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هل يصل عّمار نّجار إلى 
الكونغرس... ولماذا 

تهاجمه إسرائيل؟

من هو هذا الشاب؟
وُلد نّجار يف مدينة سان دييغو األمريكية ألم مكسيكية 
كاثوليكية وأب فلسطيني مسلم هو ابن محمد يوسف 
النّجار، القيادي الفلسطيني املعروف بـ«أبو يوسف”.

انتقلت عائلته الحقاً للعيش يف غزة، وبقيت هناك لـ 4 
سنوات حيث اخترب نّجار الحرب بنفسه، كما يقول، قبل 

أن يعود إىل الواليات املتحدة قبل وقوع أحداث 11 سبتمرب 
بفرتة قصرية.

يعترب نّجار أّن ما شاهده من حروب جعله يعرف »إىل أي 
مدى يمكن أن يكون الناس مدّمرين تحت اسم اختالفاتهم 

اإليديولوجية«، مضيفاً »ولكنني أرى أيضاً كيف يمكن 
أن يكون الناس محرتمني عندما يتوّحدون انطالقاً من 

إنسانيتهم املشرتكة”.
وعندما يتحّدث عن فرتة وجوده يف غزة يقول نّجار: »أتذكر 

يوم مات محمد الدرّة وماذا حصل بعده، أتذكّر االنتفاضة 
وكنت أسأل ملا تركني الله عىل قيد الحياة وأناس وأطفال 

كمحمد الدرّة ماتوا )...(، كان ال بّد أن أعيش ألقول القصة، 
القّصة األمريكّية”.

السباق في وجه الجمهوريين
يخوض نّجار سباق املنافسة عىل مقعد يف الكونغرس 

األمريكي بعدما حصل عىل دعم %97 من املندوبني 
املحليني، ما أّهله للحصول عىل ترشيح الحزب الديمقراطي 

يف املقاطعة الخمسني يف كاليفورنيا.
وُينافس صاحب األصول العربية - الالتينّية املرّشح 

الجمهوري دانكان هانرت الذي يرتأس املقعد لكنه يخضع 
لحملة استجوابات حول إساءة التعامل مع أموال دعم 

حملته.
يعرف نّجار أّن السباق صعب يف مقاطعة لطاملا سيطر عليها 

الجمهوريون، ولكنه يرى أنه يملك فرصة للفوز عرب طرح 
برنامج انتخابي ُيركّز عىل فرص العمل والرعاية الصحية 

والتغيري املناخي واالهتمام بأمور املهاجرين.
ويراهن كذلك عىل األمريكينّي من أصول عربية والتينّية، إذ 

يقول إن %36 من الناس الذين يسكنون يف سانتياغو هم من 
أصول التينية باإلضافة إىل %15 منهم من أصول عربّية.

وكان نّجار قد عمل، بعد عودته إىل أمريكا، كحارس يف 
كنيسة محلية، ثم انضم لربنامج قيادي شبابي، وعندما 

تخّرج من جامعة سان دييغو التحق بحملة إعادة انتخاب 
باراك أوباما، وتحديداً يف برنامج »أوباما كري« الصحي، ويف 
وزارة العمل، كما اهتم بعدد من امللفات والقضايا مع فريق 

أوباما آنذاك.
ويف حني أكّد نّجار أّن عائلته لديها مخاوف من سياسات 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب، قال إنه التقى ترامب 
وفريقه، ومعلناً استعداده للعمل مع ترامب حتى يربهن »أن 

املهاجرين من الرشق األوسط واملكسيك مواطنون أمريكيون، 
وكل ما يقومون به يفيد االقتصاد األمريكي”.

كيف ينظر نّجار إلى تاريخ جّده والصراع 
الفلسطيني - اإلسرائيلي؟

يواجه عّمار حملة كبرية من الصحف اإلرسائيلّية، باعتباره 
حفيد أحد املتهمني بالتخطيط لعملّية ميونخ )عام 

1972( محمد يوسف النّجار، حني اجرى اقتحام مقر 
البعثة الرياضية اإلرسائيلية يف القرية األوملبية يف ميونيخ، 

واحتجاز رهائن إرسائيلية.
وبعد سنة من تنفيذ هذه العملية، تّمت تصفية نّجار 

الجّد وزوجته يف منزلهما يف شارع فردان يف منطقة بريوت، 
يف عملية ُوجهت فيها أصابع االتهام إىل جهاز املوساد 

اإلرسائييل.
يرّد نّجار عىل من يربط حارضه بتاريخ جّده بالقول: »من 

أجل الضحايا، آمل أن ال يتم تسييس هذه املأساة. وإذا 
كان ال بّد من إعادة فتح هذه الجراح القديمة، أصيّل إىل 

ربي أال يذهب ألم الضحايا الذي ال يوصف هباء. أصيّل أن 
يكون من أجل أن نرى السالم األولوّية يف جييل من 

الفلسطينينن واإلرسائيليني وكل البرشية”.
ويف حديث نقلته صحيفة »سانتياغو 
تربيون«، يقول نّجار مندداً بما قام به 

جده وبدوافعه:«لن أكون قادراً عىل الفهم 
أو التغايض« مضيفاً »ال تربير لقتل 

األبرياء”.
 وفيما خّص الرصاع الفلسطيني - 

اإلرسائييل، يحرص نّجار عىل تبني 
خطاب منفتح عىل الطرفني، مع التأكيد 

عىل أّن العنف ال يؤدي إىل حل وهناك 
رضورة للتوصل إىل سالم دائم.

ويعترب، يف هذا اإلطار، أن الفلسطينيني 
واإلرسائيليني خرسوا الكثري عىل مّر السنني 

من سفك الدماء، لذلك »أنا ملتزم طيلة حياتي 
باملساعدة يف إيجاد سالم دائم«، حسب نّجار.

ويضيف »يف النهاية سيتم التوصل إىل اتفاق سالم 
ال يريده الطرفان. ولكننا كلنا نحتاجه. عىل إرسائيل أن 

تقبل بمخالفاتها كدولة ذات سيادة وعليها أن تقبل حق 
الفليسطينيني يف تقرير املصري واإلستقالل واملساواة. 
وسيتعني عىل الفلسطينيني أيضا التخيل عن العنف 

والتعصب، واإلعرتاف بجريانهم اليهود، وقبول الحقائق 
جديدة”.

 nbc”وعند الحديث عن والده، يقول نّجار، يف مقال كتبه لـ
news”: “والدي يارس نّجار رأى والديه ُيقتالن أمامه عندما 

كان يف الحادية عرشة من عمره. يتيم محروم انتقل بني 
مرص ولبنان واملغرب بحثاً عن وطن جديد. وعندما بلغ 

الثامنة عرشة من العمر وجد نفسه عند مفرتق طرق حرج، 
إّما أن يبقى يبحث عن ملجأ يف الرشق األوسط أو ينتقل 

إىل أمريكا”.
ويتابع »اختار والدي أمريكا التي اختارته بدورها. اليوم 

والدي ملتزم بالقانون، يدفع الرضائب، هو مسلم 
أمريكي كرّس حياته لتعزيز السالم بني 

اإلرسائيلني والفلسطينني. أمله تحّول 
إىل هدف يلّخص بتحويل العالم إىل 

مكان أفضل لألطفال”.
بعيداً من السياسة وأصوله 

العربية - الالتينية يملك نّجار 
كاريزما الفتة، إذ أنّه باإلضافة إىل 
إتقانه اللغات اإلسبانية والعربية 

واإلنكليزّية واهتماماته املوسيقية، 
يحظى شكل نّجار وجسمه 

الريايض باهتمام متابعني، حتى 
بلغ األمر بالبعض إىل سؤاله عن 
الرّس وراء ذلك، ليجيب أّن »املهم 

ما يوجد يف العقل والقلب”.

كتابة وتحرير : إيناس شري

ــة،  ــة - التينيـ ــول عربّيـ ــن أصـ ــرس مـ ــو يف الكونغـ ــون أّول عضـ ــعى ألن يكـ يسـ
وأصغرهـــم كونـــه لـــم يتجـــاوز الــــ28 مـــن العمـــر. إنّـــه املرشـــح عّمـــار كامبـــا 
نّجـــار الـــذي يخـــوض ســـباق املنافســـة عـــى مقعـــد يف الكونغـــرس األمريكـــي، 
ـــه ـــخ عائلت ـــطينّية وتاري ـــه الفلس ـــراً ألصول ـــه نظ ـــرّض ل ـــر يتع ـــوم كب ـــّل هج يف ظ
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Ammar was raised in San Diego until the family moved to Gaza for four years. 
When war broke out and it became unsafe to remain, Ammar, his mother and 
brother returned to San Diego. The family struggled, and Ammar sought work 
as a janitor in a church, where he later became a youth leader. He attended 
community college and graduated from San Diego State University, after taking 
time off to help reelect the president.
In 2012, Ammar served as D eputy Regional Field Director for President 
Obama’s reelection campai g n, where he helped oversee Southern Califor-
nia’s grassroots operations from a headquarters in San Diego. Ammar worked 
alongside thousands of people, who in the spirit of public service, volunteered 
their labor and love in advocacy of a common cause.
Following the election, Ammar secured a White House position in the Exec-
utive Office of President Obama. When he was unable to afford the move to 
Washington, DC, he secured a loan to serve on the team that selected the 10 
letters that the president read every night. Ammar read thousands of letters 
from citizens, learning much about the hopes, fears and daily struggles of the 
American people.
Ammar at the White House - Ammar Campa-Najjar for Congress CA50
Ammar serving at The White House
He then worked at the United States Hispanic Chamber of Com-
merce (USHCC) as Communications and Marketing Director, 
promoting the economic growth of more than 4 million Hispan-
ic-owned small businesses. While serving at the USHCC, Am-
mar supported efforts to help small businesses secure federal 
contracts as well as procurement opportunities with larger 
companies seeking to diversify their supply chains with mi-
nority-owned firms who reflect the communities they serve.
At the U.S. Department of Labor, Ammar led the Office of 
Public Affairs for the Employment and Training Administration 
(ETA). In this role, Ammar was instrumental in promoting a na-
tionwide effort to double and diversify the number of Registered 
Apprenticeships in America, an “an earn while you learn job” that 
pays workers an average of $60,000 a year. Ammar also supported: 
the Trade Adjustment Assistance Program (TAA) in helping American 
workers who were laid off due to unfair trade deals; expanding aid for farm 
workers; launching youth summer jobs programs; advancing veteran employ-
ment opportunities; providing vocational training and rehabilitation services 
to those in the criminal justice system; improving reemployment services; and 
cracking down on unemployment fraud.
Department of Labor swearing in ceremony  - Ammar Campa-Najjar for 
Congress CA50
Ammar’s exposure to the economic needs of both businesses and work-
ers informs his policy views and makes job creation and economic growth 
among his top policy priorities.
He is a staunch advocate for unions, for federal investment in appren-
ticeship jobs and for programs for small businesses owned by minorities, 
women, immigrants and veterans. Ammar’s experience in Gaza, where he 
witnessed war and poverty, emboldened him to become a strong support-
er of peace and economic justice. His platform also includes Medicare 
for All, passing a clean Dream Act, investing in renewable energy, 
and overturning Citizens United.
Ammar owns ACN Strategies, a small business that helps 
other small businesses, and nonprofits with small bud-
gets, compete against their larger counterparts. But 
his full focus now is earning the trust of the voters of 
District 50.
In running for Congress, Ammar is answering the call 
to service issued in President Obama’s Farewell Ad-
dress: “to believe you can make a difference; to hitch 
your wagon to something bigger than yourselves.  
This generation coming up – unselfish, altruistic, cre-
ative, patriotic… You believe in a fair, just, inclusive 
America… you are willing to carry this hard work of 
democracy forward…I am asking you to believe.  Not 
in my ability to bring about change – but in yours.”

Ammar, his mother 
and brother
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U.S.A أمريكا

ويقول الكاتب: »تخيل أن الواليات املتحدة تعرب رئاسة دونالد 
ترامب دون أزمة دستورية معوقة. ومع ذلك فإن املناقشة العامة 

الشنيعة ستستمر – حتى بعد فرتة رئاسة ترامب – يف إثبات عدم 
مالئمتها ملعالجة أكرث مشاكل البالد إلحاًحا«.

يف السنوات األخرية، كان معدل النمو األسايس لإلنتاجية يبلغ 
أحيانًا كثرية %1، ولم تكن معدالت النمو االقتصادي حتى 

نصف ما كانت عليه يف السابق. ويف غضون ذلك سيتعني عىل 
أمريكا زيادة الرضائب، أو تخفيض اإلنفاق السنوي بنحو 2200 

دوالر لكل دافع رضائب؛ للحفاظ عىل نسبة الدين إىل الناتج 
املحيل اإلجمايل من االرتفاع نحو مستويات غري مسبوقة، وهذا 

الرقم يسبق التخفيضات الرضيبية لرتامب. لتمويل هذا النقص 
ستخفض الواليات املتحدة صيانة البنية التحتية. عىل األقل 

فإن ثلث هذا البلد سينتهي به األمر يف مقلب النفايات، ولن يتم 
تضييق فجوة الرثاء العنرصية.

ويرى الكاتب أن الشيخوخة واالستحقاقات ستجرب الرئيس، 
سواء كان ديمقراطًيا أم جمهورًيا، عىل تخفيضات اإلنفاق 

وزيادة الرضائب. وستقلل تخفيضات اإلنفاق من نفوذ الجيش 
األمريكي، وستكبح االرتفاعات الرضيبية انتعاش النمو 

االقتصادي. وسيجري حماية برنامج مراكز الرعاية الصحية 
والضمان االجتماعي )يف الغالب(، ولكن الواليات املتحدة ستفقد 

القدرة عىل استعراض قوتها يف جميع أنحاء العالم.

كيف سيكون شكل العالم خالل 5 سنوات مقبلة؟
ويتوقع الكاتب أن خالل فرتة تقل عن خمس سنوات، ستسرتد 

الصني تايوان تحت سلطتها، وستجذب الكثري من دول رشق 
وجنوب رشق آسيا إىل مجال نفوذها، وستصنع تركيا والسعودية 

أسلحة نووية، وسيصبحان العبني مهيمنني يف مناطقهما، 
وستستمر روسيا يف إهمال حدود الدول املجاورة، بما فيها التفيا 

وإستونيا، وسيفقد حلف الناتو مصداقيته باستثناء بعض 
العالقات الثنائية، كما هو الحال مع اململكة املتحدة، وستعود 

أجزاء من أوروبا الرشقية إىل الفاشية. وستظل اتفاقية التجارة 
الحرة ألمريكا الشمالية )نافتا( قائمة عىل الورق، لكنها ستكون 
تحت إعادة التفاوض الدائم، وستتالىش العالقات يف نصف الكرة 

الغربي.
وتابع الكاتب توقعاته قائاًل: »ستكون املخدرات أحد مجاالت 

التقدم التكنولوجي الرئيسة، وأنا ال أقصد األدوية املفيدة، وال 
األزمة األفيونية التي ستهدأ يف النهاية، ولكن ستظهر موجات 

جديدة من املواد املسببة لإلدمان. وستجعل سهولة اإلنتاج 
باملنزل مكافحة املخدرات عىل الحدود عديم الجدوى. حالًيا 

يموت أكرث من 80 ألف أمريكي من الكحول كل عام، وأكرث من 60 
املخدرات زائدة، ومع ذلك سريتفع إجمايل ألفًا من جرعات 

الخسائر الناتجة عن اإلدمان«.

ماذا ستفعل التكنولوجيا بالعالم؟
ستقدم املجاالت التكنولوجية األخرى ابتكارات، ولكن لن 

تكون جميعها إيجابية. سيؤدي الذكاء االصطناعي، والتعرف 
عىل الوجوه، وتتبع األشخاص، إىل انتهاكات غري مسبوقة 

للخصوصية؛ مما سيجعل %1 أو %2 من األمريكيني يعيشون 
خارج الشبكة الكهربية. وسيجرى الحد من تأثري الطائرات 

املسرية القاتلة، عن طريق ملء السماء بطائرات رشطة مسرية، 
وسوف تنخفض معدالت الجرائم العامة، لكن األماكن العامة يف 
املدن الكربى ستتشابه بشكل محبط؛ بسبب الغياب شبه التام 

للسلوك العفوي. وستجعل التطورات يف تقنيات التسجيل 
معظم املحادثات علنية؛ مما سيجعل العديد من 

املحادثات الخاصة، لطيفة بشكل ملحوظ.

السيارات بدون سائق ستكون »اليشء الكبري املقبل«، لكنها 
ستجعل الطرق أكرث ازدحاًما. سوف يرص كبار السن عىل 

حقوقهم يف السيارة بدون سائق، وستفشل محاوالت االقتصاديني 
لفرض رسوم ازدحام جديدة، وسيميض األمريكيون ساعة يومًيا 
بسياراتهم يف فحص الرسائل النصية ومشاهدة التلفزيون، بداًل 

عن القيادة.
وقال الكاتب: »إن أسوأ املخاوف بشأن تغري املناخ لن تتحقق، 

ولكن ستهب سلسلة من العواصف املزعجة، وستأكل 
التعديالت املطلوبة عىل طول السواحل الستيعاب 

ارتفاع مستوى سطح البحر نحو %0.5 من النمو 
االقتصادي. لذا فعندما تقرتب أمريكا من وقت آلخر 

من نسبة %3 من النمو، قد تشعر بأنها %2 فقط 
من حيث مستويات املعيشة«.

ونظرًا لالختيار املحدود يف »نتفليكس«، سيقل 
عدد مشاهدي األفالم القديمة الرائعة؛ مما 

يقلل من استمرارية أعظم أشكال الفن يف 
القرن العرشين. وسينقطع تشغيل العروض 
الحية للموسيقى الكالسيكية )وهي واحدة 
من أهم اإلنجازات الغربية الجميلة( بشكل 

منتظم يف جميع مدن الواليات املتحدة 
باستثناء عدد قليل منها.

ويختتم القاتب مقاله قائاًل: إًذا 
ماذا يبدو يف هذا التصور غري 

قابل للتصديق؟ هل تعتقد 
أن نمو اإلنتاجية سيصل إىل 

%3؟ سيكون كل هذا يستحق 
كل هذا العناء؛ ألن التقدم يف 

الطب سيسمح لنا بالبقاء 
يف شكل الئق حتى سن 

135؟ هذه اإلنجازات 
التكنولوجية ستجعل 

الجيش األمريكي 
يصل ألماكن أبعد؟ 

هل مستعمرة 
املريخ ستكون 

رائعة؟

»بلومبرج« : بهذا الســيناريو ستســقط 
األمريكية اإلمبراطورية 

ترجمة وتحرير : أسامة محمد

ـــى  ـــم أنق ـــا. إليك ـــر لدرئه ـــوا باملخاط ـــب أن يهتم ـــن يج ـــر املتفائل ـــى أك ـــه حت ـــن ألن ـــدث؟ لك ـــه يح ـــد أن ـــي أعتق ـــؤال ألنن ـــرح الس ـــا ال أط ـــكا؟ أن ـــع أمري ـــكل تراج ـــو ش ـــا ه »م
ـــوة  ـــبب ق ـــة بس ـــدوث كارث ـــى ح ـــوي ع ـــي تنط ـــك الت ـــترية، أو تل ـــة أو هس ـــر حزبي ـــيناريوهات األك ـــن الس ـــًدا ع ـــدة، بعي ـــات املتح ـــرايض للوالي ـــع االف ـــن الراج ـــة ع حكاي

ـــة«. خارق
هكذا استهل تايلر كوين، أستاذ علوم االقتصاد بجامعة جورج ميسون، مقاله بموقع شبكة »بلومربج« الذي يطرح فيه تصورًا النحدار الواليات املتحدة.
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Bloomberg : The Decline and Fall of the 
American Empire

So what would the decline of America look like? I don’t ask the question because I think it’s happening (yet?), but be-
cause even the most inveterate optimist should be interested in the dangers, if only to ward them off.
Here’s the cleanest tale of hypothetical decline I could come up with, keeping away from the more partisan or hysterical 
scenarios, or those involving a catastrophic deus ex machina.

Imagine that the United States gets 
through the presidency of Donald 
Trump without a crippling constitu-

tional crisis. Still, the 
shrill public debate 
— which will continue 
well past Trump’s time 
in office — will contin-
ue to prove unequal 
to the task of address-
ing the nation’s most 

pressing problems.
In recent years, the 

underlying rate of produc-
tivity growth often has been 

about 1 percent, and rates 
of economic growth are not 
even half of what they used 
to be. Meanwhile, America 
will have to increase taxes or 
reduce spending by about 
$2,200 per taxpayer per 

year to keep the national 
debt-to-GDP ratio from rising 
ever higher, and that figure 
predates the Trump tax cuts. 
To fund that shortfall, the 
U.S. will cut back on infra-

structure maintenance. At 
least one-third of this country 
will end up looking like — for-

give the colloquial phrase 
— “a dump.” The racial 
wealth gap will not be 
narrowed.
Aging and entitlements 
will force the president, 
whether Democratic 
or Republican, to look 

for a mix of spending 
cuts and tax increases. 
The spending cuts will 
diminish the range of 

the military, and the tax hikes will ensure that 
economic growth doesn’t pick up. The integri-
ty of Medicare and Social Security will be 
(mostly) protected, but the U.S. will lose the 
ability to project power around the globe.
Over a period of less than five years, China 
will retake Taiwan and also bring much of 
East and Southeast Asia into a much tighter 
sphere of influence. Turkey and Saudi Arabia 
will build nuclear weapons and become 
dominant players in their regions. Russia will 
continue to nibble at the borders of neighbor-
ing states, including Latvia and Estonia, and 
NATO will lose its credibility, except for a few 
bilateral relationships, such as with the U.K. 
Parts of Eastern Europe will return to fascism. 
NAFTA will exist on paper, but it will be under 
perpetual renegotiation and hemispheric 
relations will fray.
One area of major technological advance will 
be drugs, and I don’t mean beneficial phar-
maceuticals. The opioid crisis eventually will 
subside, but new waves of ever more power-
ful addictive substances will arise. Easy home 
lab production will make interdiction at the 
border fruitless. More than 80,000 Americans 
already die from alcohol every year, and more 
than 60,000 from drug overdoses. Total losses 
from addiction will rise.
Other technologies will indeed provide a 
bounty, but not all of it will be positive. Arti-
ficial intelligence and facial and gait surveil-
lance will lead to unprecedented invasions 
of privacy, causing another 1 or 2 percent of 
Americans to decide to “live off the grid.” The 
impact of assassin drones will be curbed 
— by filling the skies with police drones. Pub-
lic crimes will plummet, but public spaces in 
major cities will have a depressing sameness, 
due to the near-total absence of spontaneous 
behavior. Advances in recording technologies 
will make most conversations in public, and 
many in private, remarkably bland.

Driverless cars will be “the 
next big 

thing,” but they’ll make roads more crowd-
ed. The elderly will insist on their driverless 
car rights, and defeat economists’ propos-
als for new congestion charges. Americans 
will spend another hour a day in their cars, 
although texting and watching TV, rather than 
driving.
The very worst fears about climate change 
won’t come true. But a nagging succession of 
storms, plus required adjustments along the 
coasts to accommodate a rise in sea level, will 
eat up about 0.5 percent worth of economic 
growth. So when America does occasionally 
approach 3 percent growth, in terms of living 
standards it may feel more like 2 percent.
Shall I present my own petty gripes? Due to 
the limited selection on Netflix streaming, 
fewer and fewer people will watch the great 
movies of the past, thereby neutering the 
durability of the 20th century’s greatest art 
form. And live performances of classical mu-
sic — another of the West’s most significant 
and beautiful achievements — will cease to 
be regular in all but a few major U.S. cities.
So what in this description sounds so implau-
sible? Is it that you think productivity growth 
will come in at 3 percent? That it will all be 
worth it because advances in medicine will 
allow us to stick around in decent form until 
age 135? That technological breakthroughs 
will extend the reach of the U.S. military 
further yet? That the Mars colony will be 
awesome?
Just how lucky are you feeling?

*Tyler Cowen is a Bloomberg Opinion colum-
nist. He is a professor of economics at George 
Mason University and writes for the blog 
Marginal Revolution. His books include “The 
Complacent Class: The Self-Defeating Quest 
for the American Dream.”

By Tyler Cowen
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ووفقاً للقاءاٍت صحفيٍة مع ستٍة من مساعديه السابقني والحاليني، 
ليست هنالك خطٌة ملراوغة إدانة بول مانافورت، املدير السابق لحملة 

. ترمب االنتخابية، بثماني تهٍم باالحتيال املايلِّ
ولم يبَق خياٌر سوى أن يحذوا حذو ترمب؛ إذ لجأ الرئيس إىل تكتيكه 

ر  املعتاد بتمشيط التقارير اإلعالمية بحثاً عن أي فرصٍة تسمح له بتصدُّ
 Fox املشهد اإلخباريِّ مجدداً، ولم ُيلِغ مقابلًة مخططاً لها مع قناة

News، قال فيها أمس الخميس إن العالم سيشهد انهياراً مالياً لوبدأت 
إجراءات عزله من الرئاسة.

وكذلك لم تجد سارة هاكابي ساندرز 
املتحدثة الرسمية باسم البيت األبيض 

سوى الرجوع مراراً وتكراراً إىل 
تعليقات الرئيس السابقة عىل 

املسألة.
وكرَّرت سارة مقولة أنه »لم 

يرتكب خطأً« عىل األقل 
ثالث مراٍت يف اجتماعها 

مع الصحفيني، وهو 
ده موظفو  إحساٌس يردِّ

البيت األبيض عىل مسامع 
بعضهم يف أحاديثهم 

الخاصة. »ال توجد تهٌم 
ه«. ضدَّ

تخبط لدى الرئيس
ولكن هذه املرة الحظ 

املستشارون أن الرئيس، وهو رجٌل 
كان يتلذذ فيما مىض بفكرة قيادة 

منارصيه يف املعارك السياسية، قد بدا 
خانعاً. وظََهر عليه استيعاٌب ملدى خطورة 

ما حدث للتو، ومع ذلك فقد وتَّر هدوؤه النسبيُّ بعض 
مساعديه، ألنه يف املعتاد غالباً ما يفقد أعصابه تحت الضغط.

مة،  ن رأوا الرئيس ترمب يف حالته النفسية املتجهِّ ووفقاً لشهادِة عدٍد ِممَّ
فقد سمعوه شارداً يتمتم: »لقد بدأنا بتهمة التواطؤ. كيف وصلنا إىل 

هنا؟«، وفقاً ملا ذكرته الصحيفة األمريكية.
يف وسط عامه الثاني منذ تولِّيه الرئاسة، تعلَّم مساعدو ترمب أن يتفادوا 

وا أو يتجاهلوا تماماً أية تطوراٍت رآها منتقدو اإلدارة شائنًة ال  أو يصدُّ
يمكن التجاوز عنها. ففي الربيع املايض، واجه املساعدون أسئلًة شبه 

مستمرٍة حيال توزيع البيت األبيض للترصيحات األمنية يمنًة ويساراً.
ويف مايو/أيار، قال رودولف جولياني املحامي الشخيص للرئيس، إن 

ترمب قد ردَّ ملايكل كوين املبلغ الذي دفعه إلحدى املرأتني، وهي ممثلة 
األفالم الجنسية ستيفاني كليفورد، يف تناقٍض صارٍخ مع زعم الرئيس 

ُمسَبقاً جهله التامَّ بهذه القضية.

أزمات تضرب إدارة ترمب
وهذا الصيف، أوقع البيت األبيض نفسه يف فخٍّ بسبب سياسات الهجرة 
املُتَّبعة لديهم، التي نتج عنها فَصُل آالٍف من العائالت عن بعضهم عىل 

الحدود، وتساؤالٌت حول سبب وقوف ترمب يف صف سكوت برويت املدير 
السابق لوكالة حماية البيئة، الذي أجرت السلطات ما يزيد عن عرشة 

تحقيقاٍت يف ممارساته املتعلِّقة باإلنفاق واإلدارة قبل استقالته يف النهاية 
يف يوليو/تموز، وأيضاً املؤتمر الصحفي الحميم بني ترمب والزعيم 

الرويس فالديمري بوتني يف هلسنكي، فنلندا، والذي تعرَّض النتقاداٍت 
حادٍة.

ٌة من مساعدي الرئيس باألخبار  ويوم األربعاء املايض، استخفَّ عدَّ
املتعلقة بمايكل كوين باعتبارها مجرَّد عنواٍن صحفيٍّ آخر يفتقر إىل 

الرصاصة القاتلة التي يقولون إن املجلس الخاصَّ بحاجٍة إليها إلثبات 
تآمر الرئيس مع مسؤولني روسيني.

وقد أمىض ترمب الساعات األوىل من صباح األربعاء يف كتابه تغريداٍت؛ إذ 
نعت املُدان مانافورت بأنه »رجٌل شجاٌع«، وعىل عكس كوين، فقد »رفض 

الرضوخ أو اختالق القصص ألجل إبرام صفقة«.
ورصد ترمب كذلك عناوين الصحف، كما فعل بعد مؤتمره الصحفي مع 

بوتني. ويف اللقاء مع قناة Fox News، أرصَّ عىل أن النقود التي ُدِفعت 
للمرأتني لم تأِت من تمويالت حملته، وإنما من حساباته الشخصية.

ورصَّح ترمب أثناء اللقاء قائالً: »ال أعرف إذا كنت تعرفني، لكنني كتبت 
تغريداٍت بشأن األموال املدفوعة. لكنَّها لم تأت من تمويالت الحملة«. 

ولكن ما زالت قوانني التمويالت االنتخابية تحظر عىل ترمب تسديد 
مبالغ غري مسجلة ذات صلٍة بالحملة، بغض النظر عن مصدرها. فلم 

ُيفصح عن أيٍّ من هذه التسويات للجنة االنتخابات الفيدرالية.
وعىل الطائرة الرئاسية مساء الثالثاء املوافق 21 أغسطس/آب، يف طريق 

ٍع سيايسٍّ يف فريجينيا الغربية، كرَّر ترمب استهانته  العودة من تجمُّ
باألخبار، وأخرب مساعديه بأن التطورات القانونية ال عالقة لها به، بل 

ع، إذ أخرب  ر كذلك بشأن املشهد العام للتجمُّ بمانافورت وكوين. وتذمَّ
شخصاً عىل مقربٍة منه بأن الجماهري َبَدت فاترًة وكانت بعض املقاعد 

شاغرًة.
وبحلول يوم األربعاء الفائت، كان محامو ترمب يجادلون فيما بينهم بأن 

اعرتاف كوين بتهمة انتهاك قوانني تمويالت الحمالت االنتخابية ُيعترََب 
رضبًة موجعًة ولكنها ليست قاضيًة، وكانوا يدرسون الخيارات املتاحة 

أمامهم للرَّد.

»يشعر بأنه محاصر ومنعزل«

وبحسب New York Times فإن محامي الرئيس ركَّزوا عىل نقطة أن 
كوين كان قد أعلن مراراً يف محاوراٍت سابقٍة أن ترمب لم يكن عىل علٍم 

باملبلغ املدفوع لستيفاني كليفورد، الشهرية باسم ستورمي دانييلز.
ومن ناحيته قال جولياني املحامي الشخيص للرئيس ترمب، يف مقابلٍة 

صحفيٍة أنه قد أفاض يف الحديث مع ترمب، لكن الرئيس أراد إنهاء 
الحديث عن النزاعات السياسية واالنتقال إىل مواضيع أخرى، ومنها 

مباراة الغولف التي شارك بها جولياني عىل ملعٍب يف إسكتلندا يوم 
األربعاء الفائت.

وتابع جولياني أنهما قد ناقشا العواقب السياسية يف حالة إصدار ترمب 
عفواً رئاسياً عن مانافورت، مضيفاً يف ترصيحاٍت مشابهٍة لكثرٍي مما قاله 
الرئيس رِساً وعىل املأل: »لم تكن العرتاف يوم أمس وال إدانة مانافورت وال 
أي يشٍء عالقٌة بالتواطؤ، وال عالقة أليٍّ من هذه األشياء بإعاقة العدالة. 

إن الرئيس يؤمن بقوٍة بأن مانافورت قد تعرَّض ملعاملٍة شنيعة«.
وأردف أن فريق ترمب يدرسون إمكانية اإلعالن عن تسجيٍل واحٍد عىل 

األقل لكوين وهو يتحدث للصحفيني عن تسوياته مع ستيفاني كليفورد، 
التي أقرَّ فيها بأن تسديد املبالغ كان مبادرًة شخصيًة منه إلعفاء عائلة 

ترمب من اآلالم.
وأشار األشخاص الذين يعرفون ترمب منذ سنواٍت إىل أنه لم يشعر قطُّ 
بأنه محارٌص -وال منعزٌل- كما يشعر اآلن، وأنه يفقد اتِّزانه تماماً عندما 
 Hollywood« يكون يف مأزٍق ال مفرَّ منه. وذكروا ردَّ فعله عقب تسجيل

شارد الذهن في بيته ويتمتم »كيف 
وصل الحال إلى هنا«؟.. 

ترمب في أسوأ أيامه 
ومستشاروه لم يروه 
بهذا الشكل من قبل

يف الساعات التالية إلدانة اثنن من مستشاري الرئيس األمركي دونالد 
ترمبالسابقن، وهو أمر قد يؤدي إىل صعوبات قانونية كربى أمام إدارة ترمب، كان 

املزاج العام داخل البيت األبيض كئيباً.
وسيطرت عى األجواء عقلية صدامية، وسادت قناعة سواءٌ أكانت صحيحًة أم 

خاطئًة، بأن هذه ليست أول مرٍة تبلغ فيها األمور هذا السوء، بحسب ما جاء يف 
تقرير لصحيفة New York Times، األربعاء 22 أغسطس/آب 2018.

ولم تكن تلك تعزيًة للمستشارين الذين اعرفوا بافتقارهم إىل اسراتيجية 
للتعامل مع األخبار القائلة إن املحامي السابق لرمب، مايكل كوين، قد اعرف 

َهُه إىل ترتيب دفع مبلغٍ مايلٍّ المرأتن، أثناء  أمام محكمٍة فيدراليٍة بأن ترمب قد وجَّ
حملة 2016 االنتخابية لرشاء صمتهما عن التحدث عالنيًة، عن العالقات التي 

زعمتا أنها أُقيمت بينهما وترمب.

تغطية خاصة
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Access« املرَُسَّب له يف أكتوبر/ترشين األول 
2016، حينما تباهى بقدرته عىل اإلمساك 

باملناطق الحساسة للنساء. إذ جاء ردُّ ترمب عىل 
هيئة االستشهاد بُمتَِّهمات بيل كلينتون أمام 

زوجته هيالري أثناء املناظرة الرئاسية يف سانت 
لويس، وترصَّف كأنه رجٌل ليس لديه ما يخرسه.

ونتيجة هذه الديناميكية، أثنى ترمب عالنيًة 
عىل مانافورت، وفكَّر رسّاً يف العفو عنه. وقد 

استعمل ترمب سلطته اإلعفائية عدة مراٍت منذ 
توليه مقاليد الحكم، بما فيها اإلعفاء عن جو 

أربايو، مدير الرشطة املعادي للهجرة يف أريزونا، 
ودينيش دي سوزا، الكاتب املحافظ الذي لوحق 
قضائياً بتهمة انتهاكه قوانني تمويالت الحمالت 

االنتخابية.
وقال أحد املسؤولني إن هناك قائمًة بأشخاٍص 

أفصح ترمب عن رغبته يف دراسة العفو عنهم أو 
تخفيف أحكامهم القضائية، لكن لم يكن اسم 

مانافورت عىل هذه القائمة يف أي وقٍت، وقال 
جولياني يف لقائه الصحفي إنهم ال يدرسون 

العفو عن مانافورت.
وقالت سارة ساندرز إن، عىل حد علمها، لم 

يناقش ترمب فكرة العفو عن مانافورت. وقال 
عديٌد من مستشاري ترمب إنه متخوٌِّف من 

التوابع السياسية وليس عىل استعداٍد لفعل 
ذلك.

ويف أثناء ذلك، مانافورت صاحب الـ69 عاماً 
عىل موعٍد للمثول أمام املحكمة الشهر املقبل 
للبتِّ يف سبع تهٍم موجهٍة ضده، ومنها إعاقة 

 ، العدالة، وعدم تسجيل نفسه كعميٍل أجنبيٍّ
والتآمر عىل غسل األموال.

By Maggie Haberman and Katie Rogers

In the hours after two of President Trump’s 
former advisers delivered his administration 
potentially grave legal setbacks, the mood 
inside the White House was grim, a return 
to a trench-warfare mentality born out of 
muscle memory. But there remained a per-
vasive belief, rightly or wrongly, that things 
have looked this bad before.
That was little consolation to advisers who 
admitted they had no strategy for coun-
tering the news that Mr. Trump’s former 
fixer, Michael D. Cohen, had admitted in 
federal court that Mr. Trump directed him 
to arrange payments to two women during 
the 2016 campaign to silence them from 
talking publicly about affairs they said they 
had with Mr. Trump. Nor was there a plan, 
according to interviews with half a dozen 
current and former aides, to put a spin 
on the conviction of Paul Manafort, Mr. 
Trump’s former campaign manager, on eight 
counts of financial fraud.
The only option was to follow Mr. Trump’s 
lead. The president, returning to a well-
worn tactic of scouring media reports for 
any opportunity that would allow him to 
seize the news cycle again, decided not to 
cancel a planned sit-down with Fox News 
on Wednesday.
Sarah Huckabee Sanders, the White House 
press secretary, was left to repeatedly refer 
to the president’s past comments on the 
matter.

“He did nothing wrong,” Ms. Sanders said at 
least three times in a briefing to reporters, 
a sentiment that White House employees 
have told themselves in private conversa-
tions. “There are no charges against him.”
But this time, advisers noticed that the 
president, a man who has in the past 
relished the idea of leading his troops into 
political battle, seemed subdued. He ap-
peared to realize the serious nature of what 
had just taken place, and yet his relative 
calm — contrasted with his more typical 
lashing out when he is anxious — unnerved 
some of his aides.
“We started with collusion,” the president 
mused, according to several people who 
witnessed Mr. Trump’s somber mood. “How 
did we end up here?”
Well into the president’s second year, Mr. 
Trump’s aides have learned to weather, 
deflect or completely ignore developments 
that critics of the administration viewed as 
insurmountable. This spring, aides faced 
near constant questions about how the 
White House doled out security clearances. 
In May, the president’s personal lawyer, 
Rudolph W. Giuliani, said that Mr. Trump 
had reimbursed Mr. Cohen for payments 
to one of the women, Stephanie Clifford, 
a pornographic film actress, contradicting 
the president’s prior claim that he had no 
knowledge of them.
To read the rest of the article go to: www.
nytimes.com

‘HOW DID WE END UP HERE?

TRUMP WONDERS AS THE 
WHITE HOUSE SOLDIERS 

في مايو/أيار، قال رودولف 
جولياني المحامي الشخصي 

للرئيس، إن ترمب قد 
ردَّ لمايكل كوين 

المبلغ الذي دفعه 
إلحدى المرأتين، 

وهي ممثلة 
األفالم الجنسية 

ستيفاني 
كليفورد، 

في تناقٍض 
صارٍخ مع 

زعم الرئيس 
ُمسَبقًا جهله 

التامَّ بهذه 
القضية.
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فلسطين المحتلة
Occupied Palestine

المبنى

يتكون املسجد األقىص من عدة أبنية، ويحتوي عىل عدة 
معالم يصل عددها إىل مئتي معلم، منها قباب وأروقة 

ومحاريب ومنابر ومآذن وآبار، وغريها من املعالم.
ويشمل كال من قبة الصخرة املرشفة )القبة الذهبية( 

واملوجودة يف موقع القلب منه، والجامع الِقْبيِل )ذي القبة 
الرصاصية السوداء( الواقع أقىص جنوبه ناحية الِقبلة.
تبلغ مساحة املسجد األقىص حوايل 144 دونما )الدونم 

ألف مرت مربع(، ويحتل نحو سدس مساحة البلدة 
القديمة، وشكله مضلع أو شبه مستطيل غري منتظم، 

طول ضلعه الغربي 491 مرتا، والرشقي 462 مرتا، والشمايل 
310 أمتار، والجنوبي 281 مرتا.

من دخل األقىص فأدى الصالة يف أي مكان فيه -سواء 
تحت شجرة 

من أشجاره، أو 
قبة من قبابه، أو 
فوق مصطبة من 

مصاطبه، أو داخل 
قبة الصخرة، 

أو الجامع القبيل- 
كتبت له صالة يف 
املسجد األقىص، 
فاألمر فيه سواء، 

وال فرق يف الصالة 
بني مكان وآخر 

فيه، فالفضل فيه 
كله.

ويضم سبعة 
أروقة: رواق أوسط 

وثالثة من جهة 
الرشق ومثلها 

من جهة الغرب، 
وترتفع هذه األروقة 
عىل 53 عمودا من 

الرخام و49 سارية 
من الحجارة.

ويف صدر املسجد 
قبة، كما أن له 11 

بابا، سبعة منها يف الشمال وباب يف الرشق واثنان يف 
الغرب وواحد يف الجنوب.

ويوجد يف ساحة األقىص الرشيف 25 برئا للمياه العذبة، 
ثمانية منها يف صحن الصخرة املرشفة و17 يف فناء 

األقىص، كما توجد بركة للوضوء. وأما أسبلة رشب املياه 
فأهمها سبيل قايتباي املسقف بقبة حجرية رائعة لفتت 

أنظار الرحالة العرب واألجانب الذين زاروا املسجد، إىل 
جانب سبيل البديري وسبيل قاسم باشا. 

وللمسجد األقىص أربع مآذن والعديد من القباب 
واملصاطب التي كانت مخصصة ألهل العلم واملتصوفة 

والغرباء، ومن أشهر القباب قبة السلسلة، وقبة املعراج، 
وقبة النبي.

أما بالنسبة لألروقة فأهمها الرواق املحاذي لباب 
رشف األنبياء، والرواق املمتد من باب السلسلة إىل باب 

املغاربة، كما يوجد فيه مزولتان 

شمسيتان ملعرفة الوقت.
 التاريخ

واملسجد األقىص ثاني مسجد وضع يف األرض بعد 
املسجد الحرام، ودليل ذلك ما رواه البخاري عن أبي ذر 

الغفاري ريض الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد 
وضع يف األرض أول؟ قال: »املسجد الحرام«، قال: قلت ثم 

أي؟ قال: »املسجد األقىص«، قلت: كم كان بينهما؟ قال: 
»أربعون سنة، ثم أينما أدركتك الصالة فصل واألرض لك 

مسجد«.
واألرجح أن أول من بناه هو آدم عليه السالم، اختط 

حدوده بعد أربعني سنة من إرسائه قواعد البيت 
الحرام بأمر من الله تعاىل، دون أن يكون قبلهما كنيس 

وال كنيسة وال هيكل وال معبد. وكما تتابعت عمليات 
البناء والتعمري عىل املسجد الحرام، تتابعت عىل األقىص 

املبارك، فقد عمره سيدنا إبراهيم حوايل العام 2000 قبل 
امليالد، ثم توىل املهمة ابناه إسحاق ويعقوب عليهما 

السالم من بعده، كما جدد سيدنا سليمان عليه السالم 
بناءه، حوايل العام 1000 قبل امليالد.

يف واحدة من أشهر الفتوحات اإلسالمية عام 15 للهجرة 
)636 للميالد(، جاء الخليفة عمر بن الخطاب من املدينة 

املنورةإىل القدس وتسلمها من سكانها يف اتفاق مشهور 
بـ«العهدة العمرية”، وقام بنفسه بتنظيف الصخرة 
املرشفة وساحة األقىص، ثم بنى مسجدا صغريا عند 

معراج النبي صىل الله عليه وسلم.
وقد وفد مع عمر العديد من الصحابة، منهم أبو عبيدة 
عامر بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد 

وأبو ذر الغفاري.
وكان اسم املسجد األقىص قديما يطلق عىل الحرم 

القديس الرشيف وما فيه من منشآت، وأهمها قبة الصخرة 
التي بناها عبد امللك بن مروان عام 72 للهجرة )691 

للميالد( مع املسجد األقىص، وتعد واحدة من أروع اآلثار 
اإلسالمية، ثم أتم الخليفة الوليد بن عبد امللك البناء 

يف فرتة حكمه التي امتدت ما بني 96-86 للهجرة.
ويختلف بناء املسجد الحايل عن بناء األمويني، حيث 

ُبني املسجد عدة مرات يف أعقاب زالزل تعرض لها عىل 
مدى القرون املاضية، بدًءا من الزلزال الذي تعرض له 

-أواخر حكم األمويني- عام 130 للهجرة، مرورا بالزلزال 
الذي حدث يف عهد الفاطميني عام 425 للهجرة.

الحريق والحفريات

يف يوم 21 أغسطس/آب 1969، قطعت سلطات االحتالل 
املياه عن منطقة الحرم، ومنعت املواطنني العرب من 

االقرتاب من ساحات الحرم القديس، يف 
الوقت الذي حاول فيه أحد املتطرفني 
اليهود إحراق املسجد األقىص. وجاء 

هذا الحريق يف إطار سلسلة من 
اإلجراءات التي قام 

بها االحتالل اإلرسائييل 
منذ عام 1948 

بهدف طمس الهوية 
الحضارية اإلسالمية 

ملدينة القدس.
واندلعت النريان 

بالفعل وكادت تأتي 
عىل قبة املسجد لوال 

استماتة املسلمني 
واملسيحيني يف 

عمليات اإلطفاء 
التي تمت رغما أنف 

السلطات اإلرسائيلية، 
ولكن بعد أن أتى الحريق عىل منرب صالح الدين واشتعلت 

النريان يف السطح الجنوبي للمسجد وسقف ثالثة أروقة.
وادعت إرسائيل أن الحريق كان بفعل تماس كهربائي، 

وبعد أن أثبت املهندسون العرب أنه تم بفعل فاعل، ذكرت 
أن شابا أسرتاليا هو املسؤول عن الحريق وأنها ستقدمه 

للمحاكمة، ولم يمض وقت طويل حتى ادعت أن هذا 
الشاب معتوه ثم أطلقت رساحه.

استنكرت معظم دول العالم هذا الحريق، واجتمع مجلس 
األمن وأصدر قراره رقم 271 لسنة 1969 بأغلبية 11 

صوتا وامتناع أربع دول عن التصويت من بينها الواليات 
املتحدة األمريكية، وهو ما أدان إرسائيل ودعاها إىل إلغاء 

جميع التدابري التي من شأنها تغيري وضع القدس.
وجاء يف القرار أن »مجلس األمن يعرب عن حزنه للرضر 

البالغ الذي ألحقه الحريق باملسجد األقىص يوم 
21/8/1969 تحت االحتالل العسكري اإلرسائييل، ويدرك 

الخسارة التي لحقت بالثقافة اإلنسانية نتيجة لهذا 
الرضر«.

وذكّر بيان مجلس األمن الدويل بقرارات الجمعية 
العامة لألمم املتحدة الخاصة ببطالن إجراءات إرسائيل 

التي تؤثر يف وضع مدينة القدس، وبتأكيد مبدأ عدم قبول 
االستيالء عىل األرايض بالغزو العسكري، ونص عىل أن 

»أي تدمري أو تدنيس لألماكن املقدسة أو املباني أو املواقع 
الدينية يف القدس، أو أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل 

كهذا، يمكن أن يهدد بشدة األمن والسالم الدوليني«.
وأضاف املجلس أن تدنيس املسجد األقىص يؤكد الحاجة 

امللحة إىل منع إرسائيل من خرق القرارات التي كان 
املجلس والجمعية العامة قد أصدراها بخصوص القدس، 

وإىل إبطال جميع األعمال واإلجراءات التي اتخذها 
لتغيري وضع املدينة املقدسة.

الغضب وعمَّ 

ماذا تعرف عن المســجد األقصى
المكان : القدس 
الدولة : فلسطين

أولى القبلتين وثالث 
الحرمين ومسرى 
نبي اإلسالم محمد 
صلى الله عليه 
وسلم. ظل على مدى 
قرون طويلة مركزا 

لتدريس العلوم 
ومعارف الحضارة 
اإلسالمية، وميدانا 
لالحتفاالت الدينية 
الكبرى، والمراسيم 
السلطانية.
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فلسطين المحتلة
Occupied Palestine

الدول العربية واإلسالمية، واجتمع قادة هذه الدول 
يف الرباط يوم 25 سبتمرب/أيلول 1969 وقرروا إنشاء 

منظمة املؤتمر اإلسالمي التي ضمت يف حينها 
ثالثني دولة عربية وإسالمية، وأنشأت صندوق 

القدس عام 1976. ثم يف العام التايل أنشأت لجنة 
القدس برئاسة العاهل املغربي الراحل امللك الحسن 

الثاني للمحافظة عىل مدينة القدس ومقدساتها 
اإلسالمية ضد عمليات التهويد التي تمارسها 

سلطات االحتالل اإلرسائيلية.
وتعد الحفريات التي تقوم بها جماعة أمناء الهيكل 
تحت املسجد األقىص من أبرز األخطار التي تحيق 

به، وقد بدأت هذه الحفريات منذ عام 1967 تحت 
البيوت واملدارس واملساجد العربية بحجة البحث عن 
هيكل سليمان، ثم امتدت يف عام 1968 تحت املسجد 
األقىص نفسه، فُحفر نفق عميق وطويل تحت الحرم 

وأنشئ داخله كنيس يهودي.
ولقيت هذه الحفريات استنكارا دوليا واسع 

النطاق، فعىل سبيل املثال أصدر املؤتمر 
العام الثامن عرش لليونسكو قراره 

رقم 427/3 الذي يدين فيه إرسائيل 
الستمرارها يف حفرياتها وعبثها 

بالطابع الحضاري ملدينة القدس 
عموما وللمسجد األقىص عىل وجه 

الخصوص.
لكن االعتداءات اإلرسائيلية عىل 

املسجد األقىص لم تتوقف يوما، سواء 
عن طريق الحفريات التي تهدده أو 

االقتحامات التي تتم بشكل متكرر من 
جانب يهود متطرفني.

إغالق األقصى
يف 14 يوليو/تموز 2017، أدى املئات من 

الفلسطينيني  صالة الجمعة يف شوارع مدينة القدس 
املحتلة بعد منعهم من الصالة يف املسجد األقىص 

جراء اشتباكات أدت إىل استشهاد ثالثة فلسطينيني 
ومقتل إرسائيلينْي. وردد املصلون بعد انتهاء الصالة 

»بالروح بالدم نفديك يا أقىص« و« الله أكرب«.
واعتقلت سلطات االحتالل اإلرسائييل مفتي القدس 

والديار املقدسة الشيخ محمد حسني، وأغلقت أبواب 
املسجد األقىص إىل إشعار آخر.

ويعترب إغالق املسجد األقىص أمام املصلني يف يوم 
الجمعة املذكور، األول من نوعه منذ حريق املسجد 

األقىص يف عام 1969.

المسجد األقصى
املسجد األقىص أحد ثالث مساجد تُشد لها الرحال 

كما ورد عنه صيل الله عليه وسلم ىف حديثه ))ال تشد 
الرحال اال لثالث مساجد : املسجد الحرام واملسجد 

األقىص ومسجدى هذا(( 

واملسجد األقىص له اربع مأذن :مئذنة باب املغاربة 
و توجد ىف الجزء الجنوبى الغربي، مئذنة باب 

السلسلة و توجد ىف الجهة الغربية قريب من باب 
السلسلة، مئذنة باب الغوانمة و توجد ىف الشمال 

الغربي، ومئذنة باب األسباط و توجد ىف الجهة 
 الشمالية. 

المساحة
مساحة املسجد األقىص قرابة 144000 مرت مربع 

واملسجد األقىص مستطيل الشكل قدسية املسجد 
 عند املسلمني : 

ذكره الله يف القرآن يف وصفه 
حادثة اإلرساء واملعراج: بسم الله 

الرحمن الرحيم:}سبحان الذي 
أرسى بعبده ليالً من املسجد 

الحرام اىل املسجد األقىص 
باركنا الذي 

حوله 
لرنيه 
من آياتنا 
إنه هو السميع 

البصري{ املساحد املتواجدة داخل ساحة املسجد 
االقيص

قبة الصخرة
املصىل املرواني :موجود تحت املهدي املنتظر	 
موجود تحت الجامع القبىل	 
مسجد الرباق : عند حائط الرباق.	 
مسجد املغاربة	 
مسجد النساء	 

المأذن : 
وهي اربع ماَذن:

مأذنة باب 	 
املغاربة

مأذنة 	 

باب السلسلة
مأذنة باب االسباط	 
مأذنة باب الغوانمة	 

القبب:
قباب املسجد األقىص أربع عرشة قبة وهي:

قبة الصخرة: قبة الصخرة هى املبنى الذي تعلوه 
القبة الذهبة ا القبة، وموقعها بالنسبة للمسجد 

األقىص ككل، كموقع القلب من جسماالنسان ما يعنى 
انها موجودة ىف وسطه ناحية الشمال و هذه القبة 

تعترب قبة املسجد كله، ُسميت بهذا االسم النها ُبنيت 
فوق الصخرة التي عرج منها محمد صىل الله عليه 

وسلم إيل السماء
قبة النحوية	 
قبة االرواح	 
قبة السلسلة	 
قبة سليمان	 
قبة الخرض	 
قبة املعراج	 
قبة امليزان	 
قبة يوسف اَغا	 
قبة موىس	 
قبة النبي	 
قبة يوسف	 
قبة عشاق النبي	 
قبة الشيخ الخلييل	 

أبوابه:
للمسجد األقىص خمسة عرش باباً ،عرشة منهم فقط 

مفتوحني وهما:
باب األسباط  .1

باب حطة  .2
باب العتم  .3

باب الغوانمة  .4
باب الناظر  .5

باب الحديد  .6
باب القطانني  .7

باب املطهرة  .8
باب السلسلة  .9

باب املغاربة  .10

اما باقي االبواب المقفولة هى:

باب املنفرد  .1
باب الثالثي  .2
باب املزدوج  .3

الباب الدهبي )باب الرحمة(  .4
باب الجنايز  .5
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تلخص هدف »الجنادل« يف السيطرة عىل صنعاء من خالل حرب رسيعة وخاطفة 
ال تتعدى األيام األربعة، تُمهد بقطع طرق اإلمداد والتموين، واالنقضاض الرسيع 

عىل املواقع العسكرية، والرضب الشديد باملدفعية الثقيلة، ومن ثم الهجوم من أربع 
جهات، محور رشقي بقيادة قاسم ُمنرص، وغربي بقيادة احمد بن الحسني، وشمايل 

بقيادة عيل بن إبراهيم، وجنوبي بقيادة ناجي الغادر، ومع كل محور عدد من الخرباء 
األجانب، للتعامل مع األسلحة املُعقدة، التي ال يعرف امللكيون استخدامها، وجميع 

هذه املحاور كانت تحت إرشاف محمد بن الحسني الذي استقر يف »حدة« ملدة »40« 
يوماً.

