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Arab Americans  عرب أمريكا

cious behaviors.
“We never tell people
not to report. The issue is
never not to report somei
thing, it's when to
report,” Ayloush said.
“Is it when I see somei
one going to the mosque
at night? Or are we talki
ing about someone
clearly engaged in suspii
cious criminal behavi
ior?”
 US Muslims, estii
mated at between seven

to eight million, have
been sensing hostility
since 9/11 attacks.
 Last September, CAIR
published “Know Your
Rights and Responsibilii
ties” pocket guide that
tells American Muslims
to report any actual
knowledge of criminal
activity without being
asked by law enforcei
ment authorities.

attitudes.
“American Muslims
again and again have
proven that when they
know of someone engagi
ing in criminal behavior,
they are the first ones to
report these people
because it is our country
and our neighborhood,”
Ayloush said.
 Ayloush also pointed
to problems facing averi
age citizens who are not
trained to report suspii

something”, the Homei
land Security Secretary
urged a unified effort
from the community and
law enforcement.
 “It means more than a
slogan,” Jhonson said.
“It means public particii
pation in our Homeland
Security efforts.”
 On his part, Ayloush
of CAIR said that his
community is already
aware of the methods of
dealing with extremist

during Thursdays' meeti
ing.
 “We're here to
encourage people themi
selves to be on the looki
out for potential acts of
violence,” Johnson said.
“I don't regard that as
being an informant or a
snitch. It's part of partici
ipation in democracy.”
Relations between Musi
lims, NYPD and FBI
have been tense over the
past years over the
unit’s much criticized
 spy program.
The uproar escalated
after media revelations
that the FBI implanted a
noniMuslim informant
in a California mosque
to seek building a terrori
ism case.
 The fake FBI operai
tions have stirred uproar
inside the United States
over entrapping young
people, who posed no
real threat to the US
security.

“Positive Step”

While some Muslim
leaders deemed the
meeting a “positive
step” that will boost
trust and cooperation,
others felt concerned
about stigmatization and
profiling.
 “Remember where
we were 10 years ago
when we had sting operi
ations, when we had so
many profiling issues?”
said Salam AliMarayati,
president of the Muslim
Public Affairs Council.
“I think, at least, Secrei
tary Johnson is saying
those days are behind us
— we're working
toward engaging comi
munities.”
 Adopting the motto
“see something, say

US Security Seeks
Muslim Partnership

Easing American Musi
lims’ concerns about
government surveili
lance and “counter teri
rorism” activities, the
US Homeland Security
Secretary met with
Muslim leaders to build
trust in the religious
community.
 The meeting at the
Islamic Center of San
Gabriel Valley in Rowi
land Heights, was
intended to “build parti
nerships and build
trust,” Homeland Securi
ity Secretary Jeh Johni
son was quoted by Los
Angeles Times on
Thursday, November
13. “I've made this a
personal priority of
mine.”
 Attended by about 60
community leaders, the
meeting aimed at tacki
ling Muslims worries
about government suri
veillance, combating
“extremism” pilot inii
tiative and treatment
during airport security
screening.
 Discussions on the
“Countering Violent
Extremism” initiative
were driven by Musi
lims' concerns that the
pilot program would be
focusing only on
extreme acts committed
in the name of Muslims,
rather than tackling vioi
lence by other groups.
 “We do not wish to
be treated as a suspect
community,” said Husi
sam Ayloush, executive
director of the Council
on AmericaniIslamic
Relations' Greater Los
Angeles Area Chapter,
who attended the meeti
ing. Other issues like
mosque surveillance
and government profili
ing were also discussed

اجلمعية الطبية العربية االمريكية )NAAMA( حتيي حفلها السنوي الـ34
ديـريـرون - العـربي االمــريكي -
خـاص - كلمـا دعينـا الى مـناسـبة
عربيـة أمريكـية ) هنـا نوجه كـلمة
شكر خاصـة للدكتور نبيل سليمان
لـدعوته لنا( نـشعر بالفخـر ملا قدمه
ويقــــدمه اإلنـــســــان العــــربـي
االمــريكـي، يف مختـلف منــاحي
احلـياة يف داخـل الواليـات املتـحدة
وخـارجهـا ،ويــوم اجلمعـة 14-
11-2014 ،كنـا على مـوعد مع
منـاسبـة رفيعـة ومن نـوع خاص ،
هي املناسبة السنوية الـ34 للجمعية
الطبيـة العربيـة االمريكيـة )ناما( .
هذه املـؤسسة الـرائدة والنـوعية يف

شكلها ومضونها وأهدافها.
فهي مــؤسســة جتمع يف مفـرداتهـا
وفـرادتهـا كل العـاملـني يف القطـاع
الـطبـي ، ويكفـينـا فخـرا وشـرفـا
كجاليـة عربية أميـركية ، رؤية هذا
احلـشــد الكـبيــر مـن األطبــاء يف
مخـتلف التخـصصـات واجملـاالت

يجتهعون حتت سقف واحد.
وبحضـور حاكـم ديربـورن السـيد
جــاك أورايلي ، ونـاشــر ورئيـس
حتـريـر مجلـة )العـربي االمــريكي
الـيوم( الـزميل عـبدالـناصـر مجلي
وعشـرات الـشخـصيـات العـربيـة
واألمــريكيـة، مت إفـتتـاح بـرنـامج
األمسيـة املتميزة ، بكلمـة للدكتور
غسان سعـد رئيس اجلـمعية رحب
فيـها بـاحلضـور الكبيـر والغفـير ،
مـتطـرقـا الـى كـثيـر مـن القضـايـا
واملشاريع والـطموحات املـستقبلية

لـ)ناما( ومواضيع أخرى.
املـسـألــة التتعـلق هنـا بـاخلـطب
والكلمات الطويلة أو القصير ، بل
تتعلق بـحجم الفكـرة وتفـرعـاتهـا
حـاضرا ومـستقبال وجـدواها ، يف
جتـذير وترسيخ مفهوم ظهور املبدع
العربي االمريكي وقدرته عل صنع

االختالف .
لـذلك فـقد كـانت كلمـة الدكـتور
غـســان سعــد يف محلهــا إيجـازا
ووضــوحــا ، والـتي تـطـــرق من
خاللها الـى أهم ماتـطمح اليه هذه

اجلمعية اليوم وغدا.
احلضور الكـبير يجعل األمـر برمته
خـارج سيـاق االحتـفال الـعادي ،
بل هـو تــأكيــد ملفهـوم املــواطنـة
والـشـراكــة يف صنع هـذا الــوطن
االمريكي العظيم الذي نعيش عليه

ونتشرف بحمل جنسيته.
إن الذكـرى الـ34 لتاسيس اجلمعية
الـطبيـة العـربيـة االمـريكيـة ، هي
منــاسبـة الميـكن جتـاوزهـا بعـدة
سطور يف هـذه املطبـوعة أو تلك ،
أنها مناسبة إلثبـات وجودنا وقوتنا
املعنـويـة والعـلميـة واالقـتصـاديـة
...الخ ، ولذلـك ميكننـا التخيل
مــالــذي ميكـننــا صـنعه يف بـقيــة
اجملـاالت األخرى الـتي تنشـط فيها
اجلالية العربية االمريكية ، كمجال

احملـامــاة واالعمـال،والـصنـاعـة
واإلستثـماريـة الكبيـرة والصغـيرة
وأســاتــذة اجلــامعــات والعـلمــاء

واالعالم ...الخ.
نحـن هنا نـتحدث عن جـالية قـوية
ومـتمــاسكـة ، ذات جـذر عــربي
واحد بهويـة امريكية حداثية واعدة
ومـبشـرة ومـنتجـة ، فلــذلك كمـا
أشـرنا قبل قليل لنـا أن نتخيل مدى
األثـــر الــــذي ميكـن أن نقـــوم به
ونصنعه مـا لون أننا جتمعنا كصوت
واحـد ملا يخـدم قضايـانا وحقـوقنا

هنا أو يف بلداننا األم!!.
وعليه يجب علـينا من فـصاعدا أن
الجنعل منـاسباتنا الـكبرى كهذه متر
مـرورا اليكـاد يـسمع به أحـد، بل
يفـضل دعـوة رجـال االعـالم من
غير العرب ليغطوا فعـالياتنا ليسمع

بنا القاصي والداني.
إن أول طـريق لصنـاعة لـوبي قوي
ومسـموع الصوت وذي تـاثير على
النخـب املتنـوعـة يبـدأ من إميـاننـا
بضرورة إلشهـار اإلعالمي ، فمن

خالل حـــراكنــا املـــدني املـتنــوع
سنسـتطيع التـاثير وإيـصال صـوتنا

عبر الوالية والواليات.
شكـرا )نـامـا( علـى هـذه الفعـاليـة
القوية التي أثبتت وتثبت بان اجلالية
العــربيـة صــارت رقمــا صعبـا يف
فسفـيفسـاء اجلالـيات يف الـواليات
املتحـدة والتقل عنهـا يف شيئ ، إذ
أن لم تـسبقهـا باشـواط بعيـدة الى

األمام .

تصوير : نافع ابوناب
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By Carissa D. Lamka-
houan

DALLAS – After the
United Arab Emirates’
move to link American
Islamic advocacy groups
in a terror list along with
Al-Qaeda, Boko Haram,
Taliban and the so-called
Islamic State, Muslim and
non-Muslim leaders alike
in America and abroad are
pushing back and asking
for answers.
 "We call on the United
Arab Emirates to remove
the Council on American-
Islamic Relations (CAIR)
and the Muslim American
Society (MAS) from their
designated terrorist groups
list,” Azhar Azeez, presi-
dent of the Islamic Society
of North America (ISNA),
the oldest and largest
American Muslim
umbrella organization, told
OnIslam.net.
 “These mainstream
American Muslim organi-
zations are US based, with
a rich legacy of service
and dedication to protect-
ing, promoting and sup-
porting Muslim communi-
ties and defending the civil
rights of Muslims in North
America.
 They are being inaccu-
rately labeled and asso-
ciated with terrorist
groups,” she added.
This is the same  line
taken by the MAS and
CAIR, which are not
deemed terrorist organiza-
tions by the United Arab
Emirates..
 In a statement released
expressing shock over the
designation, MAS said,
“The Muslim American
Society is a religious com-

same.
 CAIR and MAS joined
83 other groups on the list
including the Muslim
Brotherhood – the first
group named –the Muslim
Association of Britain,
Islamic Relief Worldwide
(IRW) and Islamic Relief
UK (IRUK). As of press
time the UAE had not
stated its reasons for
including these groups on
its list.

“Absurd”

Sharif Aly, national
spokesman for Islamic
Relief USA which is not
on the UAE terror group
list, spoke out against
Islamic Relief Worldwide’s
inclusion, calling it
“absurd.”
 “There’s no merit to it
whatsoever,” Aly told
OnIslam.net.
 “We have worked with
(IRW) for years, and we
find them to be an admira-
ble partner who works and
strives to serve people in

poverty all around the
world.”
 Islamic Relief World-
wide released a statement
on November 17 strongly
denying any involvement
in terror activity, calling
the listing a mistake and
promising it will lobby for
its removal from the list.
“We abhor terrorism in all
its forms, and we categori-
cally refute any allegations
of links to terrorism and
any such accusations that
have been made by the
UAE.”
 Despite the UAE’s
silence about how they
compiled the list, the
United States and other
governments are looking
for an explanation.
 It was announced that
Norway’s foreign minister
has made a public inquiry
about why the Islamic
Organization, his country’s
largest Islamic group,
made it to the list.
 In addition, the US State
Department said Monday
it would be seeking

answers from the UAE,
confirming it does not con-
sider prominent Muslim
American groups as terror-
ist organizations.
 Moreover, the Islamic
Society of North America
(ISNA) asked UAE on
Tuesday to remove Ameri-
can Muslim organizations
from its designated terror-
ist group list.
 "We call on the United
Arab Emirates to remove
the Council on American-
Islamic Relations (CAIR)
and the Muslim American
Society (MAS) from their
designated terrorist groups
list,” ISNA said in a state-
ment obtained by OnIs-
lam.net.
 These mainstream
American Muslim organi-
zations are US based, with
a rich legacy of service
and dedication to protect-
ing, promoting, supporting
Muslim communities and
defending the civil rights
of Muslims in North
America. They are being
inaccurately labeled and
associated with terrorist
groups.”

Links to Brotherhood?

Many commentators have
suggested that CAIR and
the other groups’ inclusion
is a nod to their alleged
ties to the Muslim Brother-
hood in Egypt. However,
Awad emphatically denied
that CAIR has any links to
the group. “It has no fac-
tual basis in reality and
should be challenged pub-
licly and legally, and we
do not feel that they (the

UAE) have any moral,
judicial or political basis
that makes sense,” he said.
Despite distancing his
group from the Muslim
Brotherhood, Awad
refuted the UAE report
that the group is a terror
organization, saying it is
“widely recognized as the
largest social opposition
(to Egypt’s former regime)
by the West and by inde-
pendent researchers.”
 MAS, however, has
clear links to the Muslim
Brotherhood, as members
of that group founded
MAS in Illinois in 1993.
 In fact, many of the sur-
prise inclusions on the
UAE terror list have some
kind of links to the Mus-
lim Brotherhood.
 So that is why many
analysts consider the
inclusions of groups in the
list,  given that the UAE’s
criticism of the Muslim
Brotherhood is no secret,
especially following the
incarceration earlier this
year of many people the
UAE suspected of being
linked to the group.
 However, the move to
put so many people behind
bars was frowned on by
the many countries and
earned the UAE criticism
by Amnesty International,
a three-million member-
ship strong human-rights
organization with support
from all corners of the
globe.
 The Muslim Brother-
hood, which was declared
a “terrorist” organization
by the Egyptian and Saudi
government last year, is
Egypt’s oldest and largest
Islamist movement.

munity service organiza-
tion that serves people in
the United States. We have
no dealings with the
United Arab Emirates and
hence are perplexed by
this news.”
 Nihad Awad, the execu-
tive director and founder
of CAIR, recently
appeared on CNN express-
ing his surprise at what he
called the UAE’s “bizarre
move.”
 “This is quite frighten-
ing to us that a state like
the UAE would designate
(as a terror group) an
American civil rights and
advocacy organization like
CAIR… and that’s why
we’re seeking clarification
(about why we were
included on this list),”
Awad said, emphasizing
that CAIR is an indepen-
dent American outfit and
“one of the strongest oppo-
nents to extremism and ter-
rorism.”
 He added that MAS and
European advocacy groups
also named as terrorist
organizations are doing the

US Muslims Want Clarification on Terror List

نيـويـورك - العــربي االمـريـكي
الـيوم- من عمـاد هادي- وزعت
منظمـة األيادي الـنقية للخـدمات
اإلنـســانيــة "بيـور هـانــد" مئـات
الوجبات علـى املشردين يف أفخم
أحياء مدينة نيويورك مثل مانهاتن

وبروكلني.
وتعتبـر منظمـة بيور هـاند منـظمة
عربية أمريكية أسسها شبان مينيون
يف أمـــريكــا وتهـتم بــاإلغــاثــة
اإلنـســانيــة يف اليـمن، لـكن لهـا
أنشـطة داخـل الواليـات املتـحدة
حيث تعمل يف واليـات عدة على
تــوزيع االطبـاق الغــذائيـة علـى
شــريحــة مهـملـــة من الـشـعب
األمـريـكي من الـذين يـسمـون بـ
"الهوم لـس" أي الذيـن ال ميلكون
مـساكن وأجبرتهـم الظروف على

العيش يف العراء.
وقــال محمـد احلجـاجـي األمني
العـام للمـنظمـة يف مـنشـور علـى
فيـسبـوك إن "عـدد املـشــردين يف
مــدينــة نيـويــورك-أغنـى مـدن

العالم-يبلغ 50 ألف مشرد".
وذكـــر احلجــاجـي أن "80% مـن
جهـد املنظـمة مـوجه نـحو الـيمن
لكـننـا نقــوم بلمـسـات إنـسـانيـة
للمجتمع احلـاضن لنا وقـد أسسنا

مـطـبخــا بــالـتعــاون مع إحــدى
املــؤسسـات اخليـريـة األمــريكيـة
لذات الغـرض وستتكفل املؤسسة
بيوم كل أسبوع إلطعام 120 فردا
مـن املشـردين يف املـدينـة علـى أن

تـتكفل املــؤسسـة املتعـاونـة معنـا
بباقي أيام األسبوع".

واشار احلجـاجي أن هذه الشريحة
"الهـوم لس" يبيتـون يف العراء حتى
يف هذه األجـواء شديـدة البرودة،

والغريب أنهم يبيتون بجوار أعلى
ناطحات سحاب يف العالم".

وشــــارك يف حــملــــة اإلطعــــام
مجموعة من الشبان والفتيات من
اليـمن، فلـسـطـني، املكـسـيك،

باكستان، اجلـزائر وأمريكيون ممن
يعيشون يف مدينة نيويورك. ضمن نشاطها اخليري داخل الواليات املتحدة

منظمة األيادي النقية تقدم الطعام  لفقراء نيويورك

احلجاجي : 80% من
جهد املنظمة موجه

نحو اليمن لكننا
نقوم بلمسات

إنسانية للمجتمع
احلاضن لنا.
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أكد جنـدي البحرية األمـريكية من
عناصـر وحدة  SEAL، )وهي
وحــدة مـن القــوات اخلــاصــة يف
البحـريـة(، الـذي قـال بـأنه أطلق
النار على أسـامة بن الدن، بأنه ال
يهـتم مـا إذا كـانت وزارة الـدفـاع
"الـبنتـاغون" سـوف تقـاضيه عـلى
نشر قصته للعامة حول الغارة على
اجملمع الذي كان يختـبئ فيه أسامة
بن الدن زعـيم تنـظيم القـاعدة يف
باكستان يف مايو/ أيار عام 2011

ولكن روبرت أونيل قـال بأن قيمة
مـشــاركــة تفــاصـيل املـهمــة مع
عـــــــائـالت ضـحـــــــايـــــــا 11
سـبتـمبــر2001، واجلنـود الـذي
قتلـوا يف احلـرب الالحقــة جعلت

روايته للقصة تستحق اخملاطرة.
وأضاف "أعتقد بـأنني قمت بذلك
بطريقـة ال تنتهك أي تكـتيكات أو
قـواعد" وذلـك يف مقابلـة مع جاك
The Lead " " تـابر يف بـرنامج
CNN . الـذي بـثته هـذا الـشهـر
وأوضح بأنه سيـخاطب احملكمة يف

حال متت مقاضاته.
وأوضح أونيل بأنه استـوعب تأثير
قصته عنـدما حتـدث مع مجمـوعة
تضم نحو 20 شخصا من عائالت
ضحـايـا هجمـات 11 سـبتـمبـر،
وقال بأنهـا كانت تلك املرة األولى
الـتي يتحـدث فيهـا ن املهمـة وبأن
الـرجال والنـساء احلـاضريـن بكوا
وأخبـروه بـأن الـقصــة مقـتصـرة

عليهم. وأنه يف تلك اللحظة أدرك
أهمية مشـاركة قصته، وبأنه يجب
أن يجـد طـريقـة لــذلك مع "أخـذ
التكـتيكـات وسالمـة اجلنـود ومـا
يخــص وزارة الـــــدفـــــاع بعـني

االعتبار."
وردا على انتقاده من قبل مسؤولني
سابقني وعـسكريني حالـيني بأنه ما
كــان عليـه أن يتكـلم للعـامـة قـال
أونيل "أعتقـد بأنه من املهم تاريخيا
أن تخـرج هـذه الـقصـة" وأضـاف
"لقد كنـا يف نهاية مـرحلة من احلزن
الطويل" وقال بأنه يشعر بالفخر أنه

متكن من الـذهاب إلى هناك ليكون
جزءا من العملية.

وروى أونيل يف املقـابلـة تفــاصيل
الترتيبات التي سبقت ذهابه، وقال
بأنه "كان هناك احتمال بنسبة %90
بـأن ال أعــود" نظـرا لـلتهـديـدات
املتوقـعة من اجلـيش البـاكسـتاني،
الذين لم يخطـروا بالعملية، حيث
ميـكن أن يـسـقطـوا املــروحيـات،
وكــذلك بيـت بن الدن قـد يكـون
مفخخا بـاملتفجرات، ورمبـا يكون
اآلخرون يف املـنزل يرتـدون أحزمة

ناسفة.

"املنـــزل ميكـن أن يتـم تفـجيــره،
احـتمـال إصـابـتي بـالـرصـاص،
اشخــاص انتحـاريـون، وكـذلك
القلـق من إطالق غـاز.. فـرصـة
عدم عـودتنا كـانت أكبر بكـثير من

احتمال العودة."
وأوضح أونيل بـأنـه اتصل بعـائلته
قـبل الــذهـــاب يف املهـمــة، ولـم
يـعملهم بتفـاصيل ما هـو بصدده،
ولكنه كـان يعلم بـأنهم سيعـرفون
الحقا بغض الـنظر عمـا تنتهي إليه
املهمـة، كمـا قــام بكتـابـة رسـالـة
ألطفـــاله الــصغــــار، لكـي يـتـم

تـسلـيمهـا لهم يف حـال لـم ينج يف
أوقات الحقـة، فعلى سبـيل املثال

لن يكون هناك عند زواجهم.
بعد بدء العملية وصف أونيل كيف
مت الهبـوط خـارج مجـمع بن الدن
علـى منت واحـده من املـروحيتني،
بعـد أن سقطت الـطائـرة األولى،
وقال بأنـه كان الشخـص الثامن يف
،SEAL  الـطــابــور يف وحــدة
حيث حتـركوا من الـطابق األرضي

للمجمع إلى الطابق الثاني.
يف ذلك الـطابق، ستـة جنود كـانوا
أمامه تفـرقوا لكي يأخـذوا أبناء بن
الدن، وتـطهـيــر بــاقـي الغــرف
وحتــديــد أي تهــديــد مـحتـمل،
فـأصبح الـثاني يف الـطابـور وتوجه
إلــى الطــابق الثـالـث، حيـث من

املتوقع العثور على بن الدن.
عـندمـا وصلت اجملـموعـة الطـابق
الثالث، واجه اجلنـدي الذي أمامه
شخصـا مجهوال اتـضح انه امرأة،
وحـيث كـــان هنــاك تخـــوف من
انفجـار حـزام نــاسف، فكّــر أنه
عليهـم التغلب علـيها، وحـني قام
هو بدخـول الغرفة كـان يخشى أن

يقوم بن الدن بتفجيرها.
وأوضح أونيل بــأنه عنـدمـا حـدد
العقل املـدبـر يف تـنظـيم القـاعـدة
"أطـلقــت علــيه رصــــاصـتـني يف
الـرأس، وسقط عـلى األرض ..
أطـلقت عـليه رصـاصـة أخـرى،

وقتلته."

تفاصيل جديدة عن مقتل ابن الدن..القصة تستحق النشر حتى لو حوكمت
أونيل : حياتي تعرضت للتدمير بعد إغتيال زعيم القاعدة

منظمة: الواليات املتحدة تدفع أمواال ليمنيني بصورة سرية عبر األمن القومي
كـشف حتقـيق ملنـظمــة "ريبـريف
الـدولية" غيـر الربحـية نشـرته يوم
الثالثـاء  11-11-2014، على
مـوقعهـا أن حكـومـة الـواليـات
املتحـدة األمريكـية دفعت بطـريقة
سـريـة 100 ألف دوالر ألسـر 2
من الـضحايـا الذيـن قتلوا بـطريق
اخلطأ يف غارة جويـة لطائرة بدون
طيـار سـريـةـ وكــانت طــريقـة
الـتسلـيم عن طـريق مسـؤولني يف
جهــاز األمن القــومي الـيمـني.
واحلكومـة اليمنية قـدمت تعويضاً
ألسرة أحـد الضحـايا 11 ملـيون
ريال إضافة إلى حتمل األضرار. 

وحـسب تقـرير تـرجمته صحـيفة
"األولـى"، فقــد فيـصل بـن علي
جــابـــر زوج أختـه وابن أخـته يف
غارة جويـة لطائـرة بدون طيار يف
العام 2013، وقدمت إليه حقيبة
حتتـوي علـى شيكـات بـالـدوالر
األمــريكي يف اجـتمـاع يف مكـتب
األمـن القـــومـي الـيـمـنـي، وأن
مـســؤول األمـن القــومي الــذي
طلـب ممثل العـائلــة يف االجتمـاع
وأخبـره أن األمـوال جــاءت من
الـواليــات املتحـدة األمـريـكيـة
وطلـب منه متـريـرهـا لهـا علـى

طول. 
ومـنذ مقتل أقارب الـسيد بن علي
جـابر. كان األخـير قد سـافر إلى
واشنطـن واجتمع مع أعـضاء من
الكونـغرس وأعضـاء من مجلس
األمـن القــومـي. وروى قـصـته
لعــدد مـن الــصحفـيـني. وميـثله
محامـون من ريبـريف. وذكر أن
مـسؤوالً من جهـاز األمن القومي
عـرض علـى األسـرة 100 ألف

دوالر. واستشهـد بهذا كجزء من
نشاطه. 

وجاء هـذا التعويض بعد أن كانت
أسرة بن علي جابـر ذهبت لعملية
تعـــويـض رسـمـيـــة مـن خالل
احلكــومــة الـيـمـنـيــة، وحـمل
الـواليــات املتحـدة مـا قــامت به
طائرة بدون طيار من غارة تسببت
يف وفــاة أقــارب له مـــدنيـني عن
طــريق اخلـطــأ ومـن خالل هــذا

اإلجــراء تلقت األسـرة تعــويضـاً
رسـميـاً قــدره 11 مليـون ريـال

إضافة إلى األضرار. 
بــالــرغـم مـن أن قـبــول األمــر
والتعويضات للسيد بن علي جابر
وأسـرته قدمت عن طرق األجهزة
األمنيـة اليـمنيـة. فـإن الـواليـات
املـتحـــدة لـم تعـتـــرف عالنـيـــة
بهجمتهـا التي قتلت وليد بن علي
جابـر وسلـيم بن علـي جابـر عن

طريق اخلـطأ وأنهـما كـانا مـدنيني
بريئني. 

وكـان وليـد بـن علي جـابـر رجل
الشـرطة احمللي ووالده أمام مسجد
منطقته عنـد هاجمته طـائرة بدون
طيــار، وكــان قــد خــطب ضــد

القاعدة قبل أيام من مقتله. 
وقــال فـيـصل بـن علـي جــابــر
للـمنظـمة: "أسـرتي تلقـت أمواالً
من حكـومـة الـواليــات املتحـدة
األمــريكيـة ويـعتبـر هـذا اعتـرافـاً

بـذنبهـم بقتل أقــاربي عن طـريق
اخلطأ بهجمة لـطائرة بدون طيار.
ولكن هذه ليـست العدالة. فهناك
الكـثيــر من األسـر الـيمـنيـة الـتي
فقدت أقـاربها األبـرياء بـهجمات
لـطائـرات بدون طـيار األمـريكـية
ولم يـستلموا أمـواالً لسكوتهم أو
لعــدم قــدرتـهم يف الـتعـبيــر عن

رأيهم". 
وأضـاف: "إذا كــانت الـواليـات
املـتحــدة تــسـتـطـيع االعـتــراف
بــاألخطـاء يف الغــرف اخللفيـة يف
أجهــزة األمن الـيمـنيـة. ميـكنهـا
بالـتأكيد االعتـراف عالنية وتقدمي
االعتــذار مبـــا فعلـته بــأســـرتي

والعديد من األسر اليمنية". 
كوري كرايدر مـدير االستراتيجية
يف ريبـريف واحملــامي للـسيـد بن
عـلي جــابــر قـــال من جــانـبه:
"الرئيس أوبامـا متردد أكثر من أي
وقت مـضى يف االعتـراف الكامل
عن مسؤوليته يف برنامج الواليات
املتحــدة للطـائـرة بـدون طيـار يف
الـيمـن ولكن املــال يتـكلم. إلـى
درجــة أن البـيت األبـيض سـوف
يـقدم تـعويـضات نـقديـة من غـير
حتمـل املسـؤوليـة كـاملـة لتهـدئـة
الغــضـب مـن مقـتل املـــدنـيـني
بطائـرات بدون طيـار. واستمرار
الضـربات الـعسكـرية لـن يجلب
سـوى عدم االستقـرار يف اليمن".
واختتم بـالقول: "أسـر الضحـايا
تستحـق تفسيـراً وكذلـك الشعب
األمـريكي يحـتاج سـماع احلقـيقة

حول ما يجري باسمهم". 

مواطنون مينيون أبرياء قتلوا بال ذنب



مآالت باراك أوباما الذي كان يريد تغيير العالم
مـاذا حـدث لهـذا الــرجل املثــالي
الذي جلب للواليات املتحدة نفسا
من الهـواء النقي؟ ملـاذا أصبح غـير
محبـوب وعـاجـزا ؟ ملـاذا خـسـر
نفوذه علـى الساحـة الدوليـة؟ ملاذا
أخفـق حيث كـان اجلـميع يـظن أنه
سوف ينجح؟ هنا بعض األجوبة.

الشرق األوسط
املـنطقـة الـتي أعـطته هـذا اجلـانب
املـدروس يف قراراته، تظهـره اليوم
علـى أنه قد فـاتته األحـداث؛ فقد
متكن أوبامـا من احلصول عـلى ثقة
املـنتخـبني بـسـبب وعـده بــإنهـاء
احلــرب الثــانيـة يف العـراق، الـتي
اسـتمـرت تـسـع سنـوات.ولـكن
وحتى بـعد موت أسـامة بن الدن،
هـا هي املـنظمـة اإلرهـابيـة داعش
حتل محل تـنظـيم القـاعــدة ومتثل
خطـرا أكبـر. والرئـيس الـذي فاز
بجائـزة نوبل للـسالم ها هـو اليوم
يقــصف األراضـي الــســـوريـــة،
ويــرفـض إرســال قـــوات علــى

األرض.
قيمة اخلطاب السياسي

بفـضل تكــوينه يف احملـامـاة، كـان
يتعـني على أوبامـا أن يعرف حدود
الـغــمـــــــوض، إال أنـه أدلـــــــى
بتـصريحـات من شأنهـا أن تقوض
مـصداقـيته؛ فقـد قال ملـواطنيه إن
النظـام الصحي مـن شأنه أن يـترك
لهـم الفرصة ملواصلـة رؤية الطبيب
نفـــــسه، إال أن ذلـك لــم يـكــن
صحـيحـــا.وقـــال إن الـــرئـيــس
الـسـوري بـشـار األسـد قـد جتـاوز
"اخلـط أحمر" بـاستخـدام األسلحة
الكيمـيائية، وإن الـواليات املتحدة
ستـجعله يتحمل كامل املـسؤولية،
ولكـن األســـد لـم يلـتـــزم بهـــذا
التحذير، كما أن الواليات املتحدة
لم تتحرك لـرد الفعل. وقال أوباما
إن هنـاك "فـرصـة ضـئيلـة للغـايـة"
النتقال العدوى من مرض اإليبوال
إلـى الـواليـات املـتحــدة، وبعـد
أسبوعني، ها هو الفيروس يتسبب

يف قتل أول ضحية يف داالس.
انتظارات غير واقعية

وصل أوبـامـا يف مقـدمـة املـشهـد
الـسيــاسي مـصحـوبـا بـالـسحـر
الـكيـنيــدي، مع تفـاؤل الـشبـاب
ومسـار أكـادميي رائع، وهـو دليل
واضح علـى أن الواليـات املتـحدة

تغلبت على "اخلطيئة األصلية".
فقد كانت حياته قصة جناح متعددة
األعــراق، وكــان مــأمــوال مـنه،
بفضل أصـوله اخلـاصـة، أن يـنهي
الصـراع املـسلح، ويحقق الـسالم
مع اإلسـالم، ويسـاعـد احملتـاجني
وينقـذ االقـتصـاد العــاملي. إال أن
هـــذه االنتـظــارات كــانـت غيــر
واقعية، ولـم يستطع تنفيذها، ألن

أحدا لم يكن قادرا على ذلك.
اإلنترنت

كان صعـود أوبامـا خاطفـا، حتى
بالنـسبة للواليات املتحدة، ويرجع
الفضل يف ذلك جزئيا إلى الرقمية؛
فهو يعتبر أول "العالمات التجارية"
للبـيت األبيـض، والتي انـتشـرت

لاك

نار يف الهشيم. لكن السياسة أكثر
مـــرونـــة، ومجـــزأة يف عـصـــر
الفيسبـوك وتويتـر وإينستـاجرام.
فمنذ ست سنوات، جنح أوباما يف
االلتفـاف حـول وسـائل اإلعالم
"الـتقليـديـة"، ولكـنه اليـوم يجـد
صـعوبـة يف إسمـاع صوتـه يف هذا
النشاز الرقمي، فاإلنترنت ترغب
يف عالمــات جتــاريـــة و تيــارات

أخرى.
االقتصاد

قام أوبامـا بالعديـد من اإلجنازات
يف هـذا اجملـال بـالـرغم مـن النقـد
املوجه إليه، حتـى من البعض من
حلفائه غـير املستعـدين لالعتراف
بهـذه اإلجنازات؛ فـالتـدابيـر التي
اتخـــذهـــا يف بـــدايـــة األزمـــة
االقـتصـاديـة حــالت دون وقـوع
األسوأ، وما اإلنعاش االقتصادي
إال دلـيل علــى فـــاعلـيــة هــذه

التدابير.
كما مكّـن فريق عمل ألوبـاما من
املنـافـســة النـديــة والتعـاون مع
الصـني. كمــا أن نظـام الـرعـايـة
الصحـية الـذي دافع عنه أوبـاما،
وبعــد انطالقـة كـارثيـة، سـاعـد
املـاليني مـن النــاس وســـاهم يف
إدخـال التدابيـر التنظيمـية الالزمة

لقطاع التأمني.
هـذه اإلجنـازات مكنـته من إعـادة
انتخـابه يف عـام 2012، لـكنهـا
ظهرت يف األخيـر أنها أقل شـعبية

مما كان متوقعا. فما سبب ذلك؟
الـسـبب هـو أن األغـنيـاء ازدادوا
ثـراء، بيـنمــا حصل ركـود لـدى
الـطـبقــة الــوسـطــى، كـمــا أن
اإلنـتاجية يف ارتفاع، لكن األجور
منخفضـة، ولكن بالنسـبة ألوباما
فإنه من دون التـدابير التي اتخذها
كانت األمور ستكون أسوأ مما هي

عليه اآلن.
واشنطن

وعـد أوبامـا بإنهـاء الضعف الذي
تـشكــو منه الـدولــة، ولكـنه لم
يفـعل، ويعـــود ذلك ألسـبـــاب
هيكليـة؛ فالـرئيس األمـريكي من
املفترض أن يكون كـاريزميا، فهو
ليس بزعيم حزب أو رئيس وزراء
أو حاكم، وقـد حرص آبـاء األمة
علـى توزيع الـسلطـة بني مختلف
فـروع احلكـومـة، كمـا هـو احلـال

دائما.
كما عمل اجلمهوريون على جعل
مهـمتـه تبـــدو أكثــر صعــوبــة؛
فالـرؤساء اجلدد يـتمتعون عـموما
"بــــشهــــرعــــسل"  حــــرم مــنه
أوباما؛فـمنذ تولـيه منصب رئيس
الـواليات املتحدة يف عام 2009،
قـام اجلمهـوريـون بقـطع الطـريق
أمـامه، معلـنني علنـا بأن هـدفهم
الرئيـسي هو الـوقوف أمـام إعادة

انتخابه.
العنصرية

ينقـسم األميـركيـون حـول مـدى
تأثيـر العنصرية يف الصعوبات التي
يـواجهها أوباما، فقـد كان منوذجا
للـبعض، كـأول رئـيس أسـود يف

تاريخ الـواليات املتحدة، يف حني
ينـظر إلـيه البعض اآلخـر على أنه
ميـثل تهـديـدا، فـأولـئك الــذين
يدّعون أن العنـصرية ال عالقة لها
مبـا يحـدث ألوبـامـا، ال يعلمـون
شـيئــا عن الـواليــات املتحـدة،
ونـفس الـشيء بـالنـسبـة ألولئك
الذين يزعمون أن العنصرية تفسر

كل شيء.
الكفاءة

ليــس من الــسهل علــى اجلمـيع
إدارة دولــة يف حـجم الــواليــات
املتحدة، فقد جتنب أوباما فضائح
احلكـومــة من نــوع العجـز أمـام
إعـصار كـاتريـنا، وكـانت واليته
مبـنــأى نــسـبـيــا عـن مـثل تـلك

األحداث.
كما جـانب النظـام الصحي الذي
اقتـرحه الكـارثـة. أمـا بـالنـسبـة
ملراقبة احلدود فلم تتم على الوجه
األكمل، واملبادرات اخلجولة ملنع
انتشار تفشي اإليبوال يف الواليات
املتحـدة كـانت بـطيئـة عـن حتقيق
األهـداف املـنشـودة، هـذا الـوبـاء
الـذي من املمكـن أن يحدد مـسار

السنتني األخيرتني من واليته.
شخصية أوباما

فخور جدا، وواثق من نفسه أمام
اجلمهـور، كما أنه يفـضل التعقيد
علـى البـساطـة. ذكاؤه ومـساره
االستـثنــائي كـانــا دائمــا محل
تقـدير، واعتاد أن يظهر له اجلميع
االحـتـــرام، بـــالـــرغـم مـن أن
الكثـيرين ال يقدرونه. وهو يحب
وضع النـاس يف مـواقف مـريحـة
وال يـسعـى وراء الـصـراعـات.
ارتقـى درجــات النجـاح بفـضل
سحـره واحتـرامه للتـوقيت بـدال

من التفاخر.
جـــانـب املـفكـــر فـيه، هـــدوؤه
وتفاؤله مـكنته من احلصـول على
ثقـة املنتخـبني، لكن هـذه امليزات
تـسبـبت له يف ازدراء الكـوجنـرس
والسياسيني بشكل عام. ويتكون
فـريقه الـصغيـر من زمالئه الـذين
كـانـوا مـعه حني كــان عضـوا يف
مـجلس الشيوخ، كـما يتكون من
أعضاء حملـته الرئاسـية األولى،
وهـو يجـد صعـوبــة يف االنفتـاح
علـى أناس آخريـن، نظرا ألنه لم
يكـوّن العديـد من الصـداقات يف
واشنطن، كما أنـه لم يكوّن أيضا
عداءات واضحـة، وهذا األمر ال

يضايقه.
لكن التهـديدات احلاليـة يف العالم
تفرض على أوبـاما أن يكون أكثر
عـدوانية، ومهـاراته كقائـد سيتم
اختبارها خالل السنتني األخيرتني
مـن واليته، بـاإلضـافـة إلـى أن
الواليات املـتحدة لم تعد يف موقع
قوة، ولكن يبقى دورها أساسيا.
وخالصة القول إمنا حدث ألوباما
خالل الــسنـوات املـنقـضيــة من
واليته يعتبر أقـل أهمية مما يحدث
له اآلن لتحـديــد مســار السـنتني

املتبقيتني من واليته الثانية.
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Occupied Palestine
األقصى.. هل يشعل حربا دينية؟

احلرب املسعورة التي تشنها إسرائيل بكل أجهزتها على املسجد األقصى وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا

لكن الـوضع القائم الـذي يتغنى به
اإلسرائيليني وينشـده الفلسطينيون
يعني أن الوصايـة هناك هي لطرف
ثـالث وهــو األردن التي كـان لهـا
دور بـــارز ومـتقـــدم يف األزمـــة
األخيـرة. وقـال عـزام اخلـطيب،
مــديــر األوقـــاف اإلسالمـيــة يف
القــــدس، إن إغالق املـــسجـــد
األقصـى كان خطـوة خطيـرة ولها
تـداعيـات وجتـري ألول مـرة منـذ
احتالل الـشق الشـرقي مـن املديـنة
عـام 1967، وأضاف اخلـطيب :
"لـم يغلق بهـذه الطـريقـة منـذ 67
أغلق جـزئيا يف عـام 2000 بسبب
زيــــارة شــــارون. ولـكـن هــــذا
اإلغـالق الكـــامل لـم يجـــر مـن
قـبل". وتـــابع: "آنـــذاك صلـيـت
وحـدي مع املـوظفني فقـط، وهذا
لـم أشــاهــده طـيلــة حـيــاتـي يف
املسجد". وأكد اخلطيب أن اخلطوة
إذا مـــال تكـــررت ميكـن أن جتــر

املنطقة إلي ما ال يحمد عقباه.
وأضـاف: "لـوال تـدخل املـملكـة
األردنيـة كــان ميكـن أن يتـدهـور
األمـر أكثر". وكـان األردن بصفته
راعي املقـدسـات، اتخـذ مـوقفـا
صارما جتاه ما يحدث يف األقصى،
استــدعت الــسفيـر يف تل أبـيب،

وتـوجهت بـشكـوى إلـى مجـلس
األمن وألغت االحتفاالت مبعاهدة
الـسالم مع إسـرائيل وحـذرت من
تــداعيـات علــى العالقـة. وقـال
رئيـس الـوزراء األردنـي عبـد اهلل
النـسـور، إن مـا تـشهـده مــدينـة
القـــدس من اضـطــرابــات خالل
األسـابيع األخيـرة شكل "طعـنة يف

كل تفكير بالسالم" مع إسرائيل.
وأضاف يف تلميح استـثنائي: "بيننا
وبني إســرائـيل معــاهــدة سالم،
واحتـرام اتفــاقيـة الـسالم واجب
لـيــس علــى طــرف واحــد دون
اآلخـــر، بل هـــو واجـب علـــى
الـطــرفني كـليـهمـا"، مـؤكـدا أن
"حكومـة اململكة األردنية الهاشمية
تدين بـأقوى الـكلمات الـتطورات
الـتـي حـــصلــت يف القــــدس يف
األسـابيع األخيرة، خـصوصا التي
ال تـــدل علـــى أخـطـــاء إداريـــة
وجتاوزات من أفراد مـتطرفني، بل
نـرى فيـها خـطة حـكومـية ونـيات
واضحـة لتغيـير احلـقائق مبـا يتعلق
بـاألمـاكن املقـدسـة، وخصـوصـا
املـسجـد األقصـى وقبــة الصخـرة

املباركني".
وتابع: "الوصـاية على القدس هي
لألسرة الهاشمية منذ عام 1924،

أصـدرته إسرائـيل بإغالق املـسجد
األقـصى املبـارك ألول مرة، يعـتبر
حتديـا سافرا وتصرفا خطيرا، األمر
الذي سيؤدي إلـى مزيد مـن التوتر
وعــدم االسـتقــرار وخلق أجــواء
سلبيـة وخطيرة". وجـاء يف البيان:
"إن دولــة فلـسـطـني ستـتخــذ كل
اإلجــراءات القـانــونيـة حملــاسبـة
إســـــرائــيل، ولــــــوقف هـــــذه
االعتـداءات املـتكـررة". وطــالب
عبـاس اجملـتمع الــدولي بــاتخـاذ
اإلجـراءات الفـوريـة لـوقف هـذا
العـــدوان، ألن اسـتـمـــرار هـــذه
االعـتداءات والتصعيـد اإلسرائيلي
اخلطيـر هو مبثابة إعالن حرب على
الـشـعب الفلـسـطيـني ومقـدسـاته
وعلى األمتني العربية واإلسالمية.
وكـان أمــر اإلغالق اتخـذه وزيـر
األمـن الــــداخلـي اإلســـرائـيلـي
يتسحاق أهارونوفتش فور محاولة
قتل الناشط اليـميني يهودا غليك،
وجـــاء ذلك بعــد تعلـيمـــات من
نتنيـاهو الـذي أمر بتعـزيز األمن يف
القــدس للحفـاظ علـى مـا وصفه
"األمن" وعلـى "الـوضع القـائم يف

األماكن املقدسة".
وعلى الرغم من أن الـصراع يتركز
بني الفلـسطـينيـني واإلسرائـيليني،

بـوابـة حــرب؟. وألنه فعال يعـد
لـلكثيـرين بـوابة سـالم أو حرب،
تفجـــرت ســـريعـــا مـــا يعـــرف
بـ؟انـتفــاضــة املقــدسـيني؟ الـتي
شهـدت خالل األسـابـيع القـليلـة
املاضيـة اشتباكات عنيفة وعمليات
إطالق نار وعمـليات دهس وقتلى
وجرحى واعتقاالت وتخللها أول
إغـالق للمـسجــد األقصــى منـذ
احتـالله قبل 47 عـامـا. وكــانت
إســرائـيل أغلـقت املـسجــد يــوم
اخلـمـيــس املـــوافق 30 أكـتــوبــر
)تـشرين األول( املـاضي، ومنعت
أي مـسلم من دخـوله منـذ الفجـر
وحتـى فجـر اليـوم التـالي، وهـو
األمـــر الــــذي وصفه الـــرئـيــس
الفلـسطيـني محمـود عبـاس )أبـو
مـازن( آنـذاك بــأنه مبثـابـة إعالن
حــرب. وقـــال عبـــاس يف بيــان
رسمي: ؟إن الـقدس واملقـدسات
اإلسالمية واملـسيحية فيها هي خط
أحمر لن يقـبل املساس بهـا.. إننا
نحـمل احلكــومــة اإلســـرائيـليــة
مسؤولية التصعـيد اخلطير يف مدينة
القــدس احملـتلــة، والــذي وصل
ذروته بـإغالق املـسجــد األقصـى
املبـارك، صباح اخلـميس 11-6-

."2014
وأضـاف: "إن هــذا القـرار الـذي

لألقصى ويطرحون على الكنيست
اإلسـرائيلي قوانني لتـقسيم املسجد
وفرض السيـادة اإلسرائيلية عليه،
وهـــو مـــا دق جـــرس اإلنـــذار
؟األحمــر؟ عـن الفلـسـطـينـيني
واملـسلمني الـذي حذروا صـراحة

من جر املنطقة إلى حرب دينية.
قال محمود الهباش، قاضي قضاة
فلـسـطني ومــستـشــار الــرئيـس
الفلسـطيني للـشؤون الـدينـية، إن
احلــرب املـسعــورة الـتي تـشـنهــا
إســرائـيل بـكل أجهــزتهــا علــى
املـسجــد األقـصــى وصـلت إلــى
مــرحلـة خـطيـرة جـدا، مـتهمـا
احلكومـة اإلسرائيلـية بالـسعي إلى
الـسيطـرة على املـسجد األقـصى.
وحـذر الـهبــاش من أن املـسـاس
باألقصى سيفجـر أنهارا من الدماء
وسيحول الصراع مـن سياسي إلى
ديــنــي. وأوضـح أن ؟العــــــداء
الفلـسـطيـني - اإلسـرائـيلي هـو
سياسي ولم يكن يـوما دينيا، لكن
مــــا يجــــري علـــى األرض مـن
انتهاكات سيجـر املنطقة إلى صراع

ديني يف كل العالم؟.
وأردف: ؟املسجـد األقصـى ميكن
أن يكون بـوابة سالم يف املـنطقة أو

رام اهلل - كفـاح زبـون - إذا كـان
ميـكن وصـف الصـراع يف مــدينـة
القدس بأنه صراع هوية وعلى كل
مـتـــر مـــربع مـن األرض، فـــإن
املسجد األقـصى يعد قلب الصراع
الــذي يحـمل أوجهـا أخــرى بني
الفـلسـطيـنيني واإلسـرائيـليني، إذ
يعــده )األقصـى( الفلـسـطيـنيـون
املسلمون وقـفا إسالميا خـالصا ال
حق ألحـد آخـر فيـه ويقع يف قلب
العـاصمـة الفلـسطـينيـة املنتـظرة،
ويـرى فيه املتـشددون اليـهود جبل
الهيـكل الذي يجب أن يـبنى ثـانية
ويقع يف قلب العاصمة اإلسرائيلية

املوحدة.
وخالل 47 عـامــا علـى احـتالل
املــسجــد، حــاولـت احلكــومــة
اإلسرائـيلية احلفاظ علـى ما يعرف
بـ"الـوضع القــائم"، أي الـسمـاح
للمـسلمني بـالصالة فيه والـسماح
لإلسرائيليني بزيارته ضمن برنامج
الـسيـاحـة اخلـارجـي، لكن خالل
السنـوات القلـيلة املـاضيـة أخذت
جمــاعــات يهــوديـــة متـطــرفــة
ومسـؤولـون بـاجملـاهـرة بضـرورة
السماح لليهـود كذلك بالصالة يف
)جــبل الهـيـكل(، وراح هـــؤالء
ينــظمــون زيــارات اسـتفــزازيــة
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وانـتقلـت حتــى وصلـت للـملك
احلــالـي شخـصـيــا". وتعـتــرف
إسرائيل التي وقعت معاهدة سالم
مع األردن يف 1994 بـــإشـــراف
اململـكة األردنـية عـلى املقـدسات
اإلسـالميــة يف مــدينــة القــدس.
ودخول األردن على اخلط وبعدها
اجلامعـة العربيـة وتوالـي الضغوط
التي مورست على إسرائيل أشعل
بـدوره قلق الـكثيـرين يف إسـرائيل
من مـواجهـة أشـمل. وأكثـر مـا
يخـشاه اإلسـرائيلـيون هـو إشعال
حـرب دينية يف املنـطقة يكون رأس
حربتها الفلسطينيني الذين يعيشون
يف الداخل وهـو ما سيشبه بـالنسبة

إلسرائيل حربا "أهلية".
وتــــرجـمـت وزيــــر القــضــــاء
اإلسـرائـيلي تـسيـبي لـيفنـي القلق
اإلسـرائيلي بـتحذيـرات علنـية من
حتــول الـصــراع الفلـســطيـني -
اإلسرائـيلي إلى نـزاع ديني مع كل
العـــالـم العـــربـي واإلسالمـي.
وقالـت ليفنـي إنه يجب التـصرف

بحكمة.
وتبعت تصـريحات ليفـني مواقف
متـعددة مـن وزراء مبن فيهـم وزير
اخلارجية املتطرف أفيغدور ليبرمان
الذي عـد زيارة نـواب الكنيـست
اإلسرائيلـيني لألقصى مجـرد غباء
وتـستهـدف االستعـراض. وأمـام
القوة اإلسـرائيليـة على األرض،
لم يجــد الفلـسـطيـنيـون مبـوازاة
االنـتفاضة املقـدسية التـي أطلقوها
يف القدس، سبيال آخر غير التوجه
إلى مجلـس األمن لطـلب كف يد

إسرائيل عن املسجد األقصى.
وقال أبـو مازن يف مسـتهل اجتماع
طارئ للقيادة الفلسطينية، السبت
املـاضـي، إنه يـريـد مـن مجلـس
األمن تــدخـال مبــاشــرا يف شــأن
االعتـداءات اإلسـرائـيليــة علـى
القـــدس، مـــوضحـــا املـــوقف
الفلسطينـي "نحن نريد من مجلس
األمن بيـانـا يـؤكـد )الـستـاتكـو/
النـظـــام الثـــابت واملـعمــول به(
ألوضــاع القــدس املعـتمــد عــام
1967، والــذي يقــول إن هــذه
أراضـي مقــدســات إسـالميــة ال
يجـوز االعتداء عليهـا.. إسرائيل
تختـرق كل القـرارات الـدوليـة،
وتقوم بهذا العمل، ونحن نطالب
مجلـس األمن بـإدانـة مـا يحـدث

والتأكيد على )الستاتكو(".
واتهم عباس احلكـومة اإلسرائيلية
بـالـسعـي لتـصعيـد األوضـاع يف
القـدس، وقــال إن االنتهـاكـات
واالقـتحامـات املتكـررة للمـسجد
األقصى تهدف إلـى توتير األجواء
يف املــديـنــة املقــدس وتـصعـيــد

األوضاع هناك.
وجاء حـديث عباس بعـد ساعات
مـن اتهــامــات رئـيــس الــوزراء
اإلسـرائـيلي بـنيـامـني نتـنيـاهـو له
بــالـتحــريـض علــى "العـنف" يف
القدس، واصفا إياه باحملرض رقم

واحد.
وطـالـبت الـرئـاسـة الفلـسـطيـنيـة
بـتدخل الـدول املعنـية لـوضع حد
للتصعيد اإلسرائيلي اخلطير، قائلة
إن عدم تـدخلهـا قد يجـر املنـطقة
إلــى "حــرب ديـنـيـــة ال يحـمــد
عقباها"، خـصوصا بعدما "وصف
رئـيــس الـــوزراء اإلســـرائـيلـي
األحـداث احلـاليـة بـأنهـا معـركـة
القدس". ويـأمل الفلسطـينيون يف
قــرار ملــزم مـن مجلــس األمن.
ودعـا أمني سـر اللجنـة الـتنفيـذيـة

ملنظمـة التحريـر الفلسطـينية يـاسر
عبد ربه، مجلس األمن إلى اتخاذ
قــرار قـــاطع بحـمــايــة القــدس
واألرض الفلـسطـينيـة احملتلـة، مبا
فـيهـــا املقـــدســـات اإلسالمـيـــة

واملسيحية.
وحذر عـبد ربه يف بيان صحايف من
"خطـورة مواصلـة حكومـة اليمني
املـتطـرف يف إسـرائـيل، سيـاسـة
التـوسع االسـتيطـاني العنـصري،
وبـشكل خـاص يف مديـنة الـقدس
ومحـيــطهـــا". واتهـم عـبـــد ربه
احلكـومـة اإلسـرائـيليـة بـ"ممـارسـة
االبتـزاز الرخيص؛ لـوضع القيادة
الفلسطـينية يف مـوضع دفاعي، يف
الوقت الـذي تواصل فيه عـدوانها
واستهـدافهـا للمـسجـد األقصـى
وللـوجـود الفلـسطـيني يف مـدينـة

القدس".
وأكـــد عـبـــد ربه أن "مـثل هـــذه
السيـاسة العنـصرية تـستدعي دعم
دول العالم، مبـا يف ذلك الواليات
املـتحدة، للـتوجه الفلـسطيـني إلى
مجلــس األمن السـتصـدار قـرار
لتحـديـد مـوعــد نهــائي إلنهـاء
االحتالل اإلسرائيلي، واالعتراف
رسميـا بحـدود الـرابع من 1967
حـدودا لـدولــة فلسـطني املـستقلـة
وعـاصـمتهـا القـدس، بــدال من
االكـتفــاء بـبـيــانــات الــشجـب

واالستنكار".
ولم تعـد املواجهـات التي فجـرها
األقصـى مقـتصـرة علـى القـدس
فـقط، بل انـتقلت إلـى منـاطق يف

إسرائيل والضفة الغربية كذلك.
وشهــدت رام اهلل واخللـيل وبـيت
حلـم مـــواجهـــات عـنـيفـــة بـني
فلسطينيني هتفوا لألقصى واجليش
الـذي أصـاب واعـتقل الكـثيــرين

منهم.
كمـا شهـدت البلـدات العـربيـة يف
إسـرائيل، مـواجهات وإضـرابات
احتجـاجــا علــى قتل الـشـرطـة
اإلسـرائـيليــة الشـاب خيـر الـدين
حمـدان بدم بارد من بلـدة كفر كنا
يف اجلليل، وهـو األمـر الـذي أدى
إلى إعالن الشرطة اإلسرائيلية عن
حـالة تـأهب بـدرجة واحـدة حتت
القـصوى، وتهديد بنيـامني نتنياهو
مبعـاقبـة كل من يخـالف القـانـون
بشـدة، مـضيفـا: "سـنعمل بحـزم
ضـــد كل مـن راشقـي احلجـــارة
وملـقي الــزجــاجــات احلــارقــة
واملفــرقعــات، ومن يقــوم بقـطع
الطرق واملظـاهرات التي تدعو إلى
تــدميـرنـا. لـن نقبل بـاملـزيــد من
املـظـاهـرات الـتي جتــري يف قلب
مـدننا، حـيث يتم فيهـا رفع رايات
حـمــــاس أو )داعـــش( وإطالق
الهتافات: بالـروح بالدم نفديك يا
فلسطني، هـذه هي فعال مناشدات
إلـى تـدميـر دولـة إســرائيل. لقـد
أوعزت لـوزير الـداخلـية بـالعمل
بـشتى الـوسائل، مبـا فيها الـنظر يف
إمكانية سحب اجلنسية اإلسرائيلية
ممن يـدعو إلى تـدمير الـدولة. لقد
حان الوقت للقـيام بذلك، واجلهة
التي تقف وراء هـذا التحريض هي
يف مقــدمــة األمــر، احلــركــات
اإلسالمـيــة اخملـتلفــة: حـمــاس
واحلركـة اإلسالمـية يف إسـرائيل.
ويف الصـدارة، علـى األقل فـيمـا
يـتعلق بـالتحــريض الـذي نـراه يف
جـبل الهيـكل، يقف من يـسمـون
املـرابطـني واملرابـطات، وهـذه هي
حركـات حتريـضية ميـوّلها اإلسالم

املتطرف".

واضطرت املـواجهات املـستمرة يف
القـدس الشـرطة اإلسـرائيليـة إلى
وضع خـطط أمنـية جـديدة ونـشر
1500 عنصر إضايف على األقل يف
املدينة، إضـافة إلى نـصب حواجز
وكـتل إسمنتـية يف محـطتي القـطار
اخلفيف اللتني ارتكب فيهما عمليتا

الدهس األخيرتان.
وقـال قـائـد شـرطــة االحتالل يف
الـقدس مـوشيه، إنه "عـلى الـرغم
من تــراجع البـؤر الـتي تقـع فيهـا
املـواجهـات، فـإننـا نـشهـد وقـوع
هجوم إرهـابي أسبوعيـا كجزء من

التصعيد يف املنطقة".
وعلى الـرغم من كل االحتـياطات
هـاجم فلسطيني جنديا إسرائيليا يف
قلـب تل أبـيـب االثـنـني 11-2-
2014 املاضي وطـعنه فيمـا كانت
القيـادتـان الـسيـاسـة واألمـنيـة يف
إســرائـيل عقــدتــا سلــسلـــة من
املـشاورات احلثـيثة إثـر القلق الذي
ينتـاب اجليش اإلسـرائيلـي وجهاز
الشـاباك من امتـداد أحداث العنف
مـن القــدس إلــى املــدن والقــرى
العـــربيــة داخل إســرائـيل وإلــى

أراضي السلطة الفلسطينية.
وقـال حــامت عبــد القـادر، وزيـر
القدس السـابق، إن االنفجار قادم
ال محـــــالـــــة؛ إذ ال ميـكـن ألي
فلـسطيني أو مسلـم أن يساوم على
األقـصى. وأضـاف أنه خط أحـمر

ال ميكن أن نسمح باملساس به.
إذن، إنه صــراع تــاريـخي وقــدمي
ومتجـدد ويحمل أوجهـا مختلفـة
سياسيـا ودينيا ووجوديـا وجغرافيا
ودميـوغـرافيـا، ويبـدو أنه سـيبقـى

كذلك".
قال الـشاعـر الفلـسطـيني محـمود
درويش يف قـصيـدة عن القـدس:
"صـاحت فجـأة جنـدية: هـو أنت
ثـــانـيـــة؟ ألـم أقــتلـك؟ قلـت:
قـتلتـني.. ونـسـيت، مـثلك، أن

أموت".

األقصى تاريخ من األحداث

*691م: بنى اخلليفة األموي عبد
املـلك بـن مــروان مــسجــد قـبــة

الصخرة املشرفة.
705م: مت االنتهاء من بناء املسجد
األقصـى على يـد اخلليفـة األموي

عبد امللك بن مروان وابنه الوليد.
* 747م - 1099م: خـــضعـت
القــدس لــسيـطــرة الـعبــاسـيني،
فـالطـولــونيني، فـاإلخـشيـديني،
فالفاطميني الذين اهتموا بالقدس،
وقـامـوا بـتعميـر املسجـد األقصـى
وقبـة الصخـرة وغيـرهمـا من أبنـية
املديـنة؛ بعد مـا أصابها مـن الدمار
نتيجة الـزالزل، وذلك يف عهد أبو
جعفـــر املـنـصـــور، واملهـــدي،
وهــارون الــرشيــد، واملــأمــون،
واملقتـدر، وكـافـور اإلخـشيـدي،
واحلاكم بأمر اهلل، والظاهر إلعزاز

دين اهلل، واملنتصر.
* 1099م: احـتل الـصـليـبيــون
القـدس وارتكبـوا مـذبحــة رهيبـة
قتلــوا فيهـا معـظم سكـانهــا. ثم
حولـوا مسجـد قبـة الصخـرة إلى
)كنيسة السيد املسيح(، أما املسجد
األقصـى فحـولـوا جــزءا منه إلـى
كنيسـة، واجلزء اآلخر إلـى مسكن
لفـرسـان "الـداويــة"، وبنـوا فـيه
مـستودعـا لألسلحة، واستـخدموا
السـراديب الـتي حتته كـإسـطبالت
خيــول؛ وهـي املعــروفــة بـــاسم
"األقـصـــى القـــدمي، واملــصلـــى

املـــرواني"، واسـتمــر االحـتالل
الصليبي للمدينة 88 سنة.

* 1187م: حـرر صالح الــدين
األيـوبي املـدينـة من الـصليـبيني،
وأمــر بتـرمـيم أسـوارهــا؛ ولكن
الـصليـبيـني متكنـوا مـن السـيطـرة
عليهـا لفتـرات قصيـرة، أكثـر من
مرة، أيـام األيوبيني؛ كـما مت هدم
أسوارها وإعادة بنائها يف زمنهم.

* 1516م: استــولــى األتــراك
العثـمانـيون عـلى املـدينـة. وأهم
األحداث التي شهدتها تلك الفترة

هي:
إنـشـاء الـسـور احلــالي علـى يـد
الـسـلطـان سلـيمـان القـانــوني،
وتــرميـم قبـة الـصخـرة املـشـرفـة

واملسجد األقصى.
تكـالب الـدول الغربـية علـى فتح
قنصليات لها يف القدس؛ لزعزعة

النفوذ التركي.
تـوصل الـدول الغـربيـة والـدولـة
العثمـانيـة ملا يعـرف باسـم "اتفاق
الـوضع الراهـن" )ستاتـيكو( فـيما
يخص األماكن الديـنية املقدسة يف

القدس.
* 1863م: أنــشـئـت بلـــديـــة
القـدس، ثم جـرى تعميـر كنيـسة

القيامة.
* 1950: إعالن إســـرائــيل أن
القدس الغربية عاصمة لها، ونقل

الكنيست ومقر احلكومة إليها.
* 1967: االحتالل اإلسـرائيلي
لكـامل املـدينـة )اجلــزء الشـرقي(
واإلعـالن عن تــطبـيق القـــوانني
اإلسـرائيليـة على القـدس، وهدم

السور وتوحيد شطري القدس.
* 1967: إسرائيل تغلق املسجد

األقصى بشكل كامل.
21 / 8 / 1969: أحــــــــــــرق
الـيهودي "مـايكل دينيـس روهان"

املسجد األقصى املبارك.
* 1976: صـدور حكم قـضائي
إسرائيلـي يسمح لـليهود بـالصالة

داخل احلرم القدسي الشريف.
* 1982: أحـــد جنـــود جيـش
االحـتالل اإلســرائـيلـي يهـــاجم

مسجد قبة الصخرة املشرفة.
* 1994: تـوقيع اتفـاقيـة "وادي
عربـة" التي تـعهدت فيهـا إسرائيل
بــاحتـرام الـدور احلــالي اخلـاص
للـمملكـة األردنيـة الهــاشميـة يف
األمـاكـن اإلسالميـة املقـدسـة يف
القدس؛ كـما تعهـدت فيهـا دولة
االحتـالل بإعـطاء أولـوية كـبرى
للـدور األردني التـاريخـي يف هذه
األمـاكن عنـد انعقـاد مفـاوضـات

الوضع النهائي.
* 1996: افتتحـت إسرائيل نفق
األقصى؛ مـا أشعل "هبة األقصى"
الـتـي أدت إلــى اسـتــشهــاد 62
فلـسطـينيـا، ومقتل 15 يهـوديا،

وسقوط مئات اجلرحى.
* 2000: اشـتعــال انـتفــاضــة
األقـصـى؛ جــراء اقتحــام أرئيل
شــارون )رئيـس حـزب الـليكـود
املعـارض آنـذاك( احلـرم القـدسي
الشـريف بحراسـة 3 آالف جندي

إسرائيلي.
* 2014: ثاني إغالق للـمسجد
األقـصى بشكل كامـل بعد سلسلة
اقـتحـــامـــات إســـرائـيلـيــــة له
ومـواجهات عنيفـة ووقع قتلى من

الطرفني.

Occupied Palestineفلسطـني احملتلة
احلرب املسعورة التي تشنها إسرائيل بكل أجهزتها على املسجد األقصى ..بقية ص 10
Al-Aqsa Mosque

Al-Aqsa Mosque  "the Farthest Mosque") also known
as Al-Aqsa and Bayt al-Muqaddas, is the third holiest
site in Islam and is located in the Old City of Jerusa-
lem. The site on which the silver domed mosque sits,
along with the Dome of the Rock, also referred to as
al-Haram ash-Sharif or "Noble Sanctuary," is the Tem-
ple Mount, the holiest site in Judaism, the place where
the Temple stood before being destroyed by the
Romans in 70 CE. 
 Muslims believe that Muhammad was transported
from the Sacred Mosque in Mecca to al-Aqsa during
the Night Journey. Islamic tradition holds that
Muhammad led prayers towards this site until the sev-
enteenth month after the emigration, when God
directed him to turn towards the Kaaba.
 The mosque was originally a small prayer house
built by the Rashidun caliph Umar, but was rebuilt and
expanded by the Umayyad caliph Abd al-Malik and
finished by his son al-Walid in 705 CE. 
 After an earthquake in 746, the mosque was com-
pletely destroyed and rebuilt by the Abbasid caliph al-
Mansur in 754, and again rebuilt by his successor al-
Mahdi in 780. 
 Another earthquake destroyed most of al-Aqsa in
1033, but two years later the Fatimid caliph Ali az-
Zahir built another mosque which has stood to the
present-day. 
 During the periodic renovations undertaken, the
various ruling dynasties of the Islamic Caliphate con-
structed additions to the mosque and its precincts,
such as its dome, facade, its minbar, minarets and the
interior structure. 
 When the Crusaders captured Jerusalem in 1099,
they used the mosque as a palace and church, but its
function as a mosque was restored after its recapture
by Saladin in 1187.
 More renovations, repairs and additions were
undertaken in the later centuries by the Ayyubids,
Mamluks, Ottomans, the Supreme Muslim Council,
and Jordan. Today, the Old City is under Israeli con-
trol, but the mosque remains under the administration
of the Jordanian/Palestinian-led Islamic waqf.
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Yemen
مبناسبة العيد الـ47 للـ30 من نوفمبر العظيم لإلستقالل

الرئيس هادي :  اليمن بوحدته سيبقى قوة الميكن النيل منها  والعالم كله يقف اليوم يف مؤازرته  موحداً 
صنعاء -العربي األمريكي اليوم-

وجه  الــرئيــس اليـمنـي عبــدربه
مـنصـور هـادي  مـسـاء الـسـبت
املـاضي 29-11-2014 خطـابـا
وطنيا هـاما إلـى جماهيـر الشعب
اليمني يف الداخل واخلارج مبناسبة
العـيــــد الـــســــابـع واألربعـني
لالسـتقـالل الـ 30 من نــوفـمبــر
اجملــيـــــد .مــن االســتعــمـــــار
الـبرطاني.وألهميـة اخلطاب تعيد
)العـربي االمـريكي الـيوم( نـشره

وفيما يلي نصه:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على سيد اخللق
نـبي الــرحمــة ، خــامت األنـبيــاء
واملـرسلني وهـادي الـبشـريـة إلـى

سواء السبيل:
يـا أبنـاء شعبنـا اليـمني العـظيم يف
الــداخل ويف املهجـر، يــا صنـاع
مجد االستقالل وخريطة املستقبل

أبنائي الشباب وبناتي الشابات:
أيها األخوة واألخوات:

يـســرني أن أخـاطـبكـم يف العيـد
الــســــابع واألربعـني لـــذكـــرى
االسـتقالل 30 نــوفـمبــر، هــذه
املنـــاسبــة الـتي تـكللـت بفـضل
تضحيات شعبـنا املمتدة يف خروج
آخــر جنــدي مــستـعمــر ، هــذا
الـشعب الـذي تشـهد مـآثره عـبر
السنوات بأنه شعبٌ شريفٌ أبي ،
رافــضٌ لـكل صـنـــوف الــظلـم
واالستـعبــاد والقهــر، فهــا هي
مـسيـرة التـاريخ تـؤكـد بـأن يـوم
الثـالثني من نــوفمبـر لـم يكن إال
مكمالً ملـا بدأه مناضلونا يف ثورتي
السـادس والعشـرين مـن سبتمـبر
والـرابع عـشـر مـن أكتـوبـر ضـد
االمـامة واالسـتعمار والـطغيان ،
كمــا كــان ذلـك اليــوم العـظـيم
منطـلقاً اللـتحام والـتحاق الـثوار
والـفدائـيني من مـختلف اجلبـهات
باخـوانهم يف شمال الوطن للدفاع
عن الثـورة اجلمهـورية يف حـصار

السبعني يوماً .
وإنها ملناسبة يسعدني أن أزف فيها
إلى كافـة جماهير الـشعب اليمني
داخل الــوطن وخــارجه أصـدق
التهـاني والتـبريـكات، داعـياً اهلل
الـكــــــرمي املعــني أن تـــتجـــــدد
االحتفاالت بـأعيادنـا الوطـنية يف
كل عـام وشعبـنا ووطـنا مـاضيني
بقــوة وثبـات يف طـريق الـتنـميـة
الشـاملة املمهد باألمن واالستقرار

والشراكة الوطنية.
كمــا حتلّ علـينـا هـذه الـذكـرى
مـتزامنـة مع السنـة الثالـثة لتـوقيع
املبـادرة اخلـليجيـة ، هـذه املبـادرة
التي ستـظل املرجع األول لعـملية
االنـتقــال الــسلـمـي يف الـيـمـن،
واملصـداق احلقيقي لنـا كيمنيني –
إن تعاونّـا جميعاً يف تنفيـذ ما تبقى
من بنـودها- للخـروج بالـبالد لبر
األمــان نحـو دولـة مـؤسـسـات

حقـيقيــة مبـنيـة علـى الـشـراكـة
والعـدالـة واملــواطنــة املتـسـاويـة
واحلكم الــرشيـد. فقـد رسـمت
هذه املـبادرة معـالم الـطريـق لهذا
االنـتقــال وجــاءت تعـبيـــراً عن
حـرص أخوي صادق من أشـقائنا
يف دول مـجلس التعـاون اخلليجي
ويف مقـدمـتهم املـملكـة العــربيـة
الـسعــوديــة بـقيــادة اخي خــادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن

عبدالعزيز ال سعود .
أيها اإلخوة واإلخوات:

نحتـفل اليـوم بهــذه املنــاسبـة يف
ظــروف مختلفـة أشـد االختالف
عن العـام الـسـابق، نحـتفل بهـا
ونحن مدركني ومجمعني أكثر من
أي وقت مـضــى علــى ضــرورة
االلتفـاف حـول مشـروع الـدولـة
الـضــامنــة لـتحقـيق تـطلعــاتنــا
املـشـروعــة واملتـمثلـة واملقـرة يف
مقـررات مـؤمتـر احلـوار الـوطـني
الـشـامل خـاصـة مــا يتعـلق منهـا
بالقضيـة اجلنوبيـة. هذه املقررات
التـي لم يتم التـوصل لها بـني ليلة
وضحاها وإمنـا بعد جهود مـضنية
ومـطولـة حرصـت على احلـصول
علـى إجمـاع من كـل األطراف ،
كل ذلك بدعم ومتابـعة حثيثة من

أشقاءنـا يف اخلليج وأصـدقائـنا يف
اجملتمع الدولي.

تـشكل املـبادرة اخلـليجيـة واليتـها
التـنفيـذيـة ووثيقـة مـؤمتـر احلـوار
الـوطنـي الشـامل واتفـاق الـسلم
والشراكـة الوطنيـة خارطـة طريق
ملزمة وموجهة للمرحلة االنتقالية
وتـداعيـاتهـا ، عـلينـا جـميعـا أن
نهتـدي بهـا لـتحقيـق الشـراكـة يف
السلطة والثروة ، وإطالق طاقات
التنمـية، وتـرسيخ مبـادئ احلكم
الـرشيـد واحملاسـبة، وتـعزيـز قيم
املــواطنــة والكـرامــة، واحتـرام
احلــريــات واحلقــوق، وضمــان
الـتعـــدد والـتـــداول الـــسلـمـي
للـسلـطـة، وإشـاعــة التـســامح
والعـيــش املــشـتـــرك، وبـنـــاء
املؤسسات وإعالء حكم القانون.
بــاختـصــار إنهـا جـسـرنـا إلـى
املـستقبـل، إلى الـيمن املـشرق يف
وجــداننـا ويف تــراثنـا ويف غـدنـا

املشترك.
يا أبناء شعبنا:

أن اليـمن بـوحـدته سـيبقـى قـوة
ستكبـر بالتنميـة واإلصرار كما أنه
سيكـون عــامل استقـرار مبـوقعه
اجلغــرايف االستــراتيجـي املتـميـز
وكـثافته الـبشريـة .. والعالم كله

يقف الـيــوم يف مــؤازرة الـيـمـن
مـوحــداً ويقف مـوحـداً ملـؤازرة
احلكومـة اجلديدة ليتسنى له حتقيق
الـتنمية ومقـوماتها .. بـاعتبار أن
التنميـة يستحيل حتقـيقها يف غياب
الشـراكة متـاما .. كـما يـستحيل
حتـقيق الـتنـميـة والـتطـور يف ظل
التنـاحـر واخلصـومـة ويف غيـاب
روح التجـانس والتـآلف واإلخاء

ورباط الوحدة.
أقـول هذا مـدركاً أشـد اإلدراك ملا
يعـتمل يف نفـوس أبنـاء شـعبنـا يف
اجلنـوب والـشمــال من مخـاوف
وقلق، لـكنني بذات الـوقت أقول
أن اليمن من أقصاه ألقصاه ليست
هـادي ، وال من سـبقه ، وال من
سيلـحقه.. اليمن ووحدتـها أكبر
من أي فرد، وسلـطة ، ومرحلة.
وواجبٌ علينا أن نحافظ عليهما.
اليمن هـي فلذات أكبـادنا ، وهي
عــائلـتنــا وبيـتنـا الـواحـد، ويف
األوقات العـصيبـة جتتمع العـائلة
مع بـعضهـا لـكنهــا ال تتفـرق وال
تتشتـت. ان علينا أيـها االخوة ان
نـدرك انه مهـما جـارت االحداث
وتـأخــرت االحالم العـظـيمـة ،
وتكـــالبـت علـينـــا احملن وزادت
الصـورة ضبـابيـة أو قتـامـة ، ان
عليـنا ان ندرك دوماً ان هـناك فرقاً

بني الثابت والطارىء ، بني املصير
الـواحد املـستنـد حلقـائق التـاريخ
وتـضحيات االبـاء واالجداد وبني
الـتبـاسـات احلـاضـر وتــداعيـاته
الطارئه التي نحـن بصدد معاجلتها
من خالل مشروع الدولة االحتادية
القـادمــة التـي ستـضمـن اليـمن
الـواحـد واملـتنـوع والــواسع لكل

ابنائه...
إن شعبنـا يف اجلنـوب يدرك متـاماً
ويالت ومــرارة أي متــزق يـلحق
بجـسد الـوطن الـواحد املـوحد،
فالعالقة بني كل أجزاء الوطن هي
عالقـة تكـامليـة ، دمـرهـا بعض
السـاسة والطامعـون بنظرهم فقط
ملصاحلهم الضيقة التي ما تلبث أن
تنـتهي، فـيمـا سـيبقــى أبنـاءنـا
واألجيال التـي بعدنا تسـاءلنا عما
فعلنـا من أجل رفـاههم وعـيشهم
الكـرمي ، وانا عـلى ثقـة تامـة بان
ابنــاء شعـبنــا يف اجلنــوب ورغم
مـرارة التـجربـة السـابقـة وخشـية
االرتــداد عـن مـــا مت حتقـيقه مـن
مكاسب يف مـؤمتر احلـوار الوطني
، قــادر علـى الـتمـييــز بني احلل
الـوطني العـادل للقضـية اجلنـوبية
املدعـوم وطنيـاً واقليمـيا ودولـياً
وبني مـراهنـات واجتهـادات غيـر
مـضمـونه تـرمـي كل نضــاالتكم
املـشــروعــة يف اجملهــول ، تـلك

النضاالت التي جعلت من القضية
اجلنـوبية رافعـة للمشـروع الوطني
اجلـامع ومـدمـاك للـدولـة املـدنيـة

احلديثة .
إن احلـل احلقـــيقــي يـكــمــن يف
املـواجهة مهما كـانت التحديات،
ال يف الـــبـحـــث عـــن اخلـالص
الـشخـصي خـارج إطــار اليـمن
الـواحد والتـنكر ألحالم البـسطاء
من ابنـاء اليمن يف جنـوبه وشماله
واملتمثلة بيمن واحد وقوي تسوده
العدالة احلقه واملواطنة املتساوية .
كمــا أن اخللل الــذي يصـيب أي
هـدف ســامِ وعظـيم ال يعـني أن
نتخلـى عـنه لنعـود إلـى مـربعـات
املــاضـي بل مـــواجهـــة كل مـن
حاولوا تخـريبه تارة باسم الوحدة
أو مــزاعـم االستـقالل للجـســد

الواحد عن بعضه
يا أبناء شعبنا العظيم:

لقـد حتـدثت مـراراً وتكـراراً عن
املظـالم يف اجلنـوب ، وقد كـانت
القضـية اجلنوبـية القضيـة املفصلية
والرئـيسيـة ملؤمتـر احلوار الـوطني
الشـامل ، وقد اخـترنـا أن نواجه
املشكلة بكل صـدق، مما أدى إلى
متخـض ذلك عـن وثيقـة "احللـول
والــضمــانــات" بعــد نقــاشــات
مــستفـيضـة والـتي أكـدت علـى
مبـادئ كثيـر من أهمهـا الشـراكة
واملسـاواة والعدالـة ، مما سـيرسيّ
لقطيعة كاملة مع عهود االضطهاد

والتمييز.
لقد تـشكلت حكـومة الـكفاءات
اجلــديــدة  –وعلــى اســس من
الـشـراكه الـوطـنيـة - وهـي تضع
نصب عـينيـها مـعاجلـة املظـالم يف
اجلنـوب، فشكلت جلنـة للجنوب
إلعـداد وتنفيـذ مصـفوفـة مزمـنة
خملرجات احلـوار اخلاصة بـالقضية
اجلنـوبيـة مصـداقــاً لبنـود اتفـاق
السلم والشـراكة ، كمـا اعتمدت
آالف التـوصيـات للجنـة معـاجلة
األراضـي بـــاإلضـــافـــة لـتـبـنـي
معاجلات لقضايا أخرى ، وقامت
بـاملثل لـقضيـة صعـدة وهـي تضع
نصب اعـينها معـاجلة مـشاكل كل

ابناء الوطن يف كل مكان .
وهنـا أنتـهز الفـرصة لـدعوة ابـناء
شعـبنا يف اجلنوب ويف سـائر ارجاء
الوطن اليمني الـواحد ، ملنح هذه
احلكـومـة فـرصـة حـقيقيـة للعمل
مـعكـم ولكـم. كـمــا أدعــوكـم
لتكونـوا جزءاً من احلل ، ال جزءاً
من املـشكلـة عبــر تفعيل وسـائل
االتـصـــال والتـــواصل مع هــذه
احلكـومة لنقل مـطالبـكم وإسماع
صوتكم، كما لتقدمي نقدكم البناء

على األداء احلكومي احلالي.
وأجدد الـدعوة لـكافـة األحزاب
السـياسية واملـكونات االجتـماعية
للعـمل جنبـاً إلـى جـنب من أجل
املواطن يف كل بقعة من أرض هذا
الـــــــــوطـــن، فـال وقـــت اآلن
للـمزايـدات والتالعـب السيـاسي
الـذي لن يكـون يف صالح الـوطن
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الذكرى الـ 43 لإلمارات .. قيادة طموحة وإجنازات وطنية ال تنتهي
كتب : محمد الطوقي 

ارتقت دولـة اإلمـارات العــربيـة
املـتحدة، وهي تـستعد لـالحتفال
بـاليوم الـوطني الثـالث واالربعني
والذي يصادف الثاني من ديسمبر
املقبل إلـى مكانة مـتقدمة مـرموقة
بني أفضل الدول العصرية احلديثة
يف الـعالم مبـا حققته من مـنجزات
تنمـوية نـوعيـة شامـخة يف شـتى
اجملــاالت، ومبــا متـيـــزت به مـن
حضــور سيــاسي ودبلـومــاسي
واقتـصادي وإنـسانـي قوي عـلى
الـصعيـدين اإلقلـيمي والـدولي،
وحتـــرك ديـنـــامـيكـي نــشـط يف
التــواصل مـع جمـيع الــدول يف
قـارات العالم كـافة، وجنـاحها يف
بنـاء جـسـور متـينـة مـن التعـاون
الوثيق والـشراكات االستـراتيجية
الــسـيــاسـيــة واالسـتـثـمــاريــة
واالقـتـصـــاديـــة والـتجـــاريـــة
والـصنــاعيــة والتـكنـولــوجيـة
والعـلميـة والتـربـويـة والـصحيـة
وغيـرهـا، ممـا عـزز من مـركـزهـا

الريادي املرموق يف العالم.
وتأتي احـتفاالت االمارات باليوم
الـوطني وهي مستـمرة يف اإلثبات
للعـالم رؤيـة مـؤسّـسيهـا، يف أن
الـوحدة ال تستحـضر فقط القّوة،

بل تعزز االنسجام أيضاً .
وبعد الـسنوات الـثالثة واألربعني
أصبحـت التجـربـة الــسيــاسيـة
لالمــارات من إحــدى التجـارب

البارزة التي يتمّ االقتداء بها .
ويـوم الثــاني من ديـسمبـر لـيس
تــاريخ االحتفـال مبـرور الـزمن،
ألنه بـالنسبة لـشعب اإلمارات هو
يـــوم االحـتفـــال بـــاإلجنـــازات
الـضخمـة التي حتـقّقت سنـة بعـد

األخرى
وتبـوأت دولة اإلمـارات، بفضل
قيــادة الشـيخ خليفـة بن زايـد آل
نهـيان رئيس الـدولة املركـز الثاني
عـشر يف تقـرير الـتنافـسية الـعاملي
الذي صـدر يف مطلع شهر سبتمبر
املـاضي عـن املنتـدى االقتـصادي
العـاملي )دافوس( للعام )2014/
2015(، لـتقفــز بــذلك سـبعــة
مـراكـز يف تـرتـيبهــا يف التنـافـسيـة
الـكليـة القـتصـادهــا خالل سنـة
واحـدة فقـط، بعـد أن كــانت يف
املـركــز التــاسع عـشــر يف العـام
املــاضـي، وتـتفــوق علــى دول
كالدينمرك وكندا وكوريا اجلنوبية
يف إحـراز مراكز عـاملية مـتقدمة يف
العـديــد من املـؤشـرات، حـيث
حلت يف املـركـز األول عـامليـاً يف
األمـن واالسـتقــرار وغـيــاب /
اجلــرميــة املـنـظـمــة/، وجــودة
الطـرق، والسـيطـرة علـى نـسبـة
التـضخـم واحتــواء آثــاره، ويف
املركـز الثانـي عامليـاً يف مشتـريات
احلكــومــة مـن التـكنــولــوجيــا
املتقـدمـة، ويف فعــاليـة اإلنفـاق
احلكومي، وجـودة البنية الـتحتية

يف قطاع الطيـران ويف قلة العقبات
التجارية.

وأكـد تقرير التنافـسية العاملي على
الدور الريـادي لدولة اإلمارات يف
املـنطقـة. وعـزا الفضل يف حتـسن
الـتقيـيم املـمنـوح لهـا إلـى عـدة
عوامل، من بينها الفوز باستضافة
معـــرض )اكــسـبـــو-2020(،
واعـتمــاد الــدولــة العــديــد من
املبادرات االسـتراتيـجية لـتحسني
مستوى الـتنافسيـة وعلى مختلف
الصعد. كما أكـد التقرير على أن
هـذه اجلهود تـؤتي بـالفعل الثـمار
املـرجـوة مـنهـا، خـاصــة علـى
مـستوى األطر املـؤسساتيـة والبنية
التحتيـة وتكنـولوجـيا املعلـومات
واالتــصـــاالت الـتــي شهـــدت
جمـيعهــا حتــسنــاً قــويــاً خالل

السنوات القليلة املاضية.
ونـوّه التقـرير إلـى أن التحـسن يف
تنـافـسيـة الـدولـة يعـكس الـتميـز
الالفـت يف نوعـية الـبنيـة التحتـية
الذي استحقت عليه املركز الثالث
عـامليـاً، وكـذلك ذات املـركـز يف
فعـاليـة أسـواق الـسلع، واملـركـز
اخلامـس عامليـاً من حيث قـوة بنية
االقـتـصــاد الـكلـي والفعــالـيــة

احلكومية.
وكانـت دولة اإلمارات قـد تبوأت
املركـز )19( يف تقريـر التنـافسـية
العــامليـة الـذي أصـدره املـنتـدى
االقـتـصــادي العــاملـي يف العــام
املــــــــاضـــي )2014/2013(،
واملـركــز )24( يف التقـريـر الـذي
صـدر يف العـام )2013/2012(
وهـو التقـرير الـذي حافـظت فيه
الدولـة وللعام الثامن على التوالي
علـى تـواجـدهـا عــامليـاً ضـمن
)االقتصادات القائمة على اإلبداع
واالبتكـار( التي يُعـرِّفهـا املنـتدى

بـأنهـا االقـتصـادات الـتي ميـكنهـا
احملــافظـة علـى مـستـوى أعلـى
لألجــــور والعــمل بــتخــطـيــط
استراتيجي لالرتقـاء بجودة احلياة

ومستويات املعيشة.
وتبـوأت دولـة اإلمـارات املـرتبـة
األولى بـني دول الشـرق األوسط
والـ36 عــامليــاً من حـيث أدائهـا
الشـامل للعـام 2014 يف مـؤشـر
االبتكـار العـاملي الـذي أصـدرته
جامعة كـورنيل واملعهد األوروبي
إلدارة األعمـال )انسياد( واملنظمة
العـامليـة للـملكيـة الفكـرية. كـما
اختارت املنظمـة العاصمة أبوظبي
)عاصمة لالبتكار العربي( بعد أن
تـبوأت املركـز األول بني العواصم
العــربـيــة، حـيـث سجلـت 76
اختـراعـاً دوليـاً خالل الفتـرة من
مـنـتــصـف العـــام 2010 إلـــى

منتصف العام ,2014
وتسعـى دولة اإلمـارات، يف هذا
اجملـال، إلـى إطالق أول مـسبـار
عـربي إسالمي إلى كـوكب املريخ
حتت إشـراف فريـق عمل وطني،
بعــــد أن أعلـنـت، يف مـبـــادرة
اسـتراتيجيـة أطلقها رئيـس الدولة
الشيخ خـليفة بن زايـد آل نهيان و
الشيخ محمـد بن راشد آل مكتوم
نائب رئـيس الدولة رئيس مجلس
الـــوزراء حـــاكـم دبـي يف شهـــر
سـبتـمبـر هـذا العـام، دخـولهـا
تكـنولوجيـا ارتياد الفضـاء وإنشاء

)وكالة اإلمارات للفضاء(.
وعـززت دولة اإلمـارات مكانـتها
املرمـوقة عـلى الـساحـة الدولـية
بفوزها هذا العـام باستضافة القمة
العامليـة للطاقـة يف العام 2019 يف
أبـوظـبي، وبـعضـويــة مجلـسي
)االحتـاد الـدولـي لالتـصـاالت(
للمــرة الثــالثـة علــى التــوالي،

وعضوية )مجلـس لوائح الراديو(
الذي يُعد أحد ارفع اجملالس ضمن
االحتاد، وكـذلك استضافـة املؤمتر
العـشــرين للـمنــدوبني املفـوضني
لالحتـاد الدولي لالتـصاالت الذي
سيعقـد يف العام ,2018 وكـانت
دولة اإلمارات قد فازت، يف إجناز
تــاريخي، بـاسـتضـافـة معـرض
)اكــسبــو-2020( العــاملي ألول
مـرة يف مـنطقـة الشـرق األوسط،
والذي سينظم يف دبي، ويُعد أكبر

حدث عاملي من نوعه.
وقــــد حتققـت هـــذه املـنجـــزات
التنمـوية النـوعية الـشاملـة بفضل
القيـادة احلكيـمة الـرشيـدة بقـيادة
الشـيخ خليفـة بن زايـد آل نهيـان
لـلمسـيرة االحتـادية، واالنـسجام
والتنـاغم مع أخيه الـشيخ محـمد
بن راشـد آل مكـتوم نـائب رئـيس
الـدولــة رئيـس مجلـس الـوزراء
حـاكـم دبي، و أعـضــاء اجمللـس
األعلى لالحتـاد حكام اإلمارات،
وبـتـضــافـــر جهــود املــواطـنـني
وتالحمهـم مع قيادتهـم اخمللصة،
وثقتهـم املطلقـة فيهـا، كمـا أكـد
ذلك تقـريــر التنـافـسيـة الـدوليـة
لـلمـنتــدى االقتـصــادي العــاملي
)دافــــــوس( لـلعــــــام 2013-
2014(، الـذي صنّف الـدولة يف
املـركز الثـالث عامليـاً يف مؤشـر ثقة
املواطـنني بالقادة السـياسيني فيها،

من بني 148 دولة يف العالم.
كمــا صنّف تقـريـر املـسح الثـاني
لألمم املتحـدة ملـؤشـرات الـسعـادة
والـرضا بني شعـوب العالـم للعام
2013، دولـة اإلمارات يف املـركز
األول عربيـاً والرابعة عشـرة عاملياً
الـتي حـقّقت الـسعـادة والـرضـا

ملواطنيها.
وأكـد املهنـدس سلطـان بن سعـيد

املـنـصـــوري وزيـــر االقـتـصـــاد
االماراتي، يف هذا الـسياق، على
أن االقـتصاد الـوطني شهـد نهضة
شــاملـة يف كـافــة القـطـاعـات،
وتعــاظم دوْر دولـة اإلمـارات يف
املـشهد االقتصـادي العاملي بفضل
اإلجنازات احمللية والـدولية، وعبر
إطالق املــشــــاريع واملـبـــادرات
الطموحـة يف شتى اجملاالت، الفتاً
إلــى أن النــاجت احمللـي اإلجمــالي
لـدولـة اإلمـارات ارتفع من 542
ملـيـــون درهـم يف العـــام 2004
ليصل إلـى تريـليون و540 مـليار
درهـم يف العــــام 2014، أي أنه
تضــاعف ثالث مـرات يف عـشـر

سنوات.
وكـان املـؤسـس الـشيخ زايــد بن
سلـطان آل نـهيان قـد أجنز بحـنكة
وحكمـة وصبـر واقتـدار وعطـاء
سخي، مـرحلـة التـأسيـس بكل
حتديـاتها، وانتقل بدولة اإلمارات
مـن الصفـر إلــى عصــر التقـدم،
ووضعهـا، يف زمـن قيـاسـي بكل
املقــاييـس الــدوليــة، يف مصـافّ
الـدول املتـقدمـة التـي يُشـار إليـها

بالبنان يف العالم.
ويُعـد الـشيـخ خليفـة بن زايـد آل
نهيـان مـن القيــادات التــاريخيـة
املـشهود لها بـالعطاء والـبذل على
مـدى أكثر من 45 عاماً من العمل
الوطـني يف خدمة الوطن واملواطن
وأجنز، بهمة وكفاءة ودرجة عالية
من املسؤولية الوطنية، كافة املهام
الــصعـبـــة الـتـي أوكلـت إلـيه يف
مختلف املـناصـب الرئـيسيـة التي
شغـلها خـالل مراحل بـناء نهـضة
إمــارة أبــوظـبـي ومـن ثـم دولــة
اإلمارات العـربية املتـحدة، حيث
تـرك بصمات واضحـة للمنجزات
التـي حتققت والتي أصبحت تُمثل
الـيوم شواهد ومعـالم بارزة لتقدّم

اإلمارات وازدهارها.

واعتمـد الشيخ خليفـة بن زايد آل
نهيــان رئيـس الـدولــة يف قيـادته
ملقـاليد احلكم، نـهجاً يستـند على
استـراتـيجيـات محـددة الغـايـات
واألهــداف واملقــاصــد، وعلــى
منـهجية علـمية وخـطط مؤسـسية
مـبرمجـة وعطـاء سخي يف العمل
الـــــوطــنــي، إلعالء صـــــروح
اإلجنـازات الهائلـة التي حتققت يف

مرحلة التأسيس.
ووضع يف تـوجّهـاته لتـطبيـق هذه
االستـراتيجيـات، حتقيـق رفاهـية
املواطن وسعـادته ورخائه يف سُلم
أولـويــاته وشغْله الـشــاغل، من
خالل تــوفيــر أرقــى اخلــدمــات
وخـاصــة يف قطـاعـات الـتعلـيم
والـصحـة واإلسكـان والـرعـايـة
االجتماعيـة وغيرها من املتطلبات
الضـروريــة التي تـؤمّـن له احليـاة
الكـرمية واملـستقـبل اآلمن ألبنـائه

واألجيال املتعاقبة.
وأعلن الرئيس االماراتي، يف هذا
الــسيــاق، يف خـطــابـه يف اليــوم
الوطني الـرابع والثالثني يف األول
من ديـسـمبـر 2005، بـرنــامج
)التمكني( السـياسي واالقتصادي
واالجتمـاعي والعلمـي والثقايف.
وحـدد فيه مـرحلـة التمـكني بفتح
اجملـاالت كـافـة أمـام املـشـاركـة
الـشعبـية ألبـنائـه املواطـنني وبنـاته
املـواطنـات، بـإعالن تـفعيل دور
اجمللس الـوطني االحتـادي ومتكينه
ليكـون سلطـة مسـاندة ومـرشدة
وداعمـة للـسـلطــة التـنفيـذيـة،
ولـيكــون أكبـر قـدرة وفــاعليـة
والتصـاقاً بقضـايا الـوطن وهموم
املـواطن، لتـترسّخ قـيم املشـاركة
احلقّـة ونهْج الـشــورى من خالل
مسار مـتدرج منظم، يـبدأ بتفعيل
دوره عـبــــر انــتخــــاب نـــصف

أعضائه.
ومت، بالفعل، إجنـاز هذه املـرحلة
التـاريخية بنجاح بإجراء انتخابات
حــرة مبـاشــرة لنـصف أعـضـاء
اجمللــس يف دورتني مـتتــاليـتني يف
العـــــام 2006 والعــــام 2011
مبشـاركـة فـاعلـة للمـرأة –ألول
مـرة- أسفـرت عن فـوز مـرشحـة

واحدة يف كل دورة.
وكـان الرئيس االمـاراتي قد أطلق
يف مختلف مراحل قيادته للمسيرة
االحتـــاديـــة الــشـــامخـــة عـــدة
استـــراتيـجيــات وبــرامج عـمل
ومبــادرات وطـنيــة، مـن بيـنهــا
)استــراتيـجيـة املـسـتقـبل( الـتي
أطلقها يف العام 2007 وشدد فيها
على دور القـطاع اخلاص كشريك
كامل يف عـملية التـنمية الـوطنية،
مـؤكـداً .. "إننـا جـميعـاً، سـواء
انتمينا للقطاع احلكومي أو القطاع
اخلــاص أو مــؤســســات الـنفع
العـالم، شـركاء يف احلـفاظ عـلى
هذا الوطن وتعزيـز مسيرة وصون

هويته وحماية مكتسباته"..
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Lebanon لبنان
هل تصدق نبؤة نصر اهلل بأن هناك معركة فاصلة بني حزب اهلل وإسرائيل؟

املارد الشيعي يخرج من القمقم
عرض/ أحمد التالوي

عبــر تــاريخ لـبنــان الــسيـــاسي
واالجتمـاعي، كـان لشـيعته دور
بـارز يف رسم صـيرورات وحـركة
اجملتمع، وكانت لهم كلمة الفصل
يف الـكثيـر مـن القضـايــا املصيـريـة
واملفصليـة، وخصوصًـا تلك التي
مست جوهر األمن القومي للدولة
اللـبنــانيــة، مثل احلــرب األهليـة

والصراع مع إسرائيل.
ويُعتبر حزب اهلل اللبناني أحد أبرز
"الظواهر" الـسياسية واالجـتماعية
التي تعـبر عن هـذه احلالـة؛ حيث
كــان هــو الــواجهــة األهم، ويف
بعض األحيان الـوحيد، يف التعبير
عـن املقــاومــة اللـبنـــانيــة ضــد
إســرائـيل، يف غـضـــون العقــود
الـثالثــة األخـيــرة، وأحــد أهـم
الفاعلـني السياسيني واجملتمعيني يف

الداخل اللبناني أيضًا.
وبني أيـدينـا كتـاب بعنـوان "املارد
الشيعي يخـرج من القمقم.. 30
عـامًـا مـن الصـراع بني حـزب اهلل
وإســرائيل" للـصحفـي األميـركي
نـيكــوالس بالنفـورد، يقــدم فيه
تـشريحًا اجتماعيًّـا وسياسيًّا حلزب
اهلل ودوره يف لـبنــان منـذ اإلعالن

عن تأسيسه قبل ثالثة عقود.
ويـركــز فيه بالنفـورد، من خالل
فـصوله األحد عـشر، على ثالثني
عـامًـا مـن الصـراع بني حـزب اهلل
وإسرائيل، وإسـتراتيجـيات عمل
احلــزب سيــاسيًّـا وعـسكـريًّـا،
وخصوصًا يف مرحلة ما بعد حرب
الـــصـــيف 2006، وكــــــذلـك
املسارات الرئيسية التي استطاع من
خاللهـا حـزب اهلل كـسب قلـوب
وعقول الكـثير من شـرائح اجملتمع
اللـبنـانـي، وخصـوصًــا البـرامج

االجتماعية والرعائية.
يبـدأ الكتــاب بتنـاول إرهـاصـات
ظهـــور حـــزب اهلل، وجـــذوره
االجـتمـاعيـة، من جهـة أنه كـان
أحد نـواجت اجلهود الـتي قامـت بها
شخـصيــات مثل اإلمـام مـوسـى
الصـدر واإلمــام محمـد حـسني
فضل اهلل يف حشد الـطائفة الشيعية
يف لبنان، يف مواجهة بعض املظالم
االجتماعيـة والسياسية التي كانت
تـتعــرض لهــا، مـثل تهـميـشهــا
اقتصاديًّا واجتمـاعيًّا، وعدم نيلها

حلظها من الوظائف العامة.
وكانت نقطة البدء الرئيسية لتفكير
الــشيعـة يف خلـق جبهـة مـوحـدة
لهـم، يف مــارس/آذار مـن عــام
1974، إثـر احلشـد الكبيـر الذي
قــام به اإلمــام مــوســى الـصــدر
للـشـيعـة يف االحـتفـال بـذكـرى
أربعينية اإلمـام احلسني )رضي اهلل

عنه( يف هذا العام.
كمـا أن هنـاك عـددًا من العـوامل
التي رسمـت مسار حـركة الـشيعة
يف لـبنـان يف تلـك الفتــرة، وهي:
احلــرب األهليـة اللـبنــانيـة، ومـا
رافقهــا مـن تـــدخل عــسكــري
ســوري، والثــورة اإلسالميـة يف
إيـران، وبـدء قيـاداتهــا يف البحث
عن مـسارات لنـشر فكـر الثورة يف
احملـيــط العــــربــي واإلسالمـي،
وأخـيــــرًا الــصـــــراع العــــربـي
اإلســـرائيـلي، واالجـتيــاحــات
اإلسرائيلية املتكررة للبنان، والتي

انـتهت بــاالحتالل الـشـامل عـام
1982

ويـتتبع املـؤلف يف اإلطـار اخليـوط
األولـى لتـأسـيس حـزب اهلل، من
خـالل رسم مسارات حـركة رموز
وقيـادات احلـزب، مــا بني لـبنـان
والعـــــراق وإيـــــران يف أواخـــــر
الـسبعـينيـات، ومن بـينهم حـسن
نـصــر اهلل األمـني العــام احلــالـي
للحزب، وعباس املوسوي األمني
العام الـسابق له، ومحمـد يزبك،
والـذين كانوا مهتـمني بلقاء زعماء
الثـورة اإليـرانيـة، من أجل طـرح
فكرة تـأسيس مقـاومة شيعيـة ضد

إسرائيل.
واستفـادت الفكـرة مـن االجتيـاح
اإلسرائيلي الثاني للبنان يف يونيو/
حزيران من عام 1982، من أجل
إبعـاد منظمـة التحريـر الفلسطـينية
عن لبنـان، وفرض نظـام مسيحي
مـوالٍ إلسرائيل يوقع معها معاهدة

سالم.
ويف الـفتـــرة التـــاليــة لالجـتيــاح
اإلسـرائـيلي للـبنـان، مت تـأسيـس
املنظمة التي كانت نواة حلزب اهلل،
والتـي أُريد لها أن تكـون مستقلة،
وتسـتند علـى املرجعيـة اإلسالمية
بـــشـكل كــــامـل، بعـيــــدًا عـن
األيديولوجيات القومية التي كانت
ال تـزال سائـدة يف لبنـان واملنطـقة
العربية يف ذلـك احلني. ويف البداية
لم يكن لهـا اسم، ولكـنها كـانت
تتخذ من اآلية القرآنية الكرمية "فَإِنَّ
حِـزْبَ الـلَّهِ هُمُ الْغَـالِبُـونَ" شعـارًا
لهــــا، ويف مــطـلع عــــام 1984
حملـت املنظمـة اسم "حزب اهلل"،

بقيادة موسوي.
وحـاولت املنظمـة الوليـدة التعاون
مع املقـاومـة الـسُّنِّيـة املـوجـودة يف
جنـوب لبنـان، الـذي كـان بعض
شــيعــته يــتعــــاون مع االحــتالل

اإلسرائيلي يف املنـاطق التي أقامت
فيها إسـرائيل احلزام األمني. ونفذ
حزب اهلل يف ذلك الوقت مجموعة
من العـمليـات استهـدفت مـراكـز
لـلجيـش اإلســرائيلـي يف جنـوب
لـبنان، من بينهـا عملية تـدمير مقر
احلاكم العـسكري يف صـور، التي

قتل فيها 75 إسرائيليًا.
أمـا التحـدي األكبـر الـذي واجهه
حـــــزب اهلل يف ذلـك الـــــوقـت،
النصف الـثانـي من الثمـانينـيات،
فقد جـاء من سـوريا وحلفـائها يف
لـبنــان، وخصـوصًـا حـركـة أمل
بـزعامة نبيه بـري؛ حيث لم ترض
سـوريـا حــافظ األســد عن هـذا
املـستـوى مـن التغلغل اإليـراني يف
اجملـتمع الـشـيعي اللـبنـانـي، وعن
سلـوك حـزب اهلل املـؤيـد حلـركـة
فتح؛ إذ دعم احلزب الفلـسطينيني
يف اخملـيمــات بــالــسالح، ودخل
صـراعًا مع حركـة أمل يف اخمليمات

إلضعافها.
ومن ثَمَّ تعـرض احلزب لهجـمات
متكررة من جانب القوات السورية
يف بيــروت ومنـاطق أخـرى، مع
وضـوح معـاداة حــزب اهلل أيضًـا
للـواليات املتحدة التـي كان النظام
السوري يف ذلك الوقت يحاول مد
جسـور عالقـات معهـا، وانـتهت
هـذه املـرحلــة من تـاريخ احلـزب
بـاغتيـال عباس املـوسوي، األمني
العـــــام األول لـلحـــــزب يف 16
فبـراير/شـباط 1992، وتـنصيب
حــسن نـصــر اهلل أمـينًــا عــامًّــا

للحزب.
صواريخ الكاتيوشا

ويـتتـبع الكـاتب يف هـذه املـرحلـة
مسـارَين أساسيَّني للـتطورات التي

مــر بهــا حــزب اهلل، عــسكــريًّــا
وسيـاسيًّا؛ حيث كان حزب اهلل قد
بــدأ يف تـلك املـــرحلـــة يف العـمل
السياسي العـام من خالل املشاركة
يف االنـتخابات التـي جرت يف لبنان
يف سنـوات مـا بعـد انتهـاء احلـرب

األهلية.
يف هـذه املــرحلـة، بُـذرت بـذور
العدوان الـذي وقع علـى لبـنان يف
عـــام 1996 ردًّا علـــى اغـتـيـــال
املــوســـوي، عمــد احلــزب إلــى
استهـداف مــؤسسـات إسـرائـيليـة
ويهودية يف العالم، وقام ألول مرة
بـاستخدام صـواريخ الكاتيـوشا يف
قصف شـمال إسـرائيل، ممـا قلب
معـادلة الصراع متـامًا بني حزب اهلل

وإسرائيل.
كمـا أن ثمة عـامالً مهمًا يـشير إليه
الكــاتب يف هــذا الــسيــاق، دفع
رئيس احلكـومة اإلسرائيلي املؤقت
يف ذلك احلني "شيـمون بـيريـز" إلى
شن العـدوان علـى لـبنـان، وهـو
املـتعلق بـاألوضـاع الـسيـاسيـة يف
إســرائـيل، والـتي تـلت اغـتيــال
إسحق رابني علـى يـد عـنصـر من
الـيمـني املتـطـرف؛ حـيث كــانت
إسرائـيل يف حالـة غيـر معتـادة من
التوتـر بسبب واقـعة االغتيـال غير
املـعتـــادة يف التــاريخ الــسيـــاسي

اإلسرائيلي.
كمـا كان بيريـز الطامح إلـى رئاسة
الوزراء يف إسرائيل، يعـد الناخبني
بـتحـقيـق األمن، ومـن ثَمَّ كــانت
صــواريخ حــزب اهلل مــوجهــة يف
الـصمـيم إلـى حملـته االنتخـابيـة
وإلى اجلـبهة الـداخليـة بأكـملها يف

إسرائيل.
ويـتتبع املـؤلف تطـورات األوضاع
الـسياسيـة وامليدانيـة على مـستوى
جبهة اجلنوب اللـبناني وصوالً إلى
احملطـة التـي اتخذت فـيها إسـرائيل

قرار اخلـروج من جنـوب لبـنان يف
ربيع عام ,2000

ويقــــول بالنفــــورد يف ذلك: إن
العــــــوامل األهــم -بجـــــانــب
التطـورات امليـدانيـة التي كـان من
ة التي جنح أهمهـا عملـية أنـصاريَـّ
حـزب اهلل فيهـا يف تـصفيـة وحـدة
الـعمـليــات اخلــاصــة يف القــوات
الـبحرية اإلسـرائيلية "شـاييطيت"-
كانت الضغـوط السياسية الداخلية
والـرأي العـام يف داخل إسـرائيل،
الـذي كـان يـرى أنهـا تـدفـع ثمنًـا
بشـريًّـا وسيـاسيًّـا بـاهظًـا نـتيجـة

احتاللها للجنوب اللبناني.
جنوب لبنان

ويف هذا اإلطـار، يرصـد الكـاتب
عـددًا من املعـالـم التي كـانت قـد
بـدأت تطـرأ علـى جبهـة اجلنـوب
اللـبنـــاني، ومـن بيـنهــا تــراجع
مـستـوى معنـويـات جيـش لبنـان
اجلنـوبي العميل إلسـرائيل، الذي
كان يـسيطر علـى اجليب احلدودي
احملتل، وارتفـاع الكلفـة الـبشـريـة
والسيـاسية لعمليـات إسرائيل ضد
حـــــزب اهلل.ولـكــن اخلـــــروج
اإلسرائيلي من اجلنوب اللبناني لم
يعنِ حل مختلف املشكالت ما بني
حـزب اهلل وإسـرائيل؛ إذ إنـه فقط
كـان مـرحلـة من مـراحل الصـراع

الذي استمر بصور أخرى.
ويـورد املــؤلف يف هـذا الــسيـاق
مجمـوعـة مـن التعـليقـات الـتي
وردت علـى لـســان األمني العـام
حلــزب اهلل حسـن نصـر اهلل وعـدد
مـن مقـــاتلـي احلـــزب، بــشـــأن
تـوقعاتهم بالنسبـة حلرب قادمة بني
احلزب وإسـرائيـل، وهو مـا حتقق

يف عام 2006
ويشير بالنفـورد إلى أن التطورات
العسكـرية على اجلبهـة اللبنانية مع
إسـرائيل، تزامنت يف هـذه املرحلة
مع عــامل مـهم حتـكم فـيهــا ويف
وتيرة تصعيـدها أو تخفيفها، وهو
انتفـاضـة األقصـى الثـانيـة، التي
اندلعت يف سـبتمبر/أيلول من عام
2000، وفــرضـت الكـثـيــر مـن
القيود السيـاسية على حركة حزب
اهلل يف جـبهــة شـبعــا؛ حـيث رأى
رئيـس السلطة الفلـسطينية يف ذلك
احلني، يـاسر عرفـات، أن تسخني
جبهـة اجلنـوب اللبنـاني من شـأنه
صــرف األنظــار عمـا يحـدث يف

األراضي الفلسطينية احملتلة.
وبجانب عـامل انتفاضة األقصى،
ظهــر هنـاك عــامل آخـر شـديـد
األهـمـيــة أثـــر علــى حــزب اهلل
وخططه العسكرية يف تلك الفترة،
وهـو أحـداث احلـادي عـشــر من
سـبتـمبــر 2001؛ فقــد مت وضع
احلــزب علــى الئحــة اإلرهــاب
األمـيــركـيـــة، ووضع عــدد مـن
قادته، وعـلى رأسهم عمـاد مغنية
والـطفـيلـي، علــى قـــائمـــة أهم
املـطلـــوبني لــدى أجهـــزة األمن

األميــركيــة، كمــا وضعت وزارة
املـال األميركية نصر اهلل وفضل اهلل
علـى قـائـمتهـا اخلـاصـة بتـجميـد
األصول املـاليـة للعنـاصر املعـادية

للواليات املتحدة.
بعـد ذلك، يتنـاول الكـتاب قـصة
احلرب التي اندلعت يف يوليو/متوز
مـن عـــام 2006، الـتـي بـــدأت
بعملـية قـام فيهـا حزب اهلل بـأسر
جنــديَّني إسـرائـيلـيني، مـن أجل
مبادلتهـما بآخر األسـرى اللبنانيني
لــدى إســرائـيل.ويــركــز علــى
مجريـات العمليـات العسكـرية،
ـد فيهـا حــزب اهلل من والـتي صعَـّ
استخـدامه لصـواريخ الكـاتيـوشا
ضــد إســرائـيل، وبــشكل طــال
العمق اإلسـرائيلي، حتـى بالقرب
من تل أبـيب، يف العفـولـة، وهي
أبعــد نقـطــة وصلـتهــا صــواريخ
احلزب خالل احلـرب، مع التهديد
بقـصف تـل أبيـب، ويف املقــابل،
دمـرت إسرائيل الـضاحية اجلـنوبية
لـبـيـــــروت، معـقل حــــزب اهلل

الرئيسي.
ويقول املؤلف: إن إسرائيل خالل
احلـــرب ركـــزت علـــى أمـــريـن
ـني، بخالف اسـتعـــادة أســـاسـيَـّ
اجلنـديَّني األسـيرَيـن؛ األمر األول
هـو تـدميــر مقنن للـبنيـة التـحتيـة
الـلبنـانيـة واستخـدام العنف ضـد
املــدنـيـني، مـن أجـل خلق بـيـئــة
سياسيـة معادية حلـزب اهلل يف لبنان
تقيـد يـده يف أي حتـرك عـسكـري
مـستقبلـي ضد إسـرائيل، والثـاني
هـو تدمـير مـراكز الـبنيـة التحتـية
العسكـرية واإلداريـة حلزب اهلل يف
بيــروت، ويف عيتـا الـشعب علـى

احلدود مباشرة مع إسرائيل.
تبعات على حزب اهلل

بـعد ذلـك يتنـاول الكتـاب تبـعات
احلـرب على حـزب اهلل يف الداخل
اللـبـنــانـي، والـتحــوالت الـتـي
شهـدتها الـتحالفـات السيـاسية يف
لبنان يف مـرحلة ما بعد هدوء جبهة
اجلنوب، واشتعال جبهة الداخل،
كمـا يف مايو/آيـار 2007، بسبب
احلــسم العـسكـري الـذي قـام به
حـــزب اهلل ألزمتـه مع احلكــومــة
اللبنـانية يف قـضية شبكـة اتصاالت

احلزب.
والــســــؤال املهـم الــــذي ميكـن
اســـتـخـالصـه مـــن خـالل كـالم
املـؤلف يف نهايـة هذا الكـتاب هو:
هل كـــانـت حـــرب 2006 هـي
احلـــرب األخيـــرة بني حــزب اهلل
وإســرائـيل، أم ســوف تـصــدق
تـنبـؤات حـسـن نصــر اهلل -كمـا
صـدقـت تنبـؤات قيـادات احلـزب
قبل حـرب 2006- بـأنه ال تـزال
هنـاك معـركـة أخيـرة بني احلـزب
وإسرائيل، ولكنها سوف تكون يف
إطار إقليمي أوسع، قد يغير شكل
الــسيـاسـة يف الـشــرق األوسط،
ويــــؤدي إلــــى وضـع نهــــايــــة

إلسرائيل؟!
الزمن وحـده هو الكفيل بـاإلجابة
عن هـذا السـؤال املهم، مع وضع
التداعيات الضخمة لربيع الثورات
العـربية علـى امليزان اإلستـراتيجي
لكال طــريف معـادلـة الـصـراع يف

االعتبار.
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Iraq          العراق
 تشكل 10 يف املائة من مجموع سكان البالد، ضحية عنف غير مسبوق قد يؤدي إلى زوالها!!

