 
مختلفة وحقائق قلبية متعددة؛ لذا يجب عىل املسلم معرفة 
هذه األمور ليعبد ربه -عّز وجّل- عىل بصرية، ولتكون العبادة 

مقبولة يثاب عليها الصائم بعظيم الثواب.
 وإليك أخي القارئ شيئاً من ذلك: من فضائل شهر رمضان: 

َياُم كََما كُِتَب  قال تعاىل: }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُِتَب َعلَْيكُُم الِصّ
َعىَل الَِّذيَن ِمن قَْبلِكُْم لََعلَّكُْم تَتَّقُوَن{ ]البقرة: 183[. 

وقال صىل الله عليه وسلم: »قال الله عز وجل: كل عمل ابن 
آدم له إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا 

كان يوم صوم أحدكم فال يرفث يومئذ وال يسخب، فإن سابه 
أحدا أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد 

بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح 
املسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا 

لقي ربه فرح بصومه« ]متفق عليه[. • وقال صىل الله عليه 
وسلم: »إن يف الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون 

يوم القيامة، ال يدخل منه أحد غريهم، يقال أين الصائمون، 
فيقومون ال يدخل منه أحد غريهم، فإذا دخلوا أغلق، فلن 

يدخل منه أحد« ]رواه البخاري ومسلم[.
 • وقال صىل الله عليه وسلم: »من صام رمضان إيمانا 

واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه« ]رواه البخاري ومسلم[. 
• وقال صىل الله عليه وسلم: »الصيام والقرآن يشفعان للعبد، 

يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار، 
فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعني 

فيه؛ فيشفعان« ]رواه أحمد وغريه وحسنه الهيثمي، 
وصححه األلباني[. 

أركان الصيام: أركان الصيام أربعة وهي:
 1 - النية.

 2 - اإلمساك عن املفطرات )كاألكل والشرب ونحوهما(.
 3 - الزمان )من طلوع الفجر الصادق إىل غروب الشمس(.

 4 - الصائم )املسلم، البالغ، العاقل، القادر عىل الصيام الخايل 
من املوانع كاملسافر، واملريض، والحائض والنفساء(. 

فوائد الصيام:
 أ - فوائد روحية: -1 يوِجد يف النفس ملكة التقوى التي هي 

من أعظم أرسار الصوم. 
2 - يعوِّد الصرب ويقوي اإلرادة. 

3 - يعوِّد ضبط النفس ويساعد عليه.
 4 - يكرس النفس. فإن الشبع والروي ومبارشة النساء تحمل 

النفس عىل األرش والقطر والغفلة.
 5 - يساعد عىل تخيل القلب للفكر والذكر... فإن تناول 

الشهوات قد يقيس القلب ويعميه ويحول بني القلب وبني 
الذكر والفكر ويستدعي الغفلة، وخلو البطن من الطعام ينور 

القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويهيئه للذكر والفكر.
 6 - يضيق مجاري الدم التي هي مجرى الشيطان الوسواس 
الخناس من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكرس قوة الشهوة 

والغضب.
 ب - فوائد اجتماعية: 1 - يعوِّد املسلمني النظام واالتحاد.

 2 - ينرش العدل واملساواة بني املسلمني.
 3 - يكوِّن يف املؤمنني الرحمة وينمي السلوك الحسن.

 4 - يعرف الغني قدر نعمة الله عليه بما أنعم عليه ما منع 
منه كثرياً من الفقراء من فضول الطعام والرشاب واللباس 

والنكاح، فإنه بامتناعه عن ذلك يف وقت مخصوص وحصول 
املشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك عىل اإلطالق 

فيوجب له ذلك شكر نعمة الله تبارك وتعاىل عليه بالغنى 
ويدعوه إىل مساعدة إخوانه الفقراء.

 5 - يصون املجتمع من الرشور واملفاسد.
 ت - فوائد صحية:

 1 - يطهر األمعاء. 2 - يصلح املعدة.
 3 - ينظف البدن من الفضالت والرواسب. 4 - يخفف من وطأة 

السمن وثقل البطن بالشحم. محرمات الصوم ومكروهاته:
 أ - محرمات الصوم: وهي التي حرم عىل اإلنسان فعلها 

يف غري رمضان، ويتأكد التحريم لرشف الزمان وفضيلة شهر 
رمضان وهي الكذب والغيبة والنميمة وفحش القول والنظر 

إىل الربامج واألفالم الخليعة وسماع األغاني وغريها. قال صىل 
الله عليه وسلم: »من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، 

فليس لله حاجة أن يدع طعامه ورشابه« ]رواه البخاري[. 
ب - مكروهات الصيام:

 1 - املبالغة يف املضمضة واالستنشاق. 2 - ذوق الطعام بغري 
حاجة. 3 - أن يجمع الصائم ريقه ويبتلعه. 4 - مضغ العلك 

)اللبان( الذي ال يتحلل منه أجزاء )فإذا تحلل منه فإنه 
مفسد للصيام(.

 5 - القبلة ملن تحرك شهوته.
 6 - ترك الصائم بقية طعام بني أسنانه.

 7 - شم ما ال يأمن أن تجذبه أنفاسه إىل حلقه كمسحوق 
املسك والبخور.

 8 - وصال الصوم يومني أو أكرث دون أن يأكل بينهما.

 سنن الصيام:
 يستحب للصائم أن يفعل األشياء التالية:

 1 - كرثة قراءة القرآن العظيم بخشوع وتدبر.
 2 - كرثة ذكر الله -عّز وجّل-. 

3 - اإلكثار من الصدقة.
 4 - كف فضل اللسان والجوارح عن فضول الكالم واألفعال 

التي ال إثم فيها.
 5 - تعجيل الفطر.

 6 - الفطر عىل رطبات وترا، وإال عىل تمرات وإال عىل ماء.
 7 - الدعاء عند فطره.

 8 - السحور مع تأخريه إىل قبيل الفجر.
 9 - تفطري الصائمني.

 10 - االعتكاف يف العرش األواخر. 
11 - قيام لياليه وخاصة ليلة القدر. 

حقائق الصوم القلبية: 
هي ستة أمور: -1 غض البرص وكفه عن االتساع يف النظر إىل 

كل ما يذم ويكره، وإىل كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر 
الله.

 2 - حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة 
والفحش والجفاء والخصومة واملراء.

 3 - كف السمع إىل اإلصغاء إىل كل مكروه، ألن ما حرم قوله 
حرم اإلصغاء إليه، ولذلك قرن الله -عّز وجّل- بني السمع 

ْحِت{  اُعوَن لِلْكَِذِب أَكَّالُوَن لِلسُّ وأكل السحت. قال تعاىل: }َسمَّ
]املائدة: 42[.

 4 - كف بقية الجوارح من اليد والرجل عن اآلثام واملكاره. وكف 
البطن عن كل طعام مشبوه وقت اإلفطار. فال يليق باملسلم أن 

يصوم عن الطعام الحالل ثم يفطر عىل الطعام الحرام. وقد 
قال صىل الله عليه وسلم: »رب صائم ليس له من صيامه إال 

الجوع« ]صححه األلباني[.
 5 - أال يتكرث من الطعام الحالل وقت اإلفطار بحيث يمتلئ 

بطنه، فما من وعاء أرش من بطن ميلء من حالل. 6
- أن يكون قلبه بعد اإلفطار مضطرباً بني الخوف والرجاء، إذ 
ال يدري أيقبل صومه، فيكون من املقربني أو يرد عليه، فيكون 

من املمقوتني؟ وليكن كذلك يف آخر كل عبادة.

 مدرسة الصوم:
 الصيام من أعظم ما يعني عىل محاربة الهوى، وقمع 

الشهوات، وتزكية النفس وإيقافها عند حدود الله تعاىل، 
فالصائم يحبس لسانه عن اللغو والسباب واالنزالق يف 

أعراض الناس، والسعي بينهم بالغيبة والنميمة املفسدة، 
والصوم يمنع صاحبه من الغش والخداع والتطفيف واملكر 

وارتكاب الفواحش والربا والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل 
بأي نوع من أنواع االحتيال، والصوم يجعل املسلم يسارع 
يف فعل الخريات من إقام الصالة وإيتاء الزكاة عىل وجهها 

الصحيح وجهاتها املرشوعة. 
ويجتهد يف بذل الصدقات، وفعل املشاريع النافعة، والصوم 

يحمل صاحبه عىل تحصيل لقمة العيش عىل الوجه الحالل 
والبعد عن اقرتاف اإلثم والفواحش.

 شهر الجهاد والنصر:
 إن شهر الصوم هو شهر الجهاد يف سبيل الله، ويف شهر 
الصوم كانت معظم انتصارات املسلمني، ففي رمضان من 
السنة الثانية للهجرة انترص اإلسالم عىل الرشك يف غزوة 

بدر الكربى، ويف رمضان من السنة الخامسة كان استعداد 
املسلمني لغزوة الخندق، ويف رمضان يف السنة الثامنة للهجرة 

تم الفتح األعظم فتح مكة، ويف رمضان يف السنة التاسعة 
حدثت بعض أعمال غزوة تبوك، ويف رمضان السنة العارشة 
بعث الرسول صىل الله عليه وسلم عيل بن أبي طالب  ريض 

الله عنه عىل رأس رسية إىل اليمن. 

مفسدات الصوم: 
للصوم مفسدات إذا حصلت يف نهار رمضان:

 1 - األكل والرشب متعمداً.
 2 - الجماع.

 3 - إنزال املني باختياره.
 4 - الحجامة.

 5 - التقيؤ عمداً.
 6 - خروج دم الحيض والنفاس. 

7 - ما كان بمعنى األكل والرشب كاإلبرة املغذية.

 نداء:
 أخي الكريم... أتاك شهر رمضان، وشهر التوبة والغفران، 

شهر تضاعف فيه األعمال، وتحط فيه األوزار فجد فيه 
بالطاعات وبادر فيه بالحسنات. أخي الكريم... ألم يإن لك أن 

تقلع عن هواك، ألم يإن لك أن ترجع إىل باب موالك، أنسيت 
ما خولك وأعطاك، أليس هو الذي خلقك فسواك، أليس 

هو الذي عطف عليك القلوب وبرزقه غذاك، أليس هو الذي 
ألهمك اإلسالم وهداك، إرفع أكف الرضاعة ملوالك، وقف ببابه، 

ولذ بحماه، فمن وقف ببابه تلقاه، ومن الذ به حماه ووقاه، 
ومن توكل عليه كفاه، فبادر بالتوبة قبل لقياه، لعلك تحظى 

بالقبول، وتدرك املطلوب. ويف الختام نسأل الله -عّز وجّل- أن 
يتقبل منا الصيام والقيام وصالح األعمال إنه سميع مجيب. 

وصىل الله عىل نبينا محّمد وعىل آله وصحبه أجمعني. 

.. فضائله، أركانه، فوائده، 
سننه و مكروهاته
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Question
What is RAMADAN ?.
Answer
Praise be to Allaah.

R amadaan is one of the twelve 
Arabic months. It is a month which is 

venerated in the Islamic religion, and it is 
distinguished from the other months by 
a number of characteristics and virtues, 
including the following: 
 – Allaah has made fasting this month the 
fourth pillar of Islam, as He says (interpre-
tation of the meaning): 
“The month of Ramadan in which was 
revealed the Qur’aan, a guidance for man-
kind and clear proofs for the guidance and 
the criterion (between right and wrong). 
So whoever of you sights (the crescent on 
the first night of) the month (of Ramadan 
i.e. is present at his home), he must 
observe Sawm (fasts) that month…”
[al-Baqarah 2:185]
and it was narrated in al-Saheehayn (al-
Bukhaari, 8; Muslim, 16) from the hadeeth 
of Ibn ‘Umar that the Prophet (peace and 
blessings of Allaah be upon him) said: “Is-
lam is built on five (pillars): the testimony 
that there is no god except Allaah and that 
Muhammad is the Messenger of Allaah; 
establishing prayer; paying zakaah; fasting 
Ramadaan; and Hajj to the House (the 
Ka’bah).” 
 – Allaah revealed the Qur’aan in this 
month, as He says in the verse quoted 
above (interpretation of the meaning): 
“The month of Ramadan in which was 

revealed the Qur’aan, a guidance for man-
kind and clear proofs for the guidance and 
the criterion (between right and wrong)…”
[al-Baqarah 2:185]
And Allaah says (interpretation of the 
meaning): 
“Verily, We have sent it (this Qur’aan) 
down in the Night of Al-Qadr (Decree).”
[al-Qadr 97:1]
– Allaah has made Laylat al-Qadr in this 
month, which is better than a thousand 
months, as Allaah says (interpretation of 
the meaning): 
“Verily, We have sent it (this Qur’aan) 
down in the Night of Al-Qadr (Decree).
And what will make you know what the 
Night of Al-Qadr (Decree) is?
The Night of Al-Qadr (Decree) is better 
than a thousand months (i.e. worshipping 
Allaah in that night is better than worship-
ping Him a thousand months, i.e. 83 years 
and 4 months).
Therein descend the angels and the Rooh 
[Jibreel (Gabriel)] by Allaah’s Permission 
with all Decrees,

(All that night), there is peace (and good-
ness from Allaah to His believing slaves) 
until the appearance of dawn”
[al-Qadar 97:1-5] 
“We sent it (this Qur’aan) down on a 
blessed night [(i.e. the Night of Al-Qadr) in 
the month of Ramadan — the 9th month 
of the Islamic calendar]. Verily, We are 
ever warning [mankind that Our Torment 
will reach those who disbelieve in Our 
Oneness of Lordship and in Our Oneness 
of worship]”
[al-Dukhaan 44:3]
Allaah has blessed Ramadaan with Laylat 
al-Qadr. Explaining the great status of 
this blessed night, Soorat al-Qadr was 
revealed, and there are many ahaadeeth 
which also speak of that, such as the 
hadeeth of Abu Hurayrah (may Allaah be 
pleased with him) who said: The Messen-
ger of Allaah (peace and blessings of Al-
laah be upon him) said: “There has come 
to you Ramadaan, a blessed month which 
Allaah has enjoined you to fast, during 
which the gates of heaven are opened 
and the gates of Hell are closed, and the 
rebellious devils are chained up. In it there 
is a night which is better than a thousand 
months, and whoever is deprived of its 
goodness is indeed deprived.” 
Narrated by al-Nasaa’i, 2106; Ahmad, 
8769. classed as saheeh by al-Albaani in 
Saheeh al-Targheeb, 999. 

To read the rest of the article go to:
https://islamqa.info/en
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تمثل وجبة اإلفطار أهمية شديدة خالل شهر رمضان، حيث تعد 
الوجبة الرئيسية، التي تمد الجسم بالطاقة بعد ساعات طويلة من 
الصوم، وتمتلئ املائدة الرمضانية بأصناف شتى من األطعمة، التي 

تتنوع بني الربوتني والنشويات والكربوهيدرات والحلويات. 
ونظراً ألهمية هذه الوجبة فإن نوعية األطعمة التي تقدم خاللها تمثل 

تحدياُ كبرياً أمام الصائمني أياً منها يختار وما الكميات املناسبة، 
التي يجب عىل الفرد تناولها دون الشعور بالخمول والكسل ومشاكل 

املعدة وسوء الهضم بعدها.
د. راجية إبراهيم استشاري أمراض التغذية والسمنة، توضح يف 

حديثها أن هناك العديد من االعتبارات التي يجب وضعها يف 
الحسبان عند اإلعداد ملائدة اإلفطار أهمها الحرص عىل التوازن 

والتنوع، وبكميات معتدلة أيضاً، كما تؤكد عىل أهمية تقسيم وجبة 
اإلفطار إىل أكرث من وجبة لتجنب مشكالت الهضم، التي تحدث بعد 

ساعات طويلة من االنقطاع عن تناول الطعام والرشاب، إىل جانب 
االهتمام باملرطبات املتمثلة يف املياه والعصائر الطبيعية.

وتقدم د. راجية بعض نصائح التغذية لوجبة إفطار مثالية خالل 
الشهر الكريم من خالل هذه النقاط:

1  -تناول التمر مبارشة ملا يحتويه من نسبة عالية من السكر قادرة 
عىل ضبط السكر يف الدم بعد يوم شاق من الصيام.

2 -الحرص عىل وجود كميات متعددة من السوائل عىل مائدة اإلفطار 
لتعويض الجسم عما يفقده من سوائل.

3 - يعد طبق الحساء »الشوربة« طبقاً هاماً وأساسياً خالل وجبة 

اإلفطار ويعد بداية مثالية لتناول طعام األفطار، حيث يهيئ املعدة ملا 
يليه من أطعمة متعددة.

4 -االبتعاد عن األطعمة الدسمة بكل أنواعها مفيد للمعدة خالل 
شهر رمضان لتجنب عرس الهضم.

5 - عدم اإلكثار من الحلويات عىل مائدة اإلفطار واالستعاضة عنها 
بالعصائر الطبيعية الغنية باملياه مثل عصائر الربتقال والليمون 

والبطيخ.
6 -الحرص عىل تواجد طبق كبري من السلطة الخرضاء الغنية 

بالخرضوات الطازجة عىل مائدة اإلفطار يمد الجسم بالعنارص 
والفيتامينات الالزمة.

7 - تجنب تناول أطباق الحلويات بعد وجبة اإلفطار مبارشة 
وتأجيلها إىل ساعتني أو ثالت بعد اإلفطار حتى التتأثر عملية الهضم 

وكذلك معدالت السكر يف الدم.
8 -يجب أن تقسم نوعية األطعمة، التي يجب عىل الفرد تناولها ما 

بني النشويات بطيئة االمتصاص والخرضوات واللحوم.
9 -تناول كميات وفرية من املياه عىل مائدة اإلفطار بدالً من املرشوبات 

الغازية.
10 -يمكن تقسيم وجبة اإلفطار إىل وجبتني األوىل عقب مدفع 

اإلفطار ويفضل فيها تناول 3 حبات من التمر وطبق من الشوربة 
وآخر من السلطة الخرضاء، يليه بساعتني كميات متوازنة من 

النشويات واللحوم والخرضوات املطهية بطريقة صحية.

يعاني بعض الصائمني من العطش الشديد 
وأيضاً الجوع أثناء الصيام يف شهر رمضان، 

خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، 
وللتخلص من الشعور بالعطش والجوع 

خالل شهر الصيام ينبغي االهتمام بوجبة 
السحور، وأن تحتوي عىل مرشوبات 

وأطعمة صحية تمنع الجفاف وتحافظ 
عىل رطوبة الجسم لساعات طويلة، وفيما 
ييل نرصد لكم أهم األطعمة التي تعمل عىل 

تجنب العطش يف رمضان ومنها الزبادي 
والفول والسلطة الخرضاء والشوفان 

والفواكه والتي تعد أفضل سحور بدون 

عطش.

الزبادي

للحصول عىل أفضل سحور بدون عطش 
يجب الحرص عىل تناول الزبادي املضاف 

إليه الفواكه يف وجبة السحور، وهو ما 
يساعد عىل الحفاظ عىل رطوبة الجسم، 
ومنع العطش خالل فرتة الصيام يف نهار 

رمضان الحار، ويمكنكم التعرف عىل طريقة 
عمل الزبادي يف البيت.

الفول المدمس 

يحتوي الفول املدمس عىل نسبة كبرية من 
الربوتينات املفيدة للجسم، ويعمل عىل هضم 

الطعام ببطء، والشعور باالمتالء والشبع، 
ولهذا يجب الحرص عىل تناول طبق من 

الفول املدمس املضاف إليه ملعقة من زيت 
الزيتون يف وجبة السحور لتجنب الشعور 

بالعطش والجوع يف رمضان.

السلطة الخضراء

يمكنك إدراج السلطة الخرضاء يف وجبتي 
اإلفطار والسحور، للتخلص من الشعور 

بالجوع والعطش يف نهار رمضان، مع مراعاة 
تجنب زيادة امللح يف السلطة الخرضاء، 

حيث يساعد امللح الزائد عىل الشعور 

بجفاف الفم والعطش، ويمكنك استبدال 
امللح بقطرات من الليمون.

الفواكه

فاكهة املوز من الفواكه الصحية الغنية 
بالعنارص املغذية للجسم، وأبرزها 

البوتاسيوم والذي يعمل عىل تقليل العطش 
خالل صيام رمضان.

التفاح غني باأللياف الغذائية، ونسبة 
كبرية من املياه الغنية بالعنارص املغذية 

والفيتامينات والدهون الصحية، وهو يعمل 
عىل منح الفرد الشعور بالشبع ويمنع 

الشعور بالعطش يف نهار رمضان، ويسهم يف 
ترطيب الجسم لساعات طويلة.

الشوفان

يحتوي الشوفان عىل نسبة كبرية من 
األلياف الغذائية التي تعمل عىل منح الفرد 
الشعور بالشبع، فهو غني بالكربوهيدرات 

املعقدة، التي تعمل عىل الحفاظ عىل نسبة 
السكر يف الدم، وتساعد عىل منع العطش 

يف نهار رمضان، ولهذا يمكن تناول خبز 
الشوفان يف وجبة السحور للحصول عىل 

فوائده والتخلص من العطش والجوع، 
ومن املعروف أن خبز الشوفان بديل للخبز 

األبيض ملرىض السكري وهو بديل جيد أيضاً 
لغريهم.

الخيار

الخيار من أفضل الخرضوات التي تعمل عىل 
منع جفاف الجسم، والحماية من الشعور 

بالعطش والجوع أثناء الصيام يف نهار شهر 
رمضان، ويساعد الخيار عىل إمداد الجسم 

بنسبة كبرية من املياه، كما أن الخيار يحتوي 
عىل تركيزات جيدة من البوتاسيوم املفيد يف 
ترطيب الجسم بما يسهم يف تجنب العطش.

أفضل أطعمة 
للسحور تمنع 

الشعور بالجوع 
والعطش
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    cultuer ثقافة

لندن - اختريت النسخة اإلنكليزية من رواية “سيدات القمر” للكاتبة العمانية جوخة 
الحارثي ضمن القائمة القصرية لجائزة مان بوكر الدولية 2019 يف بريطانيا التي تمنح 

سنويا لألعمال املرتجمة.
وصدرت “سيدات القمر” بالعربية يف 2010 وترجمتها إىل اإلنكليزية الحقا املؤلفة 

واألكاديمية األمريكية مارلني بوث بعنوان “أجرام سماوية” )سيلستال باديز(.
“سيدات القمر” هي الرواية الثانية للكاتبة العمانية جوخة الحارثي، حيث تغوص بنا 

من خالل أحداثها إىل أغوار املجتمع العـُماني وطقوسه وعاداته، وتـرسم شخصيات ذات 
حـمولة واقعية ورمزية، منغرسة يف صلب األحداث املنطوية عىل مواجهة حيوية بني 

قوى متطلعة إىل تغيري بنيات املايض وتقاليد موروثة تجثم بقوة عىل كاهل الناس لتعوق 
تحوالت يفرضها العرص وقانون الحركة.

تروي “سيدات القمر” قصة مجتمع وما طرأ عليه من تغريات تاريخية واجتماعية، كما 
تحاول أن تقول الكثري عن تحوالت الواقع االجتماعية واالقتصادية والثقافية ورصاعاته 

السياسية، وعالقة املرأة باملرأة، واملرأة بالرجل، واملرأة بذاتها مع التحوالت التي يشهدها 
جسدها يف مرحلة البلوغ، وكذلك عالقة اآلباء باألبناء، وحكايات العشق املتحقق أو 

املوؤود، وعالقة الجميع بما يطرأ عىل الواقع من تغريات وتبدالت، حيث تتداخل حاالت 
الخيبة والشوق والشعور بالغربة والتشبث باألحالم أو خسارتها، وتناسخ األدوار التي 

يقوم بها اآلباء مع األبناء.
وتكتب جوخة الحارثي بعمق وسهولة نفاذة وغوص يف النفوس وبرسد مقنع وبجمال ال 

يتخىل عن أجواء شعرية ترفد عملية القص وتجملها وال تجرها إىل عاملها ليتحول األمر 
إىل شعر فحسب.

تتجىل الحكمة يف كل أشكالها هنا
وللكاتبة العمانية )41 عاما( الحاصلة عىل درجة الدكتوراه يف األدب العربي من جامعة 

أدنربه نحو 10 مؤلفات منها ثالث روايات، وسبق لها الفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة 
والفنون واآلداب يف مجال الرواية عام 2016.

وكانت لجنة تحكيم الجائزة قد اختارت يف وقت سابق القائمة الطويلة والتي ضمت 
13 كتابا، بينهما عمالن لكاتبني عربيني، هما “سيدات القمر” لجوخة الحارثي و“نكات 

للمسلحني” وهي املجموعة القصصية األوىل ملازن معروف.
وضمت القائمة القصرية لجائزة مان بوكر الدولية خمسة أعمال أخرى مرتجمة ملؤلفني من 

فرنسا وأملانيا وبولندا وإسبانيا.
وبلغت القائمة القصرية للجائزة إضافة إىل رواية “سيدات القمر” لجوخة الحارثي، روايات 

“السنوات” للكاتبة آني إيرنو من فرنسا، ترجمة أليسون إل سرتومر، و“جزر الصنوبر” 
للكاتبة األملانية ماريون بوشمان، ترجمة جني كاليغا، و“مر بمحراثك عىل عظام املوتى” 

للكاتبة أولغا توكاركوك من بولندا، ترجمة أنتونيا لويد جونز. إضافة إىل روايتي “ظالل 
األطالل” للكاتب خوان غابرييل فاسكويز من إسبانيا، ترجمة آن ماكلني، و”حق االنتفاع” 

للكاتبة اإليطالية اإلسبانية علياء ترابوكو زيران، ترجمة صويف هيوز.
ونقل املوقع الرسمي للجائزة عن رئيسة لجنة التحكيم بيتاني هيوز قولها “تتجىل 

الحكمة يف كل أشكالها هنا. أرغمتنا الحكايات غري املتوقعة والعصية عىل التنبؤ عىل 
اختيار هذه القائمة القصرية القوية”.

تبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه إسرتليني يتقاسمها املؤلف واملرتجم معا. ومن املنتظر 
إعالن اسم العمل الفائز خالل حفل يقام يف لندن يوم 21 مايو.

هذا ومن املقرر أن تعلن جائزة مان بوكر للرواية العاملية، عن الرواية الفائزة بالجائزة، يف 
حفل عشاء سوف يقام يوم 21 مايو املقبل، يف “راندم هاوس” لندن.

جوخة الحارثي 
أول كاتبة خليجية 

في القائمة 
القصيرة لجائزة 

مان بوكر الدولية

األطفال الالجئون يحتاجون 
إلى الكتب أيضا

عمان- بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة 
لإلعالم، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي نائب رئيس االتحاد الدويل 

للنارشين، ومؤسس ورئيس مؤسسة كلمات لتمكني األطفال، وزعت املؤسسة 
500 كتاب باللغة العربية عىل عدد من املدارس يف األردن، بدعم من مجلس 

الشارقة لإلعالم.
وجاء توزيع هذه الكتب ضمن مبادرة “تبنى مكتبة” التي تنفذها مؤسسة 
كلمات لتمكني األطفال ضمن رؤيتها لتعزيز ثقافة ومعارف األطفال العرب 

الالجئني والنازحني عرب تزويدهم بالكتب العربية واملواد املعرفية، لتمكينهم من 
املحافظة عىل لغتهم وموروثهم الثقايف العربي خالل تواجدهم خارج بلدانهم 

األصلية.
وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن الكتاب يحمل يف طّياته قوة 

املعرفة والحكمة واإلبداع، فهو الجرس الذي تعرب عليه الحضارات والثقافات 
لرتتقي وتزدهر، وأن هذه املبادرة تجسيٌد إليمان مؤسسة كلمات برضورة توفري 

مستقبل أكرث إرشاقا لألطفال واليافعني والشباب يف كافة أنحاء العالم.
ومن جهتها قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي “يعاني األطفال العرب 
الالجئون والنازحون من صعوبات كبرية فرضتها عليهم ظروفهم القاسية التي 

مّروا بها، أبرزها االبتعاد عن مصادر التعليم واملعرفة التي نعتربها أحد أهم 
املرتكزات األساسية التي تقود نحو بناء جيل واٍع مدرك لقضاياه وثقافاته، من 
هذا املنطلق، مضت املؤسسة من خالل مبادراتها إىل دعمهم بالكتاب كي تكون 

رشيكا يف بناء حارضهم ومستقبلهم”.
وخالل زيارتها لألردن، قامت مؤسسة كلمات لتمكني األطفال بتوزيع 200 

كتاب ملدرستني، ليصل إجمايل الكتب املوزعة عىل املدارس يف العاصمة عّمان 
ومنطقة البحر امليت إىل 700 كتاب، تم اختيارها بما يتالءم مع احتياجات 

الطلبة.
وتضم قائمة املدارس املستفيدة من مبادرة “تبنى مكتبة”، مدرسة ماريا 

القبطية – عمان، ومدرسة أم زويتنة – عمان، ومدرسة السواعد لرعاية األيتام 
– مخيم البقعاء، ومدرسة سويمة املختلطة – البحر امليت، ومدرسة الشونة 
الجنوبية األساسية املختلطة – البحر امليت، ومدرسة الخنساء األساسية 

املختلطة – البحر امليت، ومدرسة حي الرساهدة األساسية املختلطة – البحر 
امليت.

them than whether it’s a Carnegie prize-winner.
Slow reading
As an adult, it is possible to recapture that immersive involve-
ment with a book. What we need is the opportunity to focus 
entirely on the words, and a willingness to ignore stress-inducing 
challenges and targets. When I was writing my second novel I 
lived in Barcelona for a year, day-job free. During that time I read 
just six books, one of them Joseph Conrad’s The Secret Agent. 
At a recent writing retreat, I spent two hours a day reading 
Michel Faber’s The Crimson Petal and the White. I engaged 
completely with these novels, forgetting the outside world, and 
they have stayed with me, their characters and plot twists vivid 
and familiar when other books, read hurriedly in snatches amid 
distractions, have faded from my mind.
I’m not alone in seeing the value of immersive, non-competitive 
reading.  In a recent Guardian article, author Sarah Waters admit-
ted to feeling out of the loop when current writing is discussed. 

Asked which book she is “most ashamed not to have read” (a 
telling phrase), she responded, “Anything people are currently 
raving about. I’m a slow reader, and I read old books as often as 
new ones, so I always feel like a hopeless failure when it comes 
to keeping up with brand new titles”.
There are already advocates of slow living, and a cultural shift 
toward slowing down life’s pace, savouring experience and redis-
covering human connection. Perhaps it is time for this to encom-
pass reading too. 184,000 books are published each year in the 
UK alone, and we’re not going to make much of a dent in that 
pile even if we read 12 books a week. Indeed, no matter how 
fast we read, the vast majority of books will remain unknown to 
us. If there is one skill that adult readers can usefully learn from 
children, it is that of reading purely for pleasure.

*Lecturer in Creative Writing, The Open University
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عهد فاضل
مع صدور رواية أخرى جديدة، هذا العام، عن يهود سوريني، وهي 

رواية )قيامة البتول األخرية( للروائي السوري زياد حمامي، 
تكون الشخصية اليهودية السورية قد تم تناولها، مجدداً، يف إطار 

محوري، خاصة وأن رواية حمامي، تناولت تلك الشخصية، عىل 
خلفية الحرب السورية املستمرة منذ عام 2011.

وتحرض الشخصية اليهودية السورية، يف أعمال روائية متعددة، 
حتى صار باإلمكان الحديث، عن »يهود دمشق« و«يهود حلب« 
بالرواية السورية، وبالتخصيص، تبعاً ملا ذكره الروائي السوري 

نبيل سليمان الذي سبق وحرضت يف أعماله الشخصية اليهودية، 
كما يف رواية )مدارات الرشق( ورواية )مجاز العشق(.

دمشق وحلب، مدينتان محوريتان، يف تاريخ سوريا املعارص 
والقديم، ويشار إليهما، عادة، بعاصمتي البالد، وعندما يشار 

إىل اليهود يف العاصمتني هاتني، فهذا يعني حضور اليهود يف أهم 
البؤر الحضارية والتاريخية واالجتماعية يف البالد. وأفرد نبيل 

سليمان، يف مقالني اثنني، يف صحيفة )الرشق األوسط( اللندنية ملا 
أطلق عليه )يهود حلب يف ثالث روايات سورية( بتاريخ 14 كانون 

األول/يناير من العام الجاري، و)يهود دمشق يف ثالث روايات( 
بتاريخ 11 شباط/ فرباير 2019.

اتهامات وطعن بنّية كّتاب!
وحرضت الشخصية اليهودية، يف عملني روائيني متتاليني، للشاعر 

والروائي السوري املعارض واملقيم يف أملانيا، إبراهيم الجبني، 
األوىل )يوميات يهودي من دمشق( وصدرت عام 2007، ومنعت 

السلطات السورية تداولها، والثانية )عني الرشق( وصدرت عام 
.2016

وتناول الشخصية اليهودية يف عمل أدبي، سوري بصفة خاصة، 
محاط بنوع من الريبة من جهة سلطات النظام، وكذلك عادة 
ما يتم نقاشها عىل خلفيات غري منبثقة من املعالجة النقدية 

الخالصة، يف الوسط الثقايف، وقال الكاتب إبراهيم الجبني 
لـ«العربية.نت« إن روايته )يوميات يهودي من دمشق( كانت 

تباع رسّاً عىل األرصفة، إال أن أحد »املثقفني« الذين لم يسّمهم، 
قام بتهديد البائع بأنه »سيبلّغ السلطات« عنه، إن لم يتوقف 

عن بيعها.
وعادة ما يكون حضور الشخصية اليهودية يف الرواية، وعىل 
خلفية الرصاع العربي 

اإلرسائييل، مثار 
جدل ينصب يف 
بعض األحيان، 

حول سبب 
»استحضار« 

تلك 
الشخصية 
ومالبسات 

الرتكيز 
عليها 

باعتبارها 
تقود 

مبارشة 
إىل تاريخ 
الحروب 

بني 
الدولة 

العربية ودول عربية مختلفة، يف السابق.
ومن بني تلك االتهامات التي تم توجيهها لبعض الكتاب الذين 

حرضت الشخصية اليهودية يف رواياتهم، كما قال الروائي الجبني 
لـ«العربية.نت« اتهام الروائي بالسعي إىل العاملية عرب الرتجمة، 
معترباً هذا االتهام من قبيل »الظنون« وأنه اتهام يتعّمد »النيل 

من نزاهة تلك األعمال الروائية العربية« مؤكداً أنه لم يلمس لدى 
الكتّاب السوريني الذين تناولوا اليهود يف أعمالهم، أي توّجه يربر 
تلك االتهامات التي يوجهها إليهم »بعض نمطيي التفكري« كما 

قال.
ويتم حضور الشخصية اليهودية، يف الرواية السورية، كجزء من 

املجتمع السوري ذاته، حاملة صفات ذلك املجتمع الذي يغلب 
عليه التنوع الديني والقومي، إال أن الرصاع العربي 

اإلرسائييل، ظل ممسكاً بمفاتيح 
اإلضاءة 

التي 
يمكن أن 

تسلّط عىل 
اليهودي، 
ولهذا فإن 

الكتابة عنه، 
هي من قبيل 

»املحرّمات« 
التي أفرزها 

املجتمع بعدما 
تعرّض لعملية 
»غسل دماغ« 

بحسب تعبري 

الجبني يف حواره لـ«العربية.نت«.

يهودي سوري عادي جدًا!
ويقول الجبني إنه ملّا تناول الشخصية اليهودية يف روايته 

)يوميات يهودي من دمشق( فقد كان يتعامل مع »يهودي عادي، 
ويفكّر ويتكلّم ويحلّل ويخطئ ويصيب« أي مثله مثل أي سوري 

آخر، إال أنه بمجرد أن يكون سوريا يهودياً، فسيخرج البعض 
ويتحدث بمنطق سلطات النظام الذي »يتّهم الكتّاب بالرغبة 

باالنتشار والبحث عن الجوائز والرتجمة« بحسب الجبني الذي 
أضاف: »ربما كان علينا أن نتساءل معا، ما هي أسباب غياب 

الشخصية اليهودية عن الرواية السورية طويالً، والعربية«.
ويوضح الجبني أن من أسباب حضور الشخصية اليهودية يف 

روايات سورية، يعود إىل »رغبة الروائيني بتصّور مجتمع سوري 
طبيعي، فلماذا ال يعيدون تركيبه من جديد دون ممحاة السلطات 

التي شَوّهت هنا، وقَصقصت هناك، وحرمت هذا وأعطت لذاك«.

ورئيسًا لتحرير أول صحيفة قومية عربية
قضية التعامل مع الشخصية اليهودية، تصبح محورية إذا ما 
كانت عىل أساس »اختبار الذات« كما يوضح الجبني، فاملوقف 

من اليهود العرب هو »اختبار للذات يختزل كل االختبارات تجاه 
اآلخر« وكذلك هو »كرٌس صارٌم لكل الرواسب« التي علقت يف 
أذهان البعض. مؤكداً أن السوري لم يكن طائفياً بطبيعته وال 

عنرصياً، من هنا –يكمل- فحضور اليهودي يف الرواية السورية، 
جزء من التعامل معه كسوري، يف املقام األول، قبل النظر إىل 

ين، متحدثاً عن اليهودي السوري إلياهو ساسون  موضوع الِدّ
الذي وصفه بـ«الدمشقي القومي العربي« قائالً إنه »أول رئيس 

تحرير صحيفة قومية عربية تنطق باسم أول دولة مستقلة 
عن العثمانيني«. لكنه يشري يف الوقت نفسه، إىل مجموعة من 
التداخالت االستعمارية والسياسية التي أدت يف النهاية، إىل 

مغادرة ساسون سوريا، وذهابه إىل إرسائيل، ثم تحوله هناك إىل 
»شخصية صهيونية متطرفة«.

االستثمار في الكراهية
أّما ملاذا كان الحديث عن الشخصية اليهودية، من املحرّمات، يف 
املجتمع السوري، فريجعه الجبني إىل مجموعة من العوامل أدت 
لخلق سلطات وأحزاب سياسية »تستثمر« يف العداء والكراهية، 

مانحاً الدور األكرب يف تلك »املحرمات« إىل أنظمة استبدادية 
عربية اضطهدت شعوبها، أصال، عىل خلفية تلقني ثقافة كراهية 

اآلخر، حتى لو كان أخاً أو قريباً، لذلك فإن رسالته من روايته 
»يوميات يهودي من دمشق« هي أن السوريني جميعاً »يعانون 

تحت القبضة الحديدية« ألنظمة االستبداد. وهو أمٌر التقطه 
رياض نعسان آغا، الوزير السوري السابق الذي انشق عن نظام 

األسد، وكتب دراسة مطولة عن )عني الرشق( نرشتها صحيفة 
األهرام املرصية بتاريخ 16 كانون األول/ ديسمرب عام 2016 وقال 

يف مقدمتها: »وتطل عني إبراهيم )الجبني( عىل محطات تاريخ 
دمشق، من اللحظة الدموية الراهنة، وهي تراقب تحّول السوريني 

إىل يهود جدد«. يف واحدة من أقىس أوصاف ما حصل للسوريني 
بعيد حرب النظام السوري عليهم منذ عام 2011، وتهجري املاليني 

منهم حتى ولكأنهم اكتسبوا تلك الصفة »سوريو الشتات!«.
ويشار إىل أن الروايات السورية التي كانت الشخصية اليهودية 

محورية، فيها، معروفة لدى القارئ السوري بصفة خاصة، 
والعربي أيضاً. كرواية )حمام النسوان( للكاتب فيصل خرتش، 

ورواية )لعنة الكاديموم( للكاتبة ابتسام الرتييس، ورواية )خمارة 
جربا( للكاتب نبيل امللحم، ورواية )قرص شمعايا( للكاتب عيل 

الكردي، وروايات أخرى عديدة.

    cultuer ثقافة

Sally O’Reilly

My happiest times in childhood were spent reading the books of E. Nes-
bit, C.S. Lewis and Joan Aiken. Preferring to read in hidden corners where 
nobody could find me, I immersed myself completely in these stories 
and believed utterly in their magic, even attempting to enter Narnia via 
the portal of my grandmother’s wardrobe. As an adult, I still call myself a 
passionate reader, but sometimes feel as if I’ve lost my way compared to 
my childhood self. I buy vast quantities of books, talk about books, read 
as many as possible, sometimes even write them – but it’s not often I find 
that same pure immersion in an imagined world which has been such a 
lasting inspiration.
Celebrations like World Book day promote children’s reading and remind 
us all of the pleasures of a good book. Many of us make resolutions to 
read more, but these days there’s increasing pressure to read the “right” 
thing. The adult world presents a constant temptation to turn every 
activity into a competitive sport, and reading is no exception: it is beset 

with targets, hierarchies and categorisations. We guilt-read chick-lit and 
crime, skim-read for book groups and improvement-read from book prize 
shortlists.
Underpinning this is a relentless quest for self-improvement, demon-
strated by the popularity of reading challenges, in which readers set 
themselves individual book consumption targets. On Good 
Reads, some participants have modest goals, others 
aim for as many as 190 in the year, which translates 
to 15.8 books a month, 3.6 a week or just over 
half a book each day. Impressive? Maybe, 
but others are reading even faster. One 
journalist recently embarked on a seven 
day social media detox and read a dozen 
books in that time. It’s a far cry from my 
days with Mr Tumnus.
A profound joy
This raises a fundamental question: 

why do we read at all? Do we want to enjoy books, or download them 
into our brains? Are we so obsessed with being able to tick a book title off 
a check-list that we risk forgetting that reading is a physical and emotional 
activity as well as an intellectual one? The perceived benefits of reading 
are often given more attention than the experience itself: campaigners 

tend to stress its utilitarian value and research findings that it increases 
empathy and even life expectancy.

But the reading experience is important. A sure sign of lov-
ing a book is slowing down when you come to the final 

pages, reluctant to leave the world it creates behind. 
As the UK reading agency puts it, “in addition to 

its substantial practical benefits, reading is one 
of life’s profound joys”. Children seem to know 
this intuitively, and engage fully with a story, 
often to the exclusion of all else. They are 
demanding, honest readers, more interested 
in what happens in a tale and where it takes 

Theconversation :Books are delightful as they are – don’t fall in the trap of competitive reading

يهود 
سوريا.. 
روايات 
كسرت 

»محّرمات« 
السياسة
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محمد الحمامصي
تعرتف املصورة الفوتوغرافية السعودية 

فاطمة الصبيحة أن دخولها إىل عالم التصوير 
الفوتوغرايف كان بسبب وقت الفراغ الذي كان 

يحارصها خالل فرتات الصيف حيث يمتد 
النهار لساعات طويلة عقب انتهائها من 

عملها موظفة بالجمارك لتقرر رشاء كامريا 
والبدء يف ممارسة التصوير عىل كورنيش 

الدمام، ولتكتشف من ثم أن هناك مجموعة 
تتبنى املصّورين واملصّورات عن طريق ورش 

ودورات معتمدة، وقد التحقت بها منذ عام 
2015 وحتى اليوم، وهي اآلن عضو يف مركز 

مصوري الخليج بقيادة الفنان مجدي آل 
نرص، كما التحقت بمجموعات تصوير أخرى 

داخل اململكة وخارجها مثل جماعة التصوير 
الضوئي بالقطيف واتحاد املصّورين العرب 

وجمعيات دولية أخرى، األمر الذي ساهم 
بشكل كبري يف تطور عالقتها بفن التصوير 

وصقل موهبتها وتحديد توجهها يف هذا الفن.
ما لم تذكره فاطمة الصبيحة أن ثمة موهبة 

أصيلة تكمن داخلها وكانت الدافع األصيل 
وراء تشكيل العالم عرب عدسة كامريتها، لذا 

لم يكن غريبا أن تحصد أعمالها 35 جائزة 
دولية وتشارك يف عدد كبري من املعارض 

املحلية والدولية آخرها معرض “إكسبوجر” يف 
الشارقة ومعرض “املسابقة األوملبية للتصوير” 

يف اليونان، وهي معارض مشرتكة وتابعة 
ملسابقات معينة.

وتحرص الفنانة عىل املشاركة بأعمالها يف 
املعارض امللحقة باملهرجانات والفعاليات 

الثقافية والرتفيهية يف اململكة ودول الخليج 
عامة، وينتظر أن تقيم معرضا شخصيا 

خاصا بها تكشف فيه عن اهتماماتها الخاصة 
وميولها الشخصية يف التصوير والجماليات 

التي تتمتع بها أعمالها.
تقول الصبيحة “التصوير هوايتي ومتنفيس 

من ضغوطات الحياة متكافئا مع حّبي للقراءة 
والسفر اللذين يساعدان بشكل كبري يف صقل 

املوهبة من حيث الثقافة واملعرفة والرؤية 
الفنية”.

وتؤكد الفنانة أنها لم تواجه عوائق كبرية 

أمام تحققها كمصورة فوتوغرافية “ال 
توجد عوائق مجتمعية تواجه املصورة 

السعودية، وبعض العوائق التي يواجهها 
املصورون عامة تتلخص أوال يف رهبة الكامريا 

للكثري من األشخاص، وثانيا عدم وجود 
هيئات أو مؤسسات معنية بإصدار تصاريح 

التصوير سابقا، وثالثا صعوبة الوصول إىل 
بعض املناطق أو األماكن لتصويرها. إنما 

بشكل عام نجد التشجيع يف كثري من املحافل 
والفعاليات.

وترى الصبيحة أن املنظور الثقايف والرؤية 
الفنية يختلفان من فنان إىل آخر ومن بيئة 

ثقافية واجتماعية إىل أخرى ويختلف معهما 
مدى تقبل اآلخر لالختالف. إن إيمان املصور 
الفوتوغرايف بأن الفن وسيلة تواصل إنسانية 
ال تحتاج لرشح أو تفسري يخترص الكثري من 

الكالم.. الصورة تعرّب عن كّل ما نحمله من 
ثقافة وحضارة ومعرفة وجمال، وغالبا ما 

يتم ذلك بطريقة بسيطة 
من حيث 

املوضوع 
والتكوين واإلضاءة 

والتعابري، وهنا أيضا ال يمكن أن نغفل 
أهمية متابعة فن التصوير يف مختلف 

دول العالم، فهذه املتابعة تصقل 

املوهبة 
والخربة، 

وتساهم بالتغذية البرصية 
وتفعيل الحوار وترقى بالنقد البناء بني ذوي 

الخربة واملعرفة واملتطلعني إىل التفرد والتحقق.

وتشري الصورة إىل أن بعض الصور تكون وليدة 
اللحظة، رسيعة التكون، تقتنصها العدسة 

يف أجزاء من الثانية، وبعضها يحتاج إىل 
تخطيط وانتظار واستعدادات مسبقة. لكن 
تظل الصور العفوية واملفاجئة هي األجمل 

واألبلغ.
وتضيف الصبيحة “أعشق تصوير حياة 

الناس والشارع. أحب االختالط مع مختلف 
الشعوب والثقافات والديانات 

وأحب املغامرة، لذلك ال أمانع من 
زيارة بلد ال أتحدث لغته أو أعرف 

الكثري عن مقدساته ومعتقداته. 
السفر يغنيني عن قراءة ألف 

كتاب، ولذلك أسافر برفقة 
عدستي ألستمتع أوال وأتعرف 
عىل البلدان ثانيا، ثم  أمارس 

التصوير بعد ذلك”.
وحول مكانة األماكن 

املقدسة كمكة 

واملدينة 
وأيضا 

خصوصيات املجتمع السعودي 
يف حيواته اليومية يف أعمالها الفنية تلفت 

الصبيحة إىل أن التصوير يف الحرمني الرشيفني 
له ميزة خاصة، وتقول “لعيّل كنت من 

املحظوظني لتصويري الحرم املكي قبل عدة 
سنوات، ولدّي مجموعة صور الزلت أحتفظ 

بها، وقد شاركت هذه الصور يف مسابقات 
ومعارض محلية ودولية وحصدت العديد 

من الجوائز، ولكن بسبب صدور قرار بمنع 
التصوير داخل الحرمني احرتاما لخصوصية 
الحجاج واملعتمرين منعني من التجربة ملرة 

ثانية، ونتمنى أن تتاح الفرصة الستخراج 
التصاريح عن طريق الجهات املعنية ألتمكن 

من التصوير مرة أخرى وإظهار جماليات هذه 
األماكن املقدسة وعظمتها لنقلها إىل العالم.

وترى الصبيحة أنه عىل الرغم من التكنولوجيا 
الهائلة التي تحققت يف تقنيات التصوير 

تظل هناك اختالفات بني مصّور وآخر تتصل 
بداخله وثقافته وطبيعة ما يسعى لتحقيقه، 

وتقول “املصور يحمل صور عدسته ورؤاه 
الجمالية والفنية وينقلها لآلخرين 

عىل اختالف ثقافاتهم ودياناتهم، 
هو يقّدس مواطن الجمال ويبحث 

عنها يف أبسط األماكن، وعند أبسط 
األشخاص واملواقف، ويظهر أهمية 
التوصل اإلنساني والرتابط الفكري، 

وتقّبل اآلخر، وإيجاد الجمال يف 
املتناقضات واعتبار االختالف تميزا 

وتفرّدا، كّل مصّور له عني ثالثة تخدم 
أفكاره وقناعاته وما يطمح إليه وما 

يرتجيه من رسالته الفنية.
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عدسة فاطمة الصبيحة: 
أن تتجول في العالم وبيدك 

كاميرا مسحورة
عند حائظ البيت

شخص يدخن بباب 
مزار ديني

الدين والفن واإلنسان يف 

لقطة واحدة

How reading a little 
each week is a form 
of life support
Josie Billington

O ne in three adults in the UK – or 16m people – rarely or never read 
for pleasure. A new survey of 4,164 adults, including both those 

who read and those who don’t, found that adults who read for just 20 
minutes a week are 20% more likely to feel satisfied with their lives.
Our research was not focused on people who are unable to read as a 
result of literacy difficulties or other impairments. We looked instead at 
people who can read – and often have been regular readers in the past – 
but who have lost the reading habit, often through a significant life-event, 
such as having children or falling ill. Two fifths of respondents for the 
survey, which I helped to conduct for the charity campaign Galaxy Quick 
Reads, cited lack of time as the chief barrier.
Mood and relaxation

Non-readers were 28% more likely to report feelings of depression than 
those who read regularly for pleasure. One in five readers said that read-
ing helps them to feel less lonely. Both findings resonate strongly with 
our previous research at the University of Liverpool, in partnership with 
national charity, The Reader Organisation, on their shared-reading aloud 
model for adults and children.
Reading produces a statistically significant improvement in symptoms for 
people diagnosed with depression, chief among which can be feelings 
of loneliness and isolation. Reading not only helps to introduce or 
reconnect readers to wider life systems and more broadly 
shared meanings. It can also remind people of activities 
or occupations they once pursued, or knowledge 
and skills they still possess, helping to restore 
their sense of having a place and purpose in 
the world.
Reading calls on and helps to find the whole 
person, not just the depressed one. The 
notion of “recovery” in such a context 
is related as much to the rediscovery of 
old, forgotten, suppressed or inaccessible 
feelings and experiences as to the discovery 
of new ones.
In the Quick Reads research, readers 
reported stronger feelings of relaxation from 

reading than from watching television, engaging with social media, or 
reading other leisure material such as magazines. Reading is associated 
with a particular kind of mentally and emotionally “engaged” relaxation, 
quite unlike the passivity associated with other leisure activities, such as 
watching television.
Many “down-time” pursuits – such as engaging with social media – only 
apparently help people to “switch off”, and may agitate as much as relax. 
The concentration which reading demands and the absorption into a 
parallel world which it produces helps personal worries recede and offers 

protection from the distractions and stresses of everyday anxiety. 
In the survey, 43% of readers said reading helped them get a 

better night’s sleep.
Reading also helps people to realise that the problems 

they experience are not theirs alone. People often 
experience a strong sense of recognition – “this is 

me”, or, “I had no idea other people felt this way” 
– and a feeling of sharing trouble in common 
with others. When people are able to recognise 
their own situation in another, they not only 
feel united to a wider world, but are more 
accepting of their own difficulties or trouble.

To read the rest of the article go to:
theconversation.com
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P ablo Picasso was a man of many talents; he was 
a painter, sculptor, printmaker, ceramicist, stage 

designer, poet and playwright, as well as one of the 
most important figures in the 20th-century art world, 
best known for co-founding the Cubist movement 
and significantly contributing to Surrealism.
At the same time, he lived a long life: and while his 
character has been put under question, his artistic 
legacy can’t be disputed.
He died in France, aged 91, of congestive heart fail-
ure, on April 8, 1973. Nearly 50 years later, and some 
of his most famous quotes still ring true.

1. ‘The world today doesn’t make sense, so why 
should I paint pictures that do?’

As a pioneer in the Cubist 
and Surrealist move-

ments, Picasso’s work 
was often com-

pounding. Grant-
ed, the artist did 
live through two 
world wars, but 
could you imag-
ine his reaction 
to our planet’s 

environmental 
demise, Brexit or 

today’s polarising 
leaders?

Our takeaway from 
this? The world never 

makes sense, and what we do 
in life doesn’t always have to, either. After all, not 
everything fits neatly into a category or box – and 
that’s OK.

2. ‘All children are artists. The problem is how to 
remain an artist once he grows up’

It’s the creative person’s perennial dilemma. While 
the art market is worth tens of billions of dollars, the 

trope of the struggling artist remains as true today 
as it ever was. You just need to read our recent piece 
on the Philippines’ jeepney designers to see that this 
challenge is perhaps even more prevalent than it was 
in Picasso’s day.
As technology advances, a common tale emerges: 
that of tradition being trumped by modernity. While 
that undoubtedly comes with pros, the cons are 
difficult to ignore: jobs are lost, heritage crafts die out 
and the world becomes a little less colourful. Perhaps 
our biggest struggle remains in striking a balance 
between advancing into the future but not losing 
touch with our past.
Of course, Picasso was more troubled by the fact that 
as we grow up, we become less carefree. Look to 
quote number six for more on this topic.

3. ‘Computers are useless. They can only give 
you answers’

While computers were probably far less useful 
when Picasso said this, the 
premise of this 
quote still 
rings true. 
We might not 
be able to do 
much without 
technology 
these days, but 
as the threat of 

masses of jobs being lost to automation looms, skills 
such as creativity, innovation and decision-making 
become ever-more important. Picasso was right: 
computers give us answers, but they can’t form the 
questions we need to ask in the first place.

4. ‘Every positive value has its price in negative 
terms... the genius of Einstein leads to Hiroshi-
ma’

Newton’s third law states that for every action, there 
is an equal and opposite reaction. This is another 
issue we face in the digital age; and one highlighted 
in every single episode of Black Mirror. Technology 
is an incredibly amazing thing, but many of today’s 
inventions and advancements can also be incredibly 
dangerous if they fall into the wrong hands.
From facial recognition to social media through to 
nuclear weapons, where innovation is spawned, so 
to does the choice of whether to use our designs for 
good or evil.

5. ‘The purpose of art is washing the dust of 
daily life off our souls’

It’s so easy today to get wrapped up 
in the world’s 
problems, 
when every 
doom-and-
gloom 

headline is just a mere tap on our smartphone away. 
Soon enough, we can all slip into the lather, rinse, 
repeat routine.
What breaks us out of that? Art. Whether that’s 
meant in the traditional or broader sense – whatever 
“art” means to you – using our imaginations and cre-
ative nous to see us happily through the day in 2019 
is an enviable skill we’re all trying to hone.

6. ‘It takes a long time to become young’

Sometimes, it feels like we have the world on our 
shoulders, whether that’s because of our responsibil-
ities – as an individual, a parent, a partner, a friend, 
a colleague, an environmentally aware citizen, a 
compassionate fellow human – or because the world 
is changing at such a rapid pace, and that’s why this 
little nugget from Picasso is so comforting. This isn’t a 
far cry from quote number two on this list, either: to 
remain care-free, curious and creative as we age can 
be a struggle.
Picasso was known as a free spirit, a man who 
embraced his eccentric nature and didn’t care what 
others thought. Towards the end of his life, Picasso 
began mixing the many styles he’d played with 
throughout his career, and dared to make sculptures 

larger, paintings more expressive and colourful. 
Some of his 
pieces from 
this period 
remain among 
his greatest and 
most memorable. 
Ultimately, as life 
gets increasingly 
more serious, we 
could all stand to 
be a little more 
young-at-heart, like 
Picasso.
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  خليفة الدرعي
يمكننا القول بأن التشكييل املغربي يوسف الكهفعي، يحفر جماليا عىل تخوم املعنى، 

متأرجحا بقصدية واعية وواثقة بني التعبريية والتصويرية، يف محاولة للقبض عىل 
املنفلت من قلق الكائن وضجره وبنوع من الشطح الصويف.

يمزج يوسف الكهفعي األنماط والتقنيات، للوصول إىل أقايص التعبري التشكييل 
الحر واملنفلت من التجسيد الفلكلوري للجسد واألشياء.. عىل فضاء لوحة ترص عىل 

معارصتها وحفرها يف األسئلة الجمالية الراهنة، واملرتبطة بالواقع وتناقضاته، خارج 
املقاييس األخالقية لجمال مثايل ومتعال.

الفنان ال يخفي ندوب الروح املعذبة والقلقة والحائرة، بل يفجر تناسق الشكل وتناغم 
اللون، ليكشف عن جانب القبح يف هذا العالم وتجلياته النفسية، فالقبح هو ما يهدد 

الفكرة الفنية عىل طريق التحرر من قساوة الواقع وتناقضاته وهو ما يمنحها تمظهرها 
الحيس واألستيطيقي.

يرسم يوسف الكهفعي كائناته وأشياءه لتكتسب 
وجودهااألصيل داخل العمل الفني، وباندراجها هذا، 

تكتسب صبغة إنسانية وتصري موضوعا معربا عن وحدة 
الجمايل والوجودي، أو حسب زكرياء إبراهيم يف كتابه 

»مشكلة الفن« »الفن هو هذا الذي لواله لبقيت األشياء 
عىل ماهي عليه«.

ولد الكهفعي يف مراكش، حيث يعيش ويشتغل عىل 
مرشوعه الفني، الذي يحفر يف الدواخل اإلنسانية 
ويعريها بقسوة، بحيث تعترب ثيمة األلم مادة خام 

لجل أعماله، األلم الذي ال يمكن فصله عن عمق 
التجربة اإلنسانية يف صريورتها وتشكلها، فهو 

مولد للدافعية واملقاومة، بحثا عن الجميل واملمتع 

واألفضل، هذه الرحلة السيزيفية التي تناولتها األساطري واألديان والفلسفات يف عالم 
تشتد تناقضاته. يحاول الفنان عرب الرسم والحفر أن يتجاوز املادة إلبراز فكرة أو مزاج 

أو عاطفة، مجربا كل األنماط خارج القوانني التقليدية للرسم. أليس اإلبداع أملا يحتاج 
الكثري من الحرية والشجاعة لكي يوصل للمتعة الحقيقية؟

وإذا كان السؤال الجمايل عند فرنسيس بيكون قد تعلق بـ»الكيفية التي ينجح فيها 
التصوير أو الرسم املعارصمن التخلص من التشخيص واالتجاه ال نحو التجريد وإنما 
نحو أشكال ووجوه ومالمح جديدة، أبعد ما تكون عن محاكاة الواقع أو حتى تمثله… 

الجسد بدون أعضاء والوجه بال مالمح واألمكنة بدون األبعاد املعهودة لألمكنة.. من 
التشخيص إىل املشخص«.

فإن يوسف الكهفعي يجتهد عرب مسار تجربته الطويل، يف تفكيك بـــل تفجـــري املعايري 
الكالسيكية للرسم، رافضا كل محاكاة شكلية وسائرا عىل درب التعبرييني األملان، الذين 
حولوا اللوحة إىل فضاء لتدفق العواطف وتحرير أفكار الفنان، فهو ال يرسم الواقع كما 

يراه ولكن كما يفكر فيه مثل أدوار مانش وفان غوغ هذين اللذين ساقهما حدسهما 
وثوريتهما التجريبية إىل التجديد واالبتكار.

أعمال الكهفعي تحركها األسئلة الوجودية واملعرفية وهي تجرتح أفقا مغايرا للتعبري 
الفني، عرب تشويه عنارص الواقع بواسطة الشكل واللون، يف فضاء لوحته تتمدد 

الرضبة اللونية العفوية واألشكال البسيطة واأللوان 
السائلة، محاوال إثارة الحس الجمايل يف عنفوانه وقوته 

التعبريية.. كائناته اللونية تفجر شحنة القلق والرصاعات 
النفسية الدفينة، التي تتمظهر عىل شكل رموز وأجساد 

منهكة ومتكرسة، لذلك نلحظ أن رضبة الريشة عنيفة 
ووحشية. العالقة التي قد تربطنا بأعماله لم تعد عالقة 

تأملية استمتاعية، بل إنها عالقة يف جوهرها تفاعلية، 
وذلك يبني قدرة اللوحة عىل إحداث التأثري وحمل العديد 
من التفسريات والتأويالت، فالفنان لم يعد همه – هنا – هو 

إنتاج الجميل، ألن الجمال امتزج باملسخ والتشويه، وفقا 
للتناقضات املوضوعية والواقعية.. أصبحت قيمة العمل الفني، 

تظهر يف املوضوع واألسلوب والعالقة مع املتلقي ألن مفهوم 
الجمال متغري ومتحرك.

يوسف الكهفعي يرسم هشاشة الكائن ويفضح قبح الواقع 
باللعب الحرعىل فضاء اللوحة.

٭ فنان وكاتب مغربي

المغربي 
يوسف 

الكهفعي 
يرسم 

هشاشة 
الكائن

6 Pablo Picasso quotes that still resonate today

    ART تشكيل
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مهاٍو يانعة

ثم هوينا صاغري املقادير عن عمى مهزوز الرغائب وقد كنا 
ال نفعل , بترصيف فؤوس الغوايات

 وفاقة اإلنشاد عىل سفح وجمع سفوح ضارية ومعشوشبه 
بسيقان قصاص وثناء مذرور بشبهة االنحاء

 فتنادت مواجعنا يف واضح مقاتلها متكالبة من وزر غلب 
مفصل الرزايا عىل ضيق دوائر التفصيل

وهوينا مكابرين بفتات ثارات ممحية اللغات تاسع عرش 
القتل والتنكيل

 ال تدركنا عميت مغارمنا بما فيها حسنات سابقة أو مشاريع 
مقفرة 

ال ترثيب عليها تقرح مطاعنها وال نحزن
كنا يف هوجة شظايا املفازات جنادب أفراح ُمغتالة بمهاٍو 

يانعة الرتقيم واإلفصاح
 مجرد جذوع مرارات محترضة بدود تذكرها أو تموت

رأينا يف سديم محبوك السواد طقوس جغرافيات عارية من 
مفاصلها تهذي بمداءات تأُملنا

 إىل غاسق الصبوات ولم تربح مرابضها , فهرعنا اليها 
مشبوهني بفاجعة الذاكرة املغلوطة التعبري وتهمة النسيان

 وعندما هوينا مقرورين ومتأصلني دقة عمانا الخارقة 
التسويف

انتبهنا وما نحن إىل زيف التمنى..
وانتبهنا وانتبهنا  وانتبهنا ..

 وانتبهنا  ثم ..
كأننا أنتبهنا إىل غاشية اإلقالل فأدركتنا كالب التأيس وبهائم 

الدمع.
ولكننا جراء فاحشة إلدراك زيف مغانمنا ضللنا عن إعسار 

أللثغ النطق ملزوزين إىل جدران أماكننا 
ومشدودين بحبال القهر ومشاطر الذم كمثل أصنام ومبعرث 

أوثان معطلة عن بشارة الكذب وخالص البهتان . 
نرنو معللني بصدفة الكمائات وشبهة التصديق إىل مهاٍو

 متهاودة الفتك والذبحات ولم تكن .. أو كانت 
وحده الجرف الكبري قرب هزيمة نادتنا عشاراً إىل بقايا مقاتله 

الحادة الهرب ولم نرحم , ثم اننا عىل قدر صنعته حزازات
 شهقات حرى ومبلولة بندى خجل مصنع األركان تراجعنا 
ظالً ظالً وبقايا أصوات وأغان وبتاريخ مواويل وتهمة إعسار 

فألهبتنا شموس مواقيت معادية التصانيف بمسامري القر 
وُمثخن الرهبوت

ففاتنا مغرورقي التوجع قصب السبق املأمول وفضة األشياء
... ولكننا !!

... والضاريات

- .................................................؟
وكذلك أتحدث لظيل مكسوراً ومحشوراً بني خاتمة بياض 

الوردة الدموي الريبة  ومقصود االتكاء عىل مفولذ اإلقصاء 
والتهميش 

أُحدد الوردة التي ال تعنيني مفاتن الشك يف اكتمال نموها 
عىل عرائش التجهيل

إذ تغادرني معنية بإرث جملة املهاوي وتقصدني , ومقبل 
الرتمد املعمول بحزمة الشواهق املُحل يف إطاللة الهذيان 

وأنا أو إياي أعجوبة يباب القيامات , غري أني عند اصطدام 
الفصاحات ال أُؤخذ عند إرتجال مشارق الدمع وتهليلة الكر

 يف األرجاء أو تضيئني منصفة عىل كُره فوانيس الكلمات 
وصبابة التفسري

صوتي ُبحت مقاصده بتغريبة القتل واملدى حني كبوة 
التفسخ العرجاء تنهب قمح مواويل أسقيتها بسيول الدر 

والياقوت
  بهلوان مخيص التضاريس وشارة التخطيط، والوردة التي 
اعنيها بكامل فصول وأوابد شعواء , أغنية مهجورة بفاتحة

 معقولة الرشح لوال أن مفاتنها تلزمني ببداهة النيل ورطانة 
األخذ 

لكنني حينما ال تقبلني عاديات التذكر ولم أنىس سوى عمراً 
مطوحاً

 بكذبة الكاوي واملحرق من هالك نسياني 
متشوق اإلمهال واإلفصاح وال أُسأل أو تجيب عيلَّ املظاعن 

بأنيابها الجمر
 وليس سواي وكذلك جمهرة املهالك تتوعدني فأاُلطفها 

فتدهمني مواعيد التدليس وليس سواي
 وعبقرية اللعن وليس سواي 

وكذلك ......
 ...والضاريات !!!

تفاهمات ناقصة بإكتماالتها الواضحة اإلشهار

ال أثايف إالّ السالفات يف توحش تراجم العني عند توجسها 
من ذئاب املراغم وتلكؤ فصاحة األفاعيل, حني ال أثايف إالّ 
السالفات وسوالف التكذيب وحشيتي مقذوفة رغم رذاذ 

املُزن يف قوافيها عىل الطرقات, ال خوف مؤصّل األعراف عن 
كوامنها يفصح ملغوباً بحليب الصدق يف تشكله, وال غالب إالّ 

بهّدة الحزن عند ترققه بساطع حياد الشجن املقرور ونفري 
املواجع األلف بعد معرشن العرثات, ولذلك فقد رحل الغزاة 

مأبونني بصاعق التشفري إىل مدن مسورة بفاقات ُذل عجيب 
التدوين وعدناها ببداهة الذود ولم نفعل.

إذاً هذا دمي قربان مواعيد لم ننفذ بند التوعد يف تألقها 
وانكسارات بضع سنني متصاعدة إىل مخارز التأويل.

وهذه أحزاني بائرة تتوسل إعرتافات مقننة تليق بحروف 
الترضع املثىل ولم يحدث سوى فجوة عمياء يف حشود 

التشظي مثلومة
 يف صوتي وأنا يف سكري املستيقظ األوراد مهتاجاً ألعن 

خنوثة حظ لم أرى منه مشهرة سوى طوالع النحس.. ورآني
غري أنني كلما هادنت معاذير املنايا مكروهاً بغري أني وال أُنال 

هاجمتي ذبابة الوسواس فدفعتها ونالتني
 فأنهمرت جيوش املقابر يف يرساي

...غري أني!!

مقاتل تتقن بهجة السرد

فما الذي حدث عندما لم يضج ميدان املقاصل الُسمر عىل 
عالته املؤجلة اإلنصاف وكيف تنادت املقاتل ُمزبدة بفضة 
التوضيح, ونحاس املصارع الصدئة التوصيف رغم بسالة 

بيٌد وأنواء ضواٍر  هائمٍة في بطاح الكيِد 
والنعراْت وتعاليٌل محّماٌة على سفود مطر 

ُنسّي فجأًة في بهجِة الجدب المشّفرة 
الرعد واإلدرار عندما غدرته وردة الشك بُسم 

ربيع بائس ومفتون بأريج ُزعاف المهالك 
قاطبة ولم تنتبه لسوء فعلتها إاّل عندما 
أدركتها حزمة النار بخواتيم ما كانت على 

األشهاد منصفة بفعل توهجها الكاوي 
األسنان وال همدت بين ضلوع الشك ذئاب 

التعاليل الُمرجأة أو فضيحة الصمت 
وخالص الناسوت!!

*عبدالناصر مجلي
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تنويعات مجهولة املنافذ, يف رشك تعجبها لسعال قتىل 
تناسته يف قيامه مذابحهم أقاويل ليل قيص ومرتاب أو تفصح 
عن حضورها املنيس وأظافره ناشبة يف صدر من قتلوا تفاحة 

النهب وفاجعة االيحاش
 كيف أن وملاذا اذ أنه لم يسفر عن وجهه القتيل وكيف تكيف 

مرصعه
 برشح الرتقب املفجوع بهوجة من ماتا أو قتلوا أو قتلوا.
القتىل منسيون قد مروا بقالدات مقاتلهم آمنون ملوتهم 

الخائف ومامروا وهنا نوايا بائدة أرشعت عىل عجل
 لطي صفحة القتل وصحيفة السلخ

 لم يكن ميدان أو لم يكن غري أن قرابني البغي ما هبوا
ال

ولم يكن يا ُغلبي 
سوى طمِث حزازاٍت مرجأة

 .. ولكنهم قُتلوا 
مروا أو مررنا ملزوزين اىل شفرات عماهم املهتوك 

فنفرت جياد الظن عىل الجدران
 .. وما نفروا 

يهندمون مقاصل امليدان بأكمام تصربهم 
بورد مقاتل لم يكن منها بُد فاحتج الرواة

 وقُّصاص الفوازع عىل االشهاد 
ماتوا
نعم 

او ربما 
قتلوا  !!!

هوادج

الهوادُج التي َبعرَثْت خباياها عىل مشارف املظنات املُحل 
ومرتفعات الشجون الغاربة االمثال واملقادير 

الهوادُج املتخمُة بكائنات العصفر وثخني مسك املهالك 
واالنواء 

ورباعيات مستخلص املشموم من مكتنزات الرتائب وشاهق 
االعناق 

الهوادج املزنرة برماح اللعن والغزو وكافر املواعيد الرسية
الطافحة بخواطف اللحظ املفتون املدارك , ووحشية الحفر 

امللزوزة
 اىل جالميد صخر املواثيق املفرغة فصاحة املعنى وأيدلوجية 

القامات
 ويباب السوء املجوقل التطفيش

 الهوادج ذاتها يف أصائل جاهليات بكماء مصابة زورا بسهام 
الظعن والظن وفلسفة النوح املُريب وبهتان املدبلج

 واملؤدلج واملثجج الحركات بمصارع )الطُراش( ومخنث 
القول وااليهام

ذات الهوادج امللتاعة عن قرس وأيد مقاصد مشفرة العزم 
وحالق امنيات ممنوعة من ضبح الرصف ولعاعة التكديس
 تلمع مقاتلها عىل االعناق ومكضوم وريد ونابض زهر نكد 

مجيد وحاذق 
تنحو مغارمها مخذولة الصيت بني صعود الرمل بوشمه 

املحزون
 وتقهقر مائية الشجو عند أوبة االيائل اىل ماء مقتلها 

املسحور
الهوادج املخضوضة يف تقبل مبثوث املناحات يف السري 

الناشة اإلعالم والنائبة والنائحة االن وثم االن ما قبل أو بعد 
االن وما أكل الغريب يف مساءه السكران أو املوقوذ بفاقة 

االيغال واملرصودة بهاري الحديد وبخور والنحس ومفولذ 
الكمائن وعرثة التصديق والنطيحة بكالب غزاة الدمن اذ 

يتقنون عبقرية الحرب وناتج األرقام هوادج اللب املطوح من 
جور حمولة رض األثايف ومشارط التفصيل والقسمة الظيزى 

والنحر بمخاتل األوزان والتنقيط 
هي نفسها ال ترثيب من ورد ذكر فواجعها يف قراطيس قتىل 

مرقومني بسود نواصيهم باغتتهم نبال املكائد
 امليكروسكوبية التلويح قبيل االنتهاء من رقم الكلمة األوىل 

عىل شاهدة التكذيب 
هوادج الريب املستثارة األوراد وحذاقة الخوف البائرة

 وكذلك أبابيل الندامات مدهونة بزيت طنافس تغربها 
وذحل الرتوي املمجوج

امليتات األرب وفجأة التحليل
املثقوبات نوافذ القول وذائب زجاج الدعة وخيمة املقت 

ورشاهة التنجيم
املولوالت بزعم مهارات عمياء وتخاريف

الساقطات
املسقطات

املسقوط عليها فعل ثقيل األفاعيل
الوقت املخيص واملطعون بفحولة مربمجة التداعي

ودوار اإلنطفاء األخري
الهوادج وكأن ليس سواها أو أنها وال بأس غريها الهوادج

السري ناقصة يف هوجة التدقيق
بحجم كلبية الرزايا وما لم يخطر عىل بال.

ما تبقى مما أكل الطير

قيل خرج من البحر طري , فصيح الهيبة ومرد النصال ملاعة 
يف املنقار

 مجازره القادمة ونطق برسد يميش الهويني يف مصارع ملغية 
ستنبعث اآلن

 من البحر االسم واللجة وقشة الغريق
طار ثم استوى عىل قامة صحراء بائدة الفأل واملسالك 

ثم انه زعق يف الناس .....!!
عىل صدره املجنزر رُسمت سماواُت مأبونُة بحمى التكرس , 

تُرّحل مقفرة بسياط اللعن وحالك الهتك واإلفشال
 وعىل عنقه املزنر بأرياش املفارزتدلت مخضوضة  مباهج 

أقوام نُكحت أيامهم عىل مرأى
 من ظهريٍة آفلة لم تخلق بعد لفساد حاد يف صريورة األمكنة 

املفضوحة التعامي ونباح الطعن
ثم هاج الطري

وماج الطري األرش
وأطلق الطري املسجور ناعب قصده الفتّال وزغب أمانيه 

الجمر, يف ُمطلق إتجاهات مرقمة األباعيد مكشوفة الرس 
وحالك الظالل, فأمطرت عىل العباد ُذل مشيئاته العمياء وما 

أخفته كالب السحاب
سفرجل برونز مسعور, ومشظى رُماٍن مدوزن القتالت

قيل طري
وقيل ذئاب
وقيل ...؟!!

لكنه لم يهدأ عن ُسود نّيٍة مجهولة 
األنساب, ولم يغلق حفرة النوم 

يف عينيه.
له هيئة املخالب املحماة 
عىل سفود تواريخ باغية 
الرسد, وجهامة العصف 

عند طلع دم الجثة 
املقصودة لخفتها 

وُمرطّل البهتان.
قيل مناحاٌت 

محلقة يف سماوات 
مشتعلة بنرثية 

التمزيق
وقيل عظم طري 

منخورة تصاويره 
طاح عىل لحم القفار 

يأكلها
ولم تشبعُه موائد النزو أو 

فاكهة اإلجذام
قيل طري قيامات نائحُة 

ومسحولة
وقيل طري مروءاٍت مجتثة التصديق وعرق 

نار وخمرُة العرضب
........................
........................

!!.......................
طري من خايف البحر هب عىل ديار املفاوز يكحلها بإثمد الحز 

املبني
وهو طري ومأسور إىل تكلّب النية يف سلح تفكريه

ومكشوُف
ومفضوُح عىل العتباُت

و.....
طري !!

دواب

 والطرق وحدها ُمسبقاً من أدركت بنشيد الغرانيق املحروقة 
األعراف, وأحمال دواب تدرك مخفي البيان املُلّغز بإتجاه رمل 

الشتات املشبوه، ولذلك فقد أفردت عن قصد متهم بغواية 
الكثبان, عن تشكلها ببهجة الدواب املستنفرة مساربها 

إىل املسالخ العالية اللعن ونرجس الذبح , وظلمة ُشيدت 
مسالكها العمشاء بالنطع الكافر الوقع, إذ يصل مهتاجاً 

اىل خرائط الوعظ وتعاويذ الدم املسفوك والصخر وسنني 
عرش من عرشات, وفالق الكلس املغبون األوراد وفتوة البعر 
فلم تنتبه دواب األحمال املُرجأة إىل ضبح املهالك, وكظمة 

النهايات املسوّمة األسنان وحاذق الرصاص, أو تفقه ُشبهة 
التحايل املسبوكة التصوير وهجمة السكاكني الحداد يف 

األنحاء وما تخفيه أكمات الخديعة ورمال الشوك وشياطني 

الجمر والزقوم فغابت مقهورة عند حدود البحر  املسجور 
مناكده

بلغو أسماك حجرية أو حيتان مهربة النوايا وفطنة األثر 
املسفوع بغربة األشواك ومولول أصداف

عىل ظهورها الحدباء صناديق بخور مصارع غالظ وَسقَْط 
متاع بائر الفتالت ومكرس وصايا مجففة

ومطحون مواويل حوادي حمقى وال ُيسألون غيبتهم رشوح 
قيعان عجاف

وآماد
وشعاب

وحكايا ليس لها رواة أو رُشّاح
الدواب
الدواب

الدواب..!!

بهيمة األنعام وغبطة السبع
 

أتت البهيمة الصماء يف وثري أرياش تنعمها
ُمدللًة بفائق فحولة مرسفة األقوال 

وميثان بول وفرث وزُّمج إدراك
ومعلل تناطح أبكم وفسحة بيد أسرية الجهات

فربضت مرغية ومهدورة ومبتوكة التفصيل
ما بني مطلع )قفا نبكي( وهجعة األوتار

تكُر إن كَرْت مسفوعة برضورة اإليالم عىل عواتقها وال تفعل
وتنام سكرانة من َعْمٍه

إذ يرسبل الحادي املخيص عليها
غطاء العماءات املفقوءة بصائرها .. وال ترتج

وتنام إذ تفعل مكرهة
فتدركها أحالم ذبح ونهش وحارق شواء

يف فضاء مقفل وما هو
فلم ال تجفل من وجع بهيمة 

األنعام!
وحده السبع الغريب 

املآرب
يدوزن غبطته وال 

يسأل
فلماذا ال تكر بهيمة 

النحس
كَرة الَصِد أو تكُر أو 

تفعل أو تُغتال!
والسبُع

وأنياب مجنزرة
والنهش والسلخ 

ومقاتل ألف ؟؟

بيد

أقبلوا بثآليل مناياهم من كل فج عقيم 
مثل تالل بائرة ورخيص ملح

كأنهم طلع شياطني أو نداوة مالئكة ملغيون
كأنهم لعنة لفظتها عاديت اإلستغفار .. أو خيول مواسم 

مجدبة
كأنهم وليس سواهم كالب موائد مهجورة .. أو أكَلَة ُسحت 

ومثلج يباب
كأنهم شفرات صدأتها ثارات مصابة بفضيحة الرتقب الخائفة

كأنهم قصائد عشق محرمة لشبهة يف خنوثة التأويل
كأنهم أرساب طري ناعبة تهدلت من مآقيهم شهوة األسفار

كأنهم .....!!
أو مواثيق شداد ألغتها بداهات مستذأبة

أو قبائل بائدة سفعتها تفاسري مغشوشة وترصد حواسيب
أو كأنهم ...!!

فلمن تُصّدر تعاليم املباغتة وهبة الخالص املرتجاة ؟
أقبلوا يسبقهم عرف آباط صننة وبخر أفواه وبقايا جزور 

ُمقّدد
وشحم قليل إذابته سفاهة السدر

ومثعنب األنياب وما جادت به اكباد ُسم الوشاة
اقبلوا حسنّي النوايا إلقتحام ألغاز رملية مراوغة

فضحتها إشارات رطانات ممنوعة عن الرصف واإلعراب
متنوعي أفخاذ وأنساب وبطون ويابس فخر ومشدوخ جفاف 

وحوافر
أقبلوا بكامل الترثيب ومجزؤ ذكريات لم تكن عابرًة وبقايا 

أنقاض
وشعري دساكر ممحية وضفع أطالل

حارصوا فرضية األماكن بشبهة الظمأ الصادقة اإلهالك
وأناخوا ركائب تشظيهم املسنون عىل قارعة الرزايا وعرضب 

الشتات

لم يرهم أحد .. وهم غاشية الصحو وأسنان أبابيل
لم يسمع بهم إنسان عند تدافع مناياهم إىل هاوية الغثيان, 

وغابوا 
عن حرد مجزوز النوايص واألعناق .. عندما غابوا

مثل أُغنية  مرتجلة ماتت يف مفاصلها رنة األوتار .. ولم يغبوا
وحده كائن املاء

من دل عىل خطو مساربهم
يف اتجاهها الصخري إىل زهر التني املخذول واملغتال والزيتون

 وعصافري النار وكالب املخابئ املرجومة برجوم األعذار
أقبلوا متعرثي النشيج يف تفطر تكّبدهم 

وكأنهم ما وطأت أقدامهم بطني الكمائن الُحمر
دمن جهامة املشارق أو كذب اآلفاق ومغارم الفلوات

...أقبلوا!!

اللمزاجيميون

من أعايل مرسات نسختها قواصم كثار ومهالك هبطوا بواٍد 
ذي زرع أو أغان وبصيص مواويل وزوامل, بحثاً عن وجوههم 

املفقودة منذ ألف حرب خارسة ومسنن أُمنيات، بارت 
خواصها , نتيجة لتعامد ذحل الوقت عىل مكامن نشأتها 
املنسية التكوين وعصاري التعبئة الفاسدة ، أسقطوا من 

حساباتهم الفلكية التخاريف, أوزان حموالت زائدة الحرمل 
مهتاجة الدواب وخفايا الُجعب , وطاحوا بالواِد تشهرياً 

وتحطيماً ألصنام املكائد املستوية السوق وجمهرة الريبات 
املختضلة األوراد واملجامر, لكنهم فاتتهم دون قصد فاتك 

 بوصلة التحديق, 
يف باهوت األشياء الذي يف سهوه املمدود لم يفطن لقصد 

الفؤوس يف املفاصل, وخانتهم أُمسيات 
بائدة التأتأة حملوها عىل عواتقهم املنهارة, أقاٍص وفجاج 

طوال وماحقة, فتوقفوا مذهولني وشاخيص أبصار
 لتدارس ما يمكن فعله عند كشيفة الرساب وساطع الكُصمع.

اللمزاجيميون الحزانى
واملغلوبني عىل مراراتهم املعطوبة النبض

مضحوك عليهم ومنسيني 
من نسل ملزاج األول

فاتح بلدان النميمة وقاهر حصون الظن الكبري
خؤولتهم ما تبقى من ُخرضة ليل بائد
قتله قراصنة مفعول بتواريخهم عنوة

ذات إبحار لغوب يف محيطات اليأس األسود العظام
وعمومتهم كل ما قالته فضائح غريبة األصابع

ماتت يف عام األفعى وألف لطيش امللح
لهم هيئة مناحات مقددة ال شهود لها
وأقمار إحتياطية الضوء زانية السواد

أبناء ملزاج النكد صانع حضارة الخصيان املغشية املراغم
ومجندل قامات الظالل الخشبية الصور الناقصة اليود 

والتحميض , الذي دخل بألف ألف ألف أنثى عاقر إال سبعاً
 وخمس أوقيات , ومشّيد أسوار العواء املرتجفة القالع 

واملخصية األسمنت والطابوق
هبطوا مغلولني بمشاقر الذكرى العفنة السوق, وطوالع 

الشوك بعد أن وسدوا أباهم املغتال ذات مكيدة بارعة الطعن
 لحد العقوق وهاوية إظالم األسئلة واملقامع

, كمثل- ال أمثال لهم وال تمثيل أو حوافر هزتها رصوف النقع 
- سيل أبكم

 عاطل عن الجريان صدمته قاطرة السهر اليابسة األوراد، 
 وتنادوا عن َعمٍه مستورد الغشيان ,

 ومعصوف بهم أن
 ال يسمع بتيه مظناتهم أحد أو تواريخ منكوحة الغايات.

اللمزاجيميون العتاة القول املنقوص حرفة التوكيد
فرسان الخشب الصقيل الحرق

وما أفصح عنه مخلوق الرماد لليباب
رماح الظغن الحادة التشظي السقطات

وما لم ترصخ به ذئاب املكاتب املتخرجة شطحاً وهبطن به 
غرقاً

ذات كلية مهدمة املعارف املقفلة عىل غواية سهول مصابة 
عرضاً

 بأيدز الُبهت وفالج الحماط
هم اللمزاجيميون

واللمزا...........
..................

جي..............
............... مي

يووون!!
.........................................................................................

ديرتويت صنعاء ديرتويت2004
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CINEMA سينما

أمير العمري
 The Boy Who ”عرض فيلم “الصبي الذي روض الريح

Harnessed the Wind أوال يف مهرجان ساندانس األمريكي 
ثم نظمت له عروض سينمائية محدودة، قبل أن تبثه شبكة 

“نتفليكس” مؤخرا يف أول رد عميل عىل من يتهمون الشبكة بأنها 
ال تهتم سوى باألفالم األمريكية واألوروبية، فهذا فيلم أفريقي مئة 

يف املئة.
صحيح أن مخرجه شويتيل إيجيوفور النيجريي األصل يقيم 

حاليا يف لوس أنجلس ويحمل الجنسية الربيطانية، إالّ أنه يرتبط 
بثقافته األصلية، وقد أرّص عىل تصوير فيلمه األول يف املواقع 

الطبيعية ألحداثه يف ماالوي، الواقعة يف جنوب رشقي أفريقيا 
والتي تشرتك يف الحدود مع زامبيا وموزمبيق.

إىل جانب السيناريو واإلخراج، قام شويتيل إيجيوفور أيضا بدور 
رئييس يف الفيلم وهو دور “تريويل” رب أرسة كامكوامبا املسؤول 

عن زوجته أنييس وابنته الشابة آني وابنه املراهق ويليام، كما 
أنجب الزوجان طفال مازال رضيعا.

ويستند الفيلم عىل كتاب بالعنوان نفسه صدر عام 2009 يقص 
فيه ويليام كامكوامبا قصته الحقيقية، كيف ولد ونشأ يف أرسة 

فقرية يف إحدى قرى ماالوي، لكنه استطاع بعبقريته التي تجلّت 
مبكرا، وتمثلت يف ولعه باالخرتاعات واالبتكارات العلمية، أن 

يتوصل إىل حل عميل ألزمة الجفاف التي رضبت قريته واملنطقة 
كلها يف بداية األلفية الثالثة، وكادت أن تؤدي إىل مجاعة كربى 

تتسبب يف هالك أفراد أرسته وسكان القرية.

الطفل الفقير
 كان ويليام يف ذلك الوقت طالبا ُحرم من استكمال تعليمه بسبب 
عجز والده عن دفع املرصوفات الدراسية، لكنه تمكّن من التسلل 

إىل مكتبة املدرسة بمساعدة مدرس كان مرتبطا بعالقة غرامية مع 
شقيقته آني، وقد استخدم هو معرفته بهذه العالقة التي كانت 

فصولها تدور رسا، لكي يرغم املدرس العاشق عىل التوّسط له لدى 
أمينة املكتبة حتى سمحت له االطالع عىل الكتب العلمية، وبذلك 
استطاع أن يجد فيها ما كان يبحث عنه من أفكار وطرائق علمية 

مكنته من التوصل إىل ابتكاره العلمي.
سيبذل ويليام بعد ذلك جهدا كبريا يف إقناع والده الذي كان 

يسخر من انرصافه طوال الوقت إىل التفكري يف اخرتاعه مطالبا إياه 
باالنضمام إليه والعمل معه يف الحقل، كما أبدى تشككا كبريا يف 

إمكانية أن يتمكّن بفضل هذا االخرتاع الذي يشغله من تقديم حل 
للمشكلة املعقدة التي تواجهها األرسة والبلدة كلها.