*تم حشد حوايل »70,000« من رجال القبائل، و»10,000« جندي نظامي، إىل جانب 
قوات عسكرية تجمعت من »بلجيكا، وفرنسا، وأمريكا، وإيران، وجنوب أفريقيا«، 
وحوايل »300« ضابط من املرتزقة األجانب، فيما تكفلت العربية السعودية بدفع 

»300« مليون دوالر*،
 ومن بريوت رصح ناطق جمهوري، بأن السعودية مستمرة بدعمها للملكيني، عىل 

الرغم من تحقيق انسحاب القوات املرصية، حسب اتفاقيتي »جدة« و»الخرطوم«.
*كما قامت بريطانيا بتسليح حوايل »20,000« من أبناء القبائل، وأذاع راديو لندن 

حينها أن امللكيني زودوا بأكرب صفقة سالح، قدرت قيمتها بـ »400« مليون جنيه 
اسرتليني، باإلضافة إىل املئات من سيارات »الوانيتات« الرسيعة، االمريكية الصنع*..

كانت التجمعات الجمهورية ُمفككة األوصال، ما أن اقرتب الخطر حتى أخذت تتقارب 
وتتجانس، لم ُيرتك لـ »الرثثرة السياسية« مجاالً، وعىل الفور فُتحت املخازن، ووزعت 
الذخائر، وبدأ التدريب امليداني يف ساحات املدارس واملعسكرات، كما تحركت النخب 

السياسية تؤكد الرغبة يف السالم، وتطلب العون من أصدقاء الجمهورية، وتُشهد 
العالم عىل عدالة القضية.

بطل حصار السبعين حسين العمري
*لعبت الدبلوماسية اليمنية دوراً ال يستهان به، خاصة وأن سقوط صنعاء كان 

متوقعاً، وحني دخل حسن مكي وزير الخارجية، يف نقاش حاد مع »محجوب« رئيس 

اللجنة الثالثية، رد عليه األخري: »يا ابني الله يصلحك أنت ال تزال شاباً أما نحن 
فمهمتنا هي العمل عىل إنقاذ األرواح، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه«، تدخل حينها السفري 
السعودي يف بريوت، وقال عبارته املستفزة للوفد الجمهوري: »دعوكم من هؤالء؛ غداً 

سيسحلون يف شوارع صنعاء«*.
  *كان هجوم امللكيني األول عىل جبل »حروة سنحان«، القابع عىل البوابة الرئيسية 

التي تربط العاصمة بثالث طرق رئيسية، »سنحان«، »خوالن«، »بني بهلول«، 
سارعت حينها »قوات شعبية« بقيادة الشيخ عبد الله بن حسني األحمر الستعادته، 

بمساعدة مجاميع من قوات الصاعقة، قادمة من »معرب«، انسحبت القوتان من 
شدة القصف*،

 وهكذا تحقق للملكيني »24 نوفمرب« احتالل الجبل، وقطع طريق 
»صنعاء- تعز«، وقد اتهم الشيخ األحمر القبائل املحيطة بذلك 

الجبل، بخذالنهم للجمهورية، وتنكرهم لجميع االتفاقيات املربمة 
سلفاً.

  تقدم امللكيون دون مقاومة إىل مشارف صنعاء، وتمركزوا 
يف »دار الحيد جنوب صنعاء«، و»دار سلم«، و»حزيز«، 

و»أرتل«، لتعطى يف اليوم التايل األوامر للقوات املتواجدة 
يف طريق »الحديدة ـ صنعاء« برسعة االنسحاب، كي ال 
ينفرد بها امللكيون القادمون من ذلك االتجاه، واألهم من 

ذلك، تعزيز قوى الدفاع عن العاصمة من الداخل، يف 
خطة مغايرة ملا حدث يف »مارس 1948«.

*بدأ حصار صنعاء الفعيل صبيحة »28 نوفمرب«، بعد 
أن فرض امللكيون سيطرتهم عىل كافة السالسل الجبلية 

املُحيطة بالعاصمة، ما أكسبهم كثريا من امليزات التكتيكية، 
حيث تمكنوا من نصب مدافع بعيدة املدى عىل قمم تلك 

الجبال، ليبدؤوا مع مطلع »ديسمرب«، بالتزامن مع مغادرة 
آخر جندي مرصي ميناء الحديدة، وطرد آخر جندي بريطاني 

فشلت فشال ذريعا وانتصرت الثورة والجمهورية

نبــذة مختصرة عن خطة الملكيين الســقاط 
صنعــاء  عــام 67 م التي ســميت بخطة الجنادل األربعة 

 بعـــد نقضهـــم التفاقيـــة وقـــف إطـــالق النـــار التـــي وقعـــت يف »5أغســـطس«، وجـــددت يف »13نوفمـــرب«،67 م وبـــدأت 
ـــول إىل  ـــتطاعوا الدخ ـــف اس ـــب والتخوي ـــالح والرغي ـــال والس ـــمال، وبامل ـــىص الش ـــن أق ـــا م ـــة قفزاته ـــم املتوحش جحافله

ـــاء. ـــى صنع ـــرب ع ـــط يق ـــدأ الضغ ـــداً ب ـــداً روي ـــة، وروي ـــورصت حج ـــدة، وح ـــقطت صع ـــدء س ـــدة، يف الب ـــق عدي مناط
ـــق  ـــب، كان يطل ـــكرين األجان ـــادة العس ـــار الق ـــن كب ـــدد م ـــا ع ـــادل«، وضعه ـــميت بــــ »الجن ـــي أس ـــوم، الت ـــة الهج   وخط
ـــر  ـــدر، والخب ـــار الب ـــدي« مستش ـــروس كن ـــي »ب ـــرال األمريك ـــهم الج ـــى رأس ـــن«، وع ـــرب اليم ـــرون يف ح ـــم »املغام عليه
الربيطانـــي »ديفيـــد ســـمايي«، و»امليجـــر بنـــكي«، و»بيـــي ماكلـــن«، والفرنـــي »بـــوب دينـــار«، صاحـــب شـــعار: 

ـــة«، ـــا جمهوري ـــت هن »وكان

صنعاء أثناء حصار السبعن
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من عدن؛ ليبدؤوا قصف »اإلذاعة، والقرص الجمهوري، وثكنات العريض وزارة الدفاع 
حاليا، والكهرباء« من »بيت بوس«، وجبل »عيبان«، فيما تولت املدفعية املنصوبة 
عىل جبل »الطويل والجميمةرشق صنعاء « ويف »بني حشيش« قصف »الروضة، 
ومصنع الغزل والنسيج، حيث معسكر الرشكة العسكرية حاليا.واألحياء الشمالية 

للمدينة، ومدرسة املظالت، ومطار الرحبة قاعدة الديلمي حاليا«، ولتستخدم 
الطائرات مهبطاً صغرياً جنوب العاصمة، »السبعني« حالياً*..

 حدثت حني ذاك عديد مواجهات أعادت الثقة بالنفس، يف البدء رُدع هجوم قاسم 
ُمنرص وطردت قواته من »الحافة، وظهر حمري، وقرية الدجاج حيث فندق موفمبيك 

حاليا وباب شعوب شمال املدينة«، كان ضمن املشاركني يف املعركة املقدم عبدالله 
دارس، احتل »تبة املطالع«، ورابط فيها حتى انتهى الحصار، وسميت باسمه، كما 
قام ملكيون آخرون باحتالل جبل »النهدين«، لم يمض يوم عىل ذلك حتى ُجمعت 

مجاميع قبلية وحرروا الجبل، إال أن امللكيني عادوا وسيطروا عليه مرة أخرى، فكانت 
قوات الصاعقة واملظالت لهم باملرصاد.

بالتزامن مع الهجوم امللكي األول، قام أفراد من قبيلة »بني حشيش«، يستقلون 
دراجات نارية، بإلقاء قنابل يدوية عىل املارة يف »سوق امللح«، و»باب اليمن«، و»قاع 
العلفي«، تم القبض عليهم بعد احتجاز جميع الدراجات النارية يف العاصمة، ونالوا 

العقاب الرادع، لهم وملن تسول لهم أنفسهم القيام بعمليات تخريبية مماثلة.
كانت االسرتاتيجية الدفاعية للقوات الجمهورية، التي ال يتجاوز عددها الـ »4,000« 

مقاتل، قائمة عىل مبدأ »الدفاع الضيق«، اللواء العارش يدافع عن الجانب الغربي، 
وعن الجانب الرشقي ألوية العروبة والوحدة، فيما كتائب املظالت والصاعقة تَعمل 

باستماته كقوة ذات فعالية عىل كل الجبهات، وُمشكلة هذه القوات تكمن يف أن 
أعدادها وإن مكنتها من حماية أبواب املدينة، إال أنها تُقرص يف إمكانية القيام بدور 
هجومي لدحر املُتسللني يف معركة حاسمة، يضاف إىل ذلك أن تلك القوات لم تكن 
ذات وحدات منتظمة ومتكاملة، مما أدى إىل اختالل موازين القوى لصالح القوات 

املعادية اي امللكيني.بنسبة »7-1«.
*يف ظل تلك املتغريات العاصفة، كان ال بد من تماسك الصف الجمهوري، خاصة بعد 
هروب »الضباط الكبار«، وقيامهم بـ »رحلة الشتاء« إىل »القاهرة، وبريوت، وأسمرة«، 

يف البدء ُعني النقيب عبد الرقيب عبد الوهاب ذو الـ »25« ربيعاً رئيساً لهيئة 
األركان »10ديسمرب«، تحت ضغط وإلحاح كبريين من زمالئه الضباط »ذوي الرتب 
الصغرية«، كما استبدلت حكومة العيني املُستقيلة، بحكومة الفريق حسن العمري 

»21ديسمرب«، إىل جانب استمراره يف مهامه »قائداً أعىل للجيش« وعضواً يف املجلس 
الجمهوري*.

سبق لعمر الجاوي وهو من أبطال تلك امللحمة، أن تحدث يف كتاب له بيشء من 
التفصيل عن هروب أولئك القادة الكبار، وهو ترصف عده كثريون باألمر اإليجابي، 

كون الهاربني تركوا املجال لضباط شباب، أثبتوا أنهم األجدر، وكانوا إىل جانب طالب 
كليتي »الرشطة« و»الحربية« طليعة وطنية، وثمرة ايجابية للثورة األم، أثرت كثرياً يف 

مسار األحداث.
*»الجاوي« اتهم الفريق العمري »بأن الظروف وضعته يف جو الحصار ُعنوة«، 

وهذا باعتقاد البعض تجني عىل الرجل؛ ألنه عاد قبل الحصار، ولعب دوراً هاماً يف 
قيادة املعارك، بغض النظر عن أخطاء ارتكبت فيما بعد، سوأ كانت مقصودة أو غري 

مقصودة*.
*كان »الَعمري« قبل قرار تعينه بثالثة أيام يف منطقة »املساجد«، يشحذ همم القوات 

لبلوغ قمة »عيبان«، توىل الرد بنفسه من إحدى الدبابات عىل امللكيني الذين بادروه 
برضب كثيف، فيما جنود آخرون سارعوا القتحام الجبل، وحني بلغوا غايتهم تأخر 

الدعم، أمر »العمري« الجميع باالنسحاب*
 وتلك اشكالية كانت تالحق الرجل، ما أن ُيتم نرصا، أو يقود هجوماً ـ كما قال 

»الجاوي«ـ ال يكمله، وقد انتقده لذلك كثريون، من ضمنهم سنان ابو لحوم، الذي 
قال: »مع تقديري لشجاعة العمري، هناك بعض أخطاء قد ال يكون له ذنب فيها، 

فقد كان يخرج صباح كل يوم يجمع الناس، وهم يلحقونه، وآخر النهار يركن عليهم 
ويعود؛ وهم يلحقوا به«.

*فيما يقول الصحفي املرصي مكرم محمد أحمد: »يف ساحة املعركة - كان العمري 
يقف جندياً يف الساحة، ويف مرات كثرية اشتبك الرجل وحرسه يف املعارك إىل جوار 

الجنود والضباط، كان ذلك يسبب الكثري من املشاكل للجيش، فرصاصة طائشة قد 
تصيبه يف هذه الفرتة الحرجة، فيكسب امللكيون قيمة واسعة، وقد يخلع ذلك تأثريه 

عىل سكان املدينة، تلك كانت رؤية الجيش، بينما كان العمري ُيرص أن يتقدم الجنود 
وهم يحتلون جبل عيبان، ولكن العناد الذي هو سمة بارزة فيه كان ُيمكنه من كسب 

النقاش يف النهاية«*.
يف ذات اليوم الذي أعلن فيه عن تشكيل الحكومة، َحشد امللكيون جميع قواتهم يف 
املحور »الجنوبي« و»الرشقي«، لغرض االستيالء عىل جبل »نُقم«، لتدور يف رحاه 

معارك طاحنة استمرت ألكرث من أربع ساعات، وحني دخلت املواجهة إىل العمق، 
حصل قتال بالسالح األبيض، تقهقرت القوات املَلكية، وتكبدت خسائر فادحة.

*بعد تلك الواقعة بثالثة أيام، قامت مجموعتان من أفراد لواء الوحدة بعملية إغارة 
عىل القوات امللكية املتمركزة بجبل »الطويل رشقا«، تمكنتا من الوصول بعد معركة 

بطولية غري متكافئة
، أستشهد فيها جميع املقاتلني، بعد أن فرضوا سيطرتهم عىل املوقع لفرتة محدودة، 
»عامل اإلشارة« كان يتكلم مع غرفة العمليات: »األفراد قتلوا لم أبق إال أنا وحيداً«؛ 

وأستشهد يف األخري.
أواخر »ديسمرب« كانت صنعاء تعيش أقىس لحظات الحصار، تملك اليأس من تبقى 

من قادة الجيش، اجتمعوا يف منزل العمري مع البقية الباقية من الوزراء، وممثيل 
املقاومة الشعبية، واملشايخ، لبحث عودة اللجنة الثالثية، املطرودة سلفاً، تحت 

مربرات أن امللكيني يقرتبون من »َعِصـر غربا«، والظروف العسكرية ال تـُساعد عىل 
هزيمتهم، فيما برقيات املسئولني يف الحديدة تؤكد نفاد الذخرية واإلمدادات والوقود، 

وأن سالح الطريان لن يتحرك من الغد، وقد قوبل االقرتاح بالرفض من القيادات 
الشابة، واملقاومة الشعبية.

*يف اليوم التايل، كانت جحافل املَلكيني تُحكم سيطرتها عىل مواقع مهمة يف جبل 

»َعرِص«، يف محاولة الجتياح العاصمة وحسم املعركة، دارت معارك ضارية، استمرت 
ألكرث من »48« ساعه، قتىل وجرحى كرُث سقطوا من الجانبني، هرب من تبقى من 

الضباط الكبار، فيما »العمري« يهدد بأن »شنطته« جاهزة للسفر إذا لم ُيصد 
الهجوم، ولوال التدخل والنجدة الرسيعة من »قوات الصاعقة، واملقاومة الشعبية، 

وسالح الطريان«، لكانت صنعاء سقطت بالفعل، لتعرض يف صبيحة اليوم التايل، بعد 
صالة عيد الفطر مبارشة، حوايل »20« جثة لقتىل ملكيني، يف ميدان التحرير، فكانت 

رسالة قوية أخرست املرجفون، وأرعبت اإلمامة وأنصارها*.
*انتهى رمضان مع دخول عام ميالدي جديد، الشتاء دخل مرحلته األسخن، ويف 
»يناير1968« قام الجمهوريون بثالث محاوالت كبرية لفك طريق »صنعاء ـ تعز«، 

ولكن كان القادمون من مناطق اليمن األسفل تعز وإب والبيضاء »جيش، ومقاومة 
شعبية« أكرث حماساً إلنقاذ الجمهورية، من جهة الحديدة بقيادة الشيخ احمد عبد 
ربه العوايض ويف »يسلح« اختلط الحابل بالنابل، وتبادل املتحاربون املواقع أكرث من 

مرة، فيما قدرت اإلصابات من الجانبني بحوايل »3,000« ما بني قتيل وجريح*.
تجسدت أبهى لحظات اإلقدام بقيام مجموعة عسكرية باقتحام دفاعات امللكيني، لم 

تكد تصل إىل رأس »النقيل أي نقيل يسلح «، حتى جاءت األوامر باالنسحاب، قلة 
فضلوا »املوت« أو »األرس« عىل الرتاجع، طوقهم العدو ُمركزا قصفه عىل دبابة وحيدة؛ 

رفض قائدها عيل الشيباني الرتجل منها، وتركها غنيمة، ورمى بنفسه وبها يف جرف 
سحيق، فيما الضابط محمد السامعي قائد تلك املجموعة ظل ممسكاً بزمام رشاشه 

الصغري، لم تمنعه اإلصابات املتوالية 
عىل جسده عن التوقف، وحني رآه 

زمالءه مزهواً برتبته العسكرية، طالبوه 
بنزعها حتى ال ُيركز عليه أكرث، قال 

لهم: »بذلت الجهد من أجل الحصول 
عليها، وأريد أن أستشهد بها«.

*استعادت القوات الجمهورية عافيتها، 
تجاوزت مربع »الدفاع الضيق«، إىل مربع 

»الدفاع النشيط«، وبدأت بشن عمليات هجومية مباغتة، حصلت عىل أسلحة 
حديثة وأرسى، وعادت إىل مواقعها ساملة*، 

يقول مكرم محمد أحمد: »كان الثوار يحققون كل يوم انتصاراً صغرياً، يركبون الجبال 
املحيطة جبال إثر جبل، ويعودون يف املساء بمجموعة من األسلحة، يعرضونها يف 

امليدان كلها تحمل شعار الصداقة األمريكية، ويف بعض األحيان كانوا يعودون ببعض 
الرؤوس املجزورة من العنق ليدقوها عىل باب اليمن«، ثم تطور األمر إىل عمليات 

هجومية كاسحة، مع االحتفاظ باملواقع التي تم استعادتها.
*مع نهاية الحصار، رصح »العمري« لوسائل اإلعالم أن مجموع الهاونات واملدافع 

الصاروخية التي كانت تصيل صنعاء بحممها، تجاوز الـ »100« مدفع، فيما قدرت 
القذائف التي سقطت داخل العاصمة بحوايل »3,000« قذيفة، *ويف حساب عبد 
الرقيب عبدالوهاب »رئيس هيئة األركان«، أن »40« عملية عسكرية، هي مجموع 

العمليات التي جرت خالل تلك الفرتة، وأتبع ترصيحه، بالقول: »كان علينا أن نحرز 
كل يوم انتصاراً صغرياً، ومن مجموع هذه االنتصارات الصغرية، يتحسن املوقف يوماً 

بعد يوم، حتى نتمكن من احراز نرص كبري«*.
ضحايا كرُث سقطوا جراء القصف العشوائي، وكم من قذيفة تجاوزت هدفها املرصود، 

وطالت مواطنني أبرياء، يف »باب اليمن« وصلت قذيفة، ويف »باب السباح« وصلت 
أخرى، وبني »البابني« افتتحت أبواب جهنم، وتوزع عرشات الضحايا ما بني قتيل 

وجريح، الجثث ملقاة عىل األرض، والدماء تسيل فوق االسفلت، حتى الجامع الكبري، 
ومدرسة البنات الوحيدة، ومنازل املواطنني املهرتئة، لم يسلموا من القصف.

لم يكد ينتهي »يناير« حتى بدأ مركز الجمهوريني يتقوى من الجو، »30« طائرة 
روسية وصلت للتو، أوكلت مهمة قيادتها لطيارين يمنيني تخرجوا حديثاُ، بمساعدة 
طيارين »سوريني« و»روس«، كثفت القوات الجوية من هجومها، ويف »ُجحانة« كان 

ثمة تجمع لحشود قبلية، أحد الطيارين املُستجدين رمقهم من الجو، أبلغ القيادة، 
تم قصفهم، كانت تلك االنتكاسة »رضبة قاصمة« أصابت امللكيني يف مقتل.

*القوات الجوية اليمنية التي تشكلت خالل أيام الحصار، كان لها الدور األكرب يف 
حسم املعركة، سجلت حضورها الفاعل خالل املعارك األخرية، أوكل إليها تنفيذ مهام 
عسكرية ضد تجمعات امللكيني ومرتزقتهم، ومالحقتهم، ومراقبة تحركاتهم، باإلضافة 
إىل تأمني وصول التموين العسكري والغذائي ألبطال الحصار، ورغم األحوال الجوية 

السيئة، أدى الطيارون اليمنيون مهامهم باقتدار فائق، وسقط منهم ثالثة شهداء، 
وشهيد سوري*.

َحلَّ »ُشباط«، بدأت بوادر الحسم تلوح يف األفق، ومن»3 إىل8« من ذات الشهر، كانت 
معارك »عيبان« األخرية تحجز صفحاتها بزهو يف كتب التاريخ، كطريف كماشة، 

وتحت ستار كثيف من الضباب، وزخات خفيفة من املطر، أطبقت »حشود النرص« 
عىل القوات امللكية املتمركزة هناك، قوات ُمسلحة ومقاومة شعبية خرجت من 

صنعاء بقيادة عبد الرقيب عبد الوهاب، ومن الحديدة خرجت قوات 
أخرى مدعومة بقوات شعبية قوامها »5,000« مقاتل، بقيادة 

أحمد عبد ربه العويض، مسنودة بسالح الطريان.
*كغري العادة كان صباح »8 فرباير« زاهياً ُمرشقاً، 

تحطمت فيه متارس امللكيني، وفروا تاركني مئات 
القتىل، وعرشات املدافع، ويف »متنه« التحمت 
قوتا النرص، شاع الخرب فتوافدت الجماهري 

ُمحتفية، أعتال »العمري« إحدى الدبابات، 
مقدماً »الشيخ احمد عبد ربه العوايض« 

بطالً للنرص، ُمنهياً خالف استمر لشهور 
بني الرجلني، واصل األخري مسريه وقواته 
صوب صنعاء، دخلوها دخول الفاتحني، 

بعد أن قصفوا املواقع امللكية يف »بيت 
بوس، وأرتل، وحدة«،  فيما تمركزت 
القوات القادمة من صنعاء، يف جبل 

»عيبان«، واملناطق التي تمت السيطرة 
عليها*.
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كان 
الَعمري قبل 

قرار تعينه بثالثة أيام في 
منطقة »المساجد«، يشحذ همم 
القوات لبلوغ قمة »عيبان«، تولى 
الرد بنفسه من إحدى الدبابات على 

الملكيين الذين بادروه بضرب كثيف، 
فيما جنود آخرون سارعوا القتحام 
الجبل، وحين بلغوا غايتهم تأخر 

الدعم، أمر »العمري« الجميع 
باالنسحاب



الخليـج العـربي
The Arabian Gulf

العراق يريد البناء.. ولكن كيف يكون ثمن البناء هدمًا؟!
بعد انتهاء الحرب العراقية – اإليرانية التي استمرت 8 سنوات وانتهت يف العام 1988، 

وأعطت الكثري من الخربة والتمرُّس العسكري للعراق- لم يكن أمام النظام العراقي سوى 
االلتفات إىل إعادة ترتيب أوراقه وإصالح ما خرَّبته الحرب اإليرانية، خاصة ومع حصاٍر 
وعقوباٍت أمريكيٍة صارمٍة، فلم يكن هناك بديل عن زيادة االهتمام بإنتاج النفط لتدعيم 

االقتصاد وإعادة بناء القوة العسكرية املنَهكة، لكن زيادة انتاج النفط الكويتي، الذي 
ارتفعت معدالته يف منتصف العام 1990، كانت أمراً غري مقبول بالنسبة للرئيس العراقي.

وهذا ما دفعه إلعالن غضبه واتهام الجارة العربية الكويت علناً برسقة نفط الدولة 
العراقية الوفري يف حقول منطقة الرملة عىل الحدود بني البلدين، كما اتهمها بالتعدي 

عىل األرايض العراقية. وبعد تهديد عراقي بردٍّ عىل الكويت يف أثناء خطاب الرئيس صدام 
حسني يف ذكرى ثورة يوليو/تموز 1968 العراقية، دعت السعودية إىل مباحثات لحل 

األزمة بني البلدين، لكنها لم تؤِت ثمارها. وبنهاية يوليو/تموز، أخذت القوات العراقية 
يف االنتشار عىل حدود الكويت، ُمنِذرًة باإلقدام عىل عمل عدائي عسكري من جانب 

العراق، ولم يلبث أن تحوَّل االنتشار إىل اقتحام مبارش لألرايض الكويتية يف صباح يوم 2 
أغسطس/آب 1990، عن طريق قوات برية مدعومة بسالح الطريان العراقي.

القوات العراقية اقتحمت الكويت بالحافالت وليس بالدبابات
لم يمِض عىل االقتحام العراقي أكرث من ساعات حتى كانت القوات العراقية تسيطر عىل 
العاصمة الكويت، وذلك رغم إعالن حالة االستنفار بني صفوف الجيش الكويتي. ويرسد 

كواليَس الغزو العراقي للكويت أحُد الساسة الكويتيني والضابط السابق بالجيش 
الكويتي وقت الغزو نارص الدويلة، يف لقاء تلفزيوني له يف العام 2014 عىل قناة »سكوب« 

الكويتية، موضحاً أن كتيبة من القوات العراقية اقتحمت الحدود الكويتية مساء يوم 
األول من أغسطس/آب ثم تراجعت مرة أخرى. وعىل أثر ذلك، تراجعت رئاسة األركان 
الكويتية عن االستنفار، بعدما أدركوا أن تحركات القوات العراقية تبدو كـ»مناورة«؛ ما 

تسبب يف تأخري تحميل الذخائر للرد عىل القوات العراقية.
كما ذكر أن خطط الجيش العراقي لالقتحام انقسمت إىل خطتني؛ واحدة يف حال 

جاهزية الجيش الكويتي للحرب ستحتل العراُق الرشيّط الحدوديَّ وبعض حقول 
النفط للتفاوض عليهما، يف حني كانت الخطة الثانية اقتحاَم الكويت بالكامل يف حال 
عدم جاهزية الجيش الكويتي للحرب، وذكر أن عدم جاهزية الجيش هو ما تسبب يف 

جنوح الجيش العراقي الستكمال الغزو الكويتي بالكامل، دون رد كويتي الئق.
ويروي الدويلة أنه يف ساعات الصباح األوىل من الغزو، كانت هناك أرتال عسكرية 

عراقية تقتحم شوارع الكويت دون وجود جندي كويتي واحد، وأن القوات العراقية 
الخاصة املسماة »املغاوير« دخلت إىل إحدى مناطق الكويت الحيوية يف حافالت مدنية، 

وصل عددها إىل ما بني 40 و50 حافلة، رغم اشتباكات أحد األلوية الكويتية معها دون 

إحداث خسائر كبرية برتل الحافالت، ما يعني أن هناك أخطاء جسيمة ارتكبتها قيادات 
األركان الكويتية أدت إىل احتالل الكويت بالكامل، حتى بعد اشتباك القوات الكويتية 

الحقاً مع الجيش العراقي وفقاً لحديث السيايس الكويتي.

القيادة الكويتية في السعودية.. والكويت ُتعَلن محافظًة عراقيًة
لجأت القيادة الكويتية، وعىل رأسها أمري الكويت الشيخ جابر األحمد الصباح، بحلول 

الخامس من أغسطس/آب 1990، إىل اململكة العربية السعودية، وأقاموا يف مدينة 
الطائف، واتخذ الصباح هناك مقراً رئاسياً مؤقتاً ملتابعة املوقف، وكان ذلك بعد يوم واحد 
من تعيني الرئيس العراقي صدام حسني العقيَد الكويتي عالء حسني عيل رئيساً لحكومة 

الكويت بتاريخ الرابع من أغسطس/آب 1990، ومعه عدد من املسؤولني الكويتني 
كحكومة مؤقتة؛ األمر الذي أسفر عن محاكمته بعد انتهاء الغزو يف العام 1993، والحكم 
عليه بعد فراره باإلعدام بتهمة الخيانة والتآمر مع العدو، وبعد عودته إىل الكويت ُخفف 

الحكم عليه إىل السجن املؤبد يف العام 2001، بعدما كشف عن العديد من التفاصيل 
التي حدثت من جانب الجيش العراقي يف أثناء االقتحام، وضمنها وقوعه يف األرَس 

واختياره لرتؤُّس السلطة املؤقتة املُعيَّنة من جانب العراق.
قرر مجلس األمن الدويل بعد ذلك، يف جلسة طارئة حتمية ُعقدت يوم السادس من 

أغسطس/آب 1990، خروج الجيش العراقي من الكويت بالكامل بال رشوط، كما قرر 
فرض عقوبات اقتصادية موسعة عىل العراق. وبعد مرور 24 ساعة فقط، كانت القوات 
م القوات العراقية  األمريكية تتجه إىل السعودية يوم 7 أغسطس/آب، بهدف وقف تقدُّ

إىل الحدود بني الكويت والسعودية، ورغم التحركات الكربى من جانب القوات األمريكية 
ومجلس األمن، فإن الرئيس صدام حسني لم يرتاجع عن الغزو؛ بل أعلن رسمياً ضم 

عياً أنها كانت محافظة عراقية  الكويت إىل الدولة العراقية، وأعلن أن اسمها »كاظمة«، مدَّ
ت إىل وطنها األم، وذلك رغم اعرتاف العراق رسمياً بحدود الكويت يف العام  يف األصل رُدَّ

.1961
انعقد بعد ذلك اجتماع للدول العربية يف 10 أغسطس/آب 1990، يف العاصمة املرصية 

القاهرة، بحضور عربي موسع للخروج بحل لألزمة، وكان قرار القمة العربية هو التدخل 
العسكري يف الكويت، وقد أيَّدته دول الخليج ومرص واملغرب وسوريا، يف حني عارضته 

بعض الدول األخرى مثل األردن وليبيا والسودان والجزائر واليمن وفلسطني وموريتانيا، 
وكان عىل رأس الدول التي قررت التدخل عسكرياً قوات مرصية وسورية توجهت إىل 

الحدود بني الكويت والسعودية؛ ملساعدة القوات األمريكية يف حال وجود أي تهديد 
عراقي.

صدام يشترط والعالم يتكالب على العراق
يف حني كانت األمور تجري عىل قدم وساق بكواليس صنع القرار يف الدول العربية 

وأمريكا، عرض الرئيس العراقي صدام حسني، يوم 12 أغسطس/آب، رشطاً لالنسحاب 
من الكويت؛ وهو انسحاب إرسائيل من املناطق التي احتلتها؛ تنفيذاً لقرارات سابقة 

لألمم املتحدة، لكن هذا االقرتاح رفضته أمريكا واألمم املتحدة؛ بل وكان الرد الدويل عليه 
هو فرض حصار بحري عىل العراق، وحشد تحالف دويل وصل إىل 30 دولة، أيدت 

جميعها قرارات األمم املتحدة بانسحاب العراق الفوري من الكويت، ومواجهة عدم 
االنصياع بكل الوسائل الالزمة، وضمنها التدخل العسكري املبارش ضد العراق.

ويف خضم العناد من ِقبل األطراف جميعها، لم ينصع الرئيس العراقي ألي من قرارات 
األمم املتحدة ومجلس األمن، ولم تُثمر أيه مفاوضات له مع الواليات املتحدة أو غريها، 

وهنا كان الحشد األمريكي العسكري يستعد للتدخل العسكري الصارم ضد العراق. 
وبحلول نوفمرب/ترشين الثاني 1990، كان قد تَشكّل تحالف دويل بقيادة حلف الناتو 

والواليات املتحدة وقوات دولية من 38 دولة وصل عددها إىل 750 ألف جندي، وُمنحت 
القوات العراقية مهلة لالنسحاب وإال فسيكون الحل هو التدخل العسكري املبارش ضد 

العراق.

العراق يعاني تبعات القرار وُيهزم في 42 يومًا
فجر يوم 17 يناير/كانون الثاني 1991، دكّت قوات التحالف الدويل العراق بغارات مكثفة، 

فيما ُعرف بعملية »عاصفة الصحراء«، التي كانت بداية ملعاناة العراق تبعات قراراته 
غري الحكيمة، وأعلن الجيش العراقي استنفاره ودخوله حرباً مبارشة عىل الدول املجاورة 

التي اشرتكت يف هذا التحالف، وكانت أوالها السعودية، التي قصفها الجيش العراقي 
يف اليوم التايل مبارشة )18 يناير/كانون الثاني 1991(، فاستهدف مدينتي حفر الباطن 

والرياض، كما قصف أهدافاً داخل إرسائيل، وأعلن العراق بعدها بيومني إلغاء جميع 
املعاهدات مع السعودية.

وخالل يومني من اشتعال الحرب، جاءت واحدة من أشد تبعات غزو الكويت قسوًة 
ورضاوًة؛ وهيتدمري النفط الكويتي، عندما ضخَّت القوات العراقية ما يقارب 11 مليون 

برميل من النفط يف مياه الخليج العربي، وكان ذلك بمثابة عمل انتقامي ضد ثروة النفط 
الكويتية؛ ما تسبب يف أزمة بيئية كربى بعد تكوُّن بحريات كاملة من النفط السائل.

الحرب كانت أليمة لكل األطراف، لكنها لم تدم طويال
بحلول نهاية فرباير/شباط 1991، كان العراق قد عاني خسائر مادية وبرشية كبرية 

داخل العراق ويف املناطق املحتلة؛ لذلك وافق يف يوم 25 فرباير/شباط عىل االنسحاب 
الكامل من الكويت، وكان االنسحاب الرسيع أحد األسباب التي جعلت من قوات العراق 

هدفاً سهالً للقصف من جانب قوات التحالف والتي دمرت أغلبها. وقد أعلن بعدها 
الرئيس األمريكي وقتها، جورج بوش األب، انتهاء الغزو، وتحرير الكويت رسمياً يف 27 
فرباير/شباط 1991، معلناً بذلك انتهاء أحد أقىس الفصول يف تاريخ املنطقة العربية.

غزو غير مبرر أدخل العالم العربي في فتنة كبرى اليزال يدفع ثمنها حتى اليوم

الجيش العراقي اجتاح بالحافالت، والدفاعات الكويتية لم 
تكن جاهزًة.. ضابٌط سابق يروي الكواليس المثيرة للغزو

ــرن  ــت يف الق ــي حدث ــة الت ــوارث العربي ــربى الك ــن ك ــدة م ــى واح ــطس/آب 1990، ع ــن أغس ــي م ــم يف الثان ــتفاق العال اس
املــايض، عندمــا اقتحمــت القــوات العراقيــة التابعــة لنظــام الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســن دولــة الكويــت، ُمعلنــة 
غزوهــا والســيطرة الكاملــة عــى أراضيهــا، األمــر الــذي قلــب األمــور رأســاً عــى عقــب، وجعــل املجتمــع الــدويل والعربــي 

يســارعان إىل احتــواء األزمــة بــن الجارتــن العربيتــن.
لــت فيهــا العديــد مــن الــدول العربيــة والغربية  لكــن األمــر لــم ينتــِه ببســاطة، وشــهدت املنطقــة وقتهــا حربــاً عنيفــة تدخَّ
بالقــوة؛ لفــض النــزاع وإعــادة األمــور إىل نصابهــا، وهــو األمــر الــذي لــم يحــدث بسالســة؛ بــل نتــج عنــه عــرشات اآلالف 

مــن الضحايــا والخســائر املاديــة، واألكــرب مــن هــذا كُلــه، الزلــزال النفــي الــذي رضب املنطقــة العربيــة بأكملهــا.
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الخليـج العـربي
The Arabian Gulf

We are in Duqm, a nascent city about 300 miles (480km) 
from the capital, Muscat, that was a fishing village prior to 
2011, when Oman reimagined it, along with a stretch of 
uninterrupted coastline and Bedouin camps, as a new spe-
cial economic zone.
“It has totally changed,” says Al Rawahi, who has lived in 
Duqm “for a few years” and works at its dry dock. “Now 
we have five-star hotels and villas … There are shops and 
supermarkets, places you can go and visit.”
The city is still in its early days. The basic highway grid has 
just been paved, the port and dry dock have recently begun 
operating, the oil refinery is getting set to fire up, and two 
luxury hotels have opened their doors.
Within two years an estimated 111,000 people 
are expected to call this place home.
The project is the latest of a long line 
of plans stretching back to the 1980s 
aimed at developing and pop-
ulating barren parts of Oman. 
Around 70% of the country’s 
population resides within a 
thin 150-mile-long coastal 
strip in the north near Muscat. 
The government now sees its 
hundreds of miles of unused 
coastline as full of economic 
potential.
The masterplan for Duqm follows 
the guidelines of transit-oriented 
development virtually step by step. 
A sea port is being used to seed a vast 
special economic zone, which in turn is be-
ing used as an economic driver for the entirely new 
metropolis. The full gamut of urban offerings will be built 
in Duqm: industrial zones, a large refinery, a new airport, 
education centres, sprawling thickets of modern housing 
and a tourism district.
Duqm is a huge industrial city being built out of thin air
Manishankar Prasad
The idea is that the various projects will act in symbiosis: 
traffic at the port will drive demand for industries in the 
special economic zone, these industries will create a need 
for housing for employees and investors, and this new 
population will want entertainment, shops, schools and 
healthcare. In theory, at least.
The masterplanned nature of Duqm is also intended to 
allow for a more liberalised economic environment that 
could spark more private industry, create new types of 
jobs, and attract foreign investment – while tempting 
Omanis away from Muscat.

“Duqm is a huge industrial city being built out of thin air,” 
says Manishankar Prasad, a local researcher who worked 
on the new city’s environmental and cultural impact as-
sessments. “It will essentially change the locus of indus-
trial activity from the northern parts of the country, which 
are heavily urbanised. [Having this] huge geographical ex-
panse with this sparse population and no industrial activity 
is really not the way forward.”
Globally, Duqm is no anomaly. We are in the midst of an 
era of new cities – with more than 200 currently under 
construction. Remote deserts all over east Asia, the Mid-
dle East and parts of Africa are being urbanised. There’s 
Nurkent in Kazakhstan, Aylat in Azerbaijan, New Kabul City 

in Afghanistan, New Baghdad in Iraq, Rawabi 
in Palestine, King Abdullah Economic City 

in Saudi Arabia, New Cairo in Egypt … 
Morocco has nine new cities in the 

works, and Kuwait has 12.
While differing in scale and com-

plexity, most of these new cities 
are designed to meet similar 
goals: to reshape their econ-
omies and to rebrand their 
countries as technologically 
advanced and economically 

sustainable, as sleek, modern 
and international.

Oman is desperate to diversify 
away from its oil and gas depen-

dency. Research by the US Energy 
Information Administration puts Oman’s 

known crude oil reserves at 5.6bn barrels. 
While this is only enough to rank the country 21st 

in the world, its economy is disproportionately dependent: 
oil and gas accounts for nearly half of the country’s GDP, 
70% of exports and between 68% and 85% of government 
revenue.
The International Monetary Fund predicted in 2016 that 
Oman could be one of a host of oil-dependent Middle East-
ern countries that could run out of money before the end 
of the decade. Coming alongside shocks such as the 2014 
oil price crash, the message of diversification was driven 
home.
The government of Oman responded by decreeing that 
the hydrocarbon-derived share of its GDP will be halved 
by 2020 . To this end, $106bn (£81bn) was earmarked to 
develop tourism, transport and real estate sectors – and 
efforts to bring projects like Duqm to fruition were dou-
bled down.
To read the rest of the article go to the : www.theguardian.

Theguardian’Five years ago there was nothing’:

Inside Duqm, The City Rising From The Sand
Five years ago there was nothing here,” says Hamad Said Al Rawahi as he drives fast along a stretch of 
freshly paved highway in Oman’s coastal desert. He just picked me up from the side of the road in his 
shiny black Mercedes. I am hitchhiking – the closest thing to public transport out here.

Sheikh Mohammed bin Zayed, Crown Prince of Abu Dhabi, has marked Interna-
tional Youth Day by launching the UAE Youth Global Initiative.
The initiative calls on young Emiratis to “enhance the UAE’s reputation” and 
“spread awareness of its values and heritage” and its progress.
The announcement was made during Sheikh Mohammed’s attendance at In-
ternational Youth Day on August 12, organised by the Ministry of Youth Affairs.
He noted that young people have a responsibility to contribute to their society 
by investing in their skills, particularly in science.
“We are in a constant race with the world,” tweeted Sheikh Mohammed fol-
lowing the event.
“We can lead the way by investing in science and by building distinctive and 
inspiring national capacities that take us forward. The children of Zayed are the 
ones who can take us there.”
Sheikh Mohammed bin Rashid, the Vice President and Ruler of Dubai, tweeted 
that the country celebrates their “education, empowerment and participation 
in responsibility”.
Dr Sultan Al Jaber, the Minister of State and Chair of the National Media Council, 
noted that the concerns of youth are given the “utmost priority” by leaders and 
government.
To that end, the UAE government appointed Shamma Al Mazrui as Minster of 
State for Youth Affairs and head of the Emirates Youth Council so that young 
people would have a channel to have their views heard.
I n April 2018, the federal government approved the formation of the 

Federal Youth Authority, which will co-ordinate and sup-
port the actions of local youth councils across the 

co u nt r y.

“Engaging young people through nationwide 
local councils, including the Youth Media 

Council, has achieved tangible results,” 
said Dr Al Jaber on the occasion of World 
Youth Day.
“These councils have launched national 
initiatives, setting an example and serving 
our country and its leadership.”

Noura Al Kaabi, the Minister of Culture and 
Knowledge Development, was one of sever-

al government leaders to issue a statement 
marking Youth Day.

‘’Since it was founded, the UAE has been heavily 
investing in the capacities of young people so they 

can gain modern skills and empower and rehabilitate 
themselves to serve their local community,” she said

“They serve as a safety valve and a source of hope and strength for the com-
munity.”
Dubai Police organised a lecture for 100 outstanding high school pupils to mark 
the day.
A spokesman for the force said: “We want to guide students towards the right 
path in choosing their future career. Each one has unique potential and should 
not be wasted in choosing a job that is expected to vanish soon.”

Sheikh Mohammed bin 
Zayed launches UAE 
Youth Global Initiative
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ومما كشفه املركز تفاصيل عن اجتماع ُعقد يف مارس 1978 يف 
العاصمة األمريكية واشنطن بني وفدين أمريكي وإرسائييل، حّذرت 

خالله واشنطن من خطر فقدان الزخم الذي تحقق بعد أن قام 
الرئيس املرصي األسبق أنور السادات بزيارة إىل القدس وألقى كلمة 

أمام الكنيست.
وأظهرت محارض ذلك االجتماع أن كارتر كان يسعى إىل توقيع 

اتفاقية سالم واسعة بني إرسائيل والدول العربية، تقوم بموجبها 
إرسائيل بالتخيل ليس عن سيناء فقط، بل أيضاً عن معظم أجزاء 

الضفة الغربية وغزة وهضبة الجوالن.
واعرتض وزير الخارجية اإلرسائييل آنذاك، موشيه ديان، بشدة عىل 

الخطة، وقال إن وقوع الضفة الغربية تحت سيطرة عربية من شأنها 
أن تعرّض إرسائيل للخطر، واقرتح بدالً من ذلك أن تحتفظ إرسائيل 

بقواتها العسكرية هناك ولكن بدون أن تفرض سيادتها عليها.
وقال: »ستبقى القوات اإلرسائيلية هناك للدفاع عن إرسائيل، ولكن 
ليس لحكم الفلسطينيني«، وأضاف: »هذا يعادل االنسحاب، ليس 

بمعنى األرايض، ولكن من حيث الجوهر”.
وأظهرت مذكرة أن إدارة كارتر أرادت انسحاباً إرسائيلياً من الضفة 

الغربية من أجل إقامة دولة فلسطينية، ولكنها أظهرت أيضاً أن 
الدبلوماسيني األمريكيني أكدوا أن انسحاب إرسائيل إىل حدود ما 

قبل عام 1967 بالكامل ليس رشطاً أساسياً 
لتوقيع اتفاق سالم.

من جهتهم، أكد اإلرسائيليون أن 
االنسحاب من الضفة الغربية ليس 

رضورياً لتنفيذ قرار األمم املتحدة 
رقم 242 الذي أصدره مجلس 
األمن الدويل بعد حرب 1967.

ونص ذاك القرار عىل »سحب 
القوات املسلحة من األرايض 

)من أراٍض، بحسب النسخة 
اإلنكليزية( التي احتلتها يف 

النزاع«، كما دعا إىل »االعرتاف 
بسيادة وحدة أرايض كل دولة 

يف املنطقة واستقاللها 
السيايس وحقها يف 

العيش بسالم 
ضمن حدود آمنة 

ومعرتف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة”.
وكان الفلسطينيون يعرتضون عىل القرار ألنه لم يرش إليهم رصاحة، 

وهي نقطة استند إليها الوفد اإلرسائييل لتربير رفضه اقرتاح إدارة 
كارتر.

وقال رئيس الوزراء اإلرسائييل مناحيم بيغني إن السادات تنازل عن 
إرصاره عىل رضورة تخيل إرسائيل عن األرايض الفلسطينية مقابل 

توقيع اتفاقية سالم.
وأضاف: »قدم لنا املرصيون يف البداية اقرتاحاً يدعو إىل االنسحاب 

من سيناء والضفة الغربية وغزة والجوالن. قلنا لهم إن ذلك 
مستحيل«، متابعاً: »قلنا إن القرار 242 ال يدعو إىل انسحاب كامل، 

ووافق السادات عىل التخيل عن هذا املطلب”.
ووّجه مستشار األمن القومي األمريكي زبغنيو بريجينسكي تحذيراً 
جدياً بشأن حفاظ إرسائيل عىل وجودها يف الضفة الغربية، ووصف 

ذلك بأنه محاولة محتملة من قبل إرسائيل لـ«إدامة سيطرتها عىل 
املنطقة«، وليس مجرد حماية شعبها.

وقال لإلرسائيليني إن سحب القوات اإلرسائيلية من الضفة الغربية 
وغزة »إىل مواقع متفق 

عليها« هو ما يشكّل 
أساساً لحل وقد 
»يفتح طريقاً 

للسالم”.
وأضاف: »قد 

تكون هناك 
شكوك قوية 

بأنكم تنوون إبقاء 
سيطرتكم عىل 

الضفة الغربية، 
وأنكم تنوون 

التعامل مع سيناء 
بصورة مختلفة 
تماماً عنها. إننا 

بحاجة إىل حل يوضح أن خطتكم هي األساس للسالم. عندها 
سيكون بإمكان مرص واألردن والفلسطينيني املعتدلني الذين يرغبون 

بالتعايش مع إرسائيل امليض قدماً”.
وانتهى االجتماع بطلب وجهه كارتر إىل بيغني طلب منه أن ُيظهر 

»مرونة« بشأن املسارات املحتملة للميض قدماً يف املفاوضات، وقال 
له: »وصلنا إىل نقطة نجاح محتمل. ولكننا عىل وشك رؤية ذلك 

يضيع”.
وأرص كارتر عىل أن مرص واألردن ال تطالبان إرسائيل بالتنازل كلياً 
عن األرايض التي استولت عليها. وقال أيضاً إن السعودية ستقبل 

باقرتاح ال يشمل إقامة دولة فلسطينية. ولكن برأيه، فإن »عالمة 
االستفهام« األكرب هي كيف سيكون رد سوريا.

ويف نهاية االجتماع قال بيغن لكارتر إنه سيفكر أكرث يف اقرتاحاته، 
وإنه سيتحدث معه مرة أخرى يف وقت الحق من ذلك املساء.

ويف سبتمرب 1978، بعد 12 يوماً من املحادثات يف منتجع كامب ديفيد 
األمريكي، برعاية كارتر، اتفقت إرسائيل ومرص عىل معاهدة كامب 

ديفيد للسالم التي أبرمت يف مارس 1979.

بعــد 40 ســنة مــن توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد للســالم بــن مــر وإرسئيــل، كشــف مركــز التعليــم اإلرسائيــي مضمــون مذكــرات تفصيليــة حــول املفاوضــات التــي أدت 
إىل تلــك االتفاقــة.

فقبل 40 عاماً، دعا الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر إىل مفاوضات أدت يف نهاية املطاف إىل توقيع إرسائيل ومر عى معاهدة سالم.
ــك  ــل تل ــرض تفاصي ــر تع ــيف إدارة كارت ــن أرش ــة« م ــرات حساس ــون »مذك ــف مضم ــة، بكش ــر ربحي ــة غ ــة تربوي ــو منظم ــي، وه ــم اإلرسائي ــد التعلي ــام معه ــراً، ق ومؤخ

ــل”. ــز أوف إرسائي ــع »تايم ــه موق ــا عرض ــو م ــات، وه املفاوض
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»مذكــرات أمريكية حساســة« تروي تفاصيل جديدة عن

اتفاقيــة كامب ديفيد



الصــراع على الهوّية في تونس... 
قضايا مؤّجلة وجدل سياســي متواصل

يف 11 أغسطس، شهدت العاصمة 
التونسية مسرات مناهضة لتقرير لجنة 

»الحريات الفردية واملساواة« الذي يقرح 
املساواة بن الجنسن يف اإلرث وأمور أخرى تثر 

حفيظة اإلسالمين.
دعت إىل تلك املسرات التنسيقية الوطنية للدفاع عن 

القرآن والدستور والتنمية العادلة، وشارك فيها علماء دين 
وأكاديميون وأئمة مساجد وحقوقيون إىل جانب مواطنن 

توافدوا عرب الحافالت من مناطق مختلفة من البالد.
ويطرح ملف الهوية يف تونس جدالً كبراً منذ وقت 

طويل وتنامى هذا الجدل بعد ثورة 2011، مع تحّرر 
الفضاء العام بما يسمح لكل طرف بأن يعرّب عن 

تطلّعاته يف ما خص مستقبل البلد.

ويحتدم رصاع شديد بخصوص النموذج املجتمعي التونيس، 
ما خلّف تحشيداً وتحشيداً مضاداً بني املعسكر الذي يوصف 

بـ«التقدمي« واملعسكر املحافظ.
ولجنة الحريات الفردية واملساواة هي لجنة شكّلها الرئيس 

التونيس الباجي قائد السبيس يف 13 أغسطس 2017، وكلّفها 
بإعداد تقرير عن إصالحات ترشيعية رضورية لتحقيق املساواة 

بني الجنسني، وفق دستور 2014.
وأصدرت اللجنة يف يونيو املايض تقريرها النهائي وأوصت فيه 

باملساواة يف اإلرث بني الجنسني وبإلغاء املهر وبإلغاء العدة 
بالنسبة للمرأة املطلقة أو األرملة، كما أوصت بأمور أخرى مثل 

إلغاء عقوبة اإلعدام وعدم تجريم املثلية الجنسية.
وبعد يومني من تظاهرات مدينة تونس العاصمة، أعلن الرئيس 
التونيس أنه سيتقّدم بمرشوع قانون »يضمن املساواة يف اإلرث 

بني الجنسني”.
وقال يف كلمة بمناسبة العيد الوطني للمرأة إن إقرار مثل هذا 
القانون يتوافق مع »احرتام إرادة األفراد الذين يختارون عدم 

املساواة يف اإلرث«، مضيفاً أن »َمن يريد تطبيق أحكام الدستور 
فله ذلك وَمن يريد تطبيق أحكام الرشيعة فله ذلك”.

وأكد السبيس »رضورة مراجعة مجلة األحوال الشخصية )قوانني 
أُقرّت عام 1956 لضمان احرتام املساواة بني الجنسني( ملواكبة 

تطور املجتمع ومالءمة الترشيعات الجاري بها العمل مع ما نص 
عليه دستور الجمهورية الثانية”.

كرورنولوجيا التحركات الهووية بعد الثورة
شهدت تونس بعد ثورة 14 يناير 2011 فائضاً من التحركات 

االحتجاجية التي خرجت بهدف ما تقول إنه الدفاع عن هوية 
الشعب التونيس العربي املسلم.