األقليات يف العراق.. وبداية دولة املكونات
بغداد - حمزة مصطفى - رغم أن
األقليات الدينية والعرقية تبدو هي
الـضحيــة املبـاشـرة لـلصـراعـات
السياسية واملـذهبية يف العراق لكنه
وطـبقـــا ملـــا يـــراه الـبـــاحـثـــون
املتخـصصـون يف هـذا الشـأن فـإن
العراق كبلـد عرف بتنـوعه الديني
واإلثـني واملـذهـبي سـيكـون هـو
اخلـاسر األكـبر بـسبب نهـاية مـبدأ
الـتنـوع الـذي عــرف به وبـدايـة
الـتقــسيـم احلقـيقـي للـبلــد. وإذا
كـانت دمـوع النـائبـة يف البـرملـان
العـراقي عن الطائفة اإليزيدية فيان
دخيل وهي جتهش بالبكاء على أثر
مــا جــرى لإليــزيـــديني يف جـبل
سنجار بـعد احتالل تنـظيم داعش
للموصل وامتداده إلى كافة مناطق
التنـوع اجلغرايف واإلثني هـناك وما
تـعرضـوا له من جـرائم كبـرى قد
نبهت العـالم إلى حقيقـة ما يجري
لهـذه الطـائفـة إال أن احلقيقـة التي
تبـدو غائبـة حتى اآلن أن مـستقبل
العراق كـبلد متنـوع حتى مبـكوناته
الكبـرى األسـاسيـة الـ3 "الـشيعـة
والـسنـة واألكـراد" بــات يف خطـر

حقيقي.
البــاحث يف شــؤون األقليـات يف
العـراق سعـد سلـوم يلخص هـذه
املأساة السياسية واجملتمعية قائال إن
"العـراق بعد عـام 2003 انتقل من
دولة األمـة إلى دولة املكونات وقد
مت تقــسيـم اجملتـمع العــراقي إلـى
أغلبيات وأقليـات أو مثلما أسميها
أنــا جمـاعــات كبــرى وأقليـات
وأقـصـد بــاجلمـاعـات الـكبـرى
األكراد والشيعة والسنة التي بدأت
صـراعا مفـتوحـا لتقـاسم السلـطة
والثــروة بيـنمــا بقيـت األقليـات
خارج لعبة التقاسم هذه". وميضي
سلـوم يف شـرح أبعـاد مـا حـصل
وتوابعه ونتائجه املستقبلية قائال إن
"مـا ترتـب على ذلـك أمر يف غـاية
اخلطـورة وهـو مـا ميكـن أن أسميه
إعـادة االنتشار بحيـث تكون هناك
هويـات صافـية ولـيسـت متنـوعة
مثلما كـان عليه األمر يف املاضي"،
معتبـرا أن "التنـوع هو صمـام أمان
ضـــد مخـطـط تقــسـيـم العــراق
وبــالتــالي فــإنه إذا كـان الـتنـوع
عاصما من التفكك فـإن نهاية هذا
التنـوع تعـني نهـايـة العـراق كبلـد
موحد يف املستقبل وقد ال يبدو هذا
املـسـتقـبل بـعيــدا مـن منـطلق أن
احلـديث عن التقسيم حـتى لو كان
مبسميـات تبدو طبيـعية ألول وهلة
مثل الفـيدراليـات وغيرهـا لم يعد
اآلن أمـرا غيـر طبيعـي مثلمـا كان
عليه األمـر من قـبل بل حتـى قبل
سنــوات قالئـل حني كــان هنـاك
مستوى من التنوع آخره كان سهل
نـيـنـــوى". ويـضــيف سلـــوم أن
"األقليـات يف العراق دفعـت الثمن
املبـاشــر للصـراع بـني الكبـار الـ3
الذيـن وزعوا السلطة حـتى ببعدها
الــرمــزي بـيـنهـم )اجلـمهــوريــة
والـــوزراء والـبـــرملـــان( بحـيـث
أصـبحـت حكــرا علــى الــسنــة
والـشيعـة واألكــراد ولكن هـؤالء
الكبار سوف يدفعون الثمن األكبر
يف املستقبل وهو عدم وجود عراق
مــوحــد". لكـن العــراق ال يــزال
يـصنف علـى أنه من أكـثر الـبلدان
العربيـة تنوعـا باألعـراق واألديان
والطــوائف القـدميـة واحلــديثـة.
فهنــاك الصـابئـة املنـدائيـون إلـى
جـانب املـسـيحيـني من الـسـريـان
االراميـني والكلـدان واآلثــوريني

واإليزيـديون. ومـن حيث التـنوع
فـإن األقليـات الدينـية والعـرقية يف
العـراق ال تشكل سـوى أقل من 3
يف املـائة مـن سكان العـراق غير أنه
طـبقــا ملــدونــات الـتــاريخ فــإن
مـساهـمتهم يف املـياديـن واجملاالت
اخملـتلفـة الــسيــاسيــة والفكـريـة
واالقتصادية واإلبداعية أكبر بكثير
من هــذه النــسبــة العـدديـة الـتي
تنـاقصـت كثيـرا خالل الـسنـوات
األخيرة وازدادت وتيرتها اآلن بعد
التاسع من يونيو )حزيران( 2014
عنـدمـا احـتلت "داعـش" املـوصل
والتـي يعدها الباحث العراقي سعد
سلـوم يف حـديـثه  مبثـابـة "املعـادل
العراقي ألحداث الـ11 من سبتمبر
)أيلــول( يف الــواليــات املـتحــدة

األميركية".
اضطهاد الكبار وتعايش الصغار!!
رغــم كل مـــا كــــان يقـــال عـن
املظلوميـات بحق أقوام ومـكونات
وأديــان عــراقـيـــة خالل احلقـب
الــزمنيــة السـابقــة ال سيمـا حقبـة
البعث التي استـمرت نحو 35 سنة
)1968 - 2003( فــإن املفــارقــة
الـكبــرى أن مفهــوم االضـطهــاد
واإلقصاء والتهميش تغير كثيرا بني
زمنـني. ففـي تلك احلـقبــة كــان
الشعور السـائد باالضـطهاد يشمل
مكونني أساسيني من املكونات الـ3
التي يتـشكل منهـا اجملتمع الـعراقي
وهمـا الشيعة واألكـراد حني كانت
السلطة توصف بأنها سنية الطابع.
وبينـما كـان احلكـم يف العراق مـنذ
عام 1921 وحـتى سقـوط النـظام
الـعراقـي السـابق عـام 2003 كان
يدافع عن فكـرة قوامهـا أن العراق

كـان دولـة أمـة. لـكن بعـد عـام
2003 أصــبـح العـــــراق دولـــــة
مكونات. وبينما وجدت األقليات
يف احلقب املاضية نوعا من التعايش
مع الـكبـار بـسـبب قـوة الـسـلطـة
والقــانــون فــإن شعــور الـشـيعــة
واألكــراد مـن تهـميـش وإقـصــاء
وظلـم إمنــا هــو نــاجت عـن عــدم
حصولـهم على ما يوازي حجمهم
علـــى صعـيـــد الــسلـطـــة بـكل
تـفرعـاتهـا. لكن بعـد عام 2003
ومع تغييـر معادلة السلـطة والدولة
إلى دولـة املكونـات فإن األقـليات
بقيت على الهامش ال سيما بعد أن
باتت حجوم الكتل حتسب نتائجها
علـى أساس ما يحـصلون عليه من
مقاعد نيابية حتدد حصة كل مكون
من الـوزارات واملـؤسـسـات ومـا
يتـرتب عليهـا من مغـامن ومغارم.
ويف الوقت الذي فتك فيه اإلرهاب
ال سـيما إرهـاب "القاعـدة" بجميع
العراقـيني طوال الـسنوات املـاضية
فــإنه كـلمــا طــورت "القــاعــدة"
أســالـيب عـملهــا وصــوال إلــى
"داعــش" الـتـي أعلـنـت اخلالفـــة
اإلسالمـية فـإن األقليـات هي التي
نـالهـا الـنصـيب األوفــر من هـذا
االضطهـاد رغم التعـاطف الدولي
معهـا. لكن هـذا التعـاطف اتخـذ
شكال واحدا يكاد يكون هو األبرز
وهو تـشجيع الهجرة والنزوح وهو
مـا يعني إفـراغ العـراق من سكـانه
األصليني )املـسيحـيون والـصابـئة
واإليـزيديـون سكـنوا الـعراق مـنذ
آالف الــسنـني وبنــوا حـضــارات

كبرى مثل سومر وأكد وآشور(.
سهل نينوى.. اآلمال الضائعة

طـبقا للتـوزيع الدميغـرايف لألقليات
الــدينيـة والعـرقيـة يف العـراق فـإن
املنـاطق الـشمـاليـة من البالد تـكاد
تكـون هي املعقل الرئيـسي ال سيما
املسيحيون )الكلدان واآلشوريون(
واإليـزيديـون بينـما يـتركـز وجود
الصابـئة املندائيـون )تقدر أعدادهم
اآلن بأقل من 300 ألف نـسمة( يف
املـنطقـتني الــوسطـى واجلنـوبيـة.
وبينـما كـانت هـذه األقليـات حتث
اخلطـى نحـو تـشكيل محـافظـة يف
منـطقــة سهل نـينــوى حتـت اسم
"محـافظـة سهـل نينـوى" مـثلمـا مت
اإلعالن عنه العام املاضي فإن ذلك
كـان قـد جـاء يف إطـار البـحث عن
منـطقــة آمنـة لهــذه األقليـات ممـا
يعـانـونه مـن اضطهـاد الكبـار لهم
وذلـك بغـمـط حقـــوقهـم وعــدم
مـنحهم مـا ينـسجـم مع مكـانـتهم
وأهمـيتـهم مـن حقــوق. ومع أن
عمليـات تفجير كـنائسـهم وأماكن
عـبــــادتهـم كـــانـت جـــزءا مـن
استراتيجيـة تنظيم القاعدة يف إفراغ
البالد مـن هذه املكونـات األساسية
فإنه مع سـيطرة تنظـيم داعش على
غالبية احملافظـات الشمالية والغربية
ويف املقدمة منهـا املوصل يف العاشر
من يونيو 2014 فـإن كل ما عملته
"القـاعـدة" بحق هـذه األقليـات لم
يـكن إال جــزءا يــسيــرا ممــا فـعله
"داعــش" أو يخـطــط لفـعله. ألن
عمليات احلـرق والتفجير كانت قد
طالت جميع الطوائف العراقية ولم
تقتصر علـى أقلية أو أكثـرية. لكن
استـراتيجيـة "داعش" مع األقلـيات
يف العـراق تبـدو مختلـفة بـالكـامل
ألنهــا تقــوم علــى منـطق اإلبـادة
الشـاملة. عضـوة البرملـان العراقي
عن املكـون اإليزيـدي فيـان دخيل

تلخص هذه املـأساة بالـقول إن "ما
حـصل لإليـزيــديني يف العـراق لم
يحــصل علـــى مـــر الـتـــاريخ".
وتضيف دخيل التي جنت من موت
محقق حـني سقطت الـطائـرة التي
كانت تقلهـا عند اصطـدامها بجبل
سجنـار حـيث كــانت تـنقل مـواد
إغـاثـة أن "الــشعب العـراقـي بكل
طوائفه ومكونـاته وقومياته تعرض
إلى أعتـى الهجمات اإلرهـابية من
الـشمـال إلــى اجلنــوب، لكن مـا
حصل لإليزيـديني لم يحصل على
مر الـتاريخ"، مشيرة إلى أن "النساء
اإليزيديات يبعن اآلن باألسواق يف
سـوريا واملـوصل". وتقـول دخيل
أيضـا إن "علـى األحــزاب والكتل
الـسيـاسيـة أن تنـتبه لهـذه املشكـلة
فالعـراق ينهـار وهنـاك شعب يـباد
وميحى فيما هم ينشغلون باحلكومة

ومن يترأس هنا وهناك".
ويف إطار البحث عن املناطق اآلمنة
واألخـرى األكثـر أمنــا يف بالد لم
يعد فيها مكان آمن ملكون أو طائفة
أو عـــرق أو دين فـــإن النـــائب يف
البـرملـان العــراقي عـن الصــابئـة
املنـدائـيني خـالـد الــرومي يـنظـر
للـمسـألـة من زاويـة نـسبيـة حيث
يقــول إنه "ليـس لـدى الـصــابئـة
املنـدائيني وجـود كثيف يف املـناطق
الـشمـاليـة من العـراق علـى غـرار
املـسيـحيني واإليـزيـديني والـشبك
وبالتالي فـإن مخاوفنا كأقلية تتركز
اآلن بـشـأن مـا إذا كـان )داعـش(
سـيتمـدد إلـى منـاطقنـا الـوسطـى
واجلـنوبيـة، حيث لنـا وجود كـبير
علـى قلـته يف بغـداد واحملــافظـات
اجلنوبية مثل العمارة"، موضحا أن
"لـدينـا عـائلـة صــابئيـة واحـدة يف

املوصـل متكنت من اخلروج قبل أن
حتصل التـداعيات األمنيـة بالكامل
كمـا كــانت لــدينـا عــائلتـان يف
الفلوجة وقد متكنتا من النزوح قبل
احتالل داعـش الفلوجـة". وأشار
الرومي إلـى أن "وضع األقليات يف
العـراق قـبل عـام 2003 اخـتلف
كثيـرا عن وضعهـا احلالـي يف إطار
مفـارقة الفتـة للنظـر، حيث إنه يف
الوقـت الذي كـانت فيه تعـيش يف
أمان طـاملا إنـها ال تخـالف النـظام
رغـم أنها كـانت مهمـشة أيـضا إال
أنهـا اليـوم ومع ظـواهـر االنفتـاح
والـدميقـراطيـة واحلـديث عـن نيل
احلقــوق تــدفع ثـمن مــواطنـتهــا
مــرتـني، مــرة بـتعـــرضهــا إلــى
االضطهاد العـرقي والديني والذي
حتـول اآلن إلى شـبه إبادة جمـاعية
وثـانيـا عـدم مشـاركتهـا يف القـرار
الـسيـاسـي". وبشـأن وجـودهم يف
الـسلـطــة اآلن يقـول الــرومي إن
"الصـابئـة املنـدائيني لـديهم مقعـد
واحد يف مجلس النواب، ومثله يف
مجلـس محافظـة بغداد"، مـبينا أن
"الـنائب الواحد ال يـتمكن من تلبية
متطلبات واحتياجات املكون الذي

ينتشر يف 14 محافظة عراقية".
ويـرى الرومي أن "تخصيص املقعد
الواحد مت من قبل القادة السياسيني
للكتل الكبرى وطالبنا أكثر من مرة
بـزيادة عدد املقاعـد إال أننا لم نتلق
أي استجـابـة من رئـاسـة البـرملـان
ومن رؤســـاء الكـتل الـكبــرى".
وأشـار إلــى أن "النــائب الـواحـد
يعـاني معانـاة كبيـرة داخل مجلس
النــواب ألنه ميثل مكـونـا كبيـرا له
متطلبـاته واحتياجـاته ويعمل على
تلبيتهـا، باإلضافة إلـى الصعوبات
الـتـي نـــواجههــا داخـل مجلــس
الـنواب"، مـوضحا أن "الـتنقل بني
14 محافـظة أمـر صعب للغـاية".
وبـني أن "أعبـاء كـبيــرة تقع علـى
الـنائب الذي ميثل الصابئة املندائيني
داخل مجلـس النــواب من خالل
عـمله يف اللجنـة اخملتـصة والـلجان

الفرعية األخرى  
والعمل علـى تشريع الـقوانني التي
تهم الـصابئة واألوقـاف والتواصل
مع رؤسـاء الـكتـل والنـشـاطـات
االجـتمــاعيـة األخــرى كل ذلك
يـشكل عـبئـا علـى النـائب الـذي
يـعمل مبفـرده علـى خالف الـكتل
الـنيابية األخـرى التي متتلك أعدادا
كبيـرة من النـواب". وبالعـودة إلى
منطقة سهل نينوى التي أريد لها أن
تكون محـافظة حامية لفكرة التنوع
الـديـني والعــرقي يف العـراق فقـد
بـدت وكـأنهـا هــدف أول لتنـظيم
داعـش عنـدمـا اجتـاح املـوصل يف
العــاشـــر من يـــونيــو املـــاضي.
وجغـرافيـا تقع هـذه املـنطقـة إلـى
شمـال وغـرب مــدينـة املـوصل.
وتتألف من 3 أقضية هي احلمدانية
والـشـيخــان وتلكـيف. ويعـتبــر

السهل املوطن التاريخي ملسيحيي 
العـراق، وهم يـشكلـون النـسبـة
األكبــر مـنه إلــى جـــانب وجــود
اإليـزيــديني والتـركمـان والـشبك
والعــرب. كمــا أن هنـاك وجـودا
للكنائـس العراقية الرئـيسية يف هذه
املنطـقة وهـي الكنـيسـة الكـلدانـية
الكاثـوليكيـة، الكنيسـة السريـانية
األرثوذكـسية، الكنيـسة السـريانية
الكـاثـولـيكيـة، وكنـيســة املشـرق

القدمية وكنيسة املشرق اآلشورية
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  Profile بروفايل

غوستاف لوبون املستشرق الذي أنصف العرب
Who is Gustave Le Bon?

د. هنادي الشوا

أشهــر املــستـشــرقني واملــؤرخني
وعلماء األنثـربولوجيـا الذين أولوا
اهتمـاماً بـالغا ًبـدراسة احلـضارات
الشرقـية على وجه العموم والعربية
واإلسالميـة منهـا خـاصــة ً،حيث
منحـته جوالته التي قام بها يف أوربا
وآسيـا وشمـال أفــريقيـا الفـرصـة
الكـتشاف هـذه احلضارات املـوغلة
يف القِدم. كمـا عُرِف عنه اهـتمامه
بــالـطـب الـنفــسـيـــو علـــى وجه
اخلـصــوص األســس الـنفــسـيــة
للشعوب وتُعتبر أبحـاثه اليوم مبثابة
مـرجعيـة يف علم الـنفس وخـاصـة
تلك التي تناولت سلوك اجلماعات
وكيفـية تأثير اجلمـاهير على الفرد.
نـذكر علـى سبيل املـثال ال احلـصر
كتابه األشهر سيكولوجية اجلماهير
الـذي حقق جنـاحـاً مـنقطع الـنظيـر
وجعل جنم غـوستاف لـوبون يلمع
يف األوســاط العلـميـــة، وكتــاب
"سيكولـوجيا اجلـماهيـر ـ دراسة يف
العقل اجلـمعي"الــذي حقق أعلـى

نسبة مبيعات.
أنثروبولوجيا الشعوب

ولد الـطبيـب غوسـتاف لـوبون يف
مقاطعـة نوجـيه لوروتـرويف فرنـسا
عام 1841، درس الـطب ومن ثم
توجه لالنتـربولوجيـا وعكف على
دارســات عـلم الـنفـس وخــاصــة
االجـتمـاعي، وكـان اسم لـوبـون
لوحده كافيـاً لتجد الصالون الثقايف
األسـبـــوعـي اخملــصــص له يـعُج
بـالشخصيـات املرمـوقة واملـؤثرة يف
اجملـتـمع. ولـم يقـتـصــر نــشــاط
غـوستـاف لوبـون على هـذا اجملال
فحـسب بل له إنتـاج غزيـر أيضاً يف
علم اآلثار واألنتربولوجيا. وجتدُر
اإلشارة إلى أن أبرز مؤلفات لوبون
تُـرجمت إلى العربـية من قبل عادل
زعيتر ونـذكر منهـا: روح الثورات
والـثورة الفرنسية، فلسفة التاريخ،
اليهود يف تاريخ احلضارات، اآلراء
واملعـتقـدات، حـضــارة العـرب،

السُنن النفسية لتطور األمم.
دور األخالق

يُـركز لـوبون يف دراسـاته على دور
املـبادئ واألخالق يف بنـاء احلضارة
يف حـني ال يعُــطي أهـميـــة كبُــرى
ألشكـــال احلكــومــات والـنُـظـم
الـسيـاسيــة. ولكن بـاملقـابل فـإن
صيــروة املبـادئ حــسب لـوبـون
تـشترط تطـورها حتـى تصبح جزءاً
مـن األخالق نفـسهــا، واحلضـارة
ترجـع يف النهايـة إلى عـدد محدود
مـن املبـــادئ التـي يجُـمع علـيهــا
األفراد. ومن أكثـر املبادئ تأثيراً يف
احلـضــارة املبـادئ الـديـنيـة، ألن
أعـظم احلـوادث الـتي مـرَت علـى
البشـرية عبـر التاريخ كـان منشـأها

االعتقاد الديني.
أمــا عن نـظــرته ملـزاج الـشعـوب
النفـسي والعقلي، فيـرى لوبون أن
هـذا األخير ال يـتكون فحـسب من
أفــراد اجملتـمع األحيـاء فقـط ، بل
علــى العكـس األمــوات ميُـثلــون
الـدور األعـظم يف حيـاة الـشعـوب
ألنهـم هم الـذين أسـسـوا عـوامل
سيـرهــا الالشعـوري. وهـذا مـا
أعجب فـرويـد وجعله يُـشيـد به.
ويفسر لوبون بنـاء على هذه الرؤية
احلروب بـني األمم يف التاريخ بسبب
اختالف أمزجـة الشـعوب النفـسية
والعـقليــة، فلكل أمــة فلـسـفتهـا
اخلاصة يف تفسـير الوجود واألسئلة
املتعلقـة به. ولهـذا يرى لـوبون أن
الـشعـوب املـتخلفـة ميتـاز أفـرادهـا

بـالتشابه يف طـريقة التكفيـر وتفسير
الوجود، أمـا األمم التي ترتقي سلم
احلـضــارة فـنالحـظ فـيهــا ازديــاد
الفـــروق بـني األفـــراد. إن هـــذه
الفـروق بال أدنى شك تُعـد من آثار

احلضارة والتطور.

غوستاف لوبون مع العرب
لعل أبرز تعـريف لغوستـاف لوبون
ميكـن أن تعثـر عليه حـينمـا تـبحث
عنـه هو اجلمـلة التـالية: غـوستاف
لوبـون املؤرخ الـذي لم يسـر على
خُطى معظم مؤرخي أوربا. فلماذا
لم يلتزم لـوبون بنهج سابقيه؟ ومن
يطلع علـى مؤلفات لـوبون وبقراءة
سـريعــة يكتـشف نـزعـته العلـميـة
احملــايــدة للـطــروحــات العــرقيــة
والعنصـرية املُسبقـة غير املبـنية على
مـشـاهــدات واقعيـة والـتي كـانت
سـائدة آنذك يف فـرنسا ويف مـقدمتها
نظريـات أرنست رينـان. لذلك لم
يكن هُمـه فعالً أن يسـير علـى نهجٍ
مخــالف بقـدر مـا كــان شغـوفـاً
بـــاكتـشــاف أســرار احلـضــارات
العـظيمـة التـي أثرت يف الـبشـرية.
ومن أجل ذلك قـام لوبون بجوالته
ليــرى ويكتـشـف بنفـسه فكـان له
بــالـفعل نـظـــرته اإلسـتـثـنــائـيــة
للحضـارات العـربيـة اإلسالميـة.
حيث زار لـوبون بـني عامي 1882
-1884 كل من: املغـرب واجلزائر
وتــونس ولـبنــان ومصـر وسـوريـا
وبغـداد وتركيا، و تعرف من خالل
زيـاراته علـى أوجه هـذه احلضـارة
وإسهـامـاتهـا علـى العـالم الغـربي
وتـأثيـرهـا فيه إلـى حـد اإلقـرار يف
كتـابه الشهـير حـضارة العـرب بأن
املـسلمني هـم الذيـن مَدَنـوا أوروبا
وليـس العكـس. ولهـذا فـأبـرز مـا
اهتـم به هــو البـحث عـن أسبـاب

انحطاط هذه احلضارة العظيمة.
اعتبـر احملايـدون غوسـتاف لـوبون
عـاملاً ومـؤرخاً يـستحق كل تقـدير
وثناء ومنهم الكاتبة األميركية أليس
وايــدنــر والبــروفيـســور سيــرج
موسكوفتشي وآخرين. بينما عزف
الكـثيــرون عـن متــابعــة أعمــاله
واتهموه مبحاباة العرب واملسلمني،
والالفت أن غـالـبيـتهم كـانـوا من
املتعصـبني ضد العرب. ونـذكر هنا
أهم االنتقـادات التي وُجهـت له ما
إزاء مـا عبـر عنه صـراحة ً يف كـتابه
حـضــارة العــرب، حـيث أعــرب
لوبون يف كتابه عن أسفه لعدم متكن
الغـافقي من الـوصول إلـى فرنـسا
وفتح أوروبـا ويـرى يف ذلك سـببـاً
لتأخـر نهضة أوربـا قروناً إضـافية.
وعلـى الــرغم مـن ذلك لم يـسلم
لـوبون من بعض العـرب واملسلمني
أنفـسهـم، حيـث لم تُــرق أعمـاله
لكـثـيــريـن وتعــرضـت بعـضهــا
لالنتقـادات ومردهـا االختالف بني
النظـرة الالهوتـية لهـؤالء والنـظرة

الواقعية التي متيز به لوبون.
قارئ احلضارات

امـتاز لـوبون بغـزارة نتـاجه العلمي
ولــذلك وكــان من أبـرز مـؤلفـاته
"حضارة العـرب" و "وسيكولـوجية
اجلمــاهيـر"، فـيمـا يخـص كتـاب
حـضارة العرب، أشاد لـوبون بأبرز
اخلصـائص الـتي متيـز بهـا العـربي
واملُسلِـم من مروءة وشجاعة وغيرة
وإكـرام الضيف وإغـاثة املـلهوف،

ورأى لوبون أن سر انتشار اإلسالم
يكمن يف وضـوحه كمـا يكمـن سر
قوته يف توحيده وما أمر به من عدل
ومـساواة وتهـذيب للنفـس. ولهذا
يــرى أن العــرب وإن تـــواروا عن
سـاحــة التـاريخ فــإن حضــارتهم
وديانـتهم ولغتهم وفـنونهم سـتبقى
حيـة ً. ولم يكتفِ لـوبون عنـد هذا
احلـد يف ذكـر فـضل العــرب علـى
الغـرب بل ذهب يف كتابه إلى إجراء
مـقارنـة بني املـزاج النفـسي العـربي
واملـزاج النفـسي اليهـودي مُنـحازا ً
لألول ومُـنـتقـــداً الـثـــانـي أشـــد
االنتقـاد.ويف وصف بـنُيـة العـرب
اجلسـديـة يقـول : إنهم مـربـوعـوا
القامة ذوو تكوين حسن وهم سفع
أي سُمر وجـباههم عـريضة عـالية
وحـواجبهم سـود منفصلـة وعينهم
كُحلٌ وأفـواههم جميـلة وأسنـانهم

منضدة.
سيكولوجيا اجلماهير

كتاب سيكـولوجيـا اجلماهيـر يُعتبر
مـن أهم الكُتـب يف القرن العـشرين
ومـن بني من أشـادوا به سـيغمـونـد
فرويد نفـسه الذي وعلى الرغم من
حتفظاته أشـاد بأهمية هذا املؤلف يف
كتـابه الالشعـور اجلـمعي واألنـا ،
واعـتبـر أن اهـتمـام لـوبـون بـدور
الالشعـور علــى احليــاة النفـسيـة
لألفـراد يجعل نظريـته النفسيـةتكاد

تقترمبن نظرية فرويد.
ركزَ لـوبون يف كتـاب سيكولـوجية
اجلـمـــاهـيـــر علـــى علـم نفــس
اجلمـاعــات، واستـرسل يف شـرح
أفكـاره اخلاصـة بأثـر اجلماعـة على
الفـرد، حـيث اعـتبـر أن القـرارات
الـتي تتخذهـا مجموعـة من األفراد
الذيـن يُصنفون كـأذكياء ال تختلف
كثيـراً عن الـقرارات الـتي تتخـذها
مجموعة أخـرى أقل ذكاءاً أو حتى
تلك الـتي تتميـز بالبالهـة، ويعزي
وجهة نظـره إلى أن اجلمـاهير جتمع
الصفات املتـدنية عنـد األفراد لتُنتج
يف احملصلة قرارات غبية. أي مبجرد
انـضمـام الفـرد إلــى مجمـوعـات
اجلماهير فإنه يخسر جزءاً من تعقله
ومدنيته ويتحول إلـى كائن غريزي
وهمجي والسبـب أن اجلمهور ميتاز
بعـاطفيته الـشديـدة. ويسـوق على
ذلك أمثلـة تاريخـية عـن أشخاص
كانـوا يتحلـون مبستـوى ال بأس به
من الـذكاء قـادهم انـسيـاقهم وراء
اجلـمهور إلـى حتولـهم إلى كـائنات

عفويـة بدائيـة المتلكأدنـى درجات
التحكم بعقالنيتها.

ويف مكـان آخــر يعُلِل لـوبـون نـزع
اجلماهيـر التدميريـة ملا تبنيه من نُظم
وعادات للـسبب ذاتـه أي العاطفـية
حـيث يـرى بـأن هنـاك نـزوع لـدى
الفرد لبناء النظام وآخر لهدمه، وال
يخفـى علـى أحــد أن احلضـارة ال
ميكن أن تُبنـى دون نظام ويـرى بأن
هذا هـو التحدي احلقيـقي للشعوب
أي قــدرتهــا علـى هــدم العـادات
والتقـاليـد من جهـة، والتقـدم نحو
األفضل، السـيما يف زمـن الثورات
حـيث تـسـود الفـوضـى والـدمـار
وبالتـالي ميكننـا قياس درجـة الرقُي
والـتحضـر يف أفـراد اجملـتمع مبقـدار
جناحهم يف هـذا التحدي. وهـذا ما
يفُـسر بـأن لوبـون ال يعُـطي أهمـية
كبيرة لتشكيل احلكومات والدساتير
بقدر مايعُوِل على األفراد أنفسهم،
فبالـنسبة له تبقى هذه األمور شكلية
وتستغرق زمناً طويالً واالحتفاء بها

اليعدو عن كونه وهماً.
التعليم و احلضارة

على خالف ما يعتقد به كثيرون فإن
الـتعلـيم بــالنـسبـة للـوبــون ليـس
بـالضـرورة أن يجعل مـن اإلنسـان
خلـوقاً أو سعيـداً ألنه وببسـاطة لن
يغُير غرائزه إلى حد كبيرٍ. وال ينُكر
بـالـطبع أثــر التعلـيم يف رفع سـويـة
الـشخـص املـتعلـم إال أنه يــرفـض
الـــربـط بـني مــسـتـــوى الــتعلـيـم
واألخالق. حيـث يُشيـر مجدداً يف
مؤلفه القـوانني النفسيـة لتطور األمم
إلـى دور األخالق قـائالً : الـشـأن
األول يف حياةِ األمم ألخالقِها وليس
لنُـظمهـا الـسيـاسيـة وال لألحـوال
اخلـــارجيــة وال لـلمـصــادفــات.
ويذهب لوبون إلـى أبعد من هذا يف
مـؤلفه اآلخــر متحـدثــاً عن مـوت
احلضارات بـالقول : إذا أمعنا النظر
يف أسبـاب سقــوط جمـيع األمم بال
استـثناء، وجـدنا اقـوى العوامل يف
انحـاللها هـو تغُيـر مزاجهـا العقلي
وصفاتهـا النفـسية بـسبب انحـطاط
أخالقهـا، ولـسـتُ اعلم أن دولـة
واحدة سقطـت النحطاط الذكاء يف
قـومهـا. ولهـذا نـراه يُـشـدد علـى
ضـرورة أن التعـليم الـذي ميكن أن
يُعَـول عليه لـيس الـتعليـم التلقـيني
االستهالكي بالـتأكيد إمنـا التجريبي
مـنه ألنه يصقل خـبرة الفـرد وينمي

ذهـنه. وعليه فليسـت قراءة الكتب
هـي مـن تُـــشكـل األفكـــار إمنـــا
العالقات احلسية بني األفراد نظراً ملا
تتُيحه من اكـتشاف خبـرات جديدة
وتعلـمُ طرق جـديدة حلل املـشاكل

ثم ابتكار احللول الحقاً.

من هو قائد اجلماهير
مـن قراءتنـا لسمـات القائـد حسب
لوبون جند أنه اسـتقى نظرته لسماته
من نظـرته للجماهيـر ككتلة بـشرية
تتـصـــرف بعفــويــة وبعــاطـفيــة
وغـوغائية، فـبالنسبـة له هناك دافع
غـريـزي لـدى اجلمـاهيـر يقـودهـا
لتـنصيب قـائد لهـا مبجرد جتـمُعها،
وهذا الزعيم لـيس من الضرورة أن
يكـون رجل حكيم أو عـالم ولكن
غـالباً يتم انتقاؤه بـناء على ممارساته
يف القيـادة. ويـستـأنف القـول بـأن
اجلماهيـر هنا هي من تسـاعد القائد
كي يـصبح طـاغيـة فـيمـا بعـد من
خالل حــس اخلـنـــوع وااللـتـــزام
بـالطـاعة الـذي تُظهـره، أما القـائد
فـمن جهـته كل مـا علـيه فعله هـو
دغدغـتهم بكلمـات عاطـفية أيـضاً
تـشبه نـزوعهـم للتجـمع واالنقيـاد
وراءه. شيئاً فشـيئاً تنسـى اجلماهير
كل معنى للحريـة وتنصهر بقـائدها
الـرمز ويُـصبح كل همـها يف احلـياة
إرضـاء حـاجـاته وليـس العـكس.
ولهذا يُقِر لـوبون يف مؤلفه الشهير:
القـوانني النفسيـة لتطور األمم بأن ال
حول و القـوة لرجل يف حتـريك أمة
إال إذا جَسٌد آمالها وأحالمها، وإن
قــادة البـشــر هم الــذين ميـثلــون
مبــادئهم، وإن شـئتَ فُقل: قـائـد
الناس مـبادئهم، وال عبـرة فيما إذا

كانت هذه املبادئ حقاً أم باطالً.
تـويف لوبـون يف العام 1931 تـاركا ً
وراءه إرثـاً ضخماً وسؤاالً ينبغي أن
يسـأله كل عربي لنفـسه بعد أن يقرأ
كتـاب سيكولـوجية اجلمـاهير: كم

من الطغاة صنعنا بأيدينا؟.
غوستاف لـوبون )7 مايو 1841 -
13 ديـسـمبـر 1931( هــو طبـيب
ومـؤرخ فـرنسـي، عمل يف أوروبـا
وآسيـا وشمـال أفـريقيــا، كتب يف
عـلم اآلثار وعلم االنثروبـولوجيا،
وعني باحلضارة الشرقية. من أشهر
آثـاره: حضارة العـرب وحضارات
الهـند و"باريـس 1884" و"احلضارة
املـصــريــة" و"حـضــارة العــرب يف
األندلـس" و"سر تقدم األمم" و"روح
االجتماع" الذي كان اجنازه األول.
هو أحد أشهر فالسفة الغرب وأحد
الـذيـن امتـدحـوا األمــة العــربيـة
واحلضــارة اإلسالميــة. لم يـسـر
غـوستاف لـوبون علـى نهج معظم
مــؤرخي أوروبــا، حـيث اعـتقــد
بوجـود فضلٍ للحضـارة اإلسالمية

على العالم الغربي.
قـام غوستاف لـوبون برحالتٍ عدة
ومبـاحثات اجـتماعيـة خالل حياته
يف العـــالـم اإلسالمـي، اعـتقـــد
مبوجبهـا أن املسلمني هم مـن مَدَّنوا
أوروبـــا، وقـــد عـبَّـــر عـن آرائه
باملسلمـني وحضارتهم يف كـتاباته.
ألف عــام 1884 كتـاب حـضـارة
العــرب الـــذي سلك فـيه طــريقــاً
نـادراً، إذ جمع فيه عنـاصر عـديدة
ممَّـا أثرت به احلـضارة الـعربيـة على
العــالم، وبحـث يف قيـام دولـتهم

وأسباب عظمتها وانحطاطها.
رأيه يف املرأة

"يـنظـر الشـرقيـون إلـى األوروبيني
الذين يُكرهون نساءهم على العمل
كمــا ننـظــر إلــى حـصــان أصـيل
يـستخـدمه صـاحبه يف جـرّ عـربـة!
فعمل املـرأة عند الشرقيـني هو تربية
األســــــرة، وأنــــــا _ والــكالم
لغوستـاف لوبون ـ أشاطرهم رأيهم
مـشـاطـرة تـامـة، فــاإلسالم، ال
النـصرانية، هـو الذي رفع املرأة من
الـدرك األسفل الـذي كـانـت فيه،

خالفاً لالعتقاد الشائع".
Who is Gustave

Le Bon
Gustave Le Bon (7 May
1841 – 13 December 1931)
was a French social psychol-
ogist, sociologist, anthropol-
ogist, inventor, and amateur
physicist. He is best known
for his 1895 work The
Crowd: A Study of the Popu-
lar Mind. His writings incor-
porate theories of national
traits, racial superiority, herd
behavior and crowd psychol-
ogy.
 Le Bon began his writing
career working in the new
field of anthropology. In the
1870s he invented a pocket
cephalometer, or as he called
it, a "Compass of Coordi-
nates", which was an instru-
ment that allowed one to
quickly measure the head's
various angles, diameters,
and profiles. In effect, the
instrument was able to
reproduce the measurements
of any 3-D solid figure.
 Because it was small and
portable the device was eas-
ily incorporated into the
research programs of anthro-
pologists. Le Bon himself, in
1881, used the cephalometer
to measure the heads of 50
inhabitants of the remote
Tatras Mountains region of
southern Poland.
 His paper, "The Pocket
Cephalometer, or Compass
of Coordinates" is written in
the style of a user's manual,
and stands as an important
historical document that
details how 19th Century
anthropologists initially
practiced their science.
 Le Bon's physical theories
generated some mild contro-
versy in the physics commu-
nity. In 1896 he reported
observing a new kind of
radiation, which he termed
"black light". 
 Not the same as what
today people call black light,
though it was later discov-
ered not to exist.[2] His the-
ory of the nature of matter
and energy was expanded
upon in his book The Evolu-
tion of Matter. The book was
popular in France, going
through 12 editions. 
 The major premise of the
book is matter is an inher-
ently unstable substance and
slowly transforms into lumi-
niferous ether. One major
supporter was Henri Poin-
caré, however by 1900 phys-
icists had rejected his formu-
lation.
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الـنامـية إلـى الغرب وبـنحو 50 %
من األطباء و23 % مـن املهندسني

و15 % من العلماء النابهني.
أيـضــا تــشيــر تقــاريــر منـظمــة
"اليـونـسكـو" إلـى هــذا التــدني
العلـمي العـربي مقـابل إسـرائيل
ودول العـــالم األخــرى، حـيث
يــشيـر أحـد هــذه التقـاريــر إلي
انخفـاض نصيـب الدول الـعربـية
من بـراءات االختراع التكنولوجي
علـى مسـتوى الـعالـم، فيمـا بلغ
نصيـب أوروبا مـن هذه الـبراءات
47,4 وأمريكا الشمالية %33,4
واليابان والدول الصناعية اجلديدة

..%16,6
وحـتى عـندمـا أجرت الـيونـسكو
إحصـاءا لـألربعني دولــة األكثـر
تقــدمـــا يف العــالـم يف الـتعلـيـم
األسـاسـي لم يـكن مـن بني هـذه
الـدول دولـة عــربيـة واحـدة إال
الكـــويت، وجــاء ضـمن هــذه
األربعني دولـة كـوريــا واليـابـان
وسنغافورة وأوربا كلها وإسرائيل
والـواليــات املتحـدة األمــريكيـة
بطـبيعـة احلــال، وظهـر أن هـذا
نتـيجة طبيعيـة حلجم اإلنفاق علي
الـتعليـم وإعداد الـنشء يف مـجال

التعليم.
فقـد بلغت تكـلفة إعـداد التلمـيذ
بـالتعـليم األسـاسي يف ســويسـرا
12000 دوالر، ويف أمــــريـكــــا
8000 دوالر، ويف إســــــرائـــيل
3500 دوالر، ويف مـصـــر 170
دوالرا، واملعــدل العـام لـتكلفـة
طالـب التعليم العـالي السنـوية يف

العالم العربي
أقل مـن 721 دوالرا، مقــارنــة
بحـــوالـي ألف دوالر يف الـــدول
اخلمسة األعلى إنفاقا علي التعليم
والـبحــث العلـمـي يف العـــالـم،
ويـنـعكــس هـــذا األمـــر علـــى
اهـتمــامــات الــطالب العلـميــة
مـستقبال، ويـزيد عـدد العلماء يف
الغرب، وال يفـتح مجال الـتفوق
أمــام العــرب ســوى يف حــاالت

السفر غالبا إلى اخلارج.

اجلـــاري، إن الهـــروب يف هـــذا
الـقطــاع املصــري احليـوي الـذي
يضـم أبرز العقـول والعلمـاء، بدأ
بهروب مهنـدسي برنـامج الفضاء
املـصـري إلـى اخلــارج، يف عهـد
الرئـيس األسـبق حسـنى مـبارك،
بعـد توقف دعم الـدولة للبـرنامج
والقمر الصنـاعي آنذاك، ومؤخرا
مت االستـغنــاء عـن العــديـــد من
الكفــاءات، منهـا طــاقم طـائـرة
التصويـر اجلوى، ومديـر احملطات
األرضية السـتقبال صـور األقمار
الـصـنــاعـيــة، ورئـيــس شعـبــة
املسـاحة، نتيجة اختالفهم الشديد
مع رئيـس الهيئة، وانتـشار الفساد
داخل الهيئـة، وتقلص الـتمويل،
مبا يـؤثر على املشروعـات التنموية

يف البالد.
وسجّلت أعلى نسبة مهاجرين من
أصحاب التعليم العالي إلى خارج
أوطــانهـم يف الصـومــال بنــسبـة
97,5 باملائة من املهاجرين، تليها
لبنان بنسبة 38,6 باملائة، ثم يأتي
املغــــرب بـ 17 بــــاملــــائــــة مـن
املهـاجـرين، لـتتـوالـى بعـد ذلك
النسـب يف الدول العربـية األخرى
بـ12,5 بـــاملـــائـــة يف تـــونــس،
و11,1 بـاملـائـة يف العـراق، و11
باملائة يف جيبوتي، و9,4 باملائة يف
اجلـزائر، و7,2 باملائة يف األردن،
و7,2 باملائـة يف فلسطني، و6,1
بـاملـائـة يف سـوريـا، واملفـاجـأة أن
التقـريـر لـم يتـضمـن مصـر الـتي

تشهد أكبر نسبة نزيف لعقولها.
ويقـول تقريـر اجلامعـة العربـية إن
تلـك النــسب متـثل حجـم الهـدر
والنزيف يف الكفاءات العلمية التي
قـــد حتـتـــاجهـــا تـلك الـبلـــدان
الستـثمــارهــا علــى املــستــوى

الوطني.
حتذير من التخلف التكنولوجي

وقـد أصـدرت اجلـامعـة العـربيـة
عشرات التقارير التي حذرت فيها
من أن العالم العربي يعاني من فقر
علمي وخـسارة 200 مليار دوالر
بـسبب هجـرة الكفـاءات العلمـية
والعقــول العــربيــة إلــى الــدول
األجـنـبـيـــة، ودعـت للـــسعـي
الستعادة هذه العقـول، خصوصا

دمـوية، ولـذلك هـناك تقـديرات
بـأن الالجئني يف املنـطقة يـشكلون
نسبـة 65,3% من الـنسبـة الكلـية

للمهاجرين يف الدول العربية.
وأظهـر تقـريـر للجـامعـة العـربيـة
ارتفـاع نـسبـة املـتعلـمني مـن بني
املهـاجــرين من الـدول العـربيـة،
وارتفـاع نـسبـة تـسـرب األدمغـة
واألشخــــاص املــتخــصــصـني
مبجـاالت مـعينـة، وأن الـكثيـرين
من املهـاجـرين العـرب هم أطبـاء
يبحـثون عن دولـة يتم فيهـا تأمني
مكــان عمـل لهم، ويـؤدي هـذا
األمـر إلـى تنـاقص جـودة املـوارد
البشرية وجودة الطب الذي تقدمه

الدول العربية ملواطنيها.
الهجرة تؤثر على التنمية

ويشيـر التقـرير اإلقلـيمي الثـالث
للهجـرة الـدوليـة والعـربيـة عن
جامعة الـدول العربية لعام 2014
إلى أن الهجـرة تؤثـر على التـنمية
خصوصـا يف الدول العـربية، ألن
الهجـرة والتـنميـة أصـبحتـا أكثـر
تـرابطـا يف العقود األخـيرة من أي

وقت مضى.
وتشكل نسبة املهاجرين من منطقة
الشـرق األوسط وشمـال أفريقـيا
5,3% من سكـانها، وهـي أعلى
نـسبــة مغتــربني يف العــالم )وفقـا
إلحـصـــاءات الـبــنك الـــدولـي
2010(؛ حيـث تُقــدر بيــانــات
الـبنك الـدولـي أن هنـاك حـوالي
18,1 مليـون مهـاجـر من إقـليم
الشـرق األوسط وشمـال أفريقـيا
عـام 2010، مبـا يـشكل حـوالي
5,3 بـاملـائـة مـن جملــة سكـان
املنـطقة، وتتـصدر مصـر واملغرب
وفلسطني قـائمة الدول العربية من

حيث الهجرة إلى اخلارج.
وتقول دراسة مـصرية حـديثة عن
أحـد قطـاعـات نـزيف العقـول يف
مجـال الفضاء فقط إن هناك "نزيفا
مـستمـرا يف الكفـاءات تتـعرض له
"هيئة االستـشعار عن بـعد وعلوم
الفضـاء" التـابعـة لـوزارة الـبحث

العلمي يف مصر.
وتقـول الـدراسـة الـتي نـشـرتهـا
صـحيفـة الـشــروق 14 أكتـوبـر

واستـراليـا، حـيث يهـاجـر مـنهم
)31,5% لــدول اخللـيج، فـيمــا
يهـاجر 23% للغـرب بسبـب قيود
الـسفر والهجـرة احلاليـة للغرب،
والبــاقي لـدول أخـرى مخـتلفـة

أسيوية وأفريقية والتينية.
وهنــالك مـا يقــارب 20 مليـون
مهــاجـــر من الـشــرق األوسـط
يعيشـون حول العالم، أي أن %5
من مجـموع سكان العـالم العربي
قد هـاجروا من الـشرق األوسط،
أغلـبهـم مـن مـصـــر واملغــرب،
الـدولتان اللتان يهاجـر منهما أكبر
عدد من املواطنني إلى دول أُخرى
حـول العالـم، وتليهمـا األراضي
الفلـسطـينيـة احملتلـة، فـالعـراق،
اجلـزائر، اليمـن، سوريا، األردن

ولبنان.
بحــسب تقـاريــر البـنك الــدولي
واجلامعة العربية، ينتقل ما يقارب
40% مـن مهـــاجـــري الــشـــرق
األوسـط إلى دول منظمـة التعاون
OECD)( االقـتصادي والتنمية
التـي هي دول متقـدمة، ويهـاجر
23% منـهم إلــى دول مـتقــدمــة
أُخرى، و 31,5% يهاجرون إلى
دول داخل الــشـــرق األوسـط،
و1% فقط من املهـاجرين يـنتقلون

إلى دول نامية أُخرى يف العالم.
ويُـستَـدل من معـطيـات اجلـامعـة
العـربيـة أن عـدد املهـاجـرين إلـى
الــدول العــربيــة أكبــر من عـدد
املهـاجـريـن من دول عـربيـة إلـى
اخلـارج بـسبـب صنـاعـة الـنفط،
وبسبب القيـود الغربية علي السفر
حـاليــا، والتي تـدفع الـكثيـر من
الشباب للهجـرة غير الشرعية عبر
الـبحــار يف مــراكـب صيــد غيــر
مجهـزة تنتهي بكـثير مـنهم يف قاع

البحر.
تأثيرات "الربيع العربي"

وبحسب التقـارير، أثرت أحداث
الربيع العـربي والثـورات األخيرة
الـتي انــدلعـت يف بعـض الــدول
العـربيـة تـأثيـرًا كبيـرًا علـى عـدد
املهــاجــريـن والالجـئني، حـيث
هـاجر كثـيرون من سـوريا، ومن
دول أُخــرى تـشهــد صــراعــات

مـا زالـت املنـطقـة العـربيـة أكثـر
منطقة طـاردة لعلمائهـا وكفاءاتها
من املهنـدسني واألطبـاء وعلـماء
الذرة والفـضاء، ومـا زالت أكـبر
نسـبة مهـاجريـن يف العالـم تخرج
من املنطقـة العربيـة، وتقدر نـسبة
العقــول املهــاجـــرة من الـــذين
يتركون املـنطقة بـ 50% من هؤالء

الكفاءات.
الصـراعـات يف الـشــرق األوسط
وقـلة أماكن العمل دفعـت بالكثير
مـن العرب إلـى الهجـرة إلى دول
أكثـر تطـورًا، أو إلى الـدول التي
ميكنهم فـيها أن يجـدوا مالذًا آمنًا
مـن العنف وحـريــةً يف ظل القمع
والفـوضــى اللـذان ضـربـا دول
الــربـيع العــربـي بعـــد الثــورات
الـشعـبيـة، واملعـطيـات اجلـديـدة
للبـنك الدولـي واجلامعـة العربـية
تشير إلـى نسبة هجرة مرتفعة جدًا
مـن الـعقـــــول، أو األدمغــــة،
العـربيـة، التـي يقصـد بهـا كبـار
العلماء واخملتـرعني والكفاءات يف
كـافـة اجملـاالت، مـا يعـتبـر أكبـر
عملية جتـريف مستمرة للعقول يف

العالم العربي.
هــذه لألسف معـطيـات حـقيقـة
أوردهــا تقــريــر أخـيــر للـبـنك
الدولي، وأشار إليهـا تقرير "قسم
الهجرة يف اجلامعة العربية"، الذي
بـني أن هـنــاك ثالثــة أنــواع مـن
الهجـــرة يف املـنــطقـــة: )األول(
هجرة جنوبية- شمالية من الدول
النـاميـة إلى الـدول املتقـدمة، أي
مـن دول شمـال أفــريقيـا بـاجتـاه
أوروبـــا،. و)الـثـــانـي( هجـــرة
جنوبية  –جنوبية، أي هجرة بني
الـدول النـاميـة، ويقصـد به هنـا
الهجـــرة بـــاجتـــاه دول اخللـيج
العـربي. و)الثالث( هـجرة تدمج

بني النوعني السابقني.
30 مليون مهاجر

وفقـا لهــذه التقـاريـر، بلغ عـدد
املهاجـرين يف العالم العـربي حتى
عــام 2013 قــرابــة 30 مـليــون
مهاجر، وهناك ازدياد مضطرد يف
هـذا العـدد، سـواء بـاجتـاه دول
اخلليج أو أوروبـا وأمريكـا وكندا

يف ضــوء التفــوق التـكنـولــوجي
اإلسرائيلي وحتول الصراع العربي
اإلسـرائيلي تـدريجـيا إلـي صراع

تفوق تكنولوجي.
وتـصف بعـض هــذه التقـاريـر،
التقـدم العلـمي والـتكنـولــوجي
اإلســرائـيلـي علـي العــرب بــأنه
"كـارثـة جـديـدة تهـدد مـستـقبل
الـشعوب العـربية"، ألن إسـرائيل
تفــوقت يف الــسبــاق العلـمي مع
العـرب عن طـريق إغـراء العلـماء
األوروبــيــني واألمـــــريـكــيــني
وتـوطـينـهم داخل إســرائيل، يف
الـوقت الـذي تتـزايــد فيه هجـرة
العـلمــاء العــرب إلــى اخلــارج،
وفشـلت الدول العربـية حتى اآلن
يف استعادتهم أو االستفادة منهم.
كـشف جهـاز اإلحصـاء املصـري
عن وجـود 822 عالـم مصري يف
تخـصصـات نــادرة يعيـشـون يف

اخلارج.
وحتذر تقاريـر اجلامعة العـربية من
خـطــورة هــذه الـظــاهــرة علــى
مــسـتقـبل األوضـــاع األمـنـيـــة
والسياسية واالقـتصادية يف الدول
العربيـة، بعد أن احتـلت إسرائيل
املـرتبـة 24 بني الـدول املتقـدمـة،
واملـرتبـة الثـانيـة بعـد الـواليـات
املـتحـــدة يف مجـــال األبحـــاث
والقــدرات العلـميــة، وكــذلك
املرتبـة الرابعة بعد اليـابان وأمريكا
وفـنلنـدا يف اسـتيعـاب الـتطـورات

التكنولوجية.

كمـا تشيـر إلى أن الـدول الغربـية
هي املسـتفيد األكـبر من احـتضان
أكثــر مـن 450 ألف عــربـي من
حملة الشهادات واملؤهالت العليا
حـيث تسـتخدم قـدراتهم يف دعم

مشروعاتها التكنولوجية.
وتــؤكــد أن 54 % مـن الــطالب
العـرب الذين يـدرسون يف اخلارج
ال يعودون إلى بلدانهم وأن 34 %
من األطباء األكفاء يف بريطانيا من
العـرب، كمـا أن هنـاك 75 % من
الـكفاءات العلميـة العربيـة بالفعل
يف ثالث دول حتــديــداً أمــريكــا

وبريطانيا وكندا.
ويسـاهم  الوطـن العربي  بـ 31 %
من هجـرة الكفـاءات من الـدول
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الكنائس يف مدينة املوصل".
جــاء يف فتــوى تنـديـد مــرجعيـة
النجف ما نصه: "بسم اهلل الرحمن
الــرحيم.. يف مـسلـسل األعمـال
اإلجـراميـة التـي يشهـدهـا العـراق
العــزيــز، وتـسـتهــدف وحــدته
واسـتقــراره واستـقالله، تعــرض
عـدد مـن الكنـائـس املـسـيحيـة يف
بغـداد واملــوصل إلــى اعتـداءات
آثمة، أسفرت عن سقوط عشرات
الـضحــايــا األبــريــاء بـني قـتـيل
وجـريح. كمـا تضـرر من جـرائها
الكـثيـر مـن املمـتلكــات العـامـة
واخلاصـة. وإننا إذ نـشجب وندين
هـذه اجلـرائـم الفـظـيعـة، ونـرى
ضــرورة تضـافـر اجلهـود وتعـاون
اجلميـع، حكومة وشعبا، يف سبيل
وضع حـــــد لالعـتـــــداء علــــى
الـعراقـيني، وقطع دابـر املعتـدين،
نــؤكــد وجــوب احتــرام حقــوق
املـواطنـني املسيـحيني وغيـرهم من
األقليـات الدينيـة. ومنها حقهم يف
العيـش يف وطـنهم العـراق يف أمن
وسالم. نسأل اهلل العلي القدير أن
يجنب العـراقيـني جميعـا كل سوء
ومكـروه، وينعم عـلى هـذا البـلد
العــزيــز بــاألمن واالسـتقــرار إنه

سميع مجيب".
لقد فـاجأتنـا أكثر مِن مـذبحة بحق
املسيحيني فكان هناك أكثر مِن أحد
جاة دامٍ، وكـان تفجيـر كنـيسـة النَـّ
واحدة مِـن أبشعـها. فـقد فـجرت
كنيـسة سيـدة النَّجاة يف 13 أكـتوبر
)تـشــرين األول( ,2010 وتعـود
كنيـسة النَّجـاة إلى طـائفة السِّـريان
الكـاثـولـيك مِـنْ أُصالء العِـراق،
سطـوريـة إلـى فهم حتـولـوا مِنْ النِـّ
مذهب اليعاقبة، وعرف املتحولون
منهـم إلى الكـاثوليـكية بـالسِّـريان
الكـاثوليك. وأخـيراً كانـت مأساة
املوصـل، حيث التهجـير القـسري
والـسـبي، وهــا هـي القــصبــات
املـسـيحيــة القـدميـة حتـت قبـضـة

داعش، ويف مقدمتها برطلة.
ون 'املـسيحيـة * خالصـة مـن بحث رشيـد اخليُـّ
عشرون قـرناً من تاريخ العـراق'، ضمن الكتاب
91 )يـوليـو 2014( 'املـسيحيـون يف الشـرق'
الصـادر عن مركـز املسبـار للدراسـات والبحوث-

دبي.

القـرن األول والثـاني املـيالديني،
أي يف األعــــوام )79 - 116م(.
غيـر أن هناك مَن أشار إلـى التَّبشير
املبكر بجنـوب العراق، متزامنا مع
شـمـــاله بحــديــاب. قــال األب
اليـسوعـي: "إن الكتب الـطَّقسـية
النِّسطورية وأعمال اجملامع أشارت
إلى دعـوة آدي بني الـعرب يف بالد
مـيشـان )مـيسـان( وسـواد العـراق

وسكان اخليام".
كم أحد دامٍ

يفهـم ممـــا تقـــدم، أن مـــأســـاة
املـسيحـيني يف مقـدمـتهم حـصلت
لطـة، بـأيــدي ملك أو بفعل الـسُـّ
خليفة أو أمير أو آغا. ورمبا ال جتد
إال القـليـل وغيــر احملـســوس ممــا
يـصدر من عـامة الـنَّاس، من دون
محرك أو دافع سياسي. وبعد هذا
التـاريخ العربق فوجئنـا بسلسة من
االنفجـارات الـتي طـالـت خمـس
كنـائس عراقـية ببغـداد واملوصل.
كان حصيلـة ضحاياها عشرة قتلى
وعـشـرات مِن اجلـرحـى. حـدث
ذلك يف صبـيحة يـوم األحد األول
من أغسـطس )آب( 2004، وهو
يـــوم دامٍ يف حـيـــاة املــسـيحـيـني

العراقيني.
وجهـت أصــــابع االتهـــام إلـــى
اجلماعات الـدينية املتـشددة، التي
تعـمل حتـت إمـــرة األردنـي أبـي
مـصعب الزرقـاوي، الذي قيل إنه
وصل العــراق يف العهـد الـســابق
للعالج مبستـشفيات بغـداد، كنوع
من الـتعـاطـف بني نـظــام البـعث
وتـنظـيم القـاعــدة. ويف غضـون
ذلك أعـلنـت جمـاعـة إرهــابيـة
مــســؤولـيـتهــا عـن تفجـيــرات
الكنـائس، تدعـى "هيئة الـتخطيط
واملـتابـعة يف العـراق"، يف بيـان بُث
من موقع إلكتروني إسالمي. جاء
فيه: "قـام إخـوانـكم اجملـاهـدون
بتفجيـر أربع سيـارات مفخـخة يف
بغداد استهـدفت الكنائـس الواقعة
يف الكـــرادة وبغـــداد اجلـــديـــدة
والـدورة، بينـما تـولت مجمـوعة
أخــرى مـن اجملــاهــديـن ضــرب

املسـيحيـة ببالد مـا بـني النَّهـرين،
واآلن دخلـت القـــرن الـــواحـــد
والعشرين، واجه خاللها أهل هذا
الدِّين الـعسر، وتهنـوا باليسـر تبعاً
للظَّرف الـسِّياسي، وحسب طبيعة
شخصـية احلاكم الفارسي اجملوسي
أو العربي املـسلم وما بعـدهما من

مغولي وعثماني.
هـناك روايـات وآراء عديـدة حول
كيفية دخول املسيحية إلى العراق،
منهـا: "أن أول جمـاعة نـصرانـية
قـــامـت يف بالدنـــا، ويف ممـلكـــة
حديـاب بالـذات كانـت تتألف مِن
اليهـود، وسرعـان ما انـضم إليهم
بقيـة األقـوام واألجنـاس الــوثنيـة
وازداد عددهـم". وهناك مَن اعتبر
مار تومـا الرَّسول هـو أول مبشري
املـسيحية بالعراق. كان تبشير توما
"بشـرق بالد الفرثيني لـدى اجتيازه
لهـا يف طـريقه إلـى الهنـد، حـيث
قضى شهيدا. وكانت أربيل آنذاك
الـعاصمـة الثانـية للفـرثيني، وتقع

على طريق الهند أيضا".
بعـد أربيل، حتدثت املـصادر حول
وصـول املــسيـحيـة إلــى منــاطق
العـراق األُخــر: دخلت املـوصل
بواسـطة "مـا ال يقل عن ثالثـة مِن
الـــرُّسل االثـنـي عــشــر، وهـم:
بـطـرس وتـومـا وبـرتـلمـاوس،
الميــذ يـصحـبهـم أربعــة مِـن التَـّ
بعـني، وهـم: آدي ومــاري الــسَـّ

وبنيامني وسمعان".
بينمـا تأخر دخولـها جنوبي العراق
اساني شـابور إلى عهـد امللك السَـّ
األول )ت 272م(. انـتـــشــــرت
هنـاك عن طـريق سبـايـا الـرُّومـان
"الــذيـن أتـــى بهـم مِـن املـنـطقــة
الــرُّومــانيــة يف حــروبه الكـثيــرة
وغزواته املوفقـة. فقد غزا أنطاكية
مرتني، وأجلى العديد مِن سكانها
إلـى الـبالد البـابليـة، وإلـى سـائـر
املنـاطق الـفارسـية. وكـان مِن بني
بايا دميـترياس مـطران إنطـاكية السَـّ
نفـسه"، الــذي نفي إلـى األهـواز

السنة 257م.
أشــارت روايــة أخــرى إلــى أن
تـأسيـس كنيـسة املـدائن يعـود إلى

ارتـبطت املـسيحيـة قدميـا مبختلف
أَقوام العِراق، وامتدت مِن أبرشية
فــرات ميـســان )البـصــرة( إلــى
ني، والهنـد، وســوقطـرة يف الصِـّ
عــــرض احملـيــط الهـنــــدي بـني
ومـال وعـدن، وإلـى قطـر، الصُـّ
وكـانت تعـرف "ببيـث قطـرايي"،
والبحرين واإلمارات حيث جزيرة
"صيـر بنـي ياس" الـتي وقفنـا على
آثار أسـاسات بـناء كـنيسـة، تلك
اجلـزيـرة الـواقعـة غـربي أبـو ظبي

وسط مياه اخلليج.
كنت قد زرت كنيسة مار توما، أو
مار تومـاس، بأبو ظبي )أغسطس
"آب" 2011(، وحتــــــدثـــت مع
راعـيهــا األب جــوهـن فـيلـيـب
أتارايل، وأشار إلى وصول املبشر
مـار تـومـا إلـى كيـراال الهنـديـة،
وهنــاك كـنيـســة بــاسـمه، وأن
مـسـيحيـي كيــراال الهنـديـة علـى
سطوري، املذهب الـشَّرقي أي النِـّ
إن لم يقلها فقـد فهمتها مِن وجود
زوجة له وأطفال كانوا يف استقبالنا

يف سكنه امللحق بالكنيسة.
يُقـال إن مار تومـا قد قُتل بـالهند،
ودفـن لفتـرة مِن الـزمن ثـم نُقلت
رفـاته إلـى مديـنة الـرَّها، بـعد أن
قامت فيهـا مملكة مـسيحية. بـينما
يعتقـد األب ميخـائيل اجلـميل أن
املبـشـر األول بـالعـراق هـو آدي
الـسليح العـبرانـي، أحد حـواريي
املـسـيح الــسَّبـعني، الــذي أرسله
تـوما، أحد التَّالمذة االثني عشر،
إلى الشَّرق. ثم تبعه تلميذه ماري
بـعد صلـب السَّيـد املسـيح بثالثني
سنـة. لكنَّ آخـرين ذكـروا أن مار
آدي كان مـساعـدا له يف التَّبـشير.
كذلك حاولت العثـور على مكان
الكنيسة التي قـيل لي إن آثارها قد
كُـشفت بدائـرة الدوحـة، لكن لم
يهدني إليـها أحد، وعـدت لضيق
الـوقت )ديـسمبـر "كـانـون األول"

.)2012
لم يـشارك املـسيحـية يف وجـودها
آنــذاك بـجنــوبـي العــراق ســوى
املنـدائيـة واجملـوسيـة، واألخيـرة
اسـانيـة كـانت ديـانـة الـدَّولـة السَـّ
الرَّسميـة. عشرون قـرناً هـو عمر

 منذ القرن امليالدي األول بدأت املسيحية باالنتشار يف العراق
أقدم األقوام يف بالد الرافدين ورغم ذلك  ها هم يهجرون ويسبون ويقتلون !!
Christianity in Iraq - History
Christianity was brought to Iraq in the 1st century AD by
the Apostles Thomas and Addai (Thaddaeus) and his
pupils Aggagi and Mari. 
 Thomas and Thaddeus belonged to the twelve Apos-
tles.  Iraq's Eastern Aramaic speaking Assyrian Christian
communities are believed to be among the oldest in the
world.
 The Assyrian people adopted Christianity in the 1st
century AD  and Assyria became the centre of Eastern
Rite Christianity and Syriac literature from the 1st cen-
tury AD until the Middle Ages. 
 In the early centuries after the Arab Islamic conquest,
native Assyrian (known as Ashuriyun by the Arabs)
scholars and doctors played an influential role in Iraq,
however, from the late 13th century AD through to the
present time, Assyrian Christians have suffered both
religious and ethnic persecution, including a number of
massacres.
 Northern Iraq remained predominantly Assyrian, East-
ern Aramaic speaking and Christian until the destruc-
tions of Tamerlane at the end of the 14th century. 
 The Assyrian Church of the East has its origin in what
is now South East Turkey and Assuristan (Sassanid
Assyria). By the end of the 13th century there were
twelve Nestorian dioceses in a strip from Peking to
Samarkand.
 When the 14th-century Muslim warlord of Turco-
Mongol descent, Timur (Tamerlane), conquered Persia,
Mesopotamia and Syria, the civilian population was dec-
imated. Timur had 70,000 Assyrian Christians beheaded
in Tikrit, and 90,000 more in Baghdad. 
A new epoch began in the 17th century when Emir Afra-
siyab of Basra allowed the Portuguese to build a church
outside of the city. In the year of Iraq´s formal indepen-
dence, 1933, the Iraqi military carried out large-scale
massacres against the Assyrians (Simele massacre)
which had supported the British colonial administration
before.
 In 1987, the last Iraqi census counted 1.4 million
Christians.
They were tolerated under the secular regime of Saddam
Hussein, who even made one of them, Tariq Aziz his
deputy. However persecution by Saddam Hussein con-
tinued against the Christians on an ethnic, cultural and
racial level, as the vast majority are Mesopotamian Ara-
maic speaking Ethnic Assyrians (a.k.a. Chaldo-
Assyrians). 
 The Assyrian -Aramaic language and written script
was repressed, the giving of Syriac Christian names or
Akkadian/Assyro-Babylonian names forbidden (Tariq
Aziz real name is Mikhail Yuhanna, for example), and
Saddam exploited religious differences between Assyr-
ian denominations such as the Chaldean Catholic
Church, Syriac Orthodox Church, Assyrian Church of
the East and the Ancient Church of the East.
 Over 2,000 Assyrians were ethnically cleansed from
their towns and villages under the al Anfal Campaign of
1988.
 Prior to the Gulf War in 1991, Christians numbered
one million in Iraq. 
 The Baathist rule under Saddam Hussein kept anti-
Christian violence under control but subjected some to
"relocation programmes". 
Under this regime, the predominantly ethnically and lin-
guistically distinct Assyrians were pressured to identify
as Arabs. 
The Christian population fell to an estimated 800,000
during the 2003 Iraq War. Just under 1,500,000 Chris-
tians were alleged in the region prior to August 2014

I am a Christian from Iraq
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Arabian Gulf اخلليج العربي

القاهرة تستقبل الدعوة السعودية بترحيب كبير وتؤكد جتاوبها الكامل معها، مبا متثله من خطوة هامة يف مسيرة التضامن العربي
لتطمئن القاهرة بشأن الدوحة : امللك عبداهلل يدعو مصر لتطبيع عالقتها مع قطر

الــريــاض/القــاهــرة -العــربـي
االمـــريكـي الـيــوم - دعــا املـلك
عبـداهلل عـاهل الـسعـوديــة مصـر
األربـعاء املـاضي 2014-11-19
إلـى دعم اتـفاق بـني دول خليجـية
إلنهـاء خالف مستـمر مـنذ ثـمانـية
أشهــر مع قـطــر بـسـبب دعـمهــا
حـركــات إسالميـة ومـسـانـدتهـا
النتفـاضات الـربيع العـربي، وهي
الـدعوة التـي لقيت آذانا صـاغية يف

القاهرة واستجابة سريعة منها.
ونـاشـد امللك الـسعـودي يف بيـان
نشـرته وكـالـة األنبـاء الـسعـوديـة
املصـريني قيـادة وشعبا أن يـدعموا
اتفــاق الــريـــاض التـكمـيلـي بني
الـسعـوديـة واإلمـارات والكـويت
والبحرين وقطر، و"للسعي معنا يف
إجنــاح هــذه اخلـطــوة يف مــسيــرة

التضامن العربي".
كمـا دعـا وســائل االعالم وقـادة
الــراي يف اخللـيج الــى الـتهــدئــة
واملساعـدة يف فتح صفحة جديدة.
واملعـــــروف ان اإلعالم كــــان يف

صلب اخلالف اخلليجي.
وقــررت الـسعــوديــة واإلمــارات
والبحـرين ليـل االحد يف الـرياض
اعادت سفـرائها الـى الدوحـة بعد
ثمانـية اشهر مـن القطيعة، ذلك يف
اطار اتفـاق قد تكـون قدمت قـطر

مبوجبه وعودا وتنازالت.
وكـانت الــدول الثالث تتـهم قطـر
خـصـــوصـــا بـــدعـم اإلخـــوان
املـسلمـني، خصـوصــا يف مصـر،
وبــإيـــواء معــارضـني خلـيجـيـني
وبتجـنيـس مـواطـنني بحــرينـيني
سنـة.وقـال العـاهـل السعـودي يف
تـصــريح نـشــرته وكـالــة االنبـاء
الـسعـوديـة ان قـادة الـسعـوديـة
واالمارات والبحريـن وقطر اضافة

الـى الــوسيـط الكـويـتي ارادوا ان
يكون اتـفاق الريـاض "منهيا لـكافة
أسبــاب اخلالفـات الـطـارئـة وأن
يكون إيـذانا لـبدء صـفحة جـديدة
لـدفع مسـيرة العـمل املشتـرك ليس
ملــصلحــة شعـــوب دول مجلـس
الـتعـاون لــدول اخللـيج العــربيـة
فحـسب بل ملصلـحة شعـوب امتـنا
العـربية واإلسالمـية والتـي تقتضي
مـصاحلهـا العليـا أن تكـون وسائل
اإلعالم مـعينـة لهــا لتحقـيق اخليـر

ودافعة للشر".
واكد امللك عبداهلل ان املوقعني على
االتفـاق حرصـوا واكدوا الـوقوف

"جمـيعـا إلـى جــانب )مـصـر( و
)التطلع( إلـى بدء مـرحلة جـديدة
مـن اإلجـمــــاع والـتــــوافق بـني
األشقـاء".وقـال "من هـذا املنـطلق
فـانني أنـاشـد مصـر شعبـا وقيـادة
للـسعي معنـا يف إجناح هـذه اخلطوة
يف مسيـرة التضـامن العربـي - كما
عهدناهـا دائما عونا وداعمة جلهود

العمل العربي املشترك".
وأضـاف "أنـي لعلــى يقني أن قـادة
الرأي والفكـر ووسائل اإلعالم يف
دولنـــا سيــسعــون لـتحقـيق هــذا
التقارب الذي نهـدف منه الى إنهاء
كل خالف مـهمـا كـانـت أسبــابه

فاحلكمة ضالة املؤمن".

وبسـرعـة ردت مصـر علـى دعـوة
العاهل السعودي.

وقالت القـاهرة األربعاء 11-19-
2014 إنهـا تـؤيـد اتفـاقـا بني دول
خلـيجيـة إلنهـاء اخلالف اخللـيجي

املستمر منذ ثمانية أشهر مع قطر.
وقالت رئاسة اجلمهورية املصرية يف
بيان "استـقبلت مصر بتـرحيب كبير
البـيان الـصادر مـن الديـوان امللكي
السـعودي.. وتؤكـد على جتـاوبها
الكـامل مع هـذه الدعـوة الصـادقة
والتي متثل خطوة كبيرة على صعيد
مسيرة الـتضامن الـعربي".ورحبت
جامعـة الدول العـربيـة بدورهـا مبا

عن التفرقة".
واضـــافـت أنـه "آن االوان للقـــادة
العـرب والدول العـربيـة جمـيعا ان
يجتمعـوا معا كيـد واحدة ملـواجهة
عدو كبير اآلن وهو االرهاب الذى
يـضــرب يف منــاطق مخـتلفــة من

املنطقة العربية".
وعـن شكل حتــركــات اجلــامعــة
العربية الستثمار نتائج قمة الرياض
لـتحقيق املصاحلـة العربيـة قالت ابو
غـزالــة ان االمني العـام للجـامعـة
العربية الـدكتور نبيل العربي رحب
بـنتـائـج قمـة الـريــاض االخيـرة
وسيعمل على بذل كل جهد لتنفيذ
مقررات القمة "وفق مرئيات الدول
العربية املعنـية للدور الذى ميكن ان
تقــوم به اجلــامعــة العــربيــة بهـذا

الشأن".
وتـدهــورت العالقـات بـني مصـر
وقطر بـشكل كبير بعـد قيام اجليش
املـصري بـعزل الـرئيـس اإلسالمي
السابق محمد مرسي، واستمر هذا
الـوضع بعـد وصـول عبــدالفتـاح
الـــــســيـــــســي الــــــى ســــــدة
الرئاسـة.واستدعت مصـر سفيرها
لــدى قـطــر هــذا العــام بـسـبب

التوترات السياسية بني البلدين.
وكـانـت قطـر تعـد الـداعم االبـرز
الدارة مـرسي، فيما تعـد السعودية
واالمــارات والكــويت الــداعمـة

االبرز إلدارة الرئيس السيسي.
وكانـت السعـودية واالمـارات من
أبرز داعمي الرئيس املصري اجلديد
الذي كان قائدا للجيش وقت عزل
مـــرسـي، وقـــدمـتـــا ملـيـــارات
الـدوالرات مسـاعدات ملـصر مـنذ
ذلك احلني. وقـد أعادتا سفـيريهما
إلى الـدوحة بعد تسـوية خالفاتهما

مع قطر.

ورد يف رسالة امللك عبداهلل بدعوته
للـشـعب املـصـــري وقيــادته الــى
التجـاوب مع نتـائج قـمة الـرياض
االخيرة بـتحقيق التـضامن الـعربي
وانهــاء اخلالفــات العــربيـة وبـدء

صفحة جديدة.
وقالت االمني العام املـساعد رئيس
قـطاع االعالم واالتصـال باجلـامعة
العربية السـفيرة هيفاء ابو غزالة ردا
علـى سـؤال صحفـي بشـأن دعـوة
خـادم احلرمني ملـصر للـتجاوب مع
نتــائج قمـة الـريــاض االخيـرة ان
"خادم احلـرمني الشـريفني دائمـا ما

يجمع وال يفرق االمة العربية".
واضـافت ابـو غـزالـة ان الـرسـالـة
"التـي ارسلهــا الــى دول مجلـس
التـعاون اخلليجي ومصر هي رسالة
واضحـة بأننـا نريـد ان نوحـد االمة

العربية وال نفرقها".
واعربـت عن املها يف ان "جتـد هذه
الــرســالــة صــدى لـــدى جمـيع
االخوان يف هـذه املرحلـة العصيـبة
التي متر بها املنطقة العربية"، مضيفة
انـه من "املهـم ان تتـضـافـر جـميع
اجلهـود علـى مختلف املـستـويـات
حتــى ميكن مـواجهــة التحـديـات
الكثيرة التي تهـدد االمة العربية من
عـمليـات تفـريق وارهـاب يحـاول
تقـطيع اواصـر املـنطقـة العـربيـة".
واكدت اهـمية هـذه الدعـوة "ألنها
جــاءت من امللـك عبـداهلل كقـائـد
عربـي يحاول بـاستمـرار ان يجمع

شمل العرب".
وحول فرص تنقية االجواء وحتقيق
املـصــاحلــة يف ضــوء نتــائـج قمــة
الـريــاض االخيـرة، أعــربت أبـو
غزالـة عن اعتقـادها بـأن "الظروف
اآلن اصبحت متاحة لتنقية االجواء
العربيـة ولتحقيـق املصاحلـة والبعد

In response to Amnesty report: UAE remains committed to protection of human rights
ABU DHABI - THE
ARABAMERICANTOD
AY -  The United Arab
Emirates said Wednesday
it was committed to
improving the protection
of human rights, criticis-
ing as "one sided and
inaccurate" accusations
by Amnesty International
that it engages in repres-
sion.
 "The UAE will con-
tinue its work to
strengthen the protection
of human rights," the for-
eign ministry said, a day
after the rights watchdog
released a report entitled
"There is no freedom
here: Silencing dissent in
the UAE."
 The London-based
watchdog said the UAE
needs to implement "swift
and concrete steps" to
prove its commitment to
protecting human rights.

A statement, issued by
Amna AL Muhairi, Direc-
tor of the Human Rights
Department at the For-
eign Ministry, notes that
the report "repeats famil-
iar politically-motivated
allegations from groups
seeking to undermine and
overthrow the UAE's suc-
cessful model of a stable,
peaceful, tolerant and
diverse society which has
created economic oppor-
tunities for millions of
people from all over the
world."
 "It is disappointing that
the report completely bor-
rows the narrative of the
Muslim Brotherhood and
its affiliates in its version
of the developments it
portrays," AI Muhairy
said.
 Amnesty said more
than 100 activists and
government critics have

been charged or jailed for
politically motivated
national security or cyber-
crime offences since
2011, and that more than
60 remain behind bars.
 The ministry countered
that the arrests cited in the
report were the result of
"thorough investigations,"

insisting that detainees
were not part of peaceful
associations calling for a
political debate.
 Instead, they were
members of a group
linked to the Muslim
Brotherhood and sought
to "overthrow the UAE
government," the state-

ment said, insisting that
"no state can simply stand
idly by in the face of such
a threat."
 The menace posed by
extremists is "too real,"
said the ministry, insist-
ing that the UAE
"represents an alternative
vision of a stable, peace-

ful, moderate and moder-
nising society."
 "The UAE has made
impressive progress in
developing its govern-
ance institutions and
building a tolerant and
multicultural society in
which people of more
than 200 different nation-
alities live harmoniously
together."
 The UAE Constitution
enshrines the rights and
freedoms of all citizens,
including equality, free-
dom of speech and the
press, peaceful assembly
and association, freedom
of religion and belief, the
prohibition of torture, the
independence of the judi-
ciary, and the right to a
fair trial, including the
presumption of innocence
and the right to counsel.
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Muslim world العالم االسالمي

Islam in Haiti

The estimated population of Haitian Muslims is about
3000, representing approximately 0.04 percent of the
population, although local Muslims claim the actual
number is larger, nearing 5000 due to many Muslims that
supposedly aren't counted due to inaccessibility or una-
vailability. 
 Islamic organizations in Haiti include the Bilal
Mosque and Islamic Center in Cap-Haïtien, which offers
programs in Islamic studies and daily prayers, Bilal
Miragoâne Mosque in Miragoâne and the Centre Spiri-
tuel Allah ou Akbar in Port-au-Prince.
 The foundation stone of the first mosque in Gonaïves
has been laid and is near completion, named Mosque-ul-
Munawwar, dedicated on his father's name by a Pakistan
Army officer serving in MINUSTAH.
 After the 2010 earthquake a number of Islamic organi-
sations and relief groups visited the country with the pur-
pose of rendering aid and assistance to those affected. 
 This influx saw an interjection of help and assistance
to the local Muslims and their Jamaats. Resulting from
this response one scholar from Trinidad (Mufti Shaheed
Mohammed) has also established a Darul Uloom in the
Miragoâne area which caters for Muslims of the entire
country.
 The object of this Islamic Institute is to teach the
authentic doctrines of Islam.

History

The history of Islam on the island of Hispaniola (which
Haiti shares with the Dominican Republic) begins with
the slavery in Haïti. Many Muslims were imported as
slaves to Haiti. Although many were forced to abandon
Islam over time, their Islamic heritage has persisted in
the culture of native Haitians.
 Additionally, a revisionist history of Dutty Boukman,
whose death is largely considered the start of the Haitian
Revolution, suggests that he was Muslim.
 In the early portion of the 20th century, a wave of Arab
immigrants came to the Americas, in which a surpris-
ingly noticeable amount settled in Haiti (and other coun-
tries as well).
 It is said that the first to arrive in Haiti around 1920
was a man hailing from the Moroccan village of Fes
along with 19 other families. 
 Today, the majority of the country's Muslims are indig-
enous Haitians, followed by the ethnic Moroccans.
 As a result of limited financial resources, they were
unable to build a mosque or school until 1985, when a
residence was converted into a mosque and a minaret
was constructed.
 In 2000, Nawoon Marcellus, a member of Fanmi
Lavalas from San Raphael, became the first Muslim
elected to the Chamber of Deputies of Haïti.
Majority of the Muslims in Haiti are Sunni Muslims,
with a minority of Ahmadi Muslims.

محاوالت طمس هوية املسلمني أججت العنف يف جنوب تايالند

سـايبوري)تايالنـد( - يعدّ احترام
اخلصوصيات التي حتدّد هوية هذه
اجلمــاعــة أو تلـك من بـني أهم
السبل الداعـمة للسالم والتعايش
املشـترك عـمومـا. هذا االحـترام
الـذي يـسهـم غيـابه بـاملقـابل يف
إذكاء نعـرات التطـرّف والعنف،
يبـدو أنّ فـوائــدة وانعكـاســاته
اإليجـابيـة غـابت عـن حسـابـات
حكـومات بـانكوك املـتعاقبـة التي
رفضت احترام هـوية قطاع واسع
مـن مسلـمي البالد، وسعـت إلى
طمس لغتهم وتاريخهم، مما أنتج
حالـة من املقاومـة اتخذت أحـيانا

من العنف وسيلة حلماية نفسها.
يف مدرسة ساي بوري التايلندية،
تصـدح أصـوات جـوقـة فـتيـات
يـرتدين احلجاب األبيـض بأناشيد
تعيـد إحيـاء لغـة استــؤصلت من
احليـاة العـامـة يف هـذه املـنطقـة،
بأقصـى جنوب تايالند الّتي تشهد
حـركـة متــرد إسالميــة مطــالبـة

باالستقالل.
فـمنذ ضـمِّ هذه املنـطقة احلـدودية
مع مـاليـزيـا قـبل أكثـر من قـرن،
بذلـت بانـكوك قـصارى جهـدها
لفـرض الثقـافـة الــوطنيــة للبالد
املأهـولة بغالـبية بوذيـة عليها، إالّ
أنّ تلك املمارسـات التعسّفيّة التي
ترمي إلـى طمس حضـارة ضاربة
يف القـدم، ولّدت مشـاعر ضـغينة
غـذّت الدعم حلـركة متـرد خلّفت
أكثـر من 6100 قتـيل منـذ العـام
2004 وإلــــــى حــــــدود اآلن،

مُعظمُهم من املدنيني.
ومـن بـني الـضحــايــا الــذيـن متّ
استهـدافـهم، سقـط يف الغــالب
مــدرســون مــرسلـــون من قـبل
بـــانكــوك، يُعـتبــرون يف نـظــر
املتمــردين مبثـابـة "مـستــوطنني"،
يـسعـون إلــى طمـس هـويـتهم،
وذلك رغم املـواكبـة العـسكـريـة

املفترض أن تؤمّن حمايتهم.
ويف سيـاق مـتّصل، تـعتبـر اللغـة
اجلاويـة التقليـدية يف شبه اجلـزيرة

املـاليزيـة، والتي تكتـب باألحرف
العربية ويستخـدمها كبار السنّ يف
الغـالب غير رسميـة لدى سلطات
بــانكــوك، إالّ أنّهـا تُـدرّس إلـى
الــشبــاب يف مــدارس إسـالميــة
خـاصّـة يف منـاطق بـاتـاني ويـاال
ونـاراثيوات، لكنّها بـاملقابل غائبة
يف البـرامج التعليمـية التي تقـدّمها
املدارس العـامة، حتـى أنّ القرى
التي كانت أسمـاؤها تكتب باللغة
اجلاويـة متّ تغيـيرهـا وخُطّت بـلغة

التاي.
هذه النـزعات الـتي يراهـا البعض
"عـنصريـة جتاه أقلـية بعيـنها لطـاملا
حـاولت التعـايش مع أبنـاء وطنها
يف كنـف التـســامح والــسالم"،
أججت نعرات رافضة برزت على
إثـرهـا مظـاهـر مقـاومـة تعـددت
أشكــالهـا وبـلغت حـدّ اعـتمـاد

العنف منهجا وأسلوبا. 
ويف هـذا الــسيـاق، قـال املـؤرخ
إسمـاعـيل إسحـق بنجـسمـيث،
عنـد انتـهائـه من حصـة لتـدريس
اللغة اجلـاوية يف "تـاديكا"، االسم
الذي يطـلق على املدارس الـدينية
يف سـاي بوري: "علينـا أن نحافظ
على الـطابع الفـريد لـثقافـتنا وأالّ
نسـمح لهم بأن يطمسوه"، مشدّدا
علـى "أنّ هـذه املـسـألـة ميـكن أن
تظهـر كمـشكلــة طفيفـة وسهلـة
املعاجلـة، لكنها علـى العكس من
ذلك خطيـرة يف جلّ أبعادهـا نظرا
ألنهـــا ميكـن أن تغـــذي العـنف
وتبـرره، ألنّ احلكـومـة بـسعيهـا
الدائم إلـى تغيير تـاريخنا وطمس
هـويتـنا، فـإمنا هـي بذلـك تشجع
على العنف وتفتح مجـاال شاسعا
أمام دعاة الـتطرف والتشدد الذين
يـجدون فضاء رحبـا أمامهم إذا ما
غـابـت قيم الـتسـامح والتعــايش
واحتـرام خـصــوصيـات اآلخـر

اخملتلف".
كـم أضاف "أنّ حـكومـة بانـكوك
مطـالبة أكثـر من أي وقت مضى،
وبـأقصى سـرعة ممكنـة أن حتدّ من

هذه املمـارسات الـتي أسهمت يف
تصاعد الغضب".

من جهـة أخـرى، يقـوم املـؤرخ
بنجسميـت بحملة من أجـل كتابة
أسـمـــاء املـــدن والقـــرى علـــى
الالفتـات بـاللغـة اجلـاويـة، وقـد
متكّنـت منـظمـته غيـر احلكـوميـة
احملليـة التي حتمل اسم "بوستا" إلى
حـدّ من إعـادة إدخـال اللـوحـات
الثنـائيـة )التي يكـتب عليهـا اسم
البـلدة بـاللغتني اجلـاوية والـتاي(
إلـى عـشـر بلـدات. وهــو نصـر
صغير رمـزي بالنـسبة السـماعيل

ومنظمته.
وكـان مـســؤول املنـطقـة تـاوي
سـودسونـغ قد صـادق علـى هذا
اإلجـراء الـذي كــان يفتـرض أن
يـوسع ليشمل ألفـي بلدة. غير أنّ
األخير أطيـح به على غرار العديد
من املـســؤولني احمللـيني علـى اثـر
االنقالب العسكـري الذي حصل

يف 22 مايو املاضي يف بانكوك.
وفيما كـان أوالد بلدة ساي بوري
يخرجـون من املدرسة عدوًا، عبّر
اسمــاعيل عـن قلقه مـن اختفـاء
اللغـة اجلـاويـة. وقــال منـتقـدا
ممـارسات احلكـومة: "إنّ أجـدادنا
يتحـدثون إلينا عـن تاريخنا، لكن
احلكومة تريـد أن تروي لنا تاريخا

آخر".
وأضـاف "أنّ ذلك ميـر خصـوصـا
عبـر التـركيـز علـى االنتمـاء إلـى
األمـة وإلى الديـانة البـوذية وملك
تايالنـد، وهي كلـمات غـالبـا ما
تكــون جــوفــاء خــاليــة من أي
مضمـون يف هذه السلطنـة السابقة
الـتي متّ ضمهـا بالـقوة إلـى مملـكة
تايالند، ونحن نعتبر أنّ ذلك يعدّ

نوعا من االستعمار".
يــذكــر أنّ املــاريــشــال بـاليك
فيبــونسـوغخـرام، رئـيس وزراء
تـايالند يف أواخـر ثالثينـات القرن
املاضي ثم مجدّدا يف األربعينات،

جعل تـدريس لغة التـاي إلزاميا يف
املــدارس، وأرسل أفــواجـــا من
املدرسني واملـوظفني البـوذيني إلى
أقـصــى اجلنــوب علـى حـسـاب

املسلمني السكان احملليني.
ويف ستينـات القرن املـاضي ذهب
اجلنرال سـاريت ثانـارات أبعد من
ذلك، إذ وضـع جمـيع املــدارس
اإلسالميـة ضـمن منهـاج التـربيـة
الوطنية ساحقا أيّة مقاومة رفضت
قــراره ذاك وقتئـذ.وقـد بقي هـذا
الـتعامل "العنـصري" حيـا يف ذاكرة
ووجدان كل مـسلم يقطن يف تلك
املنـطقـة. ويف هــذا الصـدد قـال
عبــداهلل بـن عبــدالــرحـمن )54
عامـا(، وهو رجل أعمـال محلي
معروف مبسـاهمته ودعمه ملشروع
إعادة إدخـال اللـغة اجلـاوية: "إن
كنتم متلـكون شيئـا ما خـاصا بكم
وأخــذه مـنكـم أحــدهـم، فــإنّ
سعيكم إلى اسـترجاعه واستعادته

يعدّ أمرا طبيعيا".
مـن جهته، يـؤكـد رئيـس الفـريق
العـسكـري احلــاكم يف تـايالنـد،
برايوت شـاناوشا، أنه يريد "إعادة
إطالق عملـية سالم تـكفل مجاال
شـاسعـا مـن التعـايـش بـني أبنـاء
الوطن الـواحد"، وسط أجواء من
الـــريـبــــة الكـبـيـــرة، حــسـب
مـراقبني.رغم أنّخطابه األسبوعي
إلى األمّة، مسـاء كل يوم جمعة،
أصبحت ترافقه ترجمة باجلاوية.

ويف هــذا الـصـــدد يعـتـبـــر رجل
األعمـال عبداهلل بـن عبدالـرحمن
"أنّ استئنـاف املفاوضـات ال ميكن
أن يتـم دون أن تقـــوم حكــومــة
بانكـوك بتليني سياستها واحترامها
خلصـوصيـات األقليـات العـرقيـة
والـدينية وعدم الـسعي إلى طمس
هـويــاتهم"، مــشيـرا إلــى "أنّهم
بـــدورهم مـسـتعــدون للـتغـييــر
وجـاهزون للـسالم والتعـايش مع

اجلميع".
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60 يف املائـة من السكـان؛ وانتشار
الفقر؛ هـذا باإلضافـة إلى التفاعل
مع الصراعات التي تضرب البلدان
اجملاورة؛ كل هذا مكّـن من توحيد
املطـالب السـياسيـة للمعـارضة مع
القـدرات الثـوريـة لـدى الـشبـاب
الــذي يحــركه عـدم الـرضــا عن
الوضع القـائم منذ سـنوات سبقت

ميالد نسبة كبيرة منهم".
يوم انهار النظام

غيـر بعيـد من "سـاحة األمـة" كان
رؤســاء األحــزاب الــسـيــاسـيــة
املـعارضة يفِدون جـماعات وأفرادا
علـى مبـنى الـبرملـان، وهم يـنوون
إقنـاع بعض نواب األغلبية احلاكمة
بــالتصـويت ضـد مشـروع تعـديل
الدستـور، لكنهم واجهـوا صعوبة
كبيـرة يف ظل حرص احلكومة على
متـــريـــر خـطــطهـــا مـن دون أي

مفاجآت.
يف اخلـارج كـان املـشهـد مخـتلفـا
بــشـكل كـــامل، حـيـث يجــوب
الــشـبـــاب وبعـض الـنـــاشـطـني
السيـاسيني األحيـاء الشعبيـة حلشد
املـواطنـني للمـشـاركـة يف مـسيـرة
توجهت إلى مبنى البرملان من أجل
مـنع الـتـصــويـت علـــى تعـــديل
الــدسـتـــور، يف املقـــابل كــانـت
وحـدات األمن متـنع الوصـول إلى
وسط املـدينة؛ غيـر أنها لـم تصمد
أمام الـشبـاب الغـاضب.. البقـية
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نـواكشـوط: الشيـخ محمد - "27
عاما مـن الفساد وهـيمنة ثلـة قليلة
من األشخــاص علـى رقـاب 16
مليون نسـمة.. لقد أدركنا بعد أن
رحل أننـا لم نكـن أحرارا"؛ بـهذه
الـكلمـات حـاول شــاب ثالثيـني
شـارك يف املسـيرات الـشعبيـة التي
أسـقطـت حكـم رئيـس بـوركـينـا
فـاسو بليـز كومـباوري، أن يصف
الدوافع التي حركته للخروج يف ما
يسمـيه هو "ثـورة" ويصـفه آخرون
بنهـاية رجل قوي لن تنساه بوركينا

فاسو.
غادر كـومباوري قـصره الـرئاسي
منـتصف يـوم اجلمعـة 31 أكتـوبر
)تشرين األول( املـاضي، بعد أقل
مـن أسبــوعني فقـط من الـذكـرى
الـ27 لـوصــوله إلـى احلـكم )15
أكتوبر/ تشرين األول، 1987(،
ذكـرى كـان كـومبـاوري يـريـد أن
يحتفل فـيها بـتعديل املـادة 37 من
الـدستـور ليبقـى يف احلكم خمـسة
عشر عـاما أخـرى؛ غير أن شعب
بـوركينـا فاسـو املُسـالم خـرج إلى
الشـارع وصرخ: "كفـى.. عليك

أن ترحل".
لطاملا وُصف نظـام بليز كومباوري
بــاألقــوى واألكثــر اسـتقــرارا يف
املنطـقة، واستطـاع بفضل ذلك أن
يلـعب دورا محـوريـا يف املعـادلـة
اإلقليـميــة من خالل وسـاطـات
ناجحة يف عدد من امللفات الشائكة
والصراعات الـدموية التي شهدتها
منـطقــة غــرب أفــريـقيــا خالل
الـسنوات العـشر األخيـرة، فحجز

مكـانة دبلـوماسـية أكبـر من حجم
بلـده الـصغيـر القـابع يف خـاصـرة
القــارة الــسمــراء وعلــى حــافــة

الصحراء الكبرى.
كومـباوري كـان يرتـبط بعـالقات
كثـيرا مـا وُصفت بـ"املـشبـوهة" مع
نظـام العقيـد الليبـي الراحل مـعمر
القـــذايف، ممـــا جـعل مـــراقـبـني
يتحـدثــون عن بـدايـة نهـايـته مع
سقوط نظام العقيد؛ باإلضافة إلى
ذلك اشتهـر كـومبـاوري بعالقـاته
القوية مع أغلب حركات التمرد يف
غرب القارة السمراء، بداية بأشهر
متمـردي املنطقـة وأكثـرهم دمـوية
تـشارلـز تايـلور يف ليـبيريـا، مرورا
بــاملـتـمــرديـن يف كـــوت ديفــوار
وسيراليـون، وصوال إلى الطوارق
يف شـمـــال مـــالـي؛ كل هـــؤالء
جمعهم كومباوري يف بلده الصغير
والـفقـيـــر، قــبل أن يـلعـب دورا
محــوريــا يف إنهــاء صــراعــاتـهم

ليستحق لقب "الوسيط الناجح".
كان كـومبـاوري احلالـم بالـبقاء يف
السلطـة يعتقـد أن املدخل الـوحيد
إلـى ذلك هـو تعـديل الـدستـور،
وأمــامه خيـاران: إمــا أن يجـري
استفتـاء شعبيا ال يـضمن نتيجته يف
ظل تعـبئة شعبية كبيرة ضد بقائه يف
احلكم تقـوم بها مـنظمـات اجملتمع
املدني وبعض األحزاب السياسية؛
وإمـا أن يعـرض تعـديل الـدستـور
علـى ممـثلي الـشعـب يف البـرملـان
حيـث يحظـى بـأغـلبيـة مـريحـة؛
فـاختار املرور عبر الـبرملان هربا من

مواجهة إرادة الشعب.