وبعد شد وجذب ومناقشات محتدة وأمام شعور األب باليأس 

وحبه الشديد البنه يف الوقت نفسه، وتحت ضغط شعوره بالذنب 
ملا آل إليه مصري األرسة، يرضخ األب أخريا ويوافق عىل أن يتخىل 

البنه عن دراجته لكي يفككها ويستخدم عجالتها يف صنع مروحة 
عمالقة، يمكنها توليد طاقة كهربائية تدفع باملضخة البدائية 
العتيقة للعمل يف استخراج املياه الجوفية لرّي األرض الجافة 

املتشققة، وبهذا يضمن وجود محصول من الذرة يمكنه تزويد 
الناس بالطعام وبيع الفائض منه.

هذه القصة يرويها الفيلم من خالل أسلوب برصي بديع، ولغة 
سينمائية بسيطة وموحية وسالسة يف الرسد وتدفق يف اإليقاع، 

وإحاطة جيدة بالجوانب الفرعية األخرى وربطها بالسياق 
األصيل للفيلم، دون أن يتخىّل عن النقد السيايس.

وال شك أن تأثري الفيلم يرجع أيضا إىل األداء التمثييل الصادق 
واملقنع، رغم أن إيجيوفور استخدم الكثري من املمثلني غري 

املحرتفني وقام بمزجهم مع قليل من املمثلني املدربني وعىل رأسهم 
ماكسويل سيمبا يف دور ويليام بأدائه الواثق، وجاذبيته، وقدرته 

عىل أن يستويل عىل مشاعر املشاهدين بحزنه النبيل وعينيه 
الحاملتني وإيمانه باملعجزة العلمية التي ستصبح حقيقة واقعة.

النقد السياسي
من الجانب السيايس يتعرّض الفيلم لدور الرشكات االحتكارية 

يف إفقار الفالحني، فيصّور كيف تأتي واحدة من هذه الرشكات 
إىل القرية، تعرض سعرا مرتفعا نسبيا عىل املزارعني مقابل رشاء 

أشجارهم، وتحرمهم بالتايل من مصدر ثروتهم الحقيقي.

يوافق الكثريون منهم 
وتبدأ الرشكة يف 

قطع األشجار يف 
مشهد من املشاهد 

الكبرية املؤثرة 
يف الفيلم، بينما 

يحتج تريويل عىل 
الصفقة ويحذر 

أقرانه وعىل 
رأسهم شقيقه، 

من أنها ستؤدي 

إىل الدمار بل إنها تدفع الفالحني إىل ترك األرض والنزوح إىل 
املدينة، كما يفعل شقيقه الذي يهجر األرض التي ورثها من أبيه، 

بينما ُحرم منها تريويل املتهم يف أنظار شقيقه بأنه بّدد املال عىل 
تعليم ابنه ويليام وابنته آني التي ترغب يف االلتحاق بالجامعة 

بعد أن تفوقت يف شهادة إتمام الدراسة الثانوية.
جاءت األمطار والسيول وأغرقت األرض وأفسدت الزراعة، أعقبها 

الجفاف الذي أدى إىل عجز تريويل عن زراعة قطعة األرض 
الصغرية التي يملكها وتعيش أرسته عىل ما يأتيها منها.. ويصبح 

عىل األرسة اآلن أن تكتفي بوجبة واحدة من الطعام، وتدخر 
املخزون الضئيل من الذرة الذي تملكه، لكن تريويل يذهب إىل 

املدينة لكي يشارك يف مظاهرة للمعارضة للضغط عىل الحكومة 
حتى تتدخل وتجد حال للمشكلة، وأثناء غيابه يهجم بعض 

الجوعى من سكان القرية عىل املخزن الذي تحتفظ فيه أرسة 
تريويل بالحبوب ويرسقونه.

وعندما يأتي رئيس الجمهورية يف زيارة للقرية يف سياق الدعاية 
االنتخابية يتصدى له زعيم القبيلة ويلقي خطابا جريئا يطالبه 

بالتدخل إلنقاذ حياة الفالحني، ويشري إىل الفساد املوجود يف 
الحكومة.. وتكون النتيجة أن يقبض حراس الرئيس عىل 

الرجل الذي يعترب زعيم القرية 
املختار، ويعتدون عليه بالرضب 

مما يسوقه إىل مصريه املأساوي يف 
نهاية األمر.

تنعكس املأساة عىل أرسة تريويل 
عندما تغادر ابنتها آني مع املدرس 

الذي يحبها إىل بلدة أخرى ال تتحدث 
لغتها.. ويكاد ويليام أن ينشق عن 

األرسة ويهجر القرية، بحثا عن مكان 
آخر يحقق فيه طموحه بعد أن منع حتى 

من الرتدد عىل مكتبة املدرسة، لكن األمر 
سيقتيض تكاتف السكان معا وقناعتهم 

بأهمية إتاحة الفرصة له من أجل التوصّل 
إىل حل، وهو ما يحدث يف مشهد من أجمل 

وأكرث مشاهد الفيلم تعبريا عن روح الجماعة 
يف الثقافة األفريقية.

التنوع الديني والتعايش
يهتم سيناريو الفيلم بإبراز التنوع الديني يف 

القرية، ويربز كيف يتعايش أهلها معا يف سالم 
من دون أي تعصب، فالزعيم مسلم، وتريويل 
مسيحي، وزوجته علمانية تعلن بوضوح أنها 

كان من مفاجآت شبكة “نتفليكس” عرض الفيلم األفريقي الجديد “الصبي الذي روض الريح”، 
وهو أول فيلم يخرجه املمثل الربيطاني من أصل نيجريي شويتيل إيجيوفور )42 سنة( الحاصل 

عىل جائزة األكاديمية الربيطانية )بافتا( عن دور البطولة يف فيلم “12 عاما يف العبودية” )2013(، 
الذي حقق نجاحا تجاريا كبريا وأعترب واحدا من أفضل األفالم التي ظهرت عن العبودية يف الواليات 

املتحدة.

»الصبي الذي روض الريح« 
سحر الفيلم األفريقي

فيلم »الصبي الذي روض الريح« يستند عىل كتاب بالعنوان نفسه 

صدر عام 2009 يقص فيه ويليام كامكوامبا قصته الحقيقية

األب يتخىل عن دراجته لصالح ابنه
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T he sight of the famous cathedral of No-
tre-Dame de Paris in flames last night will 

have brought a lump to the throat of many, far 
beyond the avenues and banlieues of Paris.
The cathedral is a UNESCO World Heritage Site, 
and a global Parisian icon attracting around 
13 million visitors a year. It’s hard to put an 
exact figure on annual visitors as entry to the 
cathedral is free, but many estimates claim the 
cathedral is the most visited landmark in Paris, 
edging out even tourist favourites like the Eiffel 
Tower and the Louvre.
The cathedral, which was completed in 1345 fol-
lowing a near-two century construction process, 
is far more than just a tourist attraction, or even 
a place of worship. It has also been the site of 
some of the most significant moments in French 
history, and has taken its place in the French 
cultural hall of fame.
It’s where leaders were crowned, and heroes 
were killed
Henry VI of England was crowned king of France, 
as Henry II of France, at Notre-Dame during 
the Hundred Years War in 1431. 
Napoleon Bonaparte was crowned 
emperor there in 1804.
He also sought to restore the cathe-
dral, which had fallen into disrepair 
after suffering damage during the 
French Revolution.
In 1909, Joan of Arc, who had helped 
France battle the English and was 
burned at the stake centuries earlier, 
was beatified in the cathedral by Pope 
Pius X.
It’s been a staple in films, and not just 
the one with the hunchback
The cathedral was immortalised in popular cul-
ture by Victor Hugo in his 1831 gothic novel The 
Hunchback of Notre-Dame. The novel really put 
the cathedral on the cultural map globally, and 
at least 13 film adaptations have followed, most 
famously the 1956 version by Jean Delannoy, 
starring Anthony Quinn as Quasimodo 
the hunchback, and 1996’s popular Disney 
animation.
Disney has used the cathedral in other 
movies too. In Ratatouille, Linguini passes 
the cathedral twice, and a glimpse of 
Notre-Dame appears in the 2017 live-action 
remake of Beauty and The Beast.
Jean-Pierre Jeunet uses Notre-Dame as the 
location for the death of the main character’s 
mother in his five-time Oscar nominated come-
dy Amelie, while the lead characters of Jerry 
and Lise share a romantic dance in the shadow 
of the cathedral in 1951’s An American In Paris. 
Notre-Dame also appeared in Woody Allen’s 
Oscar-nominated 2011 film Midnight In Paris.
So what was it about the cathedral that made 
it such a movie star?
Perhaps unsurprisingly in the City of Love, 
Notre-Dame is a popular movie backdrop for 

characters taking romantic strolls through the 
city, but what is it about Notre-Dame that makes 
it such a popular location for directors?
Quite simply, its beauty. Perhaps Ethan Hawke’s 
character, Jesse, hits the nail on the head with 
his words in Richard Linklater’s Before Sunset.
In the film, as he and his star-crossed lover, 
played by Julie Delpy, gaze at the cathedral 
from a boat on the Seine, he tells a story about 
how, when the Germans were retreating from 

Paris towards the end of World War II, they 
rigged Notre-Dame with 

tons of explosives with the intention of destroy-
ing it as they left.
Ethan Hawke and Julie Delpy in Before Sunset. 
Courtesy Warner Bros.
One soldier had to be left behind to flick the 
switch once the German troops were safely in 
retreat. Jesse says: “They had to leave one guy 
in charge of hitting the switch and the guy, the 
soldier, he... he couldn’t do it. You know, he just 
sat there, knocked out by how beautiful the 
place was.”
Admittedly, Jesse goes on to admit that he 
doesn’t know if the story is true, but it’s an apt 
testament to the building’s timeless allure, and 
goes a long way to explain why location scouts 
come back to the site again and again.
Fortunately, with the main structure seemingly 
having survived the fire, Jesse’s other prediction 
from the film has not yet come to pass: “But you 
have to think that Notre-Dame will be gone one 
day,” the beau says plaintively to his beloved.
But it’s not all about the romance
Notre-Dame may have apparently largely 
structurally survived this fire, but there’s still bad 
news for scouts, particularly those scouting for 
movies in Notre-Dame’s most common role as a 
romantic backdrop.
Of course, the building doesn’t only appear 
in romantic movies. It can take casting credits 
in numerous non-romance films, such as Jean 
Luc Goddard’s classic new wave crime drama 
Breathless and the Hugh Jackman and Kate 

Beckinsale-starring vampire romp Van 
Helsing. Notre-Dame also shows up in the 
dramatic opening sequence of another cult 
horror - the sequel An American Werewolf 

in Paris.
Despite these outliers, however, it is most 
popular by far in the romance genre. From 

Audrey Hepburn and Cary Grant in 1963’s 
Charade to Owen Wilson and Rachel McAdam 
in 2011’s Midnight in Paris, the city is all about 
falling in love, and Notre-Dame is at its heart.

These movies tend to feature our romantic 
leads floating down the Seine on a boat, or 
taking a stroll arm-in-arm down its banks. 
That means the cameras are usually shooting 
Notre-Dame’s southern facade, which faces the 
river and features the stunning South Rose win-
dow, dating from 1260. This is currently believed 
to have been destroyed in the fire.
Outside of the cinematic world, several painters 

have also been inspired by the beauty of 
Notre-Dame, with Picasso and Matisse 
among the best-known to have been 
inspired by the building.
The cathedral’s bells, immortalised by 

Quasimodo’s refrain “the bells, the bells,” 
have tolled at most major events in the 
history of France, including the coronation of 
kings, papal visits and to mark the end of two 

world wars.

Notre-Dame Cathedral in popular 
culture: The Parisian landmark is so 
much more than just a building
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CINEMA سينما

ضد الترضع للمسيح إلنقاذ القرية، بل تؤمن برضورة التوصل إىل حل عميل 
بعيدا عن االعتماد عىل امليثولوجيا الدينية.

وهناك قبيلة أخرى يأتي بعض أفرادها من بلدة مجاورة، يظهرون عند وفاة 
أحد األشخاص، يقّدمون واجب العزاء ولكن عىل طريقتهم الخاصة، يرتدي 
أفرادها أقنعة ومالبس مزركشة ويرقصون طبقا للفلكلور املستمد من مايض 

األسالف )الوثنيني(.. ورقصاتهم ما هي سوى تعبري عن االحتفال باملوت 
وتشييع امليت، يقابلهم أهل القرية باحرتام وتقدير ويتقّبلون منهم هذا النوع 

من “العزاء”، وهذا االحرتام لثقافة اآلخر يضيف قيمة أخرى إىل هذا الفيلم.
التناقض ظاهر يف الفيلم بني الفقر والجفاف والحياة الشاقة واالستغالل 

الطبقي وانحياز الحكومة لألغنياء عىل حساب الفقراء، ودور البنك الدويل يف 
تركيع البالد وخضوع الحكومة للضغوط عىل حساب الشعب، وبني الطبيعة 

األفريقية الساحرة من خالل كامريا مدير التصوير ديك بوب يف لقطاته العامة 
امللتقطة من بعيد، التي ترصد تغرّي الطقس بني لحظة وأخرى، وتمسح األفق 

يف حركتها البطيئة املسرتخية التي تتناغم مع طبيعة السكان وحياتهم 
الرتيبة.. وتصطبغ باأللوان الطبيعية املتمايزة بني األزرق واألصفر واألخرض، 

ثم مع انتشار الجفاف ينترش اللونان األصفر الفاتح واألبيض.
“الصبي الذي روض الريح” عمل أصيل، يتمّيز بالرصانة والرقة، ويجذبك 

ملتابعة فصوله بشغف كبري رغم أن القصة الحقيقية األصلية لبطله معروفة 
ومعروف كيف انتهت يف الواقع، لكن سحر الفيلم يطغى دائما.. فوق الواقع.

كاتب وناقد سينمائي مرصي*

 املخرج شويتيل إيجيوفور آمن بقدرات املمثل ماكسويل سيمبا الذي تميز يف 
دور ويليام بأدائه الواثق وجاذبيته

Carla Bruni and 
Owen Wilson in 
Midnight in Paris. 
Courtesy Sony PIc-
tures Classics

Hugh Jackman as 
Van Helsing in Van 
Helsing. Courtesy 
Universal Pictures

Cary Grant and 
Audrey Hepburn in 
‘Charade’. 

A movie still from the 1957 film 

adaptation of Victor Hugo’s ‘The 

Hunchback of Notre Dame’..

Ethan Hawke and Julie Delpy in Be-

fore Sunset. Courtesy Warner Bros.
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ناصر الحرشي
حني جسد الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز شخصية 

الطاغية يف رواياته، استمد كثريا من قسماتها من تاريخ أمريكا 
الالتينية التي عانت من الهيمنة اإلسبانية، حيث حكم الطغاة 

العسكريون الذين دمروا البالد وأشاعوا الفساد والتخلف. 
فالجرنال الطاغية أنطونيو دي سانتانا ديكتاتوراملكسيك، أقام 

جنازة هائلة لساقه التي فقدها، كما أن الجرنال غابرييل غارسيا 
مورينيو الذي حكم اإلكوادور ملدة ستة عرش عاما كديكتاتور 
كيل الوجود ألبس جثمانه الزي العسكري وغطي بالنياشني 

واألوسمة، وتم السهر عليه يف وضعية الجلوس فوق كريس 
الرئاسة. أما الجرنال ماكسميليانو هرينانديز مارثينيز طاغية 

السلفادور فقد ذبح بدوره ثالثني ألف فالح يف مجزرة وحشية. 
والجدير بالذكر أنه قام باخرتاع بندول ساعة الختبار وجود 

السم يف طعامه.
إذن عايش ماركيز ترصفات المعقولة عرف بها طغاة أمريكا 

الالتينية، مردها تضخم األنا والدوران الهستريي حول املجد 
الشخيص ونفي إنسانية اآلخر )الشعب. األصدقاء واألعوان( 

وقد الحظ ماركيز حوادث تاريخية، الفتة للنظر يف جمهوريات 
املوز فقد كان القتل الرسيع نصيب كل حاكم ديمقراطي مثل 

سلفادور الليندي، الذي طوقته الطغمة العسكرية الفاشية، ما 
سمي بعصابة الجرناالت األربعة بقيادة الجرنال الدموي 

بينوشيه، حيث حارصوه وحيدا يف قرص المونيدا 
فسقط كأحد أبطال اإللياذة وهو يقاتل 

جيشا بأكمله. كما أن حادث طائرة 
مشبوهة، ال يزال بحاجة إىل تفسري، 
خطفت حياة الجرنال عمر طوريس 

رئيس بنما، هذا الجرنال الديمقراطي 
الذي حافظ عىل كرامة شعبه وانحاز 

إىل من يف قاع املجتمع. 
لن يستغرب متلقي رواية »مئة 

عام من العزلة« حني يجد العقيد 
أوريليانو بوينديا بطل اثنتني 

وثالثني انتفاضة مسلحة، قد رقي اىل 
رتبة قائد عام للقوات الثورية، وامتدت 

سلطته عىل كل البالد. فتبدو روعة 
هذه الشخصية يف دقة رسمها 

بطريقة مذهلة، إذ نجده 
يحمل يف أعماقه جملة 

صفات متناقضة، 
فهو شاعر وعسكري. 
متنبئ ودموي وقائد 
ذهاني. فقد بلغ هذا 

الطاغية أعىل درجات 
التوحش، حني قتل 

أنصاره ومؤيديه، بل هّم بقتل أعز أصدقائه، بهذا بدت السلطة 
روحا رشيرة تجتاح روحه وجسده، فتعزله عن نبض الحياة 

اإلنسانية وحرارتها، لذلك غلّف جليد السلطة قلبه.
فقد استيقظ أوريليانو يف الليلة التي أعلن فيها قائدا عاما 

للجيش مرتجفا طالبا دثارا )اجتاحه برد داخيل حتى العظام، 
يعذبه والشمس طالعة، منعه النوم عدة أشهر، حتى ائتلف معه 

وتعود عليه وأخذت نشوة السلطة تفرسها أحداث مرة. وبحث 
عن دواء للربد فما وجد إال إعدام الضابط الفتى الذي اقرتح 

اغتيال اللواء فارغاس(. نعايش يف هذه الرواية الدمار الروحي 
الذي وصل إليه طغاة أمريكا الالتينية، حتى باتوا يرون يف الدم 

دواء منقذا لهم. فالسلطة سكنتهم كعفاريت ألف ليلة وليلة، 
وبذلك يتيح لنا هذا النص التغلغل يف أعماق الطاغية املشوهة 

والسادية، التي ترى لذتها يف تعذيب اآلخرين، بل تجد خالصها 
وموئلها يف قتلهم، عندئذ يتبني لنا العطب والخلل النفيس الذي 

يعانيه الطاغية العسكري، باإلضافة إىل غياب القيم واملثل 
العليا يف حياته، إذ يمارس القتل باسم الحرية، ويطبق كل 

ما هو نقيض للمبادئ التي حارب من أجلها، فنجد مثال 
كما يذكر ماركيز يف هذه الرواية، أن حزب املحافظني الذي 

يمثل الجناح الرجعي يقاتل تحت لواء حزب األحرار الذي 
يمثل الحرية والتجدد.

من خالل الرواية نالحظ أن شخصيته الطاغية ال 
تبدو وحدها مسؤولة عن وحشيتها، فقد أحاطت 

بها حاشية تعزز طغيانها، فقد باتت صورة 
عنها حتى أنها تتسلم زمام املبادرة يف القتل 

والفساد كي ترضيها، فتبدو أكرث جرأة 
منها يف الرش. املدهش هنا يف الرواية أن 
الكاتب الكولومبي صور بدقة متناهية 

تحول اإلنسان العادي إىل طاغية، فقد 
كان أوريليانو يف البداية ضد الظلم الذي 
يمارسه حزب املحافظني، لكنه يجد نفسه 

يقع يف متاهاتهم فقد أغوته السلطة 
املفاجئة حتى أفقدته رشده وتوازنه، فصار 

يغضب من سكان القرية املغلوبة املحبة له، 
متذكرا نفاقهم فقد سبق لهم أن أحبو أعداءه 

قبل أن يأتي إليهم.
إن أخطر ما يمثله الطغاة هو تأثر األجيال 

بهم، فقد يرون فيه املثل األعىل لهم إذ 
حاول الفتيان تقمص شخصية 

أوريليانو املستبد املجنون، حتى 
باتوا ينظرون بعينيه ويتكلمون 

بصوته ويقلدونه يف كل يشء، 
حتى يف مشيته، بل يردون التحية 

بطريقته الحذرة نفسها. فأحس بأنه 
موزع بينهم عرب نسخ عدة، كل ذلك لم ينف عنه 

إحساس 
العزلة، فطوقته 

الوحدة أكرث من أي وقت مىض وإلحساسه 
أيضا بأن قانون الزمن لن يعفي أحدا من النهاية الحتمية التي 

تنتظر كل إنسان، حاكما أو محكوما.
كأي طاغية كان الديكتاتور أوريليانو ال يطيق من يختلف معه 
يف الرأي، فتعود صورته إىل نمطيتها، حيث سيتعرض للنقض 

عىل يد أحد املخلصني له، فحني قال له صديقه املخلص العقيد 
ماركيز »انتبه إىل قلبك يا أوريليانو أنت تتعفن بدون أن تعلم« 

يستفز فيودعه يف السجن ويحكم عليه باإلعدام، ناسفا تاريخا 
طويال من الصداقة والود، عندئد تتدخل أمه أورسوال وتنقذه. 
وكذلك أيضا حكم عىل صديقه اللواء مونكادا باإلعدام، الذي 

يكره الحرب وتجرأ وواجهه بالنقد. ومن بني أسباب انهياره 
الخلقي وتحوله إىل طاغيه، هو بيئته العسكرية، فقد عارش 
العسكريني حينا من الدهر رغم كراهيته لهم. وحني وضعت 

الحرب أوزارها تطبع بطباعهم وصاروا يجسدون مثله األعىل. 
وقد ارتفعت نربة نقد مونكادا له حيث حذره أنه لو استمر يف غيه 

وطغيانه فلن يصبح أعتى الطغاة فقط، بل سينتهي به األمر 
إىل أن يدوس أقدس القيم املتمثلة بأمه أورسوال، فيعدمها كي 

يريح ضمريه.
 إن كل الترصفات الهمجية هي صفات مكتسبة من بيئته 

العسكرية الفاسدة. فقد اكتشف عقم القضية التي خاض 
الحروب من أجلها، إذ كان يقاتل بدافع الغرور واملجد الشخيص 

ال من أجل قضية سامية أو مبدأ يؤمن به. كما فعل صديقه 
العقيد ماركيز يف دفاعه عن حزب األحرار وإخالصه له. أما 

أورسوال أمه فقد ردت قسوته إىل افتقاده الحب، فهو لم يحب 
أحدا يف حياته ألنه عاجز عن فعل ذلك. بهذا كانت قضيته 

تمجيد ذاته فلم يعرف سوى التضخم والغرور. يلتفت 
الكاتب ماركيز إىل البعد اإلنساني الذي نظن أن الطاغية 
اوريليانو بوينديا غريب عنه فيكتشف القارئ أن العقيد 

أوريليانو يشكل نقيضا لصورة الطاغية التقليدي.
إذ كان يمتاز بحساسية الشعراء، كتب دواوين عدة. ويف 

اللحظة التي حكم عليه فيها باإلعدام يقرر إعدام أشعاره 
معه. فقد أدرك حجم التناقض بني حياته العسكرية 

وحياته الشعرية، وإنه عاش عزلة نفسية حتى إنه لم 
ينسجم مع ذاته لهذا قرر التخلص من أي أثر يدل عليه. 

منح ماركيز الطاغية سمات استثنائية غرائبية، إذ بكى 
يف بطن أمه وجاء إىل الدنيا مفتوح العينني ويف الثالثة من 

عمره يتنبئ ألمه بسقوط القدر. وحني يعود من القتال 
يخرب أمه أورسوال بتفاصيل حدثت لألرسة أثناء غيابه، 

فيتنبأ بساعة موته ومحاوالت اغتياله، وقد أنقذته إحدى 
النبؤات من اإلعدام، فحني سئل عن طلبه األخري أعرب عن 

رغبته يف أن يعدم يف قريته )ماكوندو( حيث يتم إنقاده 
أمام منصة اإلعدام عىل يد أخيه جوزيه بفضل تنبؤ ربيكا 

بمكان اإلعدام.
 وعىل الرغم من أن حياته العسكرية اتسمت بالوحشية، 
فإن التجارب القاسية واقرتابه من املوت، مآيس الحروب 

التي خاض غمارها اإلحساس بالعبثية وموهبته 
الشعرية، منحت شخصيته بعدا إنسانيا، لهذا كله 

لن يستغرب أن يخالف املألوف فريفض بعض املظاهر 
التي يحتفي بها الطغاة عادة، حتى أنه لم يسمح بأخذ 

صورة له، ويرفض االستمرار يف الحرب األهلية بعد أن آمن 
بعبثيتها كما لم يقبل راتبا تقاعديا مدى الحياة من الدولة، 

فعاش أيام شيخوخته من دخل السمكات الذهبية الصغرية التي 
كان يضعها يف مشغله، التي باتت رمزا لشخصيته.

 نجد أيضا بعض أقرباء الطاغية يستغلون هذه القرابة مثل 
أخيه جوزيه الذي استوىل عىل أرايض الفالحني ظلما وعدوانا 

مزورا سندات امللكية. وحني اضطر الديكتاتور أوريليانو للرحيل 
عن ماكوندو وتركه ابنه أركاديو ليحكمها، يتبدى لنا طاغية من 

نوع آخر أكرث جنونا واستبدادا من أبيه، ربما بسبب فارق السن 
والتجربة، إذ أظهر منذ توليه السلطة ميال عارما للمراسيم التي 

لم يأبه لها والده، حتى أنه فرض عىل كل رجل ربط ساعده 
برشيط أحمر )شعار األحرار( ما عزز مظاهر استبداد الرأي 

يف حزبه، حتى أنه لجأ إىل فرض شعاره بقوة السالح. عمل 
كدأب أبيه عىل قتل كل املخالفني له يف الرأي أو حبسهم، حيث 
حبس رجل الدين األب نيكيانور يف البيت الكهنوتي ومنعه من 

خدمة الصالة وقرع األجراس إال إذا كانت الغاية منها االحتفال 
بانتصارات حزب األحرار، وقد وصل به األمر إىل جر موسكوتيه 

حمو أوريليانو إىل منصة اإلعدام بصفته ممثال للمحافظني.
 فأنقدنه أورسوال حامية القيم، ورضبت الطاغية بالسوط 

فتصاغر وانطوى عىل نفسه. تتسع صورة الطاغية الجديد 
كقائد عام للقوات املسلحة يف ماكوندو، فيصدر أوامر استبدادية 

بأن تطىل كل البيوت باألزرق بمناسبة عيد االستقالل. لقد 
حاول ماركيز رسم صورة الزعيم يف رواية »مئة عام من العزلة« 

عرب جيلني، جيل األب أوريليانو وابنه أركاديو الذي بدت صورته 
أكرث استبدادا من أبيه ليعزز يف مخيلة املتلقي الصورة األكرث 

قبحا وبشاعة للطغاة.

٭ كاتب مغربي

صورة الزعيم العسكري في رواية 
»مئة عام من العزلة« لغابرييل 

غارسيا ماركيز
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I n the summer of 1961, Gabriel García Márquez lived with his family in 
the Webster Hotel on West Forty-Fifth Street in New York City. They paid 

two hundred dollars a month for a room. The thirty-three-year-old García 
Márquez had moved to the city a few months earlier to join Prensa Latina, 
the fledgling Cuban state news agency with offices at Rockefeller Center. 
While he worked, his wife, Mercedes, and infant son Rodrigo spent their 
days strolling Central Park. The FBI was monitoring the newsroom, which 
was itself consumed with subterfuge and rumors over who among the 
journalists were counterrevolutionaries. Before long, García Márquez’s 

friend Plinio Apuleyo Mendoza, who worked at the agency’s Havana bureau, 
heard of impending mutiny and flew to the States to warn him. By the time 
Mendoza arrived, Gabo, as he was affectionately called, had already quit. He 
had enough money to get his family to New Orleans aboard a Greyhound 
bus. Mendoza returned to Bogotá and wired the cash the family would need 
to reach Mexico City. There, Gabo had friends and the prospect of part-time 
journalism work to sustain him while he wrote his next novel, One Hundred 
Years of Solitude.
Learning about this trip was like a puzzle piece sliding into place for me. I 
read One Hundred Years of Solitude for the first time during graduate school. 
Back then, I knew little about the book or its author. Something about the 
way it was written struck me as Southern, though. It echoed my home in 
rural Alabama, regional writers I admired, and the novel I was at the time 
desperately trying to finish. I was still figuring out my identity as a writer, and 

One Hundred Years of Solitude became an outsize and formative influence 
for me. Reading Solitude, I felt like the novel’s Aureliano Segundo when he 
unexpectedly comes upon the ghost of the gypsy Melquíades alone in a 
room:
One burning noon, a short time after the death of the twins, against the light 
of the window he saw the gloomy old man with his crow’s-wing hat like the 
materialization of a memory that had been in his head since long before he 
was born.
When I first read Solitude, I wanted to understand how a fictional village in 
South America, imagined by a Colombian writer living in Mexico City, could 
so strongly recall my home in the American South. I searched for clues in 
those four-hundred-plus masterful pages. But the bus trip García Márquez 
took straight through the South, I thought, might reveal more. García 
Márquez must have paid close attention during all those hours—more than 
three hundred total—spent traveling through my homeland. After all, the 
superintendent of the banana company that comes to Macondo is a Jack 
Brown from Prattville, Alabama—a town just outside Montgomery. Perhaps, 
I thought, things Gabo experienced on this trip might appear throughout the 
masterpiece he wrote five years after he arrived in Mexico City.

To read the rest of the article go to: /www.theparisreview.org
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العربي االمريكي اليوم  - ديربورن - شهدت قاعة املتحف العربي 
االمريكي يف مدينة ديربورن تقديم العرض املرسحي الذي يحمل العنوان 
) تداعيات وطن ( إعداد وإخراج قاسم مايض وتمثيل إستربق العزاوي ، 

االدارة املرسحية صباح بقجه ، واملوسيقى التصويرية واملؤثرات الصوتية 
حسن حامد ، واإلضاءة ساالر االنصاري ، جاء نص املرسحية الذي تمت 

صياغته وفق رؤية معينة أرادها املخرج مايض الذي قام بكتابة جزء من 
النص وإستكمل ما تبقى منه من بعض املصادر والتي جاءت متساوقة 

ومنسجمة حيث أصبح النص يمتلك بداية ووسط ونهاية ، وتدور أحداث 
املرسحية حول شخصية إمرأة تفقد ولدها الوحيد يف إحدى ساحات 
الحروب الدائرة يف عاملنا العربي الذي مازالت نار الحروب تضطرم به 

ألسباب مختلفة االمر الذي أنتج الكثري من الضحايا االبرياء الذين لقوا 
حتفهم بسبب وجودهم يف تلك البقعة التي يدور فيها الرصاع املسلح ، 

وشخصية األم هي شخصية مفرتضة قد تكون يف ) العراق ، سوريا ، اليمن 
، ليبيا ، فلطسني(

وغريها من الساحات العربية امللتهبة إعتمد النص عىل لغة شعرية 
تحمل شحنة شاعرية عالية للتعبري عن دواخل الشخصية وإنفعاالتها 
العاطفية ، ويف هذا الصدد إعتاد معد ومخرج العمل الفنان قاسم مايض 

منذ بواكري دخوله عالم املرسح اىل تطويع الجملة الشعرية اىل لغة املرسح 
وله تجارب عديدة مشابهة ، ويف هذا العرض تبنى ذات الفكرة ونجح 

يف نسج نص مرسحي متماسك ويحمل فكرته الفلسفية من خالل ما 
تطرحه الشخصية وما يشري اليه النص من دالالت ومرسحية ) تداعيات 
وطن ( تنتمي اىل صنف ) املونودراما ( التي يقدمها ممثل أو ممثالن ويف 

هذا العرض تم تقديم شخصية واحدة وهي شخصية االم التي لعبتها 
الفنانة واإلعالمية 

بإتقان إستربق العزاوي التي ركزت عىل الفعل الداخيل للتعبري عن 
أبعاد شخصية األم الثكىل ومعاناتها ، وفيما يتعلق باملعالجة اإلخراجية 

فقد إعتمد املخرج قاسم مايض عىل التجريد من خالل قطع الديكور 
البسيطة التي اول املخرج من خاللها خلق بيئة متغرية تبعا ً لتوظيف 

املفردة الديكورية كما إستخدم قطعا  ً من اإلكسسوارات التي شكلت 
عالمات معينة لتعزيز نظام إشتغال الدالالت الصورية ، حيث إرتكزت 

بيئة العرض املكانية عىل توظيف قطعتني أساسيتني وهما عمود تم 
تغليفه باالسود وتحول اىل دالالتني ألوىل منصة للشنق ظهرت خاللها 

الشخصية وهي مصلوبة وترتدي السواد ، وتم توظيف ذات القطعة 
الديكورية اىل حالة أخرى يف مشهد الحق حيث أصبح تارة اإلبن الشهيد 

من خالل توظيف الرمز والتعبري لتفعيل الشكل كما تحولت املفردة يف 
املشهد ما قبل االخري اىل شخصية الديكتاتور الذي يواجه املحاكمة 

بأسلوب تعبريي .
 أما املفردة الديكورية األساسية الثانية والتي شكلت جزءا ً مهما ً من 

بنية العرض هي رف املالبس الذي تم تغليفه أيضا ً باللون األسود 
لتحقيق الوحدة اللونية لجسد العرض والذي تم إستخدامه يف أكرث من 

سياق صوري لتحقيق الدالالت املطلوبة فقد كان يف املشهد االول التابوت 
الذي يتم تشييعه ، وكان يف موضع آخر هو دوالب للذكريات ، ويف مشهد 

آخر شاشة تلفزيون ، وقد ساهمت هذه اآللية يف التوظيف اىل تفعيل 
حالة التأويل لدى املشاهد الذي تفاعل مع مفردات العرض وشعر بأن 
ثمة ما يالمسه السيما أن الجمهور كان من أبناء الجاليات العربية من 

سوريا ، ولبنان ، العراق ، فلسطني ويمكن أن تنطبق فكرة العمل عىل 
الواقع الذي تعانيه كافة بلداننا العربية ، كما إشتمل الحضور عىل عدد 

من املشاهدين االمريكيني  القادمني من مدينة ) كالمازو( وهم طالب كلية 
) كالمازو ( من الدارسني للغة العربية ، وقد ابدوا إعجابهم بالعرض .

 اىل جانب حضور رئيس قسم العلوم االنسانية فرع العدالة االجتماعية 
د. برندا براينت التي أبدت إعجابها بالعمل وقد تحدثت يف نهاية العرض 

بكلمة قصرية موضحة بان الفنان بوصفه ناشطا ً تتجسد يف هذا العمل 
من خالل إرسال رسالة إدانة لكل ما يجري من رصاعات مجنونة يكون 

الضحية األوىل فيها االنسان ، ومن النقاط التي البد من اإلشارة اليها يف 
معرض الحديث عن هذا العرض املرسحي أن عنارص العرض إفتقدت اىل 
حيوية عنرص اإلضاءة الذي لم يكن بفعاليته املطلوبة حيث كان املخرج 
يحاول إستخدام أسلوب البقع الضوئية ولكن نظام اإلضاءة يف املتحف 
العربي االمريكي فيه ثمة خلل حال دون إستخدام اإلضاءة املطلوبة ، 

أما املوسيقى فقد كانت معربة ومحاكية لثيمة العرض ومعززة لجوه العام 
، ويمكن القول بأن عرض تداعيات وطن بانه تجربة تعيد األمل يف وجود 

مرسح تجريبي أكاديمي من شانه غرس تقاليد مرسحية حقيقية عىل 
أرض اإلغرتاب عوضا ً عن تلك التجارب الهشة التي تخرج عىل الساحة 

املهجرية والتي ال تحمل لغة مرسحية حقيقية وتفتقد اىل عنارص املرسح 
اإلبداعية املعربة . 

برعاية المركز العربي األمريكي لإلعالم والثقافة والتراث والفنون

مسرحية تداعيات وطن خطاب مسرحي يحاكي الواقع 
بأسلوب تجريبي يعتمد الرمز والتعبير

يف “التشكيلة” التي تعرض حاليا يف مرسح “بوف 
دينور” بباريس، يستكشف املخرج لودوفيك 

الغارد العالم امللغز للربيطاني هارولد بنرت، 
عالم تبدو فيه الحقيقة غائبة والواقع متعدد 

األوجه، قابل لتأويالت مختلفة، متباينة يف أغلب 
األحيان.

ال يشء لدى املؤلف الدرامي الربيطاني هارولد بنرت 
)2008-1930( يمكن أن يتم كما نتوقع، فالواقع لديه 

متعدد، متداخل، يفيض كل واحد منه إىل اآلخر، 
والكائنات عنده غامضون، متجاذبون، متنافرون.

يف “التشكيلة”، املرسحية التي ألفها صاحب نوبل عام 
1961، تقدم أربعة أشخاص يتجاذبون خيوط حكاية 
ذات تأويالت متعددة، امرأة وثالثة رجال، واحتماالت 

عديدة لعالقات ملتبسة.
ما هي طبيعة تلك العالقات 

التي تربط بني ستيال وزوجها 
جيمس من جهة، وبني بيل 

وصديقه هرني من جهة ثانية، 
وبني الجميع يف نهاية املطاف؟ 

ما هي الحوافز التي تدفعهم 
إىل سلوك يرتاوح بني الرغبة 

والتوهم، الغرية والحسد، 
االحتقار وحب التسلّط؟ 
هذا العالم الذي يقع بني 

التجريد والواقع، بني 
الوجودي واالفرتايض، 

بني الحقيقة ونظريات 
املؤامرة، هو الذي يقرتحه 
املخرج لودوفيك الغارد، 
يف خلفية الـ”فيك نيوز” 

التي شاعت مع ترامب، للتأكيد عىل ما ذهب إليه بنرت 
من أن الحقيقة ال يمكن التثبت منها، وال إقامة الدليل 

عىل وجودها.
يخّيل إلينا أحيانا أننا نعرف مرسحية قرأناها أو 

شاهدناها، ثم تظهر ترجمة جديدة، تفتح املجال لقراءة 
جديدة تكشف أعماقا لم نتبّينها، وتسرب أغوارا لم نجد 

إىل سربها سبيال، فتُبدي مالمح غّيبتها القراءة األوىل، 
ذلك ما ينتاب من سبق أن شاهد هذه املرسحية، التي 
عرضت أول مرة يف لندن عام 1961، ثم يف باريس عام 
1965، وموضوعها يف الظاهر خيانة زوجية يف أوساط 

املوضة، وبطلتها ستيال، مصممة أزياء، اعرتفت لزوجها 
جيمس بأنها خانته مع خياط شاب يدعى بيل صادفته 
خالل أحد امللتقيات، فينربي الزوج املخدوع يف مضايقة 

بيل عرب الهاتف، ولكن صديقه هرني هو الذي يتوىل الرّد، 
ليعلمه كيف أنقذ هذا الشاب من االنحراف.

ما يعني أن العقدة يف هذه املرسحية بسيطة، ولكن 
حلّها غائب، ال ُيكشف عنه حتى نهاية املرسحية، بل إن 

املتفرج ال يكاد يعرف ماذا جرى بالضبط، ألن 
الواقع لدى بنرت ال وجود 
له، 

واألبطال يتنقلون يف ما يشبه أرضا غري مأهولة، حيث 
ال تقول كلماتهم ماذا يفعلون، وال من يكونون، بل إن 
الكلمات هنا ال تؤدي أي يشء، وكأنها مجرد عكاكيز 

للحفاظ عىل التوازن يف فوىض العالقات البرشية امللغزة، 
أو هي وسيلة لخلق ضجيج يف صمت الفراغ املحيط، أو 

ربما للوقاية من تهديدها الغامض.

قُّسم الركح إىل فضاءين، شقة يف تشليس حيث تقيم 
ستيال مع زوجها جيمس، ومبيت يف بلغرافيا بلندن 

حيث يعيش بيل مع صديقه هاري، وما بينهما كشك 
هاتف، ألن املرسحية تميض عىل انطباق الوضعيات، 

بعضها فوق بعض.
تعرتف ستيال لزوجها جيمس بخيانته ذات ليلة يف فندق 

بمدينة ليدز، فيواجه الزوج بيل لريغمه عىل االعرتاف 
بذنبه، غري أن الشاب يؤكد له يف البداية أن ستيال 

ابتدعت هذه الرواية، ثم يقر بأنه قّبلها فقط. هنا يجد 
جيمس نفسه واقعا يف فخ خطاب يجعل 
اللغز أكرث غموضا،.

وتنتهي املرسحية دون أن يزول اللبس، فيبدو كل واحد 
مقتنعا بالصيغة التي ترضيه كي ال يخرس املعركة، 

أبطال نراهم تارة يتحركون كل زوج عىل حدة، وطورا 
يلتقون ولكن مع تهديد ظاهر أو باطن، هذا الجو املتوتر 

الذي يثري القلق ينسج عرب فرتات من الصمت ُيعلَّق 
فيها كل يشء، فيبدو األبطال منطوين عىل أنفسهم، 
متكتمني عىل أرسارهم، يقابلون بعضهم بعضا بربود 

تام، أو بصخب داخيل حام، وبأكاذيب وغرية تضطرم يف 
النفوس.

ويف ذلك نقد من بنرت لخطابات املرسح األقرب إىل 
الهذر، وقطيعة مع املرسح الكالسيكي الذي تغلب عليه 
الرثثرة، فهو يفضل غموض الجمل الزائدة عن الحاجة، 

وكأنه يتساءل عما يجنيه املرء حني يلح عىل التفسري 
والتربير؟

ثمة ال محالة بعد سيايس وتاريخي يف هذا النوع من 
املرسح، كيف يمكن مواصلة الحديث يف مجتمع أثبت 

وحشيته، وتجلت للعيان أكرث رغباته تراجيدية؟ الرغبة 
هنا حارضة مع الشخصيات األربع، لدى الذكر واألنثى 

عىل حّد سواء، ألجل النجاح االجتماعي أو املوت، 
فالعالقات عاطفية مثلما هي رشهة ألكل 

لحم البرش يف الوقت ذاته.
يستوقف املتفرج يف هذا 

العرض توتر العالقات، 
وأهمية املواجهة، مثلما 

يسرتعي انتباهه ذلك الغليان 
الداخيل الذي عرف املمثلون 
كيف يعربون عنه، بغري كالم، 

ما شكل يف النهاية قراءة 
حديثة لعمل بنرت الذي يرتك 

متلقيه متعطّشا ملعرفة حقيقة 
ال وجود لها.

هارولد بنتر يعلن وهم الحقيقة في مسرحية »التشكيلة«
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عمران فيروز
ترجمة: يوسف حجازي

دعا الهولندي الشعبوي اليميني خريت فيلدرز ذات مرٍة إىل 
حظر القرآن، حيث شبَّهه بكتاب أدولف هتلر »كفاحي«. أما 

هاينس كريستيان-شرتاخه رئيس حزب األحرار النمساوي الذي 
يمكن وصفه من دون قيٍد أو رشٍط باليميني املتطرِّف فيحب 

التلويح بصليٍب يف يده عند تحذيره من »أسلمة الغرب«. بينما 
عي مارين لوبان -الشخصيَّة الالمعة يف حزب الجبهة الوطنيَّة  تدَّ

اليميني- أنها تدافع عن الحريَّة والديمقراطيَّة، يف حني أنها 
تحرِّض باستمراٍر هي ورفاقها يف الحزب عىل األقليَّة املسلمة يف 
البالد، وتطالب من بني أموٍر أخرى بوجوب تقديم لحم الخنزير 

يف جميع املقاصف املدرسيَّة.
يضع دانيال باكس الذي يكتب يف صحيفة تاتس هذه 

الشخصيات محط األنظار يف كتابه »خوٌف عىل الغرب« الذي 
جاء يف 288 صفحة؛ بينما ال يقترص اهتمامه عىل الشخصيات 

الرمزيَّة لليمني األوروبي فقط، إنما يسلط األضواء أيًضا عىل 
مؤيديه األملان وملقنيه وشهود متورطني فيه.

بدًءا بتيلو زاراتسين وصواًل إلى حامد عبد الصمد
املقصود هنا عىل وجه التحديد تيلو زاراتسني الذي ال يزال 

يقدم نفسه يف مقابالته األخرية بوصفه باحثًا يجادل برصانة 
يف علم الجينات الوراثيَّة، وهاينتس بوشكوفسكي الذي رسعان 

ما تبددت إشاَعته لجو الذعر بخصوص »املنطقة اإلشكاليَّة« 
نويكولن لدى قراءة التجارب الوافرة للمسلمني واليهود يف 

نويكولن، وأليس شفارترس - أشهر عدوة للحجاب يف جمهوريَّة 
أملانيا االتحاديَّة، التي تنافق يف الكثري من األحيان يف خضم 

»محاربتها لألسلمة« أناًسا ال يمتون للحركة النسويَّة بصلة 
مثل التبشرييني. والجدير بالذكر هنا حقيقة أنَّ الكاتب دانيال 

باكس ال »ُيحاِسب« بأية طريقة هؤالء األشخاص املشار إليهم، 
بل يبنيِّ بموضوعيَّة أنَّ حججهم الشعبويَّة ليست سوى رضوٍب 

من العبث.
تحليل وافر املعرفة والتفاصيل عن الحركات الشعبويَّة اليمينيَّة 

والحركات املعادية لإلسالم: »ال ُيغِفل باكس أحًدا يف أملانيا 
- من حامد عبد الصمد، الذي تروق له الكتابة عن »الفاشيَّة 

اإلسالميَّة« ويرضب عند قيامه بذلك بكل املعايري العلميَّة 
عرض الحائط، إىل نجال كيليك التي جلست ذات مرٍة إىل جانب 
زاراتسني أثناء تقديمه كتابه والتي تبدي ما عدا ذلك انزعاجها 

يف صفحات األدب والفن من أي برج صغري من شأنه أن يتّخذ 
شكل املئذنة«.

ينطبق هذا أيًضا عىل عتاة الوسط املعاديَّ لإلسالم، الذين ال 
يعتمدهم زاراتسني ورشكاه وحسب، بل أيًضا محرضو مدوَّنة 

الكراهيَّة »بوليتكيل انكورِّكت« وغريهم من ُدعاة الكراهيَّة. ال 
ُيغِفل باكس أحًدا - من حامد عبد الصمد، الذي تروق له الكتابة 
عن »الفاشيَّة اإلسالميَّة« ويرضب عند قيامه بذلك بكل املعايري 

العلميَّة عرض الحائط، إىل نجال كيليك التي جلست ذات مرٍة 
إىل جانب زاراتسني أثناء تقديمه كتابه والتي تبدي ما عدا 

ذلك انزعاجها يف صفحات األدب والفن من أي برج صغري من 
شأنه أن يتّخذ شكل املئذنة.

كما يجري إلقاء نظرٍة ناقدٍة عىل أوساط كارهي اإلسالم 
عىل املستوى الدويل. تلعب دورًا مهًما يف هذا الصدد أيان 

هرييس عيل التي نشأت يف الصومال، والتي تعيش منذ 
فرتٍة من الزمن يف الواليات املتحدة األمريكيَّة ويلتف حولها 

هناك دعاة الحرب من املحافظني الجدد، وكذلك ما يسمى بـ 
»امللحدين الجدد« الذين يتبعون الفيلسوف والباحث يف علوم 

الجهاز العصبي سام هاريس، الذي يرى الخطر بشكٍل أو بآخر 
كامنًا يف جميع األديان، إال أنَّه يعترب اإلسالم خطريًا عىل نحو 
خاص ولذلك يدعو -كما تفعل أيان هرييس عيل- إىل ممارسة 

سياسة الرضب بيٍد من حديٍد يف الرشق األوسط، إضافًة إىل 
التعذيب يف غوانتانامو، والهجمات بطائرات بدون طيار، وتقديم 

الدعم السيايس للمستبدين من أمثال الدكتاتور املرصي عبد 
الفتاح السييس.

ة التعبير وسائل اإلعالم وحريَّ
تؤجج جهات فاعلة أخرى نار العداء لإلسالم يف أملانيا 

وتختلق صورَة »ِبالَِد الَغرْب«، املصطلح املشحون أيديولوجًيا 
وبروح رصاع الحضارات، من هذه الجهات كربيات وسائل 

اإلعالم التي كانت تصب الزيت عىل النار عىل مدى سنوات 
ى »رشطة الرشيعة«  عديدة من خالل نفخها املصطنع ملا يسمَّ
يف مدينة فوبرتال، بينما لم تِعر الكثري من االهتمام لقضايا أكرث 

خطورة بكثري، مثل إرهاب الجماعة النازيَّة الرسيَّة أو القتل 
الجماعي الذي ارتكبه أندرس بهرنغ بريفيك يف جزيرة أوتويا 

طة لوجود نقيَضنِي  الرنويجيَّة، ألنها ال تتالءم مع رؤيتها املبسَّ
أبيض وأسود. وال يقترص هذا عىل الصحف التي تعتمد عىل 

اإلثارة مثل بيلد، بل يشمل أيًضا صحيفة دي فيلت أكرب صحف 
دار شربينغر للنرش أو غريها من وسائل اإلعالم املعروفة مثل 

فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ أو مجلة شبيغل. وينسحب 
األمر نفسه عىل عدٍد كبرٍي من الربامج الحواريَّة عىل شاشات 

التلفزيون العام.
دانيال باكس، ولد سنة 1970 ودرس الصحافة والعلوم اإلسالميَّة 
ر التنوُّع القائم يف هذه املدينة. يعمل باكس منذ  يف برلني وهو ُيقدِّ

خمسة عرش عاًما صحافًيا لدى صحيفة تاتس ويكتب يف قضايا 
الهجرة واالندماج واإلسالم.

، فعندما يحمل الكتاب األخري الذي نرشه  النقد ُمِحق إىل أبعد حدٍّ
املعادي لإلسالم أودو أولفكوتي نفس عنوان أحد أعداد مجلة 
شبيغل قبل بضع سنوات: »أملانيا مكة - األسلمة الصامتة« – 

يكون مسار األمور خاطًئا عىل أقل تقدير. يبنيِّ دانيال باكس وهو 

عىل حق أنَّ الكثري من وسائل اإلعالم 
تفكر يف املقام األوَّل بأحجام مبيعاتها 
وبنسب مشاهدة قنواتها؛ أما األرضار 
التي تسببها بذلك للمجتمع فال تـُعار 

لها أهميَّة.
تمثل قضيَّة حريَّة التعبري منذ الهجوم 

عىل أرسة تحرير »شاريل إيبدو« عىل وجه 
الخصوص، موضوًعا مركزًيا يف الكتاب. 

ويجري إيضاح سبب عدم رضورة أْن تكون 
شاريل لكي تؤيد هذا الحق األسايس. ذلك ألنه 
بعد شاريل إيبدو أيًضا اتضح النفاق مرًة أخرى 
وكذلك االزدواجيَّة يف املعايري. بدأ هذا مع املسرية 

االحتجاجيَّة املنّسقة إعالمًيا لنخبة سياسيَّة 
ال تضع بذاتها أهميَّة لحريَّة التعبري، إىل مكاتب 
تحرير شاريل إيبدو، حيث رُفضت رسوم معادية 
للساميَّة بوضوح، يف حني كان التعامل عكس ذلك مع الرسوم 

املعادية لإلسالم والرسوم العنرصيَّة.

آفاق المشهد
يصعب حالًيا تقدير املشهد املستقبيل يف »بالد الغرب«. فقد أثار 

جو الذعر املشاع إعالميًّا وهيمنة قوى اليمني األوروبي صورَة 
عدٍو وهمٍي ال يمكن إزالتها برسعة. وجهات النظر املتوافقة مع 

بيغيدا ليست موجودة لدى قوى أقىص اليمني وحسب، بل 
أدركت وسط املجتمع أيًضا. اإلسالموفوبيا ورهاب اإلسالم أو 
العنرصيَّة إزاء املسلمني، مصطلحات تعني كلها يف األساس 

نفس الظاهرة، ولم تُعد موجودة يف الشارع فقط، بل نجدها أيًضا 
يف املؤسسات السياسيَّة. تجىلَّ هذا عىل سبيل املثال بوضوح 

قبل بضعة أشهر يف النمسا، حيث صدر قانون اإلسالم الجديد 
املثري للجدل جًدا، والذي يبنيِّ عدم املساواة يف معاملة األديان يف 
البالد، والذي ينظر إليه ساسة أملان قياديون بعني الرضا وطموح 

التقليد.
رغم ذلك ال يجري إدراك دور األقليَّة املسلمة الضعيف، بل 

الحديث باستمرار عن »زوال الغرب« املفرتض. حتى وإْن كانت 
األرقام والحقائق تتحدث بلغة مختلفة تماًما، سوف يبقى 

املسلمون بشكٍل واضٍح أقليًَّة يف أوروبا يف العقود املقبلة، يطرح 
املرء أحيانًا عىل نفسه السؤال املريب، أليس من األفضل ربما 

أن تزول تركيبة بالد الغرب األيديولوجيَّة يف أوروبا تحرتق فيها 
املساجد بازدياد مطَّرد.

دانيال باكس: »خوٌف عىل الغرب: ملاذا يجب أن ال 
نخىش املسلمني، بل أعداء اإلسالم«، دار ويست 
اند للنرش، 288 صفحة،*

الكتاب األلماني »خوف على الغرب« عن المتنبئين 
بزوال الغرب على أيدي المسلمين

كارهو اإلسالم في ألمانيا 
والغرب...حجج شعبوية 

وتنبؤات عبثية
في كتابه »خوٌف على الغرب« يجيب الصحفي دانيال باكس الذي يعمل في صحيفة تاتس 

األلمانية بالتفصيل على السؤال: لماذا على أوروبا عدم الخوف من المسلمين بل من أعداء 
اإلسالم؟. عمران فيروز قرأ الكتاب ويطلع موقع قنطرة على محتواه.

تحليل وافر 
املعرفة والتفاصيل 

عن الحركات الشعبويَّة اليمينيَّة 
والحركات املعادية لإلسالم: »ال ُيغِفل باكس أحًدا يف 

أملانيا - من حامد عبد الصمد، الذي تروق له الكتابة 
عن »الفاشيَّة اإلسالميَّة« ويرضب عند قيامه بذلك 
بكل املعايري العلميَّة عرض الحائط، إىل نجال كيليك 

التي جلست ذات مرٍة إىل جانب زاراتسني أثناء تقديمه 
كتابه والتي تبدي ما عدا ذلك انزعاجها يف صفحات 

األدب والفن من أي برج صغري من شأنه أن يتّخذ شكل 
املئذنة”.

دانيال باكس، ولد سنة 1970 ودرس الصحافة 
ر التنوُّع القائم  والعلوم اإلسالميَّة يف برلني وهو ُيقدِّ
يف هذه املدينة. يعمل باكس منذ خمسة عرش عاًما 

صحافًيا لدى صحيفة تاتس ويكتب يف قضايا 
الهجرة واالندماج واإلسالم.
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BOOKS كتب

Emran Feroz

T he Dutch right wing populist 
Geert Wilders once spoke out 

in favour of banning the Koran, 
which he compared with Adolf Hit-
ler’s “Mein Kampf” (My Struggle). 
Heinz Christian-Strache, leader 
of the Austrian FPO, a party that 
can most certainly be described 
as extreme right, likes to wave a 
crucifix around and warn against 
the “Islamisation of the Western 
World”. Meanwhile, French Na-
tional Front leading light Marine Le 
Pen pretends to be standing up for 
freedom and democracy, while she 
and her party colleagues continue 
their permanent hate campaign 
against the nation’s Muslim minori-
ty, among other things demanding 
that pork must be served in all 
school canteens.
These are the kind of personalities 
that taz journalist Daniel Bax places 
under the spotlight in his 262-page 
book “Angst ums Abendland”. But 
he does not merely devote his 
attentions to the figureheads of the 
European right, but also to their 
German pendants, stooges and 
chief witnesses.
From Thilo Sarrazin to Hamed 
Abdel-Samad
In concrete terms, this group is 
primarily represented by Thilo 
Sarrazin, who even in his most 
recent interviews continues to 
cast himself as a putative genetic 
researcher presenting serious 
arguments; by Heinz Buschkowsky, 
whose incessant panic-mongering 
on the subject of Berlin’s “problem 
neighbourhood” Neukölln rapidly 
implodes when you read the 
numerous experiences of Muslim 
and Jewish citizens of the district; 
or by Alice Schwarzer, the Federal 
Republic’s best-known opponent of 
the headscarf who, in the “battle 
against Islamisation” regularly co-
sies up to people who are anything 
but feminist, such as evangelical 
Christians. It is worth mentioning 
here that the author does not in 
any way set out to “settle scores” 
with any of the above-mentioned 
individuals, but that he soberly sets 
out all their populist arguments ad 
absurdum.

The same also pertains to the chief 
witnesses of the Islamophobic 
scene, which is not only a reference 
to Sarrazin & co., but also to those 
who foment hatred in the blog 
“Politically Incorrect”, as well as 
other right-wing hate preachers. 
Bax doesn’t leave anyone out here 
– from Hamed Abdel-Samad, who 
is fond of writing about ″Islamist 
fascism″ while abandoning all aca-
demic standards, through to Necla 
Kelek, who once sat next to 
Sarrazin at his book launch 
and who otherwise gets hot 
under the collar in the pages 
of the colour supplement about 
towers that might possibly be 
interpreted as minarets.

The book also takes a critical look 
at Islamophobia at an international 
level. Ayaan Hirsi Ali, who is origi-
nally from Somalia, is a key figure 
in this regard. She has been living 
for some time in the US, where 
she has surrounded herself with 
neo-conservative war-mongers, as 
well as the so-called “new atheist” 
movement led by the neuroscien-
tist and philosopher Sam Harris. 
The latter perceives a threat in all 
religions in some way, but views 
Islam as especially dangerous and 
therefore – similar to Ali – espouses 
an aggressive Middle East policy – 
inclusive of Guantanamo torture, 
drone attacks and the political 
support of brutal dictators such as 
Egypt’s Abdul Fattah al-Sisi.
Media and freedom of expres-
sion
Other protagonists in this process 
of stoking hatred of Islam in Germa-
ny and bolstering the image of the 
“West”, this ideologically charged 
and culturally combative concept, 
are the mainstream media. For 
years they have been pouring oil 
onto the fire, by artificially inflating 
insignificant stories such as the so-
called “Sharia police” in Wuppertal, 
all the while devoting less attention 
to considerably more serious issues 
such as NSU terror, or the mass 
murder perpetrated by Anders B. 
Breivik on the Norwegian island of 
Utoya, because these did not fit the 
desired black-and-white construct. 
This does not just apply to tabloid 
publications such as Bild, but also 
to the Springer flagship Die Welt 
and other renowned titles such as 
the Frankfurter Allgemeine Zeitung 
or the Spiegel. The same can also 
be said of numerous talk shows on 
the public broadcasting channels.
The criticism is more than justified. 
After all, if the latest book by 
Islamophobe Udo Ulfkotte carries 
the same title as an edition of the 
Spiegel a few years ago – namely 
“Mekka Deutschland – Die stille 
Islamisierung” (Mecca 
Germa-

ny – The Silent Islamisation) – then 
to put it mildly, something is going 
wrong. Bax correctly ascertains that 
many media think first and fore-
most of sales and viewing figures, 
while the impact their output is 
having on society is relegated to the 
background.
The issue of freedom of speech, 
above all since the attack on the 
editorial offices of “Charlie Hebdo”, 
is one of the book’s central themes. 
Its discourse illustrates why you 
don’t necessarily have to “be 
Charlie” to stand up for this funda-
mental right. Following the Charlie 
Hebdo episode, the hypocrisy - as 
well as the application of double 
standards – once again became 
all too clear. This began with the 
media-initiated protest march 
conducted by a political elite that 
for the most part places no value on 
freedom of speech, right through 
to the editorial offices of Charlie 
Hebdo, where overtly anti-Semitic 
cartoons were not tolerated, while 
the opposite was true of Islam-
ophobic and racist drawings.
Outlook
It is currently difficult to predict 
how the future of the “West” will 
look. The media-fuelled panic, 
as well as the dominance of the 
European right wing, has however 
already conjured up threatening 
images that will not disappear so 
quickly. Views that conform to 
those of the Pegida movement 
are not only present on the right 
of the spectrum, they have also 
taken over the social mainstream. 
Islamophobia, anti-Islamic senti-
ment or anti-Islamic racism – terms 
that basically all describe one and 
the same phenomenon – are now 
not only found on the street, but 
also in political institutions. This 
became clear just a few months 
ago in Austria, for example, where 
a new and highly controversial law 
on Islam was passed highlighting 
disparities in the treatment of 
different religious communities 
within the country – a law that 
leading German politicians are 
already regarding with interest.
Nevertheless, the weak role of 
the Muslim minority, for example, 
still continues to go unrecognised; 
instead there is constant mention 
of the alleged “decline of the West”. 
Even though the numbers and the 
facts speak a completely different 
language – Muslims are clearly go-
ing to remain a minority in Europe 
in the coming decades – the anx-
ious question sometimes presents 
itself: in a Europe where increasing 
numbers of mosques are coming 
under attack, might the downfall of 
the ideological construct that is the 
West not be a better thing.

Daniel Bax: “Angst ums Abendland: 
Warum wir uns nicht vor Muslimen, 
sondern vor den Islamfeinden 
fürchten sollten”, Westendverlag, 288 
Seiten, ISBN 978-3-86489-099-4

The apocalyptics of the West
In his book “Angst ums Abendland” (Fears For the West), taz journalist Daniel 
Bax presents a detailed examination of why contemporary Europe should not 
be afraid of Muslims, but of Islamophobes. A review by Emran Feroz

Daniel Bax, who was born in 1970, stud-
ied journalism and Islamic studies in Ber-
lin and came to appreciate the diversity 
of the city. He has been working for 15 
years for the taz, writing on the subjects 
of migration, integration and Islam

عمران عبد الله
يف العقد املايض، أجريت دراسات مستفيضة عن اإلسالموفوبيا يف 

املجتمعات الغربية التي يشكل املسلمون فيها أقلية، ومع ذلك فإن 
اإلسالموفوبيا أو العنرصية املعادية للمسلمني ال تقترص عىل جغرافية 

الغرب، بل تشكل ظاهرة عاملية تؤثر يف املجتمعات اإلسالمية بالقدر 
نفسه أيضا.

ويعد كتاب »اإلسالموفوبيا يف املجتمعات ذات الغالبية املسلمة« الصادر 
حديثا عن دار روتليدج الربيطانية محاولة جديدة من نوعها لفتح نقاش 

حول ظاهرة الخوف من اإلسالم يف املجتمعات ذات األغلبية املسلمة، 
بمنهج متعدد التخصصات يتناول الجوانب االجتماعية والسياسية 

والتاريخية للظاهرة.
ويحاول األكاديمي أنس بريقيل، مدير الدراسات األوروبية يف مؤسسة 

البحوث السياسية واالقتصادية واالجتماعية الرتكية، بالتعاون مع 
الباحث بجامعة جورج تاون األمريكية فريد حافظ وباحثني آخرين، 

تقديم تفسري جديد لرهاب اإلسالم )اإلسالموفوبيا( ال يعتمد عىل نموذج 
»األغلبية األقلية« كما هي يف الغرب، وإنما عىل عالقة األقوياء بالضعفاء 

داخل املجتمعات املسلمة.
ويوضح الكتاب كيف تلعب العنرصية املعادية للمسلمني دورا مهما يف 

مجتمعات إسالمية أصيلة، وكيف يشارك »رهاب اإلسالم« يف السياسة 
العامة للبلدان اإلسالمية وأيديولوجية الدولة وعالقات النخبة مع 

الجماهري والتوجه اإلعالمي السائد.
وتتجىل هذه العالقة غالبا يف استعداء النخب املسلمة املتأثرة بالغرب 

للجماهري املسلمة املحافظة -بحسب الكتاب- ويرى املؤلفون أن رهاب 
اإلسالم يوجد يف صورة عنرصية تقدمها الخطابات التي تستند »للنظرة 

األوروبية املركزية للعالم”.
وينظّر الكتاب لكون رهاب اإلسالم يف العالم اإلسالمي واإلسالموفوبيا 

يف الغرب ينبعان من أيديولوجية إبستمولوجية )مذاهب معرفية( ذات 
خلفيات متماثلة، ومع ذلك هناك اختالفات 
تستند إىل العوامل التاريخية واالجتماعية 

والديمغرافية والسياقات السياسية 
للمجتمعات كذلك، ويدلل الكتاب عىل ذلك 

بالعديد من الدراسات الحالية يف مختلف 
الدول ذات األغلبية املسلمة.

ويركز الكتاب كذلك عىل الدور الحاسم الذي 
تلعبه القوى االستعمارية حتى يومنا هذا، إذ 
يستخدم رهاب اإلسالم لتعزيز قوة مجموعة 

مهيمنة من الناس الذين يطمحون للحفاظ 
عىل استقرارهم وتوسيع قوتهم، فيلجأون 

لكبش فداء -حقيقيا كان أو مخرتعا- ثم يجري 
استبعاد كبش الفداء من املوارد والحقوق 
وإقصاؤه من االنتماء »لنا« ونفيه »عنا”.

صناعة »رهاب اإلسالم«
يجري إنشاء »رهاب اإلسالم« عن طريق بناء 

هوية »إسالمية« ثابتة ووصمها بعبارات سلبية 
وتعميمها عىل جميع املسلمني، وبخاصة املعارضون لألنظمة الحاكمة يف 

الدول اإلسالمية، إذ يتسنى لألنظمة اتباع هذا األسلوب لتأديب وتحجيم 
الجماعات اإلسالمية التي تشكل تهديدا للنخب الحاكمة والتيارات 

املهيمنة عىل السلطة، بحسب الكتاب.
ويهدف هذا النمط من اإلسالموفوبيا يف املجتمعات اإلسالمية لتقويض 

أركان الهوية اإلسالمية املميزة التي تستفيد منها التيارات اإلسالمية 
التي تعارض النخب الحاكمة املتأثرة بالغرب، حسب املؤلفني.

ويف الفصل األول بعنوان »فهم اإلسالموفوبيا يف املجتمع اإلسالمي« 
يناقش األساليب املختلفة التي تتيح لنا التعرف إىل اإلسالموفوبيا يف 

املجتمعات ذات األغلبية املسلمة، ويجادل بأن النظر إىل رهاب اإلسالم 
يجب أن يتم من خالل عدسات عاملية تشتمل عىل مفاهيم العنرصية 

املعرفية والعلمانية املعادية للمسلمني.
ويستخدم الكتاب مصطلحي »االسترشاق الذاتي« و«التغريب الذاتي« 

لرشح كيف يتعامل بعض أفراد املجتمعات اإلسالمية مع هويتهم 
وتقاليدهم وتصوراتهم للعالم من خالل نظرة غربية هي االسترشاق 

الغربي الذي يولد »الكراهية الذاتية للمسلمني”.
وال يتجذر املفهوم األخري فقط يف االستعمار، ولكن بشكل عام يف املواجهة 

مع الغرب العلماني الحديث القوي منذ مطلع القرن التاسع عرش.
ويف الفصل الثاني املعنون »رهاب اإلسالم يف الدول ذات األغلبية 

املسلمة: بناء الدين والسياسة الخارجية« كتبه حاتم بازيان من جامعة 
كاليفورنيا، يستند النقاش إىل تأمالت طالل األسد النقدية للعلمانية.

ويبدأ حاتم بازيان فصله من خالل اقرتاح تاريخ متميز تركزت فيه فكرة 
اإلسالموفوبيا يف املجتمعات ذات األغلبية املسلمة، وهو تاريخ نشأة 

رهاب اإلسالم من قبل املستعمرين والخطابات املهيمنة يف أوروبا التي 
يعود تاريخها إىل أواخر القرن الثامن عرش، وبعد رحيل االستعمار 

استخدمت نخب ما بعد االستعمار الخطاب نفسه.
ويف الفصل الثالث بعنوان »رهاب اإلسالم يف األلبانية املعارصة« 

يستكشف ريزارت بيكا من جامعة جورج تاون الطرق التي يتجىل فيها 

الخوف من اإلسالم يف الخطاب العام األلباني ما بعد الشيوعية.
يتتبع الفصل مدى استخدام املثقفني األلبان نماذج عاملية تشتمل عىل 

رهاب وكره اإلسالم، مثل نظرية رصاع الحضارات لهنتنغتون، وفكرة 
»الفاشية اإلسالمية« أو رسدية »الهوية اليهودية-املسيحية األوروبية« 

لتطبيقها عىل السياق األلباني.
ويف الفصل الرابع بعنوان »ما بعد االستعمار، األسلمة والنخب 

العلمانية« يتتبع سيد فوروخ زاد عيل شاه اإلسالموفوبيا يف باكستان، 
ويتناول طريقة تأثر النخب العلمانية باالبتسمولوجيا الغربية والحداثة 

العلمانية، بما فيها التحيزات املضادة لإلسالم يف السياق الباكستاني.
ووفقا للمؤلف جرى توظيف اإلسالم يف باكستان بحماس شديد من قبل 

مؤسسة الدولة، لتطوير األسس األيديولوجية لنظام ما بعد االستعمار.
ويف الفصل الخامس يحلل عيل أصالن من جامعة ابن خلدون »سياسات 
رهاب اإلسالم يف تركيا«، معتربا أنها كانت مركزية يف بناء واستنساخ دولة 

قومية حديثة يف الجمهورية الرتكية.
ويعتقد املؤلف أن بناء اإلسالم واملسلمني باعتبارهما عدوا يف مخيلة 
النظام الحديث العلماني املنشأ، جاء إلخراج الدين من دائرة التأثري 

السيايس وفقا ألصالن وخاصة يف سياق حلول الجمهورية الرتكية ذات 
الصبغة العلمانية القومية محل اإلمرباطورية العثمانية.

لكن هذا التوظيف لرهاب اإلسالم أنتج نظاما سياسيا استبداديا وغربيا 
يف الوقت ذاته، وهو ما عارضته الكتلة الديمقراطية التي شملت الجماهري 

املتدينة املحافظة والشخصيات البارزة يف أعقاب حقبة األربعينيات 
الرتكية. 

ونتيجة لهذا فإن القرن الجديد شهد انتهاء الرصاع بانتصار القوى 
الديمقراطية ونجاحها يف تفكيك الوصاية الكمالية للبريوقراطية الرتكية 

منذ األلفينات. 
واشتمل الفصل السادس بعنوان »رهاب اإلسالم يف املجالت الساخرة« 
عىل تحليل ومقارنة طبيعة الرسوم الكاريكاتورية املعادية لإلسالم بني 

 ،)Penguen( ”مجلة تركية تدعى »بنغوين
ومجلة شاريل إيبدو الفرنسية، 

مسلطا الضوء عىل القواسم 
املشرتكة بني املجلتني واالختالفات 

بني رهاب اإلسالم يف املجتمعات 
الغربية واإلسالمية من خالل 

املقارنة.
ويف الفصل السابع أجرى ماي 

كوسبا -من اتحاد الالهوت العايل 
يف بريكيل- مناقشة بعنوان »رهاب 

اإلسالم املتناقض وما بعده: القومية 
الثقافية االستعمارية يف مرص ما 

بعد الثورة”.
وركز كوسبا عىل السنوات التي 

أعقبت ثورة مرص )25 يناير( عام 
2011 وهي املرحلة التي شهدت 

فيها البالد تصاعدا يف شيطنة 
اإلخوان واإلسالميني، مؤكدا أن 

الحكومة املرصية الحالية وحلفاءها 
عمدوا لتوليد الخوف من اإلسالميني عرب وسائل اإلعالم واملؤسسات 

الدينية الرسمية، وأدى تصاعد ذلك إىل موجة من الخوف من اإلسالم، 
وسياسات وإجراءات مألوفة يف سياق مشابه لإلسالموفوبيا يف الغرب. 

ويف الفصلني الثامن والتاسع بعنوان »العلمانية واإلسالموفوبيا يف مرص« 
ناقشت دينا عبد القادر -من جامعة هارفارد- جذور الليربالية الغربية 

وجذور اإلخوان املسلمني يف مرص، وتناولت سحر الزاهد -من جامعة 
كاليفورينا- »رهاب اإلسالم يف اإلعالم املرصي« وسلطت الضوء عىل 

أشكال االسترشاق يف اإلعالم وبني املثقفني العلمانيني وصناع القرار يف 
مرص مستخدمًة مفهوم »االسترشاق الذاتي”.

ويف الفصل العارش بعنوان »التقاء العرق والدين« يتناول محمد نواب 
عثمان رهاب اإلسالم يف ماليزيا من خالل دراسة الهيكل التاريخي 

واملعارص للضغوط والعوامل التي أدت لظهور اإلسالموفوبيا يف البالد 
ذات الغالبية املسلمة.

ويرى عثمان أن رهاب اإلسالم يتزايد يف ماليزيا ويجب فهمه من منظور 
العنرصية والتحيزات الثقافية والعرقية ضد سكان األغلبية املالوية 

املسلمة.
ويف الفصل التايل تناول جمال محمد -من جامعة صباح الدين زعيم 

الرتكية- رهاب اإلسالم يف أثيوبيا وقال إنه تصاعد عرب التغيريات 
الترشيعية واملمارسات املؤسسية تجاه املسلمني األثيوبيني.

ويف الفصل األخري »رهاب اإلسالم من الداخل: دراسة حالة عىل النساء 
املسلمات األسرتاليات« استكشفت املؤلفتان أشكال اإلسالموفوبيا داخل 

املجتمع املسلم يف سيدني وحاولتا فك التقاطعات بني رهاب اإلسالم 
اإلسالمي الداخيل والخارجي، وأعطى الفصل صوتا مسموعا للنساء 
املسلمات األسرتاليات للتعبري عن معاناتهم، يف سياق أوسع من مجرد 

كونهم أقلية. 
وباملجمل سعى الكتاب من خالل دراسة مرجعية إللقاء نظرة ثاقبة عىل 

مختلف جوانب الخوف من اإلسالم يف سياقات األغلبية املسلمة، محاوال 
فتح الباب أمام مزيد من الدراسات التالية.

ال تقتصر على الغرب.. اإلسالموفوبيا 
بالمجتمعات المسلمة
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يعد التصحر وإزالة الغابات نتيجة مبارشة لألنشطة البرشية العشوائية واملكثفة وتدخل اإلنسان يف املجال مما انعكس سلبا عىل تغريات املناخ، وهي تهديدات بيئية ال يمكن التغايض عنها، وفق ما يحذر الكثري من 
الخرباء، بمن فيهم السري ديفيد أتينبورو، املذيع التلفزيوني والكاتب يف املجال البيئي، وأيضا املؤرخ الربيطاني أرنولد توينبي، حيث يؤكدان أن التهديدات التي يتسبب فيها البرش للحياة عىل سطح األرض، لن 

تؤثر فقط عىل مصادر رزق املاليني من البرش، بل إنها من غري املستبعد أن تؤدي إىل انهيار الحضارات وفناء أجزاء كثرية من املجال الطبيعي عىل سطح املعمورة.
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كتب : محمد اليعقوبي
 تهدد مشكلة إزالة الغابات والتصحر املتسارع، الذي 

طال العديد من الدول يف العقود األخرية، بعواقب وخيمة 
قد تصل بالبعض منها إىل حد العجز عن سد الحاجة 

الفعلية من الغذاء ملعظم سكان العالم الفقراء، الذين 
يعانون يف األصل من الجوع والحرمان، يف وقت ال تحظى 

الكثري من املبادرات الهامة باالهتمام الالزم.

وثمة طرق عديدة ملواجهة التصحر، مثل زراعة األشجار، 
وهي طريقة فعالة للحد من مستويات الكربون يف الغالف 
الجوي، كما من شأنها أيضا أن تحمي الرتبة واملحاصيل 

والحيوانات من أشعة الشمس والرياح، فغالبا ما 
تكون املساحات الخرضاء غنية بالتنوع البيولوجي، إذ 

تشكل أوراق األشجار وثمارها مصدر غذاء للناس وعلفا 
للحيوانات، وتستخدم أخشابها للطهي والتدفئة، كما 

تمثل كذلك مصدر دخل لألرس الفقرية.
لكن معظم الحكومات ال تتخذ الخطوات الالزمة للحد 
من مشاكل التصحر، إذ واجه مرشوع “السور األخرض 

العظيم” املدعوم من قبل االتحاد األفريقي عقبات 
بالجملة وقفت يف طريق تنفيذه، رغم ما رافق ذلك من 

تصميمات اسرتاتيجية وبحوث ميدانية من أجل جمع 
التمويل الالزم لهذه املبادرة الهادفة إىل وقف زحف 

الصحراء عىل القارة األفريقية. وأصبحت أغلب الرتبة يف 
أفريقيا تفتقر إىل الخصوبة املطلوبة، فعىل مدار ماليني 

السنني تصّحرت الطبقات األكرث خصوبة وتعرّت األرض. 
ويف مناطق أفريقيا جنوب الصحراء، أسهمت زراعات 

الذرة عىل نطاق واسع يف إضعاف الرتبة 

أكرث.

تداعيات الحروب
يهدد التصحر بفقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي، 

وقد يقود إىل مجاعات وحروب طاحنة، وفق ما يشري 
الكثري من الباحثني بمن فيهم السري ديفيد أتينبورو، 

املذيع التلفزيوني والكاتب الربيطاني يف املجال البيئي 
واملؤرخ أرنولد توينبي، وهما ال يستبعدان الفكرة 

األكرث تشاؤما أال وهي انهيار البعض من الحضارات يف 
املستقبل، بسبب القطع الجائر لألشجار وتلوث املياه 

وتدهور الرتبة وفقدان التنوع الحيوي والتهديدات الكثرية 
التي يتسبب فيها البرش للحياة عىل سطح األرض.

ويؤكد املؤرخ الربيطاني أرنولد توينبي، يف كتابه “دراسة 
التاريخ” الذي يستكشف فيه عوامل نهوض 28 حضارة 

وانهيارها، أن الحضارات العظيمة تحمل يف طياتها 
أسباب زوالها.

ويبدو محقا إىل حد ما، فالعوامل البيئية واملناخية يمكن 
أن تساهم فرادى أو مجتمعة يف انهيار الحضارات وزوالها، 

عندما تعجز املجتمعات عن مواجهة الضغوط املتزايدة، 
وال تبحث عن حلول ملجابهة مشاكل تداعيات املناخ 

والتدهور البيئي.
وقد لوحظ انهيار العديد من الحضارات يف املايض بسبب 

تغريات مناخية مفاجئة ومن هذه الحضارات: أناسازي 
وتيواناكو، واإلمرباطورية األكدية وحضارة املايا 

واإلمرباطورية الرومانية.
ويتعرض حوايل 

4 باملئة من األرايض املزروعة باملحاصيل يف العالم إىل 
الجفاف يف أي سنة من السنوات. لكن بحلول نهاية القرن 

الحايل يتوقع أن تصل النسبة إىل 18 باملئة سنويا .
وتشري البيانات الصادرة عن اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة التصحر يف البلدان التي تعاني من الجفاف 
الشديد أو التصحر، إىل أن هذه الظاهرة تفاقمت بشكل 

كبري، حيث طال التصحر اليوم 168 دولة، يف حني كانت يف 
التسعينات 110 دولة فقط، بينما يقدر عدد األشخاص 

الذين يعانون من العواقب بشكل مبارش، بنحو 850 مليون 
شخص.

وتعترب الدول العربية من أكرث املناطق تأثرا بظاهرة 
التصحر، بحكم موقعها الجغرايف وأنظمتها البيئية 

الهشة، التي يلعب املناخ دورا هاما يف تركيبتها، باإلضافة 
إىل ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن ظاهرة االحتباس 

الحراري، وكذلك اإلفراط يف النشاط الرعوي الجائر 
وأساليب الري الخاطئة.

ويجتاح التصحر إىل نحو 13 مليون كيلومرت مربع يف 
العالم العربي )28 باملئة من جملة املناطق املتصحرة يف 

العالم(، وقدر برنامج األمم املتحدة 
للبيئة القيمة اإلنتاجية 

املفقودة سنويا 
يف 

الدول النامية بسبب التصحر بنحو 16 مليار دوالر.
ويعيش قرابة ملياري شخص يف املناطق الجافة، 90 باملئة 

منهم يف الدول النامية. وأظهرت دراسات حديثة الحاجة 
الستصالح هذه األرايض ملواجهة آثار الجفاف والتصحر 

وتدهور األرايض.

وتوقع تقرير أجرته منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
)الفاو( أن ينخفض مستوى وفرة املياه يف األرايض الجافة 

نتيجة لتغرّي املناخ وسوء استخدام األرايض، وسيكون 
الفقراء الذين يعيشون يف املناطق الريفية النائية أكرث 

عرضة لنقص الغذاء، الذي يقود جنبا إىل جنب مع العنف 
واالضطراب االجتماعي، إىل الهجرة القرسية من املناطق 

الجافة يف أفريقيا وغرب آسيا.

وبالرغم من أن التصحر يرتبط بشكل مبارش بالقارة 
األفريقية، إال أن بقية دول العالم لن تكون بمعزل عن مثل 
هذه التهديدات وعواقبها. ويقول علماء املناخ، إن اإلنتاج 

الزراعي سوف يتدهور يف آسيا بينما ستعاني أسرتاليا 
من نقص يف املياه. وأشار خرباء تابعون لألمم املتحدة 

إىل أن منطقة الرشق األوسط قد أصبحت 
املنطقة األكرث تأثرا 

 يزحف على »رئة األرض« ويهدد بانهيار الحضارات

توقع تقرير أجرته منظمة األغذية والزراعة لألمم 
المتحدة )الفاو( أن ينخفض مستوى وفرة 

المياه في األراضي الجافة نتيجة لتغّير المناخ 
وسوء استخدام األراضي، وسيكون الفقراء الذين 
يعيشون في المناطق الريفية النائية أكثر عرضة 

لنقص الغذاء، 
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Why Students at Environ-
mental Science Schools 
Fight Desertification

D eserts are not static. In a way, they’re like living things, expanding and shrink-
ing with the passage of time, their borders always moving and changing. This 
is a perfectly natural process, and is usually not a problem. However, recent 

years have introduced a new and worrying issue: the world’s deserts are growing too 
much, too quickly.
This phenomenon, known as “desertification,” could have serious and lasting conse-
quences around the world. While arable land outside of deserts can supply most of 
the world’s current nutritional needs, deserts themselves are not the best environ-
ments in which to grow food. Deserts receive little precipitation throughout the year, 
making it a challenge to achieve agricultural abundance in those regions. As desertifi-
cation increases, the effect it has on the world’s food supply could become telling.
Want to learn a little more? Here’s a look at the problem, and the reasons why stu-
dents in environmental schools work to fight it.
Students at Environmental Science Schools Understand the Global Nature of Desert-
ification
Desertification, at its core, is largely a manifestation of the unsustainable practices 
humanity uses when consuming natural resources. Overgrazing and overcultivating 
land, clear-cutting forests, interference with water systems, and other negative prac-
tices can all contribute to the expansion of deserts.
Part of the trouble with this phenomenon is that all of the above practices are 
practiced to one degree or another all over the planet. This means there’s really no 
region of the world that is immune to desertification – particularly as global warming 
causes average temperatures to rise across the globe.
The effects of desertification are substantial. Already, some previously habitable and 
somewhat productive regions of the planet have been rendered uninhabitable by the 
process, and much more territory is thought to be at risk. One study estimates that 
38 per cent of the world’s land is composed of arid regions that are vulnerable to 
desertification.
Unfortunately, coming as it is in the middle of many other environmental prob-
lems, desertification may find itself fighting for the public recognition necessary for 
decisive action to be taken against it. Students preparing for environmental studies 
careers who want to help may need to employ their training in communication and 
community leadership to inform the public and encourage that necessary steps be 
taken.
Acquiring a Professional Science Master’s Can Help You Find a Solution
The good news is that it is possible to slow and stop desertification around the world. 
The bad news is that doing so will be quite the challenge.
There are many actions that can be undertaken to help end desertification. A few 
examples include improving land and water management systems, protecting vege-
tation in at-risk areas, cycling agricultural activity to reduce nutrient depletion, and 
empowering local communities to manage resources more effectively. Most likely, a 
region will need to implement more than one of these measures to prevent its land 
turning to desert, and as they all require investments of time and money, this means 
getting them properly planned and completed will require a rare kind of expertise.
Want to become somebody who can help deliver the solution to desertification? 
Studying in a professional science master’s program can provide you with the tools 
necessary to get the job done. At a top school like Unity College, students of sustain-
ability learn how to conduct analysis of economic, ecological, and cultural systems. 
This can help them gain great insight into problems like desertification that represent 
a challenge to all three, and to create predictive computer models to evaluate poten-
tial solutions.
As with most ecological problems, there is no miracle solution to desertification, and 
economic and cultural barriers to implementing the many small steps necessary for 
ending the problem. Students in environmental training, however, are as well-posi-
tioned as can be to halt desertification once and for all.

online.unity.edu

بالزيادة الكبرية يف العواصف الرتابية التي يشهدها العالم، وأن لذلك 
تأثريا سلبيا كبريا عىل صحة سكان املنطقة.

العواصف الرتابية
يرّجح العلماء أن البلدين األكرث ترضرا يف املنطقة هما إيران 

والكويت، وذلك نتيجة األتربة والرمال القادمة من سوريا والعراق، 
مضيفني أن سوء استغالل الرتبة واملياه نتيجة الحروب التي 

تشهدها املنطقة، يعد أيضا عامال مهما يف التسبب بظاهرة التصحر 
وزيادة العواصف الرتابية، إضافة إىل التغري 

املناخي بشكل عام.

ويقول علماء الظواهر الجوية إن مناطق لم 
تألف العواصف الرتابية بدأت تشهدها مثل 

بعض أجزاء آسيا الوسطى.
وأكد إنريك ترياديالس، أحد علماء مركز 
التنبؤ بالعواصف الرتابية التابع ملنظمة 

األنواء الجوية العاملية، أن “منطقة الرشق 
األوسط شهدت زيادة كبرية يف عدد 

العواصف الرتابية يف السنوات الـ15 األخرية، 
والعراق أحد أهم مصادر هذه العواصف 

نتيجة انحسار مستويات األنهار بسبب 
السباق املحتدم عىل بناء السدود يف بلدان 

املنابع”.

وفيما كانت الصحاري دوما مصدرا مهما 
للعواصف الرتابية يف املنطقة، يقول علماء 

إن نشاطات التعدين غري املستدامة 
واستخراج النفط والنشاط الزراعي 

والحروب املستمرة تزيد الوضع سوءا.
وتنبأ برنامج البيئة التابع لألمم املتحدة بأن 

يشهد العراق 300 عاصفة ترابية سنويا يف 
غضون 10 سنوات، بينما يشهد اليوم نحو 

120 عاصفة سنويا.
وأشار مسؤولون يف وزارة الصحة اإليرانية 

إىل 14 من محافظات بالدهم قد تأثرت 
بالعواصف الرتابية بما يف ذلك العاصمة 

طهران.