وكانت البداية يف شهر يونيو 2011، عندما منع سلفيون عرض 
فيلم »ال ربي ال سيدي« للمخرجة التونسية نادية الفاني التي 

سبق أن رصّحت لقناة تلفزيونية محلية بأنها ال تؤمن بوجود 
الله، وبأنها متمسكة بحرية الفكر والتعبري، واقتحموا قاعة عرضه 

وكرسوا بعض محتوياتها واعتدوا عىل بعض املوجودين.
وبعد ثالثة أشهر من تلك الحادثة، وقبل أيام من االنتخابات 

الترشيعية التي شهدتها تونس يف أكتوبر 2011، بثت قناة 
نسمة الخاصة لصاحبها رجل األعمال نبيل القروي، فيلم 

»بريسيبوليس« الذي يجسد الذات اإللهية، ما تسبب يف خروج 
تظاهرات غاضبة يف عدد من املدن التونسية.

ويف يونيو 2012، أقدم عرشات السلفيني عىل اقتحام معرض 
العبدلية يف مدينة املرىس بضواحي العاصمة، للمطالبة بسحب 

بعض اللوحات الفنية التي اعتربوا أنها تتضمن إساءة إىل 
املقدسات، ما أسفر عن اندالع اشتباكات بني املنظمني واملحتجني.

ويف نفس السياق، شارك ثمانية آالف شخص عىل األقل يف 
تظاهرة وسط تونس يف شهر مارس 2012 للمطالبة بتطبيق 
الرشيعة اإلسالمية. وهتف املتظاهرون الذين قّدر ضابط يف 

الرشطة عددهم بما بني ثمانية وعرشة آالف »الشعب يريد دولة 
إسالمية« و«الشعب يريد الرشيعة اإلسالمية”.
ثورة عىل النظام السيايس أم ارتداد مجتمعي؟

مبارشًة بعد إسقاط نظام الرئيس التونيس األسبق زين العابدين 
بن عيل سنة 2011، تتالت الدعوات إىل »الدفاع عن جذور الشعب 

التونيس املسلم« يف حني كان متابعون يظنّون أن هذه القضايا 
محسومة وأن السياق هو لتكريس الحريات والدفع نحو تثوير 

املنظومة القانونية، بعد رحيل نظام االستبداد.
ويقول الكاتب والباحث يف القانون يف الجامعة التونسية أنس 

كدويس لرصيف22: »لم يكن ممكناً الدفع باملنظومة الترشيعية 
نحو التحرر والتقدم وتعزيز الحقوق منذ النصف الثاني 

من القرن املايض إال عرب نظام سيايس قوي وكان ذلك زمن 
الديكتاتورية”.

يوضح كدويس أن عملية التحّرر مرّت بمراحل عّدة، إذ »لم 
يستسغها املواطنون بدءاً ثم كادوا يهضمونها بعد أن صارت 

واقعاً معاشاً، لكن بدأ النكوص عندما دخلت إىل البيوت جملة من 
الفضائيات والربامج الدينية التي تؤسس ملرجعية تقليدية تستند 

إىل أكرث القراءات الدينية تخلفاً ورجعية”.
و«ألن الخطاب الديني أكرث تأثرياً ودغدغة للمشاعر«، برأي 

الباحث، »بات املواطن يشعر ببون شاسع بني ‘منظومة قانونية 
علمانية فاسدة تنظم شؤونه’ وبني ‘رشع رباني مرتوك ومهمش’”.

يلفت الكاتب إىل سلطوية النظام التي حالت دون إثارة هذه 
اإلشكاليات سابقاً، ويقول: »هذه املفارقة تغذت مع األيام ولكن 

الخوف من النظام القمعي حال دون تأسيس تحركات جماهريية 
ونداءات علنية ملراجعة ترسانة قانونية حديثة مقارنة بمثيالتها 

يف الدول العربية”.
ويشري إىل أن هذا الخوف انتهى بمجرد اندالع الثورة، ويتابع: 
»هذا الخوف تالىش بفضل ثورة الحرية والكرامة التي من بني 

شعاراتها حرية التعبري. وعىل حد سواء بات الحديث ممكناً 
ومتاحاً يف الفضاء العام لكل من الفئتني: تلك التي ترنو إىل مزيد 

من التحديث وتلك التي تدعو إىل املحافظة بل الرجوع عن 
املكتسبات التي تحققت، وهذه األخرية جّيشت كل إمكانياتها 

املادية ومنابرها، يف ظل تنامي قوة الحركات اإلسالموية”.
يعترب كدويس أن ما يحدث هو رّدة حضارية، ويقول: »إن 

املجتمعات العربية وخاصة املجتمع التونيس تشهد ردة حضارية 
وتقهقراً سببته عوامل خارجية واستقالة النخب من االشتباك 

الثقايف«، محذراً من »إجهاض املرشوع الحداثي لفائدة نمط 
مجتمعي قروسطي”.

العداء اإلسالمي لبورقيبة
لطاملا اعترب التيار اإلسالمي الرئيس التونيس األسبق الحبيب 
بورقيبة أب »املرشوع التغريبي« الذي أبعد تونس عن هويتها 

العربية واإلسالمية.
يف الفصل األول من كتابه عن تجربة الحركة اإلسالمية يف تونس، 

حّمل زعيم حركة النهضة راشد الغنويش ما أسماه »التيار 
التغريبي« بزعامة بورقيبة املسؤولية عن إجهاض »تجربة 

التحديث اإلسالمي« بانتهاجه »سياسة اإللحاق الحضاري 
بالغرب”.

يقول الباحث ضو الصغرّي لرصيف22: »قّدمت الحركة اإلسالمية 
نفسها عىل أنها املدافع عن الهوية اإلسالمية لتونس والساعي 

إىل إعادة ترميمها بعد ما قام به بورقيبة من إصدار ملجلة األحوال 
الشخصية، املتعارضة يف تقديرهم مع أحكام اإلسالم وتعاليمه، 

واستهداف للتعليم الزيتوني، وبالتايل كانت هي النقيض ملرشوعه 
التحديثي”.

ويرشح أنه »من الطبيعي أن تكون العالقة بني الطرفني متوترة، 
خاصة وأن ظهور طروحات الحركة اإلسالمية تزامن مع ما ُعرف 

بالصحوة اإلسالمة التي اكتسبت قاعدة جماهريية تنافس قاعدة 
الحزب الحاكم بزعامة بورقيبة”.

اصطدم الطرفان، و«حوكم العديد من قيادات الحركة اإلسالمية 
وقواعدها وبلغ التوتر بينها وبني السلطة درجات متقدمة من 

التصادم تخللتها محطات هدنة ومغازلة قصرية كان يعلم الجميع 
أنها مجرد استعدادات لجوالت الحقة من الرصاع الالسلمي 

والالديمقراطي بني الطرفني«، يتابع الصغري.
ويشري الباحث التونيس إىل أن العالقة تغرّيت بعد ثورة 2011، فقد 
انتُخب مجلس تأسييس ليتوىل صياغة دستور، كانت أغلبيته من 

حركة النهضة اإلسالمية.
ويشري إىل أن »الحركة املذكورة وافقت عىل اإلبقاء عىل الفصل 

األول من الدستور وفيه أن تونس عربية إسالمية بنفس 
الصياغة التي ُوضعت يف عهد بورقيبة، كما اعتربت أن مجلة 

األحوال الشخصية وما تحتويه من ترشيعات مكسب ال بد من 
املحافظة عليه، ووافقت عىل عدم اعتبار الرشيعة مصدراً أساسياً 

للترشيع”.
ويعلّق: »هنا لنا أن نتساءل: ملاذا كانت تعارض بورقيبة؟ وملاذا 

اتهمته بطمس اإلسالم ومحاربته إذا كانت إصالحاته الكربى، 
محل الخالف وقتها، صارت اليوم مكاسب ومنجزات يجب 

الحفاظ عنها؟ ثم أن خطاب قياداتها ومنهم راشد الغنويش رئيس 
الحركة ونائبه عبد الفتاح مورو لم تعد تجد حرجاً يف الدفاع عن 

سرية بورقيبة ومنجزاته”.
يلفت الصغرّي إىل أن الرصاع يف األساس هو رصاع عىل الحكم، 
ويقول: »طبعاً، فإن الحركة، حتى نكون منصفني، تصف هذا 
التغيري يف موقفها بأنه نتيجة لتطورها وملراجعات قامت بها. 
ولكننا كمتأملني محايدين ال يمكننا كبح ظنوننا بأن القضية 
وما فيها لم تكن سوى سوى رصاع حام حول الحكم، واعتقد 

اإلسالميون أنهم ال بد أن يقدموا أنفسهم عىل نقيض ما هو سائد 
ليحشدوا جماهريهم ضد السلطة”.

ويشري إىل »أن معظم مخالفي بورقيبة السابقني اعرتفوا الحقاً 
بأن هناك منجزات يف عرصه تستحق التثمني”.

الهوية وسوق السياسة
ألقت مسألة الهوية بظاللها عىل الحياة السياسية التونسية إذ 
تم توظيفها بشكل كبري خالل أبرز املحطات السياسية يف تاريخ 

البالد وكانت محّل مزايدات سياسية.
يؤكّد املحلل السيايس حمزة عبد القوي لرصيف22 أن مسألة 

الهوية كانت وال زالت ورقة سياسية ويقول: »يمكن القول إن 
مسألة الهوية ورقة سياسية جرى توظيفها سلباً وايجاباً يف 

تاريخنا السيايس التونيس املعارص من معركة التجنيس عام 
1930، وصوالً إىل لحظة الثورة”.

ويضيف: »قبل االستقالل استخدمت الهوية كوسيلة تحريض 
وتجييش للجهاد ضد املحتل، ومع االستقالل استخدمها بورقيبة 
كأداة للبناء والتعمري )حديثه عن الجهاد األكرب واألصغر( إال أّن 
خصومه اعتربوه تغريبياً ومعادياً للدين ولهوية الشعب، فتكوّنت 

معارضة هووّية يف وجهه”.
ويف عهد بن عيل، اشتّد استثمار ورقة الهوية، بحسب عبد القوي 
الذي يتابع: »اشتّد الرصاع عىل استثمار هذه الورقة بني السلطة 
ومعارضة طرفها القوي حركة النهضة التي قّدمت نفسها كحركة 
إسالمية تدافع عن ضمري املجتمع، فكان الصدام وانترص بن عيل 

بقوّته األمنية”.
ويف الحقبة التالية، لم تُبعد شعارات ثورة 2011 االجتماعية 
هذا امللف عن السطح. ويعترب عبد القوي أن شعارات الثورة 

»برغم أنها كانت اجتماعية واقتصادية باألساس، إال أن مسألة 
الهوية عادت إىل السطح باسم عطش التونسيني للدين وجرى 
استثمارها يف الحمالت االنتخابية ويف تسيري شؤون الدولة من 

طرف حركة النهضة التى حاولت دائماً أن تقّدم نفسها، إما 
تلميحاً أو ترصيحاً، كحركة حامية للدين ومعادية أليتام فرنسا 

والعلمانيني املتطرفني”.
برأيه، أدى هذا إىل »انزياح مطالب الناس عن بعدها الدنيوي 
اليومي الراهن إىل ما هو هووي وروحي وسماوي، ما عطّل أية 

عملية نهوض وإصالح يف تونس”.
ويشري املحلل السيايس إىل أن هذا الوضع أدى إىل ردات فعل 

سياسية تمثلت يف تأسيس حركة نداء تونس »التي جاءت 
كاستجابة لنداءات خافت عىل النمط التونيس”.

ولكي ال يصطدم بمنافسيه اإلسالميني، حرص مؤسس نداء 
تونس، الباجي قائد السبيس، بشكل دائم عىل االستشهاد بآيات 

من القرآن يف أحاديثه، حتى يسحب البساط من تحت خصومه 
ويبعد »شبهة« العلمانية املتطرفة واليسارية عن حركته الفتّية.

وبرأي عبد القوي، ظلت مسألة الهوية دائماً مؤّجلة يف تونس، 
ويقول: »لم تنجح الدولة الوطنية الحديثة يف حسم مسألة 

الهوية وظلت تؤجل الحسم فيها إما باسم الرهان السيايس وإما 
باسم الخوف من غضب الشارع، بينما ظّل استثمارها متواصالً 

لتسجيل النقاط السياسية واالجتماعية عىل الخصوم”.

رامي التلغ
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Muslims Around The World 
المسلمون حول العالم

السابقة،  الوطنية«  مورو  تحرير  »جبهة  ملقاتيل  القانون  سيتيح  كذلك، 
القوات  إىل  االنضمام  إمكانية  اإلسالمية«،  مورو  تحرير  و«جبهة 

النظامية.
وسيمكن ست بلديات يف والية »الناو ديل نورتو« و39 بلدة يف والية 

القانون  بموجب  عليها  املوافق  املنطقة  إىل  االنضمام  من  »كوتاباتو«، 
استفتاء. إجراء  عرب  الجديد 

القانون  يوليو عىل   24 الفلبيني قد صادق يف  النواب  وكان مجلس 
مجلس  تصديق  بعد  األسايس«،  بانغسامورو  »قانون  اسم  يحمل  الذي 

عليه. الشيوخ 
الفلبينية  الحكومة  بني  ُوقّع  سالم  التفاق  تتويجاً  القانون  هذا  ويأتي 
أربع سنوات، خالل فرتة والية  و«جبهة تحرير مورو اإلسالمية« قبل 

الثالث. أكينو  بينينو  السابق  الرئيس 
أول قرار وقف  التي تلت  الرسمية  املباحثات  21 عاماً من  كما يأتي بعد 

اإلسالمية. مورو  وجبهة  الفلبينية  الحكومة  بني  للنار  إطالق 

من هم المورو؟
جزر  يضم  الذي  األرخبيل  ضمن  تعيش  التي  املسلمة  املجتمعات  عىل  ُيطلق 

الفلبني، اسم  أخرى يف جنوب  »مينداناو«، و«باالوان«، و«سولو«، وجزراً 
»مورو”.

أبرز  و«سولو«،  سور«،  ديل  و«الناو  »ماغوينداناو«،  مقاطعات  وتعترب 
املسلمة. الغالبية  ذات  املقاطعات 

%11 من  ُيطلق عليه اسم »بانغسامورو« حوايل  الذي  ويشكّل شعب »مورو« 
تأثراً  للميالد،  الـ14  القرن  الفلبني )10 ماليني نسمة(، ودخل اإلسالم يف  سكان 

يف  والتمييز  لإلهمال  وتعرّض  العربية،  الجزيرة  شبه  من  القادمني  العرب  بالتجار 
السابقة. الفرتات 

وُيطلق لقب »ماورو« عىل الكثري من األقليات املسلمة التي اختلطت باألندلسيني 
الذين هّجرهم اإلسبان إىل مستعمرات ما وراء البحار.

“المورو« والسعي إلى االستقالل
حتى منتصف القرن العرشين، كان شعب مورو يعيش يف دولة مستقلة 

خاصة. ومع إلحاقهم بالفلبني من قبل اإلدارة االستعمارية األمريكية، باتوا 
أقلية يف كيان أكرب.

وبدأ شعب مورو عرب مفاوضات سياسية السعي الستعادة استقالله من 
جديد، فيما سلكت عدة مجموعات الخيار املسلح لتعرث املساعي السلمية.

ونشب رصاع حاد بني املورو والحكومة املركزية وُشنّت ضدهم هجمات ترقى 
إىل حمالت تطهري عرقي، ما دفع العديد من أبناء األقلية يف سبعينيات القرن 

املايض إىل إنشاء »جبهة تحرير مورو اإلسالمية«، وحمل السالح.
وتسبب النزاع بني الدولة واملسلحني املسلمني خالل أربعة عقود، بمقتل أكرث 

من 120 ألفاً من املورو، ونزوح نحو مليونني.
وبدأ أطراف الرصاع يلتقون عام 1997 إليجاد حل لألزمة. ومع انطالق 

مفاوضات سالم عام 2012، تم االتفاق عىل وقف إلطالق النار.

تنازلت جبهة تحرير مورو اإلسالمية يف املفاوضات التي جرت، بوساطة 
ماليزية، عن تأسيس دولة مستقلة يف مينداناو، وتم االتفاق عىل تأسيس 

منطقة حكم ذاتي تحمل اسم »بانغسامورو”.
واكتسبت مفاوضات السالم زخماً بعد انتخاب دوتريتي رئيساً للبالد، فقد 
ركّز عىل »إنهاء األزمة« يف وعوده االنتخابية، وعرضت جبهة تحرير مورو 

اإلسالمية مرشوع قانون »بانغسامورو« األسايس عليه.

مستقبل »المورو”
بعد املوافقة عىل القانون يف استفناء شعبي، سيتم انتخاب مجلس مؤلف من 

80 شخصاً، أغلبهم من جبهة تحرير مورو اإلسالمية، يقوم بدوره باختيار 
رئيس وزراء إلقليم بانغسامورو.

وبالنسبة إىل جبهة تحرير مورو اإلسالمية، سيرتك 30 باملئة من عنارصها 
السالح، ليعودوا إىل الحياة املدنية، عىل أن يلتحق بهم البقية بحلول عام 

2022، لتتحول بالكامل إىل حزب سيايس.
وعقدت جبهة »تحرير مورو اإلسالمية« يف 29 يوليو، اجتماعاً ملناقشة 

مستقبل املرحلة السياسية القادمة عقب إقرار قانون »بانغسامورو 
األسايس”.

وأشار زعيم الجبهة الحاج مراد إبراهيم إىل »رضورة االهتمام باألمور التنموية 
واالقتصادية للمنطقة، بعد نيل الحكم الذاتي«، وقال: »بدأ الكفاح السيايس 

الحقيقي اآلن”.
وكشف إبراهيم، أّن تركيا كان لها دور فاعل ورسمي يف عملية السالم مع 

الحكومة الفلبينية، وأنها شاركت يف محادثات السالم التي جرت مع الحكومة 
الفلبينية، ضمن املجموعة الدولية التي ضمت أيضاً بريطانيا والسعودية 

واليابان.
ولفت إىل أّن مسلمي مورو يتطلعون الستمرار الدعم الرتكي لهم، عقب إقرار 

قانون »بانغسامورو األسايس”.
تبقى جماعة »ابو سياف« حالياً عرثة أمام الوصول إىل السالم الكامل. 

وانشقت هذه الجماعة عن جبهة »مورو« اإلسالمية عام 1991، وأخذت تنفّذ 
تفجريات وعمليات اختطاف واغتياالت، بهدف تأسيس والية إسالمية مستقلة 

يف الفلبني.
وتتحمل »أبوسياف« مسؤولية العديد من عمليات الخطف التي تستهدف 

مواطنني وأجانب يف الفلبني.
وبعد املصادقة عىل القانون، دعا دوتريتي، يف 27 يوليو، جماعة »أبو سياف« 
املسلحة إىل االنخراط يف مباحثات سالم، بهدف وضع حد للحرب الدائرة يف 

البالد.
ويشكلون  مختلفة،  لغة   13 تتحدث  عرقية  مجموعات  »املورو«  ويضم 

الكاثوليك. املسيحيني  بعد  الثانية  الدينية  املجموعة 
Moor )مغربي(، وتأتي من  ومصطلح »مورو« مشتق من كلمة »مور” 

التي أطلقت قديماً عىل سكان إقليم موريتانيا، يف   ،Mauru كلمة »ماورو” 
املناطق حالياً ضمن  الروماني، وتقع تلك  العهد  إفريقيا خالل  شمال غرب 

وموريتانيا. واملغرب  الجزائر 

كتابة وتحرير : محمد غازي 

كان يـــوم 26 يوليـــو يومـــاً مفصليـــاً يف تاريـــخ أبنـــاء أقليـــة »مـــورو« املســـلمة يف الفلبـــن. ففـــي هـــذا اليـــوم، صـــادق 
الرئيـــس الفلبينـــي رودريغـــو دوترتـــي عـــى قانـــون يمنحهـــم حكمـــاً ذاتيـــاً موســـعاً.

ـــي  ـــة دوترت ـــن مصادق ـــاً م ـــن 90 إىل 150 يوم ـــرة م ـــد ف ـــورو بع ـــعب م ـــة ش ـــى موافق ـــُيعرض ع ـــذي س ـــون ال ـــح القان ويمن
ـــداو”. ـــة »ميندن ـــة بمنطق ـــزر املحيط ـــلمي الج ـــدة ملس ـــب جدي ـــه، مكاس علي

وبموجبـــه، ستنشـــأ منطقـــة »بانغســـامورو« املتمتعـــة بالحكـــم الذاتـــي يف منطقـــة »ميندانـــاو«، وســـيتم تشـــكيل 
ـــد  ـــورو املزي ـــح امل ـــا يمن ـــتقل، م ـــكل مس ـــة بش ـــكام الرشعي ـــق األح ـــم تطّب ـــاح محاك ـــا، وافتت ـــم فيه ـــة الحك ـــة ذاتي حكوم

ـــة. ـــات الديني ـــن الحري م
وســـتنقل الحكومـــة املركزيـــة الســـلطات اإلداريـــة يف ميندنـــداو إىل حكومـــة بانغســـامورو، كمـــا ســـيتم إدارة امليـــاه يف 
منطقـــة بانغســـامورو بشـــكل متزامـــن مـــع الحكومـــة الوطنيـــة، فيمـــا ســـتتوىل الحكومـــة ذاتيـــة الحكـــم اســـتخراج 

مصـــادر الطاقـــة وإدارتهـــا.

نالوا حكمًا ذاتيًا بعد نصف قرن من الصراع... 

َمن هم مســلمو »مورو« في الفلبين؟
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MUSLIMS FORCED TO EAT PORK AND DRINK 
ALCOHOL AT CHINESE CAMPS, INMATES CLAIM

Muslims were detained for re-education by China‘s government and made to eat pork and drink alcohol, according to a former internment camp 
inmate.
Omir Bekali, one among perhaps a million people reportedly arrested and held in mass re-education camps, said he was detained without trial or 
access to a lawyer and forced to disavow his beliefs while praising the Communist Party.
Mr Bekali, a Kazakh citizen, said he contemplated suicide after 20 days in the facility – which itself followed seven months in a prison.

Since spring last year authorities in Xinjiang region have con-
fined tens or even hundreds of thousands of Muslims in the 
camps, including some foreign nationals. One estimate put the 
figure at a million or more.
A US commission called it the “the largest mass incarceration 
of a minority population in the world today” while a leading 
historian called it “cultural cleansing”.
Asked to comment on the camps by the Associated Press, the 
ministry said it “had not heard” of the situation. When asked 
why non-Chinese had been detained, it said the Chinese gov-
ernment protected the rights of foreigners in China and that 
they should also be law abiding. Chinese officials in Xinjiang did 
not respond to requests for comment.
When Mr Bekali refused to follow orders each day in the camp, 
he was forced to stand at a wall for five hours at a time. A week 
later, he was sent to solitary confinement, where he was de-
prived of food for 24 hours, he claimed. After 20 days in the 
heavily guarded camp, he wanted to kill himself.
“The psychological pressure is enormous, when you have to 
criticise yourself, denounce your thinking – your own ethnic 
group,” said Mr Bekali, who broke down in tears as he described 
the camp. “I still think about it every night, until the sun rises. I 
can’t sleep. The thoughts are with me all the time.”
The detention campaign has swept across Xinjiang, a territory 
half the area of India.
Chinese officials have largely avoided comment on the camps, 
but some are quoted in state media as saying that ideological 
changes are needed to fight separatism and Islamic extremism. 
Radical Muslim Uighurs have killed hundreds in recent years, 
and China considers the region a threat to peace in a country 
where the majority is Han Chinese.
The internment programme aims to rewire the political thinking 

of detainees, erase their Islamic beliefs and reshape their very 
identities. The camps have expanded rapidly over the past year, 
with almost no judicial process or legal paperwork. Detainees 
who most vigorously criticise the people and things they love 
are rewarded, and those who refuse to do so are punished with 
solitary confinement, beatings and food deprivation.
The recollections of Mr Bekali, a heavyset and quiet 42-year-
old, offer what appears to be the most detailed account yet of 
life inside so-called re-education camps. Rare interviews with 
three other former internees and a former instructor in other 
centres corroborated Mr Bekali’s depiction. Most spoke on con-
dition of anonymity to protect their families in China.
Mr Bekali’s case stands out because he was a foreign citizen, 
of Kazakhstan, who was seized by China’s security agencies 
and detained for eight months last year without recourse. Al-
though some details are impossible to verify, two Kazakh dip-
lomats confirmed he was held for seven months and then sent 
to re-education.

The detention programme is a hallmark of China’s emboldened 
state security apparatus under the deeply nationalistic, hard-
line rule of President Xi Jinping. It is partly rooted in the ancient 
Chinese belief in transformation through education – taken 
once before to terrifying extremes during the mass thought re-
form campaigns of Mao Zedong, the Chinese leader sometimes 
channelled by Mr Xi.
“Cultural cleansing is Beijing’s attempt to find a final solution to 
the Xinjiang problem,” said James Millward, a China historian at 
Georgetown University.
Rian Thum, a professor at Loyola University in New Orleans, 
said China’s re-education system echoed some of the worst hu-
man rights violations in history.
“The closest analogue is maybe the Cultural Revolution in that 
this will leave long-term, psychological effects,” Prof Thum said. 
“This will create a multigenerational trauma from which many 
people will never recover.”
However, fragments in state media and journals show the con-
fidence Xinjiang officials hold in methods that they say work 
well to curb religious extremism. China’s top prosecutor, Zhang 
Jun, urged Xinjiang’s authorities this month to extensively ex-
pand what the government calls the “transformation through 
education” drive in an “all-out effort” to fight separatism and 
extremism.
In a June 2017 paper published by a state-run journal, a re-
searcher from Xinjiang’s Communist Party School reported that 
most of 588 surveyed participants did not know what they had 
done wrong when they were sent to re-education. But by the 
time they were released, nearly all – 98.8 percent– had learned 
their mistakes, the paper said. 
To read the rest of the article go to: www.independent.co.uk

Gerry Shih &  Dake Kang 

A US Commission Called 
It The “The Largest Mass 
Incarceration Of A Minority 
Population In The World 
Today” While A Leading 
Historian Called It “Cultural 
Cleansing”.
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    profile بروفايل

العرب والمسلمون األمريكيون قادمون بقوة الى صدارة المشهد

من هي رشــيدة طليب .. أول عربية  
تصــل للكونغرس األمريكي؟

رشيدة طليب في طفولتها
بعد فوزها يف السابع من أغسطس يف االنتخابات التمهيدية للحزب 
الديمقراطي يف والية ميشيغان األمريكية، توقعت الكثري من وسائل 

اإلعالم األمريكية أن تنجح رشيدة طليب، يف تحقيق إنجاز غري 
مسبوق يف تاريخ البالد، بأن تصبح أول امرأة مسلمة من أصول عربية 

تدخل مجلس النواب األمريكي.
وفازت طليب، وهي ابنة ملهاجرين فلسطينيني، عىل خمسة منافسني 

يف االنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بوالية ميشيغان، 
ما يجعلها مرشحة الحزب للكونغرس يف الدائرة الثالثة عرشة، يف 

انتخابات نوفمرب القادم.
ومن املتوقع أن تفوز طليب باملقعد الذي كان يحتفظ به يف السابق 
جون كونريز، عضو الكونغرس الديمقراطي، والذي غادر مقعده يف 

ديسمرب بعد مزاعم متعددة تتعلق بالتحرش الجنيس.
وكان كونريز يمثل مقاطعات ميشيغان املختلفة يف الكونغرس منذ 

عام 1965.
وتكتسب ميشيغان أهمية كبرية لكونها تحتضن جالية مسلمة 

وعربية كبرية.
وتؤكد وسائل إعالم أمريكية أن فرصة طليب يف الفوز كبرية جداً 
إن لم تكن مضمونة، ألنها ستخوض االنتخابات يف منطقة تُعترب 

معقالً تاريخياً للحزب الديمقراطي، كما أنه ال يوجد حتى اآلن 
منافسون أقوياء لها من الحزب الجمهوري.

وحصلت طليب البالغة من العمر 42 عاماً عىل %33.2 من األصوات 
بعد إحصاء %96 من األصوات، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، 

بينما فازت باملركز الثاني، بريندا جونز.
ووصفت مديرة مركز الدراسات العربية األمريكية يف 

جامعة ميشيغان-ديربورن سايل هويل ما حققته 
طليب بأنه »انتصار هائل للمجتمعات األمريكية 

العربية واملسلمة”.
وكتبت طليب تغريدة عىل 

حسابها الرسمي عىل 
تويرت عرّبت فيها عن 

سعادتها، وجاء 
فيها: »شكراً 
جزيالً لكم 

ألنكم جعلتم 
هذه اللحظة 

الرائعة 
ممكنة”.

من هي رشيدة طليب؟
ولدت رشيدة يف ديرتويت، وأظهرت اهتمامها بالسياسة مبكراً، وكانت 

أول امرأة مسلمة تصبح عضواً يف املجلس الترشيعي املحيل لوالية 
ميشيغان بني عامي 2008 و2014.

عملت طليب محامية يف مركز قانوني معني بالدفاع عن حقوق 
املوظفني االقتصادية واالجتماعية.

وتضمنت حملتها االنتخابية األخرية وعوداً بتوفري الرعاية الطبية 
للجميع، وزيادة الحد األدنى لألجور يف الوالية، إضافة إىل مواجهة 

الرشكات الكربى التي تنتهك حقوق العمال.
ومنذ البداية، كانت طليب واضحة ورصيحة يف معارضتها للرئيس 

األمريكي دونالد ترامب. فقبل عامني، تم إخراجها بالقوة من مأدبة 
غداء يف ديرتويت حيث كان ترامب، املرشح الجمهوري للرئاسة 

حينذاك، يلقي خطاباً حول االقتصاد.
وقتها، رصخت طليب: »إنه ال يحب ديرتويت«، مضيفة أن ترامب »ال 

يحب أي شخص إال إذا كان يؤمن بنفس أفكاره«، فتم إخراجها من 
القاعة، وسط مزيج من االستهجان والتصفيق لترصفها.

ويف ما بعد، تحدثت طليب عن هذا املوقف وقالت إنها كانت تحتج عىل 
مواقف ترامب تجاه املهاجرين واملسلمني. وكتبت يف صحيفة ديرتويت 

فري برس »سمعت منتقدين يصفون ما قمت به بأنه غري الئق من 
مرشع سابق يف الوالية«، مضيفة: »حسناً، أعتقد أنه من غري الالئق 

ألي أمريكي أال يتصدى لخطابات ترامب املليئة بالكراهية”.
ومن املتوقع أن تستمر طليب يف معارضتها لرتامب يف الكونغرس.

ويف يونيو، احتجت طليب عىل قرار املحكمة العليا بتأييد قرار ترامب 
بحظر سفر مواطني خمس دول، وشاركت يف تظاهرات ضد القرار، 
وتعهدت بتقديم ترشيعات إللغاء القرار عند انتخابها، بحسب ما 

ذكرته “يس أن أن”.
كما أملحت إىل العمل عىل إقصاء ترامب من منصبه أثناء وجودها يف 

الكونغرس.
وتصف شبكة »يس أن أن« طليب بأنها »متأثرة بشكل خاص لوجود مشاعر 

معادية للمسلمني يف الواليات املتحدة”.
وذكرت الشبكة اإلخبارية يف وقت سابق من هذا العام موقفاً إنسانياً حدث 

وأثّر يف طليب، وذلك حني شاهد ابنها كاريكاترياً يقارن املسلمني بالنازيني عىل 
إحدى املنصات اإلخبارية األمريكية، فقال لها: »ماما، ال تقلقي، إذا سألني 

أحد إن كنت مسلماً أم ال، فسأكذب عليه وأخربه أنني لست بمسلم”.
وتؤكد طليب أنها تأثرت جداً بذلك املوقف واعتربته دافعاً لها للفوز، وتقول: 

»إذا فزت، فسوف يرى أطفالنا )يف إشارة إىل أبناء املسلمني واملهاجرين( أننا 
ننتمي إىل هذا البلد”.

ويبدو أن رشيدة طليب واثقة من فوزها، وذكرت ذلك بشكل واضح للعديد من 
وسائل اإلعالم، كما تقول إنها »ترغب يف أن تغرّي العالم”.
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    profile بروفايل

 By Daniel Burke

Detroit (CNN) Rashida Tlaib pulled her brown hair into a ponytail and 
changed into silver sneakers, a safari hat and a blue T-shirt that said 
“Rashida for Congress.”
Tlaib is running to be the first Muslim woman in the US Congress, but 
first she has to beat a crowded field of Democrats.
So, for most of the hot June morning, Tlaib stalked the sun-baked 
streets of River Rouge, a small city near southwest Detroit, hunting for 
votes in Michigan’s 13th Congressional District.
She noted the noxious smell from a nearby refinery, caught up with a 
motorcycle-riding classmate from Southwestern High School and com-
miserated with residents about broken streetlights and the construc-
tion of a bridge across the Detroit River into Canada.
No one asked Tlaib about religion, which was present but invisible, like 
the cool water she thought about but didn’t sip because she was fast-
ing for Ramadan.
“It’s not about just being out there and flaunting your faith,” said Tlaib, 
41. “I always tell people that I’m exposing Islam in such a pivotal way, 
an impactful way, through public service.”
Tlaib is one of many American Muslims talking about public service 
these days. More than 90 are running for office, from local school 
boards to the US Senate, as part of a “blue wave” of Democrats. At 
least five of the candidates for Congress are women.
A perfect storm of progressive anti-Trumpism
People who follow religion and politics put Tlaib in the top tier of Mus-
lim American candidates, saying she has as much chance as anyone to 
break one of the last religious barriers in Congress.
The eldest daughter of Palestinian immigrants, Tlaib was already the 
first Muslim woman in Michigan’s Legislature, where she served 2008-
2014, before reaching term limits. She’s now an attorney and advocate 
at the Sugar Law Center for Economic and Social Justice.
If you squint, it’s possible to see Tlaib’s campaign as the confluence of 
two midterm meta-narratives: the surge of Muslim democrats running 
for office meets the year of the women, a perfect storm of progressive 
anti-Trumpism.
Like Alexandria Ocasio-Cortez, a political newcomer in New York who 
shocked the establishment by beating a prominent Democrat in the 
party’s primary last month, Tlaib is taking an “aggressive and direct” 
approach to campaigning.
“We are basically running the same campaign, with the same platform 
and with a very similar candidate,” said Andy Goddeeris, Tlaib’s cam-
paign manager. Both campaigns describe themselves as unabashedly 
progressive, and, rather than blanketing the airwaves with ads, have 
taken their message directly to tens of thousands of voters, meeting 
them on the streets of Detroit or a New York subway station.
But neat narratives rarely match political reality.
Several of Tlaib’s Democratic opponents are themselves accomplished 
women. And while Tlaib doesn’t shy away from talking about her faith, 
it’s not a big part of her pitch to her voters. Many Michigan Muslims 
live in Dearborn and Hamtramck, outside of the 13th Congressional 
District.
And it will take more than a meta-narrative to beat the other Demo-
crats vying to replace former Rep. John Conyers, who served in Con-
gress for more than 50 years.
Which is why Tlaib knocked on doors all through a scorching June day, 
and returned to her campaign office late in the afternoon, looking like 
she had a pound of sand in her shoes.
Her one respite from the heat: a squirt-gun battle with a young aide 
named Andy.
Starting at the ground floor
The people who argue that Tlaib may be the first Muslim woman elect-

ed to Congress usually make the following points:
One, Tlaib raised more than $570,000 in the first quarter of 2018, stag-
gering political observers and easily winning the money race among 
her opponents. Goddeeris, her campaign manager, said he expects 
Tlaib to raise a similar amount in the second quarter.
Secondly, many in 13th District already know Tlaib’s name, since she 
was raised in the area and represented parts of it during her three 
terms in the Michigan Legislature.
“She’s a perfect example of how to systematically build political pow-
er,” said Zaki Barzinji, the White House liaison to American Muslims 
under former President Barack Obama. “She’s not just jumping into 
a congressional race out of nowhere, she literally spent more than a 
decade working her way up.”
“It’s a lesson I wish our broader American Muslim community would 
learn,” Barzinji continued, “because many folks get frustrated that we 
don’t have representation at the highest levels of politics and govern-
ment, when we rarely put in the effort to start at the ground floor and 
work our way up.”
The third reason people argue that Tlaib could be the first Muslim 
woman in Congress has little to do with her. Michigan’s primary is Au-
gust 7 and Republicans will no field a candidate in the general election. 
If Tlaib wins the primary, in all likelihood, she wins the congressional 
seat. That gives Tlaib an edge against other strong Muslim American 
female candidates in other races across the country.
That includes women like Ilhan Omar, who is running to fill Rep. Keith 
Ellison’s seat. Ellison is leaving Congress in order to run for attorney 
general in Minnesota. Indiana’s Andre Carson is the only other Mus-
lim currently serving in Congress. Minnesota’s Democratic primary is a 
week later than Michigan’s and Omar will have a Republican opponent 
in the general election.
The other Muslim women running for Congress are Fayrouz Saad, in 
Michigan’s 11th District; Tahirah Amatul-Wadud in Massachusetts’ 1st 
District, and Deedra Abboud, who is running for the Senate in Arizona.
Hoda Hawa, director of policy and advocacy at the Muslim Public Af-
fairs Council, said Omar and Tlaib are the most likely to become the 
first Muslim women in Congress.
“They’ve both run for office before and won. They know how to get 

elected,” Hawa said. (MPAC does not endorse political candidates.)
Running against Detroit’s establishment

But before Tlaib can start planning for Washington, she has to beat a 
field of quality Democratic candidates, said David Dulio, chairman of 
the political science department at Oakland University in Rochester, 
Michigan. The congressional seat had been held by Conyers before he 
resigned in December amid allegations of sexual harassment.
Ian Conyers, the former congressman’s grandnephew and a Michigan 
state senator, is running to fill the seat, as is Brenda Jones, the presi-
dent of Detroit’s City Council, and Bill Wild, the mayor of Westland, a 
small city in the district.
“There are so many quality candidates, and each brings different 
things to the table. Not much would surprise me,” Dulio said. “Rashida 
Tlaib could certainly win this race.”
Beating Jones, though, entails defeating much of Detroit’s Democratic 
establishment. The city’s mayor, four fellow city council members, as 
well as powerful pastors and unions are backing Jones.
Tlaib, meanwhile, has run to the left of Jones and the other Demo-
crats, touting her experience as a lawmaker and public interest lawyer 
battling big companies over pollution. She’s been endorsed by the par-
ty’s progressive wing, including People for Bernie, filmmaker Michael 
Moore, and Justice for Democrats, the group that backed Ocasio-Cor-
tez in her upset win in New York last month.
Before many people had heard of Ocasio-Cortez, Tlaib was already 
watching from afar, showing a reporter the New Yorker’s campaign 
video last month.
“Rashida sees a lot of herself in Alexandria Ocasio-Cortez,” said God-
deeris, the campaign manager.
“We feel like we are part of this wave that’s coming: unapologetically 
progressive people who are unafraid of taking on the Democratic es-
tablishment.”
‘Our children are struggling’
Like many Democratic candidates, Tlaib hasn’t been shy about taking 
aim at President Donald Trump. She calls his election the “bat signal” 
that provoked many progressive women to run for office.
Two years ago, Tlaib was arrested for disrupting a Trump speech in 
downtown Detroit, where she shouted at him that “our kids deserve 
better” and encouraged him to read the Constitution.
Tlaib dusted off her bullhorn last week to protest the Supreme Court’s 
decision to uphold the President’s travel ban on several Muslim-major-
ity countries. A local news report showed Tlaib breaking up a spat be-
tween protesters and onlookers.
In public, Tlaib struck a combative tone on the Supreme Court deci-
sion, saying she’ll introduce legislation to repeal it if she’s elected to 
Congress.
But privately, Tlaib said the anti-Muslim rhetoric coming from some 
politicians and the media has taken a toll on her family. A mother of 
two boys, who are 6 and 12, Tlaib tells a story about seeing a political 
cartoon of a skeleton in a Nazi uniform saying «Allahu Akbar,” the Is-
lamic incantation that means “God is great.”
One of her sons heard Tlaib talking about the cartoon and said, 
“Mama, don’t worry, if anybody asks if I’m Muslim I will lie and tell 
them I’m not.”
Tlaib said every time she tells that story to Muslim audiences, a few 
women approach her afterward and share similar experiences.
“I think there’s a sense that we’ve worked so hard, but our children 
are struggling,” Tlaib said, her eyes tearing. “It’s very painful. And so 
people tell me, ‘You gotta win, ‘cause if you win, then our kids can see 
that we belong.’”

* CNN Religion Editor

Cnn: Rashida Tlaib She Could Be The First Muslim 
Woman In Congress. She Has To Defeat Detroit’s 
Democratic Establishment First
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Hamtramck Kitchenware
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313-462-4916

Amazing Collection Of Gifts
Gives A Great Look To Your Home

10034 Joseph Campau Hamtramck, MI 48212

Large Selection of Kitchen Utensils & pots

Lunch Boxes
Bathroom Sets

Royal Thermos

Winter Blanket
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Open 7 Days A Week

10am-11pm

A-    AST

2744 W DAVISON ST
DETROIT, MI 48238

TEL:313-722-2888
FAX: 313-722-0999

Email: info@afastautoglass.com
www.afastautoglass.com

WE PAY YOUR INSURANCE DEDUCTIBLES

We’ll Come To You

WINDSHIELD - DOOR & BACK GLASS - POWER WINDOW REGULATOR - CHIP REPAIR

AUTO GLASS

BEST PRICE IN TOWN

MOBILE SERVICE
FOR AUTO

HOME & BUSINESS

TINTED
WINDOWS

BEFORE

AFTER

OPEN 6 DAYS
MON-SAT
8AM-6PM
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■ العربي األمريكي اليوم : هل لنا أن نعرف من هو حسن جابر ؟

 ببساطة ولدت يف لبنان وأمضيت 17 عاما من عمري هناك ، بعد هذه املرحلة 
وبسبب الحرب االهلية غادرت لبنان مهاجرا اىل الواليات املتحدة االمريكية وكنت 

محظوظا الن والدي يحمل جنسية البلد املذكور ، فضال عن أن جدي أيضا يحمل 
الجنسية ، وكان السبب الرئييس ملغادرة لبنان هو الحرب االهلية التي دارت رحاها 

منتصف سبعينيات القرن املنرصم ، حيث تركت آثارها السلبية عىل املجتمع 
اللبناني من الناحية الفكرية واالخالقية واالجتماعية . والبد من االشارة أيضا 

أن العالم العربي بشكل عام كان ومايزال يمر بصعوبات بالغة بسبب الرصاعات 
والنزاعات وإنعدام مبدأ العدالة االجتماعية االمر الذي نتج عنه هجرات متتالية 

عرب حقب زمنية مختلفة ، ويف الواليات االمريكية بدأت فصال جديدا من حياتي 
العلمية واملهنية حيث درست االقتصاد وعلوم أخرى وكانت بداية مسريتي املهنية 

حينما إخرتت أن أكون متطوعا للعمل يف أول مؤسسة عربية تعمل يف شمال أمريكا 
وكان ذلك يف العام 1978 اىل جانب عدد قليل من الزمالء وأبرزهم إسماعيل أحمد 

حيث كنا نعمل يف ذلك الوقت 24 ساعة وكنا نواجه الكثري من الصعوبات منها شح 
املوارد وقلة الدعم والتخصيصات املالية يف الوقت الذي كنا نشهد فيه قدوم موجات 

من املهاجرين من العالم العربي جراء الحروب والنزاعات الحاصلة يف بقاع من 
عاملنا العربي ، وكان عملنا يعتمد بشكل أسايس عىل التربعات الشخصية التي 

يقدمها الناس من أبناء الجالية التي تذكرنا بما كان يفعله الجار لجاره يف بلداننا 

االم حيث يقدم املساعدة للقادمني الجدد يف املنطقة التي يقطن . 

■ العربي االمريكي اليوم : مالذي جعل حسن جابر يتطوع آنذاك 
للعمل يف هذه املؤسسة التي لم تظهر لها أي عالمات مطمئنة وتبدو 

مآالت سقوطها أكر من مآالت نجاحها يف مجتمع عربي ال يؤمن بالعمل 
املؤسساتي ، وهو الشاب املتعلم الذي بإمكانه الحصول عى فرصة عمل 

جيدة  يف مكان اخر ، ما هي الفكرة التي جعلتك تلتحق باملرشوع ؟

كانت الخطوة حينذاك تنطوي عىل قدر كبري من املغامرة لكن الدافع االسايس الذي 
دفعني للعمل بشكل تطوعي هو حجم املأساة االنسانية التي يمر بها املهاجر 

العربي حيث كان الدعم الحكومي لهم غائبا فالنظرة الحكومية كانت قارصة وتعترب 
هؤالء املهاجرين عامال سلبيا من شأنه زيادة العبئ اىل جانب أن وجودهم يف 

الواليات املتحدة غري مرغوب فيه، باالضافة اىل أن الوضع االقتصادي يف الواليات 
املتحدة كان سيئا وقد قمنا بإجراء إحصاء بسيط وكانت االحصائيات تشري بأن ما 

نسبته 40 باملئة من املهاجرين يعانون من البطالة
كما تشري االحصاءات آنذاك بأن 30 باملئة يعانون مشكالت نفسية ومن الفقر وإزاء 
هذه املاساة كان البد من جهة تقف اىل جانب هذا الرعيل من املهاجرين الذين كانوا 

يف حالة يرثى لها بكل املعايري ، فإخرتت العمل بشكل تطوعي للوقوف مع املهاجرين 
العرب الجدد يف عملية تأهليهم مهنيا واملساعدة يف تطبيع أوضاعهم املهنية . 

■ إذن كان هدفكم إنساني يف املقام األول يركز عى فكرة كيفية بناء 
مجتمع جديد بمعاير إيجابية ، كيف تغلبتم عى العقبات التي 

واجهتموها من خالل تعاملكم مع موجات من املهاجرين يغلب عليهم 
التباين الثقايف والفكري ، فقد شهدت الساحة االغرابية قدوم أفواج 

متنوعة بعضهم جاء من بقاع حروب والبعض البعض جاء من خلفيات 
أخرى ؟

 كانت املهمة صعبة وشاقة أن تعيد بناء مجتمع عىل أسس ومعايري جديدة من 
شأنها إخراج تلك الجاليات العربية من حالة التقوقع واالنغالق عىل نفسها ، فقد 

كان لسان حال جاليتنا العربية ييش بحالة من االنكفاء حيث كل جالية تحاول 
أن تكون بعيدة عن الجاليات االخرى ، ولكننا قمنا بالتصدي لهذه الظاهرة من 

خالل إكتشاف العوامل املشرتكة والعمل عىل تفعيلها السيما أن معظم املهاجرين 
قَِدموا من خلفيات قروية وقبلية، فكان من الصعوبة بمكان أن يتم إقناعهم بالطرح 

الجديد الجامع الذي ينطلق من فكرة االنصاف والعدل واملساواة كبديل لالفكار 
التي سيطرت ومازالت هي السائدة عىل مجتمعاتهم هناك ، االمر الذي أدى اىل 

إنتاج كل هذه الكوارث التي يمر بها عاملنا العربي . كانت هناك صعوبات جمة يف 
املرحلة االوىل وكان عمل املركز منحرصا يف مناطق محدودة ويتم عرب مجموعات 

عمل محدودة جدا يف ) ديكس ( أو يف أطراف محدودة ، ولكن بالتدريج تطور 
العمل وإتسع نطاقه وكانت أهم مخرجاته هو تفاعل الناس مع أداء املركز ، ومع 

حســن جابر مدير المركز العربــي للخدمات االقتصادية 
واالجتماعيــة ) أكســس ( للعربي االمريكي اليوم :

نسعى إلى إيصال 
صوت المواطن 

العربي االمريكي 
لمراكز صنع القرار 

في واشنطن
حاوره / رئيس التحرير

تزخـــر الجاليـــة العربيـــة بالعديـــد مـــن الكفـــاءات املهنيـــة والعلميـــة التـــي ســـاهمت يف صنـــع الكثـــر مـــن نجاحـــات الجاليـــة العربيـــة االمريكيـــة مـــن خـــالل العمـــل 
املؤسســـاتي الناجـــح وتبنـــي فلســـفة جديـــدة قائمـــة عـــى تفعيـــل طاقـــات الجاليـــة املختلفـــة لخلـــق مجتمـــع ناجـــح متميـــز متســـامح ، ومتصالـــح مـــع نفســـه . 

ـــة يف  ـــة العربي ـــرة الجالي ـــم مس ـــاهم يف دع ـــة ليس ـــم واملعرف ـــرب العل ـــه ع ـــرة نجاح ـــج مس ـــذي نس ـــر ال ـــي املهاج ـــل العرب ـــن الجي ـــرواد م ـــك ال ـــرز أولئ ـــد اب ـــر أح ـــن جاب حس
ـــه . ـــات جاليت ـــدرات وإمكاني ـــان بق ـــاد وااليم ـــل الج ـــن العم ـــة م ـــرب رحل ـــدة ع ـــات املتح الوالي

مجلة العربي االمريكي إلتقت مع حسن جابر مدير املركز العربي للخدمات يف ديربورن فكان هذا الحوار : 
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مرور الوقت أصبح أبناء الجالية العربية يدركون أن املركز مخلص يف خدمة 
الناس وجاد يف محاولته بناء مجتمع أفضل وأن املركز يمثل جانبا من جوانب 
الفكر العربي يف صورته املرشقة للمستقبل ، والبد من االشارة ايضا  بأن املركز 

بوصفه مؤسسة التتبنى مبدأ الشخصنة بل أن سياق عملها يعتمد عىل 
املفهوم املؤسساتي وقد يكون هذا املبدأ هو أحد أسباب نجاح املركز ، فالفكر 

الذي جاء به املركز يستوعب جميع االطراف بمختلف تبايناتها وتناقضاتها 
وتنوعها ، فهو فكر قائم عىل االنصاف واملوضوعية والخدمة املخلصة للناس 

والشك ان هذا العامل أكسبنا مزيدا من الرشعية ، فاملركز ال يقوم عىل فكرة 
الزعامة بل عىل بناء عمل مؤسساتي متكامل وهذا جعلنا نتطور من مرحلة 

اىل أخرى ونحقق النجاح . 

■ بعد مرور 47 عاما عى والدة املركز وبعد رحلة من املخاضات 
التي مررت بها هل أنتم راضون عى مسرة عمل املركز أم أن تلك 

املسرة كان باالمكان أن تكون أفضل مما هي عليه اآلن ، إذا ما عرفنا 
أنكم تديرون مركزا هو االهم الذي ُيعنى بالجالية العربية يف شمال 

أمريكا ؟

 يمكنني القول بأن املركز حقق نجاحا إستثنائيا ، فأنت تعلم بأن الجالية 
العربية ناجحة ولكن كأشخاص ، لكن حني تُقِدم عىل صناعة النجاح من 
خالل مفهوم الجماعة وضمن عمل املؤسسات يكون النجاح صعبا ، لكن 

بالنسبة لتجربتنا مع املركز فيمكن القول بأن لديه أكرث من 100 برنامج يف 
قطاعات مختلفة ويقابل حوايل 70 ألف من املراجعني سنويا 

■ هل لك أن تُسمي بعضا من تلك الربامج التي يقدمها املركز  ؟

هناك برنامج ُيعنى بالصحة النفسية حيث يوجد متخصصون بالصحة 
النفسية من أطباء ومعالجني ولديهم العديد من املهارات والخربات ويحملون 
مؤهالت علمية متميزة ويجيدون اللغتني العربية واالنجليزية واليوجد منهم 
سوى يف والية ميشيغن ، كما يوجد لدى املركز برنامج ُيعنى بالتأهيل املهني 
الذي تقع عاىل عاتقه مهمة إعداد عنارص تجيد مهارات مهنية معينة قادرة 

عىل الدخول يف سوق العمل حيث تتسلح بالخربة واملهارة واملعرفة ، كما يوجد 
لدى املركز برنامج تعليمي درايس يقدم حوايل 700 ألف ساعة دراسية ألكرث 

من 2200 طالب يف 28 مدرسة يف مدينة ديرتويت وضواحيها ، فضال عن وجود 
برامج تُعنى بالخدمات االجتماعية .

■ وماذا عن الثقافة ، هل هناك أي دور يمكن أن يلعبه مركز بهذا 
الحجم كاملركز العربي للخدمات ؟

نعتقد أن املتحف العربي االمريكي بداية يف هذه الطريق الذي يعد مؤسسة 
إستثنائية يف العالم كونه يؤرخ لتاريخ الهجرة العربية االمريكية لحياة العرب 

االمريكيني وأبرز ما قدموه من إضافة للمجتمع االمريكي وذلك يتم للمرة االوىل 
من خالل عمل املتحف املذكور . 