أعـلنت احلكـومة يـوم 20 أكتـوبر
املـاضي أنهـا ستـمرر تـعديـل املادة
الـتـي حتــدد عــدد املــأمــوريــات
الرئـاسية، عبـر البرملـان يف غضون
أسبـوعني؛ لتـبدأ يف الـيوم املـوالي
احتجاجـات شعبية رافضة للقرار،
واكـتفت يف يـومهـا األول بـإغالق
بعـض الطرق الرئيسـية يف العاصمة

واغادوغو.
مواجهة الشارع

بدأت االحتجـاجات الشعبـية تكبر
وتـزداد تنـظيمـا مع دخـول حـركـة
"املكنسة الوطنية" على اخلط، وهي
حـركـة شبـابيـة أسـسهـا قبل عـام
بعض املـوسـيقيني الـذيـن يحظـون
بـشعبية واسعة يف أوساط الشباب،
وأغلب مناضليها ولدوا إبان حكم
كــومبــاوري ولم يـسـبق لـهم أن

عرفوا رئيسا للبالد غيره.
منـذ تأسـيسهـا استطـاعت حـركة
"املكـنسـة الــوطنيـة" أن تـستقـطب
الـشبـاب الــذي لم يجـد نفـسه يف
األحــزاب الــسيـــاسيــة، وزادت
شعبيتهـا بعيد اعـتصام نـظمته قبل
عدة أشهـر أمام أحـد املستـشفيات
الـعمــوميــة لتـجبــر إدارته علــى
االعتـــذار عن ســوء اخلــدمــات
والتعهد بتـحسينها، كـما أحرجت
الشركة الوطنـية للكهرباء باعتصام
لالحتجـاج على االنـقطاع املـتكرر

للكهرباء يف العاصمة.
نظمت احلركة الشبابية بالتنسيق مع

بعض األحـزاب السياسيـة وهيئات
اجملـتمع املـدني، يــوم الثالثـاء 28
أكتـوبـر املـاضي، مـسيـرة وصفهـا
مراقبـون باألكبـر يف تاريخ البالد،
فيمـا وصفها آخـرون بـ"املليـونية".
كانت املسيرة التي طالبت بالتراجع
عن تعـديل الدستـور مبثابـة اإلنذار
األول لنـظـام كــومبـاوري الـذي
جتـاهلها وواصل استـدعاء البـرملان

للتصويت.
خالل مسيـرة 28 أكتوبر دعا زعيم
املعـارضة زيفرين ديـابري املواطنني
إلـى "العصـيان املـدني"، فيمـا كان
قـادة حـركــة "املكنـسـة الـوطـنيـة"
يخـططـون لالعـتصـام يف "سـاحـة
األمــة" التـي أرجع لهــا الــشبــاب
اسمها القدمي "سـاحة الثورة"، وهو
االسـم الذي كـانت حتملـه يف عهد
الـرئيس تـوماس سـانكـارا؛ الذي
قُتل رفقـة 11 وزيـرا من احلكـومـة

إبان انقالب كومباوري عام
1987

بعـد مفـاوضـات مع األمن قـررت
احلـركـة الـشبـابيــة إخالء السـاحـة
والتـجوال داخل األحـياء الـشعبـية
من أجل تعبئـة السكـان للمشـاركة
يف مسيرة كبيرة تـنوي تنظيمها فجر
اخلـميــس 30 أكتــوبــر، مــوعــد
التـصويت علـى تعديل الـدستور،
وهــو الـيــوم الـــذي انفجــر فـيه

الوضع.
يف هذا اإلطـار يقول إميانويل بيث،
وهو عـسكري فرنسي متقاعد سبق
أن عــمـل سفــيـــــرا

 كومباوري بعد27 عاما من احلكم املتسلط 
غادر السلطة بثورة ربيعية ..وبوركينا فاسو تبدأ  عهدا جديدا !!

لفـرنسـا لدى بـوركيـنا فـاسو، إن
"قــضيــة مــراجعــة املـــادة 37 من
الـدستور املتعـلقة بعدد املـأموريات
الرئاسية كانت اخليط الناظم جلميع
مـطــالـب سكــان املــدن واجملتـمع
املدني واملعـارضة؛ مطـالبُ تتعلق
بـالفقـر والـبطـالـة والتـوزيع غيـر
الـعادل للـثروات؛ وهـذه املطـالب
جـميعها كـان يعبَّر عـنها من خالل
رفض تغييـر الدستـور؛ واإلجماع
حول هـذا املوضوع كـان هو احملرك

احلقيقي الذي فجر الثورة".
استطاعت حـركة "املكنسة الوطنية"
واألحــزاب الــسيـــاسيــة أن جتــد
التجاوب الشعبي الكبير يف دعوتها
للخــروج إلــى الـشــارع يــوم 30
أكتــوبــر، وهــو مــا يعـلق علـيه
الدبلـوماسي الفرنـسي بيث بالقول
إن "طبـيعة وشكل التحـرك الشعبي
ميـكن تفـسيـر جـزء كـبيـر مـنه من
خالل بعـض املعــطيــات: تـقيـيم
ناقص من طرف األغلبيـة الرئاسية
حلجم الـرفـض الــشعبـي لتغـييـر
الـدستور؛ تغـاضي السلـطات عن
اخلـطر الـذي ميثله البقـاء طويال يف
احلـكم؛ الـبعـــد عن انــشغــاالت
ومطـالب املـواطنني؛ تـأثيـر احمليط
العـائلي والـسيـاسي الـذي يخفي
عن رأس السـلطة احلـاكمة حـقيقة
مـا يجري خـارج دهالـيز القـصر،
فـفي أحــاديـثه اخلــاصــة لم يـكن
كـــومـبـــاوري يـخفـي تعـبه مـن

احلكم".
ويضيف الـدبلوماسـي الفرنسي أن
"بطالـة الشباب الـذي ميثل أكثر من
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الناصرة ،فلـسطني احملتلة - وديع
عواودة-  طـاملا شـهدت الـقدس
احملتلـة مـواجهـات ســاخنــة بني
الفلسطـينيني واملستوطنني وشرطة
االحـتالل يف مـــوسـم األعـيـــاد
اليهـوديـة وعلـى خلفيـة زيـارات
اليهـود للحرم الـقدسي، لـكن ما
يجـري منذ سـنوات قليلـة يعكس
تغييرا يف سياسات إسرائيل يف هذا

املضمار.
ولـذا تقــول صحيفـة )يـســرائيل
هـيــوم( أن "الـشــرطــة غـيــرّت
سيـاستهـا التقلـيديـة حيـال احلرم
القدسي" وتدلل على ذلك بالقول
إنه بـدال مـن ان تغلق أبـوابه أمـام
الــزوار، عقـب "أعمــال شـغب"
املـسلـمني، تقـوم اآلن بـدفـعهم
لـداخـل املسجـد األقصـى وتبقي
اجلبل )احلــرم( مفتـوحـا للـزوار
اليهـود. وتعكس هـذه الصحـيفة
التي تعتـبر بوقـا للحكومـة حقيقة
الـتطلـعات واجلـهود اإلسـرائيلـية
حيـال احلـرم القـدسـي فتحـرض
علـــى املـــرابـطـني يف األقـصـــى
وتـعتبـرهـم مشـاغبـني ومعتـدين

على اليهود. 
وتتـزايـد ضغـوط أوسـاط الـيمني
واملـستوطـنني املمثلني يف احلـكومة
بحزب )البيت اليهودي( من أجل
تغييـر "الوضع الـراهن السـائد" يف

احلرم القدسي الشريف. 
وتــوجه هــذه األوســاط أصــابع
اإلتهام لشرطـة االحتالل بالفشل
يف توفير األمن يف القدس لكنها يف
الــواقع تعـمل بقـوة نحـو حتـقيق

هدف آخر، أخطر وأكبر يتمثل يف
السمـاح لليهود بـالصالة يف احلرم
القدسي مـا يعني تقـاسم األقصى
ديـنـيـــا مبـــا يف ذلك مـن دالالت
وتبعـات سيـاسيـة خطيـرة جدا.
ويكشف سـاسة إسرائيل ما يخفيه
رئيس حكومتها بنيامني نتنياهو أو
يكتفي بـالتلـميح له من نـاحيـة ما
يـبيّـت لألقـصــى يف ظل شــروط
عربـية وإسالميـة وفلسـطينيـة رمبا
تكـون مــواتيــة لفــرض حقــائق
جـديدة يف القدس ضـمن مسلسل

تهويدها.
قرار إستراتيجي

علـى سبـيل املثـال يكـشف نـائب
وزيـر األديـان، ايلـي بن دهـان،
حقيقة نوايا إسرائيل، فهو يطالب
صراحة بتخصيص مكان يف احلرم
لـصالة اليهــود. وتنقـل صحيفـة
)هـآرتـس( عن دهـان، قـوله إنه
"حان الـوقت كي تتحمل الـشرطة
املسـؤوليـة عن كل مـا يحـدث يف
احلرم القـدسي" مضيفـا "ان حقيقة
عدم متكن اليهود من دخول احلرم
والصالة فيه، هي مسـألة ال ميكن
احـتمـالهـا، وغيـر قـائمـة يف أي
مكـان آخـر يف العـالم". وحـسب
أنـظمــة بن دهــان "يجب حتـديـد
مـواعيـد يـسمح خاللهــا لليهـود
بالـصالة يف منطقة معيـنة يف ساحة
احلـــرم، كـمـــا يـتـبع يف احلـــرم

اإلبراهيمي يف اخلليل".
ويقـول إنه قدم قبل شهـور لرئيس

احلكـومـة نـظمــا مقتـرحـة تـتيح
للـيهود الـصالة يف احلرم القـدسي
لكنه لم يصادق عليهـا معترفا بأنه
يتـطلع لـتغـييــر إستــراتيـجي يف

املكان.
كما تـصف رئيسـة جلنة الـداخلية
البـرملـانيـة النـائبـة ميـري ريغف
)اللـيكود( سلوك الشـرطة بالعجز
طــوال سنـوات أمـام املـشـاغـبني
املسلـمني يف احلرم، والذي أدى لـ
"غيــاب القـانـون". وتــوضح يف
صفحـتهــا علــى الـفيــسبــوك إن
"الواقع الذي يهاجم فيه املسلمون
بشكل متعمـد الشرطـة وميارسون
العـنف ملـنع دخـول الـيهـود الـى
"اجلـبل" )احلـــرم( جنم عـن عجــز
الــشـــرطـــة أمـــام املــشـــاغـبـني

املتطرفني". 
بعد سنـوات من التـمهيد وإطالق
بـالـونــات اإلختبـار بـانتهـاكـات
متكررة للحـرم القدسـي الشريف
ناقش الكـنيست للـمرة األولى يف
حزيـران/يونـيو املـاضي مـشروع
قـانون يتيح للـيهود مزاولـة شعائر
دينيـة داخل احلرم القدسي بذريعة
"املـســاواة يف احلقـوق". وتــزامن
ذلك مـع انهيـار املفـاوضــات بني
إسرائيل والسلطة وال فرق هنا بني
ميني ويـسـار، إذ تــواصل ريغف
بلـورة مشـروع القـانـون بتقـاسم
األقـصــى، يـشــاركهــا عـضــو
الـكنيـست حـيليك بـار)العمل(.
ويقـترح مشـروع القانـون "مساواة
احلق يف العـبادة لليهـود واملسلمني
يف احلرم القدسي". ويأتي مشروع

القانـون تتـمة لـسلسلـة مداوالت
حول تقـاسم األقصـى داخل جلنة
الــداخليـة يف الكـنيـست يف العـام

األخير.
مـن جهته يبـدي عضـو الكنـيست
حيليـك بار اعتـزازه مبشـاركته هو
كنائب يف "حـزب العمل اليساري"
بتقـدمي مـشـروع القـانـون هـذا.
زاعمــا أن احليـاة املـشتـركــة بني
اليهـود والعـرب تبــدأ يف املسـاواة
الكـاملة يف احلـرم القدسـي أيضا.
ويتـابـع "كنت قـد حـرصت علـى
عدم املسـاس بصالحيـات الوقف
اإلسـالمي يف القـدس لـكن علـى
املسلمني أن يفهموا أن لليهود حقا

يف الصالة هناك".
ويقول يف مقـدمة مشـروع القانون
محــاوال تبـريــره، إنه كـإنـسـان
وكـصهـيــونـي ووطـنـي يــرى يف
األمـاكن املـقدسـة لليـهود صـخرة
وجودهم وأضـاف "من يستصعب
يف معسكر اليـسار صالة اليهود يف
احلرم اليـوم فسيكـون من الصعب
علـيه غــدا الــدفــاع عـن حقــوق

الشعوب األخرى".
وبغيــة تخـفيف الـوطــأة يحـظـر
مـشروع القانـون القيام مبـظاهرات
أو أي عـمل احـتجـــاجـي يـخل
بالهـدوء يف احلرم القـدسي. كـما
يفـرض القـانـون الـذي سـيطـرح
للمـداوالت والـتصـويت الـشهـر
املقبل غرامة بقيمة 20 ألف دوالر
علـى كـل من يحـرم إنـسـانــا من

ممارسة شعيرة دينية يف املكان.
حماس و"داعش"

ويف محـاولة لـتخفيف وطـأة مثل
هذه اخلطوة اخلـطيرة يزعم النائب
املـتـطــرف مــوشـيه فـــايغلـني )
الـليكــود( ان "حمـاس و"داعـش"
سيطرا على جبل الهيكل )احلرم("
ساخرا مـن أقوال رئيس احلـكومة
بـشـأن االنـتصـار علــى حمـاس
وحتـويل رسالـة رادعة الـى حزب
اهلل وقــال "أن هــذه املفــاخــرات
تتفجر على صخرة الواقع يف جبل
الهـيكل". ويـؤيـد رئيـس بلـديـة
القـدس نيـر بـركــات، املطـالـبني
بتغـييـر الـوضع الـراهن يف احلـرم
القــدسـي زاعمــا أن ذلك ممـكن
بـــالقــانــون ودون الـتــسـبـب يف
اإلخالل بالنظـام وبانفجار، وفق
مـا قـالـه لـ )القنـاة اإلسـرائـيليـة

العاشرة(.
مـن جهته يـؤكــد رئيـس الـوزراء
بنيـامني نتنياهو رسـميا أنه ال تغيير
يف الــــوضع الـــراهـن يف احلـــرم
القــدسي الـشــريف، كمـا جـاء
خـالل استقبـاله السـكرتـير الـعام
لـألمم املتحـدة بــان كي مــون قبل
أيـام. وبخالف مـزاعم نـتنيـاهـو
الـرسـميـة تـظهـر الـوقـائع علـى
األرض أن األقصـى يواجه خـطر
التقسيم مكانيـا وزمانيا على غرار
احلـرم اإلبراهـيمي يف اخلليـل أكثر
مـن أي وقت مـضـــى، حتــى أن
جهات حقـوقية إسـرائيليـة تتفهم
مخـاوف الفلسـطينـيني من ذلك.
وتـالحظ جـمعيــة )عيــر عمـيم(
اإلســرائيـليــة اخملتـصـة مبــراقبـة
انـتهاكـات املستـوطنـني يف القدس

أن جهـات ميينية تبـذل جهودا غير
مسبـوقة لـتغيير الـوضع الراهن يف
احلـرم. وتشـير علـى سبيل املـثال
لتـشكل حـركـة جـديـدة من أجل
بنـاء كـنيـس يف احلــرم القــدسي
إضـافة لفـتح مواقع علـى الشـبكة
خلدمة هذه الغاية، فيما خصصت
حـركـة الـشبـيبــة )أرئيل( الـسنـة
الـعبــريــة اجلــديــدة لفعــاليــات

وزيارات يف املكان.
يشار الـى أن حتقيقا واسعـا نشرته
اجلـمعيـة قـد كـشف أن هنـاك 27
جمعيـة يهوديـة استيطـانيـة تعمل
الـيوم لـيس فقـط من أجل تقـاسم
األقصــى، بل تعـمل علــى بنـاء
الهيـكل الثـالث املـزعـوم بـدعم

ست وزارات إسرائيلية.
وتقـول )عيـر عـميم( اخملـتصـة يف
متــابعـة شــؤون القــدس احملتلـة
ورصد انـتهاكات االحتالل لها إن
فكـرة بنـاء الهـيكل الثـالث علـى
حسـاب املسجـدين األقصـى وقبة
الــصخـــرة يف احلـــرم القـــدسـي
الشـريف ظلت طـيلة عقـود فكرة
تـــراود مجـمــوعـــة صهــايـنــة
مهـووسـني. لكنهـا شهـدت ومـا
تـزال حتوال دراميـا خطيرا بـدأ منذ
نحو عقدين نتيجة اتـساع مريديها
ودعـم املسـاعي إلخـراجهـا حليـز
التـنفيـذ مـن قبل جهـات يهـوديـة
محـليـة وعــامليـة ومـؤسـسـات
إســرائيليـة رسميـة. ويـشي ذلك
بتحّـول اإلسرائيلـيني جملتمع مـتطرف
دينيـا وقوميا....البقية ص 51

إسرائيل تعمل بصمت بينما العرب يف حروبهم اجملنونة وثوراتهم العمياء
االستعدادات لبناء الهيكل الثالث مستمرة بدعم حكومي وال تنقصهم سوى  بقرة حمراء؟!
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محمد الشريف  –  غزة احملاصرة
دعـا وزيـر احلـرب اإلسـرائـيلي،
مــوشيه يعلـون لـ"تـضيـيق اخلنـاق
علــى الفلـسـطـينـيني يف الـضفـة
والقـدس، بـسحـب التـسهيالت
املـمـنــوحـــة لهـم، مبـــا يف ذلك
التـنقالت بـني منــاطق الـضفــة
ذاتهــا، عبـر إغالق ممـراتهــا من
حني آلخـر"، مـا يـنعكـس علـى
احلـركة الـتجاريـة، وعلى انـتقال
العمــال الفلــسطـينـيني ألمــاكن

عملهم.
فيمـا قال وزيـر األمن الـداخلي،
يتسحاك أهرونوفيتش، إن "إعادة
الهـــدوء للقــدس سـيــسـتغــرق
شهــورًا؛ ألن إســرائـيل اآلن يف
معـركـة ال ميـكن حــسمهـا مـرة
واحـدة"، مـوضحًـا أن "الشـرطـة
تنوي إضـافة 200 من عنـاصرها
والوحـدات اخلاصـة قبالـة القرى
الفلسطينية، التي نصبت احلواجز
عـلى مداخلها لـفحص كل مركبة

تخرج منها".
ونفــى وجــود أيـــة معلــومــات
استخبارية بشأن منفذي العمليات
األخيرة، وقـال "إننا نـستيقظ كل

يوم، ونواجه عملية جديدة".
وأضاف: "ال تـوجد مجمـوعات
منظمة خلـف املنفذين، ولم يكن
هـناك أيـة عالقة بـينهم؛ لـذلك،
من الصعـب الوصول إلنسان قرر
تنفيـذ عمليـة صبيحـة الغد؛ ألن
هـنـــاك عــشـــرات اآلالف ممـن
يـحملـون الـبطـاقـة الـشخـصيـة

الزرقاء".
واستبعـد وجود "انتفـاضة ثـالثة،
بل هبــة شعبيـة يـوميـة"، مـؤكـدًا

"نعمل على إعادة الهدوء".
ورفض "أهـرونوفيتـش" الربط بني
الوضع احلالي يف القدس واحلرب
األخـيرة علـى غزة، رغـم عالقة
حمــاس بـهمــا، واتهـم رئيـس
الـــسلـطــــة محـمـــود عـبـــاس
بالـتحريـض، مشـيرًا إلـى "تفعيل
العمليات عبر اإلنترنت وشبكات
التـواصل االجتمـاعي، وهـو مـا
يـصـعب العـمل علـى إســرائيل"

حسب قوله.
فيمـا طالب نفـتالي بيـنيت، وزير
االقـتــصــــاد، رئـيـــس حــــزب
املستوطنـني "البيت اليهودي" بشن
حملـة عسكـرية يف أحـياء شـرقي
القــدس الستـئصـال مــا أسمـاه
"البنـية الـتحتيـة للعـنف"، شبيـهة
بعملـية "الـسور الـواقي" للجـيش
عام 2002، وهدفت الستئصال

املقاومة يف الضفة الغربية.
وقـال "إننـا بحـاجـة لالنتقـال من
الـدفـاع إلــى الهجـوم، ويـتعني

دشنوا  إنتفاضتهم الثالثة يف ظل صمت عربي ودولي متواطئ
الفلسطينيون :"إسرائيل" تواصل معركة املصير يف القدس وسط عجز واضح

إرســال قــوات حــرس احلــدود
للقــدس الـشـــرقيــة، لـتنـفيــذ
اعـتقـــاالت وإقـــامـــة األقـنـيـــة
االسـتخبــاراتيــة، والبقــاء هنـاك
بصورة دائمة، ولـيس فقط عندما
يقع هجـوم"، مـضيفًـا "بــدالً من
نشر احلراس األمنيني على مداخل
املقــاهـي واملـطــاعـم والكـنــس
واحلضانـات، يتعني الذهـاب إلى

املصدر".
ورأى الــرئـيــس اإلســرائـيلـي،
رؤوفـني ريفـلني، أن "انـتفــاضــة
جـديـدة بــدأت تنــدلع يف أحيـاء
شرقي القدس"، وعبر عن "حتفظه
من اقتحامـات مجموعات يهودية
من الـيمـني املتـطــرف لألقـصــى
املبـارك"، محـذرًا أنهـا "قد تـكون
خطيرة للغاية بالنسبة للفلسطينيني

وإسرائيل واملنطقة كلها".
ونبه إلـى أنـه "إذا لم ينـته الصـراع
اإلسـرائـيلي الفـلسـطينـي، فثمـة
خطـر باشـتعال الـوضع"، مشـيرًا
إلـــى أن "عبـــاس" ليــس معـنيًــا
باشتعال الوضع، وبحرب دينية،
لكنه ال ميـارس صالحيــاته لقمع
االضـطــرابــات"، داعـيًــا قــادة
اجلـمهــور الـيهــودي إلــى "عــدم

التسبب باشتعال األوضاع".
وهــاجم وزيـر احلــرب األسبق،
وزعيم حـزب "كـادميـا"، شـاؤول

موفاز، رئيس الوزراء بنيامني 

نتـنيـاهــو؛ ألن "اخلطـوات الـتي
ينفـذهـا ستـؤدي لتقـسيم مـدينـة

القدس".
ورأى أن "عمليـة الـكنيـس مبثـابـة
عالمة واضحـة وصريحة الندالع
حـرب دينية، نـتيجة فـشل احلرب
األخيرة على قطاع غزة، ما سمح
للتـنظـيمـات الفلـسـطيـنيـة بـرفع

رأسها من جديد".
وطالب "اجمللـس الوزاري املـصغر
)الـكابينيت األمني( إعـطاء أجوبة
وحلـــول حقـيقـيــة، بــدالً مـن
االستمــرار يف حتميـل املسـؤوليـة

للسلطة الفلسطينية".
البنية األمنية

وكـشفت الـشـرطـة اإلسـرائـيليـة
النقـاب عـن خطـة من) 5( نقـاط
يــزمع رئيـس بلـديــة االحتالل يف
القـدس، نيـر بـركـات، تنفيـذهـا
الستعادة األمان والسالمة الفردية

لإلسرائيليني.
1- إضـافـة)45( دوريـة شـرطـة

بلدية يف املدينة املقدسة.
2- إضـافـة )20( دوريـة حلـراسـة

املؤسسات التعليمية اليهودية.
3- إضـــافـــة )214( حـــارسًـــا
للمـتنـزهـات واحلــدائق العـامـة

اخلاصة باليهود.
4- نصب مئـات الكاميرات حول

مؤسسات التعليم اليهودي.
5- إقامـة غرفـة عمليـات تنـسيق

أمنـى مـشتـرك، لـضمـان وصـول
الـدوريـات بـسـرعـة إلـى مكـان

احلادث.
وتتضمن اخلطة )80(سيارة دورية
مـشتركة تتجول يف نفس الوقت يف
أحياء املدينـة: )50( سيارة دورية
حفـظ نظـام بلـديـة مـشتـركـة مع
الشـرطة ستتجول يف كل األحياء،
وتقـدم جـوابًـا سـريعًـا علـى كل
حــدث، بجــانـب )30( سيــارة
دوريـة خاصـة ملؤسـسات الـتعليم
فقـط يقـودهـا حــراس البلـديـة،
ويكـون بـوسعهم الـوصـول لكل
مـــؤســســـة تـعلـيـم يف أقل مـن

دقيقتني.
وقـال "بركات" إنه "من الواضح أن
نتنيـاهو يتصـرف كمحلل، وليس
كرئـيس وزراء، وطـالبـه بإعـطاء
حلول حقيقية، ومـا يقوم به فعليًا

اليوم هو تقسيم ملدينة القدس".
ورفض اعتبار أن "املنفذين أفراد"،
متهمًـا حركـة حماس بـأنها" تـدير
األمـور، وتبنـي نفسهـا مجددًا يف

الضفة الغربية".
وطــالب املـســؤول اإلســرائيـلي
بـ"إقـامـة بـنيـة حتـتيـة اسـتخبـاريـة
جـديــدة، واملبـادرة للـعمل ضـد
منفـذي العـمليـات، عبـر إدخـال
وحــــدات تعـــرف كــيف تقـــوم
بالعمل، وإدخـال اجليش لـشرقي
القدس إذا كانت قوات الشرطة ال

تستطيع تنفيذ ذلك".
وقــال إن "إســرائـيل أهـملـت يف
الــسـنـــوات األخـيـــرة األمـن يف
القـدس، فلـم يكن يف املـدينـة أي
نشاط استخباري أو عمالئي، بل
تقــسـم القـــدس بـــاحلـــواجـــز
واملكعبات اإلسمنتية؛ ألنه لم يتم
بعـد وضع البديل املنـاسب للواقع

األمني اجلديد".
وكشف اجليـش والشرطـة النقاب
عـن )6( خطـوات أقـرهـا اجملـلس
الــوزاري األمـني املـصغــر ضــد
فلسـطيـنيي القـدس، والقـرارات

هي:
1- إقـامـة حـواجـز علـى مـداخل

األحياء العربية يف القدس.
2- حـمالت تفـتيـش مخـطـطــة

مسبقًا لألحياء العربية.
3- زيادة عدد رخص السالح بيد

اليهود يف القدس.
4- استجالب كـتيبـتني من جـنود

حرس احلدود للقدس.
5- هـدم منازل منفـذي العمليات

يف القدس.
6- إعطـاء أوامر بحراسة األماكن

العامة اليهودية يف القدس.
كمــا تقــرر خالل اجـتمـــاع بني
جهــات أمنيـة عقـد يف مقـر قيـادة
الـشـرطـة يف القـدس، استـدعـاء
جـنـــود احـتـيـــاط مـن وحـــدة
"الكـوماندوز" البحـري، ونشرهم
يف إطـار وحـدة "يــسم" اخلـاصـة
التـابعـة للـشـرطـة واملـنتـشـرة يف

القدس الشرقية.
وسـيشارك )23( جنديًا من وحدة
الكومانـدوز، بينهم )5( ضباط،
يف تـــدريب خــاص سـيجــري يف
األيام املقبـلة لالطالع على أنشطة

الوحدة.
احلرب الدينية

وأجمعت محـافل أمنية إسـرائيلية
علـــى العجـــز عـن إيجـــاد حل
للعملـيات الفلسطينية يف القدس،
عبـرت عنه كتـابات أهـم املعلقني
واخلبـراء الذيـن طالـبوا بـضرورة
معـاجلة األزمـة بحكمـة ودراية،
ويف مقـدمتهـا اسـتئنـاف العـمليـة
السياسـية مع اجلانب الفلسطيني،
محـذرة مـن خطـورة ردود الفعل

على عملية الكنيس.
ومن مجمل اإلجراءات والسلوك
االسـتفــزازي الــذي يقــدم علـيه
السـياسيون يف القدس واألقصى،
مــا من شـأنه أن يـؤدي يف نهـايـة
املطـاف الندالع انـتفاضـة ثالـثة،
وأن احلكـومـة تـنتـقل من إخفـاق
إلى آخـر، ومن بينهـا تأكيـدها أن
"حمـاس" منيـت بضـربـة شـديـدة
خالل عـمليـة اجلـرف الصـامـد،
فيمـا الـواقع يـشيـر أنهـا تـستعـد

للجولة املقبلة من القتال.
وحـاولت أوساط إسـرائيليـة الزج
بــاسم تنـظيـم "داعش" يف عـمليـة
الـكنيـس، والتـرويج أن العـمليـة
التـي استخـدمـت فيهـا األسلحـة
الـبيضـاء مسـتوحـاة من هجـمات
"داعـش" التي يقـوم بها يف سـوريا
والعـــراق، نـظـــرًا السـتخـــدام
البلطات، وأعربت عن "قلقها من
حتــول الصـراع مع الفلـسطـينـيني
لصــراع ديني جتـد فيه "إسـرائيل"
نفـسهـا يف مـواجهـة مع مـسلـمي

العالم".
وقــال احمللل العـسكــري رون بن
يشاي إن " التـطوّرات اإلقليمية يف
الـعراق وسـوريا كـانت جـزءًا من
دائرة التأثيـر التي حرضت منفذي
الـعمـليـــة داخل الكـنيـس، وأن
الـــدافع ديـنـي إسالمـي نـتـيجــة
التحـريض يف دائـرتني: اإلقـليمي
بـوحـي من مـشـاهـد "داعـش"،
والفلـسـطيـني والعـربي، الـدائـر
حـول االدعـاءات بـأن "إسـرائيل"
تسعـى لتغيـير الـوضع الـراهن يف
احلـــرم القـــدسـي"، ويـتفـق معه
عــــامــــوس هــــرئــيل، احملـلل
العسكـري، منـوهًا أن "املـزج بني
قضية األقصى ومنوذج "داعش" ما
مييز عمليـة الكنيس الـتي قتل فيها
خمسـة مستـوطنني وأصيـب أكثر

من 15 آخرين".

األقليات يف العراق..بقية ص16
وحتولت منطقة سهل نينوى إلى نقطة جتمع مسيحيي العراق بعد فرارهم
من املنـاطق الساخنة يف بغداد وجنـوب ووسط العراق قبل عدة سنوات.
ويعـد سـهل نينـوى من املنـاطق املتنـازع عليهـا بحـسب املـادة 140 من
الـدستـور العـراقي. وبـسبب "داعـش" فقـد تبـددت اآلمـال الضـائعـة
باستحداث محـافظة إلى مسعـى إلقامة منطقـة آمنة من قبل األمم املتحدة

حلماية هذه األقليات.
ويـرى رئيس كتلة الرافـدين املسيحية يف الـبرملان العراقي يـونادم كنا أنهم
"كانوا قـد خطوا خطوات مهمـة على صعيد توفيـر املنطقة اآلمنة يف سهل
نينـوى، فقد سلـموا مذكـرة إلى األمني العـام لألمم املتحدة بـان كي مون

لكن األمـور تغيرت بـعد احتالل داعـش"، منتقـدا سلوك اجملتـمع الدولي
"حيال ما تـتعرض له األقليات يف العـراق حيث لم يحرك سـاكنا، واكتفى

ببيانات الشجب واالستنكار التي ال تقدم وال تؤخر".
أما عضو البرملان العراقي عن املكون املسيحي عماد يوخنا فيقول إن "هناك
عجـزا وصمتـا دوليني حـيال مـا جرى ومـا يجـري للمـسيحـيني ولبـاقي
األقليات العرقيـة والدينية يف العـراق"، معتبرا أن "هذه املكـونات تعايشت
علـى مدى آالف الـسنني ولم يحـصل لها مثل مـا يحصل اليـوم ألن هناك
جتانـسا مجتـمعيا وثقـافيا داخل العـراق وبالتـالي فإن مـا يحصل لنـا اليوم

ليس بعيدا عن نظرية املؤامرة إلفراغ العراق من سكانه األصليني". 
وانتقـد يوخـنا "تـأخر القـوى السـياسـية وأطـراف كثيـرة مبن فيهـا أطراف
سيـاسيـة ومجتـمعيـة يف املـوصل عـن التنـديـد واإلدانـة ألن مـا يـحصل

للمسيحيني ولإليزيديني والشبك يشمل اجلميع يف النهاية.

من جهـتها فإن تقارير املنـظمات الدولية تطـرح مشكالت أساسية يف هذا
اخلصـوص حيث تـرى منظـمة "هـيومـان رايتـس ووتش" أن "األقلـيات
اإلثنيـة والديـنية يف العـراق التي تـشكل 10 يف املائـة من مجمـوع سكان
الـبالد، ضحية عنف غير مسبوق قد يـؤدي إلى زوالها"، مشيرة إلى أنها
"تواجه درجـات من العنف غير مسبـوقة، وهي مهددة يف بعض احلاالت

بالزوال من وطن أجدادها".
وبحـسب تقديـرات األمم املتحدة فـإن 50 يف املائـة تقريـبا من املـسيحيني
العـراقيني، الـذين يـقدر عـددهم مبلـيون يف آخـر إحصـاء لسـنة 2003
يحـتمل أنهم غادروا البالد إلى البلدان اجملـاورة، بينما استطاع اآلخرون
الفـرار إلى الـدول الغـربيـة من أجـل االنضمـام إلى عـائالتـهم الكبـيرة

هناك، تاركني وراءهم أنقاض أكثر من 30 كنيسة دمرها اإلرهاب.
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Business & Financeمال وأعمال
Egypt opens up to domestic

and foreign investors
CAIRO - Egypt will offer a slew of projects to domestic
and foreign investors at a conference in March aimed at
kick-starting an economy battered by years of political
unrest, the prime minister said Saturday 11-22-2014.
 Falling tourist revenues and slowing investments have
left Egypt's economy in ruins after nearly four years of
turmoil that saw two presidents ousted following mass
street protests.
But President Abdel Fattah al-Sisi, elected by a landslide
this year, has put economic recovery at the top of his
agenda, and the March 13-15 conference in the resort
town of Sharm El-Sheikh will highlight a series of pro-
jects for which investment is wanted.
 The premier, Ibrahim Mahlab, told reporters in Cairo

the gathering will be the
"cornerstone for Egypt's
economic revival and
aims to provide the
resources used... to
improve health care ser-
vices, the educational
system and provide
energy to all." Among
them, he mentioned at
least 10 projects in

energy and river transport, but did not elaborate.
 Mahlab said the conference is a message to the world
that "Egypt needs a strong economy that can stabilise
the whole region."Our economy is about to recover... All
the economic indicators point to this... and this confer-
ence is to support the Egyptian economy."
 In August, Sisi launched the construction of a $4 bil-
lion (3.2 billion euro) expansion of the Suez Canal that
aims to speed up traffic and foresees the creation of one
million jobs.
Sisi has set an ambitious target of digging the new canal
in one year, which will run parallel to the original one,
built 145 years ago.

البنك الدولي : سخونة االرض عند نقطة الالعودة
اوسـلو - أعلـن البنك الـدولي ان
بعض اآلثـار املـستقـبليـة للـتغيـر
املنـاخـي، مثل درجـات احلـرارة
املتطـرفة واالرتفاع الكبير ملنسوب
سطح البحـر، باتت أمـور ال مفر
منـها حتـى اذا بادرت احلكـومات
الى خـفض مستويـات االنبعاثات
الغـازيــة النــاجمــة عن ظـاهـرة

االحتباس احلراري.
وقـــال البـنك االحــد 11-23-
2014 إن االنبعـاثـات الـسـابقـة
واملتـوقعــة من مـحطـات القـوى
الكهـربيـة واملصـانع والـسيـارات
اضطرت الـكرة االرضية للسير يف
طـريق يفضي بحـلول عام 2050
الــى متــوسط زيـادة يف درجـات
احلـرارة حول 1,5 درجـة مئـوية
فـوق مستوى عصـر ما قبل الثورة
الصنـاعية.وقـال جيم يـونغ كيم
رئيـس الـبنك الــدولي يف مـؤمتـر
صحفـي بالتـليفون بـشأن التقـرير
الـــذي يحـمل عـنـــوان )خفـض
احلـرارة ومواجـهة املـناخ الـعادي
اجلديـد( "يعنـي هذا ان آثـار تغـير
املـنـــاخ مـثل درجـــات احلـــرارة
املـتطـرفـة بـاتـت اآلن ال منـاص

منها".واضاف "النتائج مفزعة".
وسيـستمـر ارتفـاع منـسوب مـياه
البحـار لقـرون بـسـبب الـذوبـان
البطيء اللواح جليدية عمالقة يف
جزيـرة غرينالنـد والقارة القـطبية
اجلنـوبيـة. وقـال التقـريـر إنه اذا
اسـتمـرت درجـات احلـرارة عنـد
مـستـويـات زيـادتهـا احلـاليـة فـان
منـســوب ميــاه البحــار سيـرتفع
مبقـدار 2,3 متـر خالل االلفـيتني

القادمتني.وأضاف التقرير ان 

متوسـط درجات احلرارة قد ارتفع
بالفـعل بواقع 0,8 درجـة تقريـبا

منذ الثورة الصناعية.
وكتب كيـم يقول يف التقريـر "تؤثر
الـتغيــرات املنــاخيـة اجلـوهـريـة
والطقـس املتطـرف بـالفعل علـى
ماليـني البـشـر حـول العــالم مـا
يهـلك احملـــاصـيل والــســـواحل

ويعرض االمن املائي للخطر".
واشار الـى مناذج لتطـرف الطقس
وذوبـان اجلليـد منهـا أكثـر االيـام
حـرارة خالل نـوفـمبـر/تـشــرين
الثــاني يف استـراليـا يف اثنـاء قمـة
مـجمـوعــة العـشـريـن االخيـرة
وسقوط ألواح من اجلليد بسمك 

يتراوح بـني خمسة وسـتة اقدام يف
منطقة بافالو بالواليات املتحدة.

اال ان الـتقــريــر قــال إنه ال يــزال
بـاالمكـان جتنـب أسوأ آثـار زيادة
درجـة حرارة كـوكب االرض من
خالل احلد مـن االنبعاثات الغازية
الناجمة عن االحتباس احلراري.

وعلـى سـبيـل املثـال فـان زيـادة
قدرها درجتان مئويتان يف متوسط
حرارة االرض على ما كانت عليه
قبل الـثورة الصناعيـة تعني خفضا
يف النـاجت احملصـولي لفـول الصـويا
بالبـرازيل بنسبـة تصل الى 70 يف
املئـة ونسبـة تصل الـى 50 يف املئة

حملصول القمح عام 2050

ومن املقـرر ان يجتـمع مسـؤولون
من نحو 200 دولـة يف بيرو خالل
الـفتــرة مـن االول حتـــى 12 من
ديـسـمبـر/كـانـون االول القـادم
لصياغـة اتفاق يـوقع يف باريس يف

اواخر عام 2015
ودافع كيـم عن سيـاسـات الـبنك
الدولي التي تسـمح باالستثمار يف
الوقود احلفري يف الدول النامية يف
احوال نادرة قـائال إن ذلك يسري
يف االغلب علـى محطـات الطـاقة
لتـوفيـر الكـهربـاء الالزمـة للعمل
علــى انهــاء الفقــر.وقــال "يـبلغ
اجمالي القدرة الكهربية املولدة يف
افريقـيا جنوب الـصحراء نحو 80
جيجاوات وهـو ما يقل عن حجم

الطاقة يف اسبانيا".

خمسة عوامل وراء قوة أداء االقتصاد األمريكي يرى تقرير نشرته "اسوشيتد برس"
مؤخـرا أنه بـينمـا تتعثـر أوروبا،
وتواجه الـصني تباطـؤا يف النمو،
وتكـافح اليـابـان للحفـاظ علـى
مكـاسـب طفيفــة، يحلق سـوق
الـوظائف يف الـواليات املـتحدة،
وتـسـجل وتيـرة الـنمــو صعـودا
مطـردا، فمـا هي العـوامل الـتي
تكمن وراء هـذا األداء اإليجـابي

لالقتصاد األمريكي؟

1- حــسـم الـبــنك املـــركـــزي
األمريكي:

لقد جاء حترك مجلس االحتياطي
الفـيدرالي أسـرع وأقوى مـن بقية
الـبنـوك املـركـزيـة يف العـالـم من
حيث اإلبقاء على معدالت فائدة
مـنخفـضــة، بحــسب بــرنــارد
بومـوهل، كبيـر خبراء االقـتصاد
العــاملي يف مـجمــوعــة النـظــرة
االقـتـصـــاديـــة املــسـتقـبلـيـــة
Economic Outlook(

Group).،2008 يف ديسـمبر/كـانون أول
خفـض اجمللس معـدالت الفـائدة
قصيرة األجل إلى نحو صفر باملئة
وأبقى عليهـا عند ذلك املستوى،
وقــد يــســر هـــذا االنخفــاض
الشـديديف مـعدالت الـفائـدة كال
من االقـتراض واإلنفـاق بالنـسبة
لألفراد والـشركـات، كمـا أطلق
اجمللــس ثالثــة بـــرامج لــشــراء
الـسنـدات تهـدف إلــى تقلـيص

معدالت الفائدة طويلة األجل.
علــى الـنقـيـض، كــان الـبـنك
املـــركـــزي األوروبـي أبـطـــأ يف

االسـتجــابــة ملــؤشــرات األزمــة
االقتصادية يف الدول الثمانية عشر
التي تستخدم اليورو، بل أنه عمد
إلــــى رفع أسعـــار الفـــائـــدة يف
2011، وهـو نفـس العـام الـذي
عـادت فـيه منـطقــة اليـورو إلـى

الركود.

2- مصارف أقوى:

مـن نــاحـيــة أخــرى، حتــركـت
الواليات املـتحدة على نحو أسرع
من أوروبا بـاجتاه استعـادة سالمة
مصارفهـا بعد األزمة املـالية عامي

2008- 2009، حيث أخضعت
احلكومة األمريكية البنوك الكبرى
إلـى اخـتبـارات حتـمل يف 2009
لبيـان مـدى قـوتهـا املـاليـة، وقـد
سـاعـد إظهـار قـوة وسالمـة تلك
الـبنـوك علــى استعــادة الثقـة يف

النظام املالي األمريكي.
نتـيجـة لــذلك، بـدأت الـبنـوك
األمـريكـية تـدريجيـا يف اإلقراض
من جديد، بينما ال زالت نظيراتها
األوروبيــة تخـضع الخـتبــارات
الـتحمل، ولن تظهر الـنتائج حتى
اخلــريف املـقبـل، حيـث ستـظل
تفـتقــر للـثقــة إلــى ذلـك احلني،
خشـية أن تكـون مصـارف أخرى

حتتفـظ بـديــون رديئــة أكثـر ممـا
يـنبـغي، مــا قــد يعــرض القــارة
العجـوز إلـى أزمـة جـديـدة، ممـا

يجعلها شحيحة يف اإلقراض.
أمـا يف الـواليــات املتحـدة، فقـد
ارتفع إجـمالـي اإلقراض املـصريف
بواقع 4 باملئة العـام املاضي، بينما

قفز إقراض الشركات 10 باملئة.
يف الــــوقــت نفـــسه، انـخفــض
اإلقـراض يف منطـقة اليـورو بواقع
3,7 باملئة، بحـسب بيانات معهد
الـتمـويل الـدولـي، كمـا تـراجع
إقـراض الـشـركـات بـواقع 2,5

باملائة.

3- اقتصاد أكثر مرونة :
يقول خـبراء االقتـصاد إن اليـابان
وأوروبــا حتتــاجــان إلــى إجــراء
إصالحـــات لـتعـــزز مـــرونـــة
اقتـصــاديهمــا، مثل الـواليـات

املتحدة.
أوروبا حتـتاج إلى رفع القيود على
األجـور التي متنع أربـاب األعمال
مـن خفـض الــرواتب )بــدال من
إلغـاء الـوظـائف( عنـدمــا تسـوء
األحـوال االقتصـادية، كـما أنـها
رمبــا حتتـاج إلـى إعـادة الـنظـر يف
بـرامج الـرفـاة والتقـاعــد التي ال
حتـض الناس على العمل، وحتول
دون انضمـام املبتكريـن اجلدد إلى
السوق، بحـسب منظمـة التعاون

االقتصادي والتنمية.
ويف اليابان، اقـترح رئيس الوزراء
شيـنزو آبـي توسـيع رعايـة الطفل
حتـى يتـسنـى ملـزيـد مـن النـسـاء
االنـضمــام إلــى ســوق العـمل،
عالوة علــى اسـتـبــدال املــزارع
الـصغيـرة عـدميـة الكفـاءة مبـزارع
جتـاريـة كبيـرة، وأخيـرا الـسمـاح
بــاسـتقــدام املــزيــد من الـعمــال
األجـانب ملأل الفـراغ يف مجـاالت

مثل التمريض والبناء.
لكـن تلك املـقتــرحــات تــواجه

معارضة شرسة.

4- خفض أقل للميزانيات:

حتت ثقل الديـون، عمدت الكثير
من البلدان األوروبـية إلى تقليص

العجـز املتـضخم يف ميـزانيـاتهـا،
حـيث خفـضت رواتـب التقـاعـد
ورفعت الضـرائب وقلصت أجور
مــوظفـي احلكـومـة، لـكن هـذه
اإلجراءات دمرت عدة اقتصادات
أوروبـيـــة، ووصلـتـبـمعـــدالت
البطالـة إلى 27 باملئـة يف اليونان،
و14 باملئة يف البرتغال، و25 باملئة

يف أسبانيا.
الواليـات املتحـدة قامت بـدورها
ببعـض اإلجراءات لتقلـيص عجز
املوازنـة ورفعت الضـرائب، لكن
تقشفها ظل بعيدا عن هذه القسوة

التي شهدتها أوروبا.

5- سوق أسهم نشط:

أخـيرا، نـشطت سـياسـة األموال
السهلة  easy-money، التي
طـبقهـــا مجلــس االحـتـيــاطـي
الـفـــيـــــــدرالـــي أداء األسـهـــم
األمــريكيـة، مـا أسـهم يف تفـوق
البورصات األمريكية على أسواق
األوراق املاليـة يف أوروبا واليـابان
وهـوجن كوجن علـى مدار الـسنوات

اخلمس املاضية.
يف الــواقع، لقـد كــان ذلك أحـد
أهـداف بن برنـانكي مـن تخفيض
أسعار الفـائدة، حيـث فكر يف أن
ضعف العــائــدات علــى أدوات
الدخل الثابت سيـدفع املستثمرين
إلـى دخـول سـوق األسهـم بحثـا
عن عـوائـد أفـضل، ومن شـأن
ارتفــاع أسعــار األسـهم أن ميـنح
األمــريكـيني مــزيـــدا من الـثقــة
والـرغبة يف اإلنفـاق- فيما يـسمى

بتأثير الثروة.
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التكامل اإلسالمي اقتصادياً: خيار استراتيجي للعالم اإلسالمي  2
د . عال الدين زعتري

إذ تـــشـكل صــــادرات العــــالـم
اإلسالمـــي يف األغلــب واألعــم
السلع اخلـام غير املصـنعة أو نصف
املصنعـة التي تبـاع بأسعـار زهيدة،
لـتـبقـــى دول العـــالـم اإلسالمـي
مستودعًا وتـابعًا للدول الصناعية،
ويف الوقت نفـسه عاملـاً مسـتهلكاً،
وبذلك تزيد الفجوة بني العاملني بني
العــالـم اإلسالمـي املــسـتهـلك،
والعـالم الـصنـاعي املـنتج ومـالك

التقنية والثروة.
وهـذه بعـض مظـاهــر االقتصـاد يف

العالم اإلسالمي.
1- الفقـر وانخفـاض الـدخـول:
يــشكل الفقـر وانخفــاض نصـيب
الفـرد من الناجت احمللي سمة بارزة يف
معـظم األقطـار اإلسالمـية  –عدا

بعض الدول املصدرة للنفط .–
فاملـسلمون يجـمعون التنـاقضات؛
فتــرى بعـضـهم يـعيـش يف تــرف
وإسـراف، وآخـرون يعـانــون من
التضخم والبطالـة، وعلى مستوى
الـــدول تـــرى ضـعف الهـيـــاكل

االقتصادية.
وبلغة األرقام: فـإنه مما ال فيه شك
أن أغلب الـدول اإلسالميـة تعتبـر
من الدول النـامية، وكثيـر منها من
الـدول األشد فـقراً، والـذي ينـظر
إلـى خـريطـة العـالم يجـد الـدول
اإلسالميـة كلـها يف آسـيا وأفـريقـيا
وهي مـن دول العــالـم الثـــالث،
حيث تبلغ نسبـة السكان حتت خط
الفقـر يف العـالـم اإلسالمي %37،
أعالهــا تــوجــد يف سـيــرالـيــون
)68%(، تليها غـامبيا )64%(، ثم
أوغنـدا )55%(، وهـو مـا يعـادل
405 ماليـني نسمـة من املـسلمني،
وتبلغ نـسبـة املـسلـمني إلـى فقـراء

العالم %39)7(.
ويبلغ معـدل حصـة الفرد الـواحد
من النـاجت احمللي اإلجمـالي 3934
دوالرا، أعالهــــا يف الـكــــويـت
)22,700 دوالر(، تـلـــيـهــــــــا
اإلمــــارات العـــربـيـــة املـتحـــدة

)17,400 دوالر(، ثم قطر
)17,100 دوالر(. أمــا أدنــاهــا
ففـي سيــراليـون )530 دوالرا(،

يليها الصومال
)600 دوالر(، ثـم جـــزر القـمــر

)700 دوالر( )8(.
2- هـيـكل الـتجــارة اخلــارجـيــة
واجتاهاتهـا: للتجارة اخلارجية دور

مهم يف حياة األمم.
ويُـالحــــظ يف دول الـعــــــــالـــم
اإلسالمي: سيطـرة السلـع األولية
يف سلــم الـــصـــــادرات، مــثل:
الـوقـود، واملعــادن، واملنتـوجـات
الزراعيـة، وأن اجتاه الـتصديـر إلى

الدول الصناعية الكبرى.
ويضاف إلـى ذلك: ضعف التبادل
الـتجــاري بني الـدول اإلسـالميـة
نفـسهــا، ومــرده إلــى: اخـتالف
الـسيـاسـات االقتصـاديـة العـامـة،
وتشـابه اإلنتاج، وضعف التنوع يف
االقتصاد، وتخلف البنية التحتية.

فــالتجــارة اإلسالميـة الـبيـنيـة ال
تتجـاوز 10% من مجمـوع التجارة
بـني املسـلمني والـدول الـصنـاعيـة

.)9(
3- انخفـاض نــسبـة مـســاهمـة
الصناعة يف الناجت احمللي: إن التنمية
الـصناعيـة تعتبر الـطريق واألساس
الـــوحيــد لإلفـالت من الـتبـعيــة
االقتـصاديـة، وهي وسـيلة لـزيادة

فـرص العمـل املنتج وتـوليـد دخل
أعلى، ورغم ذلك فال تزال جميع
الدول اإلسالمية متخلفة صناعياً.

فحصـة قطـاع الصـناعـة من الـناجت
احمللي اإلجمالي: %30)10(.

4- ارتفـــاع حجـم املـــديـــونـيـــة
األجنـبية، وازدياد أعبـاء خدمتها:
دخلت كل الدول اإلسالمـية نادي
املديـونيـة، واستـمرار ذلـك يشكل
مـصدر تـهديـد لألمن االقتـصادي
واالجتماعي لسرعـة تراكمها على

مر األعوام.
5- أزمـة الغذاء: بالرغم من أهمية
القطـاع الـزراعي يف اقـتصـاديـات
البلدان اإلسالمية إال أن العجز عن
تلبيـة الطلـب احمللي املتـزايـد علـى
السلع الغـذائية جـعل معظم الدول
اإلسالميــة تصـبح منـطقـة عجـز
غذائي كبير ومتـزايد، وال سيما يف
السـلع األساسيـة، واالستراتـيجية

التي ال غنى عنها مثل القمح.
وهي تـنفق مبــالغ كبيـرة الستيـراد
تلك املـوارد، األمـر الـذي يـشكل
اسـتـنــــزافـــاً القـتـصـــاد الـــدول
اإلسالميـة، إضـافـة إلـى التـبعيـة
الغذائـية للـدول املتقـدمة املـصدرة

للغذاء.
6- أزمة املياه: يعتبر مورد املياه من
املقـومـات األســاسيـة للـتنـميـة،
وتتـركـز مـشكلـة امليـاه يف األقطـار
اإلسالميـة بـسـبب تـوزيعهـا غيـر
املتكـافئ، فهـو بني تـوفـره بـشكل
كـاف يف بعـض األقطـار إلـى نـدرة
شـديـدة يف بعـضهـا اآلخـر، ومـا
يتــرتـب علـــى ذلك مـن جفــاف

وتصحر.
7- اإلنفاق العسكري: إن التسلح
واإلنفـاق العـسكـري واخلـسـائـر
البـاهظـة التي تـسببهـا الصـراعات
العـسكـريـة )اإلسالميـة( قـوضت
استجـابــة احلكـومــات للـتنـميـة
االقتصادية واالجتـماعية الشاملة،
ففي عـاملنا اإلسالمـي غُلِّب مفهوم
)األمن( يف إطــاره الـضـيق علــى

مفهوم التنمية الشاملة.
8- تتجلى أزمـة التعليم يف: غياب
فـلسفـة تـربـويـة واضحـة املعـالم،
وانتشـار األمية، والوضع التعليمي
للمرأة املسلمة، واالهتمام بالتعليم
الـنـظــري دون الـتعلـيـم الفـنـي،
وهجرة العقول املـسلمة، وهل من

تنـاسـب بني مخـرجـات الـتعلـيم
وأسـواق العمـل؟، وباألرقـام فإن
نــسـبــة الـتعلـيـم يف دول العــالـم
اإلسالمي: 63,2%، أمـا معـدل
اإلنفـاق علـى الـتعلـيم مـن النـاجت
القـومـي اإلجمــالي فهــو 4% فقط

.)11(
9- وسـائـل االتصـال: إن معـظم
الدول اإلسالمـية تعانـي من قصور
فــــــــاضـح يف االتــــصــــــــاالت
واملــواصالت، وذلك إذا قــورنت

بالدول الصناعية.
حقائق يف أرقام وآمال جسام:

تصـنف األمم املتحـدة سنـويـاً دول
العالـم يف ثالثة مـستويـات تنمـوية
وفقاً جملـموعة كبيرة من املؤشرات،
وتتـراوح قيمـة التصـنيف بني )1 و
صفر(، وتقع 31 دولـة إسالمية يف
مجمـوعة مسـتوى التنميـة املتوسط
)0,5 - 0,8(، فـيـمـــا تـقع 20
دولـة يف مجموعـة مستـوى التنـمية
املنخفض )أقل من 0,5(، وتتمتع
خمـس دول فقط مبـستـوى تـنميـة
مـــــرتـفع، وهــي: بـــــرونـــــاي
)0,889(، البحرين )0,872(،
)0,855(، الكـــويت اإلماــرات 
)0,840( قطـــر   ،)0,848(

.)12(
يبلغ الناجت احمللي اإلجمالي)13( يف
العـــالم اإلسـالمي 3483 مـليــار
دوالر للعــــام 1999م. وأعلـــى
بلـدان العـالم اإلسالمي مـن حيث
نـــاجتهـــا احمللـي اإلجـمــالـي هـي
إنـدونيـسيـا )602 مليـار دوالر(،
تـليهـا تــركيــا )425 مليــارا(، ثم
إيران )340 مليارا(. أما أقلها فهي
جـزر القمـر )410 ماليني(، تلـيها

املالديف )540 مليونا( )14(.
العــالـم اإلسالمـي؛ مــؤشــرات

رقمية)15(:
1- املسـاحة اإلجمالية: 32 مليون

كم2
2- نــسبــة األراضي الــزراعيــة:

%11
3- مـسـاحــة األراضي املـرويـة:

658 ألف كم2
4- سكـــان العــالـم اإلسالمـي:

8
5- مـتـــوسـط نــسـبـــة الـنـمـــو

السكاني:%2,2
6- الناجت احمللي اإلجمالي: 3483

مليار دوالر

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ

7- حـصة الفـرد الواحـد من الـناجت
احمللي اإلجمالي:3934 دوالر

8- حصـة قطاع الـزراعة مـن الناجت
احمللي اإلجمالي:%24

9- حصـة قطاع الصنـاعة من الناجت
احمللي اإلجمالي: %30

10- حصــة قطـاع اخلـدمــات من
الناجت احمللي اإلجمالي:%46

11- نسبـة السكـان حتت مسـتوى
خط الفقر:%37

12- معدل التضخم:%14
13- حجم الـقوى الـعامـلة:395

مليون نسمة
14- نسبة البطالة: %19,2

15- حجم الواردات: 431 مليار
دوالر

16- حجـم الــصــــادرات:358
مليار دوالر

ومـن جهـة أخـرى: فــإن العــالم
اإلسـالمي ميـتلك مــزايــا تـــؤهله

لتـحقيق الوحـدة االقتصـادية، ويف
مقــدمتهـا: الــدين احلـنيف الـذي
ارتضـاه اهلل لهـذه األمـة، واملـوقع
اجلغـرايف واالقـتصـادي، واملـوارد
البشرية الهائلة، والثروات الطبيعية

الضخمة.
فبالد اإلسالم تـشتمل علـى معظم
خيـرات الــدنيــا من مــواد أوليـة،
ومعـادن وكنـوز بكـافـة ألـوانهـا،
باإلضـافة إلـى الرصـيد احلـضاري
الـذي يشـكل قاعـدة راسخة للـثقة
واالعتـزاز والفخـار، ولـالنطالق

والنهوض.
فـدول ذات فــائض نقـدي، ودول
ذات برة تقنـية، ودول ذات عمـالة
بـشـريـة، ودول ذات مـسـاحـات

شاسعة، ودول ذات مياه غزيرة.
وبلغة األرقـام: متتلك دول الـعالم
اإلسالمي ثــروات استـراتـيجيـة؛
أهــمهــــا: الــنفـــط، والغــــاز،
والزراعة، وثروات معدنية؛ مثل:
احلـديد، والـنحاس، والفـوسفات

وغيرها.
حيـث يختــزن ثلـثي االحـتيــاطي
العـاملي من الـنفط، و22,5 % من
االحـتياط العاملي للغاز، وينتج %9
من إنتـاج العالم من احلديد، ويبلغ
إنتاجه 5 % من سـوق النفط العاملي
مبيعاً، ويشكل النفط العربي 65 %
من احـتيـاجـات أوربـا و80 % من
احـتيـاجــات اليـابــان و15 % من
احـتيـاجـات الـواليـات املـتحـدة

.)16(
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Religion & life دين ودنيا

 Thus Muslims can and
do exist in all parts of the
world from the alpine
tundra of Scandinavia to
the warm coastal waters
of Fiji. "O humankind,
We created you all from a
single man and a single
woman, and made you
into races and tribes so
that you should recognize
one another..." (Quran
49:13)

4 . Islam does not tolerm
ate other faiths and
beliefs. 

TopTenMyths2.jpgHistori
cally Islam has always
respected and upheld the
principle of freedom of
religion. 
 The Quran and other
principle texts including
the traditions of Prophet
Muhammad preach tolerb
ance towards other religb
ions and nonbbelievers.
 NonbMuslims living
under Muslim rule are
allowed to practice their
religion and even have
their own courts. 

5 .  Islam only began
1400 years ago. 

The root of the word
Islam (sablabma) is the
same root that is shared
with the Arabic word
meaning peace and securb
ity b salam.  In essence,
Islam means, submission
to the will of God and
encompasses the peace
and security that comes
from living life according
to God’s will.   Thus
throughout history anyb
one who practised monb
otheism by submitting to
the will of God is considb
ered a Muslim. 
 Human beings have
been practicing Islam
since the creation of
Adam.  Throughout the
ages God sent prophets
and messengers to guide
and teach their own peob
ple.   The main message
of all the prophets had
always been that there is
only One True God and
He alone is to be worb
shipped.   These prophets
start with Adam and
include Noah, Abraham,
Moses, David, Solomon,
John the Baptist, and
Jesus, peace be upon
them all.   God says in the
Holy Quran:

 "We did not send
before you (O Muhamb
mad) any messenger but
We revealed to him:
‘none has the right to be
worshipped except I,
therefore worship Me.’"
(Quran 21:25)
 However, the true mesb
sage of these prophets
was either lost or got corb
rupted over time.   Even
the most recent books, the
Torah and the Gospel
were adulterated and
hence they lost their credb
ibility to guide the people
to the right path.   Thereb
fore 600 years after Jesus,
God revived the lost mesb
sage of previous prophets
by sending the Prophet
Muhammad with His
final revelation, the Holy
Quran, to all of mankind.
 It is now imperative for
everyone to believe and
follow this final message
from God.  
 God Almighty says in
the Quran:
 "We have not sent you
(O Muhammad) but to all
mankind as a giver of
good news and as a warb
ner, but most people do
not know." (Quran 34:28)
 "Whoever seeks a
religion other than Islam,
it will never be accepted
of him, and in the Hereb
after he will be one of the
losers." (Quran 3:85)

6 .   Muslims do not
believe in Jesus.   

Muslims love all of the
prophets; to reject one is
to reject the creed of
Islam.   In other words,
Muslims believe in, love,
and respect Jesus, who is
known in Arabic as Essa.
 The difference is that
Muslims understand his
role according to the
Quran, and the traditions
and sayings of Prophet
Muhammad.  They do not
believe that Jesus is God,
nor the son of God and
they do not believe in the
trinity of God. 
 Three chapters of the
Quran feature the life of
Jesus, his mother Mary
and their family, and each
one reveals details of
Jesus’ life that are not
found in the Bible.  Musb
lims believe he was born
a miraculous birth withb
out a father to virgin
Mary and never claimed

to be the son of God or
said that he should be
worshipped.   Muslims
also believe that Jesus
will return to earth in the
last days.
 
7.     Prophet Muhamm
mad wrote the Quran. 

This claim was made for
the first time by Prophet
Muhammad’s opponents.
They were desperate to
protect their interests that
were being over shadb
owed by Islam and were
trying to spread doubt
about the Quran’s divine
authorship.   
 The Quran was
revealed to Prophet
Muhammad, by the angel
Gabriel, over a period of
23 years.   God Himself
addresses the assertion in

the Quran itself. 
 "And when Our clear
verses are recited to them,
the disbelievers say of the
truth (this Quran), when it
reaches them: ‘This is
plain magic!’ Or they say:
‘He (Muhammad) has
fabricated it.’..." (Quran
46:7–8)
 In addition to this
Prophet Muhammad was
an unlettered man, that is
he was unable to read or
write.   God also menb
tioned this in the Quran.
 "Neither did you O
Muhammad read any
book before it (this
Quran) nor did you write
any book…" (Quran 29:
48)
 The Quran is filled
with astonishing facts, so

in order to prove that
Prophet Muhammad did
not write the Quran we
ask how a seventhb
century CE could man
could know things that
have only recently been
accepted as scientific
truths.   How could he
have known how rain
clouds and hailstones
form, or that the universe
is expanding? How was
he able to describe in
great detail the different
stages of an embryo’s
development without
modern inventions such
as the ultrasound
machine?

8 . The crescent moon is
a symbol of Islam. 

The Muslim community

lead by Prophet Muhamb
mad did not have a symb
bol.  Caravans and armies
used flags for identificab
tion purposes but it was a
solid colour usually black
or green.  Muslims do not
have a symbol representb
ing Islam the way the
cross represents Chrisb
tianity or the Star of
David represents Judab
ism.
 The Crescent moon
symbol has historically
been associated with the
Turks and before Islam it
was a feature on their
coins.  The crescent
moon and star became
affiliated with the Musb
lim world when the Turks
conquered Constantinob
ple (Istanbul) in 1453

CE.   They chose to
take the city’s existing
flag and symbol and
make it the symbol of the
Ottoman Empire.  Since
that time the crescent has
been adopted by many
predominantly Muslim
countries and wrongly
become known as symbol
of the Islamic faith. 

9 .  Muslims worship a
moon god. 

Deluded people someb
times refer to Allah as a
modern interpretation of
an ancient moon god.
 This is categorically
untrue.  Allah is one of
the Names of God and
referred to by this  name
by all Arabic speaking
people including signifib

cant numbers of Chrisb
tians and Jews.  Allah is
in no way associated with
moon worship or moon
gods. 
 There is scant informab
tion about the religion of
the Arabs before Prophet
Abraham but there is litb
tle doubt that the Arabs
wrongly worshipped
idols, heavenly bodies,
trees, and stones. 
 The most popular were
deities known as Manat,
albLat, and albUzza, howb
ever there is no evidence
linking them with moon
gods or the moon.

10 . Jihad means Holy
war. 

The Arabic word for war

is not jihad.  The use of
the words ‘holy war’ by
uniformed people might
have its basis in the
Christian use of the term
during the Holy Crusades.
The term Jihad is the Arab
bic word that means to
struggle, or to strive.   
 It is often described as
being of several levels.
Firstly, an internal strugb
gle against one’s self in
an effort to become closer
to God.  Secondly it is a
struggle to build a Musb
lim community based on
social justice and human
rights.  Thirdly it is a milb
itary or armed struggle. 
 The armed struggle can
be defensive or offensive.
 The defensive jihad is
fought when Muslim
lands are invaded and the
lives of people, their
wealth and honour are
threatened.   So the Musb
lims fight back the invadb
ing enemy in self defence.

 In the offensive jihad
those people are fought
who oppose the establishb
ment of Islamic rule and
from Islam reaching the
people.  
 Islam is a mercy for all
of mankind and came to
bring people out from the
worship of stones and
humans to the worship of
One True God, from the
oppression and injustices
of culture, people and
nations to the equality and
justice of Islam.    Once
Islam has been made
accessible to people, there
is no compulsion in
accepting it – it is up to
the people.

Footnotes:

[1] Abu Dawood
[2] Imam Ahmad
[3] Tabari, Al (1993), The
Conquest of Arabia, State
University of New York
Press, p. 16
[4]  Saheeh Muslim. In
Ahmad and Ibn Majah a
daughter is referred to as
"a shield from the fire"
for her father.
[5] AlbBayhaqi
[6] Ahmad, AnbNasai
[7] AtbTirmidhi
[8] According to the
report, "Mapping the Glob
bal Muslim Population,"
by the Pew Forum on
Religion & Public Life.
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Religion & lifeدين ودنيا

By Aisha Stacey 

TopTenMyths1.jpgEver
since the Muslims swept
out of Arabian Peninsula
to establish the Islamic
Empire there have been
myths and misconcep-
tions surrounding the
Islamic way of life.
 Nearly 1500 years ago
the worship of One God
changed the known
world, however myths
still surround Islam even
though the people of the
world have access to
unprecedented amounts
of information. In this
two part article we will
examine 10 of the most
common myths that today
cause misunderstanding
and intolerance.

1.  Islam encourages ter-
rorism. 

In the second decade of
the 21st century this is
probably the biggest myth
about Islam.  In a time
when it seems that the
world has gone mad with
the killing of innocents it
must be reiterated that the
religion of Islam sets out
very specific rules for
war and places great
value on the sanctity of
life. "...that if anyone
killed a person not in
retaliation of murder, or
(and) to spread mischief
in the land - it would be
as if he killed all man-
kind, and if anyone saved
a life, it would be as if he
saved the life of all man-
kind..."  (Quran 5:32)
 The killing of inno-
cents is completely for-
bidden. When Prophet
Muhammad sent his com-
panions into battle he said
"Go out in the name of
God and do not kill any
old man, infant, child or
woman. Spread goodness
and do good, for God
loves those who do

good."[1]  "Do not kill
the monks in monaster-
ies" or "Do not kill the
people who are sitting in
places of worship.[2]
Once after a battle the
Prophet saw the corpse of
a woman on the ground
and said, "She was not
fighting.  How then was
she killed?"
 These rules were fur-
ther emphasised by the
first Caliph of the Islamic
Empire, Abu Bakr. He
said, "I command you ten
things. 
 Do not kill women,
children, or an aged,
infirm person.  Do not cut
down fruit-bearing trees.
Do not destroy an inhab-
ited place.  Do not
slaughter sheep or camels
except for food. 
 Do not burn bees and
do not scatter them.  Do
not steal from the booty,
and do not be cow-

ardly." 
 [3]  In addition to this
Muslims are forbidden to
carry out unjustifiable acts
of aggression. It is never
permissible to kill a per-
son who is not hostile.
 "Fight in the cause of
God those who fight you,
but don't transgress limits;
for God loves not the
transgressor…" (Quran
2:190)

2 . Islam oppresses
women. 

Islam holds women in
highest regard in every
phase of her life. As a
daughter she opens the
door to Paradise for her
father.[4]  As a wife, she
completes half the relig-
ion of her husband.[5]
When she is a mother,
Paradise lies under her
feet.[6] 
 Muslim men are

required to treat women
respectfully in all circum-
stances because Islam
demands that women be
treated with both honour
and fairness.
 In Islam women, like
men, are commanded to
believe in God and to
worship Him.  Women are
equal to men in terms of
reward in the Hereafter.
 "And whoever does
righteous deeds, whether
male or female, while
being a believer – those
will enter Paradise and
will not be wronged,
(even as much as) the
speck on a date seed."
(Quran 4:124)
 Islam gives women the
right to own property and
control their own
finances. It gives women
formal rights of inheri-
tance and the right to edu-
cation.  Muslim women
have the right to accept or

refuse marriage proposals
and are completely free
from the obligation of
supporting and maintain-
ing the family thus work-
ing married women are
free to contribute to the
household expenses, or
not, as they see fit.  Islam
also gives women the
right to seek divorce if it
becomes necessary.
 Sadly it is true that
some Muslim women are
oppressed.  Unfortunately
many are not aware of
their rights and fall victim
to cultural aberrations
that have no place in
Islam.   Powerful indi-
viduals, groups and gov-
ernments claim to be
Muslim yet fail miserably
to practice the principles
of Islam.  If women were
given their God-given
rights, as set out in the
religion of Islam, the glo-
bal oppression of women

could be crushed into
oblivion.  Prophet
Muhammad said, "None
but a noble man treats
women in an honourable
manner.  And none but an
ignoble treats women dis-
gracefully."[7]

3 .  All Muslims are
Arabs

The religion of Islam was
revealed for all people, in
all places, at all times.
The Quran was revealed
in the Arabic language
and Prophet Muhammad
was an Arab, but it would
be wrong to assume that
all Muslims are Arab, or
for that matter, that all
Arabs are Muslim.  In
fact the vast majority of
the world’s 1.57 billion
[8]  Muslims are not of
Arabic ethnicity. 
 Although many peo-
ple, especially in the
West, associate Islam
with countries in the
Middle East, according to
the Pew Research Centre
nearly two-thirds (62%)
of Muslims live in the
Asia-Pacific region and
in fact more Muslims live
in India and Pakistan
(344 million combined)
than in the entire Middle
East and North African
region (317 million).
 Also according to Pew,
"Muslims make up a
majority of the popula-
tion in 49 countries
around the world. The
country with the largest
number (about 209 mil-
lion) is Indonesia, where
87.2% of the population
identifies as Muslim.
India has the world’s sec-
ond-largest Muslim pop-
ulation in raw numbers
(roughly 176 million)
though Muslims make up
just 14.4% of India’s total
population."
 Islam is not a race or
ethnicity - it is a religion.
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وتـضمـنت هــذه االستـراتـيجيـة
املبادرة التـي أطلقها باعـتماد العام
2008 عاماً للهوية الوطنية بتعزيز
عنـاصـرهـا وتعـميق مكـونـاتهـا،
وتكـريـس ممـارسـاتهـا، وحتـديـد
مهـدداتهـا، مؤكـداً .. "إن من ال
هوية له ال وجود له يف احلاضر وال

مكان له يف املستقبل".
كـما أطلق الـشيخ خليفـة يف مطلع
العــام 2007 يف افـتتــاح الــدورة
اجلــديـــدة للـمجلــس الــوطـنـي
االحتـادي )املـشــروع النهـضـوي
لـــدولـــة اإلمـــارات( يف إطـــار
استـراتـيجيـة الـتمـكني وتعـزيـز
مقـاصـده، وهـو املـشـروع الـذي
يُجـســد تـطلعــاتـه وطمــوحــاته
إلخوانه وأبنـائه املواطنـني، ويُعبر
عن نظـرة ثاقـبة يف حتـويل الـرؤية
التطـويـريـة ملـرحلـة التـمكني إلـى
استـراتـيجيـات عمل، مـؤكـداً يف
هـذا الصدد.. ""إن آمـالنا لـدولتنا
ال سقف لهـا وطموحاتنـا ملواطنينا
ال حتـدّهـا حــدود، وان قمـة مـا
نـسعى لـه من املشـروع النهـضوى
الـذي نـأمله لـدولـتنـا هـو حتـويل
الـرؤية التطـويرية، مبـا تتضمنه من
معــان ومبـادئ ومفـاهـيم، إلـى
استـراتيجيات عمل وقيـم سلوكية
ميارسهـا املواطـن يف حياته اليـومية
وينتصر لهـا ويدافع عنهـا ويصون
مكتسبـاتها، وهـذه غايـة التمكني

وقمة املسئولية والوالء".
ونـوّه إلـى اإلجنــاز التــاريخي يف
تعزيز املسيرة االحتادية والذي متثل
يف خوض أول جتـربة انـتخابـية يف
تـاريخ اجملـلس الــوطني االحتـادي
وشكّل منـعطفـاً مهمـاً يف مـسيـرة

الوطن
ويف إطـار رؤيـته الثـاقبـة بــاعتبـار

املـواطن أولـويـة وطنيـة قصـوى،
وحـــرصه الـبـــالغ علـــى متكـيـنه
للمـشـاركــة الكــاملـة يف الـعمل
الـوطـني، أطلق صـاحب الـشيخ
خليفـة بن زايــد آل نهيـان رئيـس
الـدولة " يف كلمته يف الـيوم الوطني
األربعـني يف األول من ديـسـمبــر
2011، مشروع العشرية االحتادية

اخلامسة لتمكني املواطن.
وقـــال ""إن احلفـــاظ علـــى روح
االحتــاد يتـمثل يف متـكني املــواطن
وهو األولـوية الـوطنـية القـصوى
والـرؤية املسـتقبلية املـوجهة جلميع
اإلسـتراتيجيـات والسيـاسات التي
ستعتمدها الدولة يف قطاعاتها كافة
خالل السـنوات العـشر القـادمة،
فتـمكني املـواطن هـو مـشـروعنـا
للعـشـريـة االحتـاديـة اخلـامـسـة،
مشـروع نؤسس به النطالقة وطنية
أكبر قـوة وثقة، مشـروع مرتكزاته
إنـسان فـاعل معتـز بهويـته وأسرة
متماسكـة مستقرة ومجتمع حيوي
مـتالحم يـســوده األمن والعـدل،
يعـلي قيم التـطوع واملبـادرة ونظام
تعليمـي حديث مـتقدم وخـدمات
صحية مـتطورة واقـتصاد مـستدام
متنوع قائم عـلى املعرفة وبنية حتتية
متـكاملـة وبيئـة مسـتدامـة وموارد
طبـيعيـة مصـانـة ومكـانـة عـامليـة

متميزة".
وأعلـن الشـيخ خليفـة بن زايـد آل
نهيـان رئـيس الـدولـة يف كـلمته يف
اليوم الوطني احلادي واألربعني يف
األول مـن ديــسـمـبــر 2012، يف
سيـاق رؤيـته احلكـيمــة يف قيـادة
املــسيـرة االحتـاديـة، حـزمــة من

املـبادرات والقـرارات التي تُجـسّد
رؤاه االستراتيجية يف "ترسيخ ثقافة
املــواطنــة وتعـميـق حُب الــوطن
وتأكيد الوالء له، وتعزيز التالحم
والتــواصل القــائـم بني الـشـعب
وقيـادته"، وتُعبّـر يف ذات الوقت،
عن حـرصه علـى صُنـع املسـتقبل

األفضل للوطن واملواطن.
وقال "إن إعالن االحتـاد كان حتوّالً
تاريخيـاً، فعلى هـدْي من ثوابته،
أسـس آبـاؤنـا هـذه الـدولـة علـى
التقـوى وكـرمي األخالق، نـذروا
الـنفــس ملــا فـيه صـــالح الـنــاس
ومصلحـة الوطن، وعـلى نهجهم
نحن سائـرون، مؤكدين أن العدل
أسـاس احلكم، وأن سيادة القانون
وصوْن الكـرامة اإلنسـانية وحتقيق
العدالـة االجتماعيـة وتوفيـر احلياة
الكـرميـة، دعـامـات لـلمـجتـمع
وحقـوق أساسيـة يكفلها الـدستور
ويحميها القضاء املستقل العادل".
واسـتكمـاالً لهـذه الـرؤى الثـاقبـة
التـي وضع رئيـس الـدولــة متكني
املــــواطــن يف سُلـم أولــــويــــاته
االستـــراتيـجيــة، أعـلن الـشـيخ
مـنصـور بن زايـد آل نهيـان نـائب
رئيس مـجلس الوزراء وزير شئون
الـرئـاسـة يف 2 نـوفـمبـر 2011 يف
احتفال حاشد، مبادرة "أبشر" التي
أطلـقها الـشيخ خلـيفة بـن زايد آل
نهيان رئيس الدولة لتعزيز مشاركة

الكوادر الوطنية يف سوق العمل.
وتبـوأت دولـة اإلمـارات العـربيـة
املـتحـــدة، بفــضل ثـبــــات نهج
سيـاسـاتهـا اخلـارجيــة وعطـائهـا
الـسخي يف مجـال الـدبلـومـاسيـة

اإلنـســانيـة، مكـانـة مـرمـوقـة يف
العــالم. وأكـسـبهـا حـضـورهـا
اإليجابي الفـاعل إقليميـاً ودولياً،
ومـبادراتـها الـعديـدة علـى صعـيد
الدبلـوماسـية اإلنـسانـية، احـترام

اجملتمع الدولي.
وأكـد الـشيخ خـليفــة بن زايـد آل
نـهيــان رئيـس الــدولــة، يف هــذا
الصـدد.. "إن املكـانـة املـرمـوقـة
واالحتـرام الكبـير الـذي حتظـى به
دولة اإلمارات العربية املتحدة على
الصعيـد اخلارجي هو ثـمرة املبادئ
الـثابـتة لـسيـاستـنا اخلـارجيـة التي
وضع نهجـها ومـرتكـزاتهـا القـائد
الوالد الشيخ زايد والتي تقوم على
الـتزام الـدولة بـانتـمائهـا اخلليجي
والعـربـي واإلسالمي، وحـرصهـا
على تعـزيز وتوسيع دائرة صداقتها
مع جـميع دول العـالم، ومـراعـاة
حـسن اجلـوار واحتـرامهـا سيـادة
الـدول ووحــدة أراضيهـا وعـدم
التـدخل فـى شـؤونهـا الـداخليـة،
واللجــوء إلـــى حل الـنــزاعــات
بـالطرق الـسلميـة وااللتزام مبـيثاق
األمم املتحـدة والقـوانني واملـواثيق

الدولية".
ووظف رئيس الدولة الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان السياسة اخلارجية
لتكون أحد األذرع الرئيسية للعمل
اإلنـــســــانـي، وقــــال يف هــــذا
اخلصـوص.. "إن الـدبلـومـاسيـة
اإلنـســـانيـــة هي أحـــد األعمــدة
الرئيسيـة لسياستنـا اخلارجية، وإن
دولـتنــا ستـسـتمـر يف االضـطالع
بدورها احملوري يف مـساندة اجلهود
الـــدوليــة ملــواجهــة

األزمات والكوارث وتلبية نداءات
االستغـاثـة، وأن تـستمـر منـوذجـاً
عــــاملـيــــاً يحـتــــذى يف تقــــدمي
االستـثمـارات واملِـنح والقـروض
امليسـرة للدول الـناميـة، مبا يحقق
لهـا منواً اقـتصاديـاً مستـداماً ويـوفر
لها االسـتقرار، ويـضمن ألبنـائها
املزيـد من فـرص العمل. مـؤكداً
حرصه على حتـويل العمل اخليري
اإلمــاراتي إلـى عـمل مـؤســسي
يكـــون له طـــابع االسـتــدامــة،
قـائالً.. " ومن منطـلق مسؤولـيتنا
ومتـابعـتنـا لألوضـاع اإلنـسـانيـة
الـصعبــة يف العـديـد مـن منــاطق
العالم، فإن املبادرات اإلماراتية يف
مجـال العـمل اخليـري أصـبحت،
لتعددها ونـطاق انتشارهـا، مكوناً
أســاسيـاً مـن مكـونــات عمـلنـا
اخلـارجي. فإلـى جانـب مبادرات
اإلغـاثـة العـاجلـة لـلتخفـيف عن
املنكـوبـني من ضحـايـا الكـوارث
الـطبـيعيـة واحلـوادث املـأسـاويـة
واألزمات الـطارئـة، عملنـا على
حتـويل العـمل اخليـري اإلمـاراتي
إلـى عمل مـؤسـسي حتـى يكـون
لهــذا الـعمـل الفعـــاليــة وطــابع

االستدامة".
وتبوأت دولـة اإلمارات هـذا العام
املركـز األول عاملـياً كـأكثـر الدول
املانحة للمساعدات مقارنة بدخلها
االجمالـي القومـي للعام 2013،
حـيـث بـلغ حجـم املــســاعــدات
اإلنسـانية واإلغـاثية يف هـذا العام
5,2 ملـيــــار دوالر من  أكثـر 
أمريكـي. وبلغت قيمة املساعدات
الـتي قــدمتهـا اإلمـارات لالجـئني

ـ ـ

فقط يف مختلف دول العالم خالل
األعـــــوام مـن 2009 وحـتـــــى
منتـصف 2014، نحو 2,6 مليار
درهـم مت تـــوجــيههـــا لالجـئـني
والنازحني داخليا يف نحو 71 دولة
ومنـطقة يف العـالم. كمـا أسهمت
يف دعـم جهـــود اجملتـمع الـــدولي
8,9 مـليـار درهـم خالل بقيـمة 
السـنوات الثالث املـاضية للـقضاء

على الفقر يف أنحاء العالم.
وأكـد الـرئـيس اإلمـاراتي الـشيخ
خليفــة بن زايــد آل نهيـان ضـمن
التزامه بثوابت السياسة اخلارجية،
يف أكثـر من مناسبـة ومحفل، نبذه
لإلرهاب بكافـة صوره وأشكاله،
وأيـــا كـــانـت مـبـــرراتـه ودوافعه

ووسائله.
ودعـا إلـى أهميـة تضـافـر اجلهـود
الدولـية واإلقـليميـة ملواجهـة هذه
اآلفة اخلـطيرة واجـتثاثهـا والقضاء
علـى مسببـاتها وعـدم ربطهـا بأي
ثقـافـة أو دين. وأكـد يف كـلمته يف
اليوم الـوطني الثـاني واألربعني يف
األول من ديسمبر 2013 استمرار
دولــة اإلمـــارات يف سيــاســاتهــا
والتــزامهــا مبــواجهــة اإلرهــاب

ومكافحته ومحاربة التطرف.
وأصــدر يف هــذا اخلـصــوص يف
أغسطس 2014، قانـون مكافحة
اجلرائم اإلرهابيـة الذي يتكون من
70 مـادة ملكـافحـة كـافـة أشكـال
وأنـشـطــة اجلــرائم اإلرهــابيــة،
وتضمّـن عقوبات رادعة تصل إلى
اإلعدام ضـد العـناصـر اإلرهابـية
والتـخريبيـة التي تُوقـع الرعب بني
الـنـــاس وتــــروعهـم يف أمــنهـم

واستقرارهم وحياتهم.

ـ ـ ـ

ـ
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وأشــدد عليهـم للتعـامل مع هـذه
املرحلة بجدية وصدق، فكلنا جزء
من هـذه السفـينة، جنـونا سـوية أو
غرقنا معـاً ، كما اكرر التأكيد على
ضرورة التنفيذ الفوري لبنود اتفاق
السلم والـشراكة الوطنـية وبخاصة
ملحقه االمنـي ، والتعامل مع بنود
هذا االتفـاق بصورة جديـة وكاملة
، وعليهـم ادراك بأنه ال ميـكن الياً
كان منفرداً ومهما كانت ادواته بأن
يفرض خيـاراته على هـذا الشعب
، خــارج مــا اجـمع عـليـه جمـيع
الـيمـنيـني يف وثيقـة مـؤمتـر احلـوار

الوطني الشامل .
يا أبناء شعبنا العظيم:

ال يفوتني يف هذه املناسبة أن أترحم
علـى كل شهداء اليمن عبر التاريخ
واخص بـالذكـر شهداء االستقالل
اجمليـد يف الـ 30 من نوفـمبر 1967
، كما اتـرحم على شهـداء احلراك
اجلنوبي الـسلمي والثـورة الشبـابية
الشعبـية . فلم يكـن ملسيرة الـتغيير
أن تبـدأ لــوالهم ولـوال دمــاءهم
الطاهرة ، وصدق مساعيهم النبيلة
التي أثمـرت رغم الصعـوبات عن
انتقال سلمي لـلسلطة ومين احتادي
سُيبنى علـى العدالة وتقاسم الثروة

.
ويــطيـب لي أن أطـمئـن أبنـــائي

الشباب وبنـاتي الشابات على وجه
اخلـصــوص، بــأن مــا يــرونـه من
عـراقيل ومنغـصات ، ومـا يحدث
علـى األرض من بـوادر مقلقـة لن
تـثنـينــا عن املـضي قـدمـاً يف هـذه
املسيرة ، كمـا ال يجب أن تثنيهم.
ألنهم الضـمان األسـاسي النـتقال
اليمـن من عهـود الـتخلف والفقـر

والفـســاد لعهـد نــاصع يـحمل يف
طيــاته وعــود الـتقــدم والـنمــاء

والشفافية.
يا أبناء قواتنا املسلحة واألمن:

أهـيب بدوركـم يف حمايـة بلدكم،
فـأنـتم الـسيـاج احلــامي وعلـيكم
نـراهن لتحمـوا الشعب واألرض.

فال تخيبوا هـذه الثقة العالية فيكم،
وال تنـصاعـوا إال لصـوت الوطن.
وال تتـرددوا يف الـدفــاع عن حمـى
وطنـكم، وتسطيـر أنصع صفحات
الـتاريخ ببـطوالتـكم. وها أنـا أشد
علــى أيــاديـكم ، وأدعــوكم ألن
تكونـوا دوماً عند مسـتوى تطلعات
وطـمــوحـــات شعـبكـم يف األمـن

واالستـقرار والـرخاء. كـما أشـيد
بجهـودكم احلـثيثـة للحفـاظ علـى
األمن واالستقـرار يف كـافـة أرجـاء
الـوطن ، وسـنعمل سـويـاً للعبـور
مبؤسسة اجليـش الى مستوى وطني
وقيـادي يـليق بــأحالمنــا ويحقق
االمن واالستقـرار ويحمـي وطننـا
من الشـرور الداخليـة واخلارجية ،
ويليق بتضحيـات جنودنا وشهدائنا

االبرار .
أيها األخوة واألخوات:

مـا زال الـطــريق طــويالً ، ملـيئـاً
باملصاعب. ومـا زال أعداء الوطن
وأعـداء مـشـروع الـدولـة املــدنيـة
يتـربصـون بـاستقـرار الـبالد وامنه
ووحـدته بال كلل، متسلحني بسوء
النوايا والوالءات املتبدلة . ولكنني
أقول لهم بـأن شعبنا أكثـر وعياً من
أن تـنطلـيّ عليه هـذه اخملـططـات،
شعـبنـا الـذي ميـلك احللـم وميلك
احلق أكثر مـنهم يف هذا الـوطن من

أقصاه ألقصاه.
وهنــا أجــدد الــشكــر والـتقــديــر
للـمجـتـمع اإلقلـيـمـي والــدولـي
للجهود الـدائمة واملـتابعة الـصادقة
الهادفة للحفاظ على أمن واستقرار
ووحـدة اليـمن ، كمـا أشـدد علـى
ضــرورة اسـتـمــرار دعـم الـيـمـن
وحـكومـته بشـتى الـسبل وبـصوره
خـاصـة يف اجلـانب االقـتصـادي ،
فهمـا يواجهـان حتديـات مصيـرية
تـستهـدف مشـاريع الدولـة املدنـية

والبناء والتنمية.
أيها األخوة واألخوات:

أدعــوكم صـادقـاً للعـمل بجـديـة
حلمايـة مكتسباتكم وأحالمكم كل
من مـوقعه. أدعـوكم بـأال تنغـروا
بأي أوهـام تشدد على االختالفات
وتتـناسى هذا املشـترك بني أبناء هذا
الـشعب الواحـد، الذي أثبت رغم
كل شـيء وعـيه وحــسه املـــدنـي
وحضــاريته ولـم ينجـر للحـروب
واالقتـتال وكـان مجسـدّاً للحكـمة
اليمانية يف أصعب الفترات وأحلك
املــواقف..فمـا لـديـكم اآلن هـو
مـشروع لبنـاء الدولة، الـدولة التي
ستحقق املواطـنة املتسـاوية واحلكم
الــرشيــد وذلك بحـسـب دستـور
اليـمن اجلـديـد، املـسـتنــد علـى
مخـرجـات مـؤمتـر احلـوار الـوطني
الشامل املـنصهرة يف بوتقة اإلجماع

والتوافق.
أؤكـد لكم أننا ماضـون قدماً ألجل
ميـنٍ سـيـحقـق أحالم وآمـــال مـن
رحلـوا وهم يقـاتلـون ألجله، وأن
الـنصـر سيكـون لـإلنسـان اليـمني
الصـامـد أيـنمـا كـان، املـتمـسك
بــأحالمه رغمــاً عن كل املـشـاريع

الصغيرة واألطماع الزائلة.
اللهم أحفظ اليمن وأهله

اجملد لليمن الواحد املوحد
اجملد لهذا الشعب الصابر واألبي

اجملد البطال قواتنا املسلحة واالمن
اجملد واخللود لشهدائنا

والــسـالم علــيكـم ورحـمـــة اهلل
وبركاته
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األديب اإلسرائيلي البارز واملفكر اليساري وناشط السالم  واملعارض لإلستيطانالثقافة
الروائي عاموس عوز: مؤلفو الروايات.. مخلوقات مجنونة تعيش على الذكريات

حاورته: إينغه غونتر
ترجمة: ياسر أبو معيلق

حترير: علي اخملاليف
األديـب اإلســـرائــيلـي الـبـــارز
عامـوس عوز يتـحدث عن تـأثير
جتـمعـــات "الكـيبــوتــس" علــى
شخصـيته وعلــى عمله الـروائي
"بني األصدقـاء". كما يـشدد على
الفـرق بني عقليـة مَن قطـنوا فـيها
وبني املستوطنني الذي يسعون إلى

سلب أراضي الضفة الغربية.
يتحدث األديب اإلسرائيلي البارز
واملفـكر اليـساري ونـاشط السالم
عـاموس عـوز عن تـأثيـر معيـشته
الـسابقـة يف جتمعـات "الكيبـوتس"
الـسكانـية علـى شخصـيته وكيف
أنهـــا شـكلـت مـصـــدر إلهـــام
لـــشخــصـيــــات روايــته: "بـني
األصـدقاء". ويـشدد علـى الفرق
بـني عقليـة مَن قـطنـوا فيهـا وبني
املـستـوطـنني الـذي يـسعـون إلـى
سلـب أراضي الـضفــة الغــربيــة
ويحـظــون بـتـمـثـيل أكـبــر مـن
حجمهم يف السياسة اإلسرائيلية،
كمـا يقـول يف حـوار أجــرته معه

إينغه غونتر يف تل أبيب.
* هل حتنّ اليوم إلى الكيبوتس؟

عـامـوس عــوز: أحيـانـاً. فـأنـا
وعائلـتي غادرنـا كيبـوتس هـولدا
قبل 25 عامـاً. لكن يف أحالمي،

أعود دائماً إليه.
* هل لديك مثال على ذلك؟

الساعة السـادسة صباح يوم عمل
يف قـــاعـــة الــطعـــام. اجلـمـيع
مـتواجـدون للحـصول عـلى أول
فنجـان من القهـوة قبل تـوجههم
إلـــى احلقـــول. املــســـؤول عـن
الـصحـيفــة الــصبـــاحيــة يقــوم
بتوزيعها. الناس يشربون قهوتهم
ويقـرأون الـصحيفـة ويتنـاقشـون
حـول الــسيـاسـة يف الـسـادسـة
صـباحـاً. هذه إحـدى اللحـظات

التي أحن إليها.
بعـض شخـصيــات مجمـوعـتك
الروائية بعنـوان "بني األصدقاء" ال
تـستهـويهم حيـاة الكيبـوتس وال
ينـسجمـون كأفـراد مع اجملـموع.
فـشخـصيـة رونـي شينــدلني تثـور
حتـى عنـدما يـهرب ابـنه الصغـير

باكياً من بيت األطفال.
لـقد تعـرض ابنه لإلسـاءة من قبل
أوالد آخــرين، واألب الغــاضب
يـنسـى مبـادئـه ويسـرع إلــى بيت
األطفــال ويعتـدي علـى الـطفل
اخلطـأ. مـا يـثيـر اهـتمـامـي هي
الشخصيات غير العادية، وليست

الطبيعية.
لقــد كتب تـولـستـوي يف مقـدمـة
رواية "آنا كارنينا" أن كل العائالت
السعيدة تتشـابه، لكن لكل عائلة
تـعيـســة طــريقـتهــا اخلــاصــة يف
التعـاسة. أنـا أكتب حـول من ال
يـنـتـمــون إلــى اجملـتـمع وحــول
الوحـيدين. الـسعادة ال حتتـاجني

كي أكتب قصصاً عنها.
* شــارك املــؤلف اإلســـرائيـلي
عـامـوس عـوز )يـسـار( نـسـاء
فلـسـطيـنيــات يف قطف الـزيتـون
بـتاريخ 30 أكتوبـر 2002 يف قرية
عقربـة بالضـفة الغربـية، ألم يكن

الـكيبــوتس بـالنـسبـة لك مكـانـاً
مثالياً؟

لقـد نشـأت حركـة الكيبـوتس من
حلم كـبير للغـاية، وهي طـموحة
أكـثر من كل احلـركات الثـورية يف

القرن العشرين.
لم يطمح مؤسسو هذه احلركة إلى
تغييـر النظام االجـتماعي واجملتمع
املبـني على الطبقات وحسب، بل
وأرادوا إحـداث ثورة يف الـطبيـعة

البشرية نفسها.
لقــد اعـتقــدوا أنـه بتـــأسيـسـهم
مجتمعـاً يتنـاول فيه اجلمـيع نفس
الطعـام ويلـبسـون نفـس املالبس
ويقومـون بنفس القـدر من العمل
ويـشتركـون يف منط حيـاتهم، فإن
ذلك سيؤدي إلـى اختفاء األنـانية
والتفـرّد، لـيظهـر بعـدهــا إنسـان

جديد.
لكـن تبـيّن لـهم أن هـــذه فكــرة
خـاطئـة. وحـني لم تـتحقق هـذه
القيـم املثاليـة، اندلعـت صراعات
داخليـة وجتـاذبـات سـببهـا قـرب
النـاس بعضـهم من البعـض. لقد
كــان هنـاك ســوء فهم ومـشـاكل

ومنيمة.
وهــذا بــالنـظــر إلــى أن حــركــة
الكيبـوتس لـم تلهم االشتـراكيني
حــــول العـــالـم وحــسـب، بل
واحلركـات االجتـماعـية الـبديـلة

أيضاً.
من بني كل املبادئ الثورية، كانت
ثورة الكيبوتـس هي الوحيدة التي
لم تشـمل فرق إعـدام ومعتقالت
أو معسكرات إبادة. يف الكيبوتس
لم يكـن هنــاك عنـاصـر شـرطـة
أيضـاً. لكن الكـيبوتـس لم ينجح
يف نهـايـة األمـر، إال أنه ال ميـكن

اعتبار أنه قد فشل متاماً.
فلـننظـر إلى اإلسـكايف يف الـرواية
األخيـرة مـن كتــابي. إنـه ملتـزم
بـالقـيم املثلـى، ويفكـر بـالعـامليـة
وينبذ العنف، يريد إصالح العالم
حتـى الــرمق األخيــر. لم يـكن
متزوجاً ولم تكن له عائلة وال أي
أحـد. يف مـدينـة كبيـرة سيمـوت
وحيــداً كــالكلـب، إال أنه كــان

يـعيــش يف الكـيبـوتـس محـاطـاً
بالرعاية.

لكن الـطبيعـة البـشريـة ال تتغـير.
وحتى يف احلب لم يـتغير أي شيء
مـنذ أيام املـلك سليمان، بـاستثناء
السيجارة التي تتبع ممارسة احلب.
القــوى األســـاسيــة لـلتــواجــد
البـشري: يتـابع عامـوس عوز يف
روايـته بـعنــوان "بني األصـدقـاء"
جنـاحاته األدبية ويعود إلى جذوره
أيـام حيـاته يف الـكيبـوتس، وهـو
الـوقت الـذي شكل أكبـر مصـدر

إلهام له.
* مـا مـدى اقتـراب شخـصيـات

الكتاب من احلقيقة؟
عندما صـدر الكتاب يف إسرائيل،
سـارع كل مـن كانـوا يف كيبـوتس
هولدا الـذي عشت فيه سـابقاً إلى
قــراءته، كـي يعــرفــوا مــا إذا مت
ذكرهم أو ذكر سكان آخرين فيه.
لكـنهم لـم يتـمكنـوا مـن التعـرف

على أي أحد.
لقـــد روى لي أحـــد جيـــراني يف
الـكيبـوتس أنه كـان ميـشط شعـره
دائماً قبل أن مير بـالقرب من غرفة
دراسـتـي، كـي ال يـتـم ذكـــره يف
إحدى روايـاتي عـلى أنـه لم يكن
ميـشـط شعــره. لقـــد اختـــرعت
الشخصيات املذكورة يف الكتاب،

إال أنها مبنية على جتاربي.
لقد كان ذلـك عاملاً صغيـراً يتكون
من 500 شخص -  رجال ونساء
وأطفـال وكهـول. كنت أعـرفهم
جـميعـاً، وأعـرف من يقـوم مبـاذا
دون علـم مني. وهم أيـضاً كـانوا
يعرفـون كل شيء عني، وهذا فيه
عــدل. مـثل ذلـك غيــر ممـكن يف

برلني أو تل أبيب أو كولونيا.
* هل استمـتعت بالغوص مجدداً
يف ذكرياتك عن الكـيبوتس عندما

كنت تكتب الرواية؟ 
كل مـؤلف يعتاش علـى ذكرياته.
املـؤلفـون مخلـوقــات مجنـونـة،

فرقـابهم ورؤوسهـم موجهـة إلى
اخللف كــالــوحــوش. واألدب
عبــارة عن خلـيط مـن التجـربـة
والـذاكــرة واخليـال والفــانتـازيـا
واحلـلم والتـوقع - بعـض من كل

منها.
* يف الـسنـوات األولـى من عمـر
إسـرائيل، كـان الـكيبـوتـس قلب
اجملـتمـع. لكن تــأثيـره اآلن بـات
هامـشياً. هل يـذكرك أي شيء يف
اجملـتــمع اإلســـرائــيلـي الـيـــوم

بالكيبوتس؟ 
نعـم. هـنـــاك دائـمـــاً "عــــامل
الكـيبـوتـس الــوراثي" الـعظـيم،
والـذي ميكـن استـنبـاطه مـن ميل
اإلســرائيلـيني إلــى الفـوضـويـة
والصـراع وحب النقـاش وعقلـية
"ال أحـــد ميلـي علـيّ مـــا يجـب
فـعله". الـكل يعـــرف مـــا هـــو
األفـــضل، والــكل مــتـــســـــاو
اجـتمــاعيـاً. هــذا كله مـن نتـاج

الكيبوتس.
وأروي لك قـصـة طــريفـة: أراد
ستــانلـي فيـشـــر، رئيـس بـنك
إسـرائيل، وزوجـته قضـاء إجـازة
ملدة أسـبوع يف قـبرص. وبـعد أن
حــطت الـطــائــرة هنــاك، وقف
رئيـس بنك إسـرائيل يف الـواحدة
صبـاحاً يف منطقـة استالم احلقائب

النتظار حقائبه.
وهنـاك خـاطبه أحــد املسـافـرين
اإلسـرائيليـني بالقـول: "املعذرة،
ألـست رئيس بنـك إسرائيل؟ أريد
أن أســـألك عـمـــا إذا كـــان مـن
األفضل أن أبـدل نقـودي هنـا يف
املطـار، أم االنتـظار إلـى الصـباح
لتبديلهـا يف املدينـة". لم يكن هذا
املوقف ليحصل ملدير بنك أملاني.

*  أمل يف نهــايـــة للعـنف وحل
الـدولتني: تـكتب إينغه غـونتر أن
"ما يـتمناه عـاموس عـوز أكثر من
أي شيء آخـر هــو سالم دائم يف
الشرق األوسـط. وألن األمنيات
وحـدهـا ال جتـدي، فـإن عـوز،

كــرائــد لـلكفــاح بـني املفكــرين
اليساريـني اإلسرائيليني، ينشط يف
اجملال السـياسي". هل يعـتبر ذلك

مخزياً؟
وصف ذلك بـاخملزي ليـس دقيقاً.
ذلك املسافر كان صريحاً ورأى يف
مــديــر الـبنـك رجالً علــى قــدم
املـســاواة معه. هـذا هـو "عــامل
الـكيبـوتس الـوراثي"، وأنـا أحبه

للغاية.
اسمحي لـي باعـتراف: أنـا أحب
إسرائيل حتـى يف األوقات التي ال
أحبهــا فيهـا. وإذا مـا تعــرضت
النـهيـار يف الـشــارع، فال أود أن
يحـصل ذلـك يف أي مكــان غيــر
إســرائـيل، ألن املــشــاة هـنــاك

سيهرعون ملساعدتي.
* يف السـابق كـان يُنظـر لـسكـان
الكـيـبـــوتــس علـــى أنهـم رواد
فخـــــورون. أمـــــا الــيـــــوم،
فـاملستوطنون يف الضفة الغربية هم
من ينـسبـون ذلك ألنفـسهم. أال

يؤملك ذلك؟ 
الفــرق بـني سكــان الكـيبــوتـس
واملـستـوطنني كـالفـرق بـني الليل
والنهـار. فـسكــان الكـيبـوتـس
اسـتقــروا عن قـصــد يف البــريــة
املقفرة، حيث ال يوجد أي سكان
آخرون، علـى عكس مـا يقوم به
املسـتوطـنون. فهـم يهدفـون إلى

سلب أراضي الفلسطينيني.
* إن النفـوذ الــسيــاسي للــوبي
املستـوطنني كبيـر ويشبه مـا كانت
حـركـة الكـيبـوتـس تـتمـتع به يف
الـســابق. مــا الــذي يجعـل من
املــستـوطـنني حـركـة مبـثل هـذه

الديناميكية؟
إنهم )املستوطنـني( ممثلون بصورة
أكبـــر من حـجمـهم احلـقيـقي يف
نظامنا الـسياسي، ألنهم ميارسون
ضغـطاً مـستمـراً. لكـنهم أقلـية،
واملـتـطــرفــون مـنهـم خــســروا

االنتخابات املاضية.
كمـا أن حتـالف املـستـوطـنني مع
اليهـود املتـشـددين والـروس قـد
انتهى، واحلكومة القادمة ستكون
مـن اليـمني والــوسط، بــدالً من
الـيمـني واليـمني املـتطـرف. هـذا
ليس ما أصبو إليه، إال أنه حتسن.
* هل هــذه خطـوة علـى طـريق

العودة إلى الرشد السياسي؟ 
عندمـا يسـأل املرء اإلسـرائيليني،
فإن 70 يف املئـة منهم سيقولون إن
األمــر سيـنتهـي بحل الـدولـتني.
والغـالبيـة اليهـودية الـساحقـة قد

ودّعت الضفة الغربية.
لقـــد وصفـتَ رئـيــس الـــوزراء
اإلسـرائـيلي بـنيـامـني نتـنيـاهـو
باجلبـان. هل تعتقد بأنه قادر على
الدخول يف صراع مع املستوطنني؟
أنـا لــست واثقــاً من ذلـك. لكن
نتـنياهو يخـشى حاليـاً الرأي العام
العـاملـي أكثــر من املـستـوطـنني،
وجـبــنه قــــد يــــدفـعه إلــــى أي

االجتاهني.    قنطرة 2013
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قصائد قصيرة من ديوان الشاعرة اليمنية ليلى إلهان
Short poems from the book of the Yemeni poet Leila Ilhan

أنا امرأة !
تتوكأُ احلنني

لتعود
وتتناثر

على أصابعك النرجسية ...
..................