وبدوره أكد ألكساندر باكالنوف، الخبري 
يف قضايا التصحر والعواصف الرتابية 

لدى منظمة األنواء الجوية العاملية، أن بحر آرال آيل للجفاف، 
ومشكلة التصحر والعواصف الرتابية يف ازدياد يف كل من كازاخستان 

ومنغوليا عىل سبيل املثال.
وتصل األتربة التي تنقلها الرياح من منغوليا وصحراء جوبي إىل 

الصني وشبه الجزيرة الكورية واليابان وتثري مخاوف صحية كبرية. 
كما تنقل العواصف الرتابية القادمة من الصحراء 

األفريقية الكربى جراثيم مرض التهاب السحايا الدماغية القاتل إىل 
دول وسط أفريقيا.

وأشار ديارميد كامبل لندروم، الخبري يف العالقة بني الصحة والتغري 
املناخي لدى منظمة الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة، إىل أن 

العاصفة الرتابية تتكون من كميات هائلة من الجزيئات، وعندما 
يستنشق الناس هذا الهواء امللوث تصل هذه الجزيئات إىل رئاتهم 

مما يتسبب يف إصابتهم بأمراض القلب والجهاز التنفيس.
وتقول منظمة الصحة العاملية إن العواصف 

الرتابية تسهم يف تلويث الهواء الذي يتسبب 
يف موت 7 ماليني شخص سنويا عىل 

مستوى العالم.

مكافحة التصحر بزرع األشجار
وصف تقرير سابق لألمم املتحدة التصحر 

بأنه “أكرب تحد بيئي” يف العرص الحايل 
محذرا من أن املاليني من األشخاص 

سيواجهون خطر الترشد والنزوح خالل 
السنوات القادمة.

وذكر التقرير أن السكان الذين يضطرهم 
التصحر إىل الهجرة يشكلون عبئا جديدا 

عىل املوارد الطبيعية وعىل املجتمعات التي 
ينزحون إليها، مما يشكل تهديدا لألمن 
واالستقرار الدويل. وشجع التقرير عىل 

بعض املمارسات التي من شأنها التصدي 
لظاهرة التصحر، مثل زارعة األشجار يف 
املناطق الجافة، ملا لهذا اإلجراء من دور 

فعال يف إزالة الكربون من الجو والتخفيف 
من حدة التصحر.

ويمكن أن تساهم زراعة األشجار إسهاما 
حيويا يف معالجة آثار تغري املناخ عن طريق 

امتصاص غازات الدفيئة، وخلق بيئة أكرث 
قدرة عىل التكّيف من خالل تنظيم تدفقات 

املياه، وتحسني الرتبة، وصيانتها من أجل 
الزراعة، وحماية املجتمعات الساحلية من 

الظواهر املناخية املتطرفة، وارتفاع منسوب 
مياه البحر، وطرق الهجرة ألنواع الطيور 

والحيوانات.

ديارميد كامبل لندروم: 
استنشاق الناس للهواء 
الصحراوي الملوث جراء 

العاصفة الترابية يتسبب 
في إصابتهم بأمراض 

القلب والجهاز التنفسي
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يمثل توجه اليمني إىل الفوز يف االنتخابات 
اإلرسائيلية وتشكيل بنيامني نتنياهو حكومته 

الخامسة أخباراً سيئة للجمهورية اإلسالمية يف 
إيران، عىل اعتبار أن الحكومة املقبلة ستواصل نهج 

سابقتها القائم عىل تكثيف عمليات القصف التي 
تستهدف الوجود العسكري اإليراني.

فعىل الرغم من أنه يرّجح أن تضم الحكومة املقبلة 
حزب »يرسائيل بيتنا«، بقيادة وزير الحرب السابق 

أفيغدور ليربمان، الذي يرى وجوب تركيز الجهد 
الحربي ضد حركة »حماس« يف قطاع غزة وليس 
ضد إيران يف سورية، إال أن بقية األحزاب الدينية 

واليمينية التي ستشارك يف الحكومة العتيدة ال 
تعارض سلم األولويات العسكري الذي أماله نتنياهو.

ومما يغري نتنياهو بمواصلة العمل عسكرياً ضد 
إيران يف سورية أنه يرى يف الساحة السورية الساحة 
الوحيدة التي بإمكانه فيها استنفاد السياسات التي 

تعكس أهليته كقائد قادر عىل اتخاذ قرارات عسكرية. 
فنتنياهو الذي توجه له انتقادات حادة من قبل 

املعارضة واإلعالم بسبب تردده يف شن عمل عسكري 
ضد قطاع غزة ملنع إطالق الصواريخ عىل العمق 
اإلرسائييل، يجد يف الغارات العسكرية يف سورية 

وسيلة لتأكيد حزمه، ال سيما وهو يدرك أن ما تملكه 
إيران من بنية عسكرية يف سورية ال يمكنها من الرد 

بشكل يمثل تحدياً إلرسائيل.
يف الوقت ذاته، فإن نتنياهو يتعامل عىل أساس أنه 

قد حصل عىل ضوء أخرض رويس ملواصلة استهداف 
الوجود اإليراني؛ إذ إنه كشف يف مقابلة أجرتها معه 

قناة التلفزة اليمينية »20« أخرياً أنه عندما أبلغ 
الرئيس الرويس فالدمري بوتني نيته استهداف الوجود 

اإليراني يف سورية، فإن هذا لم يؤد إىل تفجر خالف 
بني تل أبيب وموسكو، بل أسهم يف النهاية يف تكريس 

صداقة شخصية بينهما، أدت إىل استنفار موسكو 
ملساعدة إرسائيل يف تحقيق بعض مصالحها، كما 

عكست ذلك »الجهود الهائلة« التي بذلها الجيش 

الرويس يف البحث والعثور عىل جثة الجندي 
اإلرسائييل زخاريا باومل.

إىل جانب ذلك، فإن نتنياهو ما زال يرى يف الربنامج 
النووي اإليراني مصدر التهديد الوجودي الوحيد 

عىل إرسائيل، وهو ما سيدفعه إىل مواصلة استثمار 
إمكانات استخبارية وطاقات سياسية دبلوماسية 

ملواجهة هذا الربنامج.
ويتضح أن إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 

تمثل رشيكاً مثالياً لنتنياهو يف هذه املواجهة، إذ إن 
هذه اإلدارة تتبنى كل السياسات الهادفة إىل محاولة 

إجبار إيران عىل قبول التفاوض عىل اتفاق جديد، 
بدل االتفاق، الذي تم التوصل إليه عام 2015 بني 

طهران والقوى العظمى، والذي انسحبت منه إدارة 
ترامب، ومحاولة تضمني االتفاق الجديد قيوداً عىل 

الرتسانة الصاروخية اإليرانية. ويراهن نتنياهو عىل 
دور العقوبات االقتصادية غري املسبوقة التي فرضتها 

إدارة ترامب يف دفع طهران للرتاجع عن موقفها 
الحايل.

ويف ما يتعلق بالتعامل مع »حزب الله« يف لبنان، فإنه 
عىل الرغم من أن إرسائيل تحت حكم نتنياهو تنظر 

بخطورة كبرية إىل املعلومات االستخبارية التي تدعي 
أنها حصلت عليها وتؤكد أن إيران رشعت بالفعل 
يف بناء مصانع إلنتاج الصواريخ ذات دقة إصابة 
عالية لصالح »حزب الله«، إال أن فرص أن تقدم 

الحكومة القادمة عىل شن عمل عسكري ضد بنى 
»حزب الله« يف لبنان متدنية جداً. فهناك إجماع يف 

إرسائيل عىل أن اندالع حرب مع »حزب الله« سيؤثر 
بشكل غري مسبوق عىل الجبهة الداخلية. فبغض 

النظر عن مستوى األذى الذي يمكن أن تلحقه آلة 
الحرب اإلرسائيلية بـ«حزب الله« أو مؤسسات الدولة 

اللبنانية، فإن حجم األرضار التي تتوقعها محافل 
التقدير االسرتاتيجي يف تل أبيب من جراء الصواريخ 
التي سيطلقها الحزب تجعل تل أبيب تتجنب بشكل 

واضح خيار شن عمل عسكري.
ويف املقابل، فإن حكومة نتنياهو ستواصل الرتكيز عىل 
آليتي عمل أساسيتني يف التعامل مع حزب الله، وهما 

مواصلة تجنيد إدارة الرئيس دونالد ترامب يف فرض 

مزيد من العقوبات عىل الحزب، إىل جانب العمل عىل 
إقناع مزيد من الدول باقتفاء أثر بريطانيا واإلعالن 

عن حزب الله تشكيالً إرهابياً. إىل جانب ذلك، فإن 
تل أبيب ستعمل عىل تكثيف الضغوط عىل الحكومة 

اللبنانية بواسطة نقل الرسائل التحذيرية عرب 
مسؤولني أمريكيني وأوروبيني.

يف الوقت ذاته، سيواصل نتنياهو سعيه لتعزيز 
العالقات مع بعض نظم الحكم العربية، بهدف 

تكريس بعض مظاهر الرشاكات، التي باتت تربط 
حكومة اليمني املتطرف وبعض هذه األنظمة، عىل 

قاعدة مواجهة تحديات مشرتكة.
فعىل سبيل املثال يبدي نتنياهو اهتماماً كبرياً 

باستنفار نظم الحكم الخليجية، ال سيما يف 
السعودية، للعمل عىل إنجاح العقوبات األمريكية عىل 

إيران، ال سيما عرب ضبط سياسات إنتاج النفط لكي 
يتم تقليص حاجة دول العالم للنفط اإليراني.

ويراهن نتنياهو عىل دور العالقة مع نظم الحكم 
العربية يف توفري بيئة تسمح بنجاح سياساته تجاه 

القضية الفلسطينية.
لكن فرص نجاح نتنياهو يف إنجاز الهدف األخري 

محدودة إىل حد كبري، إذ إن السياسات التي 
ستتبناها حكومته املقبلة تحت ضغط رشكائه يف 

اليمني ستحرج أنظمة الحكم العربية وستقلص من 
قدرتها عىل تسويغ أي مظهر من مظاهر التطبيع مع 

تل أبيب.
من ناحية ثانية، فإن العالقة مع إدارة ترامب ستظّل 

املرتكز األساس يف عالقات إرسائيل الدولية يف ظل 
حكومة نتنياهو الخامسة، عىل اعتبار أن اإلدارة 

توظف حضورها يف املحافل الدولية لخدمة سياسات 
ومواقف حكومة اليمني املتطرف. 

إىل جانب ذلك، ستواصل حكومة نتنياهو املقبلة 
محاولة تعزيز العالقات مع نخب اليمني املتطرف، 

التي صعدت للحكم يف أوروبا وأمريكا الالتينية. كما 
أنها ستستفيد من ميل الدول العربية للتطبيع يف 

إقناع مزيد من الدول األفريقية بتدشني عالقات 
دبلوماسية معها وتسويغ التعاون الثنائي يف مختلف 

املجاالت.

سياسات إسرائيل اإلقليمية وعالقاتها 
الدولية بعد فوز اليمين

اليوم ما قبل األخير 
للرئيس البشير

فارس بن حزام
أعتقد أن الرئيس البشري اقتنع متأخراً بنهاية عمره يف حكم 
السودان، وعجز عن إيجاد الصيغة املناسبة للمغادرة بماء 
الوجه؛ إما لسوء تقدير يف تعداد األيام أو لحصاره من كبار 

رجال الدولة.
مع نهاية شهرها الرابع، أخذت املظاهرات صورة مختلفة 

تماماً. الغاضبون نظموا اعتصامهم أمام مقر الجيش. فكرة 
الفتة جداً، ومن دفعهم إليها يعرف النتيجة النهائية للفكرة 

الذكية؛ إنها استدعاء املؤسسة العسكرية إىل صف الغاضبني. 
وال يهم حالياً من صاحبها؛ إن كان »تجمع املهنيني« فعالً، 
أم تمريرة ذهبية من داخل الجيش، ليكونوا تحت حمايته، 

وليؤول األمر إليه لحسم ما عجزت عنه أشهر من املظاهرات 
واإلرضابات.

والرئيس السوداني السابق يفهم الجيش جيداً، ويعرف أن 
قبوله باعتصام املتظاهرين أمام مقره هي رسالة وداع، ويؤمن 

أن الحلول العربية تأتي من املؤسسة العسكرية؛ تعنّي الزعماء 
وتقتلعهم. وهو ال يعرف من الجيش سوى قادته، منحوه الوالء 

فمنحهم الثقة، لكن الوضع بات غري محمول، وهناك ضباط 
كبار ال يعرفهم تدرجوا يف مراتب العسكرية، ولوحوا منذ شهر 

بعالمات تدعم التغيري، وربما أنهم من مرر فكرة االعتصام أمام 
قلعتهم، ترجيحاً لكفة الخالف مع قادتهم.

هذا املشهد راقبه الرئيس جيداً، وبحث عاجزاً عن الخطوة 
األخرية. لعله فكر يف االعتذار عن كل ما مىض، ويف تسليم 
السلطة رافعاً رأسه؛ ألن األشهر األربع أطاحت بخياراته، 

بعدما كان بإمكانه تمرير واحدة منها إىل الغاضبني، ولكنه 
عجز عن ذلك. االعتصام أمام الجيش ألغى حكم الرئيس 

فعلياً، وصار بال أنصار وال قبول شعبي، حتى جريانه انفضوا 
من حوله؛ بال دعم داخيل وال خارجي. ماذا تبقى لديه؟ لم تبق 

سوى الكرامة والبحث عن مخرج، عن صفقة كربى عنوانها 
»عفا الله عما سلف«، ويطوي صفحة العقود الثالثة، بالبقاء 

يف السودان بحصانة شاملة، أو ملجأ مناسب، وأحباب 
السودان معلومون، ويثق أنهم لن يرتددوا دقيقة واحدة 

لإلسهام يف نزع الفتيل.
لكن ماذا عن بقية أركان الدولة؟ أولئك من يشاركونه تسيري 

شؤون البالد. ليس يف صالحهم مغادرة الرئيس من دون 
ضمانات تحصنهم عن املالحقة. وربما هم التفسري الثاني 
لعجزه عن إعالن الرحيل. وألن األنظمة تتشابه والشعوب 
بهويات مشرتكة، نستعيد ما جرى يف نهاية حكم الرئيس 

مبارك يف مرص، فما أن لوح باملغادرة، حتى هجم البلطجية 
عىل املتظاهرين. »موقعة الجمل« تلك تكررت يف االعتداء 

الدامي عىل املعتصمني أمام الجيش. وعندها وجد الجيشان 
أنهما مرغمان عىل أبغض الحالل، من دون رضا قيادتيهما 

العليا.
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صالح حميد
تباينت آراء املحللني واملراقبني للشأن اإليراني حول 

عواقب إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترمب، تصنيف 
الحرس الثوري اإليراني كمنظمة إرهابية عاملية.

وهناك من يرى بأن نذر الحرب تتصاعد واحتمال تحرك 
واشنطن إلسقاط النظام اإليراني بينما يعتقد آخرون 

أنها خطوة نحو تكثيف الضغوط إلرضاخ نظام طهران 
لتغيري سلوكه العدواني يف املنطقة والعالم.

وكان الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، قد أدرج قوات 
الحرس الثوري اإليراني، االثنني املايض ضمن قائمة 
التنظيمات األجنبية اإلرهابية، محذرًا من أي تعامل 

تجاري مع هذه القوات التي تسيطر عىل االقتصاد 
اإليراني.

ردود األفعال
ويف أول ردة فعل له، اعترب املرشد اإليراني عيل خامنئي، 

بأن الخطوة األمريكية »لن تجني شيئا و«سرتتد عليها«، 
عازيا سبب تصنيف أمريكا للحرس الثوري كمنظمة 

ارهابية »لدوره يف حفظ النظام داخليا أمام االنتفاضات 
الشعبية ودوره يف التدخالت اإلقليمية وكذلك دوره يف 

السياسة الخارجية«.
أما قائد الحرس محمد عيل جعفري، فوصف عىل القرار 

األمريكي، بأنه »مضحك« قائال إن » الحرس الثوري 
سيصبح أقوى يف النظامني الدفاعي والهجومي خالل 

العام املقبل«.
من جهتها قالت قيادة االركان اإليرانية، يف بيان إن 

»القوات املسلحة اإليرانية ستتعامل مع القوات التابعة 
للقيادة املركزية األمريكية عىل أنها ارهابية وستدعم 

إجراءات الحرس الثوري«.

تهديد بقتل الجنود األميركيين
هذا بينما طالب نواب وسياسيون متشددون بقتل 
الجنود األمريكيني واستهداف القواعد األمريكية يف 

املنطقة ردا عىل تصنيف الحرس الثوري منظمة ارهابية.
لكن حشمت الله فالحبيشة، رئيس لجنة األمن القومي 

والسياسة الخارجية بمجلس الشورى )الربملان( 
اإليراني الذي يزور موسكو، انتقد إعالن ترصيحات 

ايرانيني حول ملهاجمة الجنود االمريكيني وقتلهم، وقال 
:«نتوقع من الربملانيني الدفاع عن إيران واتخاذ القرارات 

يف إطار القانون الدويل، واالمتناع عن اإلدالء ببيانات 
مثل إرجاع الجنود األمريكيني يف توابيت أو قتل الجنود 

األمريكيني ألن مثل هذه الترصيحات ليست مدروسة، 
وليست يف اطار سياسة البالد الدفاعية. »

ورغم أنه وصف تصنيف الحرس الثوري كمنظمة ارهابية 
من قبل الواليات املتحدة بأنه »انتهاك أمريكي للقوانني 
الدولية وميثاق حقوق اإلنسان« لكنه شدد عىل أن » رد 

إيران هو إجراء دفاعي«.
من جهتها، نرشت صحيفة »كيهان« املقربة من املرشد 

خامنئي، مقاال األربعاء، هددت فيه الرئيس األمريكي 
ترمب ودعته » للتفكري بتوابيت الجنود األمريكيني«.

وذكر املقال بقلم املحلل املقرب من التيار األصويل 
املتشدد، محمد رصيف، أن »قرار ترمب بإعالن الحرس 

الثوري اإليراني تنظيًما إرهابًيا هو نتيجة قلق وإحباط، 
أكرث من أن يكون خطوة هجومية ناتجة عن تفكري«.

وأضاف أن »عىل ترامب أن يشاهد، مرة أخرى، صور 
األرسى األمريكيني الذين أرستهم قوات الحرس الثوري 

عام 2005، ويعلم أن الظروف قد تغريت بدًءا من اليوم«.
وكان نائب وزير الخارجية اإليراني للشؤون السياسية، 
عباس عراقجي، حذر من مواجهة عسكرية قد تقع بني 

الحرس الثوري والقوات األمريكية، يف الخليج، عقب 
إدراج الحرس الثوري عىل قائمة اإلرهاب.

وبينما اعترب محللون أن تصنيف الحرس الثوري 
اإليراني يف قائمة اإلرهاب خطوة مفصلية يف إطار 

اسرتاتيجية تغيري النظام يف إيران، رغم تأكيد بريان 
هوك، رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران بوزارة 

الخارجية األمريكية، يف مقال له بصحيفة »نيويورك 
تايمز » أن هدف أمريكا ليس »تغيري النظام« بل »تغيري 

سلوكه«.
الحرس الثوري كداعش والقاعدة

وكتب املحلل األمريكي ايالن برمان، يف مقال بموقع إذاعة 
»فردا« إن تصعيد إدارة ترمب بتصنيف الحرس الثوري 
)IRGC( يف قائمة املنظمات اإلرهابية الخارجية يضعه 
عىل قدم املساواة مع الجماعات اإلرهابية العاملية مثل 

داعش القاعدة.
وقال برمان إن هذا التصنيف هو اعرتافًا بأن »إيران 

ليست فقط دولة راعية لإلرهاب، بل أن الحرس الثوري 
اإليراني يشارك بنشاط يف اإلرهاب ويمول ويروج له 

كأداة للحكم«، كما يقول بيان البيت األبيض.
واعترب برمان أن إدارة ترمب قد قطعت شوطاً طويالً 

نحو طمأنة الحلفاء اإلقليميني بأنهم ليسوا وحدهم يف 
مواجهة التهديد اإليراني«.

بدوره أشار مايكل بريجنت من معهد أبحاث »هدسون«، 
أن خطوة ترمب تستهدف جميع أنشطة الحرس الثوري 

اإليراني وخاصة »قوة القدس« وامليليشيات الشيعية 
التابعة لها يف العراق وأفغانستان وباكستان واليمن ودول 

أخرى وكذلك تلك املييلشيات املنترشة بكرثة يف سوريا.
واعترب قيام البيت األبيض بتصنيف كافة تشكيالت 

الحرس الثوري ارهبية بأنها »حرية عمل أكرب الستهداف 
شبكة التهديدات الواسعة التابعة للنظام االيراني يف 

جميع أنحاء املنطقة«.
واعتربت إمييل 

هوثورن، محللة 
الرشق 

األوسط 
وشمال 
أفريقيا 
يف رشكة 

سرتاتفور لالستخبارات الجيوسياسية، يف مقابلة 
شبكة »CNBC« األمريكية الثالثاء، أن خطوة ترمب غري 

املسبوقة ستجعل املفاوضات املستقبلية مع إيران »أكرث 
صعوبة«.

وقالت هوثورن إن أي حكومة أمريكية مستقبلية، إذا 
أرادت التفاوض مع إيران أو التفاوض مع الجيش اإليراني 

بأي شكل من األشكال، فسيتعني عليها إخراج الحرس 
الثوري من قائمة االرهاب، وإال فإنهم يتفاوضون عمليا 

مع منظمة إرهابية.«
ورأت هوثورن إن الضغط االقتصادي لإلدارة األمريكية 

عيل إيران هو الجبارها عىل التفاوض يف حني أن خطوة 
تصنيف الحرس كمنظمة ارهابية هو »تصعيد سيايس« 

وأنه لن يكون »سبًبا مبارشًا للقلق بشأن املزيد من 
التصعيد العسكري«.

وأضافت »هذا ال يغري حقيقة أن إيران والواليات 
املتحدة كانتا عىل خالف، وكثريا ما واجهتا بعض التوتر 
العسكري يف الخليج خالل السنوات العديدة املاضية«.
هذا بينما شكك ريتشارد شمريير، رئيس مجلس إدارة 

مركز الرشق األوسط للسياسات، الذي كان يشغل 
سابقًا منصب سفري الواليات املتحدة لدى سلطنة عمان 

يف الفرتة من 2009 إىل 2012 ، يف أن هذه التطورات قد 
تتحول إىل مواجهة عسكرية.

وقال شمريير، يف حديثه لـ CNBC، إن تصنيف الواليات 
املتحدة للحرس الثوري اإليراني كجماعة إرهابية » 

أمر مهم » لكنه أكد أن الجانب األمريكي سيتجنب أي 
مواجهة حقيقية.

فخ أميركي
من داخل إيران، اعترب املحلل السيايس والدبلومايس 

االيراني السابق، فريدون مجليس، أن إدراج الحرس 
الثوري يف قائمة اإلرهاب »فًخا« من جانب السلطات 

األمريكية بهدف استفزاز إيران، وطالب قادة الحرس 
الثوري بعدم القيام بأي خطوة استباقية يف الهجوم ضد 

القوات األمريكية.
وذكر أنه يف حال أقدم الحرس الثوري عىل مواجهة 

القوات األمريكية يف الخليج، فإن ذلك سيواجه رًدا، ومن 
املتوقع أن تدخل البالد بعد ذلك يف حرب علنية مع 

الواليات املتحدة.
أما النائب اإلصالحي محمود صادقي، فقال يف حوار 
مع صحيفة »اعتماد« أنه » يجب إحالة قضية إدراج 

الحرس الثوري ضمن قائمة اإلرهاب إىل املحاكم 
الدولية«.

وذكر النائب صادقي أن الجيش قوة عسكرية كالسيكية، 
أما الحرس الثوري فتم تأسيسه للحروب غري املنظمة، 

وأن الجيش والحرس الثوري قوتان رسميتان للبالد«.
واعترب صادقي أن الخطوة األمريكية ال تتجاوز كونها 

حرب نفسية وأن عىل طهران أن تكون حذرة لكي تُفشل 
املخطط األمريكي يف عزل إيران عن العالم«.
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Why hasn’t Iran instructed 
the Houthis to implement 
the Stockholm Agreement?
Last December, Yemen’s government and Houthi rebels signed a UN 
deal in Sweden known as the Stockholm Agreement. The deal called 
for the withdrawal of troops on both sides from the major port city of 
Hodeidah in order to admit humanitarian aid to Yemenis afflicted by 
famine due to four years of civil war. But the Houthis have since failed 
to uphold their end of the agreement on the pullout.

I discussed the deal with several European ministers on the margins 
of the ministerial meetings for the inaugural Arab-European summit, 
which recently convened in Egypt’s Sharm al-Sheikh. They revealed 
that Iran played a hand in the success of the peace consultations, 
directing the Houthis to accept the agreement.
I asked that if this is the case, then why hasn’t Iran – the country that 
sponsors the Houthi militias in Yemen – instructed the Houthis to 
implement these agreements? They answered that due to a shift in the 
region’s balance of powers and the pressure resulting from US sanc-
tions on Iran, the mullahs’ regime decided not to cooperate regarding 
the Yemeni affair.
Iran’s mere acknowledgement that it is directing the Houthi militias 
confirms the destabilizing role that Iran and Hezbollah militias have 
in the region. The Houthis’ intransigence confirms their loyalty to 
Iran’s negotiating tactics. These usually begin with implicit approval 

of negotiating solutions, 
followed by complete re-
traction in order to force the 
international community to 
make more concessions and 
impose a fait accompli on 
the Yemeni government and 
Arab coalition.
The Houthis’ goal is to 
resume this path of war, 
which according to their 
vision, is how they can 
successfully execute their 
project. They claim that they 
are defeating the US, Israel, 
Saudi Arabia, the UAE, Su-
dan, and mercenaries from 
Colombia and across the 

world. They exploit the idea of 
injustice to tell the world: Look what rich countries are doing to a poor 
country like Yemen. As if the world does not know that the Iran-backed 
militias are responsible for the conflict, aiming to impose Iran’s agenda 
in the country – just like Iran has imposed its agenda elsewhere in the 
Middle East.
The agreement stated that the Houthis had four days to withdraw 
from the Hodeidah, Salif and Ras Isa ports under the supervision of the 
Redeployment Coordination Committee (RCC).
Despite this, the Houthis carried out a fictitious withdrawal and hand-
ed the management of the port to its members. When the RCC’s head 
General Patrick Cammaert exposed this, the Houthis began viewing 
him as a persona non grata, accused him of mercenarism, and even 
targeted him. In an attempt to save the agreement and end Houthi 
excuses, the Yemeni government conceded to the UN’s request to re-
place him. Since the UN had to offer a diplomatic response that suited 
its image as an international organization, it claimed that Cammaert’s 
contract had actually been short-term.
On January 9 this year, the Yemeni government agreed to extend the 
deadline for the implementation of the redeployment in Hodeidah, 
which was originally set for the end of December. During a meeting 
in January with UN special envoy Martin Griffiths, Yemeni President 
Abdrabbuh Mansur Hadi noted that the Houthi militias’ behavior in 
Hodeidah – namely planting mines, digging trenches, and bringing 
more reinforcements to the city – did not reflect an intention to estab-
lish trust and stop the war.
To read the rest of the article go to: www.neweurope.eu

______________
Khaled al-Yemany is Yemen’s Foreign Minister.

ماذا بعد تصنيف واشنطن للحرس اإليراني 
كمنظمة إرهابية؟

Khaled al-Yemany
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حصة الحرس الثوري من االقتصاد اإليراني
يف عام 1989 ويف أعقاب وفاة املرشد املؤسس للنظام روح الله 

الخميني واختيار عيل خامنئي مرشداً جديداً للنظام وانتخاب 
هاشمي رفسنجاني رئيسا للجمهورية تراجع النفوذ السيايس 

للحرس إال أن أبواب السلطة االقتصادية فتحت عىل مرصاعيها 
بمفتاح املادة 147 من الدستور اإليراني ونصها: »عىل الحكومة يف 

زمن السلم أن تستفيد من أفراد الجيش وتجهيزاته الفنية يف أعمال 
اإلغاثة والتعليم واإلنتاج، وجهاد البناء، مع مراعاة موازين العدالة 

اإلسالمية بشكل كامل وبما ال يرض بالجهوزية العسكرية للجيش«.
وجاء عام 1990 ليؤسس الحرس الثوري »مقر خاتم األنبياء إلعادة 

البناء« وأخذ املقر عىل عاتقه مسؤولية إدارة األنشطة االقتصادية 
للحرس الثوري.

وخالل فرتة رئاسة هاشمي رفسنجاني استفاد الحرس الثوري 
من الهدوء بعد الحرب ومن فرص إعادة البناء ليوسع أنشطته 

االقتصادية إىل أن ظهرت الحركة اإلصالحية والتي تمثلت يف انتخاب 
محمد خاتمي رئيسا للجمهورية )2005-1997(، وكان الحرس 
الثوري ضد هذه الحركة خاصة وأن الحرس الثوري بات حينها 

يسيطر عىل ثلث االستريادات اإليرانية من خالل إنشاء 60 مرىس 
عىل شواطئ الخليج العربي وبحر عمان و10 مطارات ومن ضمنها 
مطار »بيام« بالقرب من العاصمة طهران بعد أن استلمها من وزارة 

الربق والربيد والهاتف.

وزراء في الحكومات اإليرانية خدموا الحرس الثوري
وبما أن عددا من وزراء ومستشاري الحكومات اإليرانية املتعاقبة 

كانوا وال يزالوا من أعضاء الحرس الثوري، يلعب هؤالء الوزراء 
واملستشارين دور الدعم للمؤسسة االقتصادية للحرس الثوري أي 
»مقر خاتم األنبياء«، وبدعم خفي، ومن خلف الكواليس من هؤالء 
الوزراء واملسؤولني يف الحكومات، حصل »مقر خاتم األنبياء« عىل 

صفقات وعقود دون املشاركة يف املناقصات أو املزايدات وحتى لو 
شارك فيها خرج منها فائزا عىل منافسيه بغض النظر عن الكفاءات 

يف تنفيذ املشاريع.
عىل سبيل املثال ال الحرص، كان محمود أحمدي نجاد عمدة 

العاصمة طهران )2005-2003( قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية 
وحينها استحوذ الحرس الثوري عىل صفقة مع بلدية طهران يف 

مجال بناء األنفاق ومد الطرق الرسيعة بمبلغ 2.2 مليار دوالر ويف 
عام 2005 بعد هزيمة اإلصالحيني بفعل الحرس الثوري وفوز محمود 

أحمدي نجاد يف االنتخابات الرئاسية أما منافسه العمالق عيل أكرب 
هاشمي رفسنجاني بدأ ربيع النمو املضطرد لألنشطة االقتصادية 

للحرس الثوري.

المجاالت التي ينشط فيها الحرس الثوري
ينشط الحرس الثوري من خالل املؤسسات التعاونية واملقرات 
التابعة له ليسيطر من خاللها عىل أنشطة اقتصادية يف مجال 

صناعات النفط والغاز واملناجم والتجارة الخارجية والسكن 
والصناعات التحويلية والزراعة والنقل الربي والنقل البحري 

وصناعة السيارات والبنوك.
ومقر خاتم األنبياء يشكل املظلة الواسعة آلالف الرشكات واملؤسسات 

واملصانع التابعة للحرس الثوري، وتفيد بعض املصادر أنها تبلغ 
حوايل 5 آالف رشكة، ويعمل يف املقرات حوايل 200 ألف قوة عاملة 

رسمية وغري رسمية ويف املؤسسات واملصانع والحقول التابعة لها 
حوايل مليون شخص.

وحسب تقرير لـ«بي بي يس الفاريس« فإن أنشطة مقر خاتم 
األنبياء يف إطار »التعبئة للبناء« أو »باسيج البناء« تضم 145 ألف 

وحدة إنتاجية يف 13 مجاال وهناك 134 ألف معمل ومشغل أرسي 
تحت مظلة ما يسمى باالقتصاد املقاوم.

ويقود االقتصاد املقاوم الجرنال قاسم رستمي الذي ذكر اسمه من 
قبل »فورين بولييس« يف عام 2013، ضمن 500 شخصية قوية يف 

العالم بصفته وزير النفط اإليراني يف حكومة محمود أحمدي نجاد 
وكان قبل ذلك، أضيف اسمه إىل قائمة العقوبات ملجلس األمن 

بصفته رئيساً ملقر خاتم األنبياء التابع للحرس الثوري، وإىل القائمة 
السوداء للواليات املتحدة وأوروبا وأسرتاليا.

وإىل جانب امتالكه مطارات ومرايس خاصة، ملقر خاتم األنبياء 
ورشكات لنقل الركاب بالحافالت بني املدن ويف املدن، وبلغ عدد 
الحافالت 750 حافلة إىل جانب رشكة غدير للقطارات الفاخرة.

وللحرس الثوري من خالل تعاونياته ومقر خاتم األنبياء سلسلة 
متاجر تعد األضخم يف إيران توزع السلع والبضائع واملواد الغذائية، 

حيث تبلغ املتاجر التابعة لتعاونية الباسيج حوايل 300 متجر.
كما أن األنشطة االستثمارية يف بورصة طهران وملكية الرشكات 

واملمتلكات السكنية وتعاونيات اإلسكان ليست سوى جزء من 
أنشطة الحرس الثوري االقتصادية األخرى.

الحرس الثوري من الصواريخ إلى الطرق السريعة
وذكر موقع مريحسني موسوي الذي يعيش اإلقامة الجربية منذ 

2011، وهو زعيم املعارضة اإلصالحية الذي رشح نفسه لالنتخابات 
الرئاسية املثرية للجدل لعام 2009، وهو أيضا آخر رئيس وزراء 

خالل الحرب العراقية اإليرانية قبل إلغاء هذا املنصب يف إيران، أن 
800 رشكة للحرس الثوري تحمل ضمن مقر خاتم األنبياء تعمل يف 

مختلف املجاالت االقتصادية، ولكن امللفت إشارة املوقع إىل األنشطة 
العسكرية خاصة يف مجال التصنيع العسكري يف مجال صناعة 

الصواريخ والطوربيدات.
كما يذكر أن الحرس الثوري ومن خالل مقره االقتصادي ينشط يف 
مجال مد الطرق الرسيعة وبناء السدود واستخراج املعادن، والري 

ومد األنابيب.
وعىل سبيل املثال ال الحرص، ويف مجال النفط والغاز، استحوذ 

الحرس الثوري يف صيف 2009 عىل مرشوع ملد أنابيب للنفط بطول 
600 كلم من إيران إىل الهند بمبلغ 2.2 مليار دوالر، ويف نفس العام 

قام تحالف رشكات »توسعة اعتماد مبني« التابعة للحرس الثوري 

برشاء ما يزيد عن نصف حصص رشكة االتصاالت اإليرانية بقيمة 8 
مليارات دوالر دون املشاركة يف أي مزاد.

ويف مجال األنشطة املالية هناك صناديق الدعم التابعة للحرس 
الثوري والباسيج التي تعمل كالبنوك، ويف خريف 2011 حصل 

الحرس الثوري عىل صفقة ملد سكك حديد إىل ميناء جابهار عىل 
بحر عمان بقيمة 2.5 مليار دوالر.

هذه نماذج عابرة ألنشطة الحرس الثوري يف املجال االقتصادي 
والتي حولت أهم مؤسسة عسكرية أمنية يف البالد إىل أهم مقاول 

ومنافس القتصاد الدولة مما أثار غضب رؤساء الجمهورية يف إيران 
نظراً الستيائهم من االقتصاد املوازي الذي يحمل البندقية ويلوح 

بها متى ما شاء.

ما تأثير تصنيف حراس الثورة كإرهابيين على االقتصاد 
اإليراني؟

فقد خضعت األنشطة االقتصادية الرئيسية للحرس الثوري اإليراني 
إىل العقوبات منذ زمن طويل وتأثر مقر خاتم األنبياء بتلك العقوبات 

ولكن تداعيات التصنيف الجديد للحرس الثوري برمته بحاجة إىل 
النظر فيه بعناية فائقة ألن قرار البيت األبيض سوف يشكل عامالً 

ضاغطاً عىل كافة املجاالت االقتصادية التي ينشط فيها الحرس 
الثوري وسوف تتأثر شبكة واسعة من املقاولني والعاملني.

ومن املتوقع أن تنرش الواليات املتحدة األمريكية بني الحني واآلخر 
قائمة تضم رشكات وأشخاص وخرباء بسبب دعمهم لإلرهاب نتيجة 

لتعاملهم مع الحرس الثوري وستدفع الرشكات التي تعد عىل أقل 
تقدير بضعة آالف وتعمل بشكل مبارش أو غري مبارش تحت مظلة 

مقر خاتم األنبياء ثمنا باهظا لهذا التعامل حيث تلجأ إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترمب إىل القوانني األمريكية ملعاقبة رشكات ومؤسسات 

تابعة ألطراف ثالثة يف آسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية بسبب تعاملها 
مع رشكات تابعة للحرس الثوري مما يفرض عىل هذه الرشكات أن 

تتوخى الحذر يف أي تعامل مع إيران ككل خوفا من أن يكون طرف 
التعامل عىل الجانب اإليراني مرتبط برشكات تابعة للحرس الثوري.

وعىل ضوء تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ستكثف 
الواليات املتحدة األمريكية رصد ومراقبة عالقات دول الجوار 

االقتصادية مع إيران األمر الذي سيؤثر بالتأكيد عىل عالقات إيران 
مع جوارها خاصة العراق وتركيا وبهذا تصبح يد الواليات املتحدة 

مفتوحة ملصادرة أموال بتهمة االرتباط باإلرهاب.
ومن املتوقع أن يرتاجع التبادل التجاري اإليراني مع دول الجوار، 
حيث يصبح عىل الطرف اإليراني أن يثبت للطرف األجنبي عدم 

صلته بالحرس الثوري والرشكات التابعة له.
وداخليا من املرجح أن تنمو رشكات تابعة للحكومة والتي طاملا كانت 

تتذمر دائما من منافسة غري متكافئة بينها وبني رشكات الحرس 
الثوري فحتى لو كابر الرئيس روحاني وتوعد الواليات املتحدة 

بالويل والثبور، وهددها باألسلحة الفتاكة التي ال تخطر عىل بالها، 
إال أن واشنطن عرقلت بقرارها األخري »الرشكات املسلحة« حسب 

توصيف روحاني نفسه للمؤسسات االقتصادية للحرس الثوري 
التي تدير االقتصاد املوازي القتصاد الدولة.غعتاىالت 
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دبي - مسعود الزاهد

بعيد ثورة 1979 ونتيجة لتفكك القوات املسلحة اإليرانية الشاهنشاهية والتخوف من الثورة املضادة أصدر 
املرشد املؤسس للنظام آية الله الخميني قراراً يف 22 أبريل/نيسان 1979 إلنشاء جهاز عسكري أطلق عليه 

»جيش حراس الثورة اإلسالمية« واملادة 150 من دستور النظام الجديد أضفت الرشعية عىل هذه القوة 
العسكرية التي كانت يطلق عليها يف بادئ األمر اسم »جيش املستضعفني« وقبل أن يتضخم ويصبح 

أكرب مقاول وأهم قوة عسكرية وأكرث املؤسسات تأثرياً يف هرم السلطة بإيران فقد أوكل إليه »صيانة الثورة 
اإلسالمية واألمن واالستقرار العام«.

وبما أن الحرس الثوري له مساهمة فعالة وملحوظة يف كافة القطاعات االقتصادية اإليرانية فإن وضعه يف 
قائمة اإلرهاب من قبل إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترمب يف 9 أبريل، قبل أسبوعني من االحتفال بمرور 
40 عاما عىل تأسيسه، يثري تساؤالت عدة بشأن تداعيات القرار األمريكي عىل االقتصاد اإليراني وحجم 

األنشطة االقتصادية للحرس الثوري.

كيف يتأثر اقتصاد إيران بتصنيف 
الحرس الثوري إرهابيا؟
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How Intertwined Are the Revolutionary 
Guards in Iran’s Economy?
Ali Alfoneh
Originally published in AEI Middle 
Eastern Outlook

A s the Islamic Republic of Iran nears its thirti-
eth anniversary, the political elites in Tehran 

are working hard to maintain an appearance of 
continuity rather than change. But as the political 
elites of Iran change, the Islamic Republic is also 
experiencing a metamorphosis of its own. One 
indication of this change is the transformation of 
the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) 
into a business conglomerate independent of 
state regulation. The Islamic Republic, once 
governed by the Shiite clergy and guarded by the 
IRGC, is developing into an economy dominat-
ed by the military. Moreover, the IRGC›s close 
involvement in the Iranian economy makes sanc-
tions against Tehran tricky for the United States 
and European Union (EU) to implement in their 
quest to stop Iran›s nuclear weapons program.  
On August 15, 2007, the Washington Post report-
ed that U.S. officials would soon label the IRGC a 
terrorist organization.[1] While the designation 
has not yet happened, the subsequent discussion 
focused U.S., European, and Iranian attention 
on the confluence of the IRGC›s political and 
business interests inside Iran.  
In an important step to counter the Iranian 
regime’s terrorism, the U.S. has designated the 
Islamic Revolutionary Guard Corps, incl. Qods 
Force, as a Foreign Terrorist Organization. We 
must help the people of Iran get back their free-
dom.   Michael Pompeo  US Secretary of State

Far from being a rogue element within the Islamic 
Republic›s governing structure--as academics 
have suggested[2]--the Revolutionary Guards 
exert great influence and reflect the Islamic 
Republic›s leadership. After leading the Islamic 
Revolution in 1979, Grand Ayatollah Ruhollah 
Khomeini founded the IRGC[3] to balance the 
remnants of the armed forces of the Imperial 
Army and to disarm non-Islamist members of the 

broad revolutionary coalition.[4] Its sacrifices and 
gradual adoption of classical warfare doctrines 
during the Iran-Iraq War (1980-88) established its 
reputation as an efficient military force,[5] and 
political influence soon followed.[6] And while 
discussion of the IRGC›s cultural and religious ac-
tivities remains muted outside narrow academic 
circles,[7] these are as real as the IRGC›s political 
activities.
Iranian reaction to the Washington Post leak was 
swift. «The Guard is greater than the U.S. imag-
ines,» read a headline in the Sobh-e Sadeq,[8] 
a weekly published by the political office of the 

representative of the supreme leader in the IRGC.
[9] After the U.S. Senate passed a nonbinding 
resolution condemning IRGC terror activities 
on September 26, 2007,[10] former president 
Mohammad Khatami, considered by Western 
journalists and many diplomats to be a reformer, 
condemned the Senate›s action and came to 
the IRGC›s defense.[11] The IRGC›s influence is 
intertwined with and perhaps inseparable from 
the Islamic Republic today.
As important as its political influence may be, 
however, the IRGC also has economic influence. 
Within the Islamic Republic, and increasingly in 
Iran›s external trade, the IRGC is an economic 
powerhouse. From its modest postwar recon-
struction activities, it has reconfigured itself 
as the dominant player in large infrastructure 
projects. It has sought to leverage its experi-
ence in defense industries to enter the lucrative 
consumer goods sector, even at the expense of 
private enterprises. Its involvement in the black 
market frustrates Iranian businessmen.
Throughout the 1990s, the IRGC also extended 
its influence into the lucrative oil and gas sectors. 
While mapping such enterprises is difficult, given 
the opacity of the Iranian economy in general and 
the IRGC in particular, official and commercial 
Iranian reporting provide enough data to show 
just how intertwined the IRGC has become with 
the economy of the Islamic Republic.

To read the rest of the article go to: www.critical-
threats.org

غداة إدراج »الحرس الثوري« اإليراني 
على الئحة اإلرهاب األميركية

عادل عبد المهدي: قلنا 
ألميركا وإيران ال نريد أي 

صراع على أرض العراق

بغداد: فاضل النشمي
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد املهدي إن بالده تريد النأي بنفسها 

عن الرصاع الدائر بني الواليات املتحدة األمريكية وإيران.
جاءت ترصيحات عبد املهدي غداة القرار األمريكي بإدراج »الحرس 

الثوري« اإليراني عىل الئحة املنظمات اإلرهابية.
وكشف عبد املهدي خالل مؤتمره األسبوعي الذي يعقده كل ثالثاء عن 

أنه تحدث مع اإلدارة األمريكية، بهدف »إيقاف القرار األمريكي، ألن قرارات 
كهذه تكون لها امتدادات سلبية يف العراق واملنطقة، لكنهم )األمريكان( 

ساروا يف هذا القرار«.
ورداً عىل سؤال حول ما إذا كانت بالده ستمسك العصا من املنتصف يف 

إطار عالقتها بالدولتني املتناحرتني؛ إيران والواليات املتحدة األمريكية، 
قال: »لسنا مضطرين إىل مسك العصا من املنتصف... نحن اليوم بلد 

قوي، ال نمسك من النصف لنلعب عىل الحبلني أو مع طرف عىل حساب 
آخر؛ إنما نريد لبالدنا واملنطقة االستقرار«. وقال عبد املهدي: »تكلمت 

مع األمريكيني واإليرانيني وقلت لهم برصاحة: ال نريد أن يجري عىل أرضنا 
أي رصاع، سواء من منظمات ضد دول، أو من دول فيما بينها، كفى العراق 

رصاعاً، وال توجد دولة يف املنطقة دفعت ثمن الرصاعات كما دفع العراق 
منذ عقود طويلة. نسعى الستثمار عالقاتنا الجيدة بجميع األطراف 

لتهدئة األمور«.
من جهتها، عّدت وزارة الخارجية العراقية أن »قرار الواليات املتحدة 

األخري بشأن )الحرس الثوري( ال يأتي يف سياق استقرار املنطقة«. وقال 
املتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف يف بيان مقتضب، أمس: 

»نتمسك بموقفنا الثابت، ولن نسمح بأن تكون أرايض العراق مقرّاً، أو 
ممرّاً، إللحاق الرضر بأي من دول الجوار«.

يف غضون ذلك، قال مصدر مطلع إن »الواليات املتحدة األمريكية، أبلغت 
الجهات العراقية املقربة والصديقة إليران بعدم التدخل وإصدار البيانات 

املعادية ضدها، ألنها ستعمد إىل متابعة أصولها املالية وتعّدها رشيكة 
لـ)الحرس الثوري( اإليراني... من هنا؛ يالحظ أن كثرياً من تلك الجهات 

لم تصدر أي تعليق عىل القرار األمريكي ولزمت الصمت، ألن القصة هنا 
تتعلق وتالمس مصالحها املالية الضخمة يف العراق ودول اإلقليم«.

وعن القرار األمريكي وتداعياته وموقف العراق منه، يقول رئيس »املجموعة 
العراقية للدراسات االسرتاتيجية« واثق : إن »رئيس الوزراء عادل عبد 

املهدي تحدث بمسؤولية كبرية وعىل طريقة رجال الدولة الذين يحرصون 
عىل مصالح بالدهم حني أعلن نأي العراق بنفسه عن الرصاع األمريكي - 

اإليراني«. ويعتقد الهاشمي أن »كالً من الواليات املتحدة األمريكية وإيران 
ستتفهمان موقف العراق الحيادي من رصاعهما«.

إىل ذلك، عّد نائب رئيس »هيئة الحشد الشعبي« أبو مهدي املهندس، 
، إدراج أمريكا »الحرس الثوري« اإليراني عىل قائمتها لـ»املنظمات 

اإلرهابية«؛ »قراراً أحمق«، وأنه يهدف إىل مزيد من التوتر والرصاعات 
اإلقليمية، وأنه سيعود عىل أمريكا بـ»الرضر البالغ«.

وقال »املهندس«، املعروف بعالقاته الوثيقة مع إيران، يف بيان، إن القرارات 
األمريكية »تهدف إىل زعزعة أمن املنطقة وجرها إىل مزيد من بؤر التوتر 

والرصاعات اإلقليمية«.
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ال جديد تحت الشمس
قال ميلر إَنّ الوضع الحايل ربما يبدو قاتًما، لكَنّ املخاوف 
بشأن الديمقراطية ليست جديدة. ففي أوج الديمقراطية 

املبارشة يف أثينا القديمة، يف القرن الخامس قبل امليالد، 
وصفها أحد النقاد بأنها »سخف جيل«، وكذا كانت بالنسبة 

ملعظم الخرباء السياسيني من أرسطو إىل إدموند بورك، 
الذي اعترب الديمقراطية »أكرث األمور وقاحة يف العالم«، كما 

حذر أحد اآلباء املؤسسني ألمريكا عندما قال: »لم توجد 
ديمقراطية قط لم ينته بها املطاف منتحرة«.

ولحوايل ألفي سنة تقريًبا، اتفق جميع املنظرين السياسيني 
مع أرسطو وبورك وآدامز: ال يمكن ألحد أن يتخيل، جاًدا، 
الدفاع عن الديمقراطية بصفتها نمطًا مثالًيا للحكم. ولم 

تعد الديمقراطية للظهور بصفتها مثاالً سياسًيا حديثًا، إال 
بنهاية القرن الـ18أثناء الثورة الفرنسية. ومن ذلك الحني 

والثورات الشعبية باسم الديمقراطية قد أصبحت سمة 
متكررة للسياسة العاملية. وإَنّ ثمة أمرًا ينبغي التشديد عليه 
ها هنا: لم تكن هذه الثورات خلالً مؤسفًا يف املسرية السلمية 
نحو مجتمع أكرث عدالً. وإنما هي يف القلب من الديمقراطية 

الحديثة بوصفها حقيقة معاشة.
تلك قصة مألوفة: فجأة، كما يبدو، يحتشد جمع من الناس 

يف إحدى امليادين أو يطوفون يف مسرية ينظمها خطيب بارع 
اعرتاًضا عىل مؤسسات مكروهة، للتعبري عن غضب من 

خيانة الطبقة الحاكمة، للسيطرة عىل املساحات العامة.
وقال ميلر إَنّ وسم هذه اللحظات املقلقة من الحرية الجمعية 

بالـ»شعبوية«، بمعنى تحقريي، يعد سوء فهم للسمة 
األساسية للمرشوع الديمقراطي الحديث. لكَنّ هذه الحوادث 

العرضية من التأكيد الذاتي الجماعي، بحسب ميلر، تكون 
عابرة وعادة ما تتسبب يف رد فعل سيايس عكيس. إذ تتعارض 

الفوىض السياسية الناتجة عنها مع الحاجة لنمط من 
املشاركة الجمعية أكرث استقرارًا وسلمية. وهذا أحد األسباب 

التي من أجلها حاول الكثري من الديمقراطيني املعارصين 
خلق مؤسسات تمثيلية يمكنها التعبري عن إرادة شعب ذي 
سيادة، وترويض هذه اإلرادة يف الوقت ذاته، وذلك من خالل 
الحماية اللربالية لحرية الدين والصحافة والحقوق املدنية 

لألقليات.
وكذا فقد اقرتح الفيلسوف الفرنيس الكبري كوندورسيه، عام 

1793، إنشاء نوع جديد من الحكم الذاتي غري املبارش يربط 
املجالس املحلية بحكومة وطنية. وبذا يستطيع الشعب 

ممارسة سلطته بشكل مبارش من خالل املجالس املحلية، 
وبشكل غري مبارش من خالل ائتمان بعض سلطاته، بشكل 

مؤقت، إىل ممثلني منتخبني. لكَنّ ديمقراطًيا فرنسًيا متحمًسا 
آخر، هو روبسبيري، قد دافع، بضغط من األحداث، عن 

الحاجة إىل حكم دكتاتوري مؤقت خالل حرب أهلية، للحفاظ 
عىل احتمالية بناء نمط من الديمقراطية التمثيلية أكرث 

استدامة فور هزيمة أعداء الديمقراطية وإمكانية استعادة 
القانون والنظام. ويعني هذا األمر أَنّ املرشوع الديمقراطي، 

القديم والحديث عىل حد سواء، غري مستقر بطبيعته.
فالوعد الحديث بالسيادة الشعبية، الذي جرى إحباطه 

مرارًا وتكرارًا، ينتج جهوًدا متكررة لتأكيد السلطة الجمعية 
للشعب. لو أعجب املراقبون بنتيجة هذه الجهود، فربما 

يمدحونها بوصفها نهضة للروح الديمقراطية، وإذا لم 
تعجبهم، فسوف يرفضونها بوصفها حكم غوغاء أو سيادة 

الشعبوية.

فك االشتباك بين الديمقراطية والليبرالية
وقال ميلر إَنّ من األهمية بمكان أن نفرق، بوضوح، بني 

الديمقراطية والليربالية، وهما كلمتان قد أصبحتها يف السنوات 
األخرية متشابكتان ومحريتان. فالليربالية، بخالف الديمقراطية، 

تعد إضافة متأخرة نسبًيا لقاموسنا السيايس. ذلك أَنّ 
الديمقراطية املعارصة ليس لديها اتصال رضوري بالليربالية. 

إذ استدعى الربوتستانت املنارصون للسيادة الشعبية يف القرن 
الـسادس عرش هذا املصطلح بهدف إزاحة الحكام الذين لم 

يتفقوا مع رؤاهم الدينية. »لم يكونوا يسعون للحرية الدينية، 
وإنما القضاء عىل األديان الخاطئة«، عىل حد قول املؤرخ إدموند 

مورجان.
وقال ميلر إَنّ من الواضح اليوم أنَّه يف حني تحظى الديمقراطية 

باإلعجاب عىل نطاق واسع، فهي، يف صيغتها اللربالية، 
أيديولوجية محارصة. وبحسب جالستون فإَنّ »قليالً من القادة 

والحركات يف الغرب يجرؤون عىل تحدي فكرة الديمقراطية ذاتها. 
لكن ليس األمر كذلك بالنسبة للربالية، التي تتعرض لهجوم 

متزايد«. إحدى نتائج ذلك كانت صعود حركات شعبية اعتنقت 
فيها أغلبية من املواطنني العاديني مفهوًما ضيقًا للتضامن 

واحتشدت حول زعيم يدعي أنه يجسد إرادة مثل هذا املجتمع 
املغلق. والنتيجة األخرى عودة القلق التقليدي، ال سيما يف 

اململكة املتحدة والواليات املتحدة، حيال الديمقراطية وأخطارها 
الواضحة. إذ ملاذا ينبغي لنا أن نضع مصري األرض يف يد أعداد 

كبرية من املواطنني العاديني الذين هم من الحمق بما يكفي لدعم 
سياسات تدمريية وزعماء غري الئقني بوضوح؟

ديمقراطية أثينا
وقد احتقرت معظم السلطات القديمة الديمقراطية يف أثينا. 
إذ انتقدها أفالطون، الذي عاش تحت الحكم الديمقراطي يف 

القرن الرابع، وعزى املؤرخ ثوسيديديس، الذي أرخ للحرب 
البلوبونيزية، هزيمة األثينيني فيها إىل سلطة شعب أثينا، 

وقابليتهم للتعرض للتالعب عىل يد الخطباء الكذابني. وبفضل 
هذه االنتقادات لم يبال أحد بالنظام السيايس اليوناني لوقت 

طويل، أو بالديمقراطية كنظام للحكم. عىل أَنّ الديمقراطية 
األثينية، بالتأكيد، ال ترقى للمعايري اللربالية الحديثة، إذ لم يجر 

اختيار معظم حكومتها عن طريق االنتخاب، ولم تحم حقوق 
اإلنسان األساسية ملواطنيها، كما لم تكن سلطات شعب أثينا 

األساسية مجسدة يف وثيقة مكتوبة شاملة.
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الجارديان: 
هل الموجة 

الشعبوية 
األخيرة تضر 

الديمقراطية 
في العالم 

فعاًل؟
قراءة وترجمة : يحيى أحمد 

نرشت صحيفة »الجارديان« تحليالً للكاتب جيمس ميلر تناول فيه موجة الثورات الشعبوية التي رضبت 
العالم يف الفرتة األخرية، والتي أدت إىل فقدان الكثريين ثقتهم بقوة الشعب. ناقش فيه فكرة الديمقراطية 

وموقع هذه الثورات وأهميتها بالنسبة للحياة السياسية املعارصة. يبدو أَنّ الجميع متفقون عىل تعرض 
الديمقراطية للهجوم. لكَنّ املدهش، بحسب ميلر، هو عدد أصدقائها الذين باتوا يخشون الديمقراطية 

ذاتها، األمر الذي يضع الشعب يف مواجهة الديمقراطية.
وقال ميلر إَنّ ثمة هواجس مفهومة للمراقبني حول الربامج السياسية غري اللربالية بشكل مقلق، لكنها 
مع ذلك ديمقراطية، بمعنى أَنّ أغلبية املواطنني يؤيدونها. فاألحزاب الحاكمة يف بولندا واملجر هاجموا 

املسلمني املهاجرين لتقويضهم الهوية املسيحية. وقال ميلر إَنّ جميع الديمقراطيات الحديثة تستند إىل 
زعم السيادة الشعبية – وهو االقرتاح بأَنّ جميع الحكومات الرشعية مستمدة من سلطة الشعب، وبطريقة 

ما خاضعة إلرادته.
ومع ذلك، فعندما تؤيد أغلبية بلد ما سياسات يراها أحد النقاد ممقوتة، فإَنّ الكثري من اللرباليني، حتى 

أكرثهم ديمقراطية، يرتاجعون مذعورين. ومن ثم تنشأ احتمالية مفارقة مؤملة مفادها أَنّ الديمقراطيات 
تنتهي عندما تكون شديدة الديمقراطية.
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By James Miller

E veryone seems to agree that democracy 
is under attack. What is surprising is how 
many of its usual friends have come to fear 

democracy itself – or perhaps to fear that a coun-
try’s people, too inflamed by narrow passions, risk 
turning politics into a distasteful blood sport, pitting 
The People vs Democracy, in the startling words of 
one recent book title.
Could populism actually be good for democracy? 
– podcast
Observers have understandable qualms about 
political programmes that are alarmingly illiberal, 
yet obviously democratic, in that most citizens sup-
port them. In Poland and Hungary, democratically 
elected ruling parties attack Muslim migrants for 
undermining Christian identity. In the Philippines, 
President Rodrigo Duterte rules with an iron fist, 
pledging to put drug pushers in funeral parlours, 
not prisons.
Modern democracies all rest on a claim of popular 
sovereignty – the proposition that all legitimate 
governments grow out of the power of a people, 
and in some way are subject to its will. Yet when 
a large majority of a country’s people vehemently 
supports policies a critic finds abhorrent, many 
liberals, even avowed democrats, recoil in horror.
Thus arises the possibility of a painful para-
dox: that “democracies end when they are too 
democratic”. So concluded a 2016 piece by the US 
political observer Andrew Sullivan, resurrecting an 
argument made two generations earlier by Samuel 
Huntington (in a 1975 report called The Crisis of 
Democracy, issued in the wake of the international 
student revolts of the 1960s).

The execution of King Louis XVI in 1793, during the 
French Revolution.
Even the leftwing scholar Chantal Mouffe, who 
has long championed raw populist conflict as the 
essence of “radical democracy”, seems distraught 
at current events. “Democracy that is in good work-
ing order – with conflict, but where people accept 
the existence of their adversaries – is not easy to 
re-establish,” she recently told an interviewer, ges-
turing implicitly toward tolerance, one of the most 
jeopardised liberal norms in the current context: 
“I’m not that optimistic.”
Current affairs may seem especially bleak, but fears 
about democracy are nothing new. At the zenith 
of direct democracy in ancient Athens, in the fifth 
century BC, one critic called it a “patent absurdity” 
– and so it seemed to most political experts from 
Aristotle to Edmund Burke, who considered democ-
racy “the most shameless thing in the world”. As 
the American founding father John Adams warned, 
“there never was a democracy yet that did not 
commit suicide”.
For almost 2,000 years, most western political 
theorists agreed with Aristotle, Burke and Adams: 
nobody could imagine seriously advocating 
democracy as an ideal form of government. It was 
only at the end of the 18th century that democracy 
reappeared as a modern political ideal, during the 

French Revolution.
Ever since, popular insurrections and revolts in 
the name of democracy have become a recurrent 
feature of global politics. It needs to be stressed: 
these revolts are not an unfortunate blemish on 
the peaceful forward march toward a more just 
society; they form the heart and soul of modern 
democracy as a living reality.
It is a familiar story: out of the blue, it seems, 
a crowd pours into a city square or gathers at a 
barnstorming rally held by a spellbinding orator, to 
protest against hated institutions, to express rage 
at the betrayals of the ruling class, to seize control 
of public spaces. To label these frequently 
disquieting moments of collective 
freedom “populist”, in a pejora-
tive sense, is to misunderstand 
a constitutive feature of 
the modern democratic 
project.
Yet these episodes of 
collective self-asser-
tion are invariably 
fleeting, and often 
provoke a political 
backlash in turn. The 
political disorder 
they create stands 
in tension with the 
need for a more stable, 
peaceful form of collec-
tive participation. That is 
one reason why many mod-
ern democrats have tried to 
create representative institutions 
that can – through liberal protections 
for the freedom of religion, and of the press, 
and the civil rights of minorities – both express, 
and tame, the will of a sovereign people. 
Thus the great French philosopher Condorcet in 
1793 proposed creating a new, indirect form of 
self-rule, linking local assemblies to a national 
government. “By ingrafting representation upon 
democracy,” as Condorcet’s friend Tom Paine put it, 
the people could exercise their power both directly, 
in local assemblies, and indirectly, by provision-
ally entrusting some of their powers to elected 
representatives.
Under the pressure of events, another ardent 
French democrat, Robespierre, went further 
and defended the need, amid a civil war, for a 
temporary dictatorship – precisely to preserve the 
possibility of building a more enduring form of rep-
resentative democracy, once its enemies had been 
defeated and law and order could be restored.
But there was a problem with these efforts to 
establish a modern democracy at scale. Especially 
in a large nation such as France or the US, repre-
sentative institutions – and, even worse, dictatorial 
regimes claiming a popular mandate – inevitably 
risk frustrating anyone hoping to play a more direct 
role in political decision-making.

To read the rest of the article go to:
www.theguardian.com
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إَنّ ما كان ألثينا هو مجتمع يتوقع فيه من كل مواطن أن يساهم 
يف الحياة السياسية يف املدينة – وبشكل أكرث نشاطًا بكثري من أي 
ديمقراطية حديثة. إذ كان مجلس من املواطنني يجتمع عىل األقل 

40 مرة يف العام. كانت جميع املناصب السياسية يشغلها مواطنون 
عاديون، مختارون بشكل عشوائي، وجميع األحكام القضائية يف 

محاكم املدينة كان يتوصل إليها من خالل هيئات محلفني كبرية من 
املواطنني العاديني، يجري اختيارهم بالطريقة ذاتها.

وقال ميلر إَنّ هذه املؤسسات جاءت نتيجة النتفاضة شعبية 
عام 508 قبل امليالد ضد القوات اإلسبارطية التي استولت عىل 

أكروبوليس. وبدالً من اإلذعان الحتالل أجبني، تجمع املواطنون 
األثينيون بشكل عفوي وحارصوا الجيش اإلسبارطي. واستغرق 

األمر ثالثة أيام لدفعهم خارج املدينة. وكانت النتيجة تحوالً كاسًحا 
يف املؤسسات األثينية، فظهرت كلمة ديمقراطية للمرة األوىل 

وتعني وضع السلطة يف يد الناس العاديني. واألهم كان استخدام 
اليانصيب لشغل معظم مناصب املدينة وهيئات املحلفني، وهو ما 

أبطل املزايا املفسدة التي تمنح يف االنتخابات لألثرياء واملنتمني 
ألرس بارزة. بالنسبة ألفالطون كانت املشكلة الرئيسية مشكلة 

معرفية: ذلك أَنّ معظم الناس ليست لديهم معرفة بالحقيقة وال 
نمط واضح للعدالة يف عقولهم. بل إَنّ الديمقراطية أفسدت أذكى 

املواطنني إذ دفعتهم إىل التخيل عن سياساتهم من أجل تملق 
الجماهري الجاهلة.

الديمقراطية األمريكية
قال ميلر إَنّ الدستور األمريكي، بسبب الخوف من الجماهري 

املسلحة وحكم الغوغاء، قد صمم، بوضوح، ال لتمكني املواطنني 
العاديني وإنما »أرستقراطية طبيعية«. فاألمر، كما رشح بنجامني 

رش، أحد املوقعني عىل إعالن االستقالل أَنّ »جميع السلطات 
مستمدة من الشعب« لكَنّ هذه السلطات ليست يف قبضة الشعب، 

وإنما »يمتلكها الشعب فقط يف أيام انتخاباتهم.
بعد ذلك، تصري ملكًا لحكامهم، وال يمكنهم ممارستها أو 

استعادتها، ما لم ُيسأ استخدامها«. وقال ميلر إَنّ هذا التحيز 
األوىل ضد الديمقراطية قد تحول بشكل شبه فوري إىل حماسة 

للديمقراطية يف أعقاب الثورة الفرنسية. وكان من بني أولئك 
املتحمسني توماس جيفرسون الذي وصل بحزبه الديمقراطي 
الجمهوري إىل السلطة عام 1880، وبتلك الطريقة أيًضا جلب 

الديمقراطية، ولو عىل هيئة كلمة عىل األقل، إىل القاموس األمريكي. 
ونقل ميلر عن الرئيس األمريكي الـثامن والعرشين وودرو ويلسون 

تعريفه للديمقراطية بأنها »الحكم استناًدا إىل الرأي الشائع«.
وها هنا نجد غموًضا أصيالً يف القلب من الديمقراطية اللربالية، 
كما فهمها ويلسون. فجميع السلطات مستمدة – نظرًيا – من 

الشعب، لكن عىل سبيل املمارسة، فإّن الوسيط الحقيقي آلمال 
الشعب يتمثل يف أعىل مسؤوليها املنتخبني عندما يحظى بدعم 

»الرأي العام«.

حكم الرأي العام
لكن ثمة مشكالت خطرية يف لجوء ويلسون للرأي العام، من وجهة 

نظر ميلر. فاآلراء تتغري برسعة، واألمر كما قال والرت ليبمان يف 
دراسته عن الرأي العام أنه يف بيئة سياسية معقدة، حيث ال يكون 

متاًحا إىل شذرات متقطعة من املعلومات للمواطن العادي، فمن 
شبه املحال نظرًيا للرأي العام حول أي موضوع لحظي أن يكون 

مقنًعا أو متماسكًا. فأغلبية الناس املعارصين، والكالم ما يزال 
لليبمان، أرسى افرتاضات ضبابية وغري مفحوصة، وغارقون يف 

حيواتهم الشخصية التي تتضمن السعي وراء املصالح الشخصية، 
وال يتوفر لهم سوى وقت قليل واهتمام أقل للشؤون العامة.

 The Phantom وإَنّ أفضل تلخيص لرأي ليبمان هو ما ورد يف كتاب
Public )جمهور األشباح(: »إَنّ الشخص الفرد ليس له رأي يف 

جميع الشؤون العامة. إنه ال يعرف كيف يدير الشؤون العامة. ال 
يعرف ما الذي يحدث وال سبب حدوثه وال ما الذي ينبغي حدوثه. 

وال يمكنني تخيل أنى له أن يعرف، وليس هناك أقل سبب للتفكري، 
كما يعتقد الديمقراطيون الحاملون، يف أَنّ مضاعفة الجهاالت 

الفردية يف جموع الشعب يمكن لها أن تنتج قوة توجيه مستمرة يف 
الشؤون العامة«. وقد لخص االقتصادي جوزيف شومبرت النتائج 

الغريبة ملزج اإليمان اللربايل الديمقراطي يف الرأي العام بوسائل 
التسويق التي جرى صقلها عىل يد العلماء السلوكيني حيث قال: 

»إَنّ ما نواجهه يف تحليل العمليات السياسية ليس إىل حد كبري 
إرادة حقيقية، وإنما إرادة مصنعة«.

يف وقت شومبرت، يف األربعينيات، كانت األدوات األساسية للتالعب 
يف الرأي متمثلة يف اإلعالن والدعاية املصممة خصيًصا لنتائج 

استطالعات الرأي العام. أما يف يومنا الحارض، فإَنّ نزاهة الرأي 
العام تتعرض ملزيد من التهديدات بفعل رسية الكثري من جوانب 

اتخاذ القرار التنفيذية، وزياد تعقيد التحكم يف املعلومات عىل يد 
العلماء السلوكيني القادرين عىل استخدام تكنولوجيات جديدة 

لتوجيه رسائل ذات دقة غري مسبوقة لجماهري رسيعة االستجابة.
وقد جادل شومبرت بأَنّ الدور األسايس للشعب يف ديمقراطية 

لربالية كان مقصورًا برصاحة عىل »إنتاج حكومة، أو هيئة وسيطة 
تنتج بدورها حكومة تنفيذية« بعبارة أخرى فإَنّ الديمقراطية 

الحديثة ليست حكم شعب ذي سيادة، وإنما »حكم السيايس«، 
وهو شخص بارع يف توجيه الرأي العام والفوز باالنتخابات، وتوازن 

سلطته، باألساس، بحاجته إىل إعادة انتخابه، واشرتاط تركه 
ملنصبه بسالم، يف حال خرس التصويت.

ديمقراطية مخادعة
بعد فظائع الحربني العامليتني، أمل الكثريون أَنّ اإلنسانية لن 

تلجأ أبًدا للعنف عىل هذا النطاق الصناعي. وكذا فقد وافق 
املنترصون، بعد تردد ومحاذير شبيهة بتلك التي قوضت ميثاق 

عصبة األمم من قبل، عىل إنشاء منظمة جديدة هي األمم املتحدة 
ـ التي كانت، رغم كل يشء، استمرارًا للجهود الرامية إىل حماية 

االمتيازات اإلمربيالية والعنرصية للقوى العظمى، ووافقوا كذلك 
عىل التصديق عىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد 

عام 1948.
وقال ميلر إَنّ من السهل التقليل من أهمية وثيقة سياسية أصدرت 

بال وسائل لفرض القواعد التي أعلنتها. ومع ذلك، فإَنّ لغة هذا 
اإلعالن قد ساعدت عىل إلهام حركات حقوق اإلنسان التي جاءت 

يف وقت الحق، وتؤكد املادة 21 بشكل واضح عىل أَنّ »لكل شخص 
الحق يف املشاركة يف حكومة بالده، بشكل مبارش أو من خالل 

املمثلني املنتخبني انتخاًبا حرًا«.
وقال ميلر إَنّ ثمة مفارقة أساسية ها هنا يف العالم الحديث: فحتى 

يومنا هذا، فإَنّ الديمقراطية، يف معظم األنظمة القائمة، سواء كانت 
ليربالية أو اشرتاكية أو قومية، هي خدعة بشكل أو بآخر، حتى 

وفقًا للمعايري املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. 
ومع ذلك، فحتى هذه »الخدعة« تمثل تحوالً تاريخًيا: ذلك أَنّ 
أنظمة قليلة للغاية يف أوائل القرن الحادي والعرشين، بخالف 

معظم األنظمة يف أوائل القرن الثامن عرش، تستطيع حكم 
مجموعة من السكان بحصانة.

مظاهرة ضد المهادرين 
بل العكس صحيح/ فحكام جميع 

األنظمة املعارصة التي ترصح بالقيم 
الديمقراطية، برصف النظر عن 

مدى ضعف تطبيقها لهذه القيم، 
ينبغي لهم، بشكل دوري، أن 

يواجهوا التهديد الذي يشكله 
املواطنون العاديون، الذين 

يصطفون أمام مراكز االقرتاع، 
برصف النظر عن مدى عدم 
اطالعهم، ملمارسة حقهم يف 

االنتخاب، ومن ثم نقل السلطة، لو 
اختاروا ذلك، ملجموعة جديدة تماًما 

من القادة السياسيني.
وقال ميلر إنه مع استمرار حيازة النخب 

للسلطة، وزيادة غنى األقلية فاحشة 
الرثاء، فليس من املستغرب أَنّ عاملنا قد شهد، يف 

كل البالد تقريًبا سواء كانت غنية أو فقرية، اشرتاكية 
أو شيوعية، استبدادية أو لربالية، اتحاد جماعات من الناس 

العاديني للمطالبة بتقاسم أكرث عدالً للرثوة املشرتكة وحصة أكرب يف 
مؤسسات أكرث ديمقراطية. وبحسب ميلر فإَنّ الثورات ضد النخب 

البعيدة لحيوية وديمومة الديمقراطية الحديثة.
واختتم ميلر بالقول إَنّ ثمة أسباًبا وجيهة للقلق مما قد ينتج عن 

محاولة شعب ما ممارسة حقوقه السيادية. فالثورات الديمقراطية 
قد تخلق نتائج سلبية، كما هو الحال مع االنتخابات الديمقراطية، 

ولكن عىل الرغم من املخاطر الواضح، فقد تذرع كل من روسو 
وجيفرسون بقول مأثور يف معرض دفاعهما إيمانهما باملواطنني 

العاديني: Malo Periculsam Quietan servitutem: )إنني أفضل 
الحرية الخطرية عىل العبودية السلمية(، وهذا، بحسب ميلر، 

شعار مناسب لهذه األوقات املظلمة.
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لندن - يف كلمة ألقاها خالل الحملة االنتخابية الرئاسية سنة 
2000، قال الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش االبن، “ال أعتقد 
أن علينا استخدام قواتنا من أجل تحقيق ما يسّمى بناء األمة”. 

لكن، بعد وقت قصري، ويف واحدة من أكرث التحوالت يف التاريخ 
الحديث، أصبح بوش منخرطا يف هذا “البناء” الذي انتهى 

بنتيجة مشوهة استبدل فيها حكم “الطغاة” بفوىض اإلرهاب 
والطائفية واالنقسامات السياسية.

تدخل بوش يف أفغانستان )2001(، تحت ستار نرش 
الديمقراطية وتحويل هذا البلد إىل “مدينة فاضلة”، ثم غزا 

العراق، يف سنة 2003، بذات الحجة، التي طّعمها بمذبة السالح 
النووي، وجر معه رئيس الوزراء الربيطاني األسبق توني بلري، 

الذي قال بدوره يف خطاب له يف شيكاغو سنة 1999، “ال يمكننا 
أن ندير ظهرنا للرصاعات وانتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث 

يف الدول األخرى إذا كنا نريد أن نشعر باألمان”.
لكن، كما قال السيايس األمريكي املخرضم هرني كيسنجر، 

“عندما تطبق املبادئ األخالقية دون اعتبار للظروف التاريخية، 
تكون النتيجة زيادة املعاناة بدال من تحسينها”، وهو ما يتجسد 

اليوم يف الفوىض يف أفغانستان ويف دمار العراق، وأيضا يف ما 
تعيشه ليبيا التي شهدت يف سنة 2011 تدخال قاده حلف الناتو 

لإلطاحة بمعمر القذايف، لكنه انتهى بالبالد أسرية يف أيدي 
امليليشيات والفوىض واالنقسام.

تدفع هذه األمثلة إىل التساؤل عن جدوى استخدام القوة لفرض 
الديمقراطية، كما التساؤل عن معنى الديمقراطية، هذه الكلمة 
الفضفاضة التي تحوّلت إىل نذير شؤم، وأضحى حديث القوى 

الغربية عن إرسائها يف دولة ما أشبه بدّق عىل طبول حرب تبدأ 
بالرتويج ألفكار خيالية عن حرية الشعوب وإسقاط الدكتاتورية 

وتنتهي بفشل يرى الكاتب الربيطاني ماثيو باريس أن سببه 
الرئييس يكمن يف عدم استيعاب مسؤولني غربيني مثل توني بيلر 

وديفيد كامريون وقادة الناتو، لفكرة أنه ال يمكن فرض الحرية 
بالقوة عىل العالم.

ينطلق ماثيو يف رشح رؤيته مما يجري اليوم يف ليبيا، مشريا 
يف زاويته يف صحيفة التايمز، إىل أن ذلك الهتاف، الذي برر به 

ديفيد كامريون، التدخل الدويل يف ليبيا سنة 2011، وتوجه من 
خالله لجموع حاشدة من الليبيني يف بنغازي، قائال إن “مدينتكم 
هي مصدر إلهام للعالم أجمع، فقد تخلصتم أخريا من الدكتاتور 

واخرتتم الحرية”، لم يكن سوى عزف قصري املدى لسيمفونية 
“تحرير ليبيا من دكتاتورية القذايف”، والتي تحوّلت رسيعا إىل 

واقع مرعب.
يقول ماثيو “لم يثبت هذا الهتاف نجاحه عىل ما يبدو، والدليل 

عىل ذلك أن ليبيا اليوم تقع تحت سيطرة حكومتني تحاربان 
بعضهما البعض”. يحارب جيش خليفة حفرت الوطني الليبي، 

الذي توجد معاقله يف الرشق، حكومة الوفاق الوطني التي 
تدعمها األمم املتحدة يف طرابلس، ويف األسبوعني املاضيني 

وحدهما، أسفرت املعركة بينهما عن مقتل 174 شخصا.
وعىل مدار الثماني سنوات املاضية، شهد الليبيون العديد من 
األحداث العدوانية مثل تفجري السيارات املفخخة واملعارك يف 

الشوارع والقصف العشوائي ووقوع اآلالف من القتىل، والعمليات 
اإلرهابية، وتحول البالد إىل مركز تدريب للجهاديني.

ويقول الباحث سكوت تومسون، يف دراسة حول الجدل 
بشأن فكرة فرض الديمقراطية بالقوة، إن “الرغبة يف مشاركة 

الديمقراطية مع أولئك الذين يتعرضون لالضطهاد عىل أساس 
يومي أمر يستحق الثناء. لكن ينبغي أال تعمينا النوايا الحسنة 

عن العقبات. ويف حالة الديمقراطية املفروضة بالقوة، تلوح 
العقبات التي تعرتض محاولة نرش الحريات يف جميع أنحاء 

العالم يف األفق”.
ما يحدث يف ليبيا، عاشه قبلها العراق وأفغانستان، وأيضا 

البوسنة وغريها من الدول التي شهدت تدخالت غربية بنفس 
ذريعة نرش الديمقراطية وإسقاط الطغاة. ويثبت، وفق ماثيو، 

فشل العديد من التدخالت األجنبية عىل مدار العقدين املاضيني 

تحت شعارات “الحرية” و”الديمقراطية” و”العدالة” و”حقوق 
اإلنسان”.

ولنئ نجحت املحاوالت من الناحية العسكرية عىل املدى القصري 
من خالل اإلطاحة بـ”الطاغية”، فقد تعرثت بعد ذلك، نظرا 

لعدة أسباب منها أن التدخل كان رسيعا ولم يكن يحمل خطة 
طويلة املدى عىل غرار ما حدث يف ليبيا سنة 2011، ومنها ما 

يرتبط بالخصوصية املحلية للدول كالطائفية واالختالفات 
األيديولوجية والخصوصية الجغرافية والعالقات بدول الجوار 

واإلقليم، والعالم.
ولعل هذا ما يفرّس عدم تدخل الرئيس األمريكي السابق باراك 
أوباما يف سوريا، وسحبه للقوات األمريكية من العراق، قبل أن 
يضطر إىل إعادتها ضمن الحرب عىل داعش. وكان أوباما من 

السياسيني الذين اختلفت رؤيتهم، وهم مرشحون لالنتخابات، 
عن رؤيتهم وهم رؤساء.

عرّب السيناتور باراك أوباما، خالل الحملة االنتخابية يف سنة 
2008، عن هذه املشاعر املتناقضة مع املمارسات العملية، وأعلن 
قائال يف إحدى خطبه “يجب أن نتواضع يف إيماننا بأننا قادرون 
عىل فرض الديمقراطية عىل بلد ما باستخدام القوة العسكرية. 

يجب أن نكون واعني أن املؤسسات الديمقراطية، األسواق 
والصحافة الحرة، واملجتمع املدني القوي، ال يمكن بناؤها بني 

عشية وضحاها بفوهة بندقية”.
لكن، أوباما الرئيس كان يربّر الجهود األمريكية لفرض 

الديمقراطية بالقوة، حيث قال إن التدخل العسكري يف 
“مصلحة قومية”. ووصف كاتو لألبحاث السياسية أجندة أوباما 

يف ليبيا، والتي عمل عىل تنفيذها عام 2011 عرب حلف الناتو، 
بأنها أشعلت الرصاع يف البالد وحولتها إىل عراق ثان.

حماية ولكن…
يقول مايكل ريسمان، أستاذ قانون يف كلية ييل للحقوق، 

“إن كل اندفاع لحماية الضعيف ومساعدة العاجز أمر نبيل. 
واستخدامنا لوسائلنا لتحرير شعب معني من حكومة ال تشكل 
تهديدا وشيكا أو متوقعا لنا، لكنها مستبدة وعنيفة ورشسة إىل 

درجة أن شعبها ال يستطيع التخلص منها، نبيل أيضا. قد يكون 
اإلجراء املتخذ لتنفيذ هذا الدافع ذا طبيعة قانونية دولية. قد 

يكون يف بعض األحيان عمليا. وغالبا ما يساء فهمه”.
لكن، يجادله ماثيو باريس بطرح مجموعة أسئلة جدلية حول 
“من الذي تأمل الدول الغربية يف دعمه؟ ومن هم أوالئك الذين 

تعدمهم، وهل هم يستحقون أن يصبحوا قادة املستقبل؟ وما 
مدى شعبيتهم يف بالدهم؟ وما هي فرصهم املتاحة لتوحيد 

بلدانهم؟”. ليخترص اإلجابة بقوله “أخىش أن أقول إن حكوماتنا 
لم يكن لديها أدنى فكرة عما سيحدث”.

تكشف مختلف التجارب أن القوى الغربية مازالت تتعامل مع 

“دول العالم الثالث”، التي أوهمتها بشعارات دعمها إلرساء 
الديمقراطية وحرية التعبري وتقرير املصري وفلسفة النهضة 

وعرص األنوار، عندما غزت موجة حركات التحرر العالم، 
وخشيت الدول االستعمارية عىل مصالحها وفقدان سيطرتها 

الكلية عىل تلك الدول.
اليوم، ال تبدو هذه الدول الغربية أفضل حاال من الدول التي 

تدخلت فيها، من حيث فقدان األمن االجتماعي وانتشار العداء 
لآلخر وتوسع ظاهرة القومية، وأزمة الهجرة والالجئني وغريها من 

املظاهر التي ال ينفصل بعضها عما جرى يف دول تدخلت فيها 
القوى الغربية من البوسنة إىل ليبيا.

ويؤكد عىل ذلك ماثيو باريس بقوله إن “املشكلة هي أن اإلطاحة 
بالطغاة لم تنجح. ولم يتم إرساء الديمقراطية ولم يتم الحفاظ 

عىل حقوق اإلنسان حتى بعد أن تدخلنا، ولم يتم تعزيز 
االستقرار الدويل وأمننا الداخيل: الدليل عىل ذلك أزمة الالجئني 

التي اجتاحت أوروبا، وصعود التطرف اإلسالمي”.
ويشاطره الرأي جي بيدر زين، املحلل يف صحيفة نيويورك 

تايمز، الذي يرى أن الديمقراطية الغربية غالبا ما تقع يف أزمات، 
وأنه يمكن أن تكون لهذه الديمقراطية املنشودة، آثار مضادة 
خاصة من خالل ظهور جماعات سياسية رجعية تسعى إىل 
الحد من الحرية أو ظهور الجهود املتواصلة لطبقات النخبة 

لفرض سياساتها عىل الجمهور املتمرد.
ويقول سكوت طموسون إن قادة الواليات املتحدة وغريهم 
ممن قد يرغبون يف فرض الديمقراطية بالقوة، يف جوهرها، 

ليسوا أقوياء بما يكفي ألداء املهمة وتنفيذها كما يجب. عندما 
يفشلون، يمكن أن يخلق أولئك الذين يستخدمون القوة لفرض 

الديمقراطية مشاكل جديدة تؤدي إىل تفاقم الظروف التي كانوا 
يحاولون تحسينها.

لكن، الغرب أدرك متأخرا أن شعوب الدول التي شهدت تدخالت 
عسكرية لإلطاحة بأنظمة دكتاتورية لم تسمع الشعارات عن 

الحرية والديمقراطية بقدر ما كان جل تركيزها مسلطا عىل 
التخلص من الدكتاتور فقط. كان صربها قد نفد، ولم تكن هناك 

قدرة عىل التفكري باملستقبل.
ويرشح ماثيو ذلك، يف حديث عن املثال الليبي، بقوله “لم يمر 
وقت طويل حتى انقسم الليبيون يف تأييد امليليشيات، وريض 

الكثري منهم بالذل والخضوع. حتى أن البعض منهم افتقد 
دكتاتورهم السابق. لم يكونوا هم الذين اختاروا الحرية، بل نحن، 

فرنسا وبريطانيا، اخرتناها لهم. لكن البالد لم تشهدها يوما”.

القوة لفرض الديمقراطية
يجسد الجدل حول ما إذا كان ينبغي استخدام القوة لفرض 
الديمقراطية بعض التحديات يف تقييم املمارسات عىل أرض 

الواقع، خاصة عندما تتداخل املصالح مع “الغاية النبيلة” 
لرفض الديمقراطية ودعم الشعوب، حينها تكون النتيجة ليبيا 
اليوم وعراق األمس واليوم، لكن حني يكون هذا التدخل محدودا 

فإن النتيجة تكون مثل تجربة تونس، وهي التجربة الوحيدة 
التي يرى ماثيو باريس أنها ناجحة رغم التعقيدات والتحديات 

التي فرضها صعود اإلسالميني يف الحكم. ويقول باريس “فقط 
يف تونس، حدث التحول تلقائيا دون تدخل خارجي من خالل 

اندالع ثورة الربيع العربي.
تم استخدام ‘ثورة الياسمني’ يف تونس كحجة للتدخل الليربايل. 
بل كانت يف الواقع حجة ضد هذا التدخل”، مضيفا أن التدخل 

الغربي فتح الباب أمام األصولية اإلسالمية الثورية لتحقق 
نجاحا يف زعزعة االستقرار يف الهياكل السياسية التي تهاجمها، 

لكنها فشلت يف محاولتها إلقامة هيكل جديد.

القائد الجيد
يرى سكوت طومسون برضورة تجنب استخدام القوة لبناء 

الدول الديمقراطية ألن يف ذلك خطرا وتناقضا مع األسس 
و”الحقوق” التي تقوم عليها الديمقراطية والقيم التي بنيت 

عليها، بما يف ذلك التعددية واختالف الرأي والسيادة. وال يعني 
هذا أن عىل القوى يف جميع أنحاء العالم أن توقف جهودها 
لتوسيع نطاق الحرية. لكن، يبقى استخدام القوة لتحقيق 

الديمقراطية طريقة غري فعالة وغري متسقة من الناحية 
الفلسفية

ويدعم ماثيو باريس هذه الفكرة بقوله إن العربة تحتاج إىل 
حصان: تحتاج إىل قادة يتمتعون بالجاذبية ويعتنقون املثل 
العليا ويجسدونها عىل أرض الواقع، أي أن الحديث املطلق 

والفضفاض عن الديمقراطية لن يؤتي أكله عىل أرض الواقع دون 
إيجاد نقطة ارتكاز قوية، وهذه النقطة تكون عادة من خالل زعيم 

بعينه أو إدارة قائمة، مع مراعاة أن املثل العليا واملدن الفاضلة 
ليست سوى أساطري وأفكار مثالية؛ ولذلك يمكن مساعدة 

الزعماء والقادة باستخدام القنابل، ومن الصعب للغاية ترسيخ 
الفكرة بقوة السالح. و الغرب أدرك متأخرا أن املراهنة يجب أن 

تكون عىل القادة وليس األفكار.