■ ولكن من يدير املتحف هو شخص أمريكي ونحن بحاجة اىل 
شخص أو كادر ملم بالروح العربية السيما إننا كجالية عربية 

نتعرض اىل هجمة ثقافية وإعالمية ، وإنني أرى أن شخصاً مثل 
حسن جابر يملك رؤيا البد من أن يعمل عى إسراتجية ثقافية 

أعمق ، حيث نحن كجالية عربية ال نرى أفالما تنتج ، وال طباعة 
للكتب والدعم لصحافة عربية امريكية ، هل هناك موانع معينة 

أو قلة كفاءات تحول دون امليض قدما بمهمة تفعيل وتطوير قطاع 
الثقافة العربية املهجرية للدفاع عن هويتنا بشكل إيجابي وسط 

هذه الهجمة التي نتعرض لها ؟

 الحقيقة أنت أثرت موضوعا مهما جدا هناك قدرات هائلة يف الجالية العربية 
يف مجال الثقافة واالعالم والفنون ، وبالتأكيد أن املتحف العربي االمريكي هو 

مؤسسة من املؤسسات املحرتمة التي تمثل النافذة التي تعكس شذرات من 
الذاكرة العربية املهجرية عىل مستوى االرشفة والـتأرخة ، لكن أعتقد ان مازال 

ثمة ثغرات عديدة ألننا كعرب وأمريكيني مازلنا نحاول التعرف عىل هويتنا 
وتاريخنا ، لنتمكن من إعادة بناء ثقافتنا بعد التلوث الذي أصابها والهجمة 

التي تتعرض لها الثقافة العربية واالسالمية  االن داخل الواليات املتحدة 
والشك أن املواجهة صعبة والتحدي كبري يف الدفاع عن الهوية العربية ، كما 

أن تعدد وإختالف املطالب للجاليات العربية يف هذا االطار يزيد من حجم 
التحديات فالذين ولدوا هنا من املهاجرين لديهم رؤى تختلف عن غريهم ، 
وكل فئة لديها مطالب مختلفة وهكذا ، ويف االتجاه أعتقد أنه ورغم النجاح 

الذي حققه املتحف إال ان هناك إخفاقات يمكن التغلب عليها ، ويف معرض 
الحديث عن الجهود الثقافية فقد قمنا يف العام املنرصم بتنظيم 4 معارض 

تشكيلية متجولة تنوعت موضوعاتها الفنية والفكرية وارتكزت عىل ثيمات 
إنسانية حيث حاكت هذه املعارض جوانب من معاناة الالجئني ، وحياة العرب 

االمريكيني يف نيويورك إبان فرتة الهجرات االوىل التي شهدت قدوم طالئع 
املهاجرين العرب يف موجاتها االوىل حيث كانت نيويورك مركز الجالية العربية 

ومصدر نهضتها ، ويف ذات السياق قمنا بتنظيم ستة معارض تشكيلية 
متجولة شهدت زيارة 400 ألف زائر وإتسمت موضوعاتها بالتنوع ، ورغم أن 

صغر حجم املتحف وإمكانياته املتواضعة اال أن تأثريه جيد بما طرحه من 
نتاجات لتعزيز قيم هويتنا وثقافتنا العربية التي باتت معرضة للتشويه يف 

ظل الهجمة القائمة وبإمكاننا العمل  عىل بناء ثقافة املستقبل وهذا بحاجة 
لجهود أوسع وإمكانيات أكرب . 

■ يقود املتحف مواطن أمريكي وله كل االحرام والتقدير ملا يقوم 
به من جهود لخدمة املتحف ، لكن هل تعتقد أن هذا الشخص لديه 
االملام الكايف بالروح العربية ، ويف تصوري أن املتحف يجب أن ُيدار 

عرب شخص عرب من ذوي الخربة والخلفية الثقافية االبداعية وأن 
يكون قريبا من الروح العربية ، فالتعبر عن الهوية الثقافية يحتاج 

اىل عمق معريف وأدوات ثقافية معربة قادرة عى إيصال الفكرة لآلخر 
؟

 أرى أنه من الرضوري أن يدير املتحف شخص من ذوي االصول العربية 
ويحمل خلفية ثقافية عربية عميقة وان يملك إيمانا بالثقافة العربية والبد 

من أن مستوعبا لثقافة العرب االمريكيني ألنه سيمثل هذه الثقافة والتاريخ ، 
وفيما يتعلق بالشخص الذي يدير املتحف اآلن فهو من أصول عربية وينتمي 

اىل الجيل الثالث الذي ولد يف أمريكا ،وقبله كانت د. عنان التي قامت بتأسيس 
املتحف وأنا أوافقك الرأي فالثقافة العربية وتنوعها وغناها من العوامل التي 

تتطلب وجود فريق عمل نوعي ومغامر قادر عىل استيعاب ذلك التنوع الثقايف 
وإستيعاب ثقافة العرب االمريكيني .

■ هناك مشكلة تتمثل يف أننا مازلنا ال نؤمن ببعض عى سبيل املثال 
ال نستطيع القول شكرا عى منجز قام به أحدنا ، هل يمكنك تسليط 

الضوء عى الرواد عى سبيل املثال عرب رشيط وثائقي ؟

بالتأكيد هذا يعد من االولويات لنؤرخ لنا كأمريكيني عرب بمختلف االجيال 
، اىل جانب هذا العامل بدأت اآلن تطفو عىل السطح قصة االديان التي باتت 

توظف إعالميا وسياسيا . 

■ مجلة العربي االمريكي : وعى سبيل املثال يمكن تصوير هذا 
اللقاء تلفزيونيا ويتم بثه عى )اليوتيوب( ليس فقط لحسن جابر 
ولكن آلخرين أيضا ساهموا اىل جانب حسن جابر يف تشكيل مسرة 

الجالية العربية يف ميشيغن ، ويف هذا السياق هل تشعر بعدم تقدير 
من بعض أبناء الجالية إزاء ما قدمتموه ؟

 هذه الظاهرة لالسف موجودة يف جاليتنا العربية ، بيد إننا مرصين عىل 
االستمرار يف بناء مجتمع يتخطى الفشل وجميع الرتسبات الناجمة عن 

الحروب االهلية والرصاعات ونؤسس ملرحلة إيجابية 
، ونحن خالل مسريتنا نحقق أحيانا تقدما 

جيدا ونخطو اىل االمام وأحيانا تعرتي 
مسرية عملنا بعض العرثات فنعود 

خطوتني اىل الوراء ولكن االهم 
أننا نميض يف هذه املسرية 

بأيمان كبري بقدرات 
الجيل العربي االمريكي 

الصاعد الذي 
أعتقد أنه سيكون 

االكرث تأهيال من 
الناحية االكاديمية 
واملهارية والثقافية 

وأكرث إندماجا يف 
املجتمع االمريكي 
وأكرث إنسجاما مع 

أنفسهم وأكرث فهما 
ملا يجري يف العالم من 
رصاعات ، حيث أنهم 

يراقبوا ما يجري بعني 
موضوعية . ويمكنني القول 

بأنهم سيمتلكون مهارات 
القيادة الناجحة وسيكونون مثال 
جيدا للعرب االمريكيني ، وبنظرة 

رسيعة لرحلة املهاجرين العرب المريكا 
وعرب قرنني من الزمان لم يبق العرب بمعزل عن 

مسرية النهضة االمريكية بشكل عام ، وتجىل حضورهم يف العديد من االروقة 
ولعل وجود أسماء مئات املدن االمريكية التي أطلق عليها أسماء عربية خري 

دليل عىل الحضور العربي املهجري يف املجتمع االمريكي ، وتجدر االشارة 
اىل أن الحقيقة التاريخية تقول وفقا إلحصاء أجرته مؤسسات أمريكية 

متخصصة بأن 30 باملئة من الذين أتوا بصفة ) عبيد ، رقيق ( من شمال 
أفريقيا والعالم العربي وأفريقيا  كانوا من أصول عربية ومسلمة هؤالء 

ساهموا يف بناء أمريكا ما يدل عىل عراقة وجود االسالم والعرب يف هذه البالد 
، وقد أثبتت التجربة بأن املهاجر العربي حينما تمنحه الحد األدنى من 

االمكانيات قادر عىل تحقيق منجز يعكس قيادة ناضجة ، والسؤال الذي 
يطرح نفسه هو كيف نؤمن املوارد االساسية والحد االدنى من التعليم كي 
نحقق نتائج فاعلة يف مجاالت متنوعة . وهذا ال يمنع أن ثمة خالفات هنا 
وهناك مازالت قائمة ولكن مازلنا نركز عىل العوامل التي من شأنها إنتاج 

مجتمع ناجح وقوي .

■ حينما نتحدث عن موجات املهاجرين الجدد من اليمن ، سوريا 
، العراق ، لبنان الذين يواجهون رشوطا قاسية خالل محاولتهم 

الولوج يف سوق العمل ، أفاجأ أحيانا حينما أرى بعض االطباء من 
املهاجرين العرب يبحثون عن عمل يف مطاعم أو ما شاكل ذلك أو 
نرى بروفيسورا وعميد كلية الطب يف إحدى املدن العربية ويأتي 

هنا ويعمل يف التمريض وتتكرر الحاالت مع الكثر من الكفاءات 
العربية املهاجرة ، هل ثمة محاوالت أو دور يلعبه املركز ملعالجة هذا 

امللف مع  سلطات والية ميشيغن ؟

كان 
لسان حال 
جاليتنا العربية 

يشي بحالة من االنكفاء 
حيث كل جالية تحاول أن 
تكون بعيدة عن الجاليات 

االخرى ، ولكننا قمنا بالتصدي 
لهذه الظاهرة من خالل إكتشاف 

العوامل المشتركة والعمل 
على تفعيلها السيما أن معظم 

المهاجرين َقِدموا من خلفيات 
قروية وقبلية،

حوار العدد
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 الحقيقة هناك نقاشات مستمرة والية ميشيغن عرب دائرة منح الرخص ) ديبارمنت 
اليسنز ( والحديث مستمر معهم منذ سنتني حول إمكانية إستثمار الكفاءات 

العلمية املهاجرة واالستفادة من قبل الوالية السيما ان االخرية بحاجة لهؤالء من 
) أطباء ، مهندسني ( وهناك بالفعل مراجعة من قبل الجهات املختصة بالوالية 

يف محاولة لتهيئة هذه الكفاءات بحسب املعايري االمريكية املهنية والعلمية 
حيث يجري الحديث عن تأمني بعض املنح لهم بهدف القيام بمعادلة شهاداتهم 

االكاديمية والدخول يف االختبارات املطلوبة لغرض تطبيع أوضاعهم املهنية 
واملهارية للولوج يف سوق العمل . وتوجد الكثري من الكفاءات العربية املهاجرة التي 
مرت بتلك الظروف القاهرة زمن هذه النماذج هو طبيب جراح وهو من سوريا واجه 

ظروفا يف سوريا بسبب الحرب الدائرة حيث دمر املركز الصحي الذي كان يديره 
وخرج هو وعائلته بسالم وحني وصل اىل هنا عمل مساعدا النه لم يتمكن من 
تحقيق الرشوط الصعبة التي تفرضها حكومة الوالية علما أن عمره يناهز 65 

عاما وله من الخربة الكثري فضال عن نيله شهادات دولية ، بينما لو كان 
يف بلد عربي ملا واجه هذه الرشوط الصعبة فقط سيخضع إلختبار 

إداري سيكون كافيا لدخوله عالم الطب . 

■ نعود اىل الحديث عن االعالم االمريكي نحن يف 
مجلة العربي االمريكي اليوم ، نرى أن جاليتنا 

ناجحة يف االقتصاد واملال وهذا يشء جيد فاملال 
عصب الحياة ، ولكن ال أرى إهتماما يف موضوعة 

االعالم يف ميشيغن ، اليس من الوارد أن تنظموا 
ورشة عمل لتقريب الرؤى وعن كيفية دعم هذا 

االعالم حتى يبقى حيا وال يندثر بسبب املعوقات 
االقتصادية الصعبة التي تواجهه ، وكيف تنظر 
اىل االعالم العربي االمريكي ، هل تشعر بأنك يف 

مجتمع قادر عى صنع ثقافة ؟

 البد لنا أن نفهم أننا كمؤسسة ناجحة ليس يف ميشيغن بل 
لدينا عالقات جيدة مع واليات أخرى ، وفيما يتعلق يف االعالم 

فالجهد البد أن يكون محليا ونحن بإمكاننا تقديم الدعم ألي مرشوع 
إعالمي يملك رشوط نجاحه ، بيد إننا البد ان نقر بصعوبة املشهد االعالمي 

الدويل يف ظل تأثري وسائل التواصل االجتماعي أو ما يسمى ) السوشيل ميديا ( 
التي باتت لها التأثري االكرب يف صناعة الراي العام نظرا لحجم مستويات التفاعل 

التي تحدث عىل منصاتها االلكرتونية فضال عن ما بات ُيعرف ب)الديجتل( اىل 
جانب وجود الديمقراطية يف طرح االرآء ، وأصبحت املؤسسات االعالمية املعروفة 

تأريخيا كـ ) الواشنطن بوست ( ، ) النيويرك تايمز ( ، ومجلة ) التايمز ( أصبحت 
هذه املؤسسات الصحفية تعاني من مزاحمة وسائل التواصل االجتماعي لها . 

تبقى مسألة واحدة فقط هو ما يسمى باالعالم اإلثني أو املحيل الذي يمثل صوت 
كل جالية ، وبتقديري البد لإلعالميني العرب من لعب دور مؤثر يف صياغة الرسالة 
االعالمية املؤثرة لآلخر ومن جهتنا فقد نظمنا مؤتمرا يف العام املايض حرضه حوايل 

500 من العرب االمريكيني تختلف خلفياتهم املهنية بني ناشط ، ومستثمر ، بني 
من يعمل يف قطاعات مختلفة ويملك من الخربات والكفاءات الجيدة ، ومن خالل 

املؤتمر حاولنا التقريب بينهم لخلق حالة من التكامل بني من يحمل مرشوعا 
متكامال قابال للتنفيذ وبني من يملك رأس املال ليساهم يف تنفيذ تلك املرشوعات 
التي تخدم الجالية العربية وهذا يخدث ألول مرة أن ُينَظم مؤتمر من هذا النوع ، 

والذي أريد قوله أن اإلمكانيات موجودة لكننا بحاجة اىل تفعيل القدرات واليمكن أن 
نكون البديل عنها ولكن يمكننا أن نكون الطرف الداعم لها . 

■  الشباب العربي االمريكي اآلن يواجه بعض التحديات مثل املخدرات 
، التسيب من املدارس ، إرتكاب جنح قانونية ، هروب شباب وشابات ، 
كيف تواجهون مثل هذه املشكالت البنيوية وعى سبيل املثال ال نرى 

منظمة تعمل ملكافحة املخدرات ؟

 يف الواقع لدينا هذه املشكلة وأود أن أطلعك عىل نمظ العمل للتعاطي مع هذا 
املوضوع املهم ، حيث ال يخفى عىل أحد أن موجة إدمان تعم الواليات املتحدة 

األمركية وبقاع أخرى من العالم ، وبني ما مدته 1 شهر اىل 4 شهور تويف حوايل 19 
شابا عربيا أما بسبب االدمان أو االنتحار ، فاإلدمان ظاهرة موجودة ودوافعها 

مختلفة فهي تنترش يف طبقات إجتماعية متنوعة يف عائالت غنية مثال أو يف 
فئات فقرية وبني طبقة املسنني ألحيانا وغري املسنني يف أحيان أخرى ويف أماكن 
جغرافية مختلفة ، وعىل هذا الصعيد لدينا مؤسسة إسمها )أيرس( تعمل عىل 

مكافحة االدمان ويعمل فيها لفيف من الصيدالنيني وبعض العنارص االخرى 
ويوجد لديهم برنامج للتصدي لهذا الظاهرة التي تسبب أحيانا بعض التعامالت 

االجرائية يف إسترشائها مثل رصف وصفات الدواء التي تتضمن حبوبا فيها قدر 
من املواد املخدرة وعىل سبيل املثال )مؤسسة طبية كربى يف ميتشغان ( قامت 
برصف وصفات دوائية وصلت اىل ما نسبته 11 مليون وصفة يف الوالية تحتوي 
هذه الوصفات عىل حبوب مخدرة ، االمر الذي يعكس أزمة أخالقية يف املجتمع 

فاملؤسسات الصحية واملعنية بصناعة الدواء تكرتث فقط بعملية زيادة األرباح عىل 
حساب الصحة العامة للمجتمع  فضال عن وجود ثقافة شائعة يف الواليات املتحدة 

مفادها أن املواطن االمريكي غري مستعد لتحمل الوجع الناجم من أي حالة مرضية 
االمر الذي يساهم وصف االدوية ذات التأثري املخدر . 

■  أال يوجد جهة رقابية عى هذا النوع من التعامالت ، علما أن ما 
يؤسف هو تورط بعض األطباء من الجالية العربية يف تلك التعامالت لم 

يكونوا عى قدر األمانة وأثبتوا أنهم »تجار مخدرات« ومكتب التحقيقات 
الفيدرالية ) أف بي آي ( لديه بعض االدلة عى هذه املمارسات وربما 

يوجد مثل هذه املمارسات يف الجاليات االخرى ، وبحسب ما أعتقد 
أنه لو تم التعاون بن أبناء الجالية  اليمنية ، واللبنانية والعراقية 

والفلسطينية عى سبيل املثال ال الحر ، أقول لو أنهم تعاونوا للتصدي 
لهذه الظاهرة فستثمر الجهود نتائج جيدة وعى سبيل املثال يوجد يف 

الجالية اليمنية منظمة تعمل عى 
مكافحة املخدرات ومثلها يف الجالية 

اللبنانية والعراقية وتحت مظلة القانون 
حيث يوجد تعاون بن هذه املنظمات 

وسلطات الوالية ومعظم العاملن من الشباب 
يحتاجون فقط للدعم اللوجستي ؟

 الجالية العربية تبقى هي مصدر الحل وال غريها فالجهد 
البد أن يكون محليا وباإلمكان أن نلعب نحن كمؤسسة دوَر الداعم لعمل هذه 

املنظمات وكذلك دورنا يكمن يف تفعيل دور الجاليات العربية للتعامل بجدية مع 
هذه الظاهرة الخطرية والعمل البد أن يشمل التفاعل امليداني يف األحياء السكنية 

التي يقطنها أبناء الجالية واملدن التي تشهد تواجدا عربيا ، ونحن يف املركز العربي 
نلتقي بإستمرار مع قيادرات تمثل الجاليات العربية ونتبادل وجهات النظر ونقوم 
بالتنسيق مع السلطات لغرض حماية جالياتنا من هذه اآلفة التي تهدد أبناء هذه 

الجاليات . 

■ ما هي خططكم وإستراتيجيتكم القادمة ونصائحكم للشباب العربي 
االمريكي ؟

 نبدأ يف حقيقة االمر بالجيل الجديد فمن املعروف أن نسبة التكاثر السكاني 
يف جيل ما دون 21 عاما هي أكرب نسبة إرتفاع يف املجتمع االمريكي لذا البد لنا 

كمؤسسة أن نركز عىل هذا الجيل يف القضايا املطلبية ، التعليمية ، وتوفري فرص 
العمل لذا فجميع إمكانياتنا تنصب عىل معالجة هذه امللفات التي تهم قطاع 

الشباب . إذا ما عرفنا أن هناك هجمة إستهدفتنا منذ أحداث الحادي عرش من 
سبتمرب للعام 2001 وتضاعفت مع مجيئ إدارة ترامب االمر الذي سبب الكثري من 
العوائق وشكل لنا تحديا لوجودنا كعرب أمريكيني ، حيث نراقب عن كثب خطابه 

السيايس املتشنج ، وتغريداته التي سبب الكثري من ردات الفعل العدائية ضد 
املهاجرين ثم قراره الذي تضمن حظرا للسفر ضد 7 بلدان مسلمة .

 ■ لكن أالترى أن هذا القرار يندرج يف إطار اإلحراز االمني بالدرجة 

االوىل الن هذه الدول التي شملها الحظر تعاني من إندالع حروب أهلية  
ساهمت يف زيادة مستوى التطرف لدى البعض ، وقد يكون هناك من 

املندسن بن صفوف املهاجرين من أولئك املتطرفن ؟

ولكن الحقائق تقول أن 70باملئة من الالجئني واملهاجرين من النساء واالطفال ، وقد 
يوجد ثمة مندس يف صفوف املهاجرين ولكن هذا ال يعني أن يتم إستهداف الجميع 

، ويف خضم الحديث عن سياسة ترامب إزاء املهاجرين فقد الحظنا كيف يصفهم 
بأنهم مجرمني وغري ذلك من االوصاف غري الالئقة ، اىل جانب سعيه لبناء الجدار 

الذي يفصل بني الواليات املتحدة واملكسيك ونحن يتبدى لنا بأن ثمة سياسة 
عدائية تنتهجها إدارة ترامب ضد املهاجرين واالقليات . 

■ ولكننا كعرب البد ان نمتلك اسراتيجية تحدد من خاللها ما لنا 
من حقوق وما علينا من واجبات، ,ان نُحسن إطالق الكالم يف معرض 

الحديث عن اية مشكلة أو قضية تكون الواليات املتحدة طرفا فيها ، فال 
يصح القول من قبل أي عربي مستاء من سياسة أمريكا بأنه يتمنى أن 

تتفوق الصن عى أمريكا أو ما شابه ذلك ألننا يف النهاية نحمل الجنسية 
االمريكية ويجب أن نحرم ما يرتب عى إكتساب صفة املواطنة من 

إحرام للقوانن ومراعاة السياقات الصحيحة يف الحديث عن أي 
موضوع يخص أمريكا ؟

علينا أن نقر بأن ترامب يف النهاية تم إنتخابه من قبل فئات معينة إستساغت 
أجندته وخطابه الشعبوي املوجه ضد املهاجرين ، ومعروف لدى الجميع أن تاريخ 

الواليات املتحدة لالسف يضم بني ثنايا صفحاته الكثري من فصول العنرصية والتمييز 
ضد بعض مكونات املجتمع االمريكي  ، وبالنسبة لبعض العرب الذين يطلقون 

آراءا غري مسؤولة فذلك ألنهم جاءوا من دول عانت الحروب والرصاعات الفئوية 
والطائفية وعانى أهلها االقصاء والتهميش ، ودورنا هو أن تشذيب مجتمع الجالية 

العربية مما علق فيه من مخلفات الحروب ونعيد تأهيله ليكون فعاال ، وليكون صوته 
مسموعا ، واملركز العربي يعد املؤسسة الوحيدة التي تعمل منذ 47 عاما ولديها 

نجاحات وعالقات ومؤسسات ، وكوادر مدربة وعىل درجة عالية من الكفاءة ، والعمل 
اآلن يرتكز عىل تطوير آليات العمل بما يحقق النمو املطلوب وبما يمكننا من إيصال 

صوت العرب االمريكيني اىل واشنطن حيث أروقة صناعة القرار ، ويف هذا الصدد 
تربز مجددا رضورة إنعاش االعالم العربي االمريكي الذي البد ان يكون أولوية ونحن 

بالفعل نتطلع اىل مهمة تطويره ودعمع كي يصبح مؤثرا يف الرأي العام األمريكي ، 
ولعل حصيلة عملنا يف ال47 عاما املنرصمة تجلت يف إننا تمكنا من توسيع دائرة 

عملنا ليتخطى محيط الجالية العربية ويميض قدما اىل ديرتويت ومحطيها االمر 
الذي جعل حكومة الوالية تؤمن بمؤسستنا وتقوم بدعمنا ماليا ، ونحن بدورنا نعتمد 
مبدأ الشفافية يف كل دوالر نستلمه واملبدأ هو أن كل دوالر يدخل ميزانية املركز يجب 

أن يتحول اىل 6 دوالرات ، وأود االشارة اىل أن املركز يتبنى اآلن فكرة إعادة تنشيط 
وإعمار مدينة ديرتويت وضواحيها ، وأن العرب االمريكيني لديهم حوايل 12 مؤسسة 
تجارية تقوم بتشغيل ما يقارب 200 ألف شخص يعمل 

يف هذا املؤسسات وأن ناتج الرضائب لهذه 
املؤسسات يقارب 8 مليار دوالر ، ما يعني 

أن هناك إمكانيات يف جاليتنا العربية 
نحتاج فقط توجيهها بالشكل 
الصحيح بما يخدم أهداف 

الجالية لنحصل عىل دور 
الريادة يف املساهمة بعملية 

التنمية التي تشملها 
والية ميشيغن . وكلمتي 

االخرية ألبناء الجالية هي 
فلنعمل عىل إيجاد معالم 

الوحدة ولنعمل عىل 
تحقيق عنرص التكامل 

ولنهتم بالتعليم واملعرفة 
لنحقق املنجز املرجو .  

علينا 
أن نقر بأن 

ترامب في النهاية 
تم إنتخابه من قبل 

فئات معينة إستساغت 
أجندته وخطابه 

الشعبوي الموجه 
ضد المهاجرين 

حوار العدد
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هناك 
قدرات هائلة 

في الجالية العربية في 
مجال الثقافة واالعالم والفنون 
، وبالتأكيد أن المتحف العربي 

االمريكي هو مؤسسة من المؤسسات 
المحترمة التي تمثل النافذة التي 

تعكس شذرات من الذاكرة العربية 
المهجرية على مستوى 

االرشفة والـتأرخة
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WORLD العالم

وأفاد مسؤولون ودبلوماسيون من اإلمارات وإثيوبيا بأن البلد الخليجي الغني بالنفط 
اكتسب نفوذا متزايدا يف املنطقة يف السنوات القليلة املاضية.

ودخلت اإلمارات العربية املتحدة املنطقة منذ أكرث من عرش سنوات مدفوعة من 
جهة برغبتها يف أن تلعب دورا يف اقتصاد إثيوبيا الذي يحقق نموا، ومن جهة أخرى 
بخشيتها من أن يكتسب خصوم مثل إيران وقطر موطئ قدم لهم يف القرن األفريقي.

ويربز نزوعها نحو تأكيد الذات يف اآلونة األخرية التحوالت الجارية يف القارة، حيث 
تتحدى الصني اآلن القوة التاريخية للدول الغربية وتزداد أهمية دول مثل روسيا 

والربازيل واإلمارات ودول خليجية.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدويل ريم الهاشمي خالل مؤتمر يف واشنطن 

الشهر املايض إن بالدها لعبت دورا متواضعا يف محاولة التوفيق بني البلدين.
لكن دبلوماسيني يف الخليج أبلغا “رويرتز” بأن اإلمارات نسبت لنفسها الفضل خلف 

الستار يف إبرام اتفاق السالم بني اثيوبيا واريرتيا.
وأقر فيتسوم أريجا مدير مكتب رئيس الوزراء اإلثيوبي بعقد اجتماعات مع مسؤولني 

إماراتيني لكنه قال إن زعيمي البلدين هما اللذان أنهيا الحرب.
ولم يكن وزير اإلعالم اإلريرتي يماني قرب مسقل متاحا إلجراء مقابلة عندما زارت 
رويرتز أسمرة الشهر املايض.وتتمتع اإلمارات بنفوذ ال ينازعها فيه أحد تقريبا يف 

إريرتيا منذ ما ال يقل عن عقد.وإريرتيا هي أكرث بلد معزول دبلوماسيا يف أفريقيا، إذ 
فرضت األمم املتحدة عقوبات عليها شملت حظر األسلحة يف 2009 واتهمت الحكومة 

بدعم إسالميني متشددين يف الصومال، وهو اتهام تنفيه أسمرة. 
ويف وقت سابق من هذا العام اجتمعت الوزيرة ريم الهاشمي مع رئيس الوزراء اإلثيوبي 

السابق هاييل مريم ديسالني يف إثيوبيا. وعندما توىل خلفه أبي أحمد السلطة يف 

أبريل نيسان، عززت أبوظبي هذه الجهود. وكان التوقيت حيويا فقد كانت العالقات 
مع الصومال تنهار وكانت اإلمارات تتطلع لرشيك جديد. وقالت إليزابيث ديكنسون 

من مجموعة األزمات الدولية “بعد سنوات من االستثمار يف القوات األمنية الصومالية، 
شهدت اإلمارات تراجع مكاسبها بسبب ما رأت أنه محور نفوذ قطري تركي”.

 وبعد شهر من توليه منصبه زار أبي العاصمة أبوظبي لالجتماع مع ويل العهد الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان. وقال دبلوماسيان يف الخليج إن الزعيم اإلثيوبي الجديد 

عرض الوساطة بني أبوظبي ومقديشو. ويف وقت الحق زار مسؤولون من الهالل األحمر 
اإلماراتي إثيوبيا لبحث مشاريع إغاثة مع أبي. ولعبت هذه الزيارات دورا مكمال لجهود 
واشنطن يف التحرك قدما نحو إصالح العالقات بني إثيوبيا وإريرتيا. وأفاد دبلوماسيون 

يف املنطقة بأن الواليات املتحدة قامت بمساعي دبلوماسية مكوكية ألكرث من عام. 
ويف 2017، زار مسؤولون إريرتيون واشنطن مرتني ثم مرة أخرى هذا العام تاركني رسائل 

نقلتها واشنطن للمسؤولني اإلثيوبيني. ويف أواخر أبريل نيسان من ذلك العام، التقى 
دونالد ياماموتو أكرب مسؤول أمريكي يف الشأن األفريقي يف ذلك الحني، بالرئيس 

اإلريرتي إسياس أفورقي يف أسمرة، يف أول زيارة ملسؤول أمريكي بهذا املستوى خالل 
أكرث من عرشة أعوام، قبل أن يلتقي بأبي يف العاصمة اإلثيوبية.

 ويف ظل وعد بمساعدات مالية من الخليج ودعم واشنطن، اتخذ أبي خطوته.
وقال يف السادس من يونيو حزيران بعد يوم من إعالن ائتالفه الحاكم أنه سينفذ 

اتفاق سالم مع إريرتيا يعود تاريخه إىل عام 2000 “إن جمود املوقف ال يفيد إثيوبيا 
وال إريرتيا”. وأضاف “نحتاج لتسخري كل جهودنا للسالم واملصالحة، وأن نخلص 

أنفسنا من الرصاعات واالنقسامات التافهة، وأن نركز عىل القضاء عىل الفقر”. وبعد 
تسعة أيام، زار الشيخ محمد أديس أبابا برفقة مسؤولني منهم سلطان أحمد الجابر، 

رئيس رشكة النفط اململوكة للدولة يف اإلمارات. اإلمارات تعزز وجودها يف أفريقيا وأعلن 
ويل عهد أبوظبي حزمة دعم قدرها ثالثة مليارات دوالر تتألف من مليار دوالر وديعة 

يف البنك املركزي اإلثيوبي، وتعهد بملياري دوالر يف هيئة استثمارات. وقال مسؤولون 
إثيوبيون إن الوديعة، عالوة عىل عرض من السعودية بتزويد البالد بالوقود ملدة عام 
مع تأجيل الدفع ملدة 12 شهرا، ساعدت يف تخفيف أزمة نقد أجنبي سببت نقصا يف 

األدوية وتباطؤا يف التصنيع. 
وقال سعد عيل شري وزير خارجية منطقة أرض الصومال شبه املستقلة لرويرتز “إن 

عالقة )اإلمارات( الطيبة مع كال الطرفني ساهمت يف إعادة تأسيس العالقة بني إثيوبيا 
وإريرتيا ونرى ذلك أمرا إيجابيا”. يوجد رباط دم وتاريخ بني إثيوبيا وإريرتيا. فقد 

عالقة أبوظبي الطيبة مع أسمرة وأديس أبابا ساهمت في إذابة الجليد

اإلمارات لعبت دورا محوريا في المصالحة 
بين إثيوبيا وإريتريا

ماجي فيك وألكسندر كورنويل
عندما تعانق زعيما إثيوبيا وإريريا يف العاصمة اإلريرية أسمرة الشهر املايض ووعدا بإنهاء حالة الحرب بن بلديهما التي استمرت قرابة عقدين من الزمان ، بدا األمر انفراجا مفاجئا.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويرز أن التقارب بن البلدين كان يف حقيقة األمركان تتويجا ملحادثات جرت عرب قنوات خلفية وغر معلنة ملدة عام.
وأكدت أن القوة املحركة الرئيسية لهذه العملية هي الواليات املتحدة، التي تلعب دورا كبرا يف القرن األفريقي منذ عقود، إال أن املفاجأة وفق نفس املصادر تمثّلت يف الدور الذي لعبته دولة اإلمارات العربية املتحدة .

0032ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم

أغسطس 2018 م - السنة السادسة - العدد: 68
August 2018 - Volume : 6 - Issue :68 

WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET



WORLD العالم

BY S. NATHAN PARK 
The Yemeni refugees who entered South Korea earlier this 
year should have been a nonstory. Only 561 escapees from 
the ongoing Saudi-led war in Yemen made it to Korea’s 
Jeju Province, where 552 applied for asylum, a pittance 
compared to, say, Germany, which handled approximately 
890,000 asylum-seekers in 2015. The Yemeni refugees 
were confined to the island of Jeju, hardly in a position to 
interact with the South Korean population at large, much 
less compete for a job or pose a threat in any way.
Yet the South Korean public reacted to these handful of ref-
ugees with hysteria. The petition to liberal President Moon 
Jae-in demanding the government not accept the refugees 
garnered more than 700,000 signatures—the highest num-
ber since the Blue House opened its online petition system 
in August 2017. The response to the petition highlights the 
problems that South Korea’s liberal government is facing 
as it copes with the legacy of a poisonous conservatism, 
and with the demands of a public that has become acutely 
sensitive to race.
The Moon administration responded swiftly: Although Jeju 
is a tropical island province that allows visa-free entry for 
visitors from most countries in order to promote tourism, 
on June 1, the government added Yemen to the small 
list of countries (including Afghanistan, Iraq, and Kosovo) 
excluded from the policy, effectively prohibiting more Ye-
meni refugees from reaching the country to claim refugee 
status. The government also prohibited the asylum-seekers 
from leaving the island and entering the mainland Korean 
Peninsula.
The response to the Blue House petition, given by Justice 
Minister Park Sang-ki and the Blue House’s new media 
secretary, Chung Hye-seung, on Aug. 1, did reaffirm South 
Korea’s international obligations toward refugees. In the 
video response, Chung reminded the viewers that the Pro-
visional Government of the Republic of Korea, the constitu-
tional precursor to the current South Korean government, 
was a government-in-exile established by Korean refugees 
in Shanghai who had escaped Japanese colonial rule. Park 
affirmed that the Yemeni refugees entered South Korea 
legally. He stated that, contrary to the petition’s extreme 
demands, South Korea has no intention of withdrawing 
from the Convention Relating to the Status of Refugees, the 
international treaty that sets forth basic international obli-
gation toward refugees, nor would it abolish Jeju’s visa-free 
policy. Park also proposed establishing a special tribunal 
for refugees, staffed with area and language experts, as per 
United Nations recommendations.
Yet Park’s response also included concessions to the 
xenophobic hysteria. He said there would be efforts to root 

out “fake refugees” by, for example, testing them for drugs 
and screening them for a criminal record—echoing two 
persistent stereotypes of foreigners in South Korea. He also 
announced additional penalties for “refugee brokers who 
promote illegalities.” And the Ministry of Justice also dou-
bled the number of countries excluded from the visa-free 
entry policy, adding 12 additional countries including Egypt, 
Pakistan, and Somalia. While Park stressed that refugees 
have legal rights, he also emphasized that refugees who 
“contravene the social order” could be deported.
It is easy to be disappointed at this response coming from a 
liberal administration, one that was born out of the heroic 
monthslong protests that resulted in the impeachment and 
removal of the deeply corrupt and authoritarian President 
Park Geun-hye. Yet polling reveals the dispiriting reason 
why the Moon administration is at least partially pandering 
to anti-refugee sentiments: The issue potentially poses 
the greatest threat to the administration’s stability yet, as 
it strikes at the foundation of its support, namely young 
voters, women, and the middle class.
In a recent survey, conducted by Hankook Research, 56 
percent of those surveyed opposed admitting the Yemeni 
refugees, while only 24 percent supported letting them in. 
But women objected more strongly than men (61 percent 
to 51 percent), respondents in their 20s (70 percent) and 
30s (66 percent) objected the most among all age groups, 
and middle-income households (62 percent) expressed the 
strongest objections against admitting the refugees.
This is a surprising result, as women, the young, and the 
affluent are groups generally associated with more gen-
erosity toward migrants and refugees. Yet on the ground, 
grotesque marriages between progressive principles and 
Islamophobia abound.
 One might expect, for example, that South Korean 
feminists newly energized from a highly successful #Me-
Too campaign would express solidarity 
with the vulnerable refu-
gees. Instead, many 
feminists reinforce 
myths that Mus-
lim refugees 
are potential 
rapists, draw-
ing from a 
mixture of real 
and fake news 
from Europe. 
To read the rest 
of the article go 
to: www.foreignpol-
icy.com

ساعدت حركة انفصالية إريرتية يف اإلطاحة بنظام عسكري يف أديس أبابا عام 1991 ثم منحت الحكومة 
اإلثيوبية الجديدة إريرتيا االستقالل. وعاش البلدان بسالم بضع سنني. واعتمدت إثيوبيا التي ال تطل عىل 
بحار عىل امليناء الرئييس يف إريرتيا الواقع عىل واحد من أكرث املمرات املالحية ازدحاما يف العالم. لكن يف عام 
1998، اشتعلت الحرب بني البلدين بعد نزاع حدودي. ولقي 80 ألف شخص حتفهم يف القتال الرشس الذي 

استمر عامني وأتبعه وقف هش إلطالق النار. 
وبدأت األمور تتغري بعد وفاة رئيس الوزراء اإلثيوبي ملس زيناوي عام 2012. فقد بدأ أعضاء يف ائتالفه 

الحاكم يف مناقشة هادئة لسبل التقارب مع رئيس إريرتيا إسياس أفورقي.وقال هاييل مريم ديسالني الذي 
خلف ملس يف املنصب قبل أن يستقيل يف فرباير شباط “أصبح من الواضح لنا أن التطبيع ليس فقط مفيدا 

إلثيوبيا بل للمنطقة برمتها”.
وأضاف أن االئتالف الحاكم يف إثيوبيا خالل رئاسته للحكومة اتفق عىل قبول اتفاق السالم وسحب القوات 

اإلثيوبية من بلدة عىل الحدود تم منحها إلريرتيا عام 2002. وقد أكد هذه الرواية ساسة كبار آخرون 
ودبلوماسيون يف إثيوبيا. ويقول مسؤولون وساسة إثيوبيون ودبلوماسيون باملنطقة إن تعيني أبي هو 

ما شجع إريرتيا حقا. وعرض أبي، الذي دعا للصفح وإنهاء استحواذ األمن عىل الدولة اإلثيوبية، صورة 
مختلفة تماما باملقارنة برئييس الوزراء السابقني له.

وقال فيتسوم أريجا رئيس مكتب رئيس الوزراء “أوضح رئيس الوزراء إنه سيعمل من أجل ضمان سالم 
دائم … وقد أثبت ما يقول من خالل مبادرات فعلية منها إطالق رساح السجناء السياسيني”.وتمكن أبي من 

التحرك نتيجة ابتعاد جبهة تحرير شعب التيجراي التي ظلت قوة مهيمنة لفرتة طويلة داخل االئتالف 
الحاكم وكانت تعارض إريرتيا. وعندما قبل أفورقي بالسالم، أثنى عىل أبي ورحب برتاجع هيمنة جبهة 

شعب التيجراي عىل السلطة. وعندما تعانق أبي وأفورقي الشهر املايض، شبه البعض يف أفريقيا املشهد 
بسقوط حائط برلني.وبعد أسابيع قليلة، سافر الزعيمان إىل أبوظبي. وعرضت صورة من ذلك االجتماع 

تظهر الرجلني مع ويل العهد وهو يتقدمهما عىل درج القرص. 
وتأتي هذه التأكيدات الخليجية للدور االماراتي يف حل النزاع بني اثيوبيا واريرتيا لتكّذب ما أشار اليه 

املتحدث الرسمي للخارجية اإلثيوبية ميلس ألم أن اتفاقية أسمرة املوقعة مؤخرا مع إريرتيا تمت برغبة 
ذاتية من كال البلدين دون وساطة من أَي طرف ثالث. وكان قد أوضح املتحدث يف مؤتمر صحفي أن االتفاقية 

جاءت تتويجا لـ”جهد وعمل دؤوب ورؤية سالم شاملة من رئيس الوزراء اإلثيوبي، ولم يكن هناك طرف أو 
وسيط ثالث، السالم جاء برغبة ذاتية من كال البلدين ومن قيادتيهما اللتني قامتا بدور أسايس يف تحقيقه”. 

ومنذ وصوله للسلطة، كان النزاع اإلريرتي اإلثيوبي يف مقدمة القضايا التي طرحها رئيس الوزراء اإلثيوبي 
آبي أحمد يف خطاب تنصيبه أمام الربملان. ويأتي ترصيح الخارجية اإلثيوبية ردا غري مبارش عىل أنباء 

تواترت عن وجود دور أمريكي إماراتي يف الوساطة للتقارب بني البلدين. وقال الشيخ سلطان بن خليفة بن 
زايد آل نهيان مستشار رئيس اإلمارات إن لويل عهد أبوظبي محمد بن زايد “جهودا مباركة لإلصالح بني 

إثيوبيا وإريرتيا”، مضيفا أن “الخالف الذي دام عرشين سنة انتهى بنبضة حب وتفاهم وتواصل بادر بها” 
محمد بن زايد. 

ويف السياق ذاته، كان قد غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية يف اإلمارات أنور قرقاش منذ شهر يوليو أنه 
بـ”التواصل السيايس مع إريرتيا وإثيوبيا أصبحت اإلمارات رشيكا مقدرا يف القرن األفريقي”.

ووقعت أسمرة وأديس أبابا منذ بداية شهر يوليو اتفاقية اإلعالن املشرتك للسالم والصداقة، وهو ما وصفه 
وزير اإلعالم اإلريرتي بنهاية حالة الحرب بني البلدين. وجاءت االتفاقية لتتوج القمة التي جمعت الرئيس 

اإلريرتي أسياس أفورقي ورئيس الوزراء اإلثيوبي يف العاصمة اإلريرتية أسمرة.  مساهمة إماراتية يف بنود 
اإلتفاقية  وتتضمن االتفاقية املوقعة خمس نقاط، هي: عودة العالقات الدبلوماسية وفتح السفارات، وفتح 
االتصاالت بني البلدين، وفتح األجواء اإلريرتية اإلثيوبية، واستخدام إثيوبيا املوانئ اإلريرتية، باإلضافة إىل 
وقف كافة أشكال التحركات العدائية بني البلدين.وجاء اإلعالن ليتوج أسابيع من تطورات رسيعة للتقارب 

بني البلدين، فقد أعلنت إثيوبيا أنها ستنسحب من بلدة بادمي وغريها من املناطق الحدودية املتنازع عليها 
مع إريرتيا تنفيذا لقرار أصدرته عام 2002 لجنة تدعمها األمم املتحدة بشأن ترسيم الحدود بني البلدين.

وردت أسمرة بشكل إيجابي عىل الخطوة بإرسال وفد إىل أديس أبابا يف الـ26 من الشهر املايض. وكان لقاء قد 
جمع، ويل عهد أبوظبي الشيخ محّمد بن زايد آل نهيان، والرئيس اإلريرتي أسياس أفورقي، قد فتح  األنظار 

مجّددا إىل الدور اإلماراتي املتنامي يف حلحلة األزمات املزمنة يف أفريقيا وبسط االستقرار يف القارّة التي 
لطاملا حالت الرصاعات بني دولها والنزاعات داخل الدول نفسها يف استث مار ثرواتها الضخمة ملصلحة 

شعوبها. 
 وتفتح العالقات املتنامية بني اإلمارات ودول أفريقية، ال سيما دول القرن األفريقي، املجال واسعا أمام 

رشاكات مثمرة، ومفيدة يف إطالق عجلة التنمية يف تلك الدول عرب االستفادة من املقّدرات املالية الكبرية 
لدولة اإلمارات، وأيضا من خرباتها يف املجال التنموي التي سبق أن استثمرتها بنجاح يف العديد من البلدان 
الخارجة حديثا من مراحل توتّر وعدم استقرار، عىل غرار الصومال الذي قّدمت له دولة اإلمارات عىل مدار 

السنوات املاضية مساعدات متنوعة اتجه بعضها نحو إقامة مشاريع تنموية وتوفري مصادر رزق قارّة 
لسكانه. وتتسلّح اإلمارات يف تحرّكاتها صوب القارّة األفريقية بقوة دبلوماسيتها وقدرتها عىل التوّسط، ما 
يجعلها محّل ثقة العديد من األطراف والدول ال سيما تلك التي شهدت نزاعات طويلة األمد يف ما بينها. 

وحقّقت اإلمارات مؤخرا إنجازا دبلوماسيا هاّما تمثّل يف التقريب بني الخصمني اللدودين إثيوبيا وإريرتيا. 
وبحث الشيخ محمد بن زايد، الثالثاء يف أبوظبي، مع الرئيس أفورقي “إمكانات وفرص التعاون بني اإلمارات 
وإريرتيا يف املجاالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية والتنموية واآلفاق املستقبلية لتعزيزها وتطويرها 

بما يخدم املصالح املشرتكة للبلدين”. وكانت  وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية  قد قالت “وام” إّن الطرفني 
تبادال خالل اللّقاء الذي حرضه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

الرئاسة اإلماراتية، وجهات النظر حول التطورات اإلقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين. 
وعزا متابعون للشؤون األفريقية االنفراجة الكبرية املتحقّقة مؤخرا يف العالقات اإلثيوبية اإلريرتية، إىل جهود 
بذلتها دولة اإلمارات وكانت زيارة ويل عهد أبوظبي، األخرية، إىل أديس أبابا جزءا منها. واعترب هؤالء أن تأثري 

التحول يف عالقات أسمرا وأديس أبابا ال يقف عند نزع فتيل الرصاع الثنائي بينهما والذي حّد من جهودهما 
لتحقيق استقرار شامل أمني وسيايس واقتصادي، بل سيؤدي إىل إشاعة حالة من التفاؤل بشأن االستقرار 

يف القرن األفريقي والبحر األحمر يف ضوء تزاحم األجندات الخارجية التي استثمرت يف الخالف بني 
البلدين. وقال سياسيون إن أبوظبي التقطت بذكاء التحوالت التي تجري يف أديس أبابا مع صعود 

رئيس الوزراء الجديد آبي أحمد، مستفيدة من رغبته يف بناء عالقات خارجية جديدة تقوم عىل 
تربيد الخالفات والنزاعات مع دول الجوار، والتفرغ لرتميم االقتصاد اإلثيوبي وتجاوز أزماته.

 وأشاروا إىل أن الدعم اإلماراتي إلثيوبيا واملساعدة يف إذابة الجليد بينها وبني إريرتيا يأتيان يف 
سياق الدبلوماسية التي تعتمدها أبوظبي والتي تقوم عىل توسيع دائرة الدعم االقتصادي لكسب 

مواقف داعمة لرؤية اإلمارات تجاه أزمات املنطقة سواء ما تعلق بإيران أو الوضع يف اليمن، فضال 
عما يحققه استقرار القرن األفريقي والبحر األحمر من نتائج إيجابية لحرية املالحة البحرية، 

وهو أمر تستفيد منه اإلمارات كما بقية دول املنطقة.
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الفقراء يدخلون الجنة

بعد انحسار الطاعون يف القرن الخامس عرش، بدأ الحكام يف أوروبا بإرسال بعثات 
استكشافية هنا وهناك، تجوب العالم بحثًا عن مزيد من الرثاء والتوسع، وبينما 

كانت السفن تبحر رشقًا وغرًبا وتحرز استكشافات هامة لم يكن املواطن األوروبي 
البسيط عىل علم بمكاسب هذه اإلنجازات؛ إذ كانت حياته واقعة تحت رحى الفقر 

والترشد، فلم يكن أمامه سوى األمل يف حياة أفضل يف العالم اآلخر، وذلك عن طريق 
التخلص من اآلثام التي اقرتفها يف حياته، ولم تكن ثمة طريقة لفعل ذلك سوى رشاء 
صكوك الغفران التي كانت تُباع علنًا بمقابل مادي وكانت تذهب مبارشة لكبار رجال 

الكنيسة التي اّدعت ملكيتها ملفاتيح الجنة حرصًا، وكان يوهان تيتزل أحد أبرز 
 هؤالء الرجال الذين يلتهمون تلك األموال.   

أيها املسكني، والداك باألسفل يعذبان ويتوسالن لك لتخليصهما من األلم الشديد 
 الذي يمران به، ويرجوانك إلطالق رساحهما مما هما فيه. ادفع!

يوهان تيتزل راهب أملانّي كاثوليكي ربما لم يكن السمه أن يظهر يف كُتب التاريخ، لوال 
وقوفه يف منتصف الطريق بني العامة بأملانيا يف أوائل القرن السادس عرش ورصاخه 

لهم بتلك الكلمات لكي يصبح بمقدوره بيع صكوك الغفران والتخلص من اآلثام، 
وكان الفقري يشرتي هذه الصكوك املختومة من ِقبل الكنيسة ظنًا منه بفائدتها ألبويه 

اللذين ماتا، أو لنفسه حني يصبح يف العالم اآلخر، لكنه رسعان ما اكتشف الوهم 
الكبري الذي عاش به، كل ما يف األمر أن البابا ليون العارش كان يف حاجة ماسة إىل 
املال إلعادة بناء كنيسة القديس بطرس، وجعلها أكرب كنيسة يف العالم. ولتحقيق 

طموح شخيّص كهذا؛ بدأ ببيع صكوك الغفران للفقراء؛ يف محاولة لجنّي املال الالزم 
 لذلك. 

لم يجرؤ أحد عىل تحدي سلطة الكنيسة أو الترصيح بخداعها للناس مقابل صكوك 
الغفران، لكن يوم الـ31 من أكتوبر )ترشين األول( عام 1517 شهد تحول تاريخي 

غرّي مسبوق يف تاريخ املسيحية، مثّل أول تحد علني لسلطة الكنيسة يف أوروبا ما 
بعد العصور الوسطى. 

مارتن الذي غّير وجه المسيحية والعالم

ُيمكن القول: »إن املسيحية كديانة، والتي يتبعها اآلن أكرث من 2.5 مليار شخص، قد 

مرّت بالكثري من األحداث والتحوالت التي غرّيت مسار تاريخها إىل األبد، إال أن هناك 
 حدثني بارزين شكاّل املسيحية التي نراها اآلن يف العالم«. 

الحدث األول هو انعقاد مجّمع خلقدونية يف الثامن من شهر أكتوبر عام 451 من 
امليالد يف مدينة خلقدون )قرب إسطنبول حالًيا( والذي نتج عنه االنشقاق الكبري 

 بني الكنائس املسيحية إىل كنيسة كاثوليكية وكنيسة أرثوذكسية. 
للمزيد حول الفرق بني الطوائف املسيحية يمكنكم قراءة هذا التقرير:األرثوذكس 

 والكاثوليك والربوتستانت.. هل تعرف الفرق بني هذه الطوائف املسيحية؟
أما الحدث الثاني فكان عىل يد الراهب األملاني وأستاذ علم الالهوت مارتن لوثر الذي 

رأى صكوك الغفران تُباع علنًا ملن يدفع املال أكرث، فما كان منه إال أن أقدم يف 31 
أكتوبر عام 1517 عىل إصدار وثيقة مكونة من 95 بنًدا يرفض فيها مجماًل ترصفات 

الكنيسة ويطلب فيها من البابا أن يبني الكنيسة من ماله الخاص، دون االستحواذ 
 عىل أموال الفقراء واملرشدين. 

لم يكتف لوثر بإصدار الوثيقة، بل قام بتعليقها عىل باب كنيسة »فيتينربغ« بأملانيا 
بعد أن انتابه الغضب الشديد من ترصفات البابا وطلب مجادلة عالنية أمام الناس، 

 وكان من أبرز أفكاره التي نادى بها: 
– صكوك الغفران هدية من الله يمنحها ملن يشاء، وليس مقابل مبلغ من املال، أو 

 لقاء عمل تكفريي بعد التوبة، ولكن باإليمان وحده. 
– ال يملك البابا وحده حق تفسري الكتاب املقدس، بل إن لكل مسيحي يملك إيمانًا 

 مخلًصا باملسيح الحق يف تفسري الكتاب.  

 – ال يوجد مانع من زواج القساوسة.
– ليس يف وسع البابا أن يغفر أي ذنب، إال إذا أكد بدون ريب أن الله هو الذي غفر 

 هذا الذنب، ولكن يمكن له منح املغفرة يف الحاالت التي هي ضمن سلطته. 
لم تكن وثيقة لوثر لتنترش، لوال اخرتاع الطباعة عىل يد »جوتنربغ«، فبداًل عن نسخ 

الكتب يدوًيا بتكلفة مادية كبرية مثّلت الطباعة تحواًل جذرًيا يف حياة البرش، ومكنت 
لوثر من طبع وثيقته باآلالف من النسخ وتوزيعها عىل الفالحني الفقراء، والشباب 

األملاني الغاضب، ورسعان ما انترشت بني العامة، وبدأت دعوته تجتذب الكثريين 
ممن عانوا من تسلط الكنيسة وأخذها ألموالهم. بحلول عام 1518 أصبحت الوثيقة 

إحدى أكرث أوائل الكتب انتشارًا يف التاريخ؛ لدرجة أن واحًدا من بني كل ثالثة أملان 
كان يمتلكها. وبعد 100 عام من هذا التاريخ، ستشهد أوروبا واحدة من أعنف 

الحروب الدينية يف تاريخها، ستندلع رشارتها بني مؤيدي مارتن لوثر ومعارضيه. 