منذ أن صارت البنت
زهرة على سياج الدموع

حتفر قمراً
ذات عكازين

تشاهد أطفاالً ضحايا
يصيبهم اجلوع واملرض ... ؟

...................
ولدت

األنثى بنتاً
وللتو اغتسلت

بتراب القبيلة
وضاق الفرح

واختلست البنت مالذاً لها
من املاء والعطر

كي تدفن جسدها
يف حفرة السؤال

لتقول ملاذا ولدت بنتاً ...!!
..................

من عناق أحالمهم الذابلة
كنست أمي
خيبة الوقت

وخيبة الطعنات
واملكان الذي خبأنا

فيه صرة احلنني ...
.................

-1-
أجلس على محض رصيف

على محض أنثى
ونافذة

ووالدة
...................

-2-
أجلس خلف جسدي

على زاوية انتحار
على حائط

يرتدي نصف رجل
على ضوء أحمر

أدخل إلية وأتالشى
.................

-3-
أجلس يف وعاء

مليء بالشهوات
والكحول

واحلرية
حرية تنقصني

عندما أمارس اجللوس

على يدك
املليئة بالصنوبر

واللوز واخلردل
واخلالية متاماً من عظامها

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

-4-
أجلس

على مقعدٍ
أخر الشاحنة

اتفقد أدوات اخلردة
ومرآة ) الفترينا (

التي حتمل نصف جسدها
وال حتمل وجهي

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

-5-
ولكن حينما
أمل األشياء

جتمعني املرآة
كي أصبح أنثى واحد ة ...

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

هذا الصباح
أقرأ اجلريدة

هذا الصباح
أرتشف قهوة باردة

هذا الصباح
أخرج من مدينتي

من جسدي الدافئ
هذا الصباح

أغلق النافذة والباب
وليس من عادتي

إغالق كتاب شعر
وإشعال سيجارة

ولكن هذا
ما فعله اجلنود

بي ... !!
...................

القصيدة أفرغت أحشاءها
على جسدي

وعلى وجهك املستيقظ اآلن
لقد فعلت أشياء كثيرة

منها
قتلت صمتك

هشمت عظمة رأسك الفارغة
من العسل والدراق

قشرت لهفتك
بأصبعي الواحدة

واخذت منك
قصيدة

هي أنا ....

Short Story
By: Nasser Shariff

I woke up this morning
and I was unable to
open my social media
networking sites for my
AM news feed.  I fig-
ured the Wi-Fi was
down in my area.  On
my way to school I
needed to fill my tank
with gas so I stopped by
a gas station. I slid my
credit card, but the pay-
ment was unable to pro-
cess.  A man nearby saw
the confused look on my
face and he said, “You
haven’t heard? The
World Wide Web is
down. Yup-- no Internet
today.”   I was aston-
ished! Then, panic
struck me.
 I do not have any
cash on me! Oh my
God!!! 
 I can already tell this
will be a bad day.
 I came up with a
plan-- I had enough gas
to get to the bank and
withdraw some cash
directly. 
 I went to the bank
and the ATM machine
was down-- no shocker
there. 

 I walked inside and
witnessed real panic.
The bank was crowded
and people were shout-
ing, “We need our
money!” One woman
said, “I have a business
deal to make and I need
my money or I am
going to lose it!” 
 The bank representa-
tive replied, “I wish I
could help you, but the
situation is not in our
hands.  There is no
Internet therefore we
cannot do anything in
regards to this matter.
We need the Internet to
be able to process any-
thing with your
account.” Oh My God!;
what is happening
today?  Ok, I got it.
 The Internet is down
and everything is crazy.
 I decided to call my
brother while he was
sleeping and I asked
him if he had cash.
 He had no clue of
what was going on.  I
told him about the situa-
tion and that I needed to

borrow some cash from
him.  He said, yes. 
 I then asked him to
meet me by the bank to
give me the cash and I
told him to hurry
because I had a class in
5 minutes.
 Finally, the fuel issue
was resolved and I made
it to school late.
 When I got to the
class, I heard the profes-
sor saying, “For your
upcoming research
paper, you will be using
the books in the library
as sources; we will no
longer have access to

the Internet. Internet has
come to its end.” 
 Oh God! This does
not sound right at all!
The Internet is perma-
nently gone?  I could
not believe it.  Now I
am going back to using
resources and strategies
from the time before the
Internet was made. 
 I will live similarly to
how my father and
mother lived-- they did
not have Internet.
 Surely someone will
come up with a similar
invention that will make
our lives easy again, I

hope.  The class walked
to the library in silence
and when we walked in,
most of us stared at the
stacks of books like it
was the first time we
had seen them.
 Later, in the evening,
I made it home.  I had
been thinking about this
issue all day long and I
still could not believe
what happened today.
 I kept thinking that
our lives will regress so
much.  Now, people will
have to spend so much
time in communications
and information tech-
nology to develop some
alternative.   Hmm…
my smart TV is worth-
less without the Internet,
iPad, or my iPhone.  I
guess I will just have to
use my phone for its
essential job: calling
and texting only.
 No Facebook, You-
tube, Twitter, or Inst-
gram anymore and no
more GPS on it.
 Ahhh! What a bad
day. I sat on the couch
with a severe headache
looking around at all the
useless devices that sur-
rounded my living
room. 

 All of a sudden, it
dawned on me-- I will
have to interact with
people a lot more than I
once did.  That is prob-
ably a good thing. 
 I will not be able to
multitask like I once
did, but, I recall reading
a research on how mul-
titasking produces sub-
par work anyway so the
quality of my work will
probably improve.
 Going to new places
will take me a longer
time without my GPS
but maybe it will give
me an opportunity to
get to know my places
better.
 Also, I will have to
go back to reading hard
copies of articles in the
weekly newspaper.
 Maybe I will actually
read whole articles and
gain deeper knowledge
on fewer topics rather
than skim 20 websites
for a piece of informa-
tion like I once did.
 There definitely is a
silver lining to this cri-
sis and I am glad I real-
ized it.

WWW.End
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Al Masar Gallery holds 
second solo exhibition for

Egyptian artist Ahmad Farid

CAIRO - Al Masar Gallery for Contemporary Art is pleased
to hold its second solo exhibition for the diligent artist Ahmad
Farid titled “Migration”. The exhibition showcases the artist's
extended thoughts of his previous solo exhibition titled
“Urban Diversity”. The exhibition shows the artist’s most
recent works inspired by the notion of migration, and in par-
ticular by the continuous movement and instability of life.
The collection displayed features the artist's profound insight
and representation of the ongoing exploration of the collective
for the acquiring of the unattained superlative.
 The Artist wonders if there has ever been a migration from
better to worse! “Migration as I imagine it is the instability
and continues movement of all; whether it is people, birds,
animals, wind or ideas. Last year, I endeavored to demon-
strate my views on the slums throughout my solo exhibition at
Al Masar Gallery titled, “Urban Diversity”.
 “As I took a profound insight into this argument, I was car-
ried to a scene to which I had unsurpassed feelings. Move-
ment; a scene I felt best for us and our country. It is the dis-
carding of the visually unpleasant for the superlative. For the
sake of which we keep on migrating, altering, approaching,
yet it remains unattained.
 “Egyptians might migrate from one country to the other,
yet they never cease to carry their identities along. If we
decided for example to move to New York City, we will cer-
tainly redecorate it as we fancy it.
 “I find this theme a significant subject to consider and it is
a challenging journey I will take to ensure that my ideas will
drift to wherever I want them to be heard.”
 Ahmad Farid was born in Cairo, Egypt in 1950 where he
currently lives and works. The Artist is one of the very many
autodidact Egyptian painters who trained privately in immer-
sion apprenticeship in established artists’ studios.
 His paintings are a reflection of his interestingly life and
background. With a degree in social sciences and an early
career in marketing communication and business, Farid’s
encounter with painting came through extensive travels in the
early seventies, an era that he lived fully with its European
post May 1968 culture, its American summer of love and
Woodstock repercussions, and above all, its local Egyptian
political and social effervescence.
 Perhaps this local and international concurrent cultural
exposure left residues of desire to create the art he cherished
and consumed, but was never able to practice except at a later
stage in life, precisely in 2003.
 Farid started to develop his own painterly personality. Farid
possesses a brushstroke that is obsessed by textures and thick
pastes of paints; the content of his canvases are many times
reminiscent of the Egyptian abstract expressionist Gazebia
Sirry or the European expressionist Nicholas de Steal, and his
painting practice demonstrates an undeniable visual attraction
to less textural American color field painting.

صنعاء - العربي االمريكي اليوم -
صــالح البـيضــاني - جلــأ شبـاب
مينيـون حاملون إلـى الشارع لـلتعبير
عن أفكـارهـم وهمـومهـم، غيـر
عـابئني بـوسائل اإلعالم الـرسمـية
واحلـزبيـة التـي يقولـون أنها بـاتت
جزءا من املشكلـة، ولم تعد حتظى
بثقة املـواطن اليمـني البسـيط الذي
يتلقى الضربات املتوالية من النخب

السياسية بكافة أطيافها.
"كاريـكاتير الشارع" كان هو الفكرة
اجلـديــدة التي خـرج بهـا عـدد من
الفنـانـني اليـمنـيني الــشبـاب، يف
محاولـة منهم للـتعبيـر عن هـموم
الـشــارع عن طـريق الـشـارع ذاته

كموضوع ووسيلة.
ويقــول الفنـان الـشـاب ذي يـزن
العلـوي أحـد املـشــاركني يف هـذه
احلملة، إن الهدف منها هو النزول
بفن الكاريكاتير من برجه النخبوي
إلى عامة الناس، ومناقشة القضايا
واملشكالت السيـاسية واالقتصادية
واالجتـماعيـة التي تقـض مضاجع
اليـمنيـني. حيث مـن املفتـرض أن
تتـطرق احلملـة يف أولى مـواضيعها
إلـى قـضيـة ارتفـاع األسعـار ورفع
الــدعم احلكـومـي عن املـشتقـات
الـنفـطيـة، أو مـا بــات يعـرف يف

الشارع اليمني بـ"اجلرعة".
فـيمـا سـيتـم تكـريــس األعمـال
القـادمـة ملـواضيع تـشغـل الشـارع
الـيمني مـثل "قتل اجلنـود اليـمنيني"
مـن قبل بعض اجلمـاعات املـسلحة

وعلى رأسها تنظيم القاعدة.
وعن أبعـاد الـقضـايــا التـي ستـتم
مـنـــاقــشـتهـــا يف هـــذه احلـملـــة

الكـاريكـاتـوريـة، يقـول ذي يـزن
العلوي: ؟هناك مشكالت وقضايا
كثيرة يعـاني منها املـواطن اليمني،
ولـكن ال يـجب علـينــا أن ننـسـى
قضيـة إنسانيـة كبرى كقـضية "غزة"
التي تعتبـر من أهم القضايـا العربية
الـتي تــشغل العــرب يف كل زمـان

ومكان؟.
وتعــــود فكـــرة رسـم األعـمـــال
الـكاريكـاتوريـة على اجلـدران إلى
عام 2013، حـسب العلوي الذي
يقـول إن الفـكرة تـوقفت وذلك يف

سبـيل صقلهـا، حتـى تكـون أكثـر
تــأثيـرا يف املـتلقي الـيمـني العـادي
لكون هـذه التجربـة هي األولى يف
مجال الرسم الكاريكاتوري، على
الـرغم مـن وجود حـمالت شبيـهة
اعتـمدت عـلى الـرسم الـتشـكيلي
والبـورتــريه، كمـا هـو احلـال مع
حـمالت "لــوّن جــدار شـــارعك"

و"12 ساعة".
ويقــول القــائمــون علـى حـملـة
"كـاريكاتيـر الشارع" إن أهـمّ ما مييز
حملـتهم هـي أنهم أخـرجــوا فن

الكاريـكاتيـر من بطـون الصحف،
لـيصبح فنـا شعبيـا غير مـحصور يف

قارئ اجلريدة.
حـيث يتمّ رسـم الكاريكـاتيرات يف
لـوحات ورقيـة، ومن ثم إلصـاقها
وتثبـيتهـا علـى اجلـدران من خالل
الــرش، لتـصـبح لــوحــات فـنيــة
متكـاملة يف الـشارع، املكـان الذي
تلـتقـي فيـه كل مكـونــات اجملتـمع
بكافـة فئاته وشـرائحه االجتمـاعية

والثقافية.

الكاريكاتير اليمني يخرج إلى الشارع موضوعا ووسيلة

روبنز يعود بشاعريته وتوتره بعد أربعة قرون من الرحيل األبدي
لندن -عدنان حسني أحمد - تتهيأ
األكادمييـة امللكية للفنون بلندن منذ
مدة طـويلـة إلقامـة معـرض كبـير
للفنان الفلمنكي )نسبة إلى مقاطعة
فالندرس ببلجيكا( بيتر بول روبنز
)1577 /1640(، الــــذي يُعـــدّ
األمنــوذج الـصــارخ لـلمــدرســة
البــاروكيــة التـي تتـسم بــاخليـال
اجلامح، وتعـوّل كثيرا على احلركة
الزائـدة، وتُعنى بـالتوتـر، وإظهار

التفاصيل ذات الطابع الدرامي.
ليـس الهدف مـن هذا املعـرض هو
إعــادة عـــرض األعمــال الفـنيــة
املعـروفة غـالبيتهـا للنقاد والـفنانني
التـشـكيلـيني ومحـبي هــذا الفنـان
املتفـرد الـذي كــرس جل حيــاته
لـلخلق واإلبــداع الـفنـيني، وإمنــا
إظهـار تأثـيره الـواضح علـى عدد
كبـير من الفـنانني األوروبـيني على
مدى أربعة قرون. ومن بني هؤالء
الذين تأثـروا بتقنياته ومـوضوعاته
الفنية: أنتوني فان دايك، سيزان،

تيرنر، كليمت وبيكاسو.
كـما ينـصب قسم مـن هذا التـركيز
على املنـاظر الطـبيعية الـتي رسمها
الـفنــانـــان البــريـطـــانيــان جــون
كونستابل وتوماس غينزبره. وثمة
محـفز آخـر دفع نيـكو فـان هاوت
إلـى اإلسراع يف إقامـة هذا املعرض
هو اكتـشافه للوحة "اغتصاب بنات

ليوسيبوس" لروبنز.
هــذا العمـل الفنـي األصيل الـذي
حُذف مـن قائمـة املعروضـات منذ
ستـة عقود بحـجة أنه زائف، كـما
ذهب املؤرخ الفني يوليوس هيلد،
وهـو اخلبيـر بلوحـات روبنـز وفان

دايك ورمبرانت.
لم يـدقـق هيلـد يف هـذه اللـوحـة

جـيـــدا، فـحكـم
عليهـا باالنزواء يف
ركن غرفـة مظلمة
طوال هـذه املدة،
ولـوال زيارة نـيكو
فــان هــاوت إلــى
املـتحف الــوطـني
النـرويجي لـظلت
هذه التحفـة الفنية
طـيّ النسيـان لعدة

عقود قادمة.
يــنقـــسـم هــــذا
املعـرض إلى سـتة
أقـســام رئيــسيــة
حـسـب الثـيمـات
التي يعاجلها روبنز
يف أعمـاله الفـنيـة
وهي: "الـشعــر،
األنـاقـة، القـوة،
الـشهــوة، احلنــوّ

والعنف". ال يقتصـر املعرض على
لوحـات روبنز فقط، وإمنـا يتعداها
إلـى لوحـات أخرى كثـيرة لفـنانني
أوروبيني كـبار تـأثروا به وهـم فان
دايك، أنـطــوان واتــو، تيــرنــر،
ديالكروا، مـانيه، سيـزان، رينوار

وبيكاسو.
لـم يعمِّر روبنـز طويال فـقد مات يف
الثـانيـة والـستـني من عمـره، لكنه
كــان فنـانـا غـزيــر اإلنتــاج رسم
البورتـريهات وتألق فيهـا حتى كُرّم
من قـبل امللـك األسبــاني فـيلـيب
الرابع، وامللك الـبريطاني تشارلس
األول. كـما رسم املنـاظر الطـبيعية
وأضفــى عليهـا مـن عنـده الـشيء
الكثيـر فال غرابـة أن يتـأثر به كـبار
الفنانني األوروبيني، وعلى رأسهم
كـونـستـابل وغـينـزبـره وتيـرنـر،

وهــؤالء ثالثتهـم لهم بـصمــاتهم
اخلــاصــة علــى املــشهــد الفـنـي
الــبريطـــاني مـن جهة والعاملي من

جهة أخرى.
فكونستابل اشـتهر برسم اللوحات
الطبيعيـة للريف البريطـاني مؤسسا
للحـركـة الـرومـانتـيكيـة الفـنيـة.
فـكلمـة الــرسم، بــالنـسبــة إليه،
معـادلة للمشاعر. أمـا غينزبره فقد
ساهم إلى جانب ريتشارد ويلسون
بـتأسيـس مدرسـة خاصـة بتصـوير

املناظر الطبيعية.
وكــانت غـالـبيــة أعمــاله تتــسم
باأللوان الهـادئة واللمسـات الفنية
الـبسيطة. فيما ذهب ثالثهم امللقب
بـرسـام الـضـوء الـذي أعـتبـرت
لوحـاته مـقدمـة رومانـسيـة مهـمة

أفضت إلى االنطباعية.

علـى الـرغـم من أهـميـة احلـركـة
واللـون واجلانـب احلسيّ الـذي قد
يتـفاقـم إلى مـرحلـة الشـهوانـية يف
لوحات روبـنز، إالّ أن القصة كلها
ال تكمن يف هذه اجلـوانب الثالثة،
مــثلـمــــا ال تكـمــن القــصـــة يف
البـورتريهـات واملناظـر الطبيـعية،
وإمنـا تتعداها إلى الرسوم التاريخية

واألسطورية والدينية والرمزية.
وقد صرّح ذات مـرة يف هذا اإلطار
بأنّ: "شغفه يأتي من السماء وليس
مـن التــأمالت األرضيـة"، األمـر
الـذي يـضعنـا يف مـواجهـة مخـيلته
املـتسـاميــة التي قـد تــأتينـا بصـور
عجـائبيـة فيهـا الكثيـر من عنـاصر

الدهشة واإلبهار.
ميكن تتبع الكثير من تأثيرات روبنز
على "املـستحمات الـثالث" لسيزان
أو لـوحـات غـوستـاف كلـيمت أو
بقيــة الفنــانني األوروبـيني الــذين

ذكرناهم توّا.
ال شك يف أن روبـنز نفـسه قد تـأثر
هـو اآلخــر بفنـانـني كبــار أمثـال
الفلمنكي توبـياس فيرهاخت وآدم
فـــان نـــورت وأوتـــو فـــان فـني،
املعــروفني بـانـتمـائهـم للمــذهب
املانيـريزمي أمثـال رفائـيل ومايكل
أجنلــو، والــذيـن يــسـتعـملــون
األسلوب الكـالسيكي، لكنهم لم

يتورعوا عن انتهاك قواعده.
ملّا تزل حسيّة روبنـز تثير لغطا كبيرا
بعد أربعـة قرون من وفـاته، حيث
أتـيح له أن يخلّـد نـسـاء جـميالت
ميتلكن أجـساما بضّة ممتلئة، دفعت
الكـثيــرين للـشك بــأن جمــالهن
يـــشكّـل بعــض أسـبـــاب جنـــاح
لـوحـاته، مـتنــاسني أن ضـربـات
فـرشـاته املميـزة، هـي التي كـانت

تُـمــسك بــأســـرار ذلك اجلـمــال
وبانـفعاالت مـوديالته التـي تعرف
أن ثـراءها البـدني البـاذخ، يكشف
عـن دواخل هذه الكائنـات األنثوية

الصارخة اجلمال.
ميكن القـول بأن روبنـز هو الـرسام
الـشـاعــر أيضــا، وثمـة لـوحـات
عديدة استوحاها من قصائد شعرية
لـعل أبرزهـا لوحـة "حديقـة احلب"
لــوليـم بلـيك الـتي أجنــزهــا عــام
1633، وهـي مــوجــودة اآلن يف
مـتحف "بــرادو" ومحـطّ اهـتمــام
الـنقــــاد والفـنـــانـني ورواد الفـن

التشكيلي.
يعتقد القائمون على املعرض الذي

سوف يفـتتح يف 24 من يناير القادم
ويـستمرّ إلى غاية 10 أبريل 2015
بـأن لـوحــات روبنـز، وبـالـذات
احلسيـة منها، ال تزال تـشكل حتديا
لكبـار الفنـانني املعـاصـرين الـذين
يـــرسمــون األجـســـاد األنثــويــة
املمتلئة.ويـبذلون قصارى جهدهم
بغيـة تـقليـد الـدرجـات اللــونيـة
لبـشراتهن املثـيرة التي تنـطوي على
قـدر كـبيـر مـن التـوهّج، الـذي ال
نعـرف إن كـان مـصـدره أجـسـاد
الـنــســاء الــشقـــراوات، أم وهج
الـغريزة الـذي يتسلل عبـر ضربات
فرشـاته السـاحرة التـي سوف تظل

تبهر األلباب والعقول.
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لتعويض انحسار نفوذ واشنطن يف العالم
فيلم "فيوري".. عودة البطل األمريكي الذي ال يقهر 

كتب : عادل القاضي 
مئـات اجلنـود والـضبـاط األملـان
واملـدرعـات يـطلقـون مــدافعهم
الـرشـاشـة والقنـابل علي الـبطل
اخلــــارق )اجلـنــــرال وردادى(،
املمـثل بــراد بـيت، وهــو داخل
مــــدرعــــة وحـيــــده تـــسـمـي
)(FURY، وهو اسـم الفيلم،
وال يـصـــاب البـطل األمــريـكي
بخـدش واحد، ويستمر يف حصد
أرواح األملـان وحده، مع جـندي
صغيــر، حتــى يصــاب أخيـرًا،
ولـكن بعـدمــا مينع مــرور جيـش
كـــامل لألملــان، مـن املــرور يف
إحدى تقاطعـات الطرق الهامة يف

احلرب!
هــذه هي صــورة البـطل يف أفالم
هـوليـوود، ينهمـر الرصـاص من
حوله، وهو ال يصاب وال يقتل،
بـينمـا رصـاصـاته هـو فقـط تقتل
خصـومه، وهـي قصـة تكـررت
مليون مـرة، ومع هذا عاد مخرج
فـيلـم "فـيــوري" لـيكـــرر نفــس
القصـة، التـي تظهـر األمــريكي
"خـارقًــا" ال يقهـر، ويـصمـد يف
احلرب العاملـية الثانيـة، حتى أنقذ

أوروبا من النازية.

هي "صنـاعـة سيـاسيـة"، قبل أن
تكــون "صنـاعــة سيـنمــائيـة"،
تـسـتهــدف تـصــويـــر اجلنــدي
األمـــريكـي علـــى أنه "الـــرجل
اخلارق"، الذي ال يقهر، أو الذي
علـى رأسه ريشـة، ويختلف عن
بــاقـي البـشــر، جــاءت يف هــذا
التـوقـيت رمبــا لتعـويـض انهيـار
الـنفــوذ األمــريكـي يف العـــالم،
والفشل ليس يف مواجهة داعش،
وإمنـا يف مواجهة متـرد دول عديدة
علــى الــوصــايــة األمــريـكيــة

املستمرة.
فـالـسيـنمـا األمـريـكيــة، ظلت
وسـتظل أحـد أدوات الـسيـاسيـة
األمريـكية اخلـارجية، لـيس فقط
بـــالـتـــرويج ألسلـــوب احلـيـــاة
)السـتايل( األمـريكي، كـمدخل
للغــزو الثقــايف قبل العـسكـري،
ولكن يف السعـي لتمهيـد السـاحة

اخلـارجية لغـزو أمريكـا لدولـة ما
بتصـويرهـا كدولـة إرهابيـة، كما
حـدث يف سلـسلــة أفالم العـراق
والـرئيـس السـابق صـدام حـسني
قبل غــزو العـراق وإعــدامه، أو
إلقنـاع دول عربيـة بالتـعاون معها
يف مكـافحـة مـا تـسمـيه واشنـطن
"اإلرهــــاب"، أو يف رفع الـــروح
املعنـوية جلنـودها يف ظل انحـسار

نفوذ واشنطن حاليًا عامليًا.
فـيلم ؟فيوري؟ حقق مـا يزيد 46
مليـون دوالر يف شبـاك التـذاكـر
األمــريـكيـــة حتــى اآلن؛ إال أن
النقاد الفنـيني اختلفوا علـى تقييم
الفيلـم، الذي جـرى تصـويره يف
بـريطـانيـا، ووضعـوا الـكثيـر من
املالحظات عليه، رمبا أهمها أنه:
بــدالً من تلـميع صــورة اجلنـدي
األمـريكي، أساء ألمـريكا وأظهر
جـنودهـا يف احلرب العـامليـة على
أنهم مـجرد "حـثالـة"، يقتحـمون
بيـوت املــواطنني األملـان املــدنيني
عنـوة، ويعاشـرون نسـاءهم، أو
يـقتلـون أســرى اجليـش األملــاني
علنًـا، دون محاكمـة، رغم أنهم
يرفعون الراية البيضاء، فضالً عن
املـبـــالغــة يف مــشــاهـــد العـنف
واحلرب،  وإجبار جندي أمريكي
علـى قـتل جنـدي أملـانـي أسيـر
بالقوة، بعـد اعتداء القـائد، بطل

الفيلم، عليه.
وامللفـت أن كــاتـب سـيـنــاريــو
"فـيوري"، هـو نفسـه كاتـب فيلم
"يــو 571 " عــام 2000، وهــو
فيلم مغامرة عن غـواصة أمريكية
يف احلـرب العامليـة، نسب فيه فك
نـظــام الـشفــرة األملــانـي املعقــد
"أنيغما"، إلى البحرية األمريكية،
وأثـار وقتـها ضجـة وتصـريحات
لدى كبار سيـاسيي البلدين، وقد
اعتذر الـسينارست الحـقًا قائالً:
"إن فيلمه كان "تشويهًا" للحقيقة،
فهو مجـرد فيلم خيـالي ال عالقة
له باحلقيقة التاريخية، وأراد عبره

مخاطبة اجلمهور األمريكي".
قصة الفيلم

فـيلم "فيـوري"، تـدور أحـداثه يف
احلرب العاملية الثانية، و؟فيوري؟
هو اسـم دبابة أملـانية )شـيرمان(،

استـولى علـيها جـنود أمـيركـيون
يقــودهـم اجلنــرال "دون وردادي
كـولـييـر" )بـراد بـت(، وأطلقـوا
عليهـا وكتبوا علـى مدفعهـا كلمة
"فيــوري"، التي تـعني "غـضب"،
حيث مت تكـليف أحد القـواد وهو
القائـد "وردادى"، الذي يجـسده
النجم بـراد بيـت، بالقـيام مبهـمة
انـتحــاريــة بـصـحبــة فــرقـته )5
أفراد(، وسـيناريـو الفيلم يعـتمد
علـى الـدرامـا الـتي تـدور داخل
الدبّـابة فيـوري، كما يف محـيطها

وبسببها.
وما ميّز الفـيلم، أن منتجه "أندرو
مـيـنـــزيــس" حـــرص يف ســـرده
للـتفاصـيل الدقـيقة، الـتي تخص
حقبة احلرب العاملـية الثانية، على
االستعـانــة بخمـس دبـابـات من
،m4 Sherman طــــــــــراز
ودبابـة من نـوع تايجـر األملانـية؛
إلضـافة املصـداقية علـى الفيلم،
باإلضـافة أن جنـوميـة الفنـان براد
بـيت، سـاعـدت الفـيلم كـثيـرًا،
وكانت مـن نقاط القـوة به، على
الـــرغـم مـن مـبـــالغـته يف األداء
أحيانًـا، وكان من مظـاهر ضعف

الفيلم.
أيـضًــا، أظهــر الفـيلـم الفــرقــة
األمـــريكـيــة املــوجـــودة داخل
الدبابـة، على أنهم مجـموعة من
األشرار اجملـانني يف تـصرفـاتهم،
مثل "جوردو"، الذي يقود الدبابة
وال يكف عن تعـاطي الـكحول،
و"كـون آس" القـادم مـن اجلنـوب
األميـركي مبفـاهيمه الـعنصـرية،
و"بايبل" املـتدين الذي يـذكر آيات
من اإلجنيل، ثم الشـاب "نورمان"
الكـاتـب املثقف الـذي كـان يتجه
لعـمـل مكـتـبـي، فــزجـــوا به يف
املعـارك، ليكـون بـديـالً ملسـاعـد

سائق الدبابة الذي قتل.
ويـظهـره الفـيلم عـلي أنه يــؤمن
باملثـاليات، مـثل السلم ويـرفض
الـقتــال، ولــو أن ذلـك لم ميـنعه
ومثــاليــاتـه من أن يـقتـل املئــات
الحقًــا، ويكــون هـــو النـــاجي
الوحيد الـذي يروي القصة، وإن
كان تفسير صناع الفيلم هو إظهار
"الـصدمـات النفـسيـة التي يعـاني

مـنهــا اجلنـود خـالل النـزاعـات
املسلحة".

ورسـمـت شخـصـيـــة اجلـنـــرال
"وردادي" يف الفيلم، بحيث حتمل
كل الـتنــاقضــات التـي يعيـشهـا
اإلنسان يف معركته من أجل البقاء
يف ظرف كارثي كـاحلرب، فيظهر
قاسـيًا صلبًـا؛ بل وقاتالً بـشعًا يف
مـشـاهــد، ويعـود إلـى طـبيـعته
اإلنـسـانيـة يف مـشـاهـد أخـرى،
السيمـا عندما تـضعه خارج إطار

العنف ويف مناخ عائلي.
فهو الذي يقوم مبهمة بطولية لقتل
ضابـط أملاني، نراه يف مـشهد آخر
يتحـول إلـى مجـرد مجــرم فظ،
حـني يحــاول إجـبــار اجلـنــدي
نـورمـان علـى قتل أسيـر أملـاني،
)هـدفه هنـا، كما قـال له الحقًا،
أن يعلـمه القــدرة علــى البقـاء،
مبفهومه، وسط غـابة العنف التي
سيقتل فيها إن لم يقتل(، فيضربه
عنـدمـا يـرفـض قتل األسيـر، ثم
ميسك به ويضع املـسدس يف يده،
ويضع أصـبعه على الزناد ليضغط
عـليه إلطالق الـرصـاصـة، الـتي

تقتل األسير األملاني.
وبـينمـا يقتـحم مع جنـوده منـزالً
تقـيم فـيه امــرأتــان أملــانـيتــان،
ويطلب من اجلنـدي الذي معه أن
يعـاشـر إحــداهمــا، يبـدو وهـو
يحـاول إنقـاذ الـسيـدتـني يف نفس
اللحـظــة مـن محــاولــة جنــوده
لالعتـداء عليهـما أيـضًا، ويـقوم
بـإعطـاء صـاحبـة املنـزل سجـائـر

وشيكوالتة كهدايا.
البطولة اخلارقة

وتتجسد هذه البطـولة التي يسعى
الـفيلـم إلصبــاغهــا علـي مهمـة
اجلنــود األمــريكــان يف احلــرب
العـامليـة، يف إرسال هـذه الدبـابة
)فيـــوري(، مع ثالث دبــابــات
أخرى، لـتأمني طـريق ميثل نقـطة
اتـصــال خلف خـطــوط العــدو
األملـــانـي املـنــسحـب يف األيـــام
األخيـرة للحرب العامليـة الثانية يف

أبريل 1945
ومع أن دبـابـة أملــانيـة عـمالقـة

)تـايجـر( تـدمـر ثالثــة من هـذا
الـسـرب األمــريكي الـذي ذهب
لينفـذ الـعمليـة، تـنجح "فيـوري"
وحدها يف تـدمير الـدبابة األملـانية
األضخـم واألقــــوى مــنهــــا،
وتـواصل طريقهـا لتنـفيذ مهـمتها
قبل أن تتعطـل بعد إصابـتها بلغم
أرضــي يقــطع سـيــــر عـجالت
الـدبـابــة، ومع هــذا يتـمتـرس
طــاقـمهــا )5 أفـــراد( داخلهــا
ويقـاتلـون بـبسـالـة وحـدة مشـاة
أملـانيـة؛ ملنعهـا من إفشـال خطط
الـتحــالف يف حـصــار القــوات
األملـانيـة، ليـظهر هـدف الفيلم،
كمـا يف نـفس فـيلم فـريـق العمل
القدمي عـن الغواصـة "يو 571 "،
هـو إظهار بسالـة وشجاعة اجلنود
األمـريكان، وكـيف أنهم هم من
حـسموا احلرب العـاملية، وحققوا

كل االنتصارات املهمة.
ويـنتـهي الـفيـلم، الــذي جــري
تصـويـره يف الـريـف اإلجنليـزي
الهادئ يف منطقة أوكسفوردشير،
نهـايـة غــامضـة عنـدمــا يصـاب
اجلنرال "وردادي"، براد بيت، ثم
يقتـل عقب إلقـاء اجلنـود األملـان
القنـابل داخل الـدبـابــة، بيـنمـا
يهـرب الشاب "نورمان" من أسفل
الدبـابة ليختفـي من اجلنود األملان
أسفل الـدبـابـة املـدمـرة، حـيث
يـسلط جـندي أملـاني شـاب ضوء
مصـباحه حتت الـدبابـة ويكتشف
مـكان اجلنـدي األمريـكي، الذي
يرفع يـده معلنًـا استسالمه، ومع
ذلك يتركه اجلنـدي األملاني ليبدو
املـشهـد غـامضًـا ال يفهم مـا هـو

الهدف من وراءه؟.

ومع وصـول القوات األمـريكية،
وإنقــاذ هـــذا اجلنـــدي النـــاجي
الـوحيـد من "احلفـرة"، الـتي دفن
نفـسه فيها أسفل الدبـابة املدمرة،
يقول له من أنقذوه أنه "بطل"، ثم
تـظهر صورة علـوية ملشـهد القتال
حـول الـدبـابـة الـوحيــدة )بطلـة
الفيـلم احلقيقيـة(، تنتـشر حـولها
جثـث عشـرات اجلنـود األملـان،
الذي قتلهم طاقم الدبابة الوحيدة

املكون من خمسة جنود!.التقرير
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Theater  مسرح
املسرحية قراءة مخيفة ملستقبل لم يعد مجهوال

"1984" عرض مسرحي لندني يعيد احلياة 
إلى كابوس "األخ األكبر"

سـتوكهولم - عصمان
فارس  *

علــى مسـرح كالرا يف
ستــوكهــولـم حيــاة
غــالـيلـــو والكــاتـب
بــرتــولــد بــريـخت .
شخـصـيــة غــالـيلــو
وتنــازله عـن أفكــاره
العلـميـة بـضغـط من
محـــاكـم الـتفـتـيــش
الـديـنيـة واملـسـؤوليـة
العلميـة إنكار احلـقيقة
لكـي اليفقـــد حيــاته
يدخـل يف خانة املوقف
. وحقـيقــــة الكـــون
واالرض تـدور حـول
الـــشـمـــس ولـيـــس
العكس وحريـة العالم

واالكتـشـافـات العلـميـة وكـيفيـة
االلتـزام وعــدم التنـازل واخلـوف
ومنـع االفكار العلميـة وقصة بطل
واحتفـال العقل والعلم ومـستقبل
االكتـشـافــات العلـميــة  يف زمن
التكلـس الفكــري واحلكم  علـى
مـن يخــالف محــاكم الـتفـتيـش
بـالهرطقة.كتب بـريخت مسرحية
غاليلـو يف سنة  يف سنة 1938  من
مـنفــاه يف الــدامنـــارك .  يقــول
:"اخملرج لينـارت برستـروم العالم
اليــوم يـعيـش مــرحلـــة البـحث
واالبــداع وهنــاك أوجه التـشــابه
مــابني ثـيمـة املـســرحيـة وعــالم
التكنوجليـا اليوم وشبـكة التواصل
مــابني النـاس يف كــوكبنـا اجلـميل
وقـريتنا الـصغيرة ". أسئلـة عديدة
شحـنت زمن وحياة العالم غاليلوا
وهــــو يعـيـــش يف زمـن الــظالم
وتـكميم االفـواه وحجب احلقـيقة

بغربال .
وزمن كـاتـبنـا بـرتـولـد بــريخت
الهـــارب مـن جحـيـم الـنـــازيـــة
والعنصـرية  كـل املناظـير وحقـيقة
الكون الجتدي نفـعآ والتقنع كهنة
رومــا يف مسـرحيـة حيـاة غـاليلـو
املمثل ليف أنـدريه يؤدي شخصية
غاليلوا واخملرج  لينارت يولستروم
هل اخلـروج علـى النـص االصلي
وتـأويل اخملـرج وفق عصـرنـا هـذا
ممكـن يصـيب املـتلقي بـاالحبـاط
وفشل املتـابعة واخلـيبة رمبـا يفشل
اخملرج يف تفـسيره للنـص البريختي
والغاء بعض احلـوارات املهمة عند
غـاليلـو والتـركيـز علـى الكـرادلة
والـكهنــة وهم يــوجهــون تهمـة
الـزندقـة والهـرطقـة ضده حملـاولة
اجهـاض أفكـاره وتنــازله وتخليه

عما يطرحه .
لكن وجـود االطفـال أضفـى جـو
االمل يف تـــــواصل احلـيـــــاة مع
االجيـال القادمـة وانتـصرت إرادة
النسان والعـلم على عقول اجلهل
والكـسل سنـة      2009 إعتـبرت
اليـونـسكـو الـسنـة الـدوليـة لعلم
الفلك والتلسكوب إحتفاء بغاليلو

وإكتـشافاته املـذهلة يف علم الفلك
والنـظام ألـشمـسي واالنفـجارات
الكـبيــرة ونـحن نـعيـش ظــاهــرة
االحتبـاس احلراري وتأثيـرها على

االرض
بـريخت ومسـرح التغييـر والوعي

لدى املتلقي
عـاش بريخت فترة عـصيبة يف فترة
تنـامي حكم النـازية وتفـاعل معها
كـشاعر وإنسـان ووقف بالضد من
العنصـرية وأعداء احلـرية لذلك يف
مسرحه امللحمي أكد على وجوب
التغيير وتـوعية الناس وتقدمي املتعة
الفنيـة واملعرفية وتثـوير الفكر لدى
املـتلقي ويـصبح املـألـوف غــريبـآ
ويـتجه به نحـو التــأمل والتـفكيـر
وابتعـاده عن مسـار التطهيـر ومبدأ
الـشفقـة علــى البـطل ومــاحل به
وعـــدم االستــسالم للــواقع وفق
نـظـريـة أرسـطــوا، والفـن ليـس
محـاكــاة للــواقع وامنــا محـاكـة
لظـروف إقـتصـاديــة وإجتمـاعيـة
يتـطلب إتـخاد مـوقف ممـا يحصل
،اسـتطـاع بـريخت هـدم االفكـار
القـدمية والـدعوة الفـكار جـديدة
وخـروج املتفرج مـن حالة الـسلبية

وممكن إستفزازه ومشاكسته
بـــشـكـل إيجــــابــي يف العــــرض
املـســرحي إيقــاظ وعيـه النقـدي
لتغييـر الواقع والغـاء حالـة االيهام
والتـعاطـف االرسطي، والـتركـيز
علـى التغـريب وعليه دفـع املتلقي
الـى إتخـاد قـرارات ومـواقف ممـا
يحدث ويصبح جزء من االحداث
بعد تنشيط حاسته النقدية.. يبقى
بــريخـت يبـحث عـن شخــصيــة
يجـانـسه رمبـا طـريقـة قـريبـة من
مكوناته ومعانـاته هرب من النازية
لـكنه غــاليلـو لـكي يـطـرح نـور
احلـقيقة وسط الظالم واجلهل،هل
إستـطـاع بـريـخت وغـالـيلـو ان
يـصلحـا الـواقع ويـنيــرا الطـريق
ويصـححا كل االخـطاء ؟ ومحـنة
مواجهـة اجلمـود وجور احلـاكمني

رمبا إختار بـريخت النفي والتشريد
والتعـذيب وغــاليلـو تــراجع عن
أفكاره. بالرغم إن مسرح بريخت
امللحـمي وخـاصـة  يف مـســرحيـة
غـاليلو هنـاك إشارات حركـية دالة
جتسد صـورة العالقة مـابني التقدم
العـلمي وسلطـة الكنيـسة احملـافظة
والــدين واجملـتمع والــسيـاسـة ،
والفعل االشـاري والدال احلـركي
غـير ممكن أن يتعرض للتزييف عن
اللغـة والـرسـالـة االيـديـولـوجيـة
وتلغي عملـية التـوحد والـتعاطف
مـابني املتلقـي واملمثل إال بـطريـقة
قطع احلـدث عن طـريق االحـجام
املفـــاجئ بــإسـتخــدام االضــاءة
الفيـضيـة واملــوسيقــى والغنـاء أو
استخـدام مـوسيقـى اجلـاز مـثلمـا
حـصل يف مـســرحيـة غــاليلـو يف
ستوكهولم ، وعدم صرف املتلقي
عـن متــابعـة الــشكل املـســرحي
والـتـــركـيـــز علـــى املـضـمـــون

االيديولوجي 
وعدم فـرض الرقـابة وإلـغاء دور
العلم يف طروحات غـاليلو العلمية
واملعرفيـة ،  فمسرح بريخت يلغي
حـالة العـبوديـة يف خشـبة  املـسرح
ويحـوله الـى قـاعـة معـروضـات
وبشكل هنـدسي جميل، ماعادت
مهمة اخملـرج توجيـه وحركة االداء
املسرحي وطريقـة االلقاء ون تركز
دوره عـى االفكار وإتخـاد مواقف
منها وحتديد مالمح الدور وإختفاء
البطل الـتراجيـدي ويجعل املتلقي
يعيش حالة التـرفيه واملتعة وعملية

االنفصال الوجداني .
رمبـا نتعاطف مع غاليلو أو مع االم
الشجـاعة بسبـب الظلم الذي وقع
علـيهما. ويبقى املسـرح منذ نشأته
يطـرح مصـائر الـناس كـان مصـير
االنسـان والبطل بيد االلهة وقدرية
احلدث ويف غالـيلو كان مصيرة بيد
الكنـيسـة ومحـاكم الـتفتـيش أمـا
خالل احلــربني كـان مـصيــره بيـد

احلاكم.
* عصمان فارس مخرج وناقد مسرحي

ستوكهولم

لـندن - نهـى الصـراف - ما زالت
رواية الكـاتب الـبريـطانـي جورج
أورويل املــرعبـة "1984"، الـتي
قدمها لقارئ مـثخن بجراح نفسية
خلفتهـا محـرقـة احلـرب العـامليـة
الثـانيـة، تدق أجـراس اخلوف يف

دواخلنا.
كــــان أورويل مــن خالل وصـفه
ملعركة رجل أعزل ضد نظام دولـة
قمعيـة الهويـة، يطمح إلـى تقدمي
قـراءة ملسـتقبل مجهـول من خالل
محـاولـة تـسلـسل غيـر محمـودة
العـواقب، إلـى داخل نسيج صلد
لـدولـة بــوليـسيـــــة تتـطلع إلـى
السلـــطة بـاعتبارها غـاية وليست

وسيلة.
الـروايــة التي كـتبهـا أورويل عـام
1949، صـنفـت ضمـن مفهــوم
"ديسـتوبيا" مجتـمع فاسد ومخيف
قــائم علـى الـقمع واالسـتبـداد،
حيث يتنبأ الكاتب مبصير العالم يف
ظـل احلكومـات الشمـوليـة، التي
حتـوّل الشـعوب إلـى مجـرّد أرقام
هـامشـية يف احليـاة بال مشـاعر وال
عواطف منـزهني عن الطـموحات

أو األحالم.
استفزت "1984" بـرؤيتها القامتة،
الـسيـنمـائـيني واملـســرحيـني منـذ
صــدورهــا وحتــى اآلن، حـيث
تـرجـمت يف عـروض سيـنمـائيـة
ومـسرحيـة مرارا، وغيـر بعيد عن
ذلك، عـرضت مؤخـرا يف موسم
قصـير علـى خشـبة مـسرح "بالي
هـاوس" يف ويـست إنـد العـاصمـة
البـريطـانيـة لنـدن، ضمن نـسيج
درامي مـثيــر عــزز من اسـتقــراء
املـؤلف ملـستـقبل خــاله لن يــأتي

أبدا.
العـــرض الـــذي امـتـــدت فــيه
األحداث علـى مدى 90 دقـيقة،
لم يكـن يسمـح للمتلقـي بالـتقاط
أنفاسه خارج حدود املشاهد املثيرة
واملنفـرة أغلـب األحيـان؛ حـيث
الصـراع علـى أشـدّه بني قـراءات
أورويل املدهـشة، والـدوار الذي
يــسبـبه اجللـــوس غيـــر اآلمن يف
املـستـويــات العليـا واالنحنـاءات
احللـزونيـة للمـسرح الـذي يقع يف
قلب العـاصمة البـريطانيـة، الذي
ميتـدّ يف عـمق التـاريخ إلـى حقبـة

تصل إلى عام ,1882
أعادت الرواية-املسرحية مبؤثراتها

التـقنيـة الغـريبـة واخمليفـة، نـبض
احليـاة إلى بقـايا الـكابـوس الذي
صنعه أورويل قبل عقـود طويلة،
وقـدمت بعـدا جـديـدا ألحـداثهـا
وكان هـذا البعـد يتمثل يف أحـيان
كـثيـرة، يف ردود أفعــال متـخيلـة
علــى األحــداث، أو إجــابــات
مـتحفــزة علــى أسـئلــة لم تـكن

مطروحة.
ومن خـالل جمعه بـني النقــائض
وإقحـام عنـاصـر غيـر تقليـديـة،
كمشـاهد فيديو لعبت دور "فالش
باك"، يف محاولـة لتصويـر ما كان
يحــدث خـلف الكـــواليـس، أو
اللتقاط بعـض املشاهد املفقودة يف
الرواية بواسطة اجلمع بني األمكنة
التي تـنتمي إلى توقيتات مختلفة،
لـقد أضـاف العـرض إلى الـرواية

واقتطع منها يف ذات الوقت.
لكنه يف كل األحـوال كان مخلصا
يف تصويره ملشاهد الرعب، ولعل
أبرزها مـشهد استجواب وتعذيب
ونـستـون سـميـث بطـل القصـة،
الـذي خـالف التـعليمـات والـذي
أدّى شخـصـيتـه ببــراعــة مــارك
آرنـــدس، وهـــو يـــواجه جالده
األنــيق احملـقق أوبـــرايـن الـــذي
تقمص شخصيته املمثل املبدع تيم

دوتون.
علـى خلفيـة مؤثثـة بقطع مبـتكرة
من أدوات وأجهزة تعـذيب يتولى
العمـل عليهـا أشخـاص من دون
مالمح، يـرتـدون أزيـاء غــريبـة
مطـابقـة لـهيئــات رواد الفضـاء،
وكــذلـك أرضيـــة املنـصــة الـتي
سرعـان ما متتلـئ بدماء قـانية شبه
حقـيقيــة استخــدمت كفــواصل
بصرية بني أنسجة احلوار العقيم.

كـانت أحـداث الـروايـة األصليـة
تـدور يف املستقبل مبديـنة لندن عام
1984، حـيـث ذهـب خـيــــال
املؤلف عميقـا يف البحث عن أكثر
الـسينـاريوهـات دمويـة ليجعلـها
نـافـذة، يـنظـر مـن خاللهـا إلـى
مكـونـات مجتـمع يسـتشـري فيه
اخلـوف املستدمي مـن قبل املواطنني

خلطر محتمل الوقوع.
ويف هــذا اجملتـمع، الــذي يقــوده
"األخ األكبــر"، تصـادر احلقـوق
وتُنـتهك احلـريّــات وتكـبت أيّـة
محـاولــة للتـفكيـر احلـر، حـيث
تستخدم وسـائل غير مـشروعة -

من وجهــة نظـر رجل الـشـارع-
النتهاك خصوصيات الناس.

فشـاشات الـرصد يف كـل مكان؛
وهذه الـشاشـات مهمتهـا مراقـبة
الشعب، لتعقب كـل همسة وكل
حركة غير عادية، إضافة إلى نشر
األخبـار امللفقـة وإصـدار األوامـر
الصـارمـة لألفـراد، األوامـر غيـر
القابلـة للنقـاش. ويف مجتمع من
هذا الـنوع -بـالتـأكيـد- "ال ميكن
االحتفاظ بـالسلطة إلى األبد، إال

عبر التوفيق بني املتناقضات".
ووفق هــذا املنـطق، كــان احملقق
أوبــراين يـنتقـي كلمــاته بـرويـة
وخـبث ليـصبهـا كمـاء بـارد فـوق
أعصـاب املواطن األسيـر ونستون
سمـيث، كلمات تـستمدّ قـسوتها
من الـوضـوح واملبـاشـرة. فكـان
يقـول له: "إننـا ال نحطـم الضّـال
الـذي خرج علينا عنـدما يقاومنا،
بل إننـا ال نقدم أبـدا على تـدميره
طـاملا أنه يقاومنا، وإمنـا نسعى إلى
أن نغـيــره ونقـبـض علــى عـقله
الـباطن فنصوغه يف قالب جديد".
وهـذا هو منبع الرعب الذي أقضّ

مضجع أورويل يف حينها.
يف عــالـم اليــوم الــذي يـتجــاوز
مبـراحل زمنيـة رهيـبة زمـن إعداد
الـروايـة -علـى نـار هـادئـة- يف
مـطبـخ أورويل، لم يعـد هنـالك
مكـان للرعب ولم يعـد متسع من
وقت للجلـوس والتـأمل وانتـظار
املوت أو الالمـوت، حيث يكتفي
جالد عصر اإلنترنت بفصل رأس
ضحيـته عن جـسـدهــا ليـرتـاح

ويريح.
وحـيـث يــصــبح االنـفالت مـن
صـميم األحـداث، واخلـروج من
عـتمـة املـسـرح ملـواجهــة صخب
الـشـارع احلـديـث أكثــر رعبـا؛
الشـارع الـذي يـستـضيف -علـى
مضـض- مظـاهـرة سلـميــة عن
األحــداث يف مــســرح الــشــرق
األوسـط، هنـاك، حيث تـستمـر
عـروض 2014 اجملـانيـة وتتكـرر
مواسم القتل، مع إمكـانية إضافة
سيناريوهـات جديدة كل يوم، يف
عروض من تـأليف رجل الـشارع
العـادي. اخلوف، كل اخلوف من
أن نكون الـضحية املـقبلة، فنـهاية
العرض ال يعنـي نهاية األحداث.

مسرحية حياة غاليلو يف ستوكهولم 
زمن الظالم وتكميم االفواه
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D  i  s  s  e  c  t نقد
Lia Tarachansky’s On the Side of the Road

By Vacy Vlazna

On the Other Side of the
Road, is a documentary
with a cathartic difference
about the Palestinian
Nakba; the 1948 catas-
trophe of Israel’s ethnic
cleansing of over 500 Pal-
estine villages and cities
and the forced expulsion
of 750,000 indigenous res-
idents and its ongoing dis-
possession through illegal
settlement expansion.
The difference factor is
metanoia, ????????, mean-
ing a profound moral and
intellectual change of
mind. A conversion. Tara-
chansky offers a simple
weapon to slay Israel’s
enemy within; not Pales-
tinian Israelis nor Pales-
tinians in general, but, the
real enemy within is the
hasbaric (propaganda)
cruel brainwashing of
Israelis from the moment
of birth into the psychotic
groupthink of superior
racism/victimhood.
 And the weapon is?
Truth and accountability.
 Tarachansky presents
the Nakba from the unu-
sual viewpoint of its per-
petrators and the
‘inheritors’ of its stolen
booty- the land of Pales-
tine. The protagonists are
Tarachansky, who, herself,
is an ex-settler from
Israel’s largest illegal col-
ony, Ariel, Eitan Bronstein
founder of Zochrot and
Palmach veterans, Tivka
Honig-Parnass and
Amnon Noiman. Amnon’s
struggle to come out of
the torture chamber of
silent guilt is vivid and
(grudgingly) brave.
 The documentary opens
on the lively celebrations
of Israel’s Independence
day in Tel Aviv which is
also Nakba Day, with the
shocking opening lines
from a female reveller,
“I’m a racist. I’m a racist.
I don’t want Arabs here
and I don’t want you.”
 which is tactically jux-
taposed by the direct
switch to the office of
Zochrot, an Israeli NGO
that runs tours to the
destroyed ghost villages
and has just released an
app, iNakba. Zochrot acts,
“to promote Israeli Jewish
society’s acknowledge-
ment of and accountability
for the ongoing injustices
of the Nakba “ and chal-
lenges “the Israeli Jewish
public’s preconceptions
and promote awareness,

political and cultural
change within it to create
the conditions for the
Return of Palestinian Ref-
ugees and a shared life in
this country.”
 And there, in a nutshell,
is the inspiration and
motivation for Tara-
chanky’s film.
 Tarachansky’s camera,
Zochrot members, Israeli
Palestinians and their
Israeli friends don’t shirk
from the hostile opposi-
tion of ratbag racism
swathed in Israeli flags
that can’t hide the vacuity
of  intelligence and com-
passion, like that spouted
by the young guy wearing
a Kahane T-shirt who
regards Arab Palestinians
as a cancer, like the thug
from the Golani military
unit who threatened, “And
if we had the chance we’d
shoot you one by one” or
Member of the Knesset
(MK) ( parliament),
Michael Ben Ari’s irra-
tional ravings on Nakba
commemorations,
“as marking that they
didn’t exterminate me.
 They didn’t succeed in
raping our daughters, and
cutting off our heads. As if
we need to apologize! We
have come here to be
happy we won! Because
if we weren’t celebrating
today, we would have a
holocaust day here.”
 Ben-Ari was speaking
in protest at a Nakba
remembrance at the Tel
Aviv University held in

defiance of the Nakba
Law that states, “It is for-
bidden to mourn on the
day of the establishment
of the state of Israel” to
which, the highly princi-
pled Dov Knenin MK,
lone speaker against the
law, drew similarities to
“the racist, anti-
democratic laws of the ris-
ing Nazi regime.”
 Unlike Knesset Mem-
ber, David Rotem’s stupid
tall tale: “What is the
Right of Return. After all
it is the realization of the
lie that starts with their
theory of the Nakba.
 They’re the ones who
started the wars. They’re
the ones who attacked.
they’re the ones who
lost…. You invested the
whole Nakba story in
order to justify the right of
return and destroy the
state of Israel.”
 Or Netanyahu’s doltish
accusation that the giant
key featured in the Nakba
commemoration by the
villagers of Bi’lin was the
key to “our houses in
Jaffa, in Akko, in Haifa, in
Ramle.”
 Netanyahu and his
Knesset mates should
watch and learn from the
documentary, particularly
the scenes where Tara-
chansky filmed a young
Palestinian journalist,
Khalid Abu Hamdeh from
the Balata refugee camp in
Nablus, who managed to
get a 12 hour visa to visit,
for the first time, the ruins
of his ancestral village,

Qaqun, near Jaffa, sharing
every excited sacred step
with his grandmother on
his mobile phone. Khalid
recounts, “My grandfather
told me stories of before
the Nakba.
 We were living
together, sharing every-
thing together, if someone
need help from the Jew-
ish, we give them help. So
what happened the Zionist
came and destroyed every-
thing.  So we are not say-
ing that Jewish is bad, no
way, we just want to come
back to our land.”
 Eitan points out that the
majority of the ghost vil-
lages are not inhabited by
Israelis, but are hidden
away in national forests
planted with donations
from overseas Jews by the
Jewish National Fund
which also funds the ille-
gal colonies and their
immigration (aliyah) pro-
grams.
 Netanyahu, the Knesset
and the Israeli public need
a transplant of the back-
bone gained by the Pal-
mach veterans.
 Tivka Honig-Parnass,
since her conversion to
truth, views her childhood
brainwashing of, “We are
the best in the land and
they are nothing, human
dust…human dust that it
is almost a charity to fight
them,”  as a dehumanisa-
tion process which
spawned the subsequent
denial of responsibility for
war crimes.
 For his part in massa-

cres and the expulsion of
Palestinian villagers,
“poor like church mice,”
to Gaza,* Amnon also
blames the Zionist incul-
cation of the racist right to
the land for the dehuman-
ising that unconscionably
perpetrated the Nakba;
“At that time, I didn’t see
anything wrong with it.
 Like everyone I was
educated into it. And I fol-
lowed through with it
faithfully…”
 It is hard not to hear
echoes of Nazi war crimi-
nal Eichmann’s ‘only fol-
lowing orders’ defense
ring loud:
 “I cannot recognize the
verdict of guilty. . . . It
was my misfortune to
become entangled in these
atrocities. 
 But these misdeeds did
not happen according to
my wishes. It was not my
wish to slay people. . . .
Once again I would stress
that I am guilty of having
been obedient, having
subordinated myself to my
official duties and the
obligations of war service
and my oath of allegiance
and my oath of office, and
in addition, once the war
started, there was also
martial law. . . . I did not
persecute Jews with avid-
ity and passion. That is
what the government did. .
. . At that time obedience
was demanded, just as in
the future it will also be
demanded of the subordi-
nate.” — Adolph Eich-
mann

Amnon reveals a major
strategy for the 66 year
perpetuation of the Nakba
for the Zionist takeover of
the whole of Palestine; the
indoctrination and manda-
tory military service of
Isareli young at 18 years
of age:
“I didn’t understand, I
was 19. I was a fool, and I
didn’t know. Yes. That’s
why I am in such
despair…because soldiers
are always 19-20 years
old…and they only sober
up after a few battles.
That’s the main point and
there will always be new
19 year olds.”
 Lia Tarachansky is a
feisty, uncompromising
journalist, rare in these
days of worldwide gov-
ernment-embedded jour-
nalism. She is Israel’s
Snowden, disclosing to
her people and the world,
not classified documents,
but living words of truth
that unmask Israel’s man-
ufactured myths, delu-
sional innocence and
vicious cycle of violence.
 Through her, and
through other Israeli
champions of truth such
as members of Zochrot,
Breaking the Silence,
Shministim, Adalah,
Women in Black, Mach-
somWatch, the revolution-
ary conversion of the
modern belligerent Israe-
lites into a people of
peace is possible.

* Ramzy Baroud’s book,
My Father was a Freedom
Fighter, provides insight
into the Palestinian horror
and experience of the
expulsions from southern
Palestine to Gaza.
 Trailer: On the Side of
the Road, Lia Tarachan-
sky, Naretiv Productions:
http://
sevendeadlymyths.webs.c
om
-  Dr. Vacy Vlazna is
Coordinator of Justice for
Palestine Matters.
 She was Human Rights
Advisor to the GAM team
in the second round of the
Acheh peace talks, Hel-
sinki, February 2005 then
withdrew on principle.
 Vacy was convenor of
Australia East Timor
Association and coordina-
tor of the East Timor Jus-
tice Lobby as well as
serving in East Timor
with UNAMET and
UNTAET from 1999-
2001. She contributed this
article to PalestineChroni-
cle.com.
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From Pg 38
atively long comparison is
made between these
actions and the U.S./
Arizona actions with Hisc
panics, including walls
along the Mexican border 
and the ‘other’ described as
‘terrorists’.
Success?
As per Israeli sources, the
negative view of Israel is
increasing, in a “finding
that indicates that public
opinion is sharply out of
step with official governc
ment policy.”  No surprise
there. Netanyahu has indic
cated the “its not about the
facts, its about the defamac
tion of Israel,” that it is an
“image problem.”  Again
very similar to U.S foreign
policy.  The Reut Institute,
“a nonpartisan and nonc
profit policy think tank in
Tel Aviv designed to proc
vide realctime, longcterm
strategic decisioncsupport
to Israel,”  (https://
www.google.ca/
#q=reut+institute nonprofit
maybe, but never nonpartic
san!) “tacitly conceded that
resistance to Israel is based
on genuine and justifiable
grievances and the denial
of Palestinian rights.”
In essence, BDS has
shifted the focus of debate
from that of Israeli victimc
hood and the virtues of
neoliberal democracy to
that of the voice of the Palc
estinian people.
The end of the two state
solution’s endless negotiac
tions and the increasing
awareness created by the
BDS movement highlight
problems brought about by
Israel onto itself.
The Battle for Justice in
Palestine is a well referc
enced, well written, and
wellcargued presentation
on the current state of
affairs in Palestine. It is a
strong update to events
within that particular sector
of global ideological
manipulations.
c Jim Miles is a Canadian
educator and a regular conc
tributor/columnist of opinc
ion pieces and book
reviews for The Palestine
Chronicle. Miles’ work is
also presented globally
through other alternative
websites and news publicac
tions. He contributed this
article to PalestineChronic
cle.com.

للمراسلة السابقة لصحيفة وول ستريت جورنال األميركية جوليا أنغوين 

قراة يف كتاب : أمة قيد التفتيش
عرض/مرح البقاعي

تـوثّق جــوليـا أنغــوين -املـراسلـة
الـسـابقـة لـصحيفـة وول ستـريت
جورنال األميـركية- يف كتـابها "أمّة
قـيد الـتفتيـش" الصـادر يف فبـراير/
شبـاط 2014 وهـو األكثـر مـبيعـا
مـؤخـرا يف األســواق األميــركيـة،
تـوثّق لآللية الـتي تتبعهـا الشـركات
الكبرى واحلكومات من أجل جمع
املعلومات الشخصية التي يستعملها
األفـراد علـى اإلنتـرنت، وكـيفيـة
استخـدامها، ومـدى التأثيـر السيئ

لهذا االنتهاك على حياتهم. 
واسـتندت أنـغوين يف الـتأكيـد على
ذلك بحـوادث حـقيقيـة منهـا علـى
سـبـيل املـثـــال اكـتــشـــاف أحـــد
األميـركـيني العــرب واسمه يـاسـر
عفيفي أن هـواتفه وإمييالته وحـتى
سيـارته مـراقبـة مـن قبل اخملـابـرات
الفدراليـة )إف بي آي( والسبب هو
تعليق مـسيء نشـره أحد أصـدقائه
علــى صفـحته الـشخـصيــة علـى
حــســـاب ريـــديـت للـتــــواصل

االجتماعي.
إن نظرة معمّقة ملعـرفة من يراقبك،
وما هـي املعلومات الـتي من املتوقع
أن تُجـمع عنـك من خالل شـبكـة
اإلنـتـــرنـت ووســـائل الـتـــواصل
االجـتماعي والـبطاقـات والهواتف
الــذكـيــة، ومــا هـي اجلهــات أو
األشـخاص الـذين يـقومـون بجمع
هذه املعلـومات، إن نظـرة من هذه
الـزاوية ستـؤكد لك متـاما أنـك قيد

التفتيش اإللكتروني باستمرار.
فـاإلعالنات التي تظهـر على شاشة
الـكمـبيـوتـر حـني نتـصفح مـواقع
بعـينهـا  وهي غـالبـا متـواليـة من
اإلعالنــات الـتجــاريــة تـالحقك
خالل التجـول يف فضـاء اإلنتـرنت
بني مــوقع وآخــر، وتـسـتمــر يف
مـالحقــتك دون هـــوادة، وكـــذا
هـواتفنا الذكية وسـياراتنا التي حتدّد
مـن خالل خـــدمـــة اجلـي بـي إس
مــوقعنـا اجلغـرايف بـدقـة مـتنـاهيـة
واملسـار الذي نـتحرك فيه ووجـهتنا
التـاليـة، وهي بـإمكـانهـا أيضـا أن
تبحـث لنـا عـن احملالت التجـاريـة
واملـطــاعـم ومحـطــات الـبنـــزين
املـوجــودة من حــولنـا يف الـبقعـة
اجلغــرافيــة التـي نتحــرك فيهـا يف
الوقـت نفسه الـذي تتيح لآلخـرين

تتبعنا ومعرفة أين نحن متاما.
حتــى أن احلكـومـة الفــدراليـة يف
الـواليـات املتحـدة قـامت مـؤخـرا
بعـمليـة ضخمـة للمـراقبـة وجمع
املعلومات والبيانات الشخصية عبر

اإلنترنت وهواتفنا احملمولة.
تكتب أنغوين تقاريـرها املتضمنة يف
كتــاب "أمـــة قيــد الـتفـتيــش" من
اخلطوط األمامية القتصاد الرقابة يف
الـواليـات املتحـدة، وتقـدّم لنـا -
كـصحفية تخطّ التفـاصيل يف كتابها
من أرض الواقع- رؤية مثيرة للقلق
والـتحفّـظ حــول كـيفـيــة قـيــام
احلـكومـات والشـركات اخلـاصة،
وحـتــى اجملــرمـني، بــاسـتخــدام

التكنـولوجيـا القتحام خصـوصيتنا
وجـمع أكبـر كـميــة من الـبيـانـات
واملعلـــومـــات عـن األشخـــاص
املــستهـدفـني أو غيـر املــستهــدفني
بشكـل جمعي وعشـوائي يف معظم

األحيان.
وتـرى أنغــوين أنه يف عــالم ميـكن
مـراقبتنـا ومعرفـة ما نـقوم به حـتى
خلف جــدران منــازلنـا وغــرفنـا
اخلـاصة بحيـث لم نعد نـستطيع أن
نـخفي أي سـر ال نـريـد مـشـاركـة
اآلخــرين به، وحـيث ميكـن أيضـا
لقــراصـنــة اإلنـتــرنـت انـتحــال
شخصيتنا والسيطـرة على حساباتنا
اإللكتـرونية واملصرفيـة مبا قد ينتهي
بنا أحـيانا يف مخافر الشرطة دون أن
يكـون لنا يد يف أي اختـراق للقانون
أو جـرم ارتـكبنـاه، يف هـذا العـالم
الـرقـمي اجلـديـد تـرى أنغــوين أن
اخلطــر األكبـر الـذي متـثله حـالـة
املراقـبة العوملـية التي نعيـشها هو أن
نبدأ بامتصاص هذه احلالة والتعامل
معهــا علــى أنهــا واقع ال بــد مـنه
بـحيث تـؤثـر بـشكل مبـاشـر علـى
سلـوكنـا الشخـصي، فنبـدأ برقـابة
ذاتيــة علــى أفكـارنــا وكلمــاتنـا
وحواراتـنا عبـر اإلنترنـت ووسائل
االتصـال اإللكتـرونيـة والفـضائـية

حتــى نصل إلـى مـرحلـة فقـداننـا
للحرية التي متيزنا كأفراد مستقلني.
وتـشاركنا أنغوين جتربتها الشخصية
يف حمـاية معلـوماتهـا وبيانـاتها من
التعرّض للجمع من جهات بعينها،
أو القرصـنة والـسرقـة من مجـرمي
الفضاء اإللكـتروني، فتـفيد أنه من
ضـمن اإلجـراءات الـوقـائيـة الـتي
اتخــذتهـا كــانت امـتنــاعهــا عن
استعمـال محرك الـبحث غوغل أو
حملها لهـاتف نقال من نوع بورنرز
وهو من فئـة الهواتف التي تستعمل
ملـرة واحـدة وال تخـزّن املعلـومـات

والبيانات الشخصية.
اختراق اخلصوصية

يف شهـر فبـرايـر/شبـاط من العـام
2014 أطـلقت شـركـة غـوغل يف
أسواق الـواليات املـتحدة حـصرا،
وبعدد محدود جـدا وسعر مرتفع،
نـظارات غـوغل اإللكتـرونيـة التي
شكّلت يف حينهـا خبرا تقـدّم أخبار
االقـتصاد والتكنولـوجيا يف العالم.
حتتوي نظارات غـوغل على كاميرا
ومـيكروفـون، وتتصل بـاإلنتـرنت
بتقـنيـة "واي فـاي" أو "بلـوتـوث"،

وتتـيح ملن يـرتـديهـا قـراءة البـريـد
اإللكتـرونـي، ومتـابعــة شبكـات
التـواصل االجـتمــاعي، وتـصفح
اإلنـترنـت دون احلاجـة إلى شـاشة

كمبيوتر.
وتتميـز بوجود لوحة تعمل باللمس
علـى جـانبهـا تسـمح للمـستخـدم
بـتصفح القوائـم واخليارات، فضال
عن إمكـانية التحكم بالوظائف عبر
األوامر الصوتية وحركات الرأس.
لكـن مـن الـصــادم أن مــســألــة
اخلصـوصيـة وأمن املعلـومـات قـد
أثيــرت علــى نـطــاق واسع حــال
إطالق هـذه النظـارات يف األسواق

األميركية.
وقـــد بـــدأت إثـــارة مـــوضـــوع
اخلـصــوصيــة يف عقـر دار غــوغل
املنـتج احلصـري لهـذه الـنظـارات،
حتى أن الشركة منعت موظفيها من
ارتـداء الـنظـارات الــذكيــة خالل
اجتـماعـاتهـا، فللنـظارات الـقدرة
علـى التصـوير وتـسجيل الـصوت
وحتـى إرسـال مــا يتـم تصـويـره

مباشرة إلى أية جهة يف العالم.
تقـرّ أنغويـن يف سياق كـتابهـا أنه مما
يُخشـى حقا أنـنا نـقوم بخـلق إطار
واسع ومقـونـن لنـظم الــسيـطـرة

الشمولية. 

وتشـير إلـى أن النـظم اآلليـة جلمع
البيانـات وحتليلها، جنـبا إلى جنب
مع قـوانـني اخلصـوصيـة الـتي عفـا
عليـها الـزمن ولـم تتطـور بسـرعة
تـطـــور التـكنــولـــوجيــا وعـــالم
املعلـومـاتيـة، قـد تــؤدي يف بعض
احلـاالت إلـى أن أبـريـاء ميـكن أن
يـنتـهي األمــر بهـم علــى قـــائمــة
املطلوبني أو املمنوعني من السفر إذا
أشار برنـامج التعرف علـى الوجوه
لـلقبـض علـى حـامـلي الهـويـات
املزورة إلى عـدم تطابـق مواصفات
الـوجه مع الصـورة علـى الهـويـة،
وأن أي الـتبــاس أو عــدم تـطــابق
للمعلـومات يحـدث يف هذا الـشأن
ميكن أن يـحيل املواطن الـبريء إلى
مــوقع االتهــام ويـصـبح بحــاجــة
إلثبات براءته من تهمة لم يقم بها.
ففـي مدينة مـاساتشـوستس تخضع
رخـص قيـادة الـسيـارات لبـرنـامج
رقمي للتعـرف على الـوجه ومدى
تطـابق مـالمحه مع الهـويـة، وإذا
أشار البرنامج إلى عدم تطابق ميكن
أن يحـيل صاحب الهـوية املـشكوك
بها إلـى قائمـة املمنوعني مـن السفر
وغالبـا ال يتم شطب االسم إذا كان
هنــاك أي الـتبــاس إال مـن خالل
إجراءات معقـدة وطويلة حتيل حياة
املواطن أحيـانا إلى كـابوس حقيقي
ريـثمـا يـسـتعيــد حقـه يف التجـوّل
والـسفر ال سيـما جوا وعـبر احلدود

الدولية.
واألمر ما زال موقع جدل كبير فيما
إذا كـانت هـذه املـنهجيـة املـتبعـة يف
جمع البـيانـات قادرة علـى حمـاية
املـواطنـني وحتقيق األمن والـسالمة
العـامة. فواقع األمر يثبت أن وكالة
االستـخبارات األميركـية لم تتمكن
مـن جمع معلومات كـافية عن عدد
مـن العـملـيــات اإلرهــابـيــة قـبل
حـدوثهـا علـى الـرغـم من اتـسـاع
نـطـــاق آلـــة جـمع الـبـيـــانـــات

واملعلومات.
تـخلص أنغـوين إلـى أن االقـتصـاد
العـوملـي بنــسخته الـرقـميــة أصبح
بحـاجة ماسـة إلى تشـريعات حتمي
اخلـصــوصيـة وقــادرة علـى كـبح
جـمــــاح جتــــاوزات اقـتــصــــاد
املعلـومــات. وهي حــاليـا تعـتبـر
قاصـرة عن حمـاية حقـوق من هم
أقل ثقـافــة تكنـولـوجيـة وكـذلك
أولئك الذين يقعـون ضحية جلهات
تقـوم بجـمع بيـانـاتهم الـشخـصيـة
وتــسـتعـملهــا يف نـطـــاق يخــرق
خصوصيتهـم وحقوقهم كمواطنني
ويعرضهم أحيانا ملـساءالت قانونية

دومنا جتاوزات ارتكبوها.
كتاب "أمـة قيد التفتـيش" هو دراسة
موضوعيـة تستلهم الواقع العصري
واملعـاش اليـومي وتبـرز كـم يفتقـر
عـالم الرأسـماليـة الرقـمية إلـى نقد
راديكــالي ملـنظــومتـه، بتقـنيـاتهـا
وإجراءاتهـا املعتمدة، والتي بحاجة
إلى تـطويـر يواكـب سرعـة انتـشار
املعلــومــات يف املكــان والــزمــان
الفضـائي، يف الوقت الذي تتعرّض
فيه اخلـصوصـية الفـردية لـالختراق
والـتــــداول املغـــرض مـن بعـض
اجلهــات احلكــوميـة والـشـركـات
االحـتكـاريـة الـكبــرى والالعـبني
األقــوى واألقــدر يف هــذا العــالم
االفتراضي املوازي للعالم األرضي

للقرن احلادي والعشرين.
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The Guardian provided a
bit of a rejoinder to that
rhetoric,
“A former World Bank
economist, Fayyad was
appointed by a presidential
executive order in 2007
following the collapse of
the Palestinian national
unity government and
Hamas taking control of
the Gaza Strip. While he
was one of the few senior
politicians to frequently
visit marginalised commu-
nities and ask after their
concerns, tax and commod-
ity price hikes repeatedly
stoked angry street protests
against him.
“Palestinian unemploy-
ment has risen to almost
25% and real GDP growth
is set to fall from an aver-
age of 11% in 2010-11 to
just 5% in 2013, according
to the World Bank.”
Apart from the statistics,
which coming from the
World Bank are presuma-
bly rigged as most western
economic statistics are
rigged, Fayyad was obvi-
ously not as popular at
home as he was within
Israeli circles and interna-
tional economic circles.
Abunimah provides a clear
deconstruction of the eco-
nomic miracle that was
supposedly created in the
West Bank.  He describes
Fayyadism as “glittering
illusions” from a “credit
fuelled consumptive
binge” that depended on
foreign aid and credit plus
a
“repressive police state
apparatus…to suppress and
disarm any resistance to
Israeli occupation and to
crush internal Palestinian
dissent and criticism with

increasing ferocity.”
Should these policies con-
tinue, Palestinians “can
only look forward to new,
more insidious forms of
economic and political
bondage.”
The poverty, debt, and
dependence created by the
neoliberal policies is dis-
cussed, highlighting the
lack of employment , no
real development (i.e. of a
manufacturing/industrial/
agricultural sense), no
direct investment, easy
credit  creating more debt
than income, a high level
of inequality, all based on a
“construction and con-
sumption binge fueled by
easy credit and foreign aid
[Qatar and U.S.].”
A new Palestinian settle-
ment of Rawabi highlights
the effort to “mask and
normalize the worst abuses
of occupation.”  Fittingly,
U.S. style mortgages are
considered a “soft power
tool” for “explicitly politi-
cal goals” that “advances
U.S. foreign policy.”   The
economic plans demon-
strate a “close integration
between the aid and NGO
industries…and the
advance of neoliberal eco-
nomics and U.S. hege-
mony” using policies for-
mulated with the PA elites
“behind closed doors with
no transparency or demo-
cratic process.”
Normal Neoliberalism?
Another aspect of eco-
nomic normalization
(recall that “normalization”
was a major part of the rea-
son for the first Intifada) in
its current status is allow-
ing Israeli companies to

operate in the West Bank,
“almost all of which are
complicit in Israel’s occu-
pation, apartheid, and
denial of fundamental
human rights.”
It is a form of Shock Doc-
trine as described by
Naomi Klein, wherein a
“powerful ruling alliance
between a few large corpo-
rations and a class of
wealthy politi-
cians..facilitated by brutal
force, a usurpation of dem-
ocratic rules and torture…a
silent partner in the global
free market crusades.”
Two final constructs of
neoliberalism are pre-
sented.  First is the destruc-
tion of the economic infra-
structure (among other
structures) of Gaza, forcing

it into a literal underground
economy now highly con-
stricted by the new neolib-
eral order within the Egyp-
tian junta.  Secondly, the
creation of industrial zones
and free market zones
serves as a means of con-
trolling and then annexing
more and more Palestinian
territory.
All this is done for the ben-
efit of large corporations
(beyond the obvious bene-
fits to Israel).  These zones
create areas where Israel
and corporations “operate
in exploitive ways forbid-
den in their home territo-
ries.”  It is time, argues
Abunimah, to
“abandon the illusion that
the formal recognition of a
Bantustan-like Palestinian

state alongside Israel
would do anything to free
Palestinians from an
exploitative economic sys-
tem that is already deeply
entrenched.”
As a final note on the never
say die neoliberal order,
the U.S. has plans to con-
tinue with their neoliberal
shock doctrine if the two
sides start negotiations
anew,
“In addition, the White
House is pleased both with
the plan drawn up by Gen-
eral John Allen, which pro-
poses security arrange-
ments for a two-state real-
ity, and with the plan to
restore and upgrade the
Palestinian economy –
devised by the U.S. admin-
istration, the quartet envoy
Tony Blair and private sec-
tor representatives. These
two plans ‘can be put back
in the mix if the parties are
willing to come back to the
table seriously,’ the official
said.”
BDS
It was the South African
BDS movement that finally
caused the country to make
a volte face and get rid of
its political apartheid struc-
tures, unfortunately replac-
ing them with economic
apartheid.  Israel is facing a
burgeoning movement that
borrows heavily from that
success, adapting it as nec-
essary for the slightly dif-
ferent situations.
This is where Abunimah
sees the win, the growing
awareness of Israeli actions
brought about by the BDS
movement, and ironically,
Israel’s attempts to dis-
credit it.  Israel realized

early that it could not
argue “the facts” against
the BDS as it was the very
facts on the ground that
provided the support for
the campaign.  They have
also realized that trying to
argue the victim role has
had little effect again in
consideration of these very
facts.   Instead Israel has
changed to ideological
arguments that attempt to
deny the validity of the
people supporting BDS
and to hasbara, a public
relations efforts to dissemi-
nate abroad positive infor-
mation.
Israel sees the BDS move-
ment as “deligitimization”,
another “existential threat”
that is coalescing with the
one state solution by
“undermining moral legiti-
macy…constraining mili-
tary activities, destroying
Israel’s image.”   To coun-
ter this they have used a
variety of tactics in various
situations.
Much of it has to do with
rebranding.  This includes
‘pinkwashing’ attempting
to present Israel as a liberal
haven for the LGBT com-
munity.  It also includes
‘greenwashing’, a
“propaganda campaign of
smoke and mirrors to con-
ceal some of Israel’s most
troubling, environmentally
destructive and criminal
activities, many directly
linked to military occupa-
tion and colonization.”
One of the largest areas of
countering BDS is within
the universities of the U.S.,
the “David Project”.   This
program targets teachers
and students, it attempts to
intimidate institutions,
misuses civil rights laws,
and attempts to criminalize
campus behaviours.  A rel
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 Reports  تقارير
فورين بوليسي: امليليشيات الشيعية يف العراق أصبحت خطرًا كبيرًا معادالً خلطر داعش

فورين بوليسي- ترجمة التقرير
الـرجال املـسلحون الـذين يتبـاهون
بحمل الـرؤوس املقطوعـة، اجملازر
بحق رواد املـسـاجــد خالل صالة
اجلمعــة، واالعتمـاد الهـائل علـى
اجلهاديني القادمني من اخلارج، هي
اجلـرائـم التي تـرتبط عـادةً بتنـظيم

"الدولة اإلسالمية".
لكن، ورغم ذلك، هـذه هي أيضًا
الـتصـرفـات الـتي تقـوم بهــا بعض
املـيليـشيــات الشـيعيــة املتنـاميـة يف
العـراق، والتـي تلعب دورًا متـزايد
األهميـة يف مقاتلة اجلهاديني السُّنة.
هذه اجلمـاعات، وكثـير منهـا لديه
روابط أيديولوجية وتنظيمية عميقة
مع إيران، جرفت ما تبقى من فكرة
وجـود سلطـة للحكومـة يف بغداد،
وهي متـثل حتــديًــا كـبيــرًا لهــدف
الرئيـس األمريكي، بـاراك أوباما،
املعلن بـالعمل مع حكـومة عـراقية

شاملة إلقصاء داعش.
وهناك أكـثر من 50 من امليلـيشيات
الشيعية التـي تقوم بالتجنيد والقتال
يف العراق اآلن. وهـذه اجلمـاعات
تقـوم بعملـيات الـتجنيـد بنـشاط ،
حـيث تـأخـذ الـرجــال بعيــدًا عن
اجليـش والـشــرطــة العـــراقيــة،
وتـوظفـهم كمقــاتلني يف منـظمـات
طـائفية للغاية أيديولوجيًا، ومعادية
للـواليات املتحدة بـشكل متطرف.
ومعــظم هـــؤالء اجملنـــدين ال يـتم
اسـتخــدامهـم ببـسـاطــة يف إبعـاد
اجلهاديني السنـة، ولكن، ويف كثير
من احلـاالت، يف تـشـكيل احلـرس
اخللفي املـستخـدم للـسيطـرة علـى
املنـاطق التي من املفـترض أن تكون

حتت سيطرة بغداد.
وجعلت هـذه امليلـيشيـات الشيعـية
من نفسها جزءًا ال يتجزّأ من هياكل
احلكـومــة العــراقيـة، وبــالتــالي
أصبحت هذه احلكومـة تعتمد على
قوة هـذه امليليـشيـات إلى الـدرجة
التي ال تستـطيع معها حتـى التفكير

يف تضييق اخلناق عليها.
احلـكومة واملـيليشيـات الشيعيـة معًا
ارتكـبوا انـتهاكـات مروعـة حلقوق
اإلنسـان: يف مطلع يـونيو، ورد أن
امليليشيات الشيعية، جنبًا إلى جنب
مع قـوات األمن العـراقيـة، قـامت
بـإعدام حوالي 255 سجينًا، بينهم
أطفال. ويظهـر تقرير ملنـظمة العفو
الـدوليـة من يـونيـو، كيف قـامت
امليليـشيات الـشيعية بـانتظام بـتنفيذ
عمـليــات إعــدام خــارج نـطــاق
القـضــاء، وذكـــرت املنــظمــة أن
عشرات من السجناء السنة مت قتلهم

داخل املباني احلكومية.
ولـعبت امليـليشـيات الـشيعـية أيـضًا
دورًا رئـيــسًــا يف حتــريــر الـبلــدة
التـركمـانيــة الشـيعيـة احملـاصـرة،
أمــرلي. كتـائب حـزب اهلل، وهي
جمـاعـة إرهـابيـة وفقًـا لـتصـنيف
الـواليات املتحـدة، وتعمل كوكيل
مبــاشــر إليــران، قــامـت حتــى
بــاستخـدام مـروحيـات احلكـومـة
العـــراقيـــة يف عمـليــات تــسلـيم
األسلحة واإلمدادات األخرى أثناء
املعركـة.ومتامًا كـما استولـى تنظيم
"الــدولــة اإلسـالميــة" واسـتخــدم
املـركبـات العسـكريـة التـي قدمـتها
الـواليــات املتحـدة إلـى احلكـومـة
العـراقيـة، قـامت هـذه احلكـومـة
باسـتخدام دبابات M1A1 أبرامز
أمريكية الصنع واملقدمة لها يف دعم
عمل امليـليشيـات الشـيعية العـراقية
الطائفية، ويف دعم عمليات كتائب

حزب اهلل.
وقـد قادت إيـران الطـريق لتطـوير
امليليـشيات الشيعية يف العراق. منذ
مايـو عام 2013، عـززت طهران
شـبكتهـا من اجلمـاعـات اجلـديـدة
والقـدميـة املــواليـة لهـا يف العـراق
لـتوفيـر تدفق مـستمـر من املقـاتلني
إلـى سوريـا. وبعض هـذه القوات
الـعراقيـة، التي كـانت تقـاتل نيـابةً
عن نظـام الرئيس بـشار األسد، مت
إعادتهـا إلى العـراق لتشكـيل نواة
مليليـشيـات شيعيـة جـديـدة تقـاتل
حـاليًا الـسنة من أعـداء احلكومة يف
بغـداد.وبفـضل جهــود التجـنيـد
اإليرانية التـي ركزت على سوريا،
كـان وكالء طهـران أيضًـا قـادرين
علـى جتنيـد مقاتلـني جدد من أجل
اجلبهـة العراقية أيـضًا، ويف أبريل،
دعـت اجلمـاعـات الـتي تــدعمهـا
إيـران، مـثل كتــائب حـزب اهلل،
بـــدر، وعــصـــائـب أهـل احلق،
اجملنـــدين اجلــدد إلــى الـقتــال يف
العــراق. ويف النهـايـة، أدت هـذه
الـدعـوات إلـى نشــوء ميليـشيـات

شيعية عراقية جديدة.
ويف حني أن إنـشــاء العــديـــد من
اجملموعات قد يـبدو أمرًا معقدًا من
دون فائدة، إلى أنه يساعد فعالً يف
خلق صــورة ذهنيـة تـؤكـد وجـود
دعــم شعـبــي واسع الـنــطــــاق
للميليـشيات التي تعمل على تعزيز

سياسات وأيدولوجيات إيران.
وعالوةً علـى ذلك، فـإنه يـسمح
للمجموعات املنـشأة حديثًا بفصل
املتطوعني ممن ال ميلكون اخلبرة عن
املقـاتـلني البـارعـني بطـريقـة أكثـر
سهـولــة. وعلـى سـبيـل املثـال،
أعلنـت كتـائب حـزب اهلل، وهي
مـيليـشيـا تـشـكلت مبـسـاعـدة من
حـــزب اهلل اللـبـنــانـي يف 2007،
مـؤخرًا عـن إنشاء شـركات الـدفاع
الـشعبي. وقـد متّ إنشـاء اجملمـوعة
اجلـديدة ألخـذ املتطـوعني الشـيعة
العراقيـني اجلدد حتت إدارة كـتائب

حزب اهلل.
وأمـا مـنظمـة بـدر، وهي جمـاعـة
مسـلحة تتـكون من آالف املـقاتلني
وأحـد عمـالء إيران األسـاسيني يف
العراق، فهي دعامـة أخرى جلهود
طهـران يف تـطـويــر امليـليــشيـات
الشيعـية. وخالل حـرب العراق،
ومن خالل سيطـرتها على املكاتب
احلكومـية، شغلت اجملمـوعة عددًا
من فـرق املــوت الطــائفيـة. كمـا

شـاركت بدر يف القتـال يف سوريا،
وأنـشـأت "قـوات الــشهيـد بـاقـر
الصــدر" خصـيصًــا من أجل هـذا
الغـرض. ولكن أكبر تـأثير ملـنظمة

بدر ما زال يف بغداد.
نـفوذ اجلـماعـة ميتـد يف عمـق قوى
األمن الـداخلي يف العـراق، حيث
يقـال بـأنهـا تقـوم مبـاشـرةً بـإدارة
العــديــد مـن أفــراد الــشــرطــة
ومجمـوعـات الـعمليـات اخلـاصـة
هناك. ولدى بـدر أيضًا تأثـير كبير
يف اجملـال السياسي، حيث حصلت
علـى منـاصب رئيـسة يف احلكـومة
العـراقيـة، وهي جـزء رئيـس من
حتـالف القانـون الذي يـضم رئيس
الوزراء العراقي، حـيدر العبادي،
وهـذا األخيـر يـريـد حتـى أن يعني
قـائدهـا، هادي العـامري، كـوزير

داخلية البالد.
وقد انتشر رجـال ميليشيات بدر يف
صفـوف كـوكبـة من املـيليـشيـات
األخرى الوكيلة إليران يف العراق.
حـيث إنّ من خـريجي بـدر الـذين
يـعملــون اليــوم مع املـيليــشيـات
األخــرى كل مَـن زعيـم كتـــائب
حـزب اهلل، جمـال اإلبـراهيـمي؛
زعيم إحـدى امليلـيشيـات الشيعـية
التي تقاتل يف سوريا وتسمى وحدة
اخلــراســانـي، علـي اليــاســري؛
وزعـيـم جـيــش اخملـتـــار، وهـي
مجمـوعة شـديدة الطـائفية، واثق
الـبطـاط.وتـوغل بعـض مقــاتلي
ميليشيات بدر السابقني أيضًا بعمق
داخل القيـادة السـياسيـة يف العراق
وأصبحـوا جـزءًا ال يتجـزأ منهـا،
ومـنهم الشـيخ عدنـان شاهـماني،
وهــو عضــو البـرملـان العــراقي،
وعضو يف اللجنة الوطنية للدفاع يف
البــرملــان. وأحــد مقــاتـلي بــدر
كــــذلك، ويف وقـت مــبكـــر مـن
سبتمبر 2013، كـان شاهماني قد
دعـا امليلـيشيـات الطـائفيـة حلمـاية
الشـيعة الـذين يعيـشون يف املـناطق

السنية.
وعمل وكالء إيران األكثر نفوذًا يف
العراق معًا بشكل وثيق لدعم نظام
األسد يف دمشق. كتائب حزب اهلل
وميليشيات بدر شكلتا كتائب سيد
الــشهـــداء، أو KSS، يف أوائل
عـام 2013 لـلقتـال يف سـوريـا.
ويقود  KSSجزئـيًا أبو مـصطفى
الشـيباني، وهو قـائد تابع لكل من
ميلـيشـيات بـدر واحلرس الـثوري

اإلسالمي اإليراني "قوة القدس" يف
نـفس الـوقت. ويقـال بـأن األمني
العـام للمجمـوعة، وهو مـصطفى
اخلزعلـي، قد أصيب خالل القتال

يف ضواحي دمشق.
واآلن، يعـود هؤالء الـقادة الـذين
حاربـوا يف سوريا إلـى املنزل للعب
دور سـياسي وعسكـري يف النضال
مـن أجل العـراق. فـاز اخلــزعلي
مبقعـد يف البرملان خالل االنتخابات
البـرملــانيــة العــراقيـة يف أبــريل/
نيـســان، وذلـك عنــدمــا بــدأت
جـمـــاعــته بـلعـب دور احلـــزب
السيـاسي، وشارك يف االنـتخابات
يف مدينة البصرة كمرشح يف القائمة
االنتخابية لتحالف "دولة القانون".
ويـشــارك قــادة  KSSأيـضًــا يف
الـقتـال ضـد أعــدائهـم احمللـيني،
حيـث قتل أبـو مجـاهـد املـالكي،
KSS وهـو من قدامى احملاربني يف
ومدير حـملة اخلزعلـي يف سوريا،
أثـنـــــاء القـتـــــال يف العــــراق يف
أغسطس/ آب.وشكلت عصائب
أهل احلق وكيالً أخـر كبيـرًا إليران
يف العـراق. بدأت اجملمـوعة خالل
حـرب العـراق علـى أنهـا ميلـيشـيا
مـدعـومـة من إيـران ومـنشقـة عن
جيش املـهدي التـابع لرجـل الدين
الـشيعي مقتدى الـصدر، وسرعان

ما منت كمجموعة قتالية هائلة.
خالل احلـرب، حصلت أهل احلق
علـى درجـة مـن العـار لـقيــامهـا
بعـملـيـــات اخلــطف واإلعـــدام
للمـتعاقـدين البـريطـانيني واجلـنود
األمـريـكيني. وقـد أرسل التنـظيم
العديـد من املـقاتلـني إلى سـوريا،
ويف بداية 2014، بدأ باالنتشار يف
محافظة األنبار املضطربة يف العراق

حملاربة أعداء احلكومة من السنة.
ويـسـاعـد منـو هـذه املـيليـشيـات
الـشيعيـة املواليـة إليران، وغيـرها
الـكثير، علـى إظهار أهـداف إيران
يف حتـقيـق هيـمنـة الـشـيعــة علـى
العراق. هذه اجملموعات ال تستفيد
فقـط من رعـايـة إيـران وقـدراتهـا
التنظيمـية، بل إنها كلها تسير أيضًا
وفقًـــا للخـط األيـــديـــولـــوجـي
لطهـران. إنهـم موالـون للمـرشد
األعلــــى آيــــة اهلل خــــامـنـئـي،
وأليديولـوجية إيران بـوالية الفقيه
املطلقة، والتي متنح املرشد األعلى
السلطـة السياسية والـدينية يف نهاية
املطـاف. كما إنـهم يتبعـون منوذج

وكيل إيـران اللبنـاني، حزب اهلل،
وعازمون على تنفيذ إرادة إيران يف
املنطقـة، وتعزيز مكتـسبات "الثورة

اإلسالمية" اإليرانية.
وكمـا تهـدف "الـدولـة اإلسالميـة"
بـشكل معلن إلى محو احلدود التي
مت رسـمها يف الـشرق األوسـط بعد
انتهـاء احلـرب العــامليـة األولـى،
شــاركت املـيليــشيـات الـشـيعيـة
املـدعومـة من إيـران أيضًـا يف هذه
الـعمـليــة. الـتلقـيح املـتبــادل بني
املـيليـشيـات الـشـيعيـة الـسـوريـة
والعراقية قد أدى إلى تآكل احلدود
الـوطنيـة، متامًـا كما فعلـت احلملة

اجلهادية السنية.
حيث إنه، ومنذ بداية مشاركتها يف
كل الـصــراعـــات اإلقلـيـمـيــة،
اعـتمدت امليليـشيات الشيـعية على
الـسـرد القـائل بـأنهـا "تــدافع عن
املقدسـات" أو "تدافع عن الشيعة"،
بغضّ الـنظـر عن املـوقع اجلغـرايف

لهذه املقدسات أو أبناء املذهب.
وقد لعـبت أقدم وأبـرز امليليـشيات
الـشيعية املؤلفـة من مقاتلني أجانب
يف دمـشق، وهي ميـليشيـا لواء أبي
،LAFA الفـضل الـعبــاس، أو
دورًا رئـيسًا يف تـعزيز فـكرة أن هذه
احلــرب هي حـرب طــائفيـة. ويف
آب/ أغـسطـس، أعلنت املـنظمـة
املوالـية إليـران عن بـدء عملـها يف
العـراق، وادعت بأنهـا تنتشـر إلى
اجلنــوب من بغـداد، ورمبـا قـرب
بلـــدة أمـــرلـي. ويف كـثـيـــر مـن
األحيان، كانت فروع هذه امليليشيا
ضبابية حول أيديولوجيتها، ولكن
صالتهــا بــوكالء إيــران تـــوحي
بالـتأكـيد بـأن لطهـران نفـوذ قوي
علـيهــا. ورغـم أن لــدى إيــران
صالت واسعـة مـع معظـم، إن لم
يكـن كل، املليـشيـات الـشيعيـة يف
العـراق، إالّ أن العنـاصر الـشيعـية
العــراقـيــة الـتـي ال تــشـتـــرك مع
أيـديـولــوجيـة إيـران املـطلقـة قـد
اسـتثمـرت أيضًـا يف مجمـوعـاتهـا

اخلاصة.
سرايـا السالم، أو "لـواء السالم"،
التابع ملقتدى الصدر، تأسست فى
يونيو هـذا العام، ويف نفس الوقت
تقــريبًـا الـذي أصــدر فيه آيـة اهلل
الـعظمـى علي الـسيـستـاني فـتوى
تـدعـو إلـى اجلهـاد ضـد "الـدولـة
اإلسالمية". فتوى السيستاني، مع
ذلك، أوضحت أن على العراقيني

أن ينـضموا إلـى اجليش الـعراقي.
ويف حــني أن املقــــاتلـني يف لـــواء
الـصدر اجلـديد لـيس لـديهم والء
للسيـستانـي، إال أنه، ومع القدرة
علـى االعـتمــاد علـى عـشـرات
اآلالف مـن أنــصــــار الـتـيــــار
الـصـدري، فـإن سـرايـا الـسالم

بالتأكيد لن تفتقر إلى املقاتلني.
وعنـدما مت تشكيل سرايا السالم يف
البداية، دعاها الصدر من أجل أن
تـــشــــارك بـــشـكل رئـيـــس يف
اإلجــراءات الــدفــاعيــة. ورغم
ذلك، استثمـرت اجملموعـة بشكل
أكبر يف العمليـات الهجومية خالل
الشهر املـاضي. واليوم، انـتشرت
عمليـات اجملموعـة يف جميع أنحاء
العراق، مـن مدينـة سامـراء، إلى
قريـة أمرلـي التي حتررت مـؤخرًا،
إلى مـدينة جرف الصخـر، لديالى
يف الـشرق. وأرقـام سرايـا السالم
الكبيـرة تتـزايد الـيوم بـنشـاط من
خالل الـصــراع، وألن اجلمـاعـة
كـانت جـزءًا من جـيش املـهدي يف
الـسابق، فـإن هذا يقـترح أنهـا قد
تعود لـالنخراط يف عملـيات القتل

اجلماعي الطائفية.
وامليليـشيات الشيعية الـعراقية تسير
أيضًـا علـى مـســار تصــادمي مع
اجملتـمع الكــردي، وهــو حلـيف
الــواليــات املـتحــدة الــرئيـس يف
احلـرب ضد "الـدولة اإلسالمـية".
حركـة النجباء، وكتائب حزب اهلل
اتهمتـا رئيس كـردستان، مـسعود
البــرزاني، بــالـتنـسـيق مع أبــرز
الـبعثـيني الـســابقني، وأصـدرتـا
حتذيرات صارمـة ضد أي حتركات
كـــرديـــة يف كـــركـــوك. وذهـب
املتحـدث باسـم احلركتـني أبعد من
ذلك، للقول إن "صواريخ املقاومة
اإلسالمية سوف تضرب أربيل" إذا
واصل بــارزانـي "الـتـنــسـيق" مع

اجلهاديني.
وتـنامـي قوة هـذه امليليـشيـات هو
عالمـــة علـــى أنه، ورغـم إزالــة
املالكي كـرئيس للـوزراء، ال تزال
احلـكومـة العراقـية تـدين بـالفضل
لقـوات طـائـفيــة عمـيقـة. هـذه
املـيليشيـات حافظـت عمومًـا على
استـقالليــة يف العمـل من بغـداد،
وقـامـت حتـى بــاستغالل الـنظـام
الــدميقـراطـي النـاشـئ يف البالد،
وسيطـرتها على اجلهات الرسمية،
يف كـسـب التـــأييــد لهــا. هــذه
امليليشيات ليست مجرد إضافة إلى
الـدولــة، هي الـدولــة، وهي ال
تعـطـي اعـتـبـــارًا ألي سلـطــة يف
بغـداد، ولـكن فـقط لــزعمــائهـا

الدينيني أو لطهران.
ويف حـني ركــزت بــشـكل واضح
على هـزمية "الـدولة اإلسالمـية"،
هـذه الـفصــائل املـسلحـة سـوف
تـكون أيضًـا مؤثـرة بشكـل كبير يف
تشـكيل مستقبل الطائفة الشيعية يف
العراق. أيـديولوجـيتها املتـطرفة،
وعالقاتهـا التنـظيميـة، تشيـر إلى
أنها سـوف تسمح إليـران بامتالك
نفـوذًا أكبر يف الـعراق من أي وقت
مضـى. وإذا لـم تتخــذ واشنـطن
خطــوات اآلن إليقـاف منـو هـذه
امليليشيات، فإنهـا قد تكتشف بعد
فوات األوان أنها قد تـنازلت فعليًا
عن بغـداد لطهـران، وأنه لم يعـد
هنـــاك من طــريـق للعــودة إلــى

الوراء.
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 Reports  تقارير
Noam Chomsky

A free media and the free-
dom of speech are essen-
tially what constitute the
foundation of a demo-
cratic society. In other
words, in the eventuality
that the citizens of a coun-
try do not have access to
accurate, comprehensive,
unbiased and quality
information, the democ-
racy itself would be shat-
tered. Even though the
media is well-aware of
this aspect, the irony is
that nowadays the info-to-
fluff ratio has declined
significantly, whereas the
illiteracy is reaching
alarmingly high levels all
across the globe.
 The combined factors
create a dangerous mix
that practically paves the
way for modern propa-
ganda methods used to
brainwash viewers into
believing only one facet
of the story. The good
news is that the more a
person becomes aware of
the techniques, the less
chance they have to work
on him. Let’s review the
main propaganda tech-
niques used in the main-
stream media of today.

1. Inducing fear and
panic to the audience

Making sure that the audi-
ence is living in fear has
the role of bypassing rea-
son.
 In short, if you con-
stantly afraid or panicked,
you are simply unable to
think rationally and hence,

you will more susceptible
to believe everything the
moderators are throwing
at you.  If you were to
take all the exacerbations
and extrapolations that the
media makes from all top-
ics seriously, then you
should be afraid even in
your own home.

2. Ad hominem attacks

The current trend pro-
moted by certain media
corporations is to dispose
of the critics and oppo-
nents rather quickly. Since
it would take some time to
dismiss an idea, the sim-
plest way to achieve this
goal consists of attacking
the person’s credibility,
character, morale, sanity,
intelligence or any other
element they can easily
pick on. Considering that
such crass arguments will
practically leave no room
for real debates in favor or
against an idea, it falls
under the category of
undemocratic principles.

3. Projecting the faults/
misdoings

If you are planning to dis-
credit your critics, then
the simplest way to do so
is by using an under-the-
belt-strike method on
them and afterwards
accuses them of using it
first on you.
 This propaganda tech-
nique is used rather fre-

quently today: just think
about the categories of
people who argue that the
climate changes are due to
humans abusing the envi-
ronment. More often than
not, they are discredited
by spreading false info
about the problem, since
after all they do not have
any scientific facts on
their side.

4. Altering historical
facts to match your
interests

Many people wonder
about the whole point of
lying about historical
facts, when it is actually
so easy to verify that
information. While for an
informed person this
might be true, for a dog-
matic individual it is often
simpler to refuse a certain
reality than to invest a lit-
tle effort to change his
viewpoints. At the same
time, when the speaker is
an authority and a great
orator, even the informed
start doubting their knowl-
edge. On a side note, his-
torical facts in this context
refer to recent history as
well as smaller local
issues.

5. Bullying the critics

If you are a critic and are
invited to a debate on a
given topic, then unless
you are armed with a great
amount of self-confidence

and know-how of the sub-
ject in discussion, the
moderators will literary
eat you alive.  More
often than not, you see
guests at a show being put
in a corner and irrespec-
tive of the arguments they
bring up, the counterargu-
ments of the bully will
always win because the
guest feels discomfort,
anxious, ashamed and
brought into submission.

6. Populism

With the elections coming
on soon in most countries
in North America and
Europe, you should expect
to see a lot of candidates
promoting themselves as
the only one attuned with
the will of the people,
leaving the counter candi-
date the role of the enemy
of the people. Irrespective
of whether the opponent is
dubbed an elitist or
bureaucrat, the whole
point of the populist prop-
aganda is to make it hard
for people to empathize
with that person.

7. Invoking Jesus

In a way, invoking the
Son of God and stating
that Jesus is on your side
represents another form of
populism. Therefore, the
speaker and his allies are
the true patriots, true
Christians and real [insert
country here] and every-

one who is not on his side
is the personification of
the enemy. 
 Unlike populism, this
propaganda technique is
more persuasive consider-
ing that the speaker has
been “blessed by God”
and hence, all challengers
are immoral. Much like
ancient pharaohs who
believed themselves to be
gods or the representative
of the gods on earth!