نجحت الحملة العسكرية التي قادها حلف شمال األطليس سنة 2011 يف ليبيا يف اإلطاحة بنظام العقيد 
معمر القذايف، مثلما نجح الغزو األمريكي للعراق سنة 2003 يف اإلطاحة بنظام صدام حسني. ويف كال 

الحالتني، بدا أن هناك فرصة تاريخية إلرساء ذلك النظام الديمقراطي املثايل الذي رّوج له الغرب كثريا، قبل 
أن يتضح أن النجاح العسكري يف أفغانستان )2001(، والعراق )2003( وليبيا )2011(، وغريها، كان قصري 

املدى، ولم يتجاوز حدود اإلطاحة بالنظام، وهو نجاح ما كان ليتم لوال نفاد صرب الشعب منه، لذلك دخلت 
تلك الدول يف فوىض عارمة وفشلت الدول الغربية يف إقامة نظام آمن وإرساء قواعد الديمقراطية الليربالية 

بقوة السالح، ألن املراهنة ببساطة يجب أن تكون عىل قواعد واقعية وليس عىل أفكار هالمية، فالقوة 
وحدها ال تصنع الحق، بل القائد الجّيد هو من يستعمل القوة إلرساء الحق.

لماذا تفشل التدخالت الغربيةفي فرض 
الديمقراطية ؟

ماثيو باريس: اإلطاحة بالطغاة لم تنجح. ولم 
يتم إرساء الديمقراطية حتى بعد أن تدخلنا، ولم 
يتم تعزيز االستقرار الدويل: الدليل عىل ذلك أزمة 

الالجئني وصعود التطرف
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    POLITICS سياسة

By Zack Beauchamp

I sraeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has 
managed to hold on to power, winning what will 

be a record fifth term in office despite a bruising 
reelection fight.
The preliminary results from Israel’s Tuesday elec-
tion have Netanyahu’s right-wing Likud party getting 
35 seats out of a total 120 seats in the Knesset (Isra-
el’s parliament). While Likud didn’t win an outright 
majority of seats, that’s typical in Israeli elections.
Party leaders generally become prime ministers 
by cobbling together a parliamentary majority 
with the help of smaller parties. In this case, a 
group of smaller right-wing parties expected to 
back Netanyahu seems to have captured 65 seats, 
enough to give him a 10-seat majority over the rival 
center-left bloc (the exact numbers could change as 
the remaining two percent of votes are tallied).
Netanyahu is now set to be the longest-serving 
prime minister in Israeli history — even longer than 
David Ben-Gurion, the country’s first prime minister, 
who’s often described as “Israel’s George Washing-
ton.” And the ramifications of his fifth term could be 
enormous, for both the health of Israeli democracy 
and the fate of the Israeli-Palestinian conflict.
The prime minister is facing a pending criminal 
indictment on bribery and fraud charges by Israel’s 
attorney general that’s likely to come down later 
this year. And now that Netanyahu has all but se-
cured a victory, it’s possible his coalition could pass 
legislation protecting him from prosecution while 
in office, in essence letting him get away with his 
alleged crimes for the time being.
What’s more, Netanyahu made a stunning last-min-
ute campaign promise over the weekend to annex 
Jewish settlements in the West Bank if reelected — 
extending full Israeli sovereignty over settlements 
widely considered illegal under international law. 
If he follows through, it would be the most radical 
rejection of a negotiated two-state solution by any 
Israeli prime minister in modern history. It would 
also generate a massive crisis for Israel and the 
broader Middle East.
In sum, this is a very, very big deal.
Israel’s election results reveal why Netanyahu won
The story of Netanyahu’s victory is pretty simple: Is-
rael is a center-right country, and Netanyahu rallied 
enough right-wing voters to defeat the center.
Since the collapse of the peace process in the early 
2000s and the rise of the Hamas government in 

Gaza after Israel’s withdrawal from the territory, the 
Israeli public has drifted further and further toward 
skepticism about peace and the outside world.
Political scientists have documented strong 
evidence that rocket attacks and suicide bombings 
lead to increased vote shares for right-wing parties, 
suggesting that the unending Palestinian conflict 
has led to a complete collapse of support for Israel’s 
left-wing peace camp.
Labor, the center-left party that dominated Israeli 
politics for the country’s first 50 years of existence, 
hasn’t won an election since 1999. The preliminary 
results have them winning a dismal six seats this 
time around.
Netanyahu’s past 10 years in office, and especially 
the past four, are both a consequence and a cause 
of this right-wing drift.
Since 2009, the prime minister has become more 
and more right-wing in a bid to protect his flank 
from other right-wing challengers, a strategy 
that’s both substantively dangerous and politically 
effective.
Under the prime minister’s leadership, policies 
that would not have been considered in the past 
— like the annexation of part of the West Bank or 
a law defining Israel as a “Jewish” nation-state in 
a fashion that excludes the country’s sizable Arab 
minority — have either been proposed or enacted.
The leading opposition to Netanyahu this time 
around wasn’t a leftist party, but rather a new 
centrist party, Blue and White (named for the colors 
of the Israeli flag). Led by Benny Gantz, a retired 
general and former chief of staff of the Israel De-
fense Forces, the party aimed to dodge the kind of 
weak-on-security attacks that Netanyahu had long 
deployed against left-wing rivals.
Gantz ran a campaign that focused heavily on his 
security credentials and staffed the top tier of his 

party with other ex-military men. But his tough-guy 
positioning evidently wasn’t compelling enough to 
overcome Netanyahu and his Likud party’s appeal.
Netanyahu’s campaign focused on his long record 
of guiding Israel through conflict and security crises, 
but also on his close relationships with right-wing, 
nationalist leaders like Brazilian President Jair Bol-
sanaro and Indian Prime Minister Narendra Modi.
Of these global Netanyahu friends, one was espe-
cially important: President Donald Trump. Not only 
is the US Israel’s closest ally, but under Trump, the 
US both moved its embassy to Jerusalem and, just 
before the election, recognized Israeli sovereignty 
over the Golan Heights — both unprecedented 
moves that were big wins for Netanyahu.
Likud’s strong performance was buoyed by the 
success of a number of smaller religious and 
conservative parties, including one party — United 
Right — that includes one faction so far-right and 
anti-Arab that observers have characterized it as 
“fascist.”
Netanyahu also benefited from what looks like a 
collapse in turnout among Israel’s Arab minority, 
who were vital to the hopes of the broader left. It’s 
hard to say yet why this happened, but it’s worth 
noting that Likud activists tried to smuggle in cam-
eras to document alleged “election fraud” by Arab 
voters on the day of the vote. Hadash Ta’al, the 
leading Arab party, saw it as an attempt to menace 
their voters and deter them from voting — one that 
may have been effective, especially coming on the 
heels of a campaign that relentlessly marginalized 
Arab voters.
“The anti-Arab tone has been a constant backdrop 
to the election campaign and even Netanyahu’s 
opponents are afraid to challenge it,” writes Anshel 
Pfeffer, a columnist and reporter at Israel’s left-wing 
Haaretz newspaper.
Israel’s election results appear set. So what hap-
pens now?
First, Netanyahu needs to figure out exactly which 
parties he’s going to include in his coalition.
He could reach out to Gantz to try to form a more 
centrist national unity coalition, but his post-elec-
tion comments suggest he won’t do that. Instead, 
he seems likely to work with almost exclusively 
right-wing parties to build a hard-right majority. The 
exact setup of this government will be decided in 
the coming month or so.
To read the rest of the article go to: www.vox.com

Benjamin Netanyahu won Israel’s election. 
Here’s what comes next
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فوزي بن حديد
أودع الله سبحانه وتعاىل يف اإلنسان جملة من الشهوات 

والغرائز واملشاعر واألحاسيس، ليعيش املرء مستمتعا 
بحياته وأحواله، دون اإلرضار بغريه من البرِش، ولذلك لم 
ُيرتك له حرية الترصف وإطالق العنان للشهوة والغريزة 

بل ضبطها الشارع وقّيدها وفق منظومة من الرشائع 
واألحكام التي ترّبي النفس وتزكّيها وتبعدها عن الطمع 

والجشع والخوض يف تجارب حيوانية من شأنها أن ترسخ 
مفهوم القّوة والغطرسة، وتقيض عىل كل قيمة عالية ومبدأ 

ساٍم، ويعرتف اإلسالم بالشهوة ولكنه يضبطها، ويعرتف 
بالغريزة ولكنه يقّيدها ألن إشباعها يتقارب مع مفهوم 

الحيوان وتقييدها وضبطها يتقارب مع مفهوم اإلنسان، 
يقول الحق تبارك وتعاىل: »وَلَقَْد كَرَّْمنَا َبِني آََدَم َوَحَملْنَاُهْم 
لْنَاُهْم َعىَل كَِثرٍي  ّ َوالَْبْحِر َوَرزَقْنَاُهْم ِمَن الطَِّيَّباِت َوفََضّ يِف الْرَبِ

ْن َخلَقْنَا تَفِْضياًل«. ِمَمّ
ورغم كل التدابري الرشعية والقانونية التي تجرّم الفساد 

بكل أنواعه ألنه خلق ذميم يساهم يف إحداث خلل يف 
الرتكيبة السكانية من حيث الفقر والغنى، ويشجع عىل 

انتشار الجريمة بكافة أوجهها من رسقة واعتداءات 
واغتصابات وِزنًا وعالقات محرّمة رشعا وقانونا، إال أن 

الناس كاألمواج ترتفع أحيانا وتهدأ أحيانا أخرى، ترتفع 
عند الحاجة والطمع والجشع وتنخفض عند إحياء الوازع 

الديني والضمري املهني والنفس اللوامة التي أقسم بها 
الله عّز وجل يف سورة القيامة.

وإذا رجعنا إىل الكتاب العزيز سنجد كلمة فساد تكّررت 
كثريا وبأوجه متعددة تبنّي محاربة املوىل عز وجل 

الشديدة لهذا النوع من الصفات من ذلك مثال قوله تعاىل: 
»َوقََضْينَا ِإىَلٰ َبِني ِإرْسَاِئيَل يِف الْكِتَاِب لَتُفِْسُدَنّ يِف اأْلَرِْض 

َمرَّتنَْيِ َولَتَْعلَُنّ ُعلًُوّا كَِبريًا« وقول الحق تبارك وتعاىل: »قَاَل 
ْحُر ِإَنّ اللََّه َسُيْبِطلُُه ِإَنّ اللََّه ال  ُموىَس َما ِجْئتُْم ِبِه الِسّ

ُيْصلُِح َعَمَل الُْمفِْسِدين«، وقوله أيضا: »َوِمْن النَّاِس َمْن 
نَْيا َوُيْشِهُد اللََّه َعىَل َما يِف قَلِْبِه  ُيْعِجُبَك قَْولُُه يِف الَْحَياِة الدُّ

َوُهَو أَلَدُّ الِْخَصاِم َوِإَذا تََوىلَّ َسَعى يِف األَرِْض لُِيفِْسَد ِفيَها 
َوُيْهلَِك الَْحرَْث َوالنَّْسَل َواللَُّه ال ُيِحبُّ الْفََساَد َوِإَذا ِقيَل 
لَُه اتَِّق اللََّه أََخَذتُْه الِْعزَُّة ِباإِلثِْم فََحْسُبُه َجَهنَُّم َولَِبْئَس 

الِْمَهاُد«.
كلها آيات بّينات تحث الناس عىل اجتناب هذا املنكر، 

سواء يف القول أو الفعل، فكل قول فيه رضر لآلخر فساٌد، 
وكل فعل فيه اعتداء عىل اآلخر فساٌد وإفساٌد، لذلك 
حاربه اإلسالم محاربة شديدة وتوّعد من يفعل ذلك 
بالعذاب األليم يف الدنيا واآلخرة عندما قال سبحانه 

وتعاىل: »ظََهَر الْفََساُد يِف الْرَبِّ َوالَْبْحِر ِبَما كََسَبْت أَْيِدي 
النَّاِس لُِيِذيقَُهْم َبْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم َيرِْجُعوَن« وكل 

اآليات التي تذكّر الفساد تكون بني نهي وتذكري، نْهٍي عن 
ارتكاب هذه الجريمة البشعة يف حق الدولة واملواطن، 

وتذكرٍي بأحوال األمم السابقة التي فسدت فكان مآلها 
السقوط واالندثار والعذاب األليم، ففي النهي يقول املوىل 

عز وجل: »واََل تَْعثَْوا يِف اأْلَرِْض ُمفِْسِديَن« ويف التذكري يقول 
الحق تبارك وتعاىل: »فَانظُْر كَْيَف كَاَن َعاِقَبُة الُْمفِْسِديَن«.
والفساد ملة واحد -إن صح التعبري-، فليس هناك فساد 

محظور وآخر محبوب، وليس هناك فساد ممنوع منًعا 
باتاً، وآخر باَت رضورة لتمرير مصالح معينة، ألن الفساد 

معاملة ال أخالقية تربط النتيجة باملصلحة الشخصية 
فوق كل اعتبار، واستجابة للشهوة والغريزة فوق كل 

حساب، وألنه ينخر املجتمعات من الداخل ويصيبها 
بالشلل اقتصاديا واجتماعيا وأخالقيا، ربما ال تظهر 
آثاره برسعة، وقد يستمتع الرايش واملرتيش بالرشوة، 

ويتلذذ العايص باملعصية، وينتيش الظالم بما يقوم به 
من قهر لآلخرين وحرمان من الحقوق وتعدٍّ 

عىل املمتلكات ولكنه ال يدري ما يخّبئه له 
القدر، وما يبتليه الله املنتقم، وما يحصل 

له يف قادم األيام كما حصل لبقية األمم، 
والقرآن كتاب يذكّر الناس بأن ال 
يقعوا يف الفخ كما وقع سابقوهم 

من البرش.
حيث اغرتّ قارون بماله وظن 

أنه يستطيع أن يحوز 
عىل مال الدنيا كله 

بكل الوسائل، وربما 
ظن أن ماله سيخلده، 

ماذا قال عنه املوىل عز 
وجل: »ِإنَّ قَاُروَن كَاَن 
ِمن قَْوِم ُموىَس فََبَغى 

َعلَْيِهْم وَآتَْينَاُه ِمَن الْكُنُوِز َما 
ِإنَّ َمفَاِتَحُه لَتَنُوُء ِبالُْعْصَبِة أُويِل 

الْقُوَِّة ِإْذ قَاَل لَُه قَْوُمُه اَل تَفَْرْح ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ الْفَِرِحنَي 
اَر اآْلِخرََة واََل تَنَس نَِصيَبَك  )76( َواْبتَِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ

نَْيا وَأَْحِسن كََما أَْحَسَن اللَُّه ِإلَْيَك واََل تَْبِغ الْفََساَد يِف  ِمَن الدُّ
اأْلَرِْض ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن )77( قَاَل ِإنََّما أُوِتيتُُه 
َعىَل ِعلٍْم ِعنِدي أََولَْم َيْعلَْم أَنَّ اللََّه قَْد أَْهلََك ِمن قَْبلِِه ِمَن 

القُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمنُْه قُوًَّة وَأَكرَْثُ َجْمًعا واََل ُيْسأَُل َعن 
ُذنُوِبِهُم الُْمْجرُِموَن )78( فََخَرَج َعىَل قَْوِمِه يِف ِزينَِتِه قَاَل 

نَيا َيا لَْيَت لَنَا ِمثَْل َما أُوِتَي  الَِّذيَن ُيِريُدوَن الَْحَياَة الدُّ
قَاُروُن ِإنَُّه لَُذو َحظٍّ َعِظيٍم )79( َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم 
َوْيلَكُْم ثََواُب اللَِّه َخرْيٌ لَِّمْن آَمَن َوَعِمَل صَالًِحا واََل ُيلَقَّاَها 
اِبُروَن )80( فََخَسفْنَا ِبِه َوِبَدارِِه اأْلَرَْض فََما كَاَن  ِإالَّ الصَّ

يَن  لَُه ِمن ِفَئٍة َينرُصُونَُه ِمن ُدوِن اللَِّه َوَما كَاَن ِمَن املُنترَِصِ
)81( وَأَصَْبَح الَِّذيَن تََمنَّْوا َمكَانَُه ِباأْلَْمِس َيقُولُوَن َوْيكَأَنَّ 

نَّ  ْزَق لَِمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَواَْل أَن مَّ اللََّه َيْبُسُط الرِّ
اللَُّه َعلَْينَا لََخَسَف ِبنَا َوْيكَأَنَُّه اَل ُيفْلُِح الْكَاِفُروَن )82( ِتلَْك 

اُر اآْلِخرَُة نَْجَعلَُها لِلَِّذيَن اَل ُيِريُدوَن ُعلُوًّا يِف اأْلَرِْض واََل  الدَّ
فََساًدا َوالَْعاِقَبُة لِلُْمتَِّقني«.

بينما استمرأ قوم لوط املعصية التي لم يأت بها أحٌد من 
قبلهم، فأرسل الله عز وجل 

النبي لوطا عليه السالم 
ليذكرهم ولكنهم تمادوا يف 
الفساد ونكروا نعمة ربهم 

عليهم فجاء العذاب من حيث 
ال يشعرون، يقول املوىل عز 
وجل: »َولُوطًا ِإْذ قَاَل لِقَْوِمِه 

أَتَأْتُوَن الْفَاِحَشَة َما َسَبقَكُم ِبَها 
ن الَْعالَِمنَي ﴿80﴾  ِمْن أََحٍد مِّ

ن  ِإنَّكُْم لَتَأْتُوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة مِّ
رْسِفُوَن  ُدوِن النَِّساء َبْل أَنتُْم قَْوٌم مُّ
﴿81﴾ َوَما كَاَن َجَواَب قَْوِمِه ِإالَّ أَن 

ن قَْرَيِتكُْم ِإنَُّهْم  قَالُواْ أَْخِرُجوُهم مِّ
ُروَن ﴿82﴾ فَأَنَجْينَاُه  أُنَاٌس َيتَطَهَّ

وَأَْهلَُه ِإالَّ اْمرَأَتَُه كَانَْت ِمَن الَْغاِبِريَن 
طَرًا فَانظُْر  ﴿83﴾ وَأَْمطَرْنَا َعلَْيِهم مَّ

كَْيَف كَاَن َعاِقَبُة الُْمْجرِِمنَي ﴿84﴾» فلم 
يتأخر العذاب كثريا، نتيجة إرصارهم عىل الفساد وحبهم 

إلرضاء الشهوة والغريزة دون تقييد وال ضبط.
ويف الجانب االقتصادي، نرى مدين وأصحاب األيكة 

الذين أمرهم النبي الكريم شعيب أن ال يبخسوا الناس 
حقوقهم، ولكنهم أرصوا عىل موقفهم طمعا وجشعا وحّبا 

يف الربح عىل حساب الناس وحقوقهم، فجاءهم العذاب 
من حيث ال يشعرون فانظروا إىل هذه اآليات التي تصّور 

َب أَصَْحاُب األَْيكَِة الُْمرَْسلِنَي ِإْذ قَاَل لَُهْم  املشهد: »كَذَّ
ُشَعْيٌب أاَل تَتَّقُوَن ِإنِّي لَكُْم رَُسوٌل أَِمنٌي فَاتَّقُوا اللََّه وَأَِطيُعوِن 

َوَما أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر ِإْن أَْجِرَي ِإالَّ َعىَل رَبِّ الَْعالَِمنَي 
يَن َوِزنُوا ِبالِْقْسطَاِس  أَْوفُوا الْكَْيَل واَل تَكُونُوا ِمَن الُْمْخرِسِ

الُْمْستَِقيِم واَل تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم واَل تَْعثَْوا يِف األَرِْض 
ُمفِْسِديَن َواتَّقُوا الَِّذي َخلَقَكُْم َوالِْجِبلََّة األَوَّلِنَي قَالُوا ِإنََّما 

ثْلُنَا َوِإن نَّظُنَُّك  ِريَن َوَما أَنَت ِإالَّ َبرَشٌ مِّ أَنَت ِمَن الُْمَسحَّ
َماء ِإن كُنَت  َن السَّ لَِمَن الْكَاِذِبنَي فَأَْسِقْط َعلَْينَا كَِسفًا مِّ

ُبوُه فَأََخَذُهْم  اِدِقنَي قَاَل َربِّي أَْعلَُم ِبَما تَْعَملُون فَكَذَّ ِمَن الصَّ
َعَذاُب َيْوِم الظُّلَِّة ِإنَُّه كَاَن َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم ِإنَّ يِف َذلَِك آلَيًة 

ؤِْمِننَي«. َوَما كَاَن أَكرَْثُُهم مُّ
وبعد هذه األمثلة الدامغة يف القرآن الكريم، يتواصل 

املشهد حتى مع أّمة محمد عليه الصالة والسالم يف كل 
زمن ويف أي مكان إذا اتبعت أساليب األمم السابقة، وليس 
هناك يشء يمنع املوىل تبارك وتعاىل من أن يعاقب الناس 

عىل مخالفاتهم بعد التنبيه والتذكري، لذلك كان الكتاب 
املبني واضَح املنهج يف هذه القضية، حيث يؤكد أن اإلنسان 

قد يخطئ وهذا وارد جدا وال يعاقَب عىل خطئه، بل من 
الظلم الشديد معاقبته عىل خطئه دون إعطائه فسحًة من 

الوقت للتأمل واملراجعة واملحاسبة، فكان أوال يأتي النهُي 
الشديد وبيان آثاره املدمرة عىل الفرد واملجتمع، ثم يأتي 

التذكريُ باألمم التي أصابها العذاب بعد أن أرصّت عىل 
املعصية، وبعد أن عارضت أنبياءها، واستمرأت املعصية 

واستخفت بالكتب املنزلة، فإذا تاب اإلنسان من ذنبه قِبل 
الله توبته، وإذا تجاهل كل ذلك فال يلومّن إال نفسه مما 

أصابه وما سيصيبه، ألن الله تبارك وتعاىل ُيْمهل وال ُيْهمل
وعىل هذا فإن الفساد املسترشي يف كل بقاع العالم مهما 

كان وجهه سيواجه بالتذكري من املصلحني، ولن يعاقب 
الله تعاىل -وحاشا لله ذلك- إنسانا يجهل الحكم أو 

أخطأ ألول مرة، والدليل القرآن الذي بني أيدينا، لكن الذي 
يتمادى يف خطئه ويحرص عىل تحدي الخالق عز وجل 

سواء باالستهزاء من حكِمه أو االستخفاف برشِعه، أو 
تجاهل عذاِبه، فإن الرّد اإللهي قادم ال محالة عاجال أو 
آجال، ولن يكون أحد بمنأى من عذاب الله تعاىل، نسأل 

الله السالمة.

كيف حارب القرآن الكريم 
الفساد بأوجهه المختلفة؟

1 . Corruption is not only about bribes: 
People especially the poor get hurt 

when resources are wasted. That’s why it 
is so important to understand the differ-
ent kinds of corruption to develop smart 
responses. 

2 . Power of the people: Create pathways 
that give citizens relevant tools to en-

gage and participate in their governments 
– identify priorities,  problems and find 
solutions.

3. Cut the red tape: Bring together formal 
and informal processes (this means 

working with the government as well as  
non-governmental groups) to change be-
havior and monitor progress

4 . It’s not 1999: Use the power of tech-
nology to build dynamic and continu-

ous exchanges between key stakeholders: 

government, citizens, business, civil society 
groups, media, academia etc.

5. Deliver the goods: Invest in institutions 
and policy – sustainable improvement in 

how a government delivers services is only 
possible if the people in these 
institutions endorse sensible 
rules and practices that 
allow for change while 
making the best use 
of tested traditions 
and legacies – im-
ported models 
often do not 
work.

6. Get 
incentives 

right: Align 
anti-corruption 

measures with market, behavioral, and so-
cial forces. Adopting integrity standards is a 
smart business decision, especially for com-
panies interested in doing business with the 
World Bank Group and other development 

partners.

7. Sanctions matter: 
Punishing corruption 

is a vital component 
of any effective 

anti-corruption 
effort.

8. Act glob-
ally and 

locally: Keep cit-
izens engaged 
on corruption 
at local, nation-

al, international 

and global levels – in line with the scale 
and scope of corruption. Make use of the 
architecture that has been developed and 
the platforms that exist for engagement.

9. Build capacity for those who need it 
most: Countries that  suffer from chronic 

fragility, conflict and violence– are often the 
ones that have the fewest internal resourc-
es to combat corruption. Identify ways to 
leverage international resources to support 
and sustain good governance.

10. Learn by doing: Any good  strategy 
must be continually monitored  and 

evaluated to make sure it can be easi-
ly adapted as  situations on the ground 
change.

blogs.worldbank.org

Here are 10 ways to fight corruption
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حذرت األمم املتحدة من ارتكاب جيش ميانمار »جرائم حرب« 
ضد املسلمني الروهينغا يف إقليم أراكان )راخني(، مشرية إىل 

أن مفوضها السامي غري قادر عىل الوصول إىل املنطقة بسبب 
االشتباكات.

وقالت رافينا شامداساني املتحدثة باسم مكتب املفّوض السامي 
لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة يف مؤتمر صحفي بجنيف، إنه 

رغم الخطوات التي اتخذها املجتمع الدويل إليقاف الجرائم ضد 
مسلمي الروهينغا، فإن جيش ميانمار ال يزال يشن هجمات 

يمكن أن ترقى إىل جرائم حرب ضد املدنيني.
وأعربت شامداساني عن قلقها من تصاعد االشتباكات بني 

جيش ميانمار وتنظيم جماعة أراكان خالل األسابيع املاضية، 
وقالت إن ذلك يؤدي إىل مزيد من القتىل املدنيني وحرق املنازل 

واالعتقاالت التعسفية واالختطاف.
وأشارت إىل أن املفّوض السامي لحقوق اإلنسان لم يتمكن حتى 

اآلن من الوصول إىل املنطقة بسبب تصاعد االشتباكات يف عدة 
مناطق بأراكان.

وذكرت شامداساني أن أكرث من 20 ألف مدني نزحوا من 
مناطقهم بسبب هذه االشتباكات، مضيفة أن مروحيات ميانمار 
تسببت يف مقتل سبعة أشخاص عىل األقل يوم 3 أبريل/نيسان 

الجاري، وإصابة 18 مدنيا عىل األقل.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات املسلحة يف ميانمار 
ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي 
الروهينغا يف أراكان، الذين تصنفهم األمم املتحدة بأنهم األقلية 

األكرث اضطهادا يف العالم.
وأسفرت الجرائم املستمرة منذ ذلك الحني عن مقتل آالف 

الروهينغا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضال عن 
لجوء قرابة مليون منهم إىل بنغالدش، وفق األمم املتحدة.

تحذير أممي من ارتكاب ميانمار »جرائم 
حرب« ضد الروهينغا

بشكل مستمر وبدون أي إطالق رساح. ويجب اإلفراج 
 عنها بدون قيد أورشط.

 يف صباح يوم ٣٠ ديسمرب ٢٠٠٨ تم اعتقالها ولم تعلم عائلتها أي 
معلومات عنها وعن مكان احتجازها إال بعد أكرث من ٥ أشهر. وبعد 

اعتقالها أمضت مريم أكربي منفرد ٤٣ يوما يف السجن االنفرادي وتعرضت 
الستجواب شديد وقايس. حيث كانت محرومة من الحصول عىل محامي 
يدافع عنها والتقت املحامي املوكل بالدفاع عنها ألول مرة يوم محاكمتها 

فقط.
 يف يونيو ٢٠٠٨ تم 

اتهام مريم أكربي 
منفرد بتهمة املحاربة 

وحكم عليها بالسجن 
١٥ عاما بعد محاكمة 
شكلية غري عادلة من 
قبل املحكمة الثورية 

يف طهران. وتشري 
تحقيقات العفو الدولية 

إىل أن هذا االتهام 
مبني فقط عىل اتصال 

تلفوني ملريم أكربي 
منفرد مع أختها وأخيها 
اللذين ينتميان ملنظمة 

مجاهدي خلق اإليرانية والقتهم مرة واحدة قرب مخيم أرشف يف العراق. 
ووفقا لزوج مريم أكربي منفرد قيل ملريم أثناء إجراءات املحكمة القضائية: 

»بأنها ستدفع ثمن ما فعله أخوها وأختها اللذان يعمالن مع منظمة 
مجاهدي خلق«. 

وقد تم رفض جميع طلبات مريم أكربي منفرد املتكررة واملتعلقة بإعادة 
النظر يف قضيتها بسبب عدم تقديم دليل ملموس من قبل املراجع 

املختصة بالقضية. وقد القت سجينة الرأي هذه يف عام ٢٠١٦ هجمات 
انتقامية بسبب تقديمها لشكوى طالبت فيها إجراء تحقيقات رسمية 
حول موضوع املجزرة الجماعية للمعارضني السياسيني والتي حدثت 

يف صيف عام ١٩٨٨ واستشهد فيها اختها وأخوها املنتميان ملنظمة 
مجاهدي خلق وحرمت حينها من الخدمات العالجية ولقاء عائلتها.

 ويف الثمانينيات أعدم ثالث أخوة وأخت واحدة ملريم أكربي منفرد بجرم 
دعمهم ملنظمة مجاهدي خلق اإليرانية. ويف شهر نوفمرب ٢٠١٥ كتبت 

السيدة مريم أكربي منفرد رسالة مفتوحة من داخل السجن كتبت فيها: 
» أعدم ثالث أخوة وأخت واحدة يل يف الثمانينيات داخل السجن وأخي 
الصغري عبد الرضا أكربي منفرد اعتقل يف عام ١٩٨١ عندما كان تلميذا 

يف سن السابعة عرش. جرمه كان نرش منشورات ملجاهدي خلق. وملدة 
ثالث سنوات كان مسجونا يف املنفردة يف سجن غوهردشت يف رجايي شهر 

وعىل الرغم من أن املحكمة 
الثورية يف طهران حكمت 

عليه بالسجن ثالث سنوات 
لكنه بقي حتى عام ١٩٨٨ 

يف السجن ويف النهاية يف 
صيف عام ١٩٨٨ استشهد 

مع عدد كبري من السجناء 
السياسيني الذين تم إعدامهم 

حينها. عيل رضا أكربي 
منفرد أخي اآلخر اعتقل يف ٨ 
سبتمرب ١٩٨١ ويف ٩ سبتمرب 

من نفس العام أعدم داخل 
السجن. 

وكانت كل عملية االعتقال 
واملحاكمة واإلعدام الخاصة به تمت خالل ١٠ أيام فقط. ويف اليوم السابع 

من استشهاد أخي الشهيد هاجم العمالء الحكوميون بيتنا واعتقلوا عددا 
من الضيوف وتم نقلهم لسجن ايفني واللجنة املشرتكة. ومن بني املعتقلني 
كانت أمي وأختي رقية أكربي منفرد. وقد تم إطالق رساح أمي بعد سجن 

دام مدة خمسة أشهر. ولكن أختي تم الحكم عليها بالسجن ٨ سنوات 
من قبل املحكمة. ويف شهر أغسطس ١٩٨٨ وعندما كانت تقيض أختي 

سنوات سجنها األخرية تم إعدامها«. العفو الدولية تطالب باإلفراج الفوري 
ودون قيد أو رشط عن مريم أكربي منفرد ألنه سجينة رأي وتم الحكم عليها 

بناءا عىل تدخل الحكومة يف خصوصياتها العائلية ومراسالتها. 

مريم أكبري منفرد 
أحد سجناء الرأي 

التي ما زالت 
مسجونة منذ أكثر 

من 10 أعوام

By Maung Zarni

T he writer is the co-author of “The 
Slow-Burning Genocide of Myanmar’s 

Rohingya” (Pacific Rim Law and Policy 
Journal, 2014) and coordinator of the Free 
Rohingya Coalition.
LONDON 
If your people suffer genocide, here is 
the package deal you will get from our 
indifferent world.
The mass media will descend on the 
crime scene as long as there is blood to 
be filmed;
Western media corporations will send 
your spokesperson a chauffeured Mer-
cedes for a three-minute TV interview;
The UN General Assembly will pass a res-
olution or annual resolutions -- as long as 
the genocide has not stopped -- in order 
to try to appear to be doing something for 
the victims;
The Security Council will debate and adopt 
a non-binding resolution;
The secretary-general, the glorified chief 
clerk of the world’s most bloated bureau-
cracy whose purpose is long gone, will 
mention “Never again!” and lament his 
-- never her -- impotence;
He will probably appoint a special envoy, 
equally impotent, clueless, or simply 
indifferent;
The World Food Program will keep you 
alive (barely);
The UNHCR refugee agency will send Kate 
and Angelina;
The UN’s International Organization for 

Migration will give your fellow victims 
umbrellas decorated with the IOM logo; 
the UN Development Program will talk 
about the need for development and ask 
for a bigger budget;
All of the above will continue to collabo-
rate with your killers;
Regional blocs such as the African Union, 
EU, ASEAN etc. will scream foul, issue 
statements of “grave concern,” and give 
your fellow survivors humanitarian aid, 
but nothing more;
The Human Rights Council, including 
among its membership such shining lights 
of freedom and humanism as Saudi Ara-
bia, China, and the Philippines, will hold 
interactive dialogues during which a few 
survivors will get two minutes to share 
their horrors;
The New York-based Human Rights Watch 
will scream “ethnic cleansing” -- never a 
genocide;
London-based Amnesty International will 
say “all sides” and resort to sensational 
reports;
International lawyers (like car injury 
lawyers) will take your victims’ testimonies 
“for future use”;
Hordes of researchers, document 
filmmakers, theorists, and scholars will 
explain away the unfolding genocide in 
slow-motion -- like the Rohingya genocide 
-- before and until newer and sexier ones 
arise somewhere else;
To read the rest of the article go to:
www.aa.com.tr

How ‘never again!’ world 
deals with modern genocides
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    Sciences علوم

يعكف باحثون عىل تطوير نسخ اصطناعية من جلود أسماك 
القرش، عىل أمل استخدامها يوما يف املستشفيات للحد من 

عدوى اإلصابات البكتريية.
وقد طور بعض الباحثني نسخا من 

تصميم تلك الجلود املسننة للحصول 
عىل أسطح مقاومة للطحالب 

والبكترييا.
ويدرس العلماء يف الوقت الراهن كيفية 

االستفادة من تقنية لصناعة جلود تعرف 
باسم »شاركليت« يف املستشفيات، حيث 

يمثل الحفاظ عىل أسطح خالية من البكترييا 
قضية اهتمام رئيسية للمهتمني بشؤون الصحة.
وتلجأ بعض املنشآت الطبية إىل عنرص النحاس 

الذي يتفاعل مع عمليات الخاليا يف طيف متنوع من 
امليكروبات، مما يجعله ساما لبعض أنواع البكترييا.

لكن املادة املستوحاة من جلد سمك القرش تعمل 
بشكل مختلف ُيصّعب عىل البكترييا االلتصاق 

بها يف املقام األول.
ويمكن تغطية األسطح التي تُستخدم بشكل 
مستمر، كمقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة، 

بتلك املادة، عىل أمل الحد من معدالت اإلصابة 
بأمراض خطرية مثل عدوى املكورات العنقودية 

الذهبية.
كيف ساعد طائر الرفراف يف تصميم قطار »الرصاصة« 

الياباني؟

أسماك القرش »تتدلل«
وقد ظهرت فكرة استخدام تقنية جلود شاركليت عام 2002، 

عندما طلبت البحرية األمريكية من أنتوني برينان، أستاذ 
هندسة املواد بجامعة فلوريدا، أن يفكر يف طرق لوقف نمو 

الطحالب البحرية عىل السفن.
وكانت البحرية األمريكية تكافح نمو الطحالب عادة باستخدام 
طالءات سامة، والتي كانت تكبد البحرية تكلفة مرتفعة وجهدا 

كبريا لطالء السفن
والحت الفكرة لربينان عندما الحظ غواصة تعود إىل امليناء، 

فذكره املشهد بـ »حوت يدخل املرفأ متثاقال«.
فتساءل برينان عن أي الحيوانات البحرية بطيئة 
الحركة ال تتعرض أسطحها لالتساخ، وكان الجواب 

هو سمك القرش.
وبالنظر إىل جلد سمك القرش، الحظ برينان 

نمطا يشبه سطح املاس املعني األضالع، 
والتي تكون أضالعه دقيقة جدا.

ويتطلب مثل هذا السطح طاقة أكرب 
من البكرتيا لاللتصاق به، فال تجد 

غري البحث عن مكان آخر أو 
املوت.

وتعرف مثل تلك التقنية، املستلهمة 
من العالم الطبيعي ومملكة الحيوان، بمحاكاة 

الطبيعة.
ومن أمثلة تلك التقنية التي تحاكي الطبيعة، استلهام 

أجزاء من فم البعوض يف تصميم إبرة جراحية ال تسبب أملا، 
واستلهام الرباغيث الثلجية يف تحسني عملية نقل األعضاء 

املتربع بها.

جلود أسماك القرش ُتلهم باحثين للتصدي للبكتيريا

تمكن علماء فلك من التقاط أول صورة عىل 
اإلطالق للثقب أسود الذي يقع يف مجرة 

بعيدة. وكشفوا عن أن مخرجي السينما 
األمريكية »هوليوود« كانوا دقيقني يف 

تصويرهم لهذة الظاهرة الكونية.
وتبلغ مساحة الثقب 40 مليار كيلومرت، أي 
ضعف حجم األرض بثالثة ماليني مرة، وقد 

شبهه العلماء بـ »الوحش”.
ويبعد الثقب 500 كوادريليون كيلومرت عن 

األرض )كوادريليون= مليون ترليون(، 
واشرتك يف تصويره شبكة من 

ثمانية تلسكوبات يف جميع 
أنحاء العالم.

ونرشت جميع التفاصيل 
اليوم يف مجلة 

»أسرتوفيزيكل جورنال 
 Astrophysical ”ليرتز

.Journal Letters
وقال الربوفيسور الذي 

اقرتح التجربة، هينو فالك، 
من جامعة رادبود يف هولندا، 

لبي بي يس إنه تم العثور عىل 
الثقب األسود يف مجرة تسمى إم87.

وأضاف »ما نراه أكرب من حجم نظامنا 
الشميس بأكمله”.

وأردف »تبلغ كتلة الثقب 6.5 مليار ضعف 
كتلة الشمس. وهو واحد من أثقل الثقوب 

السوداء التي نعتقد أنها موجودة، إنه وحش 
مطلق”.

ويوضح الربوفيسور فالكه أن الثقب يظهر يف 
الصور كـ«حلقة نار« ملتهبة، تحيط بفتحة 

مظلمة دائرية.
ونتجت هذه الهالة الساطعة عن سقوط غاز 

محموم يف الفتحة. ويبدو الضوء الصادر عنه 
أكرث إرشاقا من جميع مليارات النجوم األخرى 

يف املجرة مجتمعة، ولذا يمكن رؤيته من 
مسافة بعيدة من األرض.

ويدخل الغاز إىل الثقب األسود عن طريق 
حافة الحلقة املظلمة يف املركز، ويرتفع فيه 

معدل الجاذبية بشكل كبري، حيث ال 
يمكن حتى للضوء أن يهرب.

ويقول عضو فريق الفلكيني 
الدكتور زيري يونيس، من 
جامعة لندن، إن الصورة 

التي أخذت للثقب تتطابق 
مع ما كان يتخيله علماء 

الفيزياء النظرية ومخرجو 
هوليوود.

ويضيف »عىل الرغم من أنها 
كائنات بسيطة نسبًيا، فإن الثقوب 

السوداء تثري كثرياً من األسئلة املعقدة 
حول الفضاء والزمن، وكذلك وجودنا”.

ويردف »من الالفت للنظر أن الصورة التي 
شاهدناها، تشبه إىل حد كبري تلك التي 

حصلنا عليها من حساباتنا النظرية. حتى 
اآلن، ويبدو أن آينشتاين مصيب مرة أخرى”.

الثقب األسود: أول صورة 
للظاهرة الكونية »تكشف 

دقة خيال هوليوود«

I n this study, researchers found evidence that 
poverty can become embedded across wide 

swaths of the genome. They discovered that lower 
socioeconomic status is associated with levels of 
DNA methylation (DNAm) -- a key epigenetic mark 
that has the potential to shape gene expression -- 
at more than 2,500 sites, across more than 1,500 
genes.
A new Northwestern University study challenges 
prevailing understandings of genes as immutable 
features of biology that are fixed at conception.
Previous research has shown that socioeconomic 
status (SES) is a powerful determinant of human 
health and disease, and social inequality is a ubiq-
uitous stressor for human populations globally. 
Lower educational attainment and/or income 
predict increased risk for heart disease, diabetes, 
many cancers and infectious diseases, for example. 
Furthermore, lower SES is associated with physio-
logical processes that contribute to the develop-
ment of disease, including chronic inflammation, 
insulin resistance and cortisol dysregulation.
In this study, researchers found evidence that 
poverty can become embedded across wide 
swaths of the genome. They discovered that lower 
socioeconomic status is associated with levels of 

DNA methylation (DNAm) -- a key epigenetic mark 
that has the potential to shape gene expression -- 
at more than 2,500 sites, across more than 1,500 
genes.
In other words, poverty leaves a mark on nearly 10 
percent of the genes in the genome.
Lead author Thomas McDade said this is signifi-
cant for two reasons.
“First, we have known for a long time that SES 
is a powerful determinant of health, but the 
underlying mechanisms through which our bodies 

‘remember’ the experiences of poverty are not 
known,” said McDade, professor of anthropology 
in the Weinberg College of Arts and Sciences at 
Northwestern and director of the Laboratory for 
Human Biology Research.
“Our findings suggest that DNA methylation may 
play an important role, and the wide scope of the 
associations between SES and DNAm is consistent 
with the wide range of biological systems and 
health outcomes we know to be shaped by SES.”
Secondly, said McDade, also a faculty fellow at 

Northwestern’s Institute for Policy Research, expe-
riences over the course of development become 
embodied in the genome, to literally shape its 
structure and function.
“There is no nature vs. nurture,” he adds.
McDade said he was surprised to find so many as-
sociations between socioeconomic status and DNA 
methylation, across such a large number of genes.
“This pattern highlights a potential mechanism 
through which poverty can have a lasting impact 
on a wide range of physiological systems and 
processes,” he said.
Follow-up studies will be needed to determine the 
health consequences of differential methylation at 
the sites the researchers identified, but many of 
the genes are associated with processes related to 
immune responses to infection, skeletal develop-
ment and development of the nervous system.
“These are the areas we’ll be focusing on to deter-
mine if DNA methylation is indeed an important 
mechanism through which socioeconomic status 
can leave a lasting molecular imprint on the body, 
with implications for health later in life,” McDade 
said.

Source: Northwestern University

Poverty leaves a mark on our genes
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R esearchers have found that the rat brain activates 
the same cells when they observe the pain of 

others as when they experience pain themselves. In 
addition, without activity of these ‘mirror neurons,’ 
the animals no longer share the pain of others. Find-
ing the neural basis for sharing the emotions of others 
is an exciting step towards understanding empathy.
Researchers have found that the rat brain activates 
the same cells when they observe the pain of others 
as when they experience pain themselves. In addition, 
without activity of these ‘mirror neurons,’ the animals 
no longer share the pain of others. Finding the neural 
basis for sharing the emotions of others is an exciting 
step towards understanding empathy.
Why is it that we can get sad, when we see someone 
else crying? Why is it that we wince, when a friend 
cuts his finger? Researchers from the Netherlands In-
stitute for Neuroscience have found that the rat brain 
activates the same cells when they observe the pain 
of others as when they experience pain themselves. In 
addition, without activity of these “mirror neurons,” 
the animals no longer share the pain of others. As 
many psychiatric disorders are characterized by a lack 

of empathy, finding the neural basis for sharing the 
emotions of others, and being able to modify how 
much an animal shares the emotions of others, is an 
exciting step towards understanding empathy and 
these disorders. The findings will be published in the 
leading journal Current Biology on April 11th.
Human neuroimaging studies have shown that when 
we experience pain ourselves, we activate a region of 
the brain called “the cingulate cortex.” When we see 
someone else in pain, we reactivate the same region.
On the basis of this, researchers 
formulated two speculations: (a) 
the cingulate cortex contains 
mirror neurons, i.e. neurons 
that trigger our own 
feeling of pain and are 
reactivated when we 
see the pain of others, 
and (b) that this is the 
reason why we wince 
and feel pain while 
seeing the 
pain of 

others. This intuitively plausible theory of empathy 
however remained untested because it is not possible 
to record the activity of individual brain cells in hu-
mans. Moreover, it is not possible to modulate brain 
activity in the human cingulate cortex to determine 
whether this brain region is responsible for empathy.

Rat shares emotions of others

For the first time, researchers at the Netherlands In-
stitute for Neuroscience were able to test the theory 
of empathy in rats. They had rats look at other rats 
receiving an unpleasant stimulus (mild shock), and 
measured what happened with the brain and behav-
ior of the observing rat. When rats are scared, their 
natural reaction is to freeze to avoid being detected 
by predators. The researchers found that the rat also 
froze when it observed another rat exposed to an 
unpleasant situation.
This finding suggests that the observing rat shared 

the emotion of the other rat. 
Corresponding recordings 
of the cingulate cortex, 
the very region thought to 

underpin empathy in 
humans, showed that the 

observing rats activated 
the very neurons in 

the cingulate cortex 
that also became 
active when the 
rat experienced 

pain himself in a separate experiment. Subsequently, 
the researchers suppressed the activity of cells in the 
cingulate cortex through the injection of a drug. They 
found that observing rats no longer froze without 
activity in this brain region.

Same region in rats and humans

This study shows that the brain makes us share the 
pain of others by activating the same cells that trigger 
our own pain. So far, this had never been shown for 
emotions -- so called mirror neurons had only been 
found in the motor system. In addition, this form of 
pain empathy can be suppressed by modifying activity 
in the cingulate cortex.
“What is most amazing,” says Prof. Christian Keysers, 
the lead author of the study, “is that this all happens 
in exactly the same brain region in rats as in humans. 
We had already found in humans, that brain activity 
of the cingulate cortex increases when we observe 
the pain of others, unless we are talking about psycho-
pathic criminals, who show a remarkable reduction 
of this activity.” The study thus sheds some light one 
these mysterious psychopathological disorders. “It 
also shows us that empathy, the ability to feel with the 
emotions of others, is deeply rooted in our evolution. 
We share the fundamental mechanisms of empathy 
with animals like rats. Rats had so far not always en-
joyed the highest moral reputation. So next time, you 
are tempted to call someone “a rat,” it might be taken 
as a compliment...”
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    Sciences علوم

يمكن للمدن أن تكون مكاناً رائعاً لرتبية األطفال، 
ولكن عندما يتعلَّق األمر بتواصل األطفال مع 
الطبيعة، فإنها تشكِّل تحديات كربى. وحتى 

عندما تحتوي املدن عىل عدد كبري من املتنزهات 
واملساحات الخرضاء، قد يكون من الصعب عىل 

العائالت الوصول إليها. كما أن وجود الفتات 
تقول »ابِق بعيداً عن الُعشب« أو عندما يفرتض 

الوالدان أن مساحة ما من الحديقة قذرة أو 
خطرة، يعيق تواصل األطفال مع الطبيعة بحرية 

كاملة.
ولهذه العوائق التي تقف أمام لعب األطفال يف 

الطبيعة عواقب سيئة عىل األطفال، فقد يطور 
هؤالء ما بدأ ُيعرف بـ »اضطراب نقص الطبيعة« 

أو »انفصال األطفال عن الطبيعة«. مما يعني 
أنه إذا لم يتم تعزيز عالقة األطفال بالطبيعة 

يف سن مبكرة، فسوف تتأثر صحتهم النفسية 
والجسدية بشكل سلبي ودائم.

يف محاولة لقياس مدى وكيفية عالقة األطفال 
بالطبيعة يف هونغ كونغ، وهي واحدة من أكرث 
املناطق الحرضية كثافة يف العالم، ومن أجل 

السعي لتطوير أداة يمكنها قياس هذه العالقة 
باستمرار، وضعت الدكتورة تانيا سوبكو من 

كلية العلوم البيولوجية يف جامعة هونغ كونغ 
والربوفيسور غافن براون من جامعة أوكالند 

 CNI-PPC استبياناً مكوناً من 16 جزءاً يدعى
 Connected to Nature Index الذي يرمز إىل

- Parents
of Preschool Children، أي مؤرش الرتابط 
د  مع الطبيعة - آلباء أطفـال الحضانة، يحِدّ

الطرق األربع التي عــادة ما يطـور بها األطفـال 
عالقتهم مع الطبيعة:

)1( يصبحون 
مدركني لها.

 )2(
يتمتعون 

بها.
)3( يشعرون بالتعاطف معها.

)4( يشعرون باملسؤولية تجاهها.
وشاركت يف الدراسة 499 عائلة، لديها أطفال 
ترتاوح أعمارهم بني 2 و5 سنوات. وقد أجاب 

األهل عىل 16 سؤاالً، ومن ثم تم قياس إجاباتهم 
باملقارنة مع »استبيان القوة والصعوبات« 

 Strengths and Difficulties أي ،SDQ أو
Questionnaire، وهو مقياس ثابت لقياس 

صحة األطفال النفسية. وكانت النتائج مثرية 
لالهتمام. »فبالنسبة لآلباء الذين أكدوا أن 
لدى أبنائهم عالقة وثيقة مع الطبيعة كان 

أطفالهم أقل اضطراباً وال يعانون من أي نوع 
من النشاط املفرط وال يواجهون أي صعوبات 

سلوكية أو عاطفية، بل كان سلوكهم سليماً 
ومسؤوالً بالنسبة للمجتمع من حولهم. ومن 

املثري لالهتمام أن األطفال الذين كانوا يتحملون 
مسؤولية أكرب تجاه الطبيعة لم يكن لديهم أي 

مشكالت مع نظرائهم”.
وُيعُدّ مقياس الـ CNI-PPC األداة األوىل لقيـاس 

عالقة األطفال بالطبيعة وقد تم اعتماده من 
قبل جامعات أخرى لتطبيقه بشكل أكرب ويف 

مجاالت أشمل، خاصة وأن من املمكن االستفادة 
منه كأداة فعالة لتقييم التغريات يف سياسات 
التنظيــم املدني والتدخالت املصممة لتعزيز 

التفاعالت بني األطفال 
والطبيعة.

أول أداة تقيس عالقة األطفال بالطبيعة

ألن بيئتنا آخذة يف التغري بشكل رسيع، فإنها تضغط عىل علمائنا 
املجتهدين للتوصل إىل ابتكارات تلِبّي احتياجات البرشية، من 
أهمها تأمني املياه الصالحة للرشب. ويف هذا املجال، طَوّر علماء 
يف جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية يف اململكة جهازاً قادراً 

عىل امتصاص املاء من الهواء ، ومن ثم انتزازه )استخراجه( 
ر بثمن بالنسبة  عند الطلب. األمر الذي قد يكون ابتكاراً ال يقَدّ

لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق القاحلة والصحراوية، حيث 
املياه نادرة بالفعل.

العنرص األسايس لهذا الجهاز هو هيدروجيل خاص أساسه ملح 
كلوريدالكالسيوم . وهو عنرص ال يستطيع مقاومة املاء. ولذا، فإنه 

يتحَوّل عادة إىل سائٍل مالٍح ألنه يمتص بخار املاء.
ويتمثل مفتاح هذا االبتكار الجديد يف جعل خليط الهيدروجيل 
هذا يحافظ عىل صالبته، رغم كمية املياه التي يمتصها، إىل حني 

الحاجة إىل هذا املاء.
وسبق أن جرت محاوالٌت عديدة يف أنحاء العالم، الستخدام 

كلوريد الكالسيوم يف استخراج املياه. ولكن لم يتم تخطي مشكلة 
الحفاظ عىل الصالبة. أما هنا فقد ساعد الفريق يف حل املشكلة 

عن طريق تحويل امللح إىل بوليمر ليحافظ عىل شكله حتى 
يسخن.

 وبعد ذلك استخدموا أنابيب كربونية نانوية إلطالق املياه. والفكرة 

هي أن الجهاز يمكنه التقاط املاء من الهواء طوال الليل، ثم إطالقه 
عند تسخينه خالل النهار.

ويف اختبار النموذج األويل من قبل الباحثني، تم استخدام 35 
جراماً من الهيدروجيل استطاعت التقاط 37 جراماً من املاء خالل 

ليلة واحدة ذات رطوبة نسبية تبلغ حوايل %60.
ويف اليوم التايل، كان تعرُّض الجهاز لساعتني ونصف من أشعة 

الشمس كافياً الستخراج 20 غراماً من املاء الصالح للرشب. وقال 
الباحثون إن الهيدروجيل يمكن استخدامه مرة أخرى بعد ذلك.

ومع ذلك، فإن العلماء غري راضني تماماً بعد. إذ إنهم يأملون يف 
تعديل التصميم، بحيث يتم إطالق املياه باستمرار. ألن هناك كثرياً 

من التنافس عىل هذه األجهزة التي قد تنقذ الحياة.
ففي وقٍت سابٍق من هذا العام، طَوّر فريق من الواليات املتحدة 
جهازاً يستخدم معادن مصممة خصيصاً اللتقاط املياه، وهو 

اخرتاع آخر ال يحتاج إىل مصدر طاقة منفصل للعمل )كتبت عنه 
القافلة يف عدد يوليو/أغسطس، 2018م(.

كما أنشأ فريق آخر من العلماء مادة اصطناعية مستوحـاة من 
خنافـس صحـراء ناميبيـا، التي تظهر أيضاً كوسيلة لتكثيف 

واستقبال املياه السائلة من الهواء عند الحاجة.
ويقول الباحثون إن هذا االخرتاع الجديد يتميز بأن الهيدروجيل 

رخيص الثمن جداً ومتوفر، والجهاز ال يحتاج إىل طاقة إضافية.

ابتكار جهاز يمتص الماء من الهواء 
ويستخرجه عند الطلب!

Do rats have empathy for other rats?
I feel you: Emotional mirror 
neurons found in the rat
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فادي محمد الدحدوح
إن الجماعات املتطرفة كانت من أوائل الجماعات 
الفكرية التي تسابقت لدخول العالم اإللكرتوني، 

ولعل  »Tom Metzger« أحد  أشهر نماذج 
اليمني املتطرف يف أمريكا، ومؤسس مجموعة 

White Aryan Resistance   كان مثاالً حياً لبث 
اإلرهاب الفكري سنة 1985 م، وقد تعاقبت ظهور 

مواقع تابعة لجماعات متطرفة من الواليات 
املتحدة وأوروبا وتحديداً أسرتاليا ثم بقية دول 
العالم، وعرب هذه املراحل املختلفة كانت شبكة 

اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي حديثاً 
يف عمق دائرة ترويج ثقافة التطرف والعنف 

واإلرهاب لتعرب عن أفكارهم الصاخبة املنحرفة.
اإلرهاب اإللكرتوني عبارة عن عملية تتمثل 

يف توظيف شبكة اإلنرتنت بوسائلها املختلفة 
والخدمات اإللكرتونية املرتبطة من خاللها يف 

نرش وبث واستقبال وإنشاء املواقع والخدمات 
التي تسهل انتقال وترويج املواد الفكرية املغذية 

للتطرف الفكري وخاصة املحرضة عىل العنف 
أياً كان الشخص أو الجماعة التي تتبنى 

وتشجع كل ما من شأنه توسيع دائرة ترويج 
مثل هذه األفكار املتطرفة؛ لذا أصبحت مواقع 

التواصل االجتماعي تؤثر تأثرياً مبارشاً يف األمن 
القومي للمجتمعات واستقرارها، ويظهر جلياً 

ذلك من خالل نموذج أحداث مجزرة نيوزيلندا 
حيث تحريض وعنف وبث األفكار واالعتقادات 
املتطرفة، لينتهي األمر بمجزرة دامية جماعية 

بحق أبرياء ساجدين.
إن تتبع دقيق ملجزرة نيوزيلندا يرى أن مرتكب 

الجريمة استخدم العنف املادي والعنف الرمزي، 
فاألول يلحق الرضر باملوضوع الذي يمارس عليه 

العنف من خالل عملية التهديد املبارش واملمارسة 
الفعلية للقتل غري املربر، أما العنف الرمزي 

فيلحق ذلك الرضر باملوضوع عىل املستوى 
النفيس بأن يكون يف الشعور الذاتي باألمن 

والطمأنينة والكرامة واالعتبار والتوازن، ويتمثل 
ذلك فيما قام به مرتكب الجريمة من اعتبار 

املهاجرين أعداء وغزاة يجب محاربتهم.
وما يظهر من تفاعل قبل وبعد املجزرة 

يرى أن لغة الخطاب يف الفضاء اإللكرتوني 
لليمني املتطرف وعنارصه عرب مواقع التواصل 

االجتماعي واملنتديات واملجموعات اإللكرتونية 
يتسم بالعدوانية والدعوة للقتل والعنف 

واالنفعال مع الخصوم وتهيمن عىل موضوعاتهم 
لغة انفعالية عاطفية ال تقبل املخالف وال تحاوره،  

ويف معظم الطرح الفكري لبعض هذه الجماعات 
يمكن مالحظة الكثري من عدم الكفاءة الفكرية يف 
قراءة حقائق الواقع وتغليب املنطق ولغة الحوار 

والخطاب املنهجي لألحداث.
  كما أن فئة الشباب هم أكرث الفئات تفاعالً 

عرب مواقع التواصل االجتماعي، وعربه ينشط 
اليمني املتطرف ليوجه تأثريه لهذه الفئة املهمة 
ليزرع صخب األفكار املنحرفة لديهم، وتشكيل 

قناعات الشباب، ومما ال شك فيه أن التأثري 
الثقايف والفكري الرتاكمي سيكون ذات تأثري 
فاعل لفئة تتسم يف مراحل مبكرة من العمر 

بعدد من الخصائص النفسية والسلوكية التي 
تميز شخصيتهم عن غريهم، ومن أهمها النشاط 
والحماس، والنزعة النزعة للتجريب واالستثارة، 

ورسعة امللل والرغبة يف التغيري، كما أن هناك 
فئة منهم تعاني من الفراغ والتفكك ما يجعلهم 

عرضة للجرائم واالستغالل واالنحراف بشكل 
أكرب.

إن تتبع الفضاء اإللكرتوني  لهذه الجماعات 
وعنارصها يرى أن لديهم  معالم منهج إقناعي 

ومؤثر يؤدي بمن ينخرط فيه ويالمس هوى 
نفسه إىل اعتناق هذه األفكار املنحرفة، ليصبح 

عضواً منارصاً فاعالً مؤيداً ألطروحاتهم، وما 
حادثت املجزرة املرتكبة إال خري دليل، عرب تمجيد 

أسماء وسرية شخصيات معارصة وتاريخية 
وانتقاء ما يتناسب من مواقفها وآرائها لدعم 

وتعزيز التطرف الفكري لهذه التنظيمات 
وترويجه بني فئات املجتمعات وال سيما الشباب 

باستثمار حماسهم وقلة معرفتهم.
إن التفاعل عرب مواقع التواصل االجتماعي  
أصبح ذات أبعاد خاصة بعد املجزرة، حيث 

تنامت دعوات اليمني املتطرف للتمجيد والتعظيم 
ومواصلة طريق اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره، 

ويحرضني هنا حديث االكاديمي املختص 
يف شؤون اإلرهاب جربيل ويمان، حينما قال 
أن ما يقرب من %90 من اإلرهاب املنظم عىل 

شبكة اإلنرتنت يتم عرب منّصات وسائل اإلعالم 
االجتماعية مثل »تويرت« و«الفيسبوك« 

و«اليوتيوب« ومنتديات اإلنرتنت، كونها أدوات 
خطاب سهلة املنال ورسيعة ومنترشة بشكل 

واسع، وتُخاِطب الجمهور مبارشة من غري 
قيود، ومن دون مواجهة رشوط نرش أو عمليات 

انتقائية، يف حني كانت هذه الجماعات قبل عرص 
مواقع التواصل االجتماعي، تعاني من إيصال 

رسائلها عىل نطاق واسع، عدا ما تمكّنت منه 
يف إيصال بعض بياناتها وخطب زعمائها إىل 

الجمهور بواسطة الفضائيات.
اإلرهاب اإللكرتوني يف سياق مجزرة نيوزيلندا 

أثبت بالدليل القاطع إن لهذه املنابر »اإلرهابية« 
االفرتاضية، نتائج عكسية كشفت عن الوجه 

»القبيح« لإلرهاب األسود، بقدرتها عىل تهديد 
األمن واالستقرار االجتماعّيني، والتأثري يف 

األوضاع السياسية واالقتصادية، وخلق حالة من 
الذعر والفوىض يف املجتمعات املستهدفة. 

خبري يف البحث العلمي والدراسات* 
Email: Phd.fadi@gmail.com

اإلرهاب اإللكتروني في سياق 
مجزرة نيوزيلندا

لندن: هشام الكوحة
 )HMD( »صحت التوقعات، وأطلقت رشكة »إتش إم دي

 ،)Nokia 9 PureView( »هاتفها األحدث »نوكيا 9 بيور فيو
الذي يأتي بخمس كامريات خلفية مع كامريا أمامية، ليعد 

أول هاتف يأتي بهذا الكم من الكامريات. وقد جربت »الرشق 
األوسط«، الهاتف، واختربت أداء وإمكانات التصوير، ونذكر 

هنا تفاصيل هذه التجربة.
- التصميم والشاشة

< التصميم: تصميم الهاتف كان تقليدياً للغاية، ويشبه 
هواتف سنة 2017، حيث ال يوجد أي نتوء، بل توجد 

حافتان سميكتان يف أسفل وأعىل الجهاز. وتحتوي الجهة 
العليا عىل كامريا »السيلفي« التي تستخدم أيضاً لنظام 

التعرف عىل الوجه، باإلضافة إىل سماعة املكاملات وبعض 
املستشعرات الخاصة بالتقريب. ومن الخلف، يربز الظهر 
الزجاجي باللون األزرق الالمع تتوسطه خمس كامريات، 

باإلضافة إىل فالش ثنائي وكامريا العزل )ToF(، أما من 
الواجهة، فأول ما يلفت النظر أيقونة قارئ البصمة املضيئة 

وسط الشاشة، التي الحظنا أنها تحتاج إىل الضغط بقوة 
لكي تتمكن من التعرف عىل بصمة أصابعنا.

من الجهة السفلية توجد سماعة خارجية واحدة عىل 
يمني منفذ »USB - C«، بينما يوجد عىل يساره ميكروفون 

للمكاملات. أما عن أبرز العيوب من ناحية التصميم، فكانت 
عدم دعمه إلضافة ذاكرة خارجية، كما أن النسخة التي 

جربناها تدعم رشيحة اتصال واحدة فقط.
< الشاشة: احتوى الهاتف الجديد عىل شاشة عالية 

الوضوح من نوع »بي أموليد« )P – Amoled( بقياس 5.99 
بوصة وبدقة x 2880 1440 بيكسل، وبكثافة 538 بيكسل 
للبوصة الواحدة. وتغطي هذه الشاشة نحو 80 يف املائة 

من واجهة الجهاز األمامية، ومحمية بطبقة من »الغوريال 
غالس 5«. وتوفر الشاشة تجربة ممتعة من حيث األلعاب، 

ومشاهدة مقاطع الفيديو عالية الجودة، ولكن ال تقارن 
بشاشات »أموليد« التي نجدها يف هواتف »سامسونج« أو 

»هواوي«.
- العتاد والبطارية

< العتاد: يأتي الهاتف مدعماً بمعالج »سناب دراغون 
Snapdragon 845( »845( عايل األداء، ومع ذلك تمنينا لو 

رأينا بدله معالج »سنادراغون 845« األحدث لعام 2019، 
الذي كان سيوفر حتماً تجربة مستخدم أفضل، خصوصاً 

T he world’s biggest smartphone 
and memory chip maker Samsung 

Electronics warned Friday of a more 
than 60 per cent plunge in first-quarter 
operating profits in the face of weaken-
ing markets.
Operating profits for January to March 
would be “approximately 6.2 trillion 
won”, the firm said in a statement, down 
60.4 per cent on-year.
Sales were about 52 trillion won, it said, 
marking a 14 per cent drop.
The firm is the flagship subsidiary of the 
giant Samsung Group, by far the biggest 
of the family-controlled conglomerates 
that dominate business in the world’s 
11th-largest economy, and it is crucial to 
South Korea’s economic health.
It has enjoyed record profits in recent 
years despite a series of setbacks, 
including a humiliating recall and the 
jailing of its de facto chief.
But now the picture has changed, with 
chip prices falling as global supply 
increases and demand weakens.
Samsung Electronics warned investors 
last week to expect weak operating 
profits, citing “unfavourable market con-
ditions” for displays and memory chips.
“Amid weak demand for memory 
business, a drop in price for signature 
products is expected,” it said then.
“The company will seek to improve 
cost competitiveness through effective 
resource management,” it added, “while 
enhancing product quality in the short 
term”.
Samsung was also launching the 5G 
version of its top-end Galaxy S10 
smartphone Friday -- the first such 
device available anywhere -- after South 
Korea this week won the global race to 
commercially launch the world’s first 

nationwide 5G networks.
But the company has to contend with 
increasingly tough competition in the 
smartphone market from Chinese 
rivals such as Huawei -- which in 2017 
surpassed Apple to take second place -- 
offering quality devices at lower prices.
Samsung supplies components to other 
manufacturers such as Apple as well as 
making its own devices.
But market prices for liquid crystal 
displays have fallen 10 percent quar-
ter-on-quarter, said Sanjeev Rana, an 
analyst at investment firm CLSA, while 
demand for smartphones in China -- the 
world’s biggest market -- has been weak.
Prices for NAND memory -- used in 
smartphones and other devices -- fell 20 
per cent in the first quarter, according to 
market tracker DRAMeXchange, which 
pointed the finger at consumers taking 
longer to replace their smartphones, 
and lower-than-expected sales for 
Apple’s new devices.
DRAM chips, used in computer servers, 
fell by similar levels, it added.
Rival phone maker LG Electronics also 
predicted an operating profit for the first 
quarter Friday, forecasting it would drop 
18.8 per cent to 900 billion won.
Samsung’s earnings estimate was below 
analyst forecasts of 6.9 trillion won, 
according to Bloomberg News.
It would represent the firm’s lowest 
operating profit since the third quarter 
of 2016 and comes after it reported its 
first fall in quarterly profit for two years 
in January.
Samsung shares closed down 0.2 per 
cent.
To read the rest of the article go to:
www.thenational.ae

Samsung forecasts 60 per cent drop in 
Q1 profitability amid weakening markets

»نوكيا 9«... أول هاتف ذكي بـ6 كاميرات
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

يف تشغيل األلعاب والتطبيقات الثقيلة.
وسيحمل الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 6 غيغابايت 

ومساحة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وكما أوضحنا 
سابقاً، فالهاتف ال يدعم إضافة ذاكرة خارجية »ميكرو إس 

دي«. كما يأتي الهاتف محمالً بأحدث إصدارات »آندرويد«، 
 )Android One( فجاء بنسخة »أندرويد ون« الخام

بالنسخة التاسعة )آندرويد باي 9(. وتعترب أخف واجهة 
لـ»األندرويد«، كما أنها األرسع يف استقبال التحديثات 

الهوائية.
< البطارية: يعمل الهاتف ببطارية ضخمة بشحنة 3320 
ميل أمبري - ساعة، تدعم الشحن الرسيع عن طريق منفذ 

»USB - C« من خالل شاحن »كوالكوم 3« بقدرة 18 واط، كما 
يدعم الهاتف الشحن الالسلكي، وتعترب ميزة مرحب بها يف 

هاتف يف هذه الفئة السعرية.
- قدرات التصوير 

يأتي الهاتف بخمس كامريات وفالش ثنائي و»كامريا 
ToF« تستخدم لغرض العزل، ومعرفة بعدد األجسام املراد 

تصوريها عن الهاتف. وثالث من 
الكامريات الخمس األساسية هي 

يف الواقع كامريات أبيض وأسود 
)Monochrome(، بينما اثنتان 

 ،)RGB( منها كانتا ملونتني
وجميعها تأتي بدقة واحدة وهي 

12 ميغا بكسل وببعد بؤري واحد 
وهو 28 ملم.

توقعت شخصياً أن تكون 
للعدسات وظائف مختلفة 

كالتي رأيناها يف هواتف 
»هواوي« و»سامسونغ« 

كالعدسة العريضة وعدسة 
التقريب، ولكن يف الواقع فإن 
كل الكامريات تصور الصورة 

نفسها. ويقوم تطبيق الكامريا 
بمعالجة ودمج الصور امللتقطة 

يف صورة واحدة مليئة بالتفاصيل 
الدقيقة. ويمكن للجهاز تخزين 

 raw( الصور عىل شكل ملفات خام
files(، ليسمح لك بالتعديل عليها 

باستخدام برامج تحرير الصور 
كربنامج »أدوبي اليت رووم« الشهري 

.).Adobe Lightroom(
بخصوص الفيديو، فإن الكامريا 

تصور بدقة مختلفة تبدأ من 
 »4K( »2160p(720«، وتصل إىلp«

برسعة 30 إطاراً يف الثانية. ويوجد 
بتطبيق الكامريا نمط نرش الفيديو 

عىل »يوتيوب« أو »فيسبوك« مبارشة 
)Live Video(، أما بالنسبة لكامريا 

السيلفي العريضة، فجاءت بدقة 20 
ميغا بكسل، ويمكنها تصوير فيديو 

بجودة 1080p أو 4K برسعة 30 إطارا 

يف الثانية.
- الخالصة

سيتوفر الهاتف بنسخ محدودة بسعر يرتاوح ما بني 650 
و700 دوالر، ومن خالل تجربتنا له، نستطيع القول: إن 

الجهاز يستحق سعره لفئة معينة من املستخدمني، وهم 
هواة التصوير، إذ إن الصور التي يلتقطها الهاتف مليئة 

بالتفاصيل، ولكن ال تصلح للنرش املبارش عىل شبكات 
التواصل االجتماعي، إذ ال بد من تحريرها بربامج خاصة 

إلبراز التفاصيل، وهذه النقطة يف حد ذاتها تعترب عيباً أو ربما 
»ميزة« بناء عىل الشخص املستخدم للجهاز.

إن كنت من عشاق التصوير، وتريد كامريا تنتقل بها بكل 
سهولة، وتشابه يف طريقة عملها الكامريات املحرتفة، فإن 

هاتف »نوكيا 9« هو لك، بينما إن كنت من املستخدمني 
العاديني الذي يحب أن يلتقط صوراً، وينرشها لحظياً يف 

شبكات التواصل االجتماعية، فتوجد هناك بدائل أفضل يف 
السوق يف هذه الفئة السعرية.

واشنطن: أوين غليبرمان
شهد عام 1956 أول صياغة معروفة ملصطلح الذكاء 

االصطناعي، ولكنه كان املوضوع الرئييس لكل فيلم كبري من 
أفالم الخيال العلمي منذ ذلك الحني، من فيلم »مرتوبوليس« 

إىل فيلم »فرانكشتاين«، ومن أقاصيص جنون االرتياب 
بخمسينات القرن املايض )الروبوتات واملخلوقات الفضائية 

الذكية ذات الرؤوس الضخمة التي تبدو كنسخة متقدمة من 
الجنس البرشي( إىل فيلم »سبيس أوديسا« لعام 2001. وفيه 
يشعر الحاسوب »هال«، الذي يتحدث كمثل الرجل املريض، 

بالغضب والغرور تماماً مثل البرش. وبحلول سبعينات ثم أوائل 
ثمانينات القرن املايض، باتت اآلالت القادرة عىل التفكري تأخذ 

مكانها يف سيناريوهات أفالم الخيال العلمي. وعرض فيلم 
»إليان« وحشاً تقنياً متطوراً برأس أملس وفك معدني وقسوة 

غري آدمية بالغة الشدة، وظهرت الشخصية األكرث تعاطفاً منه يف 
فيلم »بليد رانر«، يف حني منحنا فيلم »ذا تريميناتور« صورة عن 
املدينة الفاسدة الخاضعة لسلطان اآلالت، وذلك املغامر املدجج 

باألسلحة الذي تحول يف نهاية األمر إىل عنرص اإلبادة املربمج 
عىل التدمري.

لكن يظهر الذكاء االصطناعي يف فيلم »ماتريكس«، فيلم الخيال 
العلمي الرائع الذي تحل ذكرى عرضه العرشين اليوم، بأسلوب 

فريد من استثارة مشاعرنا، واالنتقال اآلني بني ملحات الفيلم 

الرسيعة، والغموض الذي يلف كل شخصية من شخصياته 
البارزة. وتدور قصة الفيلم حول مربمج حاسوبي رفيع املستوى 

يقوم بدوره بمنتهى الرباعة املمثل األمريكي الكندي األصل كيانو 
ريفز، والذي ينفصل عن عامله الحقيقي تلمساً لخطى جماعة 

رسية من األحرار التي تحاول نزع إشاراته اإللكرتونية كي ال 
يخضع لحاسوب ضخم تسيطر عليه اآلالت.

ما هو »الماتريكس«؟
يمكن القول، كما فعل بعضهم وقت إصدار الفيلم، إنه نسخة 

خيالية من شبكة اإلنرتنت. ويمكن القول إنه عالم جماعي 
من الصور اإلعالنية املصممة بعناية إلغراء واستمالة الناس 

واالحتفاظ بوالئهم التجاري. ويمكن القول أيضاً إنه يعرب 
عن الوعود األسطورية ملجتمع مستهلكي الطبقة الوسطى 
األمريكية املتطلعة دوماً إىل األمان واالزدهار بعيداً عن أوهام 

اإلقصاء واالستبعاد، أو يف واقع األمر، أن الفيلم يعرب عن النسيج 
الحقيقي لهذه الحياة.

»الماتريكس« هو كل هذه األشياء مجتمعة
ومما ُيضاف إىل ذلك، أنه رغم نوعية القوة الضالعة يف األمر 

)سواء كانت الرشكات، أم الحكومة، أم اآلالت( تلك التي 
خلقت وأشاعت هذا الرساب اليومي الخانق والجاثم 

عىل صدور الجميع، وهذه النسخة الحاملة يف 

جو السماء من هويتنا ووجودنا، فإن أولئك الذين سمحوا لها 
بالنجاح واالنتشار هم أنفسهم أكرث الناس استعداداً لإليمان بها 

والوثوق فيها. ومن ثم، يعترب »املاتريكس« هو الحقيقة الزائفة 
لحياتنا بسبب أن أولئك الخاضعني ألوهامها هم أكرث املتواطئني 

الستمداد املزيد من قوتها. يتحتم عىل شخصية )نيو( 
الرئيسية، التي يلعبها املمثل كيانو ريفز يف الفيلم، أن يستخرج 

ذاته ويحررها من براثن »املاتريكس« )أو مصفوفة السيطرة 
اآللية(، بيد أن ما كان عليه التحرر منه فعالً هو »نفسه« التي 

بني جنبيه. ورأينا يف فيلم »املاتريكس« أن العدو الحقيقي 
املاثل هو »نحن« - أو عوضاً عن ذلك، هو مقدرتنا عىل الحياة 

واملواصلة ضمن عالم أحالم وأوهام الرأسمالية الخيالية. وتلك 
هي القوة الحقيقية التي يعرب عنها هذا الفيلم.

وتتبدى هذه التيمة القوية، بشكل استثاري واستفزازي ألبعد 
حد، عرب التناقض املحوري البارع لفكرة الفيلم: »املاتريكس« 

هو أحجية من األفكار - وأقصوصة من التصور والواقع، وتشابك 
فكري آرس بني أعمال الروائي األمريكي فيليب كيندرد ديك وبني 

»أليس يف بالد العجائب« - تلك األحجية التي تتحدث عن 
نفسها من خالل فيلم الحركة الرائع ذي الرؤية االنسيابية 

اآلرسة.
عندما شاهدت الفيلم للمرة األوىل يف عام 1999. أزعجني ذلك 

التناقض أيما إزعاج. وحورصت تماماً بني مختلف الصور 
الدماغية التي يتنقل الفيلم بني تيماتها يف رسعة عالية. لذا، 

عندما رشع كيانو ريفز، يف معطفه األسود الطويل ونظارته 
الداكنة األنيقة، يف التقافز بني الجدران ومراوغة الرصاصات 

املنطلقة نحوه محاكياً نفس رسعتها تقريباً، قلت لنفيس: 
»أجل، حسن للغاية. ولكن ما عالقة ذلك كله بما يدور الفيلم 

حوله؟«
وكنت يف املرة الثانية التي شاهدت فيها الفيلم عىل استعداد 

لالستغراق يف تحوالته من املاورائيات غري املحسوسة إىل 
املحسوسات امللموسة، ومن املُثل الراسخة إىل فنون القتال 

الرشسة، ومن ثم انخفضت حدة اإلزعاج التي سببها يل الفيلم 
عن املرة األوىل. وكلما تعددت مرات مشاهدتي للفيلم، ازداد 

قبويل لذلك املزيج غري املريح والصورة الكاملة ملا يدور حوله 
الفيلم: فيلم الخيال العلمي الصارخ الذي يبلغ أوجه ويتابع 

هدوءه يف حالة من اإلبهار الفني الكبري.
أما اآلن، عندما أشاهد »املاتريكس«، أدرك أنه دمج مثايل بني 

الشكل واملضمون. فإن كان هناك يشء، خالل آخر 30 أو 40 
عاماً من حياتنا، أبقى عىل حالة االفتتان يف مجتمعاتنا فهو 

إدماننا لإلبهار السينمائي يف تصوير الالواقع. إنه الشغف الذي 
تصاعدت حدته يف العرص الرقمي. ويكمن تعريف العرص الرقمي 

- وهو من األشياء التي تجعل فيلم »املاتريكس«، إن لم يكن 
أعظم أفالم عام 1999. فهو من أبرز أفالم هذا العام - أنه عندما 

تشاهد فيلماً من األفالم، أي فيلم كان عىل اإلطالق، يمكن أن 
يتحول إىل واقع اآلن. لم تعد الجاذبية هي العنرص الحاكم، وال 

نوعية مجموعات التصوير املختارة، وال حتى أعمار أطقم العمل 
الفنية واملمثلني، يف ظل الفراغ واملادة املتدفقني واملتفككني يف آٍن 

واحد. إنه مشهد تصوري للخيال، وللكون من دون حدود، الذي 
توجهه القوة البرشية القادرة عىل التالعب بالصور. ولقد صار 

عاملاً يضمنا ويحتوينا شيئاً فشيئاً، يستند عىل ألعاب الفيديو 
وأفالم الكتب املصورة. ذلك العالم الذي ال نجربه فحسب، وإنما 

نحتله احتالالً.
وهذا ما تدور حوله فكرة فيلم »املاتريكس« بطريقة من الطرق 
وبأكرث من أي وقت مىض عندما كان الفيلم يأخذنا يف رحلة من 
التنويم املغناطييس عرب تيماته الثورية الفذة وتحوالته القوية 

الجبارة. وتساعدك مشاهدتك لفيلم »املاتريكس« عىل فهم أمر 
جوهري بشأن عالم األوهام الذي نعيش فيه - ثم الرجوع بكل 

شدة ورصامة إىل ذلك العالم.

* »فاريتي ميديا« خدمات »تريبيون 

أفالم »ماتريكس« في عامها الـ 20: 
الذكاء االصطناعي يعيش بداخلنا

الخيال العلمي يمكن أن 
يتحّول واقعًا

C lean-energy visionaries have long argued that the world 
needs a better battery capable of selling sceptical consumers 

on electric cars and running the grid on renewable power.
And yet the battery of the future - at least for the coming decade 
- will almost certainly be the battery of the past.
The humble lithium-ion battery has built up such a commanding 
lead in the market that competing technologies may struggle to 
catch up. That lead will only widen as a wave of planned new 
lithium-ion factories comes online in the next five years.
The batteries pouring from new factories in China, the US, Thai-
land and elsewhere will further drive down prices, which have 
already plunged 85 per cent since 2010. And the billions spent on 
factories will create a powerful incentive for the industry to keep 
tweaking lithium-ion technology, improving it bit by bit, rather 
than adopting something else.
Many start-ups now focus on upgrading lithium-ion batteries 
rather than competing head-to-head. “We don’t think lithium 
ion is going to be disrupted,” said Erik Terjesen, senior director of 
licensing and strategy for Ionic Materials.
Mr Terjesen’s Massachusetts-based company is one of several 
trying to perfect solid-state batteries, often billed as lithium 
ion’s likely successor. Solid-state batteries promise, among other 
things, to remove the flammable liquid that can cause lithium 
batteries in laptops and cars to occasionally catch fire.
But Ionic isn’t trying to replace lithium ion. Instead, the company 
has designed its polymer electrolyte to work inside existing 
batteries. That means all those new factories can use it without 
buying expensive new equipment. “We don’t believe, given all 
the investment in lithium ion, that people are going to throw that 
out the window and start over from scratch,” Mr Terjesen said.
Invented by an ExxonMobil researcher in the 1970s and commer-
cialised by Sony in 1991, rechargeable lithium-ion technology has 
existed for decades. The basic battery works by sending charged 
lithium atoms, or ions, through a liquid electrolyte substance, 
shuttling back and forth between a positive cathode and negative 
anode. Tinkering with different materials in the cathode - cobalt, 
nickel and manganese - has increased the amount of energy the 
batteries hold.
What started out inside consumer electronics such as cordless 
phones can now be found in electric cars and connected to the 
power grid.

To read the rest of the article go to: www.thenational.ae

Lithium-ion batteries have 
enough power to last
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حاورته إستبرق العزاوي 

تزدهي باقة املغرتبني اليمنيني والعرب بتالوين 
متنوعة من الطاقات واملواهب التي تنشط يف 

قطاعات العمل املختلفة ، االستاذ أمني رشيف 
أحد أولئك الشباب الطموحني يتمتع بموهبة 

قيادية وإدارية تعززها املعرفة االكاديمية االمر 
الذي جعله مؤهال ً ليكون رئيس نادي رجال 

املال واالعمال اليمني االمريكي بعد إنتخابه من 
قبل االعضاء يف العام املايض ، العربي االمريكي 

اليوم إلتقته وكان هذا الحوار : - 
س : من هو أمني رشيف رئيس نادي رجال االعمال 

العربي االمريكي ؟ 

أنا أحد أبناء الجالية اليمنية إلتحقت ُ بركب القادمني اىل 
الواليات املتحدة يف مراحل مبكرة من عمري تلقيت تعليمي 

هنا ، ونلت ُ مؤهال ً علميا ً يف مجال إدارة املال واالعمال 
واملحاسبة ، وحاولت تلمس آفاق العمل التجاري من خالل 

دخويل يف سوق العمل ، إكتسبت ُ شئيا ً من الخربة التي 
ساعدتني اىل جانب املعرفة العلمية يف القطاع االقتصادي 

ألكون أحد رجال االعمال يف مجتمع الجالية . 

س : متى تأسس نادي رجال املال واالعمال اليمني االمريكي 
؟ 

تم تأسيسه العام املايض 2018 من قبل االستاذ عبدالنارص 
مجيل ليكون نواة ً لبناء كيان إقتصادي يمني عربي أمريكي 

من شأنه خلق سياسة إقتصادية ناجحة عرب تكريس فكرة 
التكامل والتنويع بني االعضاء ليلعب كل دوره الذي من 

املفرتض أن يؤتي أكله لصالح ابناء الجالية  كما أن النادي 
يتعاطى وفق مبدأ املشورة وتبادل االرآء لتحقيق املنفعة 

العامة ويؤمن األعضاء بمبدأ توحيد الرؤية حيال القضايا 
املهمة  ، وال يقترص عملنا يف النادي عىل الجانب االقتصادي 

الذي هو االساس بل أيضا ً نشعر بأننا من االطراف املعنية 
يف بعض القضايا التي تهم الجالية ، كالعمل السيايس من 

خالل االنتخابات وما يرافقها من حمالت نحاول من خاللها 
دعم بعض الربامج واملرشحني الذين نشعر بأنهم يملكون 
رؤية تصب يف صالح أبناء الجالية ، وإزاء هذه املعطيات 

يبادر النادي اىل دعم تلك الربامج سواء ماديا ً أو معنويا ً عىل 
قدر املستطاع . 

س : هل نفهم أن الدور الذي يلعبه النادي يتضمن 
االستشارة أيضا ً ؟ 

بالفعل برنامج نادي رجال االعمال يشتمل عىل فقرة املشورة 
أو االستشارة االقتصادية والقانونية لنحقق الحصانة 

املطلوبة كرجال أعمال ونتفادى الوقوع بأي مشكلة أو عرثة 
قانونية بسبب عدم معرفة يف القانون وكما هو معروف نحن 

نعيش يف بلد القانون . 

س : ما هي أبرز املرشوعات التي يتبناها نادي رجال 
االعمال واملال اليمني االمريكي يف الوقت الراهن ؟ 

يف الواقع نحاول بالفرتة الحالية تكريس جهدنا عىل 
مجتمع الجالية املحيل املنترش يف ديربورن واملدن املتاخمة 

مثل ديرتويت ، ديربورن هايتس ، هامرتاك ، كما نتواصل 
مع االخوة املشتغلني بالقطاع التجاري واالقتصادي يف 

الواليات االخرى لغرض تعزيز وجودنا كتكتل ٍ إقتصادي 
قابل للتوسع من خالل إستقطاب أكرب عدد ممكن من رجال 
االعمال ، ويمكن القول أن النادي يضم يف عضويته العديد 

من الكفاءات االقتصادية التي تجيد مهارة التفاوض يف إبرام 
الصفقات مع مختلف االطراف وبالتأكيد كل مانقوم به هو 

لفائدة أبناء الجالية ، كما إننا نسعى اىل تنظيم مزيد من 
اللقاءات مع فعاليات إقتصادية أمريكية لعد أن نرتب أوراقنا 
وننسج رؤيتنا االقتصادية لنصل اىل اهدافنا بشكل إنسيابي 

ومثمر . 

س : هل لديكم رشاكات مع جهات إقتصادية أخرى ؟ 

ال توجد رشاكات حقيقية بالوقت الحارض ولكن ثمة تفاهمات 
وتواصل مع جهات عديدة لغرض التنسيق وخلق تكامل 

باالدوار وموقف موحد لنظهر ككتلة واحدة منسجمة ، 
قادرة عىل ترتيب مواقف وفقا ً للمصلحة العامة لإلنطالق يف 

املسرية االقتصادية .

س : كيف ترى خريطة االقتصاد واملال ونشاط رجال 
االعمال العرب االمريكيني يف املهجر االمريكي ويف 

ميشيغن تحديدا ً ؟ 

املشهد االقتصادي العربي قطع خطوات جبارة يف املسرية 
االقتصادية وهو ماض يف تحقيق املزيد من النجاحات التي 

نفخر بها كأمريكيني من أصل عربي وقد حقق أبناء الجالية 
نجاحا ً يف مختلف القطاعات واملجاالت التجارية ، ولكن 

الزال ثمة ما ينقص واقعنا العربي االقتصادي وهو التنسيق 
الكايف يف أمور كثرية بني املشتغلني ، وإذا ما تحقق التنسيق 

املنشود والتنظيم فستكون الفائدة أكرب ألبناء الجالية . 

س : كرجال أعمال كيف تنظرون اىل فلسفة القيادة 
العربية االمريكية يف مجال االقتصاد يف املهجر ؟ 

فلسفة القيادة موجودة تتجسد من خالل ما نقوم به كرجال 

أعمال من تعامالت مع االطراف املختلفة ، وبالتأكيد كل 
فلسفة تقوم عىل فكرة قابلة للتطبيق والتجريب ، اىل جانب 

وجود هامش الحرية املمنوحة هنا يف الواليات املتحدة ، 
وذلك يتيح تأمني الكثري من اآلراء املختلفة حيال القضايا 

االقتصادية املختلفة التي نقوم بمعالجتها ، وفيما لوحدث 
ثمة تصادم باآلراء فسوف نرجح آلية التصويت حيال تلك 

االرآء لريشح منها ما تراه االغلبية أنه االنسب و يف صالح 
أبناء الجالية كما يتم أحيانا ً األخذ بمبدأ التزكية للتوصل 

اىل ماهو أنسب وأفضل . 

س : ما هي أفكار النادي يف الوقت الحارض  ؟ 

أفكار ترتكز يف الوقت الحارض عىل مد شبكة عالقات مع 
الجميع بهدف لم الشمل ولغرض النصيحة ، ولتعزيز كياننا 

االقتصادي ، وجدير بالذكر أن نادي رجال االعمال اليمني 
االمريكي يضم أيضا ً جميع ذوي الِحرف واملِهن املتواجدين 

يف مختلف الواليات املتحدة االمريكية ، ويبقى هدفنا هو 
العمل بروح الفريق لتحقيق مكاسب أكرب . 