محاكمة تتبعها ثورة 

وصلت األنباء رسيًعا إىل البابا يف روما الذي طالب بمحاكمة رسيعة للوثر، ولعنه، 
واتهمه بالهرطقة والخروج عن املسيحية. تلك التهمة التي كانت عقوبتها آنذاك 

الحرق عىل الخازوق. لم يرضخ لوثر لتهديد البابا، وأمسك بوثيقته التي لعنه فيها 
يف مشهد فريد ستتذكره أوروبا كلها فيما بعد، وقام بحرقها أمام جماعة من العامة 

 املؤيدين له. 
بحلول عام 1521 وقف لوثر يف محاكمة علنية أمام امللك »تشارلز الخامس« 

إمرباطور اإلمرباطورية الرومانية املقدسة التي كانت تضم أملانيا، وبعض املناطق 
املجاورة، وأحد أقوى ملوك أوروبا آنذاك، وأمام وفد من األمراء، وكبار رجال 

 اإلمرباطورية لتتم مساءلته:
 – هل أنت مارتن لوثر من »فيتنربغ«؟  

 – نعم 
 – هل ألفت هذه الكتب؟

 – نعم
 -هل تؤمن بما جاء بها؟

.…- 
لم ُيجب مارتن مبارشة عىل هذا السؤال، وطلب الصالة واإلجابة يف يوم الغد، كان 

الحروب البروتستانتية الكاثوليكية..

حين ُقتل الجميع باسم المسيح
كتابة وتحرير : مصطفى درش

يف القــرون الوســطى شــهدت أوروبــا العديــد مــن الراعــات الداميــة التــي خلّفــت وراءهــا الكثــر مــن الضحايــا، وكانــت القــارة العجــوز ممزقــة لقســمن، قســم يضــم القلــة الحاكمــة 
التــي تعبــث بمقــدرات البــالد وتســيطر عــى الذهــب واملــال بمســاعدة الكنيســة التــي كانــت تملــك وتشــارك يف الحكــم، والقســم اآلخــر هــو غالبيــة الشــعب، والــذي شــهد الكثــر مــن 
ــم  ــل بالعال ــر والجه ــرش الفق ــة، فانت ــة ممزق ــعوب يف حال ــرك الش ــراء، وت ــن الفق ــن م ــاة املالي ــى حي ــدوره ع ــى ب ــذي  ق ــون، ال ــا الطاع ــن أبرزه ــة كان م ــات واألوبئ ــروب، واملجاع الح

الخارجــي، وأصبــح املواطــن األوروبــي البســيط ال يملــك شــيئًا، ســوى الوعــد بالغنــى والراحــة يف العالــم اآلخــر، لكنــه لــم يكــن أبــًدا وعــًدا بــال مقابــل.
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مشهد يمثّل بيع صكوك الغفران من ِقبل الكنيسة



يعلم يقينًا أن اتهامه بالهرطقة لو ثبت فعقوبته اإلعدام، ويف اليوم التايل تملكته 
الشجاعة وأعلن إيمانه بالكتب، ومسؤوليته عنها، وناشد األمراء األملان الحارضين 

باتباعه لتطهري الكنيسة مما هي عليه، والتحرر من ُسلطة البابا يف روما والقيام 
بثورة إصالح ديني عليها. 

مشهد محاكمة لوثر 

القت دعوة لوثر صدى لدى بعض أمراء أملانيا الذين أرادوا الخروج من عباءة روما؛ 
فأنقذه أحد األمراء من اإلعدام ليدخل بعدها لوثر يف عزلة بإحدى القالع، ويطيل 

شعره ولحيته، وقام بتغيري اسمه يف محاولة إلخفاء هويته، لكن رشارة االحتجاج 
التي أطلقها كانت قد تجاوزته كثريًا، ويف عام 1524 اندلعت ثورات عنيفة من ِقبل 

الفالحني الساخطني القاطنني بوسط أوروبا عىل السلطات الكاثوليكية، التي رسعان 
ما بدأت بقمع انتفاضة الفالحني، وقتلت منهم ما يقارب 200 ألف شخص، يف أول 

رصاع ديني بروتستانتي كاثوليكي تشهده أوروبا، هذا الرصاع الذي امتد بعد ذلك 
ألكرث من 100 عام، وخلّف وراءه 11 مليون قتيل. 

ال تسامح دينّي وال تقّبل لآلخر

لم تستطع الغالبية العظمى من الكاثوليك احتواء دعوة لوثر وال أتباعه الذين 
)protest( »أُطلق عليهم الربوتستانت نسبة إىل الكلمة اإلنجليزية »املحتجون

، وكان عددهم آخًذا يف االطراد يوًما بعد آخر؛ إىل أن امتلكوا أراض وكنائس، وأصبح 
لهم صوت مسموع يف أملانيا، لذا قامت بني الطائفتني الكثري من الرصاعات؛ ما حدا 

باالمرباطورية الرومانية املقدسة إىل عقد مؤتمر »أوغسبورغ« عام 1555، والذي 
أنهى »نظرًيا« الرصاع بني الربوتستانت والكاثوليك، ونص رصاًحة عىل أن يختار 
أمراء الواليات األملانية )225 أمريًا( ديانة كل املناطق التي يحكمونها، كل حسب 

اعتقاده، إما لوثرّي أو كاثولكّي، كذلك نص الصلح عىل أن اللوثريني األساقفة ينبغي 
 عليهم إعادة تسليم أراضيهم إىل الكاثوليك. 

بشكل عام يمكن القول: إن صلح »أوغسبورغ« كان هدنة مؤقتة للرصاعات الطائفية 
بني الربوتستانت والكاثوليك، لكن التوتر بينهما ظل موجوًدا، خاصة مع حلول 

القرن السابع عرش وبداية عرص االستكشاف األوروبي ملوارد العالم املحيط بهم. 
لم تكن أوروبا متوحدة حينها عىل قلب رجل واحد، إذ كانت تتحكم فيها مجموعة 
من العوائل الطامعة يف بسط النفوذ والسيطرة، وكان لكل دولة )أو مجموعة دول( 

 إمرباطور يحكمها. 

فرنسا: إنهم يقتلونهم جميًعا!

لم يمنع قمع السلطات يف اإلمرباطورية الرومانية املقدسة الربوتستانتيني من 
االنتشار يف أرجاء أوروبا؛ إذ وصلت بالفعل دعوات لوثر إىل فرنسا بحلول عام 1520، 

أي بعد ثالث سنوات فقط من ظهور وثيقة لوثر ذات الـ95 نقطة، واعتنق العديد من 
الفرنسيني الربوتستانتية، وحاولت السلطات احتواء الطرف الجديد الدخيل عىل 

املجتمع الفرنيس الذي بدأ يف االنتشار أكرث داخل املجتمع الفرنيس،  لكن األمور 
لم تكتمل بنفس السالسة، ويف عام 1562 اندلعت حروب دينية متتالية يف فرنسا 
كانت بدايتها بوضع الربوتستانت منشورات ضد الكاثوليكية يف الشوارع، فقاموا 

بالرد عليهم من خالل سلسلة من عمليات القتل التي استمرت يف ثماني حروب 
متتالية وخلّفت وراءها 2 مليون قتيل، وكانت أكرثها بشاعة ما ُعرف بمذبحة سان 

 بارتولوميو.
كانت فرنسا عام 1572 يف ذروة التوتر الديني بني الغالبية الكاثوليكية واألقلية 

الربوتستانتية، وكان النمو املتزايد للربوتستانت قد أشعر امللك شارل التاسع ووالدته 
بالخوف من تهديد عرشهم؛ فأعطوا يوم الـ24 من أغسطس )آب( عام 1572 األوامر 

للعديد من الجنود واألهايل املتطوعني بقتل كل بروتستانتي تقع عليه أعينهم، يف 
 واحدة من أكرث الليايل املفزعة التي شهدتها فرنسا يف تاريخها. 

دقت أجراس الكنائس مبكرًا هذه الليلة، ونادى القساوسة بقتل كل بروتستانتي، 
واعتباره خارًجا عن املسيحية، وال يؤمن بيسوع املسيح، وعىل إثر الدعوة خرج 

الجنود واألهايل للشوارع واقتحموا البيوت ليقتلوا كل من يقابلهم من الربوتستانت 
رجااًل ونساًء وأطفااًل، وحني علم الربوتستانت بذلك بدأوا بالهرب ناحية أقاربهم، فلم 

يسلموا من القتل أيًضا، وراح ضحية املجزرة بالتقديرات الحديثة ما بني خمسة إىل 
 30 ألف قتيل. 

إنهم يقتلونهم جميًعا، وأنا أكتب هذا، إنهم يعرُّونهم.. وال يعفون أحًدا حتى األطفال، 
 تبارك الله! *السفري اإلسباني يف فرنسا تعقيًبا عىل املذبحة. 

استغل امللك ووالدته التعصب الديني واالحتقان الطائفي الشديد لدى الفرنسيني 
إلقامة هذه املذبحة، التي لم تكن لتكتمل، لوال مشاركة املتطرفني من األهايل فيها بكل 

قوة إىل جانب الجنود. بعد تلك املذبحة أرسل ممثل البابا يف فرنسا إىل روما رسالة 
أعرب فيها عن فرحه الشديد بما تم من قتل جماعي للربوتستانت، قائاًل فيها: 

»أهنئ قداسة البابا من أعماق قلبي عىل أن الله جل جالله شاء يف مستهل بابويته 
أن يوجه شؤون هذه اململكة توجيًها غاية يف التوفيق والنبل، وأن يبسط حمايته عىل 

 امللك وامللكة األم؛ حتى يستأصال شأفة هذا الوباء بكثري من الحكمة«.
ُعدت تلك املذبحة فيما بعد بواحدة من أبشع حوادث القتل الجماعي عىل أساس 

 ديني يف تاريخ أوروبا. 
بعد ذلك هدأ صوت املذبحة قلياًل، لكن السنوات الالحقة شهدت املزيد من املذابح 

والرصاعات الدامية يف فرنسا؛ كمحاولة للقضاء عىل األقلية الربوتستانتية، استخدم 

فيها وسائل قمعية عدة، كالقتل والشنق والحرق واملوت عىل الخازوق، إال أن 
الربوتستانتية لم تُمت، وأُجرب قادة فرنسا بعد ذلك عىل االعرتاف بحرية الربوتستانت 

يف عبادتهم؛ فانتهت تلك الحروب بصلح »نانت« عام 1598 والذي نص عىل حرية 
 ممارسة العقيدة لكال الطرفني. 

حرب الثالثين عاًما: المسمار األخير في نعش التسامح الدينّي

يف عام 1618 وقعت سلسلة من الرصاعات الدامية بني املسيحيني الكاثوليك 
والربوتستانت، بدأت رشارتها يف أملانيا، وامتدت بعد ذلك لتشمل مناطق واسعة من 

أوروبا، راح ضحيتها أكرث من 8 ماليني قتيل، وخلّفت وراءها دمارًا واسًعا يف املدن 
والقالع، وهي الحرب التي ُعرفت فيما بعد بحرب الثالثني عاًما، ووصفها املؤرخون 

بإحدى أطول وأعنف الرصاعات يف التاريخ البرشي، وأكرب حرب دينية يف تاريخ 
أوروبا، والتي كان لها أبلغ األثر يف تشكل أوروبا الحالية التي يراها البعض اآلن 

 باعتبارها مهد التسامح الديني والتنوع العرقي. 
بدأت رشارة الحرب حني أرسل ويّل العهد لإلمرباطورية الرومانية املقدسة، وامللك 

املنتظر »فرديناند الثاني«، الكاثوليكي الديانة،  اثنني من مبعوثيه إىل بوهيميا 
)التشيك حالًيا( ذات الغالبية الربوتستانتية؛ ليقوما بترصيف األمور بداًل عنه، 

فقام أهايل براج املتعصبني بمحاكمتهما صورًيا وإلقائهما من النافذة من عىل ارتفاع 
20 مرتًا، إال أنهما لم يموتا؛ إذ تصادف إلقاؤهم مع وجود كومة كبرية من السماد عىل 

األرض؛ فنجيا من املوت. 
بعد تلك الحادثة اندلعت الثورة البوهيمية التي استمرت حتى عام 1620 

بني الربوتستانت واإلمرباطورية الرومانية املقّدسة بقيادة فرديناند الذي 
أصبح ملكًا للبالد، وبعد وقوع الكثري من الضحايا نجحت قوات فرديناند 

املدعومة من ابن أخيه امللك فيليب الرابع ملك إسبانيا يف القضاء عىل 
 الثورة وإلحاق هزيمة كربى بالربوتستانت.

كيف اختلط الدين بالسياسة؟

بعد القضاء عىل الثورة البوهيمية تدخلت الدنمارك ذات 
الغالبية الربوتستانتية يف الحرب، وطلبت دعًما من فرنسا، 

فقامت بإمدادها باملال يف مفارقة تاريخية غريبة؛ إذ 
إن فرنسا كانت تدين بالكاثوليكية كديانة رسمية لها، 

واإلمرباطورية الرومانية املقدسة التي ستحارب ضدها 
كانت كاثوليكية أيًضا، لكن السياسة لعبت دورها األكرب 

حينها، فكانت كراهية فرنسا لعائلة »هابسبورغ« 
التي ينتمي إليها فرديناند أكرب من كراهيتها للتحالف 

مع الربوتستانت؛ فدخلت كل األطراف يف رصاع آخر مع 
اإلمرباطورية؛ خلّف وراءه املاليني من القتىل، خاصة بعد 
أن اتسعت رقعة الحرب لتشمل السويد الربوتستانتية، 

وبريطانيا الكاثوليكية وهو ما يعني فرض السياسة كلمتها 
 وتغلبها عىل االنتماءات الدينية يف أوروبا.

كنتيجة لتلك الحروب لقى 8 ماليني شخص حتفهم، 
وانخفض عدد سكان أملانيا بمقدار 25 – %40 ما ُيعد 

الخسارة البرشية األكرب يف تاريخها قبل الحرب العاملية 
الثانية، وُدمرت 2000 قلعة و1500 مدينة. انتهت الحرب عام 
1548 بإعالنصلح »فستفاليا« والذي نص عىل استقالل كل 

 دولة بأراضيها، ويعترب أول اتفاق دبلومايس يف العرص الحديث.  

معجزات أم مصادفات؟

بعد مذبحة سان بارتولوميو بعدة أيام نبتت أشجار الشوك الربي 

املتواجدة يف املقابر يف غري موعدها؛ فاستشهد رجال الدين الكاثوليك بذلك، وتربكوا 
به باعتباره تأييًدا من »الرب« لتلك املذبحة، األمر نفسه تكرر مع حادثة الرمي من 

نافذة براغ، فحني لم يمت املبعوثان اّدعى رجال الدين حينها أن حماية »الرب« 
وحدها هي التي أنجت املبعوثني من املوت بعد سقوطهما من ارتفاع شاهق، األمر 

الذي الذي يطرح سؤااًل عن كيفية يّل رجال الدين للعديد من األحداث التي قد تبدو 
 عادية؛ وذلك  لتحقيق أكرب مكسب منها، واعتبارها معجزة من »الرب«. 

فرنسا مرة أخرى 

بعد أن ظنت أوروبا أن حرب الثالثني عاًما هي آخر فصول القمع والتناحر الطائفي 
يف أرجائها، أعاد امللك لويس الرابع عرش، ملك فرنسا، وأحد أكرث الشخصيات إثارة 

للجدل عرب تاريخ البالد، ذاكرة أوروبا لالضطهاد الطائفي، فقام عام 1685 بإلغاء 
معاهدة »نانت« التي نصت سابقًا عىل حرية املعتقد للربوتستانت، وبدأ بسلسلة 

من اإلجراءات القمعية للربوتستانتيني؛ إذ أمر بتدمري كنائس الربوتستانت، وإغالق 
مدارسهم، وطرد رجال الدين، ومنع تجمع الربوتستانت، واعتبار زيجاتهم ملغاة، كل 

هذا يف محاولة إلثنائهم عن اعتقادهم، إال أن الثورة الفرنسية أتت لتمحو كل هذه 
اآلثار، ولتُخرج للعالم فرنسا التي يعرفها الجميع اآلن. 

اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس 
*الفيلسوف الفرنسي فولتير أحد أبرز 

فالسفة عصر التنوير.

بعد سنوات طوال من الحروب الدينية واألوبئة واملجاعات 
بدأت أوروبا يف عر التنوير الذي تزامن مع اشتعال 

الثورة الفرنسية )عام 1789( وذلك بالتخلص من 
ُسلطة رجال الدين ومشاركة الكنيسة يف الحكم أو 

اتحادها مع الحاكم ضد الشعب، فخرج الشعب 
عليهما مًعا، ونادى بالديمقراطية كخيار وحيد 

لتبادل السلطة مع إبعاد الدين عن الدولة، وحينها 
تجذرت مبادئ العلمانية التي توصف بها 

غالبية بالد أوروبا اآلن.
بدأ عر النهضة عى أنقاض الحروب 

الدينية والسياسية التي قامت يف القرون 
الوسطى، وأصبح عمل رجال الدين 

يختص فقط باألمور الدينية، أما السياسة 
فقد اتخذت الدول األوروبية فيها نهًجا 

ديمقراطًيا نابذًا للتطرف والتعصب الدينّي، 
ورافًضا لتدخل رجال الدين يف السياسة، 
وبالرغم من أن هذا النهج لم يكن بالنسبة 

لألوروبين أنفسهم مثالًيا يف أوقات كثرة كما 
حدث يف الحربن العامليتن األوىل والثانية، إال أنه – 
عى ما يبدو –  كان كافًيا لوضع أوروبا عى الطريق 

 الذي نراها عليه اآلن.
الجدير بالذكر أن بابا الفاتيكان فرانسيس قّدم عام 
2016 اعتذارًا رسمًيا للمسيحين الربوتستانت عن 

الجرائم التي ارتكبتها بحقهم الغالبية الكاثوليكية 
قبل 500 عام يف الحروب الدينية التي شهدتها 

أوروبا.
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Economy اقتصاد

كيف يتم تقييم العمالت؟
يف الوقت الذي نجد اقتصاديات قوية، مثل اليابان التي يحتل 
الناتج القومي اإلجمايل لها املرتبة الثالثة عاملًيا، نجد أن قيمة 

الني الياباني متدنية جًدا: إذ إن الدوالر الواحد يساوي أكرث من 
110 ين ياباني، إًذا ما هو املقياس، إذا كان األمر ال يتعلق برتتيب 

االقتصاد؟
يف الواقع شهد نظام رصف العمالت عىل مر العقود املاضية عدة 

تطورات بدأت من قاعدة الذهب، وانتهت اليوم إىل النظام الحايل، 
وتعد الفرتة ما بني 1944 إىل 1971، هي أكرث فرتات استقرار سعر 

الرصف، وهي الفرتة التي كان نظام بريتون وودز الذي يقوم عىل 
أساس الدوالر األمريكي املرتبط بالذهب مطبقًا، إذ كانت الدول 
ترتبط عمالتها بسعر ثابت مع الدوالر، إال أن الرئيس األمريكي 

نيكسون قرر يف 1971 منع تحويل الدوالر إىل ذهب، ومع هذا القرار 
انهار نظام بريتيون وودز.

ومنذ ذلك الوقت أصبح هناك نظامان أساسيان لتقييم العملة، 
األول: هو نظام الرصف الثابت الذي يتم خالله تثبيت سعر 
العملة، إما إىل عملة واحدة، وإما إىل سلة عمالت، والثاني: 

هو نظام الرصف املرن، والذي يتميز عن النظام األول بمرونته 
وقابليته للتعديل عىل معايري متعلقة باملؤرشات االقتصادية، 
من خالل هذا النظام تتبع الدولة اتجاهني؛ إما التعويم املدار، 

حيث تقوم السلطات بتعديل أسعار رصفها بتواتر عىل أساس 
مستوى االحتياطي لديها من العمالت األجنبية والذهب وميزان 
املدفوعات، أو أنها تتبع طريقة التعويم الحر، وهي التي تعتمد 

عىل تحرير سعر العملة وتركها للسوق وقوى العرض والطلب.
عىل مستوى الدول، تتمسك بعض الحكومات بخيار تحديد 
قيمة العملة حسب ما تراه مناسًبا لطبيعة اقتصادها، وهذه 

القيمة ال تعرب بالرضورة عن قوة االقتصاد كما تحدثنا عن الني 
الياباني، ويصدر صندوق النقد الدويل تقريرًا سنوًيا حول القطاع 

الخارجي لصندوق النقد، ويهتم هذا التقرير بتقييم سنوي 
للعمالت والفائض والعجز الخارجي يف االقتصادات الكربى، ويف 

تقرير الصندوق العام الحايل، قال: إن قيمة الدوالر األمريكي 
مبالغ فيها بنسبة ترتاوح بني 10 إىل 20%.

التقرير أكد أنه استناًدا إىل أساسيات االقتصاد األمريكي يف 
األجل القصري، فإن قيمة الدوالر الحالية مبالغ فيها، يف 
حني يرى أن قيم اليورو والني الياباني واإليوان الصيني 
متماشية بوجه عام مع األساسيات، بينما ذكر أن قيمة 
اليورو مالئمة ملنطقة العملة األوروبية ككل، إال أن سعر 

الرصف الحقيقي منخفض أيًضا بما يرتاوح بني 10 و20% 
قياًسا إىل أساسيات االقتصاد األملاني يف ظل 

الفائض الكبري يف ميزان املعامالت الجارية.
الصندوق اعترب كذلك أن قيمة الجنيه 

اإلسرتليني مبالغ فيها بما يصل 
إىل %15 مقارنة مع األساسيات 
التي تشمل مستوى مرتفًعا 

من الضبابية بشأن العالقة 
التجارية لربيطانيا مع 

االتحاد األوروبي بعد 
االنفصال، إال أنه يف املقابل 

أكد أن قيمة كل من العملة 

املكسيكية )البيزو( والعملة الكورية الجنوبية )الوون( أقل من 
املستوي الذي ينبغي أن تكون عنده بما يرتاوح بني 5 و15% 

مقارنة مع األساسيات االقتصادية للبلدين.
تقرير النقد الدويل يوضح بشكل قاطع أن سعر الرصف ال يعني 

بالرضورة أنه مرآه لالقتصاد، لذلك نجد هذه التفاوتات بني ترتيب 
اقتصادات الدول وقيم عمالتها.

ما الذي يعنيه ربط العملة؟
ذكرنا أن هناك نظامني أساسيني لتقييم العملة، األول هو نظام 

الرصف الثابت، الذي يتم خالله تثبيت سعر العملة، إما إىل عملة 
واحدة، وإما إىل سلة عمالت، وهذا ما يسمى ربط العمالت: إذ 

يمكننا القول إن هناك تبعية اقتصادية للدول النامية للدول 
املتقدمة اقتصادًيا، إذ تتحكم الدول املتقدمة بأسعار النفط 
وقيمته وتسويق املنتجات، وهو ما يجعل اقتصادات الدول 

النامية تعتمد بشكل كامل عىل الدول املتقدمة، ومن هنا تأتي 
فكرة الربط.

ومن واقع فكرة القوة االقتصادية، اختار كثري من دول العالم ربط 
عمالتها بالدوالر كمعظم دول الخليج، وذلك بحكم أن االقتصاد 

األمريكي هو أكرب اقتصاد يف العالم، باإلضافة إىل االستقرار 
السيايس، وألن الدوالر عملة التسعري ألهم سلعة وهي النفط، 

فضاًل عن الذهب وغريها من املواد الخام األساسية، وكذلك القبول 
العاملي بني الدول واملستثمرين يف العالم بسبب الثقة التي تحيط 

باالقتصاد األمريكي. 
وتهدف الدول من خالل الربط إىل االعتماد عىل نظام سعر 

ثابت لتحقيق االستقرار السعري يف االقتصاد؛ ألن سعر الرصف 
املستقر يسمح بالتحكم يف التضخم واملستوى العام لألسعار، 

سواء كان هذا الربط بالدوالر أو اليورو أو غريه من العمالت.
والربط يمكن أن يكون بسلة من العمالت كما النظام يف الكويت، إذ 

تقوم هذه السياسة عىل اختيار العمالت التي تعتمد البلد بشكل 
جوهري عىل حجم التجارة الخارجية معها، وتقوم بوضع نسب 
وأوزان تبًعا لحجم التجارة مع تلك البلدان، وال تُدرج عملة دولة 
ال تملك معها تبادل تجاري، وأساس نجاح سياسة الربط بسلة 
عمالت هو االحتفاظ باحتياطيات مدروسة لدى البنك املركزي 

من هذه العمالت بما يضمن فاعلية تدخل البنك املركزي يف سوق 
القطع بيًعا أو رشاًء؛ لضمان استقرار سعر رصف العملة املحلية 

تجاه عمالت السلة.

لماذا ال تطبع الدول الفقيرة المزيد من النقود لتصبح غنية؟
طباعة العملة أو إصدار البنكنوت، كما يطلق عليها االقتصاديون، 

دائًما ما يكون سؤااًل متكررًا لدى الكثريين، ملاذا ال تقوم الدولة 
بطبع املزيد من النقود؟ ويف الواقع إن عملية طباعة النقود معقدة 

اقتصادًيا، ولكن لها رشوط أساسية يجب أن يلتزم بها البنك 
املركزي، وهي أن كل وحدة نقدية مطبوعة يجب أن يقابلها: إما 

رصيد من احتياطي النقد األجنبي، أو رصيد ذهبي، وإما سلع 
وخدمات تم إنتاجها يف املجتمع، وبدون هذه الرشوط تصبح 

النقود املتداولة يف السوق بدون قيمة حقيقية، بل مجرد أوراق 
مطبوعة.

وغالًبا ما يتم التجاوز يف الدول النامية عن هذه الرشوط، ويتم 
طباعة نقود بمعدالت تفوق املسموح به، وهو ما يجعلنا نسأل: 

ما الذي سيحدث إذا تمادت الدول يف طباعة العمالت؟ واإلجابة 
كما ذكرنا هي أن تصبح النقود املتداولة يف السوق بدون قيمة، وهو 

األمر الذي يحدث من خالل معدالت التضخم املرتفعة التي تعد 
إحدى الظواهر االقتصادية التي تتميز الدول النامية عن غريها 

من دول العالم.
وتلجأ الدولة للطباعة يف حاالت ثالثة، أولها: إحالل الهالك 

من العمالت بعملة أخرى تحل محلها، وهذا إجراء اقتصادي 
طبيعي ليس له أثر عىل االقتصاد، والثاني، يتمثل يف تحفيز النمو 

االقتصادي، وذلك لتحفز الطلب عىل السلع والخدمات إلنعاش 
االقتصاد، مع مراعاة وجود إنتاج مقابل الوحدات املطبوعة، فيما 

يعترب السبب الثالث للطباعة هو التسهيل الكمي أو التمويل 
بالعجز، وذلك من خالل إصدار النقود لتغطية النفقات العامة 

للدولة بسبب نضوب اإليرادات.
ويف حال اتجهت الدولة لزيادة الطباعة بشكل ال يراعي النمو 

االقتصادي قد يؤدي لزيادة الطلب بصورة كبرية، وهو ما ال 
يستطيع املنتجون االستجابة إليه بالرسعة املطلوبة؛ مما يؤدي 

لحدوث ارتفاع هائل يف األسعار، ويفقد الناس الثقة يف العملة، 
وذلك كما حدث يف زيمبابوي؛ إذ وصل التضخم فيها ألكرث من 6 

آالف مليار مليار، وتمت طباعة أوراق نقدية قيمة الواحدة منها 
100 مليار، وهذا نتيجة لقيام الدولة بطباعة عدد ال نهائي من 

العملة، وقامت بتوزيعه عىل املواطنني، حتى فقدت العملة قيمتها 
بشكل كامل تقريًبا، وبدأو باستخدام عمالت دول أخرى.

ما هي سلة عمالت االحتياط التابعة للصندوق النقد الدولي؟
تعرف عملة االحتياط بأنها العملة التي يتم االحتفاظ بكميات 

كبرية منها من قبل الحكومات أو املؤسسات املالية كجزء من 
احتياطيها للنقد األجنبي، ويتم استخدام عمالت االحتياط يف 

املعامالت الدولية، وهي تعترب بمثابة املالذ اآلمن للعملة الصعبة، 
ويمكن ملواطني الدولة التي تنتج إحدى عمالت االحتياط رشاء 
الواردات واالسترياد واالقرتاض عرب الحدود بكمية أكرث وبتكلفة 

أقل من مواطني دول العالم اآلخر؛ وذلك ألن هناك طلب عىل 
هذه العملة.

ومؤخرًا أصبح اليوان الصيني إحدى عمالت االحتياط العاملية 
بشكل رسمي: إذ أعلن صندوق النقد الدويل ضم اليوان الصيني 

بدًءا من أكتوبر )ترشين األول( إىل سلة العمالت املعتمدة، إىل 
جانب الدوالر واليورو والني والجنيه اإلسرتليني، إذ اُعتمد ضم 

اليوان للسلة املستخدمة لتحديد متوسط أسعار رصف العمالت 
يومًيا، بعد أن لبى كل املعايري املطلوبة، وُيستخدم هذا املتوسط 

لقياس قيمة ما يعرف بحقوق السحب الخاصة لكل من الدول 
األعضاء يف الصندوق البالغ عددها 188. 

ويمثل اليوان %10.9 من سلة عمالت الصندوق، وأصبح أول عملة 
تتم إضافتها إىل سلة عمالت الصندوق منذ عام 1999، عندما حل 

اليورو محل املارك األملاني والفرنك الفرنيس اللذين كانا ضمن 
سلة العمالت.

ويشار إىل أن عمالت االحتياط ليست ثابتة دائًما، بل إنها تتغري 
عىل مر الزمن طبقًا لألوضاع االقتصادية يف العالم، أوىل عمالت 

االحتياط كانت الدراخما اليونانية يف القرن الخامس قبل امليالد، 
وتالها كل من الدينار الروماني والسوليدوس البيزنطي، وخالل 
فرتة العصور الوسطى كان الدينار يف العالم اإلسالمي هو عملة 

كتابة وتحرير : أحمد صالح

دائًما ما يتعرض االقتصاديون 
ألسئلة كثرة من غر 

املتخصصن حول العمالت 
وغالًبا ما تكون اإلجابات 

متخصصة بعض اليشء؛ مما 
يجعلها عصية عى الفهم، 

وتدور هذه األسئلة حول 
العالقة بن قوة اقتصاد الدولة 

وعملتها؟ وكذلك ملاذا توجد 
دول عملتها املحلية قوية 

واقتصادها ضعيف؟ هل 
يكشف سعر رصف العملة القوة 

الحقيقية القتصاد الدول؟ 
يحاول هذا التقرير اإلجابة 

عى هذه األسئلة 
بصورة أكر 

بساطة.
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غموض العمالت.. 
أسئلة تجيبك عن كل ما يدور في بالك حولها



Economy اقتصاد

االحتياط الرئيسة.
وظهر املفهوم الحديث لعملة االحتياط يف منتصف القرن التاسع عرش، 

بعد نشأة البنوك املركزية ووزارات الخزانة الوطنية ويف ظل زيادة تكامل 
التجارة العاملية، يف فرتة الستينات من القرن التاسع عرش، قامت غالبية 
الدول الصناعية يف العالم باتباع العملة الربيطانية، ففي تلك الفرتة كان 

اقتصاد بريطانيا هو االقتصاد الرائد عاملًيا؛ كونها كانت املصّدر األول 
للبضائع املصنعة والخدمات، وكان أكرث من %60 من فواتري التجارة 

العاملية يتم سدادها عرب الجنيه اإلسرتليني.

لماذا الدينار الكويتي أغلى عملة في العالم بالرغم من أن االقتصاد 
الكويتي ليس األقوى في العالم؟

دائًما ما يتبادر هذا السؤال إىل أذهان الكثريين، ملاذا الدينار الكويتي هو 
األغىل؟ بعد أن أصدرت الكويت عملتها الرسمية عام 1960، لم يمر الكثري 

من الوقت ليرتبع الدينار الكويتي عىل عرش العمالت العاملية صاحب 
أعىل سعر رصف يف العالم؛ إذ يساوي الدينار الواحد 3.3134 دوالرًا 

أمريكًيا تقريًبا كما يف 31 يوليو )تموز( 2017، إال أن هذا السعر يعترب 
منخفًضا عن املستوى الذي حافظ عليه الدينار فرتة طويلة وهو الـ 3.5 

دوالرًا للدينار.
ذكرنا أن الدينار الكويتي مربوط بسلة من العمالت، وذلك بعكس باقي 

دول الخليج التي تربط عملتها بالدوالر، ويتم تحديد سعر رصفه مقابل 
الدوالر األمريكي عىل أساس سلة العمالت العاملية الرئيسة التي تعكس 

العالقات التجارية واملالية مع دولة الكويت، وبمقتىض نظام سلة العمالت 
يتم تحديد معدل رصف العملة استناًدا إىل مجموعة من العمالت التي يتم 

اختيارها من قبل البنك املركزي.
وبعيًدا عن أن الكويت تحتفظ باحتياطات نفطية ضخمة، إذ يبلغ 

احتياطها الثابت نحو 102 مليار برميل، أي نحو %7.4 من احتياطيات 
النفط الخام يف العالم، ونحو %21.6 من احتياطات النفط الخام بدول 

مجلس التعاون الخليجي، فإن البالد توايل اهتماًما خاصًا بدعم عملتها 
لبقائها ثابتة، فال يحصل تذبذب يف قيمتها، وهو ما يجعلها محتفظة 

بقيمتها املرتفعة.

لماذا تنخفض قيمة اليوان بالرغم من أن الصين تمتلك ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم؟

تعد الصني واليابان من أكرث الدول التي تسعى إىل خفض قيمة عملتها، 
وذلك بسبب أن الدولتني يعتمدان بشكٍل أسايس عىل التصدير، وكلما 
انخفضت قيمة العملة كان الطلب عىل الصادرات أعىل، لذلك دائًما ما 

تصبح قيمة العملة املنخفضة، هي الخيار األفضل للدول التي لديها 
إنتاج قوي وتبحث عن التصدير.

يف أغسطس )آب( 2015، قامت الصني بخفض كبري يف عملتها؛ وذلك 
مع انخفاض صادراتها وتباطؤ النمو االقتصادي، إذ علقت وزارة التجارة 
الصينية حينها عىل هذا اإلجراء قائلة: إنه يساعد عىل تعزيز الصادرات 

املتعرثة، إال أنه مؤخرًا مع البيانات الصينية اإليجابية بنهاية الربع الثاني 
من العام الجاري، اتجه اليوان الصيني إىل تسجيل أطول موجة مكاسب 
منذ 2015، وهو ما يكشف أن الصني تتحكم بسعر العملة حسبما يخدم 

مصالحها التجارية، يف نظر العديد من املحللني االقتصاديني.

ما هي العالقة بين الرفاهية وقيمة العملة؟
بالطبع كلما ارتفعت قيمة العملة زادت رفاهية حاميل هذه العملة، لكن 

األمر ال يتوقف عىل سعر رصف العملة وفقط، ولكن األمر مرتبط أكرث 
بالقوة الرشائية، وهي كمية السلع والخدمات التي يكون بمقدور فرد 
ما أن يشرتيها بواسطة دخله املُتاح من عملة بالده خالل مدة زمنية، 

وهي تُقاس بشكل عام من خالل نصيب الفرد من إجمايل الدخل املُتاح 
الحقيقي بعد خصم التضخم داخل البلد، واملستوى العام لألسعار.

وتنخفض القوة الرشائية للعملة يف ظل استخدام العملة النقدية الورقية 
عند قيام الدولة بطبع املزيد من العمالت النقدية الورقية وإنفاقها عىل 

مجاالت غري إنتاجية )استهالكية(، وهذا اإلنفاق االستهالكي للدولة 
يمثل زيادة يف الدخل النقدي، دون أن يقابل ذلك أية زيادة يف إنتاج 
السلع؛ مما يتسبب يف ارتفاع األسعار للسلع والخدمات، ويؤدي إىل 

التضخم، يف املقابل، فإّن تقوية العملة الوطنية ورفع قيمتها سيؤديان 
تلقائًيا إىل تحسن القدرة الرشائية للمواطنني.

While Bassil’s economic prophecies are largely more 
to do with his strategy of demonising Lebanon’s Syrian 
refugees and blaming them for the country’s problems, 
the fear of an economic failure is not unfounded
As it stands, Lebanon’s public debt is $80 billion, the 
third highest globally as a percentage of GDP (150%) 
with more than one-third of the annual budget dedi-
cated to servicing the country’s debt, making — with-
out significant change — economic recovery impossi-
ble.
Discussion of potential collapse brings back memories 
of the 1986 crash, which saw the value of the Lebanese 
pound plummet, leading to inflation and resulting in 
the loss of savings for most Lebanese.
Despite the civil war, the pound had been stable against 
the dollar, trading at around 3 pounds. However, the 
crash saw it reach 2,825 pounds to the dollar in 1992. 
The Lebanese Central Bank (BDL) intervened by fixing 
the exchange rate, a measure that remains in effect.
While pegging the currency to the dollar might work 
as a protective measure, it is not without constraints, 
hindering growth and placing an additional burden on 
Lebanese state coffers.
“The main problem today is that fiscal policy is almost 
non-existent, which forced the BDL to go beyond its 
mandate of monetary policy and do things it should 
never do,” said Walid Marrouch, associate professor of 
economics at the Lebanese American University
Marrouch said approximately 80% of Lebanon’s bud-
get goes to public sector salaries and benefits, plus 
the cost of servicing the debt. The remaining 20% is 
allocated for fiscal policy. However, “the corruption of 
the ruling elite is making this meagre 20% smaller and 
their refusal to pass policy reforms draws the fiscal cri-
sis even closer,” he said.
Only recently did the effects of the government’s per-
sistent failure reach the housing sector when the gov-
ernment suspended subsidies on housing loans, which 
will cause dire repercussions for first-time homeown-
ers.
However, the true tragedy of the housing crisis is be-
yond straightforward economics and speaks to the 
years of corruption and abuse of the real estate mar-
ket, because politicians and lawmakers manipulated 
circumstances to keep prices artificially high.
Many of those responsible for the country’s govern-
ment are developers or heavily invested in real estate 
projects. As such, they have gone out of their way to 
thwart taxes or legal measures that would benefit rent-
als at the expense of the housing market, leading to 
the current crisis.

Despite the alarming symptoms of Lebanon’s deteri-
orating economy, the ruling elite has shown neither 
vigour nor foresight in addressing the challenges. In-
stead, it has continued its game of thrones. 
Caretaker Prime Minister Saad Hariri, selected to form 
a new cabinet, has failed to put forth a lineup that 
would be instrumental for adopting promised reforms.
The $11 billion grant and loan package, which the 
international community earmarked at the CEDRE 
conference in April to help Lebanon overhaul its infra-
structure, hinges on Hariri’s ability to form a cabinet, a 
process that seems to have become bogged down by 
internal bickering and corruption.
Though the auguries appear grim, there may be hope. 
A capital market expert, speaking on condition of ano-
nymity, said: “A lot of alarmism exists now in Lebanon, 
some based on inaccurate economic numbers. Never-
theless, the economic environment is worrying and if 
the trends continue, (it) will be alarmingly so.”
Despite this, he said Lebanon’s banking sector pro-
vides cause for qualified optimism. It plays a vital role 
in maintaining the economy and is sure to be critical to 
any resurgence.
The Lebanese have always gambled that, what-
ever dark political and economic clouds gather 
overhead, they will be blown away by the 
winds of regional political change. Such gam-
bles have borne out, with Lebanon’s central 
role within the Middle East ensuring a 
reliable supply of Gulf funds.
Unfortunately, those days are gone. 
The Lebanese failed to capitalise 
on any lifeline extended to them, 
betting on a fairy-tale ending to 
grim economic times without un-
dertaking fundamental reform.
The Lebanese are becoming 
increasingly apprehensive 
about losing their savings and their 
livelihoods. However, they only received 
what they voted for, a valuable lesson to 
not be forgotten.

· Makram Rabah is a lecturer at 
the American University of Beirut, 
Department of History. He is the 
author of A Campus at War: Student 
Politics at the American University 
of Beirut, 1967-1975.

 

DO OR DIE FOR 
LEBANON’S FAILING ECONOMY

Makram Rabah
With the FIFA World Cup over and French victory secured, people can go back to discussing the mundane topics of 
weather and other worldly affairs. For the Lebanese, this means a return to politics and, principally, the economy, 
which, many observers say, stands on the point of crashing.
Not one usually wary of accusations of scaremongering, Gebran Bassil, caretaker foreign minister and son-in-law 
of Lebanese President Michel Aoun, said: “Lebanon’s economy was on the verge of collapsing.” 
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يف  القرآن  بَجْمع  عليه  عمر  أشار  عنه  الله  ريض  الصديق  بكر  أبي  عهد  يف  ثم 
مع  باملوت  ينقرضون  القُرَّاء  أن  سيَّما  ال  عليه،  للِحفاظ  وذلك  واحد؛  مصحف 
َدد، فقد أخرج بسنده  مرور السنوات؛ ونسوق رواية اإلمام البخاري يف هذا الصَّ
إىل زيد بن ثابت ريض الله عنه، قال: أرسل إيلَّ أبو بكر َمقْتََل أهل اليمامة، فإذا 
عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر ريض الله عنه: إنَّ ُعَمر أتاني فقال: إنَّ القَتْل 
بالقُرَّاء  القَتُْل  يستَِحرَّ  أن  أْخَش  وإنِّي  القُرآِن،  بقُرَّاء  اليمامة  يوَم  استََحرَّ  قد 
باملواِطن، فيذَهب كثريٌ من القُرآن، وإنِّي أرى أن تأُمَر بَجْمع القرآن، قلت لعمر: 
كيف تفعل شيًئا لم يفعلْه رسوُل الله صىل الله عليه وسلم؟ قال ُعَمر: هذا والله 
خريٌ، فلم َيَزْل ُعَمر ُيراِجُعني حتَّى رَشََح اللُه صَْدري لذلك، ورأْيُت يف ذلك الذي 
كنت  وقد  نتَِّهُمَك،  ال  عاِقٌل،  شابٌّ  رجٌل  إنك  بكر:  أبو  قال  زيٌد:  قال  ُعَمُر،  رأى 
تكتُب الوحي لرسول الله صىل الله عليه وسلم، فَتَتَبَّع القرآن فاجَمْعه، فوالله 
ا أمرني به من َجْمِع القُرآن،  لو كلَّفُوني نَقَْل َجَبٍل من الجبال ما كان أثْقََل عيلَّ ممَّ
قلت: كيف تفعلون شيًئا لم يفعلْه رسوُل الله صىل الله عليه وسلم؟ قال: هو 
والله خريٌ، فلم يزل أبو بكر ُيراِجُعني حتى رَشََح اللُه صَْدري للذي رَشََح له صْدَر 
أبي بكر وُعَمَر ريض الله عنهما، فَتَتَبَّْعُت القُرآن أجمُعه من الُعُسب واللِّخاف، 
وصُُدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة األنصاري لم 
أجدها مع أحٍد غريه، ﴿ لَقَْد َجاَءكُْم رَُسوٌل ِمْن أَنْفُِسكُْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعِنتُّْم ﴾ 
توفَّاه  أبي بكر حتى  ُحف عند  الصُّ براءة، فكانت  128[ حتى خاتمة  ]التوبة: 

الله، ثم عند ُعَمر حياتَه، ثم عند َحفْصة بنت عمر ريض الله عنه”.

الصحابة وتدوين الحديث:
قرائحهم،  وجودِة  ِحفِْظهم  عىل  األساس  يف  يعتمدون  الصحابة  كان 
عىل  االتِّكال  خشيَة  الحديث  تدوين  من  يحتاُط  منهم  كثريٌ  وكان 
القرآن؛  بغري  الناس  ينشغل  ال  حتى  وكذا  الِحفُْظ؛  فَيضُعف  الكتابة، 
قال إسماعيل بن إبراهيم بن علية البرصي )200 هـ(: إن الصحابة 
بها،  فأُعجبوا  الكتَب،  اتَّخُذوا  قبلكم  كان  من  ألن  الكتابة؛  كرِهوا  إنما 

فكانوا يكرهون أن يشتغلوا عن القرآن.
ْدر  الصَّ من  الكتابَة  كَرَِه  من  كراهَة  »إن  البغدادي:  الخطيب  قال  وكما 
عن  يشتغل  أو  غريه،  تعاىل  الله  بكتاب  يضاهي  لئالَّ  هي  إنما  ل،  األوَّ
بعض  تدوين  من  منهم  الكثريَ  يمنع  لم  هذا  ولكن  بسواه«،  القرآن 
األحاديث املأثورة عن رسول الله صىل الله عليه وسلم، وقد أِذَن النبي 

صىل الله عليه وسلم بكتابة حديثه، وقد ورد يف ذلك:
)1( حديث أبي هريرة: »ما من الصحابة أَحٌد أكرث حديثًا مني، إال 

ما كان من عبدالله بن عمرو، فإنه يكتُب وأنا ال أكتُب«؛ ]البخاري[.
يف  وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  خطب  قال:  أيًضا  وعنه   )2(

فتح مكة إىل أن قال: ))اكتُبوا ألبى شاة((؛ ]البخاري[.
وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  إن  عباس:  ابن  حديث   )3(
َبْعَده((؛  تضلُّوا  ال  كِتاًبا  لكم  أكتُُب  بكتاٍب  ))ائتوني  مرضه:  يف  قال 

]البخاري[.
)4( حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: كنت أكتُب كلَّ يشء 
أسَمُعه من رسول الله صىل الله عليه وسلم إىل أن قال: فقال رسول 
الله صىل الله عليه وسلم: ))اكتُب فوالذي نفيس بيده ما خرج منِّي 

((؛ ]أخرجه أحمد، والدارمي، وأبو داود[. إال حقٌّ
الله  ريض  عمرو  بن  عبدالله  إىل  بسنده  الدارمي  وأخرج   )5(
وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  حول  نحن  »بينما  قال:  عنهما، 

تُفتَح  الله عليه وسلم: أي املدينتنَِي  الله صىل  نكتُب؛ إذ ُسئل رسول 
أواًل قسطنطينية أو رومية؟« فقال النبي صىل الله عليه وسلم: ))ال، 

بل مدينة هرقل أواًل((.

ة: ُصُحف الصحابة الحديثيَّ

)1( صحيفة أبي بكر الصديق ريض الله عنه، فيها فرائض الصََّدقة:

روى البخاري بسنده إىل أنس بن مالك أن أبا بكر ريض الله عنه، كتب له هذا 
َدقة  َهه إىل البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضُة الصَّ الكتاب ملا وجَّ
التي فرَض رسوُل الله صىل الله عليه وسلم عىل املسلمني، والتي أمر اللُه بها 

رسولَه؛ الحديث بطوله؛ ]البخاري )1454([.

)2( صحيفة عي بن أبي طالب ريض الله عنه:

فقد أخرج البخاري ومسلم من عدة طُُرق عن عيل بن أبي طالب أنه خطب 
الناس، فقال: عىل ِمنرَْبٍ من آُجرٍّ وعليه سيٌف فيه صحيفٌة ُمعلَّقٌة، فقال: والله 
ما عندنا من كتاٍب ُيقْرأ إال كتاب الله، وما يف هذه الصحيفة، فنرََشَها، فإذا فيها 
أسناُن اإلبل، وإذا فيها: »املدينُة َحرٌَم من َعرْيٍ إىل كذا، فمن أْحَدث فيها َحَدثًا، 
فعليه لعنُة اللِه واملالئكِة والناِس أجمعني، ال يقَبُل اللُه منه رَصْفًا وال َعْداًل«، 
ُمْسلًِما  أْخفََر  فمن  أْدناُهْم،  بها  يسعى  واحدٌة،  املسلمني  ة  ))ِذمَّ فيها:  وإذا 
فعليه لعنُة الله واملالئكِة والناِس أجمعني، ال يقَبُل الله منه رَصْفًا وال َعْداًل((، 
َمَوالِيه، فعليه لعنُة اللِه واملالئكِة والناِس  وإذا فيها: »َمْن َواىَل قوًما بغري إْذِن 
ومسلم   ،)7300( ]البخاري  َعْداًل((«؛  وال  رَصْفًا  منه  الله  يقَبل  ال  أجمعني، 

)1370([، وبوَّب البخاري: باب كتابة العلم.

بالصحيفة  املعروفة  العاص،  بن  عمرو  بن  عبدالله  صحيفة   )3(
الصادقة:

»أتيُت  قال:  مجاهد  عن  بسنده  كلٌّ  البغدادي  والخطيب  الدارمي  فأخرج 
عبدالله بن عمرو، فتناولت صحيفة ِمن تحت مفرشه، فمنعي، قلت: ما كنت 
الله  الله صىل  تمنعني شيًئا، قال: هذه الصادقة، هذه ما سِمْعُت من رسول 

عليه وسلم ليس بيني وبينه أحٌد«؛ ]الدارمي يف سننه )513(، وتقييد العلم 
للخطيب البغدادي ص 84[.

)4( صحيفة عبدالله بن أبي أوىف، ذكرها اإلمام البخاري يف كتاب 
الجهاد من »صحيحه«، باب الصرب عند القتال )2833(.

)5( صحيفة أبي موىس األشعري:

ذكرها الدكتور أكرم العمري يف كتابه »بحوث يف تاريخ السنة املرشَّفة«، ص: 
228، وذكَر أنها موجودة يف مكتبة شهيد عيل برتكيا.

)6( منسك جابر بن عبدالله يف صفة َحجة النبي صى الله عليه 
وسلم، وقد أخرَجه مسلم يف صحيحه.

كثرية  أحاديَث  جمع  قد  كان  )60هـ(،  ُجنُْدب  بن  َسُمرة  صحيفة   )7(
ابن  فيها  يقول  التي  وهي  عنه،  ورواها  سليماُن  ابنُه  ورِثَها  كبرية،  نسخة  يف 

سريين: يف رسالة َسُمرة إىل بنيه ِعلٌْم كثريٌ.

وأخرج خربَها أبو داود يف ُسنَِنه )975( بإسناد ضعيف عن سليمان بن سمرة، 
عن َسُمرة بن ُجنُْدب، أما بعد، فأمرنا رسول الله صىل الله عليه وسلم إذا كان 
يف وسط الصالة، أو حني انقضائها، فابدؤوا قبل التسليم؛ فقولوا: ))التحيَّات 
الطيِّبات، والصلوات، وامللك لله، ثم سلُِّموا عىل اليمني، ثم سلُِّموا عىل قارئكم، 

وعىل أنفِسكم((.
ثنا خالد،  وأخرج النسائي يف الكربى )6913(: أخربنا نرص بن عيل، قال: حدَّ
ثنا سعيٌد، عن قتادة، عن الَحَسن، عن َسُمرة، عن النبي صىل الله  قال: حدَّ

عليه وسلم، قال: ))َمْن قَتَل َعْبَده قَتَلْناه، وَمْن َجَدَع َعْبَده َجَدْعناه((.
قال أبو عبدالرحمن: الحسن، عن سمرة، قيل: إنه من الصحيفة غري مسموعة 
ن سِمْعَت حديث العقيقة؟ قال: من  إالَّ حديث العقيقة، فإنه قيل للحسن: ممَّ
ن  ممَّ للحسن:  قلت  قوله:  الرِّواية،  هذه  ح  ُيَصحِّ العلم  أهل  كل  وليس  َسُمرة، 

سِمعت حديث العقيقة؟ ا هـ.
وقال أبو داود يف ُسنَِنه )1 /256(: »دلَّْت هذه الصحيفة عىل أن الَحَسن سِمَع 

من َسُمرة«.

الحمد 
لله، والصالة 

والسالم عى رسول الله. أما بعُد:
ففي البدء أقول: إن تدوين العلم ليس 

بدًعا من الفعل، وال غريًبا من األمر، بل هو 
ح  من الواجبات إذا قامت الرضورة بذلك، أو ترجَّ

جانب املصلحة، وقد كان العرب يكتُبون 
القصائد واملعلَّقات، وينرُشونها عى ُجْدران 

الكعبة تكريًما لديوان العرب آنذاك، وهو 
ا نزل الوحي وجاءت  ْعر، ولَمَّ الشِّ

النبوة، إذ بالصحابة ريض الله عنهم 
يكتبون القرآن خلف قراءة رسول 

الله وتالوته، وبلغ 
عدد الكُتَّاب زُهاءَ 

أربعن كاتًبا.

جهــود الصحابة رضي الله عنهم 

في تدوين السنة
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قلت: والذي يعنينا إثبات صحيفة َسُمرة بن ُجنُْدب ريض الله عنه.

)8( صحيفة أنس بن مالك:

بن  هبرية  إىل   )757( املدخل  يف  بسنده  البيهقي  أخرج  فقد 
ث - فكرََثَ الناُس  عبدالرحمن، عن أنس بن مالك، قال: كان أنٌس إذا حدَّ
عليه الحديَث - جاء بمجال له، فألقاها إليهم، ثم قال: »هذه أحاديُث 
الله عليه وسلم، ثم عرضتُها  الله صىل  سِمعتُها وكتْبتُها عن رسول 

عليه«.
واملجال؛ أي: صحيفة، وهي ما ُيطلَق عليه يف عرصنا مجلة.

كتب الصحابة ورسائلهم بالحديث:
كتب بألسنة الصحابة بعضهم إىل بعض، ومن أمثلة ذلك ما ييل:

بعض  فرقد  بن  لعتبة  عنه  الله  ريض  الخطاب  بن  عمر  كتب   )1(
السنن؛ ]أخرجه البخاري ومسلم[.