8. Consistent and metic-
ulous repetition

Repeating a simple and
clear message as frequent
as possible is also a tech-
nique used in marketing
and advertisement. Irre-
spective of how annoying
the message of a commer-
cial actually is, the truth is
that everyone remembers
it and can immediately
recognize the product/
service being advertised.
 Similarly to commer-
cials, a message (true or
false, with or without
sense) that is repeated
over and over again by
various moderators or
other authorities will in
time be accepted as an
infallible truth.
9. Reducing higher edu-
cation to elitism

The mainstream media
seems to have started a
war against intellectualism
and higher education in
general. When the internet
community started mock-

ing and berating various
teens shows on TV, the
critics simply told them to
change the channel.
 While it is true that
nobody stops you from
watching another show or
changing the channel, you
have to admit that the dis-
turbing lack of reverence
for education has spread
significantly and has
become rather bother-
some.
 To put it simply, if
somebody dared to threat
the well-established hive
with rational arguments,
he can simply be coun-
tered by calling him an
elitist and discarding his
opinions.

10. Making somebody
look guilty by random
association

Making casual associa-
tions with no factual evi-
dence (direct or circum-
stantial) represents
another dangerous means
of propaganda, a methods
that has managed to
destroy many good peo-
ple’s lives. The coinci-
dences and the random
facts are an integral part
of life, yet strangely this
type of propaganda is still
viable. Now, calling
somebody a Nazi just
because a not-so-close
friend of his grandfather
attended a dinner party
with his cousin’s college
roommate’s uncle’s third
wife who supported the
fascist doctrine 80 years
ago is just plain rubbish.

Top 10 Propaganda Methods Used Today
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Writings  كتابات

نعوم تشومسكي
يكشف عـالم اإلنسانـيات واملفكر
األمـريكي نـاعوم تـشومـسكي يف
هـذا املقـال مـا ميـكن تـسمـيته بـ"
استـراتيجـيات الـتحكّم والتـوجيه
العشر " الـتي تعتمدها دوائر النفوذ
يف العالم للتالعـب بجموع النّاس
وتوجيه سلـوكهم والسيـطرة على
أفعــالهم وتـفكيــرهم يف مخـتلف
بلــــدان العــــالـم. ويـبــــدو أنّ
تشـومـسكـي استنـد يف مقـاله إلـى
"وثيقة سريّـة للغاية " يعود تاريخها
إلى مـايو 1979 ومتّ العثـور عليها
سنة 1986 عـن طريق الصـدفة .
و حتـمل عنـوانـا مـثيـرا "األسلحـة
الصّـامتة خلـوض حرب هـادئة ".
وهـي عبـارة عـن كتـيّب أو دلـيل
للـتـحكّـم يف الـبــشــر وتــدجـني
اجملـتـمعــات والـسـيـطــرة علــى
املقـدّرات. ويرجّح اخملتـصّون أنّها
تعــود إلــى بعـض دوائــر الـنفــوذ
العـاملـي التي عـادة مـا جتـمع كبـار
الساسـة والرأسمـاليني واخلبراء يف

مختلف اجملاالت.
عـموما املقـال مثير جـدّا مبا فيه من
فـضح خلطط مفـزعة ميكـن تلمّس
تطـبيقـاتهــا العيـنيّـة بـوضـوح يف
السـياسة الدوليـة. وحتّى احملليّة .
ويف اخلـيـــارات االقـتــصـــاديـــة

والتعليميّة أيضا.

1- استراتيجية اإللهاء والتسلية

عـنصـر أسـاسي لـتحقيق الـرقـابـة
علـى اجملتمع ، عـبر حتـويل انتـباه
الـرأي العـام عن القـضايـا الهـامة
والـتغيـرات الـتي تقـررهـا الـنخب

الـسيــاسيـة واالقـتصـاديـة ، مع
إغراق الـنّاس بـوابل متـواصل من
وســائل التـرفـيه . يف مقــابل شحّ
املعلــومــات ونـــدرتهــا. وهـي
استـراتـيجيـة ضـروريـة أيضـا ملنع
الـعامـة من الـوصول إلـى املعـرفة
األســاسيــة يف مجــاالت العلــوم
واالقـتصـاد وعلـم النفــس وعلم
األعـصــــاب ، وعلـم الـتـحكـم
اآللي. "حــافظـوا علـى اهـتمـام
الـرأي العــام بعيـدا عن املـشـاكل
االجتمـاعيـة احلقـيقيـة ، اجعلـوه
مفتونا مبـسائل ال أهمية حقيقية لها
. أبقــوا اجلـمهــور مــشغــوال ،
مشغوال ، مشغوال ، ال وقت لديه
للـتفـكيــر ،و علـيه العــودة إلــى
املزرعـة مع غيـره من احليـوانات.
مقـتـطفــات مـن كـتـيّـب أو دلـيل
"األسـلحة الصـامتة خلـوض حرب

هادئة".

2- استراتيجيّة افتعال األزمات و
املشاكل وتقدمي احللول

كـمــا يــسـمّــى هـــذا األسلــوب
"املشـكلة/ التّفـاعل / احللّ". يبدأ
بخلق مـشكلة . وافتعال"وضع مّا"
الغـايــة منهــا انتـزاع بـعض ردود
الفعل من اجلمهور ، بحيث يندفع
اجلمهور طـالبا حللّ يـرضيه. على
سبـيل املثـال : الـسّمـاح بـانـتشـار
الـعنـف يف املنــاطق احلـضــريــة ،
أو... تنـظيم هجـمات دمـوية ،
حتـى تـصبحقـوانـني األمن العـام
مطلوبة حتّى على حساب احلرية.
أو : خلق أزمـة اقتصـاديـة يـصبح
اخلروج منهـا مشروطـا بقبول احلدّ
مـن احلقوق االجتـماعيـة وتفكيك

اخلدمات العامّة . ويتمّ تقدمي تلك
احللـول املبـرمجـة مـسبقـا . ومن
ثمّة. قبولها على أنّها شرّ ال بدّ منه

3 - استراتيجية التدرّج
لـضمـان قبـول مـا ال ميـكن قبـوله
يكفي أن يتمّ تطبـيقه تدريجيّا على
مـدى 10 سنوات. بـهذه الطـريقة
فـــرضت ظـــروف اقتـصــاديّــة و
اجـتمـاعيّـة مـثّلت حتـوّال جـذريّـا
كـالنيـوليبـراليّـة و ما صـاحبهـا من
معدالت البطالة الهائلة و الهشاشة
واملـــرونـــة .... العـــديـــد مـن
التغييـرات التي كانـت ستتسبّب يف
ثورة إذا ما طبقت بشكل وحشيّ.
يتمّ متريرها تدريجيّا وعلى مراحل

4- استراتيجية التأجيل

هناك طـريقة أخرى لتـمرير قرار ال
يحـظى بشعبيـة هو تقدميـه باعتباره
"قـرارا مـؤملـا ولـكنّه ضـروريّ "،
والسّعي إلـى احلصول على موافقة
اجلمهـور لـتطـبيق هـذا القـرار يف
املــستـقبـل. ذلك أنّه مـن األسهل

دائمـا قبـول القيـام بـالتـضحيـة يف
املـسـتقـبل عـــوض التـضـحيــة يف
احلـاضـر. و ألنّ اجلهــد املطلـوب
لـتخــطّي األمــر لـن يكــون علــى
الفـور. ثـم ألنّ اجلمهـور ال يـزال
ميـيل إلى االعتقاد بـسذاجة أنّ "كلّ
شيء سيـكون أفضل غـدا" ، و هو
مـا قـد ميـكّن من جتـنّب التـضحيـة
املطلـوبـة. وأخيـرا ، فـإنّ الـوقت
سيـسمح لـيعتــاد اجلمهـور فكـرة
التغييـر و يقبل األمر طـائعا عنـدما

يحني الوقت

5- مخاطبة اجلمهور على أنّهم
قـصّــر أو أطفـــال يف سنّ مــا قـبل

البلوغ
معـظـم اإلعالنـــات املـــوجّهـــة
للجمهور العريض تتوسّل خطابا و
حججـا وشخـصيـات ، أسلـوبـا
خاصّا يـوحي يف كثيـر من األحيان

أنّ املشاهد طفل يف سنّ
الـرضـاعــة أو أنّه يعــاني إعـاقـة
عقلـية. كلّمـا كان الهـدف تضليل
املـشـاهـد . إالّ ومتّ اعـتمــاد لغـة
صـبيــانيـة. ملـاذا؟ "إذا خـاطـبت

شخصـا كمـا لـو كـان يف سنّ 12
عنـد ذلك ستـوحي إليـه أنّه كذلك
وهناك احتـمال أن تكون إجابته أو
ردّ فعله الـعفوي كـشخص يف سنّ
12 ". مقـتـــطفــــات مـن دلــيل
"األسـلحة الصّـامتة خلـوض حرب

هادئة

6- مخاطبة العاطفة بدل العقل

الـتـــوجّه إلـــى العـــواطف هـــو
األسلــوب الكالسـيكـي لتجـاوز
التحليل العقـالني ، وبالتـالي قتل
ملكـة النـقد. وبـاإلضافـة إلى أنّ
استـخدام الـسجل العـاطفـي يفتح
الـباب أمام الالوعـي ويعطّل ملكة
الـتفـكيــر، ويـثيــر الــرّغبــات أو

اخملاوف واالنفعاالت

7 - إغراق اجلمهور يف اجلهل
والغباء

البـدّ من إبقـاء اجلمهـور غيـر قادر
علـى فهـم التقـنيـات واألسـالـيب
املـستعملـة من أجل السيـطرة عليه
واستعباده. "يجب أن تكون نوعية
التعليـم الذي يتـوفّر للـمستـويات
التعلـيميّـة الـدنيـا سـطحيّـا بحيث
حتافظ على الفجوة التي تفصل بني
النخبة و الـعامّة و أن تبـقى أسباب
الفجوة مجهـولة لـدى املستـويات
الدنـيا"... مـقتطفـات من وثيـقة
"األسـلحة الصـامتة خلـوض حرب

هادئة".
8- تشجيع اجلمهور على

استحسان الرداءة

تـشجيع العامّـة على أن تنـظر بعني
الرضـا الى كونهـا غبيّة و مـبتذلة و

غير متعلّمة

9- حتويل مشاعر التمرّد إلى
إحساس بالذّنب

دفـع كلّ فــــرد يف اجملـتــمع إلــــى
االعتقاد بـأنّه هو املسـؤول الوحيد
عن تعـاسته ، وذلـك بسبـب عدم
محدوديّة ذكائه و ضعف قدرته أو
جهــوده. وهكـذا ، بــدال من أن
يثور علـى النظام االقتصادي يحطّ
الفــرد مـن ذاته و يغــرق نفـسه يف
الشّعـور بالـذنب ، ممّا يـخلق لديه
حـالـة اكـتئـاب تـؤثــر سلبـا علـى
النشـاط . و دون نشاط أو فـاعليّة

ال تتحققّ الثورة..ه

10- معرفة األفراد أكثر من
معرفتهم لذواتهم

على مدى السنوات ال 50 املاضية
، نتج عن التقدّم السّريع يف العلوم
اتّـساع للفجـوة بني معارف العـامة
وتلك الـتي متلكهـا و تـستخـدمهـا
الـنّخـب احلــاكـمــة. فـمع علـم
األعصـاب وعلـم األحيــاء وعلم
النفـس التـطبـيقي وصل "الـنظـام
العاملي" إلى معرفة متقدّمة لإلنسان
، سـواء عضـويّـا أو نفـسيـا. لقـد
متكّـن "النظـام" من معـرفـة األفـراد
أكثر من معرفتهم لذواتهم . وهذا
يعـنــي أنه يف معـظـم احلـــاالت ،
يسيـطر "النـظام" علـى األشخاص
ويتحكّم فيـهم أكثر من سـيطرتهم

على أنفسهم.

التوجّه إلى العواطف هو األسلوب الكالسيكي لتجاوز التحليل العقالني والتعامل مع الشعوب كأنها قاصرة وجاهلة
أسلحة صامتة خلوض حروب هادئة.. عشر إستراتيجيات للتحكم بالشعوب

د. عبداهلل أبوالغيث 
بعــد أيــام ســوف يحـتفـل أبنــاء
الـشعب اليمني بـالذكرى الـ)47(
الستـقالل اجلنــوب اليـمنـي عن
االستعمار الـبريطاني، وبـالتأكيد
سيصحـوا أبناء الـشعب اليمني يف
الـيوم التالـي واليمن الزالت دولة
واحـــدة ممتــدة مـن صعــدة إلــى
املهرة. أما ما يردده البعض من أن
ذكـرى االسـتقالل ستـمثل يـومـاً
الستعـادة الـدولـة اجلنـوبيـة فهـو
مجـرد كالم عـاطفـي غيـر قـابل
للتطبيق يف الواقع العملي، وذلك
للمخـاطـر التـي ستتـرتـب عليه،
والتـي نبه إليهـا كثيـر من السـاسة

والكُتاب.
ذلـك أن إعالن االسـتـقالل لـن
يصبح حقيقـة واقعة مبجـرد إعادة
نصب البراميل واألعالم الشطرية
يف نقاط احلدود الشطرية السابقة،
أو مبجـــرد طـــرد املــســـؤولـني
واملـــواطـنـني الــشـمـــالـني مـن
محـافظـات اجلنـوب، ولـو كـان
األمر بهذه البساطة لكان األمر قد

مت منذ زمن.
فجـمـيعـنـــا يعــرف بـــأن إعالن
استقالل اجلنـوب بهذه الطـريقة،
دون تــرتـيـب وتـنــسـيق داخلـي
وخــارجي، لـن يتـرتـب عنه إال
ظهــور نسخـة أخـرى جلمهـوريـة
أرض الـصومال، ذلـك إن أحسنا
الظن، وإال فاألمور ستكون أسوأ
من الصومال نظراً لصراع الزعامة

بني قيادات احلراك اجلنوبي والذي
ال ينكره إال مكابر.

لكـن هل يعـنـي ذلك أن الـيـمـن
سيـشهـد دولـة احتـاديـة مـن ستـة
أقاليم )اثنان منها يف اجلنوب( كما
نصت على ذلك مخـرجات فريق
القـضية اجلـنوبيـة يف مؤمتـر احلوار

الوطني الشامل؟
أعتـقد أن اإلجـابة املـنطقـية عـلى
ذلك التـسـاؤل تقـول بــأن خيـار
الستـة األقاليم لم يعـد خياراً قابالً
للتنفيذ العملي، ليس فقط ملا كان
يشـوبه من عيـوب وتشـوهات يف
التــوزيع غيـر العـادل بـني الثـروة
والسكـان، ولكن ألن احلدود بني
تلك األقـاليم  –يف معظـمها - مت
رسمهـا بطـريقــة اعتبـاطيـة غيـر

مدروسة.
إلـى جـانـب أن هشـاشـة الـدولـة
الـيمـنيـة مـن قبل مـؤمتـر احلـوار،
والتـي تطـورت أوضـاعهـا نحـو
األسـوأ بعــد االنتهــاء من مـؤمتـر
احلوار، جتعـل مخاوفنـا تزداد من
تطـور نظـام الـستـة األقـاليم إلـى
ست دويالت مينية متناحرة، وهو
ما كـان يخشـاه الرافـضون خلـيار
اإلقليـمني.. وبطبـيعة احلـال فإذا
وُضِعنــا بني خيـاريـن سينـتج عن
أحـــدهمــا تقــسيـم اليـمن إلــى
شـطريـن، بينمـا سيـدفعنـا اآلخر

للـتفتت إلـى دويالت ست، فـإن
اخلـيـــار األول سـيـمـثل أهـــون

الشرين.
خيـار الـستـة األقـالـيم كــان من
ضمـن دوافعه حـصــر جمــاعــة
احلـوثي يف إقلـيم داخلي مـنفصالً
عن املنـاطق السـاحليـة واملنـاطق
البتـروليـة، لكـن التطـورات التي
شهدتهـا اليمن منذ أواخـر سبتمبر
املـنصـرم قـضت علـى كل ذلك،
فـاحلــوثيـون صــاروا يفـرضـون
سيـطـرتـهم علــى كل الـســاحل
الغـربي لليمـن وليس علـى ميدي
فقـط كمـا كـانــوا يطـالبـون، بل
وصارت احملـافظات الشمالية كلها
بـــشـكل أو بــــآخــــر تـقع حتـت

نفوذهم.
أمـا يف اجلنـوب فـإن محــافظـات
غــرب اجلنــوب )إقلـيم عـدن يف
إطار الستة األقاليم( هي التي متثل
الثقـل السكـاني للجنـوب، وهي
تقريبـاً ترفض تقسـيم اجلنوب إلى
إقلـيمني، وال يـستـطيع املـؤيدون
لـتــشـكل اإلقلـيـم الــشــرقـي يف
اجلنــوب )إقلـيم حـضــرمــوت(
االدعاء بأن كل سكـان احملافظات

الشرقية يؤيدون ذلك اخليار.
ذلك يجعلنا نقول بأن إعادة النظر
يف مخــرجــات احلــوار الــوطـني
اخلـاصة بـعدد األقـاليم االحتـادية
صار مـطلبـاً ملحـاً، فمخـرجات

احلـوار الــوطنـي ليـست قـرآن ال
ميكن مخالفته، إلى جانب أنها قد
خـولفت بـالفعل، فـرغم أنهـا قد
نصت علـى نزع األسـلحة الثـقيلة
واملتوسطة من اجلـماعات املسلحة
مبا فيهـا حركة احلـوثي يف صعدة،
لكن الذي حدث أن حركة احلوثي
هـي مـن تــوسعـت بعـــد ذلك يف
عـمران وصنعـاء وبقية احملـافظات
الــشمــاليـة وتـولـت مهمـة نـزع
الـسـالح من معـسكــرات اجليـش

اليمني.
إلــى جــانـب ذلك فـمخــرجــات
احلوار الوطني نـفسها كانت حتمل
يف طيـاتهـا عوامـل فشل األقـاليم
الـستة، وذلك عـندما نـصت على
تقسيم الستـة األقاليم على أساس
جنوب وشمال وليس على أساس
وطني، وكـذلك عنـدما قـسمت
املــواطنـني اليـمنـيني إلـى نـصفني
)شـمالـيني وجنـوبيني( وفـقاً ملـبدأ
املناصفة بني اجلانبني، وذلك يخل
بــأسس الـنظـام الفيـدرالي الـذي
يقـوم على مبـدأ التمثيـل املتساوي

ألقاليم الدولة.
ويف هـذه احلـالـة فـاحلل يكـمن يف
قيـام دولـة احتـاديـة مـن إقليـمني
)جنــوبي وشمـالـي(، خصـوصـاً
ونحـن نعتــرف ضمـنيـاً بـوجـود
هــويتـني شمــاليــة وجنــوبيــة،
فالتـقسيم الثنائي سيجعل املناصفة

تبـدو كـأمـر طبـيعي بـني إقليـمني
اثنني، بعـكس املنـاصفة الـتي تتم
يف إطار ستة أقاليم، مبا يعنيه ذلك
مـن أن حصـة إقلـيمـني جنـوبـيني
ستـســاوي حصـة أربعـة أقـالـيم
شمـاليـة، وذلك سـيجعلنـا أمـام

فيدرالية من طراز جديد.
مـا سبق يـجعلنــا نطـالب القـوى
الـسيـاسيـة اليـمنيـة اخملتلفـة ومن
خلفهـا القوى اخلـارجيـة الراعـية
بـأن تعيـد الـنظـر يف خيـار الـستـة
األقاليم قبل االنتـهاء من الدستور
وإنـزاله لالسـتفتـاء، وتـسـتبـدله
بخيـار اإلقليمني، بحـيث يحتوى
كل إقليم علـى احملافظـات الواقعة
فيه، وميكننـا أن نسمي احملـافظات
واليات مـادام البعض مغـرم بهذه
التسمـية، رغم أن املشـكلة تكمن
يف املضمون وليس يف التسميات.

لكن ونحن نـؤيد خيـار اإلقليمني
علـى خيـار السـتة األقـاليـم نقول
بـأن خيـار اإلقـليمـني يفتـرض أن
يصـبح خيــاراً دائمــاً غيـر قـابل
لالستفتاء كما هو احلال يف البلدان
الفيدرالية األخرى، وعلى رأسها
الـواليات املتحـدة األمريكـية التي
يحرم دستورها على والياتها حق
االنفصال عن الدولـة االحتادية مبا
فيهـا تلك التي كـانت تشكل دول
مستقلة قبل انضمامها لالحتاد مثل

جمهورية تكساس.
أمـا إن جـعلنــا خيــار فيــدراليـة
اإلقليمني )شـور وقول( فذلك لن
يعني إال مـزيد من التعـطيل حلركة
احليـاة والـتنـميــة واالستـثمـار يف
انـتظـار مــا ستـسفــر عنه عـمليـة
االستفـتاء، واألفـضل منه أن كل

واحد )يعطف فرشه( من اآلن.
نختم حـديثنـا هنا بـتذكيـر الدول
احملـيطة بـاليمن بـأن ما أمسـى عند
جـارك أصبح يف دارك، فـإذا كان
البـعض يـرى يف إعـادة تـشـطيـر
اليمن مـصلحة آنية لـه، فاألمر قد
ينـقلب إلــى الضـد يف املــستـقبل
القـريب، ففصل اجلـنوب الـيمني
بحجـة االستفتاء سيجعل العدوى
تنتقـل إلى بقيـة جيرانه، وسـيأتي
يـوم يف ظل الـتطـورات الــدوليـة
املتسـارعة لن نستطيع فيه منع قيام
االستفتـاءات االنفصـاليـة مثالً يف
ظفــار أو احلجــاز أو عــسيــر أو

األحساء وغيرها كثير.
كلمــة أخيــرة نهمـس بهـا يف أذن
إخواننا يف احلـراك اجلنوبي: نتائج
االستـفتــاء يف إقلـيم اسـكتـلنــدا
البــريـطــاني تـسـتحـق التــأمل،
بـاعتبـارها خيـار العقل، وتعلـمنا
كيف نـضمـن مصـاحلنـا يف إطـار
الوحـدة. ومثلهـا نتـائج انفـصال
جنـوب السودان، التي متثل اخليار
العـاطفي، بـدولتهـا شبه املنـهارة
وحروبها املدمرة.. فأي الطريقني

سنسلك. 
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James Zogby 

Over the many years I
have been involved
working within the Arab
American community, I
have had to contend with
a range of myths and
misunderstandings about
both the nature and com-
position of the commu-
nity as well as their atti-
tudes toward major
issues of concern facing
the United States.
 On the one hand, we
have engaged in demo-
graphic work to better
know who we are, where
we come from, and
where we are living in
the US today. Our first
major effort, in this
regard, was "Arab Amer-
ica Today" a wonderful
book, based on US cen-
sus data, written in 1990
by my brother, John
Zogby. At the same time,
since 1996 we have con-
ducted a biannual poll of
Arab American voters in
order to better under-
stand not only how the
community votes in elec-
tions but how they self-
identify personally and
politically and how they
see the issues facing the
country.
 As part of this continu-
ing exercise, in Novem-
ber of this year, the Arab
American Institute (AAI)
commissioned Zogby
Analytics of New York to
conduct a nationwide tel-
ephone poll of 400 Arab
American voters. What
we found was that Arab
Americans remain
extremely proud of their
heritage, despite having
been targeted by discrim-
ination. They also con-
tinue to identify as
Democrats and favor the
Democratic Party's
approach to most issues,
despite their growing dis-
satisfaction with Presi-
dent Obama's perfor-
mance in office.

 Since we have data
from our biannual pol-
ling going back to 1996,
we are able to track
changes in attitudes over
the past two decades.
The fact that 87% of
Arab Americans continue
to feel deep pride in their
ethnicity is impressive,
especially when this is
weighed against the
growth in the American
public's negative atti-
tudes toward people of
Arab descent. This con-
tinuing ethnic pride is
also significant in the
face of the 43% of Arab
Americans who report
having "personally expe-
rienced discrimination
because of [their] ethnic-
ity or country of origin".
 When compared with
data from earlier surveys,
pride in ethnicity has
remained constant (well
over 80%), but the per-
centage of those who
report having experi-
enced discrimination has
grown from 30% in 2002
to today's 43%. The per-
centage of those who
identify as "Arab Ameri-
can" has also continued
to increase from the low
40's in the late 1990's to
63% in this 2014 poll.
This stated preference in
claiming an "Arab Amer-
ican" identity is shared
by all sub-groups within
the community
(immigrant/native born,
Christian/Muslim, and
young/old). In fact, the
only sub-group where a
majority does not prefer
to identify as "Arab
American" are those
members of the commu-
nity who are registered as
Republicans.
 From 1996 to 2000,
the community, by a
slight two point margin,
leaned toward the Demo-
cratic Party. As a result
of the policies of the
Bush Administration that
margin grew to 8 points
in 2002 and 2004. With
the election of Barack
Obama in 2008 and the
Republican Party's
increasingly harsh rheto-
ric against Arabs and
Muslims, the gap opened
up even further. In 2014,
as in the past three polls,
Democrats outnumber
Republicans by a two to
one margin. This year
44% identify as Demo-

crats as opposed to 23%
who say they are Repub-
licans.
 Of those who said they
voted in 2012, 65% claim
to have voted for Barack
Obama, as opposed to
25% who say they cast
their ballot for Mitt Rom-
ney. But not unlike the
rest of the American pub-
lic, Arab Americans now
give President Obama a
negative job rating (38%
positive, 59% negative).
 At the same time, only
13% give Congress a
positive rating for its job
performance. Given this
lack of confidence in the
performance of the exec-
utive and legislative
branches of government,
it is not surprising that a
majority (55%) say that
they feel the country is
heading in the wrong
direction.
 Nevertheless, Arab
Americans have not lost
their personal sense of
optimism in the future—
with two-thirds saying
that they have some con-
fidence that their children
will have a better life
than they have right now.
This optimism is shared
by all of the sub-groups
within the community,
with those who are immi-
grants being the most
optimistic about the
future.
 This Arab American
confidence in the pros-
pects for the next genera-
tion stands in marked
contrast to the attitudes
of the American public
at-large where only one-
third are optimistic that
their children will be bet-
ter off in the future.
 What are the most
important issues facing
the United States today?
For Arab Americans, they
are, in rank order: jobs
and the economy (far and
away the top issue); fol-
lowed by foreign policy,
health care, and educa-
tion. In the second tier of
issues, ranking much
lower in importance, are:
immigration, budget,
taxes, and terrorism. On
all of these issues (with
the exception of foreign
policy) Arab Americans
say that they believe that
Democrats will do a bet-
ter job than Republicans.
Not surprisingly, when it
comes to deter-

mining which party will
do better in handling the
Israeli-Palestinian issue
or dealing with terrorism/
national security, most
Arab Americans say they
have confidence in nei-
ther party.
Taken together, these
findings paint a portrait
of Arab Americans as an
American ethnic commu-
nity that is self-aware,
proud of its heritage, and
confident in the future.
 The poll also demon-
strates that Arab Ameri-
cans are concerned about
the state of politics here
in the US and attentive to
all of the issues facing
the country today.
............................

Washington Watch is a
weekly column written by
AAI President James Zogby,
author of Arab Voices: What
They Are Saying to Us, and
Why it Matters, a book that
brings into stark relief the
myths, assumptions, and
biases that hold us back from
understanding the people of
the Arab world.
 The views expressed
within this column do not
necessarily reflect those of
the Arab American Institute.
We invite you to share your
views on the topics addressed
within Dr. Zogby's weekly
Washington Watch by email-
ing jzogby@aaiusa.org.

Arab Americans: Confident and Concerned

عديد نصار

ستة أشهر مضت وال يـزال الفراغ يسكن قصر
بعبدا، ولم يتغيـر شيء يف حياة اللبنانيني رغم
استـمرار تدهـور األوضاع، يف حضـور الفراغ

كما يف غيابه.
واألغرب، أو رمبا األغـرب بالنسـبة لألحوال
املعروفـة يف حياة الـدول رغم أنها متـر بأزمات
سياسية ومبنازعات كثيرة، أن القوى السياسية
أجمعت على إظهار احترام هذا الفراغ كما لم
تفعل من قـبل إزاء أي رئيس جمهـورية آخر،
وبـات هـذا الفـراغ أليفـا مـألـوفـا عنـدهـا، ال

غضاضة فيه وال منه اغتياظ.
وهكذا يتربع فخامة الفـراغ يف منصب الرئاسة
األولـى يف لبـنان، مـرتاحـا إلى هـذا التـواطؤ

املستـدام الذي تبـديه سائـر القوى الـسياسـية املتحكـمة يف واقع البالد
بجميع مـآزقه ومزالقه، وإلى ذاك الـتواطؤ، أيضـا، املتمثل يف انعدام
االكتـراث لدى غـالبيـة راجحة مـرجحة مـن املواطنـني الذين لـم يعد
يهمهم مَنْ، أو ما الذي يتربع على كرسي الرئاسة يف بعبدا، والتي لم
يسبق لها أن قدمت يوما لهم، ومنذ عقود، أجوبة مقنعة على أي من
تـساؤالتهم أو شكاويهم. وبهذا يكاد يتساوى بالنسبة إليهم، "فخامة
الفـراغ" مع أي من األشخاص الـذين سبق أن تولـوا هذا املنـصب منذ

اتفاق الطائف.
أما بـالنسبـة إلى القـوى التي تتـشارك وتتقـاسم وتتنـازع السـيطرة يف
البالد، وبسبب مـن طبيعتها املافـيوية، مترافـقا مع ارتباطاتهـا البنيوية
خارجيا، إقليميا ودوليا، فإن لألمر معان وفوائد ال يتنبّه إليها املواطن
احلائر بني أزماته اليومية، ومحاوالته للتنصل والهرب من ضغوطاتها
سواء بـالهجرة إذا سـمحت له الظـروف، أو بحسب مـا متليه قـواعد
التنصل لـدى العسكر املهزوم وخصوصـا قاعدة "جندي دبّر راسك".
فسـيطـرة املـافيـات متقت املــؤسسـات وتكـره صـورة الـرئيـس علـى

جدرانها، فال بأس أن يحتل إطارها الفراغ.
وعملـيا، فـإن الفراغ قـد متدد وتـوسع ليحتل مـوقع برملـان العطـالة
الذي، وجتنبا للفـراغ يف املؤسسات )!!( قام بالتمديد لنفسه بدون أي
مبـرر دستـوري أو قانـوني، مـا يجعل وجـوده متـساويـا مع عـدمه،
وسيجعل من كل مـا قد يقوم به أمرا غير ذي شـرعية كونه صادرا عن
جهـة غـاصبـة للـسلطـة وبـالتـالي غيـر ذات صفـة، مبـا يف ذلك، إن

حصل، انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ولكننا نعرف أن أي انتخاب لرئيس للجمهورية لن يقوم به البرملان إال
شكال. فـهذا االنتخاب الـشكلي هو مجـرد تصديق عـلى تعيني فعلي
من قبل املافـيات املتحكمـة بالبلـد ومرجعيـاتها اخلارجـية. وهو، أي
الـرئيـس، لن يكـون ذا دور يتفـوق فيه علـى "فخـامـة الفـراغ" الـذي

تواطأت هذه املافيات على تنصيبه منذ ما قبل الستة أشهر املاضية.
وإذا مت هذا االنتخاب لسبب من األسبـاب، وهذا مستبعد على األقل
فـيما تبقى من هـذا العام من مدة، فـإن "النصوص" الدسـتورية تقضي
تشـكيل حكـومـة جـديـدة، ومهمـا طـال الـزمن، فـإن تـشكيل هـذه
احلكومة سـيكون عبر نفـس البرملان الـفاقد للشـرعية. وهي إذن، لن
تتصف بالشـرعية، إذ ما يبنى على بـاطل فهو باطل. ولكنها ميكن أن
متـارس السـلطة ألنـها ستكـون مغطـاة بالطـريقة نفـسها التـي ستغطي

اختيار الرئيس.
هل سيتغير شيء بالنسبة للمـواطن العادي؟ بالتأكيد. أزماته املتفاقمة
ستـزداد تفـاقمـا. وسيـزداد بحـثه عن حلـول، دون أن يجـد اكتـراثا
لـوضعه من اجلهات التي هي، وبسيطـرتها، أنتجت وفاقمت أزماته،
وستستمر يف مـضاعفة الضغـوط عليه. هل سيهاجـر جميع املواطنني
املنسحقني بتلك الضغوط؟ بـالطبع ال. ما الذي سوف يحدث بعد أن
جـرب النـاس كل شيء، مبـا يف ذلـك حكم الفـراغ ملـدة ستـزيـد عن

نصف عام بالتأكيد؟
هل سيكتشـف اللبنانيون، من خالل ما يلمسون يوميا، من استفحال
للنـهب وللفـسـاد الــذي يضـرب وبـوقـاحـة كل مـرفق، أن جـميع
مؤسـسات السلـطة يف بالدهم مغـتصبة متـاما كمـا حقوقهـم جميعا يف

بلدهم؟
هل سيـدرك املواطن حجم اخلـداع والكذب والتضلـيل الذي يتعرض
له ويعيش مآسـيَه يف كنفِه منذ عقـود؟ هل سيميّز الـشعب يف لبنان أنه
لم يعد من شرعية أليّـة سلطة أو مؤسسة مـن مؤسساتها، وأنّه وحدَه
صاحب الشرعية الـكاملة واملطلقة وأنّ بإمـكانه إعالن عصيانه املدني
الشـامل واالنقالب على تلك املـافيات املتـآلفة وانتـزاع السيطـرة منها
وبنـاء سلطته هو حُـرّة ناجزة، يُعـيد لنفسه بهـا حقوقَه املغتصبـة كاملة
ويدير بها شؤونه وحتميه من كل مُتطفل أو مُستبد داخلي أو خارجي؟
لـن يكتشف اللـبنانيـون شرعـيةً ميتلكـونها ومتـنحهم القوة يف مـواجهة

أعـدائهم الغاصبني إال إذا توحدوا
حـــول حقـــوقهـم كـمـــواطـنـني
متساوين، وكأحرار متحررين من
كل عصبيـة طائفيـة أو مذهـبية أو
منــاطقيــة، والتـي هي األسلحـة
األشـد فتكـا بيد املـافيويـني الذين
يستخـدمونهـا للتغطيـة على زَيْفِ
متثـيلهم للقـواعد الـشعبيـة. فهل
يُعقـل أنْ يُمـثّل اجلــاني مـصــالحَ

املَجْني عليه؟
* كاتب لبناني

اللبنانيون و"فخامة الفراغ"
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يـومـاً "ديفيـد كـيلكـولني" اخلـبيـر
الــدولي الــذي عمـل مع اجليـش
األمــريكـي يف العــراق: "مثـلمــا
تـوجــد نبـضــة احليـاة يف جــسم
اإلنسـان، يجب أن تكـون هنـاك
نبـضة شـرعية ومتـاسك يف اجلسم
الـسيـاسي . وإذا لم يـتوافـر ذلك
فسوف تكـون اجلهود أشبه بصعق
جيفـة بتـيار كـهربـائي لتعـود إلى
احليـاة . وعنـدما ال تكـون لديك
القيـادة الـوطـنيـة، فــالغــزو لن
يجدي، بل قد يزيد األمور سوءاً"

- نيويورك تاميز  -

311 شـركـة، تـضم
صنــاعــة الــسيـنمــا
والتـرفـيه واإلعالم،
وشـركات نـاشئـة من
مختلف التخصصات
ومـن مختلف الـدول
العــربيــة ومن شـرق

آسيا 
ويقول نهـاوي: "لقد
فتـحت قنـاة اجلـزيـرة
للـشباب العربي نافذة
على العـالم، وميكن
أن تــثــبــت دبــي أن
النجـاح ممـكن هنـا .
وعنـدما يـرى املرء أن
حتقـيق النجـاح الـذي
يصعب يف بـلده ممكن
يف مكــان مــا خــارج
بالده يتحـوّل النجاح
الى قـضية سيـاسية .
وقـد كـشفت دراسـة

أعـدتها شركـة "أصداء" يف إبريل/
نـيســان، هي الثـالثـة من نـوعهـا
حـول الـشبـاب العـربـي، عن أن
اإلمـارات تتـصدر الـدول العربـية
مـن حيث جـودة املعـيشـة للـسنـة
الثــالثـة، وأن الــشبــاب العـرب
يودون لو كانت بالدهم تقلدها .
وقـد كــان نصـيب اإلمــارات من
األصوات 39% مـقارنـة مع %21

للواليات املتحدة
وأخيراً نصل إلى االستنتاج بأنه ال
بــد أن يـبـــدأ العـمل مـن دبـي .
وأفضل مـا ميـكن أن نقـوم به هـو
تـوسـيع التجـربـة . وقـد قـال لي

لـكن عنـدمـا الحظـوا أن العـرب
ميـكن أن يصنعوا مـا هو أفضل من
سنغـافـورة، كمـا يف جتـربـة دبي
حيث حتولت جتربة دبي إلى منوذج
آسر . ويتردد السؤال نفسه يف كل
مكان علـى صعيد املنطقة، "إذا لم
نـكـن قـــــادريــن علـــــى صــنع
الـدميقـراطيـة فلمـاذا ال نـصنع مـا

صنعت دبي؟" .
"دبي هي عـاصمة الـربيع العربي،
فالثـورة احلقيقيـة بدأت مـن هنا .
"هذا ما يقـوله مازن نهاوي الشاب
الفلـسـطيـني الـذي أنـشـأ شـركـة
إعـالميـــة يف دبي اسـمهـــا "نيــوز
غروب انتـرناشونـال" . "الصحوة
العـــربيــة" لـم تبــدأ ألن العــرب
يريدون احلرية والـدميقراطية، لقد
انطلقـت من عقول الشـباب الذين
رأوا الـنمـوذج يف دبـي دليالً علـى
قــدرتهـم علـى صـنع املـسـتحـيل
ومبستويات عاملية من اجلودة، كما
هــو احلــال يف شــركــة "طـيــران
اإلمارات ومـوانئ دبي وغيـرها"،
مع مــستــويــات أداء عـــاليــة يف
القطــاعني العـام واخلـاص . كل
هـــذا تتـم مقــارنـته وبكـثيـــر من
التـســـامح، مع خـطــاب وواقع
حكـم العسـكر الـذي يعيـشون يف

ظله .
هـناك مؤسسة حكـومية حاضنة يف
أبـوظبي اسمهـا "تونتي تـو فور تو"
تهـدف إلـى إطالق ثـورة إعالميـة
عربـية، ترددت كثيراً على زيارتها
. فقد كـانت يف عام 2008 ترعى
15 شـركـة نـاشئـة واليـوم تـرعـى

لالستمرار ذاتياً . وهذه أهم قيمة
مـن قيـم العالقــات الـــدوليــة .
وعنـدما يـبدأ بجهـودهم سـيكون
أبدياً . وخير مثال على ذلك دولة
اإلمـارات العـربيــة املتحـدة ودرة
تـاجهــا دبي . وقـد شــاركت يف
العديد من جلسات املناقشة هنا يف
دبي حول قضـية، "هل دبي سبب

الصحوة العربية"؟
لكن انتظر . . أنّى لها ذلك؟

إن دبـي إضــافــة إلــى تـــألقهــا
احلضـاري والعمـراني وطفـرتهـا
العقاريـة، باتت "مانهـاتن" الوطن
العـربي - إنهـا املكـان الوحـيد يف
منـطقـة الـشـرق األوسـط الـذي
يقصـده الشبـاب الطامحـون بحثاً
عن بيـئة لتفجـير طاقـاتهم يف الفن
واألعمــال واإلعـالم والتـــربيــة
وشـركـات الـتقنيـة النـاشئـة - مع
شركات عاملية الطراز - وبثقافتهم
اخلــاصـــة ولغـتهـم اخلــاصــة،
ومـعتقــداتهم الـديـنيـة اخلـاصـة
وطعـامهـم املفضل ومـوسيقـاهم

وحتى مالبسهم .
ومع تـزايد عـدد الشـباب الـعرب
الــوافـــدين الـــى دبي أو الـــذين
يتـابعونهـا عبر شـاشات الـتلفزة،
يسـأل الكثيـر منهم "ملـاذا ال منلك
التسهـيالت نفسها يف بلـدنا؟" فقد
قال لي رئيس الـوزراء الفلسطيني
األسـبق سالم فـيــاض: "يــدرك
الناس معنى املـواطنة يف كل مكان
حـاليـاً"، وكـان كـافيـاً للـشبـاب
املـصري مـتابعـة جتربـة سنغـافورة
والبـرازيل ومقارنتهـا مع بلدهم،

من حلني "االحتواء" أو "التوسع" 
ولكـن كيف ذلـك؟ ميكن تـوسيع
التجـربـة يف املنـاطق التـي تعمهـا
الفـوضــى مثل سـوريـا والعـراق
والـيمـن وليـبيـا، بــالتعــاون مع
القــوى احملليـة الحتـواء األزمـة،
وهـو أسـاسـاً مــا نفعـله اليـوم .
لكنني آمل أال نتـعمق كثيراً . ويف
دول مثل مصر واجلـزائر ال بد من
العـمل بهـــدوء مع احلكــومــات
لـتعمـيق احتـرام الـنظـام، بـحيث
يكـون شـامالً . ويف الـدول الـتي
يسـود فيهـا الـنظـام مع االحتـرام
مــثل املغـــرب واألردن ولـبـنـــان
واإلمارات العربـية املتحدة، علينا
أن نقـــوم بـكل جهـــد يـضـمـن
استـدامــة التجـربــة وتعمـيقهـا،
بحـيث تــصبـح أكثــر استــدامــة
وإجمــاعــاً . ويف الـبلــد الــذي
توفرت فـيه الدميقراطية واالحترام
مثل تـونـس، علـينـا أن نــدعمه
باملـال بقدر حاجـته له )وهو ما لم

نفعله( .
لـكن يجـب أال ننـسـى أبــداً أننـا
نــستـطـيع تـرسـيخ وتـوسـيع مـا
يفعلـونه . وعنـدمـا يبـدأ الـتغييـر
اعتمـاداً علـى مـا منـلكه من قـوى
فــاعلــة هنــاك لـن يكــون قــابالً

توماس فريدمان
تتالـى الفشل األمريكي مـنذ بداية
"الـصحوة الـعربيـة" عام 2010 .
فقـد حاولـنا تغيـير النـظام يف ليـبيا
من دون غـزو وفشلنـا، وحاولـنا
التنازل يف سوريـا وفشلنا وحاولنا
فرض الدميقراطية يف مصر وفشلنا
يف املصادقة على انتخاب اإلخوان
املـسلـمني، لقــد فشـلت سيـاسـة
الواليات املتحدة يف تغيير النظام،
ويف االحتالل، ويف املـسـاومـة،
فهل نعيد التدخل يف العراق اليوم
رغم أن القـرار لـم يصـدر بعـد؟

قليلون منا يشعرون بالتفاؤل .
لعل أول مـتــطلـبـــات احلكـمــة
االعتراف بـأننا ال نـدري ما نفعل
هنــا، واألهـم من ذلـك أننــا ال
منلك اإلرادة السـتغالل قـــوتنــا
املهيـمنـة أيـاً كـان الــزمن الـذي
تتـطلبه، إلجـراء الـتغييـر يف تلك
املنـاطق وحتـى لو حـاولنـا، فمن
غيـر املـؤكـد أن القـوة سـتكـون

مجدية .
وإذا كانت منطقة الشرق األوسط
مهمـة لـدرجــة أننـا ال نـستـطيع
إصالحهــا وال الـتخـلي عـنهــا،
فماذا بقي؟ أعتقد أن هناك واحداً

دبي فعلت ما لم تفعله أمريكا

Spain’s recognition
shows Palestine’s

cause is just

By Gulf News - Following on the heels of parliaments
in Sweden and the United Kingdom, the Spanish Con-
gress voted by 319 votes, with just two against and one
abstention, in favour of a proposal to “urge the govern-
ment to recognise the state of Palestine as a subject of
international law”.  Tuesday’s 11-18-2014 vote means
Spain becomes one of the few European countries to
move towards formal recognition of a two-state solution
to the Israeli-Palestinian conflict.
 In the past, officials in the government of Israeli
Prime Minister Benjamin Netanyahu had called in
ambassadors, admonishing them for daring to recognise
a people and land that the entire apparatus of the Israeli
government has tried to suppress and keep under heel.
 The reality, though, is that those diplomatic repri-
mands are not worth the paper they were written on,
have no moral standing and come from a government
that likely committed war crimes when it invaded the
Gaza Strip this summer.
 What is also becoming increasingly apparent in the
international community — so much so that Netanyahu
and his right-wing rabble cannot see the writing on the
wall — is that the tide of sympathy or support that Euro-
pean countries may have traditionally felt towards Israel,
has now most definitely turned to the just Palestinian
cause. Spain’s recognition of Palestine is just another
just blow to Israel and its well-cultivated relationship
and reliance on Washington. Bravo, Spain, bravo.

دانييل بالتمان

مـرت 30 سنـة منـذ كنـت طالـبا يف
موضـوع تاريخ كارثـة يهود اوروبا
يف اجلامعـة العبريـة، وأكثر من 20
سنة على التـدريس والبحث حول
تلك الفترة. آالف الطالب تعلموا
عنــدي وعنــد زمالئـي يف معهــد
الـيهــوديــة والـتـــاريخ للــشعـب
االسرائيلي وتـاريخ االيديولـوجية
النازيـة، وتأثـير ذلك علـى اليهود
وعلى ضـحايا آخـرين طوردوا من
قبل النـظام االكثـر قتال يف الـتاريخ

املعاصر.
ومنـذ ذلك احلني مـر الـكثيـر علـى
اجلامعة وعلى اجملتمع االسرائيلي.
طـرق جـديــدة تطــورت يف بحث
الكارثـة، مصـادر جديـدة علمتـنا
اشيـاءً لـم نكـن نعلـمهـا، وجـيل
جـديـد وشـاب مـن البـاحـثني شق
طــريقه. ولكـن لم أتـوقع أبـدا أن
اصحـاب االيديولـوجية العنـصرية
اليـهوديـة سيجـدون منـصة تـعليم
لنـظـــريتـهم يف مـبنــى اجلــامعــة
االسـرائـيليـة االكثـر شهــرة، التي
عـمل فـيهــا بــاحـثــون كـبــار يف
الـسـتيـنيــات يف مــوضــوع بـحث
االيديـولوجـية التي أدت إلـى إبادة

الشعب اليهودي.
بـيت مـئيـر سـدورف، وهـو بـيت
الضيـافة يف حـرم اجلامعـة يف جبل
الـزيتو، قـام بتأجيـر احدى قـاعاته
جلـمعيـة بــاسم "مـدرســة نظـريـة
النفس". وحسب موقع اجلمعية يف
االنـتــرنـت، يـقف علــى رأسهــا

احلـــــاخـــــام
اســــــحــــــق
ــورغ، غـــزنب
وقــد أقيـمت
بهدف "اعطاء
جــــواب مـن
اجـل تطـويـر
وتهيئـة رجال
ونـــــســــــــاء
يـريدون تقدمي
ــارة االسـتــش
ـــدة واملـســاع

النفـسية حـسب نظـرية بـاعل شيم
طوف املقدسة".

للمـدرسـة بـرنـامج تعلـيمي مـدته
ثالث سـنـــوات يف مجـمــوعــات
مـنفصلة للـرجال والنـساء ويف عدة
امــاكـن يف الـبالد، نــشــاطهــا يف
القـدس يتم يف اجلـامعـة العبـريـة.
وقد كتـب ايضا علـى املوقع أن من
يعـلمــون يف املــدرســة هـم طالب
احلـاخـام اسحق غـزنبـورغ، وقـد
تعلموا طريقته ومت تأهيلهم من قبله
لـتعلـيم هـذه الـطــريقـة واعـطـاء

االستشارات بحسبها.
النشاط الـتربوي الـذي ال يشذ عن
االجمـاع: تعلـيم نظـرية مـؤسس
احلــسيــدييـم. حتـى وإن كــانت
تختلف عن املعـايير االكادميـية كما
يـتـطلـب الـتعلـيـم يف مــؤســســة
جـامعية. وهنـا يجب الفحص عن
مـن هو مـعلمك ملعـرفة املـادة التي
تعلـمتهــا. اسحق غــزنبـورغ هـو
كاتـب نشـرة "باروخ الـرجل" التي
نــشـــرت بعــد مـــذبحــة بــاروخ
غـولدشـتايـن يف احلرم االبـراهيمي
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ـ
ـ
)غـولــدشتـايـن قتل 29 مــصليـاـ

مـسلمـا(. وهـو يـدافع عن افعـال
القـاتل بادعـاء أن االنتقام هـو جزء
من التـناغم مـع الطبيـعة، وعنـدما
يـنتقـم اليهـودي فــانه يتـوحـد مع
الشـرارة األلـوهيــة التي بـداخله.
ومن هنا ال يجـب البحث بالشموع
يف العالقـة بني نظرية غزنبورغ وبني
زعـــران شبــاب الـتالل ومـنفــذي
العـمليـات ضـد الفلــسطـينـيني يف

املناطق احملتلة.
يف عـام 2003 نشـر غزنـبورغ نص
عـنصـري آخــر اتهم فـيه اليـسـار
االسـرائـيلي بــاملسـؤوليـة عـن قتل
عـشرات اليهـود وقال إنه ال يـوجد
للعـرب حق يف العيش يف اسرائيل.
هذا املفكـر الكبيـر الذي يـتم تعليم
نظريته يف مبنـى موجود بالقرب من
املدرسة التي يتعلمون فيها نظريات
مـارتن بـوبر. وقـد متت مـحاكـمة
غزنـبورغ بـسبب الـتحريـض على
العنصرية، وقد مت اغالق امللف من
خالل صفقـة حيث مت االتفاق على
الـغاء لـوائح االتهـام مقـابل تعـهده

بــاالمـتـنــاع عـن الـتحــريـض يف
املستقبل.

شخص آخـر يـنتـمي إلــى الطـاقم
الـتعـليـمي يف هــذه املــدرســة هــو
احلاخام اسحق شبيرا، وهو شريك
يف تأليف "نظـرية امللك" التي نشرت
يف عـــــــام 2009 ومــن بـعــــض
اقـتباسـاتها: "الـيهودي الـذي يقتل
غـيــر الـيهـــودي ال يجـب قــتله،
مـسموح السـرائيل التعـرض حلياة
غير اليـهودي، عندمـا نتحدث عن
قـتل اطفــال واوالد …يجـب أن
نقـتل االطفـــال إذا علـمـنـــا أنهـم
سيضرون بنـا عندما يكبرون". وقد
استـنكـر هــذا الكالم رجــال دين
معـروفـني وشككـوا يف حـاخـاميـة
الكــاتب. وقـد قــامت الـشـرطـة
بالتحقـيق يف االمر إلى أن مت اغالق

امللف قبل سنتني.
ويف رد علــى تـســاؤالت الـطالب
قالت ادارة اجلـامعة إنه ال توجد هنا
مخـالفـة للـقانـون، وهي ال تـوافق
علـى االمــور التـي يتـم تعلـيمهـا
هناك. رئيس اجلامعة لم يعرف عن
هــذه املــدرســة الـتي دخـلت إلــى
اجلامعـة. وقد ال يستـطيع منع هذه
الدروس، فقاعة اجلامعة هي ملكية

خاصة ولها اعتبارات اقتصادية. 
ولكن ليـس باالمكان تـأجير املكان
لكل من يـدفع، قـاعة احملـاضرات
املوجـودة داخل احلرم اجلـامعي لها
اسم عاملي وهي معـروفة باملؤمترات
االكادمييـة التي حتدث فـيها. يجب
ايجـاد الـسبـيل لطـرد هـذا اجلـسم
وبـسرعة قبل استغـالل هذه القضية
مـن قبل مـن يطـالبـون بـاملقـاطعـة

االكادميية السرائيل يف العالم. 
هآرتس 2014/11/18 - صحف عبرية

استاذ للعنصرية اليهودية يف اجلامعة؟

مستوطنون يهود يعتدون على سيدة فلسطينية مبباركة اجليش
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لنـدن ـ مـر اآلن 60 عـامــا منـذ
اعـتــــراف القـــانـــون الـــدولـي
باألشخاص عدميي اجلنسية، وقد
أصـدرت األمم املتحـدة اتفـاقـيتني
)يف عـــــــامـــي 1954 و1961(
مخـصصـتني حلمـايتهـم وتسـويـة
أوضاعهم. مع ذلـك، ال يزال ما
يقدر بنحـو 10 ماليني شخص يف
مختلف أنحـاء العالم يعـانون من
املشـاكل واإلهانـات بسبـب عدم

متتعهم بأي جنسية.
وقال مـارك مانلي، رئـيس وحدة
انعــدام اجلنــسيــة يف املفــوضيــة
الـسـاميــة لألمم املتحـدة لـشـؤون
الالجـئني "قــد يكــون مـن قبـيل
الـتهـــويـن أن نقـــول أن هـــاتـني
املعـاهـدتـني همـا أقل معـاهـدات
حقوق اإلنسـان املتعددة األطراف
شعبية. لقد كانتا منسيتني إلى حد
كبيـر لـسنـوات عـديـدة، ويـرجع
ذلك يف الغالب إلـى أنهما تفتقران
إلـى وكـالـة تـابعــة لألمم املتحـدة

تروج لهما".
ويتحمـل مانلي مـسؤولـية متـابعة
مـسـألـة انعـدام اجلنـسيـة، علـى
الــرغم من أن معـظم األشخـاص
عدميـي اجلنسـية ليـسوا اآلن، وال
كـانــوا يف أي وقت مـضــى، من
الالجئني، وقـد دشنت املفـوضية
األسـبوع املاضي خطـة طموحة يف
محـاولـة إلنهـاء انعـدام اجلنـسيـة

خالل العشر سنوات املقبلة.
وتقسم هذه اخلطة القضية إلى 10
نقـاط عمل، وتتصـدى لألسباب
الـرئيسية التـي جتعل الناس عدميي
اجلنـسيـة يف نهـايـة املطـاف. ففي
بعـض األحيان، يكون السبب هو
عــدم تــسجـيل األطفــال عـنــد
الوالدة، أو القوانني التمييزية التي
متـنع انتقــال جنـسيـات أمهــاتهم
إليهم. ويعتبر بعضهم من ضحايا
التمييز العرقي من قبل الدول التي
ترفـض االعتراف بأفـراد طائفتهم
كمــواطنـني، والبعـض اآلخـر،
خصـوصـاً يف أوروبـا الـشــرقيـة
واالحتـاد الـســوفيـتي الـســابق،
سقـطـــوا من حـســابــات بعـض
البلدان بعـد إعادة تـرسيم احلدود

وتقسيم الدول.
وقـد تدخـلت املفوضيـة بالفعل يف
بعض أكبر حاالت انعدام اجلنسية
يف العـالم، ففي عـام 1989، فر
عشـرات اآلالف من املـوريتـانيني
الـسـود إلـى الـسنغـال هـربــاً من
االضطهـاد العـرقي القـاتل، ولم
يكن عدد كبير من الالجئني الذين
هـرولــوا عبـر احلــدود النهـريـة

ميلكون أي أوراق.
وكانت بطـاقات الهوية املـوريتانية
اخلـاصــة بهم قـد صـودرت أو مت
متـزيقهـا مـن قبل قـوات األمن أو
مواطـنني آخرين، الذين قالوا لهم
"أنتم ال تنـتمون إلى عـرقية املور،
أي العرب، ولـذلك فإنـكم لستم

موريتانيني".
ويـسـمح لـهم قـانــون اجلنــسيـة
السنغـالية الـسخي بالتـقدم بطلب
للـحصـول علــى اجلنـسيـة بعـد

اإلقــامــة يف الـبالد ملـــدة خمـس
سنـوات، ولـكن العـديـد مـنهم
يفضلـون العـودة إلـى ديـارهم يف
موريتـانيا مبساعـدة من املفوضية،
الـتي وفــرت لـهم وثـــائق سفــر

مبوجب اتفاق ينظم عودتهم.
غير أن أعدادا كبيرة منهم يجدون
أنفسهم اآلن عـدميي اجلنسية على
أرض الـواقع. وقـال مــانلي "مـا
ينـص عليه هذا االتفاق، إذا كنت
أتـذكـره بـشكـل صحيح، هـو أن
جنسيـة الالجئني 'مفتـرضة'
- أي يفترض أنـهم موريتـانيون.
مع ذلك، فإن الـكثيريـن منهم قد
واجهــوا مــشـــاكل حقـيقـيــة يف
احلصول علـى وثائق إلثبات أنهم
موريـتانـيون حـقاً، ولـذلك فمن

الواضح أن هناك مشكلة".
من جــانبهـا، قــالت بـرونــوين
مـانبي، وهي استـشاريـة تعمل يف
هذه القضـية "لقد عـاد حوالي 24
الف شخـص، لكـن املنـظمــات
املـوريتـانيـة تقـول لنـا أن حـوالي
ثلـثهـم فقـط قــد حـصلــوا علــى

وثائقهم".
وأضافت "إنه وضع قـياسي يجب
فيه، من حيـث املبدأ بـالطبع، أن
يكـون هنـاك مزيـد من الضـغوط
علـى احلكومـة املوريتـانية لتـسوية
الـــوضـع - ولكـن مت تـــدمـيـــر
الوثـائق، وبعد ذلـك جند أن اسم
محمـد يـكتب بـاللغـة الفـرنـسيـة
وليـس باللـغة العـربيـة، وبحرف

'إم' واحد بدال من اثنني".
القوانني التمييزية ضد املرأة

ويف منـطقــة الـشــرق األوسـط،
أفـرزت القــوانني التـمييـزيـة ضـد
املـرأة حـاالت كـثيــرة من انعـدام
اجلنـسيـة ألنهـا تـسمح بــانتقـال
اجلنسية فقـط من األب إلى األبناء
- وتـصبح هـذه مـشكلـة إذا كـان
األب ليـس مـوجــوداً لتـسجـيل

أطفـاله أو إذا كـان هـو نفـسه من
عدميي اجلنسية.   

وقالت لورا فـان واس، التي تدير
برنـامج انعدام اجلنـسية يف جـامعة
تيلـبورغ، أن هـذا ميكن أن يـكون
له تـأثيـر مدمـر علـى جميـع أفراد

األسرة.
واوضحت "إن األمر ال يـؤثر فقط
علــى الطفل عـدمي اجلنـسيـة، بل
يؤثـر أيضاً علـى األم، التي حتمل
اجلنسـية، ولكـنها تـشعر بـالذنب
بـسبب وضع الشـخص الذي وقع
عليه اخـتيـارهـا لـتتــزوجه. كمـا
يعاني أطفالها، وترى هي أن ذلك

نتيجة الختياراتها يف احلياة".
وتضيـف "رمبا يـكون الـشبـان هم
األكثـر تضـرراً. يُـنظـر إلـى هـذه
املسـألة عـلى أنـها إحـدى قضـايا
حقــوق املـــرأة، ولكـن إذا كــان
الـشـخص شـابـة لـم تتـمكـن من
احلـصول علـى اجلنسـية من خالل
األم، ميكـنها أن حتصل عـليها عن
طريق الـزوج يف معظم الدول التي
ندرسهـا، وسوف تـنتقل جنـسيته
إلى أطفـالها. ولكن إذا كـان شاباً
عدمي اجلنـسية، فال ميكنه احلصول
على اجلنـسية عن طـريق الزواج،
ولن يحصل أطفـاله على اجلنـسية
من خالله، وبالـتالي سيـصبحون

عدميي اجلنسية أيضا".
ويف بلــدان مـثل لـبنــان، الـتي مت
إدخال نظـام بطاقـات الهويـة فيها
ألول مـرة يف عـشـريـنيـات القـرن
املـاضي، ولكن لم يكترث اجلميع
بـالتسجـيل، استمر هـذا النوع من
انعـدام اجلنسيـة عبر عـدة أجيال،
مما جعل عـائالت بأكـملها عـدمية
اجلنسية، وغير قادرة على السفر،
ومـن دون فرصـة للحصـول على
التـعليـم احلكــومي أو الـرعـايـة
الـصحيـة، علـى الـرغم مـن أنهم

لبنانيون.
وميكن حل هذه املشكلة بقليل من

حسن النية، ولكـن كما هو احلال
يف العــديـــد من الـبلــدان، فــإن
االعتـبارات الـسيـاسيـة - يف هذه
احلـالـة مـسـألـة التـوازن الـديـني
والعرقي - تعني أن حسن النية قد

ال يكون متوفرا".
يف حــاالت مـن هـــذا القـبـيل يف
ميـامنـار، حـيث تتـردد احلكـومـة
كثـيرا يف قبـول اجلاليـة املسـلمة يف
واليـة راخني كمواطنني بورميني،
يبدو أن حسـن النية مفقـود متاماً،
ولكـن يف أمــاكـن أخـــرى ميكـن
اتـخاذ الكثير من التدابير للحد من
انعدام اجلنسية، عن طريق إدخال
حتـسينـات على قـوانني اجلنـسية،
وتـنسيق أفضل عندما تتغير الدول
واحلــدود، وتبـسـيط اإلجـراءات
البيـروقراطـية، وبـذل جهد أكـبر
للـتــأكــد مـن تــسجـيل جـمـيع

األطفال.
تغيير املواقف

وقال مانلي أنه يـرى تغييراً حقيقياً
يف املــــواقف، حـيـث تــــرغـب
احلكـومـات بـشكـل متـزايـد يف
التـصـــديق علــى االتفـــاقيــات
والـدخول يف مناقـشات حول هذه
القـضـيــة وإجــراء الـتغـيـيــرات

الضرورية.
واضـاف "لقد مت حتـطيم احملـرمات
اآلن، وأصبحت احلكومات تقبل
بـشكل مـتزايـد الرأي الـقائـل بأن
هـــذه ليــست قــضيـــة متــروكــة
لـتقديـرها الـسيـادي وحده، وأن
قـضايا انعـدام اجلنسيـة هي مصدر
قلق مـشــروع للمجـتمع الـدولي
... كمـا تــرى احلكـومـات أنه
ليس من مصلحتها أن يكون هناك
عــدد كـبيــر جــداً من الــسكــان
املهمـشني وغير الشـرعيني يف كثير
من األحيـان علـى أراضيـها ...
وال تريـد وزارات الداخليـة حول
العالم أن يكـون عشرات أو مئات
اآلالف من الـسكـان بال وثـائق.

بل تريـد أن تعرف من املـقيم على
أراضيهـا، وأن تكون قـادرة على

السيطرة عليهم".
وأشــار التقـريـر اجلـديـد الـذي
أصـدرته مفـوضيــة األمم املتحـدة
لـشـؤون الالجـئني "يف الـسنـوات
األربع املاضيـة، انضم عـدد أكبر
من الدول إلـى اتفاقية عام 1961
بـشــأن خفـض حــاالت انعــدام
اجلنسـية من عدد الـدول األعضاء
يف العقـــود األربعـــة الـتـــالـيـــة

العتمادها".
ولـذلك فـإن املفـوضيـة تـأمل أن
تـؤدي حـملتهـا إلـى خفض عـدد
األشخـاص عـدميـي اجلنـسيـة يف
منــاطق مـثل الـشــرق األوسـط

واالحتاد السوفيتي السابق.
وحتذر بـرونويـن مانـبي من أنه يف
بعض أجـزاء من أفـريقيـا، حيث
كانت تعمل، قد يؤدي الدفع إلى
تسـوية قضـايا املـواطنة إلـى زيادة
أعداد عـدميي اجلـنسـية يف أمـاكن
أخـرى "نـيجيـريـا، علـى سـبيل
املثال، لديها عـدد كبير من الناس
الــذين ال يـحملـون وثـائق علـى
اإلطالق، ولكن اجلـميع يتدبرون
أمـورهم بطـريقة أو بـأخرى، ألن

هذه هي نيجيريا.
ولـكن هــذا من دواعـي القلق يف
سياق زيادة اجلهود للحد من عدد
األشخـاص الــذين ال يـحملـون
وثائق ألسبـاب أمنية. فبمجرد أن
تتخذ إجراءات صـارمة حقاً بشأن
وثــائق الهـويــة، سيجـد جـميع
النـاس الـذيـن متكنـوا من تـدبيـر
أمورهم بقـليل من املال، أو شيء
من املنـاورة، كما يقـولون بـاللغة
الفرنسية، أن احلصول على وثائق
هويـة من مكـان ما أكـثر صعـوبة
بكثير، وأعتقد أنه يف هذه احلالة،
سـوف يـتم الكـشف عن مـشكلـة
انعدام اجلـنسيـة املوجـودة بالفعل

ولكن لم يتم حتديدها قط".

االمم املتحدة تدشن خطة  إلنهاء انعدام اجلنسية يف مختلف دول العالم خالل العقد القالدم
ايرين : "الـبدون" عنصرية العصر بال حسن نوايا !
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politics سياسة
Businessinsider:بزنس إنسايدر: أربع نهايات مُرجحة للحرب يف سوريا

These Are The Four Most Likely Outcomes To The War In Syria
علـى الــرغم من أن وجـود نهـايـة
فعلية للصـراع يف سوريا يبدو كأمر
ميؤوس منـه يف املدى القريب، إال
أنه مـــا زال مـن املــمكـن قـــراءة
الـسينـاريـوهـات احملـتملـة لنهـايـة
احلرب األهلـية املسـتمرة منـذ أكثر

من ثالث سنوات هناك.
ووفقـاً لتقـريـر جـديـد صـادر عن
مــؤسـســة رانـــد، هنــاك أربعــة
سينـاريـوهـات محـتملــة ميكن أن
تنهي هذا الصراع. حيث إنه، ويف
ديـسـمبـر عــام 2013، جمـعت
مـؤسسـة راند ورشـة عمل ضمت
خبــراء يف مجــال االستـخبـارات
والسيـاسة يف الـواليات املـتحدة،
بـاحـثني يف املـؤسـسـات الفكـريـة
اخملتلفـة، وبــاحثي رانـد نفـسهـا.
وأوعـزت املـؤسـسـة إلـى ورشـة
العمل هذه طالبةً منها التوصل إلى
أربـع نهايـات محتـملة لـلحرب يف
سـوريـا، علـى أن تكــون كل من
هذه الـنهايات ممكنـة احلدوث على
املدى القـريب، وحتديداً بني عامي

2014 و2015
ويف أكتوبـر، قامت مـؤسسـة راند
بإعـادة صياغـة ورقة الـبحث التي
صـدرت عن ورشـة العمل هـذه،
بحيث تتناسب نتائجها مع احلقائق
اجلديـدة على األرض يف سـوريا.
وهنا الـسيناريـوهات األربـعة التي
توقعـتها املـؤسسـة لنهـاية الـصراع

السوري:
1- صراع طويل األمد بني

دويالت :  ويف هذه النتيجة،
تتصلب خـطوط املعركـة احلالية يف
سـوريا وتـنشأ عـدة دويالت تعمل
بـشكل شـبه ذاتي يف جـميع أنحـاء
الـبالد. وقد تشمل هذه الدويالت
اجلديدة، دولة علـوية يديرها نظام
األسـد ومتتد من دمشق إلى ساحل
الـبحـــر األبيــض املتــوسـط ؟؟يف
الغـرب، ودولـة كـرديـة يف أقصـى
شـمـــال شـــرق الـبالد، ودولـــة
إسالميــة معتـدلـة تـسـيطـر علـى
املنـطقة الواقعة بني ضواحي دمشق
واحلـدود اإلســرائيـليـة، وإمـارة
داعـش املـمتـــدة من حـلب إلــى

احلدود العراقية.
ويف هـذه احلـالــة، من املـرجح أن
تـسـتمـر إيــران وروسيـا بـتمـويل
األسـد، يف حني أن طهـران سوف
تقوم أيضـاً ببناء عالقات رعاية مع
األكـراد واملـتمــردين الـسنــة غيـر
اجلهــاديـني. كمــا إن حــزب اهلل
سوف يستمر على األرجح بالقتال
يف سـوريـا، ممـا سـوف يـؤدي إلـى
مستـويات تصعيـد غير مسبـوقة مبا

يتعلق بالطائفية.
وتـنظـيم القـاعـدة وداعش سـوف
يكـونــان أكبـر الفـائــزين يف هـذا
الـسينـاريـو، ألنهمـا سيـحصالن
على احلكم وبالتالي حرية مواصلة
عملـياتهـما وتخـطيط هجـماتهـما
اإلرهابية. كما إن املزيد من القتال
الطائـفي من املرجح أيضاً أن ينتشر

يف األردن ولبنان والعراق.
2- "انتـصــار" األســد: ويف هــذا
الـسينـاريو لن يـكون "النـصر" نـقياً
متـاماً من أي شوائب بالـنسبة لنظام
األســد. وبــدالً مـن ذلك، فــإن
األســد وقــوات نـظـــامه ســوف
يعـملــون علــى طحـن الفـصــائل
املتمردة ببطء، من خالل استخدام
القــــوة الغـــاشـمـــة واسـتـغالل

االنقسـامات الـداخليـة يف صفوف
هـذه الـفصــائل. ومن املـرجح أن
اجلماعات املتمردة سوف تستمر يف
العمل على طـول احلدود التركية،
ويف مرتفعـات اجلوالن، ويف ريف
شـرق سوريا، ويف جيـوب املقاومة

يف حلب ودمشق.
وسيـشجع هذا الفـوز اجلزئـي نظام
األسـد علـى اتخـاذ مــوقف أكثـر
عــدوانيـة جتـاه دول اخلـليج الـتي
ساعدت املتشددين املناهضني له أو
التي حلكوماتهـا نكهة طائـفية سنية
خـاصة، مثل البحـرين والكويت.
ومع ذلك، وعلى املـدى الطويل،
فإن سوريـا قد تثبت أنهـا استنزاف
مـالي كبـير بـالنسـبة إليـران، ومن
احملتمل أن تقـوم الواليـات املتحدة
عنـدهـا بجـذب األسـد بعيـداً عن
طهــــران مــن خالل تــــزويــــده

مبساعدات اقتصادية.
ويف الـوقت نفـسه، سوف تـستـمر
داعـــش يف العـمـل يف العــــراق،
وسـوف يفقد حزب اهلل أي دعم له
يف العـالم العـربي وسـيعتبـر مجرد
أداة بيـد اإليــرانيـني. كمــا إنه من
املرجح أن تقـوم دول اخلليج بإلقاء
اللـــوم يف انتـصــار األســد علــى
الـواليــات املتحـدة، مـستـشهـدةً
بــسـنــوات أوبــامــا مـن الـتــردد

السياسي.
3- انهيـار النظام: إن انهيار األسد
سـوف يستغـرق وقتاً طـويالً حيث
سينطوي على فقدان عدد كبير من
جنـود الـنظـام بـبطء وعلـى مـدى
أشهر. وإن هـذه النتـيجة لـن تأتي
إال عن طـريق حصـول املتمـردين
علـى أسلحـة أكثــر تطــوراً، مثل
الـصــواريـخ احملمــولــة املـضــادة

للطائرات.
وإن سقـوط الـنظـام سـوف يـؤدي
إلى ظهور العديـد من اإلقطاعيات
املـتنــافـســة يف الـبالد، بـــدءاً من
القـوميــة العلمـانيـة إلـى جيـوب
داعـش. وهذا مـن شأنـه أن يؤدي
إلـى مسـتوى ثـابت مـن العنف بني
مخـتلف الـفصـائل املـتمـردة، مع

بروز داعش باعتبارها أقوى قوة يف
املنـطقـة. وهــذه أيضــاً هي أسـوأ
نتيجة ممكنة بـالنسبة إليران وحزب
اهلل. حيـث إن النفـوذ اإليـراني يف
املـنطقـة سـوف يتـراجع مع فقـدان
وكيل مـوثـوق به، كمـا أن حـزب
اهلل سـوف يـضعف علـى األرجح
ويتعــرض للهجــوم من عــدد من
الـفصـائل يف لـبنـان. ويف الــوقت
نفـسه، فإن داعـش سوف تـخطط
ملـؤامـراتهـا اإلرهـابيـة من مالذهـا
اآلمن يف سوريا، يف حني رمبا تقوم
بتنفيـذ التطهير العـرقي ضد األقلية

العلوية يف سوريا أيضاً.
4- تسـويـة تفـاوضيـة:وهـذه هي
أقل الـسـينــاريــوهــات قــابـليــةً
للحدوث. إن هـذه النتيجـة تعتمد
علـى استئـناف مـحادثـات السالم
املتـوقفة حـاليـاً، وإنشـاء حكـومة
شـاملـة وغيـر طـائفيـة يف سـوريـا
تتـألف مـن أعضــاء نظـام األسـد
وأعـضــاء من مخـتلف الفـصــائل
املتمردة. ويف جميع االحتماالت،
فـإن الـتسـويـة سـوف تـنص علـى
إيجــاد ممــر آمـن خلــروج األســد
وعـائـلتـه من سـوريـا، وهـو مـا
سيتطلب وجود دولـة مضيفة تقدم
له حـق اللجــوء. كـمــا إن هــذه
التسـوية سوف تعـني خلق حكومة
وطنية جديدة كلياً مع جيش شامل
يـشــارك فيه الــسنــة علــى أعلـى
املستويات. وسيكون من شأن هذا
اجلـيــش الحقــاً أن يـنقلـب ضــد

داعش وجبهة النصرة.
وسيكـون علـى كل من الـواليات
املتحـدة وإيـران علـى األرجح أن
يعمال جـنباً إلى جنب لنشر مدربني
عـسكـريـني إلنشـاء جيـش وطني
جــديــد. ومـن املـــرجح أن دول
اخلليج سوف تدعم هـذه النتيجة،
ولكنها قد تواجه مشكلة يف تضييق
اخلـناق عـلى اجلهـات املانحـة التي
تعمل علـى أراضيها من آجل دعم
اجلماعات اجلهاديـة العنيفة العاملة

يف سوريا.

JEREMY BENDER
Likely end-game scenar-
ios for Syria's three-year-
long civil war are coming
into view, even if the
actual end of the conflict
appears as hopelessly far-
off as ever.
 There are four likely
scenarios in which the
conflict can end, accord-
ing to a new report from
the RAND Corporation.
Aside from a single long-
shot scenario, each of the
possible outcomes bodes
poorly for the region, the
international community,
and the Syrians them-
selves. 
 In December 2013,
RAND assembled a
workshop that included
US intelligence and pol-
icy experts, think tank
scholars, and RAND
researchers. The work-
shop was instructed to
come up with four possi-
ble endings to the war in
Syria, each of which had
to be plausible and could
occur in the near term —
between 2014 and 2015.
In an October paper,
RAND readdressed the
workshop and tweaked its
findings to fit the new
realities of the ground. 
Here are its four scenar-
ios.

Prolonged Conflict
Between Surviving State-
lets :

In this outcome, the cur-
rent battle lines in Syria
harden and a number of
semi-functioning mini-
states sprout up through-
out the country. These
possible units could
include a rump Alawite
state run by the Assad
regime that stretches from
Damascus to the Mediter-
ranean coast in the west,
a Kurdish state in the far
northeast, a moderate
Islamist state that controls
the area between the out-
skirts of Damascus and
the Israeli border, and an
ISIS emirate the spans
from Aleppo to the Iraqi
border. 
 In this situation, Iran
and Russia would likely
continue to fund Assad,
while Tehran would also
build patronage ties to the
Kurds and non-jihadist
Sunni rebels. Hezbollah
would likely continue to

fight in Syria, leading to a
ever heightening levels of
sectarianism. 
 Al-Qaeda and ISIS
would be the big winners
from this scenario, as
they would have free
reign to continue their
operations and plan out
terrorist attacks. Sectarian
fighting would likely also
further spread into Jor-
dan, Lebanon, and Iraq. 

An Assad 'Victory' :

Syria's President Bashar
al-Assad speaks during an
interview with a German
newspaper in Damascus,
in this handout photo-
graph distributed by
Syria's national news
agency SANA, June 17,
2013
This scenario wouldn't be
a regime "victory" in the
purest sense.
 Instead, Assad and his
regime forces would
slowly grind down the
rebel factions by brute
force and by playing off
of their internal divisions.
Even then, rebel groups
would likely continue to
operate along the Turkish
border, the Golan
Heights, in the eastern
Syrian wilderness, and in
pockets of resistance in
Aleppo and Damascus. 
 This partial win would
likely further embolden
Assad to take a more
aggressive stance towards
the Gulf States that

assisted anti-regime mili-
tants or whose govern-
ments have a particularly
Sunni sectarian flavor to
them, like Bahrain and
Kuwait. However, in the
long run, Syria would
prove a major financial
drain on Iran and the US
could potentially woo
Assad away with eco-
nomic aid.  At the same
time, ISIS would continue
to function in Iraq and
Hezbollah would lose any
support in the Arab world
as it would be seen
merely as a tool of the
Iranians. The Gulf States
would then likely turn on
the US and blame it for
the Assad victory, citing
Obama's years of policy
indecision.

Regime Collapse 

The collapse of Assad
would be a drawn-out
affair involving the slow
loss of a substantial num-
ber of regime soldiers
over a period of months.
This outcome would only
come about through the
rebels acquiring more 
advanced weaponry like
portable anti-aircraft mis-
siles.  The fall of the
regime would lead to the
emergence of a multitude
of competing fiefdoms in
the country, ranging from
secular nationalist to ISIS
enclaves..
Continued on page 51
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ضد الفساد
كلنا 

ملفات الفساد يف مصر بعد تنحي مبارك 2-2
القاهرة - كتب : حسام رمضان

* صخرة الدويقة
يف سبتمبـر  2008 انهارت إحدى
صخور املقطم فوق مساكن منطقة
الـدويقـة، نـتيجـة تـســرب ميـاه
الصـرف الصحـى، وعدم اتـخاذ
اإلجـراءات الــواجبـة لــدرء تلك
اخلطـورة، ما أدى إلـى وفاة 119
شخـصـا وإصـابـة 55 آخــرين،
وكشف تقـرير جلـنة اخلـبراء الـتى
أمرت النيابـة بتشكيلها لبيان سبب
االنـهيــار، أنه يــرجع للــطبـيعــة
اجليـولــوجيـة ملـوضع احلـادث،
وزيادة الكثافة الـسكانية العشوائية
املقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها
مبـاشـرة، بـاإلضـافـة إلـى عـدم
وجـود شبكة صـرف مهيأة لـتغطية

تلك الكثافة السكانية الكبيرة.
*  غرق العبارة السالم 98

يف فبـرايـر 2006 غـرقـت العبـارة
السالم 98 يف الـبحر األحمر وهي
يف طـريق العـودة من مـدينـة ضبـا
السعـودية إلـى سفاجـا املصـرية،
وهـي حتمل علـى مـتنهـا 312،1
مسـافـر بـاإلضـافـة إلـى طـاقمهـا
املــــؤلف مـن 104 فـــرد، كـــان
معـظمهـم يعملـون يف الـسعـوديـة
باإلضافـة إلى بعض العـائدين من

أداء مناسك احلج.
واحلـادث الذي تـويف فيـه ما يـزيد
عن األلـف شخص، هـو الثـالث
من نــوعه، إذ سـبقه عـام 1991
غـرق العـبارة سـالم اكـسبـريس،
أمــام الـســواحل املـصــريــة بعــد
االرتـطام بشعاب مـرجانية، ولقي

فيه 464 مصري حتفهم.
ويف 17 أكتــوبــر 2005 غــرقت
العـبــــارة "فخـــر الـــسالم 95"،
املـملوكـة لنفس الـشركـة صاحـبة
الـسالم 98، بالـبحر األحمـر بعد
اصـطدامهـا بالـشاحـنة القـبرصـية
"جـبل علـي"، ولقـي شخـصــان
مـصــرعهمـا يف احلــادث بخالف
إصــابـــة 40، معـظـمهـم جــراء

التدافع ملغادرة العبارة الغارقة. 
*  حريق مـسرح قصر الثقافة ببني

سويف
يف سبـتمبــر 2006 اشتعل حـريق
هـائل يف مسـرح قصـر ثقـافـة بني
سـويف، أتى علـى املكان بـأكمله
وتسبب يف وفاة ما يزيد عن أربعني
شخـص وإصــابــة 50 آخــريـن
بحروق شديـدة جتاوزت نسبتها الـ
60%، نتيجـة األهمال الـشديد يف
تـأمني عــرض مسـرحي "مـن منـا
حديقـة حيوان" لفرقـة من محافظة
الفـيوم، ضم فنانـني ونقاد وخبراء
سـينمـا وصحـفيني مـتخصـصني،

بوسائل إطفاء احلرائق.
بـدأت الكـارثة اثـر سقوط شـمعة
مشتعلة كـانت مستخدمة بالعرض
املسـرحي سـابق الـذكـر، لـتمتـد
الـنيـران يف الـسجـاد والــستـائـر
والــديكــور املكــون مـن اخليـش
والـورق، وساعد يف سرعة انتشار
الـنيــران استخـدام مـواد سـريعـة

االشتعال يف جتهيزات املسرح.
*  القمح املسرطن

يف صـيف 2005 تفجـرت قـضيـة
القمح املـسرطن، املتهم فيها 6 من
مسـؤولي شـركـة مطـاحن شـرق
الدلتا، باختالس 422 طن مملوكة
جلهــة عـملـهم، وإحلــاق أضــرار
جـسـيمـة بــاألقمـاح املــوردة من
املـزارعني، وإسـاءة تخـزينهـا، ما
ترتب عليه إصابة 1786 طن قمح
بـالسرطـان، ليتقـرر إعدامهـا منعاً

لتسريبها ووصولها للمواطنني.
السـرقة واإلهمـال تسببـا يف إصابة
الكـميـة املـذكـورة بـالـسـرطـان،
وإعـــدامهـــا يف أفـــران شـــركـــة
األسـمـنـت، بعـــد أن تــسـبـبـت
املـصــادفــة وحــدهــا يف كــشف
القــضيــة، حـيث اخـتلــس أمني
الـشونـة كميـات من الـقمح احمللي
ذي السعر املـرتفع، وحاول إخفاء
جــرميته فـوضع بــدالً منـه قمحـاً
مـسـتــورداً ذا سعــر مـنخفـض،
وحـصل مع آخــرين عـلي فــارق
الــسعـــر ألنفــسهـم، وعـنــدمــا
اكتشفت الرقابة التموينية الواقعة،
وانتدبـت نيابة األموال الـعامة جلنة
لـلكــشف عـن القـمح، كـــانـت

املفاجأة.
القمح به مـواد مسـرطنـة وغريـبة
ورصــاص وفـطــريــات وبــذور

حشائش سامة. 
اللـجنــة التـي كُلـفت بــالـتحقـيق
كشفت مفـاجآت خطـيرة، بعد أن
أقـــر الــشهـــود بـــأن احملـصـــول
االستراتيجي الذي تعاني مصر من
الـنقـص احلــاد يف إنتــاجه وتلجـأ
الستيراده، يتم تخزينه بطريقة غير
آدمية ال تتـماشي مع أبسـط قواعد

السالمة الصحية.
* اتفاقية الكويز

يف ديسمبر 2004 وقعت مصر مع
إســرائـيل والــواليــات املـتحــدة
األمريكية اتفاقية الكويز التجارية،
بهدف خلق مناطق صناعية مؤهلة
يف منطقـة الشرق األوسط، حتصل
الـسلع املـنتجــة فيهـا علـى إعفـاء
كــامل مـن اجلمـارك يف األسـواق
األمــريـكيــة، وهــو مــا اعـتبــره
محللون سياسيون أنتكاسة جديدة
للـــدور املـصـــري يف القـضـيـــة
الفلـسطـينيـة، إذ سيمـنع التعـاون
التجـاري واالقتصادي بني البلدين
إي تدخـل جاد مـصري يف الـشأن
الفلسـطينـي الذي يعـاني األمـرين
من دولــة الكيـان احملـتل، كمـا أن
األتفــاقيــة ستـفتـح البــاب علـى
مصـراعيه أمـام إسرائيـل إلختراق
السـوق واالقـتصـاد املصـري، مـا
ميثل عالمـة استفهــام كبيـرة أمـام
دعــوات املقــاطعــة للـمنـتجــات

الصهـيونيـة، ويهدد األمـن العربي
الـذي سيـصبح ممهـدا أمـام الـسلع
اإلســرائيـليــة القـادمــة من قـلب

مصر.
* تصدير الغاز الطبيعي إلسرائيل

يف 2005 وقعت احلكومـة املصرية
إتفاقيـة تقضي بتصـدير 1,7 مليار
متـــر مكعـب سنــويــا مـن الغــاز
الـطبـيعي إلـى إســرائيل وملـدة 20
عامـا، بثمن يـتراوح بني 70 سـنتا
و1,5 دوالر للـملـيـــون وحـــدة
حراريـة بينمـا يصل سعـر التـكلفة
2,65 دوالر، كـمــــا حــصلـت
شـركة الغاز اإلسرائيلية على إعفاء
ضريبي من احلكومة املصرية ملدة 3
سنـوات من عـام 2005 إلـى عـام
2008، مـا أثار حملة احتجاجات
كـبيــرة دفـعت عـــددا من نــواب
مجلـس الـشعـب لتقــدمي طلبـات
إحاطـة إلستجـواب وزير الـبترول
ســــامح فهـمـي حـــول جـــدوى
األتفـاقيـة ومــدى أستفــادة مصـر
مـنهــا، وصــدر حكـم محـكمــة
القضاء اإلداري بوقف قرار تصدير
الغـاز، إال أن احلكـومــة املصـريـة
قـدمـت طعنًـا إللغــاء احلكم أمـام
اإلداريـة العليـا التـي قضت بـإلغاء

حكم احملكمة اإلدارية.
* حوادث القطارات

يف فبـرايــر 2002 احتـرق قـطـار
الـصعيـد املتـجه من القـاهـرة إلـى
أســوان بعــد إنــدالع الـنيــران يف
إحدى عرباته عقب مغادرته مدينة
العيـاط، لـتمتــد النيــران بسـرعـة
رهـيبـة إلـى العـربــات املكـدسـة
بـاملسافرين املتجهني لقراهم لقضاء
عـطلــة عيـد األضحـى، وأسفـر
احلادث عن مصـرع أكثر من 350
مـسـافـر، فـيمــا صنف كـأسـواء
كوارث السكك احلـديدة يف تاريخ

مصر، والتي تشمل ايضا:
- يف نـــوفـمـبـــر 1999 حـــدث
اصـطــدام قـطــار بـني القــاهــرة
واإلسكـندريـة بشـاحنـة وخروجه
عن القـضبـان مـا أسفـر عـن مقتل

10 واصابة 7 آخرين.
- يف ابـــــــريـل 1999 لـقــي 10
أشخـاص علــى األقل مصـرعهم
وأصيـب 50 شمـالـي مصـر بعـد

اصطدام قطارين.
- يف أكـتـــوبــــر 1998 لقـي 50
شخـص مصـرعهـم وأصيب أكـثر
من 80 يف حادثة خـروج قطار عن
القضبان بالقرب من اإلسكندرية،
حيث اخفق القطار يف التوقف عند
مصـدات نهـايــة اخلط احلـديـدي
واخـتـــرق احملـطـــة إلـــى ســـوق

مزدحمة!!.
- يف فـبــــرايــــر 1997 لقـي 11
شخص مصـرعهم على األقل بعد
اصطـدام قطـارين شـمالـي أسوان

بـسـبب خـطــا بـشــري وخلل يف
أجهزة اإلشارات.

- يف ديـسمبر 1995 اصطدم قطار
مبؤخرة آخر وسط ضباب كثيف ما

أدى ملصرع 75 مسافر.
- يف ديــسـمـبـــر 1993 لقـي 12
شخـص مصــرعهم واصـيب 60
آخرين يف تصادم قطارين على بعد

90 كيلومتر شمالي القاهرة.
- يف فـبــــرايــــر 1992 لقـي 43
شخـص مـصـــرعهـم يف حــادث
تـصــادم بـني قــاطــريـن خــارج

القاهرة.
* رشوة املرسيدس

أعلنت محكـمة امريكـية يف أواخر
2008 ان شـركة دميـلر بنـز إلنتاج
الـسيارات اعـترفت بـدفع رشاوى
ملـوظـفني يف احلكـومــة املصـريـة،
ضمن دول أخرى من اجل تسهيل
أعمـال وشراء سيارات ومحركات
وفـتح فرص للتجـارة خالل الفترة

من 1998 إلى 2004
وبلغت عـمليات الـرشى عـشرات
املاليـني مـن خالل إيـــداعهـــا يف
حـسابـات بنكيـة عن طريق شـركة
أخرى. وان بعض هـذه الرشاوى
شملت سيارات فـارهة منها سيارة
مرسيدس من فئة  sتتجاوز قيمتها

قبل اجلمارك 300 الف دوالر.
وكـشفت التحقيقات التي بدأت يف
القضـية عن تلقـى مسئـول مصرى
رفـيع )أتـضح أنـه عبــد احلـميــد
محمـود مـصطفـى وصفي رئـيس
مجلـس إدارة إحـدى الـشـركـات
التـابعـة لـلهيئـة العـربيـة للتـصنيع
سـابقـا، وزوجـته زينــات يحيـى
محمـد إبــراهيم، ومـدنـى بـريقع
تــوفيق ضـيف اهلل رئيـس مجلـس
إدارة ذات الـــشـــركـــة الـالحق(
رشاوى على دفعتني مبناسبة توريد
سـيارات لهـيئة حـكوميـة وأن هذه
الرشـوة ضمنـت توريـد منتـجات
شــركــة داميلـــر من الــسيــارات
واملوتـورات وشاسيهـات وهياكل
سيــارات فـضال عـن العــربــات

املصفحة.
كمـا أكـدت الالئحــة أن املتهـمني
حـصلــوا علــى هــذه الــرشــاوى
بـالـدوالر واملـارك األملـانـى، ومت
إيداعها فى حساب فى أحد البنوك
األوروبيـــة أطلقـت علـيهـــا اسم

TPA).(

وأوضحت التحقيقـات أن الشركة
دفعــت للـمــتهـمــني ملـيــــون
و120ألف مـارك أملـانــى ثم بعـد
إمتــام الــصفقــة 320 ألف دوالر
مقابل تـسهيل النـواحى اإلجـرائية
املـتعلقـة بـإمتـام مـوافقـة املـصنع
احلكـومـى علـى شـراء مـنتجـات
الـشركـة، حيث مت احلصـول على
موافقـات صورية من جلان التسعير
والـلجـــــان الفـنـيـــــة وإنهـــــاء
اإلجــراءات، وبـيع الــسـيــارات
وقـطع الغيـار للحكـومـة املصـريـة
بأعلـى من سعرها لتغـطية تكاليف

الرشاوى.
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Sciences  علوم
Climate change may

mean 50% more
lightning by 2100

WASHINGTON: Lightning has the power to spark wild-
fires and kill, and scientists said Thursday that climate
change may lead to 50 percent more of it by century’s
end. The report in the US journal Science is based on
measurements of precipitation and cloud buoyancy,
applied to 11 different climate models that estimate how
warm the planet may get by 2100.
 “With warming, thunderstorms become more explo-
sive,” said climate scientist David Romps of the Univer-
sity of California, Berkeley.
 “Warming causes there to be more water vapor in the
atmosphere, and if you have more fuel lying around,
when you get ignition, it can go big time.”
 Previous estimates of how lightning would be
affected used indirect techniques that were not closely
tied to precipitation.
 The result was a range between five and 100 percent
more lightning for every one degree Celsius of warming.
The current study is based on the energy available to
make air in the atmosphere rise, combined with precipi-
tation rates.
 Convective available potential energy, or CAPE, is
measured by radiosondes, balloon-borne instruments
released around the United State twice daily.
 “CAPE is a measure of how potentially explosive the
atmosphere is,” explained Romps.
 “We hypothesized that the product of precipitation
and CAPE would predict lightning.”
Using data from the US National Weather Service,
researchers found that 77 percent of variation in light-
ning strikes could be predicted by knowing CAPE and
precipitation.

واشنـطن - حــدد علمـاء بفـضل
تقنيـة تصـوير بـاألبعـاد الثالثـية،
منـاطق ضعف لفيـروس "إيبوال"،
ميكـن ان تتـأثـر مبــركب جتـريـبي
لألجسام املضـادة يطلق عليه اسم
"زي ماب"، ورمبـا ساعـد يف شفاء

بعض املرضى.
وأوضحت ايـريكـا اوملـان سـافيـر
عـاملة األحياء يف معهـد "سكريبس"
للبـحوث يف كـاليفـورنيـا )غرب(
واملـشـاركـة يف إعـداد الـدراسـة
األميـركيـة، أن الصـور بـاألبعـاد
الثـالثية "حتـدد لنا بـالضبـط املكان
الـذي يـجب استهـداف الفيـروس
فيه، بـاستخدام اجسـام مضادة او

عالجات اخرى".
وأضافت: "بعدما بتنا نعرف كيف
يهاجم زي مـاب ايبوال، بإمـكاننا
املقـــارنـــة ورؤيـــة كــيف تعـمل

مضادات فيروسية اخرى ومحاولة
تطويـر مركبات اكثـر فعالية".ومع
ان خـمسة مـرضى مـن اصل سبعة
عوجلـوا مبركـب "زي ماب" يف آب
)اغسطـس( بقوا على قـيد احلياة،
لم يكن الـعلماء متـأكدين من دور
هذا املـركب من األجسـام املضادة

يف شفائهم.
وأوضح معــدو الــدراســة الـتـي
نشرت نتائجها يف تقارير األكادميية
الـوطنـية للـعلوم، ان املـركب مينع
الفـيـــروس مـن دخـــول اخلاليـــا
ويحذر الـنظام املنـاعي من وجوده
يف اجلسم، مـا يطلق تفاعالً مضاداً

للفيروس.
وعلـى رغـم ان فيــروس "ايبـوال"
ادى الى اكثر من 300 تغيير جيني
خالل فتـرة الـوبـاء احلــالي، وفق
دراسة نشرت يف مجلة "ساينس" يف

آب ) أغــسـطــس(، إال ان هـــذه
الـدراسـة اجلـديـدة تـشيـر الـى ان
املـواقـع التي يعـمل عليهـا مـركب

"زي ماب" لم تشهد اي تغيير.
وأجـريت اعمال الـدراسة األخيرة
يف إطـار شـراكـة بحـثيـة يف شـأن
العـالجات املنـاعية ضـد "ايبوال"،
ممولة من املعاهد األميركية للصحة
التي تختبـر اجسامـاً مضادة متـأتية
مـن 25 مختبراً يف العـالم. كما ان
اخلطـوة املقبلـة للـشراكـة البحثـية
ستتمثل يف دراسة األجسام املضادة
اجلديدة، التـي طورها األشخاص
الذين تخطوا بنجاح اصابتهم بهذا

الوباء.
ومن املتوقع إطالق جتارب سريرية
مطلع 2015، استنـاداً الى مركب
"زي مـاب"، الـذي طـورته شـركـة
"مـاب بيـوفـارمـاسـوتيكــال" التي

تتخـذ يف سان دييغـو )كاليفـورنيا(
مقراً لها.

حذر مسـؤول كبير يف االمم املتحدة
الثالثـاء 18-11-2014 املـاضي
بـان العالم بـصدد خـسارة املعـركة
ضـد وباء ايبـوال، وهو عـاجز عن
وقف انـتـشــاره.وقــال انـتــونـي
بانبـوري رئيس بـعثة االمم املـتحدة
املكلفـة تنـسيق الـرد العاجـل على
وبـــاء ايبـــوال ان "ايبــوال مـتقــدم
علـينـا"، متحـدثـا خالل اجـتمـاع
جمللــس االمن الـــدولي خـصـص

النتشار الفيروس القاتل.
وقـال بـانبـوري خالل مـؤمتـر عبـر
دائرة الفـيديـو من اكـرا حيـث مقر
البعثة ان وبـاء ايبوال "متقـدم علينا
بشوط كبير وهو يتقدم بسرعة اكبر

منا وهو بصدد كسب السباق".
واضــاف "اذا ربح ايبـوال، فـنحن
شعـوب االمم املـتحـدة سـنخـسـر
الكثير. امـا ان نوقف ايبوال االن،
او ان نـواجه وضعا غيـر مسبوق ال

منلك خطة حياله".

ال جتزعوا.. إيبوال له نقاط ضعف

بـاريس - افـادت دراسة فـرنسـية
جديـدة ان مالبس الـطاقـم الطبي
تبـدو حـافظـة ونـاقلـة للجــراثيم
والبـكتيـريــا، وبينـت النتـائج أن
65% مــن محـتـــــوى مالبـــس
املمـرضـات مـحملـة بـاجلـراثـيم
والبـكتيـريـا، و60% من مـالبس

األطباء ملوثة باجلراثيم.
وتكـمـن خـطــورة اجلــراثـيـم يف
مالبــس االطــار الـطـبـي يف نقل
العـدوى ومـزيــد من األمـراض
للمرضـى.وطالبـت مستـشفيات
بـإلــزام الطـواقـم الطـبيــة بتغـييـر
مالبـسهم يـوميــاً، أو استبـدالهـا
خالل اليـوم الـواحـد، يف حـال

كانت مدة العمل طويلة.
كما تعكف مختبرات على تصنيع
أول نوع من املالبـس للممرضات
واألطبــاء مـن أقمـشــة مـضــادة
للـسوائل والـبكتيـريا التـي حتتوي
علـى طبقـة عـازلـة متـنع اختـراق
الـسـوائل لهـا، وبــالتـالـي تبقـى

نـظيفـة.وتـسـاعـد هـذه املالبـس
املضادة للسوائل يف احلد من انتقال
البكـتيريـا بني املرضـى، وبالـتالي
احلـد من عـدد اإلصابـات بعدوى

املـستـشفيـات.وكـشفت دراسـة
بريطانيـة أن حقائب النسـاء ملوثة
بكـميــات من الـبكـتيـريـا تفـوق

املوجودة يف املراحيض العادية.

وذكــرت صحـيفــة "ديـلي مـيل"
البــريطــانيـة، أن االخـتبـارات
أظهرت أن واحدا من كل خمسة
أذرع حلقـائـب نسـائيـة، يـشكل
موطـنا ألنواع من البكـتيريا ميكن
أن تــشكل خـطــرا علــى صحـة

اإلنسان.
كمـا كـشف الـبحث، أن أقـذر
العناصـر املوجودة يف حقيـبة اليد
العـاديـة هـو كـرمي اليـدين، وأن
عـبــوات كــرمي الـيــديـن حتـمل
بكتيـريا أكثر من قاعدة املرحاض
العـادي، بينمـا وجدوا أن وضع
أحمـر الشفاه وعبـوات املاسكارا
أفضل بـقليل.وقـال القـائمـون
علـى الدراسـة، إن حقائـب اليد
اجللــديــة هـي األكثــر تلــوثــا
بــالـبكـتيــريــا، ألن نـسـيجهــا
اإلسفنجي يوفـر األجواء املثـالية
لـنمــو البكـتيـريـا وانتـشـارهـا.

مالبس الطاقم الطبي تنقل البكتيريا واجلراثيم

لقاحات تقوية املناعة.. ضربات استباقية ضد االنفلونزا
لنــدن - وجــد فــريق دولـي من
العلـمـــاء ان مـن املــمكــن جعل
لقاحات االنفلـونزا املوسمـية اكثر
فعالـية باسـتخدام "لقاحـات تقوية
املناعـة" اجلديـدة والوقـاية املـسبقة
مـن فـيـــروس االنفلــونــزا. ويف
دراسة نشرت نتـائجها اخلميس يف
دورية )سـاينس( قال الفريق الذي
تشـرف عليه جـامعـة كمـبردج إن
نتائج هذا البحث سوف تساعد يف
اكتـســاب املنـاعـة ضـد سالالت
االنفلـونـزا احملـتملـة يف املـسـتقبل
وايـضــا يف التـصــدي للـسالالت

املنتشرة حاليا.
وقـال ســام ويلكـس احــد كبـار
البـاحثـني املشـاركني يف الـدراسـة
"بدال مـن محاولـة احتـواء املرض
بعــد االصــابــة مـن األفـضل ان
نتحسب ونتـأهب للخطوة القادمة
احملـتــملـــة لـتــطـــور فـيـــروس

االنفلونزا".
ومع وجــــود سالالت كـثـيــــرة
ومختلفة من فيـروسات االنفلونزا
الـتـي تـصـيـب كال مـن الـبــشــر
واحليــوانــات علــى حــد ســواء
وحتورها بـسرعة فائقة لذا بات من

الصعب التصدي للفيروس.
ويـتعني علــى منتـجي اللقـاحـات
انتـاج حـوالـي 350 مليـون لقـاح
كل عام ملكـافحة االنفلـونزا ومن
اجل حتقيق هـذا عليهم ان يعـرفوا
مـاهي الساللـة التي يجـب ان نعد
لهــا اللقـاح مــسبقــا قبل مــوسم
انتشـار االنفلونـزا وما هـو الوقت
الـــــــــذي تـــتـحـــــــــور فـــيـه
الـفيـروسـات.وقـالـت منـظمـة
الـصحـة العــامليــة إن االنفلـونـزا
املـوسـميــة تتـسـبب يف 3 الـى 5
ماليني حالة خطيرة كل عام حول
الـعالم ومـا يتجـاوز نصف مـليون
حـالـة وفــاة عالوة علـى اآلثـار
اإلقتصـادية الـضخمـة.وتختلف
سـياسـات التطعـيم من بلـد الخر
لكـن غالبـا ما يـوصى بتـطعيم من
هم أكثر عـرضة للمضاعفات مثل

احلوامل واملسنني.
ويجتـمع علمـاء منـظمـة الصحـة
العـامليـة يف شهر فـبرايـر شبـاط من
كل عـام الخـتيـار الـساللـة الـتي
يجـب اعداد لقاح لهـا يستخدم يف

العــام التـالـي لكـنهـم دائمـا مـا
يواجهـون مشكلـة احتمـال حتور
الفـيـــروس قـبل بـــدء مـــوسـم
االنفلونزا. ومـن اجل تذليل هذه
املشكلة يـستخدم الباحثون بيانات
املناعة لرصد نشاط جهاز املناعة.
وبـاالستعانة بطريقـة حديثة تعتمد
علـى الكمبيوتر استـطاع الباحثون
عمـل خريطـة مسـاحية لالجـسام
املضـادة توضـح بالـتفصـيل كيف
يستجيـب اجلهاز املناعي لالجسام
املسـببة لالمـراض مثل االنفلـونزا
التي تـتحور وتـؤدي إلي اصـابتـنا
من جـديـد. وبـتحلـيل كل هـذه
املعلومـات وجد العلـماء انه عـند
االصـابة بفـيروس االنـفلونـزا من
جديد يتعـامل اجلهاز املناعي ليس
فـقط مع الـساللـة املعـديــة ولكن
ايـضـــا مع كل الــسالالت الـتـي
واجهـها املـريض يف املـاضي وهي
الظـاهـرة التـي اسمـاهــا العلمـاء

التقوية املسبقة للمناعة.
وقـال العلمـاء إن هـذا يـوضح انه
من املنطقي اجراء التطعيم الوقائي
ضد سالالت االنفلونز احملتملة يف
املـستـقبل بــدال من اخـذ تـطعـيم

وقائي ضد الساللة املنتشرة
بـالفعل بني الناس. وقال ويلكس
"وحسمـا للمـوضوع فـانه عنـدما

يتم حتــديث اللقـاح مـسبقـا فـإنه
يعـطـي حتفـيــزا افـضل مـن اجل
احلـمـــايـــة املــسـتقـبلـيـــة مـن

الفيـروسـات. وهــذا ال ميثل اي
عبء مـادي مقارنـة بالوقـاية ضد
الفيـروسـات املـنتـشـرة حــاليـا.
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Technology  تكنولوجيا
Video games, e-commerce

markets boom across
MENA region

ABU DHABI -The Arab American Today- Video game
and e-commerce markets are growing exponentially
across the Middle East and North Africa, driven by the
mobile revolution and new youth-produced content,
according to a study. The gaming market is expected to
nearly triple in size, from $1.6 billion (1.3 billion euros)
in 2014 to $4.4 billion (3.5 billion euros) in 2022, said
the study conducted by consulting firm Strategy& and
the Abu Dhabi media regulatory body twofour54.
"Gaming in the region is growing faster than the global
average, exceeding even other fast-growing emerging
markets such as Russia, China and South Korea," Strat-
egy& partner Jayant Bhargava said.
So far global games from international developers have
captured about 90 percent of the regional market.
But games tailored for local users are expected to
increase and capture more than 15 percent of the market
within three to five years.
"Accelerated adoption of mobile technology, evolutions
in paid and digital media and a new wave of unique
youth-produced content will be key factors in driving
media growth in the region," it said.
E-commerce will be a "critical source of digital growth,"
according to the study, estimating that the $2.3 billion
market would grow by 13 percent each year up to 2019.
Saudi Arabia and the United Arab Emirates are expected
to maintain their combined share of almost 40 percent of
the total market up to 2020, said the study, published on
the sidelines of a media summit that opened Tuesday in
Abu Dhabi. The regional audio-visual content market is
also undergoing significant changes, led by the transi-
tion to paid television.
The study estimates that pay TV will grow by 10.3 per-
cent a year, compared with 7.8 percent for ad-based TV.
However, satellite TV dominates the sector, accounting
for more than 95 percent of TV distribution.
Meanwhile, Facebook vice president for Europe, the
Middle East, and Africa Nicola Mendelsohn SAID the
number of active monthly users of the social network in
the Arab world has reached 74 million, with 80 percent
of them connecting from their smart phones.
That is an increase from 56 million active users in Octo-
ber 2013. Activists in several Arab world countries have
used Facebook and other social networking sites as a
speedy, anonymous and efficient engine to organise pro-
tests and campaigns that swept the region in 2011.