س هل ثمة صفقات قمتم بإبرامها عابرة لحدود 
الواليات املتحدة مع الدول العربية مثال ً ؟ 

هناك خطط مستقبلية بهذا الصدد ونعمل عليها لرتى النور 
ولكن يوجد تعاون بيننا وبني غرفة التجارة اليمنية داخل 

اليمن نحاول من خالله تعزيز التواصل مع أهلنا يف اليمن 
لتنشيط حركة التجارة 

س : كيف تتم آلية إختيار رئيس نادي رجال االعمال 
اليمني االمريكي ؟ 

عن طريق االنتخاب وتستمر الفرتة ملدة سنة ، حيث يتم 
إنتخاب الرئيس ونائبه ، ويتم إختيار املندوب اإلعالمي 

للنادي ، وحاملا تم إنتخابنا وقع إختيارنا عىل االستاذ 
إبراهيم ، وقد تحدث ثمة ظروف قد تعيق الرئيس أو النائب 

من مزاولة العمل عندها يتم تكليف أحد األعضاء كبديل 
للرئيس أو النائب ويتم ذلك بعد إجتماع لكافة األعضاء ، 

ويشرتط يف عملية اإلختيار أن تتوفر رشوط القيادة واإلدارة 
لدى الشخص الذي يتم إختياره اىل جانب املحافظة عىل 

نسق العمل وفق روح الفريق . 

س : ولكن أال تعتقد بأن فرتة السنة لكل رئيس غري 
كافية تنفيذ روؤيته االقتصادية ؟ 

تم إعتماد هذه اآللية يف الوقت الحارض تحسبا ً لحدوث 
أي إنشغال للكادر املنتخب كالرئيس أو نائبه ومدة سنة 

هي قصرية نسبيا ً فيما حصل طارئ ما ألن البعض أحيانا 
ً يعاني من مشكلة توفر الوقت الذي يجب رصده للعمل 

عىل رأس كادر النادي ، ويف هذه الحالة يمكن تمشية االمور 
عرب املشورة ، وإطالق العنان لآلراء السديدة بني األعضاء 

عرب نظام شفاف يراعي إعتبارات املصلحة العامة لسياسة 
النادي التي هي باالساس تُصاغ من أجل مصلحة أبناء 

الجالية 

س : هل من املمكن أن نشهد إقبال شخصيات 
من مجتمع رجال االعمال اىل عالم السياسة من 

خالل الرتشح واملنافسة عىل املناصب الحكومية يف 
االنتخابات املحلية مثال  

بالتأكيد ثمة رغبة موجودة قابلة لدى البعض ممن يمتلكون 
رؤية إقتصادية وسياسية وقراءة لالوضاع السائدة التي 

قد تعاني يف بعض أوجهها من خلل من شأنها تشجيع اي 
مواطن لديه القدرة والكفاءة عىل ترشيح نفسه وفق القانون 
، فاالحتمال وارد جدا ً وقوي ، وقد يكون هناك رغبة يف تغيري 

حالة سلبية ما يف مجتمع الجالية فنافذة االنتخابات هي 
خري من يحقق ذلك التغيري عرب اآلليات الديمقراطية ، ومن 
املمكن أن نشهد يف املستقبل إتساعا ً وإقباال ً أكرث من قبل 

ابناء الجالية يف املدن التي يتواجد فيها ابناء الجالية . 

رئيس نادي رجال االعمال اليمنيين االمريكيين للعربي االمريكي اليوم

نعمل بوصفنا تكتاًل  إقتصاديا يسعى الى تعزيز 
النشاط االقتصادي اليمني العربي اإلغترابي

نادي رجال 
األعمال اليمنيين 
األمريكيين ينتخب 
هيئة إدارية جديدة

- أ . أمني شريف، رئيسا للنادي 
- أ. غمدان الشجاع، نائب رئيس 

النادي
- أ .عبد الناصر مجلي  - املؤسس 

- مستشار النادي
- أ. إبراهيم العماد، سكرتيرا 

رشيف مع ابراهيم العماد سكرتري النادي 
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هل تشعرين باالكتئاب عندما تستيقظني بجوار 
زوجك كل صباح؟ هل تخىش من العودة إىل 

بيتك ألن زوجتك تشعرك بالضيق؟ إذا كانت 
اإلجابة »ال« عىل كال السؤالني، فقد تكون هذه 
عالمة جيدة! عىل الرغم من عدم وجود معيار 

لقياس مدى صحة الزواج، اال ان هناك بالتأكيد 
مؤرشات عىل أن حياتك الزوجية تسري يف االتجاه 

الصحيح:

ال تقارن نفسك باآلخرين
مفتاح العالقة السليمة هو العثور عىل ما يناسبك 

ويناسب رشيك حياتك دون مقارنات مع أزواج 
أخرين. من املؤكد أن الغرية يمكن أن تدمر شعورك 

بالسعادة.

أنت عىل طبيعتك مع رشيك حياتك
سواء كان ذلك شعر فوضوي يف الصباح أو مزاج 

متأرجحا – ليس لديك أي مربر لتمثل أمام رشيك 
حياتك. إنه شعور جميل أن تعرف أن زوجك أو 

زوجتك يقبلك عىل عيوبك وعالتك.

االحترام المتبادل، دائمًا
عندما نقول احرتام، هذا ال يعني إظهار االحرتام 
امام الناس. بل يتعلق أيضا باحرتام االختيارات، 

والقرارات والحريات. إذا وجدت نفسك ال زلت 
تتذمر من الرشيك فهذا مؤرش غري جيد.

غفران ونسيان اخطاء الماضي
مرحبا بك يف نادي »الزواج السعيد«، عند التوقف 

عن الحديث عن اخطاء املايض والعمل معا لبناء 
عالقة صحية. ويصبح شعارك الجديد » اغفر 

وانىس« فأنت يف زواج سعيد وصحي.

تبحران معا عبر األوقات الصعبة
كزوجني، كل منكم قد رأى أفضل وأسوأ ما لديكما، 

ووقفتما معا خالل األوقات العصيبة. وتجاهلتما 
العيوب وشجعتما بعضكما البعض عىل أن تكونا 

زوجني أفضل.

تخصصان وقتا لكما
بغض النظر عن مدى تعبك بعد العودة من املكتب 

أو قضاء يوم محموم يف رعاية أطفالك، اال انكما 
دائما تخصصان وقت لكما لالسرتخاء واملتعة.

مؤشرات 6 
على أن 

حياتك الزوجية 
تسير في االتجاه 

الصحيح

تاغ هوير ُتبرم اتفاقًا مع 
ُأناس للرجال..منصة البيع 

بالتجزئة اإللكترونية الفاخرة
أعلنت تاغ هوير TAG Heuer، العالمة السويرسية الرائدة يف صناعة الساعات، عن 
رشاكتها مع أُناس للرجال )Ounass Men(، وهي منصة البيع بالتجزئة اإللكرتونية 

الفاخرة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث ستتعاونان لبيع 
أحدث ساعات تاغ هوير واألكرث مبيعاً ومجموعاتها الخالدة، 

وساعاتها الحرصية. حيث تُمثّل هذه الرشاكة أول تعاون لتاغ هوير 
مع منصة تجارة إلكرتونية تُركّز عىل سوق الرشق األوسط وتهدف 

إىل تيسري عمليات التّسوق وتأمني راحة العمالء.

سيشمل العرض األويل عىل منصة أُناس للرجال الساعات 
الرياضية الكالسيكية واملعارصة املستلهمة من سباقات 
 Monaco( ”11 السيارات، مثل ساعات “موناكو كاليرب

 02T“ )Carrera و”كاريرا كاليرب هوير )Calibre 11
Caliber Heuer 02T( و”كاريرا كاليرب هوير 16″ 

)Carrera Caliber Heuer 16( و”فورموال 1″ 
)Formula 1( والساعات املستلهمة من سحر الرياضات  

 7TT“ )Aquaracer Calibre املائية “أكواريرس كاليرب
7TT( املعروفة أيضاً باسم “بيبيس” نظراً للون اإلطار األحمر 

واألزرق.
وتعليقاً عىل هذه املناسبة، قال هشام الجمعان، مدير املبيعات 

اإلقليمي يف تاغ هوير الرشق األوسط: “نحن نبحث دوماً عن طرق 
لتأمني سهولة وصول العمالء إلبداعاتنا، وبالتايل فإن تعاوننا مع 
أُناس سوف ُيتيح لُعّشاق تاغ هوير الوصول إليها من خالل نقرة 
زر واحدة. حيث ُيفّضل الجيل األصغر سناً من محّبي الساعات 

التسوق عرب اإلنرتنت، ونحن حريصون عىل أن نضع راحة عمالئنا دائماً يف املرتبة 
األوىل وأن نُقّدم لهم بدائل سهلة للتواصل معنا. وباعتبارها واحدة من أوىل منصات 

التجارة اإللكرتونية الفاخرة املحلية، ونظراً المتالكها شبكة توزيع بعيدة املدى، تتمتّع 
أُناس بسجل حافل من اإلنجازات، ونحن نتطلّع إىل العمل والتعاون معها”.

عزيزي الرجل: نصائح هامة 
لكيفية اختيار الحذاء المناسب

اختيار األحذية يف عالم الرجال يختلف تماما عما تعرفه النساء، فالرجل 
يهمه جودة ومتانة الحذاء بالدرجة األوىل، ولكن هذا ال يعني بأن تشرتي 

حذاءاً ذو نوعية جيدة ولكنه ال يناسب أي لون من ألوان ثيابك! تعالوا 
لنتعرف عىل اساسيات اختيار األحذية للرجال.

 1. االختيار املناسب. تأكد من أن األحذية التي تختارها تكمل لون الزي 
الخاص بك. عادة سيكون االمر آمنًا اذا قمت باختيار لون 

داكن )معتدل( أكرث من ظل بنطالك.
2. اللون املناسب. عندما يتعلق األمر باألحذية ، فاالحذاء 

األسود ال بد منه. وهو مناسب لكل االزاء خصوصا مع 
بنطلون رمادي ، أزرق وأسود. البني الداكن يناسب بشكل 
جيد مع البنطلونات ذات اللون البني الفاتح والبني . اما 

الربجندي فيناسب اللون البني الفاتح والكاكي ؛ اما 
احذية تان فيناسبها ظالل األزرق واألبيض.

3. الحذاء املناسب يف املكان املناسب. لالجتماعات 
الرسمية ، اخرت األحذية السوداء. اما األحذية الخفيفة 

فمناسبة اكرث إذا كنت خارج لتناول غداء 
عمل أو لقضاء العطالت والبقاء يف املنزل. 

يف حني أن األحذية الرياضية هي 
األفضل للجيم ، وبينما تتسىل 

مع الزمالء ، يمكنك ارتداء أحذية 
مناسبة للمكان.

4. معرفة األنماط الخاصة 
بك. من األحذية غري الرسمية 
، اللوفا، واألحذية القماشية ، 

والكولبوريس والـ flip-flops إىل 
األحذية الرسمية، وأحذية القوارب ، وأحذية املوكوالن – 
يمكن ملعرفة األنماط املختلفة أن يساعدك عىل االختيار 

بشكل أفضل.
5. اخرت الراحة. مهما كانت األحذية التي تختارها ، تأكد من 

أنها مريحة. يجب أن يكون الحجم مناسًبا فقط مع مساحة 
كافية لك الرتداء زوج من الجوارب مع مساحة ألصابع قدميك 

للتنفس.
6. الحفاظ عىل حذائك. ال تقلل من جودة حذائك. إن رشاء 

زوج عايل الجودة سيوفر عليك املال عىل املدى الطويل. كما 
يمكنك تلميع حذاءك بانتظام لجعله يبدو جيدا ويستمر 

 Marinelli Aribon’s 

W hether you’re a smoker or not, it’s 
an undeniable fact that everyone 

knows that smoking is dangerous for their 
health. It’s true. Smoking is dangerous so 
why does people still continue to smoke? It 
doesn’t seem to make any sense that despite 
knowing it’s dangerous, people doesn’t seem 
to care at all. You may know it is bad for your 

health but do you really know how danger-
ous it is? Do you really know what it does 
to you? If you don’t, you can simply check 
the following:
It causes bad breath
Have you ever experience talking to 
someone who is outrageously attrac-
tive that you ended up falling for him 
or her at first sight? They’re attractive 
enough that they even completed 
your checklist for your dream partner. 

Then suddenly, you found out that 
their breath stinks? It’s such a 

waste right?
One of the main side effects 
of smoking is that it makes 
your breath stinks. This is 
because of the substances 
that smoking leaves in your 

mouth, throat and also your lungs every time 
you puff from your cigarette.
Causes aging
Since Nicotine is present in the production 
of cigarettes, it causes the blood vessels to 
slow down. Because of this, the distribution 
of different types of nutrients and vitamins 
in your body slows down too. And once 
this happens, it causes your skin to sag and 
wrinkle because of the lack of oxygen. You 
wouldn’t want that, would you?
Weak immune system
Are you aware of the fact that every time you 
smoke there 
are 

over 400 chemicals that you put into your 
body? Now that you know this, do you think 
that this amount of chemicals isn’t going to 
be harmful for your body? Each and every 
one of these chemicals is harmful. If you 
take them on a daily basis, there’s a huge 
possibility that you’re one step closer to a 
sickness. You might not only be a step closer 
to suffering from any kind of sickness but it 
also affects your immune system. You might 
not be able to feel it within a short amount 
of time but in the long run, you’ll feel your 
immune system weakens.
With all these, you just had an idea of how 
dangerous smoking is for you. It’s not only 
a simple bad habit. It’s a kind of bad habit 
that could result to an addiction. Once this 
became an addiction, you need to start 
taking action. It would even be better if you 
could start taking action when it’s still not an 
addiction. You wouldn’t want to stop when 
it’s already too late for you, right? While it’s 
still early, you could go to any recovery house 
near you and make sure to ask them the best 
addiction treatment that fits your situation.

 

3 Reasons Why Smoking is Bad For Your Health
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ويف املُؤتمِر نادت الِدببُة ِبشِن الحرب عليهم وأحرضت الُعدَة 
من قوٍس وِنشاب، لكنها وجدت أنها لن تستطيُع التصويَب 

ِبصورٍة صحيحٍة بسبِب مخالبها. واقرتحت الطيور رسقِة 
خيام الصياديَن األرشار، واكتفى القُندس بخرِق أرضيِة 
قواربهم، وتكفل بعُض الُذباب بالطننِي املحموِم يف جذل 
شجرٍة أجوٍف قريب، وعندما َعِجَز اآلخروَن عن تقديم 

أفكارِهم نهَض أكربَُهم وأحكََمُهم وهوا ُمستنٌد عىل عكازِه 
وخاطَب جميَع الحيوانات: »سنطلُب من األرواح أن تُنزل 

املرَض بالهنود، ونتعهد نحُن الُذباب ِبنرِش هذا املرض 
بينهم« وأعلَن كبريُ الِدببِة عن إنتهاِء املؤتمر، وانرصفت 

جميُع الحيواناِت اىل مساكِنها.
وقبل ُميّض وقٍت طويل صدقت نبوءة الُذباب وحرضت 

األمراض، فغزت قُرى الهنود ولم تستثني منُهم أحد، وتوقف 
الصيُد وبقيَّ الهنوُد يف ِخياِمهم ُيعانون أآلآلم. وَحِزنَِت 

الحيوانات ألن الوباِء لم يستثني أحٍد من الهنوِد الطيبني، 
فاجتمعت تُفكُر فيما عساها أن تفعل، إال أن النَِصيحَة 

جاءت من مصدٍر غريَ ُمتوقع، إذ قالِت األعشاب: »إننا نملُك 
قوًى شافية« وصاحِت األزهاُر يف القُرى واملُروج: »سنُشفيِّ 

كِل األمراض«. وانطلق الهنود من ِخياِمِهم ليجمعوا 
الزعرت الربي وحشيشة القنطريون وأوراق الفراولة وجذور 

الرسخس الشافية. وهكذا اكتشَف ذوو الوجوِه الحمراَء 
الطِب واألعشاب الشافية.

وتحدثت األُسطُورِة الثانية عن أنُه كاَن كبريُ األرواِح يجلُس 
عىل قمِة الصخرِة املُقَدسِة عندما ضهر فجأًة إلَه شاحبيِّ 

الوجوِه إىل جانبه. قاَل مانيتو لضيفِه بأدٍب جم »أهالً ِبك« 
لكن القادُم الجديِد لم يتنازل ويرَُد التحية، بل طَِفَق ينظُر 

حوله وعىل وجهِه نظرٌة كئيبة. »ملاذا ال تُكلَمني« سأل كبريُ 
األرواح، فجاءُه الرُد »أنا أكربُ منك جربوتاً وإني ملُخرجك 

من هذا املكان«. فقال كبريُ األرواح: »ما عليَك إال أن تُحاول 
يا هذا«. ولم يقل إلُه شاحبي الوجوه شيئاً، لكنُه ركَع عىل 

األرِض وأخرَج كتاباً أسوداً وبدأ يهمُس بيشٍء لم يفهمُه كبريُ 
األرواح، وملّا طاَل األمُر عىل هذا الحاِل وال يشٍء يحدث، قال 
مانيتو: »لن نستطيع أبداً أن نتبارز عىل هذه الشاكلة، هل 

ترى هذه الصخرِة التي أجلُس عليها؟« فهز رُب البيض 
رأسُه شارَد البال. فقال مانيتو: »إن الذي يستطيُع إزاحِتها 

قبل اآلخر هوا الذي سيبقى يف ِبالِد الهنود« وقال مانيتو 
كبري األرواح: »هّيا جرب!« ففتح إلُه شاحبيِّ الوُجوه كتابُه 

مرة أُخرى ثمَّ قرأ وقرأ اىل أن بلَغ الصفحُة األخرية، ولم 
تتزحزح الصخرُة قيِد أنُملة، فصاح وقلبه عامٌر بالحزن: 

»هذا مستحيل!«.

عندئٍذ نهَض كبريُ األرواِح وَشّمَر عن ساعديه ودفع 
الصخرَة بكل ما أُوتيَّ من قوة، وُسِمَع صوُت إرتطاٍم عظيم 
وإذا بالصخرُة قد تحركت مقداِر وثبِة ظبي. فسأل مانيتو 

خصمُه: » أرأيت؟« لكن رَب الِبيض كان قد وىل ال يلوِي 
عىل يشء، مثرياً خلفُه زوبعًة من الُغبار، ولم ُيرى له أثراً يف 

بالِد الهنوِد بعدها. وقالت الحكاية الثالثة: أن صبياً سأل 
القَلَموت عن ِقتال الهنود لشاحبِيّ الوجوه، فقال القَلَموت: 

»ذات مرة َضهرت يف األفق سحابَة غباٍر أحمر ففِهمُت 
السبب أن الَبِيّسون قادم، لكن لم تكن قُطعان الِبيسون 

طبعاً، بل كان جيُش شاحبِيّ الوجوه، ممتطنَي خيوٍل 
ُمطهمة، ويدعون بعضهم بعضاً بلغٍة غريُ مفهومٍة، فاخرتقوا 

املُخيم كاإلعصار. ثم حدَث يشٌء أغرُب من هذا، لقد خرَج 
هندٌي من الغابِة املُجاورة، وأردُت أن ارصخ لُه كي ُيطارد 
هؤالء الُغزاة، لكن واحداً منُهم َسَبقني، فأوقف ِحصانُه، 

ووضَع عصاً طويلًة أماَم وجهِه كأنُه ُيَسِدد، ثم وقَعت 
الواِقعة: »خرج من العصا لساٌن من النار، ثم تِبعه دوٌي 

هائل، وسقط الهندُي رصيعاً عنِد حافِة الغابة«.
فقال الصبُي: »الُبد أنها كانت ُبندقية«. فأجاَب القَلَموت: 

»نعم لقد عرفَت ذلك، ومن حينها لم ارى ناًر تُوقد يف ُمخيِم 
الهنود، وأخذني هندياً معُه يف رحلٍة طويلٍة، حافلة بكل 
يشٍء إال املرسات، إذ كان املوّت يرتبُص ِبهم يف كل مكان، 
موٌت تحملُه لهم بنادُق شاحبيِّ الوجوه، وموت الجوِع 

والربِد واملرض، ماتت الِنساُء واألطفال، وكذلك مات أشهُر 
املحاربنَي كعنِي الّصقر، الَسهُم الَصافر، الَسحابُة الَحمراء، 

َخفيَف الوطء، وغريُهم كثريون.
ويف ذات ليلٍة أطَل القَمُر وأناَر الوجوِه الحمراء، نهض 

الزعيُم فتيلَة الُدخاِن وقال: اليوُم َغربت خلف الُربى شمٌس 
ُمدماة، أخىش أن يكوَن هذا نذيُر شؤٍم أرسلُه لنا مانيتو، 

لُِيعلَِمنا أننا سنخوُض غداً آخُر معارِكنا وأننا سنُهزَم، إنَّ 
قتالنا معهم غريُ ُمتكافئ، فِنشاُبنا وأقواُسنا ورِماُحنا أماُم 

اٌف وأخربَُهم أّن  بناِدِقهم ال يشء«. لكن حينها وقَف كَشَّ
لديِه طريٌق رِسي، يستطيعوَن ِمن ِخاللِه الَهرَب والنَّجاة 

بُحريِّاِتهم من َجيِش شاحبِيّ الوجوه.
وذهَب الُهنوِد من ذلَك الطريق ووصلوا إىل النهِر العجوِز 

عىل منِت قوارب، ثمَّ أبحروا بإتجاِه الجنوب، وَعربوا ارايضَّ 
الثلُج والودياِن والُبحرياِت واملّستنقعات، حتى وصلوا 

أخرياً منطقِة الشالالِت الهادرة، لكن أعداءُهم ما انفكوا 
يتعقبونَُهم. ومع مروِر الِسننِي تكاثرِت أعداُد شاحبيِّ 

الوجوِه يف بالِد الُهنود، بينما راحِت الناَر تَخمُد يف مواقِد 
الُهنود الواحدُة تلو األخرى اىل األبد«. اختار هلباتش 

الكاتب واإلديب 
التشيكي أن ترُسُد 

األساطريُ عىل لساِن 
»القَلَموت« وهوا آلُة 

تدخنٍي عند الُهنود 
ُيصنُع من خشِب 
الَدردار ويسمونُه 
»ِغليوَن السالم« 

لِما لُه من قُدسيٍة لديهم، فُهم يُعدونُه شفيعاً لُهم 
ووسيطاً بينُهم وبنَي رِب األرواح.

إن هذِه األساطريَ والحكاياِت التي تناقلتها أجياُل 
الُهنود مشافهًة عربَ الُعُصور تَنقُُل إلينا صُورًة واضحًة 
عن حياِتهم، ففي بعَض الِحكايات يتحدُث الُهنود عن 
إعتقاِدهم بقوى الحيوان الخارقة، وخصوبِة الطبيعِة 

ورضاها وسخِطها عنُهم، وعن القَحِط والجوِع واألمراض 
التي كانت تفتُك ِبَشعِبِهم آنذاك، واكتشاُف الشعُب األحمَر 

لِعلِم االستطباَب الطبيعي. والذي ابدَع يف استثماره 
واستغلُه أّيما استغالل. ويف أحيايني أُخرى تُورُد األساطريُ 
عن دهاِء ذوي الوجوه الحمراِء يف تعاُملِِهم مَع الحيواناِت 

املاكرة شديدِة الدهاء كالقَّيوط، والثَعلب. وكيف كانوا 
يبتكِروَن التَسليِة ِبحكاياٍت عن معارٍك حدثت بني حيواِن 

األوُبوسم والِشّيَهم، أو القَيُّوط والَبِيسون، والرصاُع املُحتََدم 
الذي حدَث بني الُحوِت والقُنُدس.

إنَّ التَشاُبِه الكبريُ بني ما سطرُه أُدباء الشعِب الهنديِّ 
من خالِل هذه الحكايات لهو شبيٌه إىل حٍد بعيد ملا 

جاَء يف قََصص املاورائيات أللف ليلٍة وليلة الَعَربية، 
وأيضاً حكاياِت كليلٍة وُدمنة الِهندية. ولقد أبدَع 

هذا الشعُب يف تخليد األحداث التي عارَصها، 
وَدّوَن تأريخُه األدبّي الذي لن يندثُر كما إندثرت 

أمتُه ببنادق الِرجاُل الِبيض من ِخالل املذابِح 
واإلبادات الجماعية التي أقاموها بحقه علی 

طوِل أرِض القَارِة األمريكيِة الَشماليِة وعرضها. 
وَيعوُد الفضُل أيضاً لِفالديمري ِهلباتش، ذلَك 

األديُب والروائّي الذي أحَب الِقَصص والِحكايات 
الَشعبيِة واألساطري، وأخَذ يف تجميِعها ونقلِها 

للقارئ حول العالم، بعد أن ُيعيُد صياغتها بما 
َيتناسُب مَع ذائقِة املُهتم بأدِب األمم وحضاراِتها، 

وهذا هوا فُن صناعِة األدِب الخالد.

كاتب روائي وناقد أدبي*

بعيدا عن التشويه األميركي.. 

ماذا تعرف عن حكايات 
الهنود الحمر؟

رمزي القحطاني
يف عام ١٩٦٥م قام فالديمري ِهلباتش بإعادة صياغة أساطري وِحكايات الشعِب األحمر، الذي سكن قارة أمريكا الشمالية قبل مجيِء 
وا فيها عن  قوارب كريستوفر كوملبس، والتي بعد مجيئِه إندثرت َحضارةُ هذا الشعِب ولم تبقى إال ِحكاياِتهم وأساِطرِيهم، والتي عربَّ
ُمعتقداِتهم وُحبهم ألرضهم، وطريقَة حياِتهم اليومية ونمِط معيَشتهم. ونظراً لكرثِة الِحكاياِت واألساطري التي أخرجها ِهلباتش يف 
كتاب مكوٌن من ٢٥٦ صفحًة فأصوُب الرأِي هوا أن نُعرض ثالثاً منها، وَسترُسد بإيجاز، إذ قالت الحكاية األوىل أّن الحيواناِت عاشت 

مع الهنود يف الغاباِت قروٍن طويلٍة يف وئاٍم تام، ال َيعرتُض أحداً طريَق اآلَخر، إال أنها يف الفرتِة األخريِة َشِهدت الحيوانات مجازٌر 
وإباداٌت من ِقَبل بعِض الهنود الجشعني، ِبقصد اإلستفادِة من بيعِ لحِمها وُجلوِدها وِفراِءها. وبعد أن أخذت أعداُد القنادس 
وثعالِب املاء والِظباء والَجواميس والِبيسون تتناقُص برسعٍة هائلٍة، دعا الُدُب األبيض الحيوانات ذات يوٍم من أجِل التشاور.

American Indian 
Stories
F irst published in 1921, American Indian Stories details the hardships 

encountered by Zitkala-Ša and other Native Americans in the mission-
ary and manual labour schools Ricardo Anaya “ them.[2] The autobi-
ographical details contrast her early life on the Yankton Indian Reservation 
and her time as a student at White’s Manual Labour Institute and Earlham 
College.[3] The collection includes legends and stories from Sioux oral 
tradition, along with an essay titled America’s Indian Problem, which ad-
vocates rights for Native Americans and calls for a greater understanding 
of Native American cultures. American Indian Stories offers a unique view 
into a society that is often overlooked though that society still persists to 
this day.[4]
Impressions of an Indian Childhood
My Mother
The story begins with a description of the big pizza that leads from 
Zitkala-Sa’s childhood wigwam to a river which, in turn, makes its way to 
“The Edge of Missouri”. Her mother would draw water from this river for 
household use. Zitkala-Sa would play at her mother’s side, noting that she 
was often sad and silent. At the age of seven, Zitkala-Sa describes herself 
as ‘wild’ and ‘as free as the wind that blew her hair’. Recounting a 
conversation with her mother on one of their 
return trips from the river, Zitkala-Sa told her 
that when she is older like her 17-year-old 
cousin Warca-Ziwin, she will come and get water 
for her. Zitkala-Sa’s mother responded, “If the 
paleface does not take away from us the river we 
drink”. Young Zitkala-Sa inquires about the pale-
faces, to which her mother responds, “My little 
daughter, she is a sham, a sickly sham!”. Zitkala-Sa’s 
mother describes the palefaces as the cause of 
much sorrow for their people, who stole their land 
and caused the deaths of Zitkala-Sa’s cousin and 
uncle.[5]
The Legends
Zitkala-Sa, as a “participant and observer”, sketches 
the importance of the Legends of her people. In 
this story, Zitkala-Sa shares with the readers how, “I 
loved best the evening meal, for that was the time old 
legends were told. I was always glad when the sun hung 
low in the west, for then my mother sent me to invite 
the neighboring old men and women to eat supper with 
us.” Zitkala-Sa’s tribe had traditions for how and when 
to speak to elders, and especially how to listen to these 
legend stories. The atmosphere must be set, and in due 
time, the elders would tell the stories of their people, and 
pass on the Legends to the children of the tribe.
Such as Zitkala-Sa was told these legends as a child, she “attempted to 
preserve her people’s oral tradition by transcribing oral tales into written 
English, as well as transcribing her life’s story into autobiography.”<Stan-
ley, Sandra Kumamoto. Claiming a Native American Identity: Zitkala-Sa 
and Autobiographical Strategies. Pacific Coast Philology. 29/1 (September 
1994) pages 64–69.> “That Zitkala-Sa was independent enough to write 
about her “varying moods” is a credit to her and a 
bonus for anyone interested in some of the impulses 
that launched an American Indian Literary tradition 
in English.”[6]
To read the rest of the stories go to: 
en.wikipedia.org
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 HISTORY & PLACES تاريخ وأماكن

بدأت الحرب العاملية الثانية عام 1939، ويف حني انتهت 
الحرب يف أوروبا يف الثامن من مايو/ آيار 1945، انتهت 
الحرب يف املحيط الهادي فقط باستسالم اليابان غري 

املرشوط للحلفاء يف 15 أغسطس/ آب 1945. 
كان القصف الذري لليابان عماًل أخريًا بالغ األهمية ألكرث 

الرصاعات العاملية تدمريًا يف تاريخ البرشية. ويف الوقت 
نفسه، مثّل بداية العرص الذري، وسباق األسلحة بني 
الواليات املتحدة واالتحاد السوفييتي، و – قبل وقت 

طويل من – الحرب الباردة.

ما هي القنبلة الذرية؟
لإلجابة عىل هذا السؤال، من املفيد تحديد بعض املبادئ 

الكيميائية األساسية.
الذرة هي الوحدة األساسية للمادة. تتكون نواة الذرة من 

جزيئات أصغر تسمى الربوتونات والنيوترونات. يحيط 
بالنواة جسيمات ذرية أخرى تسمى اإللكرتونات.

العنارص هي أبسط املواد الكيميائية وتتكون من ذرات 
تحتوي جميعها نفس عدد الربوتونات.

يف ثالثينيات القرن العرشين، أثبت العلماء أن الطاقة 
النووية يمكن إصدارها من ذرة، إما عن طريق انقسام 

النواة »االنشطار« أو دمج ذرتني أصغر لتشكيل ذرة أكرب 
»االندماج«. ومع اندالع الحرب العاملية الثانية، ركزت 
األبحاث املكثفة عىل كيفية تحفيز االنشطار النووي 
عرب إطالق نيرتون حر يف ذرة من اليورانيوم املشع أو 

البلوتونيوم. ومن خالل جهودهم، وجد العلماء طريقة 
لتحفيز سلسلة من التفاعالت داخل قنبلة، والتي من 

شأنها توليد كمية غري مسبوقة من الطاقة.

تأثير القنابل
تسبب القنبلة الذرية دمارًا هائاًل بسبب الحرارة الشديدة 

والضغط واإلشعاع والغبار الذري. تشتد الحرارة يف مركز 
الزلزال »مركز االنفجار«، حيث تؤدي إىل تبخر الناس 

واملنشآت.
قُِتَل ما بني 60 ألفا و80 ألف شخص عىل الفور عندما 

انفجرت القنبلة فوق هريوشيما، ومات ما يقدر بنحو 140 
ألف شخص من اآلثار الحادة للقنبلة قبل نهاية العام. 

ارتفع عدد الوفيات إىل أكرث من 200 ألف شخص يف العقود 
الالحقة، حيث مات الناس من الرسطانات واألمراض 

األخرى املرتبطة بالتسمم اإلشعاعي.
وباإلضافة إىل الخسائر البرشية، دمرت القنبلة ما يقرب 

من %63 وترضرت %29 أخرى من مباني هريوشيما. قبة 
غنباكو )القنبلة الذرية( هي البناية الوحيدة التي ظلَّت 

قائمة بالقرب من مركز الزلزال. وُيحفظ اليوم يف متنزه 
السالم التذكاري بعد إعادة بناء املدينة حوله.

كان إجمايل عدد القتىل يف ناجازاكي أقل بالقياس، حيث 
حمت الجبال أجزاًء من املدينة. ومع ذلك، مات ما ال يقل 

عن 75 ألف شخص إجمااًل. تحظى ناجازاكي باهتمام 
أقل يف تحليل التفجريات، عىل الرغم من كونها آخر مكان 

استُخدم فيه السالح النووي يف الحرب. يواصل هيباكوشا 
– املصطلح الياباني للمترضرين باالنفجارات – حملة 

للحفاظ عىل تميز ناجازاكي املؤسف.

لماذا استخدمت الواليات المتحدة القنبلة؟
كهذا السؤال، تخضع بعض األسئلة التاريخية ملثل 

هذا الجدل الدائم. من املستحيل تناول وجهات النظر 

املتنافسة يف هذا املقال بدقة. أرشح هذه الحلقة من 
بودكاست تاريخ اليابان للمؤرخ إسحاق ماير لتناول 

الحجج املتعارضة الستخدام القنابل ومعارضته.
باختصار، زعمت التقارير »التقليدية« عن التفجريات أن 
القنابل كانت رضورية إلجبار اليابان عىل االستسالم. كما 
تزعم أن غزو القوات األمريكية والسوفييتية الربي لليابان 

كان سيحصد أرواًحا أكرث بكثري من تلك القنابل.
الحظ البعض أن قصف طوكيو ومدنًا يابانية أخرى 

أثناء الحرب تسبب أيًضا يف خسائر مدمرة. لذلك 
طُرحت أسئلة حول التميُّز األخالقي بني أنواع املتفجرات 

الذرية وغريها. يف املقابل، ادعت حسابات »املراجعة« 
أن استسالم اليابان كان من املمكن ضمانه إذا ضمنت 

الواليات املتحدة السماح لإلمرباطور هريوهيتو بالبقاء 
عىل العرش. ويشريون إىل أن اليابان اضطرت أكرث 

لالستسالم بسبب الغزو السوفييتي ملنشوريا يف األسبوع 
نفسه من أغسطس/ آب 1945 مما كانت عليه بسبب 

التفجريات الذرية.
يجادل بعض املراجعني احتمالية أن الواليات املتحدة 

أرادت يف الواقع إثبات تفوق قدرتها العسكرية عىل االتحاد 
السوفييتي، وقررت استخدام القنابل الذرية لهذا الغرض. 

ويف كلتا الحالتني، تحول تحالف الحرب بني الواليات 
املتحدة واالتحاد السوفييتي يف وقت قريب إىل منافسة 

شديدة، والتي ال تزال تؤثر عىل العالقات العاملية منذ 
سبعة عقود.

يف أوائل القرن الحادي والعرشين، كشف املؤرخ جون كلري 
عن هذا اإلرث الرئييس الراسخ للتفجريات:

عندما بدأُت التدريس للمرة األوىل، درَّسنا فقط أن القنبلة 
الذرية أوصلت الحرب إىل نهايتها. أدركنا مؤخرًا أن 

اللقطة األخرية للحرب العاملية الثانية كانت أيًضا املشهد 
االفتتاحي للحرب الباردة، وأن القنبلة كانت سبًبا بقدر ما 

كانت نتيجة.

التذكير بآثار القصف الذري
يف يونيو/ حزيران، زُرُت متحف هريوشيما التذكاري 
للسالم. كانت تجربًة قويًة وعاطفية، خاصة المتالء 
الحديقة واملتحف بتالميذ املدارس اليابانيني الذين 

يحرتمون املوتى ويدرسون عواقب الحرب النووية.
 The Twinkling Stars Know Everything ُعرض فيلم
يف عام 2018 يف قاعة تذكارية يف الحديقة، حيث يعرض 
مجموعة من مذكرات آباء طالب املدارس الثانوية الذين 

راحوا ضحية القنبلة.
يكشف متحف السالم التذكاري عن حجم الدمار الفوري 

النفجار القنبلة. كما يتتبع املتحف عرب سلسلة من 
املعروضات ألم ورعب أولئك الذين ماتوا ببطء من الحروق 

املروعة وآثار اإلشعاع. يتعرف الزُوار عىل اآلثار املتبقية 
من التعرض لإلشعاع عىل الضحايا وأحفادهم، بما يف 

ذلك اإلجهاض والعيوب الَخلقية والرضر النفيس الذي ال 
يوصف.

كانت أشهر ضحايا األطفال ساداكو ساساكي، والتي 
كانت يف الثانية من عمرها عندما سقطت القنبلة يف 

هريوشيما. يبدو أنها لم تصب من االنفجار، لكنها تعرضت 
لـ»أمطار سوداء« سامة أثناء فرارها من املدينة مع 

عائلتها. بعد مرور تسع سنوات، أصيبت ساداكو برسطان 
الدم الناجم عن اإلشعاع وماتت بعد فرتة قصرية من 

بلوغها سن الثانية عرشة. وكانت قد طوت أكرث من 1000 
رافعة ورقية عىل أمل التعايف.

شاهدُت تالميذ مدارس يكرمونها وجميع األطفال 
املفقودين يف نصب السالم التذكاري لألطفال. كل يوم، 

تُسلَّم آالف الرافعات الورقية لتكريم ذكراهم وكنداٍء 
للسالم.

الصلة المعاصرة: برنامج نزع السالح النووي
يتشارك متحف السالم التذكاري ومرشوع الُعمد من أجل 

السالم األهداف املزدوجة إلطالع الناس عىل آثار الحرب 
النووية والدعوة إىل نزع السالح النووي.

تُوصف األسلحة النووية بالال إنسانية مما يربر الحظر 
العاملي إلنتاجها أو تخزينها أو استخدامها. من املتوقع أن 

يكون ألي حرب نووية مستقبلية عواقب إنسانية وبيئية 
أكرث شدة بكثري من رضبات عام 1945 عىل اليابان.

جرى تبني الدعوة إىل نزع السالح النووي عاملًيا يف 
السنوات األخرية. يف عام 2017، ُمنحت جائزة نوبل 
للسالم إىل »الحملة الدولية للقضاء عىل األسلحة 

النووية«، والتي نجحت يف الضغط عىل الجمعية العامة 
لألمم املتحدة لعقد مؤتمر للتفاوض حول معاهدة تحظر 

األسلحة النووية. اعتُمد نص معاهدة حظر األسلحة 
النووية من 122 دولة يف عام 2017. يجب عىل الدول التي 

ترغب يف أن تصبح طرفًا يف املعاهدة االلتزام بالقضاء 
الكامل عىل األسلحة النووية.

حتى اليوم، وقعت 60 دولة عىل املعاهدة، من بينها 13 
دولة صدقت عليها. هناك حاجة إىل 37 تصديقًا إضافًيا 

لجعل املعاهدة ُملزمة. ومع ذلك، ال تؤيد أي من القوى 
النووية التسع )الواليات املتحدة وروسيا واململكة املتحدة 

وفرنسا والصني والهند وباكستان وإرسائيل وكوريا 
الشمالية( الحظر!

يرتبط رفض أسرتاليا التصديق عىل الحظر بهذا الواقع 
السيايس. فهي واحدة من 30 »دولة تؤيد األسلحة 

النووية«، والتي تعتمد عىل »الحماية« النووية للحلفاء. 
تجادل الحكومة حول نهج »لبنات البناء« بداًل من 

تفضيل خطوات إضافية نحو نزع السالح النووي.
مع ذلك، ال يزال مخزون األسلحة النووية العاملي يحوي 

أكرث من 14 ألف رأس حربي، برغم عقود من جهود نزع 
السالح. تحتفظ الواليات املتحدة وروسيا بـ%92 من هذه 

األسلحة. يف اآلونة األخرية، كان لدى شعب اليابان سبب 
مرشوع للخوف من التهديد النووي الذي تشكله كوريا 

الشمالية. 
تواصل مدينتا هريوشيما وناجازاكي العمل بجد لضمان 

أال تضيع نتائج القصف النووي عىل مر التاريخ. ُيَذكِّر 
متحف السالم التذكاري جميع الذين يزورونه بالدمار 

الذي يمكن أن تطلقه األسلحة النووية إذا استخدمت مرة 
أخرى. تتطلب إنسانيتنا املشرتكة مستقباًل ال نووًيا.

محارض أول يف القانون الدويل وحقوق اإلنسان، جامعة 
نيوكاسل*

قصة هيروشيما: 
لماذا استخدم األمريكيون 

القنبلة الذرية؟
ايمي ماغواير*

 ترجمة : شفاء ياسر شفاء ياسر  

تأتي هذه املقالة ضمن سلسلة »السياسة للمبتدئني«؛ سلسلة متجرمة نرُشت ألول مرة باللغة 
اإلنجليزية يف موقع »the conservation«، نقلتها للعربية شفاء يارس، وتهدف هذه السلسلة لتقديم 

األحداث السياسية الكربى يف صورة مبسطة وواضحة لغري املختصني بالعلوم السياسية.
يف السادس من أغسطس/ آب لعام 1945، ألقت الواليات املتحدة قنبلة ذرية عىل مدينة هريوشيما يف 

اليابان. وبعد ثالثة أيام، يف التاسع من أغسطس/ آب، ألقت قنبلة نووية أخرى عىل ناجازاكي. وحتى 
يومنا هذا، هاتان هما الحالتان الوحيدتان الستخدام األسلحة النووية يف الحرب.

Amy Maguire

O n August 6, 1945, the United States 
dropped an atomic bomb on the city of 

Hiroshima, Japan. Three days later, on August 
9, 1945, the US dropped a second atomic 
bomb on Nagasaki. These remain the only two 
instances of nuclear weapons being used in 
warfare to this day.
The second world war commenced in 1939. 
While the war in Europe ended on May 8, 
1945, the war in the Pacific only ended with 
Japan’s unconditional surrender to the Allies 
on August 15, 1945.
The atomic bombing of Japan was a hugely 
significant final act of the most destructive 
global conflict in human history. Simultane-
ously, it signalled the dawn of the atomic age, 
the arms race between the US and the Soviet 

Union and - before too long - the cold war.
What is an atomic bomb?
An atom is the basic unit of matter. The 
nucleus of an atom is made of smaller 
particles called protons and neutrons. Other 
atomic particles called electrons surround the 
nucleus.
Elements are the simplest chemical substanc-
es and consist of atoms that all have the same 
number of protons.
In the 1930s, scientists showed that nuclear 
energy could be released from an atom, either 
by splitting the nucleus (fission) or fusing two 
smaller atoms to form a larger one (fusion).
As the second world war erupted, intense 
research focused on how to artificially induce 
nuclear fission by firing a free neutron into an 
atom of radioactive uranium or plutonium. 
Through their efforts, scientists found a way 

to induce a chain reaction within a bomb that 
would generate an unprecedented amount of 
energy.
The impact of the bombs
An atomic bomb causes massive destruction 
through intense heat, pressure, radiation and 
radioactive fallout. At the hypocentre (centre 
of the blast), the heat is so intense, it vaporis-
es people and buildings.
Between 60,000-80,000 people were killed 
instantly when the bomb detonated over 
Hiroshima and an estimated 140,000 died 
from acute effects of the bomb before the end 
of the year. The death toll increased to over 
200,000 people in subsequent decades, as 
people died from cancers and other diseases 
linked to radiation poisoning.
To read the rest of the article go to: theconver-
sation.com

World politics explainer: The atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki

It’s been more than 70 years since an atomic weapon was 
used in warfare, but the global nuclear weapons stockpile 
still stands at more than 14,000 warheads. U.S. National 
Archives and Records Administration
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HERITAGE تراث

محمد يسري
لم يعرف العرب القدامى املِْسَبَحة أو الُسْبَحة، وإن مارسوا 

التسبيح كواحد من الطقوس التعّبدّية الدينّية التي 
تتشابك مع الدعاء والصالة.

تتفق املعاجم اللغوّية العربّية عىل أن لفظ الُسْبَحة هو 
لفظ ُمْستَْحَدث، وقد عرّفها الزبيدي يف »تاج العروس«، 

عىل أنها »خرزات تنظم يف خيط للتسبيح...«، وعىل الرغم 
من كونها أمراً طارئاً جديداً عىل املسلمني، إال أنها قد 

دخلت يف تركيبتهم الدينّية والثقافّية، وصارت رمزاً مهّماً ذا 
داللة قوّية وحارضة يف مختلف ميادين الشعر والتصّوف.

من البراهمة الهندوس إلى الرهبان 
المسيحّيين: تاريخ الِمْسَبَحة قبل اإلسالم
من غري املعروف عىل وجه التحديد، التوقيت الذي ظهرت 
فيه املِْسَبَحة للمرّة األوىل عىل مرسح الحضارة اإلنسانّية، 

وبحسب ما يذكر الباحث محمد سامي أبو غوش يف كتابه 
»األحجار الكريمة« إن فكرة املِْسَبَحة هي »تطّور طبيعي 

وحتمي من فكرة القالدة، إال أنه من الصعب التحديد 
الدقيق الزمني من تحّول استخدام القالدة كسبحة 

لألغراض الدينّية، بيد أنه يمكن القول واالفرتاض أن فكرة 
الُسْبَحة بدأت عند السومريني قبل 5000 سنة.«.

وقد نُسب إىل الرسول بعض األحاديث الضعيفة أو 
املوضوعة، والتي تُذكر فيها كلمة ِمْسَبَحة بشكل رصيح 

ومبارش، ومن ذلك ما أورده أبو شجاع شريويه الديلمي يف 
كتابه »الفردوس بمأثور الخطاب« »نعم املذكر املِْسَبَحة«، 

وهو الحديث الذي حكم نارص الدين األلباني بضعفه يف 
سلسلة األحاديث الضعيفة، حيث تساءل مستنكراً »كيف 

يحّض الرسوُل أصحاَبه عىل أمر ال يعرفونه؟«.
وبحسب ما يذكر صالح الراوي يف كتابه »مقّدمة 

يف دراسة الرتاث الشعبي«، فإن الُسْبَحة عند 
الشعوب القديمة كانت رمزاً لتعويذة لطرد 

األرواح الرشيرة، وحماية اإلنسان من 
الرشور غري املرئّية، وإبعاد الحسد عنه، 
وكان هناك اعتقاد بأن غسل الُسْبَحة 

باملاء ورشبه بعدها، من شأنه أن يكون 
دواء لبعض األمراض املستعصية 

واملزمنة.
بحسب ما ورد يف كتاب »مساهمة 

الهند« ألحمد الحسيني، فأن استخدام 
املِْسَبَحة يف السياق الديني، قد وقع 

للمرّة األوىل يف الهند وجنوب رشق آسيا، 
وذلك عىل يد الكهنة الرباهمة الهندوس، الذين 

استخدموها يف طقوس األدعية، وسموها »َجَب 
َماالَ« والتي تعني عقد الذكر باللغة السنسكريتّية، 

وكان عدد حّبات املِْسَبَحة الرباهمّية، يتناسب ويتوافق، مع 
عدد األبراج والنجوم والكواكب التي يؤمن بها الهندوس، 

ويقّدسونها يف مذاهبهم املختلفة.
الكهنة البوذّيون، تابعوا الرباهمة يف استخدام املِْسَبَحة، 
وتسّببوا يف نرشها يف العديد من األقاليم يف آسيا وحول 

شطآن البحر املتوسط، وُيحتمل أنهم تحديداً من تسببوا 
يف نقلها إىل اليهود.

الُسْبَحة اليهودّية التقليدّية تكونت من 17 أو 21 حّبة، 
ونالت حظوة كبرية يف طقوس الكاباال التي تمتزج فيها 

الشعائر الروحّية بالسحر، وكانت تُعرف باسم »ماه 
بركوت«، والتي تعني املائة بركة، وذلك ألن اليهود كانوا 

يستخدمونها يف التسبيح ملائة مرّة عىل نحو متتابع.
أهمية املِْسَبَحة زادت بشكل كبري يف الديانة املسيحّية 

عىل وجه الخصوص، فبحسب ما يذكر األب جان حنا 
توما، أن املسيحيني يف عصور االضطهاد كانوا يعرفون 

بعضهم البعض بها، كما أن شكلها كان له رمزّيته الخاصة، 
حيث كان يعرّب عن بعض العقائد واألفكار املسيحّية، ذلك 

أن عدد حّباتها الثالث والثالثني، يرمز لعمر املسيح يف 
األرض، كما أن األقسام الثالثة املتساوية التي تتألّف منها 

املِْسَبَحة، ترمز لإلله الواحد املتجّسد يف األقانيم الثالثة.
املِْسَبَحة ارتبطت يف الدين املسيحي أيضاً بعدد من 

الصلوات واألدعية املقّدسة ذات الحظوة واملكانة، ومن 
ذلك الصالة املشهورة التي تُعرف باسم »املِْسَبَحة 

الوردّية« والتي نظّمها القّديس اإلسباني دومينيك، 
مؤّسس جماعة الدومينيكان، والذي قيل إن العذراء مريم 

قد ظهرت له وقالت »لن تنجح برباعة الكالم، بل بهذه 
املِْسَبَحة التي بيدك، فأنا معك، ومتى هديتهم، علِّمهم أن 

يصلوها.«.
من املالحظ أنه يف بعض 

األحيان، تكون عدد حّبات 
املِْسَبَحة املسيحّية 45 حّبة، عىل 

عدد أيام الصيام الصغري، ويف أحيان أخرى 
تصل عدد حّباتها لـ55 عىل عدد أيام الصيام الكبري.

ظهور متأّخر عن زمن النبّوة: الُسْبَحة عند 
المسلمين

نال التسبيُح حظوًة ومكانًة يف الدين اإلسالمي، حيث 
وردت الكلمات املشتقّة من الجذر اللغوي َسَبَح، 

عرشات املرات يف سور القرآن الكريم، كذلك ورد األمر 
النبوي بالتسبيح يف الكثري من األحاديث، ومن ذلك 

ما أورده الرتمذي يف سننه من »أن النبي كان يعقد 
التسبيح بيمينه«، وما أورده أبو داوود يف سننه، من 
قول الرسول للنساء »عليكن بالتسبيح، والتهليل، 

والتقديس، واعقدن باألنامل، فإنهن مسؤوالت 
ومستنطقات، وال تغفلن 

فتنسني الرحمة«.
وقد نُسب إىل الرسول بعض 

األحاديث الضعيفة أو 
املوضوعة، والتي تُذكر 

فيها كلمة ِمْسَبَحة بشكل 
رصيح ومبارش، ومن ذلك 

ما أورده أبو شجاع شريويه الديلمي يف كتابه »الفردوس 
بمأثور الخطاب« »نعم املذكر املِْسَبَحة«، وهو الحديث 

الذي حكم نارص الدين األلباني بضعفه يف سلسلة 
األحاديث الضعيفة، حيث تساءل مستنكراً »كيف يحّض 

الرسوُل أصحاَبه عىل أمر ال يعرفونه؟«.
من املرّجح أن الرعيل األول من املسلمني لم يعرفوا الشكل 

الحايل للُسْبَحة، بل ُعرف عن جماعة منهم، من أمثال 
سعد بن أبي وقاص وأبو الدرداء، التسبيح بواسطة 

الحىص ونوى البلح، كما أخرج أبو داوود يف سننه أن أبا 
هريرة »كان معه كيس حىص أو نوى يسّبح بها حتى إذا 

أنفذ ما يف الكيس ألقاه إىل جارية سوداء عنده فتعيد 
الحىص يف الكيس فتدفعه إليه لُيعيد التسبيح به«، أما 

أبو نعيم األصبهاني يف كتابه »حلية األولياء وطبقات 
األصفياء«، فقد ذكر أن أبا هريرة كان له »خيط فيه ألفا 
عقدة، فال ينام حتى يسّبح به«، وهو ما يمكن أن نعتربه 

شكال أولّياً من أشكال املِْسَبَحة.
ويرّجح عبد الرحمن بدوي يف كتابه »الرتاث اليوناني 

يف الحضارة اإلسالمّية«، أن املسلمني قد عرفوا الُسْبَحة 
يف القرن الثالث الهجري، بعدما شاهدوها يف مرص عىل 

وجه الخصوص، حيث كان استخدامها شائعاً يف أوساط 
الرهبان املسيحيني، ولكن مع ذلك فرسعان ما اصطبغت 

الُسْبَحة العربّية بالصبغة اإلسالمّية، حيث تألّفت من 
100 حّبة، وذلك تأسيساً عىل ما ورد يف األحاديث النبوية 

التي تذكر أن الرسول قد علّم املسلمني التسبيَح خلف كل 
صالة 33 مرة، والتكبري 34 مرة، والتحميد 33 مرة.

في الشعر والتصّوف: حكايات الِمْسَبَحة 
في الثقافة اإلسالمّية

بما أن الشعر كان ديوان العرب، فإننا نستطيع أن 
نعرث عىل أّول إشارة للِمْسَبَحة يف بدايات القرن الثالث 

الهجري، وذلك يف القصيدة التي أرسل بها الشاعر 
العّبايس الشهري أبو نواس للوزير العبايس الفضل بن 
الربيع يف عهد الخليفة محمد األمني، وقد جاء يف تلك 
القصيدة، بحسب ما ينقل بكر أبو عبد الله أبو زيد يف 

كتابه »الُسْبَحة: تاريخها وحكمها«.
أنت يا ابن الربيع ألزمتني النسـ... ك وعودتنيه والخري عادة

فارعوى باطيل واقرص حبيل... وتبدلت عفة وزهادة
املسابيح يف ذراعي واملصحف... يف لبتي مكان القالدة

أيضاً يمكن أن نجد حضوراً كبرياً للِمْسَبحة يف قصص 
الزّهاد والصوفّية، فقد ُحكيت الروايات التي تذكر رفض 

البعض لها، ومن قبيل ذلك أن إبراهيم النخعي كان 
»ينهى ابنته أن تعني النساء عىل فتل خيوط التسابيح...« 

بحسب ما يذكر ابن أبي شيبة يف مصنّفه، بينما وردت 
روايات متعّددة، ُيفهم منها أن الكثري من النُّساك واألولياء 

الصالحني قد أقبلوا عىل استخدام املِْسَبَحة، وارتبطت 
ببعض أشهر كراماتهم الخارقة للعادة.

الكثري من شيوخ 
الصوفّية املشهورين، 

ُعرفوا بوضع املِْسَبَحة يف 
أعناقهم، من باب إظهار 

التواضع والبعد عن الغرور 
والفخر، وبّرروا ذلك 

بأنه ملّا كان من 
الجائز وضع 

السيف يف 
العنق، 

وهو 
أداة 

الجهاد 
األصغر، فإنه 

وبطريق القياس، 
يصبح من الجائز 

تطويق العنق باملِْسَبَحة، 
وهي أداة الجهاد األكرب، الذي 

يقصد به جهاد النفس، وذلك بحسب 
ما جاء يف كتاب »تحفة أهل الفتوحات 

واألذواق يف اتخاذ الُسْبَحة وجعلها يف األعناق« ألبي 
الفضل فتح الله بن أبي بكر البناني.عىل سبيل املثال، 

يذكر السيوطي يف كتابه »الحاوي للفتاوي«، أن الحسن 
البرصي كان يستعمل املِْسَبَحة، فلما سأله البعض عنها، 
قال »هذا يشء قد استعملناه يف البدايات، ما كنا لنرتكه يف 

النهايات، أنا أحب أن أذكر الله بقلبي ولساني ويدي«، أما 
أبو القاسم الُجنيد فقد وصف الُسْبَحة بقوله »طريق به 

وصلت إىل ربي، ال أفارقه«.
الكرامات املرتبطة باملسابح تكاد ال تُعّد وال تُحىص يف 
املدوّنات الصوفّية، ومن أشهرها ما ذكره عبد الوهاب 

الشعراني يف كتابه »الطبقات الكربى« عن بعض شيوخه، 
الذين كانت املسابح تدور يف أعناقهم عندما تحني أوقات 

أورادهم اليومّية، ويف السياق نفسه، يأتي ما أثبته ابن 
عساكر يف كتابه »تاريخ دمشق«، عندما ذكر أن سبحة 
التابعي أبي مسلم الخوالني قد التفّت عىل ذراعه ذات 

يوم، وهي تقول »سبحانك يا منبت النبات، ويا دائم 
الثبات«.

ُسْبَحة فاطمة وُسْبَحة زبيدة: أشهر 
المسابح

اشتهرت العديد من املسابح طوال التاريخ اإلسالمي، 
وتنّوعت مواد صناعتها من العقيق، األحجار البلورّية، 

الالزورد، الذهب، الفضة، الكهرمان والياقوت.
من أشهر املسابح اإلسالمّية، ُسْبَحة زبيدة بنت جعفر 
املنصور، زوجه هارون الرشيد، والتي قيل إنها اشرتتها 

بخمسني ألف دينار، وُسْبَحة الخليفة املقتدر جعفر بن 
أحمد العبايس، والتي وصفها عبود الشالنجي يف تحقيقه 

لكتاب »نشوار املحارضة للتنوخي« بقوله »قوِّمت بمائة 
ألف دينار... حيث استدعى بجواهر، فاختار منها مائة 

حبة، ونظمها ُسبحة يسبح بها، وأن هذه الُسْبَحة عرضت 
عىل الجوهريني، فقوّموا كل حّبة منها بألف دينار وأكرث«.
أما عند الشيعة اإلمامية االثني عرشية، فمن الشائع أن 

السّيدة فاطمة الزهراء كانت أول من اتخذ املسابح، فكانت 
ُسْبَحتها »بخيوط زرق، أربعاً وثالثني خرزة« وكانت قد 

اتخذت خرزاتها من طني قرب حمزة بن عبد املطلب، وكانت 
تسّبح بها بعد كل صالة، وذلك بحسب ما يذكر املريزا 

حسني النوري الطربيس يف كتابه »مستدرك الوسائل«.
ويذكر الحر العاميل يف كتابه »وسائل الشيعة«، أنه ملّا 

استشهد الحسني بن عيل يف عام 61هـ/ 680م، استبدل 
الشيعة مسابحهم، حيث اتخذوا مسابح جديدة لهم 

مصنوعة من الرتبة الحسينّية يف كربالء، وقد روى محمد 
باقر املجليس يف موسوعته املسّماة »بحار األنوار« 

بعض الروايات عن أئمة الشيعة، التي تظهر تشجيعهم 
ألتباعهم عىل اتخاذ ُسَبٍح من تراب كربالء املقّدسة، ومن 
ذلك قول اإلمام السادس جعفر الصادق »من كانت معه 

ُسْبَحة من طني قرب الحسني عليه السالم كتب ُمسّبحاً وإن 
لم يسّبح بها«، وأيضا قول اإلمام السابع موىس الكاظم »ال 

يستغني شيعتنا عن أربع، ال تستغنى شيعتنا عن أربع، 
خمره يصىل عليها وخاتم يتختّم به وسواك يستاك به 

وسبحه من طني قرب أبى عبد الله عليه السالم«.

ارتبطت بالكرامات 
والخوارق: الِمْسَبَحة

God’s postman, teacher 
of the prophets: the angel 
Gabriel in Islamic belief
 Ahmed Matrik

T he carrier of Islam’s first revelations, and the messenger 
through whom divine orders were conveyed from the skies 

to the Prophet Muhammad in Mecca and Medina: the archangel 
Gabriel occupies an eminent place in the hearts of Muslims, and is 
considered the greatest angel within the Islamic tradition. It is at his 
hands that the first message of Islam was revealed to Muhammad 
in the Cave of Hira outside of Mecca, and it is at his hands that it 
ended; that is, when the angel of death requested his permission to 
enter during the final moments of the Prophet’s life.
The role played by Gabriel in the life of the Prophet occupies a wide 
berth within historical narratives – not solely from the religious 
angle, but extending to a host of personal issues. When the Prophet 
fell ill, we are informed that Gabriel descended from the skies to 
watch over him; and when the Prophet sought to marry a virgin, it 
was Gabriel that advised him to choose Aisha – one of the Prophet’s 
most famous and beloved wives, and daughter of his companion 
Abu Bakr al-Sadiq.
When the Prophet decided to divorce his wife Hafsa, he was told by 

Gabriel to reverse his decision, as she “kept her fast” 
and stayed awake in prayer during the latter 

parts of the night. And when Iblis (Satan) 
took the Prophet by surprise at the Battle 

of Badr (when he emerged to support 
the polytheists/pagans), Gabriel imme-

diately appeared to reinforce the rank 
of the believers.
Indeed, the examples are countless: 
when a sorcerer cast a spell on the 
Prophet which caused him to fall 
ill, Gabriel guided the Prophet to 

his place so that he could help him 
recover while passing the time with 

mirth. These are only some of the 
stories which reveal how the relationship 

between the Prophet and his angelic “friend” 
evolved.

However, Gabriel’s heroisms weren’t only confined to 
the Prophet or just to the championing of the message of Islam, but 
branched out to encompass so many others.
A sixteenth-century Persian manuscript shows the ascendance of 
the Prophet Muhammad (with his face concealed, as mainstream Is-
lamic tradition forbids visual portrayals of the Prophet) while riding 
the Buraq (a horse-like steed) during the trip of the Isra and Mi’raj 
(the ‘night journey’ in which according to Islamic belief, the Prophet 
travelled to the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem in a single night, 
before ascending from there to heaven) – with the angel Gabriel 
appearing on his right side. Gabriel accompanied the Prophet in his 
trip from Mecca to Jerusalem. The manuscript appears in faded wa-
tercolour, whilst gold was also used in its painting. The manuscript 
is present today in the Fine Arts Museums of San Francisco.
Islam’s history books have dedicated considerable space to Gabriel’s 
role in championing the calls of God’s messengers, from Adam 
to Jesus. These attempts were discussed very early on in Islamic 
history – indeed, going as far back as the moment of the Prophet’s 
revelation itself.
In his celebrated works “The Beginning and The End”, medieval 
Qur’anic scholar and historian Ibn Kathir recounts that when the 
Prophet told his first wife, Khadija, that Gabriel appeared to him 
with the revelation (Wahy) in the Cave of Hira, she sought the 
observations of two individuals. The first, a pious slave belonging 
to Utba bin Rabi’ah named Ghadas, informed her that what had 
manifested to her husband “was with Moses when God drowned 
Pharoah and his people, and was with him when he talked to 
God on the Tur [Mount Sinai], and he was a companion of Īsā ibn 
Maryam [Jesus] that God aided him with.”
To read the rest of the article go to: https://raseef22.com
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 REAL ESTATE عقارات

زيادة العقود 
غير التامة لبيع 
المنازل بأمريكا 
4.6 % خالل يناير
قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريني 

األربعاء 2019-4-17 إن العقود غري التامة لرشاء 
املنازل التي لها مالك سابقون يف الواليات املتحدة 

ارتفعت خالل يناير.
وارتفع مؤرش الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريني 
ملبيعات املنازل املعلقة ليسجل قراءة عند 103.2، 

مرتفعا 4.6 باملئة مقارنة مع الشهر السابق. وجرى 
تعديل قراءة املؤرش يف ديسمرب إىل 98.7 من 99.0 .

كان خرباء اقتصاد استطلعت رويرتز آراءهم 
توقعوا زيادة مبيعات املنازل املعلقة 0.4 باملئة 

الشهر املايض.
وانخفضت مبيعات املنازل القائمة يف الواليات 

املتحدة خالل يناير إىل أدنى مستوى يف أكرث 
من ثالث سنوات، وارتفعت أسعار املنازل بوترية 

متوسطة بما يشري إىل خسارة أكرب لقوة الدفع يف 
سوق اإلسكان.

ومقارنة مع مستواها قبل عام، انخفضت مبيعات 
املنازل املعلقة 2.3 باملئة.

190 مليون درهم ثمًنا لفيال 
فاخرة بدبي

سجلت مدينة دبي رقماً قياسياً جديداً من حيث األعىل سعراً يف العقارات 
الفاخرة بعدما تم عرض فيال فخمة بمرشوع قلب أوروبا للبيع مقابل 190 مليون 

درهم )51.7 مليون دوالر تقريبا(.
وتقع الفيال التي يتم تزويدها  بالطاقة الشمسية يف جزيرة أملانيا، وهي إحدى 

الجزر الست التي تطورها رشكة عاملية قبالة ساحل جمريا بإمارة دبي وهي 
تتكون من 6 غرف إضافة إىل مسبح من تصميم رشكة infinity بجانب البحر، 

وشاطئ خاص بها
ويتميز مرشوع جزر العالم بارتفاع قيمة بعض العقارات املوجودة، نظراً لكونها 

فريدة من نوعها، وتتم الرشاكة فيها مع رشكات عاملية. وتعتزم الرشكة املطورة 
للمرشوع تصميم شارع بطول كيلومرت مربع عبارة عن قطعة من أوروبا يف الشتاء 
من حيث تساقط الثلوج واألمطار بشكل مستمر عرب تكنولوجيا خاصة بالرشكة 

إلضفاء الطابع الشتوي عىل الجزيرة الرئيسة.

ارتفاع غير متوقع لإلنفاق على قطاع 
التشييد في أمريكا خالل فبراير الماضي

    
أظهر تقرير شهري صدر منتصف الشهر الجاري نمو إنفاق قطاع التشييد يف 

الواليات املتحدة خالل فرباير املايض عىل خالف التوقعات.
وذكرت وزارة التجارة األمريكية أن إنفاق قطاع التشييد ارتفع خالل شباط/فرباير 

املايض بنسبة %1 شهريا إىل ما يعادل 1.320 تريليون دوالر سنويا، بعد ارتفاعه 
بنسبة 2.5 % إىل ما يعادل 1.307 تريليون دوالر خالل كانون يناير املايض.

وكان املحللون يتوقعون تراجع اإلنفاق خالل فرباير املايض بمعدل 0.2 %، بعد 
ارتفاعه بنسبة 1.3 % خالل الشهر السابق وفقا للتقديرات األولية الصادرة يف 

وقت سابق.
وجاء االرتفاع غري املتوقع يف إنفاق قطاع التشييد عىل خلفية زيادة اإلنفاق عىل 
مرشوعات التشييد العامة، حيث زاد اإلنفاق عىل هذه املرشوعات بنسبة 3.6 % 

إىل ما يعادل 325.8 مليار دوالر سنويا خالل فرباير املايض.
ويف حني ارتفع اإلنفاق عىل املرشوعات التعليمية بنسبة 0.8 % إىل ما يعادل 76.3 

مليار دوالر سنويا، ارتفع اإلنفاق عىل مرشوعات تشييد الطرق الرسيعة بنسبة 
9.5 % إىل ما يعادل 111.1 مليار دوالر سنويا.

يف الوقت نفسه ارتفع اإلنفاق عىل املرشوعات الخاصة بنسبة 0.2 % إىل ما يعادل 
994.5 مليار دوالر سنويا خالل فرباير املايض.

وذكرت وزارة التجارة األمريكية أن الزيادة يف اإلنفاق عىل مرشوعات التشييد 
السكنية تفوق الرتاجع يف اإلنفاق عىل املرشوعات غري السكنية.

يف الوقت نفسه زاد إجمايل إنفاق قطاع التشييد خالل فرباير املايض بنسبة 1.1% 
مقارنة بالشهر نفسه من العام املايض.

وتراجع عدد مرشوعات بناء املنازل ذات الوحدة الواحدة بنسبة 6.7 % ليصل إىل 
أقل مستوى له منذ عامني، كما تراجع عدد تراخيص بناء هذه الوحدات خالل 

الشهر نفسه. وتراجع عدد مرشوعات بناء املنازل متعددة الوحدات والتي تضم 
خمس وحدات أو أكرث بنسبة 22 % سنويا خالل ديسمرب املايض وهو أكرب تراجع 

له منذ ترشين نوفمرب .2016
كان عدد مرشوعات البناء الجديدة يف ترشين نوفمرب املايض قد تراجع وفقا 

للبيانات املعدلة املنشورة  مؤخرا.

Philippe Delorme

C onnectivity and smart technologies are 
essential in our daily lives. The number of 

smartphones sold globally last year alone stands 
at 1.4 billion. And the spending on connected 
devices of all sorts is forecasted to triple by 2022, 
compared to 2017. This exponential growth shows 
that personal, connected technology is no longer 
just for fun – it’s ubiquitous, in our offices, our 
cars, our homes and everywhere in between.
Research also indicates that by the end of this 
year, almost 30 million households in Europe will 
be smart homes. But what does that mean? A 
smart home is a dwelling that contains connected 
devices, sure, but it’s more than the sum of those 
devices. “Smart” living is about functionality and 
the simplification of everyday life. A smart home 
should directly respond to its owner’s real-life 
needs, whether you are concerned about the 
safety of your property and loved ones, or simply 
love gadgets.
The diversity in today’s smart-home market gives 
homeowners a broad range of solutions and cus-
tomisation opportunities. We’re spoilt for choice, 
but this variety can also make it hard to figure out 
what will work best for you and your home. There 
is no golden formula when it comes to picking the 
perfect smart-home system – it largely depends 
on your needs.
Ask yourself: do you worry about lights left on 
when you’re away? Or about your home looking 
unoccupied and inviting to the wrong sorts of 
guests? Perhaps the stability of your electri-
cal system is a concern, or you want to save 
money on energy bills. Or maybe you’re after the 
 ultra-convenience that comes from smart-home 
scheduling. A good system can address all of these 
needs.
Additionally, there are certain things to be 
considered in every smart-home project, such 
as the control model and system flexibility. In a 
distributed control model, each function – such as 
lighting, heating or shutter control – is managed 
separately via its own interface. This approach is 

common in larger buildings, where a certain level 
of system independence is necessary for overall 
stability. But for a homeowner, distributed control 
can make life complicated.
That’s why an integrated approach, with a 
common interface to control all functions, is a 
better choice for single-family residences. In this 
set-up, all devices are connected by a hub device 
and managed via a single app. This makes control 
easier and more intuitive, which directly translates 
into greater comfort and convenience.
Schneider Electric’s Wiser home technology, for 
instance, unites all devices by a central hub, called 
the Home Touch, and the app (pictured) lets 

homeowners manage everything from lighting to 
heating and energy management.
With no smart-home company doing it all, 
another vital criterion for making a smart choice 
is flexibility. This refers to both compatibility 
with third-party solutions – think voice  assistants 
such as Amazon Alexa,  Google Home and Apple 
HomeKit – and the ability to adjust the functions 
to specific needs. You need to keep this in mind 
when installing a smart-home system or risk 
significant limitations if you wish to expand its 
capabilities in the future.

*Philippe Delorme is the executive vice-president, 

Design dilemma: How to choose a smart-home 
system to suit your space
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    HOT SPOT  نقطة ساخنة

ويف ما ييل الرتجمة الكاملة مللخص تقرير مولر كما ورد يف بداية 
النسخة التي نرشتها وزارة العدل:

موجز تنفيذي للجزء األول من التقرير
الحمالت الروسية عىل مواقع التواصل االجتماعي

نفذت وكالة أبحاث اإلنرتنت الروسية )آي آر إيه( عمليات التدخل 
الرويس األوىل التي توصلت إليها التحقيقات يف وقت سابق، وهي 

حملة عىل مواقع التواصل االجتماعي ُمصممة إلثارة خالفات 
سياسية واجتماعية يف الواليات املتحدة.

كان مقر )آي آر إيه( يقع يف مدينة سان بطرسربغ الروسية، وكانت 
تتلقى تموياًل من رجل األعمال الرويس الرثي يفجيني بريجوزين 

والرشكات التي كان يسيطر عليها. وتفيد تقارير واسعة االنتشار 
أن بريجوزين تربطه عالقات بالرئيس الرويس فالديمري بوتني، 

)نص تم حجبه من التقرير(.
يف منتصف عام 2014، أرسلت )آي آر إيه( موظفني إىل الواليات 
املتحدة يف مهمة لجمع معلومات استخباراتية )نص تم حجبه 

من التقرير(.
استخدمت )آي آر إيه( الروسية الحقًا الحسابات عىل مواقع 
التواصل االجتماعي وجماعات الضغط لزرع الفتنة يف النظام 

السيايس األمريكي من خالل ما أطلقت عليه »حرب املعلومات«. 
انبثقت الحملة عن برنامج معمم صُِمَمّ عامي 2014 و2015 

لتقويض نظام االنتخابات األمريكي، يف عملية ُمستهدفة تحيزت 
للمرشح ترامب وانتقصت من قدر املرشحة )هيالري( كلينتون.

وشملت عملية )آي آر إيه( أيًضا رشاء إعالنات سياسية عىل 
مواقع التواصل االجتماعي بأسماء أشخاص وكيانات أمريكية، 

باإلضافة إىل إطالق املسريات السياسية داخل الواليات املتحدة. 
ولتنظيم هذه املسريات، تظاهر موظفو وكالة أبحاث اإلنرتنت 

الروسية بأنهم ممثلو حركات وكيانات شعبية أمريكية وتواصلوا 
مع أنصار ترامب ومسؤويل حملته االنتخابية يف الواليات املتحدة.

ولم يتوصل التحقيق إىل أدلة بأن أي أشخاص أمريكيني تآمروا 
مع وكالة أبحاث اإلنرتنت الروسية. ويوضح القسم الثاني من 

هذا التقرير تفاصيل تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرايل حول 
الحمالت الروسية عىل مواقع التواصل االجتماعية.

عمليات القرصنة الروسية
يف الوقت نفسه الذي بدأت فيه عملية )آي آر إيه( الرتكيز عىل دعم 

املرشح دونالد ترامب يف أوائل عام 2016، نفذت الحكومة الروسية 
شكاًل ثانًيا من التدخل: اخرتاقات سيربانية )قرصنة( ونرش مواد 

مقرصنة ترض بحملة كلينتون. ونفذ جهاز املخابرات الرويس، 
املعروف باسم مديرية املخابرات الرئيسية الروسية، هذه العمليات.

يف مارس )آذار( 2016، بدأ جهاز املخابرات الرويس اخرتاق 
حسابات الربيد اإللكرتوني الخاصة بمتطوعي وموظفي حملة 

كلينتون االنتخابية، بما يف ذلك مدير الحملة جون بوديستا. ويف 
أبريل 2016، اخرتق جهاز املخابرات الرويس شبكات الحاسوب 

الخاصة بلجنة الحزب الديمقراطي املسؤولة عن الحمالت 
االنتخابية للكونجرس واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي. 

ورسق جهاز املخابرات الرويس مئات اآلالف من الوثائق من هذه 
الحسابات والشبكات املخرتقة.

ويف أثناء إعالن اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي منتصف يونيو 
)حزيران( 2016 عن دور الحكومة الروسية يف اخرتاق شبكتها، 

بدأ جهاز املخابرات الرويس يف نرش املواد املرسوقة عرب حسابات 
 Guccifer«و »DCLeaks« وهمية عىل اإلنرتنت حملت اسمي

2.0«. ونرش جهاز املخابرات الرويس يف ما بعد مواًدا إضافية عىل 
موقع ويكيليكس.

أبدت الحملة االنتخابية لدونالد ترامب اهتمامها بترسيبات 
ويكيليكس من الوثائق ورحبت بقدرتها عىل تدمري املرشحة 

كلينتون. وبداية من يونيو 2016، تنبأ )نص تم حجبه من التقرير( 
ملسؤولني بارزين يف الحملة بأن ويكيليكس سيرسب معلومات 

ترض باملرشحة كلينتون. كانت أول عملية نرش لويكيليس يف يوليو 
)تموز( 2016.

ويف الوقت نفسه، أعلن املرشح ترامب أنه كان يأمل أن تستعيد 
روسيا حسابات الربيد اإللكرتوني التي قيل إنها مفقودة من خادم 

خاص استخدمته كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية )قال 
ترامب الحقًا إنه كان يتحدث بسخرية(. )نص تم حجبه من 

التقرير(.
بدأ ويكيليكس نرش رسائل الربيد اإللكرتوني املرسوقة من بوديستا 

يف 7 أكتوبر )ترشين األول( 2016، بعد أقل من ساعة من نرش 
إحدى وسائل اإلعالم األمريكية مقطع فيديو ُيعترب مدمرًا للمرشح 

ترامب.
ويوضح القسم الثالث من هذا التقرير تفاصيل تحقيق مكتب 

التحقيقات الفيدرايل حول عمليات القرصنة الروسية، باإلضافة 
إىل الجهود األخرى التي بذلها أنصار حملة ترامب للحصول عىل 

رسائل الربيد اإللكرتوني املتعلقة بكلينتون.

االتصاالت الروسية مع الحملة
تزامنت الحملة الروسية عىل مواقع التواصل االجتماعي وعمليات 

القرصنة التي نفذها جهاز املخابرات الرويس مع سلسلة من 
االتصاالت بني مسؤويل حملة ترامب وأفراد تربطهم عالقات 

بالحكومة الروسية. وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرايل تحقيقات 
عما إذا نتج عن هذه االتصاالت تآمر الحملة أو التنسيق مع روسيا 

بشأن نشاطاتها للتدخل يف االنتخابات.
ورغم أن التحقيق أثبت أن الحكومة الروسية تصورت أنها قد 

تستفيد من تويل ترامب الرئاسة وعملت لضمان تحقيق ذلك، 
وأن حملة ترامب توقعت أنها قد تستفيد انتخابًيا من املعلومات 
املرسوقة واملرسبة عن طريق الجهود الروسية، لم يثبت التحقيق 

تآمر أعضاء حملة ترامب أو تنسيقهم مع الحكومة الروسية بشأن 
تدخالتها يف االنتخابات الرئاسية األمريكية.

تكونت جهات االتصال الروسية من روابط تجارية، وعروض 
بتقديم املساعدة للحملة )حملة ترامب(، ودعوات للمرشح 

ترامب ملقابلة بوتني شخصًيا، وبيانات سياسية تهدف إىل تحسني 
العالقات األمريكية – الروسية. ويوضح القسم الرابع من هذا 

التقرير تفاصيل االتصاالت بني روسيا وحملة ترامب خالل فرتة 
الدعاية االنتخابية والفرتات االنتقالية، التي يجري تلخيص 

أبرزها أدناه يف تسلسل زمني:
2015: أُجريت بعض االتصاالت األوىل بخصوص مرشوع منظمة 

ترامب العقارية يف روسيا املعروف باسم )ترامب تاور موسكو(. 
وقع املرشح ترامب خطاب نوايا للمرشوع بحلول نوفمرب )ترشين 

الثاني( 2015.
ويف يناير )كانون الثاني( 2016 أرسل مايكل كوهني، املسؤول 

التنفيذي بمجموعة ترامب، رسالة بريد إلكرتوني وتحدث عن هذا 
املرشوع مع مكتب السكرتري الصحفي للرئاسة الروسية ديمرتي 

بيسكوف. وسعت منظمة ترامب إىل بدء تنفيذ املرشوع عىل األقل 
من يونيو 2016، بما يف ذلك بحث إمكانية سفر كل من كوهني 

واملرشح ترامب إىل روسيا.
ربيع 2016: أجرى جورج بابادوبولوس، مستشار حملة ترامب 

للسياسة الخارجية، اتصااًل مبكرًا مع جوزيف ميفسود، وهو 
أستاذ جامعي مقيم يف لندن كانت لديه اتصاالت مع روسيا وسافر 
إىل موسكو يف أبريل )نيسان( 2016. وفور عودته إىل لندن من تلك 

الرحلة، أخرب ميفسود بابادوبولوس أن الحكومة الروسية لديها 
معلومات »قذرة« عن هيالري كلينتون يف شكل آالف رسائل الربيد 

اإللكرتوني.
وبعد أسبوع من ذلك، وخالل األسبوع األول من مايو )أيار( 2016، 

أوضح بابادوبولوس ملمثل إحدى الحكومات األجنبية أن حملة 
ترامب حصلت عىل مؤرشات من الحكومة الروسية قد تساعد 

الحملة من خالل نرش مجهول للمعلومات التي ترض باملرشحة 
كلينتون. وخالل تلك الفرتة وعىل مدار أشهر عدة بعدها، عمل 

بابادوبولوس مع ميفسود ومواطنني روسيني لرتتيب اجتماع بني 
حملة ترامب والحكومة الروسية. ولم ُيعقد أي اجتماع.

صيف عام 2016: استمر التواصل الرويس مع حملة ترامب حتى 
صيف 2016، إذ أصبح ترامب املرشح الجمهوري املفرتض ملنصب 

الرئيس. يف 9 يناير )كانون الثاني( 2016، عىل سبيل املثال، التقى 
محامي رويس كبار مسؤويل حملة ترامب؛ دونالد ترامب االبن 

وجاريد كوشرن ورئيس الحملة بول مانافورت، لتسليم ما وصفته 
رسالة الربيد اإللكرتوني لطلب االجتماع بأنها »وثائق رسمية 

ومعلومات من شأنها أن تدين هيالري«.
قُدمت املواد إىل ترامب االبن باعتبارها »جزًءا من دعم روسيا 

وحكومتها لرتامب«. أظهرت املراسالت املكتوبة لإلعداد لالجتماع، 
أن الحملة توقعت تلقي معلومات من روسيا، من شأنها تقديم 

العون لرتامب انتخابًيا، لكن املحامي الرويس لم يقدم هذه 
املعلومات.

بعد أيام من اجتماع 9 يونيو، يف 14 يونيو 2016، أعلنت رشكة لألمن 
السيرباني واللجنة الوطنية الديمقراطية أن املخرتقني التابعني 
للحكومة الروسية اخرتقوا اللجنة وتمكنوا من الوصول )ملواد( 

بحث معارض لرتامب، ضمن وثائق أخرى.
يف يوليو 2016، سافر مستشار السياسة الخارجية للحملة كارتر 

بيج بصفة شخصية إىل موسكو وألقى الخطاب الرئييس يف املدرسة 
االقتصادية الحديثة. عاش بيج وعمل يف روسيا يف الفرتة بني 2003 

و2007.
بعد عودته إىل الواليات املتحدة، أصبح مقرًبا من ضابطي مخابرات 

روسيني عىل األقل، اتهم أحدهما الحقًا يف 2015 بالتآمر كعميل 
رسي لروسيا. جذبت رحلة بيج يف يوليو 2016 إىل موسكو ودعوته 

للسياسة الخارجية املوالية لروسيا اهتمام وسائل اإلعالم. ثم نأت 
الحملة بنفسها عن بيج، ومن ثم أخرجته منها يف أواخر سبتمرب 

)أيلول( 2016.
كان يوليو كذلك الشهر الذي كشفت فيه ويكيليكس ألول مرة 

رسائل الربيد اإللكرتوني التي رسقها جهاز املخابرات الرويس من 
اللجنة الوطنية الديمقراطية. يف 22 يوليو 2016، نرش ويكيليكس 

آالف الوثائق الداخلية للجنة الوطنية الديمقراطية، تكشف 
معلومات حول حملة كلينتون. يف غضون أيام، كانت هناك تقارير 

علنية تفيد بأن وكاالت االستخبارات األمريكية كان لديها »ثقة 
كبرية« يف أن الحكومة الروسية تقف خلف رسقة الرسائل والوثائق 

من اللجنة.
ويف غضون أسبوع من نرش الوثائق، أعلمت حكومة أجنبية مكتب 

التحقيقات الفيدرايل عن تواصلها يف مايو مع بابادوبولوس 
وترصيحه بأن الحكومة الروسية قد تساعد حملة ترامب. يف 

31 يوليو 2016، بناًء عىل تقارير الحكومة األجنبية، فتح مكتب 
التحقيقات الفيدرايل تحقيقًا يف التنسيق املحتمل بني الحكومة 

الروسية وأفراد لهم صلة بحملة ترامب.
بشكل منفصل، يف 2 أغسطس )آب( 2016، التقى مدير حملة 

ترامب بول مانافورت يف مدينة نيويورك زمياًل قديًما يدعى 
كونستانتني كيليمنيك، الذي يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرايل 

وجود عالقة بينه وبني االستخبارات الروسية. طلب كيليمنيك 
لقاءه لتسليمه شخصًيا خطة سالم ألوكرانيا، التي اعرتف 

مانافورت ملكتب املحقق الخاص بأنها كانت طريقة »خفية« 
لروسيا للسيطرة عىل جزء من رشق أوكرانيا؛ اعتقد الرجالن أن 

الخطة قد تتطلب موافقة ترامب لتنجح )لو انتُخب رئيًسا(.
كما ناقشا وضع حملة ترامب واسرتاتيجية مانافورت للفوز 

بأصوات الديمقراطيني يف واليات الغرب األوسط. قبل أشهر من هذه 
املقابلة، كان مانافورت السبب يف مشاركة بيانات تصويت داخيل 

مع كيليمنيك، واستمرت املشاركة لبعض الوقت بعد لقائهما يف 
أغسطس.

خريف عام 2016: يف 7 أكتوبر )ترشين األول( 2016، كشفت 
وسائل اإلعالم مقطع فيديو للمرشح ترامب قبل سنوات، يتحدث 

بعبارات ذميمة عن النساء، ما اُعترب إرضارًا برتشحه. وبعد أقل من 
ساعة، نرش ويكيليكس كشفه الثاني: اآلالف من رسائل إلكرتونية 

لجون بوديستا رسقها جهاز املخابرات الروسية أواخر مارس 2016.
أثناء هذا، كان مكتب التحقيقات الفيدرايل ومؤسسات الحكومة 
األمريكية األخرى تواصل تحقيقها يف الجهود الروسية املشتبه 

بها يف التدخل يف االنتخابات الرئاسية. يف ذات اليوم 7 أكتوبر، 
أصدرت وزارة األمن الداخيل ومكتب مدير االستخبارات الوطنية 
بيانًا عاًما مشرتكًا »أن الحكومة الروسية وجهت الكشف األخري 

لرسائل الربيد اإللكرتوني من أشخاص أمريكيني ومؤسسات، بما يف 
ذلك منظمات سياسية أمريكية«. هذه »الرسقات« و»اإلفشاءات« 

للوثائق املخرتقة عرب منصات إلكرتونية مثل ويكيليكس »الهدف 
منها التدخل يف عملية االقرتاع األمريكية«.

ما بعد انتخابات 2016: مبارشة بعد انتخابات 8 نوفمرب )ترشين 
الثاني(، بدأ مسؤولون حكوميون ورجال أعمال بارزون روس 
محاولة اخرتاق اإلدارة الجديدة. وشجعت أرفع املستويات يف 

الحكومة الروسية هذه الجهود. أجرت السفارة الروسية اتصاالت 
بعد ساعات من االنتخابات لتهنئة الرئيس املنتخب، وترتيب 

محادثة هاتفية مع الرئيس بوتني. واصل العديد من رجال األعمال 
الروس تلك الجهود من عند هذه املرحلة.

كان كرييل ديميرتييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الرثوة السيادي 
لروسيا، من بني الروس الذين حاولوا االتصال باإلدارة املقبلة. يف 

 بعد صدوره أخيًرا في نسخته النهائية..

إليك الترجمة الكاملة لملخص 
تقرير مولر

بعد 22 شهرًا من تحقيقات شابها مكاشفات كثرية واتهامات متبادلة وفضول متزايد، أُسدل الستار 
أمس الخميس 18 أبريل )نيسان(، عىل التحقيق، الذي قاده املحقق الخاص األمريكي روبرت مولر، 

يف التواطؤ املحتمل بني روسيا وحملة دونالد ترامب أثناء االنتخابات الرئاسية يف العام 2016، بنرش 
وزارة العدل األمريكية تقرير مولر ملا توصلت له التحقيقات.