)2( كتب أسيد بن حضري األنصاري ريض الله عنه بعَض األحاديث 
النبوية، وقضاء أبي بكر وعمر وعثمان، وأرسله إىل مروان بن الحكم؛ 

]انظر: مسند اإلمام أحمد 4 / 226[.
الله  رسول  أحاديث  بعَض  عنه  الله  ريض  َسُمرة  بن  جابُر  كتب   )3(
صىل الله عليه وسلم، وبعث بها إىل عامر بن سعد بن أبي وقَّاص ِبناًء 
كتاب  صحيحه،  يف  مسلم  اإلمام  ذلك  ]أخرج  منه؛  ذلك  طلبه  عىل 

اإلمارة ح 10 برقم )1822(، واإلمام أحمد يف املسند 5 / 89[.
النبوية،  األحاديث  بعض  عنه  الله  ريض  أرقم  بن  زيد  كتب   )4(
الله عنه؛ ]انظر: مسند اإلمام  وأرسل بها إىل أنس بن مالك ريض 

أحمد 4 / 370، 374، وتهذيب التهذيب البن حجر 3 / 394[.
)5( كتب زيد بن ثابت يف أمر الجدِّ إىل عمر بن الخطاب ريض الله 
 93/ 4 ِبناًء عىل طَلَب عمر نفسه ]سنن الدارقطني  عنه، وذلك 

.]94 –
)6( جمع َسُمرة بن ُجنُْدب ما عنده من حديث رسول الله 

صىل الله عليه وسلم، وبعث به إىل ابنه سليمان، وقد 
أثنى اإلمام محمد بن سريين 

فقال:  الرسالة،  هذه  عىل 
ابنه  إىل  َسُمرة  رسالة  »يف 
الغابة  ]أُْسد  كثري«؛  ِعلٌْم 
البن  الصحابة؛  معرفة  يف 

األثري )ج2/ 355([.
أبي  بن  عبدالله  كتب   )7(
الله  رسول  بأحاديث  أْوىَف 

إىل  وسلم  عليه  الله  صىل 
عمر بن عبيدالله؛ ]أخرجه 

البخاري يف كتاب الجهاد من 
ومسلم   ،22 الباب  صحيحه، 

يف الجهاد أيًضا ح 20[.
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At the same time, however, Muslim Americans express a persistent 
streak of optimism and positive feelings. Overwhelmingly, they say they 
are proud to be Americans, believe that hard work generally brings suc-
cess in this country and are satisfied with the way things are going in 
their own lives – even if they are not satisfied with the direction of the 
country as a whole.
Indeed, nearly two-thirds of Muslim Americans say they are dissatisfied 
with the way things are going in the U.S. today. And about three-quar-
ters say Donald Trump is unfriendly toward Muslims in America. On both 
of these counts, Muslim opinion has undergone a stark reversal since 
2011, when Barack Obama was president, at which point most Muslims 
thought the country was headed in the right direction and viewed the 
president as friendly toward them.
In addition, half of Muslim Americans say it has become harder to be 
Muslim in the U.S. in recent years. And 48% say they have experienced at 
least one incident of discrimination in the past 12 months.
But alongside these reports of discrimination, a similar – and growing – 
share (49%) of Muslim Americans say someone has expressed support 
for them because of their religion in the past year. And 55% think Amer-
icans in general are friendly toward U.S. Muslims, compared with just 
14% who say they are unfriendly.
Despite the concerns and perceived challenges they face, 89% of Mus-
lims say they are both proud to be American and proud to be Muslim. 
Fully eight-in-ten say they are satisfied with the way things are going in 
their lives. And a large majority of U.S. Muslims continue to profess faith 
in the American dream, with 70% saying that most people who want to 
get ahead can make it in America if they are willing to work hard.
These are among the key findings of Pew Research Center’s new sur-
vey of U.S. Muslims, conducted Jan. 23 to May 2, 2017, on landlines and 
cellphones, among a representative sample of 1,001 Muslim adults liv-
ing in the United States. This is the third time Pew Research Center has 
conducted a comprehensive survey of U.S. Muslims. The Center’s initial 
survey of Muslim Americans was conducted in 2007; the second survey 
took place in 2011.
The new survey asked U.S. Muslims about a wide variety of topics, in-
cluding religious beliefs and practices, social values, views on extremism 
and political preferences. While the survey finds that a majority disap-
prove of the way Trump is handling his job, this is not the first time the 
community has looked askance at a Republican in the White House. In-
deed, Muslim Americans are no more disapproving of Trump today than 
they were of George W. Bush’s performance in office during his second 
term a decade ago.
And while Muslims say they face a variety of challenges and obstacles in 
the U.S., this too is nothing new. The share of U.S. Muslims who say it is 
getting harder to be a Muslim in America has hovered around 50% over 
the past 10 years. Over the same period, half or more of Muslims have 
consistently said that U.S. media coverage of Muslims is unfair.
The Muslim population in the U.S. is growing and highly diverse, made up 
largely of immigrants and the children of immigrants from all across the 
world. Indeed, respondents in the survey hail from at least 75 nations – 
although the vast majority are now U.S. citizens. As a group, Muslims are 

younger and more racially diverse than the general population.
Muslims also are quite varied in their religious allegiances and obser-
vances. Slightly more than half of U.S. Muslims are Sunnis (55%), but 
significant minorities identify as Shiite (16%) or as “just Muslim” (14%). 
Most Muslims say religion is very important in their lives (65%), and 
about four-in-ten (42%) say they pray five times a day. But many others 
say religion is less important to them and that they are not so consistent 
in performing salah, the ritual prayers that constitute one of the Five 
Pillars of Islam and traditionally are performed five times each day.
The survey also shows that Muslims largely share the general public’s 
concerns about religious extremism. Indeed, if anything, Muslims may 
be more concerned than non-Muslims about extremism in the name of 
Islam. Yet most Muslims say there is little support for extremism within 
the U.S. Muslim community, and few say they think violence against ci-
vilians can be justified in pursuit of religious, political or social causes.
Muslims concerned about extremism, both globally and in U.S.
Overall, eight-in-ten Muslims (82%) say they are either very concerned 
(66%) or somewhat concerned (16%) about extremism in the name of 
Islam around the world. This is similar to the percentage of the U.S. gen-
eral public that shares these concerns (83%), although Muslims are more 
likely than U.S. adults overall to say they are very concerned about ex-
tremism in the name of Islam around the world (66% vs. 49%).
About seven-in-ten Muslims – and a similar share of Americans 
overall – are concerned about extremism in the name of Islam 
in the U.S., including roughly half of U.S. Muslims (49%) who say 
they are very concerned about domestic extremism.
Among both Muslims and the larger U.S. public, concern 
about extremism around the world is higher now than it 
was in 2011 (see Chapter 5 for details on trends over time).
While concern about extremism has risen, there is little 
change in perceptions of how much support for 
extremism exists among Muslims in the United 
States. Nearly three-quarters of U.S. Muslims 
(73%) say there is little or no support for ex-
tremism among American Muslims, while 
about one-in-six say there is either a “fair 
amount” (11%) or a “great deal” (6%) of 
support for extremism within the U.S. Mus-
lim community.
The overall American public is more di-
vided on this question. While 54% of U.S. 
adults say there is little or no support for 
extremism among Muslim Americans, 
roughly a third (35%) say there is at least 
a “fair amount” of backing for extremism 
among U.S. Muslims, including 11% who 
think there is a “great deal.

To read the rest of the article go to: 
http://www.pewforum.org /

U.S. Muslims Concerned About Their 
Place in Society, but Continue to 
Believe in the American Dream

The early days of Donald Trump’s presidency have been an anxious time for many Muslim Ameri-
cans, according to a new Pew Research Center survey. Overall, Muslims in the United States per-
ceive a lot of discrimination against their religious group, are leery of Trump and think their fellow 
Americans do not see Islam as part of mainstream U.S. society.

 Religion & life دين ودنيا
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 FAMILY CARE PHARMACY 

صيدليـــة األســــرة 
· نقوم بتركيب وصرف األدوية بأمر الدكتور

· خدمات كاملة للوصفات الطبية
· نقبل الميدكيد ومعظم التأمينات 

· معدات طبية وأجهزة السكر والضغط
 والكولسترول

الصيدلي/نبيل الصباري 
 Nabil Al- Subari

Pharmacist

10035 W. Vernor Hwy.
Dearborn, MI 48120

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

التوصيل 
مجاني
 FREE

DELIVERY

Dearborn Community Care 
Pharmacy 

صيدلية الشفاء 

بإدارة الصيدلي نبيل الصباري 

التوصيل 
مجاني
 FREE

DELIVERY

15120 Michigan Ave, Dearborn, MI 48126

Tel: 313.558.2121/ Fax: 313.558.2020

moenabil@yahoo.com 

زورونا في صيدليتنا الثانية 

نحن بعون الله نرعاكم
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إن أطروحــة »نهايــة التاريــخ« حســب فوكويامــا نُظــر إليهــا عــىل أنهــا »فرضيــة أكــرث 
منهــا توقعــات أو تنبــؤات دقيقــة« ظهــرت يف مرحلــة مفصليــة عندمــا »بــرزت أمريــكا 
ــاد  ــة واالقتص ــل الديمقراطي ــوة املُث ــدا أن ق ــدة، وب ــى الوحي ــوة العظم ــا الق باعتباره
املفتــوح مســتعدة الكتســاح كل يشء أمامهــا، وبــدت العوملــة كقــوة ال يمكــن إيقافها«، 
ــوى  ــرى س ــارات أخ ــل أو خي ــن بدائ ــة م ــق للبرشي ــم يب ــاع ل ــذه األوض ــة له نتيج
ــي  ــا املبن ــول بنظامه ــدة، والقب ــوة وحي ــا ق ــا بكونه ــكا، والرض ــب أمري ــري يف رك الس
ــا. ــر منه ــة ال مف ــي، كحتمي ــيايس الديمقراط ــام الس ــوق والنظ ــاد الس ــىل اقتص  ع
ــة  ــون البرشي ــن تك ــض، »ول ــد البع ــا يعتق ــة، كم ــت وردي ــة ليس ــذه النهاي إال أن ه
عندئــذ ألــف زهــرة تتفتــح يف صــور وأشــكال متباينــة، وإنمــا ســتكون بمثابــة قافلــة 
ــل  ــد يص ــة. ق ــط النهاي ــول إىل خ ــعى إىل الوص ــابهة« تس ــات متش ــن عرب ــة م طويل

البعــض  يتأخــر  وقــد  البعــض، 
يقــاوم  أو  يفشــل  وقــد  اآلخــر، 
ــتظهر  ــات س ــاك مقاوم ــرون، فهن آخ
برصيدهــا  مدعمــة  وهنــاك،  هنــا 
أجــل  مــن  الدينــي،  أو  الحضــاري 
ــع  ــة، ومن ــة الغربي ــاح العومل ــح جم كب
توســع نفوذهــا يف العالــم، وقــد يكــون 
ألتباعــه  إلهــام  مصــدر  اإلســالم 
ــق  ــا يحق ــم، وبم ــن قي ــل م ــا يحم بم
مــن انتصــارات عــىل الديمقراطيــة 
مناطــق  مــن  العديــد  يف  الليرباليــة 
ــالم،  ــك أن اإلس ــالمي، ذل ــم اإلس العال
»يشــكل  فوكويامــا  يقــول  كمــا 
ومتماســكة  متســقة  أيديولوجيــا 
وأن  والشــيوعية،  الليرباليــة  شــأن 

لــه معايــريه األخالقيــة الخاصــة بــه، ونظريتــه املتصلــة بالعدالــة السياســية 
واالجتماعيــة«، كمــا أن لإلســالم جاذبيــة كبــرية، بحيــث تتجــىل هــذه الجاذبيــة أكــرث 
ــة  ــاء يف جماع ــرد أعض ــرشاً »ال مج ــم ب ــة باعتباره ــرش كاف ــة إىل الب ــه العاملي يف دعوت

معينــة«. قوميــة  أو  عرقيــة 

الصدام بين الحضارات حقيقة
ــن  ــة م ــك جاذبي ــقة، ويمل ــكة واملتس ــا املتماس ــذه األيديولوجي ــالم ه ــا أن لإلس وبم
ــه،  ــه وقوانين ــه، وإىل رشائع ــه وتعاليم ــاء إىل قيم ــة جمع ــذب البرشي ــأنها أن تج ش
فهــو بالتــايل، يشــكل ســداً منيعــاً ضــد أيديولوجيــة الغــرب املتمحــورة حــول 
ــؤدي يف  ــات أن ت ــذه املقاوم ــأن ه ــن ش ــوق، وم ــاد الس ــة واقتص ــة اللربالي الديمقراطي
ــع  ــا م ــق فوكويام ــا يتف ــن هن ــرب، وم ــالم والغ ــني اإلس ــدام ب ــان إىل الص ــض األحي بع
ــات  ــا إىل أن الرصاع ــب فيه ــي ذه ــون )1927- 2008( الت ــل هنتنغت ــة صموئي أطروح
ــني  ــي ب ــايف والدين ــالف الثق ــبب االخت ــتكون بس ــا، س ــة األيديولوجي ــد نهاي ــا بع م
ــة،  ــق متصارع ــم يف مناط ــون، العال ــم، أي هنتنغت ــث »نظ ــربى، بحي ــارات الك الحض
ــال  ــس« جاع ــّدع الرئي ــط التص ــا خ ــا، باعتباره ــل األيديولوجي ــة مح ــل الثقاف إذ تح
 مــن اإلســالم والكونفوشوســية مصــدر التهديــد األول ضــد الغــرب وحضارتــه.

وعليــه، فــإن فوكويامــا يتقبــل أطروحــة »صــدام الحضــارات« لهنتنغتــون، إىل حــد 
ــة،  ــط تاريخي ــة، ورواب ــات، وأوارص إثني ــن ديان ــايف، م ــط الثق ــرى أن النّم ــري، وي كب
ســيكون لــه دور فاعــل يف تحديــد الــوالءات، وتشــكيل التكتــالت بــني الــدول يف عــرص 
مــا بعــد األيديولوجيــات، مــا يــؤدي إىل نشــوب صدامــات، ومــع أن فوكويامــا يقــرُّ بأنه 
»يختلــف يف كثــري مــن املســائل بشــكل أقــل ممــا يعتقــده الكثــريون عندمــا نتحــدث 
ــد  ــون بع ــع هنتنغت ــخيص م ــه الش ــك بحديث ــىل ذل ــل ع ــخيص«، ويدل ــكل ش بش
هجمــات 11 ســبتمرب/أيلول، الــذي تمحــور حــول حــرب العــراق التــي كان، يف الواقع، 
يعارضهــا، ألن مــن شــأن تلــك الحــرب أن تجعــل أمريــكا منخرطــة يف رصاع حضــارات 
ــة،  ــة الغربي ــة للهيمن ــة، والرافض ــة للعومل ــل املناهض ــا أن ردود الفع ــك، كم ــدون ش ب
 مــؤرش قــويٌّ عــىل أن العالــم اليــوم يعيــش فــرتات صــدام أكــرث منهــا فــرتات تعايــش.

ــد  ــن، وإىل ح ــا الدي ــق فيه ــرتة »حقّ ــش يف ف ــوم يعي ــم الي ــك أن العال ــف إىل ذل أض
مــا القوميــة، عــودة كبــرية« إىل الحيــاة السياســية، وغــدا الديــن ُملهمــاً لكثــري مــن 
األنظمــة واألحــزاب السياســية. كل ذلــك يجعــل مــن أطروحــة هنتنغتــون يف صــدارة 
ــني  ــب، ح ــد ترام ــد دونال ــة يف عه ــوم، خاص ــم الي ــني دول العال ــات ب ــهد العالق مش

ــح  ــاس الرب ــدول بمقي ــع ال ــا م ــي عالقته ــت تبن ــا، وأصبح ــكا يف عزلته ــأت أمري انكف
والخســارة، وعلــت خطابــات العنرصيــة ضــد اآلخــر، ســواء كان هــذا اآلخــر حســب 

ــون. ــى الل ــرق أو حت ــن أو الع الدي

ترياقات ضد الصدام
إال أن فوكايامــا يطــرح طريقــني مــن خاللهمــا يمكــن تفــادي الصــدام بــني الحضارات، 
ونقلهــا، أي الحضــارات، مــن حالة الــرصاع إىل حالة التعايــش والوئــام، األول باندماج 
هــذه الكيانــات الحضاريــة، وذوبانهــا يف املنظومــة األمريكيــة، وأبعادهــا السياســية 
واالقتصاديــة والثقافيــة، بمعنــى آخــر القبــول بالهيمنــة األمريكيــة، وهو بذلــك يؤكد، 
بطريقــة أو بأخــرى، أطروحتــه التــي تقــول بـ»نهايــة التاريــخ«. أما املدخــل إىل ذلك، 
ــاً حيــث يعتــرب »التكامــل االقتصــادي بــني الــدول األكــرث إثمــاراً«.  فيكــون اقتصادي

ــارات،  ــني الحض ــدام ب ــب الص ــا لتجن ــمه فوكويام ــذي يرس ــر ال ــق اآلخ ــا الطري أم
ــىل  ــه ع ــذي يطرح ــاؤل ال ــن التس ــه ع ــيد، ويف إجابت ــم الرش ــيس للحك ــو التأس فه
ــم  ــذا الحك ــك أن ه ــيد؟ ذل ــم الرش ــة الحك ــة حديث ــق دول ــف تحق ــه: كي ــه بقول نفس
ــم  ــن صمي ــبة م ــاءلة واملحاس ــن املس ــل م ــة تجع ــات رضوري ــرب آلي ــق إال ع ال يتحق

الحكــم، وتجعــل مــن الحــكام مجــرد موظفــني يســعون بــكل جهــد إىل خدمــة 
املحكومــني، يف هــذا الصــدد يقــول فوكويامــا: »إن الحكــم الرشــيد ليــس هبــة 
يمنحهــا الحــكام إىل املحكومــني، إنــه يتحــدد يف خاتمــة املطــاف عــىل آليــات 
املســاءلة، التــي تضمــن أن يقــوم الحــكام حقــاً بخدمــة مصالــح املحكومــني، 
وليــس فقــط مصالحهــم الخاصــة، أو مصالــح أصدقائهــم وعوائلهــم«، وحتــى 
يقــوم مثــل هــذا الحكــم ال بــد مــن اســتقاللية الربملــان والقضــاء عــن الســلطة 
وجــود  ورضورة  التنفيذيــة، 
الشــفافية،  توفــر  معاهــد 
ــتقلة  ــة مس ــات إعالمي ومؤسس
تطلــب الحقيقــة، فضــال عــن 
املدنــي  املجتمــع  مؤسســات 
الدولــة،  وســلوك  أداء  ملراقبــة 

ــرشوط  ــذه ال ــر ه ــدر تواف فبق
ــدر  ــة، وبق ــوة الدول ــدر ق بق
الدولــة،  تضعــف  غيابهــا 

بمعنــى آخــر أن تعميــم الحكــم 
يــؤدي  كلــه  العالــم  يف  الرشــيد 
والعيــش  التفاهــم،  إىل  بالشــعوب 
ــة  ــادئ الفضيل ــار مب ــم، وانتش الكري
وهــذا  والســالم،  والعــدل  والكرامــة 
يقــّوض  أن  شــأنه  مــن  الطريــق 
ــذي  ــرشوع ال ــإن امل ــّم، ف ــن ث ــها. وم ــام تعايش ــد أم ــارات، ويمه ــني الحض ــرصاع ب ال
مــرشوع  نفســه  هــو  الحضــارات  رصاع  مــن  العالــم  إلنقــاذ  فوكويامــا  يســّوقه 
ذاك  يتحقــق  ولــن  الهــدف،  هــذا  إىل  البرشيــة  تصــل  ولــن  التاريــخ«،  »نهايــة 
اقتصــاد  ويغــزوه  كلــه،  العالــم  الديمقراطــي  النظــام  يعــّم  أن  بعــد  إال  األمــل 
عــىل  حصولــك  »فقبــل  ذلــك  لتحقيــق  أساســيان  رشطــان  فهــذان  الســوق، 
 الديمقراطيــة، يقــول فوكويامــا، يجــب أن تكــون لديــك دولــة وظيفيــة فاعلــة«.
أخــرياً، قــد يجــادل البعــض بالقــول إن أطروحــة »نهايــة التاريــخ« مرتبطــة أساســاً 
بالنمــوذج األمريكــي، الــذي يعانــي يف الســنوات األخــرية، فأمريــكا ترتاجــع قوتهــا، 
ــون  ــف تك ــرى، فكي ــل أخ ــن بدائ ــث ع ــعى إىل البح ــم يس ــح، والعال ــا يرتن ومرشوعه
ــح  ــذات، أوض ــة بال ــذه النقط ــارات؟ يف ه ــدام الحض ــد ص ــاً ض ــة ترياق ــذه األطروح ه
فوكويامــا مؤخــراً، بــأن مــرشوع نهايــة التاريــخ، يف األســاس، لــم يكــن مرتبطــاً 
بالنمــوذج األمريكــي تحديــداً، فأمريــكا اليــوم، لألســف، لــم تعــد نموذجــاً يحتــذى 
بــه، بــل أصبحــت يف الواقــع »محتقــرة عــىل نطــاق واســع يف جميــع أنحــاء العالــم«، 
ــال،  ــة لآلم ــرى باعث ــاريع أخ ــرب إىل مش ــوم أق ــخ الي ــة التاري ــإن نهاي ــايل، ف وبالت
وملهمــة للبرشيــة، كاالتحــاد األوروبــي عــىل وجــه الخصــوص، فـ«محاولــة االتحــاد 
األوروبــي لتجــاوز الســيادة وسياســات الســلطة التقليديــة، مــن خــالل إنشــاء حكــم 
قانــون يتخطــى الحــدود اإلقليميــة، أمــر أكــرث تماشــياً مــع عالــم مــا بعــد التاريــخ«.

٭ كاتب مغربي

فوكوياما 
وصــراع الحضارات والديمقراطية واقتصاد الســوق كترياق

سعدون يخلف *

يف لحظـــة مفصليـــة مـــن تاريـــخ العالـــم الحديـــث، لحظـــة انتصـــار الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، وهزيمـــة االتحـــاد 
ـــال يف  ـــرب مق ـــة ع ـــه املدوي ـــة، صيحت ـــول ياباني ـــن أص ـــي م ـــي األمريك ـــا، األكاديم ـــيس فوكويام ـــق فرانس ـــوفييتي، أطل الس
ـــي  ـــادي الغرب ـــيايس واالقتص ـــام الس ـــى، وأن النظ ـــخ انته ـــه أن التاري ـــن في ـــام 1989، يعل ـــت« ع ـــيونال إنرنس ـــة »ناش مجل
ـــك  ـــال تل ـــا ن ـــرد م ـــة، وبمج ـــالم والحري ـــن والس ـــاء باألم ـــة جمع ـــم البرشي ـــه تنع ـــن خالل ـــذي م ـــردوس األريض، ال ـــة الف بمثاب
الشـــهرة، وحـــاز ذاك الصيـــت، كان مـــن الـــرضوري أن يتعّمـــق فوكويامـــا يف بيـــان أطروحتـــه، فأصـــدر كتابـــاً بعنـــوان 
ـــدا  ـــى غ ـــات، حت ـــوارات والنقاش ـــن الح ـــد م ـــه العدي ـــث دارت حول ـــام 1992، بحي ـــر« يف ع ـــل األخ ـــخ والرج ـــة التاري »نهاي

ـــث. ـــر الحدي ـــم يف الع ـــات العال ـــم سياس ـــن أراد أن يفه ـــاً مل ـــاً رضوري مرجع

يتصدى كتاب “نجيب محفوظ.. السارد والتشكييل”، للباحث املرصي أرشف أبو 
اليزيد، الصادر عن الهيئة املرصية العامة للكتاب مؤخرا، للدور االستثنائي الذي 

أداه نجيب محفوظ، وأثّر به يف الثقافة العربية املعارصة، وهو دور تخطى حدود 
فن الرسد األدبي إىل فضاءات الفنون التى تماست معه.

وإذا كانت السينما أهم تلك الفنون وأشهرها فإن هذا الكتاب يخص فن آخر هو 
التشكيل الذي لم يكن أقل تأثرا بأدب هذا السارد الفذ.

وال يقرص الحديث عىل التشكيل بحدود التصوير الكالسيكي، وإنما ينطلق إىل 
تلك الفنون األخرى املرتبطة به، والدائرة يف فلكه مثل الحفر والرسم والكاريكاتري 

والرشائط املصورة والنحت، وصوال إىل صناعة الكتب وتصميم أغلفتها، وملصقات 
األعمال الفنية، بل والرسوم الجدارية، وجميعها صيغ فنية تعبريية تنهل من 

أدب محفوظ الرثي والحيوي والتاريخي يف آن.

نجيب محفوظ 
السارد 

والتشكيلي 
بين رّف الكتب

ديوان »صمتك كثير وظهيرتي لزجة« 
للعراقية فيء ناصر

بريوت - صدر عن املؤسسة العربية للدراسات والنرش يف بريوت ديوان شعر 
للعراقية يفء نارص ديوان بعنوان«صمتك كثري وظهريتي لزجة«. يف تذييله للكتاب 

 يكتب حاتم الصكر عن الشاعرة قائال:
يف تذييله للديوان يكتب حاتم الصكر عن الشاعرة قائال: »يف زمن الرتاجع 

الشعري وتصحر العاطفة والخيال واجرتار الرؤى واألساليب، تفاجئنا شاعرة ال 
ينقصها الخيال الجامح، وكمية الجنون املطلوبة لوصفة كتابة شعر مختلف… 

فنبتهج إذ نالمس عواملها: رعيتها األكاذيب كما يقول عنوان أوىل قصائدها. 
فليكن! فما أعذب الشعر إال أكذبه. إيهام نعلم أنه مصنوع. يف 
فضائه صور تنضج عىل نار املخيلة، ولغة تنفتح الستيعاب 

هيجان العاطفة لتصل إىل تفاصيل صغرية تختبئ كهدايا 
األعياد يف زوايا الكالم )كل صباح…بوجه أحمق..أجرجر 

كتبي إىل املدرسة… وحيدة أقود كذبتي… واملخاتالت امللونات 
رفيقاتي(؛ وماذا بعد إلعداد وجبة القصيدة لدى يفء نارص؟ 

إيقاع حر يستثمر النرث لتوليد موسيقى خفية تنساب بني 
األسطر والكلمات، وتوصل الداللة بيرس ودفء. جمل شعرية 

تورط القارئ يف لعبة الخيال التصويري: صخرة تسقط من 
أنف جبل فتسجل الشاعرة سريتها الذاتية.. واملخاطَب )ينزلق 

من الهذيان أخرياً ويرتك مذاقاً حارقاً يف اللسان(. رؤى عجيبة 
ولغة مطواعة، يعززها انسياب حر كجريان نهر عذب، كل 

يشء، يف قصائد يفء نارص أليف مقرّب بالصورة، للمطر لغة.. 
وللرصيف جبني.. وللغرق طعنة أخرى أخرية! مزيج أمكنة 

وشخوص واستذكارات ذكية مرسودة بعفوية آرسة.. هكذا نقرأ هنا شعراً نفتقد 
 مذاقه ونشتاقه يف أيامنا الشعرية الجرداء.

يقع الديوان يف 128 صفحة من القطع املتوسط .

ديوان »ألي وحدي أنا كل هذا 
الدمار« ألميرة الزين

بريوت  - صدر عن املؤسسة العربية للدراسات والنرش ديوان جديد لألكاديمية 
 اللبنانية أمرية الزين أستاذة األدب العربي يف جامعة جورج تاون يف قطر. 

جاء الديوان بعنوان«أيل وحدي أنا كل 
هذا الدمار«، وهي مجموعة قصائد نرش 

بعضها يف »الكرمل« أو يف »جسور« يف 
واشنطن ، وترجم بعضها اىل اإلنكليزية 

 والفرنسية . 
أمرية الزين ، يف هذه املجموعة، ال تكتفي 

بتأسيس رؤية طليعية للمتعايل، بل 
تشطح بعيدا لتأسيس رؤية وجودية 

متعالية للكتابة املقدسة. شعر أمرية الزين 
هو تجربة حياة بدأتها مع زمالئها الشعراء 

الشباب يف لبنان، وقد نرشت عددا من 
 املجموعات الشعرية بالعربية واإلنكليزية.

يقع الديوان يف 441 صفحة من القطع 
املتوسط .

    cultuer ثقافة
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    Provision نصوص

)1(   

ما إن بدأت برتجمة هذه القصائد حتى حارصتني دهشة 
عميقة سببها هذا االرتباط العجيب ما بني الشاعر 

الكوري وطبيعة بالده، فهو يتغّزل بها يف كل آن، بمناسبة 
وبدونها، ألنّه- ببساطة شديدة - عاشق لدرجة الهيام 

بجبالها، مفتون بمياهها، متّيم بسمائها وطيورها 
وأزهارها وربيعها وخريفها وفجرها وشمسها.

 والشاعر الكوري - مثله مثل الشاعر الياباني والصيني – 
اختّص منذ القدم بهذه اإلشارة َوُعلّم بهذه العالمة حتى 

أضحى مسحوراً بكل تفاصيل الطبيعة الجميلة وتحوالتها 
وانقالباتها، كرمها وبخلها، عطرهاودخانها. وال بد لجمال 

الطبيعة الكورية املتحقق عىل أرض الواقع بالطبع، من دور 
يف هذا االفتتان، وال بد أن يكون الدور كبرياً وخطرياً، وقد 

كان كذلك حقاً، حتى انني أستمتعُت - وسيستمتع 
القارئ معي كما آمل وأتمنى - بهذا االلتحام املدهش 

ما بني الشاعر الكوري وطبيعة بالده الذي صريه شاعراً 
عميقاً يجيد الغناء واالنشاد، الحب وتفاصيل الحب، 

التأمل واالستبطان، التفلسف والتفكري، االضافة واالبداع.  
لقد صرّيه، بكلمة جامعة، شاعراً يجيد لعبة الحياة ولعبة 

املوت معاً.
 هكذا سرنى النوارس تقود الشاعر )تشونغ أون( إىل معنى 

الحياة العميق املسترت يف الطبيعة وتفاصيلها بدالً من 
الكتب والكلمات ،ونرى الجبل واملاء والقمر تقود الشاعر 

)سونغ هون ( إىل املعنى املتبقي من الحياة يف فصلها 
األخري حيث الشيخوخة املساملة. لكننا سرنى شعراء 
آخرين يتّساءلون عن معنى الحياة حّباً وموتاً وفرحاً.

ف )كَيم تونغ( يتساءل عن الجدول الذي يستطيع قتل 
النارالتي تشتعل عميقاً يف داخله، و)إم تيش( يتساءل ، 
بألم ، ملن يقّدم كأس حّبه ولم يبَق من حبيبته االّ العظام، 
و)كيم تشونغ ( يتساءل، بعذوبة، عما يمكن قولهأ وفعله 

وشعره األشيب يطفو فوق ريح الربيع. لكن سعادة )كيم 
كيو(باقية يستمتع بها وسط أحضان الطبيعة الرؤوم 

طويالً، ولن يفقدها – كما يقول يف قصيدته - إىل أن تصبح 
سيقان البطة القصرية طويلًة مثل سيقان الكركي.

)2( 

  هذا ما كان حال الشاعر الكوري قديماً كما نرى يف 
قصائد القسم األول وإذا كان الشاعر ال يرى أبعد من 

الينبوع والبرئ والعش والربيع واملطر وال يسمع أكرث من 
الرعد والتغريدة والزقزقة، وال يشّم أكرث من عطر األزهار 

ودخان النار، وال يلمس أكرث من طني الجدول وجسد 
الشجرة وأوراق الخريف الساقطة، فإن اليشء املدهش 

أن يستمر هذا االلتحام الفريد ما بني الشاعر الكوري 
وطبيعة بالده حتى يف القرن العرشين كما سرنى يف 

قصائد القسم الثاني من هذه املجموعة، حيث لم يغادر 
الشاعر ينبوعه وطريه ومطره  وجبله وزهرته وبرئه يف 

قرن العلم والصناعة واكتشاف الفضاء، والحروب 
الذرية والليزرية والكيماوية والجرثومية، واملال والدوالر، 
والرصاعات، واالختناقات، والتحديات واالتصاالت التي 

صرّيت العالم قرية صغرية كما يقولون. بقي مخلصاً لجمال 
الطبيعة ورموزها العديدة حتى أصبحت الطبيعة عنده 

الغاية والوسيلة معاً، هي الجمال بذاته، وهي، كذلك، َمن 
يدعو اىل الجمال حقاً وصدقاً دون أدنى ريب .

القسم األول )*(  :
 النوارس - تشونغ اون
اغلِق الكتاَب، افتِح الشباك

السفُن تبحُر فوق األنهار والبحريات .
نوارُس البحر تجيء وتذهب

ما هي رغباتها وشكواها؟
ِمن اآلن فصاعداً سأتخىل عن طموحي

مالحقاً النوارس خالل املياه .

أكذوبة - تشمو ويسيك

وقف صبي خارج نافذتي
ليخربني انها السنة الجديدة

هكذا نظرُت خالل نافذتي الرشقية:
الشمس ترشق منذ عهدها القديم، لم تتغري.

انظْر، يا ولد، انها الشمس العتيقة نفسها،
ال تزعجني اآلن وتعال يف وقت آخر.

 سعادة - كيم سيوجانك

يف سقيفة عشبية، بعيداً عن الجميع

أجلُس وحيداً
الغيوم تسقُط نائمًة

استجابًة لصوِت أغنيتي 
الهادىء

آه ، َمن - كذلك - يعرف 
هذه النعمة؟

َمن يقول أن هنالك نّداً يل ؟

ريح الربيع - كيم 
تشونغ غيو

َمن قال إنَي عجوز؟
هل ان عجوزاً عىل هذه الشاكلة:

قلبُه يبتهج باألزهار الجميلة
ضحكُه يطفو فوق كؤوس العبري

ولكن ما الذي يمكن أن أفعل، ما الذي يمكن أن 
أقول؟

شعري األشيب يطفو فوق ريح الربيع .

 يف بالد األحالم - يي مونغ هان

إذا تركْت أحالمي
أثاَر أقدامها عىل الطريق

فإّن املمر تحت ّشباك حبيبي
سيكون بالياً رغم أنه صخري.

واأسفاه ، يف بالد األحالم
ال طرقات تثبت، ال آثار تبقى.

   دهشة - األمر بونغ نيم

ما الذي يدهشَك يف صوت املطر األزرق
فوق الجدول الرقراق :

آٍه ، أهي األزهار واألشجار فوق التل؟
أنت ترتجف وتضحك، تضحك وترتجف .

ابتهْج، إذن ، بينما أنَت شباب الحياة
ال تبعد سوى أيام قالئل عن نسائم الربيع .

النار - كيم تونغ نيونغ

جبل يف الربيع يحرتق
تشتعل أكمام األزهار.

مع ذلك هنالك ماء
ليخمد لهبها.

ولكن أين هو الجدول الذي يستطيع
قتل النار التي تشعل عميقاً يف داخيل؟

 العظام - إم تيش

ً فوق التل حيث تنمو األعشاب عاليا
هل أنِت نائمة أم مستلقية تسرتخني؟

العظام هنا فقط،
وجهِك الجميل الذي كان

أين هو، يا حبيبتي  أين ذهب؟
واأسفاه

ملن ينبغي عيل أن أقّدم هذه الكأس؟

معادلة - سونغ سيول

الجبال طبيعية طبيعية،
املياه ، أيضاً ، طبيعية طبيعية.
ما بني الجبال الطبيعية واملياه

أنا نفيّس طبيعي طبيعي .
هذا الجسد الذي كرب بشكل طبيعي .

دون شك سيشيخ بشكل طبيعي .
 

إذا - كانغ بانغ نون

وجهي الجميل يف سنوات 
الشباب

آٍه ، َهرَِم بسبب الحب
هل ستعرفني ،هل ...

إذا رأتني اآلن ؟
إذا عرفْت حبيبتي 
وجه الرجل الهرم

فسأموت دون 
قلق .

 نهاية - سونغ 
هون

الجبل صامت ،
املاء ال شكل له .
النسيم العليل ال 

ثمن له ،
هنا، عىل شاكلتهم ،

سأشيخ بسالم .

 متى - نام كيومان

الشباُك الرشقي يشحب
القرّبُة تغني : النهار ينقيض

يا راعي البقر، أيها الخادم الصغري
ألم تستيقظ بعد حتى اآلن، حتى اآلن؟

متى ستزرع الحقل الواسع
العميق األخدود، الراكض فوق التل؟

 نصيحة-كيم كيو

إىل أن تصبح سيقان البطة الصغرية
طويلًة مثل سيقان الكركي
إىل أن يصبح الغراُب أبيَض

أبيَض مثل طائر البلشون األبيض الرشقي
تمتع بسعادتَك الباقية

إىل األبد!
 القسم الثاني :

 األزهار – يوشيهوان

الخريُف جاَء، ومن مكاِن ما يجلُب األطفاُل
بذوَر األزهار اىل البيت .

يحصونها، يرتبونها واحدة بعد األخرى :
البلسم، عرف الديك، عصا الراعي  تألق الصباح .

وبعد الواجب البيتي
يستعدون للنوم

ولكن حتى يف الفراش يتحدثون عن البذور:
لو كان عندنا حديقة لِنُنبت البذور.

خالل ذلك يتعّمـق الليل
وعندما تغطّيهم أمهم بحرصان القش

تلك األزهار املسكينة املتعبة تغرق يف النوم
حيث تعانق كلُّ واحدٍة رسيَر زهرٍة خرافية.

 صورة شخصية - يون تونغ يو

أطوُف حول سفح جبل ما 
ألبحث عن برئ مهجورة بجانب

الحقل وأنظر فيها دون 

كلمات .
يف البرئ كان القمر متألقاً، الغيوم تسري، السماء ممتّدة ، 

الريُح
الزرقاُء تهُب ، والخريُف كان هناك .

كذلك كان شاب ما يف البرئ. كارهاً هذا الرجل انعطفُت
بعيداً. ولكن ما أن مضيُت حتى أخذُت أشفق عليه .

عندما رجعُت ونظرت يف البرئ ثانية، لم يزل ذلك الشاب
هناك . بدأُت أكرهه مرًة ثانية وانعطفُت بعيداً.

ولكن ما إن مضيُت حتى بدأُت أشتاق اليه .
يف البرئ كان القمر متألقا، الغيوم تسري، السماء ممتّدة، 

الريح
الزرقاء تهبُّ ،الخريف يسود،وشاب يقف هناك.

 يوم من أيام الشتاء - تشو بيونغ هوا

ما بني أغصان الشجرة العالية ترشق الشمس مثل ثمر
البريسيمون األصفر يف السماء الرمادية .

سأنهض يف رشوق الشمس وأنتظر شمس البريسيمون
األصفر)1( لتتسلق السماء الرشقية تحت شباكي .

أُجِثمْت غرفتي عالياً مثل عش الغراب .
الرياح الباردة تنسُل اىل غرفتي حيث أعيش وسط 

قشعريرة
الشتاء. يؤرش املحرار درجة 37 تقريباً .

أنا أعيش عىل دفء الشمس .
أنظُر اىل الشمس املرشقة من فرايش الذي جثم مثل عّش

الغراب وقد تدثرُت بلحاٍف ناعم
مثل صورة زيتية ملونة تعتيل شمُس البريسيمون الجميلة
السماَء الرمادية ما بني األغصان الطويلة ساكبًة حرارتها 

فوق جسدي .

 املعبد العتيق - تشو تيش هون

مغلوباً بهجعٍة مختلسة
صبي مذبح

واألسماك الخشبية يف يديه
يغلق عينه ويهّز برأسه .

بينما أميتابها وبودهيساتفا
يبتسمان، يبتسمان دون كلمات .

وعىل امتداد التخوم الغربية
تحت السماء املحمية الحمراء

زهراُت الفاوانيا تتساقط، زهراُت الفاوانيا تتساقط )2(

 األزالية - كيم سويل

أنَت سئم منّي .
عندما تذهب

سأوّدعَك دون أن أنطق بكلمة.
سأجني

األزالية فوق جبل ياك
األزالية املشتعلة ليونغ بيون

وأنرثها يف طريقك .
امِش بلطٍف رجاء

خطوًة خطوًة ، بنعومة
فوق أزهار اإلخالص .

أنَت سئم منْي
عندما ترحل

لن أنحب رغم أني أموت .
 
 

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

* شاعر ومرتجم عراقي
* اللوحات املرفقة مع النصوص من الفن التشكييل الكوري

)1( بريسيمون : شجر ذو ثمر أصفر يسمونه »الخرما« 
و«الكاكي«.

)2( الفاوانيا: نبات ذو زهرات كبرية حمر قرنفلية 
أو بيض

)*( عناوين قصائد القسم األول جميعها موضوعة 
من قبل املرتجم، فهي يف األصل دون عناوين

 

قصائد 
من 
كوريا

ترجمة وتقديم:
أديب كمال الدين *
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 سندريال لم تحب األمير..
 أكاذيب اختلقتها ديزني حتى ال تصدم األطفال

مــن بــن 57 مــن »كالســيكيات ديزنــي«، هنــاك 11 نصًــا أصلًيــا فقــط، هــذا مــا يؤكــده تقريــر يف صحيفــة »الباييــس« يتنــاول التحوالت 
التــي أجرتهــا ديزنــي عــى الروايــات وقصــص الــراث لتقــدم أفالمهــا الرائعــة، وفقـًـا للتقريــر هنــاك يشء واحــد يــروق ألكــرب صانعــي 
ــاق  ــة والنط ــات الناطق ــي والحيوان ــن األغان ــر م ــا. فاألك ــالق كل يشء حرفًي ــيكية؛ اخت ــات الكالس ــم للعالق ــدى تقديمه ــالم ل األح
الزمنــي، ال تتمســك ديزنــي أيًضــا بالثقافــة الشــعبية كثــرًا، وتلغيهــا يف الغالــب؛ اليــوم يعتقــد العالــم أن بوكاهونتــاس وجــون ســميث 
وقعــا يف الحــب، وكانــا يتجــواّلن يف ضــوء القمــر األزرق، وهمــا يســمعان مــن بعيــد عــواء الذئــب. وهــذه هــي اللحظــة املناســبة لكشــف 

الكذبــة التــي طاملــا صدقناهــا، كذبــة جميلــة، لكنهــا كذبــة يف نهايــة املطــاف!

ترجمة وتحرير : 

إيثار جمال

بوكاهونتاس: 
كان لديها 10 أعوام وهو 

في السابعة والعشرين 

ــم  ــذ فيل ــاس، أخ ــن بوكاهونت ــا؟ ع ــدث هن ــم نتح ع
ــار  ــف والبح ــرات املكتش ــن مذك ــام 1995 ع ــي ع ديزن

ــام 1610. ــوايل ع ــا يف ح ــي قدمه ــميث الت ــون س ج
ــميث  ــرات س ــر إىل أن مذك ــري التقري ــة؟ يش ــن الخدع أي

ــاس؛  ــه ببوكاهونت ــب تجمع ــة ح ــة عالق ــاول أي ــم تتن ل
ــه  ــت تنادي ــط، وكان ــوام فق ــرشة أع ــغ ع ــت تبل ــد كان فق
»األب«؛ ألن عمــره كان 27 عاًمــا، يف الواقــع لقــد تزوجــت 
بوكاهونتــاس مــن كوكــوم الــذي كانــت تحبــه، وأنقــذ حياة 
ســميث حــني أمســك برأســه، )وغالًبــا لــم يكــن لديــه مثــل 
هــذا الشــعر الالمــع مثلمــا كان يف الفيلــم(، بعــد ســنوات، وبعــد 
ترّملهــا، ســافرت بوكاهونتــاس إىل لنــدن، وتزوجــت هنــاك، وتوفيــت 

ــا. ــن عمره ــن م ــة والعرشي يف الثاني
ومنــذ ذلــك الحــني تنامــت أســطورة حبهــا لجــون ســميث، 

ارتكبــه  الــذي  الذنــب  مــن  وخففــت  ديزنــي  غّذتهــا 
ــد،  ــم الجدي ــني للعال ــكان األصلي ــد الس ــتعمرون ض املس

وصــار مــا حــدث طبقًــا لديزنــي أنهــم: أبادوهــم 
واســتولوا عــىل أرضهــم، لكنهــم أيًضــا علموهم 

قــوة الحــب الحقيقــي.

سندريال: 
لم تحب األمير.. كان 

متسلًطا
نتحدث عن فيلم ديزني سندريال املأخوذ عن حكاية الفرنيس شارل 

بريو »سندريال« التي كتبها عام 1697.
أين الخدعة؟ يف حكاية بريو حصل األمري عىل سندريال )وكانت تدعى 

Aschenputtel( بسبب إرصاره، بينما هي لم تكن لديها رغبة كبرية، وقد 
االختباء طاردها يف ثالث مناسبات مختلفة، لكنها تمكنت من 

بفضل قدراتها السحرية.
يف املرة الثالثة لم يدعها األمري تتمكن من الهرب؛ فأمر 

بتغطية ساللم القرص بالقار حتى يلتصق بها 
حذاء محبوبته، يف النهاية تزوجت سندريال بعد 
أن تأكدت من أنها لن تتمكن من الفرار منه، األمر 

مختلف جًدا عما حكته ديزني من أن األمري 
الغنّي الوسيم تزوج من عذراء جميلة 

وفقرية، بعد أن وقعا يف الحب، هكذا 
دون أن يتبادال أية كلمة.

CINEMA سينما
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بيتر 
بان : األطفال هم 

الذين حاولوا قتل ويندي

يف العمــل األصــيل حــاول األطفــال الضائعون 
قائدهــم  أن  اعتقــدوا  ألنهــم  وينــدي؛  قتــل 
ــر  ــت تنك ــم كان ــن يف الفيل ــه، لك ــة ل ــيتخدها زوج س
بيــا هــي مــن تغــار منهــا، وينقذهــا بيــرت بــان مــن املــوت 
ــم  ــة. يف الفيل ــب حقيقي ــة ح ــي – بقبل ــالم ديزن ــادة أف – كع

يفّضــل األطفــال الضائعــون قضــاء وقــت فراغهــم – ولديهــم 
منــه الكثــري – يف مطــاردة الهنــود الحمــر، وقّدمتهــم ديزني 

ــن  ــري القادري ــني، وغ ــري املتعلم ــج غ ــورة الهم يف ص
عــىل قــول أي يشء، ســوى »جــاو«، وهــو 

مــا اعتُــرب عــام 1953 عنرصيــة غــري 
ــؤولة. مس

هرقل :  ألف فخ وفخ 

يف فيلــم هرقــل الــذي أنتجتــه ديزنــي عــام 1997، وضعــت الرشكــة األســطورة اليونانيــة 
ــبه  ــه الش ــث كان وج ــا، بحي ــكاًل مختلفً ــا ش ــر- وأعطتن ــري التقري ــا يش ــالط – كم يف الخ

الوحيــد مــع قصيــدة بيســاندر املعروفــة، التــي كُتبــت  يف القــرن الســابع قبــل امليــالد، 
واســتُوحي  منهــا الفيلــم، هــو أســماء الشــخصيات فقــط.

ــر – أو  ــن املغام ــل اب ــطورة – كان هرق ــا لألس ــزاء – وفقً ــة؟ يف كل األج ــن الخدع أي
يمكننــا القــول: املغتصــب أللكمــني – زيــوس، وبــني 100 ابــن لزيــوس الذيــن 

أنجبهــم مــن نســاء أخريــات، أكنـّـت زوجتــه )وأختــه( هــريا كرًهــا كبــريًا لهرقــل، 
ــا،  ــن عاًم ــم العرشي ــل أن يت ــدوى. وقب ــه دون ج ــني لقتل ــلت ثعبان ــذا أرس وله
ــا، ولســوء الحــظ يف هجــوم مجنــون قتــل اثنــني مــن  ــز 52 ابنً كان لــدى هركلي
ــه يف  ــرت علي ــا ظه ــري مم ــااًل بكث ــل جم ــه األوىل األق ــارا، زوجت ــن ميج ــه م أبنائ

الفيلــم. اجتمــع هرقــل مــع ميجــارا مــع ابــن عمــه، وبــدأوا يف إنجــاز 12 مهمــة 
ــة  ــاك جوق ــن هن ــم تك ــه ل ــح بأن ــة للتوضي ــه. وال حاج ــن جريمت ــا م ــون بريًئ ليك

ــود. ــاء الس ــن النس م

كتاب األدغال : عنف ماوكلي وبالو
ــن  ــد ع ــذي أُخ ــام 1967 ال ــال ع ــاب األدغ ــي كت ــم ديزن فيل

ــض  ــّميها بع ــا يس ــذار كم ــتعمار، أو االعت ــة االس حكاي
املؤرخــني، والتــي كتبهــا روديــارد كيبلينــغ عــام 1894.

بالحكايــة  املوجــود  العنــف  مــن  ديزنــي  قلّلــت 
ــني  ــبتني مختلفت ــاوكيل يف مناس ــر م ــد دّم ــة، فق األصلي

قــرى برشيــة رغبــة منــه يف االنتقــام، وعلّمــه الــدب بالــو 
أعمــال الشــغب التــي صدمــت بقيــة الحيوانــات، وقّدمــت 
ــكل  ــو بش ــرود لوغ ــم الق ــخصية زعي ــا ش ــة أيًض الحكاي

ــه  ــى أن ــود، حت ــن الس ــة ع ــور الذهني ــر كل الص يفج
ــك«. ــح مثل ــد أن أصب ــاوكيل »أري ــي مل يغن

أعمــال شــغب الشــوارع والتمــرد االجتماعــي عــىل 
هــذه  أثــارت  الســود،  مجتمــع  يف  املدنيــني  حقــوق 

ــي – وكان  ــت ديزن ــأن وال ــاًدا ب ــداًل واعتق ــاكاة ج املح
هــذا آخــر فيلــم يــرشف عــىل إنتاجــه – أراد 
رســالة  نــرش  يف  الســينما  اســتخدام 

شــديدة التحفــظ.

عالء 
الدين:  كسول ومجرم

يف عام 1992 أنتجت ديزني فيلم عالء الدين املستوحى من 
»حكايات ألف ليلة وليلة« املجموعة من الرتاث الرشقي حوايل 

عام 850.
يوضح التقرير أن عالء الدين يطلب من املارد يف النص األصيل 

طلبات مختلفة عما جاء يف الفيلم، األول هو أن ُيخرجه من كهف 
الكنوز الرائع، والثاني هو أن يقيم له مأدبة فاخرة له وألمه. يف الحكاية 

األصلية تُويف والد عالء الدين بسبب شعوره بالعار من شكل ابنه، وبعد 
وفاته كان يبيع مع أمه املصابيح.

أما الطلب الثالث، فهو األكرث تعقيًدا؛ فقد كانت األمرية بدر البدور 
)ياسمني يف الفيلم( قد تزوجت من ابن الوزير، وطلب عالء الدين 

من املارد أن ينقلهما له كل ليلة يف غرفة نومه، حيث كان 
يحبس الزوج يف الحمام، ويرتك األمرية، كان هدفه هو 

أال يتم الزواج، وحينها يقوم امللك بتطليق ابنته من 
ابن الوزير، وهكذا كان هذا الرجل ضحية 

حقيقية  يف القصة.

أحدب نوتردام: 
كوازيمودو كان أصًما

 1996 عــام  ديزنــي  أنتجتــه  الفيلــم 
التــي  هوجــو  فيكتــور  روايــة  عــن 
كتبهــا عــام 1831 »أحــدب نودتــردام«، 
أصًمــا،  كوازيمــودو  كان  الروايــة  ويف 
وكان بالــكاد يســتطيع الــكالم، ومــن 
ــا ممــا بــدا  جانــب آخــر كان أكــرث عنفً
عليــه يف فيلــم ديزنــي، فقــد اختطــف 
أزمريالــدا، وتســبب بطريــق الخطــأ يف 
ــن  ــد م ــأ العدي ــل خطً ــا، وقت اعتقاله
ــن  ــا م ــوا تحريره ــن حاول ــر الذي الغج
زنزانتهــا، وحــني اكتشــف أن فرولــو 
يحــاول شــنقها ألقــاه مــن أعــىل بــرج 

الكنيســة.
الروايــة انتهــت بقفــزة زمنيــة حــني 
مشــوهة  جثــة  الجنــود  اكتشــف 
ومحرتقــة لكوازيمــودو تحتضــن جثــة 
ــة  ــا قص ــدث بينهم ــم تح ــدا، ول أزمريال

ــب. ح

موالن: ليس هناك أشباح في الصين

ــود  ــاة تع ــة مغنّ ــة صيني ــن قص ــتُوحي م ــام 1998، واس ــه ع ــم إنتاج ــذي ت ــوالن ال ــي م ــم ديزن فيل
للقــرن الســادس، صــدر بعــد 1400 عــام فيلــم ديزنــي األكــرث محافظــة مــن األصــل. يف الفلكلور 
ــوبها  ــارات، وال تش ــك كل امله ــرة، تمتل ــة ماه ــا: زوج ــة دائًم ــة خارق ــوالن بطل ــي م الصين
شــائبة، وخبــرية يف شــؤون القتــال، وماهــرة يف الحــرب بالســيف والرمــي بالقــوس. أرســلتها 
أرستهــا للحــرب؛ ألنهــا تعــرف أنهــا ســتنترص، وكان الشــاغل الوحيــد ألمهــا هــي أن تعــود 

مــوالن عــذراء.
حــني اكتشــف زمالؤهــا يف الجيــش أنهــا فتــاة حملوهــا عــىل األكتــاف وأشــادوا 
ــا يف  ــا، كم ــربؤ منه ــا، والت ــدام، ونبذه ــا باإلع ــا ومعاقبته ــن إدانته ــداًل ع ــا، ب بمهاراته
ــت  ــا وواصل ــوالن إىل بالده ــادت م ــا؛ ع ــش 12 عاًم ــت يف الجي ــد أن قض ــم، وبع الفيل
ــالفها؛  ــاعدة أرواح أس ــة إىل مس ــن يف حاج ــم تك ــا. ول ــن جاره ــت م ــا؛ فتزوج حياته
ألن القصــة األصليــة واقعيــة، كانــت ديزنــي تعتقــد أن الجمهــور الغربــي ينتظــر يف 

ــم. ــرت يف الفيل ــباح؛ فظه ــاك أش ــون هن ــني أن يك ــت يف الص ــة وقع حكاي

حاالت أخرى من خارج ديزني
هنــاك أفــالم لــم تنتجهــا إمرباطوريــة ديزنــي، واختلقــت هــي أيًضــا 
ــن  ــام 1998، وكان م ــه ع ــم إنتاج ــذي ت ــتازيا« ال ــة، يف »آنس ــف القص نص
بطولــة األمــوات، يف الواقــع البطلــة هــي الوريــث الرشعــي لــألرسة امللكيــة 
الرومانيــة، قُتلــت يف قبــو يف أعقــاب ثــورة فرباير)شــباط(. ولعــدم العثــور 
عــى جثتهــا  نشــأت أســطورة كونهــا ال تــزال عــى قيــد الحيــاة )وظهــرت 
يف الفيلــم فاقــدة للذاكــرة(، وبعــد ســنوات تــم العثــور عــى بقايــا جثتهــا.
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    Criticism Literary نقد

وما يميز أسلوب موىس جموحه ناحية التشويق بالنسبة للعنوان اإلبداعي الذي يختاره 
لقصصه ورواياته ومقاالته الصحفية املختلفة، ومن أمثلة ذلك يف مجال املجموعة القصصية 

 القصرية مجموعة »القميص«، و«وجًها لظهر«، و«مرشوع قتل جارة”.
ويف مجال الرواية ظهر ذلك يف رواية »حادث النصف مرت«، و«السيد من حقل السبانخ«، ولقد 
طبَّق موىس القواعد املختلفة التي تعلَّمها يف القص والصحافة من معني إبداعي عاٍل له مزية 

كبرية يف ظهور أسلوبه املتميز الذي أثر تأثريًا كبريًا يف قُرائه املختلفني يف زمنه وحتى العرص 
 الحديث.