التـقليـديـة.وتقـتصــر الطـابعـة
الــصغيـرة، ويـطلق عـليهــا اسم
شيـف جيـت، علـى صـنع مـواد
أحـادية الـلون، أمـا األكبـر شيف
جـيت بـرو فـيمـكنهــا صنع مـواد

ملونة.
ولكن يقـول خبراء إن أسعـار هذه
الطابعات على األرجح ستحد من
مبيعاتهـا يف األسواق، حيث يقدر
سعـر النـسخـة األوليــة للطـابعـة
االميـركيــة بخمـسـة آالف دوالر
بيـنما يصل سعـر الطابعـة املتطورة

إلى الضعف.

للبـدء بـإنتـاج الطـابعـة بـكميـات
جتـاريـة مـنتـصف العـام 2015،
بسعـر التجـزئـة يقـدر بنحـو ألف

دوالر.
من جهتهـا كشفت شركـة أميركية
الـنقــاب عن طــابعـتني ثـالثيـتي
األبعـاد يف الس فيغـاس تسـتخدم
الطعـام يف عملهـا، وسـتطـرح يف
األسـواق يف وقت الحق من العام
2014 ، وتـستـطيـع الطــابعتـان
اجلــديــدتــان صـنع أشكـــال من
الشوكوالتة واملواد السكرية بطرق
يصـعب استخـدامهـا باألسـاليب

مدريـد - كشفت شـركة إسبـانية
عن طـابعة ثالثـية األبعـاد إلعداد
أطبـاق شهيـة وصحيـة مبكـونـات
طازجة، يف ثورة عـملية اقتحمت

عالم املطابخ هذه املرة.
وأماطت ناتـشورال ماشيـنز اللثام
عن طــابعـتهـا فـوديـني، والـتي
ميـكنها مبجرد ضغط زر تقدمي كافة
أنواع األطـباق من شريحـة البرغر
إلـى احللـويـات.وتـتيح الـطبـاعـة
الثالثية االبعاد القدرة على طباعة
أجـزاء وتـركيبـات مـصنـوعـة من
مـــواد مخـتلفــة ومبـــواصفــات
ميكـانيكيـة وفيـزيائـية مخـتلفة يف

عملية بناء واحدة.
والتـكنولوجيات املتقـدمة للطباعة
ثالثيـة األبعـاد تنتج منـاذج تشـابه
كـثيـرا مـنظــر وملمــس ووظيفـة

النموذج األولي للمنتج.
ووصفـت الشـركـة جهـازهـا بـأنه
"مـصـنع غــذائي مـصغــر بحـجم
فــرن".ويــرفـض الـبعـض فكــرة
التهام أطباق "مطـبوعة" فيما تقول
الشـركــة "قمنـا بتجـارب وبـدت
جميعـها كـاملأكـوالت.. لنـأخذ
املــايكــرويف كـمثــال، يف فتـرة
الـسبعـينيـات تقـبله النـاس بتـردد
والتخــوف منه خـشيــة التـسـمم
بـاإلشعاع، ولكن بعـد 30 عاما،
جتــده اآلن يف كل مـطبخ.. هـذا
أكل حـقيقـي مبكـونـات حقـيقيـة
وطــازجـــة، فقـط يـتـم إعــداده
بتقنيات جديـدة".وتسعى الشركة
االسبـانيـة للحـصول علـى متويل

وداعاً ملفاتيح
املنازل.. الهاتف

احملمول يفتح باب
بيتك قريباً

من املفترض أن تنتهي مشكلة ضياع
املفاتيح ونسيانها قريباً، بعد أن متكنت
شركة أمريكية من ابتكار مفاتيح ذكية
جتعل املنازل أكثر أمناً وتغني أصحابها
عن استخدام املفاتيح ليصبح الهاتف

احملمول هو مفتاح املنزل بدالً من املفتاح
التقليدي املهدد بالضياع أو السرقة أو

النسيان يف أي حلظة. وبحسب
التكنولوجيا الثورية اجلديدة التي متكنت

الشركة من ابتكارها فان مفتاح املنزل
يتم حتميله على الهاتف احملمول الذكي،
ليصبح مبقدور صاحب املنزل فتح الباب
دون أي عناء، ودون احلاجة الى املفتاح

التقليدي، وكذلك دون أن يضطر
الشخص إلخراج هاتفه احملمول من

جيبه، إذ أن القطعة االلكترونية املثبتة
على الباب اخلارجي للمنزل ستتعرف

تلقائياً على الهاتف مبجرد اإلقتراب منها
وتقوم بالفتح الكترونياً ودون أي ضغط

على األزرار أو استخدام
مفاتيح.والالفت يف التكنولوجيا

اجلديدة أنها ليست مرتفعة التكلفة، إذ
أن ثمن النظام كامالً يبلغ 249 دوالراً

فقط، وهو ما يعني أنه منافس حتى
ألسعار األقفال التقليدية التي تزيد

أحياناً عن هذا املبلغ.واملفتاح "أوغست"
هو عبارة عن قطعة الكترونية صغيرة

مثبتة داخل هيكل األملنيوم يوضع على
املدخل أو يف واجهة الباب، على أن

التحكم بهذه القطعة التي تقوم بالفتح
واإلغالق يتم ببساطة من خالل التطبيق

الذي يتم حتميله على الهاتف
الذكي.وتقول الشركة املنتجة إنه يتوافق

حالياً مع أكثر من 90 يف املئة من
األبواب املوجودة يف السوق األمريكي،

أو املستخدمة بالفعل يف املنازل داخل

من شريحة البرغر إلى احللويات : إطبع طعامك بدل طبخه!

فيسبوك ينافس وسائل االعالم بخدمته االخبارية
واشنطن ـ طرح تـوجه موقع فيسبوك ألن يصـبح صحيفة إخبارية تنـاسب اهتمامات كل مستخـدميه الذين باتوا يف
عـتبــة املليـار شـخص، حتـديـات جـديـدة علـى وسـائـل اإلعالم التـقليـديـة الـواقعـة أصال يف أزمـات حـادة.
وأصبحت شبكة التـواصل االجتماعي هـذه املصدر األول لألخبـار لدى عدد كبـير من مستخـدميها، لكن إعالن
نيتها مواءمة األخبـار على حسب اهتمامـات كل مستخدم لم يكن خبرا جـيدا على اإلطالق لدى وسائل اإلعالم

التقليدية التي يفاقم من مشكالتها تداول األخبار على اإلنترنت.
وكان مؤسس فيسبوك مارك زوكـربرغ قد أعلن مطلع الشهر اجلاري أنه يـطمح ألن يصبح املوقع "صحيفة إخبارية
تتالءم مع اهتمـامات كل مـستخدم من مـستخدميهـا". ولن يقع اختيـار األخبار الـتي سيقدمهـا فيسـبوك لكل من
مستخـدميه علـى عاتق صحـافيني، بل سـيقوم نـظام آلـي بهذه املهـمة بـناء علـى االهتمـامات الـتي يظهـرها كل
مـستخدم. وقال كني بولـسون رئيس التحريـر السابق لصحيفة "يـو اس آي توداي" والعميد احلالـي لكلية اإلعالم يف جامعة
تـيـنـيــسـي "إنهـــا مقــاربـــة مخـتلفــة لـتقـــدمي املعلــومــات عـن تـلك الـتـي تقـــدمهــا وســـائل اإلعالم الــورقـيــة".
وأضـاف "هذا األمر ال ميكـن وصفه باجليد وال بـالسيء، لكنه أمر تـعجز وسائل اإلعالم التقـليدية عن فعـله". غير أن خبراء

آخرين أبدوا إعجابهم بهذه الفكرة.

حطّ اجلـيل اجلديـد من الـرجال
اآلليني على مؤمتر متخصص يف
واليـة بـوسـطن األمـريـكيـة،
ليتبني أن آخر صـرعات الرجال
اآللـيني هـو مـسـاعـد شخـصي
يـتـتـبع صــاحـبه أيـنـمــا ذهـب
وحيـثمــا حل، ويقــوم بتقـدمي
كـافـة أنـواع املسـاعـدة له علـى
مـدار السـاعة مبـا يف ذلك حمل
املـشتـريـات واألشيـاء الـثقيلـة

خالل التسوق.
والرجل اآللـي اجلديـد املسـمى
) (Budgeeهــو عبــارة عن
مـرافق ومساعـد شخصي ميكن
ألي شخص اصطـحابه، حيث
يتعـرف على صاحـبه ويقوم هو
بـتتـبعه والــسيـر وراءه كخـادم
شخـصي ومـسـاعـد، علـى أن
مبقدور هـذا ؟الروبـوت؟ حمل
األشيـاء واملـشتـريـات وتقـدمي
مختلف أنواع املساعدة لصاحبه

وصــوالً الــى الـتقــاط الـصــور
الشخـصية له يف املـناسبـات املهمة

واألماكن املميزة.
وميثل هـذا الروبـوت اجلديـد قفزة
مهمـة يف عالم الرعاية اإلجتماعية
حيـث ميكن أن يـوفـر الـكثيـر من
اخلـدمـات لـذوي اإلحـتيـاجـات
اخلاصـة ولكبار الـسن، كما ميكن
أن يــرافقهـم يف رحالتـهم مبــا يف
ذلك رحـالت التـسـوق والـتنـزه
وغيـر ذلـك، كمـا ميـكن الحقـاً
االستعاضة به عن موظفي الرعاية
الـذين تقـوم السلـطات يف العـديد
من الـدول بتوفيـرهم لكبـار السن

مقابل أجور شهرية.
وجلعـل الرجل اآللي يتـبع صاحبه
يقـوم الـشـخص بـارتـداء قـطعـة
صغيـرة يف يـده أو علـى صـدره،
وهـي الـتـي تـضـمـن له أن يــظل
"الـروبـوت" تـابعـاً له وميـشي معه
أينما ذهب، ومن ثـم يقوم بتقدمي

املساعدة واخلدمة له عندما يحتاج
الـيهــا. ومبقــدور الــرجـل اآللي
اجلديد أن يسير بسرعة تتناسق مع

ســرعـته، حـيث تـصل ســرعــة
طـالروبـوتط القـصوى الـى أربعة
كيلـومتـرات يف السـاعة، وهـو ما
يعني أنه يـستطيع الـسير سـريعاً أو

بطـيئـاً بحـسب قـدرات صــاحبه
ورغباته، ويسير عنـدما يسير كما

يتوقف معه عندما يتوقف.
ويتــوفــر الــرجـل اآللي الـــذكي
) (Budgeeبعـــــدة أحجــــام
وقيـاسـات، أصغـرهـا ميكن ثـنيه
ووضعه يف الـسيـارة بـسهـولـة أو
حـمله علـى دراجـة، ويـبلغ وزنه
تسعـة كيلو غـرامات فقـط، على
أن أكبـر أحجـام هــذا النــوع من
الرجال اآلليني يصل وزنه الى 23

كيلو غراماً.
ومن املـقرر طـرح هؤالء الـرجال
اآلليـني للبيع يف األسـواق اعتـباراً
مـن مـطـلع العــام املقـبل، أي يف
شهر كانون الثاني/ يناير 2015،
على أن ثمن ؟الروبـوت؟ الواحد
سيبـدأ من 1400 دوالر أمـريكي
فقـط. ويشهـد عـالم "الـروبـوت"
ثـورة كبـيرة وتـطوراً هـائالً خالل

السـنوات األخـيرة، حـيث متكن
مـطـعم يف الـصـني من اسـتبـدال
العــاملني لـديه بـرجـال آلـيني،
ولفت املطعم أنظار العالم مؤخراً
عنــدمــا جنح هــؤالء الــرجــال
اآلليـون يف تقدمي خـدمات راقـية
ومميــزة للــزبــائن، مبــا يف ذلك
تـوصيل الـطلبـات بدقـة وهدوء
الى املـوائد، وكـذلك التـرحيب
بــالــزبــائـن وتلقـي أوامــرهـم
وطلباتهم وتنفيذها على الفور.

كمـا متكن فنـدق أيضـاً يف الصني
من تـشغيل طـاقـم من العـاملني
الـــذين هـم عبـــارة عن رجــال
آليـني، مبن فـيهـم العــاملـون يف
االسـتقبــال يف الفنـدق، ونـظيـر
االسـتغناء عـن العاملـني العاديني
من الـبشـر يقـوم الفـندق بـتوفـير
خدمـاته وغـرفه لـلزبـائن مقـابل

أسعار مخفضة وزهيدة.

رجل آلي جديد يتبع صاحبه كمساعد شخصي وينفذ أوامره كما يريد
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The Eighth day
واشنطن- هيمنـة الواليات املتحدة
األميـركية علـى اإلنترنـت وسعيها
الدائـم إلى التجـسس علـى العالم
بـتعلة احلفـاظ على مـصاحلـها، لم
يعودا أمرا مـقبوال لدى الـعديد من
الدول التـي باتت تتحـرك يف سياق
معـارض للـسائـد، بهـدف سحب
الـبسـاط من حتتهـا وإنهـاء الهيمـنة
األميركية على هذا اجملال احليوي،
وفق دراســة للبـاحـث دان شيلـر
Agence Glo-" صـادرة مبوقع

bal“.الكـشف عن بـرامج وكـالـة األمن
القــومـي األمـيــركـيــة اخلــاصــة
بالتجـسّس باالعتمـاد على ملفات
إدوارد سـنودن أدى إلـى "تغيـيرات
جـذريـة يف عـدة بلـدان"، حـسب
الصحفي غالن غـرينوالـد، الذي
شــارك يف الكـثيــر مـن عمـليــات
الكشف هـذه. وبعد اتخاذ كل من
املسـتشارة األملانـية، أجنال ميركل،
ورئيسة البرازيل، ديلما روسيف،
مواقف علنيـة ضدّ تعدي الواليات
املتحدة على احلياة اخلاصة للناس،
وتأكيد اجلمعية العامة لألمم املتحدة
علـى أن اخلصوصية على اإلنترنت
حقّ من حقـوق اإلنسـان، وعدت
وزارة العــدل األميــركيــة بتقـدمي
قـوانني أمام الكـونغرس من شـأنها
أن متنح املواطنني األوروبيني الكثير
من حقـوق حمـايــة اخلصـوصيـة

املمنوحة للمواطنني األميركيني.
لـكن لفهـم أهميـة قـضيـة سنـودن
جيـدا، تفيـد دراسـة شيلـر، بـأنّه
يجب أن يتمّ تـوسيع دائرة التـركيز
علـى ما هـو أبعـد من التـجاوزات
الـتي قــامـت بهــا دولــة عــظمــى
متغطـرسة، ودراسـة أثر عمـليات
الكـشف الـتي قــام بهــا مــوظف
اخملابـرات األميـركيـة السـابق على
القــوى الـتي تــشكـل االقتـصــاد
الــسيـاسـي العـاملـي املبـني حـول

الواليات املتحدة.
ماهي وظيفة التجسس؟

تعتبـر وظيفة التجسـس لدى وكالة
األمن القـومي جـزءا ال يتجـزأ من
جهاز القوة العـسكرية األمـيركية،
وفق شيلر. وهذا اجلهاز العسكري
يعـمل داخـل سيـاق الـتحــالفـات
اإلستراتيجية األميركية، ومن بينها
حتالفـات عُقدت مـنذ سـنة 1948
أساسـا مع اململـكة املـتحدة وكـندا

وأستراليا ونيوزيلندا.
وهذه البلـدان التي تسـمى "األعني
اخلمـس" عملت مع بعضها البعض
على مدى عـقود لشن حرب عاملية
بـــاردة، وكـــان العـــدو األول يف
البداية االحتاد السوفييتي لكن على
إثــر حــركــات الـتحــرر الــوطـني
واحلركات املـناهضة لإلمبـريالية يف
كامل أرجاء آسيا وأفـريقيا وأميركا
الالتـينية سعت واشنطن إلى تطوير
قـــــدرات جــمع مـعلـــــومـــــات
استـخبـــاراتيــة يف كــامل أرجــاء
العـــالـم. وبعـــد كـــشف إدوارد
سنودن عـن امللفات السـرية طلبت
أجنال ميـركل من الواليـات املتحدة
أن يتـم تشـريك أملـانيـا يف االطالع
على املـعلومـات االستخـباراتـية،
بيـد أن إدارة أوبامـا رفضت طلـبها

ذاك.
هـل اقتصر التجـسس على "األعني

اخلمس"؟
يف سـيـــاق آخـــر أفـــاد شـيلـــر يف

دراسته، بـأنّ عـدد املـوقعني علـى
اتـفاقيـات التجـسس األمـيركيـة قد
تضاعف وهويـاتهم تنوعت، وفق
عـــدد من الـشــروط واملـصــالح،
فكــانت إيـران مـن بني املــوقّعني.
إيـران الـتي شـكّلت مـوقعـا جيّـدا
ملـراقبـة املنـاطق اجلنـوبيـة لالحتـاد
الـســـوفيـيتـي. وظلّـت اتفـــاقيــة
التجـسـس بني إيـران والـواليـات
املتحـدة ساريـة املفعـول إلى غـاية
قـيام "ثـورة اخلمينـي عام 1979".
وإثـر تـوقّف العـمليـة اإليــرانيـة،
وجدت الواليات املتحدة يف الصني

بديال لها.
كانت زيارة هنري كـسينجر السرية
إلـى الصني يف شهـر أبريل مـن سنة
1970 بدايـة لعالقـة استخـباراتـية
أميركية مع الصني، جرى فيما بعد

مأسستها.
ال شكّ أنه ال يـوجد بلد يف العالم،
باستـثناء الواليـات املتحدة، ميتلك
نظـام جتسس عاملـي املدى، وهو ما
يُثـبت أنّ احلجـة القـائلـة بـأنّ "كلّ
الــدول تـتجـسـس علــى العــالم"
خـادعـة؛ فـانـطالقـا مـن األقمـار
الصنـاعية، يف أواخـر اخلمسـينات
من القـرن املــاضي، وصـوال إلـى
البنيـة التحتية لـلشبكة العنـكبوتية،
بـالـشكل الــذي هي علـيه اليـوم،
دأبت واشنطن على تعصير معدّات
اجلـوسسة العـاملية لديهـا، لكن منذ
سقـوط النظـام االشتراكي يف بـداية

التـسعـينـات مت إجـراء حتـويـر يف
األهـداف، مع احلفـاظ علـى نفس
والــوظـيفــة وهـي: محــاربــة من
يتحـدى اقتصادا سـياسيا عـامليا بني
حول املصـالح األميركية. أما اليوم
فـالتهديـدات تأتـي من فاعلـني غير
حكــومـيني ومـن بلــدان أقلّ منــوا
مـصـممــة علـى اسـتغالل فـرص
لتحـقيق أربــاح أو اتّبـاع مـسـالك
تنموية بديلة، وخاصة من منافسني
يـنتمـون إلـى البلـدان الـرأسمـاليـة

املتقدمة.
ما عالقة التجسس باالقتصاد؟

هنـاك مظـهر اقتـصادي يتـعلق بهذا
الـتحــول االستـراتـيجـي ويخـصّ
ارتبـاط املـنظـومـة االسـتخبـاراتيـة
األميـركية بـالرأسمـالية الـرقمية يف
العقـود األخيـرة. ويف هـذا اإلطـار
يشير شيلر يف دراسته إلى أنّ سياسة
اخلـوصصـة املـستمـرة واملتضـافـرة
أدّت إلــى جعل التعـاقـد اخلـارجي
للتزود باخلـدمات أمرا روتـينيا، مما
حوّل وظيفـة كانت على مدى بعيد
وظيفة حكومية إلى مجهود مشترك
بـني الدولـة والشـركات اخلـاصة.
ومثلما برهن سنودن تغلغل مجمع
االسـتخبـارات األميـركيـة يف قلب
صنـاعة اإلنـترنـت. وعلى الـرغم
من أنـنا قـد ال نفتـرض أن مصـالح
أغلـب كبـرى شـركـات اإلنتـرنت
األمـيركية مـنصهرة أو متتـطابقة مع

مصـالح احلكومـة األميركـية، ليس
هنـاك من شك يف أن أغلـبها كـانت
متعاونة بشكل كـبير. وهناك سبب
وجيه لالعتقاد بـأن شركات "وادي
الـسيليكـون" )ميثل الـيوم العـاصمة
التقـنيـة للعـالم( شـاركت بـشكل
منتـظم، علـى األقل، يف جـزء من
بـرنامج جتـسس سـري للغايـة تابع

لوكالة األمن القومي.
وقـد أشـاد خـبيـر يف االتـصـاالت
العـسكـريـة بـالعالقـة الـوثيقـة بني
الشـركـات األميـركيـة ومــؤسسـة
األمن القـومي األميـركي "لتـسهيل
احلـصــول علـــى بيــانــات املــرور
واختراق مختلف األجهـزة الدولية
مـن قبل وكـالــة األمن القـومي" يف
عـام ,1989 وقـد تـواصلت هـذه
العالقـة الهـيكليـة. وبعـد حـوالي
سنــة، من تـســريبــات سنـودن،
اعترف مـدير وكـالة األمـن القومي
"أنّ غـالبيـة هذه الـشركـات ال تزال

تعمل مع الوكالة".
هل تضررت الشركات األميركية؟

تشيـر الدراسـة يف سياق آخـر، إلى
أنّ كـــشف سـنــــودن لفــضــــائح
التجسس أضاف عنصرا جديدا إلى
العوامل املنـاهضة لتحكم الواليات
املتحـدة يف اإلنتـرنـت. ففي ظـرف
بضعة أسـابيع من ظهور احلـكايات
األولــى عن بــرنــامج الـتجـسـس
تزايدت التـوقعات بإمكـانية إضرار

التـسـريبـات بـاملـبيعـات الـدوليـة
لـشركات التـكنولوجيـا األميركية.
ويف هــذا الــسيــاق كـتب املــديــر
التنفيذي لشركة "سيسكو للمعدات
الـتكنـولــوجيـة" يف مـايـو املــاضي
للرئيس أوبـاما ليحذر بـأنّ فضيحة
وكـالــة األمن القـومي تـسبـبت يف
تقــويـض الـثقــة يف الـصـنــاعــة
الـتكنـولـوجيـة األميـركيـة وقـدرة
الشركـات على توصـيل املنتوجات

إلى السوق العاملية.
وبالفعل عـمدت بعض الـدول إلى
تغيير سياساتهـا االقتصادية وهو ما
مثل تهـديــدا لشـركـات اإلنتـرنت
األميـركيـة. مثال اقتـرحت كل من
الـبـــرازيل وأملـــانـيـــا أن يــسـمح
للشـركات الـوطنـية فـقط بتخـزين
معلـومات عن مـواطنيهـا، كما أن
روسيـا كانت لـديها قـوانني يف هذا
االجتاه. وتخطط البرازيل واالحتاد
األوروبي إلنشاء كابل بحري لنقل
املعلــومــات لـيكــون بــديـال عن
االعتمـاد على الـكوابل األميـركية
لـلمــواصالت مــا بـني القــارات،
وأسندت الصفقة لشركات برازيلية
وأسبانيـة. ويف جانب آخـر حتدّثت
الــبـــــرازيل عــن الــتـخلــي عــن
"مـايكـروسـوفت أوتلـوك" لفـائـدة
منظومة رسائل إلـكترونية تستخدم

مراكز معلومات برازيليّة.
ردة الفعل اخلـاصـة بـالــسيـاسـة
االقـتصـاديـة هـذه ضـد رأسـاملـال

الــرقمـي األميــركي لـم تفتـر إلـى
اآلن، إذ منـعت أملـــانيــا يف شهــر
سبـتمبـر املـاضـي تطـبيق الهـواتف
الذكيـة املتعلق بتقـاسم التّـاكسي،
ويف الـصني حتـاول احلكـومـة دعم
الـشـركـات الـوطـنيـة عبـر وصف
معــدات وخــدمــات اإلنـتــرنـت
األميــركيـة بــأنهــا تهـديـد أمـني
واسـتبـدالهـا مبعـدات وخـدمـات

وطنية.
ما الذي كان يرمي إليه سنودن؟

يُقـال إنّ إدوارد سنـودن كان يـأمل
يف أن يشمل أحد تأثـيرات حتذيراته
"توفيـر الدعم الالّزم لـبناء إنـترنت
أكثر مساواة". فـسنودن من ثمّة لم
يكن يـأمل فـقط يف إشعـال شـرارة
النقاش حول حـقوق احلياة اخلاصة
والتـجسس، لكـن أيضا كـان يأمل
يف الـتأثيـر يف موضـوع خاليف معتم

حول بنية اإلنترنت غير املتوازنة. 
حيث كــانت تلك الـبنيـة دائمـا يف
صـالح الـواليـات املتحـدة. فمنـذ
التسعينـات من القرن املاضي بدأت
تظهـر معـارضــة متفـرقــة لهيـمنـة
الـواليات املـتحدة علـى اجملال، ثم
تكـثفت هـذه املعـارضـة بني سـنتي
2003 و2005 يف القمـة العـامليـة
حول مجتـمع املعلومات، ومجددا
يف سنـة 2012 أثناء اجتمـاع متعدّد
األطراف دعـا إليـه االحتاد الـدولي

لالتصاالت.
من جهـة أخـرى، عنـدمـا ظهـرت
تسـريبات سنـودن تصاعـد الصراع
حـــول احلـــوكـمـــة العـــاملـيـــة يف
اإلنتـرنت. وحسب مـسؤول كـبير
يف احلكـومــة األميــركيـة "فقـدت
الـواليات املتحـدة السلـطة املعنـوية
للحـــديـث عـن إنـتـــرنـت حـــرة
ومنفتحة"، جراء تلك التسريبات.

كيف جتسدت آراء املعارضني؟
بعـد احتجاج رئيـسة البـرازيل على
انتهـاكات وكالة األمن القومي أمام
جـمعيــة األمم املتحـدة يف سـبتـمبـر
2013 أعلـنـت الـبــــرازيل أنهـــا
ستستضيف اجتمـاعا دوليا ملراجعة
الـسيـاسـات اخلـاصـة بـاإلنتـرنت
الـعاملية واملـتمركزة حـول الواليات
املـتحــدة. وحتقـق ذلك يف أبــريل
املـاضي حـيث انتـظم مـؤمتـر "نـات
مـونديـال" يف ساو بـاولو ضمّ 180
مـشــاركــا ميـثلـــون احلكــومــات
والشـركات واملـنظمـات األهلـية.
وقد شـهد املؤمتر تبـاينا يف املواقف،
فلم تـوافق كـلّ من روسيـا وكـوبـا
علـى الـوثيقـة اخلتـاميـة، وطـلبت
الهنـد مزيـد التشـاور مع احلكـومة
للموافقة، أمّـا التنظيمـات الناشطة
-وخاصـة ائتالف النـات العادل-
فكــرّرت الـتــزامهـم بــاسـتعــادة
اإلنتــرنـت من حتــالف مـصــالح
الـشـركـات والـواليــات املتحـدة،
وهـي نظـرة تتـردّد اآلن أصـداؤهـا

على الصعيد الدولي.
خالصـة القــول، تفيـد الـدراسـة
Agence" الــصــــادرة مبـــــوقع
 ”Globalبوجـود صراع هيكلي
يزداد عمقا حول شـكل الرأسمالية
الرقمـية والسيطرة عليها. حيث أنّ
االنتقـادات املـوجهـة ضـد هيـمنـة
واشـنطـن وسيـاسـات الـشـركـات
األميــركيــة يف مجــال اإلنتــرنت
اكـتسـبت زخمـا متـزايـدا، بيـد أن
الـواليـات املتحـدة مـصممـة علـى

جتديد هيمنتها العاملية.

واشنطن ال تتورع عن التجسس على العالم وهي ماضية يف جتديد هيمنتها
عني وكالة األمن القومي األميركي تتجسس يف كل مكان
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بعـد ساعـات من املـواجهات وصل
املـتظـاهـرون إلـى مـبنــى البـرملـان
وأضـرموا الـنار فيه، بـاإلضافـة إلى
مـبنـى الـتلفـزيــون ومنـازل بـعض
قـيادات نـظام كـومبـاوري، وسقط
أول قتـيل أمام منـزل شقيق الـرئيس
فرنسـوا كومبـاوري؛ قبل أن يتوجه
املتـظاهـرون نحـو القصـر الرئـاسي

بحي "واغا 2000" الراقي.
املفـارقة التي أذهلـت أغلب املراقبني
هـي أن كومـباوري لـم يغادر قـصره
ذلك اليـوم، حـيث اسـتقبل ممـثلني
عن احلـشــود الـتي تـعتــصم أمــام
القـصر، ودخل معهم يف مفاوضات
إلقناعهم بأنه سحب مشروع تعديل
الدستـور من البـرملان، وأنـه لم يعد
ينوي البـقاء يف السلـطة، كمـا أبدى
استعداده لفـتح حوار مع املعارضة،
قـبل أن يـطلـب من الــوفـــد إقنــاع
اجلمـاهيـر الغـاضبـة بـالعـودة إلـى
منازلها واحلفاظ على أمن واستقرار
البالد؛ وكـان كــومبـاوري يــراهن
علـى خبرته يف التفـاوض، وتاريخه
امللـيء بــــالــتفـــــاوض والعــمل
الدبلـوماسي الـشاق، غيـر أنه فشل

يف إقناع مواطنيه بالهدوء.
يف اجلانب اآلخر من املـشهد أقدمت
بعـض قيـادات حـركـة "املـكنـسـة
الوطنيـة" على خطـوة غير مـتوقعة،
حني توجهوا إلى قيادة أركان اجليش
وطلـبوا مـن الزعـامات الـعسكـرية
حتـمل مسـؤوليـاتهـا ملنع "حـمام دم"
أمــام القـصــر الــرئــاسـي، ووقف
عمليـات نهب واسعـة يف العاصـمة

واغادوغو ومدن كبيرة أخرى.
املــوقف الــذي اتخــذته الـقيــادات
الشـبابـية بـرره الصـحايف الـفرنـسي
بـرينـو جـافـريه، اخملـتص يف شـؤون
بـوركيـنا فـاسو ومـؤلف كتـاب عن
حياة تـوماس سـانكارا، بـالقول إن
"اجليش هو املؤسسة الوحيدة املنظمة

واملتماسكـة يف البالد، خاصـة كتيبة
احلرس الـرئاسي التي اسـتطاعت أن
تظهـر بقوة وجتـبر بقـية اجليـش على
االلتحــاق بهــا وقيـادة الـبالد بعـد
الفــــراغ الــــذي خـلفـه سقــــوط
كــومبــاوري"، قـبل أن يـضـيف أن
"القيادات الشبابـية واجهت اتهامات
بـبيع كفـاح الـشعب، ولكـن اتضح
أنهـا كانـت مصيبـة يف موقفهـا حيث
بدأت الفوضى وكان ال بد من عودة
الهـــدوء مـن أجل الـتقـــدم نحـــو
األمـام".ويف السـياق نـفسه، يـؤكد
الـصحــايف الفــرنــسي جــافــريه أن
"قيــادات املكنـسـة الـوطـنيـة كـانـوا
يعـتقــدون أنـهم مـن أطلق شــرارة
الفوضى ويجب عليهم لعب دور يف
عـودة الهـدوء، لـذا جلـسـوا لعـدة
سـاعـات مع املقـدم إسحـاق زيـدا،
املسؤول الـثاني يف احلرس الرئاسي،
قبل أن يـرافقـوه إلـى سـاحـة الثـورة
حيث قرأ بيانه الـشهير الذي أسهموا
يف كتــابـته، أمــام عـشــرات آالف

املتظاهرين املتحمسني".
املعارضة الهشة

منـذ تلك الـلحظـة بـدأ املقـدم زيـدا

ميـسـك خيـوط الـلعبــة ويتـضح أنه
الـرجل القـوي اجلـديــد لبـوركـينـا
فاسو، خاصة بعد اختياره من طرف
املؤسـسة العـسكريـة ليـدير املـرحلة
االنتقـالية، فبدأت مخـاوف الشباب
من طموحـات العسكـريني للبقاء يف
الـسلطـة رغم تعهــدهم بتـسلـيمهـا
للمـدنـيني أمــام ضغـط اجملمـوعـة
الدولية؛ لكن املـراقبني يرجحون أن
العسكـر سيسلمون السلطة للمدنيني
ولو شكـليا، فـالطبقـة السيـاسية ال
تزال هشة وغير متماسكة، ويشكك
الكـثيـرون يف قــدرتهــا علـى إدارة

مرحلة انتقالية ناجحة.
الـصحايف الفرنسـي اخملتص يف الشأن
البـوركينـي يؤكـد أن "تأخـر أحزاب
املعارضة يف مواكبتها لسير األحداث
املتسارعـة كشف عجزهـا عن تقدير
املوقف وتوقع سير األمور، لقد كان
الـشبـاب والنقـابـات أكثـر حـركيّـة
وديـنــامـيكـيــة مـنهــا"؛ ويـضـيف
"املعـارضـة تعــاني نـقصـا كـبيـرا يف
الشعبية، خاصة أنها منذ االنتخابات
الـتشـريعيـة األخيـرة وهي تقـاد من
طـرف شخـصيـات من الـيمني كـان
أغلـبهــا مـن املقــربـني مـن نـظــام

كـومبـاوري يف مـراحل عـديـدة من
حكمه، وبـالتـالـي لم تتـمكن هـذه
الشخصيات من كسب ثقة الشباب؛
أما األحزاب الـيسارية املتـشبعة بفكر
توماس سـانكارا فتمزقها الصراعات
الـداخليـة، وحتـاول هـذه األحـزاب
مـنذ فتـرة أن تتوحـد لتعيـد جزءا من

قوتها اجلماهيرية املفقودة".
وضعيـة أحـزاب املعـارضـة الهـشـة
جعلت املـراقبني يتسـاءلون عن مدى
جـاهـزيتهـا لتـسلـم احلكم وتـسييـر
البالد؛ سـؤال يـجيب عـنه البـاحث
املـــوريتــانـي اخملتـص يف الـشــؤون
األفــريقيـة إسمــاعيل ولـد يعقـوب
بـالقول إن "بـوركيـنا فـاسو سـتواجه
صعـوبـات يف الفتـرة االنتقـاليـة ألنه
حتـى اآلن ال توجـد شخصيـة محل
إجماع، حتـى املعارضة شخـصياتها
ليست محل إجـماع، فهي يف أغلبها
مـن أصدقاء األمس القـريب للرئيس
اخمللوع كـومباوري، بـاإلضافـة إلى
بعـض العـسكـريـني املتقـاعــدين؛
املعارضة متهالكة ومتآكلة بسبب 27

عاما من الديكتاتورية".
يف غضـون ذلك، يـؤكـد إميـانـويل
بيث، السفيـر الفرنسي الـسابق لدى
بـوركـينـا فـاسـو، أنه "ال شك يف أن
قادة األحزاب الـسياسية املعارضة لم
يتمكنـوا من تقييم الـوضع والتفاعل
معه بـســرعــة، وذلك مــا يــؤكــد
شكـوكي يف أن هـذه املعارضـة متلك

مشروعا سياسيا حقيقيا".
نفــس الـــرأي يـــدعـمه الـبـــاحـث
املوريـتانـي املقيم يف بـوركيـنا فـاسو
إسماعيل ولـد يعقوب حني يقول إن
"العسكـر قد يكون صمـام أمان لهذه
املعارضة حتى ترتب أوراقها ويتضح
مـيزان القوى داخلهـا، لكن الصورة
قامتة وستـبقى كذلك إلى نهاية الفترة
االنتقاليـة". ويضيف ولد يعقوب أن
"التركـيبة اإلثـنية والـدينيـة لبوركـينا
فـاســو مختلفـة عنهـا يف الـكثيـر من
البلدان األفـريقية، فهـي تركيبـة غير
قابـلة لالنـفجار ألن هـنالك تـناغـما
ومتازجا بني املـكونات االجتـماعية،
فتجـد رجال مسـيحيا اسـمه محمد،
وآخر مـسلما اسمه أوغـستني؛ حتى
الـرجل القـوي اجلـديـد يف بــوركينـا
فاسو املقدم إسحـاق زيدا ينحدر من
قبيلة املـوسى وهو مسلم، وابن عمه
الــرئيـس اخمللــوع بليـز كــومبـاوري
مسـيحي كـاثـوليـكي؛ هكـذا تبـدو
احلـالة البـوركينيـة توحي بـشيء من

العافية واجلنوح نحو السلم".
ويف ظل الهدوء الشعبي الذي أعقب
اإلطاحـة بحـكم بليـز كومـباوري،
بـدأت اجملموعـة اإلقليـمية والـدولية
تتحرك ضـد العسكـريني يف بوركـينا
فــاســو، ويف هــذا الــسيــاق يـعلق
الصحـايف الفـرنـسي بـرينـو جـافـريه
ويقـــول "منــذ سقـط كـــومبــاوري
واجملموعـة الدوليـة تصـدر البيـانات
شديـدة اللهجة تطـالب بعودة احلكم
للمـدنيني، ممـا يجعلنـا نتسـاءل عن
سبب هذه اليـقظة املتأخرة. ألم يكن
كــومبـاوري بــالنـسبـة لـهم )رجل
الـسالم( مـع أنهم كـانــوا يعـرفـون
مـاضـيه غيـر املـشـرف يف احلـروب
البشعـة بسيـراليون وكـوت ديفوار،
ودعــمه الـــــواضح والــصـــــريح
للمـتمـردين يف مــالي" لكـن األكثـر
بشـاعـة هـو دوره القـوي يف احلـرب
األهليـة يف لـيبيـريـا، وقـد ذُكـر اسم
كــومـبــاوري عــدة مـــرات خالل
محاكـمة تشارلز تـايلور، فهل ميكننا
أن نتـساءل عن محـاكمة كـومباوري

لكشف ماضيه الغامض؟

These Are The Four Most Likely Out-
comes To The War In Syria..From Pg 46

االستعدادات لبناء الهيكل الثالث مستمرة
بدعم حكومي  ..بقية ص  23

تتضح معالم هـذا التحول املتفـاقم إذا ما أخذنـا يف احلسبان أن أوسـاطا مهمة من
املؤسـسة احلـاخامـاتيـة واملدارس الـدينـية يف إسـرائيل بـاتت تتـعامل مع الـفكرة
وتؤيدهـا بشكل جارف أو مشروط وجزئي، بعدمـا كانت تعتبر ذلك أمرا محرما

وفق الشريعة اليهودية.
ويتجلى خـروج الفكرة من مـرحلة التخيالت واألحـالم ملرحلة البـدء بإجراءات
عمليـة عبر نـشاط 27 جمـعية تعنـى بالهيـكل الثالث، بـازدياد عمليـات اقتحام
اجلمـاعات الدينيـة للحرم القدسي والقيـام مبمارسة شعـائر دينية تـبلغ حدّ التبرك
بـاملكـان. ووفق معـطيـات االحتالل يـدخل احلـرم القـدسي نحـو عشـرة آالف

يهودي كل عام لكنهم مينعون من الصالة قانونيا أيضا.
بيـد أن اخملفي اليوم أعظم وأشد خـطورة، كمّا وكيفا، حيـث يكشف تقرير )عير
عـميم( أن أوساطا دينية وسيـاسية تعمل مبنهجية وعالنـية وبدعم حكومي مادي
ومعنوي سخي من أجل تقصير الطريق بني فكرة الهيكل الثالث )الذي يأتي بناءه

بالضرورة على حساب األقصى( وبني تطبيقها الفعلي.
بـني هذا وذاك، كـان )موتـيف( الهيكل املـزعوم حـاضرا بـاستـمرار يف أدبـيات
الصهـيونيـة التي سعت لـدغدغـة عواطف الـيهود وتنـمية حـنينهم لـلبالد لدواع

سياسية يف سياق النسج غير املتردد لألساطير.
بقرة حمراء

مع ذلك تستـبعد )عير عـميم( مصادقـة نتنياهـو على إجراء أي تغـيير يف الواضع
الـراهن اآلن بسـبب الضغط الـدولي الكبيـر وتخوف اجلـهات األمنيـة من اندالع
مـواجهات عنيفة. لكنها تـعتقد أن احلديث يدور عن مشـروع طويل األمد يستند
لفكرة "اخلطـوة خطوة" يف انتـظار اللحظـة املناسـبة لتطـبيق اخملططـات. ولذا فإن
جمعيات يهودية تعمل بشكل متواصل لتحضير كل ما يلزم من أجل بناء الهيكل
من أدوات الطقـوس املقدسـة لكنها مـا زالت تبحث عن بقـرة حمراء اللـون كما

تقتضي التقاليد اليهودية.

This would lead to a con-  
stant level of violence
between the various rebel
factions, with ISIS emerging
as the strongest force in the
region. 
 This is the worst possible
outcome for Iran and Hez-
bollah.
 Iranian influence in the
region would decline with
the loss of a trusted proxy,
and a weakened Hezbollah
would likely come under
attack from a number of fac-
tions in Lebanon. At the
same time, ISIS would plan
terror plots from its safe
haven while possibly carry-
ing out ethnic cleansing
against Syria's Alawite
minority. 

A Negotiated Settlement 

A negotiated settlement is
the least likely to occur of
these scenarios. This out-
come would rely upon the
resumption of now-
suspended peace talks and
the creation of an inclusive,

non-sectarian government in
Syria consisting members of
the Assad regime and mem-
bers of the various rebel fac-
tions. 
In all likelihood, the settle-
ment would provide for safe
passage out of Syria for
Assad and his family —
which means it would
require a host nation to offer
him asylum. It would mean
creating an entirely new
national government with an
inclusive military that
involved Sunnis at the high-
est levels. This military
would then have to turn
against ISIS and the Nusra
Front to secure Syria's terri-
torial integrity. 
Both the US and Iran would
likely have to work in 
 conjunction to deploy mil-
itary trainers to create the
new national army. The Gulf
States would likely support
this outcome but may have
trouble cracking down on
donors to violent jihadist
groups operating in the
country. 
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النفايات النووية ..خطر داهم على االنسان والبيئة

وهــذه العنـاصـر املـشعــة تفقـد
مقـدرتها على اإلشـعاع مع الزمن
حـيث تتحول إلـى عناصـر أخرى

غير مشعة.
نصف العمر

والفتـرة الـزمنيـة الـتي يفقـد فيهـا
عنـصــر مــشع نـصف نـشــاطه
اإلشعـاعـي يطلـق عليهــا "نصف
العمر"، وهـذه الفترة تـتراوح بني
أجـــزاء مـن الـثـــانـيـــة وماليـني
السـنوات، حـسب نـوع العنـصر

املشع.
فعـنصـر البلـوتـونيـوم يـبلغ عمـر
الـنـــصف لـه 24 ألف سـنــــة،
وعـنصـر الـراديـوم 1600 سنـة،
وعـنصـر الـسيـزيــوم 30 سنـة،
وعنصـر السـترونـيوم 28 سـنة،
وعـنصـر البـزمــوث 20 دقيقـة،
ويقــاس الـنــشـــاط اإلشعــاعـي
للـعنــاصــر بــوحــدة كــوري أو

بكريل.
وتقــسم املــواد املـشعــة حــسب
نشاطهـا اإلشعاعي إلى مواد ذات
نشـاط إشعاعـي منخفض طـويلة
العمر كـالبلوتونيوم - 239، وال
يــؤدي تعـرض اإلنـســان وبقيـة
الكائـنات احليـة األخرى لهـا إلى
أضـرار فـوريـة، إال أن تـأثيـرهـا
اإلشعــاعي يـظهــر علـى املـدى
الـزمـني الـبعيـد نـسـبيـا، ومـواد
أخرى ذات نشاط إشعاعي مرتفع
قـصيـرة العمـر كـالـستـرونيـوم -
90، ويــؤدي التعـرض لهـا إلـى
إحلاق أضرار بليغة باخلاليا احلية.
إن الـنفايات املشعة التي تنجم عن

النشاطات النووية تكون يف العادة
خطـرة، سـواء كــان مصـدرهـا
عسـكريـا أو مدنـيا، كـالنفـايات
الناجمة عن استعمال املواد املشعة
ألغـراض طـبيـة تــشخيـصيـة أو
عالجيــة، أو النفـايـات املـشعـة
الـناجمة عن مـراكز األبحاث، أو
عـن املفــاعـالت النــوويــة بعــد
استنفـاد الوقود النـووي، وغيرها
من املـصــادر، ممــا يـحتـم علــى
الدول واملؤسـسات املعنية، اتخاذ

تدابير وقائية صارمة.
ويؤدي التعرض لإلشعاع الصادر
من العناصر املـشعة ونفايـاتها إلى
إحلـاق أضـرار بـليغـة بـاإلنـسـان

والكائنات احلية األخرى.
ومـن بني تلك األضـرار اإلصـابـة
بفقـر الـدم وتثـبيـط عمل اجلهـاز
املناعي يف اجلسم واإلصابة مبرض
الــســرطـــان والعقـم وحــدوث
حتــورات يف اجلـينــات الــوراثيــة

وتشوهات خلقية لألجنة.
ويـعتمـد الـتخلص مـن النفـايـات
النوويـة على نـوع تلك النفـايات
واإلشعـــاع الــصـــادر عـنهـــا،
فالنفـايات النووية خفيفة اإلشعاع
كتلك املستخـدمة يف املراكز الطبية
واخملتـبرات الـعلميـة تكـون قليـلة
الضـرر بـسبـب انتهـاء نـشـاطهـا
اإلشعاعـي، ويتم التخلـص منها

بدفنها يف مواقع خاصة.
أمـا النفـايـات النـوويـة متـوسطـة
الـنــشـــاط اإلشعـــاعـي وقــطع
املفاعـالت النووية كأنـابيب تبريد

تلك املفـاعالت والـتي تعــرضت
إلشعـاعـات عــاليـة، فـيتـطلب
التعامل مـعها اتخاذ تـدابير وقـائية
خـاصة حلـمايـة املتعـاملني مـعها،
كـارتـداء مـالبس خـاصـة وأقنعـة
واقيــة، وتــدفـن يف العـــادة تلك
النفـايـات بعـد تـغطـيتهـا بـطبقـة
سميكـة من اإلسمنـت املسلح ملنع

تسرب األشعة منها.
وقد اعتمدت عدة طرق للتخلص
من النفـايات النووية ذات املستوى
اإلشـعاعي املـنخفض واملتـوسط،
ومنهـا خلـط تلـك النفـايـات مع
اإلسمـنت وحتــويلهـا إلــى كتلـة
صلبـة، ثم تـوضع يف أسطـوانات
حـديديـة مقاومـة للصـدأ والتآكل
وتتحمل الضغط واحلرارة ومطلية

باخلزف املانع لتسرب املاء.
وتخـــزن تلك األسـطــوانــات يف
احمليطات عـلى عمق يتجاوز أربعة
كيلـومتـرات بعيـدة عن الشـواطئ
مـسافة ال تقل عـن مائة كيـلومتر،
وقد اتبعت هـذه الطريقة منذ العام
1949، حـيـث ألقـي أكـثــر مـن
6000 أسطـوانة حـديديـة حتتوي
علــى نفــايــات نــوويــة يف عــدة

محيطات من العالم.
البيئة

ويبـني املتخصـصون يف هـذا اجملال
أن حتلل مـثل تلـك األسطـوانـات
يتـطلب فتـرة زمنيـة طـويلـة، ويف
حال حتـررت املواد املـشعة، فـإنها
سـوف تختلـط مع ميـاه احمليطـات

ويخـتفي تــأثيـرهـا إلـى حـدود
مستوى اإلشعاع الطبيعي.

إال أن هـذه الطرق املتـبعة انتقـدها
بعــض الـعلـمـــاء والـبـــاحـثـني
واملدافـعني عن البيـئة، خصـوصا
أن كائـنات حـية بـحريـة ميكن أن
تكـون قريبـة من تلك النفـايات،
فتعــالت األصـوات احملــذرة من
خطـورة االستمـرار يف إلقـاء مثل
تلك النفـايات يف امليـاه خصـوصا
تـبعـــات ذلـك علـــى األجـيـــال

القادمة.
أما النفايات النووية ذات املستوى
اإلشعــاعـي املـــرتفع فـيـتـطلـب
التخلـص منهـا اتخـاذ إجـراءات
صـارمة وعمليات معـاجلة دقيقة،
تهـدف إلـى استخالص مـا ميكن
من الـوقــود النـووي وتـخصـيبه
إلعــادة اسـتخــدامـه، والبـــاقي
يخلـط مع اإلسمـنت ويـوضع يف
أسطـوانـات حـديـديـة ويـدفن يف
بـــاطـن األرض علـــى أعـمـــاق
سـحيقــة أو يف منـاجـم مهجـورة
وبعيـدة عـن امليـاه اجلـوفيـة بعـد
إحـاطـتهـا بـطـبقــة من أكــسيـد
املغـنيسيـوم الذي يعمـل على منع
تآكل أسطـوانات احلـديد احلـاوية

على اخمللفات النووية.
ويلـجأ اخلـبراء أيـضا أحـيانـا إلى
استبدال طـبقة أكسـيد املغنيـسيوم
بخليـط من البـازلت واجلــرانيت
والـطمـي، ورغم فعــاليـة هـذه
الـطريقة يف التخلـص من النفايات
النـوويـة،  يخـشــى من تعـرض
منطقة الدفـن النووية إلى الزالزل
والـبراكني التي قـد تؤدي إلى دفع

تلك النفـايات اخلطـرة إلى سطح
األرض وحـدوث تلوث إشعاعي

يف تلك املناطق.
يذكر أن فـرنسا، الرائدة يف مجال
استغالل الـطاقـة النـووية إلنـتاج
الـكهرباء، طورت طـريقة مبتكرة
للتخلـص من النـفايـات النـووية
عــاليـة اإلشعـاع، حـيث تخـلط
تـلك الـنفــايـــات مع الــزجــاج
ومعـاجلة اخللـيط للحصـول على
كتلـة صلبـة زجـاجيـة ال تسـرب
اإلشعـاعــات الضـارة، وتعـرف
هـذه الطـريقـة بتـزجيج اخمللـفات
النوويـة، والهدف منهـا احلصول
علـــى كــتل صلـبـــة بـــوزن 20
كيلوغرامـا ال تسرب اإلشعاعات
الضارة ومقاومة لعوامل التعرية،
وتوضـع تلك الكتل يف حـاويات

معدنية لتدفن يف قاع احمليط.
كـــذلـك ميكـن الـتـخلــص مـن
النفايات النـووية عالية اإلشعاع،
بتعـريضهـا لضغـط مرتـفع جدا،
لتحويلها إلى كـتلة عالية الصالبة
حتاط بـأسطوانـات من اإلسمنت
ثم تـوضع يف أسطوانات حـديدية
لتـدفن يف حفـر عمـيقة يف مـناطق

خاصة مستقرة جيولوجيا.

_________
* كاتب علمي متخصص يف
هندسة تكنولوجيا الصناعات

الكيميائية

أمجد قاسم *
منـذ احلرب العـاملية الـثانيـة وحتى
يــومنـا هـذا أدى اسـتغالل بـعض
املواد والعناصـر ألغراض نووية،
ســواء يف اجملــاالت الــسلـميــة أو
العـسكـريـة، إلـى تـراكـم كميـات
كبيرة من النفايـات النووية اخلطرة
التي تشكل تهـديدا حليـاة اإلنسان

واستقراره ولكل عناصر البيئة.
ويعـد اسـتغالل املـواد املـشعـة يف
املفـــــاعالت الــنـــــوويـــــة مــن
االستخدامـات الهامـة لها، حيث
يعتمد عـليها كثيـر من دول العالم
إلنـتاج الـطاقـة الكهـربائـية، كـما
تــستغـل تلك املفــاعالت إلنتـاج
عناصر ومواد ذات نشاط إشعاعي
الستخـدامها يف عـدد من اجملاالت
البحـثيـة والـصنــاعيــة والطـبيـة

وغيرها.
إال أن استغالل املـواد النـوويـة يف
اجملــاالت الـســابقـــة تنـجم عـنه
مخلفـات تعرف بـالعوادم الـنووية
أو النفـايات النووية، والتي تعرف
بـأنها كل مـادة نوويـة مشعـة تبقى
بعد أداء الغرض الذي وجدت من
أجله، أو تلك املــواد التي انـتهت

صالحيتها احملددة الستعمالها.
ويلجأ املتخـصصون يف هـذا النوع
مـن النفـايـات إلـى إضـافـة املـواد
واألدوات الــتــي اســـتعـــملــت

لألغراض النووية مباشرة.
وتعرف املواد املشعة بأنها كل مادة
كيميـائية موجـودة يف الطبيعة أو مت
اصـطنـاعهـا يـنبعـث منهـا إشعـاع
يخـتلف مقداره من مادة ألخرى،
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ثقافات  وعادات لم تسمع بها من قبل : غرائب وعجائب  القبائل  حول العالم 
 * غرائب وعجائب  قبائل
الكالش الوثنية يف باكستان

وجـود هـذه القبـائل ذات الـطبـاع
واملعـتقـدات اخلـاصــة يف املثـلث
الـواقع بني بـاكستـان وأفغانـستان
وطــاجكـستـان يحـكي تـاريخـاً
يتحـدث عن دالالت حيـث أنهم
كمـا يقـولـون الـبقيـة البـاقيـة من
أحفـاد اإلسـكنــدر األكبـر وقـد
حكمـوا هذه املناطق قـروناً عديدة
قبل ذوبـانهم بـالتـرحال والـتنقل

حينا وبتغيير املعتقدات حيناً آخر
قبائل الكالش من بقايا اإليريانيني
الذيـن قدمـوا من آسيـا الوسـطى
ومـنـــاطق أخـــرى مـن الـبحـــر

الكاريبي 
غــرائب عـاداتـهم :  االحـتفـال
الــذي يُعلـن فيـه عن بــدأ فـصل
الربيع يعد من أبرز احتفاالت هذه
القبــائل، يبــدأ االحتفـال بقـرع
الـطبـول إيـذانــا ببـدايـة الفـصل
ولدعوة الناس للمشاركة يف بهجة
االحـتفــال.. ومـن بني مـــراسم
االحتفـاالت يقوم عـدد من رموز
الكالش الـذين يـنعمـون مبكـانـة
دينية خاصة مبحاكاة الشيطان بلغة
ال يـفهمهـا سـواهم مـستخـدمني
الفــأس والعـصــا للـتعـبيـــر عن
متسكهم مبعتقداتهم، االحتفاالت
بـاتت مغـناطـيسـاً يجلـب السـياح
األجانب كمـا يجلب قائمني على
بعثـات دبلـومـاسيـة يف بـاكـستـان
حـيث ال يقف دور بـعضهـم عنـد
حـد املشاهـدة بل يتجاوزون ذلك

إلى املشاركة يف الطقوس. 
احتفاالت الكالش تنتهي بعد أيام
ثالثـة من بــدايتهـا تنـتهي بعـودة
الـشباب املبتهج وقـد قرر االختيار

والفتاة األجمل ملَن يدفع أكثر
وعلى الـرغم من تـواضع مالبس
رجـال قبـائل الكالش وارتـدائهم
رمـوز تقليـديـة فقط فـإن الـوضع
يختـلف بالـنسبـة للنـساء اللـواتي
يرتدين أثواب سوداء يعكفن على
تـزيينها عام كـامل بكل ما جتود به
أيـد احلاكـة من خيـوط ويجـود به
البحـر من محار، رقـصة تقليـدية
للنـســاء تتـشـابـك فيهـا األقـدام
واأليـدي تــؤديهــا النـسـاء تـارة
وتـشتـرك فيهـا مع الـرجـال تـارة
أخـرى، هـذه الــرقصـة من أبـرز
تقاليد احتفـاالت الربيع، حلقات
الـرقص متثل حفل للتعارف يختار
يف نهــايـته الــشبــاب شــريكــات
حياتهم وال توجـد قيود اجتماعية
صـارمـة لـدى هـذه القبـائل علـى
الــرغم من وجـودهـا علـى أرض
إسـالميــة تــاريـخيــاً فــإذا أرادت
إحدى النـساء تـبديل زوجهـا فما
على الزوج اجلديد سوى تعويض
الـزوج الـســابق ضعف مــا دفعه
مقـابل التنـازل عن زوجته له بكل
بساطة ودون حساسيات أو قيود،
حالة تبدو كالبيع والشراء غير أنها
تـبقى تقليـد عن هذه القـبائل لكن
هنــاك طــرق أخــرى للــزواج ال

تختلف كثيرا عن ما هو شائع.
وهم يقولـون عن أنفسهم : نحن
مستقـيمون ال نقتل وال نسرق وال

نزني ونحن أناس أبرياء.
هذة القبائل فـيها ستة عـشر معبدا
مـتهالكـة والتي تـرمز يف غـالبيـتها
للطبيعة وال يسمح للنساء بدخول
هذه املعابد إال استثناء ووال يوجد

من يفسرذلك .
دفن املوتـى : لم يسـتفد الكالش

مـن قصة الغـربان يف دفن مـوتاهم
فهم يقومون بإلقاء أجساد موتاهم
يف الهــواء الـطلق أو يف تــوابـيت
مفتـوحـة بعـد تـأديتهـم لطقـوس
ومـراسم وأدعيـة راقصـة فتـذهب
اجلثث طعام للجوارح واحليوانات
البريـة الضالـة، الدجـاج والبيض
واملـرأة رمـوز للـشــر عنــد قبـائل
الكالش وإذا ما حـاضت املرأة أو
نفسـت فإنهـم يعزلـونها يف غـرفة
محكمـة اإلغالق يف املنازل لـستة
أيـام متـواصلـة تنتقل بـعدهـا إلى
غرفة مشـابهة على النهـر تخترقها
امليـاه الثلجية للتطهر قبل استئنافها

حياتها الطبيعية من جديد
قصة اسالم أبرز راقصي الكالش

يـحكــى قـصـــة اسالمه فـيقــول
:رأيت والــدي املتــويف يف املنـام
وهـو ينطق بكلمـة التوحيـد وبيده
وردة جـميلـة فـطلـبتهــا منه لـكنه
رفــض وأصــــر علـــى أن أنــطق
بـالـشهـادة وملـا رفـضت غـضب
بـشــدة ثم كـررت الـطلب وكـرر
الشرط حينها استيقظت على أذان
الفجــر واغتــسلت وذهـبت إلـى
املــسجــد ألعلـن إسالمـي وقــد
تعـرضت لتعـذيب شديـد أفقدني
بصـري من قبل أسـرتي كي أرجع
عن ديني.كمـا يقول ان مـا يؤرقه
هو إنقاذ أبنـاء بلدته مما هم فيه من

شرك باهلل .
* قبيلــة يف تايلنــد تذبـح الفتيات

من أجـل البقـاء 
ويف عقيدتهم ياتوا بفتاة ال يتجاوز
عمـرهــا االربعـة عـشـر عـامـا
وشـرطهم ان تكـون جميلـة وغير
مـرتبـطة  ويف يـوم من أيـام السـنة
يقدمـوها قـربانـا إلى آلهـتهم من
أجل البقـاء واحلفـاظ علـى حيـاة
اآلخريـن وشفائهـم من االمراض

... الخ
أما الـطريقـة التي تتـم فيها عـملية
تقــدمي القــربــان إلــى اآلله فـهي
كالتالي : جتتمع القبيلة أمام املعبد
وياتـوا النـاسكني بـالفتـاة ومن ثم
يعرونهـا من مالبسهـا ويضعـونها
علـى مـنضــدة من اخلـشب أمـام
اجلميع ويـغسلـونهـا ويطهـرونهـا

حـسب معتقـداتهم ومن ثـم تذبح
الفتــاة من النحـر وينـتظـرون إلـى
يصفى دم القربان يف وعاء وبعدها
يـشـرب هــؤالء القــوم من دمهـا
ويتركون الـفتاة أمام املـعبد إلى أن
تتعفـن ويتحلـل جسـدهـا وتبقـى
حتـى يأتـي دور القربـان التـالي يف

السنة القادمة .
* قـبيلـة جـوبـيس : رجـال هـذه
القبيلة ال يحبـون ثرثرة النـساء لذا
فــإنهـم يجبـرون نـســائهـم عنـد
الزواج بثقب لسـانها حيث يوضع
فيه حلقة مستـديرة كخامت اخلطوبة
ويــوضع يف احللقـة خـيط طـويل
ميـسك الزوج طرفه فـإذا ما ثرثرت
وأزعـجت زوجهــا يكـفيه بـشـدة
واحــدة من هــذا اخليـط أن يـضع

حداً لثرثرتها وكثرة كالمها!!!
* قبـيلة الهـوثنثـوت:فتيـات هذه
القبيلـة يضع ضـفائـرهن الـرفيـعة
أمام أعينهن حتى يصنب باحلول!!
فـــاحلـــول يف نـظـــرهـن أســـاس

اجلمال!!
* قـبيلـة الهـوريـدو:يـعتبـر شعـر
املـرأة عـورة، وال يجـوز إظهـاره
فإذا ما أظهرت املرأة شيء منه أمام
النـاس أو خلعـت غطـاء رأسهـا،
فكـأنهـا قد حـكمت علـى نفسـها
باملـوت، وعلى الفـور يصـدر أمر

القتل !!!
* قبائل الكـبسنجيـة: عندمـا تلد
املـرأة يف إحدى قبـائل الكبسـنجية
يف كينيا تلزم كـوخها ثالثة أيام إذا
كان املولـود أنثا!! وأربـعة أيام إذا
كان ذكـراً،كذلك فـإنها جتبـر ملدة
ستة أيـام بعدم ملـس أي شيء،أما
بخصـوص الطـعام فـإنهـا تتـناول
طعامهـا بطرف عصـا!! ويف اليوم
الـســابع حتلق رأسهـا وتعـود إلـى

حياتها!!
* يف موريتانيا  دوله عربية :

حـيث أغـرب الـطبـائـع وأعجب
العادات!! أم الزوجـة ووالدها ال
يحـضران عرس أبنـتهما !! وليس
األمـر عنـد هـذا احلـد بل يتجـاوز
هذا بكثير فإن الزوج مينع من رؤية
والد ووالدة زوجته مدى احلياة !!
ولــــو دخل يف مـجلـــس وكــــان

أحدهمـا موجود فـإنه يخرج على
الفـور!! وهذا مـن شدة احلـياء!!
وهـذه العادة يبدو أنها مأخوذة من
الـزنـوج حـيث تـكثــر مثل هـذه

العادات يف غرب إفريقيا !! 
املرأة املوريتانيـة هي املسيطرة، بل
إن اقـتصــاد البلـد بيـد النـسـاء!!
وأصـبح من الـطـبيعـي أن يكـتب
بعقد الـزواج  ال سابقة وال الحقه
!! يعني تشترط املرأة يف الزوج أن
ال يكـون قـد تــزوج وال يتـزوج
ثــانيــة!! ومن الغـرابــة أيضـا أن
املوريتـانية ال تخـدم الزوج بل هو
يخـــدم نفــسه!! وال تـنجـب له
سوى طفلني على األكثر هذا عند
العــرب * قبــائل الـسـنتـال: يف
السنغـال يطلق على العازب الذي
يقــدر علـى الــزواج وال يتـزوج
وصف  ال رجل  وتضعه يف مـرتبة

بعد اللصوص أو السحرة!!
* قبـائل الــرورو: تبـدأ مــراسم
الـزواج عندهـم بهجوم شـبان من
أقـارب العـريـس يف يـوم العـرس
بـيت الفتـاة تخـتلط فـيه صيحـات
الغـضب وتفـر العـروس مـن بيت
أهلها هـاربة فيلحقهـا هؤالء حتى
يقبضون عليهـا ثم تقع معركة بني
أقــارب العـريـس والعـروس!!!
ولكن كل هذا األمر متثيل يف متثيل
لكنهـم يقولون أنه كـان يف السابق
حقيقة فانطبع كعادة يف الزواج!!

* الصـومـال: جـرت العـادة يف
الـصــومــال أنـه أثنــاء االحـتفــال
بالـزواج يقوم الـرجل الصـومالي
يــــضـــــــرب زوجــتـه  يـعــنــي
يررررررررررن الـعروس بـطراق
املسكيـنة قبل أن يجلـس بجوارها
العـتقاد أنه سيكـون السيـد املطاع
يف الــبــيـــت !! والغـــــريــب أن
الصومالـيني ينتشر عـندهم التعدد
فتجـد الـشــاب عمـره 19 عـامـا

ولديه زوجتني أو ثالث!!
* غينـيا : يف مـدينـة بابـو الغينـية
هـناك عادة غـريبة جـداَ يف املوافقة
على الزواج،فـإن العروس تسبح
يف بـركـة مـاء فـإذا قـدم لهـا أحـد
احلـاصرين قـطعة ثـياب تكـون قد
أعـجبـته وارتـضـاهـا زوجــة له،
فتـتنـاول القـطعــة وتصـبح علـى

الفور زوجته!!
* قبيلـة الهـوسـا :  هـذه الـقبيلـة
ينتـشر عنـدهم التعدد بـشكل غير
طبيعي كيف فهـم يعتبرون الرجل
الـذي ال يتـزوج أربع من الـنسـاء
ليس بـرجل وهو نـاقص ويحـتقر
لـدرجــة أنهم يقعـون يف محظـور
خطـير يـؤدي الختالط األنـساب
وضـياعهـا ، فإن الـرجل إذا طلق
الرابعـة يتزوج أخـرى من غده أو

بعد أيام !! 
تعلـمون مـا هو احملـظور هـنا أم ال

.. احملظور أن الرجل له عدة!!
الرجل له عدة وذلك يف حالتني:

األولى: إذا كان لدى الرجل أربع
زوجــات طلق إحــداهن فــإنه ال
يحل له الـزواج من أخـرى حتـى
تطهـر زوجـته املطلقـة وبعـد ذلك
يـحق له الــزواج،واحلـكمـــة من
ذلك إن زوجـته املطلـقة إن كـانت
حــامـل فال يقع الـطالق وزواجه
مـن أخـــرى يعـنـي أنه مـتـــزوج

بخمس !! 
الـثانـية: إذا تـزوج الرجل بـأخت
مـطلقته أو مـن يف حكمهـا والعـلة
حـتـــى ال يكــون قــد جـمع بـني
األختني إن تبني عند األولى حمل
فال بد من أن تـنتهي عدتهـا أٌقصد

عدته!!
* قبــائل اليـوربـا:وهـم سكـان
جنـوب نيجـيريـا ونسـبة املـسلمني
تقــريبــا 75% ومع ذلك فال فـرق
فيمـا سـأذكـره بـني املسـلم وغيـر
السملم يف أحـد أيام السـنة تخرج
كل فتاة ترغب بالزواج لتقف عند
بـيت أهلهـا بكـامل زيـنتهـا وميـر
الشبان بهن ومن تعجبه فتاة بعينها
يدخل عنـد أهلها ويقـيم يف بيتهم
عاما كـامل يتعامل مع الفـتاة كأنه
زوجهـا، وبعـد عـام إذا حـملت
الفتاة مت عقد الزواج وإن لم حتمل
فتنبـذ وتصبح بـال زوج ألن الفتاة
يعتقد بأنها حتمل روحا شريرة فال
يقتـرب منهـا أحـد وجتـد بعـضهم
مـسلم يؤدي الصالة ولو تتحجب
بـنته يعـذبهـا ورمبــا يقتلهـا لـو لم
تلتـزم بعـادات قـومه ولــذ يكثـر
الهروب بني الفتيات امللتزمات !! 
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التنني التكفيري صنعته املؤسسة الدينية 3 د. على حرب * 
أما ذروة الـزيف واجلهل والـظلم،
فهي أن نـرمي مـسؤولـية أخـطائـنا
وفـشلنا ومـصائبنـا على اجلـاهلية،
علـى ما يفعل الـذين يحدّثـوننا عن
اجلاهليـة اجلديـدة. هذا يف حني أن
اجلــاهليـة هـي البـدايـة الـعظـيمـة
للعـرب، لغة ومـروءة. صحيح أن
اجلاهلـي كان يقتتل مع نـظيره على
مـرعى أو ناقة أو سـلطة، لكنه كان
يـبكـي علـيه بعــد قـتله، أو كــان
ينصفه يف القتال فينزل عن فرسه اذا
كـان خـصمه راجـالً. األهم أنه لم
يـكن يقتـل نظيـره علـى رأيه. مثل
هـذا السـلوك الـبربـري هو مـاركة
دينيـة مسجلة. هكـذا كان اجلاهلي
يخـضع يف قتـاله لقـواعـد املـروءة
واإلنسانيـة، على عكس العقائدي
املبـرمج ضـد اآلخـر، الـذي جنـد
منوذجه الـيوم يـنسف كل الـتقالـيد
النبيلة واألعـراف اجلميلة واحلقوق
املـشــروعــة. مـن هنــا كــان أهل
اجلــاهليـة مقـتصــدين يف ممـارسـة
العنف، قيـاساً عـلى العـنف الذي
مـارسه أهل الديـانات، يف اإلسالم
أو املـسـيحيـة أو يف ســواهمــا من

العقائد.

الكابوس واحللم
لنـستـفق من غـيبـوبـتنــا ونكـسـر
نـرجسيتنـا. فالعقائـد ال تنتج إالّ ما
يصدمـنا أو يفجعنـا من التصـرفات
املسـتهجنـة واألعمـال البـربـريـة،
سـواء اختُصّ األمـر بهذا الـدين أو

ذاك.
هذه حـال االسالم. ال فرق داخله
بني مــذهب ومــذهب. يــستـوي
اجلمـيع يف منطـق التكفيـر البـربري
وأعـمـــال العـنف الهـمجـي. ألن
ذلك كـامن يف اجلينات الـثقافية ويف
العقلـيات املفـخّخة الـتي تنـفجر يف
األماكـن العامـة وبني النـاس، قتالً
لألبرياء وتدمـيراً للعمران. ال فرق
بني طـائفـة وأخـرى، إذ جـميعهـا
ميـارس هـويـته كخنـدق عقـائـدي
يـنصـبه بيـنه وبني مَـن يفتـرض أن
يكون شـريكه يف الوطن أو اللغة أو

االنسانية. من هنا فإن الدعاة،
سواء لـدى هذه الـطائفـة أو تلك،
قــد اشتغلـوا، وال يـزالـون، علـى
محــوريـن، الكــابــوس واحلـلم.
احملور األول جتسّـد يف زرع اخملاوف
املتبـادلة بـني السنّـة الشـيعة، أو يف
استعـداء العالم واآلخـر واحلداثة؛
أما الثـاني فتجسّد بـوعد اإلمارة أو
اخلالفة اإلسالمية التي تستعيد اجملد
التليد والغـابر لدى الـسنّة، أو التي
تقـيم الدولـة الشيعيـة املنتظـرة التي
تبدأ يف طهران وتنتهي عند شواطئ

لبنان.
تلـك هي مفـاعـيل نبـش الـذاكـرة
املـــوبـــوءة ونـصـب املـتـــاريــس
العقائدية: أن ينقلب التعصّب ضد
أهله، حـروبـاً أهـليـة مـدمّـرة يف
سوريا والعـراق واليمن ولبنان، أو
استنجـاداً بالغرب لكي يردع بعضنا
عـن بعـض مــرة، أو لـكي يــؤلّب
بعضنا علـى بعض مرةً أخرى، من
حيث نعلم أو ال نعـلم، نشاء أو ال

نشاء.

نحن ضحايا أفكارنا
ال يجــدي الـتهــرّب من
حمل املسـؤولية ورمـيها
علـى اآلخـر. فــالكل،
سـنّة وشيعـة، ينحدرون
من الـشجـرة األصـوليـة
االصطفائـية، التكفـيرية
اإلرهـابية، وإن اختلفت
األسماء، وتفـرّع األبناء
واألحفــــاد، مــــا بـني
"األخـــوان املـــسلـمـني"
و"حزب الدعوة"، أو بني
"القاعـدة" و"حزب اهلل"،
أو بـني "جبهـة الـنصـرة"
و"أنـصـــار اهلل"، أو بـني
تنـظيم "داعـش" و"جيش
املهــــــدي". نحــن إزاء
العـقليـة نفـسهــا، ومنط
الـتفكيـر نفسـه، ومنوذج
احلياة نفسه، أي ما تفتح
تطـبيقـاته علـى األرض
أبـواب اجلحيم قبل اليوم

املوعود.
 
 

للـجمــاعــات أدوار من
حزب اهلل إلى داعش 

  
لنـعتــرف مبــا تــصنـعه أفكــارنــا
ودعـواتنـا. كلنـا يـستخـدم الـدين
للهــدم ال للـبنــاء، للـتفــرقــة ال
للتـواصل، لـلهيـمنــة ال للتــدبيـر
العــاقل واإلدارة الـــرشيـــدة. من
املفــارقـــات أن اإلسالمـيـني، أي
أصحــــاب مـــشــــاريـع اخلالفــــة
اإلسالمـيــة والــواليــة الـفقهـيــة
واحلــــاكـمـيــــة اإللهـيــــة، دوالً
وحكومـات أو احزاباً ومـنظمات،
ال يُقـيمـون وزنـاً لـلقيـم التـي هي
أسـاس الشرائع واألحكـام التي بها
يكـون اإلنسـان انسـانـاً، كـالتقـى
والـتــواضـع والعفــو والـتعــارف
والــتكــــافل والـتـــراحـم.. ألن
هاجسهم هو الـوصول إلى السلطة

والقبض عليها بأي ثمن،
أي بــانـتهـــاك كل مــا يــدّعــون
محـاربته. هكذا، فـاجلميع سواء،
إذ كـلّهم يـصنعـون الـنمـاذج الـتي
يدّعـون محاربـتها. لـذا، نرى أن
مَن يتـهم غيـره مبمـارسـة الـتكفيـر
واإلرهــاب، هــو تكـفيــري أصالً
وفـــصالً، وهــــو أول مـن صــنّع
اإلرهـاب وصدّره؛ كـما جنـد، من
جهــــــة أخــــــرى، أن داعــيــــــة
الـدميـوقــراطيـة يــدعم األنـظمـة
اإلسـتبـداديـة، كمـا ميـشـي داعيـة
العـلمـــانيــة يف ركــاب األنــظمــة

الدينية.
يف هـذا املعنـى كل مسلـم أصولي،
ملتـزم أو متشدّد، يـسكنه ويتحكّم
بفكـره وسلـوكه، منـوذج تكفـيري
إرهابي، سـواء أكان عـاملاً قـدمياً أم
داعية حديثاً، وإن كان "داعش" قد
فــاق بـهمـجيـته وإجــرامه كـل من
سبقه. ال غـرابة، فـالعمل الـسيئ
يـستـجمع اليـوم، كل مــا سبق من

مساوئ وكوارث.
تلـك هي الـثمـرة الـسـيئــة لعبـادة
الـسلف واملمـاهــاة املسـتحيلـة مع
األصـول: أن نسـدل السـتار عـلى

عقولنا ونشهد على قصورنا، لكن
نتقهقـر وننحـدر علـى كل الصـعد
احلـضاريـة، فيـما شـعوب األرض
وأممهـا حتاول صـنع نفسهـا وإحراز
تقـدمهـا، باإلتـيان بـاجلديـد املثـير
واجلـــذاب أو املبـتكــر واخلــارق.

التراث احليّ
هذا النقد الذي ال يخلو من عنف،
قد يصـدم الكثيريـن، لكن مسوّغه
هــو الــواقع الــذي فـــاق اخليــال
مبفـاجـآته وصـدمـاته. لـذا هـو ال
يرمي إلـى إلغاء اإلسالم أو الدين،
إذ ال معنى لذلك، بل من السخف
اعتقـاد ذلك. إنه يرمي إلى تفكيك
مـا هــو سلبي أو عـدواني أو هـدّام
مـن املعتقـدات والثـوابت، أي كل
ما يؤدي إلى ممـارسة املسلم عالقته
بالدين كعبء أو نفق أو عُصاب أو
محكـمة أو إرهـاب، لكي نحـصد

كل هذه الدماء وكل هذا الدمار.
ثمـة مــستـوى ثــالث يف مقـاربـة
اإلسالم: هــو الـتعــامـل معه، ال
كمنـظومـات عقائـدية مغـلقة، بل
بـوصفه تـراثـاً هـائالً وثـريــاً، من
اخلطـابـات والـنصـوص التـي هي
أوسع بكثير من أن تُختزل الى نظام
فقهي أو تـركيـبة عقـائديـة. إذ هي
أغنـى مما تطـرحه وتدعـو إليه أو مما
تنظّر له وحتاول البـرهنة عليه. هذا
شـأن الروائـع واآلثار من املـؤلفات
واألعـمـــال يف مخـتـلف احلقــول
واإلختـصـاصــات. إنهـا تــشكل
مـنجمـاً فكـريــاً عنــد من يحـسن
القراءة بعقـل واسع ومركّب، يرى
دومـاً الـوجه اآلخـر والبعـد اآلخـر
واملــستــوى اآلخــر، يف كلّ عـمل

فكري.
ليـس املطلـوب حتريـر اإلسالم من
إرهــابـييـه وجالّديه فحـسـب، بل
التحـرر مـن اإلسالم العقـائـدي،
األصــولي واالصـطفــائـي، فهــو
املشـكلة وليس احللّ، بـآلهته اجلدد
الـــذيـن حتـــوّلـــوا إلـــى جالّديـن

وجــزّارين. وهـذا مــآل كلّ شيء
يُسـتعاد يف غير زمنه، من غير عمل
عليه وحتـويله بصـورة خالّقـة الـى
إجنـــاز حـضـــاري يف مجـــال مـن
اجملــاالت: أن يعــود علـــى شكل
مَـساخـر، كمـا هي حـال الفـتاوى
التي يـتحفنـا بهـا األصـوليـون، أو
علـى شكل مجازر تُـرتكب يف حق

الناس من غير ذنب أو جريرة.
هـذا هو الـتحدي أمـام االسالميني
وسواهم: االشـتغال علـى التراث
الــديـني، لـتحــويله إلــى عـملــة
حـضاريـة راهنـة لكي يـساهـموا يف
صنـاعـة احليـاة ويشـاركـوا يف بنـاء
احلـضــارة القـــائمــة. فــاألديــان
واملـعتقــدات هي خلـدمــة احليـاة،
ولـيـس الـعكـس، كـمــا يعـتقــد
الـسلفيـون واإلسالميـون. نحن ال
نعيـش لكي نخـدم اإلسالم وسواه
مـن العقـائــد واألفكـار، بل لـكي
نتقـن فن العيش، وبـاألخص لكي
نحـسن العـيش مـعاً. هـذا يقـتضي
إجـراء تغييـر جذري يـطال عـالقة
املسلم بهـويته الديـنية، علـى نحو
تـتغيــر معه أطــر النـظــر ومنــاهج
الـعمل، مبـانـي العقيـدة ومقـاصـد

الشريعة
الهوية العابرة

أصـل بذلك إلـى املستـوى الرابع،
وإن لم يـكن األخيـر، يف التعـامل
مع اإلسـالم، أعني مستـواه الثقايف
واإلناسي. وإذا كان هناك مؤمنون
يصرّون على انتمائهم إلى اإلسالم
كجمـاعة ثـقافيـة، عابـرة للقارات
واجملتـمعــات واألوطــان، فهــذه
اجلمـاعة لم تعد، ولم تكن أصالً،
اسـتثنـاءً بني الـبشـر، لم تكن خـير
أمّـــة. وإمنـــا هـي جـمـــاعـــة بـني
جمـاعـات أخـرى عـاشـت احليـاة
بـخيـرهـا وشـرّهـا، بـإجنــازاتهـا
وإخفاقـاتها، ال أكـثر وال أقلّ، ال
أشرف وال أدون. هذا هـو املعقول

واملشـروع: أن تتعـامل اجملمـوعـة
اإلسالمـية مـع نفسهـا كمجمـوعة
بـشـريـة حتـسـن التعـامل مـع بقيـة
اجلماعـات بلغة التواصل والتحاور
أو الـشـراكـة والـتبـادل. وهـذا مـا
يفعله مـن يحسن قـراءة الصـدمات
والتراجعات والتحوالت: أن يعيد
النظر يف هـويته، لكي يعيـد ترتيب

العالقة مع اآلخر ومع العالم.
هـذا علـى صعيـد اخلارج، كـذلك

األمر على صعيد الداخل.
لم يعـد مجـديـاً تعــريف العــربي
بهـويته، أيـاً كان بلـده، من خالل
انـتمــائه الــدينـي، بعــد كل هـذه
املــآسـي واملـصــائـب. األجــدى
واألولى أن يعـرف نفسه من خالل
وطــنه أوالً. ومـن خـالل مهـنــته
ثـــانيــاً، أي مــا يـتقـنه مـن العـمل
الصـالح واخليـر أو املفيـد والبـناء،
فذلك هو جواز مروره إلى الفاعلية
واحلضـور يف العــالم. وهــذه هي
احلـال اليـوم لــدى معظـم البلـدان
واألمم، حيـث التعريف بالهوية يتم
مـن خالل االنـتمــاء الــوطـني أو
القـومي أو اللغـوي أو السـياسي أو
اجلغرايف... وحدهم اإلسالميون
يصـرّون علــى استخــدام العنـوان
الـــديـنـي يف تــسـمـيـــة الـــدول
واجلــمهــــوريــــات واالحــــزاب

السياسية.
فلـيتـرك رجـال الــدين، بعـد كل
اإلخفــاق الـــذريع، الــسـيــاســة
لـرجـالهــا، وليـشـتغلـوا بــالنقـد
والـــنـــــصـح واإلرشــــــــاد، أي
بخصـوصيتهم الـثقافـية. وأمـا من
أراد منهم أن يـشتغـل بالـسيـاسة.
فهــذا حقّه، ولكـنه عنـدئـذٍ يفقـد
حصـانته الرمـزية، وال يعـود حُجّة
أو آيــة، بل فــاعل سيــاسي يـقبل
املـسـاءلـة واملنـاقـشـة العلـنيـة، يف
الفضـاء العمومي، كمـا يقبل النقد
العقلـي أو الفنـي واجلمـالي، ولـو
كان سـاخراً. هـل يغضب السـاسة

ورجــــال الــــديـن مـن الــنقــــد
الكـاريكـاتـوري الالذع يف مــا هم
يتحكّمون بـاملصائر إلنتاج كل هذه
األهــــوال واملــصــــائـب؟ ومـن
املـضحكـات املـبكيـات أن يغـضب
مــسلمـون يف لـبنـان حلـرق شعـار
إسالمـي، فيمـا أصحـاب الـشعـار
يــستخـدمــونه لقـطع الـرؤوس أو

حلرق األخضر واليابس!
سقوط املشروع الديني

ال نشـتغلن بـإرجـاء املـشكلـة لكي
تـزداد تأزمـاً واستعصـاء، فبعد كل
هذا اإلخفاق الذريع لم يعد يجدي
لي الـتشبث بـدعوات ومـشاريع ال
تنـتج إالّ عكس املـطلوب فـساداً أو
خـرابـاً وسفكـاً للـدمـاء. لنـواجه
حـقيقـتنـا املــرّة وواقعنــا البـشع:
فالـتنني اإلرهابي قـد صنعه التعليم
الــديني الـذي انـتقل، مبعـسكـراته
اإليـديولـوجية وحـروبه الرمـزية،
من الغـرف املعـتمـة لـكي يـعمل،
بصورة سافـرة وفاضحة، من على
الشاشـات على مـرأى ومسمع من

القادة من حكّام ودعاة.
تلك هي النهـاية الـطبيعيـة الزدهار
مهنـة رجـال الـدين علـى اختالف
مـذاهـبهم ومــراتبـهم وألقــابهم.
فبـعدما قبـضوا على األمـر وابتلعوا
بـاقي الــسلطـات، العـائـدة لألب
واملعلم والشرطي والنقابي واملثقف
والسيـاسي، ازداد اخلراب والفساد

يف العالم العربي.
لربّ ضـارّة نافعـة، إذا شئنـا قراءة
الـوجه اآلخــر للظـاهـرة: سقـوط
املـشـروع الــدينـي، ومعه يـسقـط
الشعار القائل: اإلسالم هو احلل،
كـما رفعه اإلسـالميون، بعـد فشل
املـشــاريع القــوميــة واليـسـاريـة،
بوصفه املنقذ لألمـة مما تتردى فيه،
فكـانـت النـتيجــة أن يتــرجم هـذا
الــشعـــار يف كل هـــذا االنهـيـــار

واالنحطاط واالفالس.
لقد أخذ االسالمـيون الفرصة لكي
يـحكمــوا، لكنـهم أخفقـوا حـيث
سيطروا. هذا ما حدث يف مصر مع
سقـــوط جـمـــاعـــة "األخـــوان
املسلمني"، وهـي املدرسة األمّ التي
تخـرّجـت فيهـا معـظم احلـركـات
واألحــــزاب والـتـنــظـيـمــــات
اإلسالمية. وهـا هم أبناء اجلـماعة
وحفدتهـا يسجلـون نهايـة املشروع
الـــدينـي، أعنـي نهــايـــة الفكــرة
اجلهـنميـة القـاضيـة بـإقـامـة دولـة
إسالمية، إذ هـو ال يُترجَم إالّ على
نحـو مـا يتـرجـمه تنـظيـم "داعش"
وأشقــاؤه ونـظــراؤه وأضــداده،
بصـورة كاريكـاتوريـة هزليـة على
سبيـل املسخ والتشـويه، أو بصورةٍ
تكفيـرية إرهـابية علـى سبيل القتل
والـتـنكـيل. ال عجـب أن تكــون
النتيجـة أن يولِّد دينـاصوراً أو بُعبعاً
أو جـالّداً، أي مما ال تُصـنع به حياة
أو ينهض مجتمع أو يُبنى مستقبل.
وتلـك هي حـصـيلـة الـتعــامل مع
الـدين كـدولـة أو نظـام سيـاسي:

فشل السياسة والدين معاً.

* مفكر واكادميي لبناني
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 History and Places تاريخ وأماكن
 املناخ وليس الغزو اخلارجي

الكشف عن سبب جديد الختفاء اإلمبراطورية اآلشورية

لم تنهـار اإلمبراطـورية اآلشـورية
فـقط بـسـبب العـدوان اخلــارجي
وبسبب احلـروب األهلية املـستمرة
واإلضـطرابـات الدائـمة، ولكـنها
انهـارت بـسـبب الـظــروف غيـر
املـالئمـــة والتـغيـــرات املنـــاخيــة
املفـاجئـة، حيـث تسـبّب اجلفـاف
واحلـرارة الكبيـرة مبجاعـةٍ يف مدن
اإلمبـراطـوريـة املـزدحمـة، فضال

عن زعزعة قوّتها العسكرية.
هذه كـانت استـنتاجـات املؤرخني
األمـريكيني واألتـراك الذين قـاموا
بتحليل املعلـومات التي نعرفها من
احلـياة الـيومـية ألول إمـبراطـورية
عظمى يف بدايـة العصر احلديدي،
علـماً أن نتـائج هذه الـدراسات مت
Climatic" نـشـرهــا يف مجلـة

Change ".نشأت اإلمـبراطوريـة اآلشورية يف
وقت واحـد تقريـباً مع نـشوء دول
أخـرى من بالد مـا بـني النهـرين،
لكـنها وحتـى بدايـة القرن العـاشر
قبل امليالد بقيت يف ظـل دولة بابل
وغيــرهــا مـن القــوى العــظمــى
األخـرى يف تـلك احلقبـة. يف هـذه
األثنـاء وبفـضل عــدم االستقـرار
العام يف املـنطقة والغارات الـبربرية
والهجـرة اجلمـاعيـة للـشعـوب،
ضعفت جميع دول ما بني النهرين
والبحـر املتوسط بـشكل ملحوظ.
لكـن احلكـام اآلشــوريني الــذين
حــافظـوا علـى سالمـة أراضـيهم
استغلوا نافذة الضعف هذه إلنشاء
أكبـر قـوة عـسكـريـة يف الـعصـر
احلـديـدي، واستخـدمـوهـا لغـزو
بـابل ومصـر وإسـرائـيل وعيالم،
وتأسيس أول إمبراطورية يف تاريخ

البشرية.
لم تدم هذه اإلمبراطورية إال لفترة
قصيـرة نسبياً، واحلديث يدور عن
ثالثة قرون فقط بعـد بداية التوسع
إلــى الشـرق وإلـى الغـرب. إذ أن
اإلمبـراطوريـة اآلشوريـة اختفت
بعـد سنـتني من قيـام جيـوش بابل
وميـديا، يف عام 612 قبل امليالد،
بتـدمير عاصـمتها نينـوى. ويعتقد
الكـثيــر من املـؤرخـني أن أسبـاب
زوال اإلمبـراطورية الـسريع تكمن
يف الـسياسـة العسكـرية العـدوانية
للغايـة، باإلضـافة إلـى عدد كـبير
من الصراعـات الداخلية وانتفاضة

الـشعـوب املهـزومـة، وهـذا كـان
مـحــــط اســـتـغـالل ألعــــــــداء

اإلمبراطورية.
شـكك كل مـن آدم شنــايـــدر من
جامعـة كاليـفورينـا يف سان ديـيغو
األمريكيـة وزميله سليـم قداح من
جــامعــة كــوتـش يف إسـطـنبــول
التـــركيـــة، بحقـيقــة أن انـهيــار
اإلمبـراطوريـة اآلشوريـة كان فقط
ألسباب سياسية. فقد لفت هؤالء
االهـتمام إلـى السجالت املنقـوشة
علـى ألـواح الـطني يف الـسنـوات
األخيـرة من حيـاة اإلمبراطـورية،
حـيـث حتــدث مـــؤلفــوهــا عـن
الــسنــوات العجــاف عنـدمــا لم
يتمكن املزارعون يف املـناطق النائية
من بالد آشـور من جمع احملـاصيل

على اإلطالق.
وبالتالي، فـإن مثل هذه األحداث
من حياة أهم قوة عسكرية يف ذلك
الوقت، أجبرت العلماء على لفت
االنتبـاه إلــى حقيقـة كيف كـانت
الزراعـة مبنـية يف اإلمـبراطـورية،
وكيف عـاش ومنـا سكـانهـا. ولم
يقتـصر البـاحثون علـى السجالت
واخملطوطات التاريخية لتلك احلقبة
الـتي كـانت مـوجـودة يف املنـاطق
اآلشـورية وخارجهـا، ولكن أيضاً
علـى وقــائع مخـتلفــة من تـاريخ
منــاخهـا. إذ مت جـمع املعـطيـات
بواسطـة األقمار االصطناعية، ومت
حتلـيل عينـات من الصخـور واملاء
واألجـزاء األخـرى مـن الطـبيعـة

احمليطة.
وكما يـؤكد شنـايدر وقـداح، فإن
امليزة األساسية للحضارة اآلشورية
كــانت تـكمـن يف حيــاة التـحضـر
املـتـطــورة، إذ أن حـيـــاة سكــان
املنـاطق اآلشـورية كـانت متـركزة
حـول املـدن الـتي شهـدت كثـافـة
سكانية أعلى بكثير من جميع دول

بالد ما بني النهرين األخرى.
وكـان املصـدر الغـذائي الـرئيـسي
للـمـــواطـنـني يـــأتـي مـن خالل
األراضـي شــبه الــصحــــراويــــة
القـاحلـة، الـتي لـم تكن صـاحلـة
لــزراعــة احلـبــوب واحملــاصـيل
األخــرى الـتـي حتـتــاج إلــى ري
مـستمـر. مع اإلشارة إلـى أن هذه
األراضي تعانـي يف عصرنـا احلالي
بصفـة دوريـة من اجلفـاف والـذي
يستمـر ألربع إلى خمس سنوات.
ويف هـذه الفترات ينخفض مستوى

احملاصـيل بشكل حـاد، مما يـسبب
مشـاكـل إنسـانيـة علـى األراضي
العـــراقيـــة التـي تعـتبــر مــركــزاً

لإلمبراطورية اآلشورية الغابرة.
وكمـا تظهر البيانـات املناخية، فإن
الوضع كان مختلفاً متاماً يف القرنني
الثـامـن عشـر والتـاسع عشـر قبل
املـيالد، إذ أن منـاخ هــذه املنـاطق
كان أكـثر لطفـاً، ومستـوى هطول
األمـطــار كـــان أعلــى مـن ذلك
بكثـير. ويف حـال حدوث جـفاف
فكان لفـترة قصيـرة نسبيـاً، ونادراً
ما كـان يستمـر إلى أكثـر من عام،
علماً أن املؤرخني يذكرون كثيراً يف
كتابـاتهم عن الفيضانات واألمطار

الكثيفة املواتية ملواسم احلصاد.
ويف بـداية القرن الـسابع قبل امليالد
تغيـر الـوضع بـشكـل كبيـر، فقـد
أصبح املـناخ يف املـناطق اآلشـورية
جــافــاً بــشكل تــدريجـي حتــى
مـنتـصف القــرن، عنـدمـا بـدأت
املنطـقة تعـاني من جفـاف كامل.
ووفقـاً ملــا كتـبه املنـجم والكــاهن
أكـوالن، يف إحـدى رسـائله إلـى
امللك آشـور بـانـابـال وهـو آخـر
إمبـراطور آشـوري، فإنـه لم يكن
لــدى املــزارعـني، يف عــام 657
ق.م، محـاصـيل علــى اإلطالق
بــسبـب انعــدام كـــامل تقـــريبــاً

لألمطار.
وهـذه املــشكلـة لـم يكـن لهـا أن
تـكتــسب خـطـورة كـبيـرة لـو أن
اقـتصــاد اإلمبـراطـوريـة لـم يكن
يـعتمد آنـذاك على الـزراعة. إذ أن
جمـيع املــدن اآلشــوريــة كــانت
تعـيش، قـبل الفتـرة االنتقـاليـة يف
القـرن العاشـر، بفضل مـا يسـمى
بالـزراعة اجلـافة، واحلـديث يدور
عن زراعــة احلبــوب واحملــاصـيل
األخـرى بـدون استخـدام أنـظمـة
الري، حيث كانت األمطار مصدر
امليـاه الوحيـد لهذه املـزارع، وهذا
حدّ من حجم القرى اآلشورية، إذ
أن مثل هـذه احلقـول بإمـكانـها أن
تــطعـم عــــددا قلـيـال فقــط مـن

املواطنني.
ومع االنتقـال إلـى اإلمبـراطـوريـة
تغير الـوضع، إذ أنه بعد كل حملة
نـاجحة، قـام ملك آشـور بتـوطني
جزء كبيـر من الشعوب املهزومة يف
املنـاطق الوسطى للـدولة، وبسبب
ذلك ازداد حـجم كثـافـة الـسكـان
بـشكل كبير يف الـقرنني األولني من

وجود اإلمبـراطوريـة. وباإلضـافة
إلـــى ذلك كـــان معـظـم امللـــوك
اآلشـوريـني يعـملــون علــى بنـاء
املـدن، وبـالتـالي كـانـوا ينهجـون

سياسة التوسع احلضاري.
ونتـيجة لـذلك أصبحت العـاصمة
اإلمبـراطورية نينـوى أضخم مدينة
يف تلك احلقبة مع تـوسيع مساحتها
من 150 وحتـى 750 هكتارا. إال
أن اجلـزء الكبـير مـن املسـتوطـنات
اجلديـدة يف نينوى ويف مدن آشورية
أخـرى كـانت مـبنيـة علـى أراضي
احلقول اخلصبـة، وهذا ما سبب يف

نقص مزمن يف املوارد الغذائية.
وكمـا يـعتقـد املـؤرخـون بـأن مـا
يجـري حاليـاً على أراضي سـورية
وشمال العـراق يشبه إلى حـد كبير
مـا كـان يجـري يف اإلمبـراطـوريـة
اآلشــوريـــة، حيـث أن سلــسلــة
موجـات اجلفاف، يف مـطلع القرن
احلـادي والعشـريـن، بسـبب تغيـر
املنـاخ، أثـرت بـشكل سـلبي علـى
حـجم احملــاصـيل الـــرئيــسيــة يف
املنـطقـة. وهـذا أدى إلـى تـردي
مستوى احلـياة، وأجبر الناس على
الــبحـث عــن خالص مــن خالل
الـسياسـة والدين، كمـا هو واضح
عبـر تشكـيل خاليا تـنظيم "الـدولة
اإلسالمـية" واجلـماعـات املتطـرفة

األخرى.
وختم الدكتـور سليم قائالً: "ميكن
فهـم سـبـب تـــركـيـــز اهـتـمـــام
اإلمبـراطـوريـة اآلشـوريـة علـى
األهـداف السيـاسيـة واالقتصـادية
القصيـرة األجل، وعدم االهـتمام
باخملـاطر املنـاخية املتـزايدة. وميكن
أيضاً أن نغفر لها ذلك إلى حد ما،
مع األخـذ بعـني االعتبـار مسـتوى
تطورهـا العلمي وفهم كيفـية تطور
الطبيعـة. أما بالنسبـة لنا، فإن مثل
قصر الـنظر هـذا، لهو أمـر ال يغفر
له، إذ أنـه ال ميكن أن يكـون هنـاك
أعـذار، خـاصــة وأننـا نعـرف مـا
حدث يف املـاضي. فدروسه تـظهر
لنــا، بـشـكل واضح، مــا الــذي
يـحدث عـندمـا ال يأخـذ السـاسة
بعـني االعتبـار مشـاكل وحتـديـات
الـتنـميـة املـستـدامـة علـى املـدى

الطويل

Assyrian empire
Assyria  was a major Mesopotamian East Semitic king-
dom, and often empire, of the Ancient Near East, existing
as an independent state for a period of approximately nine-
teen centuries from c. 2500 BC to 605 BC, spanning the
Early Bronze Age through to the late Iron Age. For a fur-
ther thirteen centuries, from the end of the 7th century BC
to the mid-7th century AD, it survived as a geo-political
entity, for the most part ruled by foreign powers, although
a number of small Neo-Assyrian states arose at different
times between the 1st century BC and late 3rd century AD.
 Centered on the Upper Tigris river, in northern Mesopo-
tamia (northern Iraq, northeast Syria and southeastern Tur-
key), the Assyrians came to rule powerful empires at sev-
eral times, the last of which grew to be the largest and most
powerful empire the world had yet seen.
 As a substantial part of the greater Mesopotamian
"cradle of civilization" which included Sumer, Akkad and
later Babylonia, Assyria was at the height of technological,
scientific and cultural achievements for its time. At its
peak, the Assyrian empire stretched from Cyprus in the
Mediterranean Sea to Persia (Iran), and from the Caucasus
Mountains (Armenia, Georgia, Azerbaijan) to the Arabian
Peninsula and Egypt.
 Assyria is named for its original capital, the ancient city
of Ashur (a.k.a. Ashur) which dates to c. 2600 BC (located
in what is now the Saladin Province of northern Iraq), orig-
inally one of a number of Akkadian city states in Mesopo-
tamia. In the late 24th century BC, Assyrian kings were
regional leaders only, and subject to Sargon of Akkad, who
united all the Akkadian Semites and Sumerian-speaking
peoples of Mesopotamia under the Akkadian Empire,
which lasted from c. 2334 BC to 2154 BC. Following the
fall of the Akkadian Empire c. 2154 BC, and the short
lived succeeding Sumerian Third Dynasty of Ur which
ruled southern Assyria, Assyria regained full indepen-
dence.
 The history of Assyria proper is roughly divided into
three periods, known as Old Assyrian, Middle Assyrian
and Neo-Assyrian. These terms are in wide use in Assyrol-
ogy and roughly correspond to the Middle Bronze Age,
Late Bronze Age and Early Iron Age, respectively. In the
Old Assyrian period, Assyria established colonies in Asia
Minor and the Levant and, under king Ilushuma, it asserted
itself over southern Mesopotamia. From the late 19th cen-
tury BC, Assyria came into conflict with the newly created
state of Babylonia, which eventually eclipsed the older
Sumero-Akkadian states in the south, such as Ur, Isin,
Larsa and Kish.
 Assyria experienced fluctuating fortunes in the Middle
Assyrian period. Assyria had a period of empire under
Shamshi-Adad I and Ishme-Dagan in the 19th and 18th
centuries BC. Following this, it found itself under Babylo-
nian and Mitanni-Hurrian domination for short periods in
the 18th and 15th centuries BC respectively, and another
period of great power occurred with the rise of the Middle
Assyrian Empire (from 1365 BC to 1056 BC), which
included the reigns of great kings, such as Ashur-uballit I,
Arik-den-ili, Tukulti-Ninurta I and Tiglath-Pileser I. Dur-
ing this period, Assyria overthrew Mitanni and eclipsed
both the Hittite Empire and Egyptian Empire in the Near
East.
 Beginning with the campaigns of Adad-nirari II from
911 BC,[2] it again became a great power over the next
three centuries, overthrowing the Twenty-fifth dynasty of
Egypt and conquering Egypt, Babylonia, Elam, Urartu/
Armenia, Media, Persia, Mannea, Gutium, Phoenicia/
Canaan, Aramea (Syria), Arabia, Israel, Judah, Edom,
Moab, Samarra, Cilicia, Cyprus, Chaldea, Nabatea, Com-
magene, Dilmun, the Hurrians, Sutu and Neo-Hittites, driv-
ing the Ethiopians and Nubians from Egypt, defeating the
Cimmerians and Scythians and exacting tribute from Phry-
gia, Magan and Punt[clarification needed] among others.
 After its fall (between 612 BC and 605 BC), Assyria
remained a province and geo-political entity under the
Babylonian, Median, Achaemenid, Seleucid, Parthian,
Roman and Sassanid empires until the Arab Islamic domi-
nance of Mesopotamia in the mid-7th century, when it was
finally dissolved, after which the remnants of the Assyrian
people (by now Christians) gradually became a minority in
their homeland.
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Hotspot نقطة ساخنة
عالم الرقّ يف األزمنة احلديثة

مافيا جتارة البشر تتوحش: نساءٌ للبغاء.. أرحامٌ لإليجار.. أطفالٌ للبيع
يسخـر كثيـرون أحيـانا ممـا يقال يف
بعـض دور العلـم عن "عـتق عبـد"
كـكفــارة عـن بعـض الــذنــوب،
ويقـولـون أن زمن الـعبيـد انتهـى،
فمــاذا نفعل؟، ويقـول آخـرون أن
العـبودية انـتهت يف العالم بـتحرميها
داخل اإلمبراطورية البريطانية ككل
عـام 1834م وحتريـر قيصـر روسيا
العبـيد يف بـالطه يف ستيـنات الـقرن
الـتاسع عـشر أو بـتحريـر العبـيد يف
مزارع القطن يف الـواليات اجلنـوبية
للــواليــات املـتحـــدة مببـــادرة من
الـرئيـس ابراهـام لينكـولن، ولكن
احلقــيقــــة أن زمــن العـبـيــــد أو
"االستعباد" عاد مرة أخرى وبصورة
أكثر شـراسة علـى أيدي مافـيا جتار

البشر.
فقد عادت يف صورة جتارة النساء يف
سوق )نـخاسـة جديـد( يف أسواق
أوروبــا، وعــادت يف صــورة بـيع
أطفـال ونـســاء من بعـض الـدول
العربية التي تـشهد حروبا خصوصا
سوريـا، وعادت كـذلك يف صورة
"وشم" الـنسـاء الالتي تـستعبـدهن
منظمـات اجلرمية اجلنـسية يف الغرب
علــى رقـــابهـن أو صــدورهـن أو
أذرعهـن -كمـا كــان يحــدث من
وشــم للـمــــاشـيــــة يف الغــــرب
األمـريـكي- كعالمـة علــى ملكيـة
هـؤالء الضحايـا لهذه العصـابات،
واألخـطــر أنهـا عـادت يف صـورة

جتارة العبيد.
بل إن هنـاك تقاريـر دولية تـتحدث
عن ارتفـاع معـدل قضـايـا االجتـار
بـالبشـر يف دولة اإلمـارات العربـية
املـتحدة علـى مدار األعـوام الثالثة
املاضية، منها 43 قضية، مت ضبطها
من قـبل السلـطات، بـسبب احلـالة
االقتـصادية املنفتحـة لإلمارة ورغبة
الكـثيــر من األوروبـيني والـروس
للعــمل بهـــا للـثــراء الــســـريع،
واسـتغالل عـصــابــات لــذلك يف
توريد فتيات للعمل يف جتارة اجلنس
خـصوصـا حتت ستـار العمـل لدى

شركات.
حيث تـشيـر دراسـات ملــؤسسـات
بحثيـة عن جتـارة البـشر، أن هـناك
نحو مليوني إنـسان يتم االجتار بهم
سنويا أغلبهـم من النساء واألطفال
ألسباب متعـددة ومعقدة ومتداخلة
أهمهـا سـرعـة األربـاح والـتكلفـة
الـبسيطة، حيث يـبلغ سعر الضحية
مــن 2000 إلـــــى 10000 دوالر
فـضـال عن أن مخـاطــر املقـاضـاة
اجلنـائيـة تكـون ضـئيلـة يف معـظم

الدول.
ومنظمـة العمل الدولية تقدر وجود
ما ال يقل عن 3,12 مليـون إنسان
يعيـشـون حتـت شكل مـن أشكـال
العـبوديـة يف عاملـنا الـيوم، وتـؤكد
أحـدث دراسـة صـادرة عن مـركـز
دراســــات الالجـئـني بجــــامعـــة
أكسـفورد البريـطانية أعـدها )هيذر
مــونـتغـمــري( و)ســادي ســاس
كروبـوني( و)روز انفانـز( أن جتارة
البشر تعد ثالث أكبر نشاط إجرامي
بعد جتارتي السالح واخملدرات، بل
واألســــرع منــــوا، وأن 98% مـن
الــضحـــايـــا هـم مـن الفـتـيـــات
واألطفال، وأن أرباحها تقدر بنحو

28 مليار دوالر سنويا.
وقد قـدرت دراسة أجـرتها منـظمة

"أوربيـان اكـسـتيـرنـال بــوليـسي
أدفـايزر"، وهـي منظمـة استشـارية
بــاالحتــاد األوروبـي، مكــاسـب
عـصابات االجتـار بالبشـر يف منطقة
القرن اإلفريقي فقط بـ 600 مليون

دوالر أميركي.
نصف مليون امرأة أوروبية ضحية

وتشير إحـصائيات منـظمات دولية
أن ما بني 200 ألف إلى 500 ألف
امرأة وفتاة يعملن يف سوق الدعارة
بأوروبـا، أغلبهن من دول البلطيق
والـبلقـــان وروسيــا وأوكـــرانيــا
وروسيا البـيضاء وأرمـينيا وبـولندا
وتشـيكيـا وسلـوفـاكيـا ورومـانيـا
وبلغـاريـا وكــرواتيــا ومقــدونيـا

وصربيا والبوسنة وألبانيا.
وتقول إحصـائية صادرة عن وزارة
الــداخليـة األوكـرانيـة إن حـوالي
400 ألف امـــرأة وفتـــاة دون سن
الـثالثني غـادرن أوكــرانيــا خالل
السـنوات العشر املـاضية عن طريق
عصـابـات املـافيـا، التي اسـتغلت
ظـــــروفهـن االجـتـمــــاعـيــــة

واالقتصادية.
وقدرت املـصادر الـبريـطانـية أنه مت
تـهريب أكـثر من 4000 امـرأة إلى
بريطانـيا وحدها، لـلدعارة يف عام
واحـد، منهن أكـثر من 200 حـالة
لـنسـاء ليـتوانـيّات جـرى بيعهنّ يف
بريـطانيا حيث أُجبـرن على ممارسة
الدعارة والعمل يف أماكن ال يرغنب
بها، كما تـشير إحصـائيات أخرى
أن خمـسـة آالف شخـص يقعـون
ضحايـا لالجتار بالبـشر يف بريـطانيا
سنـويا، وهذا بـخالف باقي الدول
األوروبية، األمر الذي دعا االحتاد
األوربي إلـى إصـدار قـانــون ملنع
تهريب البشـر واملتاجرة بهم وتنفيذ
عقوبات رادعة عـلى مرتكبي تلك

اجلرائم.
وشْم الضحايا

وأحـدث طريقـة لتـملك الضحـايا
من البشر يف سوق النخاسة الدولية

جلأت إلـيها أعتى الشبـكات العاملية
اخلطيـرة مؤخـرا، بحـسب وكـالة
اجلـرميـة الـوطـنيــة البـريـطــانيـة
NCA، هـي وشْـم سـمـــاســـرة
اجلنــس ضحــايــاهـم، لتـــأكيــد
مـلكـيـتهـم قـبل بــيعهـم بـــآالف

الدوالرات.
حيـث أكد "لـيام فـيرنـون"، رئيس
مـركـز االجتـار بـالـبشـر يف اململكـة
املتحـدة، إن هــذه هي الـطــريقـة
املعتمدة مـن قبل املتاجريـن بالنساء
يف أوروبـا والـواليــات املتحـدة،
بحـيث تـصبح املــرأة سلعــة تبـاع
وتــشتــرى من خالل هـذا الـرمـز
االلكتروني املعـروف بـ "بار كود"،
حــسـبـمـــا نقلـت عـنه صحـيفــة
"اندبندنت" البريطانية.وأشار تقرير
للمـركز إلى أن هذا الـرمز يستخدم
لبيع وشـراء النـساء، الـلواتـي يتم
اسـتقدامهـن من اخلارج، وخـاصة
من أوروبـا الـشــرقيــة، وتتـراوح
أسعــارهن مــا بني 350 إلــى 10

آالف دوالر.
وتدل التقارير الواردة من الواليات
املتحـدة وإسبـانيـا علـى أن النـساء
العــامالت يف جتـــارة اجلنـس يـتم
وضع وشْم علـيهن باسـم املسؤول
عـنهن، وأنه مت العثـور على سـيدة
رومانية مت ضربـها واحتجازها ضد
رغـبتهـا يف إسبـانيــا، ومت وشمهـا

على شكل "باركود".
وأكــدت صحيفـة "انـدبنـدنت" يف
تقـرير نـشرتـه 30 سبتمـبر املـاضي
Human" :2014 حتت عنـوان
traffickers’ victims
‘branded like cattle”أن الضحايـا يجلبون إلـى بريطـانيا
للعمل يف جتـارة اجلنس، ويبـاعون
بأسعار تتراوح بني 200 و 6 أالف
جنيه إسترليني، وأن جتار نيجيريني
طلبـوا من ضحاياهم ما يقارب 50
ألف جنيه إستـرليني، وهي نفقات
وثـائـقهن وسفـرهـن لبــريطـانيـا،
ويضـمنـون طــاعتهـن عن طـريق

اخملدرات والكحول والضرب.