جاء التقرير يف 448 صفحة، وتضمن تفاصيل التحقيقات التي أسفرت عن توجيه االتهام إىل 35 
شخصًا، من بينهم أفراد سابقون يف إدارة الرئيس ترامب وحملته االنتخابية. ورغم فشل مولر يف 

جمع أدلة عىل محاوالت ترامب املتكررة لعرقلة العدالة، وكذلك يف توجيه االتهام للرئيس األمريكي 
املثري للجدل عىل عكس ما كانت تشتهيه سفن معارضيه اليساريني، فمن املتوقع أن يتسبب التقرير 

يف ضجة يف واشنطن يف إطار ما يكشفه عن سلوك ترامب يف النصف األول من رئاسته.
والتقرير املنشور الخميس هو نسخة منقحة من التقرير األصيل الذي وزع يف وقت سابق 

عىل الكونجرس، إذ جرى حجب بعض أجزائه ألسباب قانونية وأمنية، من بينها منع اإلرضار 
بالتحقيقات املستمرة، وحماية بعض املعلومات الحساسة، وفقًا لوزير العدل وليام بار. ومن املتوقع 

أن يثري التقرير جداًل سياسًيا جديًدا يف الكونجرس، يف الوقت الذي تبدأ فيه االستعدادات للحمالت 
الدعائية النتخابات 2020 التي يعتزم ترامب إعادة ترشيح نفسه فيها.

وزير العدل األمريكي بيل بار عقد مؤتمرا 
صحفيا لنرش نسخة منقحة من تقرير مولر
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أوائل ديسمرب )كانون األول(، قّدم رشيك تجاري ديميرتييف إىل إريك برنس، 
وهو مؤيد لحملة ترامب ومساعد كبري مستشاري ترامب ستيف بانون.

التقى ديميرتييف وبرنس الحقًا يف يناير 2017 يف سيشيل، وناقشا العالقات 
األمريكية – الروسية. أثناء تلك الفرتة، قّدم رشيك تجاري آخر ديميرتييف 
إىل صديق لجاريد كوشرن، الذي لم يعمل يف الحملة أو يف الفريق االنتقايل. 

تعاون صديق كوشرن وديميرتييف يف خطة مصالحة قصرية للواليات املتحدة 
وروسيا، التي أشار ديميرتييف إىل أنها حازت موافقة بوتني. قدم الصديق هذا 

االقرتاح إىل كوشرن قبل التنصيب، وأعطى كوشرن الحقًا نسًخا إىل بانون، ووزير 
الخارجية املقبل ريكس تيلرسون.

يف 29 ديسمرب 2016، فرض أوباما الذي كان رئيًسا آنذاك عقوبات عىل روسيا 
بسبب تدخلها يف االنتخابات. اتصل مستشار األمن القومي املقبل مايكل 

فلني بالسفري الرويس سريجي كيسلياك، وطلب عدم تصعيد املوقف رًدا عىل 
العقوبات. يف اليوم التايل، أعلن بوتني أن روسيا لن تتخذ تدابري انتقامية 

رًدا عىل العقوبات يف ذلك الوقت. وبعد ساعات، يف 31 ديسمرب 2016، هاتف 
كيسلياك فلني وأخربه أن طلبه وصل لكبار املسؤولني، وأن روسيا قررت عدم 

االنتقام بناًء عىل طلبه.
يف 6 يناير عام 2017، أطلَع أعضاء من مجتمع االستخبارات الرئيس املنتخب، 
دونالد ترامب، عىل تقييم مشرتك -جرى كتابته وتنسيقه باالشرتاك بني وكالة 

االستخبارات املركزية، ومكتب التحقيق الفيدرايل، ووكالة األمن القومي- خلص 
بدرجة عالية من الثقة إىل أن روسيا تدخلت يف االنتخابات بطرٍق عّدة لتقديم 

العون لرتشح ترامب وإلحاق الرضر بحملة كلينتون.  نرُشت عىل املأل نسخة من 
هذا القرار رُفعت عنها الرسية يف اليوم نفسه.

بني منتصف يناير وبداية فرباير من العام 2017، أعلنت ثالث لجان من 
الكونجرس -هي لجنة املخابرات بمجلس النواب األمريكي، ولجنة 

االستخبارات بمجلس الشيوخ واللجنة القضائية بمجلس الشيوخ- أنهم قد 
يجرون تحقيقات، أو أنهم بدأوا بالفعل إجراء تحقيقات حول تدخل 

روسيا يف االنتخابات.
والحقًا، أكد رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية آنذاك، جيمس 

كومي، للكونجرس وجود التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات 
الفيدرايل يف التدخل الرويس الذي بدأ قبيل االنتخابات. ويف 

20 مارس عام 2017، قال كومي أثناء إدالئه بشهادته يف جلسة 
مفتوحة أمام لجنة املخابرات بمجلس النواب:

»فوضتني وزارة العدل للتأكد من أن مكتب التحقيقات الفيدرايل، 
يف إطار مهمتنا ملكافحة التجسس، ُيحقق يف جهود الحكومة 

الروسية للتدخل يف االنتخابات الرئاسية يف عام 2016، 
وأن هذا )التحقيق( يتضمن 

أيًضا النظر يف طبيعة أي 
روابط بني أفراد متصلني 

بالحملة االنتخابية لدونالد 
ترامب والحكومة الروسية وعما إذا 

كان هناك أي تنسيق بني الحملة 
والجهود الروسية . . . ومثلما هو الحال 

يف أي تحقيق يف إطار جهود مكافحة 
التجسس، سيتضمن هذا )التحقيق( 
تقييًما حول ما إذا ارتُكبت أي جرائم«.
استمر التحقيق برئاسة كومي لسبعة 

أسابيع متتالية حتى التاسع من مارس 
2017 حتى أقاله الرئيس ترامب من منصبه 
رئيًسا ملكتب التحقيق الفيدرايل -يف خطوة 

جرى تحليلها يف الجزء الثاني من هذا 
التقرير.

يف 17 مارس عام 2017، عنّي القائم بأعمال 
املّدعي العام، رود روزنشتاين، املحقق الخاص 

وفوضه بإجراء التحقيق الذي أكده كومي يف شهادته أمام 
الكونجرس، وكذلك املسائل الناتجة مبارشة من التحقيق، أو 

أي مسائل أخرى ضمن النطاق )القانوني( )c.f.r. § 600.4a 28(، الذي يغطي 
بشكل عام الجهود املبذولة للتدخل أو عرقلة  التحقيق.

كانت رد فعل ترامب سلبًيا عىل تعيني املحقق الخاص. أخرب مستشاريه أن هذه 
هي نهاية رئاسته، وسعى إىل إبعاد املدعي العام جيف سيشنز عن التحقيق 

الرويس وإطاحة املحقق الخاص، وشارك يف جهود لتقييد تحقيق املحقق 
الخاص ومنع كشف األدلة للتحقيق، بما يف ذلك عرب التواصل علنًيا و باطنًيا 

مع الشهود. وجاء وصف وتحليل هذه الوقائع وما يرتبط بها من ترصفات يف 
الجزء الثاني من هذا التقرير.

قرارات االتهام الخاصة بالمحقق الخاص
بالنظر للقرارات املرسودة يف الجزء األول من التقرير، حدد املكتب ما إذا كان 
السلوك املعنّي يرتقي ليكون انتهاكًا للقانون الجنائي الفيدرايل الذي يندرج 
ضمن مبادئ النيابة الفيدرالية، انظر § 27.000-9  من دليل عمل املدعني يف 

الواليات املتحدة. يحدد املبدأ الرابع من الدليل ما إذا كان سلوك ُيحتسب 
جريمة أم ال.

يقدم الجزء الخامس من التقرير تفسريات مفصلة للقرارات توجيه االتهام 
التي اتخذها مكتب املحقق الخاص، ويضم ثالثة مكونات رئيسة:

األول، حدد مكتب املستشار أن عمليتي التدخل الرئسيتني لروسيا يف 
االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام 2016 -الحملة عىل مواقع التواصل 

االجتماعي وعمليات االخرتاق واإلغراق- تنتهك القانون الجنائي للواليات 
املتحدة األمريكية. اُتهم كثري من األفراد والكيانات الذين شاركوا يف الحملة عىل 
مواقع التواصل االجتماعي باملشاركة يف مؤامرة لالحتيال عىل الواليات املتحدة 

األمريكية عن طريق سلوكيات خادعة لتقويض عمل األجهزة الفيدرالية، 

واُتهموا بالتنظيم )لوجود( نفوذ أجنبي يف االنتخابات األمريكية، وأيًضا 
 United States v. INTERNET RESEARCH AGENCY انتحال الهوية، انظر

.LLC, 1:18-cr-32
بصورة منفصلة، فضّباط االستخبارات الروسية الذين نفذوا عمليات اخرتاق 

أجهزة الحاسب اآليل الخاص بالحزب الديمقراطي وحسابات الربيد اإللكرتوني 
الشخصية ألشخاص منضميني لحملة هرني كلينتون، تآمروا النتهاك القانون 

الفيدرايل الخرتاق أجهزة الحواسيب الفيدرالية، ضمن قوانني فيدرالية أخرى 
 United States v. NETYKSHO, 1:18-cr-00215 ووجهت لهم اتهامات.  انظر

)نص تم حجبه(.
الثاني، يف حني أن التحقيق حدد وجود عدد هائل من الروابط  بني أفراٍد 

تربطهم صلة بالحكومة الروسية وأفراد لهم صالت بحملة دونالد ترامب، لكن 
الدليل لم يكن كافًيا لتوجيه اتهامات جنائية. ضمن أمور أخرى، لم تكن األدلة 

كافية التهام أي من مسؤويل الحملة باعتباره عمياًل رسًيا للحكومة الروسية أو 
أي فاعل رويس آخر.

لم تكن األدلة املتاحة لدينا عن اجتماع 9 يونيو عام 2016، وما نرشه ويكيليكس 
من وثائق مرسبة كافية لتوجيه اتهام جنائي بخرق قواعد تمويل الحملة. 

إضافة إىل ذلك، لم تكن األدلة كافية لتوجيه اتهام بأن أًيا من أعضاء حملة 
دونالد ترامب تآمر مع ممثليني من الحكومة الروسية للتدخل يف انتخابات 

.2016
الثالث، توصل التحقيق إىل أن عدة أشخاص تابعني لحملة ترامب كذبوا عىل 

املكتب والكونجرس بشأن تفاعالتهم مع أشخاص تابعني لروسيا وأمور متعلقة 
بذلك. كانت لتلك األكاذيب أثر رجعي عىل التحقيق. وجه لهم املكتب اتهامات 

بشأن تلك األكاذيب ألنها تمثل انتهاكات للنص القانوني املتعلق باإلدالء 
بشهادات كاذبة.

اعرتف مستشار األمن القومي السابق مايكل فلينن، بأنه مذنب بكذبه حيال 
اتصاالته بالسفري الرويس كيسلياك خالل الفرتة االنتقالية. اعرتف مستشار 

السياسة الخارجية أثناء الحملة، جورج بادوبولوس، بكذبه عىل املحققني 
عن وقت وطبيعة االتصاالت مع جوزيف ميفسود، األستاذ الجامعي الذي 

أخرب بادوبولوس أن الروس لديهم أمور وفضائح عن املرشحة كلينتون يف صور 
رسائل بريد إلكرتوني.

اعرتف املحامي السابق ملؤسسة ترامب مايكل كوهني بأنه مذنب باإلدالء 
بشهادات كاذبة أمام الكونجرس عن ما يخص مرشوع ترامب يف 

موسكو. )محتوى جرى حجبه(. يف فرباير 2019، وجدت 
املحكمة الجزئية ملقاطعة كولومبيا أن مانافورت كذب عىل مكتب 

املحقق الخاص وهيئة املحلفني الكربى بخصوص تفاعالته 
واتصاالته مع قسطنطني كيليمنيك عن بيانات 
التصويت لحملة ترامب وخطة سالم ألوكرانيا.

تحقق املكتب من عدة أحداث التي ُذكَّر عالنية 
أنها تتضن اتصاالت محتملة مرتبطة 

بروسيا. عىل سبيل املثال، وجد التحقيق أن 
االتصاالت بني  السفري الرويس كيسلياك، 

ومسؤويل حملة ترامب التي جرى كالها أثناء 
خطاب املرشح عن الساسية الخارجية يف 

العاصمة واشنطن، وأيًضا أثناء أسبوع املؤتمر 
الوطني للحزب الجمهوري، كانت مقتضبة، 

وعىل املأل وليست جوهرية.
ولم يثبت التحقيق أن جهود أحد مسؤويل 

الحملة لتخفيف الحمل عن الحزب الجمهوري 
بخصوص تقديم املساعدة لدولة أوكرانيا 

كان بناء عىل طلب من ترامب أو روسيا. لم 
يثبت التحقيق أيًضا أن اجتماًعا بني كيسليك 

وسيشنز يف سبتمرب يف مكتب سيشنز بمجلس 
الشيوخ تضمن ما هو أكرث من مرور خاطف 

بالحملة االنتخابية.
لم يحصل التحقيق عىل أي شهادات أو معلومات 

مقبولة، أو صورة كاملة عن أنشطة األشخاص موضع التحقيق. أثار بعض 
األشخاص حقهم بموجب التعديل الخامس ضد تجريم الذات، ولم يكونوا وفقًا 
لتقدير املكتب مرشحني مالئمني للحصول عىل الحصانة. حد املكتب من سعيه 

لسماع مزيد من الشهود أو الحصول عىل املعلومات.
بعض املعلومات التي جرى الحصول عليها من خالل عملية قضائية ُيفرتض 

أنها محمية بموجب امتياز قانوني وُحجبت عن املحققني، حتى عندما أدىل 
األشخاص بشهادتهم أو وافقوا عىل استجوابهم، قدموا أحيانًا معلومات 

ناقصة أو خاطئة، ما أدى إىل توجيه تهم اإلدالء بشهادة كاذبة الذكورة سابقًا. 
وواجه املكتب عراقيل عملية يف الوصول إىل األدلة ذات الصلة أيًضا -يعيش 

عدد كبري من الشهود واألشخاص موضع التحقيق بالخارج وهناك وثائق خارج 
الواليات املتحدة.

إضافة إىل ذلك، علم املكتب أن بعض األشخاص جرى استجوابهم أو كان 
سلوكهم موضع تحقيق -بما يف ذلك بعض عىل صلة بحملة ترامب-  حذفوا 

املحادثات املتعلقة بالتحقيق أو تواصلوا أثناء الفرتة املعنية باستخدام 
تطبيقات مشفرة أو التي ال توفر ذاكرة طويلة املدى للبيانات أو تسجيالت 

االتصاالت. يف هذه الحاالت، لم يستطع املكتب إثبات شهادة الشهود من خالل 
املقارنة باملراسالت الجديدة أو حتى االستجواب الكامل للشهود حول شهادات 

بدت غري متسقة مع حقائق أخرى معروفة.
ووفقًا لذلك، فإن هذا التقرير يجسد األمور الحاسمة املقرتنة بالواقع والقانونية 

التي يعتقد مكتب التحقيق أنها دقيقة ومكتملة إىل أقىص حد ممكن، لكن يف 
ضوء هذه الثغرات املحددة، ال يمكن ملكتب التحقيق أن يستبعد إمكانية أن 

املعلومات غري املتوفرة )يف التقرير( ستلقى ضوًءا أكرث )أو ضوًءا جديًدا( عىل 
األحداث املفصلة يف هذا التقرير.

 By Dylan Matthews and Zack 
Beauchamp

S pecial counsel Robert Mueller’s report 
on President Trump’s ties to Russia is out, 

after what felt like an eternity of waiting. Of 
course, the report is massive — 400 pages, 
roughly — and hard to get through quickly. 
So what do its findings ultimately mean for 
President Trump, his top aides, and all the 
other players in the long-running Russia 
saga?
Well, we here at Vox have been combing 
through the report to answer those 
questions. And there’s a lot in there, 
things that shed light on questions ranging 
from whether the president committed 
obstruction (quite possibly) to why Donald 
Trump Jr.’s meeting at Trump Tower wasn’t 
illegal (Junior is too ignorant, more or 
less) to whether the media 
bungled this entire story 
(no, surprisingly!).
So what follows 
is a kind of one-
stop shop for 
understanding 
Mueller, 
through the 
lens of seven 
of the most 
important 
people and 
institutions that 
have been a part 
of the Trump Russia 
scandal — a guide to 
who comes out looking 
better, and who comes out 
looking a whole lot worse.
Loser: President Donald Trump
Let’s be clear: This report is not what the 
president’s opponents were hoping.
They wanted slam-dunk proof that Trump 
was involved in Russia’s election hack 
and then, later, criminally obstructed the 
investigation into election hacking. That’s not 
what the report says, and the #resistance 
dream of Mueller saving them for their 
Trump nightmare is well and truly dead.
But that’s the wrong benchmark to use in 
assessing the report’s effect on Trump. Given 
that Mueller was unlikely to charge a sitting 
president with a crime, and the Republican 
majority in the Senate effectively immunizes 
the president from removal from office via 
impeachment, it wasn’t reasonable to expect 
the report to destroy the Trump presidency.
The better standard is, instead, the one 
Trump set for himself. For weeks, he’s 
been repeating “no collusion and no 
obstruction” like it’s a mantra, with the word 
“exoneration” sprinkled in here and there. 
For this report to be a win for him, it would 
have to vindicate those claims — to really 
conclude that there was neither collusion 
nor obstruction.

The report didn’t do that. In fact, Mueller’s 
accounting of Trump’s conduct throughout 
this entire saga makes the president look 
even worse than he did before its release — 
making him, in our view, a clear loser.
The first half of the report, on the broad 
“collusion” question, doesn’t exonerate 
Trump for the simple reason that it doesn’t 
come to a conclusion at all on “collusion.” 
To Mueller’s mind, the term is not precise 
enough, nor does it fall within the ambit of 
what was essentially a criminal investigation. 
Instead, it concludes that there is insufficient 
evidence that Trump was involved in a 
criminal conspiracy with Russia or that 
his campaign coordinated on election 
interference — a narrow finding rather than 
the complete exoneration Trump wanted.
The report also contains some damning new 
information about Trump campaign links to 

Russia. We learned, for example, that 
two Trump campaign officials, 

campaign manager Paul 
Manafort and Manafort’s 

deputy Rick Gates, were 
regularly providing 
polling information 
to a Russian national 
whom Gates 
believed to be a 
“spy.”
Overall, the report 

documents a series of 
bungled and abortive 

attempts to create 
ties between Trump and 

Russia, a situation in which 
the two sides worked to reach out 

to each other without ever developing a 
formal arrangement to coordinate.
It’s not “no collusion,” in short. And as rough 
as that finding is for Trump, the obstruction 
section is considerably worse.
The Mueller team examines 10 situations 
where Trump arguably obstructed justice, 
ranging from the firing of FBI Director James 
Comey to the attempted firing of Mueller to 
publicly praising Manafort for not “flipping.” 
Unlike in the collusion section, where 
Mueller asserts he has insufficient evidence 
to charge a crime, the special counsel 
declines to conclude one way or another — 
partly because he feels it isn’t legal for him 
to recommend indictment of the president.
But if you read between the lines of the 
report, it looks like Mueller believes Trump 
either came damn close to committing 
obstruction or may have done so outright. 
Read this section, for example, which opens 
with the bald assertion that they found 
“multiple acts by the President that were 
capable of exerting undue influence over law 
enforcement investigations”

To read the rest of the report go to: www.
vox.com

vox  : 3 winners and 3 losers 
from the Mueller report
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أجرى الحوار: هايل املذابي 

- من هي مناهل ثابت؟
يسميني البعض باملرأة الحديدية تشبيها بمارغريت تاترش، وبعضهم 
يطلق عيّل لقب العبقرية الشابة، لكن يف حقيقة األمر إن كانت األلقاب 
مهمة فإنني أخالف هذا الرأي يف بعضه من حيث أن اجمل رؤية يجب 

أن ينظر إىل املرء من خاللها هي ما يعنيه وليس ما يمثله، وما يعنيه املرء 
يف العادة هو إنعكاس الخالقه يف تعامالته مع اآلخرين ما يجعل آثار تلك 

االخالق معنى وقيمة له يف ذواتهم، من هنا أكون انا ما أعنيه من خالل 
اخالقي وأعمايل التي أسعى يف سبيل أن تكون ذات نفع عىل الناس ولها 
أثر طيب عىل حياتهم والتخفيف دائما بها من معاناتهم حسبما أملكه 

من نفوذ وصالحيات وإمكانيات إىل أعىل حد ممكن.
- يقال أنِك نجوِت من لعنة التوحد والعالم يعرف أن 

متالزمة كالتوحد ربما من الصعوبة تجاوزها فما هي 
قصة الخالص من هذه اللعنة وتجاوزها؟

إنني أردد دائماً ربما يف كل لقاء علمي أن اإلنسان ليس سوى تعبري عن 
هذا الكون بكل أبعاده بكل ما يمكن ان يحمله من تشابهات وتناقضات 

ال تجسد سوى عبقرية الخلق. وهذه الرؤية ليست وليدة اللحظة أو 
حصيلة قراءة يف كتاب ما بل هي الرس وراء تجاوزي ملتالزمة التوحد، 

فاملتوحد إن استطاع ان يدرك أن العالم ليس سوى امتداد لذاته حينها 
يستطيع أن يترصف وفقاً لهذه الرؤية ثم يتجذر هذا الفهم فيما حوله ثم 
يتسع هذا التجذر ليشمل جزء من البيئة االجتماعية القريبة ثم يتسع 

أكرث ليكون عالقات اجتماعية واسعة.
إن الحياة االجتماعية ليست سوى ممارسة يف أفضل حاالتها مثلها 

مثل أي مهنة أو حرفة أو حتى لغة قد ينخرط اإلنسان يف كيان تعليمي 
ليتعلمها، أو حتى بدون أن يلتحق بأي كيان فقط يف كل الحاالت 

هي املمارسة وال يشء غريها. هذه املمارسة كانت عوناً آخر يضاف إىل 
العامل األول وهو إدراك ان اإلنسان هو الكون بشكل مصغر، وقد بدأت 
هذه املمارسة يف املدرسة ورغم ذلك فإنني حتى مع هذه املمارسة كانت 

يف معظم األحيان منشغال بالداخل حتى ولو بديت يف أفضل حاالت 
املمارسة للحياة االجتماعية والعالقات اإلنسانية. فاملشغول بالداخل 

هو إنسان نقي يف أغلب الحاالت ولو لم يكن نقيا لم اختار ان يعيش مع 
داخله فاإلنسان بطبعه يكره اإلنشغال بالضجيج والتفاهات والتلوث 
وهذه صفات كثرية نجدها كثريا يف عالم العالقات االجتماعية وهي ما 
يجربنا دائماً عىل البحث عن البدائل، ومن هذه البدائل عندما نصاب 

بالخيبة العالم الداخيل لكن هذا ال ينطبق عىل معظم البرش فكثري منهم 
ينغمس يف العالقات االجتماعية حتى أخمص قدميه إلنه ال يجد سالماً 

نفسيا وال نقاء يف جواءات روحه فيكون العالم الخارجي أفضل حاال 
بالنسبة له من دواخله.

- ما هو اعظم إنجازات مناهل ثابت؟
عىل صعيد األعمال ام عىل صعيد الجوائز؟

- ما يعني لك انه عظيم فقط سواء كان عىل صعيد 
األعمال او االستحقاقات والجوائز.

لنبتعد إذن عن صعيد األعمال وعن صعيد االستحقاقات والجوائز 
وليكن أعظم إنجازاتي هو أنني منذ أن سعيت يف مشوار النجاح ومع كل 

هدف حققته وشهرة تقرتب من العاملية كثرياً هو انني حققت كل ذلك 
ولم أخرس نفيس بمعنى حتى لو انني لم احقق أي نجاح ملموس وال أي 
شهرة فأنا يف قناعة أيضا تامة بأنني ما زلت لم اخرس نفيس فلطاملا كان 

ربح اإلنسان للعالم وتحقيق النجاح مرهون ببذله ملاء وجهه وخسارة 
نفسه. وهذا ما يستحيل عيّل أن أتقبله مطلقاً. إن خسارة الذات تعني 

تخيل اإلنسان عن القيم اإلنسانية التي ولد مفطور عليها ثم ينصهر 
بفعل التجربة فتنمحي كل تلك القيم من داخله وهنا ال يكون اإلنسان يف 

أفضل الحاالت غري حيوان ليس له أي مشاعر أو أخالق.
- من هو مثلك األعىل وقدوتك يف الحياة؟

كل فعل يبدو عظيما ويجسد قيمة نبيلة اعتربه قدوتي وال يهمني أن 
يكون صغريا أو حتى متناهيا يف الصغر فالنملة بالنسبة يل قدوة يف فعل 

االعتزاز بما تملكه ويف فعل النشاط والجدية كما أن األسد ليس قدوتي 
رغم قوته وضخامته إلنه يمارس فعل التوحش واالستبداد والتمثيل هنا 

من حيث الحجم فقط الذي يعتربه معظم الناس سببا كافيا للتشبه به 
أو االقتداء بفعله حتى ولو كان معارضا ملا يجب ان تكون عليه اإلنسانية 

من القيم النبيلة. 
وعىل صعيد الحياة الشخصية بعيدا عن موضوع االقتداء بأي كائن يف 

تحقيق قيمة إنسانية قد أجدها يف فعله، هناك والدي لروحه السالم 
والرحمة، ولو قلت مثال أنني قد تجاوزته رغم أنه كان مثيل األعىل فهذا 

التجاوز إنما هو من قبيل اإلكرام والتبجيل له إلن أسوأ إهانة ألي قدوة 
هي أن يظل من يقتدي به تلميذا له عىل الدوام.

 - كونك خبرية ومستشارة يف مجال االقتصاد املعريف كيف 
يبدو املشهد العام لتوجهات االقتصاد املعريف يف العالم 

وهل نستطيع القول أنه يسري يف االتجاه الصحيح الذي 
رسم أهدافه ويسعى لتحقيقها؟

إن اعظم هدف لالقتصاد املعريف هو مهمة القضاء عىل الفقر، لكن ال 
يمكن اعتبار االقتصاد املعريف يمثل مركزية نظامية كاملة إلنه كان 

جزًء من مرشوع أعظم ويمكن القول أنه يمثل مركزية يف االداة التي 
تستخدمها التنمية املستدامة، فمركزيته كأداة تكمن يف أنه يتفرع منه 

أدوات أخرى كلها تسعى لتحقيق مرشوع االقتصاد املعريف ثم يأتي 
دوره هو بكل ما تحققه ادواته ليحقق أهداف التنمية املستدامة. ومهمة 

القضاء عىل الفقر تظل يف حيز الفكرة فقط إن لم نلمس أي ممارسة 
جادة تعرب عن السعي نحو تحقيق هذه املهمة ولن تختلف إن لم نجد 

هذه املمارسة عن بقية األنظمة االقتصادية التي سبقت اقتصاد املعرفة.
لكن ورغم ذلك فإنني أرى ان مرشوع االقتصاد املعريف ما يزال يف 

مرحلة توفري األدوات وال بد أن تليها مرحلة قادمة هي مرحلة املمارسة 
واستخدام األدوات من اجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة. كما ان 

حالة الوعي بجدوى وجود التكنولوجيا ووسائلها ما زالت مفقودة 
يف املمارسة السائدة عموماً أي أن ما نجده من ممارسة لوسائل 

التكنولوجيا نستطيع القول أنها ما زالت يف مرحلة الفوىض أو بمعنى 
أفضل يف مرحلة املراهقة والطيش والبد ان تليها مرحلة قادمة بتحقق 

الوعي نسميها مرحلة الرشد والوعي والجدية والرزانة والوقار وحينها 
ستكون مهمة تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف سياق التنفيذ.
- هل من املمكن ان تعطينا نبذة عن آخر مشاريعك 

»املنتدى االقتصادي للتنمية املستدامة« وبرنامجه؟
مرشوع املنتدى االقتصادي للتنمية املستدامة كان بالنسبة يل واحدا من 

عدة مشاريع أسعى إىل تحقيقها، لكن دافع التأسيس يف هذا التوقيت 
فرضته الظروف التي يمر بها اليمن، وقد كان تأسيسه حامالً يف كل 

مضامينه تفاصيل العرص الحديث الذي يعيش إزدهاراً عظيما يف مجال 
املؤسسات املدنية والتي تعرب عن أرقى مالمح أنظمة الحضارة البرشية 

تطوراً وبطريقة ليس لها مثيل يف كل تاريخ األنظمة بكل انواعها، 

باالضافة إىل ذلك فإن العمل املرشوع يعد سمة بارزة من سمات الحضارة 
الحديثة فأزمنة العشوائية والفوىض مهما بدت خالقة فإنها ليست يف 

يشء تجاه رقي العمل املرشوع بما يحمله من تنظيم ولوائح وترشيعات 
تنظم سري عمله وتقوده بالرضورة نحو تحقيق أهدافه بنجاح تام. ولكن 
جهودي الفردية رغم كل يشء لم تكن لتحقق أي هدف أو حتى تؤسس 

لهذا املرشوع بدون عون املؤسسني للمنتدى والعمل الجماعي هو رضورة 
ألي كان مهما بلغت عبقرية الفرد وقدرته وإمكانياته فإن عمله غري 

مكتمال وناقصا يف بعض جوانبه بالرضورة.
وكان البد أن يكون الحقل الذي يعمل فيه هذا املنتدى هو ذات الحقل 

الذي دعانا إىل تأسيس املنتدى وهو الشأن اليمني وهذه املرحلة 
الحرجة التي يعيشها وكان ال بد أيضاً أن يكون انتماء االعضاء 

املؤسسني والفاعلني بعيدا عن أي انتماءات أو والءات ألي طرف من 
األطراف التي تمثل قطبا يف معادلة الرصاع الدائر حاليا وهي رضورة 

اقتضتها الشفافية التي نسعى إليها واالبتعاد عن املصالح إىل أبعد حد 
بمعنى أن القضية اليمنية وخدمتها هي الغاية التي نسعى إىل تحقيقها 

بحيادية تامة بعيدا عن أي شبهة يف االنتماء واقصد باالنتماء هنا 
االنتماء السيايس والذي قد يرض بأي حال بالصالح العام. 

- عقدتم أول ملتقى العضاء املنتدى االقتصادي للتنمية املستدامة 
الذي ترأسينه مطلع إبريل الجاري. هل باإلمكان ان تحدثينا عن مدى 

الجدوى فيما تم مناقشته وطرحه يف هذا امللتقى؟
كان هدفنا من خالل امللتقى األول لقادة املنتدى االقتصادي الذي 

انعقد يف القاهرة مطلع إبريل هو إنتاج رؤية تمهد وتساعد بنتائجها 
وتوصياتها ومخرجاتها إىل تعبيد الطريق لعملية إعادة االعمار سواء 

تمت هذه العملية من خالل املنتدى أو من خالل أطراف أخرى فاملهم هو 
اتخاذ إجراء يحدد موقفنا كرموز يف االقتصاد أوال ثم وهو االهم الحرص 

عىل فعل هو ما يجب أن يكون دورنا أن نفعله يف أقل الحاالت وفقا ملا 
نعرف به ونمتاز به سواء من خربات أو مستوى علمي وهو ما البد ان 

يفعله أي شخص يف موضعنا تجاه وطنه وبأعىل جهد يمكن بذله.
لقد سعى امللتقى من خالل املحاور التي تم طرحها للنقاش فيه إىل رسم 

خارطة طريق نظرية واضحة بخصوص االستثمار يف اليمن وأهمية 
عودته ورضورة تفعيل آليات تحقيق التنمية املستدامة كما وضحنا ما 

يجب حيال مسألة دمج االقتصاد اليمني باالقتصاد الخليجي بما يمكن 
ان تواجهه هذه العملية من صعوبات واخفاقات مع تركيز كبري عىل سبل 
تجاوزها واالحرتاز منها إىل أعىل مستوى أي أنه ال بد ان نواجه صعوبات 

لكن القول بأنه يمكن تجاوزها تماما ليس صحيحا لكن الصحيح هو أن 
رؤيتنا تسعى إىل التقليل منها إىل أقل املستويات أي إىل نسبة تتجاوز 
الخطر الكبري والذي قد يجعل العملية وتحقيقها مستحيال وفاشال يف 

أفضل.
- كلمة أخرية يف نهاية هذا الحوار تودين قولها؟
إن أهداف التنمية املستدامة ال يمكن أن تتحقق إال من خالل نهضة 

حضارية واحدة يشرتك فيها العالم أجمع. وهذا يفرتض أن يتصالح 
العالم أوالً مع بعضه البعض و يتخىل عن كل رصاعاته ولو لفرتة من 
الزمن ريثما يستعيد توازنه ويسد كل الثقوب والخالل التي تسببت 

فيها رصاعاته وسباقه نحو تحقيق الرثاء من خالل استنزاف الرثوات 
التي تحتويها باطن العديد من الدول يف كل أنحاء العالم لكن وبسبب 

اإلنعزال يف األنشطة والتفكري يف املصلحة الفردية دون أي اعتبار 
للمصلحة العامة التي تعني مصلحة العالم أجمع كل ذلك أدى إىل 

التزايد املستمر يف سوء املناخ وترضر الجوانب البيئية إىل أعىل حد ما 
سوف يجعل من الحياة شبه مستحيلة عىل هذا الكوكب إذا استمر هذا 

التزايد يف التدهور ثم ينتهي األمر إىل إنقراض الكائن البرشي.
لو فكرنا قليال يف األمر باعتبار ان اإلنسان يمثل هذا الكون يف كل حاالته 

وليس سوى امتداد له فكيف سيبدو شكل هذا اإلنسان بيد متضخمة 
جدا ورجل متورمة ورجل أخرى نحيلة جدا وصدر ضعيف ومنخفض 

جدا ومعدة متعرجة بعض تقاسيمها متضخم وبعضه نحيف ووجه 
نصفه نحيل هالك ونصفه اآلخر مشوه وبداخله كىل تعمل وكىل ال تعمل 

وقلب يعمل ببطئ حينا وحينا برسعة وهكذا.
إن املعزوفة العظيمة ال يمكن ان تحدث إال بتناغم تام بني جميع اآلالت 

العازفة يف الفرقة املوسيقية وبدون هذا التناغم واالنسجام الكيل ال يمكن 
إطالقا أن يتكون اللحن الجميل.

إننا اآلن بهذا التشبيه نجسد حال العالم يف وضعيته اآلن وشكله بعيدا 
عن أي تنمية مستدامة تخدم الصالح العام وأهداف التنمية املستدامة.

عدا ذلك ما تفرضه الثنائية الجنسية لإلنسان حيث يسكنه كما تجسد 
اهم نظريات علماء النفس حّسان األول ذكوري والثاني أنثوي أنيما 

وأنيموس وال يمكن أن يتحقق له التوازن يف ذاته وعىل واقعه إال من 
خالل التوافق بني الحس الذكوري والحس األنثوي إنها معادلة التعلل 

واالنتقال بني األنثى والذكر واكتمال بعضهما ببعض وهذه النظرية 
تجسد رضورة االكتمال يف كل يشء بني الجنسني يف الحياة وعىل واقعها 

وعىل كافة األصعدة كامتداد طبيعي للتعددية التي تسكن اإلنسان وال 
يكتمل وجوده إال من خاللها وكل ما يحدث خارج هذا السياق أو بعيدا 

عنه فهو شذوذ.
إن التنمية املستدامة تفرتض اإليمان برضورة توحد البرشية يف تحقيق 

الغايات العظيمة للتنمية املستدامة ورضورة البحث عن سبل جادة 
لبقاء النوع البرشي والحفاظ عليه بعيدا عن أي تصنيفات سياسية أو 
أي نعرات وعصبيات عرقية أو جنسية أو غريها إلن التنمية املستدامة 

أعىل يف املستوى من هذه التفاهات فالتنمية املستدامة تبحث عن 
إمكانيات جعل حياة اإلنسان تستمر وتفتح الباب لهذه االستمرارية 

من خالل مرشوع االستدامة إىل أبعد فرتة ممكنة بحيث ال تصبح النظرة 
قارصة فتهتم بالحارض فقط بل وهو رشط الديمومة واالستدامة عدم 

ترضر األجيال القادمة من مغبات نهم اإلنسان يف نيل املتعة وتحقيق 
الرثوة يف الحارض بل إن أهداف االستدامة تسعى باإلضافة إىل جعل 

الحياة مستمرة وممكنة إىل ازدهارها إىل أعىل حد بعيدا عن أفكار 
اإلنسان أو إيديولوجياته أو معتقداته مهما كانت عظيمة ومهما كان 
االعتقاد الذي تحظى به من قبل جماعة او صنف او عرق برشي إلن 
العمل خارج إطار أهداف التنمية املستدامة سيمكن جماعة أو عرق 

من البرش من االزدهار حاليا لكنه سيتسبب يف إنقراض البرشية جمعاء 
الحقا بما فيها هذه الفئة او العرق من البرش الذي يعتقد ان ازدهاره 

الذي وصل إليه سيحميه من أي مصائب قد تحصل يف أي يوم غافالً 
عن حقيقة أن العمل يف سياق فردي بهذا الشكل من األنانية املفرطة 

ستتسبب يف هالك الكون باكمله.
لقد فرض مرشوع التنمية املستدامة العودة إىل اإلنسان واإلنطالق من 

خالله يف مرشوع التنمية واالستدامة معا وقد وفر هذا املرشوع عدة 
سبل لتسهيل هذه املهمة منها التكنولوجيا بكل ادواتها لتسهيل عملية 
التواصل وتبادل األفكار وتسهيل عملية البحث وإرشاك العالم بأرسه يف 

قاعدة بيانات واحدة منها ما سمي »البيانات الضخمة« ومهمتها أن 
تجمع كل علومه ومعارفه لتسخريها من ثم يف خدمة تلك األهداف التي 

ستنقذ الكون وتنقذ بالتايل الجنس البرشي وتحول دون إنقراضه.

دكتورة مناهل ثابت للعربي األمريكي اليوم :

أعظم هدف لالقتصاد المعرفي 
هو مهمة القضاء على الفقر
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يمتاز أطفالنا بطرقهم الخاصة يف معالجة مشاكلهم وردود أفعالهم، ويلجؤون 
ويجربون كل الطرق املكشوفة وغري املكشوفة للحصول عىل مآربهم، وللهروب 

من مواجهة مآزقهم. وأوىل هذه الوسائل والطرق »الكذب«. وهو الذي ينشأ صدفة 
ويتدرج األطفال يف استعماله ليصبح عادة بغيضة لنا جميعاً، ال نريد أبناءنا أن 

يتعاملوا بها، لذلك علينا أن نتوالّها بالعناية الشديدة والرتبية واملتابعة.

- األبوان هما القدوة لألبناء لذا يجب أن يكونا قدوة حسنة يجب أن يراعي 1 
كل من األب واألم تحري الصدق يف كل ترصفاتهم حتى يقوم الطفل بتقليدهم 
يف العادات الحسنة، فجزء ليس بالقليل من كذب األطفال هو تقليد للكبار وعىل 
رأسهم األب واألم فعندما يجد الطفل أبويه يقومان بالكذب فلن يجد غضاضة أو 

يعتقد أن هذا يشء يسء.

- الطفل خصب الخيال يحتاج هنا إىل أن يشاركه أبويه ودائًما يدعونه 2 
للحديث عن تلك الخياالت مما يدفع الطفل إىل اإلبتعاد عن الكذب.

- مواجهة الطفل وتوجيهه بطريقة إيجابية فال تصفه بالكاذب وإنما قم 3 
بإختيار ألفاظ مختلفة ليست مبارشة ولكنها تقوم بإيصال املعنى املطلوب، 

حيث أن النقد املبارش بلفظ رصيح قد يدفع الطفل إىل االنتقام.

- الهدوء حيث يجب عىل األبوين أن يكونا هادئني يف التعامل مع الطفل الذي 4 
يكذب فالغضب والثورة قد تدفع الطفل إىل الكذب حتى ينجو من ثورتهم.

- ابتعد عن فكرة الرضب للعالج أو للتغلب أو لحل مشكلة الكذب لدى 5 
األطفال، حيث أن الرضب سيؤدي إىل تفاقم املشكلة وإنما يجب العمل عىل 

تعزيز قيمة الصدق يف نفس الطفل وذلك يمكن أن يتم من خالل تذكري الطفل 

الدائم بعقاب الله للكاذب أو تذكريه بالعقاب الذي يمكن أن يناله يف حال الكذب 
واملكافأة التي ينالها عندما يكون صادقًا.

- من أهم خطوات التغلب عىل الكذب أو حل أي مشكلة هى معرفة السبب 6 
خلف تلك املشكلة لذا يجب أن نعرف ما السبب الذي يدفع الطفل للكذب 

وعند عالج السبب يتم حل املشكلة.

- العمل عىل تلبية إحتياجات الطفل جسدية، نفسية، إجتماعية حيث أن 7 
هناك الكثري من حاالت الكذب تكون تيجة إلفتقاد تلك الحاجات.

- يجب أن يتم إستخدام نوع التأديب املناسب فيجب عىل الطفل أن يعرف 8 
ويكون عىل يقني من أن األب واألم يفخرون به عند قول الصدق ويقومون 

بعقابه عند الكذب.

- يجب أن نبتعد قدر اإلمكان عن معاقبة الطفل عند قول الصدق فإذا تعرض 9 
الطفل للعقاب عند قول الصدق أو الحقيقة فإن ذلك قد يدعوه إىل الكذب 

مستقباًل، كما يجب أن ال يتم تحت أي ظرف من الظروف أستحسان كذب الطفل 
حيث أن هذا اإلستحسان قد يجعل الطفل يستحسن الكذب حيث أنه يكسبه 

إستحسان اآلخرين.

- الكذب ليس سلوكًا طبيعًيا وإنما سلوك مكتسب يقوم الطفل بتعلمه 10 
ويكتسبه لذا يجب أن يهتم األهل بالرتبية عىل الصدق وعدم ترك ظاهرة 
كالكذب دون حل حتى ال تتفاقم وتكرب معهم فتتحول إىل جزء من سلوك الطفل 

يصعب عليه التخيل عنه.

نصائح للتعامل 
مع الطفل 
كثير الكذب 

10
ما عالقة التدخين بوالدة أطفال 

مصابين بالقلب؟
كشفت دراسة أن تدخني اآلباء قد يساهم يف والدة أطفال مصابني بعيوب قلب خلقية 
أكرث من الحاالت الناتجة عن تدخني األمهات خالل فرتة الحمل بحسب روسيا اليوم .

ونرشت مجلة »European Journal of Preventive Cardiology« نتائج دراسة 
علمية أجراها علماء من الجامعة املركزية الجنوبية يف تشانغشا الصينية، تشري 

فيها إىل أن الباحثني تمكنوا بواسطة التحليل التلوي من اكتشاف عالقة بني تدخني 
آباء املستقبل وارتفاع خطر والدة أطفال مصابني بعيوب قلب خلقية، حيث تالحظ 

تشوهات يف بنية القلب أو األوعية الدموية الكبرية، وهذا سبب واسع االنتشار لوفيات 
األطفال.

وشملت الدراسة التي أجراها الباحثون الصينيون 125 دراسة أجريت أعوام -1971
2018 يف الصني وخارجها. وأكدت نتائجها أن الرجال الذين سيصبحون آباء بعد 

فرتة يغامرون بـ »مكافأة« ذريتهم بعيوب قلب خلقية، وقد لوحظت هذه الحالة لدى 
األطفال الذين تعرضت أمهاتهم للتدخني السلبي بسبب تدخني الرجال.

ويقول الباحثون إن »تدخني اآلباء هو مصدر أسايس لتدخني املرأة الحامل السلبي، 
ما يعد أكرث خطورة عىل الجنني من تدخني الحامل نفسها«.

وبينت الحسابات التي أجراها الباحثون أن معامل الخطورة يف حالة التدخني 
النشط والسلبي هو 2.18 و2.56. لذلك ينصح األطباء الرجال الذين سيصبحون آباء 

باإلقالع عن التدخني حفاظا عىل صحة ذريتهم.

Smoking Early In Pregnancy Raises 
Risks Of Heart Defects In Newborns
Mothers who smoke early in pregnancy are more likely to give birth to infants 
with heart defects, according to a study funded by the Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC).
The study, published in the April issue of Pediatrics, shows that women who 
smoked anytime during the month before pregnancy to the end of the first 
trimester were more likely to give birth to infants with certain congenital heart 
defects (CHDs) compared to women who did not smoke during this time period. 
The association was stronger for mothers who reported heavier smoking during 
this time period.
“Most people know that smoking causes cancer, heart disease and other major 
health problems,” said Margaret Honein, Ph.D., MPH, CDC’s National Center 
for Birth Defects and Developmental Disabilities, one of the researchers. “The 
indisputable fact is that women who smoke during pregnancy put themselves and 
their unborn babies at risk for other health problems.”
The findings from the study, “Maternal Smoking and Congenital Heart Defects,” 
were based on the National Birth Defects Prevention Study, which is the largest 
population-based study ever done on the causes of birth defects in the United 
States. Nine states participated in the study: Arkansas, California, Georgia, Iowa, 
Massachusetts, New York, North Carolina, Texas and Utah. This research included 
3,067 infants with CHDs and a comparison group of 3,947 infants with no major 
birth defects. To read the rest of the article go to: www.cdc.gov

االكتئاب شعور يسء للغاية ويشكل خطرًا كبريًا 
عىل صحة املرأة وصحة الجنني ألن املرأة الحامل 
تصاب برسعة االنفعال والغضب والشعور بحالة 

من التوتر والعصبية، باإلضافة للشعور باألرق 
و اضطرابات النوم مع الشعور بالتعب واإلجهاد 

الشديد وهذه من أهم مسببات االكتئاب خالل 
الحمل. يسبب االكتئاب للمرأة الحامل الشعور 

بالكبت والتوتر والقلق الدائم والخوف من املسؤولية 
ويصطحب معه حاالت بكاء شديدة دون سبب مع 

الشعور بالضيق والحزن.
هذه النصائح سوف تساعد عىل التخفيف من هذا 

الشعور اليسء:

تناولي مشروب الزعفران
تعد أعشاب الزعفران الطبيعية من أبرز املرشوبات 

الفعالة يف التخلص من االكتئاب الذي يحدث 
للمرأة خالل فرتة حملها ألنه يقاوم حاالت التوتر 

والضغط العصبي باإلضافة لرائحته العطرية 
التي بمجرد ان تستنشقها املرأة الحامل تشعر 

بحالة نفسية رائعة. يعمل عىل تحسني املزاج 
ويعالج االلتهابات الناتجة عن خاليا املخ. مرشوب 

الزعفران يساهم يف تهدئة الجهاز العصبي 
الذي يفرز بعض الهرمونات املسببة 

لالكتئاب أثناء الحمل بسبب تغريات 
الهرمونات التي تحدث يف الجسم. 

يساعد عىل اسرتخاء النفس ورفع 
املعنويات وإزالة التوتر الذي يصيب 

عضالت الجهاز العصبي والجهاز 
الهضمي.

 احصلي على قدر كافي من 
النوم

النوم الجيد أيًضا من أهم 
اإلرشادات التي يمكنِك 

اتباعها عندما تشعرين 
بحالة االكتئاب الشديدة 

ألن قلة النوم الجيد وحاالت 
األرق الحادة من أهم مسببات 

اإلصابة باكتئاب الحمل. 

لذلك، انتظمي سيدتي الحامل عىل النوم بقدر كايف 
وبساعات أعمق لكي تسمحي لجسدك باالسرتخاء 

والراحة والهدوء التام وبالتايل يتخلص الجسم من 
الشعور بالتعب واإلرهاق املسبب لحاالت االكتئاب 

املزمنة أثناء فرتة الحمل. عندما تستيقظي يف 
الصباح احريص عىل الجلوس يومًيا يف البلكون لكي 

تتعريض لضوء النهار الطبيعي ولكي تستنشقي 
الهواء الطلق واملريح للنفس وللهدوء.

تناولي اللوز
احريص عىل تناول حبات اللوز التي تعد من أفضل 

انواع املكرسات الغذائية للحد من حاالت االكتئاب 
الحاد الذي تشعرين به خالل فرتة حملِك وذلك ألن 

حبات اللوز تحتوي عىل نسبة عالية من احماض 
األوميغا 3. تعترب أيًضا من أهم املكمالت الغذائية 

املفيدة للحامل والتي تساهم يف تعزيز الجهاز 
العصبي وتقوم بمعالجة لاللتهابات الخلوية 

التي تسبب انهيار ودمار خاليا املخ داخل الجهاز 
العصبي. ليس هذا فقط، بل تقوم مكرسات اللوز 

بتحسني الحالة املزاجية للحامل و تجعلها يف 
أحسن حاالتها وتقاوم القلق والتوتر املصاحب 
لحاالت االكتئاب التي تصاب بها املرأة الحامل.

ممارسة الرياضة والفضفضة
حاويل بقدر اإلمكان أن تتحدثي مع أقرب الناس 

إليِك أو مع أصدقائك وأرستك وال تستسلمي 
لالكتئاب واالنعزال والوحدة. اطلبي الدعم 

واملساندة النفسية من زوجك وتحدثي معه عن 
كل ما يدور بخاطرك وعن كل ما تشعرين به لكي 

يحدث ارتياح للنفس ولألعصاب ألن التحدث 
والفضفضة مع شخص تثقني به سوف يسهل 
عليك شهور الحمل وخاصة حاالت االكتئاب 

التي تشعرين بها. يمكنك أيًضا ممارسة التمارين 
الرياضية بعد استشارة طبيبك الخاص فهذه من 

أكرث الوسائل العالجية والسحرية للتغلب عىل 
الشعور باالكتئاب الذي يحدث للمرأة أثناء فرتة 

الحمل. الرياضة تخفف من حدة اإلكتئاب وتقلل 
من الشعور بالقلق والتوتر وتمنح الجسم الراحة 

واالسرتخاء والهدوء النفيس.

نصائح 4
للتغلب 

على 
اكتئاب 
الحمل
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Fashion Jewelry موضة مجوهرات

ترغب املرأة منذ بداية معرفتها بالحمل يف الحصول عىل مظهر أنيق 
يتوافق معها خالل هذه الفرتة. لذلك تبحث أغلب الحوامل صاحبات 

القوام املمتلئ أو الكرييف عن املالبس التي يمكن أن تتناسب مع قوامها 
ومع بطنها الكبرية يف الوقت ذاته. فأكرث ما يشغل ذهنها هو اختيار 

املالبس التي تجعلها تشعر بحرية يف الحركة وكذلك تربز منحنيات 
جسمها بشكل مثايل. لذلك إذا كنِت حامل وتتمتعني بقوام كرييف 

ننصحك بأن تتعريف معنا عىل أبرز القطع التي يفضل اختيارها وينصح 
بتجنبها لضمان إطاللة مثالية خالل أشهر الحمل... 

مالبس يمكن اختيارها خالل أشهر الحمل
الفساتني تعترب الفساتني العملية إحدى القطع التي دائًما ما تكون 

خيار املرأة خالل فرتة الحمل. ولكن عندما تكونني صاحبة قوام كرييف 
فيتوجب عليك اختيار فساتني ذات قصه معينة. فيفضل ارتداء تلك 

التي تقوم بتحديد الخرص بداية من الجزء أسفل الصدر لينسدل بشكل 
فضفاض. كما تعد الفساتني الـ »wrap« خيار جيداً ومناسباً أيضاً.
املالبس املقلمة تعتقد أغلب السيدات املمتلئات أنه ال يجب ارتداء 

التيشريت املقلم بشكل أفقي خاصة يف فرتة الحمل، ألنه يمكن أن يزيد 
من إمتالء قوامها.

 ولكن هناك قواعد عند ارتداء التقليمات يجب معرفتها كي تتوافق مع 
شكل الجسم. فينصح بالبحث عن الخطوط الرفيعة التي يمكن أن 

تعطيِك مظهر مثايل واالبتعاد عن تلك العريضة التي تزيد من عرض 
جسمك. إطاللة باللون موحدتعد املالبس املوحدة من أبرز الحيل التي 

يمكن للحامل الكرييف القيام بها أثناء الحمل للحصول عىل إطاللة 
مثالية خاصة يف الصباح أو بعد الظهرية. كارتداء تيشريت وبنطلون 
باللون األسود منسق مع كارديجان ملون أو منقوش بشكل عرصي.

 وهي إحدى الطرق التي ال تجعلك تتخذين وقت طويل لتنسيق 

مالبسك. الجمبسوت يف الحمل يعد 
الجمبسوت من القطع الرائجة بشكل كبري 
بني أغلب مدوني املوضة الحوامل. وتعتقد 

بعض النساء ذوات القوام املمتلئ بأنه 
يمكن أن يزيد من شكل قوامها خالل فرتة 

الحمل. بل عىل العكس،  فهو يمنحِك 
مظهر مثايل، كما يكشف عن منحنيات 

جسمك. لذلك ال ترتددي من ارتدائه سواء 
يف السهرة بلون موحد أو مع جينز يف 

طلتِك العملية.
 التنورات اختيارك يف الحمل تعد التنورة 

إحدى القطع املميزة التي يمكنك اختيارها 
أثناء فرتة الحمل للحصول عىل إطاللة مثالية 

سواء كنت ذات قوام ممشوق أو كرييف. فهي 
تمنحك حرية يف الحركة. لذلك ننصحك 
باختيار التنورة مرتفعة الخرص بالقصة 

املتستقيمة أو الـ »A Line« والتي تحدثنا 
عنها يف السابق.أزياء تجنبيها أثناء الحمل 
الفساتني الفضفاضةتجنبي ارتداء الفساتني 

الفضفاضة بالكامل. ألنها يمكن أن تمنحك 
جسمك حجماً إضافياً عىل عكس طبيعتك.

البلوزات ذات التموجاتتجنبي ارتداء 
 »Ruffles« البلوزات املزينة بالتموجات الـ

سواء عىل منطقة الصدر أو البطن، ألنها 
يمكن أن تزيد من 

حجم الجسم.

لصاحبات القوام الكيرفي نصائح للحصول على 
إطاللة مثالية خالل أشهر الحمل

بهذه الطريقة تمكنت لجين عمران من 
التألق بالقفطان في مختلف المناسبات

 
اعتدنا البحث دائماً عىل إطالالت النجوم واملشاهري 

لتلهمنا يف اختيار أزيائنا، كونهم األكرث متابعة 
لصيحات املوضة. ومع اقرتاب شهر رمضان 2019، 

حاولنا أن نبدأ رحلتنا بني العديد من حسابات 
النجوم ومدوني املوضة، لعلنا نجد إطالالت يمكن 

أن تناسبنا إذا قمنا بنسخها مثالً.
وخالل هذه الرحلة وجدنا الكثري من املشاهري والتي 
كانت عىل رأسهن مقدمة الربامج السعودية الشهرية 

لجني عمران. كان أكرث ما لفت أنظارنا هو طريقتها 
يف تنسيق القفطان بشكل يجعلك ترغبني يف أن 

تمأِل خزانتك منه. فهي تدرك جيداً كيفية اختيار 
األلوان التي تناسبها وكذلك الشكل الذي يتناسب 

مع جسمها. 
بخالف تنسيقها له مع الحذاء والحقيبة.أيضاً 

جعلت لجني، القفطان الئقاً ملختلف املناسبات. 
فتارة تجدها ترتديه بإحدى السهرات عن طريق 

بعض االكسسوارات الالمعة. وتارة تجعله مناسباً 
إلطاللتها الصباحية، فتصحبه بمكياج هادئ.

شاهدنا العديد من إطاللتها، لدرجة أنني شخصياً 
تمنيت لو قمت بتجربة القفطان منذ سنوات. 

جمعنا لك بعض الصور إلطاللتها فربما تكون 
ملهمة لك خالل شهر رمضان. كما أننا سنخربك 
يف املرة املقبلة عن بعض إطالالت مدوني املوضة 

بالقفطان والعباية...

قوامك يحدد شكل 
فستان زفافك

يعد فستان الزفاف حلم كل امرأة . وكي تتألق املرأة يف ليلة 
عمرها ينبغي عليها اختيار شكل فستان الزفاف تبعا لقوامها.

قالت مستشارة املظهر األملانية نانيس فايتسيل إن فستان 
عروس البحر يعد أكرث فساتني الزفاف شهرة ويحظى بطلب 

كبري من قبل العرائس، موضحة أنه يمتاز بقصة ضيقة بالجزء 
العلوي من الجسم والخرص واألرداف واألفخاذ، وبقصة واسعة 

بدءا من الركبتني.
وأضافت أنه يغازل يف املقام األول العروس، التي تتمتع 

بقامة طويلة وقوام ممشوق، نظرا إىل أنه يسلط 
األضواء عىل محاسن قوامها، خاصة األرداف، لذا 

ينبغي أال تكون أرداف العروس مسطحة، بل ذات 
منحنيات.

وقالت خبرية املوضة األملانية تاتيانا شلوسل 
إن فستان الدوقة يعد واحدا من أشهر فساتني 

الزفاف، وهو يمنح العروس إطاللة األمريات.
وأوضحت أن فستان الدوقة هو فستان عىل شكل 

حرف A، يتمتع بقصة ضيقة بالجزء العلوي من 
الجسم ويسلط الضوء عىل فتحة الصدر “الديكولتيه”، 

بينما يمتاز بقصة واسعة بدءا من الوسط، ما يعمل عىل 
إخفاء املناطق املمتلئة بالبطن واألرداف.

وأشارت خبرية املوضة األملانية أنجيال شتوكل إىل أن فستان 
اإلمباير ستايل يغازل املرأة قصرية القامة، حيث أنه يمتاز 
بقصة ذات وسط يبدأ من أسفل الصدر مبارشة، ما يجعل 

القوام يبدو أطول برصيا. وأضافت أنه  يداعب يف املقام األول 
العروس التي تتمتع بسيقان ممشوقة وجميلة، مع مراعاة 

تنسيقه مع حذاء ذي كعب عال.

The Most Stunning Watches in 
2019 and Why They’re Seen as 
Valuable Jewelry
by Farida Abdel Malek

I ’ve really never thought of watches as precious jewelry, in fact 
over the years I’ve never really understood the need to have 

a watch, because telling time is no longer required thanks smart 
phones, laptops, Siri, you car...and so on.
 As my interest in jewelry grew, It became more of an 

accessory in my eyes, something to compliment 
a bracelet or make you look like you have 

someplace important to go. Then, some-
thing happened.

 Me and my dad bought my mom a 
Michael Kors watch and as soon I 
placed it on my hand, I understood 
why watches were more than a sim-
ple accessory or a telling of time.
 Chanel editorials and watch adverto-

rials also helped me fall for watches 
because of their beauty and intricacy. 

I began to understand why watches are 
inherited and passed on to generations. 

They’re rich, luxurious, complex and chic.
 They’re also very personal and they take on the 

wearers personality. Of course, I’m not just going to just sit here 
and tell you all about why watches are something I appreciate in 
fashion.
 Here are some of the most gorgeous watches in the market 
right now, from Chanel, Michael Kors, ICW and Omega. Admire, 
appreciate and maybe start accessorizing or investing in a different 
form of jewelry.

These 2019 Ramadan 
Collections Will Bring You 
Luxury and Modesty
R amadan marks the beginning of a spiritual break 

where people focus on recharging and connecting 
with their spirituality. Traditionally women like to 
dress modestly during the entire month. This year 
your favorite brands from around the world have 
released new 2019 Ramadan  collections that suit all 
women and occasions.
For everyday outings, Mango, H&M, and Leem have 
created impressive casual outfits inspired by Ramadan 
including kaftans and modest dresses. Brands like 
Bambah, Anatomi, Femi9, Michael Kors, and Philip 
Plein have released sophisticated and  modest designs 
for special gatherings or evening wear.
 No matter what you are looking for this Ramadan, 
you will have tons of options to choose from.
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YOUR  HOME بيتك

ال شك أن األطباق تلعب عنرصاً اساسياً يف بث أجواء رمضان 
عىل املائدة، لذا حاويل انتقاء أطباق وأواٍن مزينة بزخارف عربية 

أو رشقية.
استعيني بمحالت صنع الفخار يف بلدك وانتقي مجموعة 

من األطباق الجميلة واملصنوعة يدوًيا، فكل بلد عربي يتمتع 
بأسلوب مميز يف صناعة الفخار االسالمي والرشقي يرثي 

مائدتك بالسحر. املكرسات والفواكه املجففة تسايل رمضان 
الشهرية يجب تقديمها بشكل يرثي املائدة، لذا استغليها كبؤرة 

تصميم وقدميها يف اآلواني املزخرفة الساحرة.
قدمي الحلوى الرشقية يف أواٍن فضية اللون مزخرفة بزخارف 

الرشق الساحرة، فهذا يمنح الضيافة األناقة التي لن ينساها 
ضيوفك.

قدمي التمر بأسلوب يناسب الرتاث العربي واالسالمي األصيل، 
ورتبيه يف أواٍن تناسب قيمته الثمينة.

تمنح األكواب مائدتك الرمضانية جاذبية وأناقة، لذا اختاري 
األكواب املزخرفة من محالت الديكور، أو اتجهي إىل خزانة 

جدتك واختاري منها ما يناسبك!
تضفي العودة إىل التصميمات التقليدية يف أكواب العصري 

والشاي والحلوى أجواًء دافئة عىل الجلسة.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، نقّدم لِك سيدتي 
مجموعة من النصائح لتزيين مائدتك بأفضل ما يمكن

طرق طبيعية 4  
إلزالة بقع الشاي 

عن السجاد
يتعرّض أثاث البيت يف أغلب االحيان باالتساخ من البقع 

املختلفة سواء كانت من الشاي أو القهوة أو الزيت وخاصّة 
إذا كان هناك أطفاٌل صغار ولعّل أهّم القطع املعرّضة 

لالتساخ يف البيت هي السجاد وتحديداً إذا كان فاتح اللون.
ويف هذا املقال نقدم لكم أهّم الطرق املنزلّية التي من املمكن 

استخدامها للتخلّص من البقع وخاصة بقع الشاي بكّل 
سهولة:

- الصابون: نأخذ قطعة قماشية جافًة، ونفركها بالبقعة 1 
املوجودة عىل السجادة، عّدة مرات، ثّم نغسل قطعة 

القماش باملاء جّيداً، ونرتكها مبلولًة قليالً، ثّم نفرك بها 
السجادة مرًّة أخرى عّدة مرات إلزالة البقعة، أو التخفيف 
منها، بعد ذلك نغسل السجادة كالعادة باملاء والصابون، 

ونُنظفها جّيداً، وننرشها يف الشمس لفرتة حتّى تجّف تماماً.

- امللح: نفرك مكان البقعة بقطعِة قماٍش، ثّم نُحرض 2 
القليل من امللح، ونضعه عىل مكان البقعة، ونرتكه مّدة 

عرش دقائق، ثّم نغسل السجادة جّيداً باملاء والصابون، 
وننرشها، ونرتكها حتّى تجّف.

- الخّل األبيض: نُحرض قطعَة قماٍش صغريٍة، ونفرك 3 
بها البقعة لتمتّص الشاي السائل عليها، بعد ذلك 
نضع كميًة مناسبًة من الخّل األبيض عىل مكان البقعة، 
ونفرك السجادة جّيداً، ثم نضع الخّل مرّة أخرى، ونكّرر 

فرك السجادة، ونعيد العملية عّدة مرات حتّى تزول آثار 
البقعة.

- النشادر: نفرك السجادة بقطعة قماش جافة ثم 4 
نضع كميًة من النشادر عىل البقعة، ونفركها جّيداً، 
وننقعها مّدة ربع ساعة، ثّم نغسل السجادة بالصابون 

واملاء، ونرتكها يف الشمس حتّى تجّف.

إىل جاذبيَّة ديكورات صاالت استقبال الضيوف 
برصيَّا، من الرضوري اختيارها عمليَّة أيًضا. ومن 

هذا املنطلق، تطلع مهندسة الديكور كارال منذر عىل 
النصائح األهمِّ يف تحقيق ديكورات صاالت استقبال 

تجمع بني جاذبية اإلطاللة والعمليَّة.

. األلوان:1

تُسعمل األلوان الحيادية، كاألبيض والبيج، يف 
طالء جدران صاالت استقبال الضيوف، خصوصًا 

إذا كان قماش األثاث يحمل ألوانًا زاهيًة، مع إمكانيَّة 
تمييز جدار من خالل طالئه بأحد ألوان موضة 

املوسم، وذلك يف حال كان القماش سادة.

. األثاث:2

• ديكورات صاالت استقبال الضيوف باملنازل 

العرصيَّة تشتمل عىل أريكة تتخذ شكل حرف »إل« 
الالتيني ومقعدين، أو أريكة ذات ثالثة مقاعد وأخرى 

بمقعدين.
• ُينصح باختيار األرائك واملقاعد املريحة، واملكسوَّة 

بالقماش أو القطن أو الجلد الـ«ألكانرتا«، مع البعد 
عن الحرير لصعوبة تنظيف الخامة املذكورة.

• تُناسب الستائر املصنوعة من الكتان هذه املساحة، 
مع الحرص عىل أن تتماىش ألوانها وقماش األرائك.

دة،  • تُناسب الطاوالت الجانبيَّة ذات األحجام املتعدِّ
الطاوالت التي يمكن أن تتداخل ببعضها البعض، من 

دون إحداث فوىض يف املكان.

. االكسسوارات:3

• يجب البعد عن املبالغة يف نرث اإلكسسوارات، 

مع االكتفاء بالقطع البسيطة منها. ويف هذا اإلطار، 
ُيستحسن توزيع اإلكسسوارات الزجاج املُلوَّنة أو 

تلك املصنوعة من الـ«ستاينلس ستيل«. وال مانع من 
تزيني الجدران بلوحات تحمل صورًا لطبيعة املوسم.

• تُعلَّق لوحة بريشة رسام معروف عىل الجدار يف 
الزاوية، أو تُختار أخرى طويلة بحيث تُثبَّت عىل 

األرض بدرجة 45 مئوية، مع تسليط الضوء عليها 
لتكون محّط أنظار الزائرين.

. اإلضاءة:4

• ُيثبت »أباجور« ذو قاعدة عىل األرضيَّة.
• يوضع »كورنيش« يحمل إضاءة غري مبارشة، إذا 

كان السقف منخفًضا.

نصائح مهمة لديكور صاالت االستقبال في المنزل

How to light 
up your decor 
with yellow - in 
pictures
The current craze for all things yellow 
kicked off last year, when the bright 
and buzzing Gen-Z Yellow hit the 
scene, taking over from dusky Millen-
nial Pink. Named after the group of 
people born between the mid-1990s 
and early 2000s, Gen-Z Yellow is bold, 
brash and unapologetically in-your-
face. It started on the catwalk but, let’s 
face it, this isn’t an easy colour for any-
one to wear much of. This is probably 
why it filtered so well into the home – 
trend-followers wanted a piece of the 
action without looking like Big Bird.
Now we can see the shade everywhere 
– it has crept into corporate branding, 
advertising billboards, website design 

and more. However, it’s always been a 
love-it-or-hate-it kind of hue, one that 
its naysayers are apprehensive about 
using for fear it will overwhelm their 
homes with its unabashed brightness. 
So will the love for yellow last? Well, 
yes and no. Blindingly bright may not 
be for everyone, but strains of the 
shade will certainly be around for a 
while, as trendspotters predict we’re 
going to embrace the more grown-up 
shade of mustard for 2020.
The psychology of yellow
To know why yellow is so popular 
right now, ask yourself what comes 
to mind when you think about the 
shade. Sunshine is the most common 
association; the light that is essential 
to our survival, and corresponds to 
spring and summer time when life is 
blossoming everywhere. Accordingly, 
colour psychologists believe yellow has 
a positive effect on our well-being.
This idea is thought to stem back to a 
man called Howard Kemp Prossor, who 

thought, accurately as it turns out, 
that the right colour scheme could 
help hospitals treat shell-shocked 
soldiers. He had Ethel McCaul’s 
Hospital in London paint its walls a 
lemon yellow, with blue skies and 
green floors – reflecting the key 
hues found in nature.

To read the rest of the article 
go to: www.thenational.ae
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    APPETITE  لقمة شهية

A hamburger a week, but no more – that’s about as 
much red meat people should eat to do what’s best for 
their health and the planet, according to a report seek-
ing to overhaul the world’s diet. Eggs should be limited 
to fewer than about four a week, the report says. Dairy 
foods should be about a serving a day, or less.
The report from a panel of nutrition, agriculture and 
environmental experts recommends a plant-based diet, 
based on previously published studies that have linked 
red meat to increased risk of health problems. It also 
comes amid recent studies of how eating habits affect 
the environment. Producing red meat takes up land and 
feed to raise cattle, which also emit the greenhouse gas 
methane.
John Ioannidis, chair of disease prevention at Stanford 
University, said he welcomed the growing attention to 
how diets affect the environment, but that the report’s 
recommendations do not reflect the level of scientific 
uncertainties around nutrition and health.
“The evidence is not as strong as it seems to be,” 
Ioannidis said. The report was organized by EAT, a 
Stockholm-based nonprofit seeking to improve the 
food system, and published Wednesday by the medical 
journal Lancet.
The panel of experts who wrote it says a “Great Food 
Transformation” is urgently needed by 2050, and that 
the optimal diet they outline is flexible enough to 
accommodate food cultures around the world. Overall, 

the diet encourages whole grains, beans, fruits and 
most vegetables, and says to limit added sugars, refined 
grains such as white rice and starches like potatoes and 
cassava.
It says red meat consumption on average needs to be 
slashed by half globally, though the necessary changes 
vary by region and reductions would need to be more 
dramatic in richer countries like the United States.
Food as culture
Convincing people to limit meat, cheese and eggs 
won’t be easy, however, particularly in places where 
those foods are a notable part of culture. In Sao Paulo, 
Brazil, systems analyst Cleberson Bernardes said as 
he was leaving a barbecue restaurant that limiting 
himself to just one serving of red meat a week would 
be “ridiculous.”
In Berlin, Germany, craftsman Erik Langguth said there 
are better ways to reduce green-
house gas emissions, and 
dismissed the suggestion 
that the world needs 
to cut back on 
meat. “If it hasn’t 
got meat, it’s not 
a proper meal,” 
said Langguth, who 
is from a region 
known for its 

bratwurst sausages.
Before even factoring in the environmental implications, 
the report sought to sketch out what the healthiest 
diet for people would look like, said Walter Willett, one 
of its authors and a nutrition researcher at Harvard 
University.
While eggs are no longer thought to increase risk of 
heart disease, Willett said the report recommends limit-
ing them because studies indicate a breakfast of whole 
grains, nuts and fruit would be healthier.
He said everybody doesn’t need to become a vegan, 
and that many are already limiting how much meat they 
eat. “Think of it like lobster – something that I really 
like, but have a few times a year,” Willett said.
Advice to limit red meat is not new, and is tied to its sat-
urated fat content, which is also found in cheese, milk, 

nuts and packaged foods with coconut and palm 
kernel oils. The report notes most evidence on 

diet and health is from Europe and 
the United States.

In Asian countries, a large 
analysis found eating poul-
try and red meat (mostly 
pork) was associated with 
improved lifespans. That 
might be in part because 

people might eat smaller 
amounts of meat in those 

countries, the report says.
Ioannidis of Stanford noted nutrition research is 
often based on observational links between diet and 
health, and that some past associations have not been 
validated. Dietary cholesterol, for example, is no longer 
believed to be strongly linked to blood cholesterol.
The meat and dairy industries also dispute the report’s 
recommendations, saying their products deliver import-
ant nutrients and can be part of healthy diets. Andrew 
Mente, a nutrition epidemiology researcher at McMas-
ter University, urged caution before making widespread 
dietary recommendations, which he said could have 
unintended consequences.

To read the rest of the article go to:
https://abcnews.go.com

لندن: كمال قدورة
يستخدم الناس الليمون لكثري من املشكالت الصحية، فهو عالج 

لكثري من األمراض منذ قديم الزمان، وقد رشبه الفراعنة وأكلوه 
للحماية ضد مجموعة متنوعة من السموم. ومنذ قديم الزمان 

أيضاً، عرفت الفوائد الصحية الجمة لليمون أو الحامض، وأهمها 
قدرته القوية املضادة للجراثيم والفريوسات، وتعزيز املناعة، 

وكمساعدات لفقدان الوزن وتحسني الهضم وتنظيف الكبد.
وهناك الئحة كبرية من الفوائد الصحية، ومنها:

- تحسين مستوى ارتفاع ضغط الدم وحماية القلب
ويعمل الليمون عىل تطرية األوعية الدموية، وبالتايل مكافحة 

ارتفاع ضغط الدم، وحماية القلب بشكل عام، الحتوائه عىل 
البوتاسيوم. كما يعمل البكتني، إىل جانب بعض املواد األخرى 

مثل الليمونني، عىل تعزيز املغذيات التي يمكن أن تساعد يف 
خفض نسبة الكوليسرتول يف الدم.

- فقدان الوزن
تبني منذ سنوات طويلة أن تناول عصري الليمون املمزوج باملاء 

الفاتر والعسل يساعد يف تقليل وزن الجسم. 
وأكدت الدراسات التي أجريت عىل الفرئان أن مادة البوليفينولز 

يف قرش الليمون تحد وتمنع زيادة وزن الجسم وتراكم الدهون 
فيه. ويحدث ذلك عرب تحفيز الكبد عىل حرق الدهون.

- محاربة التعب واإلجهاد والقلق
يستخدم الرياضيون الحامض ملحاربة التعب والعطش، إذ تبني 
أنه أكرث فعالية من املاء، ويبدو أن زيت الليمون قادر عىل تحفيز 

نشاط املخ، ولذا يتناوله البعض عند الشعور بالتعب والعجز 
عن الرتكيز. 

وقد أظهرت األبحاث األخرية أن »بلسم الليمون له تأثري مهدئ، 
وبالتايل قد يساعد عىل إزالة التعب واإلرهاق والدوخة والقلق 

والعصبية والتوتر«، وتعزيز النوم.

- القضاء على حب الشباب وتحسين البشرة
يحتوي الليمون عىل حامض السرتيك، وهو من املواد الفعالة يف 
عالج حب الشباب. ويعد »فيتامني يس« املوجود يف الحمضيات 

أمر حيوي للحصول عىل جلد متوهج سليم، بينما تقتل طبيعته 
القلوية بعض أنواع البكترييا املعروفة بتسبب حب الشباب.
ويستخدم عصري الليمون أيضاً عىل الجلد، وخصوصاً عىل 

املناطق التي يتقرش فيها الجلد، مثل باطن القدمني وراحتي 

اليدين.
ويعترب الليمون أيضاً بمثابة عالج ملكافحة الشيخوخة، إذ يمكنه 

إزالة التجاعيد والرؤوس السوداء يف البرشة.

- مسح األكزيما
يستخدم بعض الناس الذين يعانون من عدوى جلدية مثل 

األكزيما لفائف الليمون للعالج، والبعض يستخدم زيت الليمون 
مع املاء الفاتر والعسل لهذه الغاية.

- معالجة الروماتيزم
تؤكد الدراسات الطبية أن الليمون مدر للبول، وقادر عىل عالج 

الروماتيزم والتهاب املفاصل.

- استرخاء العضالت
من خواص الليمون أنه مطهر ومفيد لالسرتخاء يف القدم. 
فالبعض يضيف بعض العصري إىل املاء الدافئ قبل غمس 
القدمني يف املزيج للحصول عىل الراحة الفورية واسرتخاء 

العضالت.

- عالج الكوليرا والمالريا
يشري بعض األطباء إىل أنه باإلمكان استخدام عصري الليمون 

لعالج أمراض كالكولريا واملالريا ألنه يعمل عىل تنقية الدم.

- يبيد فيروس نقص المناعة
أظهرت كثري من الدراسات الطبية يف أسرتاليا قبل سنوات قدرة 

الليمون عىل قتل فريوس اإليدز، وبالتايل حماية الناس من 
اإلصابة به، ومنع انتشار املرض الخطري.

- العناية بالشعر
أثبتت الدراسات أن عصري الليمون نفسه مفيد يف عالج الشعر 

عىل نطاق واسع، إذ يمكنه عند »استخدامه عىل فروة الرأس 
عالج مشكالت مثل قرشة الرأس وفقدان الشعر، وغريها من 

املشاكل املتعلقة بالشعر وفروة الرأس«. كما أن بإمكان الليمون 
الذي يستخدم مبارشة منح الشعر ملعاناً طبيعياً.

- يمنع حصى الكلى
يحتوي الليمون عىل نسبة أكرب من حمض الليمون مما يحتوي 
عليها الربتقال والغريب فروت، وقد تم تأكيد هذا األمر يف دراسة 

قام بها الدكتور ستيفن ناكادا، الرئيس املنتخب للمجلس 

األمريكي 
للجراحة 

البولية. وأضافت 
دراسة أخرى أن ارتفاع 

محتوى حمض الليمون يف الفاكهة 
يساعد عىل زيادة مستويات سرتات البول أكرث من ضعفني، دون 

تغيري إجمايل حجم البول. وعىل هذا، يمكن استخدام عصري 
الليمون لتفادي حدوث حىص الكىل، عن طريق تشكيل السرتات 

البولية، مما يمنع تشكيل البلورات.

- العناية باألسنان والحد من األلم
ينصح بعض أطباء األسنان بوضع عصري الليمون الطازج عىل 

منطقة ألم األسنان للتخلص من هذا األلم. وينطبق األمر نفسه 
عىل بعض اآلالم األخرى. كما ينصح األطباء بوضع أو تدليك 

العصري عىل اللثة لوقف نزيفها، والتخلص من الروائح الكريهة 
التي يمكن أن تأتي من أمراض اللثة والحاالت األخرى.

كما بإمكان الليمون املساعدة عىل تنشيط التنفس وإنعاشه، 
وتنقية رائحة الفم بالنهاية، خصوصاً بعد التدخني أو تناول 

التوابل وغريها من املواد ذات الرائحة القوية.

- يعالج عسر الهضم
تؤكد الدراسات الطبية الحديثة أن عصري الليمون يساعد عىل 

عالج املشكالت املتعلقة بعرس الهضم واإلمساك، فهو يساعد 
عملياً عىل الهضم وتنقية الدم، ويعمل كمطهر للجسم بشكل 

عام.
ومن شأن تناول عصري حامضة واحدة مع املاء الفاتر بعد كل وجبة 

تحفيز حامض الليمون، وإنتاج حمض املعدة، وتنشيط عضالتها.

 -

القضاء 
على الحمى 

والنزالت البردية واإلنفلوانزا
يعترب الليمون مادة مهمة للقضاء عىل الحمى، ويتم ذلك عرب 

تناول عصريه مع العسل واملاء الفاتر كل ساعتني، حتى تنخفض 
درجة حرارة الفرد. ويبدو أن الليمون يقيض عىل الحمى عن 
طريق زيادة التعرق أو العرق. ويبدو أن الليمون يمد الخاليا 
الدفاعية بما تحتاجه من »فيتامني يس«. وبإمكان »فيتامني 

يس« تعزيز مناعة الجسم، وبالتايل منع الفريوس من التثبت 
يف أثناء عملية سيالن األنف أو التهاب الحلق... ولطاملا نصح 

األطباء بالغرغرة بعصري الليمون وامللح للقضاء عىل التهابات 
الحلق أو اللوزتني.

مكونات الليمون الطبيعية
يحتوي الليمون أو الحامض عىل كمية ال بأس بها من املواد 

الرضورية واملفيدة للجسم، وعىل رأسها الربوتني والنشويات 
واملاء والطاقة واأللياف وحمض السرتيك والفيتامينات )بي - 1 

| بي - 2 | بي - 3 | بي - 5 | بي - 6 | بي - 9 | بي - 12 | 
كولني - فيتامني يس | فيتامني أ | فيتامني إيه(، واملعادن التي 

تعزز املناعة وتحارب العدوى، وعىل رأسها الحديد والكالسيوم 
والبوتاسيوم واملغنيسيوم والزنك والصوديوم والفسفور ومادة 

البيوفالفونويد التي تعرف بفيتامني »Vitamin P« ونشا البكتني 
والليمونني.

الليمون... صيدلية طبيعية في ثالجتك

Less beef, more beans: Experts recommend 
a new diet for the world
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 أمنية حسين أمنية حسين 
يقول عالم الحيوان اإلنجليزي »ديسموند موريس«:

البرشة الخالية من العيوب هي أكرث الصفات البرشية املرغوبة 
عاملًيا.

وطبقًا لداروين، هذا باألحرى هو ما جعلنا نتطور من كائنات يغزو 
وجوهها الشعر إىل املظهر املستساغ الذي نحن عليه اآلن. كلما 

كانت البرشة أكرث نقاًء، تجانًسا، وتألقًا، كلما بدوت أكرث صحة، 
وشباًبا – وبال شك أكرث نجاًحا يف جذب رشيك وضمان استمرار 

النسل.
هذه الرغبة يف امتالك البرشة املثالية، قادت سوق منتجات العناية 

بالبرشة إىل نمو هائل السيما يف اآلونة األخرية، حيث وصل حجم 
األرباح العاملية إىل 143.5 مليار دوالر، ومن املتوقع أن يتعدى الـ 

183.03 مليار دوالر بحلول عام 2024. ففي دولة كالواليات املتحدة 
األمريكية، تتعدى نسبة املستهلكني ممن يستخدمون منتجات 

العناية بالبرشة بشكل يومي الـ %50، يف حني أن قلة قليلة ال 
تتجاوز الـ %6 نفت استعمالها ملثل هذه املنتجات قط.

يف القرن الحادي والعرشين، أصبحت صناعة التجميل ترتكز عىل 
تطوير مستحرضات تجميلية cosmeceuticals تتضمن مواًدا لها 

تأثري بيولوجي أو عالجي لتستهدف إحدى مشاكل البرشة مثل 
البقع، والتجاعيد، والحبوب، والجفاف وغريها. لكن يف وسط مئات 

املنتجات التي تغزو رفوف املتاجر والتي يدعي معظمها القدرة 
عىل إحداث املعجزات ببرشتك، أصبح اختيار حتى أبسطها مهمة 

شاقة!
لذا قمنا باختيار خمسة من تلك املستحرضات التي ثبتت 

فعاليتها بواسطة العديد من الدراسات والتجارب الرسيرية. 
رؤية إحدى هذه املواد عىل امللصق قد يثبت ما إن كانت ادعاءات 

ِنع حقيقية أم مجرد خدعة لرتويج منتجه. املُصَّ

1»Vitamin C« فيتامين ج .

هل سبق وسمعِت عن مضادات األكسدة من قبل؟ حمض 
األسكوربيك أو املعروف باسم »فيتامني يس« هو واحد من أقوى 

هذه الدروع لحماية البرشة.
يف يوم حافل، يكرث تعرض البرشة ملجهدات بيئية مثل أشعة 

الشمس، والتلوث، ودخان السجائر. تلك العوامل لها القدرة 
عىل إحداث الرضر بالجلد عن طريق إنتاج سلسلة من جزيئات 

نشطة تعرف بـ»الجذور الحرة free radicals«، ال تستقر قبل أن 
تقوم بإتالف عدد ال بأس به من الخاليا.

مضادات األكسدة مثل فيتامني يس لديها القدرة عىل ردع هذه 
الجزيئات قبل أن تقوم بأكسدة الحمض النووي، أو الربوتينات 

والدهون، فتحمي الخاليا من التلف. وهو ما يجعله مثالًيا للوقاية 
من أرضار التعرض للشمس، تخفيف حدوث االلتهابات، وحتى 

التقليل من خطر اإلصابة برسطان الجلد.
يلعب فيتامني يس دورًا رئيسًيا يف التئام الجروح وتحفيز تصنيع 

الكوالجني، وهو بروتني طبيعي موجود بالبرشة ويؤدي نقصانه 
مع التقدم يف العمر إىل ترهل الجلد وظهور التجاعيد. كذلك، قد 
يساهم يف التقليل من البقع الصبغية وتفتيح البرشة، عن طريق 

تثبيط إنزيم التريوسيناز »Tyrosinase« املسئول عن تصنيع 
.»Melanin صبغة الجلد »امليالنني

يرتاوح الرتكيز الفعال لفيتامني يس من %20-%8، يف حني أن 
الرتكيزات األعىل قد تتسبب يف اهتياج البرشة دون فائدة تذكر. 

ونظرًا لحساسية املركب وسهولة تأكسده، من املهم التأكد أنه معبأ 
يف حاوية معتمة ومصممة بشكل يحد من نفاذ الهواء أو الضوء.

تحتوي الرتكيبة املثالية عىل مزيج من فيتامني يس مع فيتامني 
هــ Vitamin E، وهو مضاد أكسدة آخر يعمل يف تآزر مع فيتامني 

يس لحماية البرشة من الجذور الحرة. إىل جانب إضافة حمض 
 pH الذي يحافظ عىل درجة حموضة ،ferulic acid الفريوليك

املنتج أقل من 3.5، وهذا رضوري ملنع حمض األسكوربيك من 
التكرس وتحسني امتصاصه بواسطة البرشة.

2:Vit B3 النياسيناميد .

يف حني يذيع صيت عائلة فيتامني ب يف املكمالت الغذائية 
لعالج األنيميا والتهاب األعصاب يف مرىض السكري، يحظى أحد 

أفراد هذه العائلة باهتمام خاص من قبل خرباء التجميل. يقدم 
فيتامني ب 3 أو األكرث شهرة بـالنياسيناميد العديد من الفوائد 
للبرشة، والتي تشمل: تحسني ملمس البرشة، وتنعيم الخطوط 

الدقيقة والتجاعيد، وتوحيد لون البرشة مع التخفيف من البقع 
التصبغية، والبقع الحمراء، واالصفرار )الشحوب(.

يعتقد الباحثون أن خواص فيتامني بـ 3 املتعددة تعود لدوره 
يف تصنيع مركبات )NAD P(، وهي عوامل محفزة للعديد من 

التفاعالت اإلنزيمية التي تؤثر يف مظهر ووظائف البرشة، كما أن 
لبعضها خصائص مضادة لألكسدة.

واحدة من أهم املزايا التي يقدمها النياسيناميد للبرشة هي تعزيز 
خصائص حاجز الجلد والحد من فقدان محتوى الرطوبة من 

الطبقة الخارجية للبرشة. يرجع ذلك لقدرة الفيتامني عىل تحفيز 
تجدد الخاليا الكرياتينية املكونة لحاجز الجلد وتصنيع مكونات 

البرشة من بروتينات مثل الكرياتني، ودهون مثل األحماض الدهنية 
الحرة والكوليسرتول. امتالك حاجز جلدي صحي يساهم يف 

تقليل الهيجان واالحمرار عند تعرض البرشة ملواد قاسية مثل 
املنظفات والصابون.

قد يقدم فيتامني ب 3 أيًضا بعض الحلول للبرشة الدهنية أو 
املعرضة لإلصابة بالحبوب كونه يعمل كمضاد لاللتهابات ويقلل 
من إفراز السيبوم، وهو املادة الدهنية التي يفرزها الجلد ويؤدي 
تراكمها لتكون الحبوب. ففي دراسة نرشت عام 2013 يف صحيفة 
البحث يف العلوم الطبية، أثبت جيل %5 نياسيناميد فعاليته يف 

عالج حب الشباب بكفاءة تعادل جيل %2 كلينداميسني )مضاد 
بكترييا معالج للحبوب( دون ظهور أية أعراض جانبية. هذا 

إضافة إىل مساهمته يف تقليل االحمرار والبقع الداكنة الناتجة 
عن الحبوب.

عىل عكس مواد أخرى، أكرث ما يميز النياسيناميد كمادة مثالية 
ملستحرضات التجميل، هو كونه لطيفًا عىل البرشة، ال يسبب 

تهيًجا، مستقر كيميائًيا، ويتوافق مع العديد من مكونات العناية 
بالبرشة األخرى.