فساد األمكنة
يكشف الكتاب أن فكرة رواية »فساد األمكنة« بدأت عام 1963 عندما قام برحلته األوىل إىل جبل 

الدرهيب قُرب حدود السودان، وكانت فكرة الرواية قد تشكلت داخله أثناء هذه الرحلة، ثم عاد 
إىل الدرهيب مرة أخرى عام 1965 خالل زيارته لرضيح املجاهد الصويف أبي الحسن الشاذيل 

 املدفون عند »عيذاب«. ويف هذه املرة قد تبلورت الفكرة وقصد النية نحو الرحلة إىل كتابة الرواية.
هذه الفرتة التي عايشها الكاتب من قبل عام 1952 مرورًا بالثورة ثم مرحلة النكسة وحتى 
االنتهاء منها 1969 شكَّلت جزًءا كبريًا من موروث الكاتب االجتماعي وما عايشه املجتمع 
املرصي من أحداث الفساد والسيطرة عىل كنوز مرص من قبل االحتالل وحتى من امللكية 

الفاسدة وانتهاء بوصوله إىل أقايص القطر وما سجله يف روايته ما هو إال مزج 
بني كل هذا، فنجد سيطرة املستعمر يف حرية التنقل يف أجزاء الوطن شماله 

وجنوبه بحثًا عن الكنوز املدفونة 
فيه، وهذا ما وضح ِمن ِقَبل البطل 

ومهندس التعدين الذي أغواه 
 باملجئ إىل تلك البالد.

يرى النقاد أن ما يميز صربي 
موىس أنه يستغل ثقافته 

العريضة يف أعماله القصصية 
والروائية والصحفية من خالل 
حس واقعي عميق؛ حيث يقرأ 

الواقع املجتمعي من حوله، 
ويحاول من خالل ذلك أن 

ُيلقي الضوء عىل هذا املجتمع بشكل، أو بآخر عرب أعماله املختلفة يف 
الصحافة، أو يف املنجز املعريف القصيص لديه، وتعد أعماله املختلفة 

بمثابة ثورة عىل سلبيات املجتمع بموضوعية علمية يف اقتفاء املنهج، 
 وبتنوع إبداعي من نوع خاص.

احتفى النقاد بصربي موىس يف النواحي القصصية والروائية 
والسينمائية، وقالوا عنه: من لم يقرأ صربي موىس ويستمتع بتلك 

األنشودة العذبة من أناشيد اإلبداع العربي، فقد فاته الكثري، وعليه 
أن يعوض هذا الذي غاب عنه بأن يطالع ما خطه قلم هذا الكاتب الرقيق 

واملثقف صاحب الرؤية العميقة دون صخب، والذي قدم للمكتبة العربية عدًدا 
من األعمال األدبية ذات النفس املتفرد، تأتي يف ذروتها واحدة من أجمل الروايات 

العربية وهي »فساد األمكنة« التي اقتحمت مبكرًا مسارين جديدين عىل مستوى 
الشكل واملضمون، وكانت دون أدنى شك وباإلجماع بلورة فنية ال تزال تشع 

 بهاءها عىل أفق يتجاوز الخريطة اإلبداعية العربية.
عىل مستوى الشكل ارتادت »فساد األمكنة« عالم الواقعية السحرية قبل أن 

تبلغنا إبداعات أدباء أمريكا الالتينية، ووضعت تحت أعني القارئ عاملًا غريًبا 
ومدهًشا، لم يتم البناء عليه واستثماره بأقالم أخرى إال يف النادر.

له مكانة مهمة بني الروائيني املعارصين يف العالم
وعن معظم النهايات املأساوية يف روايته، كان موىس قد علق عليها بقوله: »إن املأساة يف النهاية 

لم تكن مخططة أو مصممة منذ البداية، عىل أن تنتهي تلك النهاية املأساوية، الذي يحدث هو 
أنني أبًدا بالشخصيات وحدث يتحرك بهذه الشخصيات، ويواصل نموه وتطوره، وحني تجيء 

النهاية فإنها تكون نتاًجا طبيعًيا لحركة الشخصيات التي تقود الحدث واألحداث عندما يكتمل 
لها النضج وتصبح مستقلة بالفعل عن املخيلة القصصية، إنها هي تلك الشخصيات التي تقود 
الحوادث إىل نهايتها الحتمية، أرى أن الحكايات واألحداث ذات النهايات السعيدة غالًبا ال تثري 

انتباه الناس، ورسعان ما تغيب عن ذاكرتهم، أما النهايات الفاجعة فتدفعهم للتوقف والتفكري 
والتأمل بعد قراءة القصص، وهو ما يتيح الفرصة لألفكار املقصودة من العمل كي تصل إىل وعي 

 القراء”.
تقدم أنس الوجود رضوان أيضا يف كتابها كلمة للناقد الراحل د. سمري رسحان، الذي يرى أن 

صربي موىس من أملع كتّاب الرواية العربية من جيل ما بعد نجيب محفوظ. حفر لنفسه طريقًا 
متميزًا يف الرواية، مستقاًل برؤيته الخاصة التي تعالج موضوعات وأحداثًا وشخصيات تقرتب 

من الروح امللحمية. عندما يواجه إنسان العرص قدره، ليس فقط من خالل التصادم 
مع املوضوعات االجتماعية السائدة، وإنما من خالل مواجهة حاسمة 
مع قوى كونية كربى. وإذا كانت مسرية صربي موىس يف الرواية 

قد بدأت بالرواية االجتماعية يف »حادث النصف مرت« 
مرورًا برواية اإلنسان يف مواجهة حاسمة مع قوى الكون 

والطبيعة يف »فساد األمكنة« فقد حطت به رحلته 
الروائية أخريًا عند رواية املستقبل يف »السيد من حقل 
السبانخ« التي انفرد بها وبرؤياه املستقبلية عن سائر 

 الروائيني من جيله.
وبالرغم من قلة إنتاجه، فقد خرج موىس إىل مجال 

العاملية عندما ترجمت إىل اإلنجليزية روايته 
العظيمة »فساد األمكنة« التي تعترب عالمة كربى 

يف تاريخ الرواية، واحتفظت له بمكانة مهمة بني 
 الروائيني املعارصين يف العالم.

ومن العناوين التي تضمنها فصول الكتاب: مقدمة 
لألعمال الكاملة بقلم سمري رسحان، مقتطف من 

مقال كلمات تحت الرماد بقلم د. محمد عناني – حياة 
صربي موىس الكتابة عىل الحافة الحرجة د. غايل شكري 

– مقتطف من دراسة حكايات صربي موىس، د. مجدي 
أحمد توفيق – مقتطف من دراسة عن مستقبل األقصوصة 

املرصية  د. صربي حافظ – مقتطف من مقال الفرق بني الحكاية 
والقصة ، كمال النجمي – فساد األمكنة، النص والنقد، فتحي إمبابي – 
يس السيد الجديد. السيد من حقل السبانخ أحمد هاشم الرشيف- حكايات 

صربي موىس، كتابة ضد الكتابة، د. مجدي أحمد توفيق. مقاربة مع رواية 
 حادث النصف مرت، محمد أبو املجد.

يذكر أن كتاب »الكتابة عىل الحافة الحرجة« ملؤلفته أنس الوجود 
رضوان، صدر عن الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2018. )خدمة وكالة 

الصحافة العربية(

صبري موسى.. 
كما يراه النقاد

القاهرة ـ من أحمد مروان

ـــة..  ـــة الحرج ـــى الحاف ـــة ع ـــدي »الكتاب ـــا النق ـــوان يف مؤلفه ـــود رض ـــس الوج ـــدة أن ـــعى الناق تس
ـــا  ـــالل م ـــن خ ـــوىس م ـــربي م ـــر ص ـــب الكب ـــم الكات ـــاد«، إىل تقدي ـــراه النق ـــا ي ـــوىس كم ـــربي م ص
 كتبـــه النقـــاد عنـــه، خاصـــة أن جيلـــه كمـــا تـــرى املؤلفـــة كان يتمتـــع بالريـــادة يف النقـــد األدبـــي.
ــا مـــن مقولـــة »أن الكاتـــب ابـــن بيئتـــه«، يكتشـــف القـــارئ أن صـــربي مـــوىس  ويف انطالقهـ
ـــرض  ـــن األخ ـــل ب ـــراوي، وتنق ـــو صح ـــا ه ـــاحي وم ـــو س ـــا ه ـــا م ـــة منه ـــات مختلف ـــاش يف بيئ ع
واليابـــس والـــوادي والصحـــراء. وال شـــك أن البيئـــة الســـاحلية قـــد أثـــرت كثـــرًا  يف أســـلوبه عـــرب 
 اللغـــة األدبيـــة العاليـــة التـــي تميـــز بهـــا يف رسده القصـــي، ومقاالتـــه الصحفيـــة املختلفـــة.
تُرجمـــت مجموعـــة مـــن اإلبداعـــات الخاصـــة بصـــربي مـــوىس إىل العديـــد مـــن اللغـــات 
ـــات.  ـــن لغ ـــك م ـــر ذل ـــة، وغ ـــية والصيني ـــة والروس ـــة واإليطالي ـــة واألملاني ـــة كاإلنجليزي املختلف
وفـــازت  روايتـــه »فســـاد األمكنـــة« بجائـــزة بيجاســـوس الدوليـــة، وتُرجمـــت إىل اللغـــة 
اإلنجليزيـــة، ونُـــرشت طبعتهـــا األوىل عـــن دار هوتـــن مفلـــن األمركيـــة يف بوســـطن 1980، ويف 
ــكالم  ــن دار ريـ ــعبية عـ ــة شـ ــة يف طبعـ ــذه الروايـ ــة لهـ ــة األملانيـ ــدرت الرجمـ ــام 1990 صـ عـ

ــزج. ــهرة يف اليبـ ــة الشـ األملانيـ

بالرغم من قلة إنتاجه، فقد خرج موسى إلى مجال 
العالمية عندما ترجمت إلى اإلنجليزية روايته العظيمة 

»فساد األمكنة« التي تعتبر عالمة كبرى في تاريخ 
الرواية، واحتفظت له بمكانة مهمة بين الروائيين 

 المعاصرين في العالم.
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    ART تشكيل

شــتى  يف  اآلخــر  تمثــل  التــي  األعمــال  هــذه 
بمناســبة   1931 عــام  اقتناؤهــا  تــم  القــارات 
ــه  ــرض في ــت كان يع ــايل، يف وق ــرض الكولوني املع
ــم  ــد، ث ــن حدي ــاص م ــل أقف ــرش داخ ــى الب حت
وقــع االحتفــاظ بهــا عقــب نهايــة االســتعمار يف 
املتحــف الوطنــي لفنــون أفريقيــا وأوقيانوســيا 
حتــى عــام 2003، عندمــا حــّل محلــه “متحــف 
ــف  ــال إىل املتح ــت األعم ــرة”، ونقل ــخ الهج تاري
ــاك  ــبق ج ــس األس ــنه الرئي ــذي دش ــد ال الجدي

ــمه. ــل اس ــار يحم ــام 2006 وص ــراك ع ش
بالبيئــة  االهتمــام  فيهــا  يتجــى  أعمــال 
يجــد  متعــددة،  فنيــة  زوايــا  مــن  وباألفــراد، 
فيهــا الزائــر تأمــال فلســفيا عــن تصــّور الغــرب 
يف  ويتلّمــس  أجيــال،  عــرب  البحــار  وراء  ملــا 
الفنيــة  الحــركات  تنامــي  الزمنــي  امتدادهــا 
كالواقعيــة،  أحيانــا،  املتقابلــة  والسياســية 
بالحلــم(،  املرتبطــة  )أي  واألحالميــة 
عــن  فضــال  واإلثنوغرافيــة،  والطبعانيــة، 

والتهويمــات. الربوباغنــدا 
وينقســم املعــرض إىل ثالثــة أجزاء: الجــزء األول، 
وهــو األطــول، يركــز عــى االفتتــان بالبلــدان 
إليهــا  ســافروا  الذيــن  فالرســامون  البعيــدة، 
رسعــان مــا فتنــوا باملناظــر الجديــدة، فجــاءت 
حيــث  بـ”اإلكزوتيســم”،  مصبوغــة  أعمالهــم 
تغــري  الســاطعة  واألضــواء  الزاهيــة  األلــوان 
ــتيطان، وإن  ــال واالس ــي باالرتح ــاهد الغرب املش
لــم تخــل مــن األفــكار املســبقة، إذ عــادة مــا 
ــي  ــّور نمط ــى تص ــي ع ــال الغرب ــي املخي ينبن
وبائســة،  بدائيــة،  نظــره  يف  فهــي  للمــرأة، 
ومتخلفــة، ولكنهــا تمتلــك ميــزات جســدية 
ــات  ــى لوح ــك حت ــن ذل ــتثنى م ــة، ال تُس مغري

غوغــان وماتيــس يف جزيــرة تاهيتــي.
“الغريــة  عــن  الثانــي  الجــزء  أتــى  حــن  يف 
ــات،  ــدة بورتريه ــى ع ــوي ع ــددة”، ويحت املتع
ــر  ــا اآلخ ــلفنا، وبعضه ــا أس ــي كم ــا نمط بعضه
التاســع  القــرن  نهايــة  فمنــذ  إثنوغــرايف، 
ــار  ــة، ص ــات اإلثنوغرافي ــور الدراس ــرش وتط ع
تمثــل  يف  األمانــة  عــى  يحرصــون  الفنانــون 
الثقافــات األخــرى. وقــد أقــام عــدة مســترشقن 
أمثــال أوجــن فرومانتــان، وأوجــن جــراردي، 
وإتيــان دينــي يف شــمال أفريقيــا مــدة طويلــة، 
لينقلــوا عــن تلــك األماكــن مشــاهد مــن الحيــاة 
اليوميــة يف مضــارب البــدو أو مدائــن الحــرض 
إىل جانــب معالــم إســالمية كاملســـاجد والزوايــا 

واألرضحــة.

ــة  ــوه املنتمي ــوع الوج ــزء بتن ــذا الج ــز ه ويتمي
بأســاليب  واملرســومة  متعــددة،  ثقافــات  إىل 
ومــن  الربازيــل،  إىل  مــر  مــن  مختلفــة، 
بلــدان  ومــن  الصينيــة،  الهنــد  إىل  مدغشــقر 
املغــرب العربــي إىل جــزر املحيــط الهــادئ، مثــل 
األمــركان لجــورج كاتــالن،  الهنــود  لوحــات 
للوســيان  فيتنــام  يف  الطبيعيــة  واملناظــر 
ــول  ــوالن أو الب ــاء الف ــات نس ــر، أو بورتريه لياف
يف الســنغال لفرنــان النطــوان، ومشــاهد مــن 

الحيــاة اليوميــة يف مــر إلميــل برتــران.
أمــا الجــزء الثالــث، فركــز عــى احتفــاء بعــض 
ــة  ــة والطريق ــة الكولونيالي ــن باإلمربيالي الفنان
تلــك  عــى  الفرنســيون  بهــا  اســتوىل  التــي 
اقتســام  بعــد  ســيما  ال  البعيــدة،  األصقــاع 

األفريقيــة. للقــارة  األوروبيــن 
ــة  ــا عنري ــة هن ــال املعروض ــى يف األعم وتتج
إذ  املزعــوم،  الحضــاري  وتفوقهــم  البيــض، 

عــادة مــا تــربز الرجــل األبيــض “املتحــرض” 
أمــام بدائيــن بائســن ينظــرون إليــه نظــرة 
ــاب  ــوا الخط ــن خدم ــر أن الفنان ــاب، لتذك إعج
الكولونيــايل، مثــل لوحــات أنــدري هرفيــو التــي 
تصــّور مختلــف أدوار الجيــش يف املســتعمرات، 
مــن مقيــم عــام، وضابــط مســح تيوغــرايف، 

ــم. ــح عظي وفات
هــي أعمــال أنجــزت تحــت الطلــب، وأمليــت 
مواضيعهــا عــى الفنانــن، لتظهــر التبايــن بــن 
ــعب  ــرض” والش ــدن املتح ــض “املتم ــل األبي الرج
ــدون،  ــة ال ــزَّل يف منزل ــف، واملن ــتعَمر املتخل املس

والــذي ال يصلــح إالّ ليكــون يــدا عاملــة لــدى 
ــياد”. “األس

وتقــول مفوضــة املعــرض ســارا لينيــي “األعمــال 
األصقــاع  إىل  كبــرا  تطلعــا  تبــن  املعروضــة 
األخــرى البعيــدة، فالهنــاك يمثــل لــدى الكثــر 
ــم  ــد لرؤيته ــَق تجدي ــن أف ــن الغربي ــن الفنان م
وأدواتهــم الفنيــة مــن خــالل ثيمــات ومواضيــع 
نــور آخــر  البتــة، واكتشــاف  غــر مســبوقة 
يغــّر َملــون الرســامن وحتــى أيقنــة اللوحــات، 
موســومة  منهــم  الكثــر  أعمــال  كانــت  وإن 

بالربوباغنــدا”.

»فن البعاد«.. 
اآلخر في أعمال الفن الكولونيالي

اعتاد 
“متحف براني جاك 

شراك” بباريس منذ تأسيسه 
إقامة معارض للفنون األوىل التي تنتمي 
إىل الحضارات القديمة يف أمركا الالتينية 

وجنوب رشق آسيا وأفريقيا، ولكنه اختار هذه املرة 
دعوة رواده إىل اكتشاف مخزونه من األعمال الفنية 
املتنوعة، عرب نحو مئتي عمل فني ما بن لوحات 

زيتية ورسوم ونقوش يرجع عهدها إىل الفرة الواقعة 
ما بن القرن الثامن عرش والقرن العرشين، وتحمل 

نظرة أوروبية إىل اآلخر والهناك، يف ظل ما عرف 
باإلمرباطورية الكولونيالية الفرنسية.   وتتميز 

جميع األعمال بكونها من وضع فنانن فرنسين 
هاجروا إىل املستعمرات القديمة واستقروا 

فيها زمنا قد يطول وقد يقر.

باريس – أبوبكر العيادي

تتقدم مجلة العربي األمريكي اليوم
 بخالص التهاني  إلى الشاب الخلوق/ 

عبداهلل محمد ناصر 
الحيدري 

وذلك بمناسبة  زفافه الميمون 
مطلع الشهر الجاري سائلين المولى 

عز وجل أن يمنحه السعادة 
والتوفيق  والرشاد في حياته وأن 

يرزقه الذرية الصالحة 



    THEATER  مسرح
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حضــور عربــي متواضع في مهرجان الخريف 
المســرحي في العاصمة الفرنســية باريس

يحتفي املهرجان يف هذا العام بشخصيتني من الساحة 
الفنية العاملّية، األوىل، هي الراقصة ومصممة الرقصات 

البلجيكية أنا ترييسيا دي كريسينكر، التي يحوي املهرجان 
أكرث من أحد عرش عرضاً من تصميمها، أشهرها أداء 

“ميش بطيء”، وضمنه سيقوم الراقصون مع كل من يحب 
املشاركة من سكان باريس، بامليش يف أنحاء املدينة ببطء، 

بصورة أدق، برسعة خمسة أمتار يف الساعة، يف محاولة 
لتأمل الرسعة التي تميش بها املدينة، وطبيعة القوانني 

واألعراف التي تضبط حركة وتدفق األفراد يف الفضاء العام.
الشخصية الثانّية التي يحتفي بها املهرجان هي املؤلف 

املوسيقي الفرنيس- الكندي كلود فيفري، الذي قتل يف شقته 
عام 1983 بعمر 34 عاماً، عىل يد بائع هوى شاب، إذ يقيم 
املهرجان خمس حفالت موسيقية ألشهر أعماله، التي ال 

يتجاوز عددها السبعة، مع ذلك تعترب من أكرث املقطوعات 
املوسيقّية تأثرياً يف القرن العرشين، وخصوصاً مقطوعة 

“هل تؤمن بخلود الروح؟”، والتي مات قبل إكمالها، حيث 
وجدت الرشطة مخطوطها يف شقته يوم مقتله.

يحرض مرسح الرشق األقىص بصورة مميزة يف نسخة 
هذا العام من املهرجان، وخصوصا العروض اليابانّية، 

إذ تستقبل باريس املخرج توشيكي أوكادا، الذي يعرض 
مرسحيتني من تأليفه وإخراجه هما “خمسة أيام يف 

أذار” و”بورتريه للشغف”، ويذكر أن أوكادا اشتهر عىل 
الساحة العاملية بتناوله القضايا املعارصة وعالقة الغرب 

مع اليابان، وتأثري التغريات االقتصادّية عىل الشباب 
الياباني، فشخصياته تتحدث بصورة متقطعة وجمل 
غري مرتابطة، وتحيل إىل ذاتها وكأنها تحكي حكاياتها 
للجمهور ولنفسها، كما أن أداء الشخصيات ال ينتمي 

للشكل التقليدي املرتبط بالنظريات الغربّية، إذ يرتجل 
املمثلون حركاتهم، ويبتعدون عن االنتظام والتنسيق يف 

حركة جسدهم.
كما يحرض يف ذات السياق عرٌض لتاكوري 

فوجيتيا باسم “أرموا الكتب، أخرجوا 
إىل الشوارع”، املستوحى من فيلم 

كتبه الفنان والشاعر والكاتب 
شوجي تريايما، والذي تتناول 

املرسحّية حياته وتدمج 
بني الوثائق الشخصّية 

واألحداث املتخّيلة.
يستضيف املهرجان 

أيضاً املرسح الياباني 
التقليدي، املعروف 
باسم الكاوبوكي، إذ 

تقدم فرقة شوشيكو، 
ثالثة عروض 

كالسيكّية تحكي 
القصص الدينية 

التقليدّية، فالعرض 
األول يعود إىل نهاية القرن 

السابع عرش، والثاني إىل 
نهايات القرن التاسع عرش، 

واملميز أن يف هذه العروض يلعب املمثل نفس الدور دائماً، 
إذ يؤدي دور الرجل ناكامورا شيدو الثاني، ودور األنثى 

ناكامورا شيشينوسكو الثاني، كما نشاهد أيضاً عرضاً 
لهريويش سيغوموتو، والذي ُيصنف بأنه “كيوجني”، وهو 

الشكل الكوميدي ملرسح النو التقليدي يف اليابان.
تتميز العروض السابقة بدقة حركات املمثلني، وانضباطهم 

العايّل، خصوصاً أنهم يرتدون أقنعة وأزياء مميزة، تشكل 
البعد الجمايل والرمزي للمرسح الياباني، الذي يختزن 

داخله تقاليد وحكايات مختلفة كلياً عن املرسح الغربي.

الممثل سيد الخشبة
 تقاليد املرسح الياباني يف باريس

يستقبل املهرجان أيضاً عددا من عروض املونودراما، 
كـ”حرارة” لليتيسا دوك، والذي نرى املخرجة واملمثلة 

الفرنسية فيه وحيدة، ونصف عارية مع حصان يشاركها 
خشبة العرض، تتحدث معه عن مشكالت العرص وما مرت 
به فرنسا، لتقع بحبه بعدها، يف عالقة تتجاوز التصنيفات 

التقليدية.
كذلك يقدم الفنان الفرنيس جوليان غوسلينغ عرضاً بعنوان 
“األب”، املقتبس عن نص لستيفان شايو، بعنوان “رجل غري 

واثق”، والذي يحكي قصة فالح يستعيد ذكرياته وتاريخ 
حياته، يف محاولة الستكشاف تاريخ الحزن الذاتي، وكيف 

يصقل هذا الحزن حياة الفرد، إال أن أكرث هذه العروض 
إثارة لالهتمام، هو ذاك الذي تقدمه فرقة “تسلية إجبارية” 

بعنوان “األعمال الكاملة: شكسبري عىل الطاولة”، والتي 
يخرجها الربيطاني تيم إيتشل، بوصفها جزءا من تجاربه 

الفنية لفهم طبيعة النص املرسحّي، إذ نرى مؤدياً يقوم 
برسد حكاية إحدى مرسحيات شكسبري، وهو جالس عىل 

طاولة يحرك عليها أشياء 
يومّية، كأقالم وألوان 
وعبوات فارغة، 

وكأنها دمى 
يكسبها 
فعل 

“الرسد” معناها، ليتحول شكسبري إىل ما يشبه الحكاية 
الشعبية أو قصة ما قبل النوم، التي يستمع لها الفرد 

بصورة مبسطة تحوي عنارص الحبكة الرئيسّية.

اقتباس ونصوص كالسيكية
ال تغيب عن املهرجان عروض تستعيد وتتبنى أشهر 

النصوص األدبّية، إذ يقام يف مرسح األوديون عرضا 
بعنوان “املحاكمة” والذي تقتبس فيه املخرجة 

البولندّية كريستيانا لوبا رواية كافكا الشهرية 
التي تحمل ذات االسم، فالعرض املمتد عىل طول 

أربع ساعات ونصف، يستعيد حكاية املرسحّية 
ذاتها التي واجهت الكثري من املشكالت، وتوقف 

إنتاجها لفرتة بسبب األحداث السياسية 
التي شهدتها بولندا، ووصول حزب محافظ 
للحكم تدخل يف الصناعة املرسحّية، لتكون 

املحاكمة كما نص كافكا غري مكتملة، 
وظهرت إىل النور إثر مساعدة املقربني 

من املخرجة إلتمام اإلنتاج، كنص كافكا 
الذي خالفت خطيبته وصديقه وصيته 

ولم يقوما بإحراق مخطوط الرواية، 
كما يستضيف املرسح ذاته مرسحية 

“الشياطني” من إخراج الفرنيس 
سيلفان كروزيفولت، املقتبسة من 

رواية فيودور ديستويفسكي و التي تحمل 
ذات االسم، ويحاول عربها املخرج أن 

يطرح التساؤالت املرتبطة بالوجود، 
والعالقة مع اإلله وأضداده يف مجتمعاتنا 

املعارصة، ودور الفنان ضمن هذه 
التناقضات.

والدة التراجيديا
شكسبر عى الطاولة

 يقدم أيضاً عالم االجتماع والكاتب املرسحي 
واملمثل السويرسي ميلو راو، عرضاً بعنوان 

“استعادة- حكايات املرسح”، وفيه يبحث 
عن جذور الرتاجيديا وكيفية تكونها كمفهوم، 
وَيصف راو هذا العرض بأنه بحث أدائي عىل 

املدى الطويل يتعلق بأقدم أشكال الفنون 
التي عرفتها البرشّية، كما أنه يبني العرض 

بوصفه أشبه بلعبة تحقيق جنائّي، كون أغلب 
الرتاجيديات تحوي جرائم قتل أو جريمة تكون 
املحرك الرئييس للمرسحّية، ذات اليشء نراه يف 

عرض ملكسيم كورفريز، بعنوان “مولد الرتاجيدّيا”، 
والذي يستند إىل نص الفُرس إلسخيلوس، فالعرض 

محاولة لفهم املعاني التي تشكل فن الرتاجيديا، 
هل هي برصية أم جمالّية أم شعرّية، وكيف يتدخل 

املمثل وذاكرته يف بناء الفعل الرتاجيدّي، إىل جانب طرحه 
تساؤالت مرتبطة بأوهام االستعراض واملرسحة بوصفها ال 

تشكّل جوهر البناء الرتاجيدّي.
الحضور العربي يف هذا املهرجان متواضع، إذ هناك عرض 
“ماما” ألحمد العطار، والذي يحكي قصة عائلة برجوازية 
يف القاهرة، والرصاعات بني أم وزوجة ابنها، واالبن ضحية 

هذه الرصاعات، كما يحرض عرض فن األداء “متاحف اللوفر 
أو/و رفس املوتى” للفنان اللبناني وليد رعد، والذي يقود 

املشاهدين يف معرضه الفنّي، الذي يتداخل فيه الواقعي 
واملتخّيل، يف رحلة تمتد من بلجيكا إىل لوفر أبوظبي مروراً 

بنيويورك، وكأن الفنان يف رحلة بحث ذاتّية يتداخل فيها 

التاريخ مع تجربته الشخصية واملنتج الفنّي.
يرتقب جمهور املهرجان عرضني مثريين لالهتمام، األول 

من إخراج روبريت لوبيغ وفرقته أيكس ماشينا، 
بالتعاون مع مرسح الشمس، 

بعنوان 

“كاناتا”، والذي يعترب العرض 
األول ملرسح الشمس منذ 45 عاما ال تديره أو تخرجه 

أريان منوشكني، إذ يقدم لوبيغ عىل طوال 4 ساعات حكاية 
بالده كندا طوال 200 عام، مستعرضاً تاريخ الرصاعات بني 

“املستعمرين البيض” و”السكان األصليني”.
أما العرض الثاني فهو للمخرج الربتغايل تياغو رودريغز، 
بعنوان “عن ظهر قلب” والذي يحاول عربه إعادة النظر 

يف مفهوم النص املرسحي وأهمية حفظه، إذ يدعو 10 
من الجمهور إىل اعتالء الخشبة وحفظ عرش سونتات 

لشكسبري، إال أّن تغرّي الجمهور/ املؤّدين كل عرض، يهدد 
تماسك النص، ليتحول العرض إىل معركة ضد النسيان، 
ففي كل مرة يحفظ أحدهم مقطوعة تتغري عالقته معها، 

وتتغري طبيعة العرض، الذي يتكون يف كل مرة بصورة 
مختلفة.

باريس 
ترتدي 
أقنعة 
الخريف

باريس- عمار المأمون   

تســعى هــذه النســخة مــن مهرجــان الخريــف إىل تجــاوز الحــدود والتصنيفــات 
ــوف  ــر املأل ــب وغ ــاف الغري ــاحًة الكتش ــس، مس ــارح باري ــون مس ــية، لتك السياس
ممــا قدمتــه الســاحة املرسحّيــة العاملّيــة، حســب مــا قالــه إيمانويــل ديمــاريس موتــا 
املديــر العــام للمهرجــان، الــذي يســتقبل هــذا العــام أكــر مــن ســتن فنانــاً، يف أربعــة 
وخمســن مكانــاً، ســتكون فضــاءات للعــروض املرسحّيــة والراقصــة، إىل جانــب فنــون 

ــكيلّية. ــارض التش األداء واملع
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حولت مجرى الحديث إىل معجمه الجديد، فوثب إىل منضدته متحمساً حماسة املؤلف املنغمس يف 
عمٍل جنني. وأراني -والكامريا ترى معي- مسّودات املعجم الذي وصل به إىل حرف الالم، ورشح يل أن 

معجمه يضم كل جديد، حتى لو كانت اللفظة مستعارة من لغة أجنبية.
فأبى عيلَّ الخبث والعبث إال أن أسأله: هل كلمة »بوتوكس« موجودة؟ فأخذ يقلب األوراق راجعاً إىل 
حرف الباء، فرأيتها مكتوبة مقحمة، كأنما تذكرها بأخرة. ورأيت هذا املخطوط السمني مكتوباً بخط 
الجزيرة  قناة  عىل  الربنامج  ذلك  يف  هذا  كل  معي  املشاهدون  ورأى  باألحمر.  تاماً  شكالً  ومشكوالً  يده 

اإلخبارية.
وصدر معجم »املورد العربي« يف نحو 1500 صفحة بأعمدة ثالثة مكتظة. ووصف نفسه عىل الغالف 
للمعجم  جديدة  »منهجية  يمثل  وبأنه  املرتادفات«،  كل  مع  املعارصة  العربية  اللغة  »قاموس  بأنه 

العربي«. وقد صدق يف األوىل ويف الثانية، ولكن من ألَّف فقد استهدف.
لم يقف وقفة مرتدد هّياب يلتمس الفصيح املعجمي، ولو كان وقف هذه الوقفة لقلنا له: ما زدت عىل أن 
رتبت املعجم القديم ترتيباً مختلفاً. لقد أثرى معجمه بهذه الدوارج، ولم يحجم عن كلمات كثريات التقى 

فيها ساكنان. فدارجة بالد الشام تسمح بهذا، وتأباه الفصحى وبعض اللهجات العربية الحديثة.
امليم،  الساكنة  بـ«كيْمياء«  يتبعها  ثم  امليم،  بكرس  »كيِمياء«  كلمة  عليك  يورد  فرتاه  هذا  يف  يبالغ  وقد 
يريد  البعلبكي  روحي  فكأن  بسكونها.  ومرة  امليم  بكرس  مرة  مرتني:  همزة-  -بغري  بكيميا  فيأتي  ويزيد 

عرض كل ما يف سوق اللغة من خيارات.

)بكرس  خوان  كلمة  يتبع  مثالً  فهو  بالنظائر،  معجمه  البعلبكي  أثقل 
الخاء( التي ترادف مائدة، بكلمة خوان )بضم الخاء(. لم يكتف -يف كثر 
صفحات  به  فأثقل  االستيفاء  إىل  ومال  األشيع،  أو  باألفصح  األحيان-  من 
العلوم  ومن  األجنبية  اللغات  -من  الواسعة  ثقافته  له  وفتحت  معجمه. 
لم  جداً  كثرة  ألفاظاً  العربي  املعجم  إىل  منه  أدخل  واسعاً،  باباً  املختلفة- 

يسعد بها معجم عربي من قبل.

فيه  يورد  الوردي  باللون  ملوناً  الكبري- فصالً صغرياً  امللزمة من معجمه  بعد  امللزمة  املؤلف -يف  ويعقد 
وحمول  النوازل  عىل  صابر  فالن  ونقول:  آخر.  اسماً  و14  عثمان،  أبا  يسمى  فالثعبان  اللغة.  طرائف 
بإبراهيم  يذكرنا  الذي  األمر  الباب،  هذا  من  كثرية  وعبارات  الفاجعة..  عند  يتضعضع  وال  للنائبات 

اليازجي يف »نجعة الرائد ورشعة الوارد«. هذه فصول طريفة ومسلية.
وقد سار البعلبكي يف معجمه العربي سريته يف معجمه العربي/اإلنجليزي، فرتب الكلمات عىل الحرف 
األول دون التفات إىل الجذر، تسهيالً عىل املراجع. لكنه بهذا شتت شمل العائالت اللغوية، فأنت تجد 

»رضب« بعيدة عن »تضارب« بـ450 صفحة.
الرئيسية، وقد  اللفظة  املرتادفات فأثقل كاهل  املعاني ومعجم  البعلبكي يف معجمه بني معجم  “جمع 
تغيب عن القابس العجالن إشارة املساواة )=( التي تفصل املعنى عن املرتادفات. ولكن إيراد املرتادفات 

ح املؤلف آالف الكلمات الدارجة” يزيد املعنى وضوحاً. ويف سوقه املرتادفات فصَّ
ولغتنا ما زالت -رغم ما عّربناه من الكلمات األجنبية- تستند إىل أساس مكني هو الجذر الثالثي. وقد 
احتال بعضهم عىل الكلمات األجنبية بأن أوردها كما هي، واحتال عىل بعض ما التبس جذره الثالثي 

بإيراده يف موضعه مع إحالٍة يف موضع الصيغة املألوفة.
الياء  وبنات  الواو  بنات  يف  يقع  األكرب  اللبس  أن  معجمي-  طابع  ذي  سابق  يل  كتاب  -يف  رأيت  وكنت 
املعاجم بضع صفحات، فجعلتهما  والقيل جذران، وبينهما يف  فالقول  األلف،  إىل  فضممتهن جميعاً 

تحت »قال«، ورأيت يف هذا حالً طيباً.
ألن  الجذر  بحسب  الرتتيب  عن  اإلنجليزي  املعجم  تخىل  وقد  جذور،  للكلمات  توجد  اللغات  كل  يف 

التغيريات عىل الكلمة تكون يف الغالب األعم باللواحق ال بالبوادئ. وال كذلك الكلمة العربية.
لفظية ومعرفية.  ثروة  فإن وصلت وجدت  إىل مبتغاك،  العربي« يوصلك  فإن »املورد  الرتتيب؛  كان  أياً 

فهذا املعجم معجمان يف كتاب واحد: هو قاموس للمعاني، وهو قاموس للمرتادفات.
ولنئ وصفت َجّدتي اليشء الذي يجمع ما هّب ودّب بعبارة »جراب الكردي«، ذلك الكيس الذي يحمله 
البائع املتجول وفيه يشء من كل يشء؛ فنحن نصف هذا املعجم الجديد بأنه »جراب العربي«، ونقول 
إنه لم يجمع ما هب ودب، بل جمع فأوعى، وقدم للمجامع اللغوية ذخرية ثمينة ستشغلها طويالً، إن 

هي أرادت أن تشتغل. هذا إىل أناقة يف الطباعة، وصرب عىل الضبط، والتزام بمنهج صارم.

كانت الصناعة املعجمية العربية قوية منذ مئات السنن، وسبقت، ليس 
فقط الصناعة املعجمية اإلنجليزية والفرنسية، بل لقد اشتد عودها قبل 
أن تكون هناك لغة إنجليزية أو فرنسية؛ ثم نشطوا هم يف خدمة لغتْيهم 
وجديدها.  اللغة  قديم  بن  حرة  يف  وقعنا  إذ  كثراً،  ننشط  ولم  معجمياً، 

وباملورد العربي قطعنا مسافة طويلة.

BOOKS كتب

صرح معجمي كبير
المورد العربي..

عرض/ عارف حجاوي

كنــت يف بــروت قبــل بضــع ســنن، وقصــدت دار العلــم للماليــن كــي يحدثنــي روحــي 
البعلبكــي عــن املعجمــي عبــد اللــه العاليــي. ونصــب الفريــق الكامــرا ومصابيــح 

ــكالم. ــق ال ــاءة، وتدف اإلض
أردت أن آخــذ مــن ُمضيفــي يف مكتبــه -وضيفــي يف برنامجــي التلفــزي- مقطعــاً أضّمنــه 
وثائقيــاً لقنــاة الجزيــرة ســميته »عظــام العربيــة يف لبنــان«، والتوريــة مقصــودة. 
ونــّدت عــن البعلبكــي إشــارة إىل أنــه ينشــئ معجمــاً عربياً/عربيــاً. ذلــك بعــد معجمــه 

ــكالم يل. ــة، وال ــة ثلم ــة العربي ــد يف املكتب ــذي س ــر ال ــزي الفاخ العربي/اإلنجلي
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BOOKS كتب

Exploring The ‘Radical Origins’ 
Of Islamic Extremism

“Radical Origins” by Azeem Ibrahim aims to address why society is losing 
the battle against Islamic extremism. A loaded question because there are as 
many theories about the origins of terrorism as there are to expound them. 
Ibrahim, a research professor at the Strategic Studies Institute, US Army 
War College and a senior fellow at the Centre for Global Policy, states on 
the book’s cover that he can educate his readers on how to turn the tide.

He says the fundamental flaw in the Western approach to Is-
lamic extremism is linked to the lack of understanding of reli-
gious doctrine. “Most people’s understanding of the history of 
Islam is basically non-existent,” he said.
Therefore, he provides the reader with a detailed historical ac-
count of Islam. Ibrahim draws on the golden age of Islam from 
the pluralistic approach adopted by Prophet Muhammad to 
connect how much Islam has in common with Western ideals. 
Ibrahim reinforces the point by telling the readers the country 
he thinks best aligns societies in terms of laws, politics and 
business to the Quran. The answer is not a Muslim nation but 
Ireland.
Ibrahim’s connecting issues throughout the book gives audienc-
es not proficient in Islam an understanding of the similarities 
that unite rather than clash. He explains how Islam was a leader 
in science and innovation during the Abbasid era (750-1258). 
The Abbasids once dominated global culture, characterised as 
the most advanced civilisation in the world.
That is a stark contrast to the Islamic world at present, which 
the author defines as dangerously regressive, veering towards 
the pre-Islamic Dark Age in Arabia. Ibrahim makes one signifi-
cant consternation to explain the shift: “Allahu Akbar” (“God is 
great”) is chanted in the name of death and war rather than in 
the name of peace and enlightenment.
“Radical Origins” explains the main challenge the world faces 
regarding violent extremism in the form of the Islamic State 
(ISIS), al-Qaeda and other such terror groups. Ibrahim’s inter-
pretation of the challenge faced is found in the rise of Salafism, 
which he says, threatens the world.
He alerts the reader to the potential demise of the religion by 
addressing the threat of pamphlet Islamism that rejects the 
intellectual underpinning of the religion and discounts liberal 

Islamic jurisprudence. Radicalising would-be jihadists 
through online teaching methods and funding of clerics 
have increased the notoriety of the Salafist movement.
The violent rejection of the Salafist status quo needs 
to be central in the counternarrative across the globe. 
Otherwise, Ibrahim suggests, the anti-modernist tenets 
of Salafism are responsible for what is happening in the 
Middle East. Ibrahim’s reflection on the current Islamic 
world is an image of infighting, where theological com-
promises have been made leading to “watering down of 
the holy text.” He adds those “who have exported Wahha-
bism throughout the world in the package of Salafism a man-
ageable guise” are the catalysts in the spread of violent jihad.
What is commonly not understood by the wider world is that 
“Islam not only offers its own just war tradition. It has much to 
say about how war and conflict are handled,” Ibrahim writes. 
He firmly points out that the conflicts involving ISIS or al-Qaeda 
are aligned with Mardin Fatwa, a tool to justify immoral actions. 
Consequently, he said their actions are outside the mainstream 
of Islamic jurisprudence.
What are the solutions in the fight against radical Islam? Read-
ers are presented with a factual history of where it all went 
wrong in the Islamic world. Unfortunately, the solutions offered 
by Ibrahim are not as well drawn out, which is not a surprise 
given the complexity of the subject.
Ibrahim divides his solutions on what the counternarrative 
should be from what policymakers can do, focusing on educa-
tion, the role of the media, preachers and the influence of Saudi 
Arabia.
All are important but the most viable solutions stem in Ibra-
him’s focus on education, media and policy. The number of 
geopolitical disputes needs to be reduced because they are 

considered perfect breeding grounds for jihadists, he argues.
Regarding education, Ibrahim states the curriculum on inter-
national history must expand to include the Middle East and 
Islam. This solution may work as facts are needed to reduce 
division for future generations. He says news presenters in the 
United States must stop projecting the “us versus them,” “Mus-
lims versus the West” slant. Not an easy task with the Trump 
administration in power.
Ibrahim concludes by saying: “Let the only thing we are intoler-
ant about be intolerance itself.” However, what he has present-
ed in this thoroughly detailed epilogue is that the radical virus 
remains unless real reforms are adopted.
*Suddaf Chaudry is a journalist based between London and Is-
lamabad focusing on the Middle East and South Asia.
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    Opinion كتابات

واعترب خرباء وقياديون يف الحزب أن املؤتمر يمر يف الوقت الراهن بأخطر 
مراحله منذ تأسيسه يف أغسطس 1982 نتيجة الفراغ الهائل يف قمة الهرم 

التنظيمي الذي خلفه مقتل مؤسسه ورئيسه عيل عبدالله صالح وأمينه العام 
عارف الزوكا عىل أيدي امليليشيات الحوثية، مما أفىض إىل حالة تشظ غري 

مسبوقة.
أتت هذه الحالة من االنقسام كانعكاس مبارش للحرب والرصاع بني الحوثيني والحكومة 

الرشعية وتوزع املواقف يف واحدة من أعقد حالة اصطفاف سيايس وشعبي عرفها 
اليمن يف تاريخه املعارص.

رفض فكرة االنصهار
رغم موجات النزوح التي عانى منها حزب املؤتمر منذ اندالع االحتجاجات 

يف مطلع العام 2011 مرورا بالحرب، إال أن االشتباكات العسكرية والتجاذبات 
السياسية التي شهدتها صنعاء يف أواخر عام 2017 بني املؤتمر والحوثيني والتي 

انتهت بمقتل عيل عبدالله صالح، تسببت يف نشوء تيار جديد ومؤثر داخل حزب 
املؤتمر من الرافضني لالنصهار يف الرشعية بشكلها الحايل.

ويعترب الرافضون لفكرة االنصهار أن الهيمنة يف الحزب آلت لحزب اإلصالح 
واملتشبثني يف نفس الوقت بوصية عيل عبدالله صالح السياسية األخرية التي دعت 

أنصاره ملواجهة املرشوع الحوثي يف اليمن.
ويذهب العديد من املهتمني بالشأن اليمني إىل أن قدرة أي طرف عىل استمالة هذا 

التيار املؤثر ستكون عامال مهما يف تعزيز موقف أي من الفصيلني الرئيسيني يف 
الحزب اللذين تتواجد قيادة أحدهما يف الرياض، فيما مازال الفصيل اآلخر يرص 

عىل البقاء يف مناطق سيطرة الحوثيني، خصوصا بالعاصمة صنعاء، خوفا من 
امليليشيات أو طمعا يف تحقيق بعض املكاسب الشخصية.

ومثّل لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤخرا، بقيادات حزب املؤتمر يف القاهرة، 
والذي جاء عقب لقاءات متعددة يف الرياض وجدة، محاولة إلعادة ترتيب صفوف 

الحزب وكرس الحاجز النفيس الذي ال يزال يحول دون التحاق قيادات بارزة يف 
املؤتمر بالرشعية أو مؤسساتها.

لكن، لم يحقق اللقاء اخرتاقا مؤثرا، يف ظل مقاطعة قيادات بارزة يف املؤتمر، مقيمة 
يف القاهرة، للقاء ومعارضتها لخطى عبدربه منصور هادي تويل رئاسة الحزب 

وخالفة الرئيس الراحل عيل عبدالله صالح.
وقلل أحد املشاركني، يف ترصيح لـ”العرب”، من إمكانية أن يكون مثل هذا اللقاء 

العابر قادرا عىل إحداث تحول يمكن أن يغري من تمرتس األجنحة يف الحزب التي 
باتت تنتهج سياسات ومواقف متباينة إزاء الكثري من القضايا الفاعلة يف املشهد 

اليمني.
أما بشأن أبرز ما دار يف اللقاء، فقد أشار املصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، 

إىل أن برنامجه تضمن فقرة وحيدة تمثلت يف كلمة مكتوبة للرئيس منصور هادي، 
اتسمت بلهجة تصالحية والدعوة إىل تجاوز الخالفات التي عصفت باملؤتمر.

محمد عيل عالو: أبرز رشوط نجاح أي خطوة تصالحية إخالص النوايا
ولفت املتحدث إىل أن عددا من أبرز قيادات املؤتمر املتواجدين يف القاهرة والذين 
ينتمون للصف األول للحزب امتنعوا عن حضور اللقاء يف مؤرش عىل عدم وجود 

تنسيق مبكر أو تطمينات كافية من قبل منظمي اللقاء.
وأضاف أن األمني العام املساعد سلطان الربكاني، كان أبرز من حرضوا اللقاء من 

قيادات املؤتمر، بينما خلت القائمة من أسماء أخرى ذات ثقل، إىل جانب مشاركة 
قيادات سابقة من التي استقالت من الحزب يف عام 2011 واتخذت موقفا مناوئا 

لسياساته إال أنها تحاول اليوم العودة مجددا لتصدر املشهد يف املؤتمر، وهو األمر 
الذي عادة ما يثري استياء وحفيظة قطاع كبري من قواعد الحزب ويجعلهم يتبنون 

موقفا متشددا يف العادة إزاء جهود التقارب مع التيار الذي يقوده منصور هادي.
وينظر جزء كبري من القاعدة الشعبية للمؤتمر إىل التيار الذي يقوده عبدربه 

منصور هادي بأنه ال يمثل رؤية املؤتمر التي تكونت خالل السنوات األخرية 
املاضية يف خضم التحوالت املتسارعة يف بنية الحزب السياسية والشعبية بعد 

.2011
وصفت مصادر سياسية مطلعة اللقاء بأنه كان بمثابة جس نبض من قبل عبدربه 

منصور هادي ومحاولة إلعادة التواصل املقطوع مع قطاع واسع من قيادات وقواعد 
املؤتمر بصفته رئيسا لليمن وليس رئيسا للحزب، حيث تجنبت الجهة املنظمة 

للقاء إضافة صفة الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس لحزب املؤتمر الشعبي 
العام يف الالفتة الرئيسية التي تم رفعها يف القاعة واالكتفاء بصفته الرسمية كرئيس 

للجمهورية.

وحول خلفيات اللقاء ودالالته يف ما يتعلق بمسرية املؤتمر الشعبي العام، قال 
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر محمد عيل عالو يف ترصيح لـ”العرب”، إن أعضاء 

املؤتمر ال يعارضون خطوات الرئيس عبدربه منصور هادي التصالحية داخل 
املؤتمر بصفته رئيسا للدولة، مستدركا “لكن نعتقد أن الخالف كبري وأن أبرز رشوط 
نجاح أي خطوة تصالحية إخالص النوايا وأالّ يتم خالل هذه الفرتة أي استهداف 

إعالمي أو سيايس من قبل الرئيس أو قيادات مؤتمر الخارج لقيادات الداخل حاليا 
وتحت أي ظرف”. وأضاف “كما يفرتض عدم الحديث حاليا عن وضع قيادة املؤتمر 
الحالية بالداخل حتى يتم ترميم خالفات قيادات الخارج”، مشريا إىل أن أهم نقطة 

مطلوبة لرتميم الخالفات هي أن يرفع الرئيس عبدربه منصور هادي العقوبات 
األممية عن السفري أحمد عيل عبدالله صالح ويسارع لرتتيب وضع تنظيمي الئق 

به وأيضا بوالده املؤسس وكذلك نجل األمني العام الراحل عوض عارف الزوكا، 
تكريما لهما ولوالديهما.

واعترب عالو أن “كل ذلك سيسهل مهمة التصالح الداخيل بنسبة كبرية، عالوة 
عىل ترتيب وضع تنظيم الئق بالسفري بداخل املؤتمر وكل ذلك سيسهم يف حلحلة 

الكثري من مشاكل الداخل وأيضا سيجسد التسامح ووحدة الصف الوطني 
الستعادة اليمن خلف قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي”.

ويشري عالو إىل أن نجاح أي محاوالت للتصالح تعتمد عىل “إظهار احرتام مكانة 
رموز وقيادات املؤتمر بالداخل باعتبارهم حاليا رهائن لدى الحوثيني وعدم اإلساءة 

لهم أو النقاش حول أي مناصب قيادية حاليا داخل الحزب باعتبار أن الوضع 
مؤقت وقيادة الداخل تحافظ عىل كيان الحزب برغم قساوة الظروف املحيطة 

بهم، حتى استعادة اليمن الجمهوري، وبعد ذلك يمكن االحتكام للوائح تنظيمية 
داخلية ناظمة وملزمة للجميع”.

توجس من التحالف مع اإلسالميين
يرى عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر أن تحركات عبدربه منصور هادي يجب أن 

تركز عىل “التفاهم مع قيادات املؤتمر بالخارج يف الوقت الحايل عىل برنامج عمل 
وطني للتحرك تكون أبرز خطوطه العريضة عدم تكرار تجربة التحالف والرشاكة 

الفاشلتني بني املؤتمر مع أي من حركات اإلسالم السيايس بشقيها الشيعي والسني 
إىل جانب رفض أي جهود يقودها بعض املنتسبني إىل تلك الحركات اإلسالموية 

كما لوحظ أخريا بالقاهرة أو صنعاء”، ألنهم كما يقول عالو “يتفقون رسا عىل تدمري 
املؤتمر وتقسيم اليمن طائفيا عرب اتفاق رسي خميني إخواني بتمويل قطري واضح 

للعيان ومنذ زمن بعيد”.
وتتهم قيادات بارزة يف املؤتمر الشعبي العام جماعة اإلخوان يف اليمن بمحاولة 
التأثري عىل مجريات إعادة توحيد الحزب، عرب الزج بعنارص مقربة منها فكريا، 

 للعودة إىل املؤتمر واالنخراط يف تكويناته،
بعد أن وجهتهم يف أثناء االحتجاجات الشعبية يف العام 2011 باالنضمام ملوجة 
االستقاالت التي رضبت الحزب والتي علق عليها الرئيس السابق عيل عبدالله 

صالح بقوله إن “الحزب تطهر من املندسني الذين كانوا يف صفوفه”.
وتأتي محاوالت اإلخوان يف سياق حملة موازية تقوم بها الجماعة الحوثية يف 

صنعاء والتي عملت من خالل الضغط عىل قيادة املؤتمر املتواجدة يف صنعاء 
إلصدار قرارات لتمكني موالني للحوثيني يف قمة الهرم القيادي يف الحزب.