وقــــالـت إن هــــؤالء الــتجــــار
يـسـتخـدمـون مـواقـع التــواصل
االجـتـمــاعـي علــى االنـتــرنـت
بحسابـات وأسماء مزيفـة، إضافة
إلــى إعالنــات وظــائف وهـميــة
جلــذب الـضحــايــا الــذيـن ارتفع
عـددهن بنسبـة 22% يف عام واحد

هو 2013
سـينــاء مـعبــر لـتجــارة الــرقـيق

إلسرائيل
وهنـاك طرق عديدة ملسارات جتارة
البشـر تنطلق من الـدول الفقيرة يف
أفـريقيـا حتديـدا وأوروبا الـشرقـية
وتكـون وجـهتهـا غــالبـا الـدول
األوروبيــة أو إســرائـيل أو بعـض
دول اخلليج، وأبـرز هذه املسارات
عبر سيناء يف مصر، ومواني البحر
األحمــر يف إريتـريـا والـسـودان،
بخالف مـوانـي روسيـة وصـربيـة
وألبـانية. وسبق أن اتهمـت تقارير
من وزارة اخلــارجيـة األمـريـكيـة
مصـر بـشـأن ظـاهـرة االجتـار يف
األفـراد، وأدرجها يف الفـئة الثـانية
التـي تتعلق بـالـدول التـي ال متتثل
كليـا للحد األدنى من معايير قانون
حمـايـة ضحـايــا املتـاجــرة عبـر

حدودها يف سيناء.
حيث تتهم أمريكا مـصر بأنها "تعد
دولـة مـرور لالجتـار بـالـنسـاء من
أوزبكستـان ومولـدوفا وأوكـرانيا
وروسيـا، وغيـرها مـن دول شرق
أوروبا، أثنـاء نقلهن إلـى إسرائيل
عبــر سـينــاء بهــدف االسـتغالل

اجلنسي".
وقـال التقـريـر األمـريكي إن عـدد
أطفـال الشـوارع يف مصـر يقدرون
مبـليـــون طفل، ويقــول إن جــزءاً
منهـم يتم اسـتغاللهم يف الـدعـارة
سـواء كانـوا فتيـات أو أوالد، كما
أن رجال اخلليـج األثرياء يسافرون
إلــى مصـر بهـدف عقـد زيجـات
مـؤقتة، تـتم يف بعض األحـيان مع
فتيات دون سن الـ18، معتبرا مثل

هـذه الزيـجات واجهـة لالستغالل
اجلنــسي الـتجــاري بتـسـهيـل من
أهالي الفتيات وسماسرة الزواج.

وقد اعتـرفت إسرائيل رسميا أن ما
يتـراوح بني 145 ألفـا و150 ألف
أفـريقي وصلـوا إليهـا بـالفعل عن
طريق التهـريب من سينـاء منذ عام
2006 وحتـى عام 2011، ولكن
تقـديرات املنـظمات الـدولية تـشير
إلى أن العـدد يصل إلـى 30 ألفا،
وهؤالء يعـملون يف مهن متـدنية أو
يـجري استغاللهـم أشبه بالـعبيد يف
املنـازل مبثـابـة عمـالـة رخـيصـة ال
يدفعون عنها ضرائب أو تأمينات،
وهم ال يـشكلون خـطرا امنيـا على
اإلسرائـيليني مثل العمـال العرب،
أو حـبسهـم يف معتقالت جـماعـية

وتقييدهم أو إعادة تصديرهم.
2,46 مليون طفل للبيع

وتشير إحصـائيات األمم املتحدة أن
جتـارة البشر مـن األطفال تصل إلى
2,46 ملـيــــون، وأنـه يجــــري
استغالل األطفال الذين يولدون يف
أوروبـا بـدون والـدين محـددين،
ففي روسيـا هنـاك أكثـر من ملـيون
طفل بـدون والـدين، ويـزيـد هـذا
العــدد كل عــام، بــسبـب الفقــر
والعجز االقـتصادي، حيث يخرج
للشـارع أكثر من 100 ألف طفل،
كثيـر منـهم أبنـاء فتيـات دون سن
الـسـابعـة عـشــرة، ومنهـم يف سن
احلادية عـشرة، كما تتـخلى النساء
يف )بـــــراج( عـــن 20 ألف طـفل

سنوياً.
وميثل هؤالء املشردون من األطفال
سوقاً رائجـة لعصابات مـافيا جتارة
الــــرقــيق األبـيــض، يف أوروبــــا
والـواليات املـتحدة وكنـدا، الذين
يـضعــون لألطفــال أسعــاراً وفق
مـواصفـات معـينـة، األمـر الـذي
يحـمل يف طيـاته مــآسي كـثيـرة؛
لـدرجة أن أحـد املدمنـني يف روسيا

باع ابنه بقارورتي خمر )فودكا(.
وأكدت دراسـة قامت بهـا )جمعية

حقوق الطفل( التابعة لألمم املتحدة
بــيـع 20 ملــيــــــون طفـل خالل
السنوات العـشر األخيرة، ليعيشوا
طفــولتـهم يف ظــروف مـعيــشيــة
قاسية، كما فقد 12 ألف طفل من
البــوسنــة أثنـاء احلـرب، بعـدمـا
تعـرض أهالـيهم للخـداع من قبل
عصـابـات اجلـرميـة املنـظمــة مثل
منظـمة تـدعى )سـفارة األطـفال(
يرأسهـا صربي، خـدعت األهالي
أثنـاء احلصـار بـأنهـا تـريـد تـوفيـر
أمــاكـن آمـنـــة لألطفــال خــارج
البـوسنـة، وأنهـا سـتعيـدهم إلـى
ذويهـم بعد ذلك، ولـكن مت بيعهم
لعــائـالت وكنــائـس يف أوروبــا،
وحتدثت الصحافة اإليطالية مؤخراً
عـن ظهـــور بعــض األطفـــال يف
إيطاليا -بعـضهم يف سن الشباب-
كــانت الـكنــائــس تخفـيهـم عن
األنظار؛ منهم فتاة أصبحت راهبة
بعـد تعرضهـا لعمليـة غسيل مخ،

وهي دون التاسعة من عمرها.
وتـعتمد شبكات الرقيق األبيض يف
جلـب األطفـال أسـالـيب عـدة،
منهـا: سـرقـة األطفـال حـديـثي
الوالدة من املـستشفيـات واالدعاء
بـأنهم مـاتـوا، وإيـواء املـراهقـات
والعــامالت يف ســوق الــدعــارة
احلــوامل، ومـؤجـرات األرحـام
اللــواتي يـتم وضـعهن يف أمــاكن
ســريــة وتـنتـهي مـهمـتهـن بعــد
الــــوضع، فـيـبــــاع األطفـــال أو
يـستخـدمـون يف جتــارة األعضـاء
البشـرية، بل وصل األمـر إلى حد
تهريب اخملدرات يف بطون األطفال

بعد قتلهم.
إضـافـة إلـى شــراء األطفــال من
ذويهم كما يحـدث يف ألبانيـا حتى
اآلن، حيـث يباع األطفـال األلبان
يف سـن مبكرة بـسعر يـتراوح بني 6
و15 ألف يــورو، السـيمــا إلــى

اإليطاليني والفرنسيني واألملان.
بيع أطفال لإلسرائيليني

وقـــد كــشفـت وســـائل اإلعالم
العبـريـة أن الشـرطـة اإلسـرائيليـة
ألقــت القـبــض علـــى شــبكـــة
متخصصة يف تهريب نساء من دول
شـرق أوروبا واجلـمهوريـات التي
كـانت تـشكل االحتـاد السـوفيـيتي
الـســابق بغــرض استخــدامهن لـ
"إنتـاج أطفـال"؛ حيـث يتم بـيعهم

ألسر يهودية ال تنجب.
ومت الكــشف عـن أن الــشــبكـــة
املذكورة تقودها محـامية إسرائيلية
مرموقة، حيث يـغرر أفراد الشبكة
بنـسـاء من أوروبـا وروسيـا ويـتم
جـلبـهن إلــى إســرائـيل، بحجــة
العـمل يف مــشـــاريع سـيــاحـيــة
وفنـادق، ومــا إن تطـأ أقــدامهن
املطار حتـى يتم اقتيادهن إلى منزل
خاص بـهؤالء النـساء؛ حـيث يتم
إجبـارهن علـى احلمل بـاإلكراه،
وميـكثن طول فتـرة احلمل يف املنزل
الذي هو أشبه بـالسجن، وبعد أن
يـضعن يـتم بـيع األطفـال لألسـر
اليهـوديــة التـي ال تنـجب مقـابل
مبـالـغ كبيـرة من األمـوال، وبعـد
عـمليـة اإلجنـاب، يتـم إجبـارهن
علـى احلمل مـرة أخـرى لكـي يتم

بيع مزيد من األطفال.
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Eve حواء

تشـافيركـوردت مسـاعد الـرئيس
التنفيذي جملموعة آر تي إل غروب
والـتـي تــشـــرف علــى إدارة 53
محطـة تليفـزيـونيـة يف 10 دول،
وبـرز بــالقــائمـة إسـم أجنيلـيكـا
غـويرا، نـائب رئيـس أول وعضو
مجلـس إدارة مفــوض لـشــؤون
اإلنتــاج يف ســونـي بيـكتـشــرز
تـيلـيفـيجـن ألميــركــا الـالتيـنيــة
والناطقـني باإلسبانيـة يف الواليات
املتحـدة و بـاربـرا ويليـامــز والتي
تدير أكـثر من 19 قنـاة تليفزيـونية
وهـي مـن كـبــــار املـــشـتــــريـن
لـلمـسلـسـالت األميــركيــة مـثل

"سليبي هولو" و"هاواي فايف".
وبهــذه املنــاسبــة عبـرت نـشـوة
الـرويـني، عن سعـادتهـا الـكبيـرة
لوجـود اسمها ضمن القـائمة التي
تـضم العـديـد من الـشخـصيـات
الـنسـائيـة الـكبيـرة يف مجـال إدارة
وتـأسيـس القنـوات التلفـزيـونيـة
وقالت "اليـوم حصلت على تكرمي
له مـذاق خـاص كـونه صـادر من
املطبـوعة األولـى اخملتـصة مبـجال
السينـما والفن بـالعالم، وتقـديراً
ملـشـوار طــويل مـن النجـاحـات
املتتالية على مدار أكثر من عشرين
عـامـاً يف إدارة شـركـة بيـراميـديـا
والتي أنتجـت الكثيـر من الـبرامج
واملـشــروعــات املـميــزة خملـتلف
الـقنــوات الفـضــائيــة، كمــا أن
وجـودي ضمن هـذه القـائمـة هي
بــادرة اعتــراف من قِـبل وســائل
اإلعالم العــامليـة بـسـيطـرة املـرأة
العـربيـة علـى املـشهــد اإلعالمي
كونهـا قادرة على التـميز يف مجال
صنـاعـة احملتــوى التلفـزيـوني".

مــسيــرتهــا املهـنيـة وهـي يف سن
املـراهقـة وبـالتحـديـد يف اإلذاعـة
القطريـة وتقدمت يف عملهـا حتى
وصلت إلــى التلفـزيــون لتكـون
أصغـر مقـدمـة بـرامج يف مـنطقـة
الـشــرق األوسـط وعـقب عــدة
محطات مهنـية ناجحـة مع قناة إم
بي سي استمرت نشوة الرويني يف
التقـدم بخطى سـريعة يف شـركتها
اخلـاصــة لإلنتــاج التـليفـزيــوني
بيـراميديـا والتي مت تـأسيسهـا عام
1999 وافـتتحت عـدة فروع لـها
يف جـميع أنحــاء منـطقـة الـشـرق
األوسـط ويف لنــدن ونيـويـورك،
وقد وقفت هذه الشركة وراء عدة
برامج جمـاهيريـة نالت جنـاحات
هـائلة على مستـوى منطقة الشرق
األوسط ومـنها علـى سبيل املـثال
ال احلـصر "شـاعر امللـيون" و"أمـير
الشـعراء"، نـاهيك عن الـبرنـامج
احلـواري "نـشـوة" والـذي كــانت

تقدمه على قناة دبي الفضائية.
وتـضمـنت قـائمـة الـشخـصيـات
النـسائيـة، عدد كبيـر من األسماء
الالمعـة يف مجــال اإلعالم علـى
مستـوى العالم ومنهـن البريطـانية
إليـــزابيـث ميــردوخ املــؤسـس
والرئيس جملموعة شاين غروب يف
اململكـة املتحـدة والـتي جنحت يف
تقـدمي عـدة بـرامج تـليفـزيــونيـة
واقعيـة عـامليـة ذات صـدى واسع
مثـل "ماستـر شيف" و"ذا بيغـيست
لوزر" إضافـة إلى البريطانية صويف
تيـرنيـر لـينغ الـرئيـس التـنفيـذي
لـشركـات آندميـول شايـن غروب
وكور ميديا واملنتجة ألشهر برامج

الواقع "أميركان آيدول".
كمـا تضمنت القائمـة األملانية أنكا

واشنطن - أعلنت مجلة هوليوود
ريبـورتـر االميـركيـةعن اخـتيـار
اإلعـالمية نشوة الرويني، الرئيس
التنفيـذي لشركـة بيراميـديا ضمن
قـائمة أقـوى 25 إمرأة يف صنـاعة
البرامج التلفزيونية حول العالم.

وجـاء االعالن خالل احلفل الذي
أقـامته اجمللة على هـامش مهرجان
التلفـزيـون الـسنـوي الـذي يقـام
حــاليـا مبــدينـة كـان الفـرنـسيـة
واحتفاالً بوصوله للدورة الثالثني

من عمره.
وتعتـبر مـجلة هـوليـوود ريبـورتر
إحــدى كبــريــات املـطبــوعــات
األميـركيـة الـتي تختـص بشـؤون
الفن والـسيـنمـا يف العــالم، ومت
تـــأسيــسهــا عــام 1930 كــأول
صحيفـة يوميـة تهتـم بنشـر أخبار
األفالم يف العـالم ويحظـى املوقع
اإللكتـرونـي للمجلـة مبصـداقيـة
كبيـرة لدى املهتمني مبجال السينما

والفنون.
وأشارت اجمللة إلى أن الرويني من
ضـمن الـسيــدات الالتي يـضعن
املعـايير اخلـاصة لـصناعـة البرامج
التـلفزيـونيـة خالل فتـرة يعتبـرها
الـكثيـرون العصـر الـذهـبي لهـذه
الوسيلـة اإلعالمية، كمـا أنها من
الــشخــصيــات الـالتي يــوجـهن
الذوق الـعام يف صـناعـة البـرامج

التلفزيونية.
ووصفت اجمللـة يف تقريـر مُطول،
شخصـية نـشوة الـروينـي بـ "أوبرا
وينفــري" العــرب واستعــرضت
أيضـاً يف التقرير مـسيرة االجنازات
والنجـاحات التي حققتـها الرئيس

التنفيذي لشركة بيراميديا.
وقــالـت اجمللــة "بــدأت الــرويـني

مجلة هوليوود ريبورتر االميركية 
نشوة الرويني تطل ضمن النساء االقوى عامليا يف صناعة االعالم
Haifa Fakhouri
President and CEO, Arab American

and Chaldean Council, Lathrup Village

By Maureen McDonald

It's an image that wouldn't leave Haifa Fakhouri's mind: a
family of five or six sharing a one-bedroom apartment in a
Detroit neighborhood, sleeping on the floor, drying under-
wear on the radiators and praying they'd have enough food
for the week.
 The image prompted her to found what has become one of
the largest human service organizations for the Middle East-
ern community in North America.
 After coming to Detroit as a Jordanian refugee with her
family in 1968, Fakhouri, now 69, set about earning a bache-
lor's and master's degree in social work from Wayne State
University in 1974 and spent the next nine years working at
a number of agencies that provided services for the impover-
ished.
 She met the late Rev. John Badeen of the Antiochian
Orthodox Christian Archdiocese in the mid-1970s. He
begged her to form an organization to help the people who'd
fled civil wars and were miserable and starving in Detroit.
She went back to college, combining studies at Mansoura
University in Egypt and WSU to earn a doctorate in educa-
tion psychology in 1986.
 While still working on her thesis on the plight of Middle
Eastern women, she made contacts at the United Nations,
which led to positions as international adviser to the U.S.
Agency for International Development, which provides eco-
nomic, development and humanitarian assistance around the
world, and international consultant on Middle Eastern
women and population policies to the United Nations. She
worked from Detroit and the Middle East for a year before
returning to Detroit to launch an agency to help Arab Ameri-
cans in metro Detroit.
 With a promise from Michigan Gov. William Milliken to
provide a $2 match in state funding for anything she raised,
which gave her $20,000 total, Fakhouri set up an office in
the International Institute of Metropolitan Detroit in 1979
and launched the Arab American and Chaldean Council.
 The organization provided immigration assistance, health
care, employment training, job placement and other services
to 421 people the first year. Last year it served more than
79,000.
 In 1995, Fakhouri launched fundraising and work to build
a $37 million community services campus at Seven Mile
Road and John R. To date, ACC has opened four buildings
offering a variety of health and social services to the com-
munity and has worked with local businesses to revitalize
their buildings in the neighborhood with state funding.
 This month (June 01, 2014), ACC began the Community
Development Company of North Detroit to continue com-
mercial redevelopment, expand ACC's services and move
into housing development. www.crainsdetroit.com
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نصائح لتفادي عادة السرقة عند األطفال
شعر الـوالديـن بالـصدمـة عنـدما
يكتـشفون أن طفلهم قام بـالسرقة
إما من املال اخلاص بوالديه أو من
األقارب أثنـاء زيارتهم العـائلية.
فـالسرقة عنـد اإلطفال هى سلوك
نفسي نـابع عن حاجة نفـسية عند
الـطفل. أو يـشعـر بـالـنقـص يف
بـعض األشياء. فيحـاول تعويض

ذلك النقص بالسرقة.
نقدم لكِ سيـدتي بعض الـنصائح
الـتي عليكِ إتبـاعها لتفـادي عادة

السرقة عند طفلكِ:
- قومـي بتشجيـع طفلكِ على أن
يقول لكمـا ما يريد وبينوا له كيف
ميكن أن يطلب ذلك. وحددي له
ما يـستطيع أخـذه وما ال يـستطيع
أخـذه يف األمـاكن العـامـة وعنـد
اآلخـريـن. وعليكِ أن تـرددي له
دائمـاً "عليك أن تطلب اإلذن مني

قبل أن تأخذ شيئاً".
-إفــرضي عـليـه إحتــرام كل مـا
تقولينـه وال تتهاوني يف تطبيق كل
ذلك. ألن عكـس ذلك قد يخلق
تشـويشـاً ذهنـياً لـه ويجعله يفعل

األشياء املعاكسة.
-بـيـنـي لــطـفلـكِ الفــــرق بـن

اإلستعـارة والسـرقة
ومـا يـؤدي إلـيه كل
منهما. وكوني على
تأكـد أنه يفهم معني
عـبارة " ال يـنبغي أن

تسرق".
-إذا خـالـف طفلكِ
تلكَ القاعدة إجبريه
علــى الـتخلـي عن
إحــــــدى ألعــــــابه
كعقــاب علــى مــا
فعله. فهذا سيفهمه
معـنى أخـذ أغراض
األخـــريـن. كـمـــا
ميـكنـكم عـزلـه عن
الـــنــــــــاس وعـــن
النـشـاطـات. هـذا
فـضالً عـن إجبــاره
على إرجاع ما أخذه
خلـســـة مع تقــدمي
اإلعـتذار بعـدم فعل
هــــذا الـتــصــــرف
املكروه مرة أخرى.

-عليكِ اإلنتبـاه إلى عـدم إلصاق
تهمة العـار بطفلكِ. ألن ذلكَ قد
يـدفعه إلى إعتمـاد السلوك املالئم

لهذه الـوصمة. وبالـتالي بدالً من
حل املشكلة بذكاء وحكمة سوف

تتفاقم.

5 عالمات تدلّك أن طفلك مريض... راقبيها
مع تغيير الفصول وانتشار
األنفـلونـزا ونزالت الـبرد
يجـب أن تــراقـبـي هــذه
العالمــات الــست لـكي
تنـتبهي إلـى حالـة طفلك

قبل أن يشتد ال:
* سرعة تنفس الطفل

* لـون شفــاهه مييل إلـى
األزرق من حني إلى آخر

* فقدان الشهية
* سيالن األنف

* الطفح اجللدي

الـسبـانخ والـبسلـة والفـاصولـيا،
التي متـد اجلسم بـاحلديـد والزنك
وحمـض الفــولـيك الـضــروري
حلمايـة األجنة مـن التشـوهات ،
لـكنهـا علـى مــدار اليــوم يجب
إضافتهـا إلى غيـرها من مـنتجات
األلبــان واللحــوم كــالــدجــاج

والطيور والكبدة .
5-األفــوكــادو والـتـني واجلــزر
والعنب والرمـان هامة جدا خالل
فتـرة احلمـل ، إال أنها وحـدها ال
تـكفي كـنظـام غــذائي بـل يجب
إضــافــة احلـبـــوب الكـــاملــة ،
ومنتجـات احلليـب ، وقطعـة من
اللـحم او الطـيور، لـتعم الفـائدة
وتـستفـيد احلـامل مـن كل القيـمة
الغــذائيــة للفــاكهـة واألطـعمـة

األخرى.
وأخيـرا التستجـيبي لإلمتـناع عن
الطـعام خالل الشهـور األولى من
احلمل ، واملعروفـة مبرحلة الوحم
والغـثيــان والقـيء، بل قـسـمي
الوجـبات حلـصص صغـيرة عـلى
مدار اليـوم ، واستشيـري طبيبك
)طبيـبتك( املتـابع للحمل لـوضع
نظـام غــذائي خالل هــذه الفتـرة
الهامة يف حـياة األم واجلنني معا ،
مع متنياتنـا لكِ بالصحة والسالمة 

احلــامل رغم فـائـدتهــا الكـبيـرة
للجنني ، وقيمتها الغـذائية العالية
لألم والـطفل معـا ، مثل احلـليب
ومنتجـاته )الروب أو الـزبادي –
اللنب الـرائـب - و اجلنب االبـيض
القـليل الــدسم )الكـوتـتج( فهـو
غذاء آمن ومـصدر جيـد للبروتني
املـنخفض الـدسم. كمـا تسـاهم
منـتجات األلبـان يف تكويـن عظام
الـطفل وحتافظ على صحة احلامل

يف تقوية هيكلها العظمي .
2-الـبيـض والـكبــد واللحــوم )
كمصـدر جيد للبـروتني احليواني(
هام جـدا ، حيث متد األم واجلنني
بالفيتامينات واملعادن الهامة خالل
احلمل ، مثل الفـوسفور واحلـديد
وفيتـامني )د ( والـزنك ، وكلهـا
ضروريـة لسـالمة دمـاغ اجلنني ،

وإمداد األم بالهيموجلوبني .
3-البقول كغذاء هامة جدا خالل
فتـرة احلمل ، لكن يجب إدماجها
مع بعــض األطعـمـــة األخـــرى
لـسهولـة إمتصـاص الفيتـاميـنات
واألمالح بـاجلــسم ، واسـتفـادة
اجلـنني كذلك من الـغذاء الوارد له
عـن طـــــريق احلــبل الـــســــري

واملشيمة.
4- اخلضـروات أيضـا مهمـة مثل

أكدت الدراسات احلديثة يف مجال
صحة األم واجلـنني ، علي أهمـية
تـنـــوع غـــذاء األم احلـــامل بـني
األطعمـة الـنبـاتيـة واحليـوانيـة ،
حـيث أكدت الدراسة أن األم التي
تــرفـض األطعـمــة احلـيــوانـيــة
ومنتجات األلبـان ، وتكتفي فقط
باألطعمـة النباتية، تـكون معرضة
للخـطـــر ووالدة طفل مـصــاب
بتشوهات خِلقية بالعضو التناسلي

للذكر .
وأثـبتت الـدراســة بعض الـدالئل
الــوراثيــة لتــركيـز مـواد شـبيهـة
بـــالهـــرمـــونـــات )مـــركـبـــات
الفـايتواستـروجني( والتي تـتسبب
بحدوث تلك التشوهات باألجنة 

وعـادة مـا حتتــار األم خالل فتـرة
احلمل ، عندما تـريد أصنافا معينة
مـن الــطعــام وتــرفـض أخــرى
،خصوصـا خالل الشهور األولى
من احلمل ، إذا كـانت تعـاني من
غثيان الصباح والرغبة يف القيء .

إال أننـا نـؤكـد مـن خالل نصـائح
األطبـاء على أهـمية تـوخي احلذر
من بعـض األطعمــة خالل فتـرة
احلمل ، وعــدم التــركيــز علـى
أطعمـة نبـاتيـة فقـط ، من خالل

النصائح التالية :
1-هنــاك أطعمــة تتجـنبهـا األم

تناول األغذية النباتية فقط خالل احلمل يضر باجلنني

"يف الـطفــولــة كــان كــرمي وجــاد
الصديقني اللذين ال يفترقان، ومع
بداية املـراهقة بدأ كل واحـد منهما
البحث عـن صديـق جديـد، رغم
أنه لم حتـدث أي مشكلـة بينهـما،

ولكن بدأت رحلة املراهقة".
يؤكد اختصاصيو علم نفس الطفل
واملــراهق أن املــراهقــة مــرحلــة
حتـوّالت جسـديـة ونفـسيــة تتعلّق
بـطــريقــة التفـكيــر والتعــامل مع
اآلخــرين، أي أن املــراهق يـعيــد
النظـر يف عالقاته االجتمـاعية، لذا
يسعى إلى االستقالل وإلى التحرر
من سـلطـة األهل لـبنـاء فـردانـيته
وهوّيته اخلاصـة فيبحث عن منوذج

جديد للتماهي.
ومـن املمـكن أن يعـتبـر املـراهق أن
الصديق الـذي يعرفـه منذ الطـفولة
متصالً مباشرة بالعائلة التي يحاول
التخـلي عن عالقـاته االنصهـاريـة
بها. فهـو يف حاجـة إلى أن يـبرهن
وجوده وإثبات هويته لشخص آخر
من الـضــروري أال يكــون علــى
عالقة مبحـيطه العائلي، أي يبحث
عـن شخص لــديه نظـرة مـختلفـة

متنحه القيمة احلقيقية لشخصيته. 
؟لها؟ التقـت اإلختصاصية يف علم
نفس املراهق والطفل كالني عازار.
- هل اخـتيار األصدقـاء يف املراهقة
يكـون علـى أسـاس مخـتلف عمـا

كان عليه يف الطفولة؟
ال يختلف كثـيرًا وإمنـا يصبح أكـثر
وضـوحًـا وثبـاتًـا. مع بـدايـة سن
املــراهقــة يبـدأ املـراهـق عمـومًـا
اإلهتمـام بـإقـامـة شبكـة عالقـات
صـداقــة ويبحـث عن األصـدقـاء
الــذيـن ينـسـجمـــون مع أفكــاره
وتطلّعاته، أو العكس، فقد يبحث
عن الـصديق الـذي يختلف عنه يف

كل شيء.
عنـدما يكون الصـديق احلميم على
عالقـة مع املراهق مـنذ الـصغر، ال
يالحـظ أحــدهمــا التـغيّـر الـذي
يحـصل لهمـا ألنهمـا اعتـادا علـى

هذه الصورة.
فال يعـود يجـد يف هــذه الصـداقـة
اكتفاء ذاتـياً ألن الصـديق يشبهه يف
كـل شيء، فـيبـحث عـن شخـص
جـديد مختلف عـنه كي يتمكن من
اكتشاف نفسه التي لن يعرفها جيداً

إذا كان الصديق يشبهه.
لذا يحـدث هذا التخلي الـذي يعبّر
عن رغـبة املـراهق يف إيـجاد هـويته
اجلـديدة من خالل آخرين ال عالقة

لهم مباضيه أو بعائلته.
- ملـاذا قد يـفضل الصـديق اخملتلف

يف الشخصية والطباع؟ 

كما ذكـرت إلكتشاف نفسه، فغالبًا
مـا يكـون الصـديقـان من املـدرسـة
والــصف نفـسـهمــا، ولــديـهمــا
اهـتمـامـات مـشتـركـة ولـكن قـد
يكــونـــان مخـتلفـني يف الـطـبــاع
والشخصـية، فتـجد مثال أحـدهما
هـادئ الـطبع فـيمـا الثـاني نـشـيط

احلـــركـــة، ومع ذلـك يكـــونـــان
منسجمني يف صداقـتهما ورمبا يجد
أحدهما يف شخصية اآلخر تعويضًا
عن نقص، وبالتـالي فإنه يكمله يف
كثير من األمور. ويف هذه السن قد
يكـون املراهق فـاعالً يف الصـداقة،

أو يكون تابعًا سلبيًا غير فاعل.
- كـيف تبنى الصداقة يف هذه السن

بني بنتني أو ولدين؟
يف هـذه الـسن الـبنـات يفـضلن أن
يكـن قريبـات من بعضـهن والشيء
نفسه بالنـسبة إلى الصبيان. فيكون

هناك شلل بنات وأخرى صبيان.
عادة الـشلة يكـون جميع أعضـائها
يتـشـاركــون يف األفكـار واآلمـال
واألهــداف وأسلــوب الـثـيــاب،
ويكون لديـها قائد يسيطر على بقية
أعضاء الشلة ويسـيّرهم كما يريد،
وبعـضهـم يكـون تــابعًــا من دون

تفكير.
- هل لـألهل دور يف اخــتــيـــــار

الصديق؟
دور األهل أســـاسـي يف اخـتـيـــار
الصـداقـات ولكـن بطـريقــة غيـر
مبـاشرة خصـوصًا يف بـداية مـرحلة

املراهقة.
إذا كـانـوا يـعلمـون أن ابـنهم - أو
ابنتهم - يحب هذا الصديق عليهم
دعــــــوته إلـــــى املــنـــــزل ألن يف
اسـتطـاعـتهم مـراقبـة سلـوكه ويف
الوقت نفـسه ميكنهم مراقـبة سلوك
ابـنهـم مع هــذا الـصــديق وكـيف

يتجاوب معه.
مثال إذا كـان سلطـويًا ومـا إذا كان
االبن خاضعـا له أم ال، أو العكس
إذا كــــان االبـن أنــــانـيــــاً يحـب
التملك... بعد الزيارة ميكن إبداء
بـعض املـالحظــات بطـريقــة غيـر
مبـاشــرة، مثال كــان يف إمكــانك
الــسمــاح لـصــديقـك استـعمــال
كمـبيــوتــرك فــأنت دعــوته إلــى

منزلك.
إذا الحظت األم أن الـصديق يؤذيه
هنـا علـى األم أن تعـلم ابنهـا كيف
يضع حدًا لآلخـرين وعدم السماح
لـهم بــالـتعــدي علـيه وإن كــانــوا
أصـدقـاءه، وتعلّـمه الطـريقـة التي
يـستـطيع الـدفاع عـن نفسه وتـدبر
أمـوره إذا حـاول أحـد أصـدقــائه

ابتزازه أو السيطرة عليه.

عندما يختار املراهق صديقه 2-1
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صحتك
وجمالك

Health &
beauty

By Racha Adib

Attention all dieters keen
on losing weight: you
might want to get your
facts straight before
attempting to drop those
pounds. Why is that?
Because many of the
mainstream information
you hear and read about
may not be so true and may
be getting in the way of
your weight loss efforts.
 Today, we’re going to
reveal the reality behind
mainstream advice many
of you have come across
which may not have any
scientific basis after all.
Without further ado, let’s
get to busting some myths.

Myth: Bananas are the
most fattening fruits
Truth: Because Bananas
are sweeter than other
fruits, they are often
shunned by dieters. The
reality is, however, that all
fruits have the same
calories by serving and
they all contain the same
amount of sugar. So what’s
in a serving? One small
banana is equivalent in
calories and sugar to 1
small apple, 1 small
orange, 1 kiwi, or an
average slice of
watermelon.
Not only are they equally
calorific to all fruit
servings, bananas can also
help with weight control.
They contain naturally
occurring resistant starch
that cannot be absorbed by
your body.  Multiple
studies have shown that
resistant starch can
increase satiety and reduce
food intake and according
to one clinical trial,
resistant starch may
actually help burn fat.
How’s that for a reality
check?

Myth: Go wheat free,
gluten free to get an
ultimate weight loss plan

هل فـكرت يـوماً أن سـرّ الرفـاهة
اجلسدية والنفسية يكمن يف الغذاء
الــــذي تـتـنــــاولـيــنه؟ إلـيـك

التفاصيل...
األرز األسمر خلفض الوزن

أظهـرت الـدراســات أن النـسـاء
اللـــواتـي يـتـنـــاولـن األطعـمـــة
املـنخفـضــة الـطــاقــة مـثل األرز
األسمـر هنّ أقل عـرضـة لـزيـادة
الـوزن. فــاألرز األسمـر يـزخـر
باأللـياف أكـثر مـن األرز األبيض
ويـساعد بالتالي على حتسني أيض

اجلسم.
الهليون خلفض التوتر

يزخـر الهليـون بحمض الفـوليك
والفيـتامـني C، مما يـساعـد على
خفـض املــستــويــات املــرتفعــة

لهرمونات التوتر.
الـكيـــوي للحــؤول دون عـســر

الهضم
حتتـوي الكيـوي على أنـزمي يسهّل
عـمليـة الهـضم. أضـيفي شـرائح
الكيـوي إلــى سلطـة الفـاكهـة أو

تناوليها لوحدها.
البيض لشعر المع

يتـألف الشعـر أساسـاً من بـروتني
اسمه الـكيــراتني، ولــذلك فـإن

البروتني املوجود يف البيض يساعد
على منو الشعر وتلطيفه.

اللنب لبطن مسطح
يعـزز اللنب مـستـويات الـبكتيـريا
اجليدة يف األمعـاء مما يسـاعد على
احلــؤول دون االنـتفــاخ وتــراكم
الغازات، ويسهم بـالتالي يف إبقاء

البطن مسطحاً.
األفوكادو خلفض الكولسترول

يحتـوي األفـوكــادو علــى دهن
أحادي غـير مـشبع يـساعـد على
خفـض الكـولـستـرول الـسيء يف

الدم.
السلمون لبشرة طرية

إن أحمــاض أوميغـا 3 الـدهـنيـة
املــوجــودة يف الـسـمك الــدهـني
تغـذي البشـرة وتبقيهـا نديـة ولينة
ورطبـة. تناولي شـرائح السلمون
مع سلـطـة اخلـضــار والبـطـاطـا
املسلـوقـة أو بـأيـة طـريقـة أخـرى

تفضلينها.
الثوم حملاربة الزكام

يكـشـف الثــوم عن خـصــائـص
مـضـــادة لاللـتهــاب ومـضــادة
للفيـروسـات، ممـا يسـاعـد علـى
محاربـة الزكـام أو حتـى احلؤول
دونه. أضـيفـي الـثــوم الـنـيء أو

املـشوي إلـى أطبـاقك لالستمـتاع
بفوائده املغذية.

الشوفان لتحسني املزاج
يطلق الـشوفـان طاقـة مسـتمرة يف
اجلـسم، ممـا يحــافظ علـى ثبـات
مــستــويــات الــسكــر يف الــدم،
وبـالتالي عـلى ثبات املـزاج أيضاً.
ويعتبر الشوفان أيضاً مصدراً جيداً
للـسينليـوم الذي يقـال إنه يحارب

االكتئاب.
البطاطا احللوة حملاربة التجاعيد

تعتبر البطاطـا احللوة مصدراً ممتازاً
للبـيتا كـاروتني التي تـساعـد على
محـاربـة اجلـذور احلـرة املـسـببـة

للشيخوخة.
اجلوز لنوم أفضل

يـساعد اجلوز علـى رفع مستويات
امليالتونني يف اجلسم، أي الهرمون

احملفز للنوم.
التوت لتنشيط الدماغ

يـزخر الـتوت بـالفالفـونويـد التي
تـوسع األوعية الدموية لزيادة دفق

الدم واألوكسيجني إلى الدماغ.
السبانخ لتحسني البصر

يحـتوي الـسبـانخ علـى اللـوتني،
مضــاد التـأكـسـد الــذي يحـمي

العينني من الشيخوخة.

ما هي أفضل األطعمة لصحتك وجمالك؟

exercise.

Myth: You can’t eat
sweets when trying to lose
weight
Truth: When following a
diet, the last thing you
want to feel is deprivation
or you’ll likely to abandon
it.  According to the
American Dietetic
Association, “there are no
such things as bad foods”
so eat your sweets in
moderation and choose
wisely. Always read
calories and aim for less
than 200 calories of sweets
per day.  Great options
are a light sponge cake, a
scoop of low fat yogurt
ice-cream, or 3 squares of
dark chocolate. 

diabetes.

Myth: Apple cider
vinegar in the morning
can flush fat away
Truth: In folktale, apple
cider vinegar has been
touted to help you burn fat
when taken on an empty
stomach. The only study to
test this concept was done
on 175 obese in Japan. 12
weeks later, those who
used vinegar had lost
slightly more weight than
the controlled group with
an average 1-2 pound
weight loss over 3 months
only.
 If you’re looking to get
an ulcer, then yes we do
recommend taking this
vinegar first thing in the
morning. But if you’re
looking to lose weight,
then you’ll still need to
follow portion control and

eat, the less fat you’ll
have
Truth: It’s important to
understand that you only
put on weight when you eat
more calories than you
burn. Whether these
calories are coming from
intake of fat, carbs, or
protein is irrelevant.
Although counting fat
grams can work for weight
control, it’s not the only
thing you should be
counting.
In addition, going too low
on fat could work against
you. Eating too little fat
may leave you feeling
hungry and eating more.
The key is swapping bad
fat with good fat – for
example choose low fat
cheese and add in some
olive oil to bread. Good fat
can also benefit people
with heart disease and

Truth: These diets have
been prescribed for years,
but not for what you think.
A wheat free, gluten free
diet is one that consists of
eliminating the protein
gluten found in wheat, rye,
barley, and oats.  This
diet is usually
recommended to patients
diagnosed with Celiac
disease, an autoimmune
disorder that damages the
lining of the small intestine
when gluten is consumed.
Today, it is frequently
recommended to people
who want to lose weight.
 It’s true that people
following a gluten free
diet, end up losing weight
but that’s because the diet
limits a bunch of fattening
foods such as chips,
cookies, and most desserts.
Nonetheless, if you haven’t
been diagnosed with Celiac
and want to lose weight,
why complicate your life?
Simply reduce your caloric
intake and add in exercise.

Myth: Eat grapefruit to
burn fat
Truth: The theory behind
the grapefruit diet is that it
speeds up your metabolism
and helps you burn fat.
Although there have been a
few studies linking
grapefruit consumption to
weight loss, the promise of
losing 10 pounds in 10
days is very far from the
truth. In one study, subjects
who ate fresh grapefruit
lost an additional pound
per month when compared
to the placebo group,
which probably goes back
to the fullness effect of
water in grapefruit.
 However, we’re not
saying that grapefruit isn’t
a healthy addition to your
diet – it contains
antioxidants,
phytonutrients, and fiber–
but it definitely no quick
fix.

Myth: The less fat your

Diet myth-busters: It’s
time to burst some
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Fashion
& JewelryUnder wraps: Style savvy

Muslim women turn to turbans
By Shounaz Meky
Fashionable turban head covers are all the rave as women
who seek to cover their hair raid their closets for stylish
looks that offer an alternative to the hijab. Once a typically
male accessory, the turban is breaking the mold and is
being picked up by many Muslim women across the
region. “The new ways of wearing the hijab is becoming a
new global phenomenon,” Lezley George, professor of
fashion at the Heriot Watt University in Dubai, told Al
Arabiya News. It combines the desire to look Muslim and
appear more fashionable, George added.
 “Variation in the world of turban styling” is one reason
why many girls like the trend, according to George. “What
they find exciting with the headscarf in general is the way
you can customize it and personalize it.”
‘Practical’ for different occasions Sara Adel, a fashion
blogger and digital designer living in Dubai told Al Ara-
biya News that the turban-style hijab gives more head-
covering options to Muslim women, especially in hot
weather. “On some days, I have to shoot outdoors and it’s
a relief to wear a turban on a sunny day,” Adel said.
 Like Adel, Jihad M’nasria, a Tunisian TV producer
based in Dubai, said that due to the long hours she spends
in the heat a turban is a practical choice. “I do find it prac-
tical and chic,” said M’nasria. “Personally I’ve been wear-
ing Hijab since I was 13 years old and I’m bored of wear-
ing it the same way over and over,” she added. “I tend not
to be a routine kind of a person and hijab kind of limits

you to some head-wear styles.” Heba Ashraf, an Egyptian
dentist, told Al Arabiya News that the turban style is “very
practical” for celebratory occasions such as weddings. “It
is a change because we Hijabi girls sometimes get bored
of looking the same all the time so we like to change it
up,” Ashraf said.
 Meanwhile, George said some girls like to wear the tur-
ban while travelling to abroad, as it makes veiled girls
look less typical and is seen by some as more fashion
savvy.
Is it modest enough?

While some may regard the style as a proper head cover,
others argue that it cannot be considered a proper Islamic
veil. “Some consider it not modest enough because there
are different types of turbans which might expose your
neck,” George said.
 “Some might be critical that you’re not covering suffi-
ciently,” she said. However, people perceive modest dress-
ing differently.” To those who think wearing a turban is
not modest enough, Ashraf says wearing under- garments
to cover up the neck and the ears can be used “if you think
it is revealing.” 

7- األلــوان التـي جتعلـك تبــدين
شاحبـة: أكثر االمـور التي جتعلك
تبدين أكبر سناً اختيار األلوان التي
ال تنـاسـبك فهـي جتعلـك تبــدين
شاحـبة وتؤثـر سلباً عـلى سحنتك
فـتبدو متعبة. فاأللوان املناسبة لك
جتعلك تبدين مشرقة وأصغر سناً.

8- حقيبـة كبيرة لسيـدة متقدمة يف
السن: إذا كنت ال تزالني تختارين
احلقـيبـة الكـبيـرة والعـمليــة لكل
املـناسـبات، حـاولي أن تـبدلـيها،
خـصــوصــاً إذا كــانـتـمـن تـلك
التـقليديـة. فستبـدو طلّتك مـرحة
اكثــر عنـدمــا تختــارين احلقـيبـة
اجللـديـة الـصغيـرة الـتي حتمـلينهـا
Cross بشكل معاكس يف اجلسم

Bag .

9- قلـيل جـــداً من املـــاكيــاج أو
الكثير منه: اإلفـراط يف املاكياج له
أثـر سلبي عليك متـاماً كعدم وضع
املاكـياج نهائيـاً، فكالهما يجعلك
تبديـن أكبر سنـاً. تعلمي الطـريقة
الفضـلى لـوضع املـاكيـاج النـاعم

املناسب لسنك.

10- اجلـاربان وحذاء الرياضة مع
مالبـس ليسـت للريـاضة: تتـوافر
الكثيـر من االختـيارات يف أحـذية
مـريحـة ريـاضيـة غيـر مخـصصـة
للـرياضة. فانتعال أحـذية الرياضة
البيـضاء مع اجلـاربني ومع مالبس
عـادية هـو اختـيار أمـثل لسـيدة يف
سن متقـدمة. إذا كنت تبحثني عن
طلـة مــريحـة، مــا علـيك إال ان
تختـاري من األحـذيـة الـريـاضيـة
امللونة املـريحة التـي تنسبك يف كل

األوقات.

تـتجنـبيه وإن كـانت طلّـتك أنيقـة
بالشعـر الرمادي. فمـن املؤكد أنه
ال ميـكن أن يجعـلك بتـديـن أكثـر

شباباً.

Cardigan: 4-ستـرة الصوف
تبـدو سترة الصـوف الناعمـة أنيقة
المـرأة يف متـوسـط العمـر لـكنهـا
ليــست اخـتيـاراً مــوفقــاً يف سن
مبـركة. ويجـب أال تختاريهـا أبداً
إذا كـنت تعــانني زيـادة يف الـوزن
النهـا تبـرز الـدهـون املكـدسـة يف
مــواضع معـينــة يف اجلـسـم. من
االفــضـل أن تخـتـــاري سـتـــرة
 Blazerبقصّـة جميلـة. وإياك
أن تــربطـي ستــرة الصـوف حـول
خصـرك لتخفـي الكيلـوغـرامـات
الـزائدة يف هذا املوضع فهي تبرزها

اكثر.

5-الصـندل املـريح: إذا أردت أن
تفسدي مـظهرك املتكامل، انتعلي
صنـدالً مـريحــاً معه. يف الـواقع
ميكـن أن جتــــدي الكـثـيـــر مـن
مـــوديالت األحــذيــة اجلــذابــة
واملـريحـة يف الـوقت نـفسه ولـيس
ضـرورياً ان تفـسدي طـلتك بتلك
التي تنـاسب أكثر امـرأة متقدمة يف

السن.

6- اجلـينـز الــواسع واملــريح: ال
تخطئي بارتـداء اجلينز الواسع ذي
اخلـصــر العـالـي فهـو بـعيــد عن
املوضة كل البعد وال يعتبر ارتداؤه
لـصـــاحلك أبـــداً، ال بل يــشــوه
جـسمك. تتوافـر اليوم الـكثير من
قـصــات اجلـينـــزات لكل جــسم
ولكل سـن، اختــاري مـنهــا مــا

يناسبك ملظهر شبابي.

كتابة : كارين اليان ضاهر
فـيمـا حتـاولـني اتبـاع املـوضـة،
تخــطـئـني أحـيـــانــــاً يف بعــض
االخـتيـارات الـتي جتعـلك تبـدين
أكـثر سنك. جتنبي الـوقوع يف هذه
االخـطــاء التـي ال تعـطـيك طلّــة
شبــابيــة بعكـس مـا تـعتقــدين،
واستبدلي اخـتياراتك باخرى تبرز

جمالك.

 :Tweed-1- فـيمــا تعـطـيك
بعض األقـمشـة مظهـراً شبـابيـاً،
يكون لل Tweedتأثيراً معاكساً
علـى مظهـرك. فإذا كنـت تبحثني
عـن طلة مبالبـس رجاليـة اختاري
البذات املزيـنة باخلطـوط العمودية
وجتنـبي قماش ال Tweedحتى

ال تبدي أكبر سناً.

2-نظارات خاصة ملشاكل النظر:
صحيح أنك قـد تكـونني بحـاجـة
إلى هـذه النظـارات، لكن كـوني
على عـلمٍ أنها لـن تعطيك مـظهراً
شبابياً بل على العكس، خصوصاً
إذا كنـت تستعملني معهـا السلسلة
الـتي تـربـطهـا بعـنقك. إذا كـنت
حتتـاجـني فعالً إلــى النـظـارات،
اختـاري تلك اجلـذابـة الـشبـابيـة
كتلك امللـونة سـواء كانـت حمراء
أو بــنفـــسجـيــــة  حـبــــات مـن

الكريستال.

3-الـشعر الرمـادي: تختار بعض
النساء حالياً اللون الرمادي للشعر
بـاعتـبار هـذا املظهـر من املـوضة،
لـكن ممــا ال شك فـيه أنه يجـعلك
تـبدين أكـبر سنـاً. قد تخـتارينه يف
سن متقدمـة ألنه يعطيك شياكة يف
الــطلّـــة، لكـن مـن األفــضل أن

10أخطاء يف طلتك جتعلك تبدين أكبر سناً! 
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Your home & kitchen بيتك ومطبخك
أحدث التصميمات ملوائد وغرف الطعام للمنازل صغيرة املساحة

يواجه البعض مـنا عند تأثيث منزالً أو عند إعـادة جتديد نفس املنزل القدمي مشـكلة ضيق املساحة أو احليز اخملصص
للغرف حيث نعانى من مشكلة عدم تـوافر غرف أثاث جاهزة لتناسب تلك املـساحات املتوسطة أو أن تكون كبيرة
احلجم لكـى تكون أنيـقة وأنها لـو صغرت مسـاحتها تفقـد أناقتهـا . لذلك جمـعنا لك مجمـوعة منتقـاة من أرقى
تـصميـمات غـرف الطـعام الـتى تـناسـب املسـاحات الـصغيـرة من مخـتلف مصـانع وشـركات تـصميـم األثاث
والـديكورات املنزلية وحـرصنا أن تغطى اجملموعـة جميع األذواق من حيث األلوان والتصميـمات وكذلك تنوعها
بني احلداثـة واملعاصرة والكالسيكية واملبـسطة )املنيمال( .. شاهـدى اجملموعة لتمنحكى أفكـاراً قيمة لتصميمات

غرف الطعام واملائدة تساعدك عند إختيار غرفة طعام جديدة أو جتديد غرفتك القدمية .
الصورة من تصميمات  Powell Furnitureاحلداثية 

Country Kitchen Table Centerpieces boot, rain boot or zinc pail.
 Tip: Use tall, thin cen-
terpieces, or low ones, so
your guests can see each
other over the flowers.
 Let your centerpiece
mimic a bountiful country
meal, mixing flowers,
fruits and vegetables. For
fall meals, cluster squashes
and pumpkins in a variety
of sizes and colors, in the
center of the table. Add
pillar candles and pine or
rosemary for an eye-
catching centerpiece. 
 For a fresh take on holi-
day decorations, adorn the
table with a Jadeite bowl
filled with oranges, or a
mercury glass vase with
white roses, pale cabbage
leaves and purple tulips.
 Antique crocks, particu-
larly Roseville Pottery,
Ohio Antique or Ayers
Brothers brands, are made
for country centerpieces. A
simple, loose arrangement
of flowers is all you need
to bring off this look—and
talk about low-stress! Also
use colorful serving pieces
from Willow Ware or Fies-
taware as vases. Fill a blue
Fiestaware pitcher with
roses and cabbage leaves
for a beautiful, informal
arrangement that captures
the ease of country spirit.

bottles, boots and boxes
while you're shopping.
They don't have to be per-
fect; in fact, the more dis-
tressed they look the better.
Fill a small, rectangular
apple crate with smooth
pebbles and then add flow-
ers and greenery—in sum-
mer, magnolia leaves or in
winter, holly (bonus if you
can find holly with bright
red berries—but don't let
kids or pets eat them
because they're poisonous).
Or cut roses, salvia and
rosemary from your garden
and arrange this fragrant
blend in an old cowboy

modern touch to a country
arrangement. For a simple
centerpiece, march a row
of 3 to 5 pint jars down the
middle of the table, cut a
bunch of mixed flowers
evenly, about an inch taller
than the jars, and drop the
flowers in the jars. The
evenly cut stems allow the
flowers to fan out, creating
a lovely, graceful adorn-
ment, perfect for Sunday
supper.
 Country style is known
for repurposing kitchen
and farm implements for
decor. Be on the lookout
for old crocks, colanders,

What's more country—and
popular right now—than
Mason jars? The blue ones
from the '30s and '40s are
great finds at flea markets
and antique stores and,
with a clutch of daisies or a
bunch of sunflowers,
they're pure, sunny perfec-
tion. For a long-lasting
centerpiece, arrange dried
hydrangeas in a grouping
of Mason jars—the purple
and blue flowers echo the
blue-green tints of the
glass.
 Tip: Use an odd number
of jars to please the eye.
 Clear Mason jars add a

املكونات واملقادير:
8 شرائح حلم سكالوب بتلو

200 جرام  مشروم
كوب من الكرمية احلامضة
4/1 كوب من البقدونس

املفروم
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
نصف ملعقة فلفل أسود

طريقة عمل اخلبز األسمر
بالشوفان الصحي للريجيم

املكونات واملقادير:
2/1 كيلو دقيق قمح 
2/1 كيلو دقيق ابيض

ملعقة كبيرة خميرة فورية
2/1 لتر ماء دايفء

ملعقة سكر
رشة ملح

كوب شوفان مجروش
2/1 كوب حبة بركة

صفار بيضتني لدهان الوجه
طريقة التحضير:

- يخلط الدقيق االبيض مع دقيق القمح.
- إخلطي املاء الدايفء باخلميرة و السكر وامللح، ثم أضيفيهم إلى الدقيق ثم

اعجني حتى حتصلي على عجينة لينة.
- تغطى العجينة جيداً بكيس بالستيكي أو نايلون، ثم تترك فى مكان دايفء
لعـدة ساعات، وميكنكِ زيادة مـقدار الدقيق إذا احتاج األمـر لتصبح عجينة

متماسكة القوام وميكن تشكيلها.
- شكلـي العجني علـى شكل مـستـطيل طـويل، ثم يـدهن الـوجه بصـفار
البيـض ويرش القليل من حبـة البركة، ثم يـدخل اخلبز إلى الفـرن حتى يتم

خبزه.

نصف ملعقة ملح
ربع كوب عصير ليمون

2 ملعقة صغيرة ثوم
طريقة التحضير:

- حتمر شرائح اللحم البتلو يف
الزيت وتترك جانباً.

- يسخن الزيت النباتي يف قدر
مناسب ثم يضاف له املشروم

والثوم ويقلب ملدة دقيقة.
- نقوم بإضافة قطع اللحم إلى

املشروم والثوم، ثم نضيف عصير
الليمون، ثم نقوم بإضافة الكرمية

وامللح والفلفل وتترك احملتويات
حتى تغلي.

- تسكب احملتويات يف أطباق
التقدمي وتزين بالبقدونس

طريقة عمل اإلسكالوب بصوص الثوم واملشروم والبقدونس



  NOVEMBER 2014 -VOLUME : 2 - ISSUE :23 :نوفمبر 2014 م - السنة الثانية - العدد WWW.ARABAMERICANTODAY.NET62

Your Voice  صوتك

وأعادت وسائل اإلعالم العبرية إلى
األذهـان قيـام عصـابات إسـرائيلـية
بتـهريـب فتيـات من روسيـا وشرق
أوروبــــا لكــي يعــملـن يف جتـــارة
اجلـنــس، حـيـث يـتـم تــضلـيلهـن
بــوعــدهـن بـــالعـمل يف القـطــاع
السيـاحي، كما ثـبت تورط العـديد
مـن العصابـات اإلسرائيلـية يف جتارة
األطفـال، حـيث قـامـت بتهــريب
األطفـال من البـرازيل إلى إسـرائيل
بغــرض بـيعهـم ألســر ال تـنجـب
األطفـــال، كمــا أن العــديـــد من
األطبـاء اليهـود ثبـشت تـورطهم يف

االجتار بأعضاء اجلسم البشري.
حرب سوريا تنعش جتار البشر

وقـد أدت احلــروب التـي وقعت يف
العـراق وسوريـا لفتح الطـريق أمام

جتارة البـشر، وذلك عبر نقلهم عبر
احلـدود إلى الـدول اجملاورة وحـتى
الــدول األوربيــة عبــر أشخــاص
امتهنوا هذه املهنة يف سبيل احلصول

على املال.
حـيث استغلـت مافـيا جتـارة البـشر
نــزوح أســر ســوريـــة للخــارج،
واستـغلوا ظـروفهم أسـوأ استغالل
ليقومـوا بنقلهم إلـى الدول اجملاورة
والدول األوربـية عـبر احلـدود عن
طريق أخذ مبـالغ مالية طـائلة منهم
وإغرائهـم، وكان نـصيب بـعضهم
الغـرق يف مياه احمليطات أو العمل يف

جتارة العبيد واجلنس بالقوة.
حيث هـاجـر من سـوريـا أكثـر من
مليوني مواطن باجتاه الدول اجملاورة
كتـركيـا واألردن ولبنـان والعراق،

وهــذه الفئــة تعيـش يف مخـيمـات
تنعـدم فيها أبـسط مقومـات احلياة،
ومـن فضّـل منهـم الهجـرة صـوب
الدول األوربـية وقعوا ضحية جشع
واســتغالل عـصـــابـــات دولـيـــة

يرسلونهم إلى املوت.
أفالم تبرز خطورة الظاهرة

وقــد عــرضـت خالل األســابـيع
املاضية وال تزال عدة أفالم أمريكية
تتطـرق ضمنا لظاهرة االجتار بالبشر
خصـوصا بغـرض الدعـارة، حيث
The Equalizer أبـــرز فـيلـم
للـممـثل "دينــزل واشنـطن" جتـارة
الرقـيق واستعـباد عـصابـات جتارة

الـبشـر للفتـيات يف صـورة عصـابة
روسيـة حتـتكـر فـتيـات لـنفـسهـا
وتـرفـض التفـريـط فيهـن، ويبـرز
حــوار بـني بــطل الفـيلـم وزعـيـم
الـعصابـة أن فتاة واحـدة ميكنهم أن
يجنـوا من وراءها آالف الدوالرات
شهـريـا واملاليـني سنـويـا، بعـدمـا
عـرض بطل الفـيلم إعتـاقهـا بـ 10
أالف دوالر فقــط، ووافق زعـيـم
العصـابة -سـاخرا- علـى إعتـاقها
ملدة 3 أسـابيع فقط قال أنـها متثل ما
سيحـصـل عليـه منهــا خالل هـذه

الفترة.
أيـضــا تعـــرض فيـلم " ”soldيف
هـوليـوود ملعـانـاة ضحـايـا االجتـار
بـــالبـشــر لالسـتغـالل اجلنــسي،
واملأساة التي تعيشها

الفتاة "الكاشمي" من نيبال يف الثالثة
عشـرة من عمرهـا، والتي بيعت يف
الهنـد بعـد وعــود بحيـاة أفـضل،
ويـظهـر الفـيلم اجلـديـد بـبطـولـة
"جيليـان أندرسـون" الرعـب الذي

يعيشه من يتعرض لتجارة البشر.
أيـضا فيلم  Edenيزيـد يف تسليط
األضواء على هذه اجلرمية عبر طرح
معانـاة الفتيـات القاصـرات الالئي
يتم التغـرير بهـن من قبل عصـابات
إجراميـة متخلفة فيجدن أنفسهن يف
أتون ؟العبوديـة اجلنسية؟ ويصبحن
حتـت رحمـة هــذه العصـابـات وال
يـجدن أي مخـرج من جحيـم الرق

الذي يعشن فيه.
Eden حيث تـدور أحـداث فـيلم

يف داخل الــــواليــــات املــتحــــدة
األمـريـكيـة نفـسهـا، وتــدور عن
عصـابــة منـظمــة تتـولـى ؟جتـارة
اجلـنس؟ والغـريب أن رئـيسهـا هو
أيضـا الــرجل املسـؤول عن فـرض
األمن والنظام، وأحـداثه مستوحاة
من القصة احلقيقـة التي عاشتها فتاة
تدعى تـشوجن كيم ولـدت يف كوريا
اجلنـوبية، قبل أن تـنتقل وهي طفلة
صغيرة للعيـش يف الواليات املتحدة
غير أنها ما لبثت أن أصبحت رهينة
لـدى عصـابـات جتـارة اجلـنس. يف
نهايـة األمر تـتمكن تشـوجن كيم من
اإلفالت من قبضـة هذه العـصابات
الـتي تتاجر بأجساد النساء والفتيات
القـاصـرات وتقــرر التحـول إلـى
ناشطة تشن حملة ال هوادة لها ضد

آفة االجتار بالبشر.

مافيا جتارة البشر تتوحش: نساءٌ للبغاء.. بقية ص 56

يهوديات يشهرن إسالمهن يف املسجد األقصى
Jewish girls announce  Their conversions to islam in Al-Aqsa Mosque

دفع الشفـاء من املـرض عائـشة،
وهي فتاة يهـودية يف العقـد الثاني
من العمـر من مـواليـد القـوقـاز،
نحو الـفضول ومعـرفة املـزيد عن
الديانـة اإلسالمية، وسـاعدها يف
التعرف على اإلسالم ثم الدخول
يف مركز "دار السالم"، إضافة إلى
الـبحـث عـبـــر اإلعالم ومـــواقع

اإلنترنت.
يف عـام 2008 مـر علـى قـدومهـا
إلــى )إســرائـيل( عــدة أعــوام،
وكانت يف زيارة لصديقة لها ببلدة
عربية يف الداخل الفلسطيني، ويف
طريق العـودة لبلدتـها اليهـودية،
حصلت على كتيب باللغة العبرية
يعرف بـدالالت وتعاليم اإلسالم

بعنوان "الطريق إلى السعادة".
احتفظـت بالكتيب لكـنها لم تعره
اهـتمـامـا، وبعـد أشهـر أصيـبت
بوعـكة صحيـة كادت أن تفقـدها
حيـاتهـا، فصـراعهـا مع املـرض
دفعهـا لتـصفح الكـتيـب لتـشعـر
بـاالطمئـنان والـسكيـنة والـراحة
النفسية التي خففت عنها اآلالم.
جتـاوزت تـرددهـا وخـوفهــا من
عائلتها اليهودية واتصلت بالدعاة
من فلـسطينـيي 48 من مجمـوعة
"دار الـسالم" للتعـريف بـاإلسالم
لتعـرف منـهم أكثـر عن الـدين،
وبعــد ستـة أشهــر من الـدراسـة
املـعمقــة تعـزز اإلميــان بقـلبهـا،
وسـافـرت إلـى املسجـد األقصـى

لتشهر إسالمها.
اخلالق والعبد

استـذكرت عـائشـة - يف حديـثها
لقنـاة  جلـزيـرة القطـريـة - حلظـة
اعـتـنـــاقهـــا اإلسالم ونــطقهـــا
بـالـشهــادتني "حـينهـا أجهـشت
بـالبكـاء، وأعجـز حتـى اللحـظة
عن وصف مـا يجوش بخاطري،
لكنـني أشعـر بــأننـي خلقـت من
جـديد وأحـظى بـرعايـة وحمـاية
ربانـية، فـما جـذبنـي لإلسالم ما
تنص عليه التعاليم بأن ال إكراه يف
الــديـن، بل الـقنــاعــة واإلميــان
والتـميـز بـالعالقـة املبـاشـرة بني
اخلـالق والعبـد من دون وسيط أو

تدخالت من بني البشر".
تقيـم عائـشة مع عـائلتهـا التي ال

تعـرف عن إسالمهـا شيـئا، فـعدا
عن والـدهـا -الـذي بـارك ودعم
قـرارهـا الـذي اتخـذته بـالقنـاعـة
واإلميـان- يبقى اعتنـاقها لإلسالم
سـرا، إذ تتسلح بـاإلميان وتـسعى
جـاهـدة للحفـاظ علـى التعــاليم
اإلسالميـة، وذلك علـى الـرغم
من الـصعـوبـات االجـتمــاعيـة
والـبيـئيـة الـتي حـولهـا، خـاصـة
والدتهـا املتزمتـة للديـانة اليـهودية
وتكن العـداء للمسلمـني، وتنتظر
اللحظـة لتـواجهـها وتـكشف لـها

حقيقة اعتناقها اإلسالم.
وبـاتت عـائـشـة أكثـر محــافظـة
واحتشـاما مبالبـسها بعـد أن تعذر

عليهـا لبـس اجللبـاب واحلجـاب
بـحضـرة والـدتهـا داخل اجملـتمع
اإلسرائيلـي، لكنها تـواظب على
أداء الـصلــوات يف مــوعــدهــا،
وتقـضي سـاعــات اللـيل بقـراءة
القـــران حتـــى الفجـــر لتـصـلي

وعائلتها نائمة.
وتـتضرع للخالق ملنحهـا الشجاعة
والقوة ملواجهة والدتها واإلفصاح
لها عن احلقيقة، وترى أن اللحظة
احلاسمـة قريبـة، فما عـادت بعد
مـرور ستـة أعـوام علـى اعـتنـاق
اإلسالم تــستــطيـع احليــاة بهــذه
الـتناقضات والصـراع الداخلي "ما
عدت أحتـمل التمثيل بـأنني أقوم
بالـشعائر التـلمودية اليـهودية التي

ال تـعنـي لي شـيئـا، وال ميـكنـني
صوم يوم الغفران بـعد صيام شهر
رمضان، وأؤدي الـصالة خلسة،
وما عـدت احتمل احليـاة من دون

جلباب وحجاب".
احلوار والفكر

ووجدت عائـشة أسوة بغـيرها من
عـشـرات الفـتيـات والـرجـال من
املسلمني اجلـدد مبركز "دار السالم"
لـلتعـريف بـاإلسالم الــذي دشن
بـبلـــدة كفـــر قـــرع يف الـــداخل
الفلــسـطـيـنـي اإلطــار الــراعـي
والـداعم واملسـاند مبـسيرة اعـتناق
اإلسـالم، بحسـب املشـرف علـى
املركـز الشيخ غـسان عـثامنـة إمام

مـسجد "نداء احلق"، الذي أكد أنه
يتم التركيز على التراث احلضاري
والعـلمـي اإلسالمـي أثنــاء ربـط
األصالة باحلداثة من منظور الفكر

الدعوي.
ويـضم املركـز مجموعـة دعاة من
الــداخل الفلـسـطيـني يقـومـون
بدعوة غيـر املسلمني إلى اإلسالم
مستخدمني منوذجا علميا حضاريا
للحــوار الــدعــوي، وتـــوزيع
مطويـات وكتب تعريف باإلسالم
بلغــات عــدة لــدعــوة الــسيــاح
الــوافـــدين مـن مخـتلف أرجــاء
العالـم إلى فلسـطني، عبر طـباعة
وتــوزيع املـصــاحـف املتــرجمــة
بجمـيع اللغات مبـا فيهـا العبـرية،

إضـافـة إلـى تـرجمـة مـنشـورات
دعـويـة وإيـواء املـسلـمني اجلـدد
وتــوفيــر املـسـكن واملــأكل لـهم
ومتابعـتهم وإرشادهـم وتعليمهم

اإلسالم.
اإلسالم واملرأة

وبفـضل الـــداعيــات يف املــركــز
تـواصل عـائشـة -مع خمـس من
صـديقـاتهـا اليهـوديـات اللـواتي
اعتنقن اإلسالم- حيـاتها باحلفاظ
علــى التعــاليـم اإلسالميـة دون
االصـطـدام مـع البـيئــة واجملتـمع
الذي تعـيش فيه، وابـتعدت كلـيا
عن احملرمات وحياة اللهو وغيرت
من سلوكياتها وتعاملها باألخالق
واالنضباط والتصرفات احلكيمة،
مما أثـار شكوك بعـض صديقـاتها
اللــواتـي اطلعـن علــى حقـيقــة

سرها.
الشـابة حـنني، وهي يـهوديـة من
كـرواتيا يف مـنتصف العـشريـنيات
من العمـر هاجرت إلى )إسرائيل(
وتعيـش مبفـردهـا، انـضمت إلـى
زميـلتهـا عـائـشـة لفـهم املعــاني

والتعاليم السامية لإلسالم.
وعن دوافعهـا العـتنـاق اإلسالم
قـالت حنـني للجزيـرة إنها تـأثرت
بتجـربـة عــائشـة، واقتـنعت بـأن
اإلسالم هو الـدين األكـمل الذي
ناصر وانتصر للمرأة ومنحها كافة
احلقـوق ووفر لهـا احلمايـة، "فهذا
الـدين منح مـكانـة خاصـة للفـتاة
لـتكون األمثل باحليـاة االجتماعية
والـتعـــامل األســـري وتـــربـيـــة
األوالد، وحــــدد الـعالقــــة بـني

الرجل واملرأة والزوجني".
وبينت أنها ترفض مقارنة اإلسالم
بالـديانـات األخرى، وتـؤمن بأنه
الــدين اجلــامع لكــافــة األديــان
الـسماويـة، وهو املسـار الصحيح
واحلكـيـم الــذي أخــرجهــا مـن
الظلمـات إلى النور وأدخل الفرح
والروح إلـى قلبهـا، وهو هـداية
وتعــامـل ونهج حـيــاة وطـــريق
السعادة والـسرور بحقيـقة اإلميان
بـاهلل والقـرآن الكـرمي والـرسـول

الكرمي محمد.
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Pioneering Womenنساء رائدات
Maryam Jameelah  أفنت عمرها يف خدمة اإلسالم

"مرمي اجلميلة" اليهودية التي أصبحت أشهر داعية إسالمية
مرمي جميلـة )مارغريـت ماركوس
Maryam :سابقاً( )باإلجنليزية
23 )  (Jameelah مـــايـــو
1934م - 31 أكتـوبـر 2012م (
كاتـبة أمـريكـية مـسلمـة من أصل
يهـودي تـنتـمي ألبــوين يهــوديني
أملـانيني عـاشـا يف نيـويـورك حيث
ولدت عام 1934م ، كما أوردت

وكالة أنباء األناضول.

تعرفها على اإلسالم

مارجـريت ماركوس سـابقًا، امرأة
يـصعـب الـتـكهـن أمــامهــا بــأي
توقعـات ترد يف مخيلتك، ومنذ أن
كــانت طفلـة كـانت تــألم ملعـانـاة
الفلـسـطيـنيـني أكثــر من حــزنهـا
ملـشاهـدة صور "الهـولوكـوست"،
واألكثـر من ذلك كـانت تتمـنَّى يف
صغرها زيارة فلسطني لرؤية "أوالد
عمها" من العـرب ، خصوصًا وأن
حـاخامـاً باملـدرسة الـيهوديـة التي
نـشــأت فيهــا أخبـرهـا أنَّ العـرب
والــيهـــــود هــم "أوالد اخللــيل"

إبراهيم.
وحـني أصبـحت صـبيـــة يف عمــر
الزهور، لم تكن مرمي بطبعها مَيَّآلة
لالنحنـاء للعــواصف.. فعنـدمـا
وجـدت أبــويهــا يحـتفالن بقـرار
تقــسـيـم فلــسـطـني إلــى دولـتـني
فلسـطينـية ويهـودية سـنة 1947م
وبـانتصـار اليهـود يف حرب 1948
مع العرب، رفـضت االستسالم ملا
يـحدث حـولهـا وأخذت جتـادلهم
بقوة، بل وتطالبهم باحترام أحزان

العرب.

“على النساء املسلمات
أن يعرفن نعمة اهلل

عليهن بهذا الدين الذي
جاءت أحكامه صائنة

حلرماتهن، راعية
لكرامتهن، محافظة

على عفافهن وحياتهن
من االنتهاك ومن ضياع

األسرة“.
والالفـت يف نشـأة مـارجـريت، أو
مـرمي، هـو أنَّهـا أول مـا قـرأت عن
اإلسالم كان ترجـمة القرآن الكرمي
للبريطاني املسلم محمد بيكتهول،
وأيضًا اعتكـافها على قـراءة كتاب
"مـشكــاة املصــابيح" الــذي يجمع
األحــاديث املـشهـورة للـتبـريـزي
متـرجمًا لإلجنليزيـة، أثناء دراستها
يف جـامعـة نيـويـورك لآلداب عـام
1953م، وكان واضحًـا أنَّها غـير
مقتنعة بعقـيدتها التي نـشأت عليها
فحـاولـت اكتـشـاف احلـقيقــة مع
حـركـات ديـنيـة عـدة، كـاحلـركـة
اإلصالحيـة اليهـوديـة واليهـوديـة
األرثـوذكسيـة والبهـائيـة لكنهـا لم
تـقتنع بهـم جميـعًا بـسبـب دعمهم

للصهيونية.
حفلـت حيـاتهـا يف فتـرة الـشبـاب
بعثـرات، حـيث سـاءت حــالتهـا
الصحيـة فتغيـبت عن اجلـامعـة مما
أدلــى لعــدم متكـنهــا مـن إكمــال
دراستهـا، فساءت حـالتها الـنفسية
ودخلـت مــسـتـــشفـــى لـتـلقـي
العالج.. وحني خرجت منها عام
1959م بــدأ اهـتـمـــامهــا يــزداد
باإلسالم وجتلـى ذلك يف انخراطها
يف العديـد من املنظمـات اإلسالمية
ويف البـدء يف مـراسلـة شخـصيـات
إسالمـية ومنهـم اإلخواني الـشهير
سيـد قـطب ومـؤسـس اجلمـاعـة
اإلسالمية يف شبه القارة الهندية أبو
األعلى املـودودي وظلت تراسلهم

ملدة سنوات.
الباحثة عن احلقيقة

الـباحـثة عـن احلقيقـة، كمـا يطلق
عـليهــا محبـوهـا، كـانـت دائمـة
االهتـمام بـكل ما يحـدث يف البالد
اإلسالميـة يف خـمسـينيـات القـرن
املــاضي، وهـو مــا جعلهـا تـنتقـد
القـــوميــة العـــربيــة وتــدون أراء
شخـصيـة عـن إسالم العـديــد من
الـدول، فقالت عن تـركيا ، إن "ما
تبقى من اإلميان اإلسالمي يف تركيا
إمنـا يـرجع إلـى اجلهــود واملثـابـرة

لبديع الزمان النورسي".
نقطـة التحول الرئيسية يف حياة مرمي
اجلميلـة، كان اعتنـاقها اإلسالم يف
24 مايـو 1961م حيث ذهبت إلى
إمام مـسجد بروكلـني يف "نيويورك"
وهـو "داود فيـصل" وأسلمـت على
يــديـه، وسمـت نفــسهــا بـ "مــرمي
اجلميلة" بـدينها اجلديـد، وبعد عام
واحد تـركت نيويورك إلى باكستان
بالبـاخرة، بعد أن عرض املودودي
علـيها اإلقـامة مع أسـرته لعـامني.
تزوجت أحـد أتباع املودودي وكان
متزوجًـا وعنده خـمسة من األوالد
لكـنها تقبلـت أن تعيش مع ضـرتها
يف بـيت واحــد، وبــدت سـعيــدة
بحياتـها، وقانعـة، وأجنبت ولدين
وبنتني ولها منهم اثنا عشر حفيدًا.

وفاتها وإرثها

رحلت مـرمي اجلمـيلة يـوم األربعاء
31 أكتـوبــر 2012م بعــد رحلـة
عـامرة يف كنف اإلسالم عـلى مدار
نصف قـرن. وخالل هذه الفـترة،
بـجانـب خواطـرها ومـراسالتـها،
كـتـبـت 25 مـــؤلفًــا عـن اإلسالم
أشهــرهــا "اإلسالم يف مــواجهــة
الغـــرب" و"رحلـتـي مـن الـكفـــر
لإلميــان" و"اإلسـالم يف النـظــريــة
والتــطبـيق" و"اإلسالم والـتجــدد"
حيث تـرجمت لعـدة لغـات بينهـا
التــركيـة واألرديــة والفــارسيـة.
واخلـيـط املـشـتــرك بـني كل هــذه
املـؤلفـات متـثل يف متجيـدهـا لقـيم
اإلسالم وانـتقادها بعنف لـلعلمانية
واحلـداثـة يف اجملـتمعـات الغــربيـة
وأيـضًا يف تصـديها حلمـالت تشويه
اإلسالم. وتقـــول: "لقـــد وضع
اإلسالم حلـــوالً لكل مــشكـالتي
وتسـاؤالتي احلـائـرة حـول املـوت
واحليــاة وأعـتقــد أن اإلسالم هــو
السبيل الوحيد للصدق، وهو أجنع
عـالج للنفـس اإلنـسـانيـة". "منـذ
بدأت أقـرأ القرآن عـرفت أن الدين
لـيس ضرورياً لـلحياة فحسب، بل
هـو احليـاة بعـينهـا، وكنـت كلمـا
تعمقـت يف دراسته ازددت يقيـناً أن
اإلسالم وحده هـو الذي جعل من
العـرب أمـة عـظيمـة مـتحضـرة قـد
ســـادت العـــالـم". "كـيـف ميكـن
الدخـول إلى القـرآن الكرمي إال من
خالل السـنة النبـوية ؟! فـمن يكفر
بالـسنة ال بـد أنه سيكفر بـالقرآن".
"علـى النسـاء املسلـمات أن يعـرفن
نعمـة اهلل عليهن بهـذا الديـن الذي
جاءت أحكامـه صائنة حلـرماتهن،
راعيـة لكـرامتهن، محـافظـة على
عفـافهـن وحيــاتهن مـن االنتهـاك

ومن ضياع األسرة".

Maryam Jameelah (May 23,
1934 - October 31, 2012)
was an author of over thirty
books on Islamic culture and
history and a prominent
female voice for conserva-
tive and fundamentalist
Islam, known for her dispar-
aging writings on the
west.Born Margret Marcus
in New York to a non-
observant Jewish family, she
explored Judaism and other
faiths during her teens
before converting to Islam in
1961 and emigrating to Paki-
stan. She was married to and
had five children with
Muhammad Yusuf Khan, a
leader in the Jamaat-e-Islami
political party, and resided in
the city of Lahore.

Biography
Jameelah was born Margret
Marcus in New Rochelle,
New York, to parents of Ger-
man Jewish descent, and
spent her early years in
Westchester. 
 As a child, Marcus was
psychologically and socially
ill at ease with her surround-
ings, and her mother
described her as bright,
exceptionally bright, but also
"very nervous, sensitive,
high-strung, and demand-
ing". Even while in school
she was attracted to Asian
and particularly Arab culture
and history, and counter to
the support for Israel among
people around her, she gen-
erally sympathised with the
plight of Arabs and Palestin-
ians. Another source
describes her interests as
zigzagging from Holocaust
photographs, to "Palestinian
suffering, then a Zionist
youth group and, ultimately,
Islam."
 She entered the University
of Rochester after high-
school, but had to withdraw
before classes began because
of psychiatric problems. In
Spring, 1953, she entered
New York University. There
she explored Reform Juda-
ism, Orthodox Judaism, Eth-
ical Culture and the Bah?'?
Faith, but found them unsat-
isfactory, especially in their
support for Zionism.
 In the summer of 1953,
she suffered another nervous
breakdown and fell into
despair and exhaustion.
 It was during this period
that she returned to her study
of Islam and read the Quran.
She was also inspired by
Muhammad Asad's The
Road to Mecca, which
recounted his journey and
eventual conversion from
Judaism to Islam. 
 At NYU she took a course
on Judaism's influence on
Islam which was taught by
Rabbi and scholar Abraham
Katsch, which ironically
strengthened her attraction
to Islam. However Marcus's
health grew worse and she
dropped out of the university
in 1956 before graduation;
from 1957-59 she was hospi-
talized for schizophrenia.

Returning home to White
Plains in 1959, Marcus
involved herself with vari-
ous Islamic organizations,
and began corresponding
with Muslim leaders outside
America, particularly Mau-
lana Abul Ala Maududi, a
leader of Jamaat-e-Islami
(Islamic Society) in Paki-
stan. Finally, on May 24,
1961, she converted to Islam
and adopted the name Mar-
yam Jameelah. After accept-
ing Mawlana Maududi's
invitation she emigrated to
Pakistan in 1962, where she
initially resided with him
and his family. In 1963, she
married Muhammad Yusuf
Khan, a member of Jamaat-
e-Islami, becoming his sec-
ond wife. She had five chil-
dren: two boys and three
girls (the first of whom died
in infancy).
 Jameelah regards these
years (1962–64) to be the
formative period of her life
during which she matured
and began her life's work as
a Muslim defender of con-
servative Islam.

Writings
Jameelah started writing her
first novel, Ahmad Khalil:
The Story of a Palestinian
Refugee and His Family at
the age of twelve; she illus-
trated her book with pencil
sketches and color drawings.
She also studied drawing in
Fall 1952 at Art Students
League of New York, and
exhibited her work at Bahai
Center's Caravan of East and
West art gallery. On her emi-
gration to Pakistan she was
told that art was un-Islamic
by Maududi, and abandoned
it in favor of writing.[3][8]
Her writings are supple-
mented by a number of

audio and video tapes.[9]
 Jameelah was a prolific
author, offering a conserva-
tive defense of traditional
Islamic values and culture.
She was deeply critical of
secularism, materialism and
modernization, both in West-
ern society, as well as in
Islam. She regards traditions
such as veiling, polygamy,
and gender segregation
(purdah) to be ordained by
the Quran and by the words
of Prophet Muhammad, and
considers movements to
change these customs to be a
betrayal of Islamic teach-
ings.[10] Jameelah's books
and articles have been trans-
lated into several languages
including Urdu, Persian,
Turkish, Bengali and Bahasa
Indonesia.[11] Her corre-
spondence, manuscripts, bib-
liographies, chronologies,
speeches, questionnaires,
published articles, photo-
graphs, videocassettes, and
artwork are included in the
Humanities and Social Sci-
ences Library collection of
the New York Public
Library.[3] Jameelah's life is
the subject of a book by the
biographer Deborah Baker.

Books by Jameelah
A great Islamic movement in
Turkey: Badee-u-Zaman Said
Nursi
A manifesto of the Islamic
movement
A select bibliography of Islamic
books in English
Ahmad Khalil: the biography of
a Palestinian Arab refugee
At home in Pakistan (1962-
1989) : the tale of an American
expatriate in her adopted coun-
try. 
Correspondence between Abi-l-
A'La Al-Maudoodi and Maryam
Jameelah
Islam and Modernism
Islam and orientalism

Islam and the Muslim woman
today
Islam and our social habits :
Islamic manners versus Western
etiquette
Islam and modern man : the
prospects for an Islamic renais-
sance, the call of Islam to mod-
ern man
Islam versus Ahl al-Kitab: past
and present
Islam versus the West
Islamic culture in theory and
practice
Islam face to face with the cur-
rent crisis
Is Western civilization univer-
sal?
Memoirs of childhood and
youth in America (1945-1962) :
the story of one Western con-
vert's quest for truth
Modern technology and the
dehumanization of man
Shaikh Hassan alBanna & al
Ikhwan al-Muslimun
Shaikh Izz-ud-Din Al-Qassam
Shaheed : a great Palestinian
mujahid, (1882-1935) : his life
and work
Shehu Uthman dan Fodio, a
great mujaddid of West Africa
The Generation Gap - Its Causes
and Consequences
The Holy Prophet and his
impact on my life
The resurgence of Islam and our
liberation from the colonial
yoke
 Three Great Islamic Move-
ments in the Arab World of the
Recent Past
Two great Mujahadin of the
recent past and their struggle for
freedom against foreign rule :
Sayyid Ahmad Shahid ; Imam
Shamil: a great Mujahid of Rus-
sia
Westernization and Human Wel-
fare
Western civilization condemned
by itself; a comprehensive study
of moral retrogression and its
consequences
Western imperialism menaces
Muslims
Why I embraced Islam
Biography
The Convert: A Tale of Exile
and Extremism, Deborah Baker,
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ميديا

10 سنوات من النجاح والتميز

يعتبر بطال بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي ينتظر احلصول على دولته املستقلة
عرفات ما يزال رمزا وطنيا فلسطينيا رغم مرور 10 سنوات على وفاته
10 years after death, Arafat still Palestinian icon

بعـد مـرور عـشـر سنـوات علـى
رحـيـله. مـــا يـــزال الـــزعـيـم
الـفلسـطينـي ياسـر عرفـات رمزا
وطنيــا وبطال بـالنـسبـة للـشعب
الفلـسطيني الـذي ينتظـر احلصول

على دولته املستقلة.
ورغم حـصــول خلفـه. رئيـس
وزرائه الـسـابـق محمــود عبـاس
علـى وضع دولـة مـراقب يف األمم
املتحدة. فان الفلسطينيني ما زالوا
ينتظـرون دولتهم املستقلة بعد 66

عاما على قيام اسرائيل.
وتـويف عرفـات يف 11 من نوفـمبر
2004 يف مـستـشفـى عـسكـري
فرنـسي. تاركـا سلطة فـلسطيـنية
اصـابها الـوهن . فهي كيـان ليس
له سلـطــات واضحـة وكــان من
املفتـرض ان يزول عام 1999 مع

اقامة دولة فلسطينية.
ويقـول خـافـييـر ابــو عيـد وهـو
متـحدث بـاسم مـنظمـة التحـرير
الفلـسطينيـة ان "عرفـات كان اول
من اتخذ القرار املـؤلم باالعتراف
بحـدود عــام 1967. والتـخلي
عن 78% مـن فلسطـني التاريـخية

ومتهيد الطريق امام التعايش".
ولكـن منـذ عـام 2000 وفـشل
املفــاوضـــات الفلــسـطـيـنـيــة-
االسرائيـلية. فـان عمليـة السالم
تبـدو متعـثرة مع تـسريع اسـرائيل
النـشـطـتهــا االسـتيـطـــانيــة يف
االراضـي احملتلــة بيـنمـا يـشتـرط
الفلسـطينيـون جتميـد االستيـطان
قـبـل العــــودة الــــى طــــاولــــة

املفاوضات.
ويـضيف "يف عـام 2004. قـالت
اســرائيل ان العـائق امـام الـسالم
زال مع وفـاة عـرفـات وتعهـدت
العمل مع الـرئيـس اجلديـد.لكن
بعد عدة اشهر.قاموا باالنسحاب
من غـزة يف قـرار احـادي اجلـانب
دون اي تـنــسـيـق" مع محـمـــود
عـبـــاس. و اكـــد ان اســـرائـيل
"تـتجاهل" عبـاس.ويوضح نـاثان
بـراون. وهـو بـاحـث اول غيـر
مقيم يف مـركز كـارنيغي للـشرق
االوسط ان عبـاس خلف عرفات
"كـــرئـيـــس لفـتح والـــسلـطـــة
الفلسطينية ومنظمة التحرير لكنها
اصبحت منظمات اقل حضورا مما
كـانت عليه". ويشـرح الباحث يف
معهــــد العالقـــات الـــدولـيـــة
واالستـراتـيجيـة يف بـاريس كـرمي
بـيـطــار ان ابــو عـمــار.االسـم
احلركي لعرفـات. "مارس سلطته
ولـكنه فــشل يف بنــاء املنـظمـات

والتخطيط للمستقبل".
وتـابع "كـان رجال ثـوريا لـكنه لم
يـكن رجل دولـة.كــان جيـدا يف
الـعمـل والتــواصل ولكـن ليـس
للتفكيـر االستراتـيجي". واليوم.
بحسب بيطار فان"فلسطني حبيسة
اتفـاقيـات سـيئـة للغـايـة فـاوض
عليها عرفات من منفاه يف تونس.
ورغب يف استعادة موطىء قدم يف
فلــسـطـني.وقـــدم الكـثـيــر مـن
الـتنـازالت دون احلـصــول علـى
ضمانـات حول وقف االستـيطان
او انهــاء االحـتالل.لـم يحـصل
ســوى علــى وعــود بقـيت دون
تنفـيذ". وعالوة علـى ذلك. فان
اتفـاقيـات اوسلـو للحكم الـذاتي
عام 1993 التي حددت افقا زمنيا
القـامة دولـة فلسـطينيـة "ادت الى
تـراجع جـاذبـيته بـسبب فـشله يف
احلصول علـى الدولة وصمته عن

الفساد املستشري حوله".
وبعـد عشرة اعوام على وفاته. ما
يــزال الفلـسـطيـنيـون يــدينـون
االنـشطة االستيـطانية االسـرائيلية
ويحـاولـون حتـديـد سقف زمـني
القـامـة دولـة علـى حـدود عـام
1967، واعلنوا انهم سيتوجهون
يف نـوفـمبـر اجلـاري الـى مجلـس
االمـن الـتــــابـع لالمم املــتحــــدة
الستـصدار قـرار بانـهاء االحتالل
االســرائيلـي يف اقل من عــامني.
ومن املتوقع ان تستخدم الواليات
املتحــدة حق النقـض ملنع صـدور

هذا القرار.
وبعيدا عـن املعارك علـى السـاحة
الـدبلوماسيـة. فان عباس. زعيم
حـركة فـتح التي تـأسسـت اواخر
اخلـمسـينيـات.علـيه التعـامل مع
االزمـات الداخليـة واالنقسـامات
عـلى الـساحـة السـياسـة واوضح
بيـطار ان "عرفـات يجسد الـوطنية
العلمانـية التي خسـرت الكثير من
االراضي مـا ادى تــدريجيـا الـى
تقدم اسلمة القضية الفلسطينية".

ويـتفق الفلـسـطيـنيــون يف الضفـة
الغــربيـة وقـطـاع غــزة علـى ان
االنقــســـام بـني حـــركـتـي فـتح

وحماس لم يكن ليحدث ابان .
..البقية ص 71

It was Arafat who was the"
first to take the painful
decision to recognise the
1967 lines and abandon 78
percent of historic Palestine
and open the way to coex-
istence," said Xavier Abu
Eid, spokesman for the Pal-
estine Liberation Organisa-
tion (PLO) which signed
the 1993 Oslo peace
accords with Israel.
 But when the interim
ended without a perio
permanent agreement in
1999 and the US-led Camp
David peace talks collapsed
a year later, things went
from bad to worse with the
outbreak of the second inti-
fada, or Palestinian upris-
ing (2000-2005).
 As the situation deterio-
rated, Israel depicted Arafat
himself as the main obsta-
cle to peace, suggesting a
new era was at hand when
he died. "In 2004, Israel
said the main obstacle to
peace was gone, and said it
would work with the new
elected president," Abu Eid
said.
 "But a few months later,
they withdrew from Gaza,
a unilateral decision taken
without any coordination
with Mahmud Abbas," he
said of Israel's withdrawal
of all troops and settlers
from the Gaza Strip in
August 2005. Largely
ignored by Israel, Abbas
has struggled to assert his
authority among Palestin-
ians, he said.

- Personal charisma -

Although Abbas took over
as head of both the PLO
and the Palestinian Author-
ity, and leader of the Fatah
movement -- such organi-
sations are "much less
imposing" than they used
to be under Arafat, said
Nathan Brown, non-
resident senior associate at
the Carnegie Endowment
for International Peace in

Washington.
 Popularly known as Abu
Ammar, Arafat "exercised a
personal charisma but he
didn't know how to dele-
gate, to build institutions or
plan for the future," said
Karim Bitar of the Paris-
based Institute for Interna-
tional and Strategic Rela-
tions.
 "He was a revolutionary
but not a statesman, he was
born for action and com-
munication, not for strate-
gic thinking," he told AFP.
 "Palestine is (today) a
prisoner of agreements
which were very badly
negotiated by Arafat.
 "Exiled to Tunis, he
wanted to come back to
Palestine so he made huge
concessions without getting
any guarantees over a halt
to settlement (building) or
an end of the occupation,"
Bitar said.
 "He only got promises
which were never ful-
filled."
 Deadlines laid out in the
Oslo Accords passing with-
out progress dented Ara-
fat's popularity, said
Brown.
 "His final decade saw
him lose much of his
attraction in terms of his
failure to deliver a Palestin-
ian state, tolerance of cor-
ruption, and so on," he
said. Palestinians are still
condemning Israeli settle-
ment building and trying to
secure a timetable for the
creation of a state within
the 1967 lines.
 This month, the Palestin-
ian leadership is to submit
a draft resolution to the UN
Security Council calling for
an end to the Israeli occu-
pation within two years, in

a project likely to be vetoed
by Washington.

Internal squabbling - -
As leader of Fatah which
Arafat founded in the late
1950s, Abbas also faces
internal battles.
 "Arafat embodied a sec-
ular nationalism that has
lost a lot of ground as a
result of the Islamisation of
the Palestinian question,"
Bitar said.
 From the occupied West
Bank to Gaza, the same

refrain can be heard:
"There would never have
been any Palestinian divi-
sion under Arafat."
 Palestinians are unani-
mous in their belief he
would not have allowed the
quasi civil war between
Fatah and Hamas in 2007
which saw the Islamist
movement ousting their
rivals from Gaza and the
establishment of two separ-
ate administrations.

...Continued on page 71
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عقارات

R e a l E s t a t e
ديربـورن هايتس - الـنجاح العربي
يف الواليـات املتحدة لـم يأخذ حقه
بعــد من االضــواء واالعتـراف به
كمــا يبـنغي ويـسـتحق ، ذلك أن
اجلاليـة العربيـة االمريكـية الزالت
تعمل بلون واحد غـير متجانس أو
مـتقـــارب ، ويكــاد يــصل الــى
مـستوى الـتمايـز املذهـبي وأن كان
ذلـك ليـس بــشكـل " رسمـي" بني
جالياتنا العربية املتعددة التي تشكل
احلـاضنة االكـبر ملا يـسمى " اجلـالية

العربية األمريكة".
مايـدفعني لـهذا الـقول هـو لقـاءنا
بـرجل العقارات العـربي االمريكي
- من اصل لبنـاني - ديف عـبداهلل
وهـو لقـاء صـدفـة لم نخـطط له ،
لكنها صدفـة خير من الف ميعاد ،
لنقـف على أحـد جناحـات العرب

االمريكان هنا.
نحـن نتحــدث عن رجل عقـارات
يعتبـر األول علـى مـستـوى واليـة
ميتـشجان ن وأحـد املنافـسني بقوة
علــى أن يكــون يف املكــان األول
علـى مـستـوى الـواليـات املتحـدة
..هـذه يعتـبر إجنـازا فرديـا كبـيرا

وجدير بالثناء واالعجاب .
هـذا النجـاح كـانت وراءه صـدفـة
غيـرت إجتاه ديف 36 درجـة بإجتاه
عملي آخر بالنسبة ملستقبله املهني "
لم أكن افكـر مطلقـا بالـدخول يف
مجـال العقـارات آنـذاك يف أواخـر
ثمانـينيات القـرن املاضي ، عنـدما
كنت ال أزال طـالبـا يف اجلـامعـة ،
قـرار والـدي بـبيع بـيته هـو الـذي

أدخلني هذا اجملال ، فقد كنت اقوم
بالترجـمة بينه وبني رجل العقارات
الـــذي يـتعـــامـل معه ، وال أدري
كيـف استهوتني  ، أو كيف احببت
أن أكون يف هذه املهنة، لذلك ما أن
تخرجت من اجلامعة حتى سارعت
لإللـتحــاق مبـهنــة الــريـل ستـيت

مباشرة".
سـرح قليال وكـأنه يتـذكـر " كـانت
رحلة طـويلة وصعبة وشـاقة لكنني
واحلمــد هلل استـطـعت املــواصلــة
والـنجاح ، اذكـر أنني كـنت أعمل
يف اليـوم 17 سـاعـة دون تـوقف،
حتى أنني أحيـانا كنا أنام يف املكتب
وهانذا كما ترى الـيوم، أقود فريقا
مـن عشـرة أشخـاص من اجلنـسني
مـوهبني وناجحـني وميكن االعتماد

عليهم" قالها ضاحكا.
عنـدمـا اخبـرته أنـني أريـد إجـراء
حـوار معه رحب مبتسما، ال أدري
مالـذي يجعل رجل أعمـال ناجح
مثله  يـوافق على حوار مع صحفي
يلـتقيه للمـرة األولى ويـرى مجلته
ألول مـرة " بصراحـة لم أطلع على
العـربي االمـريكـي اليـوم مـن قبل
لكنـني سمعت عنهـا الشيئ الـكثير

."
أجابـني عنـدما سـالته عن اجملـلة،
وافقـته أخبـرتـني إن املـشتـغلني يف
االعالم العــربـي االمـــريكـي لـم
يلـتفتـوا بعـد الـى تـسليـط الضـوء
بـالــشكل الكـايف علــى التجـارب
الناجحة جلـاليتنا ، ذلـك أن املسالة
الزالت تعـتمد على الروح الطائفية

يف تسليط الضؤ على هذا الشخص
أو ذاك لألسف الشـديد ، هـذا من
جهـة ، ومن أخـرى تفـرغ إعالمـنا
لشـن احلروب املثـيرة للخـزي على
بعضهم البعض ، بشكل غير معلن

لكنه واقع وواضح لكل مبصر.
ديف عـبداهلل مثـال للشـاب العربي
املثابـر والناجح والـعصامـي " حتى
تكون ناجحـا عليك بثالثة اشياء :
حب مـاتقـوم به ، املـثابـرة واألهم

من ذلك الذكاء " . 
يف إجـاباتـه شعرت بـروح التجـربة
التي خـاضها واليـزال حتى يـومنا

هذا.
سـالته عـن "حال" سـوق العـقارات
هـذه األيام فـأجاب " حتـسن كثـيرا
منذ 2012 وحى يومـنا هذا مقارنة
بتوقفه يف الـعام 2009 ، وأستطيع
القول أن اسعـار هذه األيـام عادت

لنفس اسعار 2006".
كــان يتحـدث بـسالسـة ومعـرفـة
مـدلال عـلى ذلـك باالرقـام ، ومن
هـنــا ســألـته عـن سـبـب إرتفــاع
االسعـار هذه االيـام يف بيـع وشراء
البيوت فقال " السبب بسيط جدا ،
ولنعد الى بداية االزمة حتى نهايتها
أي منـــذ 2009 وحتــى 2012 ،
ذلك ان الـبنـوك  قـد تـوقفـت عن
شـراء ودعم الـبيـوت ألن الـسـوق
كـانـت لم تعــد تتحـمل اكثــر من
طـاقتهـا، وذلك كـما تعـرف سبب
كارثة إقتصادية كبرى على مستوى
امريكا والعالم ، لكن مرت االزمة
ونحـن ابـنــاء الـيــوم ، وهــاهـي
االسعـار تـواصل التحـسن بـشكل
شجع الـناس علـى التـداول والبيع

والشراء مرة أخرى"
احلوار مع ديف عبداهلل الميل فأنت
تـقف أمــــام شخــص أسـتــطـــاع

االسـتمــرار ، يف ســوق قـــاسيــة
وضارية بيـنما تساقط الكثيرون ايام

األزمة السيئة الذكر.
"أشكــر اهلل كثيـرا علـى التـوفيق ،
فحتـى شهر اكتوبـر املاضي وصلت
مبيعـاتنـا الـى أكثـر من 51 مليـون
دوالر ووصل عـدد الـبيـوت الـتي
قمنا ببيعها يف العام الفائت الى أكثر
من 316 بـيتــا و40 مليـون دوالر

وهذا توفيق من رب العاملني".
ســألته عن افـضل السـبل لتحـسني
أسعار البيـوت عند بيعهـا فأجاب "
قـد اليصـدق أحـد بـأن ثمـة أمـور
بسـيطـة قـد تـزيـد مـن قيمـة الـبيت
بنسب عـالية مثل علـى سبيل املثال
: تصلـيح املطـابخ واحلمـامـات ،
هذه االصالحات قـد تزيد من نسبة
الــربح لصـاحب الـبيت بـنسـة قـد
تــصل الــــى 60% مــن القـيـمــــة
االجمــاليـة ، وكــذلك يف حـالـة
البيسـمنت الى 50% ، وأيـضا وقد
تـستغـرب ذلك الكـاربت اجلـديـد
والالفت للـنظـر والـدهـان الـراقي
واألنـيق ، وأخيـرا مسـاحـة الـبيت
املرفقـة فكلـما كـبرت أزداد الـسعر
نتـيجة إلمكـانية االسـتفادة مـنها يف

عمل أي توسعة مستقبلية".
حـوارنا مع ديـف عبداهلل لـن يكون
االخيـر إن شــاء اهلل ، بل سـنتـبعه
بحـــوارات متــواصلــة مع كــافــة
النـاجـحني واملثـابـرين يف جـالـيتنـا
العـربيـة واالسالميـة ، فـنحن وهلل
احلمد النسيـر ضمن توجه معني أيا
كان هـذا التوجـه حزبي أو مـذهبي
أو فئـوي ، ذلـك ألننـا نـعيـش يف
حاضرة العالم امريكا بالد االثنيات
املتعددة  ،ومجلة العربي االمريكي
اليـوم هي إسم علـى مسـمى ولعل
النجـاح واالقبال الذي يـستقبلها يف

كل عدد، لهو خير دليل على جناح
مـنهـجنـــا ، فنـحن إخــوة مـهمــا
عــصفـت بـنـــا الفـنت وإن كــانـت
مـوجعــة ، فسـرعـات مــاستنـتهي
وتـصبح ذكـرى غـابـرة مثلهـا مثل
املصـائب التـي واجهت أمتـنا عـبر
الـتـــاريخـني الـبعـيـــد والقــريـب
..ذهـبـت احلـــزازات واالحقـــاد
واملــواجع وبقـيت األخـوة وصلـة

الدم واجلذر الواحد.