أحد الرتكيبات املمكنة -عىل سبيل املثال- هو املزج بني فيتامني ب3 
ومركب »إن-أسيتيل غلوكوز أمني NAG«، حيث يلعب NAG دورًا 

هاًما يف تثبيط تكون صبغة امليالنني، يف حني يمنع النياسيناميد 
انتقال حويصالت امليالنني من الخاليا املُّصِنعة إىل الخاليا 

الكرياتينية. فقد نجح مزيج )%4 نياسيناميد+ NAG 2%( يف 
التقليل من مظهر فرط التصبغ والتعزيز من حماية واقي الشمس، 

طبقًا لدراسة نرشت يف الصحيفة الربيطانية للجلدية.

3Hyaluronic acid حمض الهيالورونيك .

رس البرشة الشابة هو الرتطيب، هذا االعتقاد هو ما يجعل 
حمض الهيالورونيك واحًدا من أكرث صيحات التجميل شهرة، 

خاصة حينما يتعلق األمر بمكافحة الشيخوخة، وهذا الصيت ال 
يأتي من فراغ!

يحتوي الجلد عىل نصف ما يصنعه الجسم طبيعًيا من حمض 
الهيالورونيك أو الهياليورنان، كعامل لدعم وتنعيم أعضاء 

كاملفاصل، األعصاب، الشعر، العينني- وبال شك- الجلد. لكن مع 
تقدم العمر، مثل الكوالجني، تقل كميته بالبرشة حتى النصف 

قرابة الخمسني، مما يؤدي إىل جفافها وفقدانها القوام واملرونة.

يمتلك حمض الهيالورونيك قدرة هائلة عىل االحتفاظ بالرطوبة، 
حيث يمكن لجرام واحد أن يمتص حوايل 6 لرت من املياه. هذا 

يجعل وضع كريم أو سريوم حمض الهيالورونيك عىل برشة جافة 
أشبه بنقع حبة زبيب يف املاء لتنتفخ وتستعيد مظهرها السابق.

يعزز حمض الهيالورونيك من البنية املحيطة بخاليا الجلد 
ليبدو أكرث نعومة ونضارة مع تخفيف مظهر الخطوط الدقيقة 
والتجاعيد عىل الفور. ففي دراسة، من جامعة ميونخ بأملانيا، 
لتقييم أربعة كريمات مضادة للتجاعيد تحتوي عىل حمض 

الهيالورونيك من )باليا، نيفيا، النكوم، وشانيل(، أظهر 
االستخدام املنتظم ألكرث من 3 أشهر تأثريات واضحة وإيجابية 

عىل عمق التجاعيد وتماسك الجلد.
ويف دراسة أخرى، تم مالحظة فاعلية عدة منتجات تحتوي عىل 

%0.1 من حمض الهيالورونيك ضد التجاعيد بمنطقة حول 
العينني ملدة شهرين. وقد اتضح أن جمعيها أدى لتحسن كبري يف 

ترطيب ومرونة الجلد، مع مالحظة أنه كلما تم تصميم جزيئات 
الهيالورونيك لتكون أكرث خفة، كلما قل عمق التجاعيد بشكل 

ملحوظ.
هذا باألحرى يعود إىل قدرة الجزيئات األكرث خفة عىل اخرتاق 

الجلد بشكل أفضل. وهو السبب الذي يدفع الرشكات الستخدام 
ملح هذا الحمض »هياليورنات الصوديوم«، كونه يمتلك الخواص 

الرتطيبية ذاتها مع حجم جزيئي أصغر وامتصاص أفضل.

4Vit A الرتينول .

مادة أخرى تحظى بشهرة كبرية يف عالم التجميل ومكافحة 
الشيخوخة هي مادة الرتينول، أحد أشكال فيتامني أ. تنتمي 

مشتقات فيتامني أ إىل عائلة الريتينويد Retinoids، وقد 

استُخدمت تلك بشكل واسع عىل مدار السنني، كاآليزوتريتينوين 
واألدابالني، يف عالج العديد من األمراض الجلدية مثل حب 

الشباب والصدفية.
عند وضعه عىل الجلد، يتحول الرتينول إىل شكله الفعال »حمض 

الرتينويك«. وعىل الرغم من أن استخدام حمض الرتينويك 
مبارشة يظهر فعالية كبرية يف التقليل من عالمات التقدم يف السن 
وإصالح ما أفسدته الشمس، إال أنه يسبب تهيًجا شديًدا للبرشة 

مما دفع الباحثني إىل استخدام الرتينول عوًضا عنه.
يحفز الرتينول من تكاثر الخاليا الكرياتينية مما يزيد من سمك 

البرشة، كما يعمل عىل تحسني الدورة الدموية، ومنع تكرس 
الكوالجني بواسطة األشعة فوق البنفسجية، وزيادة ترسيبه هو 
وغريه من الربوتينات التي تلعب دورًا هاًما يف الحفاظ عىل قوام 
ومرونة طبقة األدمة. وقد أثبتت التجارب الرسيرية فعاليته يف 

مكافحة التجاعيد وتحسني مظهر البرشة املسنة.
لسوء الحظ، من الشائع أن تتسبب كريمات فيتامني أ يف احمرار، 
أو جفاف وتقرش البرشة حتى تتأقلم عىل استعمالها. لتقليل هذه 

اآلثار الجانبية، ينصح يف بداية االستعمال بوضع كمية بحجم 
حبة البازالء عىل وجهك كل ليلة أو كل ليلتني لعدة أسابيع، مع 
وضع مرطب وواقي الشمس يف اليوم التايل. ينبغي أيًضا تجنب 

استخدام الرتينول يف فرتة الحمل والرضاعة.

5AHA أحماض الفاكهة .

واحد من أشهر مكونات التقشري الكيميائي يف عيادات 
الجلدية ومراكز التجميل هي أحماض األلفاهيدروكيس 

α-Hydroxy acids أو املعروفة بأحماض الفاكهة، والتي تشمل: 
حمض املاليك )يف التفاح(، حمض الجليكوليك )يف قصب 

السكر(، حمض التارتاريك )يف العنب(، حمض الالكتيك )يف 
اللنب(.

تحرص رشكات التجميل عىل إضافة واحد أو اثنني من هذه 
األحماض- ال سيما حمض الجليكوليك والالكتيك- إىل منتجاتها 

نظرًا لقدرتها عىل ترطيب البرشة وتقشريها. وبدالً من الرتطيب 
التقليدي الذي يعتمد عىل مواد دهنية تمنع فقدان املياه عرب 

طبقات البرشة، تقوم أحماض الفاكهة بتحسني قدرة الجلد عىل 
االحتفاظ بالرطوبة عن طريق زيادة حمض الهيالورونيك يف 

طبقتي البرشة واألدمة )إحدى طبقات الجلد وتقع أسفل طبقة 
البرشة(، هذا بدوره يخفف من التجاعيد والخطوط الدقيقة ويزيد 

من سمك، ملعان وإرشاقة البرشة.
تعمل أيًضا أحماض الفاكهة عىل تقشري البرشة من خالل تفكيك 

الروابط األيونية بني الخاليا وبالتايل تحفيز انحالل الطبقة القرنية 
القديمة والسماح لطبقة جديدة أكرث نعومة وشباًبا بالظهور. 

يعطي تأثري كهذا ميزة إضافية لهؤالء ممن يعانون من الحبوب، أو 
من برشة مسنة ومجهدة من الشمس.

فقد أوضحت نتائج دراسة نرشت عام 2010، فاعلية كريم أحماض 
الفاكهة يف عالج الحاالت الخفيفة واملتوسطة لحب الشباب مع 

تقبل عاٍل من املرىض، سواء استخدمت بمفردها أو مصاحبة 
لعالج دوائي. كما اقرتحت احتمالية استخدامها كعالج وقائي يف 

الحاالت األكرث شدة من حب الشباب.
تحتوي مستحرضات التجميل التي تناسب االستعمال اليومي 
عىل تركيزات ترتاوح بني %20-%5 من أحماض الفاكهة، تلك قد 

تتسبب يف بعض األعراض الجانبية الخفيفة، تزداد مع زيادة 
الرتكيز، مثل: الشعور باللسع واالحمرار. أما الرتكيزات األعىل يجب 
أال تستخدم إال بواسطة طبيب أو خبري تجميل، حيث تزداد حدة 

األعراض وقد تحدث حروق، تقرحات، ندبات فضالً عن خطر 
اإلصابة بعدوى.

ينبغي أيًضا األخذ يف االعتبار أن استعمال أحماض الفاكهة 
)خاصة الجليكوليك( قد يزيد من حساسية البرشة لألشعة فوق 

البنفسجية الضارة، لذا يفضل استعمال أقل الرتكيزات املمكنة 
)%10<( مع الحرص عىل وضع كمية وفرية من واقي الشمس، 

.CIR طبقًا لهيئة مراجعة مكونات مستحرضات التجميل

مكونات تبحثين عنها في منتجات 
العناية بالبشرة 5

A Skin-Care Expert On The 
5 Ingredients You Need In 
Your Routine
STEPHANIE SALTZMANNOV 

P aula Begoun, the founder of Paula›s Choice and author of over 20 
books about skin-care and cosmetics, knows her stuff. She›s spent 

more than two decades calling out subpar products on the market and 
offers an «Ingredient Dictionary» on her site that spells out exactly what 
various skin-care ingredients do, how effective they are and whether 
they are recommended — all backed up by thorough scientific vetting. 
So when we tasked Begoun with selecting the very best skin-care ingre-
dients that she considers must-haves for anyone in search of good skin, 
it was a tall order. 
«There are so many wonderful skin-care ingredients, it›s hard to know 
where to begin,» says Begoun. So rather than get too specific — after 
all, different people may require different skin-care regimens — she ap-
proaches it from more of a big-picture, perspective. «I think of skin-care 
ingredients in categories rather than specific ones. Just like your diet 
needs certain food groups for the nutrients they provide your body, skin 
is the same way. There are far more than five or 10 ingredients or foods 
your body needs to be healthy, and that is true for skin as well.»
She urges people to take a hands-on approach to caring for their 
complexions and think in the long term. «Skin is the largest organ of the 
body and it has complex needs to keep it looking beautiful day after day 
and year after year. So rather than just concentrating on specific ingredi-
ents, thinking of the categories is more realistic,» she explains.

To read the rest of the article go to: fashionista.com
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 Women Pioneering نساء رأيدات

أسندت حقيبة وزارة الدفاع يف أثيوبيا إىل عائشة محمد موىس بعد مسار ساطع بتحمل املسؤوليات، وتعد 
بذلك أول امرأة مسلمة تعني يف هذا املنصب الحساس والذي كان من قبل محتكرا من طرف الرجال فقط، 

بل وصف اختيارها يف هذا املنصب بالثورة النسائية التي تؤرش لبسط الكثري من السالم.

رئيسة للبرلمان
الالفت أن عمر وزيرة الدفاع األثيوبية الجديدة ال يتعدى 39عاما، بينما تنحدر من إقليم عفار »رشق«،  

ويف رصيدها العلمي درجة البكالوريوس يف الهندسة املدنية من جامعة أديس أبابا، والجدير باإلشارة 
فإن عائشة كانت قد تقلدت يف بداية شبابها منصًبا رفيًعا يف إدارة عفار اإلقليمية، أي يف الفرتة بني 2003 

و2004، وبعد ذلك تم اختيارها لتكون رئيسة ملكتب والية عفار اإلقليمي للوقاية من الكوارث واألمن الغذائي 
يف عام2011، أما دخولها للقرص الحكومي لم يكن إال يف عام 2015 حيث تم تعيينها يف منصب وزيرة 

الثقافة والسياحة ملدة سنة تقريباً،  ثم أوكلت لها يف شهر أبريل املايض حقيبة وزارية لقطاع حيوي يف 
إثيوبيا ويتعلق بقطاع البناء. علما أنها رئيسة ملجلس نواب الشعب »الربملان« اإلثيوبي، وتعترب أول امرأة 

تتوىل هذا املنصب يف تاريخ البالد، خلفا لرئيسه السابق »أبا دوال جمدا”.

إرساء السالم
تحظى عائشة الوزيرة ورئيسة الربملان األثيوبي بسقف عال من الثقة من طرف رئيس الوزراء األثيوبي 

الحايل، ورغم أنها تحت سن األربعني وامرأة وفوق ذلك متحجبة، لكن كبار املسؤولني يف بلدها لم يرتددوا يف 
منحها منصبا حساسا يحتاج إىل حنكة وبراعة وتمرس وذكاء، وكل ذلك اجتمع يف شخص وزيرة الدفاع 

األثيوبية الجديدة، التي ينتظر منها الكثري، خاصة عىل الصعيد األمني من حيث إرساء الكثري من السالم 
الذي تتوق الشعوب أن يتجسد عىل أرض الواقع.

يذكر أن الربملان اإلثيوبي قد صادق مؤخرا باإلجماع عىل التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة »أبي أحمد« 
التي ضمت ألول مرة 10 نساء يف تاريخ إثيوبيا، يعد نصف عدد وزراء الحكومة الحالية.  وراهن رئيس 

الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد عىل النساء واضعا فيهن الكثري من الثقة.. مؤكدا: »..ستدحض وزيراتنا املثل 
القديم القائل بأن النساء ال يمكنهن القيادة..”.

األثيوبية عائشة محمد 
موسى أول امرأة مسلمة 

تعين وزيرة للدفاع

والدة بنت 
المستكفي 

شاعرة 
األندلس

»مجلة جنى« والدة بنت محمد بن عبد الرحمن املستكفي، ]994 
– 1091[ أمرية أندلسية، أشهر نساء األندلس والدها هو الخليفة 
املستكفي بالله، اشتهرت كشاعرة أندلسية لها قيمة عالية ومما 
زاد من هذه الشهرة قصة حبها الشهرية مع الشاعر العربي ابن 

زيدون والتي انتهت بالفراق وعدم زواج تلك الشاعرة ذات املشاعر 
الفياضة نهائًيا حتى ماتت.

من هي والدة بنت المستكفي ؟

هي والدة بنت الخليفة محمد بن عبدالرحمن املستكفي بالله، 
اشتهرت بجمالها الفتان حيث ورثت عن أمها وهي جارية إسبانية 

العيون الزرقاء والشعر األصهب والبرشة البيضاء، كذلك اشتهرت 
بالشعر فكانت تحرض مجالس الشعراء وتنافسهم فيه، عاشت 

حياة اللهو والرتف بعد وفاة أبيها حتى أنها جعلت دارها ملتقى 
لألدباء والشعراء، كانت والدة هي أول من رفعت الحجاب يف 

األندلس يف دعوة للتمرد والعصيان عىل أي قيود، حتى وقعت يف 
حب ابن زيدون الذي افتنت بجمالها وحبها، وهو شاعر حتى أن 

قصة حبهم كانت مرضب للمثل.

ابن زيدون وحبه للعلم والشعر :

نشأ ابن زيدون يف بيت حسب ونسب وعلم ومال كان أبوه قاضًيا 
رفيع الشأن والجاه فاهتم بتعليم ابنه إال أن املوت داهمه وما زال 

ابن زيدون صغريًا مما جعل الولد يتمسك بالعلم تحقيقًا لوصية 
والده وإرادته يف بلوغه أرفع املقام، تعلم ابن زيدون الكثري من 

املعارف والعلوم حتى أصبح أشهر شعراء األندلس.
تميز شعره بعزة النفس فكان ال يمدح أحًدا إال ووضع نفسه يف 
مقام ممدوحيه، تنوع شعره بني الغزل واملدح والرثاء والهجاء، 

وعىل الرغم من علمه الوفري إال أنه ظل ينهل من العلم يوًما بعد 

يوم، تعرض ابن زيدون ملحنة شديدة فر عىل أثرها من قرطبة بعد 
رحلة طويلة قىض أغلبها يف السجن.

والدة بنت المستكفي وابن زيدون :

تعد قصة الحب بني والدة وابن زيدون إحدى تلك القصص الحاملة 
واملشهورة التي بدأت داخل حدائق قرطبة وهناك حيث انطلق 
فيض من الشعر يف جمال تلك الفاتنة والدة حتى قال فيها ابن 

زيدون العاشق:

إني ذكرتك بالزهراء مشتاقًا            واألفق طلق ومرأى األرض قد راقا
وللنسيم اعتالل يف أصائله              كأنما رق يل فاعتل إشفاقا

إال أن قصة العشق لم يكتب لها أن تستمر مثلها مثل أغلب قصص 
العشق امللتهبة وذلك عندما زاغ برص العاشق إىل جاريتها، مما 

جعل والدة تشعر باإلهانة فكيف ينظر حبيبها ملن هي أقل منها 
مقاًما فقالت فيه:

لو كنت تنصف يف الهوى ما بيننا      لم تهو جاريتي ولم تتخري
وتركت غصنًا مثمـرًا بجمـاله              وجنحت للغصن الذي لم يثمر

وبهذه األبيات أنهت والدة قصة الحب بينها وبني ابن زيدون 
لرتتبط بالوزير عبدوس ذلك الرجل الكاره والحانق عىل ابن زيدون 

عىل الرغم من اعرتاف ابن زيدون من أنه ال زال هائًما بها وبحبها، 
تركت بعدها بفرتة الوزير ابن عبدوس عىل الرغم من رفضها العودة 

البن زيدون وظلت والدة بعدها بدون أي زواج حتى ماتت يف عام 
1091م.

Wallada bint al-Mustakfi
W allada bint al-Mustakfi  (b. 1001 – d. 

1080) The beautiful, free-spirited 
daughter of a caliph in Cordoba, Spain, 
Walladah wrote and inspired some of the 
greatest poetry of eleventh-century Andalusia. 
She was liberated and literary, hosting mixed-
sex gatherings where she read her own bold 
work. Financially independent, Walladah had 
lovers but never married. She was known to 
wear a garment embroidered with the following 
words:

I am fit for high positions, by
God
And am going my way with pride.

Little of her work remains, but Walladah is 
considered one of the three most important 
female poets of the time. She flourished in a 
sophisticated and tolerant period in Cordoba, 
which, under the Moors, housed one of the 
world’s greatest libraries, which at one time 
included scholarly women on its staff.
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إميلين بانكيرست أول 
امرأة تطالب بحق االنتخاب

 
 

 »مجلة جنى« تعد إميلني بانكريست واحدة من بني أهم النساء الناشطات 
سياسيا يف املايض، والتي قد طالبت للمرة األوىل بحق املرأة يف االنتحابات 

وحقها يف التصويت، وكانت تعد مثال ألفضل النساء خالل وقتها.

إميلين بانكيرست أول امرأة تطالب بحق االنتخاب :
1 -  اسمها الحقيقي هو إميلني بانكريست جولدن.

2 -  تعد من بني الناشطني السياسيني يف بريطانيا كما تعد هي قائدة حركة 
سوفرجت التي قد ساعدت املرأة من خاللها الحصول عىل حق التصويت.

3 -  تعرضت خالل فرتة تواجدها إىل املزيد من النقد عىل التوجهات الخاصة 
بها وتميزت النشاطات الخاصة بها باملتشدد.

4 -  ولدت إميلني بانكريست يف مانشسرت ألبوين لهما جوالت يف الجانب 
السيايس فأحبت السياسة عىل أيديهم.

5 -  وعىل الرغم من تشجيع األرسة لها برضورة الزواج إال أن هذا لم يوقفها 
عن التعليم وقد ظلت إميلني بانكريست تلميذة ملدة 24 عام وتزوجت من 

أستاذها الذي طاملا عرف عنه دعمه للمرأة يف حق التصويت.
6 -  دعمها زوجها كثريا عىل الرغم من كونها أصبحت أم لخمسة أوالد خالل 
10 سنوات فقط من الزواج، إال أن ذلك األمر لم يقف عائقا أمام الزوجني فقد 
أصبح يدعمها كثريا خارج املنزل حتى تمكنت من إنشاء الجامعة الفرنسية 

للمرأة.
7 -  بعد وفاة زوجها أي بعد عام 1903 تمكنت إميلني بانكريست من الدخول 

يف املجال السيايس بشكل أكرب أصبحت أكرب داعمه لحقوق املرأة خاصة فيما 
يتعلق باالقرتاع والتصويت.

إنجازات الناشطة السياسية إميلين بانكيرست :
ظلت الناشطة السياسية إميلني بانكريست من املناضالت الباحثات عن 

حق املرأة يف االقرتاع وكان من بني املجهودات واإلنجازات التي قدمتها إميلني 
بانكريست عىل مدار حياتها ما ييل :

-1  خالل عام 1888 تمكنت من إنشاء تحالف بريطاني ينادي من أجل حق 
املرأة يف االنتخابات.

-2  خالل عام 1903 قامت بإنشاء االتحاد االجتماعي مطالبة من خالله أنه 
من حق النساء املتزوجات والغري متزوجات االقرتاع فكان املتعارف علية لفرتة 

أن السيدات املتزوجات ال يحق لهن االقرتاع قبل أن يقوم زوجها باألمر.
-3  خالل عام 1918 تمكنت إميلني بانكريست من تحقيق ما حلمت به طوال 

حياتها وهو أنه من حق املرأة التي تجاوزت 30 عام االقرتاع، وهو ما صوت 
عليه الربيطانني وخالل عام 1928 تم خفض السن ليصل نحو 21 عام.

وفاة إميلين بانكيرست :
لم تكن حياة الناشطة السياسية إميلني بانكريست حياة سهلة كما يظن 

البعض بل تعرضت إىل الكثري من املواقف واالعتقاالت واإلرضاب عن الطعام 

خالل فرتة مناداتها بحق املرأة يف االنتخابات، وبناء عليه فقد أصبح املرض 
يشء أسايس يف حياة إميلني بانكريست، ولكن ما أحزنها كثريا هو أنه قد 

أصبح هناك إتجاه أخر يدمر حياة املرأة وهو الزواج الغري رسمي واإلنجاب 
من ذلك الزواج، وقد تدهورت حالتها الصحية كثريا وقد تم إدخالها يف إحدى 

دور الرعاية.
وخالل فرتة تواجدها يف الدار طالبت أن يتم معالجتها بواسطة الطبيب الذي 

سبق وأن عالجها يف املعتقل خالل فرتة إرضابها عن الطعام فقد عمل عىل 
ضخ السوائل إىل املعدة مما حسن من حالتها الصحية كثريا، وكان الجميع 
خالل تلك الفرتة عىل يقني بأن ذلك العالج لن يصبح جيد يف حالتها، وقبل 

البدء يف العالج دخلت إميلني بانكريست يف حالة حرجة جدا وقد توقع 
الجميع بوفاتها، وخالل يوم الثالثاء املوافق 14 من يونيو لعام 1928 رحلت 

عن عاملنا الناشطة إميلني بانكريست.
حيث توفت وهي الزالت يف التاسعة والستني من العمر وهي تحلم بالكثري من 

أجل املرأة ونيل حقوقها وقد تم دفنها يف العاصمة الربيطانية لندن، وقد تم 
إحياء ذكرى وفاتها بعد عامني من الوفاة بتمثال لها يف يف حديقة فيكتوريا.
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 من املعروف ان الشعر اليوناني القديم يحتل مكانة كبرية بني الناس، ومن املؤسف ان 
الشاعرة االغريقية صافو قد ضاع الجزء األكرب من اعمالها، اال انها تحتل موقع ومكانة 

كبرية ومرموقة بني الرشيعة الغربية بسبب لغتها الحسية املفعمة بالحيوية.

من هي صافو
ولدت صافو يف وقت ما من القرن السابع قبل امليالد، يف اليونان، حيث انها كانت فنانة 
فائقة الجمال قد صنعت الكثري من القصائد الغنائية وقد كان من املفرتض ان تغنيها، 

وقد كتبت هذه االشعار اىل حبها للرجال والنساء، وقد تم تجميع قصائدها بعد موتها يف 
اكرث من تسعة مجلدات، وقد كانت املجلدات قديما من ورق الربدي، وتم وضعها يف مكتبة 
االسكندرية، وعىل الرغم من ان الناس فقدت الكثري من القصائد الخاصة بها، اال انهم قد 

عرثوا عىل أجزاء من الكثري من اغنياتها عىل مر الزمان، وقد تم التعرف عليها من خالل 
قصائدها، وقد تم التعرف عيل بعض أجزاء من شخصيتها من خالل القصائد الخاصة 

بها.
ولكن لم يتم التعرف عليها جيدا، فتتوفر فقد بعض املعلومات املحدودة عن حياة 

الشاعرة اليونانية صافو، وبالتايل فقد خضعت حياتها املهنية وخلفيتها اىل الكثري من 
التخمينات، فيعتقد البعض انها ولدت يف جزيرة ليسبوس خالل القرن السابع قبل 

امليالد، والبعض االخر رجح ان تكون ولدت ما بني الفرتتي 640 و610 قبل امليالد.
وقد كانت صافو شاعرة كبرية يف العاصمة ميتيليني، وقد تم التعرف عليها عىل انها 

واحدة من أحد الشعراء املرموقني يف البالد، فقد كانت تكتب يف الكثري من املواضيع الحثية 
العميقة، حيث تم تصنيفها او مقارنتها يف نفس تقدير هومريوس، وقد انتهت كل هذه 

الفرتة من كتابة الشعر الغنائي اىل تسعة مجلدات من االعمال املسجلة عىل ورق الربدي 
والتي تم الحفاظ عليها يف مكتبة االسكندرية، وبعد مئات السنني من وفاتها يرجع 

الفضل اليها يف تأليف ثالث خطوط طولية يتبعها رابع أكرث دقة.
وقد كان من املفرتض ان يتم وضع قصائدها عىل املوسيقى ولكن قد كانت هناك تساؤالت 
حول ما إذا كان يتم اجراؤها بوجه عام يف القطاعني العام والخاص، وإذا كانت الخطوط 

املنطوقة عبارة عن إعالنات شخصية او فردية، او عبارة عن بيانات معنوية لتمثيل 
املجموعات عرب الجوقات.

الحياة الشخصية
يعترب ان الشاعرة صافو كان لديها اخوان عىل االغلب وربما كانوا متزوجني ولديهم ابنة، 

وتقول احد القصص انها ربما قد قفزت يف جرف بسبب الحب، ولكن قصيدة العرص 
القديم والتي تم اكتشافها يف عام 2004م والتي تعني ان الشاعرة كانت تعاني من ازمة 

منتصف العمر وقد قيل ان موتها كان يرتاوح بني 570 و 550 قبل امليالد.

التراث التاريخي
لقد تم فقد الجزء األكرب من اعمال الفنانة صافو بسبب بعض العوامل البيئية وبعض 

األعراف والتقاليد املدمرة يف العصور الوسطى، وعىل الرغم من ان ورق الربدي قد نجح يف 
الظهور يف أواخر القرن التاسع عرش.

معلومات 
عن 

الشاعرة 
اإلغريقية 

صافو

 By Zara Gaspar
 
In the centenary year of women first gaining the 
vote, we celebrate the northern roots of one of 
the leading suffragettes
Given Manchester’s reputation as a hotbed of 
social and political revolution, it’s somewhat 
surprising that the Northern Powerhouse has only 
one statue of a woman to its name. Queen Victoria 
is currently the only female to cast her stern gaze 
over commuters, shoppers and visitors in Piccadilly 
Gardens, right at the heart of the city.
However, thanks to a host of anniversaries high-
lighting the achievements of one of the city’s most 

famous daughters, the stony-faced monarch will 
soon have some overdue competition.
90th Anniversary
This year marks the 90th anniversary of the death 
of Manchester- born campaigner Emmeline 
Pankhurst, who led the fight to win the right 
for women to vote. It’s also 100 years since the 
introduction of the Representation of the People 
Act 1918, which granted the vote to all men, plus 
some women for the first time (as long as they 
were over 30 and met a property qualification).

To read the rest of the article go to:
www.britain-magazine.com

Who was Emmeline Pankhurst?
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White extremism could 
be the plotline for a 
Hollywood blockbuster
Rashmee Roshan Lall

T he United States has a serious problem with 
white nationalist extremism, one so acute that 

lawmakers can’t even talk about it, let alone seek law-
and-order solutions.
Consider the April 9 US congressional committee 
hearing on the rise of white nationalism. It was called 
as an expression of genuine concern about the rise of 
white supremacist terrorism in the United States and 
elsewhere.
In March, 50 people were killed by a suspected white 
nationalist at two mosques in Christchurch, New 
Zealand. In February, a 49-year-old US Coast Guard 
lieutenant, who self-identified as a white nationalist 
aiming to establish a “white homeland,” was arrested 
with a huge weapons cache and plans to attack promi-
nent Democratic politicians.
In October, 11 congregants at a Pittsburgh synagogue 
were gunned down by a man who subscribed to 
“white genocide” conspiracy theories. In 2015, three 
young Americans variously of Jordanian-Palestinian 
and Syrian descent were killed in their home in Chapel 
Hill, North Carolina. Their killer was a neighbour who 

expressed hatred for the hijab, the father of one of the 
dead women said.
The US Democrat-controlled House Judiciary Commit-
tee took notice and called a hearing. Not before time. 
However, there was no serious conversation to be had, 
just attempts by US President Donald Trump’s Repub-
lican Party to score points about alleged bias against 
“conservative” opinion.
In fact, Republicans on the Judiciary Committee 
gave part of their allocated time on the hearing to 
right-wing commentator Candace Owens and another 
chunk of time to Morton Klein of the far-right Zionist 
Organisation of America.

Owens bears the dubious distinction of being 
described by the alleged perpetrator of the New 
Zealand mosques shooting as “the person who has 
influenced me above all.” Klein has previously spoken 
of the “filthy Arab” as well as discerned Quranic 
inspiration for the “constant murder of Jews 
in Israel.”
At the congressional hearing, the 
Trump-supporting Owens declared 
the discussion wasn’t “about white 
nationalism, it’s a preview of a Dem-
ocrat 2020 election strategy, same 
as the 2016 election strategy.”
Klein, also a Trump advocate, took 
it upon himself to lecture a com-
mittee witness, Dr Mohammad 
Abu-Salha, grieving father and 

father-in-law of the three slain people in North Caroli-
na. “I am confused,” Klein said, “when the good doctor 

says that Islam does not promote hatred of Jews.” It 
was an attempt to saddle Abu-Salha with the 

excesses perpetrated by jihadists.
Meanwhile, Republican representative Andy 
Biggs from Arizona said white suprema-
cist hate crimes just weren’t worth the 
attention.
The regrettable quality of opinion and 
debate provided by the Republican mi-
nority of that US congressional committee 
was probably the best indication of the 
seriousness of the situation.
Trump’s party doesn’t see white national-

ist violence as a raging virus, a problem as dangerous 
as jihadist extremism. There isn’t overweening public 
outrage in the United States over white supremacist 
sympathies nor any administrative determination to 
act. In fact, Kirstjen Nielsen, forced out by Trump as 
secretary of the Department of Homeland Security for 
being insufficiently tough on immigration, recently dis-
banded the intelligence unit for homegrown terrorism.
And yet, white nationalist terrorism cannot simply be 
wished away, not in the United States or anywhere.
There was the attack in New Zealand. There have been 
attacks or attempts to attack mosques in the United 
Kingdom. In 2016 and 2017 the number of terrorist 
attacks in the United States by right-wing extremists, 
often targeting Muslims, Jews and foreigners, more 
than quadrupled. The Anti-Defamation League identi-
fied white nationalism as the motivating factor behind 
more than half the extremism-related killings in the 
United States in 2017.
The problem with bringing partisan politics into a 
loaded situation is obvious. Violence against targets 
regarded as expendable by the administration could 
spike. Vigilante-ism could surge. Vulnerable communi-
ties might feel it necessary to form armed self-defence 
groups. That could be the outline of a plot for a Holly-
wood blockbuster depicting a society at war with itself. 
America cannot afford to let it become true to life.
Rashmee Roshan Lall is a regular columnist for The 
Arab Weekly. She blogs at www.rashmee.com and is 
on Twitter @rashmeerl

YOUR VOICE صوتك

قال حني كنت أقف عىل الجانب 
اآلخر من ذاك الرصيف

 رأيتك وكأن وجهك خريفي اللون 
وسماء عيناك ملبدة بالغيوم 

وترتجفان خوفاً....
قلت له ألم أخربك ذات مرة أنني 

أخاف عبور كل هذه الشوارع 
وأميش عىل األرصفة املكتظة وحدي 
فكيف يل أن أعرب الحياة دون يديك...

قال أعتقدت إنك تباغتي نبيض 
بشفرة كلماتك ال خوفك 

وأنك أنثى تمكث تحت أوراق 
شجريات الحروف ال الكروم....

قلت له بكل هذا الشتات واالنكسارات 
املدوية يف مساحات روحي رسمتك 

نبضا ال حربا....
حني أفلت يدي ذات يوم إختل توازن 

الكون يف داخيل وأتكأت
 عىل عىص كربيائي وصمتي 

ودمعي...
قال لهذا يدك تتدفئ الصيف دون 

موقد رسائيل امللتهبة....
قالت يداي لم تعد تشعر بتعاقب 

الفصول 
منذ أن إنفلت عقد أصابعك من 

أصابعي....

سلطنة عمان

رسائل بعد الشتاء 
مريم الشكيليه

د. ابتهال الخطيب

يقول ريتشارد دوكينز إن السؤال العلمي الحقيقي 
ليس »ملاذا« ولكن »كيف«، فليست املعضلة يف سبب 

وجود الجبال، كما يقول يف سياق أمثلته، ولكن يف كيفية 
وجودها، فالسؤال العلمي األسمى ال بد له أن يتناول 

الكيفية وليس السبب، امليكانيكية ال الدافع، حيث ينحرص 
العلم وأهدافه يف تلك الكيفية وهذه امليكانيكية التي 

بفهمها يمكن للبرشية التحكم يف نتاجها ومعطياتها. 
وعليه، ال يسعى العلم لإلجابة عىل سؤال البرشية املزمن 

حول سبب الوجود، ال يحاول مناقشة هدف تكونناعىل 
سطح األرض وال املعنى العميق لحيواتنا القصرية 

املسكينة الغارقة يف أوهامها عليها. يف الواقع، وإىل هذه 
اللحظة، ال يعتقد العلم بوجود معنى لحيواتنا وال هدف 

لزمنها القصري، وال يعنيه املعنى وال الهدف يف يشء، 
فأجوبة كليهما ال تنتج شيئاً من احتياجات البرشية 

وال تضيف شيئاً لرفاهيتها. لربما محاولة اإلجابة عىل 
أسئلة كليهما هي، من وجهة نظر العلم، فلسفة مرفهة ملن 

لديه الوقت والجهد النفيس، ملن ال ينشغل بإيجاد حلول 
للكوارث البيئية واألمراض البرشية واملصاعب الحياتية 

واملقبل من احتماالت الفناء الكوني وغريها من املصاعب 
الجمة التي تواجه البرشية وعلماءها كل يوم عىل أرض 

هذه الكرة الذرية يف هذا الكون العدمي املمتد الشاسع 
الربودة والالمباالة.

لكن هل استطاع العلم بما يقدمه من برودة األجوبة أن 
يريح النفوس البرشية من إلحاح أسئلة ال أجوبة عليها؟ 

هل تمكن من إقناع الوعي اإلنساني بقبول أنه موجود 
ألنه موجود، وأن ال هدف أسمى لوجوده وال معنى أعىل 

للزمن الذي يحياه عىل هذه األرض؟ هل استطاع العلم 
بإجابته الصلفة املبارشة كأنها حديد محمى عىل جمر 
أن يسكت طنني هذا السؤال النكبة: ملاذا نحن هنا عىل 

سطح هذه األرض؟ العلم صنو العقالنية واملنطق، والوعي 
اإلنساني صديق الفضول وأسري األسئلة التي تدور حول 
سبب وجوده ومستقبل ما بعد فنائه، ومهما حاول العلم 

أن يرس للوعي أن يتوقف عن طرح أسئلة ال طائل منها 
وال أجوبة عليها وال راحة منبعثة مما يمكن أن تكون عليه 

أجوبتها، يبقى الوعي اإلنساني يعذب نفسه بأسئلة كلها 
ذات أجوبة عدمية يحاول هو كفاحاً مريراً أن يغريها إىل 

أجوبة تعزز بقاءه واستمراره األبدي.
يقول دوكينز ان مجرد كون الفكرة مريحة وتسعد 

املستمعني إليها، ال يعني ذلك بالرضورة أنها فكرة 
حقيقية واقعية. وعليه، فإن كل األجوبة الفلسفية سواء 

اآلتية من الثقافات املختلفة أو النابعة من املفاهيم 

الدينية القديمة والحديثة والتي تسعى لإلجابة عىل ملاذا 
نحن هنا وإىل أين نحن ذاهبون بإجابات مريحة ذاهبة 
المتداد الروح حتى بعد فناء جسدها، هي كلها أجوبة 

مرغوبة مشتهاة، إال أن العلم ال يمكنه أن يثني عليها 
يف غياب األدلة القاطعة حولها، هو يف الواقع ال ينشغل 
بها، ليس فقط لصعوبة إثباتها أجوبتها ولكن لالنعدام 

الحايل لفائدة هذه األجوبة يف الحياة. ولقد كان الفيلسوف 
الصيني العظيم كونفوشيوس يرفض تماماً مناقشة ما 

بعد املوت، مؤكداً أننا بعد لم نفهم هذه الحياة، فلَم نناقش 
ما بعدها؟

العلم قاس وبارد رغم كل نتائجه الرحيمة عىل البرشية، 
العلم جمر حارق وهو يواجهنا بحقائق صلفة عن 

وجودنا وفنائنا وانعدام أهميتنا، العلم ال قلب له يرحم 
ضعفنا ويضعضع أرواحنا أمام فكرة فنائها، غارساً سكني 

أجوبته صدئة حمئة يف قلوبنا دون أن تأخذه بنا رحمة 
وال شفقة، العلم هو الحقيقة بكل برودها وجمرها، بكل 

أملها والمباالتها، يسعى البعض منا لتعذيب النفس 
باكتشافات وأدلة رغم إدراكنا أن »أخو الجهالة يف الشقاء 

ينعم«٭ . العلم العظيم الذي أطال حيواتنا وأنقذ بني 
جنسنا ونعم معيشتنا عىل األرض وأطلق أعيننا ثم 

أجسادنا إىل الفضاء معني فقط بهذا السؤال: »كيف 
نحن هنا؟« واحرتاماً لجالل العلم ورحمة بنفوسنا، لربما 

نتوقف عند هذا السؤال دون تعديه لعذابات األسئلة 
األخرى، هل نستطيع؟

كيف نحن هنا؟

Fantasy world. A 2017 file picture shows white national-
ists attending a rally in Shelbyville, Tennessee. (AFP
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برزت يف اآلونة األخرية، ورغم ظروف الحرب، والرصاع السيايس 
املرير؛ أصواتاً إبداعية يمنية تستحق منا أن نتوقف أمامها، 

محاولة بكل جهد وتفان تجاوز واقع فرضته البندقية، وعممته 
األفكار الظالمية، ونسجت خيوطه األوهام ورشه البحث يف غبار 
التاريخ البائس، فعملت عىل إبراز إبداعاتها يف أكرث من مجال، 
وعىل أكرث من صعيد، وسجلت حضوراً الفتاً يف شتى املجاالت، 

ويف أكرث من عاصمة عربية وأجنبية، ما جعل منها محط 
أنظار العالم، ليثبت اليمني دوماً أنه قادراً عىل الحياة والبعث، 

ومجابهتها مهما كانت العراقيل واملوانع.
وكم هو اليمن  بحاجة اليوم، إىل مثل هذه األلوان واألصوات 

املبدعة، من أجل بعث األمل من جديد؛ يف أرواح كاد اليأس أن 
يفتك بها، واوشكت الحرب عىل طمس هويتها، ألن ما يدور يف 

بلد كاليمن لم يعد يحتمل، وال كان يوماً بصالح اإلنسان، والكثري 
يدركون ذلك، ممن حملوا عىل عواتقهم مسؤولية إزاحة هذا 

الوجع، عن كاهل الجغرافيا واإلنسان عموماً.

**جدارة واستحقاق

يعد فوز معد الزكري بهذه الجائزة، تكليل ال بد منه، وتتويج 
ميضء وسط هذه العتمة وهذا املحيط الذي لوثته حفن البارود، 
حتى أصبح مدعى للشفقة، وهدف للعمل من أجل اإلرتقاء به، 

واستعادة ما فرط به تجار الحروب ورواد األلم.  
معد يف مقتبل العمر ويعمل مصوراً صحفياً  استقصائيا منذ 
فرتة، واجه املخاطر وحيداً مرة وأخرى إىل جانب فريق عمل 

متمكن، له باع طويل ودقيق يف هذا املجال، خرج من بني الركام 
كطائر الهدهد، له أهداف وقيمه السامية، إنه َمعد الزكري، الذي 

ضج الشارع اليمني والعربي مؤخرا؛ً لفوزه بأحد أهم الجوائز 
العاملية عىل اإلطالق.

هو فخر لنا جميعاً كأول يمني يعمل باحرتافية عالية، ويحصل 
عىل جائزة مرموقة عاملية تعترب األوىل يف مجال الصحافة عىل 

مستوى العالم، ولذا حني نفخر به هو نتيجة لجهود متواصلة، 
وعمل حثيث، ومهنية خالصة، استحق عليها وبجدارة الوصول 

إىل القمة، كأول يمني يعانق املجد من بوابة »البوليتزر«.
بعض من أقواله تلخص جزًءا من أهدافه وعشقه للعمل، وتفانيه 

الدائم فهو يقول يف معرض أقواله. »إذا أخذَت قراراً ودرسته 
جيداً، فأبدأ يف تنفيذه وال تنتظر؛ ألن الزمن لن ينتظرك، فقطار 

الحياة يميض رسيعاً، وما لم تحققه اليوم قد تندم عليه غداً. 
ويقول أيضا. كرثة الضغوط النفسيه أو األرسية أو حتى العمليه، 

وتحمل الشخص مسئوليات أكرب؛ كفيله بأن تحول شخصيته 
من مرح وكثري املزاح، إىل شخص هادئ، قليل الكالم، ويفضل 

السكون واالبتعاد عن الصخب«.
لقد تفرغ الزكري للعمل الصحفي، واخلص له خالل السنوات 

املاضية أيم إخالص، وبشهادة العديد من أقرانه وأصدقائه، كما 
أنه خاطر من أجل الحقيقة، وذهب إىل أكرث األماكن صعوبة، 

فقط ليوصل رسالة عجزت عن إيصالها منظومة اإلعالم، ذات 
اإلمكانات الهائلة والعالية، وليثبت أن العمل الصحفي فن 

ورؤية، وهدف يستحق العمل من أجله، وتعد بعض »شهادات« 
األصدقاء؛ وساماً واعرتافاً منهم بأحقية الرجل، تمثيل الصحافة 
اليمنية والعربية، بل تمثيل اإلنسان اليمني الطامح لالستقرار، 

املكافح من أجل حياة كريمة، وعالقة طيبة باآلخر. 
يقول عنه )صادق الوصابي( صحفي ميداني. »لم تكن هذه 

الجائزة األوىل التي يحصل عليها، فقد كُرم وُذكر اسمه يف 
مناسبات إعالمية عديدة.

يضيف. ويف كل مرة ينهمك معد أكرث وأكرث بالعمل امليداني 
الشاق والخطري يف آن، وهو شغوف جداً بالعمل الصحفي، 

ويعتمد عىل نفسه يف إنتاج األعمال الصحفية، بدًءا بالتنسيق 
للزيارات امليدانية، والتواصل مع املصادر، والسفر بسيارته 

للمواقع الخطرة، وتوثيق القصص، والتقاط الصور والفيديوهات، 
وتحريرها بشكل محرتف.

لذا تجده حارضاً يف كل تفاصيل العمل، بما فيها األعمال التي 
تبدو بأن وراءها فريق عمل كبري؛ وهذا هو رس نجاحه وتفوقه.
وختم حديثه بالقول. إنه يحرتم مهنته كثرياً ويعشقها أيضاً، 

يطور من نفسه باستمرار، ال ينتابه الغرور أبداً.

**فوز استثنائي
 Maad هذا وقد حصل املصور والصحايف اليمني معد الزكري

Alzekri وزميلتيه يف االسوشيتد برس AP )ماجي ميشيل( 
من مرص و)ناريمان املفتي( ذات الجنسية الكندية من أصول 
مرصية أيضاً، عىل جائزة »البوليتزر« وذلك تقديراً لجهودهما 

يف تغطية الحرب الدائرة يف اليمن للعام 2019م، وتعترب جائزة 
البوليتزر Pulitzer prize  أكرث جوائز الصحافة شهرة وأعالها 

قدراً يف الوسط األمريكي.
الزكري وزميلتيه، نقال صورة كاملة عما يدور يف البلد املنيس، 

لصالح تجار الحرب، وبشجاعة استقصائية نادرة؛ حاوال إيصال 
صوت املواطن املتعب إىل العالم.

**العمل في قيمته.

عىل قدر أهل العزم تأتي العزائم، لذا تعترب هذه الجائزة الرفيعة 
حلم مئات اآلالف من الصحفيني حول العالم.

لجنة الجائزة أعلنت الفوز، من واقع سلسلة »تحقيقات« تمت 
خالل عام كامل حول الحرب األهلية يف اليمن، إىل جانب تقارير 

فريق الوكالة.
وقد ركز الفائزون يف تحقيقاتهم عىل أهم الجوانب اإلنسانية، 

وكشف الفساد الذي بلغ ذروته يف ظل غياب الدولة، وانهيار 
املؤسسات، وجوانب التعذيب يف املعتقالت، وتجاوز كل القوانني 

واألعراف الدولية يف هذا الرصاع، والتي منها تجنيد األطفال، 
وسقوط ضحايا من النساء واملسنني.

إضافة إىل ذلك تعرض رشيحة واسعة من األفراد، إىل سوء 
التغذية بسبب الفقر والنزوح اإلجباري؛ الذي فرضته عبثية 

الحرب.
كما ركزا عىل انتشار األمراض واألوبئة بصورة مخيفة يف األعوام 

األخرية، منها الكولريا، والدفتاريا، واالنفلونزا بكل أنواعها، 
وتدمري البنية التحتية، وغياب الخدمات يف الصحة والتعليم، 

وفقدان آالف املوظفني لرواتبهم التي كانت تعولهم.
 IRE الجدير بالذكر أن الفريق نفسه حصل قبل ذلك عىل جائزة
Tom Renner لعام 2018م وكانت من نصيب )ماجي ميشيل(، 

كما حصل الفريق عىل املركز الثاني عىل »جائزتني« لتغطيتهما 
للحرب األهلية اليمنية يف وكالة أسوشيتيدبرس، من نادي 

الصحافة الدولية »أوفرسيز برس كلوب«.
كما سبق وأن فاز Alzekri بجائزة »أريج« للصحافه 

االستقصائيه؛ يف مجال امللتيميديا وتحديداً عام 2017م.
الجائزة تم اإلعالن عنها يوم اإلثنني  املوافق 15/أبريل/2019م 

يف كلية الدراسات العليا للصحافة »بجامعة كولومبيا« يف مدينة 
نيويورك، وتعترب األكرث شهرة يف الصحافة األمريكية، يتم منحها 

يف21 فرعاً من الصحافة املختلفة.

**شهادات األصدقاء.
من جانبه تحدث الناشط الحقوقي األبرز 

)نبيل األسيدي( عن هذا االستحقاق 
الالفت بقوله.

أعتقد أن هذه الجائزة الرفيعة، هي تتويج 
لكل الصحفيني اليمنيني الذين يناظلون 
من أجل إظهار الحقيقة ومعاناة الناس.

وأضاف. نتمنى عىل الجميع أن يحذو هذا الحذو، يف نقل ما 
يجري من تجاوزات لم تشهدها الكثري من الرصاعات والحروب، 

وإبراز معاناة الناس جراء حرب مدمرة.
وختم حديثه، بأن املدنيني بكل أشكالهم 

ويف كل الجغرافيا، كانوا هم الضحايا 
والوقود وال زالوا الجزء املؤلم وهم يدفعون 

مجربين ثمن هذا الرصاع.
أما الباحث والكاتب )توقيف الجند( 

فقد أشاد بالزكري، واصفاً إياه بالصحفي 
املهني املتمكن واملوضوعي، خدم الحقيقة 

حسب قوله دون انحياز، وقّدره اإلعالم 
الدويل بنرشه يف أحد أهم منابر الصحافة 

العاملية.
وختم حديثه بالقول.

هذا مكسب كبري للحقيقة والضحايا، 
الذين ظلوا يف هامش اهتمام اإلعالم مقابل نجوم الحرب 

والرصاع.
ويف ذات السياق تحدث )أصيل ساري( صحفي. وأحد الفائزين 

مؤخراً بجائزة »أريج« للصحافة 
االستقصائيه بقوله.

فوز الزميل معد الزكري بهذه الجائزة 
العاملية املرموقة، والتي توصف بأنها 

أوسكار الصحافة، هو فوز لجميع 
الصحفيني اليمنيني الذين يعملون يف 

ظل ظروف استثنائية وصعبة.
وأضاف. هذا االنجاز هو دافع لنا 

كصحفيني ملواصلة العمل، وتوثيق ما يعانيه اليمنيني جراء هذه 
الحرب الطويلة، والجائزة بعيداً عن قيمتها املادية؛ تمثل قيمة 

معنوية للصحفيني بأن عملهم محل تقدير عاملي.

** قصة البوليتزر.
جائزة بوليتزر )باإلنجليزية: Pulitzer Prize( هي مجموعة 
من الجوائز واملنح، تقدمها سنويا جامعة كولومبيا بنيويورك 

يف الواليات املتحدة األمريكية يف مجاالت الخدمة العامة، 
والصحافة، واآلداب، واملوسيقى.

تحظى هذه الجوائز، التي مولت يف األساس بمنحة من رائد 
الصحافة األمريكي )جوزيف بوليتزر( بتقدير كبري، وتمنح يف 
شهر مايو من كل عام منذ عام 1917م. وتمنح جامعة كولومبيا 
الجوائز بتوصية من هيئة جوائز بوليتزر، املكونة من محكمني 

تعينهم الجامعة نفسها، ويصل عدد الجوائز املمنوحة سنوياً 
إىل واحد وعرشين جائزة، منها أربع عرشة جائزة يف مجال 

الصحافة، وست يف مجال اآلداب، وواحدة يف املوسيقى، إضافة 
إىل أربع منح يف مجاالت متعددة أخرى.

يف 20 فئة يتلقى كل فائز شهادة وجائزة نقدية قدرها 10,000 
دوالر أمريكي. أما الفائز يف فئة الخدمات العامة يف مسابقة 

الصحافة، فيمنح ميدالية ذهبية.
للجائزة فروع ورشوط معينة، ومجلس تحكيمي يحدد ويقرر 

ترشيح األعمال.
كما يأتي الحديث عن الجائزة وقيمتها املعنوية أوالً، واملادية 

ثانياً، مثلها مثل جوائز األوسكار، وجوائز نوبل، وغريها العديد 
من الجوائز العاملية يف مجاالت اإلبداع، والعمل اإلنساني 

الخالص، واإلنتاج الفكري، واالكتشافات النافعة والناجعة عىل 
مستوى العالم.

**مسك الختام.
الشاب الزكري بكل تأكيد، سيكون نموذجاً فريداً من خالل هذا 
التتويج، وحافزاً قوياً ملئات من الشباب اليمني والعربي؛ الذين 

يملكون املواهب اإلبداعية يف جميع املجاالت، األدب، واملوسيقى، 
والغناء، والطب، واإلبتكارات، وصناعة السالم، واستعادة مجد 

الوطن وعنفوانه.

معد الزكري 
يمني يخطف األضواء من بوابة 

جائزة »البوليتزر« العالمية 
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تونس – سافرت عائلة فرنسية إىل كوستاريكا لقضاء عطلة استوائية، وصلت يف 18 
فرباير املايض. ويف غضون أيام، أصيب ابنهم البالغ من العمر 5 سنوات بحرارة عالية، 

وكان جسمه مغطى ببقع الحصبة الحمراء. تحركت وزارة الصحة يف كوستاريكا؛ تعقبت 
املسافرين الذين كانوا عىل منت الطائرة التي سافر عليها أفراد العائلة وتم فحصهم، كما 

نقل الطفل ووالداه إىل الحجر الصحي، ومكثوا مدة سبعة أيام.
كان يمكن لحالة الطوارئ هذه أن تحدث يف أي بلد آخر يف العالم، حيث تدق منظمات 

الصحة جرس إنذار محذرة من عودة الحصبة بشكل خطري، ومنبهة إىل أنها تعد مرضا 
فريوسيا معديا بنسبة 8 مرات أكرث من األنفلونزا. وال يختلف الوضع بني دول متقدمة 

ونامية، ومنها دول عربية، بعضها لم يشهد حاالت وفاة بهذا املرض منذ سنوات.
ووفقا ملنظمة الصحة العاملية، قفز معدل اإلصابة بالحصبة عامليا بنسبة 50 باملئة سنة 

2018، مما دفعها إىل إعالن رفض اللقاح كأحد أكرب التحديات العرشة للصحة العاملية 
يف العام 2019. وتلقي منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( بالالئمة عىل البنية 

التحتية الصحية الفقرية، وانخفاض مستوى الوعي، واالضطرابات األهلية، والرتاخي 
والردود العنيفة ضد التطعيمات يف ما يتعلق بتزايد حاالت اإلصابة بمرض الحصبة.

وقالت املديرة التنفيذية للمنظمة هرنيتا إتش. فورس يف بيان “لم تحدث حاالت اإلصابة 
هذه بني عشية وضحاها… ومع وجود حاالت التفيش الخطرية هذه التي نشهدها اليوم 

والتي حدثت العام املايض، فإن عدم املبادرة باتخاذ إجراء اليوم ستكون له عواقب 
وخيمة عىل األطفال يف املستقبل”.

الحصبة تنتشر في تونس
عندما عادت الكولريا إىل العراق، وانترشت أوبئة كثرية منها الحصبة يف اليمن ارتبطت 

املربرات بالحرب، لكن يف دولة مثل تونس، عندما انترشت أخبار عن وفاة بعض التونسيني 
بسبب الحصبة أثار األمر جدال كبريا وطرح أسئلة أكرب خاصة أن الوقاية من الحصبة 

ترتبط يف أساسياتها بأخذ اللقاح، وهو أمر إجباري يف تونس. ال يلتحق التلميذ باملدرسة 
عند سن الست سنوات إال إذا كان قد استوىف كل اللقاحات التي يجب أن يجريها بعد 15 

يوما من والدته، فيما لقاح الحصبة يؤخذ حني يبلغ 9 أشهر.

معارضة دينية وترهيب سياسي
نجحت الواليات املتحدة بصورة أساسية يف القضاء عىل مرض الحصبة يف عام 2000، 

لكن الزيادة يف املعتقدات املناهضة لتلقي اللقاحات أدت إىل عودة ظهور املرض يف 
السنوات األخرية.

وتشري دراسة بحثية أعدتها معاهد الصحة الوطنية األمريكية إىل أن حركة مناهضة 
التطعيم تتسبب يف تراجع الطب الحديث، مضيفة أن األصوات التي تنتقد التطعيم تأتي 

بنظريات تربط اللقاحات بمجموعة من املشكالت الطبية، وتطرح جدال حول أهمية 
التطعيم بلقاحات جديدة ال ينظر إليها عىل أنها إنجازات طبية، بل تجاوزات لصناعة 

تتوخى الربح.
والخطري وفق الباحثني أن هذه األصوات تجذب املزيد من الناس رغم ما أنجزته تلك 
اللقاحات وما أجراه عليها املجتمع الطبي من تحسينات. وتشري غاريت إىل أنه منذ 

سنة 2001، ارتفع معدل اللقاح يف الواليات املتحدة أربعة أضعاف، لكن األولياء الذين 
يرتاجعون عن تلقيح أطفالهم يتخوفون من التلوث الخفي بالزئبق ومن أن يصاب 

صغارهم بالتوحد؛ ووصل األمر حتى الحيوانات حيث بدأ بعض أصحاب الكالب 
يعرضون عن تطعيم حيواناتهم، لألسباب ذاتها.

وتكافح اليابان أيضا وباء الحصبة، مع 167 حالة مسجلة. وينبع ما يقرب من ثلث هذه 
الحاالت من جماعات دينية تعارض العديد من جوانب الطب الحديث.

وتستمد الحركات املنهاضة للتطعيم قوة حجتها من الجماعات الدينية يف الواليات 
املتحدة، مثل األميش، وبعض الطوائف اليهودية األرثوذكسية والعلماء املسيحيني، الذين 
ما زالوا يعارضون التطعيم. وينترش املرض بشكل أسايس داخل مجتمع يهودي مسيحي 

يعارض اللقاحات بشدة، لكن الخرباء يشريون إىل أن الخطورة تكمن يف انتقاله من هذه 
املجتمعات إىل مجتمعات ودول أخرى، بسبب حركة التنقل والسفر.

وبينما يبقى التطعيم يف الدول النامية، ومنها البلدان العربية، مرتبطا أساسا بالحكومة 
وما تقدمه، أخذت القضية أبعادا سياسية يف الغرب. وتعلق لوري غاريت عىل ذلك 

قائلة “ال يوجد سبب يجعل من التلقيح قضية سياسية”، لكنه أصبح كذلك يف الواليات 
املتحدة، ويف أوروبا. عىل سبيل املثال، أعرب سياسيون جمهوريون يف الواليات املتحدة 

بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، عن معارضتهم للتلقيح اإلجباري وأرصوا عىل أن 
الوكاالت الحكومية تخفي البيانات التي يزعم أنها تثبت أن التلقيح يسبب مشاكل 

صحية مثل التوحد وتلف الدماغ.
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    Health Medical صحة وطب

New data in eternal debate 
over eating eggs suggests 
link to heart disease
od for you is age-old: while a good source of protein, they also 
contain potentially harmful cholesterol.
Now, a new study -- published Friday by the Journal of the 
American Medical Association (JAMA) -- has weighed in.
After analyzing 30,000 Americans from six separate studies, 
researchers concluded that eating an extra half-egg a day 
increased the risk of cardiovascular disease (six percent) and 
premature death (eight percent) over the study period.
That is relatively little, especially given that a half-egg daily is 
double what the average American eats.
Separately, the study found an additional 300 milligrams of 
dietary cholesterol per day increases the risk of heart disease 
by 17 percent and premature death by 18 percent.
But 300 mg is twice the average daily amount eaten by Ameri-
cans. A large egg contains about 186 mg of cholesterol.
The new data suggest that eating eggs increases the risk of 
heart attack or stroke, although the study does not establish a 
causal link.
Still, it offers enough data to “make a strong statement that 
eggs and overall dietary cholesterol intake remain important 
in affecting the risk of (cardiovascular disease) and more so 
the risk of all-cause mortality,” physician Robert Eckel, of the 
University of Colorado, wrote in an editorial in JAMA.
But as Tom Sanders, a professor of dietetics at King’s College 
London, points out, these results differ from a large US study 
published in 1999 that found no effect -- like a 2013 analysis 
of three million adults published in the British medical journal 
BMJ.
A recent Chinese study even concluded cholesterol decreased 
the risk of cardiovascular disease.
Sanders thinks the new results are only relevant for the United 
States, where the average person eats more eggs and meat 
than in Europe.

Moderation is key

“Eggs in moderation -- around 3 to 4 per week -- is fine, and 
that is what current UK dietary guidelines say,” Sanders said.
In France, national nutrition guidelines refute the idea that you 
should not eat more than two eggs a week: “You can eat them 
regularly.”
And dietitian Victoria Taylor, of the British Heart Foundation, 
insists that the way you eat the egg and with what is so import-
ant.
“Eating healthily is all about balance. If you’re eating too much 
of one thing it leaves less room in the diet for other foods that 
may have more health benefit.
“Eggs are a nutritious food and, while this study focuses on the 
amount we’re eating, it’s just as important to pay attention to 
how the eggs are cooked and to the trimmings that come with 
them. For example, poached eggs on whole-grain toast is a 
much healthier meal than a traditional fry up.”

حالة طوارئ 
عالمية بسبب 

الحصبة
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احذروا الشاي الساخن جدًا يضر بكم!
نصحت دراسة جديدة األشخاص الذين 
يحبون احتساء الشاي وهو ساخن جداً 

بأن يرتكوه قليالً لتهدأ حرارته، لتجنب زيادة 
احتماالت اإلصابة برسطان املريء.

وقال الباحثون يف الدراسة، التي نرشت يف 
دورية )ناشونال جورنال أوف كانرس(، إن 

محبي الشاي الذين يحتسونه وهو ساخن 
جداً، عند أكرث من 60 درجة مئوية، وبكميات 

كبرية تزيد احتماالت إصابتهم برسطان الخلية 
الحرشفية يف املريء إىل املثلني تقريباً مقارنة 
بمن يرشبونه وحرارته أقل ويحتسون كميات 
أقل منه بشكل عام، وذلك بعد متابعة دامت 

أكرث من عرش سنوات.
وقال كبري باحثي الدراسة، الدكتور فرهاد 

إسالمي، من الجمعية األمريكية للرسطان يف 
أتالنتا بوالية جورجيا عرب الربيد اإللكرتوني، 
إن »رشب الشاي الساخن عادة شائعة جداً 
يف أنحاء العالم وأشارت دراسات سابقة إىل 

ارتباط بني املرشوبات شديدة السخونة وزيادة 
احتماالت اإلصابة برسطان املريء«.

واإلصابة برسطان الخلية الحرشفية يف املريء 
سادس أكرث األسباب شيوعاً يف العالم للوفاة 

بالرسطان.
وصنفت الوكالة الدولية ألبحاث الرسطان 

التابعة ملنظمة الصحة العاملية احتساء 
املرشوبات »شديدة السخونة«، التي تفوق 

درجة حرارتها 65 درجة مئوية، عىل أنه »من 
أسباب اإلصابة بالرسطان عىل األرجح«.
ويف الدراسة التي بدأت عام 2004، جمع 

الباحثون بيانات من 50 ألف بالغ يعيشون يف 
إقليم جلستان شمال رشقي إيران وهي منطقة 
وردت تقارير عن ارتفاع معدالت رسطان املريء 

فيها ويحتيس السكان فيها 1100 مليلرت من 

الشاي األسود يومياً يف املتوسط.
ويف بدايات الدراسة، صب الباحثون أكواباً 

من الشاي خالل املقابالت للمشاركني وقاسوا 
درجة حرارة املرشوب وسألوا كل شخص عن 

تفضيالته الشخصية بشأن رشب الشاي واملدة 
التي تفصل بني صبه واحتسائه يف العادة 

بالنسبة لكل منهم.
وبحلول عام 2017، أصيب 317 من املشاركني 
برسطان الخلية الحرشفية يف املريء. وزادت 

احتماالت إصابة من يرشبون الشاي بانتظام 
بدرجة حرارة تعادل أو تفوق 60 درجة مئوية 

بنسبة %41 مقارنة بمن يرشبونه بدرجات 
حرارة أقل من ذلك.

كما زادت النسبة لدى من يفضلون رشب 
الشاي وهو »ساخن جداً« بنحو مرتني ونصف 

مقارنة بمن يفضلونه بارداً أو دافئاً. وزادت 
احتماالت اإلصابة باملرض لدى من يحتسون 

الشاي خالل أول دقيقتني بعد صبه بنسبة 
%51 عمن ينتظرون ست دقائق أو أكرث.

وبشكل عام، خلصت الدراسة إىل أن من 
يحتسون 700 مليلرت عىل األقل يومياً من 

الشاي الساخن جداً زادت لديهم نسبة 
اإلصابة بنحو %91 مقارنة بمن يرشبون كميات 

أقل بدرجات حرارة أقل.
وقال إسالمي: »ال نطلب من الناس التوقف عن 

احتساء الشاي لكننا نويص باالنتظار قليالً 
حتى يهدأ قبل رشبه«.

كذلك أشار الباحثون إىل أن تأثري احتساء 
الشاي الساخن عىل زيادة احتماالت اإلصابة 

باملرض ظلت واضحة، حتى بعد أخذ عوامل 
أخرى مسببة للمرض يف الحسبان، مثل 

التدخني وعوامل أخرى اجتماعية وجغرافية.

سيدني – أظهرت دراسة أسرتالية حديثة أن املصابني بالسكري من 
النوع الثاني لديهم مخاطر أكرب للتعرض آلالم الظهر والرقبة، مقارنة 

مع غري املصابني باملرض.
الدراسة أجراها باحثون من معهد أبحاث العظام واملفاصل بجامعة 

سيدني األسرتالية، ونرشوا نتائجها يف العدد األخري من دورية “بلوس 
وان” العلمية.

 وأوضح الباحثون أن معظم البالغني 
يعانون من آالم أسفل الظهر خالل 
حياتهم ويعاني نصفهم تقريبا من 

آالم الرقبة يف مرحلة ما. ولكشف 
العالقة بني السكري وآالم الظهر، 

راجع الفريق مجموعة من الدراسات 
العلمية التي أجريت يف هذا الشأن.

ووجد الباحثون أن املصابني بالسكري، 
معرضون بنسبة 35 باملئة آلالم أسفل الظهر 

و24 باملئة آلالم الرقبة، مقارنة بأولئك الذين ال 
يعانون من مرض السكري.

وقال الدكتور مانويال فرييرا، قائد فريق 
البحث “لم تكن هناك أدلة كافية إلثبات 

وجود عالقة سببية بني مرض السكري 

وآالم الظهر أو الرقبة، لكن نتائج دراستنا تستدعي املزيد من 
التحقيق”.

وأضاف “يبدو أن داء السكري وآالم أسفل الظهر وألم الرقبة ترتابط 
يف ما بينها بشكل أو بآخر، ال يمكننا أن 

نقول كيف ولكن هذه النتائج تشري إىل أن 
هناك حاجة إىل املزيد من البحث يف هذا 

االرتباط”.
وأشار فرييرا إىل أن “السكري من النوع 

الثاني وآالم أسفل الظهر لهما عالقة قوية 
بالسمنة وقلة النشاط البدني، لذا 

فإن التقدم املنطقي لهذا البحث قد 
يكون فحص هذه العوامل التي تلعب 

أدوارا أساسية يف صحة الجسم”.
ووفقا ملنظمة الصحة العاملية، فإن 

آالم الظهر يف البلدان منخفضة 
ومتوسطة الدخل تؤثر عىل 35.1 
باملئة من السكان، فيما يتأثر 6.9 
باملئة بآالم الظهر املزمنة التي قد 

تعرقل أداء املهام اليومية.

مرض السكري قد يسبب آالم الظهر

واشنطن – أعلنت الوكالة األمريكية لألغذية واألدوية )اف دي 
ايه( عن إطالق تحقيق إثر ورود عّدة تقارير صحية بشأن رابط 

محتمل بني استهالك السجائر اإللكرتونية واالختالجات.
وقد أشارت الوكالة يف بيان لها إىل »تقارير أفادت بأن بعض 
األشخاص الذين استخدموا السجائر اإللكرتونية، ال سيما 

الشباب والبالغني اليافعني، أصيبوا الحقا باختالجات«.
االختالج هي حالة طبية تؤدي النقباض ال إرادي ملجموعة من 

العضالت بشكل رسيع ومتكرر، وينتج عن ذلك انتفاضات ال 
إرادية.

 االختالج غالباً ما يكون من أعراض نوبات الرصع. 
ورصدت الوكالة يف املجموع 35 حالة من هذا النوع بني 

2010 ومطلع العام 2019.
وهي أوضحت أن »هذه الحاالت البالغ 

عددها 35 كافية لفتح تحقيق علمي 
لتحديد إذا ما كان هناك فعال رابط 

بني تدخني السجائر اإللكرتونية 
واالختالجات«.

وشهد استهالك السجائر اإللكرتونية 
ارتفاعا كبريا يف أوساط الشباب 

األمريكي خالل العقد األخري 
بمستويات تخطت تلك املسّجلة 

للسجائر التقليدية.
وتحتوي السجائر اإللكرتونية عىل 

النيكوتني ومواد أخرى، لكن ليس تلك 

املسببة للرسطان. وآثارها عىل الصحة هي قيد الدراسة.
واظهرت دراسة أن السجائر اإللكرتونية أكرث فاعلية مرتني 

تقريبا يف مساعدة املدخنني عىل اإلقالع من وسائل أخرى بديلة 
للنيكوتني مثل الالصقات والحبوب املحالة والعلكة.

ووجدت الدراسة، التي شملت قرابة 900 مدخن، أن 18 باملئة من 
مستخدمي السجائر اإللكرتونية أصبحوا غري مدخنني يف غضون 

عام، مقابل 9.9 باملئة حاولوا اإلقالع باستخدام وسائل أخرى.
وقال ريتشارد ميتش بجامعة ميشيغان بالواليات املتحدة، والذي 

أجرى دراسات حول السجائر اإللكرتونية ولكن لم يشارك يف 
الدراسة الجديدة، »هذه أنباء رائعة ملدخني السجائر الذين 
يرغبون يف التوقف عن التدخني ..هذا دليل مقنع«.

وال يستخدم التبغ يف السجائر اإللكرتونية، 
ولكن توجد بها سوائل تحتوي عىل 

النيكوتني يستنشقها املستخدم يف شكل 
دخان. وتبيع رشكات تبغ كربى عديدة 

مثل بريتش أمريكان توباكو وإمربيال 
براندس وجابان توباكو السجائر 

اإللكرتونية.
ويعترب العديد من خرباء الصحة 

استخدام السجائر اإللكرتونية 
وسيلة فعالة يف مساعدة املدخنني 

عىل اإلقالع عن التبغ. غري أن العلماء 
منقسمون بشأن فوائدها املحتملة عىل 

الصحة العامة.

رابط محتمل بين السجائر اإللكترونية واالختالج
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    Citys مدن

لطاملا شكلت دبي، التي تضم واحداً من 
أزحم املطارات يف العالم، نقطة عبور 
للمسافرين من جميع أنحاء العالم. 

لكن السياحة يف دبي أصبحت وجهة 
تستحق الزيارة من أجل االستمتاع 

بما فيها وليس مجرد اعتبارها نقطة 
عبور ألماكن أخرى. تمتاز دبي بسطوع 

الشمس يف سمائها عىل مدار العام، 
إضافة إىل الشواطئ البكر واملغامرات 

غري املألوفة التي يمكن خوضها. وتسعى 
هذه املدينة الحيوية ألن تكون األفضل 

واألكرب، من خالل الفنادق سبع النجوم 
التي تضمها، واملراكز التجارية ذات 
األرقام القياسية، وبعٍض من أطول 

البنايات عىل وجه 

الكوكب. وإذا ذهبَت إىل ما وراء السحر 
والربيق الذي يقدمه وسط مدينة دبي، 

يمكنك استكشاف دبي القديمة، فتضل 
طريقك يف األزقة امللتوية، وتساوم 

البائعني من أجل الحصول عىل أفضل 
أسعار  للذهب واملنسوجات التي تباع يف 

أسواقها، ثم تركب العبَّارة لتعرب خور دبي 
مقابل درهم واحد. لذا بدالً من املرور 
عرب املدينة من أجل الذهاب إىل مكان 

آخر، لنكتشف معاً السبب الذي يجعل 
دبي وجهتك السياحية لقضاء العطلة 
 Trip Savvy فيها، وفق ما أوضحه موقع

السياحي. 

السياحة في دبي .. بداية تجول 
في حاضرها وماضيها

لن تشعر أبداً بقلة األشياء التي يمكن 
القيام 

بها يف دبي، نظراً إىل أن هذه املدينة 
القديمة ِقدم الكون تسري بالحكمة التي 

تقول األكرب أفضل. يمكنك إلقاء نظرة من 
الطابق رقم 148 ألطول بناية يف العالم، 

وهي برج خليفة، قبل النزول وتجربة 
بطاقتك االئتمانية البتياع ما تريد من 

أكرب مركز تجاري عىل وجه األرض، وهو 
دبي مول. أما محبي اإلثارة، فيمكنهم 

تجربة القفز املظيل ملشاهدة نخلة 
الجمريا، وتجربة أطول حبل منزلق يف 

العالم ليصحبهم من مساكن شاطئ 
الجمريا إىل مرىس دبي. العائالت تجد 

متعتها يف حديقة وايلد وادي املائية، أو 
من خالل بالتزلج يف سكاي دبي، وهو 

حوض تزلج جليدي ضخم ُمغطى يقع 
داخل مول اإلمارات. وإذا كنت تسعى 
إىل تجربة أنشطة أكرث وقاراً، فيمكنكم 

زيارة مسجد جمريا للصالة فيه أو 
مشاهدة الوفود التي تأتي لتعرف املزيد 

عن اإلسالم. أو يمكن زيارة 
متحف دبي ملعرفة املزيد 

عن التحول الرسيع الذي 
شهدته املنطقة. وبإمكانك 

أيضاً قضاء وقت األصيل 
يف التجول بني سكك حي 

الفهيدي التاريخي.

الطعام في دبي.. تذوق 
ثقافات العالم

تقدم دبي مجموعة متنوعة 
من الطعام؛ نظراً إىل أن 

سكانها القادمني من أكرث 
من 200 بلد يعتربونها 
وطنهم. ونتيجة لهذا، 

يمكنك أن تحظى بأي 
طعام يف أي وقت من اليوم، 
بدءاً من املأكوالت البحرية 
التقليدية التي تُطهى عىل 

ل في الصحراء قبل أن تنام في أفخر فنادق العالم..  تناَول الطعام من نصرت وتجوَّ

دليلك الكامل لزيارة دبي
طريقة مطبخ كرياال الهندي يف مطعم بوقطري 
املطل عىل الواجهة البحرية للجمريا. وهناك 

خيار تناول الغداء يف املطاعم الراقية التي تضم 
أكرب طهاة العالم مثل ماساهارو موريموتو، 

وغوردون رامزي، وهاينز بيك، أو الشيف الرتكي 
حبيب امللح نرصت. يمكن االستمتاع باعتدال 

الجو يف املدينة بني شهري أكتوبر/ترشين 
األول وأبريل/نيسان مع تناول الغداء يف 

الهواء الطلق بجوار الواجهة البحرية. 
وننصحك بأن تحجز طاولة يف مطعم فيش 

بيتش تافرن داخل منتجع لو مرييديان 
شاطئ امليناء السياحي. أو احجز مكاناً 

لك يف الرشفة ذات الواجهة البحرية 
ملطعم بوسوال الكائن يف منتجع ويسنت 

دبي شاطئ امليناء السياحي. أو يمكنك 
التجول عىل طول رصيف امليناء حتي 

تصل إىل مطعم بيريشيك، الذي سيجعلك 
تشعر أنك سافرت إىل جزر املالديف. 

تشتهر فنادق دبي بوجبات الربانش يوم 
الجمعة، وهي وجبات تقدم بني الفطور 

والغداء، حيث يتدفق الطعام والرشاب 
بدون حساب. لذا ننصحك أن تحافظ 

عىل شهيتك قبل الذهاب لتناول وجبة 
برانش Fork & Cork التي يقدمها 

مطعم كريسيندو يف أنانتارا النخلة، 
وأيضاً وجبة الربانش التي يقدمها 

مطعم نوبو هاي يف منتجعات أتالنتس 
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Whether you’re just visiting Dubai on a short 
stopover, or you’re thinking of spending several 
days here, there’s plenty to keep you busy. 
The ultimate bland of old and new, Dubai 
deftly straddles the line between modern and 
traditional, a city where in one neighbourhood 
you can be surrounded by massive skyscrapers 
and gleaming malls, while in another you’re 
browsing traditional markets and snacking from 
local food stalls. Get ready for your trip with our 
guide to how to get around the city, and what to 
see and do while you’re in Dubai.
Getting to and from DXB
Dubai Metro is one of the most economical 
ways to get into the city from the airport. The 
driverless automated public transportation 
system offers good views of the city, and each 
station has a bus and taxi terminal to help you 
get to your final destination. Trains run roughly 
every 10 minutes from Terminals 1 and 3 and 
service starts at 5:50am (5:30am on Thursdays), 
and stops at midnight (1am on Thursdays/
Fridays). You’re allowed up to two pieces of 
luggage on the metro (with one being hand 
luggage).
In order to ride the metro, your best bet is 
to buy a Nol card. These are electronic smart 
cards that allow you to pay for 
various modes of 
transportation in 
Dubai (tram, metro, 
bus, water bus) with 
one card. You can 
buy your ticket at the 
airport stations, located 
in each terminal. Get a 
silver Nol card for AED 
25, which includes an 
AED 19 trip 
credit.
Getting 
around 
Dubai
Your best 
options 
for getting 
around 
Dubai include 
metro, tram 
bus, and water 
bus.
Metro: The 
Dubai Metro is split into 
two branches: the Red Line and 
the Green Line. It’s easy to navi-
gate and makes for a simple way to 
see the majority of Dubai’s major 
sights and landmarks. As per above, 
grab a silver Nol top-up card that 
you can use throughout your stay in 
Dubai, which also works with other 
forms of transportation in the city. Every station 
has bus connections, taxi pick-up and places to 
lock bicycles.
Bus: Dubai’s bus system will get you to most 
areas of the city thanks to a comprehensive 
network of routes. You can plan your journey 
online, and pay using your Nol card.
Tram: The Dubai Tram runs for 19 hours a day 
from 6:30am until 1:30am Saturdays to Thurs-
days and 9am until 1:30am on Fridays. It runs in 
a loop around the Marina and Jumeirah Beach 
Residence  area, and links up with the Dubai 
Metro and the Palm Monorail.
Water bus: Take a water bus across Dubai Creek 
and pay using your Nol card.
Things to do in Dubai
Desert camels in DubaiCamels in the desert 

sunset
Head into the desert on a 90-minute camel 
excursion with the Al Sahra Equestrian Centre, 
where you’ll learn about the animals you’re 
riding, try camel milk (if you want), and catch 
the sunrise or sunset over the desert depending 
on what time of day you decide to go. The cost 
is AED 200 (or 450 if you want to add some bub-
bly to your experience).
No trip to Dubai is complete without a stop 
at the beach. One of the best public beaches 
in the city is Kite Beach. If you have time and 
you’re feeling adventurous, there are many 
water sports operators along the sand where 
you can rent equipment for kite surfing, wind 
surfing, and stand-up paddle boarding. Or, sim-
ply find a spot to relax on the sand or a beach 
café to stop for a snack and some food.
Old Dubai makes for an idyllic spot to spend a 
few hours of shopping in the souks (traditional 
markets), snacking on local specialties, and 
otherwise exploring an area that showcases 
the Emirati history and culture. (#localsknow 
hint: you can do all this on our Culture, Coffee & 
Colourful Souks Tour!)
Dubai Opera’s stage hosts an incredible 

array of world-class 
talent, with opera, 
ballet, and classical 
music concerts and 
productions at the 
core. Dubai Opera 
also stages musical 
theatre, fashion 
shows, jazz, 
comedy, family 
shows, and a full 
range of live 
entertainment.

Depending on when 
you visit, Dubai is also home to 
several worthwhile festivals. 
The Dubai Shopping Festival 
happens during the month of 

December, 
the Dubai 
Jazz 
Festival in 
February, 
the 
Dubai 
Food 
Festival 
(the 
only 
city-
wide 

food 
fest in the Middle East) 

between February and March, and the 
Dubai International Film Festival in December.
Dubai Day Tours
Looking for more things to do? Urban Adven-
tures offers day tours in Dubai and beyond, all 
led by local experts that will give you a taste for 
local life:
Culture, Coffee & Colourful Souks Tour
Get away from the OTT skyscrapers and fantasy 
hotels for the morning and discover the old-
world charms of Dubai before the oil rush. 
We will meet local Emirati friends who will 
introduce us to their traditional ways of life, 
discover the cultural treasures of the Alfahidi 
district, and then shop ‘till we drop in the best 
souks in the city.
To read the rest of the article go to: www.
urbanadventures.com

The complete guide to: 
DUBAI TRAVEL
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النخلة. 

مغامرات رائعة في الهواء الطلق

عندما يتعلق األمر باستكشاف مغامرات الهواء الطلق 
الرائعة يف دبي، ننصحك باختيار املغامرات املائية 

والصحراوية املثرية. هل تريد االستمتاع باملياه؟ جرب 
الزالجة املائية الطائرة، أو ألواح التزلج عىل املياه، أو 
مركبة التزلج مع مركز SeaRide Dubai الذي يقدم 

خدمة تأجري معدات الرياضات املائية. يمكنك أيضاً 
ركوب األمواج بالطائرة الورقية يف شاطئ كايت دبي. 

أو استأجر يختاً لقضاء يوم يف عرض البحر. إذا أردت 
تجربة الروح الحقيقية لشبه الجزيرة العربية، ننصحك 
 Arabian Adventures بخوض مغامرة سفاري مع رشكة

للخدمات السياحية، التي تقدم أنشطة ترتاوح بني ركوب 
الجمال، والتزلج عىل الرمال، وركوب السيارات رباعية 

الدفع يف مغامرة مثرية بني الكثبان الرملية الشاسعة.

أماكن اإلقامة.. خيارات لكل الميزانيات

عندما يتطرق الحديث إىل الفنادق يف دبي، فاعلم أن 
الخيارات التي لديك ال تُعد وال تُحىص. إذا لم يكن املال 

يشكل عائقاً أمامك، يمكن التباهي 
باإلقامة يف فندق برج العرب، الذي 

يوصف بأنه فندق سبع نجوم بالرغم 
من أن تقييمه الرسمي خمس نجوم، 

أو احجز جناحاً ملكياً يف منتجعات أتالنتس النخلة. هل 
ترغب يف اإلقامة يف فندق أرخص قليالً؟ يمكنك اإلقامة 

يف فنادق روف ذات األسعار املعقولة، أو يف فندق السيف 
التابع ملجموعة جمريا الكائن يف قلب دبي القديمة. 
ستجد أيضاً عند الحدود الجنوبية للمدينة مرىس 

دبي ومساكن شاطئ الجمريا، حيث يشكالن موقعاً 
جيداً لتجربة مطاعم دبي ومشهد الشاطئ. تقدم نخلة 

الجمريا جانباً مفضالً من آفاق دبي، من خالل النوادي 
الشاطئية واملناظر الخالبة. إضافة إىل أن وسط مدينة 

دبي والخليج التجاري، الذين يمثالن أفضل وجهتني من 
أجل التعرف بكل سهولة إىل مركز املدينة.

أوقات الزيارة.. أي وقت ما عدا الصيف

أفضل األيام التي تكون فيها شمس دبي هادئة وممتعة 
هي بني شهري أكتوبر/ترشين األول وأبريل/نيسان، 

عندما يكون الجو دافئاً وصافياً، وتقل الرطوبة إىل أدنى 
مستوياتها. وحتى خالل فصل الشتاء )يف شهري 

ديسمرب/كانون األول ويناير/كانون الثاني(، فنادراً ما 
تنخفض درجات الحرارة ألقل من 18 درجة مئوية. غري 

أن درجات الحرارة ترتفع للغاية بني شهري مايو/أيار 
وسبتمرب/أيلول، إذ تبلغ ذروتها يف شهري يوليو/تموز 
وأغسطس/آب وقد تصل درجات الحرارة إىل 46 درجة 

مئوية.
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بإشراف خبير األعشاب : جمال عرقوب

محمصة ديربون
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

Fresh Arabic & American Coffee- 
Fresh Spices & Seasonings

Swiss Chocolate & Gifts For All Occasions - 
Nuts & Mixed Nuts - Organic Honey Callfornia 

Medjool Dates & Ruttab Ntural Herbs & 
Essential Oils - Ntural Beauty Supplies

(313) 584-7700
www.dearornroastery.com

(313) 584-7700
www.dearornroastery.com

Always Fresh... Wake - Up To It !

) يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام ( 
Alternative Medicine الطـب البديــل

فوائد الخولنجان الصحية:
تعددت الفوائد الصحية لهذه العشبة فهي تقوم 

بالكثري من األشياء من أهمها تخفيف االلتهابات التي 
تصيب املعدة والبطن بشكل كبري، يقلل الخولنجان 

املشاكل الخاصة بالدوار وتخفيف أعراضه، القيام 
بتنشيط الدورة الدموية وزيادة نشاطها وحيويتها، 

معالجة األمراض التي تصاحب اإلسهال.
تنقي الجسم من املواد السامة فهي تحتوي عىل 
مضادات لألكسدة، فلذلك يستخدمها الكثري من 
األشخاص يف عالج األمراض املختلفة، كما يوجد 

مجموعة من األشياء األخرى التي تعالجها 
الخولنجان، كما يوجد بها عدد كبري من الزيوت 

املفيدة للجسم مثل الجينجريول والفرنسيني والكثري 
من الزيوت األخرى التي تساعد عىل تحسن الحرة 

الخاصة باألمعاء.
ومن فوائد العشبة الصحية تخفيض درجة حرارة 

الجسم، تأثري مضاد للبكرتيا الضارة، تقليل الشعور 
بالغثيان، التخلص من الصداع الشديد يف الرأس، كما 

يحتوي عىل املعادن الكثرية مثل البوتاسيوم واملنجنيز 
واملاغنسيوم والنحاس.

كما يساعد يف السيطرة عىل ضغط الدم ورضبات 
القلب، مع إزالة السموم من الجسم والتي ترتاكم 

بسبب املواد السامة التي توجد يف بعض األطعمة 
والتي ال نشعر بها يف نفس الوقت .

 فوائد الخولنجان الطبية: 
يوجد مجموعة كبري من الفوائد الطبية التي تجدها 

يف عشبة الخولنجان التي كانت يف القدم تستخدم يف 
الطب البديل، فيمكن أن تقوم يغيل جذور الخولنجان 
مع املاء والليمون والربتقال ويستخدم يف عالج نزالت 

الربد والسعال واالحتقان الذي يصيب الحنجرة.
يمكن أن يستخدم األطباء عشبة الخولنجان من 

أجل التخلص من االلتهابات والبكترييا التي تصيب 
املعدة، ويستخدم يف طرد الغازات والسموم الضارة 

من الجسم، كما يمكن أن تستخدمه يف عالج القولون 
العصبي والتقليل من أعراض بدرجة كبرية، وتقليل 

ضغط الدم.
ومن أهم فوائد الخولنجان الطبية استخدامه يف 

عالج ومكافحة البكترييا الضارة املوجودة يف جسم 
اإلنسان، ويقاوم األمراض الجلدية املختلفة والتخفيف 

من ألم املفاصل الذي يسببه االلتهابات الشديدة يف 
املفاصل واألمراض الروماتيزمية التي تصيب الكثري 

من األشخاص.
يقلل العشب من ألم عرق النسا وعالج الحمى 

املتقطعة والحميات املختلفة، كما أنه له تأثري كبري 
يف التخلص من الخمول الذي يصيب الجسم وعالج 

الكسل لدى الكثري من األشخاص، كما يقوم بتحسني 
الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء وتعزيز املناعة 

وزيادة الشهوة لدى الرجال.
تعالج العشبة املشاكل املختلفة يف الضعف الجنيس، 

وكان يستخدمه األشخاص قديما يف عالج مشاكل 
الشعر وتقويته والعمل عىل حمايته من األمراض 

ومقاومة التقصف ويساهم يف منع تساقط الشعر بقوة 
ألنها تحتوي عىل الكثري من العنارص الطبيعية التي 

تعالج الشعر الجاف.

يذكر أن عشبة الخولنجان تتميز بالطعم اللذيذ 
والنكهة الخاصة والرائحة الذكية التي يتميز بها، 

فلذلك ينصح األطباء بتناوله دائما من أجل االستمتاع 
بطعمه ورائحته الطيبة وله قيمة غذائية عالية وفوائد 

صحية وطبية مختلفة ال مثيل لها، فلذلك يف املايض 
كان يستخدم بديالً للطب.

فوائد الخولنجان العالجية:
 يجب أن نعرف أنه من فوائد الخولنجان األكرث شهرة 

من الناحية العالجية هو تحسني عملية الهضم 
وزيادة إفرازات العصارة املوجودة يف الجهاز الهضمي، 
باإلضافة إىل أنه يقلل من اإلصابة باإلمساك، ويحمي 

من اإلصابة باملغص وعرس الهضم وآالم املعدة الشديد.
كما يساعد يف تحسني الجهاز التنفيس وتنظيم معدل 

التنفس لإلنسان، وإزالة االحتقان الذي يصيب 
الشعب الهوائية.