The Dave Abdallah Team
#1 Agent & Team in Michigan
since 2000-Ranked number 4
in the US . 316 Homes SOLD
& 40 Million in Sales in 2013
Over 3500 Homes SOLD
Over 462 Million in Sales
since 1989
313-274-4113 Ext 224
313-203-8211-direct line
313-357-4121 or 313-274-
6268 fax

رجل العقارات ديف عبداهلل يف حوار مع العربي االمريكي اليوم
نحن يف القمة على مستوى ميتشجان وبيني وبني املركز األول 

على مستوى الواليات املتحدة بيت واحد فقط

أنباء إيجابية بعد 6 سنوات من انهيار سوق اإلسكان
أسعار املنازل األميركية ترتفع مبعدالت تفوق قيمة العرض والطلب

نيويورك -جاء ارتفـاع قيمة املنازل
مبختـلف أرجاء الـواليات املـتحدة
األمـيركيـة مبثابـة أنباء سـارة بعد 6
سنوات من انهيار سوق اإلسكان.
املالحـظ أنه ال يـــزال هنـــاك فئــة
متنامية من املـشترين القادرين على
إنفـاق كـثيـر من األمـوال لـدرجـة
تـدفعهم للعـمل يف مساحـات ليس
عـليهــا إقبـال كـثيف، ويـدفعـون
أسعـارا تصل لعشـرات املاليني من
الــدوالرات ال تعكـس يف الــواقع
القواعد املعتادة للعرض والطلب.
وينـطبق هذا األمـر بصورة خـاصة
علـى بعض أحيـاء نيويـورك، مثل
املنطقـة الواقعـة على امتـداد شارع
57 يف مـانهاتـن، واملعروف بـاسم
"صف املـليــارديـــرات". هنــاك،
جتاوزت أسعـار الشقق املطـلة على
"سنتـرال بارك" 30 مـليون دوالر،
مقابل هـذا املبلغ حتصل علـى شقة
بهـا 3 غرف للـنوم و4 حمـامات،
ومنظـر رائع تطل علـيه الشقـة من
األرض إلى الـسقف. ومع ذلك،
يبقـى هــذا السعـر بعيـدا عن واقع
أسعـار الشقق األخـرى املشـابهة،
فيما عـدا ما دفعه شخص ما مقابل
شقــة علــى املــستــوى نفـسـه من
الفخامـة ببنـاية مجـاورة. وعليه،
تثير هذه الظاهرة بعض التساؤالت

الالفتة.
بـغض الـنظـر عـن حجم األمـوال
التي متـلكها، كـيف ميكنك التـأكد
من حـصولـك على صفقـة جيدة؟

وبعيـدا عن السعـر، ما شعـور املرء
لـدى شـرائه واحـدة مـن مثل هـذه
العقـارات التي ال متـثل سوى 0,1
يف املائة مـن سوق العقارات؟ كيف
تختلف هـذه التجربـة عن األخرى
التي يخوضها أي شخص يف العالم
لــدى شــرائـه منــزال؟ هل تـــأتي
حلـظــات تثــور فـيهــا األعـصــاب
وتخفق الـصفقات؟ مـن هم هؤالء
املشتـرون بالغـو الثراء الـذين يرون
هـذه املبـالغ الطـائلـة ـ بل ورمبـا يف
التجربة برمتها ـ أمرا غير ذي أهمية

تذكر؟
تــدور الفكـرة الـسـائـدة حـول أن
غالبية املـشترين من األجانب، عن
ذلك، أوضـح ليــونيـل بيــرينـو،
سمـسـار لـدى شـركـة "دوغالس
إليمـان للعقـارات"، أن الكثيـر من
كبـار املشـتريـن يأتـون من أميـركا
اجلنـوبيـة والصني وشـرق أوروبا.
داخل مـانهـاتن، تـقتصـر صفـقات
شراء هـذه الفئة عـامة علـى الشقق
اخلـاصـة، التـي متثل قـرابـة 30 يف
املـائة من الـسوق، وتتـميز بقـواعد
أكثر يسرا فيما يخص اإلفصاح عن
معلومات مـالية والتأجير عن احلال
بـســوق اإلسكــان االجـتمـــاعي
األكبر، وأضـاف بيريـنو أنه "بغض

النظـر عن الـدولـة التي جـاء منهـا
املشترون، فـإن غالبية كبار األثرياء
األجــانـب واألميــركـيني الـــذين
يـتطلعـون نحـو عقـارات نيـويورك
كفـرصة اسـتثمـارية، يـستهـدفون
الوحدات املـطروحة يف نطاق من 2
إلــى 4 مـليــون دوالر"، وقــال إن
املــشتـــرين األجــانـب "ينـظــرون
للواليات املتحـدة بصفته مكانا آمنا
الستـثمار أمـوالهم فيـه، حتى وإن

كـان العـائـد ليـس أكبـر العـائـدات
املطـروحـة أمـامهـم، إنهم يعـدون
األمـــر مبثــابــة حفـظ األمــوال يف
حـساب مصـريف؛ حيث يأتـون إلى
هنـا ويضعـون أمـوالهم يف عقـار،
وهم مطـمئنون ألن أمـوالهم مبكان

آمن".
واسـتطــرد أن البـعض اآلخـر يعـد
عقـارات نيويورك فرصـة استثمارية
طــويلــة املــدى؛ حـيث ميـكنـهم

استـغالل قيمة اإليجـار الشهري يف
تغـطيــة تكلفــة االحتفـاظ. هـذا
حتـديـدا هـو مــا فعله مــايكل )45
سنـة( الـذي يعمل مبجـال اإلعالم
الــرقمـي ويقيـم يف لنـدن؛ حـيث
اشـترى شقـة بالـدور الرابع يف 50
بـونــد ستـريـت مبنـطقـة نـوهـو يف
نيـويــورك مقــابل 5,65 مـليـون
دوالر نهـايـة عـام 2012، وبعـد

بضعة أشهـر، اشترى الدور الثالث
مـن البناية ذاتهـا مقابل 5,3 مليون
دوالر. ويقــوم مــايـكل، الــذي
رفض الكـشف عن اسمه بـالكامل
حفاظـا على خصـوصيته، بتـأجير
الـوحــدتني مقـابل 21 ألف دوالر
و20 ألـف دوالر شـهـــــــريـــــــا،
ويتمـلكهمـا عبـر نظــام الشـراكـة

احملدودة.
وعن هـذه التجـربة، قـال مايكل:
"بصـراحة، كـان األمر بـالنسـبة لي
قـرارا اسـتثمـاريـا"، مـضيفـا أنه لم
يعش يف نيـويورك قـط من قبل ولم
يقض ولـو ليلـة واحـدة يف إحـدى
شقـتـيـه، وأوضح أن "لـنــــدن يف
الوقـت الراهن واحدة من األسواق
التـي ال توفـر فيهـا العقـارات قيـمة

كبيرة".
وأوضح أنه اتخـذ قراره بـناء عـلى
دراسـة التـشـابهـات بني املـدينـتني
كمـركز مالي عـاملي، ثم حسب أن
قـيمـة القـدم املـربـع من العقـارات
يـنبـغي أن تــرتفع 60 يف املــائــة يف
نـيويورك كـي تصل ملستـوى القيمة
يف أحـيــاء لـنــدن الــراقـيــة مـثل
تـشيلـسي. كمـا رأى أن بـإمكـانه
طـلب إيجــار يف نيـويـورك يـكفي
لـتغـطيــة جمـيع الـتكـالـيف الـتي
حتملهـا، مبـا يف ذلك رهن عقـاري
ملدة 30 عـاما للشقتـني مبعدل فائدة
أقـل من 4 يف املـائـة.وقــال: "من
األفـضل لي االقتـراض بقيم فـائدة
تتراوح بني 3 يف املـائة و4 يف املائة.
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املكاتب أو اخلاملني من الناس.
* وضب مـكتـبك بـحيـث يكــون
الكومبـيوتر على مستوى العني وأن
تكــون قــدمــاك مـثـبـتـتـني علــى

األرضية.
* حـافظ على مستويات متدنية من
التـوتر واإلجهاد اللـذين يزيدان من
اإلحـسـاس بـاأللم ويـؤديـان إلـى
اتخــاذ وضـعيــة أســوأ ويـشــدان
الـعضالت شـبه املنحـرفــة العليـا،
الـتي تــرتبـط مع قــاعــدة الــرأس
والـكتفـني. وعنـدمــا تنـشـد هـذه
العـضالت فإنها تسحب الرأس إلى
األمــام. حــاول إجــراء متــاريـن

اليوغا.
* ال تلف رقبتك، فقد يؤدي ذلك
إلى انسحـاق عظامك يف مـا بينها.
وبـدال من ذلك حـاول مطّ الـرقبـة
بلـطف من جهـة إلـى جهـة أخـرى
)انظـر إلـى الـيسـار بـبطء وتـوقف
لفتـرة 10 ثوان، ثم انظـر ببطء إلى
اليمني وتوقف لفترة 10 ثوان(، أو
إلـى األعلى واألسفل )إحن الـرقبة
ببطء إلى اخللف وتـوقف لفترة 10
ثـوان، ثم إحنها إلى األمام وتوقف

لفترة 10 ثوان(.
* ال حتــنِ رأسك ألكـثـــر مـن 10
دقـائق، سواء كنـت تقرأ أو تشـاهد
التلفزيـون أو تعمل مع الكومـبيوتر
أو الهاتف. غير وضعيتك اجلسدية
لكي توجه عينيك إلى األمام. ضع
ذراعـيك فـوق الـوســادة أو علـى

جانبي الكرسي إن كنت تقرأ.
* ال تتحـادث بالهـاتف وأنت متيل
بـرأسك إلـى إحدى اجلـهات، ألن
ذلك يسـبب إجهادا علـى عضالت

الرقبة.
* تـوجه لطلب املشورة الصحية إن
دامـت آالم الرقبـة لديك ألكـثر من

أسبوعني.
* رسالة هارفارد الصحية، خدمات "تريبيون

ميديا"

"وسـائــد" تقع بـني عظــام العمـود
الفقري. إال أن غـالبية آالم الـرقبة
التي تـراها االختـصاصيـة ديفاني،
تـــأتي مـن أسبــاب أخــرى ميـكن
تــداركهــا مـثل وضـعيــة اجلــسم
الـسـيئــة، اإلجهــاد، واجللــوس
لفتـرات طويـلة مـع إمالـة الرقـبة.
"وبالنتيجة فإن الكثيرين يعانون من
انـعدام التـوازن يف عضالت الـرقبة
لــديهـم، وهــذا مــا يـتـسـبـب يف
إضعـاف العـضالت العـميقــة التي
تـربــط بني فقـرة وأخـرى، وإلـى

شدها بقوة"، كما تقول ديفاني.
* حاالت خطرة

بعض أنـواع آالم الـرقبــة ميكن أن
تـشيـر إلى مـشكالت خطـيرة. إن
كنت تعـاني من احلمـى والصداع،
أو تـيبـسـت رقبـتك فجـأة بــشكل
حـاد، فانـك قد تـكون قـد أصبت
بالتهـاب السحايـا. أما آالم الـرقبة
املصـاحبــة بضيـق التنفـس وألم يف
الفك، والغثيـان والتقيـؤ فإنهـا قد
تـشيـر إلـى حـدوث نـوبـة قلـبيـة.
اطلـب اإلسعـــاف الـطـبـي فـــور

حدوث مثل هاتني احلالتني.
* نصائح ومحاذير

األخبــار الطـيبـة تقــول إن هنـاك
خطـوات بسيطة تساعد يف درء آالم
الـرقبـة املـزمنــة. وإليك مـا يجب

عليك عمله، وما عليك جتنبه:
- حــافظ علــى وضعيـة جـسـديـة
جيدة. حافظ على انتصاب رقبتك
يف وضع محـايـد، وهـو مـا يعـني
توازن رأسك مـباشرة فوق عمودك
الفقري، أي أن الـرأس ال مييل إلى

األمام أو إلى أحد اجلوانب.
* حــاول دومــا علــى أن يكــون
كتفـاك واطئني، وإلـى اخللف، يف
وضع اسـترخـاء. راقب هـذا األمر
دومـا. ويـتجه بعـض النـاس إلـى
وضع مـنـبهـــات كل 45 دقـيقـــة
لتــذكيـرهـم بـ"ضبـط وضعـيتـهم
اجلسديـة". وهذا مهم لـلعاملني يف

عنـدمـا يـدور احلـديـث عن آالم
العمود الفقـري، فإن كل االهتمام
ينصب على آالم أسفل الظهر. إال
أن أعلـى الـظهـر - أي الــرقبـة -
منطقة مهددة أيـضا وبنفس القدر،
بـــاآلالم. ولـــذا فـــإن مـن املهـم
خصـوصـا الـوعي بهـذا األمـر مع
قضـائنـا أوقاتـا طويلـة ونحن منيل
بـرؤوسنا فوق شاشـات الكومبيوتر

والهواتف اجلوالة.
* انحناءة مجهدة

"إن كل 10 درجــات من انـحنـاءة
الــرأس إلــى األمــام انـطالقــا من
وضعيـته الطبيعية، تؤدي إلى زيادة
حمل مبقـدار 10 أرطال )4,536
كلغـم( عليه. وهـذا يـولـد إجهـادا
علــــى العــضالت، الـــروابــط،
املفاصـل، واألقراص املوجودة بني
فقـرات العـنق؟، كمـا تقــول أميي
ديفـاني االخـتصـاصيـة يف العالج
الــطـبــيعـي يف مـــسـتــــشفــــى
مـاسـاتشـوستـس التـابعـة جلـامعـة

هارفارد.
عليك حتـسني نطـاق احلـركـة لكي
تخفف اإلجهـاد، إذ إن مطّ اجلسم
)التمديد(  stretchيسـاعد على
تخفيف الـشد يف عضالت الـرقبة،
كمـا يسـاعد يف نفـس الوقـت على
خفـض االنـضغــاط احلـــاصل يف
الفقـرات وهـو االنضغـاط النـاجم
عن اإلجهـاد، كمـا يـسـاعــد املطّ
علـى احلفـاظ علـى نطـاق حـركـة

الرقبة أو توسيع ذلك النطاق.
ابـدأ بتــوجيه وجهك إلـى األمـام.
أدر رأسـك بـبــطء إلــــى إحــــدى
اجلهـات. ثـبته يف مـوضعـه لثالث
ثـــوان، ثـم أعـــده إلـــى وضـعه
األصلـي. أدر رأسك بـبـطء إلــى
اجلهـة األخـرى. ثـبته يف مــوضعه
لثالث ثـوان، ثم أعـده إلى وضعه
األصلي. كرر التمرين 10 مرات.

* األسباب
ال ميـكننــا التحكـم ببعـض أسبـاب
آالم الرقـبة، مـثل تلك التـي تنجم
عـن األضـــرار بــسـبـب حـــوادث
السيارات أو عن ممارسة الرياضة أو
نـتيجة تنفيـذ أعمال تتطلـب املراقبة
ورفع الــرقبـة إلــى أعلــى وأسفل
طــوال الــوقـت. كمــا أن بعـض
املـشكالت الصحيـة املزمنـة تتسبب
يف حدوث آالم الرقبة، ومنها حالة
التهـاب الفقـرات املفـصلي الـعنقي
cervical spondylosisالتي تتضمن كـسرا صغيرا يف عظام
الـرقبة )الفقرات العـنقية(، أو حالة
تضيّق قنـوات العمود الـفقري التي
،spinal stenosis تــسـمـــى
وكـــذلك تفـتق األقــراص مـــا بني
الفقـــرات، وتلك األقـــراص هي

السجائر حتفز السرطانآالم الرقبة املتواصلة.. نصائح ومحاذير
على مهاجمة املثانة

بـراغ - تفطنـت دراسة تـشيكـية جـديدة الـى ان التـدخني ال يقف وراء
أغلب اإلصـابات بسـرطان الرئـة فقط، وامنا ايـضا وراء نسبـة كبيرة من

اإلصابات بسرطان املثانة.
وذكرت الـدراسة الـتي أعدتهـا جمعيـة األمراض البـولية الـتشيـكية ان

حولي 65 باملئة من اإلصابات بسرطان املثانة مرتبطة بالتدخني.
وسرطـان املثانة هو إصـابة سرطانيـة ملنطقة املثانـة تبدأ يف معظم األحيان
بإصابة اخلـاليا املبطنة للمثانة من الداخل. وعادة ما يصيب املرض كبار

السن، إال أن هذا ال يعني استثناء أي سن من االصابة.
وأكد اخلبراء املشرفون على البحث التشيكي ان الرجال املدخنني مييلون

لإلصابة بهذا املرض أكثر من غير املدخنني مبقدار 4 مرات.
ويقـول اخلبراء أنه حتى املدخنني لديهـم فرصة لتحسني أوضاعهم إذا ما
قرروا التـوقف عن التدخني، مـؤكدة أن خطـر اإلصابة مبـرض سرطان

املثانة لديهم ينخفض مبقدار 40 باملئة بعد أربعة أعوام من التوقف.
ووفقـا لنـتائج الـدراسة فـان العامل الـوراثي يلعب دورا محـدودا جدا
لإلصابـة بسـرطان املثـانة فـيما تلـعب العوامل اخلـارجية أي الـتدخني،

الدور الرئيس يف اإلصابة.
ولفـت البحث إلـى أن األورام السـرطانـية عـند املـدخنني تـكون أكـثر
عدوانـية مقارنـة بغير املـدخنني، كمـا أن التشخـيص يكون لـديهم أكثر

سوءا مع احتماالت عالية لعودة املرض بعد تلقي العالج.
وذكـر البروفيسور مـاريك بابيوطك الـذي ساهم يف وضع الدراسة، أن
خطر اإلصابة بسرطان املثانة يرتفع مع عدد السجائر التي يتم تدخينها،
منبها إلـى أن خطر اإلصابـة باملرض ال يقـتصر على املـدخنني فقط وإمنا
يطال الناس من حولهم أي ما يسمـون باملدخنني السلبيني، ولذلك فإن

من األهمية احلرص على أفراد العائلة وزمالء العمل.
وأشار بابيـوطك إلى أن اكثـر مظاهـر اإلصابة بـسرطان املثـانة تكمن يف
مـشاهدة الـبول بالـدم، غير أن ظهـور الدم ال يتـرافق يف أغلب األحيان
بالـشعور باأللـم، ولذلك فمن الـضروري مراجعـة الطبيـب فور ظهور

الدم يف البول.
وقطع الطـب احلديث شـوطا متقـدما يف معـاجلة األورام الـسرطـانية يف
املثانة، غير أنه من املهم يف هذا اجملال لتحقيق النجاح املطلوب تشخيص

املرض يف بداياته.
وميثل سـرطان املثـانة رابع أكثـر أنواع الـسرطـانات شيـوعا بني الـرجال
والثـامن األكثـر شيـوعا لـدى النـساء حـسب معهـد السـرطان الـوطني
األميـركي، ويـشكل ايضـا رابع أكثـر أنواع الـسرطـانات شـيوعـا بني

الرجال يف بريطانيا.
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By Racha Adib 

In pursuit of living a long
and healthy life, you
might be surprised to
learn that some of your
daily activities may be
shortening your overall
lifespan.
 If you’re curious to
know how well you’re
doing on the longevity
scale, click here to take
the Living to 100 Life
Expectancy Calculator,
answer a few questions
on lifestyle, nutrition, and
family history, and find
out the results according
to this particular test. The
calculator has been
developed by Dr.
  Thomas Perls, who
has integrated his
research into this calcula-
tor in order to estimate
how long you’ll live.
Perls is the founder and
director of Boston Uni-
versity’s New England
Centenarian Study, the
largest study in the world
on people a hundred
years and older.
 Not satisfied with the
result? Fortunately, you
can do something about it
and gain back those
potentially lost years.
 Read on to see eight
ways you may be shaving
years off your life with-
out knowing it and how
to reverse them.

Sweets

The fact that an animal’s
lifespan is shortened by
increasing its sugar
intake is commonly rec-
ognized. In a 2013 study

from the University of
Utah, mice were adminis-
tered a diet of 25% added
sugar, the human equiva-
lent of consuming an
additional three cans of
soda. As a result, females
died at twice the normal
rate while males were
less likely to reproduce.
 The culprit here is
added sugar, not the
sugar you find in fruits.
So if you’re craving
sweets, why not save it
for the weekend.

Smoke and second hand
smoke

Not only does smoking
shorten your life, but it
can also reduce the qual-
ity of your life, even it’s
someone else’s smoke. In
the United States, sec-
ondhand smoke is
responsible for around
34,000 deaths from heart
disease and 7,300 deaths
from lung cancer every
year, according the Cen-
ter of Disease Control.
 The good news is that
it’s never too late to quit
and you might find just
the motivation you need
in this study. The pros-
pective study on 1.3 mil-
lion female smokers in
the United Kingdom,
published in The Lancet
in 2012, revealed that
women may gain more
than 10 years of extra life
if they quit smoking in
their 30s or 40s.

Sleep

Most of us suffer from
too little rather than too

much sleep. Harvard
Medical School points
out that life expectancies
significantly decrease in
people who average less
than five or more than
nine hours of sleep a
night. Moderation is
always key.
 Why is that? Because
lack of sleep over a long
period of time is asso-
ciated with an increased
risk of heart disease, dia-
betes, some cancers, Alz-
heimer’s and weight gain,
which can all lead to
early death.

Flossing

A number of recent stud-
ies suggest that brushing
and flossing your teeth
may actually save your
life. Why? Because oral
health and gum disease
were found to be related
to serious conditions like
heart disease.
 A study in the Journal
of American Heart Asso-
ciation on 657 people
found a direct relation-
ship between certain dis-
ease-causing bacteria in
the mouth and athero-
sclerosis.

Weight

Indeed weight can
directly affect your life-
span. After all it’s the
main cause behind most
cases of obesity, diabetes,
stroke, and cancer. But
that’s not only why. Eat-
ing extra calories, accord-
ing to studies, can
decrease your life expec-
tancy.

The link between aging
and calorie restriction has
been well studied by
researchers. In one study,
mice lived 40% longer
when their calorie intake
was reduced by half.

Junk food

Perhaps this one is obvi-
ous, but the truth is that
so many continue to do it.
Junk food is a blend of
bad-for-you nutrients.
Packed with salt,
unhealthy fats, additives,
and sugar, it’s only nor-
mal your life span will be
affected.
 Eating red meat, pro-
cessed meats, and deep
fried foods should be
especially avoided.

Sitting too long

Two whole years of your
life could be cut just from
sitting more than three
hours a day, according to
one study in the British
Medical Journal. Even
regular exercise couldn't
deter the potential nega-
tive effects of sitting for
long stretches of time.
 You can blame long
hours of sitting on TV,
video games, and com-
puter use. So make sure
to get up every 30 min-
utes and get moving. Star
jumps could be quite fun!

Not enough fruits and
veggies

Five-a-day is the way to
go when it comes to hav-
ing your required fruits
and vegetables for the
day. Not only do they
contain substances that
deter disease, but these
substances, known as
phytonutrients, can repair
some of the damage
caused by aging.
 Aim at getting a com-
bination of five portions
of fruits and vegetables a
day. A portion of fruit is
the size of a tennis ball
equivalent to one
medium apple, two small
plums, or half a large
grapefruit. As for vegeta-
bles, each portion is
equivalent to half a cup
of fresh vegetables. 

Live long and prosper: 8 mistakes that could shorten your life

واشـنطن - حذرت دراسـة علمية
اميــركيــة من مخـاطـر تـسـببهـا
مـشروبـات الطـاقة، تهـدد صحة
االطفال. وكشفت جمعية القلب
األميركـية يف تقريـر اصدرته، عن
ارتفـاع حاالت التسمم الناجتة عن

تناول املشروبات.
وذكـر البـاحثـون املشـرفون عـلى
الدراسـة أن نسبـة 41 يف املئـة من
أصل 5 آالف مكـاملـة وردت إلـى
مـراكـز الـسمــوم بسـبب تعـرض
األطفــال حتـت سن الـســادســة
للتـسمم نـتيجـة تنـاول مشـروب
الطاقـة، أو املعاناة من آثـار جانبية
مثل تـزايد نبـضات القلـب بشكل

غير طبيعي.
واهتـم ستيفـن ليبـشلتـز الدكـتور
املـشرف علـى الدراسـة، ورئيس
قسم طب األطفال يف جامعة واين
ستايـت، بشكل خـاص بحاالت
األطفال الـذين أصيـبوا بـأمراض
نتيجة تناول مشروبات الطاقة، يف
الـوقت الذي تعتبـر فيه الدراسات

حول تأثير الكافيني محدودة.
ووفقـا لـيبـشلتـز يتـسبـب تنـاول
األطفــال لكـميـة مـن الكـافـيني
تتجــاوز املئــة ميـليغـرام، بـآثـار

صحية سلبية.

مشروبات الطاقة ال
مكان لها يف النظام

الغذائي لصغار السن،
ومن لديهم مشاكل يف

القلب أو أعراض
عصبية أو غيرها من

الظروف الطبية
وأظهرت دراسـة سابقـة أن مزيج
الكـافـيني قـد يـسـبب مـزيــدا من

املشاكل الصحية.
وحتتـوي بعض مشـروبات الطـاقة
على أكـثر مـن 300 ميليغـرام من
الكـافيني، وهـي عبارة عـن مزيج
مـن الكافـيني الذي يـتم إعداده يف
مخـتبرات الصيـدلة باإلضـافة إلى

منكهات طبيعية.
ويضن الـدكتور ان عـدد األطفال
الـذيـن أصيبـوا بـالـسمـوم نـتيجـة
مـشروبـات الطـاقة قـد يزيـد عن
الــرقم الـذي ذكـرته الـدراسـة،
بسـبب ذهاب األهـل مباشـرة إلى
غـــرفـــة الـطـــوارئ، بـــدال مـن

االتصال باخلط الساخن.

وقـال لـورنـس سـبيــرلنغ املـديـر
الطـبي لعيادة طب القلـب الوقائي
يف مركز "إميوري" للرعاية الصحية
يف مدينة أتالنتا ان هذه النتائج تثير
مخـاوف كـبيـرة، مـشـددا علـى
الـدور الذي يجب ان يلعبه االهل
يف مـنع، او احلـــد علـــى االقل،
أطفــــالهـم مـن تـنــــاول هــــذه

املشروبات.
وأضـاف األطبــاء أن "مشـروبـات
الطـاقـة ال مكـان لهـا يف الـنظـام
الغـذائـي لألطفـال"، وعلـى "أي
شخص لـديه مشـاكل يف القلب،
أو أعـراض عصبـية أو غيـرها من
الظروف الطبيـة الكبيرة التأكد من
عـدم احتواء نـظامه الغـذائي على

مشروبات الطاقة".
ورغـم ان إدارة الـــدواء والغــذاء
األمـيركـية لـم تضع معيـارا يحدد
كمـية الكـافيني اآلمنـة لألطفال،
فـان األكـادمييـة األميـركيـة لـطب
األطفال نصحت بـضرورة تفادي
االطفــال تـنــاول أي مــشــروب

يحتوي على مادة الكافيني.
ورغم هذا الـتحذيـر، ذكر تقـرير
صادر عـن نفس اجلهة الصحية أن
73 يف املئة من األطـفال يتنـاولون
الكـافيني يـوميـا فيمـا تبـني أيضـا
تـزايـد عـدد األطفـال واملـراهقني
الـذين يتنـاولون الكـافيـني بوتـيرة
تصاعـدية. ويعـتقد البـاحثون ان
هـذه الـنتــائج حتث علـى التـوجه
نحـو اتخاذ تدابيـر قانونيـة صارمة
جتـبر شـركات ملـشروبـات الطـاقة
علـى وضع معلومات حـول كمية
الكـافـيني يف قــائمــة املكـونـات

املوجودة على العبوات.
ومـن جهـتهــا أوصـت جـمعـيــة
املشـروبات األميركـية بضرورة أن
ترفق شركات مشـروبات الطاقة،
حتـذيـرا حـول خطــورة مشـروب
الـطاقـة علـى األطفـال، والنـساء
احلـوامل واملـرضعـات، والــذين

يعانون من احلساسية.
وحتتـوي مشـروبات الـطاقـة على
مـواد ضــارة للجــسم تـزيــد من
ضغـط الدم، وباالنتـظام يف تناول
هذه املشروبات يزيد نسبة اإلصابة
بأمـراض القلب واألوعية الدموية
اخملـتلفـة، وأظهـرت دراسـات أن
مشروبات الـطاقة تسبب تقلصات
قويـة يف عضلـة القـلب، ميكن أن
تتفاقم وتـؤدي لإلصابـة بالـسكتة

القلبية.

مشروبات الطاقة 
تسمم صحة االطفال
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وأوضح محمـد فقهاء أحـد سكان
قريـة عني البيضـا، أن "ثمار شجرة
السـدر غــذاء للنحـل وسكن له"،
مـضـيفــاً أن عــسلهـــا من أطـيب
العـسل، يشفي االمراض ويضرب

به املثل)عسل السدر(.
ويعـتقد سكـان تلك املنـطقة البـرية
أن شجـرة الـســدر التـي نبـتت يف
منـطقـة املـالـح وعني احللـوة "20
كيلو متـر شرق طوباس"، توفر من
الفـوائد الكثيـر، فأغصانهـا املورقة
وارفة الظل الثقـيل حمت االطفال
والـرضع من لهيب شـمس املنـطقة

احلارقة ذات يوم.
وأشـارت دراســات جمعيـة احليـاة
البـرية، إلـى أن شجرة الـسدر هي
شجرة شـوكيـة دائمـة اخلضـرة من
النبقـيات مـنتشـرة يف معظـم أنحاء
البالد يف منـاطق السفـوح الشـرقية

واالغوار ويف منطقة أريحا.
وأوضحـت، أنهــا تـنـمـــو علــى
االغلـب كــشجــرة تــصل حلجـم
ضخـم، وتــصل الرتفــاع 10م،
وأوراقهـا المعة، وتـزهر الـشجرة
مــرة أو عــدة مــرات يف الــسـنــة
وأزهـارهـا خضـراويـة، وخـشبهـا

صلد قوي مقاوم للحشرات.
مـن جهته، قـال عمـاد االطـرش،
spina-" املـدير التـنفيذي جلـمعية
 :christi Ziziphusإن
شجرة الـسدر هـي شجرة احلـياة،
حـيث تـأوي الـطيــور إليهــا مثل
الصقـور والعلـيليـات، جمع "أبـو

العال".
وأضـاف، أن هـذه الـطيـور تقـوم
بافـتراس الطيـور صغيرة احلجم أو
الـقوارض أو الـزواحف الصغـير،
ومـن ثم تعليقها علـى أغصان هذه
الــشجــرة الــشــوكـيــة ومـن ثـم
التهـامهـا، كمـا تقـوم بالـتعشـيش
والتفـريخ علــى أغصـانهـا لعـدم
سهولة وصول االنسان أو أي عدو
طبـيعي له، بـاالضـافـة إلـى طيـور
البــوم الـتي تـعيــش يف املنـطقــة،

وطيور أخرى.
وأشار االطـرش، إلى أن الـشجرة
تـزرع كشجـرة ظل جمـيلة سـريعة
النمـو تـؤكل ثمـارهــا ذات القيمـة
الغـذائية العـالية، فضالً عـن كونها
تـتحـمل االرتفــاع الــشــديــد يف
درجـــــات احلـــــرارة، وال حتــب
الـصـقيـع، وهي تـتحـمل الـــرعي
والــريـــاح واجلفـــاف والعـطــش

وارتفاع نسبة االمالح يف التربة.
وحــسب االطـرش، فــإن شجـرة
الـسـدر هـي من االشجـار الـتي مت

ذكــرهــا يف العهــود القــدميــة ويف
االديان أيـضاً، ونالت عنـد خالقها
مكانـة تكاد تنفـرد بها،كمـا يتضح
من اآليـات القـرآنيـة واالحـاديث
الـنبـويـة الـتي أشـارت إلـى فـضل

فوائدها العديدة.
وقـال االطــرش: "إن هنـاك نـوع
الـسـدر املـسمـى "شـوك املـسيح"،
"والــذي ينـسـب لهــذه الـشجــرة
الـشــوكيــة بعمل الـرومــان للتـاج
اخلشـبي، الـذي صنعــوه يف قصـة
صلب املــسيح -عـليه الـسالم-"،

وأشجاره دائمـة اخلضرة ذات جذع
قوى طـويل يصل ارتفـاعه إلى 10

أمتار تقريباً وتاجها كبير.
وبـينت جـمعيـة احليـاة البـريـة، أن
شجرة السدر تنتمي جلنس واحد يف
العائلة السدريـة، ويوجد منها عدة

أنواع.
وترى جمعـية احليـاة البريـة، أن ما
يهدد وجـود هذه الشجرة يف الوقت
احلـاضـر هـو كثــرة استعمـالهـا من
االهــالي القـاطنـني يف منـطقتهـا يف
التحـطيب، واستخدامهـا يف الشتاء
لـــرد البـــرد عنـهم، وكــذلـك من

الرعي اجلائر أيضاً، حيث تستخدم
أوراقـها قطعـان املاشيـة يف الرعي،
وتستفيد هذه احليوانات من ظلها.

وهنـاك معتقدات غريـبة بخصوص
شجــرة السـدر أو "شجـرة الـنبق،"
فهـم يعتنـون بهـا ويـستفيـدون من
ثمـرها وظـلها وال يقبلـون قطعها،
العتقــادهم أن من يـقطعهـا ميـوت

عاجالً أو يبشر نفسه باملوت.
وتـؤكد حربية فقهاء من سكان عني
احلمـة يف االغـوار هـذه الفـرضيـة
الروحـانيـة، مبينـةً أن هنـاك بعض

هــذه االعـتقــادات الـتـي تـنـتـمـي
"لثقافتنا التراثية املوروثة".

وتقـول فقهاء: "عنـدما كنـا صغاراً
كانـت النسـوة تأتي بـأمتعتـهن إلى
ســدرة املــزار "الـشـيخ مـحمــد"،
حلفظها حتت السدرة، ظناً منهن أن
ولياً سيحفـظ هذا املتاع مـن السرقة

أو التلف أو الضياع.
وتـابعـت: "لم يكـن حينـذاك أحـد
يقتـرب من املتـاع احملفـوظ، حيث
ساد الـظن حتى وقتـنا هذا، أن كل
مـن يحــاول الـعبـث بهـــذا املتــاع

ستصيبه لعنة الشيخ محمد.!!.
ويـنقل سكـان تلك املـنطقـة روايـة
تقتـرب كثيراً من اخلرافة، حتكي أن
رجالً قـطع من هذه الـسدرة غـصناً
فـأخـذ اجلـذع يقطـر سـائالً أحمـراً
حـزناً عليه وظل كـذلك حتى أولم
رجل وليمـة، فتــوقفت عن إفـراز

ذلك السائل.
وربطت على بعـد خمسني متراً من
هـذه الـشجـرة الـتي يقـدر سكـان
املنطقة عـمر هذه السدرة املتضخمة
بـ "150 عاماً" بقـرة هولنديـة ترعى

العشب وال تقترب منها.
ومن ناحية اجلدوى الزراعية، يرى
املهنـدس وجدي بـشارات، مـدير
زراعــة طــوبــا، أن فــوائــد هــذه
الـشجرة كثيـرة غير أن أهـم الفوائد
هي بقـاء أوراقها خـضراء يـانعة يف
فصل الـصيف احلـار والتي تـشكل
مع الثمار اجلـافة مصـدر غذائي ذو

قيمة كبيرة للماشية.
وأكـد بـشـارات، أن أجـود أنـواع
العــسل وأفــضله طـعمــاً وقـيمــة
غـذائية، هو ذلك الـذي يستخلصه

النحل من زهر هذه االشجار.
وأضــاف، أن هــذه الــشجــرة يف
تنـاقص بسبـب االعتداء علـيها من
قـبل الــسكــان وقــوات االحـتالل
االسـرائـيلي، مـوضحـاً أنه قُـضي
علـى أعـداد كـبيــرة منهـا، جـراء
احلرائق النـاجتة عـن التدريـبات من
قبل قـوات االحـتالل العـسكـريـة

االسرائيلية.

2 Ziziphusشجرة السدر 
بإشراف خبير األعشاب : جمال عرقوب
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Kids أطفال
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الطب البـشري ) الـطب العام ( :
حــوالي 29 الف دوالر امـريـكي

للسنة الواحدة
طب االسنـان : حـوالي 30 الف

دوالر امريكي للسنة الواحدة
الصيدلة : حوالي 22 الف دوالر

امريكي للسنة الواحدة
الـتمــريـض : حــوالـي 20 الف

دوالر امريكي للسنة الواحدة
الـفانون  : حوالي 22 الف دوالر

امريكي للسنة الواحدة
الهندسة املدنية : حوالي 26 الف

دوالر امريكي للسنة الواحدة
الهندسة امليكـانيكية : حوالي 25
الف دوالر امــــريكـي للــسـنـــة

الواحدة
الهنـدسة الكيميـائية : حوالي 25
الف دوالر امــــريكـي للــسـنـــة

الواحدة
الهـندسة الكهربـائية : حوالي 26
الف دوالر امــــريكـي للــسـنـــة

الواحدة
االقـتـصــاد : حــوالـي 30 الف

دوالر امريكي للسنة الواحدة
تكـــاليـف احليــاة و املـعيـشــة يف

الواليات املتحدة االمريكية : 
يف سـكنــات اجلــامعــات تـكلفــة
االقــامـــة و العـيــش يف الغــرف
املـشتـركـة تصل الـى 400 دوالر
امريكي يف الـشهر كحـد اقصى .
امـا عن الغـرف املـستقلـة فتكـون
اعلى اجراً بكل تأكيد حيث تصل
تكلفـة املعيشـة يف الغرف اخلـاصة
املـستقلـة يف اجلامعـات االمريكـية

جــامعـــة ميـشـيغــان - ان اربــر
االمـريكيـة هي جـامعـة امـريكيـة
تـــأســسـت  فـــى العـــام 1817
كجامعة عامة بحثية تقع فى والية
ميتشجان..تضم اجلامعة حوالي
26 طــالبـا وطــالبـة فـى
الـدرجـة اجلــامعيـة ، وحــوالي
14 طـالبـا فـى الـدراسـات
الـعليــا ألكثــر من 600 بـرنـامج
اكـادميي..من ضمن كـليات هذه
اجلـامعة العريـقة : كلية اآلداب ،
العلــوم ، الفنــون ، الهنـدسـة ،
كلية روس لألعمال واالقتصاد ،
الكليـة الطبية ، كليـات التمريض
، السيـاسة العامة ، طب األسنان
، البيئة ، الصحة العامة ، اخلدمة

اإلجتماعية ، وغيرها.
و حتتل جامعة ميشيغان االمريكية
- ان اربـر املــرتبـة الـسـادسـة يف
تصنـيف افضل جـامعـات العـالم
لعــــام 2013-2014 حـــسـب
الـتصـنيف الـذي يصـدره مـوقع "
Ranking of web Uni-
 " versitiesاخملــــتــــــص يف

تصنيف جامعات العالم .
جـامعـة ميـشيغـان - ان اربـر من
اكبـر جـامعـات الـواليــة و فيهـا
العـديـد من املـدارس و الكليـات

املتاحة . نذكر لكم منها :
كلية العمارة

كلية الهندسة
كلية طب االسنان

كلية الطب 
كلية القانون

كلية الصيدلة
كلية التمريض

كلية ادارة االعمال
كلية الفنون 
كلية العلوم

و للمـزيــد من املعلـومـات حـول
التخصصات و الكليات املتاحة يف
جــامعـــة ميـشـيغــان - ان اربــر
االمـريكيـة . و لالستـفسـار عن
تفـاصيل تكاليـف الدراسة يف هذه
اجلــامعـة ميـكنـكم زيـارة مــوقع
اجلـامعه الرسمي من الرابط التالي
: مـوقع جـامعـة ميـشيغـان - ان
http:// اربــــر االمــــريـكـيــــة

umich.edu/
االن نقــدم لكـم تكــاليف بـعض
الـتخصـصات املـتاحـة يف جامـعة

ميشيغان - ان اربر االمريكية :

الى 800 دوالر امريكي يف الشهر
الواحد كحد اعلى .

اما عن السكـن اخلاص او السكن
املستقل . فطـبيعة السكن و مكانة
و اخلدمـات املوجـودة فيه و بعض
االضــافــات فيـه هي الـتي حتــدد
تكلفة العيش و االقامه فيه . لكن
يف املتوسـط فان معـظم السـكنات
املـسـتقلـة يف الـواليــات املتحـدة
االمريكية تـتراوح تكاليف املعيشة
و االقــامــة فـيهــا بـني 3000 -
6000 دوالر امـريكـي يف الفصل

الواحد ) 3 اشهر ( .
و بـالنسـبة للجـوء او السكـن عند
عـائلـة امــريكيــة مثالص . فـان
التـكلفة ستكـون محدده بـالغالب
علـى اتفـاق بـني الطـرفني . و يف
املتـوسط فـان تكلفـة االقـامـة مع
عـائلـة امـريكيــة تصل الـى 800
دوالر امـريـكي كحـد اعلـى . و
هــذا املبلغ يـتغيـر يف حـال وجـود
اضافات او خدمات من عدمها .

* نود الـتنبيه علـى ان االسعار يف
الـواليــات املتحـدة االمـريـكيـة
تختلف يف كل واليـة عن الـوالية
االخرى . بالتـالي نرجو من رواد
مـوقعـنا الـكرام مـراعاة الـفروق "
الهــــزيلــــة " يف االسعـــار الـتـي
ستــواجهـهم يف حــال سفـــرهم
لالقــامه و الــدراســة يف احــدى
واليــات اميـركـا ان شـاء اهلل . و
نتمنى منهم عـدم القاء اللوم على

ادارة موقعنا الفاضلة .
مالحظـة : االرقـام املـذكـورة يف
مـوقعنــا هي ليـست ارقـام دقيقـة

100% . لـكــن هــي االرقــــــام
االقـرب للواقع . و نُعـزي السبب
الـى اننـا نـاخـذ هـذه االرقـام من
املصــادر االمنـة و املـوثـوقـة . و
بـالتحـديـد االرقـام مـأخـوذه من
موقع اجلامعـة الرسمي الذي سبق

ذكره يف املوضوع اعاله .

تكاليف الدراسة يف جامعة ميشيغان - ان اربر -
University 
of Michigan

The University of Michigan (UM, U-M, UMich,
or U of M), frequently referred to as simply
Michigan, is a public research university located
in Ann Arbor, Michigan, United States.

It is the state's oldest university and has two
satellite campuses located in Flint and Dearborn. 
The university was founded in 1817 in Detroit as
the Catholepistemiad, or University of
Michigania, about 20 years before the Michigan
Territory officially became a state. 

What would become the university moved to
Ann Arbor in 1837 onto 40 acres (16 ha) of what
is now known as Central Campus.

Since its establishment in Ann Arbor, the
university campus has expanded to include more
than 584 major buildings with a combined area
of more than 34 million gross square feet (781
acres or 3.16 km²), and has transformed its
academic program from a strictly classical
curriculum to one that includes science and
research.

The university has very high research activity
and its comprehensive graduate program offers
doctoral degrees in the humanities, social
sciences, and STEM fields (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) as well as
professional degrees in medicine, law, pharmacy,

nursing, social work
and dentistry.

Michigan was one of
the founding members
of the Association of
American Universities,
and its body of living
alumni (as of 2012)
comprises more than
500,000.

Michigan's athletic
teams compete in
Division I of the
NCAA and are
collectively known as
the Wolverines. They
are members of the Big
Ten Conference.
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عرفات ما يزال رمزا وطنيا
فلسطينيا..بقية 64

زمن عرفـات. وطردت حركـة حماس فتح
من غــزة اثــر اشـتبــاكــات داميــة يف عــام
2007لكـنهما قامتا يف ابـريل املاضي بتوقيع
اتفــاق مـصــاحلــة وطـنيــة بهــدف اصالح

العالقات بينهما.
وقـال بـراون "حتـى حـركـة حمـاس حتتـرم
ذكـراه".وستـسمح )سمحـت( احلركـة هذا
الـعام بـاحيـاء ذكرى وفـاة عرفـات يف غزة
للمرة االولى منذ سيطرتها على قطاع غزة.
واضاف "كان قـائدا لفتح بالتـأكيد لكنه كان
ايـضا رمـزا وطنيـا. ينـظر الـيه االن كشهـيد

القضية".
ولم تعـرف حتى االن اسبـاب وفاة عـرفات
الـذي تـويف عن 75 عـامـا يف 11 نـوفـمبـر
2004 يف مـستـشفــى بيــرسي دو كالمـار
العسكري الفرنسي قرب باريس بعد تدهور
مفاجـىء يف صحته. اثـر معانـاة من االم يف
االمعـاء من دون حـمى بـينمـا كان يف مـقره
برام اهلل حـيث حاصـره اجليش االسـرائيلي

منذ ديسمبر 2001
وصدر العام املـاضي تقريـر رجح فيه خبراء
سويسـريون ان عرفـات تويف مسمـوما مبادة

البولونيوم.
وقـال ابو عـيد ان عـرفات متـكن "من ابالغ
رسـالـة سـمعت اصـداءهــا يف مخـيمـات
الالجـئني يف لـبنـان حتـى الفلـسطـينـيني يف

تشيلي. مرورا بالضفة الغربية وغزة".
وبحسب براون. ينظر الى عرفات على "انه
لم يـستسلـم وقام بتـكريس حـياته للقـضية"

الفلسطينية.
واوضح بـيطـار انه لكل هـذه االسبـاب "ال
احـد يجرؤ علـى اجراء تقيـيم محايـد لعهد
عرفـات الن القضيـة الفلسـطينـية مـرتبـطة

بشخصه واي انتقاد قد يسبب االنفجار"

10 years after
death..From Pg64 

In fact, said Brown: "Even
Hamas is respectful of his mem-
ory." The Islamist movement als
recognises him as some kind of
father figure, although not to the
extent that it has permitted an
annual public memorial to be
held in Gaza.
 This year, however, following
an April reconciliation agree-
ment between the PLO and
Hamas, a remembrance cere-
mony will be held on November
11.
 "Despite all his failings and
poor decisions, his message was
heard from refugee camps in
Lebanon to Palestinians living in
Chile, via Gaza and the West
Bank," said Abu Eid.
 Always dressed in his trade-
mark fatigues and traditional kef-
fiyeh headscarf, Arafat "was cer-
tainly leader of Fatah but he was
also a national symbol," said
Brown. "And he is viewed now
as a martyr for the cause." Ara-
fat's death still remains a mystery
with some research indicating he
may have been poisoned by
polonium, a theory which is
accepted by much of the Pales-
tinian street.
"Nobody has yet come up with a
dispassionate critique of the Ara-
fat era as he was so closely iden-
tified with the Palestinian cause
that this would be potentially
explosive," Bitar concluded.

بعد العرض البهي للمنتخب وجماهيره  الضخمة يف خليجي الرياض
اليمن... تبسط النفوذ على الصحافة اخلليجية !

صنعـاء - العربي االمريكي اليوم -
تقـرير  احـمد أبـوزينـة - مشـاركة
منتخبنا يف البـطولة اخلليجيـة الثانية
والعشـرين أنتجـت فوائـد " ثالثـية
األبعـاد " فرصـه سانحـة للجـمهور
اخلـليجي لتعرف على ابرز األسماء
الـيمـنيـة مـن خالله ينـال الالعـبني
عروض احـترافـية جـادة ، مؤزرة
جمـاهيريـة للمنتخـب يوضح مدى
حـب اليـمنـيني لــوطنهـم املتـألم ،
الفـائـدة الثـالثـة وليـست األخيـرة
اكتـسب العـبي منـتخبنـا الـشبـاب
خبرة جيدة لتعرف على واقع الكرة
اخلليجـية املتطـورة ، الفوائـد كثيرة
وقـد تـزاحم فـوائـد الـسفـر الـذي
يلـهف الكـثيـــر خلفهـــا ، اليـمن
العبني وجماهير حضورهم القوي
كـان أشبه بالعـرض الكرنفـالي من
خالله نـالت اسـتحسـان واشادات
ومــديـح اإلعالم اخللـيجـي ابــرز

العناوين يف األسطر القادمة .
كوستاريكا اخلليج

 •مـستهل الـسرد عـن مضمـون ما
تنـاولـته الصحـافـة اخللـيجيـة جتـاه
منـتخـبنــا مـن صحـيفــة "الــرأي"
الكـويـتيـة الـتي شـبهت مـنتخـبنـا
مبنـتخب كوستـاريكا. والـذي كان
احلصـان األسـود ملـونـديـال كـأس
العالم حينها متكن من الوصول إلى
دور الـ,16 قبل اخلـروج علـى يـد
منتخـب اليونان ، وذكرت صحيفة
"الرأي" أن املنتخب الـوطني خالف
الـتوقعـات يف بطـولة كـأس اخلليج
الـ,22 والتي جتـري يف السعـوديـة
وتـسـتمــر حتــى الـ26 مـن شهــر
نــوفمبـر اجلـاري. مـشيـرة إلـى أن
الـيمـن رغم وجـوده يف مجمـوعـة
تضم إلى جانبه منتخبات السعودية
وقطر والبحرين إلى أنه نافس حتى
املـــراحل األخـيــرة ، وأضــافـت
الصحيـفة : "بـالضبـط مثلمـا كان
عـليه املـنتخـب الكــوستـاريـكي.
حـيث جــاء يف مجمـوعـة ضـمت
إيطـاليا وإجنلـترا واألورجواي. إال
أنه شق طـريقه نحـو الــدور نصف
النهائي من املـونديال " ، وإشارات
"اليـمن يف "خـليـجي22" حــالهــا
كــحال كـوستـاريكـا. وقد يـكون
أسـوأ حاال منهـا بلد تـراكمت عليه
كل املـصـــائـب مـن كل صـــوب
وحــدب. ال ميـلك أي شـيء قـبل
البـطـولــة. ال يـملك بطـوالت وال
إعــــداد جيــد ومــدربــا مـغمــورا
والعـبــــون هـــــواة ال يـتعــــدى
وضـعهم املـادي سـوى احلـصـول
علــى مصـروف يكفــي حاجـاتهم

اليومية "
مثاال لتنافس الرائع

 •صـحيفـة صـدى اإللـكتــرونيـة
الـصــادرة من املـملكــة العــربيــة
السـعودية عنـونت تقريـرها " اليمن
يـضــرب مثــاال رائع يف الـتنـافـس
الــريـــاضي " وقـــالت الـصحـيفــة
االلكتـرونيـة ان مشجعـني املنتخب
الــوطـني الــذي حـضــروا مبــاراة
منـتخـبنـا ضــرب مثــاالً رائعـاً يف

ـ

الـتنــافـس الــريـــاضي وإضــافــة
الصـحيفـة الـتي أرفقـت التقـريـر
بصورة ملشجعني مينيني يرفعوا الفته
كتـب عليها " فـزنا أو انهـزمنا ...
اليـمن والسعـودية كـلهم منتخـبنا "
وقـالت الـصحيفـة ان هـذا يعـكس
مـــدى احلـب الــــذي يجـمع بـني
الـشعبـني "السعـودي واليمـني" من
روابــط تــــاريخـيـــة جتـمـعهـم ،
وأضـافـت الصـحيفـة أنهـا الـتقت
بعـض أنصـار املـنتخب الـوطني يف
أثنـاء خروجهم من مدرجات استاد
امللك فهـد الدولي مبـدينة الـرياض
وهم يحملون الفته مكـتوب عليها
"فـزنـا او انهــزمنـا ..الـسعـوديـة
واليمـن كلهم منـتخبنـا " يف موقف
يعكس الروح الـرياضية التي جتلت
يف الـيـمـنـيـني خالل تــواجــدهـم
الكـثيف طــوال لقــاءات منـتخب
بالدهم يف األدوار الـتمهيديـة كانوا
فيها حـديث خملتف وسائل اإلعالم

العربية .
جمهورنا مذهل

 •صحـيفة اجلـزيرة الـسعوديـة هي
األخرى تغزلت يف اجلمهور العظيم
ملنتـخبنـا واختـارت عنـوان ملفت
للمـضمــون " اجلمــاهيـر الـيمـنيـة
مــذهلــة.. سقــوط العب يفـزع

اجلـميع " وقالت الصحيفة يف ضمن
تقـريرهـا سجلت اجلمـاهير اليـمنية
حضـورا رائعــا وأنعشـت احلضـور
اجلـماهـيري يف الـدورة بحضـورها
وتفــاعلهــا الــرائع مـع منـتخـبهــا
)احلـصـان األســود( يف البـطـولـة
وكـانت العالمـة األبـرز يف الـدورة
وحظيت بإشـادة اجلميع ، وإضافة
الـصحـيفــة بــالقــول " اسـتمــرت
اجلمـاهيـر اليـمنيـة يف التفـاعل مع
منتخب بالدها طوال فترات املباراة
وكــانت سـببــا مبـاشـرا يف خـروج
املنتخب الـيمني بنـتيجة إيجـابية يف
املباراة الـثانية له يف الدورة " وإشارة

الصحيفة ان تسبب سقوط الالعب
محمـد بقـشـان يف نهـايــة املبـاراة
بطريقة مروعة يف تخوف جميع من
كل يف استاد امللك فهـد السيما بعد
تـــدخل املــسعفـني ، واخـتـتـمـت
الصحـيفة حـديثه أن عقب انقـضاء
مواجهـة املنتخـب اليمني قـام أفراد
املنتخب اليمني ورئيس الوفد بتحية
كـافـة اجلمـاهيـر الـيمـنيــة الغفيـرة
وشكـروهم علـى احلضـور الكبـير

والدعم واملساندة .

األفضل يف خليجي 22
 •صحيفة " املدينـة " السعودية أيضا
تغزلت وامتدحت اجلمـاهير اليمنية
التي سـاندت املـنتخب الـوطني يف
الـدور التـمهيـدي لـبطـولـة كـأس
اخلليج يف نسخـتها الثانية والعشرين
، الـصحيفــة عنــونت تقـريـرهـا "
جـمهـــور الـيـمـن.. األفــضل يف
خلـيجي 22 " وقـالـت الصـحيفـة
جمهور منتخبـنا " حتصل على لقب
"الالعب رقم 12" من بني جمـاهير
املنـتخبـات اخللـيجيــة املشـاركـة يف
خليجي 22 ، وذلك بعد أن واصل

حضـوره بفعالـية ملـسانـدة منتخب
بالده أمــام املنـتخب الـقطـري، يف
املبـاراة الـتي جـمعت املـنتخـبني يف
مـلعب امللك فهد الدولـي بالرياض
" وأضافت الصحيفة يف حديثها عن
جـمهور مـنتخبنـا "وسانـد املنتخب
اليمـني بفعـاليـة عنـاصـر املـنتخب
اليمـني يف مبـاراة العنـابي بعـد أن
فعل نفـس األمر يف مبـاراة املنتخب
الـيمـني األولــى يف بطـولــة اخلليج
أمـام املنتخب البحـريني، وامتألت
املدرجات اخلاصة باجلمهور اليمني
يف اجلـزء اجلنـوبي مـن ملعب امللك
فهـد الدولي، ولـم يكتف اجلمهور
الـيمـني بــالتفـرج علـى مجـريـات
اللقــاء، إمنــا شـكل دافعًــا قــويًــا
لالعبي الـيمن الـسعيـد " وأشارت
الصحيفـة ان " األداء املتميز لالعبي
املـنتخب اليـمني اجلمـاهيـر اليمنـية
املقـيمـة بـالـسعـوديـة أو تلك الـتي
جـاءت مـن اليـمن إلـى الـسعـادة
والــتغـنـي بــــأداء العـبــيهـم ،
ومـسانـدتهم من قـبل بدايـة املباراة
بـحوالـي ساعـة كامـلة وأحـرجت
اجلـماهير اليمنيـة اجلماهير األخرى
خصـوصًا أصحـاب األرض الذي
لم يـكن احلـضـــور اجلمـــاهيــري

ملباريات األخضر باملتميز " .
اخلبرة أنقذت األخضر

 •أما جريدة اسـتاد الدوحة حتدثت
عـن املبــاراة اخلتــاميــة لـليـمن يف
البـطولـة والتي كـانت بـني منتخبـنا
واملــستـضـيف الــسعــودي حـيث
عنـونت اجلـريـدة " اخلضـر يتـأهل
بفارق اخلبـرة على حسـاب اليمن "
ويف مـضمــون اخلبـر ان املـنتـخب
السعـودي حقق فـوز منطقـي على
حسـاب منـتخب اليـمن " اجملتهـد "
بـتسـديـدة لنـواف العـابـد أكـد من
خالله التفـوق يف املهارات الفردية "
وأضـافت بـالقـول ان اللقـاء شهـد
حضـور جمـاهيـر مينيـة فـاق عـدد
اجلمـاهيـر السعـودية والفـوز على
اليمن جـاء منطقـيا بـالنظـر لفارق
الـتصنـيف وخرج املـنتخب الـيمني
بعـد ان نـال احتـرام اجلـميع وقـدم
أداء مميـز يف البـطولـة " ، الصحـيفة
قالت ان مـدرب منتخـبنا التـشيكي
مـيـــروسـالف سكـــوب فـــاجـئ
األسباني لـوبيز بطريقة اللعب )4-

5-1( مركز عـلى منطقـة املنتصف
بهدف االستحواذ على الكرة .

 • النجم األول ...
صحـيفة الشـرق القطريـة نشرت يف
صفحتهـا األخيـرة صـورة ملـشجع
املـنتـخب الــوطـني ويف يــده عـلم
الـوطـن معلقه علــى الصـورة بـأنه
الــنجـم األول يف الـبــطــــولــــة ،
الـصحـيفــة قــالت " أن اجلـمهــور
الـيمـني يـسـتحق ان يكـون الـنجم
األول يف البـطولـة وهذا مـا أثبته يف
مبــاراة البحـريـن وحضـر بـشكل
متـزايد يف مبـاراة منتخبـنا القـطري
حيث مأل جوانب مدرجات ملعب
املـلك فهــد بعــدد جتــاوز 30 ألف
متفـرج ولم يكـتفي بـاحلضـور بل
ساند وشجع منتـخبهم بحرارة منذ
البداية حـتى النهايـة مساهم يف بث
احلمـاس يف العبي منتخـبهم الذين
بـذلــوا مجهـود كـبيـر مـن خالله
اسـتطـاعـوا تعـطيل مفـاتـيح لعب
مـنتخـبنــا " بقيــة األسطـر خـصته
الـصحـيفــة القـطــريــة يف املــديح
واإلشـادة باجلـماهـير الـيمنيـة التي
حـــضـــــرت وأزرت املــنـــتخــب
واسـتحقـت لقـب النـجم األول يف

بطولة خليجي 22
اسعدتونا وأنستونا

 •صحيفـة " الـريـاضـة "السعـوديـة
صاحبه االنتـشار الكثيـر يف اململكة
نالت جـماهيـر منتخـبنا نـصيبه من
الـثنــاء واملــديـح حيـث عنـــونت
صفـحتهــا " جمــاهيــر اليـمن ..
اسعدتونا وأنستونا " وقال الصحيفة
يف مـضمـونهـا " أحـدث اجلمـاهيـر
اليمنيـة )ملح( بطولـة كأس اخلليج
22 حراكا غيـر مألوف يف املباريات
التي تقام علـى أرضية ملعب امللك
فهـد الدولي " وأضـافت الصحـيفة
ان " اجلماهير اليمنية غزت الشوارع
احملـيطـة بـاملـلعب يف حـالـة نـادرة
وأجبـرت اجلـميع علـى احتـرامهـا
وتقديـرها لعشقها ملـنتخبها ووطنها
وزحفـت خلـف منـتخـب بالدهــا
وقـدمت درسـا جلمـيع املنـتخب يف
التشجيع ملنتخب الوطن ، كما انها
سـاعـدت رجـال املـرور بــالتنـظيم
حيث ورغم تـواجدها بكثرة إال أن
السيارات لم تكن كثيرة بحضور 5
أو 6 مشجعـني يف سيارة واحدة " .
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فــضال عـن تـنـظـيـم كـثـيــر مـن
الفعــاليــات الثقــافيــة واحلفالت
املــوسـيقـيــة واملعــارض طــوال

املوسم.
* فقرا والتاريخ

* وعـدا كـونهـا مقصـدا للتـزلج
واالستجمـام، فهي تشـتهر أيـضا
مبـا حتتضنه من آثار رومانية، إذ إن
الرومان حـطوا فيها منذ نحو ألفي
سنة وتركوا معبدا واحدا يعتبر من
أكثر معـابدهم ارتفـاعا عن سطح
الـبحـــر. إذ ال ميكـن للــزائــر أن
يغــادرهــا، دون تـــأمل املعـبــد
املــستلـقي علـى ضفـاف نهــرين
يتدفقان مـن نبعي العسل واللنب،
اللذيـن ينسـابان بـني فاريـا وفقرا
حتت جسر نحتته الـطبيعة، يعرف
بـ"جسـر احلجر" ويبلغ ارتفاعه 38

مترا فوق سطح النهر.
كل هــذا يف إطـــار طبـيعـي جتلله
الهـيبـة وتـسـكنه الــرهبـة جـراء
إحـاطتـه بصخـور "الـدولــوميت"
التـي تقف كغــابــة مـن النــصب
األثرية، وإلـى جانبه معبـد صغير
حتــول يف العصـر الـبيـزنـطي إلـى

كنيسة.
ورداً على استعدادات البلدية لهذا
املـوسـم لتفــادي اخلسـائــر، التي
تسبـب بها شح األمـطار والـثلوج
العـــام املـــاضـي، وعـــوضهـــا
الصـيف، يجيب عقـيقي: ؟نحن
كـبلـــديـــة وكـكل عـــام نقـــوم
بــالـتحــضيــرات وكــأن املــوسم
حـاصل وبكـامل طــاقته، حـيث
أصبـحت الطرقات آمـنة وأصبحنا
جاهزين من ناحية عناصر الشرطة
وجرافـات الثلـج وخدمـاتهـا كي
نسـتطيع إيـصال الـزائر واملـواطن
إلـى املنتجعـات السـياحـية، كـما
أجنزنا خـطة سير بديلة كي يتجنب
املواطن يف نهـاية األسبـوع "زحمة
السير" ليستطيع الوصول واملغادرة

براحة واطمئنان.

جـو دافئ يطيـب فيه السهـر حول
املواقـد، وتقدم أشهـى املأكوالت
العــامليــة. من "الـســوشي" إلـى
"الفـونـدو"، مـرورا بـالــوجبـات

القروية اللبنانية.
* رياضات مختلفة

* وال تتــربع فقــرا علـى عـرش
الــسيـاحـة الــشتـويـة يف لـبنـان
وحـسب، بل إنهـا استطـاعت أن
تكــون مقـصــداً لكـل من يهـوى
ريـــاضـــة مـثل تـــسلق اجلـبـــال
واستنشاق الهواء العليل. وخالل
فـصل الـصيف، ميـكن للــسيـاح
والـضيــوف الـتمـتع مبـجمــوعــة
متنـوعة من األنـشطة والفعـاليات
مـثل: التنس، والـسباحـة، وكرة
الـسلـة، وركـوب الـدراجـات،
وكرة الـريشـة، وتنـس الطـاولة،
واملشي ملسافات طويلة إضافة إلى
نـاد ملمـارسـة ريـاضـة الغـولف.

“فقرا“.. قِبلة السياح يف كل املواسم
صورة عن إبداعات اخلالق ومثال على جماالت لبنان

بيـروت- مـازن مجـوز - لـبنـان
أرض األرز واجلبــال، حبــاه اهلل
موقعا ممـيزا وجماال مبهـرا وتنوعا
طبـيعيــا ودينيــا وإثنيـا، كل هـذه
اخلصـائـص جعلـت منه مــوطنـا
للـسيـاحـة وقبلـة للـسيـاح يف كل
املـواسم، وقـد يكـون لـبنـان من
املراكـز القليلـة يف منـطقة الـشرق
األوسـط اجملهــزة ملمـارسـة أنـواع
الريـاضة الشتـوية ال سيمـا رياضة
الـتزلج يف موسم الثلج املمتد عادة
من ديسمـبر )كانـون األول( حتى
أبــريل )نيـسـان( واملــوازي لفتـرة

املوسم يف جبال األلب.
ولعـل منـطقــة )فقـــرا( من أبــرز
املراكز التي تستقطب هواة الثلج،
حـيث تتوافر فيهـا جميع املقومات
السياحية الشتوية واملنتجعات التي
تـؤمن اخلـدمات الـالزمة للـسائح
باإلضـافة إلـى نشـاطات مـتعددة

تتيح له ممارسة رياضة التزلج.
ويقول رئيس بلدية كفرذبيان جان
عقيقي "فقرا هي جزء من املشاريع
الـسيـاحيــة املهمـة وهي مـكملـة
ملنطـقة عيـون السيـمان التـي متتاز
مبنحــدرات التـزلج املـشهـورة يف
لبنـان، وبفضل هـذه املنـحدرات
املنتـشرة علـى مسـاحات تبلغ 50
مليـون متـر مـربع ميكـن خلمـسـة
آالف مـتزلج ممارسة هذا النوع من
الــريــاضــات يف عـطلــة نهــايــة
األسبـوع؟. ويـضـيف عـقيـقي:
؟مـن مميـزات مـوقع فقـرا أنه ويف
حــال جلــوسك يف أي شــالـيه،
ميكـنك رؤيـــة مـطـــار بـيـــروت
بـوضـوح، إضـافـة إلـى وقـوعهـا
علـى اجلهـة الغـربيـة من سلـسلـة
جبــال لبنـان الغـربيـة أي بعـكس
اجتـــاه الــشـمــس، ممــــا يجـعل
منحدراتها صاحلة دائما للتزلج".

أمـا مدة الوصول إلى مراكز املوقع
مـن بيــروت فال تــزيـــد عن 45
دقـيقة. ليكـون الزائـر أمام فـرصة
زيارة آثـارها التـاريخية ومـواقعها

الطبيعية.
وعلـى الرغـم من أن فاريـا كانت
وال تـزال مـقصـدا لهــواة التـزلج
عـلى مـر العقـود، إال أنه ال ميكن
لزائـر فاريـا أن يعـود أدراجه دون
أن يعـرج على فقرا التي تبعد عنها
نحـو عـشـر دقــائق، وتعلــو عن

البحر نحو 1975 مترا.
* فقرا كلوب

* يف فقـــرا أرقـــى املـنــتجعـــات
الشتويـة )فقرا كلوب( الذي يضم
نحـو 350 من الـشــاليهـات ذات
املسـاحات الكـبيرة. هـذا املنتجع
الـذي شيـد عام 1974، وسـاهم
يف تــصـمـيـمـه مهـنــــدســــون
سويـسريـون، يقصـده اللبنـانيون
والسـياح العرب واألجـانب، بعد
التـمتع بالتـزلج على حلبـات فقرا
وممـارسـة هـوايـاتهم الـشتـويـة يف
أفخـم املناطق اللـبنانيـة وأغالها،

ويتـمتع بــإطاللــة علــى بيـروت
والـشـاطـئ، كمــا يضـم حلبـات
تــزلج خـاصــة، ويتــراوح علـو
املـنحدرات ما بني 1765 و1980
متــرا، وهي مقــسمـة لـتنــاسب

مختلف مستويات املتزجلني.
هذا املنتجع مخصـص للمشتركني
فقط وضيوفهم املـزودين ببطاقات
يـصل ثـمـنهــا إلــى 35 دوالرا،
لتمـضيـة يـوم كـامل علـى غطـاء
أبيـض، إال أنه ال ميـكن أن يحـرم
عـامــة النـاس مـن نعمــة التـزلج
؟فمــواقـع التــزلج واملـنحــدرات
األخـرى مفتـوحـة أمـام العمـوم؟

كما يؤكد عقيقي.
هــذه املنـاطـق حتمل املـواصفـات
الكفيلـة بتصـنيفهـا وجهـة محبي
فـصل الشتاء من لبـنانيني وسيّاح.
فهي أيضا تـستقبلهم يف مطـاعمها
وشاليهاتها الفـاخرة، حيث تؤمن
آالف الغرف واإلقـامة املـريحة يف

عجمـان)اإلمـارات(  –تخـطط
إمـارة عجمان الستقـطاب أعداد
كـبيــرة من الـسيـاح األوروبـيني
القادمـني إلى دول اخلليج، معلنة
عـن تقدمي وجبة سياحـية متكاملة
لكل سـائح تبدأ بجولة يف التاريخ
ثم االنطالق للمتعـة يف الصحراء
والـسـيــاحــة االسـتجـمــامـيــة
والــديـنـيـــة. وتفخــر اإلمــارة
بامتالكهـا حصن عجمان، الذي
تعتبـره أهم معلم أثـري ميكن أن
يـزوره الـسـائح، ويعـود تـاريخ
إنشـاء هذا احلصن حـسب علماء
آثار إلـى القرن الثامن عشر، وقد
اسـتعمـلت يف بنـائه املـواد احملليـة
كحجــارة البحـر املـرجـانيـة ومت
تـسقـيفه بجـذوع أشجـار، وقـد
تعــرض احلــصن عــام 1820،
لقصف الـسفن احلربية البـريطانية

.
وتعـاقبت علـى احلصن عمـليات
الترميـم واإلضافة طـوال القرنني
التـاسـع عشـر والـعشـريـن وبقي
مقـرا لألسـرة احلـاكمـة لإلمـارة
حتـى عـام 1907، ويف أواخـر
عقـد الثمـانينـات أعيـد تـرمـيمه

وحتـــويله إلــى مـتحف لـتــراث
اإلمارات.

ويعـتبـر احلـصن الـذي كــان خط
الـــدفـــاع األول الـــذي يحـمـي
اإلمـارة، أحــد املعــالم األثـريـة
البـارزة عربيا، وتروي معروضاته
مراحل تقدم البشرية عبر عشرات
الــسنـني، إذ يحــوي منـــاذج من
املقـتنيـات األثـريـة والـصنـاعـات
واملهن التقلـيدية وصورا من احلياة

االجتماعية القدمية.
ومتـتاز إمـارة عجـمان مبـزيج رائع

مـن الـتــراث واحلــداثـــة، فلهــا
شـواطئ وإطاللـة بحـريـة بطـول
عـشرة كـيلومـترات، وتـنتشـر بها
مـواقع تـاريخيـة وأثـريـة متتـد من
عمق التاريخ وتـستمد أهميتها من
األديـان الـسمـاويــة واحلضـارات
التي تركت بـصماتها علـى جبالها

ووديانها وسهولها وصحرائها.
علـى أرض إمارة عجـمان، قالع
وحـصــون علـــى قمـم اجلبــال،
وحتتضن اجلبال العـالية العديد من
الوديان الفـسيحة. وشكل ذلك،

إلى جانب النمو الثابت لقطاعات
الـضيـافـة والتـرفيه، بـاقــة غنيـة
ومتكاملـة من املنتجات الـسياحية
املـميزة؛ بـاقة تـوفر جتـربة فـريدة
جتمع بني سياحة التاريخ واآلثار،
وسيـاحــة املنــاطق الـطبـيعيـة،
وسـياحـة االستجمـام، وسيـاحة
املغـامرات، والـسياحـة الديـنية،
والسيـاحة العـائليـة، والسيـاحة
الـبيـئيــة، وسيـاحـة املـؤمتـرات
واحلوافـز، والسياحـة العالجية.
وميكن للسائح االستمتاع بالعديد
من املعالـم السياحيـة سواء كانت
أثـريـة أو تــرفيهيـة، علـى رأسهـا
متحف عجمان الـذي يعد واحدا
من أهـم املتــاحف الـتي تـرصـد
مختلف منـاحي احليـاة السيـاسية
واالقـتصـاديـة واالجـتمـاعيـة يف
اإلمـارات قـدميـا، إضـافـة إلـى
وجـود مقـاصـد أثـريـة أخـرى يف
مـــدينــة عـجمــان مـثل حــصن
املـربعـة، ويف منطـقة املـنامـة مثل
احلصـن األحمـر وحـصن املـريـر
وقلعة حصـاة بويض، ويف منطقة

مصفوت كبوابة مصفوت
التــاريخيــة وقلعـة مـصفـوت.

عجمان سحر الطبيعة وكنوز املاضي
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Travel & Tourism سياحة وسفر
ADEN-YEMEN- HOME TO VIBRANT HISTORY OF INDIAN HERITAGE

Samar Qaed &
Amal Al-Yarisi

Throughout history, Aden
has been known as a city
of tolerance because of its
composition of many dif-
ferent races and religions.
Despite this diversity, the
city has experienced very
little, if any racial dis-
crimination or even relig-
ious persecution.
 Mosques were built
next to churches, solidify-
ing Aden as an attractive
place where different cul-
tures and dogmas could
coexist. 
 A specific group,
Indian immigrants, whose
influence in Aden still
permeates today can be
traced back to their
forced removal from their
south Asian nation.    
 Many Yemenis, of

Indian origin, still
remember when they first
came to the southern
Yemen's commercial cen-
ter in 1839 when Britain,
led by Captain Stafford
Bettesworth Hains, occu-
pied Aden with his forces.
 Most Indian immi-
grants were serving as
slaves or soldiers for the
British army.  To this day
Aden still has a signifi-
cant Indian population as
a result of this, according

to the historian Najeeb
Yabeli.
 The Indian slave labor
was responsible for much
of the infrastructure that
still exists today.  They
were used to construct
buildings and factories in
Aden.   They were also an
important part of the
armed forces.  Due to
Aden's proximity to the
Indian Ocean, British
occupiers established an
affiliate Indian army that
settled in Aden's Cratr
area.  
 In 1850, when the Brit-
ish opened up Aden's har-
bor to free markets there
was a need for judiciary,
police, health and educa-
tional institutions and
human resources to run
them.  Indians were sum-
moned for the jobs, as
much of Aden's native

population remained illit-
erate, according to Yabeli.
 Yabeli points out that
the majority of the Indian
newcomers were Mus-
lims, which helped them
integrate themselves in
society and enabled them
to marry local Yemenis.
Soon there was an area in
Cratr called the Indian
Neighborhood as the
recently incorporated
population became part of
the local residents' daily

lives.  
 The Indians' influence
can be seen in the archi-
tecture of Aden as well as
the food, music, and local
slang.    An example of
such a widely-eaten,
Indian food delicacy is
zorbian, a spicy rice dish
mixed with meat.  Such
expressions like "Khabar
Dal," which means “don’t
do it again”, "Banis,"
which translates as "cold
water” and "Shoki," or
“the police” are all one-
time Indian phrases now
used commonly.  
 Yabeli says there are
many well-known resi-
dents of Indian decent
that have moved their
way up to well-respected
positions in society.  The
Manars, a widely recog-
nized family that runs to
the renowned Aden Com-
mercial Institute, the Lal-
ejis, who operate a print-
ing business, Hassan
Ismail Khadabkhish, a
contractor and a member
of the Legislative Coun-
cil, and his brother Huss-
ein Khadabkhish, the
owner of the National
Cinema in Aden were all
listed to illustrate the his-
torian's point.  

Local Indians assist the
Popular Resistance

Movement’s fighters
 Amr Wagdi Anwar, an
actor and a producer is of
Indian origin, said when
the Popular Resistance
Movement emerged to
combat the British's occu-
pation, some of the Indi-
ans who had been dis-
placed by the foreign
forces, joined the cause
that eventually  kicked the
imperialists out in 1964.
 Anwar said some Indi-
ans in Aden returned to
India after the city's inde-
pendence, while others
preferred to stay because
of the families and busi-
nesses they had estab-
lished. 
 Those that remained
with beliefs in Hinduism
were free to practice their
religion and construct
temples; others main-
tained an Islamic identity
because of intermarriage.

Despite the religious
diversity Anwar says
there were no acts of
religious discrimination
immediately following
the British's departure.

Social prejudices arise
 Mustafa Anwar Ibra-
him, a member of the
Lalji family, whose rela-
tives were relocated to
Aden at the hands of the
British, said that it was
easy for his grandparents
to live in Aden at that
time, saying, “People had
to treat the Indians kindly
because they became part

of the people in Aden.
However, in the 90s, dis-
crimination began to rear
its ugly head as result of
influences from the
North.

Yabeli agrees with Ibra-
him.

“Discrimination arose in
Aden when the northern
tribesmen brought their
discrimination to Aden
after the tragic war in
1994."  Yabeli criticizes

these practices saying
they go against Islam’s
teachings.
 Indians began to feel
the crunch as well as
native Southerners who
did not feel connected to
the North, according to
Ibrahim, pointing out that
the South’s lands and
wealth were plundered by
the officials in the North.

 “People suffered from
marginalization, so unity
for them is meaningless,”
said Ibrahim, who no
longer thinks unity
between the two regions
is possible due to a lack
of justice.

Balo’s kebab

Despite some tensions
that have surfaced Aden
has a proud record of
small businesses started
by Indians.  

 Research conducted by
the academic, Amal
Aiash, on the Indian peo-
ple in Aden, details one
of the most ancient
Indian families in Aden -
Mohammed Balo Abdul-
kareeem’s family.  
 When Balo came to
Aden he lacked an educa-
tion, but had made a liv-
ing selling kebabs back in

India.    He started a suc-
cessful small restaurant
that his grandchildren
still run today.  Three
generations have carried
on Balo’s legacy. 
 “Though I don’t make
a huge profit, I’m pleased
to live here in Aden
among my family and
relatives,” Mohammed,
Balo's great-grandson,
said.
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Cars سيارات

Volvo kicks off the
long road back with
the new XC90 SUV

By Abigail Bassett - November 20, 2014 Motoramic

It's been some 14 years since Volvo last took a big
swing at a midsize SUV with the XC90 — long
enough for the Swedish firm to have found a new
owner in China. That new global managment has
finally begun to inject Volvo with enough vision – and
money — to make it a luxury player again, and those
plans launch in earnest with the 2016 XC90
 The new SUV gets some characteristically Volvo
visual updates. Headlight design that Volvo calls
“Thor’s Hammer,” after the Norse god of thunder, an
updated grille and new, more angular body contours,
and available 22-inch tires give the car a striking
stance. The interior gets even more striking updates:
the seven seats can come covered in Napa leather, and
Swedish crystal maker Orrefors supplies a crystal-
glass gear lever.
 Much like Tesla, Volvo has banished the traditional
buttons that most of us are used to.
 The large touch screen offers the ability to mirror
either Android or Apple device screens as well as
access a number of Internet available options like find-
ing and paying for parking, streaming music from your
phone or setting up a WiFi hotspot to run your tablet.
You also control climate, and vehicle diagnostics from
the touch screen.
 Volvo has always been synonymous with safety, and
the new XC90 is no slouch. It includes a new “run-off
road system” that tightens safety belts if the car senses
that it has suddenly gone off the tarmac, and automatic
braking that stops the car if it senses that the driver has
turned into oncoming traffic.
 At the top of the range Volvo will offer its Twin
Engine, a supercharged and turbocharged 2-liter
engine with an electric motor that delivers right around
400 hp according to Volvo. Volvo’s T6 engine — a
supercharged and turbocharged 2-liter four-cylinder
engine — will put out 320 hp. Both come paired to an
eight-speed automatic transmission.
 The First Edition of the new Volvo XC90 sold all
1927 units in just 47 hours online. The XC90 will be in
Volvo showrooms as of spring of 2015 — the most
important fresh start for Volvo in years.

النظام سوف يقوم بـالسيطرة على
املقود أيضـاً بشكل تلقائي لالبتعاد

عن مكمن اخلطر".
ويعـتبر ابـتكار "فـورد" تطـوراً بالغ
األهمية يف مجال قيادة السيارات،
حيـث من املمـكن أن يخفف هـذا
النـظام الـذكي من حـوادث املرور
بـصورة كبيـرة، إال أن التساؤالت
تظل قـائمة بشأن قدرة النظام على
االسـتجابـة يف حال كـانت سـرعة
السيارة عـالية، حيث إن الـسرعة
العالية هي السبب الرئيس ألغلب

حوادث املرور يف العالم.

بتركيبهـا بالفعل يف سيارات "فورد
فـوكس"، إال أنهـا ستطـرح للبيع
للجمهور خالل السنوات اخلمس

املقبلة.
ونقلـت "ديلي ميـل" عن متحـدث
باسم شركة "فورد" قوله: "إذا جنح
النظـام يف اكتشـاف جسـم يتحرك
يف ببـطء، أو كــائن ثــابت علـى
الطـريق أمام السيـارة، فإنه يصدر
تـنبيهـاً للسـائق، وإذا لم يتـوقف
الـسائق أو يغـير مسـار املركبـة فإن
النظـام سوف يقوم بتشغيل تلقائي
للكوابـح من أجل إيقاف الـسيارة
وجتنب احلـادث، إضـافـة إلـى أن

وكــاميــرا جتــري عمـليــة مـسح
للـطريق ملـسافـة 200 يارد )180
مـتراً تقـريبـاً( إلى األمـام من أجل
اكتـشـاف أيـة أجـسـام ميـكن أن

تتسبب بحادث للسيارة.
ومت جتريـب النظـام علـى السـيارة
وهي تـسيـر بـسـرعــة 38 ميالً يف
الـســاعــة )61 كلـم(، وانتـهت
التجربـة إلى جناح النظام املبتكر يف

املهام املطلوبة منه.
وقـــالـت جـــريـــدة "ديلـي مـيل"
البريطـانية إن شركة "فورد" أجرت
جتـــربـــة نـــاجحـــة علـــى هـــذه
التكنـولوجـيا اجلـديدة، وقـامت

ديربورن - ابتكـرت شركة "فورد"
سيـارة ذكيــة جتنب ركـابهـا ومن
حولهـا احلوادث، وخاصـة املشاة
الذين ميكن أن يفـاجئوا السائق يف
أيـة حلظة، حـيث مبقدور الـسيارة
استشعار وجود البشر أو األجسام
األخـرى الكـبيـرة وبـالـتي تقـوم
بتجـنبهـا بـشـكل تلقــائي ودون

انتظار األمر من السائق.
ولـدى التكنولـوجيا اجلـديدة التي
جربتها الشركة بنجاح يف سياراتها
من طـراز "فـورد فـوكس" القـدرة
علـى جتـنيب الـسيـارة احلـوادث،
إضافـة إلى أن لـديها القـدرة على
االصطفـاف يف األمـاكن الـضيقـة
دون احلــاجــة أليــة مهــارات أو

تدريب من قبل سائقها.
ومبـوجب هـذه التكـنولـوجيـا يتم
تزويد السيارات بشرائح استشعار
عن بعـد، حـيث مبجــرد ظهـور
شخص أمـام الـسيـارة تـشعـر به
وتتـوقف على الفور يف حال فشل
السائق يف االنتباه وإعطاء األمر يف

الوقت املناسب.
كمــا تتـضـمن الــسيــارة جهــاز
كمبـيوتـر يقـوم بإصـدار األوامر
للـسيــارة والتحـكم بهـا، سـواء
لتجنب احلوادث أو لالصطفاف،
حيـث لديه الـقدرة علـى التحكم

باملقود والكوابح بشكل خاص.
ويـعتمـد هـذا الـنظـام علـى عـدة
عناصر ومقومات، حيث يتضمن
ثالثــة رادارات، إضــافــة إلــى
شـرائح استـشعار فـوق صوتـية،

من فورد : سيارة ذكية تتجنب احلوادث وتصطف دون سائق

أذكى سيارة يف العالم.. تقرأ الطريق بنفسها !
الــسـيـــارة األذكـــى
بـالعـالم مت تطـويـرهـا
مبساعدة التقنية العالية
BAE Sys-"
"tems، والــــتــــي
تـتــرجـم مـــا يحـيـط
بــالــسيــارة وتـتخــذ
القـــرارات إلـــى أيـن
تتجه ويف أي طـريق،
كمـا أن لـديهـا جهـاز
الليـزر اخلـاص بهـا،
وعيـون الكاميـرا التي
تقرأ الطريق، كما أنها
متـتلك عقالً حاسـوبيا
ضخــم ملعـــــاجلـــــة
املعلـومـات، واتخـاذ
القــرارات والـتكـيف
مع تغيـير السـرعات،

والظروف احمليطة.
وأكـــــد الـعلــمـــــاء
البريطانيون، أنها تعد
أبلغ وأكثـر بكثيـر من
مجــــرد القـيـــادة أو
املالحــة عـن طـــريق
األقمار االصطناعية،
ألنهـا أكثـر دقة، كـما

تتعـامل مع تفاصيل أكثـر ومتغيرة
يف الــوقت نفـسه ، وحني كـشف
علـمـــاء بجـــامعــة أكــسفــورد
البـريطـانيـة الـسيـارة األذكـى يف
العـالم، وضحوا أنهـا تستطيع أن
تقود نفـسها، وتـسير بـالطـرقات

دون احلاجـة إلى سـائق متامًـا مثل
خاصية "الطيران بدون طيار".

وللسـيارة مجـموعـتان رئـيسيـتان
من العيـون وأجهزة االستـشعار،
ومـاسح ضـوئي دائـري بــالليـزر

ثالثـي األبعــاد، حـيـث تـــرسل
مبعدل عشرات اآلالف من الصور
يف الثـانيـة إلـى خــريطـة وقيـاس
محـيط خللق صـورةD (3ثالثيـة
األبعـــــاد(، حملــيـــطهـــــا وهــي

تـتحرك.،كـما يـوجد مـاسحات
ضــوئيــة علـى اجلــانب األيـسـر
واألمين لالضطالع مبهام مثل تتبع

الطرق واملناطق احمليطة بها.
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2016 Mazda CX-3

joins the small
SUV showdown

No type of vehicle has won more new fans as of late
than small crossover SUVs, and today Mazda entered
the fray with its all-new Mazda CX-3 at the Los Angeles
Auto show.
 The new CX-3 features Mazda’s SKYACTIV-G 2-
liter engine with a new-generation AWD system. A six-
speed automatic transmission comes standard, but you
can opt for a six-speed manual. 
 A 1.5 liter diesel engine will be offered as well world-
wide, but it's not clear if that version will be available in
the U.S. market.
 The CX-3 is Mazda’s fifth model that employs what
Mazda calls, the KODO design language, which it's
applying throughout the model range.
 The design language goes back to the Mazda2 ,and
can be seen on the all the cars they showed of today in
Los Angeles.
 The front grill is less smile-y than previous genera-
tions ,and bodylines are more defined and aggressive.
 The CX-3 has narrow rear windows that could ham-
per visibility on the small SUV, but we’ll have to wait
for a first drive to find out for certain. The side view
mirrors on the CX-3 are low on the doors rather than on
the A-pillar, which Mazda says is done to improve visi-
bility out of the front of the vehicle. 
 The new Mazda CX-3 is entering an already crowded
arena, competing with the Honda HR-V which makes its
North American debut at the show later today, as well as
the Fiat 500X, the Chevy  Trax, and the Jeep Rene-
gade.  Pricing is yet to be announced, but U.S. buyers
can expect to see it in showrooms in the spring of 2015.

ميـشيغـان ـ تـواصل شـركـة داميلـر
كرايسلـر خطتها الهادفـة إلى إنتاج
محــركــات أكـثــر اقـتـصــادا يف
استهالك الـوقود ويف الـوقت نفسه

أقل تلويثا للبيئة.
وكان الالفت يف أحـدث مشاريعها
علـى هـذا الـصعيـد، اعـتمـادهـا
خـطني متـوازيني لـتطـويـر محـرك
املستـقبل، األول يعتمد عـلى مبدأ
احملــرك الهجـني، والثــانـي علــى
مفهـوم احملـرك الـتقليـدي العـامل

بالبنزين.
على صعـيد تقنيـة احملرك الهجني،
تتجه داميلـر كـرايـسلـر إلـى حتقيق
سابقـة يف هذا احلقل بـإعالنها عن
قــرب إنتـاج أول منـوذج حلــافلـة
مبحــرك هجـني يعـمل بــالــديــزل
والكهـربـاء معـا ستكـشف عنه يف

وقت الحق من هذا العام.
وقالت الشركة إن النموذج األولي
للحافلـة املبني علـى غرار احلـافلة
"سيتـارو جي"، لن تصـدر عنه أي
عـوادم أثنـاء تـشـغيله بـالكهـربـاء
وحـدهـا. وتعتـزم الشـركـة البـدء
بـإنتاج احلـافلة علـى نطـاق جتاري

عام 2009
واستـنادا إلـى عضـو مجلس إدارة
الـشــركــة املـســـؤول عن قـطــاع
الـشاحنات واحلـافالت، أندرياس
رينـشلـر، سـوف متـثل احلــافلـة
"سيتـارو" الهجني اجلـديدة "خـطوة
مهـمـــة علـــى طــــريق القـيـــادة

االقتصادية وعدمية االنبعاثات".
وتؤكد شـركة مرسيدس أن محرك
الـديــزل يف النـسخــة الهجـني من
احلافلـة "سيتـارو"، يعمل كمـولد

إلنتـاج طاقة كهربائية عند احلاجة.
ويجـري تخزين الـطاقة الكهـربائية
يف بطـاريات ليـثيوم أيـون ال حتتاج
إلـى أي صيانـة ومثبتـة على سقف
احلـافلـة. ويتم شحـن البطـاريات
من خالل مـولد الـديزل، كـذلك
بــواسطــة الطـاقــة املتـولــدة عن

استخدام املكابح.
وجــاء يف بـيــان أصـــدرته داميلــر
كـرايسلـر، أن احلافلـة ذات احملرك
الهجني متثل "خـطوة مـنطقيـة على
طـريق إنـتاج حـافلـة تعمل بخـاليا
الوقـود للخدمة املنتـظمة يف املناطق
احلضـريـة مــستـقبال". وأشـارت

الشـركة إلـى أنه،من حيـث املبدأ،
لن تتـطلب االستعاضـة عن محرك
الديزل بخاليا الوقود سوى إدخال
تعديالت طفيفة نسبيا على تصميم

احلافلة وطريقة تصنيعها.
وعلــى صعيـد الـتطـويــر التقـني
للـمحركات العاملـة على البنزين،
أكــدت الشـركـة أنهـا تـعمل علـى
تطـوير جـيل جديـد من احملـركات
املـوفــرة للـبنــزين لـكل سيـارات
الشـركـة ويف مقـدمتهـا الـسيـارات

املرسيدس.
وأكــد هيـربـرت كـولــر، رئيـس
أبحــاث تـطــويــر الــسيــارات يف

الشـركة، أن الهـدف من ذلـك هو
الـوصـول مبحـركـات البنـزين إلـى
أفضل نـسب التـوفيـر يف البنـزين،
كـمــا هــو احلـــال يف محــركــات
الديزل. وأضاف أن ارتفاع الطلب
علـى الـسيـارات الـديـزل ال يعـني
الـتخلـي عن تـطـويــر محـركـات

البنزين.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن شــركــة
مــرسيـدس كــار التـابعـة لـداميلـر
كرايسلر، ضاعـفت تقريبا أرباحها
خالل الـــربع الـثــانـي مـن العــام

احلالي.

تسعى لتطوير محركات صديقة للبيئة
داميلر كرايسلر تواصل التطوير التقني

نصائح لقيادة آمنة يف الثلج
يعـد التـنقل و السفـر يف الثلج من
األمــور الـصعـبــة الـتـي تــواجه
الكـثيرين. حيث يـنبغي استخدام
مركبـات خاصة تسـاعد يف عملية
اخـتــراق الـثلج. كـمــركـبــات
الفـورويل. أو أي مـركبـة تكـون
مــرتفعــة عن سـطح االرض. يف
حــال تــراكـمه بــشكل كـبيــر و
مـرتفع. أمـا يف احلالت العـادية.
فيمكن استخدام املركبات اخلاصة
و لـكن مع مراعـاة االنتبـاه لبعض
األمـور التـي تسـاعـد علـى قيـادة

سليمة يف مثل هذه األجواء.
ما هي الطرق املتبعة للقيادة يف

األجواء الثلجية؟
اتخاذ الزوايا ببطء

من الضـروري القيـادة ببطء عـند
اتخاذ الزوايا يف احلاالت الثلجية.
بحـيث يكـون جـر الإلطـارات و
سرعتهـا املندفعـة أقل بكثيـر عند
الزوايـا. و يجب القيـادة بسـرعة
أقل من احلـد األقصـى لـلسـرعـة
الفعليــة. للحصـول علـى قيـادة

آمنة.
اتخاذ سرعة مناسبة

ال داعي للقـيادة بـشكل سـريع أو
اختيـار السـرعـات العـاليـة أثنـاء
الـقيــادة يف الـثلج. و خــاصــة يف
الـطرق الـسريـعة كـاألتوسـتراد.
كمـا و ينـصح أيضـا بعـدم جتـاوز
السيـارات األخرى بسـرعة. ألنه
ممكـن أن يعـــرض حيـــاة جمـيع
األشخـاص لـلخطـر. و ميـنع من
قدرتهم على السيطرة و اإلنتباه.

وضوح الرؤية
للـحصـول علــى قيــادة آمنـة. و
احلفـاظ على السالمة العامة. فإنه
ينـصح مبــراقبـة الـطــريق طـوال
الــوقـت. إلنعــدام رؤيــة بعـض
الطرق الزلقـة. التي قد تؤدي إلى
تـصــادم املـــركبــات. و تفـــاقم

احلوادث.
اإلنتباه اجليد لالفتات الطرق

يجب اإلنـتبــاه لبعـض الالفتـات
التحـذيـريــة التي يـتم وضعهـا يف
منـاطق اإلجنـرافـات العـميقـة. و
اتـباع أي الفـتة تـشيـر إلى حتـويل
الـطــــريق. لـضـمــــان سالمـــة
املـــواطـنـني. و احلفــــاظ علـــى

حياتهم.
التوقف بشكل آمن

يـصعـب التـوقف بـشـكل آمن يف
األجـواء الـثلجيـة. حـيث تـؤدي
األجـواء الـثلـحيــة أحيـانـا إلـى
انـزالقـات يف املـركبـات يف حـالـة
الـوقـوف املفـاجئ. لـذلك يجب
أخـذ الـوقت الكـايف يف التـوقف.
حتــى يقلـل من احلـــوادث غيــر

املتوقعة.
استخدام املكابح برفق

يؤدي اسـتخدام املكـابح بعنف يف
احلـاالت الـثلجيـة. إلـى تعـرض
املركبات للوقـوع يف احلفر الثلجية

أو االنـــوالق. فـيـنــصح دائـمـــا
بـالـضغط بـشكل لـطيف و بـرفق
علــى املكـابـح. للتـأكــد من أن
اإلطـارات لـديهـا الــوقت الكـايف

للتوقف من دون انزالق.
ابقاء االضواء أثناء النهار

ينصح باستخدام أضواء السيارات
يف القـيــادة. و خــاصــة ألــوان
السـيارات الفـاحتة. كـالبيـضاء و
الـرمادي. ممـا يجعل القيـادة أكثر
آمانا. و يـساعد علـى متييز وجود

الآلخرين.
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Youth   شباب
كتب : محمد فتحى

أحيانا نـشعر بأننـا يف حاجة إلي أن
نـغيــر شخــصيـتنـــا لكـثيـــر من
األسبــاب.. ويفـشـل البعـض يف
ذلك ويحــاول البـعض اآلخـر..
ولكن الـكثيـر من املتخـصصني يف
التـنمية البشـرية وضعوا لنـا العديد
من النـصائح الـتي تسـاعدنـا على
تغـيـيـــر شخـصـيـتـنـــا.. وهـي

كالتالي..
1- أكتب خطتك : عليك قبل

الـبدء يف التغـيير أن تكـتب ما تـريد
أن تغيـره من سمـات وما تـريد أن
تكتسبه من سمات، وال ميكنك أن
تكتب جـزء دون اآلخر فال تكتفي
مثال مبا تريده فقط بل يجب عليك
أن تكـتب مـا تـريـد أن تكـتبه ومـا

تريد أن تتخلص منه .
2- أخبر شخصا ما : وجود

شـخص آخـر يـشـاركـك خطـتك
ويـدعمك ، يوفـر لك حافـز قوى
لـلتغـييـر، فــالتحـدث إلـى أحـد
األصـدقاء أو املقـربني عـما تـسعى
لـتحقيقه فـرمبـا يـنصحك نـصيحـة
تفـيدك، ورمبـا يدلـك على املـسار
الـصحيح الـذي علـيك أن تتخـذه
للوصـول إلى مـا تريـد وينبهك إن
رآك تبـتعـــد عن هــدفك وتـضل

الطريق .
3- راقب وكافئ نفسك: عليك

أن تـضع لنفسك مكافأة يف حالة ما
قمت بـالتقدم يف خطتك للتغيير قد
تكـون هذه املكافأة شئ بسيط لكنه
مهم لتحـفيزك للتـقدم، فعليك أن
تـراقب نفسـك جيدا ، فـإذا فعلت
فعل سيئ تابع نفسك واعقد اتفاقا
أنـك لن تـعيــده مــرة أخــرى وإذا
التـزمت نفـسك بـالعهـد وأقلعت

عنه كافئها فورا بشئ حتبه 
4- ال تصف نفسك بأوصاف

سلبيـة :عليك أن تتوقف فورا عن
وصف نفــسك بـــاخلجل وعــدم

املقـدرة علـى فـعل األشيـاء فهـذه
الصفات السلبية تعيق من التغيير

5- فكر مبرونة  :عليك أن تتوقف
عن التفكير باألشياء أنها إما أبيض
أو أسـود وليـس هنـاك شـئ وسط
ميكن تقبله ، فكـر مبرونة يف األمور
وال تزيد من مخاوفك جتاه األشياء
، علـيك أن تعــرف أن تـصــورك
لألشيـاء هـو مـؤثـر قــوى  علـى
أفعـالك قد يـكون أكثـر تأثـيرا  من

حقيقة الشئ نفسه 
6- التوقف عن األفكار السلبية :

عليك أن تـسيطر على عقلك ، إذا
كان تفكيرك دائما فى األشياء هو )
ال أسـتــطــيع، ال أسـتــطــيع، ال
أستطيع، ال أستطيع، ال أستطيع (
فـإنـك لن تكـون قـادرا فعال علـى
فـعل شئ حتـى لو كـان شئ سهل

جدا .
7- التخلص من األقنعة  :هناك

قـول مـأثــور ) الطــريق من خالل
البـاب ( ، إذا كـنت تـريـد تغـييـر
خجلك من النـاس وتريد أن حتسن
طريقة تعـاملك معهم ، فعليك أن
تـتخلـص مـن قنــاع اخلجل الـذى

يحكـمك ويعـيقـك عن الـتغـييــر
لألفضل .

8- التفكير يف الشخصية اجلديدة
:حينمـا تغيـير شخـصيتك لـتصبح
شخـصية جديدة ، عليك أن تتمثل
بهـذه الـشخـصيـة وحتـاكـى جـميع
أفعــالهــا ، فــإذا أردت أن تغـييــر
سلـوكك لتصبح مثال قـارئا فعليك
أن تـبحـث عـن صفـــات القــارئ
وتـتـمـثل بجـمـيع صفـــاته كـيف

يتصرف وكيف يدير وقته .
9- تخصيص وقت  للحرية :

ليـس عليك أن تبقى 24 سـاعة فى

اليـوم و7 أيـام فـى األسبـوع تـتبع
نظاما معينا فستشعر بالضيق وامللل
، بل يجـب علـيك أن تخـصـص
وقتـا لتفعل فـيه ما تـريد بعـيدا عن

النظام والروتني .
10- تغيير بيئتك : إذا كنت

تـرغب فـى اكـتسـاب سلـوكيـات
جــــديــــدة فـعلـيـك أن تخــتلــط
بـأشخـاص مخـتلفني عـمن كـنت
مخـتلـطـــا بهـم فــى الــســـابق ،
فـدخــولك فـى بـيئـات جـديـدة
يـسـاعــدك علـى الـتعــرف علـى

أشخـاص ميـدونك بــالسلـوكيـات
اجلديدة التى ترغب بها .

11- احتفظ مبذكرات خاصة بك
:االحتفـاظ بتـدوينـة خـاصـة بك
تكتب فيها مـشاعرك وسلـوكياتك
ومـــا غـيـــرته ومـــا وصلـت إلـيه
سـيبـقيـك دائمــا علــى الـطــريق
الصحـيح ، وستـنبه نفـسك حـال

وجود أى خطأ.
12- اخملاطرة : عليك أن تتعود

عـلى اخملـاطرة وجتـريب اجلـديد ،
وال تتعمـد قول ال عـلى كـل ما ال
تعـرفه فالـتجربـة هى خـير وسـيلة

للتعلم .
13- االهتمام باملظهر : املالبس

ال تصـنع الرجـال ، ولكنهـا مبثـابة
تذكيـر لك أنك تغيير شخصيتك ،
فـإذا كنـت تسعـى للحصـول على
شخصيـة معينـة فعليك أن تـرتدى
املالبس املـناسـبة ملـا تريـد حتقيقه،
علـيك أن تـرتـدى مـا يـعبــر عن
شـخصـيتـك حتـى ولـو كــان شئ
بسيـط كرابطة الـعنق مثال أو القبعة
، ولـكن عـليـك أن تتــأكـــد أنك
ترتاح الرتداء هذه األشياء حتى ال

تنفر نفسك من أسلوبك اجلديد.
14- االسترخاء : فى زحمة

مشـاكل احليـاة ومحاولـتك لتغيـير
نفـسك وعـاداتك وكثـرة الـتفكيـر
عليـك أن تأخـذ وقتـا لالستـرخاء
أنت ونفـسك فقـط بعيــدا عن أى

مؤثر خارجى .
15- ال تصاب باإلحباط

ال تـصاب بـاإلحبـاط إذا لم تتغـير
سـريعـا ، فــالتغيـر يحتـاج لـبعض
الوقت، وإذا كـانت هناك معوقات
أمامك لتتغيـر بشكل تام، كتحكم
اآلباء بحيـاتك ، فيمكنك أن تتغير
بـشكل جـزئى وفـى بعـض األمور
اخلـاصـة بك، وعـليك أن تـشـرح
ألولـياء أمورك أنك تـتغير لألفضل

وال تفعل شئ خاطئ .

غير شخصيتك الى األحسن بـ 15 خطوة

By Vanessa 
Farquharson

Be Kind
Performing regular and
spontaneous acts of
kindness lifts your
mood instantly and has
long-term positive
effects.
What doesn't work:
Money! It can't buy you
happiness, because our
emotional states are
rarely tied to things we
own.
Still, there's one
instance where cash
does equal contente-
ment: when we spend it
on others.

Meditate
Meditation has proven
to be effective in reduc-
ing stress, anxiety and
depression. 
 What doesn't work:

Just thinking positive.
Recent studies demon-
strate equal merit in our
ability to see the glass
half empty - the more
we embrace uncertainty
and the possibility of
failure, the more at
peace we are with fate.

Have Clear Goals
Working towards your
goals (not just achieving
them) triggers positive
feelings while suppress-
ing negative ones.
 Happiness myth
debunked: You're either
born happy or you're
not. Only 50 per cent of
our happiness is
genetic. The other half
is learned, which means
we can take steps

towards becoming hap-
pier - even later in life.
Put Important People
First

Making personal rela-
tionships a priority will
help you stay strong in

hard times.
 Did you know? When
we're happy and

relaxed, we're better
able to digest our food.

Stay True to Yourself
Achievements will be
sweeter if you’re living
according to your val-
ues, say experts. 
 A quote from Gan-
dhi: "Happiness is when
what you think, what
you say and what you
do are in harmony."

Pretend... at First

Studies have shown that
the physical acts of
smiling and laughing -
even if you're faking -
can trigger genuinely
happy emotions.
 Did you know? Peo-
ple who rate their hap-
piness levels as high
tend to have lower heart
rates.

 6 Simple Ways To Lead A Happier Life



فضاء

Space 
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