أيضاً من فوائد الخولنجان أنه يساهم يف التخلص من 
رائحة الفهم الكريهة وهي لها تأثري كبري كمسكن قوي 

ألي نوع من اآللم الذي يصاب به اإلنسان.
ومن فوائد نبات الخولنجان أيضاً محاربة أنواع 

العدوى املختلفة التي تصيب بعض األشخاص نتيجة 
التعرض للجراثيم بسبب األتربة والكثري من األسباب 

األخرى، وهذه الفوائد األكرث شيوعاً بالنسبة لهذه 
العشبة السحرية التي ال مثيل لها.

تحذير: يجب عدم استعمال الخولنجان للنساء 
الحوامل.

يوجد الكثري من الفوائد 
املختلفة لهذه العشبة 
السحرية ولكن تنقسم 

فوائد الخولنجان إىل عدة 
فوائد سواء كانت صحية أو 

طبية أو عالجية أو جمالية 
ولكن األكرث تميزاً:-

GALANGALفوائد الخولنجان
Galangal is a bitter herb that comes from the ginger 
family and belongs to genus Alpinia. It is native to 
Malaysia, Thailand, and Indonesia, and people there 
use it as a spice to flavor products and medicine. 
Many people describe galangal’s taste as citrus and 
earthy at the same time, with a kick of spice that 
hits you instantly and then goes away.

Impressive Health Benefits of Galangal:

1. Contains Anti-oxidant and Anti-inflammatory 
Properties
2. Increases Sperm Count
3. Enhances Blood Circulation
4. Helps Digestion
5. Improves Cognitive Function
6. Heals Skin Burns
7. Gets rid of Motion, Morning, and Sea Sickness
8. Prevents Cancer and Tumor
9. Lowers Cholesterol and Blood Lipid
10. Strengths the Immune System and acts as an 
Anti-HIV
11. Galangal Root Alleviates Light Fever
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KIDS أطفال

10- أسد البحر الكاليفورني
تتكاثر أسود البحر الكليفورنية ما بني 
شهر ماي وأغسطس وتلد يف يونيو أو 
يوليوز، هذه الساللة من أسود البحر 
متوسط فرتة حملها 350 يوما، أي ما 

يعادل تقريبا 12 شهرا بمعنى سنة 
كاملة.

9- الجمل
ترتاوح مدة حمل الجمل ما بني 360 و420 

يوما، ويبلغ متوسط وزن الجمال حديثة 
الوالدة ما بني 30 اىل 40 كغ، وهنالك نوع من 

الجمال يدعى الالما هو أيضا يمتاز بمدة 
حمل تصل حتى 330 يوم.

8- الحمار الوحشي
يمكن ألنثى الحمار الوحيش 
أن تبقى حامال ملدة ترتاوح ما 

بني 361 – 390 يوم، وهذه املدة 
يمكن أن تتغري حسب الساللة, فبعض 

السالالت كساللة Grevy‘s يمكن أن 
تصل فرتة حملها اىل 438 يوما.

7- الحمار
فرتة حمل أنثى الحمار تدعى أيضا 

أتان عادة ما تكون 365 يوما، ومع ذلك 
ويف بعض األحيان يمكنها ان تتغري 

اىل ما بني 11 اىل 14 شهرا. وكمعلومة 
فان أنثى الحمار غالبا ما تلد جحشا 

واحدا فقط، ونسبة ضئيلة جدا من 
حاالت الحمل تؤدي اىل التوائم.

6- الزرافة

تلد الزرافة وهي واقفة عىل أقدامها، 
ومولودها الجديد يولد بطول يصل 

اىل 1 مرت و80 سنتمرت، لذلك ال 
تتعجب إذا سمعت أن فرتة حمل 

الزرافة يمكن أن تصل اىل 420 حتى 
460 يوما. الزرافات غالبا كسابقتها 

تلد عجال واحد فقط، ويف مناسبان 
نادرة ما تلد توأما.

5- وحيد القرن أسود اللون
يولد صغري وحيد القرن األسود 

بوزن يصل اىل 38 كغ، ويكون هذا 
بعد فرتة حمل ترتاوح ما بني 15 اىل 
16 شهرا وهو ما يعادل باأليام 450 

يوما تقريبا.

4- فيل البحر
فرتة حمل هذه املخلوقات الضخمة 

تستمر حتى 456 يوما. خالل األربعة 
أشهر األوىل يتطور الجنني كعلقة يف 

رحم أمه قبل أن تزرع فيه الروح.

3- حوت العنبر
يعترب الحوت بصفة عامة واحد من 

أضخم الحيوانات يف العالم، لذلك 
فال تتفاجأ عندما تسمع أن مدة حمل هذا 

الكائن العمالق ترتاوح ما بني 480 اىل 590 يوما، وهو 
ما يعادل 14 اىل 16 شهرا حيث تضع األنثى بعدها 

صغريا واحدا، وعادة ما تلد االناث البالغة مرة واحدة 
كل 4 سنوات اىل 20 سنة.

2- الفيل االسيوي

بسبب حجمه الضخم، فان مدة حمل 
أنثى الفيل االسيوي تستمر حتى 

تصل اىل 617 يوم وهو ما يعادل 19 
شهرا تقريبا، وغالبا ا يكون ُدغفاُلً 

)اسم صغري الفيل( واحدا فقط، ويف 
القليل من املناسبات ما تلد توأم.

1- الفيل األفريقي

الفيل األفريقي نعم، انه هو! صاحب أطول مدة 
حمل من بني باقي الكائنات حتى االن، مثله مثل 
جاره االسيوي، لكن يف الواقع يأتي يف املركز األول 
للحيوانات صاحبة أطول مدة حمل ب 645 يوما.

اطول مدة 
حمل عند 
الحيوانات

يشري مصطلح »فرتة الحمل« اىل املدة 
التي يستغرقها الجنني ليتطور يف 

بطن أمه، بدأ من االخصاب ونهاية 
بالوالدة. عند الحيوانات، مدة فرتات 

الحمل تختلف حسب النوع، لكن عىل 
العموم فان الحيوانات صغرية الحجم 

تعني وقت أقل يف رحم األم والعكس 
صحيح.

يف موضوعنا  هذا ان شاء الله سنتعرف 
واياكم عىل اطول مدة حمل عند 
الحيوانات، بعبارة أخرى قائمة 

للعرش حيوانات صاحبة أطول فرتات 
الحمل عىل وجه األرض.

Top 10 Cutest Baby 
Animals In The World
N o matter how stressed or bored you are spotting a baby animal 

could instantly change your mood. Not just their look their behav-
iors also have a magical power to make you feel good. Here the list of 
10 cutest baby animals in the world.

10 Baby Giraffe
Undeniably giraffes are known for their incomparable height. 

Even a baby giraffe has a height of 1.7 to 2 meters. It’s quite surprising. 
But when you see a baby giraffe you would admire more its cuteness 
than its size. Not just cuteness or size that makes baby giraffes so 
impressive. They can also walk and run few hours after the birth.

9  Baby Red Panda
Red panda is a cute yet amazing creature inhabit in the temperate 

forest of the Himalayas. Unfortunately, their population is decreasing 
due to habitat loss and fragmentation. Both adult red pandas and cubs 
look extremely cute in their red-brown fur and bushy tail. At the birth, 
the baby red pandas only weigh up to 4.6 oz. It takes them almost 90 
days to get fur coloring like an adult.

8 Chicks
No explanation is needed. Chickens have such an incredible pop-

ularity. A common bird found in houses and farms. There are so many 
reasons to love this bird. Who doesn’t like to see hens with its chicks? 
Especially the chicks. Because they are so adorable and cute. Their 
wonderful coloration, little beak and of course the sweet sound could 
instantly make you happy.

7 Baby Penguin
Found mainly in Southern Hemisphere, penguins are perhaps the 

most popular flightless bird in the world. There are 17 different species 
of penguins in the world. The markings, short wings, and unique walk-
ing style make penguins so remarkable. The chicks or nestlings have 
different coloration than adults. Still, they look so attractive. They only 
get the coloration like an adult penguin after 1 year.

6 Ducklings
Just like the chicks, ducklings are so famous for their cuteness. 

It’s wonderful to see mother ducks along with ducklings in a stream or 
river. There are several species of sucks in the world. Among them, the 
most colorful and cutest one is the mandarin duck. They have a mixed 
coloration of gold, green, orange, copper and purple.

5 Baby Elephant
Elephants are famous for forming a strong bond with each other. 

This can be understood when you spot an elephant herd. Obvious-
ly, more focus goes for the baby elephants. But when you spot an 
elephant herd with their babies undeniably whole your attention focus 
just on the babies. Because they are so adorable, cute and playful. 
Interestingly a baby elephant weighs more than 200 pounds at the time 
of birth. Not just the mother elephant but the whole members of the 
herd would give care for the baby elephants.

4 Baby Deer
There are about 50 to 60 species of deer in the world. The long 

legs, small tails, coloration and attractive antlers make deers one of 
the most beautiful mammals in the world. Needless to say, the young 
deer of fawn outrank the adults in cuteness. In most species, the fawns 
are born with white spots on the body. It helps them to remain hidden 
from predators within the habitat. The young deers also start to walk in 
under an hour.

3 Hedgehog
No, a hedgehog is not same as a porcupine. They are small and 

have shorter quills and not so aggressive as porcupines. Lucky, for 
most of the time, their quills lay flat. So, you can hold this cute, little 
creature. Both baby and adult hedgehogs look incredibly cute. Even 
their posture while facing a threat, curling the body into a ball, looks so 
beautiful and interesting.

2 Puppies
You know how strong the human-canine bond is. You can also say 

plenty of reasons to love dogs. Besides their great temperament, dogs 
also look so beautiful. But who don’t afraid an adult dog, especially 
when you are a total stranger to them. That loyal creature will do 
anything to protect his family. That’s why everyone feels so happy in 
seeing a puppy. Their playfulness, innocent cute face, and gestures can 
instantly make you happy.

1 Kittens
It’s an obvious fact that cats rule the internet. It’s impossible 

to not to notice the playfulness and cuteness of cats. If that the 
case of adult cats, how would you feel if you have a tiny, cute kit-
ten? Of course, cats look cuter while they are young. Besides this 
factor, their tiny body, innocent face, attractive coat, gentleness 
and playful nature make them perhaps the cutest baby animal in 
the world.
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تقع عيون أم الربيع يف جبال األطلس املتوسط وعىل بعد 
ثالثني كيلومرتا من مدينة خنيفرة.  ويصل عدد عيون نهر 

أم الربيع إىل 47 عينا، منها أربعون عينا حلوة وسبعة 
أعني مالحة، تجتمع لتعطي شالالت صخرية عىل صبيب 

مرتفع، يف مشهد طبيعي يأخذ العني والفؤاد، وتجعل 
السياح، مغاربة وأجانب، يقصدونها للتنزه، خصوصا يف 

فصيل الربيع والصيف.
ويقيض زوار املنطقة نهارهم بني مجرى الوادي والشالالت، 

مستمتعني يف أحضان الجبال وقممها الصخرية، تاركني 
العنان ألطفالهم للعب يف املياه الجارية العذبة.

عين دراهم منتزه الربيع والصيف في تونس
تتمّيز مدينة عني دراهم بموقعها الجبيّل وغاباتها الكثيفة، 

والتي تتكّون من أشجار الصنوبر والبلوط والفلني والزان، 
ومنازل السكان تبدو وكأنها معلقة عىل سفح جبال 

الكرومي، لهذا تتحّول املدينة إىل منتزه خالل فصيل الربيع 

والصيف، لالستمتاع بالطبيعة الخالبة والهواء العليل، ما 
يجعلها وجهة ُمفضلة لدى العديد من املُصطافني.

وتعترب الغابات الجبلية يف عني دراهم مكانا ممتازا لهواة 
التسلق، وامليش عرب مسارات طبيعية، والنزهات مع 

األصدقاء والعائلة والتقاط الصور التذكارية.

محافظة بجاية لؤلؤة الربيع في الجزائر
تمتاز بجاية بموقعها الفريد عىل ساحل البحر املتوسط، 

وتحيط بها جبال البابور رشقا وجبال جرجرة غربا، 
وبينهما جبال البيبان يف الجنوب الرشقي، ويمكن أن 

تجد يف كل منها مسارات رائعة للميش والصعود إىل 
أماكن مرتفعة. أما يف الجنوب فتجد سهوال مليئة بأشجار 

الزيتون الخرضاء والفواكه كالتني والعنب والربتقال 
ومحاصيل أخرى.

وتتمتع بنباتاتها املتنوعة من غابات الصنوبر، وتتوفر 
املنطقة عىل حديقة قوريا املصنَّفة عامليا، إضافة إىل رشيط 

ساحيل خالب.

عجلون تبتسم لألردنيين والزوار

مع حلول فصل الربيع تشهد محافظة عجلون حركة تنزه 
نشطة من داخل املحافظة وخارجها لالستمتاع بفصل 
الربيع الذي يرسم البهجة عىل وجوه املواطنني والزوار 

ويستغله البعض للتمتع باملناظر الطبيعية الجميلة 
الخالبة.

وتوفر عجلون لزوارها األماكن الطبيعية الجميلة من جبال 
وشالالت ومساحات خرضاء تحتوي أهمها عىل أشجار 

البلوط الجميلة، باإلضافة إىل محمية عجلون واملواقع 
األثرية الرائعة التي تمثل الحضارات املختلفة التي مرت 

عىل األردن مثل قلعة عجلون .

صيدا مهد الحضارة  وأقدم مدن لبنان

يف جنوب لبنان عىل ساحل البحر املتوسط، تقع مدينة 
صيدا التي تشتهر بالسهول الخرضاء مع بساتني 

الحمضيات املذهلة.
وتفتخر بالكثري من املعالم السياحية الرائعة، بما يف ذلك 

قلعة صيدا الشهرية ذات التاريخ الغني، فضال عن متحف 
الصابون، هذا إىل جانب خان الفرنج الذي بني يف القرن 

السابع عرش من أجل تطوير التجارة مع أوروبا، عالوة عىل 
ذلك توجد باملدينة قلعة سانت لويس )قلعة املعز(، التي 

تم بناؤها من قبل الصليبيني يف القرن الثالث عرش.

هانوي )فيتنام(: لويزا بوليدو
كان انطباعي األول عن فيتنام، تلك الدولة النامية التي تشكل 

جزءاً من االقتصادات اآلخذة يف النمو بجنوب رشقي آسيا، 
عبارة عن حفنة رقيقة من الزهور امللونة والزاهية. فخارج مطار 

هانوي الدويل، أول ما يطالعك متاجر صغرية لبيع الزهور مقابل 
مجموعة من الناس املندفعني عىل دراجاتهم النارية يتابعون 

أعمالهم اليومية املعتادة.
تحظى فيتنام بقدر من التنوع كمثل الذي تحظى به جبالها 

الشمالية وحتى شواطئها االستوائية يف الجنوب، ولكن يمكن 
استخدام كلمة واحدة يف توصيف جوهر تلك البالد: الجمال. 
فهي املكان الذي تجتمع فيه التقاليد والحنني إىل املايض، مع 

الحداثة والتطلع إىل املستقبل.
بدأت رحلتي إىل مدن فيتنام الرئيسية من العاصمة هانوي التي 
تقع بالقرب من الصني، األمر الذي يفرس التأثري الصيني الواضح 

عىل التقاليد والعمارة واملعابد.
هانوي من املدن الجميلة، ولكنها مفعمة بالفوىض ومليئة 

بالتناقضات. ومن خالل التجول يف »أولد كوارتر« أي »الحي 
القديم« يمكنك العثور عىل كل يشء تحتاجه من الطعام 

واملنتجات اليدوية واملنسوجات املحلية. تكتشف هنا الدور 
الكبري الذي تلعبه الطبيعة يف الحياة اليومية لسكان البالد. 

تُدرك هذا وأنت عىل حافة الحي القديم القريب من بحرية هانوي 
كايم، التي تعترب من التجارب الحقيقية السرتخاء الروح. فعند 

مغيب الشمس، وعندما تنخفض درجات الحرارة قليالً، تجد 
املئات من الناس، سيما كبار السن، يمارسون الرقص أو فن »تاي 

تيش«، وهو من الفنون القتالية الصينية القديمة، فيما يركض 
بعضهم اآلخر.

ومن أفضل األماكن القديمة التي تستحق الزيارة »معبد األدب«، 
وهو مبنى كبري ميلء بالتقاليد والرموز، والروحانيات. وكان 

املبني، يف سابق األيام، أكاديمية حكومية ال يدرس بها سوى 
النخبة، حيث كان يأتيها أكرث الناس أملعية وذكاء يف البالد لتلقي 

علوم اإلدارة وفنون الحكم. وكانت هذه األكاديمية مخصصة 
لدراسات فلسفة كونفوشيوس، الفيلسوف الصيني القديم، 

والذي ال تزال دروسه وقيمه حارضة حتى يومنا هذا، بل وتحظى 
بمزيد من التقدير.

تتوفر العاصمة الفيتنامية هانوي عىل العديد من الفنادق، ويقع 
معظمها بجوار البحرية، حيث يوجد أيضاً عدد ال بأس به من 

املتاجر الفاخرة. أحد هذه الفنادق هو »مرتوبول هانوي« الذي 
شهد انعقاد القمة الثانية التي جمعت الرئيس األمريكي مع زعيم 

كوريا الشمالية.

خليج هالونغ
عىل ُبعد مسافة 3 ساعات بالسيارة من هانوي، يوجد خليج 

هالونغ، أحد الجواهر الطبيعية يف فيتنام، بدليل أنه مدرج 
عىل قوائم الرتاث العاملية. وهو عبارة عن منطقة من املحيط 

بها أرخبيل يضم ما ال يقل عن ألفي جزيرة. واإلبحار عرب هذا 
الخليج يشعرك بقوة الطبيعة من حولك، حيث تتوقف األفكار 
عن التدفق، وتفسح املجال للتأمل. ويعترب اإلبحار إليه مساًء، 

أفضل الوسائل لزيارته، علماً بأن هناك الكثري من الخيارات التي 
تقدمها الرشكات السياحية املختلفة. بعضها ُيوفر عدة أنواع 

من القوارب التي تخرج بك يف رحالت بحرية، وبعضها عبارة عن 
كبائن يف السفن الفاخرة توفر خدمات فنادق الخمس نجوم من 

حيث الراحة واالسرتخاء واالستمتاع بكل ما هو استثنائي.
ومن املحال أن تُفلح يف إحصاء عدد الجزر الجبلية التي يمكن 

رؤيتها خالل الرحلة البحرية. املؤكد أنك لن تتعب أبداً من 
املحاولة. بعض الرشكات السياحية األخرى توفر جوالت بحرية 
قصرية مع غروب الشمس ملن ليس لديهم متسع من الوقت لكن 

سمعوا كثرياً عن منظر الغروب هنا وال يريدون أن يفوتوه عىل 
أنفسهم. فهنا تكتسب الشمس لوناً برتقالياً نارياً وهي تتوارى 

وتختفي يف قلب املحيط مرتامي األطراف.

مدينة »هوتشي منه« المتأثرة بالطابع 
األميركي

تُعترب الثانية يف البالد من حيث املساحة والسكان، وتقع يف 

رحالت الربيع.. شالالت أم العيون 
سحر يتدفق من جبال المغرب

في ازدحامها وفوضاها 
نظام وفي تناقضاتها سحر

فيتنام... 
آسيا التي لم 

يمح الزمن 
التأثير الفرنسي 

عن وجهها
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جنوب فيتنام. كانت فيما قبل معروفة باسم »سايغون«، ولكن تغري االسم 
الحقاً تكريماً للزعيم »هوتيش منه« املعروف بأنه الوالد املؤسس للبالد.
بعد دقائق من الوصول إليها، يمكن مالحظة االختالف بني هذه املدينة 
الحيوية وبني العاصمة هانوي. ففي حني أن مدينة »هوتيش منه« أكرث 

انفتاحاً ودولية، بناطحات السحاب، والحركة البادية يف كل مكان، واملناخ 
األكرث حرارة، فإن العاصمة هانوي تحمل عبقاً تقليدياً ومحافظاً يتجىل يف 

كثري من املجاالت منها هندستها املعمارية. لكنها تشبه العاصمة هانوي 
من ناحية ازدحامها بالدراجات البخارية.

القاسم املشرتك اآلخر بينهما أنهما تعكسان سوياً إرث الحروب التي 
شهدتها فيتنام مؤخراً. أوالً، الحرب ضد املستعمر الفرنيس، ثم ضد الواليات 

املتحدة األمريكية، والتي أبرمت اتفاقية السالم معها يف عام 1973. هذا 
التاريخ يظهر يف متاحفها، مثل »متحف مخلفات الحرب« الذي يؤرخ ملدى 

القسوة والدمار الذي ألحقه الرصاع الدامي بالبالد والضحايا. وكان الجزء 
األخري من املتحف هو املفضل بالنسبة يل: فهناك مجموعة من الصور 

املؤثرة للعائالت التي أعيد لم شملها بعد انتهاء الرصاع.
ومن املواقع األخرى الجديرة بالزيارة فيها »قرص الوحدة«، وهو موقع 

جوهري يف التاريخ الفيتنامي، ومن أكرث املعالم الجذابة 
يف البالد. لكنها أيضاً األكرث ازدحاماً بالزوار مع العلم 

أن مساحة القرص ال تتعدى 4500 مرت مربع، 
تتوسطها حديقة كبرية وتحتضن 95 غرفة 

إجماالً.
الالفت أن املدينة حافظت عىل األثر الفرنيس 

ولم تحاول التخلص منه، مثل »مكتب 
الربيد املركزي« املطبوع باألسلوب املعماري 

الفرنيس، والذي أرشف عىل تصميمه 
املعماري الفرنيس غوستاف إيفل، مهندس 

برج إيفل الفرنيس الشهري. ويضم املكتب حالياً 
متجراً صغرياً لبيع الهدايا التذكارية، إضافة إىل 

بعض الخرائط التاريخية عن فيتنام موزعة عىل بعض 
الجدران. ويف داخل املكتب هناك أكشاك الهواتف، وبعض 

عدادات الربيد، والساعات التي تنقل التوقيت الفعيل لبعض العواصم 
العاملية مثل باريس ولندن وواشنطن. ويقع »مكتب الربيد املركزي« بالقرب 

من كاتدرائية نوتردام.
أما املطاعم فحدث وال حرج. فهي من أبرز السمات التي تتمتع بها املدينة. 

وتوجد أغلب هذه املطاعم بداخل الفنادق.

أفضل المأكوالت البحرية في العالم
تشتهر فيتنام عىل مستوى العالم بمطبخها، وال سيما فيما يتعلق 

باألطباق البحرية، التي تحظى بسمعة ُمرشفة تكتشف مدى صحتها 
عندما تجربها. إىل جانب املأكوالت البحرية، هناك العديد من الخيارات 

األخرى. فاملطبخ الفرنيس ال يزال قوياً، مثل سندويتشات الخبز الفرنيس 
املتاحة يف كل مكان تقريباً، باإلضافة إىل وجبات الكريب الشهية والتي 

تعترب من وجبات الشارع التقليدية. 
لكن ال بد من تجربة األرز املقيل، 

ولفائف املعجنات التي يمكن 
تناولها نيئة أو مقلية، إضافة 

إىل قائمة طويلة تشمل 
الحساء املتبل ببهارات 

محلية وُمزين بألوان 
تفتح النفس عليها. 

الجميل أن هناك 
خيارات عديدة، سواء 

يف هانوي أو يف هوتيش 
منه، وال يهم املكان 

الذي تتناول فيه الطعام 
أو امليزانية، ألن كل 

املأكوالت طازجة تعتني 
بالجانب الصحي والنظافة. 

ثم إن طهي الطعام يف 
هذه البالد ليس 

بالهواية 
البسيطة، 

بل إنه 
فن من 
الفنون 

الكبرية. 
فهناك 
أنشطة 

كثرية 
تتعلق به، 

مثل دروس 
الطهي وفنون املائدة 

والضيافة.

What defines the beauty of a city? It 
depends on various factors like landscape, 
architectural style, cleanliness, peaceful-
ness, people…etc. The colors also play an 
important role in bringing an exceptional 
beauty to a city. The followings are 10 most 
colorful cities in the world.
10 Saint John, New Brunswick, Canada

The Saint John city in New Brunswick 
province is the oldest incorporated city 
(in 1785) in Canada. The city is located in 
the beautiful bay of Fund. Saint John City 
is widely popular for its brightly colored 
downtown row houses. It is one of popular 
tourist attractions in the city.
The multicolored houses in the downtown 
area of Saint John are known as ‘Jellybean 
Row’. In fact there is no street in Saint John 
City that named as ‘Jellybean Row’. It is the 
common nickname used by the native to 
refer the colorful houses in the down town 
area.
It is said to be people of Saint Johns used to 
paint their houses in bright colors to keep 
the beauty even in foggy weather. You can 
see each house in the street painted with 
a unique color. The walking tour in the city 
surely become an unforgettable experience 
for you.
9 La Boca, Buenos Aires, Argentina

La Baca is one of neighborhood of Buenos 
Aires, the capital city of Argentina. La Boca 
is famed for its traditional colorful wooden 
houses and pedestrian friendly paths. There 
are many artist colonies in La Boca. They 
also utilize the colorful wooden houses in 
La Boca as part of background while they 
perform different art forms.
Another main attraction at La Baca is 
‘Tango’ dance. You can see tango dancers at 
every corner of La Baca. This neighborhood 
of Buenos Aires is also popular for massive 
exhibitions of photographs and paintings.
8 Longyearbyen, Svalbard, Norway
The Longyearbyen located in the Norwegian 

archipelago of Svalbard is the northernmost 
town in the world. This town is named 
after John Longyear, An American who 

started the Arctic Coal Company in 1906. 
Longyearbyen renowned for its colorful 
wooden houses.
These colorful houses are built on piles. 
It is to keep away the houses from the 
permanently frozen ground in the town. 
Longyearbyen has a population of 2040. 
There are no clear road connection in this 
town. The local people prefer snow scoot-
ers for transportation.
7 Chefchaouen, Morocco
The small and beautiful Chefchaouen city is 
nestled in the Rif Mountains of Northwest 
Morocco. This popular tourist town is 
known for its striking vivid blue-washed 
buildings. The bluish design of this city was 
introduced by Jewish refugees in 1930. 
The blue color considers as symbol of sky 
and heaven in Judaism. It also represents 
people must live their lives with spiritual 
awareness.
The natives of Chefchaouen regularly 

repaint the buildings in blue shade in the 
memory of that old Jewish tradition and 
to keep the history alive. This bluish village 
glows differently in different time of a day. 
In Wet condition Chefchaouen also look like 
a clear blue water world.
It is also said to be the bluish shade of Chef-
chaouen can keep away the mosquitoes as 
they don’t like clear water. There are 40000 
people inhabit in this picturesque town. 
The town also has a very calm atmosphere. 
This beautiful and historic town also offers 
affordable accommodations, restaurants, 
cafes and shops.
6 Bo-Kaap, Cape Town, South Africa
The historic and colorful Bo-Kaap suburb 
is located in the foot of signal hill in Cape 
Town. This residential area is renowned 
for its brightly colored houses and narrow 
cobble stoned streets. These houses display 
a mixture of Georgian and Dutch architec-
tural styles.
Bo-Kaap also has a colorful history. During 
16th and 17th centuries a number of slaves 
were imported from Malaysia, Indonesia 
and other African countries to Cape Town 
by the Dutch. The slaves were known as 
‘Cape Malays’. In 1760 a number of houses 
were built in this area and leased to the 
slaves. Later the slaves bought the houses 
and painted in bright colors to express 
their freedom and happiness.
The Bo-Kaap museum in the area 
is the oldest building in the area 
that is built back in 1760. The 
museum still remains in its 
original form and it displays 
the history of Bo-Kaap 
and life of the Cape 
Malays.

To read the 
rest of the 
article go to: 
themysteri-
ousworld.
com

Top 10 Most Colorful Cities 
In The World
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Education تعليم

Emma Vardy

F or book lovers, reading to their children 
may seem obvious. Why would they not 

want to pass on their love of literature? 
However, researchers have shown there are 
more benefits for both adult and child that 
come with reading than just building a bond – 
particularly when it comes to education.
A lot of research has been done into the ef-
fects of children engaging with literacy related 
activities at home. Much of this focuses on the 
early years, and how the literacy environment 
helps to develop emergent literacy skills. 
Shared book reading early on stimulates lan-
guage and reading development, for example.
But the home literacy environment doesn’t 
stop being important once children have learnt 
to read. The opportunities that a child has to 
read at the home, and parental beliefs and 
behaviours, continue to impact on children’s 
reading throughout the school years. Here are 
just five ways that reading with your child can 
help their general education.

1 . It opens up new worlds
Reading together as a family can 

instil a love of books from an 
early age. By taking the 
time to turn the pages 
together, adults can 
help children see that 
reading is something 
to enjoy and not 
a chore. Some 
schoolchildren 
read because they 
like it but others do 
it because they will 
be rewarded – with 
stickers in a school 
reading diary for exam-
ple. Those children who 
read because they enjoy it 
read more books, and read more 
widely too. So giving your child a love 
of books helps expand their horizons.

2. It can build confidence
Children judge their own ability to read 

from observing their classroom peers, and 
from conversations with parents and teachers. 
When sharing a book, and giving positive feed-
back, parents can help children develop what 
is known as self-efficacy – a perceived ability 
to complete the specific activity at hand. 
Self-efficacy has been shown to be important 
for word reading. Children who think they 
cannot read will be less inclined to try, but by 
using targeted praise while reading together, 
parents can help children develop belief in 
their own skills.

3. It can build positive reading attitudes
Studies have shown that the more oppor-

tunities a child has to engage with literacy 
based activities at home, the more positive 
their reading attitudes tend to be. Children are 
more likely to read in their leisure time if there 

is another member of the family that reads, 
creating a reading community the child feels 
they belong to. Parental beliefs and actions 
are related to children’s own motivations to 
read, though of course it is likely that this re-
lationship is bidirectional –- parents are more 
likely to suggest reading activities if they know 
that their child has enjoyed them in the past.
Sharing an old favourite.  VGstockstudio/
Shutterstock

4. It expands their language
When reading a book together, children 

are exposed to a wide range of language. 
In the early stages of literacy development 
this is extremely important. Good language 
development is the foundation to literacy 
development after all, and increased language 
exposure is one of the fundamental benefits 
of shared book reading.
Shared book reading early on can have a 
long-term benefit by increasing vocabulary 
skills. And if they encounter a word they don’t 
understand, they have a grown up on hand to 
explain it to them in a way that makes sense to 
them. When children are taught to read while 

sharing a book, it can improve alphabet 
knowledge, decoding skills, spell-

ing, and other book-related 
knowledge (such as how 

to actually read a book). 
Doing something as 

simple as sounding 
out the letters of a 
word they do not 
understand can 
vastly improve a 
child’s skills.

5. It can help 
their speech and 

language awareness
Formal shared reading 

can also involve the use of 
intonation, rhythm and pauses 

to model what is known as prosody. 
This is not a skill that is directly taught, but by 
simply pausing when needed or changing the 
tone of your voice can help children develop 
fluency when reading aloud. This is one of 
the reasons that shared book reading is not 
just for pre-schoolers. Demonstrating what is 
involved in reading complex text aloud fluently 
is very valuable for children of all ages.
You don’t need a lot of money, or even hours 
of spare time to read with children. Even 
small efforts can have big benefits. Nor does 
it have to be just at bedtime. Sharing a book, 
a magazine or a comic can take place any time 
of the day.
The most important thing to remember is to 
have fun. Interest in reading emerges from 
enjoying it with a parent. If you’re interested 
and make an effort, it can have a huge impact 
on a child’s engagement with reading.

*Research Associate, Psychology of Education, 
Coventry University
theconversation.com

كتابة وتحرير : رؤى سالمه
تعد مادة التاريخ من املواد التي تسبب الكثري من الصداع 

وامللل للطالب، ولذلك ترى العديد من الطلبة تتذمر من دراسة 
التاريخ وترى فصولها كبرية للغاية باألخص إذا كان مدرسهم 

ممل أكرث من املادة ذاتها، ويقدم تلك األفكار بطريقة جامدة 
للغاية.

إال إن املعرفة الجيدة بالتاريخ أمر رضوري لجميع الطالب، 
ليس فقط ألنه مادة إجبارية يف املدارس ولكن أيضاً يوفر 

السياق الفعيل للواقع الذي نعيش فيه، وهنا يوجد 5 طرق 
لدراسة التاريخ تعرف عليها:

ربط األفكار
التاريخ هي مادة تعتمد عىل سلسلة األحداث، بالتايل فإن 
الرتتيب الصحيح يف دراسة التاريخ هو مفتاح للنجاح، قد 
يبدو األمر بسيطاً، إال إنه غالباً ما تغطي الكتب املدرسية 

األحداث بتفاصيل كثرية يف معظم األحوال، لذا تأكد من 
تدوين املالحظات مع تتبع ترتيب زمني صحيح، وتقسيم 

تلك املالحظات الدراسية حسب املوضوع، السنوات والعقود 
والقرون.

من األفضل إقامة صلة بني الحقائق املدونة ملساعدتك 
يف فهمها وحفظها، ذلك مفيد للغاية عند عرض كل هذه 
املعلومات يف وقت االمتحان أثناء اإلجابة، فرسم خريطة 
ذهنية لتلك املعلومات سيسهل عليك كثرياً باسرتجاعها.

التركيز على العنوان
يتم التقاط غالبية الفقرة من عنوانها وكذلك يف بداية كل 

فصل، وبالتايل املفتاح هو استخراج أكرب قدر ممكن من 
املعلومات من العنوان أثناء دراسة التاريخ، إذ يقدم عنوان 

معظم كتب التاريخ معظم األفكار عن املضمون، عىل سبيل 
املثال، يمنحك كتاب العرص األموي نظرة فاحصة حول ما 

يدور حوله الكتاب، كيف بدأ هذا العرص، ما هي فرتة النهضة 
واالزدهار، وكيف كانت نهايته، ومن الشخصيات الرئيسية التي 
لعبت بهذا العرص، يف بعض األحيان لن يكون كل عنوان وصفي 

بشكل مبارش، إال أن األمر يستحق الوقت الكتشاف سبب 
اختيار املؤلف للعنوان.

حفظ المعلومات الرئيسية
تتضمن العديد من اختبارات التاريخ أسئلة محددة، تتعلق 

بالتواريخ الرئيسية واألسماء، هذا يعني إن بعض مهارات 
الحفظ مطلوبة، ويجب أن تكون جزءاً من عملية التعلم عند 

دراسة التاريخ.
يعد Flashcards أو بطاقات املالحظات أداة رائعة يف مثل هذه 

الحاالت، فهي تتيح لك اختبار مستوى حفظ، إليك مثالً درس 
رسيع عن التاريخ األوروبي، ضع إشارة Like إن تمكنت من 

حفظ مضمون الكارد، و dislike إن لم تتمكن من ذلك، وبذلك 
ستخترب رسعة حفظك للمعلومات.

األفالم
طريقة أخرى يمكن أن تكون فعالة للغاية عند دراسة مادة 

التاريخ، وهي أن تشاهد األفالم!
هنالك العديد من األفالم الوثائقية التي تصور لك األحداث 
التاريخية، وهي مسلية جداً، ذو فائدة بنفس الوقت، ولكن 

قبل أن تجلس ووعاء الفشار بمتناول يدك، ضع بجانبه ورقة 
وقلم لتسجل بعض الوقائع والتواريخ، وأيضاً تأكد أن الفلم 

 Hollywood ذو واقعة تاريخية حقيقة، إذ أحياناً ما تغري
الحقائق إلضافة اإلثارة، مثل فلم Braveheart، يؤسفني أن 

أقول لك أنه ليس صحيحاً من الناحية التاريخية.

تدوين المالحظات في الفصل
عندما يبدأ معلمك عىل الفور بالحديث عن العرص األموي، 
تستمع لبضع لحظات ثم تبدأ يف تدوين املالحظات، تكتب 

كل ما يقوله، بنهاية املحارضة، لديك خمس صفحات من 
املالحظات الغزيرة، لقد التقطت املحارضة بأكملها عىل الورق! 

تشنجت يدك وأنت تشعر وكأنك ركضت يف سباق املاراثون، 
وأنك يف النهاية لم تستمع إىل أي كلمة قالها.

هذا النوع من تدوين املالحظات يمثل مشكلة شائعة بني 
الطالب الذين يخشون أن يفوتوا شيًئا مهًما، حيث يكتبون كل 

ما يقوله أستاذهم، إنها ممارسة شائعة بشكل خاص بني طالب 
التاريخ الذين ليسوا متأكدين مما هو مهم وما هو غري مهم، 

املفتاح لتدوين املالحظات يف صف التاريخ هو تدوين األشياء 
ذات األهمية الحقيقية فقط. ولكن كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟

انتبه إىل املوضوعات التي تهم أستاذك.
يجب أن تكون مالحظاتك منظمة.

قم دائًما بتسجيل تاريخ وعنوان كل محارضة يف مالحظاتك.

احصل على منظور جديد
بما أن دراسة التاريخ تتضمن الكثري من املعلومات، فمن 

الرضوري أن تخترب معلوماتك قبل مواجهة االمتحان 
الحقيقي.

لذا قم باختبار معلوماتك بنفسك، حيث تعد اختبارات 
االختيار املتعدد طريقة بسيطة لكنها فعالة لتتحقق مما إذا 

كنت حفظت درسك بشكل صحيح، حيث يمكنك مشاركة تلك 
االختبارات مع أصدقائك وزمالئك يف الفصل، وبهذه الطريقة 

ستستفيد من وجهة نظرهم.

 إليك أفضل 5 طرق لدراستها

لم تعد دراسة التاريخ 
مملة بعد اآلن:

Fives ways that reading with 
children helps their education
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التمارين الرياضية أفضل من 
الطبيب في عالج القلق والكآبة

لندن - ال تعترب العالقة بني التمارين الرياضية والصحة العقلية والنفسية أمرا جديدا، 
لكن الدراسات العلمية الحديثة دّعمت فكرة إدخال ممارسة الرياضة يف العالج 

وتوصلت الكثري منها إىل تحديد العالقة بني تأثريات التمارين الرياضية عىل مرض 
معني. وكتب الطبيب االسكتلندي وليام بوشان منذ العام 1769 “ال تتمتع أي من 

األسباب، التي تتآمر لجعل حياة املرء قصرية وبائسة، بتأثري أكرب من ذاك الذي تخلقه 
ممارسة التمارين الرياضية املناسبة”.

ويقول رئيس قسم العالج الطبيعي يف ساوث لندن ومؤسسة ماودسيل للصحة 
بالواليات املتحدة، الدكتور بريندون ستابس، إن دور الرياضة أصبح معروفا عىل نطاق 

واسع.
ويصف ستابس دراسة إحدى النظريات املتعلقة بالتأثري اإليجابي للتمارين الرياضية 

عىل الدماغ قائال “خفضت الرياضة من االكتئاب واالضطراب ثنائي القطب والفصام 
وضعف اإلدراك املعتدل والخرف”.

وتؤثر عرش دقائق من التمرينات الخفيفة عىل الصحة، وتصبح هذه التأثريات طويلة 
املدى إذا داوم الشخص عىل التمارين ملدة 12 أسبوعا. كما يمكن أن تساعد 10 دقائق 

من التمارين املنتظمة يف تخفيف االكتئاب. وتتفق العديد من الدراسات يف وجود عالقة 
بني ممارسة الرياضة والصحة النفسية، ومن املمكن حسب بعضها أن تنخفض نسب 

االنتحار بني الشباب النشطني.
ويتوقع خرباء أن يتعاون بعض األطباء مع مدربني رياضيني لتحديد الربامج األمثل 

للمرىض حسب حاالتهم، ويمكن أن يصل األمر إىل إرفاق بعض العيادات الخاصة 
بمساحات رياضية، لتصبح التمارين عنرصا من العالج الشامل لألمراض النفسية 

والعقلية.
عاشت مؤلفة كتاب “كيف أنقذ الجري حياتي” بيال ماكي، حياة يحكمها القلق 

واألفكار السلبية والخوف. وأمضت سنوات يف البحث عن حل من شأنه أن يساعدها 
إىل جانب الدواء الذي رغم تخفيفه عنها إال أن الرياضة كانت املنقذ الحقيقي، عىل حد 
تعبريها، قائلة “لقد منحتني شعورا بأن هناك عاملا يعدني باألمل. لقد أعطاني الجري 

االستقالل والشعور بأن لدي احتياطيات من القوة لم أكن أعرفها”.
وتشري العديد من العوامل إىل أن النشاط البدني يساعد عىل تحسني الصحة العقلية، 

فهو يعزز الحالة املزاجية ويخفف من التوتر ويحسن النوم. كما يستهلك تمرين القلب 
جزءا من األدرينالني الناجم عن القلق. وتوقفت نوبات الفزع التي عانت منها بيال 

ماكي، ونقصت أفكارها السلبية.
ورغم تراجع “وصمة العار” التي كانت متصلة باملرض العقيل، إال أن الخدمات التي 
أنشئت لتقديم املساعدة ال تزال تعاني من نقص التمويل يف غالبية دول العالم. وال 

يمكن ملمارسة التمارين عالج مشاكل الصحة العقلية بمفردها، أو حتى تسهيل حياة 
من يعانون من مرض نفيس شديد، ولكنها تولد بعض اإليجابيات.

ودعمت دراسة حديثة نرشت يف “جاما سيكياتري” النظرية التي تقول إن النشاط 
البدني هو اسرتاتيجية فعالة للوقاية من االكتئاب. 

)مع أن االكتئاب قد يؤدي إىل انخفاض يف 
النشاط البدني(.

وتشري اإلحصائيات إىل أن واحدا 
من كل أربعة ممن حولنا يعاني أو 

سيعاني من مرض نفيس يف مرحلة ما 
من حياته. وعىل الرغم من معرفة منافع 
التمارين الرياضية، أظهرت بيانات هيئة 

الخدمات الصحية الوطنية يف اململكة 
املتحدة عام 2018 أن نسبة امللتزمني 

هي 66 باملئة من الرجال و58 باملئة يف 
النساء الذين تتجاوز أعمارهم 

19 عاما. وأشارت هيئة 
الصحة العامة يف إنكلرتا 

إىل أن األطفال ال يمارسون 
الرياضة كما يجب، إذ سجلت نسبة ال تتجاوز 17 

باملئة بني صفوف تالميذ السنة األخرية من املدرسة االبتدائية 
يف العام 2017. وقد تعكس هذه األرقام حقيقة أن الكثري من الناس 

يرون التمارين واجبا.
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برلني - يتعني عىل املوظف، الذي يقيض ساعات طويلة 
أمام شاشات الكمبيوتر، ممارسة الرياضة والنشاط ملعادلة 
فرتات السكون الطويلة، ولكن عادة ما يتم التساؤل عما إذا 

كان يجب ممارسة الرياضة يف الصباح أم يف املساء أم بعد 
االنتهاء من العمل؟

ولإلجابة عن ذلك أوضح الربوفيسور إنجو فروبوزه، من 
الجامعة الرياضية األملانية بمدينة كولن، قائال “إذا كان 

الهدف من ممارسة الرياضية تجديد النشاط واالسرتخاء، 
فمن األفضل ممارستها بعد العمل”، ألنها تعمل يف هذه 

الحالة تلقائيا عىل تعديل األعباء اليومية بصورة جيدة.
وعىل الجانب اآلخر يمكن للتمارين الرياضية يف الصباح 

أن تساعد املرء عىل زيادة النشاط والحيوية بعد النوم 
الطويل، ولكن الربوفيسور األملاني حذر من املبالغة 

الشديدة يف أداء التمارين يف الصباح.
 أما بالنسبة إىل األشخاص الذين يسعون لرفع الكفاءة 

واألداء من خالل الرياضة فيمكنهم أداء التمارين الرياضية 
يف الصباح واملساء حسب نوع الرياضة، ونصح الربوفيسور 

األملاني بممارسة رياضات قوة التحمل يف الصباح، بينما 
من األفضل أداء تمارين تقوية العضالت بعد الظهرية أو يف 

أول املساء.
ويجب أن تكون هناك فرتة ساعتني عىل األقل بني التدريب 

املكثف والنوم ليال، حتى تهدأ الدورة الدموية مرة أخرى، 
وحتى ال يجد املرء صعوبة يف االستيقاظ صباح اليوم 

التايل.
ويجد املقبل عىل ممارسة الرياضة الكثري من الحركات التي 

عليه أن يجّربها، من بينها أساليب التدريب القائمة عىل 
املزج بني تمارين تحمل األوزان ورياضة رفع األثقال مع 
عدد من الحركات املصممة باستخدام معدات بسيطة.

لكن هذه األساليب أصبحت تقليدية يف زمن التطور التقني، 
الذي يوفر بدائل جديدة يف مجال اللياقة البدنية؛ فاالبتكار 

هو أساس عالم التكنولوجيا، والتطبيقات الصحية هي 
طريق املستقبل يف عالم اللياقة البدنية.

هذا العام، سنشهد إطالق مجموعة واسعة من تطبيقات 

اللياقة البدنية. سيكون الكثري منها مخصصا لقيادتك نحو 
أهداف معينة، بدال من مجرد تتبع أدائك.

سرتكز هذه التطبيقات أيضا عىل األجزاء األساسية التي 
يتجاهلها جل املتمرنني يف روتني التدريب، مثل اسرتداد 

الطاقة بعد القيام بمجهودات، وهو مهم ألنه يسمح للجسم 
بالتكيف مع ضغوط التمارين، كما يسمح للعضالت بإعادة 

شحن نفسها وتقوية قدراتها.
ال تتوقع أن هذه التطبيقات هي مجرد عنرص وقتي. 

وفقا لعدد من الدراسات يف هذا املجال، يرتبط استخدام 
تطبيقات التمارين بزيادة مستويات النشاط البدني 

وتحسني النتائج الصحية.
وباإلضافة إىل ذلك، من املفيد أن تكون جزءا من مجتمع 
يركز عىل اللياقة البدنية. يمكن أن يشعرك هذا االنتماء 

بااللتزام تجاه أهدافك التدريبية، ويدفعك إىل أن تكون أكرث 
حماسا أيضا. يعد الدعم االجتماعي والتوجيه والتشجيع 

عنارص أساسيا لعيش حياة صحية.
يف وقتنا الحارض أصبح تتبع إنجازات مجتمع اللياقة 

البدنية أسهل بكثري، ويمكننا أن نشكر األجهزة القابلة 
لالرتداء عىل هذه امليزة.

تتيح منتجات اللياقة البدنية القابلة لالرتداء إمكانية 
تبادل البيانات بني الشبكة والجهاز. لذلك، يمكنك مشاركة 

إحصائيات تتعلق بالسعرات الحرارية املحروقة وعدد 
الخطوات املقطوعة والكيلومرتات التي ركضتها. إىل جانب 

ذلك، تمثل قدرتك عىل مشاركة تقدمك وسيلة رائعة للبقاء 
ملتزما.

وسيستمر دمج تمارين اللياقة البدنية يف املستقبل، مع 
سعي املدربني وأصحاب نوادي اللياقة البدنية إىل تحفيز 

الناس عىل تتبع سلسلة رياضية معينة وشاملة.
سوف تشمل تمارين اللياقة الشائعة تدريبات تمس جل 
العضالت وأطراف الجسم، حيث تعطي أنواع التدريبات 

املختلفة نتائج متنوعة.
ونجد أربعة أنواع رئيسية يمكنك اعتمادها لزيادة لياقتك 

البدنية، ومنها:
 التمارين الرياضية املحفزة للتنفس: مثل الجري أو 

السباحة أو الرقص، وتستهدف هذه األنشطة أنظمة القلب 
واألوعية الدموية.

 تمارين القوة: مثل رفع األثقال وتمارين الضغط، ويحرك 
هذا النوع من التدريب عضالتك ويقويها ويزيد من درجة 

تحملها.
تمارين تحفيز التوازن: مثل اليوغا والتاي تيش 

والبيالتس. تعترب هذه التمارين مهمة خاصة لكبار السن، 
ويمكن أن تساعد يف تقليل خطر اإلصابات. إذا كنت تعاني 

من إصابة يف عضلة ما، مثل التواء يف الكاحل، فستحتاج 
إىل إعادة توزيع توازنك لتجنب اإلصابة مرة أخرى.

 تمرين املرونة: هناك نوعان؛ التمدد الثابت والتمدد 
الديناميكي. يحسن كل منهما نطاق حركة مفاصلك، 

وبالتايل يقيان من اإلصابات.
وينصح الخرباء بمحاولة تخصيص وقت يف 

جدول األعمال اليومي للشخص إلدخال 
تمارين اللياقة البدنية إىل حياته، مؤكدين عىل 

أن االستمتاع أساس االلتزام، لذلك يجب أن يكون التدريب 
ممتعا.

الرياضة أسلوب حياة يواكب التطور التكنولوجي

Health and Wellness: 
Exercise Is Important 
At Any Age
Studies continue to support that exercise at any age 
provides multiple benefits even beyond weight control 
and weight loss, from preventing osteoporosis to reliev-
ing stress and promoting heart health.
It’s never too late to start, according to a report from 
the Mayo Clinic. “Even moderate physical activity, such 
as walking or raking leaves, can help prevent or delay 
age-associated conditions such as heart disease, diabe-
tes and high blood pressure.”
In addition, it’s been found that exercise also may help 
improve memory problems. According to the American 
Medical Association (AMA), “Exercise improves cogni-

tive [memory] function in older adults with subjective 
and objective mild cognitive impairment. The benefits 
of physical activity were apparent after 6 months and 
persisted for at least another 12 months after [our 
study] had been discontinued.”
Eric B. Larson, M.D., of the Group Health Center for 
Health Studies,expands on this AMA finding: “In addi-
tion to traditional medical approaches to prevent [Alz-
heimer disease and related dementias], social factors 
such as … adequate nutrition, habitual exercise, and op-
portunities for continued social interactions throughout 
the lifespan also may contribute significantly to improve 
well-being in late life.”
Many companies have exercise rooms or walking tracks, 
while others offer discounted memberships to gyms 
and weight loss programs. Employees, especially those 
over 40, should take advantage of these options. If your 
company does not offer wellness opportunities, get 
motivated and start your own lunchtime walking club, 

after-work exercise group or weight loss support group.
FITNESS AT AGE 40
As a general rule, people of all ages need to engage in 
a combination of cardiovascular conditioning, strength 
training and flexibility exercises to maintain overall 
fitness and well-being.
At the age of 40 and beyond, health seekers may need 
to modify their exercise intensity and routine in keeping 
with the physical, physiological and, for women, 
hormonal changes that 
naturally occur at this 
time.
An aerobic routine 
coupled with 
strength training, 
a healthy 
diet and 
stretch-
ing has 

been proven to replace lost muscle, get the body’s 
metabolism revved up, keep weight off, reduce pre- and 
post-menopausal symptoms, lower blood pressure and 
reduce bad cholesterol. In addition, exercise reduces 
the risk of breast cancer, colon cancer and kidney 
stones, helps fight depression and promotes improved 
sleep patterns. Most importantly for this age group, the 

focus needs to be on physical activity 
as opposed to dieting.
To read the rest of the article go to:

www.ehstoday.com



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

أبريل 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 0011276

SPACE فضاء

»سماع« زلزال المريخ 
ألول مرة على اإلطالق

أعلنت وكالة الفضاء الفرنسية أن جهاز قياس 
الزالزل الفرنيس »SEIS« سجل ألول مرة حصول 
عدد من الزالزل الخفيفة، ولكنها واضحة، عىل 

كوكب املريخ.
وتشري الوكالة إىل أن الزالزل تم تسجيلها، يوم 

6 أبريل الجاري، يف اليوم الـ 128 لعمل جهاز 
»SEIS« املركب عىل منت مسبار »Insight« عىل 

الكوكب األحمر.
ووفقا ملعطيات الوكالة، فإن هذه الزالزل تذكرنا 

بتلك التي سجلت عىل القمر خالل بعثة 
»أبولو« يف ستينيات وسبعينيات القرن املايض.

وتفيد املعلومات األولية بأن هذه الهزات كانت 
زالزل ليست ناتجة عن عوامل خارجية أو قوة 

الرياح.

التقطت مركبة »Yutu-2« الصينية صورا 
مذهلة عالية الوضوح للجانب البعيد من 

القمر.
وتكشف الصور التضاريس القمرية املغربة، 

واملسارات التي صنعتها »Yutu-2« بعد 
.»Chang›e-4« الهبوط من مركبة
والتُقطت الصور بواسطة الكامريا 

البانورامية للمركبة، وهي تشق طريقها 
غربا من موقع الهبوط يف حوض القطب 

الجنوبي »Aitken« )حفرة عىل الجانب 
البعيد من القمر(، الذي جذب اهتمام 

العلماء.
ومن خالل دراسة تلك املنطقة، يأمل 

العلماء يف معرفة املزيد عن النظام الشميس 
املبكر واألرض، وإظهار جدوى املهام 

الفضائية يف املناطق البعيدة.
ومنذ الهبوط عىل سطح القمر يف شهر 

 »Chang›e-4« يناير املايض، قامت كل من
و«Yutu-2«، بمهام علمية استكشافية يف 

.»Von Kármán« فوهة

وُيعتقد أن الحفرة املدروسة تتكون من 
مركبات كيميائية مختلفة، بما يف ذلك 

الثوريوم وأكسيد الحديد وثاني أكسيد 
التيتانيوم، والتي يمكن أن توفر أدلة حول 

الغطاء القمري.
وحققت املركبة تقدما بطيئا نوعا ما، 
لتوقفها يف الليايل القمرية فرتة تقارب 

أسبوعني كل شهر، عندما يكون موقعها يف 
الجانب املظلم.

 Chang‘e« وعىل الرغم من ذلك، فإن مهمة
4« فاقت التوقعات، وفقا لجمعية الكواكب.

ويف البداية، صُممت مركبتا التجوال 
والهبوط للعمل مدة 3 أيام قمرية، ولكن عند 

استيقاظها من سباتها الحايل يف 28 أبريل، 
ستكون يف يومها القمري الخامس.

وغطت املركبة القمرية 178.9 مرت منذ 
إطالقها من »Chang›e-4«، حيث درست 

معالم املنطقة بعناية من أجل جمع 
العينات وتحليلها، باستخدام مطيافها 

املرئي واألشعة تحت الحمراء.

مركبة في مهمة للعثور على »مخلوقات 
فضائية«... تصل إلى نتيجة مذهلة

كشفت تقارير صحفية عن وصول مركبة فضائية كانت مهمتها العثور عىل حياة خارج كوكب 
األرض، إىل نتيجة مذهلة خارج نطاق املجموعة الشمسية التي يتواجد فيها كوكب األرض.
قالت مجلة »سبيس« املختصة بأخبار الفضاء، إن مركبة »تيس« )TESS(، التابعة لوكالة 

الفضاء األمريكية »ناسا«، تمكنت من اكتشاف أول كوكب بحجم كوكب األرض، وبنفس ظروفه 
وبنيته يف أقرب نقطة ممكنة.

وأشارت املجلة إىل أن الكوكب الذي تم العثور عليه، يوجد بالقرب من النظام الشميس املوجود 
فيه كوكب األرض، ويبعد حوايل 53 سنة ضوئية.

وأطلق علماء »ناسا« عىل الكوكب املكتشف حديثا » HD 21749b«، ويتميز بأنه بحجم 
مماثل تقريبا لكوكب األرض.

ولكن ما يعيب الكوكب املكتشف حديثا، أن كتلته أقل من كوكبي »نبتون« و«أورانوس«.
وما يميز الكوكب أيضا أنه يدور حول نجم تقريبا مماثل لكتلة الشمس، بحوايل 80%.

وتم التأكد من ذلك الكشف عن طريق التلسكوب فائق القدرة املوجود يف قاعدة كارنيجي يف 
تشييل.

ولكن أشار الباحثون إىل أن الكوكب املكتشف حديثا ليس كوكبا صخريا مثل كوكب األرض، 
كما أن كتلته حوايل 23 ضعف كتلة األرض.

ووصف علماء »ناسا« هذا االكتشاف بأنه »غري عادي« ألنه سيفتح الباب بصورة واسعة أمام 
اكتشاف أماكن بديلة لكوكب األرض.

صور ال 
مثيل لها 

للجانب 
البعيد من 

القمر!

»ما تخفيه ناسا«، هذا ما استهل به برنامج »صياد املخلوقات 
الفضائية« حلقته يف قناة »هيستوري« األمريكية، الذي قدم فيها 

تحليال متعمقا حول رصده ملخلوقات فضائية عىل كوكب الزهرة.
واستنكر الربنامج سبب رفض وكالة الفضاء األمريكية 

»ناسا« االعرتاف برصدهم لجسم غريب عىل سطح 
كوكب الزهرة.

وأظهر الربنامج أنه كان يتتبع الحالة املناخية 
لكوكب الزهرة، للكشف عن وجود فرص للحياة عىل 

سطح الكوكب، إذا به عرث عىل هيكل ضخم بالقرب 
من الغالف الجوي الحميض الخاص بالكوكب، 
بحسب ما رصده مقدم الربنامج »تايلر يونكر«.

وقال يونكر: »لم ير العلماء يف أي وقت سابق مثل 
هذا الهيكل الضخم املخبأ وسط الغيوم عىل كوكب 

الزهرة، ولكن ناسا رغم إطالعها عىل تلك الصور ترفض 
االعرتاف أو الحديث عن احتمالية وجود مخلوقات 

فضائية، أو ال ترغب يف ظهورها للعلن«.
وأوضح مقدم الربنامج والباحث يف علوم 

الفضاء قائال: »ارتفاع الهيكل ليصبح وسط الغيوم، يبدو أنه 
بسبب ضعف الجاذبية يف تلك املنطقة، والتي تخلق تموجات ما 

بني السحب واملياه املتجمدة والهواء الدافئ«.
من جانبها، كشفت صحف بريطانية أن تلك الصور املعروضة 

يف الربنامج تم تحليلها من قبل باحثني يابانيني، والذين 
كشفوا أن الصور حقيقية، ويمكن أن تشري فعليا إىل 

وجود حياة عىل سطح كوكب الزهرة، ولكن يف املقابل 
موجة الجاذبية يمكن أن تكون السبب وراء تلك 

الظاهرة.
ومىض يونكر، قائال »نسمع كثريا عن احتمالية وجود 

مخلوقات فضائية يف املريخ أو املشرتي أو زحل أو بلوتو، 
ولكن تلك املرة األوىل التي نكتشف فيها مثل تلك األمور 

عىل الزهرة«.
واختتم، قائال »ناسا تخفي كافة التقارير والصور التي 

تسجلها لكوكبي الزهرة وعطارد، وتسعى دوما لتشتيت 
االنتباه عنهما، ترى ملاذا؟ ماذا يحدث هناك ال يريدون 

أن نعرفه«.

ما تخفيه ناسا...»مخلوقات فضائية« على كوكب الزهرة

Like millions of other people around the world, on July 20, 
1969, Rick and Mark Armstrong watched Apollo 11’s moon 
landing on the television set in their living room. But for 
those two boys – aged 12 and 6 at the time – it was their 
Dad who was taking humanity’s first steps on another 
world 49 years ago.
And now that new generations will be able to experi-
ence Neil Armstrong’s historic steps through the 
new movie First Man, the Armstrong boys 
are extremely happy and pleased that 
people will get to know their father as 
they know and remember him, instead 
of the way he has been characterized 
over the years.
“First Man really captures Dad’s 
personality,” said Mark in an interview 
with Universe Today, “but more than 
that, it captures the personality of both 
our parents. It was really important for us 
from the beginning that the filmmakers tell 
the story the way we remembered it and the way 
it really happened.”
Once they learned that authenticity and accuracy were 
important to director Damien Chazelle and screenwriter 
Josh Singer, they were drawn in to the process and became 
consultants for the film.
“We said, ‘we’ll get you any information you want,’ be-
cause telling the story the proper way was really important 

to us,” said Mark.
“The fact that they wanted to try to make as accurate a 
movie as possible was a good thing,” Rick said. “So, we 
wanted to make sure they had all the information they 
could get to be able to do that.”
Indicative of how long of a production process this film 

has undergone, Neil Armstrong himself had actually 
approved of the film’s production before he 

passed away in 2012. The movie is based on 
James R. Hansen’s book “First Man: The Life 

of Neil A. Armstrong,” which is his only 
authorized biography.
“Neil had a great relationship with Jim 
Hansen, and he felt very comfortable 
with the idea that Jim had captured in 
his book—and what he had hoped to 

convey,” said First Man producer Wyck 
Godfrey. “Neil thought that as long as we 

followed the blueprint that Jim provided, he 
was comfortable with us moving forward with 

making this film.”
Godfrey feels fortunate to have met Armstrong, and said 
there was no way to make this film without his blessing.
“It was a gratifying experience to be able to meet him,” the 
producer said. “Neil was very open to the idea of making a 
movie about his life. If he wasn’t, we wouldn’t be here.”
To read the rest of the article go to: www.universetoday.
com

What Neil Armstrong’s Sons Really Think 
About the Movie “First Man”
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جاغوار أف-بيس تظهر بحلة جديدة
 سكودا تكشف عن إصدار ريايض من أيقونتها أوكتيفا املدمجة بسعر يبدأ 

من 28 ألف يورو للموديل صالون و28 ألف يورو للموديل الكومبي.

أعلنت رشكة جاغوار الربيطانية عن طرح موديلني خاصني من أيقونتها 
أف-بيس، التي تنتمي إىل فئة املوديالت الرياضية متعددة 

األغراض.
ويعتمد املوديل الخاص سبورت 300 عىل 

سواعد محرك بنزين تي 30 سعة 2 لرت وبقوة 
300 حصان أو محرك ديزل دي 30 سعة 3 

لرتات بنفس معدل األداء.
وتعرب السيارة عن معدالت أدائها الريايض 

من خالل العنارص التصميمية باللون 
الرمادي الداكن، والجنوط الخفيفة قياس 

20 بوصة.
الجلدية مع ويف املقصورة الداخلية تتكفل املقاعد الرياضية 

خيوط الحياكة الصفراء واملقود الريايض مع أزرار نقل الحركة املصنوعة من سبائك األلومنيوم.
أما املوديل الخاص شيكريد فالغ فيعتمد عىل سواعد محرك بنزين بقوة 250 حصانا، وعىل محركي ديزل 

بقوة 180 حصانا و240 حصانا.
ومن املقرر طرح املوديلني اعتبارا من يوليو املقبل، بسعر يبدأ من 72 ألف يورو للموديل األول و 64 ألف يورو 

للموديل الثاني.

إصدار رياضي من سكودا أوكتيفا

كشفت رشكة سكودا التشيكية عن إصدار 
ريايض من أيقونتها أوكتيفا املدمجة.

ويتميز املوديل الريايض عن املوديل التقليدي 
من خالل العنارص املطلية باللون األسود 

كالجنوط قياس 17 بوصة وشفة االسبويلر 
األمامي واالسبويلر الخلفي والنارش الخلفي، 

إىل جانب زجاج النوافذ الخلفية املعتم.
وتشتمل باقة التجهيزات عىل كشافات أل.إي.

دي ومنظم مسافة األمان ومقاعد رياضية مدفأة 
ومكّيف هواء ونظام امللتيميديا بولريو املزّود 
بشاشة ملسية قياس 8 بوصة، باإلضافة إىل 

تجهيزة للتحدث الحر وحامل للهاتف الذكي مع وظيفة الشحن الالسلكي.
وعىل صعيد الدفع تتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بني 

115 و190 حصانا.
وتقدم الرشكة التابعة ملجموعة فولكسفاغن هذه النسخة بسعر يبدأ من 28 ألف يورو للموديل صالون و28 

ألف يورو للموديل الكومبي.

بورشه تدلل كيان بموديل كوبيه

أماطت رشكة بورشه األملانية اللثام عن موديل 
كوبيه من سيارتها كيان، التي تنتمي إىل فئة 

املركبات متعددة األغراض، والذي سيطرح يف 
األسواق خالل مايو املقبل بسعر 83 ألف يورو.
ويتميز املوديل الكوبيه رباعي األبواب الجديد 

عن املوديل العادي من خالل خفض حافة 
السقف حوايل 2 سم، مع املؤخرة املنبسطة 

بشدة، باإلضافة إىل اسبويلر عىل حافة 
السقف، وآخر يظهر أوتوماتيكيا عىل مستوى 
خط الحزام عند السري عىل رسعة 90 كلم/س.

وبشكل قيايس يتم تجهيز املوديل الكوبيه بسقف بانورامي ممتد مع ستارة كهربائية. وعىل صعيد الدفع 
يتوفر املوديل الكوبيه بمحركات تغطي نطاق قوة يمتد بني 250 كيلوواط/340 حصانا و404 كيلوواط/550 

حصان.
ويف أحسن الظروف تتسارع السيارة الكوبيه من الثبات إىل 100 كلم/س يف غضون 3.9 ثانية، يف حني تقف 

رسعتها القصوى عىل أعتاب 286 كلم/س.

نسخة خاصة من مازدا سي.إكس 5

شّدت العالمة اليابانية الشهرية مازدا عشاقها 
حول العالم بعد أن أزاحت الستار عن املوديل 

الخاص كنجاري من أيقونتها املدمجة يس.إكس 
5، التي تنتمي إىل فئة املوديالت الرياضية 

متعّددة األغراض.
وأوضحت الرشكة خالل حفل خاص يف وقت 

سابق هذا الشهر أن املوديل الخاص يتمّيز 
بجنوط كبرية قياس 19 بوصة وشاشة هيد-آب 

ونظام الكبح االضطراري سيتي ونظام الفتح الكهربائي للغطاء
الخلفي..ويعتمد املوديل األسايس من السيارة عىل محرّك بنزين سعة 2.0 لرت وبقوة 121 كيلوواط/165 

حصانا، ويعمل عىل دفع املحور األمامي..كما يتوفر لهذه األيقونة الفارهة محرك بقوة 143 كيلوواط/194 
حصانا يعمل ضمن نظام الدفع الرباعي..وتقول الرشكة إنه يمكن تجهيز املوديل الخاص كنجاري بجلد نابا 

الفاخر، الذي يتواجد ضمن باقة التجهيزات االختيارية.

اختارت رشكة »الندروفر« قلعة تاريخية يف مقاطعة شيشري شمايل إنجلرتا، 
لكي تكشف عن الجيل الثاني لسياراتها الرباعية الصغرية »رينج روفر 
إيفوك« )Evoque( يف مناخ ريفي يقرتب من البيئة الطبيعية للسيارة. 

وشملت التجربة قطاعات من الطرق شمال ويلز، ومضمار وعري صعب 
داخل قلعة بيكفورتون، وزيارة ملصنع هوليوود، حيث تصنع »إيفوك« 

الجديدة.
هذه السيارة قلبت معايري القطاع الرباعي وحظوظ الرشكة، منذ أن تم 

الكشف عنها للمرة األوىل يف حفل جرى يف لندن، بحضور املصممة 
املشهورة فيكتوريا بيكهام، ومشاهري اإلعالم الربيطاني يف عام 2011. 

ولفتت السيارة حينذاك األنظار بتصميمها الغريب، فهي رباعية رياضية 
صغرية، بسقف مائل من األمام إىل الخلف، وفخامة داخلية تماثل سيارات 

»رينج روفر« كبرية الحجم. ورسعان ما تحولت السيارة الجديدة إىل أيقونة 
تصميم، وهي صفة نادرة لم يحصل عليها كثري من السيارات، وتشمل 

نماذج مثل »ميني« و»بورشه 911«. وباعت منها الرشكة 800 ألف سيارة يف 
سبع سنوات يف 116 دولة.

ولعل حضور فيكتوريا بيكهام حفل التدشني األول نتج عنه االنطباع بأن 
السيارة نسائية، ولذلك زاد عليها اإلقبال النسائي. ولكن الشباب يف كثري 
من الدول يقبل عىل السيارة بنسبة كبرية، ويتعامل من خاللها مع عالمة 

»رينج روفر« للمرة األوىل. وتصدر الرشكة 80 يف املائة من إنتاجها من مصنع 
هوليوود.

الجيل الثاني من »إيفوك« يأتي محمالً بمزيد من التقنيات وملسات 

التصميم الخارجي والتجديد الشامل لنظام الحركة، يشمل، للمرة األوىل، 
تقنية »هايربد خفيفة« بتيار كهربائي قدرة 48 فولتاً. وتبني الرشكة 

»إيفوك« الجديدة عىل شاسيه مبتكر مصنوع لعرص السيارات الكهربائية، 
ويوفر قاعدة إلنتاج سيارات »إيفوك هايربد« بشحن خارجي عىل نهاية 

العام الجاري.
وتكشف التقنيات الجديدة يف السيارة مدى التقدم الذي تحقق يف هذا 

القطاع، من منافسة عاتية، مثل »أودي كيو 3« و»فولفو إكس يس 40«، 
وغريهما، والذي دفع »رينج روفر« إىل إدخال مزيد من التجديد والتقنية 

عىل السيارة، من أجل املحافظة عىل موقع الريادة. ومع ذلك حافظت 
الرشكة عىل الشكل املعهود للسيارة يف التصميم الخارجي، مع ملسات 
تصميم حديثة، مثل األضواء األمامية املدمجة، ومقابض األبواب التي 

تختفي داخل أبواب السيارة، ورشائح تصميم برونزية اللون عىل جانبي 
»إيفوك«.

وتفوق مصمم السيارة جريي ماكفرن يف املزج بني التقنيات الحديثة 
والحفاظ عىل الهيكل التقليدي للسيارة. ويأتي الجسم الجديد للسيارة 

بصالبة هيكلية أعىل بنسبة 13 يف املائة عن الجيل السابق. وهي تأتي 
بالحجم السابق نفسه، ولكن بمسافة أكرب بني العجالت، مما يتيح مساحة 

داخلية أكرث رحابة ملقصورة الركاب.
وتحمل »إيفوك« الجديدة أبواباً خلفية أكرب حجماً، مما يسهل الدخول إىل 
املقاعد الخلفية، كما تزيد مساحة الشحن الخلفية يف الجيل الثاني بنسبة 

10 يف املائة، وكذلك مساحة املقاعد الخلفية يف الجيل الثاني.

الجيل الثاني يأتي بتقنية »هايبرد خفيفة«
تجربة »رينج روفر إيفوك« تكشف عن أيقونة تصميم وتقنية

www.thenational.ae

Simon Wilgress-Pipe

P ick-up trucks come in all shapes and sizes. Some 
you’d be less keen to see on your driveway, and 

others you’d have difficulty parking there in the first 
place. But as any hardcore fan of the rough-and-tumble 
breed would attest, the common perception of pick-up 
trucks has improved in recent years.
The Ram 1500 range, consisting of the Big Horn, the 
Laramie, the Rebel and the Limited, is arguably the 
best example of how impressions have changed for the 
better. The 2019 models have been given a complete 
redesign, including a more streamlined exterior, while 
Ram’s marketing team have described the new vehicle 
as “the most luxurious truck ever”.
They may have a point. Each of the models are still 
big and beefy, but (whisper it) they now have an air of 
refinement rarely seen among their ilk. A vehicle more 
used to wearing a cap has been given a top hat.

Take the Limited’s roomy, comfortable cabin, for 
example. It’s a four-door, crew-style affair, which has 
ventilated bucket seats reminiscent of more expensive 
4x4s, rather than the softer seats of pretend off-
roaders, and an abundance of chrome and stitched 
leather adorns the various fixtures and fittings.
So far so good, but now we come to the kit, which is 
remarkably luxurious by truck standards. The highlight 
is a 305-millimetre Uconnect infotainment screen 
in the centre of the dashboard, offering split-screen 
capability that enables you to control a multitude of 
the truck’s  electronic functions. There are also physical 
controls for many of them. The higher-spec models 
come with a 360- degree, surround-view camera 
system, which blends four external shots to create an 
image of what’s going on outside.

To read the rest of the article go to:
www.thenational.ae

Review: New Ram trades its baseball cap for a top hat
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أول نموذج لقلب 
بشري ثالثي األبعاد
تل أبيب - كشف علماء يف تل أبيب منتصف الجاري 
عن نموذج لقلب مصنوع بالطباعة ثالثية األبعاد من 

أنسجة برشية فيه أوعية دموية، يف “إنجاز كبري” عىل 
حّد تعبريهم من شأنه تحسني عالجات األمراض القلبية 

الوعائية والحّد من رفض الجسم لألعضاء املزروعة.
وقّدم هذا القلب الذي هو بحجم حّبة كرز جامدا يف 

وعاء يضّم سائال خالل مؤتمر صحايف نظّمه الباحثون 
يف جامعة تل أبيب.

وقال األستاذ تال دفري، املرشف عىل األبحاث، إنها “املرة 
األوىل التي يتم فيها تصميم وطباعة نموذج لقلب كامل 

ميلء بالخاليا واألوعية الدموية. وهي املرة األوىل التي تستخدم فيها أيضا خاليا مستأصلة من مريض”.
وقد سبق لعلماء أن توصّلوا إىل تشكيل قلب لكن بمكوّنات اصطناعية أو طبيعية غري مأخوذة من مرىض، ما قد يزيد من خطر نبذ الجسم لهذا العضو بعد 

عمليات الزرع، وفق ما أوضح الباحث يف مخترب يف جامعة تل أبيب.
وأشار املرشفون عىل هذه الدراسة يف مقال نرشته مجلة “أدفانسد ساينس” إىل أنهم استنبطوا آلية تسمح ليس فحسب بإنتاج املادة املائية اللزجة 

املستخدمة يف لواصق للتغذية الدموية توضع عىل القلب وتتماىش بالكامل مع متلقي العالج باالستناد إىل خاليا مستخرجة من املريض، بل أيضا بإنشاء 
تشكيالت خلوية كاملة مع األوعية الدموية الرئيسية فيها مثل القلب.

لكنهم نّبهوا إىل “الصعوبات التي ال تزال قائمة أمام تقنية الطباعة ثالثية األبعاد التي تعطي نتائج واعدة يف تصميم أعضاء كاملة”.

ببساطة 
هي أجمل فتاة يف 

العالم، وأجمل وجه عىل األرض، ومن دون عمليات 
تجميل، وهو لقب تحصل عليه للمرة الثانية، مما يجعل األمر ليس 

صدفة أو مرتبا كما يف بعض املسابقات من هذا القبيل.
العارضة الفرنسية تيالن بلوندو، البالغة من العمر 17 عاما، تم 

اختيارها أجمل فتاة يف العالم، وهو لقب كانت قد حصلت عليه 
سابقا، وتحديدا قبل نحو 11 عاما عندما كانت يف السادسة من 

عمرها.
يف العام 2007، رصعت هذه الفتاة الشقراء الصغرية العالم بجمالها، 
ويف ذلك الوقت توجت باللقب، لتعود وتحصل عىل لقب أجمل وجه 

لعام 2018، حيث وقع عليه االختيار من بني أجمل 100 وجه يف 

العالم.
وعندما بلغت 

بلوندو العارشة من عمرها، تم اختيارها لتكون 
صورة الغالف يف مجلة فوغ، وأصبحت بالتايل أصغر عارضة تظهر 

صورتها عىل غالف املجلة، التي تعرضت النتقادات حادة بسبب 
جعل الطفلة »أكرث إثارة«، إثار إضافة »املكياج«.

وعىل صفحتها عىل إنستغرام، شكرت جميلة الجميالت املسابقة 
عىل االختيار، وقالت »ال أصدق هذا األمر«، بحسب دييل ميل 

الربيطانية.

تعرفوا على »أجمل 
فتاة على األرض«

BREAK استراحة

AI Robot paints its own moonscapes in 
traditional Chinese style
A Hong Kong artist has created an artificial intelligence (AI) robot which creates its own paintings.

Victor Wong took three years to build and program the robot called A.I Gemini and teach it artistic techniques.
Randomness has been written into its algorithm, meaning Wong does not know what it will paint before it begins.
The project is called ‘Far Side of the Moon’. The robot’s AI was fed NASA 3D images of the moon and imagery taken by 
China’s Chang’e-4 lunar rover. It captured images of the dark side of the moon in January.
A.I Gemini takes an average of 50 hours to create a blend of landscapes on traditional, fresh xuan paper made from 
bark and rice straw. The average price for a piece on sale in London is £10,000 ($13,000).
Wong designed the robot to use the ancient Chinese art of shuimo to create its paintings, using mainly black ink and 
water.
Wong said it felt good to display the work and have people praise it. Asked if work created by robot can be art, Wong 
added: “I think so, at this moment.”
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بشر للدجاج الحـــــــي الحالل 
BISHER HALAL LIVE CHICKEN MARKET 

دجــاج حــي مذبــوح حــالل- بقــر - خرفــان - عجــل - ســمك

LIVE CHICKEN 
SLAUGHTERED TO ISLAMIC RITES 

3440 WYOMING DEARBORN,MI 48120
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FOR FASTER SERVICE. CALL AHEAD  اتصل مسبقَا لحجز طلبيات الدجاج
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    Environment بيئة

البيئة

تعرف البيئة عىل أنّها جميع ما يحيط الكائنات من هواء وماء ومناخ ومعادن 
وأتربة، والتلّوث البيئي هو كّل الوسائل التي تسّبب رضراً يف 

البيئة، ومن أكرث هذه الوسائل انتشاراً النفايات املكشوفة، 
والدخان املتصاعد من املصانع، وكّل مسّببات تلوث 

البيئة أتت بفعل نشاط اإلنسان، ومن املمكن أن 
يكون التلوث غري مرئي مثل التلّوث الحاصل من 

اإلشعاعات، والضوضاء الناتجة من أصوات 
السّيارات واآلليات يعترب تلوّثا أيضاً.

أضرار التلّوث البيئي

يعترب التلّوث البيئي من أخطر املشاكل 
التي تهّدد الحياة عىل األرض؛ فالهواء 

امللّوث يحمل معه األمراض املعدية، ويسّبب 
اإلرضار باملحاصيل الزراعية، وتلّوث الهواء 

يحدث تغيريات مناخية يف الجو، وهناك شكٌل آخر 
من التلوث وهو تلّوث املاء، والّذي يعمل عىل قتل 

املحاصيل الزراعّية أو إنتاج غذاء ملّوث يشكّل خطراً 
عىل اإلنسان، كما أّن تلّوث مياه البحار والذي ينتج من صب 

أنابيب مجاري املياه املتّسخة يعود بالرضر عىل الكائنات البحرّية والتي 
يستخدمها اإلنسان يف غذائه، كما أّن املياه الجارية يف املزارع تحمل يف 

طّياتها املبيدات واألسمدة الكيميائية التي تصب يف األنهار والبحار، وهي 

أيضاً من أشكال تلّوث املياه واألتربة.
إّن جميع الكائنات الحّية مرتبطة ببعضها البعض بما يسّمى النظام البيئي، 

وال يمكن فصلها عن بعضها؛ فتلّوث الهواء يدخل أيضاً يف تلوث املياه 
واألتربة، فالهواء يحيط بكل يشء يف هذا الكون وللحّد من التلوث البيئي 

وتقليله يجب عىل اإلنسان تقليل استخدام املركبات والسيارات، 
ولكن ذلك يبدو صعبا يف ظّل الحاجة إىل الراحة والرسعة يف 
التنقل، كما أّن التقليل من استخدام املصانع من املمكن 

أن يزيد البطالة ويقلّل أيضا إنتاج مواد مهّمة يف 
حياة اإلنسان.

من الصعب القضاء عىل مشكلة التلّوث 
نهائّياً؛ ألّن كّل مسببات التلوث البيئي هي 

بالنهاية مواد مهمة يف حياة اإلنسان وال يمكن 
االستغناء عنها، إاّل أنّه مع مرور الوقت أصبح 
من املمكن استخدام تقنيات تقلّل من التلوث 
البيئي دون التأثري عىل حياة اإلنسان؛ حيث 
إّن هناك طرق لتشغيل املصانع قليلة التلوث، 

كما أّن هناك مبيدات تستخدم للنباتات رسيعة 
التحلّل، والتي تسّبب تلوّثاً أقل، ومن املمكن 

استبدال استخدام املبيدات باستخدام فضالت 
الحيوانات بدالً من رميها ووصولها إىل املياه، مّما 

يؤّدي إىل انتشار الكثري من األمراض.
إّن هذه الحلول من املفروض أن تقوم الحكومات بتبنّيها 

حفاظاً عىل سكّانها وسّن القوانني التي من شأنها الحد من التلوث 
البيئي إىل أقل درجة ممكنة، فهناك الكثري من األمراض التي ظهرت مؤّخراً 

وانترشت من دولة ألخرى بفعل الهواء امللّوث، كما شهدنا العديد من حاالت 
التسّمم الغذائي الناجمة عن تلوث األتربة بفعل املبيدات.

أسباب تلوث 
البيئة وحلولها

12 ways to get clean 
air without chemicals
Whether you’re indoors or outdoors, the quality of the air you breathe 
can have a big impact on your health. Studies have tied poor outdoor 
air quality to lung cancer, strokes and heart disease. In fact, air pollution 
causes 3.3 million deaths worldwide each year, according to the Harvard 
School of Public Health.
However, the air inside your home is typically even more polluted than 
the air outside, the Environmental Protection Agency (EPA) says. And 
research shows we spend most of our time indoors, which is all the more 
reason to start cleaning our indoor air.
There is a myriad of reasons your indoor air can be polluted. Some sourc-
es, such as building materials, furnishings and electronics, can release 
pollutants more or less continuously, according to the EPA. Other sources, 
like smoking, cleaning or renovating, can release pollutants intermittently. 
Unvented or malfunctioning appliances can release potentially dangerous 
levels of pollutants indoors (which is why it’s so important to have a 
working carbon monoxide detector in your home).
And if you think spraying scented air freshener will clean your air, think 
again. That scent is a form of indoor air pollution, and most air fresheners 
just release more potentially harmful chemicals into your home. And the 
health issues caused by those chemicals cost about $340 billion a year 
in treatment and lost productivity expenses, according to a 2016 study 
published in The Lancet.
- Open your windows. It’s the simplest (and cheapest!) thing you can do 
to improve your indoor air quality. Open your windows for even just five 
minutes a day to alleviate the accumulation of harmful air pollutants in 
your indoor air.
air cleaning houseplants on a table by the window
- Spruce up your décor with houseplants. Having indoor houseplants can 
help improve indoor air quality, according to a study published by the 
American Society for Horticultural Science. For example, spider plants 
are effective at reducing benzene, formaldehyde, carbon monoxide and 
xylene. (Here are 14 more houseplant suggestions.)

To read the rest of the article go to: www.mnn.com

دخان السجائر
 أن استنشاق الدخان الناتج من احرتاق السجائر أو 
السيجار أو األركيلة، أو الدخان الذي ينفثه املدخن، 

من قبل األشخاص غري املدخنني الذين يتواجدون 
مع املدخن، قد يثري الربو عندهم. 

األفضل أن ترتك التدخني أو عىل األقل أن ال تدخن 
يف ً منزلك أو سيارتك، وال تسمح لآلخرين أن يدخنوا 

أيضا.

العث 
العث هو حرشة صغرية جدا تصعب رؤيتها، وهي 

تتواجد يف كل منزل. يعيش العث يف مفارش األرسة، 
و الوسادة، و السجاد، واألثاث املغطى بالنسيج، 
وأغطية األرسة، واملالبس، والدمى املصنوعة من 

األنسجه. 
• اغسيل الرش اشف و األغطية مرة أسبوعيا باملاء 

الحار. 
• اختاري اللعب املحشوة القابلة للغسيل, 

واغسيلها ً دائما ً باملاء الساخن، ثم نشفيها جيدا ً . 
ودائما ً أبقيها بعيدا عن الرسير. 

• غطي مفارش األرسة والوسائد بأغطية تحمي 
من الغبار.

 الحيوانات األليفة
إن شعر جلد الحيوان األليف وادراره ولعابه، ممكن 

أن يثري الربو. 
• ابق حيوانك األليف خارج املنزل إذا أمكن ذلك، ً أو 

حاول أن تجد بيتا له إذا اضطررت 
إلبقائه داخل املنزل. 

•  ابق الحيوان األليف خارج 
غرف النوم دائما، واغلق 

الباب. 
• ابعد الحيوانات األليفة عن األثاث 

املغطى، والسجاد، واللعب 
املحشوة. اجعل بيتك 

خاليا من العوامل امللوثة 
للبيئه واملثرية للربو ينمو 

العفن عىل املواد الرطبه.

الحشرات الضارة
 إن مفرزات أو قطع جسم الحيوانات الضارة مثل 

الرصاصري أو الجرذان، يمكن أن يثري نوبة الربو. α ال 
ترتكي الطعام أو القمامة يف الخارج. α خزني الطعام 

يف أواني محكمة اإلغالق. α نظفي ركام الطعام أو 
السوائل املنسكبة مبارشة. α حاويل أن تستخدمي 

يف البداية حامض البوريك ً )للرصاصري مثال(، قبل 
أن تلجئي للمبيدات الحرشية. يف حال االضطرار 

إلستخدام رش املبيدات الحرشية: α ً أبق الرش 
محدودا يف املنطقة املوبؤة. α اتبعي تعليمات 
استخدام املبيد الحرشي بدقه. α تأكدي من 

وجود كمية كافية من الهواء النقي عند 
رش املبيد، أبق الشخص املصاب بالربو 

خارج الغرفة .

العفن
 و ملنع تشكل العفن يتوجب السيطرة 

عىل الرطوبة. إذا كنت تشكو من العفن 

يف منزلك، نظف العفن و تخلص من املياه الزائدة 
أو الرطوبة. ً كما أن إنقاص الرطوبة يساعد أيضا 
يف إنقاص تواجد مثريات الربو األخرى، مثل عث 

الغبار و الرصاصري.  بعد إزالة العفن من السطوح 
يتم تنشيفها جيدا، ومع هذا فقد تحتاج بعض 

املواد املاصه والتي يتواجد فيها العفن مثل السقف 
و السجاد، إىل تغري كيل.  إصالح ااري التي ترسب 

املياه. تأكدي أن وعاء التنقيط املتواجد يف املكيف 
الهوائي، والرباد، ومزيل الرطوبة، نظيف وجاف.  

استعميل مراوح الترصيف أو افتحي الشبابيك يف 
املطبخ والحمامات عند التغسيل، والطبخ، أو عند 

استعمال غسالة الصحون. α ً جففي املالبس خارجا 
يف الهواء. أو يف مجففة محكمة الفتحات للخارج. 

حافظي عىل رطوبة منخفضة داخل املنزل، بني 
٥٠٪-٣٠ رطوبة نسبيه. ويمكن قياس مستوى 

الرطوبة بمقياس خاص، يمكن الحصول عليه من 
مخزن بيع األدوات املنزلية

اجعل 
بيتك 

خاليا من 
العوامل 
الملوثة 

للبيئه
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■ أسالوا عن التقسيط لمدة ثالثة أشهر بدون ربا                 
■نبيع جميع أنواع السيارات ونشحنها إلى أي مكان تريد

■ ملكية نظيفة وأسعار مدهشة
clean titles - great prices

نعطيك أفضل قيمة لسيارتك 
عند الشراء

1 year warranty engine 
& transmission

معرض هاني عميسان
لبيع أحدث السيارات األمريكية واليابانية واألوربية والكورية

17
 عامًا في خدمة 

الجالية

SERVING THE 
COMMUNITY 
FOR OVER 17 

YEAR

BUY - SELL - TRADE

 نبيع بأفضل األسعار 	 
نبيع كل السيارات مع 	 

ضمانة سنة كاملة لألنجن 
والترانزميشن

FOR MORE DETAILS VISIT WWW. TOPGEARZ.COM
3540 E.DAVISON* DETROIT,  MI  48212       313-368-7000
haniomasan@gmail.com                            hamza.omasan@gmail.com