ويفضل تيار ثالث يف حزب املؤتمر تتواجد معظم قياداته يف القاهرة، انتظار 
التحوالت القادمة يف املشهد اليمني والرتكيز عىل وحدة املؤتمر والتعامل بحسن نية 
خصوصا مع قيادات املؤتمر املتواجدة يف صنعاء عىل اعتبار أن قرارها مختطف من 

قبل الحوثيني، ويف نفس الوقت تبني الخطاب املعادي للميليشيات الحوثية الذي 
انتهجه مؤسس املؤتمر يف آخر ظهور له قبل مقتله عىل أيدي الحوثيني.

ويعمل هذا التيار وفقا ملصادر سياسية عىل اتباع سياسة أكرث مرونة تجاه التحالف 
العربي والرشعية عىل قاعدة محاربة االنقالب، لكنه يبدي تحفظا شديدا يف ذات 

الوقت تجاه أي تقارب حزبي مع جناح عبدربه منصور هادي من دون أن يتم ذلك 

التقارب يف إطار صفقة سياسية واضحة املعالم ومكتملة التفاصيل.
فهد طالب الرشيف: أكرب خطر يتهدد املؤتمر محاولة الحوثيني واإلخوان اخرتاقه
وبخصوص توقّعاته ملستقبل املؤتمر يف ظل التحوالت الحالية علّق القيادي يف 

الحزب وعضو اللجنة العام فهد دهشوش متوقعا يف ترصيح لـ”العرب” “أن يلملم 
املؤتمر جراحه ويستعيد أنفاسه ليتصدر مجددا النضال يف مرحلة التحرر وإعادة 

بناء الدولة وتعزيز قيم التعايش والسالم وإعادة الديمقراطية والجمهورية وترسيخ 
الوحدة الوطنية والعبور ملستقبل أفضل لليمن”.

ويف رؤية تبدو أكرث واقعية ورصامة لقراءة مستقبل املؤتمر الشعبي العام، يتوقع 
القيادي يف الحزب فهد طالب الرشيف، أن يستمر وضع الحزب عىل حالة التشظي 

من دون أن ينفرط عقده كما يتوقع البعض.
وأضاف الرشيف يف ترصيح لـ”العرب” “رغم األزمات العميقة التي يمر بها حزب 

املؤتمر إال أنه يظل الصيغة األكرث مالءمة ملستقبل اليمن رشيطة أن تؤول قيادته 
عقب الحرب إىل قيادات ووجوه جديدة باعتبار أن القيادة يف الحزب أصبحت 

أكرب ثغرة تركها عيل عبدالله صالح ومن الصعب سدها يف ظل هذه الظروف 
واالنقسامات”.

ويرى أن أكرب خطر يتهدد املؤتمر اليوم يتمثل يف محاولة الجماعة الحوثية 
واإلخوان اخرتاقه أو احتواءه، لكن وكما يقول، بعض قيادات املؤتمر وأغلب قواعده 

مازالوا يقفون عائقا أمام هذه املساعي.
ويرجع الرشيف أسباب صمود الحزب يف هذه املرحلة الحرجة إىل طبيعة املؤتمر 

التي تشبه إىل حد كبري واقع اليمن اليوم، حيث يعانيان من أزمة قيادة ولكن العمق 
التاريخي واالجتماعي يحول دون انهيارهما بشكل كيل.

وأضاف “لكل هذه األسباب ال أتوقع أن يتعاىف املؤتمر قبل أن يتعاىف اليمن ألن هناك 
تالزم كبري بني الحالتني؛ فاملؤتمر هو أشبه يشء باليمن املتنوع، املعقد، املتشابك 

والسهل املمتنع، لذلك يجب أن ننطلق يف تفكرينا إلنقاذ املؤتمر من قاعدة أننا نربمج 
إلنقاذ اليمن وإال فلن ننجح ونحتاج كتلة تاريخية بمرشوع وطني يكون املؤتمر 

أرضيتها لالنطالق إلنقاذ اليمن وإن فعلنا هذا فبإمكاننا أن نقول إننا نخطو إلنقاذ 
املؤتمر باليمن واليمن باملؤتمر”.

من جهته، يرى الباحث السيايس اليمني نجيب غالب أن املؤتمر تلقى رضبات 
متالحقة ومازالت مساعي تفكيكه وصوال إىل تهديم بقائه أهم أهداف األحزاب 

األصولية ومنظومات الربيع العربي، حيث ترى الجماعة الحوثية املؤتمر خطرا 
كبريا عىل مستقبلها كما يراه حزب اإلخوان األقوى شعبيا والقادر عىل تحجيم 

تغلغلها يف الدولة واملجتمع وتراه القوى األخرى كخطر منافس لها.
وأكد غالب أن هناك إجماعا غري معلن داخل الجماعات والتكوينات الطامحة عىل 

رضورة تهميش وإضعاف املؤتمر، ويتبنى البعض لتقييد هذا املرشوع سياسة قائمة 
عىل تدمريه من داخله ومحارصته وعزله وتشويه صورته، حيث يحّمله اإلخوان كل 

ما جرى لتربئة أنفسهم والحوثية كذلك إلسقاط صورته داخليا وخارجيا.
وعن أبرز املشاكل التي تواجه املؤتمر يف الساحة اليمنية أوضح غالب أن “مشكلة 

املؤتمر تكمن يف أنه الحزب الوحيد الذي ال يمتلك ميليشيا وتأثريه عىل الجيش 
واألمن أصبح شبه منعدم وقوته مرتبطة باالستقرار وكلما حرضت الدولة ستجد 

املؤتمر أكرث ثقة بوجوده وبمستقبله”.
كما يعاني املؤتمر اليوم، وفق غالب، من مشكلة معقدة وهي “محاولة االستيالء عىل 
تركته وهذا يفرس الرصاع عليه ومن أجله وضده، فبينما تعمل قوى املؤتمر املنقسمة 

عىل توظيفه باتجاهات ضيقة انتهازية تسعى الحوثية واإلخوانية إىل استتباعه 
وتحويله إىل جناح تابع وقناع جديد لتنفذها”.

واعترب غالب أن املؤتمر مازال حتى اللحظة بال رؤية وبال مرشوع جامع، مضيفا أن 
“مستقبل املؤتمر يرتبط بالتحول القادم فهو موجود وبقوة وتثبيت أركان الدولة 

بشكل طبيعي سيمكنه من استعادة عافيته، أما يف ظل واقع األخونة والحوثنة 
الجارية عىل قدم وساق فسيصبح أجنحة ملحقة لتغطية الجريمة”.

جهود جمع شتات »المؤتمر«اليمني تصطدم بحروب األجنحة

صنعاء – صالح البيضاني – 

أعـــادت التحـــركات األخـــرة للرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه 
منصـــور هـــادي، والراميـــة الســـتقطاب التيـــار الثالـــث 
يف املؤتمـــر الشـــعبي العـــام الـــذي تشـــكل عقـــب مقتـــل 
مؤســـس الحـــزب وأمينـــه العـــام يف 4 ديســـمرب 2017، إىل 
ـــي  ـــي الت ـــيايس والتنظيم ـــام الس ـــة االنقس ـــة حال الواجه
يشـــهدها الحـــزب الـــذي يعتـــربه الكثـــر مـــن املراقبـــن 
للتيـــارات  املنتمـــن  غـــر  لليمنيـــن  األول  الحاضـــن 

ــة. ــزاب األيديولوجيـ واألحـ
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    Opinion كتابات

Palestinian American poised to serve as
first Muslim woman 
in US Congress
Thomas Frank

WASHINGTON - The daughter of Palestinian immigrants won an election August 7 that will allow her 
to become the first Muslim woman to serve in the US Congress.
Rashida Tlaib, a 42-year-old US-born attorney, won a primary election against five other Democrats 
to represent a portion of Detroit, Michigan, in the US House of Representatives. The formal election 
for the seat is November 6 but, because Tlaib faces no Republican opponent, she is effectively guar-
anteed a place in the House of Representatives for a 2-year term beginning in January.
Tlaib staked out a position as a vocal critic of US President Donald Trump and an advocate for liberal 
policies such as protecting social welfare programmes, promoting labour unions and supporting 
gay rights. Her election drew more excitement from liberal groups than from US Muslims and Arab 
Americans.
Liberal filmmaker Michael Moore celebrated Tlaib’s victory on Twitter, writing: “She’s a Palestin-
ian-American, she’s a Democratic Socialist but most importantly, she has the heart & soul & courage 
to lead us to a better day.”
Although Tlaib spent six years as a member of the Michigan House of Representatives, she is 
perhaps best known for barging into a campaign speech Trump was giving in Detroit in August 2016 
and heckling him along with 12 other women before security removed her from the hall.
A video shows Tlaib standing up at a luncheon of the Detroit Economic Club, yelling towards the 
stage where Trump was speaking and jabbing her finger at him before two men took her by the 
arms and pulled her out.
“I think that was the most patriotic thing you could ever do — disrupt somebody that doesn’t 
believe in our Constitution, that doesn’t believe that women shouldn’t be sexually harassed in the 
workplace, that doesn’t believe my son as a Muslim could be president of the United States,” Tlaib 
said after the incident. “He [Trump] doesn’t love us. He doesn’t love Detroit. He don’t love nobody 
that isn’t Donald Trump, period.”
Interviewed on CNN after winning the August 7 primary, Tlaib was humble and smiled when asked 
how it felt to be the first Muslim woman elected to Congress. “It feels like a tonne of bricks,” she 
said.
Noting the large black population in her district, Tlaib said voters “have really truly believed in what 
I stand for, which is really believing that everyone deserves to live in a just fair society.”
Born and raised in Detroit, Tlaib is the oldest of 14 children whose mother was born near Ramallah 
and whose father is from outside Jerusalem and who went to the United States and worked on an 
assembly line in an automobile plant.
Tlaib served from 2009-14 in the Michigan House of Representatives and then worked as a lawyer 
for a nonprofit agency that gives free legal representation to workers. She and her husband have 
two children.
Detroit is the largest city in Michigan, which has the highest concentration of Arab Americans of 
any US state. There are 223,000 Arab Americans in Michigan, a state of 10 million, with roots in 
Lebanon, Syria, the Palestinian territories, Egypt or Iraq, the Arab American Institute said.
Arab Americans have become increasingly aligned with the Democratic Party in recent years and 
overwhelmingly supported Hillary Clinton over Trump in the 2016 presidential election, an institute 
poll indicated.
Although Tlaib will be the first Muslim woman and first Palestinian-American woman in the US Con-
gress, Muslim and Palestinian-American men have had prominent positions in the legislature. Keith 
Ellison, who also grew up in Detroit, was the first Muslim in Congress after he was elected in 2006. 
He is now deputy chairman of the Democratic National Committee. There is one other Muslim — 
Andre Carson, a Democrat from Indiana — in Congress.
There are 59 Arab-American candidates running for political office this year in the United States, the 
institute said. Abdul el-Sayed ran for governor in Michigan — and would have been the first Muslim 
governor in the country — but lost in the Democratic Party primary on August 7.

اتخذ العبادي، الذي يشفع له انّه لم يقم يف ايران يف اثناء معارضته 
لنظام صّدام حسني، موقفا شجاعا عندما اعلن ان العراق سيلتزم 

العقوبات االمريكية عىل ايران. أورد تحفظات كثرية عن العقوبات 
ووصفها بـ«الظاملة« وانّها »خطأ اسرتاتيجي«، لكنّه اكد يف نهاية 

املطاف ان العراق ملتزم تطبيقها. كشف بذلك انّه يتمتع بحّد ادنى 
من الشعور الوطني ورغبة يف حماية مصالح العراق. يعرف رئيس 
الوزراء العراقي، مثلما يعرف غريه، انّه يمكن ان تتصالح الواليات 

املتحدة مع النظام يف ايران غدا. سيعود عندئذ شهر العسل الذي 
ساد يف مرحلة ما قبل االجتياح االمريكي للعراق يف العام 2003 او 
يف السنوات الثماني التي أمضاها باراك أوباما يف البيت األبيض. 

هل يحق إليران إقامة افضل أنواع العالقة مع امريكا وابتزازها 
يف الوقت نفسه يوميا، ان يف سوريا او العراق او لبنان او اليمن، 

فيما ال يحق للعراق ان يسأل نفسه عن مكمن مصالحه ومصالح 
مواطنيه وان يعمل عىل الدفاع عن هذه املصالح؟

اذا كان جورج بوش االبن سلّم العراق عىل صحن من فّضة اىل 
ايران، فان أوباما هو من استكمل عملية التسلّم والتسليم هذه 

عىل نحو رسمي يف العام 2010. ملاذا يحق إليران التنسيق الكامل 
مع االمريكيني، وصوال اىل االتفاق عىل من يكون رئيس الوزراء يف 

العراق، وال يحق للعراق نفسه ذلك؟ هل قدر العراق ان يكون مجرّد 
تابع إليران وان يضحي بنفسه من اجلها؟

مرّة أخرى، يتبنّي ان العراق يرفض االستسالم نهائيا اليران. ما 
فعله العبادي تعبري عن الرغبة العراقية يف املقاومة. بّرر موقفه 
بكالم يف غاية البساطة عن الرغبة »يف عدم تعريض العراقيني 

للرضر وحماية شعبنا«. مضيفا: »ال نستطيع الخروج عن 
املنظومة الدولية«. بات العبادي بعد السنوات التي أمضاها 

يف السلطة يعرف ما الذي تعنيه العقوبات االمريكية عىل ايران 
وطبيعة الدور االمريكي عىل الصعيد الدويل. رّبما يعي خصوصا 

الوزن االقتصادي للواليات املتحدة التي يشكّل اقتصادها ربع 
اقتصاد العالم.  

ال يمكن باي شكل االستخفاف بما اقدم عليه رئيس الوزراء 
العراقي الذي رفضت طهران استقباله احتجاجا عىل اإلعالن عن 

التزام بلده تطبيق العقوبات االمريكية. فعندما يواجه العبادي 
ايران يف موضوع حّساس مثل العقوبات، يكون الرجل يعلم 

جّيدا انّه يخوض معركة مصريية. يكفي الكالم الصادر عن آية 
الله مجتبي الحسيني ممثل »املرشد« االيراني عيل خامنئي 

يف العراق للتأكّد من ذلك. ذهب الحسيني، املقيم يف النجف، 
اىل حّد اتهام العبادي بانّه »ينخرط مع امريكا ويخضع لها يف 

مؤامرتها عىل ايران التي هي جارة العراق والتي تتحد مع الشعب 
العراقي يف الدين واملواقف«. بالنسبة اىل ممثل خامنئي يف العراق 

فاّن  »الشعبني العراقي واإليراني تجسيد للحمك لحمي ودمك 
دمي. انّهما بمنزلة شعب واحد«. يذكّر كالمه بالكالم الذي كان 
يصدر عن الرئيس الراحل حافظ األسد ابان الوصاية السورية 
عىل لبنان عن اّن الشعبني السوري واللبناني »شعب واحد يف 

بلدين”.
يعطي موقف رئيس الوزراء العراقي فكرة عن جّدية العقوبات 

االمريكية عىل العراق والرغبة الواضحة الدارة ترامب يف الذهاب 

بعيدا يف تطبيقها. األكيد ان للرجل حسابات خاصة به تفرضها 
الصعوبات التي تواجه عودته اىل املوقع الذي يشغله منذ العام 

2014 خلفا لنوري املالكي بطل فضيحة اجتياح »داعش« 
للموصل وتراجع الجيش العراقي امام هذا التنظيم اإلرهابي 

بطريقة تذكر بالهزائم العربية يف حرب حزيران – يونيو 1967. 
لكّن السؤال الذي سيطرح نفسه عاجال ام آجال كيف ستعمل 

ايران عىل استغالل العراق من اجل التحايل عىل العقوبات 
االمريكية التي ستزداد قسوة يف ترشين الثاني – نوفمرب املقبل؟ 
من الواضح ان ايران ستعمل عىل تشكيل حكومة موالية لها يف 

العراق. ستعمل بطريقة او بأخرى عىل التخلص من العبادي يف 
ارسع وقت. ليس امام ايران يف حال قررت املواجهة خيارات كثرية 

خصوصا يف العراق. كذلك ليس امامها من خيارات أخرى غري 
تشكيل حكومة لبنانية تكون سوارا يف معصمها. وهذا يفرّس اىل حد 

كبري تلك الهجمة الرشسة عىل العبادي من جهة وذلك اإلرصار 
عىل منع  قيام حكومة »وفاقية« يف لبنان يشكلها الرئيس املكلف 

سعد الحريري بطريقة متوازنة آخذا يف االعتبار مصلحة لبنان يف 
تحصني نفسه امام التقلبات الكبرية التي تعيشها املنطقة.

يف كّل األحوال، اذا دّل موقف العبادي من ايران عىل يشء، فهو 
يدّل عىل ان هناك رغبة شعبية عامة يف العراق يف تفادي الوقوع 

تحت الوصاية الكاملة إليران. كانت نتائج االنتخابات األخرية 
التي أجريت يف الثاني عرش من اّيار – مايو املايض تعبريا عن تلك 

الرغبة. كذلك، كان الحراك الشعبي الذي شهدته مدن ومناطق 
عراقية عّدة تعبريا عن نوع من الصحوة العراقية، عىل الرغم من 

الكالم الكثري عن اّن ايران ليست بعيدة عن االضطرابات يف العراق. 
من يصدر عنه هذا الكالم يقول ان ايدي ايران ليست بعيدة عن 

محاوالت لوقف انتاج النفط العراقي مستقبال يف حال منعتها 
امريكا من تسويق نفطها.

يبقى سؤال أخري. ما املوقف الذي ستتخذه اإلدارة االمريكية من 
العبادي خصوصا ومن الوضع العراقي عموما؟ هل تدعم رئيس 

الوزراء الحايل وتدفع يف اتجاه عودته اىل موقعه بعدما اثبت انّه 
مستعد ان يكون وطنيا عراقيا عىل الرغم من انتمائه اىل حزب مثل 

»حزب الدعوة«؟
ستكون امريكا يف األشهر القليلة املقبلة منهمكة بايران التي 

ستؤخر قدر اإلمكان قرارها بفتح حوار من دون رشوط مع 
واشنطن. ستعمل ايران يف األسابيع املقبلة عىل اختبار مدى 
جّدية دونالد ترامب والفريق املحيط به الذي عىل رأسه وزير 

الخارجية مايك بومبيو ومستشار االمن القومي جون بولتون. 
ستسعى ايران اىل افهام اإلدارة االمريكية ان لديها أوراقا كثرية يف 

املنطقة، خصوصا يف الداخل العراقي حيث امليليشيات املذهبية 
التابعة لها والتي تتحرّك تحت تسمية »الحشد الشعبي”.

األكيد ان حيدر العبادي سيكون طوال الفرتة املقبلة يف موقف ال 
يحسد عليه، اللهّم ااّل اذا قررت الواليات املتحدة ولو ملرّة ان تقف 
بحزم مع من يقف معها وتظهر بالفعل انّها طرف يمكن االعتماد 

عليه يف االوقات الصعبة... وان العراق يبقى العراق وايران تبقى 
ايران. ما يحق إليران يحق للعراق أيضا والعالقة بني واشنطن 

وبغداد ال تمّر بالرضورة بطهران!

يحق للعراق ما يحّق إليران
خير الله خير الله

ـــم  ـــل. ل ـــا للرج ـــدا وطني ـــادي رصي ـــدر العب ـــي حي ـــوزراء العراق ـــس ال ـــى رئي ـــي ع ـــب االيران ـــر الغض يوفّ
ـــي  ـــوذ االيران ـــوّة النف ـــدى ق ـــا بم ـــار مرتبط ـــادي ص ـــيايس للعب ـــتقبل الس ـــون املس ـــتبعدا ان يك ـــد مس يع
ـــذي  ـــل ال ـــة الرج ـــن قيم ـــران م ـــى اي ـــة ع ـــات االمركي ـــن العقوب ـــادي م ـــف العب ـــع موق ـــراق. يرف يف الع
كانـــت هنـــاك نظـــرة ســـلبية تجاهـــه بســـبب انتمائـــه اىل حـــزب مذهبـــي مثـــل »حـــزب الدعـــوة 

ـــلمن. ـــوان املس ـــن االخ ـــيعية ع ـــخة ش ـــرب نس ـــذي يعت ـــالمية« ال االس



حلــف الناتو العربي... 
هــل ينجح ترامب فــي ضرب طهران بأياٍد عربية

ثروت منصور

 تُجــري الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف الفــرة الحاليــة مناقشــات مــع "الــدول العربيــة املعتدلــة" إلنشــاء نســخة عربيــة مــن حلف شــمال األطلي، 
أطلــق عليهــا اإلعــالم مســمى "ناتــو عربــي"، وتجمع دوالً مســلمة ســنّية تحــت رايــة مواجهــة التهديدات املشــركة.

وكانــت الكويــت أول دولــة عربيــة تعلــن ترحيبهــا بمقرحــات تلقتهــا وتتعلــق بإنشــاء تحالــف اســراتيجي يف منطقــة الــرشق األوســط، وذلــك عــى 
لســان نائــب وزيــر خارجيتهــا خالــد الجــار اللــه الــذي كشــف أن اتصــاالت ســتجري مــع واشــنطن بهــدف الحصــول عــى املزيــد مــن اإليضاحــات 

حــول تشــكيل هــذا الحلــف.
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من هي "الدول المعتدلة"؟
أطلق مصطلح "الدول العربية املعتدلة" أو "دول االعتدال" إعالميا 
من قبل مراكز األبحاث الغربية، يف نهاية فرتة الوالية األوىل للرئيس 

األمريكي األسبق جورج بوش، عىل دول الخليج ومرص واألردن. وأتى 
هذا املصطلح يف مواجهة مصطلح "دول املمانعة" الذي يجمع إيران 

وحلفاءها.
وبات هذا الوصف مستخدماً رسمياً من قبل الحكومات اإلرسائيلية 

املتعاقبة، بداية من حكومة إيهود أوملرت يف أعقاب انتهاء حرب تموز 
2006 عىل لبنان، يف محاولة للتمييز بني الدول العربية بحسب 

سياساتها اإلقليمية.
وعقدت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة كونداليزا رايس أول اجتماع 

لدول الحلف املذكور تحت اسم "محور االعتدال"، يف أكتوبر 2006 يف 
القاهرة، بحضور دول الخليج الست ومرص واألردن، لكنه كان تحالفاً 

سياسياً فقط، دون أي تفكري يف عسكرته.

ما هي أهداف الناتو العربي؟
ذكرت أربعة مصادر أمريكية وعربية لوكالة رويرتز أن البيت األبيض 

يريد تعزيز التعاون مع البلدان التي ستنضوي يف حلف الناتو العربي 
بخصوص الدفاع الصاروخي والتدريب العسكري ومكافحة اإلرهاب، 

وقضايا أخرى مثل دعم العالقات االقتصادية والدبلوماسية اإلقليمية.
وقال متحدث باسم مجلس األمن القومي األمريكي للوكالة إن هذا 
التحالف "سيشكل حصناً يف مواجهة العدوان واإلرهاب والتطرف 

اإليراني وسوف يريس السالم يف الرشق األوسط."
وكشف البيت األبيض أنه يعمل عىل فكرة التحالف مع "رشكائنا 

اإلقليميني اآلن ومنذ عدة أشهر"، كما قال مصدر أمريكي إن مسؤولني 
سعوديني طرحوا فكرة إقامة حلف أمني قبيل زيارة الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب إىل السعودية العام املايض، لكن االقرتاح ظل يرواح مكانه.
صحيح أن كافة وسائل اإلعالم الدولية نقلت، يف البداية، خرب تشكيل 

الحلف عن رويرتز، إال أن هناك تقريراً نرُش قبل تقرير الوكالة بساعات 
قليلة، يف أهم مركز بحثي إرسائييل وهو "مركز بيغن – السادات 
للدراسات االسرتاتيجية" بعنوان "هل نتجه نحو ناتو عربي؟"،

 كشف تفاصيل تشكيل الحلف وأهدافه.
ناقش تقرير املركز اإلرسائييل أسباب رضورة قيام هذا الحلف، خصوصاً 

يف البحر األحمر، إذ حّذر من انتقال عنارص حزب الله اللبناني إىل 
اليمن لقيادة الحرب ضد السعودية وللسيطرة عىل املمرات املالحية.

وذكر أن نخبة مدربة من ضباط حزب الله يف اليمن مكلفة بتحويل 
الحوثيني إىل جيش متوسط الحجم قادر عىل القيام بعمليات متطورة 

"يف جميع أنحاء العالم."
وأضاف أن محاربة حزب الله باتت أولوية 

إلدارة ترامب، خاصة بعد أن تبنّي 
وجود عنارصه بشكل واسع يف 

أمريكا الالتينية، وتعاونه مع عصابات املخدرات، وتسلله إىل الواليات 
املتحدة، ودوره املحوري يف سوريا، بحسب التقرير الذي يحّذر من أن 

البحرين ليست محصنة ضد تسلل عنارص حزب الله إليها.
وزعم التقرير أيضاً أن حزب الله نجح يف االستفادة من سالح الجو 

اللبناني، وهو سالح أمريكي، لخدمة أجندته، مضيفاً أن الواليات 
املتحدة وحلفاءها العرب يمكنهم توحيد جهودهم ملكافحة هذا 

التهديد، وبذلك، يمكنهم توجيه رضبة قاصمة إليران نفسها، تضمن 
قطعها التمويالت إىل "وكالئها" يف املنطقة.

وذكر أن زيادة الوجود العسكري األمريكي ملحاربة الحوثيني "بشكل 
مبارش" قد ُيعترب عمالً من أعمال الحرب، ما قد يتطلب تفويضاً جديداً 

من الكونغرس.
من جانبها، كشفت شبكة "يس أن أن" األمريكية 

أن إدارة ترامب تدرس خيارات عسكرية إلبقاء 
املمرات املائية الحيوية يف الرشق األوسط 

مفتوحة يف أعقاب الهجمات عىل ناقالت النفط 
السعودية من قبل الحوثيني املدعومني من إيران 

يف 25 يوليو املايض.
وأكد مسؤوالن يف اإلدارة األمريكية للشبكة أنه 
إذا تم اتخاذ أي إجراء عسكري، سيتم تنفيذه 

من قبل حلفاء الواليات املتحدة يف املنطقة، مثل 
السعوديني، وليس من قبل القوات األمريكية.

من جانب آخر، كشفت صحيفة التايمز 
الربيطانية أن املفاوضات الجارية حول تشكيل 

الحلف تركز عىل التدريب العسكري 
والدفاع، وأشارت إىل أن أحد 
الخيارات املطروحة للنقاش 

هو نصب درع صاروخي 
إقليمي مماثل لنظام 

القبة الحديدية يف 
إرسائيل.

وذكرت 
الصحيفة 
أنه جرى 

اختيار 
اسم 

مؤقت 

 ،" MESAللتحالف وهو "التحالف االسرتاتيجي للرشق األوسط
وسيعقد أعضاؤه اجتماعاً يف واشنطن يف أكتوبر املقبل، لالتفاق عىل 

تفاصيل عمله وصياغتها.

الحلف الجديد يفكك التحالفات األخرى
عام 2015، دعا الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس خالل القمة 

العربية التي ُعقدت يف مدينة رشم الشيخ إىل تشكيل قوة عربية مشرتكة 
ملكافحة اإلرهاب، واجتمع رؤساء أركان الدولة األعضاء يف القوة، يف 

القاهرة، عدة مرات، لكن هذه املحاولة فشلت، بسبب خالفات مرصية 
سعودية.

ويف نهاية العام ذاته، أعلن وزير الدفاع السعودي محمد بن 
سلمان فجأة تشكيل تحالف إسالمي، مقره الرياض، 

بهدف مكافحة اإلرهاب أيضاً، وهو ما كان بمثابة شهادة 
وفاة رسمية للجهود املرصية لتشكيل قوة عربية 

مشرتكة.
ولكن السعودية لم تنجح يف تشيكل هذا التحالف 

عىل األرض، رغم أنها أعنلت تعيني جرنال 
عسكري لقيادته، وذلك بسبب مخاوف الدول 

التي أُعلنت مشاركتها فيه، ومنها باكستان، من 
أن يؤدي إىل حرب مستقبلية سنية-شيعية.
هكذا، تراجعت فرص نجاح تشكيل التحالف 

اإلسالمي بقيادة السعودية، وحتى "التحالف 
العربي" الذي يشّن حرباً ضد الحوثيني يف اليمن 

صار عىل وشك االنهيار لعدة أسباب منها فوز مهاتري 
محمد يف االنتخابات املاليزية وإعالن وزير 

دفاعه سحب قوات 
بالده من أرض 

املعركة.

    Reports تقارير
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في 
نهاية العام 

ذاته، أعلن وزير الدفاع 
السعودي محمد بن سلمان 
فجأة تشكيل تحالف إسالمي، 
مقره الرياض، بهدف مكافحة 

اإلرهاب أيضًا، وهو ما كان بمثابة 
شهادة وفاة رسمية للجهود 

المصرية لتشكيل 
قوة عربية 

ناقش 
تقرير المركز 

اإلسرائيلي أسباب ضرورة 
قيام هذا الحلف، خصوصًا 

في البحر األحمر، إذ حّذر من 
انتقال عناصر حزب الله اللبناني 

إلى اليمن لقيادة الحرب ضد 
السعودية وللسيطرة

 على الممرات 
المالحية.

    Reports تقارير

االنتكاسة الثانية لتحالفات السعودية تمثّلت يف فوز حزب االنصاف 
املقرّب من إيران، بقيادة عمر خان، باالنتخابات املحلية يف باكستان. 
كما أن خالفات السعودية مع املغرب، عضو التحالف، بدأت تتصاعد 

يف أعقاب دعم الرياض مللف واشنطن إلقامة كأس العالم 2026 عىل 
حساب ملف املغرب.

ويف مؤرش واضح عىل حجم التوتر املتصاعد بني الرياض والرباط، ألغى 
العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز عطلته السنوية يف 

مدينة طنجة املغربية واختار وجهة أخرى.

مصر متمسكة بالقوة العربية المشتركة
يؤكد املدير السابق إلدارة الشؤون املعنوية يف القوات املسلحة املرصية 

اللواء سمري فرج أن ال وجود ملا ُيسّمى بـ"الناتو العربي" حتى اآلن، 
ويقول إن هناك قراراً من الجامعة العربية بإنشاء القوة العربية 

املوحدة تحت قيادة رئيس أركان الجيش املرصي، وال نيه مرصية 
لوجود بديل لهذه القوة.

وأضاف لرصيف22 أن القوة العربية املوحدة تستطيع أن تحفظ 
املصالح العربية واملرصية يف البحر األحمر، ومواجهة التهديدات 

اإلرهابية يف تلك املنطقة، مؤكداً أن هذه القوة التي تشكلت بالفعل 
قانونياً، ستعلب دوراً كبرياً للغاية يف عملية مرتقبة لحفظ أمن املالحة 

وعبور السفن يف مضيق باب املندب واملياه الدولية يف اليمن.
وأكد فرج أن مرص تتمسك بالقوة العربية التي تتبناها الجامعة 

العربية، إال أن القوة املذكورة يشارك فيها العراق ولبنان، 
وهما يرفضان أي تدخل يف األزمة اليمنية، كما أن 
واشنطن ال ترغب يف تقديم دعم عسكري لحلف 

تشارك فيه 22 دولة، ضمنها السودان التي 
تخضع لعقوبات أمريكية.

السعودية تدرس التمويل والقواعد
يعترب الكاتب واملحلل السعودي ورئيس 

تحرير صحيفة عكاظ السعودية جميل 
الذيابي أن نجاح تشكيل "ناتو عربي" ملواجهة 

التهديدات اإليرانية ال بد أن يعتمد أوالً عىل 
تطابق رؤى أعضاء التحالف وإدراكها مخاطر 

تلك التهديدات عىل البالد العربية واملنطقة 
برمتها.

وقال الذيابي لرصيف22 إن القرار األهم يف تشكيل 
الناتو العربي سيكون للسعودية ومرص واإلمارات واألردن، 

مضيفاً أن هذه الدول تعرف جيداً حجم الخطر اإليراني و"حجم جرائم 
ميليشياتها وعصاباتها املسلحة التي تنرشها يف املنطقة."

وأكد أن التحالف العربي بقيادة السعودية إلعادة الرشعية يف اليمن 
حقق نجاحاً ملموساً وأفشل املخطط اإليراني هناك، وهذا يمكن 

القياس عليه.
وكشف أن فكرة قيام "ناتو عربي" لم تتبلور بالشكل النهائي، وأن هناك 

َمن يدرسها ويدرس تداعياتها وأبعادها العسكرية والجيوسياسية، 
والتمويل، والقواعد.

وأكد أن األساس من وراء طرح هذه الفكرة هو "تحصني البالد العربية 
والحفاظ عىل أمنها واستقرارها ومواجهة العدوان واإلرهاب اإليراني"، 

يف ظل "اختطاف طهران لإلرادة السياسية يف عدة بلدان عربية ونرشها 
اإلرهاب يف املنطقة."

التحالف الجديد... هل ينتج تقارباً بني قطر والسعودية؟
يؤكد الذيابي أن دول الخليج ليست كلها عىل خصومة مع 

إيران، مضيفاً أن قطر تصطف معها ويمكن أن ُيقال إن 
الكويت عىل عالقة جيدة معها أيضاً.

وأشار تقرير مركز "بيغن – السادات" إىل هذه 
النقطة، وقال إنه يجب رصف االنتباه عن 

االختالفات واألهداف قصرية املدى والضيقة التي 
تخلق رصاعات بني األعضاء وإيالء االهتمام 

ملصالحهم اإلسرتاتيجية وأمنهم.

وأضاف أن الحلف الجديد هو تحالف عسكري 
وأمني مخصص للدفاع ومعزول عن النزاعات 

االقتصادية أو الدبلوماسية أو السياسية، يف 
إشارة إىل إبعاد األزمة القطرية وغريها من األزمات 

عن الحلف.
ال شك أن قبول قطر بالدخول يف الناتو العربي 

بجانب السعودية واإلمارات، يعني انتهاء األزمة 
الخليجية، ودخولها يف خصومة مع إيران التي سمحت لها 

باستخدام مجالها الجوي للتغلب عىل الحصار الخليجي لها.
ولكن الحلف الجديد يضع قطر، بحال قبولها به، يف مأزق ألنها 

ستكون تحت نفوذ السعودية واإلمارات، وبحال اختلفت معهما مجدداً 
سيعودان إىل مقاطعتها، وعندها ستكون األجواء مغلقة من كافة 

الجهات، ولن تتعاطف طهران معها بفتح أجوائها لها.

هجوم إعالمي تركي على الفكرة األمريكية
من الجانب الرتكي، انتقد كتاب أتراك يف وسائل اإلعالم املقّربة من 

الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الفكرة، 
واعتربوا أنها خطأ جديد للمملكة العربية السعودية، وأن َمن طرحها 

هو رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو.
يرى الكاتب الرتكي يف صحيفة "دييل صباح" حقي أوجال أن هذا 

التحالف سيكون دمية تساعد فقط الواليات املتحدة وحليفتها 
التقليدية إرسائيل عىل إطالق أيديهم يف املنطقة بأكملها.

ونرشت وكالة بلومربغ تقريراً دعت فيه إىل إنشاء حلف استخبارتي بدالً 
من الحلف العسكري، محذرة من أن إيران لديها العديد من الوسائل 

إلحداث األذى، من بينها الهجمات السيربانية واستخدام امليليشيات 
"الوكيلة"، كما دعت إىل احتواء هذه التهديدات، وتوسيع دائرة هذا 

الحلف االستخبارتي ليشمل تركيا ومرص واألردن وحلف شمال 
األطليس مع احتمال دعوة تل أبيب إليه.



سامي كوهين *

عــىل أي وجــه ُيفهــم قانــون الدولــة القوميــة )الدولــة– األمــة اليهوديــة( اإلرسائيــيل؟ وملــاذا أقــر اليــوم؟ أبــرص مــرشوع 
القانــون هــذا النــور يف 2011 عــىل يــد آيف ديتــرش، وهــو كان نائــب يف حــزب »كاديمــا« انتقــل إىل »الليكــود«. ومــرشوع 
ــرث  ــرشوع أك ــذا امل ل ه ــدِّ ــودي...«. وُع ــعب اليه ــي للش ــل الوطن ــا »املوئ ــىل أنه ــل ع ــة إرسائي ــرّف دول ــذا يع ــون ه القان
مــن مــرة. فهــو يرجــح كفــة الُبعــد اليهــودي يف الدولــة عــىل كفــة طابعهــا الديموقراطــي. ويمنــح الســكان املقيمــني يف 
دســاكر يهوديــة تقــع يف مناطــق مختلطــة، يهوديــة وعربيــة، مثــل الجليــل، حــق رفــض إقامــة مــن ليــس مــن اليهــود يف 
وســطهم. وإثــر ســيل االحتجاجــات عــىل هــذا املــرشوع، اقــرتع عــىل نســخة معّدلــة ومخففــة منــه يف 19 تمــوز )يوليــو( 
املنــرصم، والنســخة هــذه تعــرّف دولــة إرسائيــل عــىل أنهــا »املوئــل القومــي للشــعب اليهــودي حيــث حقــه الطبيعــي 

والثقــايف والتاريخــي والدينــي يف تقريــر املصــري«، وهــذا حــق »خــاص بالشــعب اليهــودي« دون غــريه مــن القوميــات. 
وينــص هــذا القانــون عــىل أن القــدس »الكاملــة واملوحــدة« هــي عاصمــة إرسائيــل.

ولكــن القانــون هــذا، ولــو كان نســخة معدلــة مــن املــرشوع الســابق، هــو ارتكاســة ديموقراطيــة ال يســتخف بهــا، فهــو ال 
يتنــاول حقــوق االنســان، وحمايــة األقليــات، ومبــادئ املســاواة وحرية التعبــري، عىل خالف إعــالن االســتقالل يف 1948. 
وهــذا القانــون يخــل بالتــوازن الدقيــق الــذي أريس بنــاء عــىل تعريــف إرسائيــل بـــ »دولــة يهوديــة وديموقراطيــة« عىل 
مــا ورد يف القانــون األســايس »لحريــة اإلنســان وكرامتــه« يف 1992. وال يخفى أن هــذا القانون يصب فحســب يف مصلحة 
اإلتنيــة الغالبــة، ويوجــه رضبــة اىل عــرب إرسائيــل، وكل املواطنــني غــري اليهــود، والــدروز تحديــداً الذيــن يخدمــون يف 
أجهــزة األمــن، ويرســخ غيــاب املســاواة يف الحقــوق يف القانــون األســايس. والعربيــة لــن تعــود لغــة رســمية، عــىل نحــو 
 كانــت إىل اليــوم، وصــارت مكانتهــا ملتبســة: لهــا »وضــع خــاص أو مميــز«. وهــذه العبــارة ال وزن لهــا وال تعنــي شــيئاً.
ــد«  ــي اىل »تهوي ــع يرم ــرشوع أوس ــياق م ــدرج يف س ــو ين ــون يف 2011؟ ه ــذا القان ــرشوع ه ــور م ــرص الن ــاذا أب ــن مل ولك
املجتمــع اإلرسائيــيل، وترســيخ حقــوق اليهــود يف يهــودا والســامرة )الضفــة الغربيــة(، والطعــن يف خطــوات 
ديموقراطيــة التُزمــت يف العقــود األخــرية ســاهمت يف تعزيــز حقــوق االقليــة العربيــة، ونمــو مجتمــع مدنــي نشــيط 
وقــوي، وعــىل غــرار »الثــورة الدســتورية أو التأسيســية« يف 1995 التــي أجــازت للمحكمــة العليــا ضبــط مرشوعيــة 
القوانــني املصــادق عليهــا يف الكنيســت. ولــم تنظــر أحــزاب اليمــني اىل هــذه الخطــوات الديموقراطيــة بعــني الــرىض. ويف 
ســياق الرضــات األمنيــة يف عقــد عــام 2000، انتخــب اإلرسائيليــون يف شــباط )فربايــر( 2009 تحالــف أحــزاب يمينيــة 
ويمينيــة متطرفــة. ومــذ ذاك، صــار القوميــون الدينيــون يف صــدارة حركــة خالصيــة واســعة تتمــدد اىل عنــارص يف أقــىص 
يمــني الليكــود. وهــذه األحــزاب توســلت بمكانتهــا البــارزة إىل الرتويــج ملشــاريعها السياســية القوميــة. فــربز غيــاب 
التســامح إزاء العــرب واملهاجريــن واملنظمــات غــري الحكوميــة والصحافيــني النقديــني. وكــرت ســبحة ترشيعــات غــري 
ديموقراطيــة منــذ 2009، عــىل غــرار قانــون شــفافية تمويــل املنظمــات غــري الحكوميــة، وهــو قانــون يعيــد إىل األذهــان 

أصداء األزمة التركّية
في األسواق النامية

جايمس ماكينتوش 
ليــس انهيــار العملــة الرتكيــة كارثــة محليــة فحســب نجمــت عــن سياســات 
اقتصاديــة غريبــة أو هجينــة وال عــن االنــزالق اىل مواجهــة مــع الواليــات املتحــدة. 
ــراءات  ــرى. فإج ــة األخ ــواق النامي ــتثمرين يف األس ــر للمس ــار( تحذي ــو )االنهي فه
ــبون.  ــا يحس ــكاً مم ــل تماس ــواق أق ــذه األس ــة يف ه ــة االقتصادي ــني الحوكم تحس
وحمــل نمــو االقتصــاد الرتكــي الطويــل املســتثمرين عــىل حســبان أن ثمــة تغــرياً 
مؤسســاتياً راســخاً وثابتــاً، لكــن حــني تحولــت طفــرة النمــو اىل إخفــاق أو إفــالس، 
ــش  ــك يف أن الجي ــدة. وال ش ــة جدي ــها يف حل ــة نفس ــات القديم ــت السياس انبعث
الرتكــي ليــس اليــوم مــن يوّجــه الدفــة يف تركيــا، غــري أن الرئيــس الرتكــي ينزلــق أكــرث 
فأكــرث اىل االســتبداد وعــاد اىل االســرتاتيجيا الســابقة وقوامهــا إلقــاء الالئمــة عــىل 
ــكالت  ــة املش ــا معالج ــي تقتضيه ــاآلالم الت ــدوع ب ــوض الص ــة ع ــرات خارجي مؤام

ــذور. ــة الج ــة العميق املالي
وتــرتدد أصــداء مــا جــرى يف أســواق ناميــة أخــرى يف حــوادث تركيــا اليــوم. فبعــد 

ــواق  ــدان األس ــقت بل ــعينات، نس ــة التس ــالس يف نهاي ــا اإلف ــزل به أن ن
ــوك  ــد البن ــت ي ــام 2000، أُطلق ــد الع ــا. ويف عق ــة خطواته النامي

املركزيــة، وأُرســيت الديموقراطيــة، وازدهــرت التجــارة وادخرت 
عمــالت أجنبيــة لجبــه أخطــار هــرب رؤوس األمــوال. وراهــن 
ــات،  ــز املؤسس ــاعي تعزي ــتمرار مس ــىل اس ــتثمرون ع املس

ــرزت يف  ــن. وب ــن املديري ــري م ــة كث ــو« يف لغ ــواق نم ــة »أس ــواق النامي ــارت األس وص
2013 مكامــن ضعــف يف اإلجــراءات االقتصاديــة الكليــة املنتهجــة، وبــدأ قــادة 
أقبلــوا عــىل الديموقراطيــة الغربيــة ينعطفــون اىل االســتبداد. وظهــر ضعــف 
املؤسســات التــي حمــت حكــم القانــون وحقــوق اإلنســان والسياســات املاليــة مــن 
أهــواء السياســيني، وعجزهــا عــن الوقــوف يف وجــه قــادة نافذيــن. وتركيــا هــي خــري 
نمــوذج عــىل إخفــاق املؤسســات، عــىل رغــم أن شــوائب مماثلــة ظهــرت يف غريهــا 
مــن الــدول الناميــة. ففــي الهنــد، أقبــل الزعيــم الشــعبوي عــىل التدخــل يف البنــك 
ــا ال  ــيوعي اىل م ــم الش ــة الزعي ــد والي ــني لتمدي ــني القوان ــت الص ــزي، وعدل املرك
نهايــة، ومالــت اىل االســتبداد أكــرث ممــا درجــت عليــه. ويف الفيليبــني، رفــض الرئيس 
ــدا،  ــهم بولن ــىل رأس ــا، وع ــادة رشق أوروب ــع ق ــة. وقطّ ــود قضائي ــل بقي ــد القت تقيي
ــم. ــتبدين يف العال ــارة املس ــيا من ــارت روس ــت ص ــاً، يف وق ــاتية إرب ــود املؤسس  القي
وليــس الفشــل املؤسســاتي مــا يفــيض اىل شــلل اقتصــادي فحســب. ويقــول 
روشــري شــارما، صاحــب »بــروز األمــم وســقوطها« وكبــري الخــرباء االســرتاتيجيني 
ــة  ــات واألنظم ــابه يف الديموقراطي ــادي متش ــتانيل، أن األداء االقتص ــن س يف مورغ

االســتبدادية، ولــو أنــه يف الديموقراطيــات أكــرث ليونــة. وحــني تكــون 
املؤسســات ضعيفــة، تتعــرث الــدول يف املــيض قدمــاً حــني تجبه 

الضغــوط، ويصيبهــا الرتاجــع االقتصــادي إصابــة 
بالغــة، وهــذا مــا تعيشــه تركيــا اليــوم. 
فاملؤسســات األقــوى قــد ال تحمــي مــن 

ــم  ــت تتعاظ ــاري، يف وق ــاب الج ــرياً يف الحس ــزاً كب ــي عج ــت تعان ــات إذا كان الرضب
قــوة الــدوالر، غــري أنهــا )املؤسســات األقــوى( تصمــد يف وجــه العاصفــة وتتعــاىف 

بوتــرية أرسع.
لكــن، هــل األســواق الناميــة ترتاجــع وتنهــار؟ الجــواب هــو ال عمومــاً. فاألســواق 
الناميــة ال تجمعهــا وحــدة حــال، وثمــة تبايــن بــني حوكمتهــا االقتصاديــة. 
الناميــة،  مــن األســواق  لكــن يف غريهــا  القهقــرى.  كثــرية تســري  فثمــة دول 
صمــدت املؤسســات مــع تــداول الســلطة، إثــر فضائــح فســاد، عــىل مــا حصــل 
ــة  ــنناً اقتصادي ــيا س ــت إندونيس ــا. والتزم ــوب أفريقي ــا وجن ــل وماليزي يف الربازي
صارمــة. وحتــى الهنــد يف عهــد الشــعبوي نارنــدرا مــودي، مضــت يف إصالحــات 
اقتصاديــة كانــت عصيــة عــىل أســالفه مــن القــادة. واليــوم، تــراوح أســواق ناميــة 
مكانهــا، ومجموعــة منهــا ترتاجــع. وعــىل األمــد القصــري، تجبــه األســواق الناميــة 
ــاب  ــا يف الحس ــرضر دول عجزه ــدوالر، فتت ــوة ال ــاث ق ــن انبع ــة ع ــاً ناجم ضغوط
ــذه  ــدول ه ــدارة ال ــدوالر - ويف ص ــل بال ــىل التموي ــا ع ــم اعتماده ــاري يفاق الج
تركيــا واألرجنتــني. وتباطــؤ النمــو يف الصــني يلحــق الــرضر بالــدول التــي تعتمــد 
عــىل تصديــر الســلع. ومعــدالت الفائــدة األعــىل قّيــدت الســعي اىل 
ــىل  ــتثمرين ع ــل املس ــعي حم ــذا الس ــع، وه ــح الرسي الرب
ــار  ــة األخط ــة عالي ــواق نامي ــندات أس ــتثمار يف س االس
يف أعــوام التيســري الكمــي الــذي التزمــه االحتياطــي 
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 True, Erdogan locked up 50,000 Turks – including an American pastor, 
of whom more later – after the attempted coup against him two years 
ago, but hasn’t Egypt’s president/field marshal Abdel Fattah al-Sisi 
broken this record by banging up 60,000 supposed Islamists in his 
own country’s prisons? And what about Haider al-Abadi’s mass hang-
ings in Iraq? Or that nasty little post-death crucifixion in Saudi Arabia 
this week, not to mention that horrid war in Yemen where kids seem 
to get killed all the time? Or the Israeli habit of shooting down scores 
of unarmed Palestinians in Gaza? Or that chump in North Korea who 
appeals to Trump’s sense of humour?
If Erdogan’s family name means “brave falcon” in English, the Sultan 
of Istanbul has certainly had his wings clipped. Or so we are supposed 
to believe. Trump, who doesn’t give a toss how many innocents are 
incarcerated or destroyed in the world, is suddenly trying to neuter 
Turkey – and all because Pastor Andrew Brunson remains under 
house arrest in there for allegedly supporting the coup plot allegedly 
organised by Erdogan’s former colleague, the allegedly mesmeric 
imam Mohamed Fethullah Gulen, currently residing in Trump’s own 
country.
I don’t believe a word of it. Trump made little fuss about Brunson’s 
captivity for many months. It took him almost a year and a half to get 
into a tantrum about the good Christian family man and missionary in 
Izmir whose chief characteristics appear to be nothing but whole-
some: barbecues, picnics, swimming, movies and board games in 
the evenings, to quote his sister Beth, “the typical American family 
though living so far away”. American Evangelical Christians were 
outraged at the arrest of this Godly man – Christianity was on trial, 
of course – and their favourite president finally tweeted that “this 
innocent man of faith should be released immediately”.
And so it came to pass that Trump’s wrath was visited upon by the 
Muslim president who locked up a man who was only doing God’s 
work in the comfortable coastal city of Izmir. Double US tariffs on steel 
and aluminium helped to crash the Turkish lira, which has lost 45 per 

cent of its value this year, although Erdogan might also be blamed for 
his refusal to raise interest rates against inflation. But let’s be sane. Is 
all this because of a Presbyterian pastor?
No. For here’s the real list of Erdogan’s crimes. He is buying the Rus-
sian S-400 missile system for Turkey. He refuses to accept US support 
for America’s Kurdish YPG allies. He allowed Islamist fighters to pour 
over Turkey’s border into Syria along with a lot of weapons, mortars 
and missiles – to which Washington had no objections at the time 
since the US was trying to knock Erdogan’s former friend Bashar al-As-
sad off his perch. Then, after shooting down a Russian aircraft along 
the Syrian border in November 2015 – for which he was immediately 
boycotted by Moscow – Erdogan cuddled up to Putin. It was thus the 
Russians and the Iranians who first warned Erdogan of the impending 
“Gulen coup” against him in July 2016. They had been listening in to 
the Turkish military’s internal radio traffic – and tipped off the Sultan 
of Istanbul.
And now Erdogan is helping Iran to dodge US sanctions which were 
imposed after Trump flagrantly tore up the 2015 nuclear agreement, 
and – in a decision demonstrating the cowardly response of the EU’s 

own oil conglomerates to Trump’s insanity – has announced that he 
will continue to import Iranian oil. Thus will Washington’s further 
threat of increased oil sanctions against Iran be blunted. Sunni Saudi 
Arabia, one of Trump’s closest allies – where religious freedom for 
the likes of Pastor Brunson has never existed – is already furious with 
Erdogan. Not long ago, Crown Prince Mohammed bin Salman de-
nounced Turkey as part of a “triangle of evil” – the other bits of the 
“triangle” being Shiite Iran and militant Islamists.
So you can see how things are lining up in the Middle East right now. 
Erdogan has made good friends out of Putin and Iran’s supreme 
leader and, as an opponent of Saudi Arabia, is naturally on the best 
of terms with Qatar, whose Emir – in a miraculous moment which 
even Pastor Brunson might envy – has just promised an investment 
of $15bn to Turkey. Saudi Arabia’s siege of Qatar is beginning to look 
as miserable as its war against the Shiites of Yemen. Turkish troops 
are stationed in Qatar to “protect” the little emirate against its larger 
and threatening neighbour – and we all know who that is. And, since 
Syrian and Qatari relations are steadily being reheated – albeit on the 
minutest scale – I wonder who will benefit the most.
Bashar al-Assad, perhaps? Russian troops are now patrolling the 
Syrian-Israeli lines below the occupied Golan Heights. The Russians 
have promised Israel that the comparatively few Iranian forces in Syria 
will be kept at least 50 miles from this sector. Russia’s ally Syria needs 
to crush the final Islamist stronghold in Idlib with Russia’s help and 
push the province’s most intransigent fighters back into Turkey. Qatar 
has the cash to rebuild Syria and thus extend its influence across the 
landmass of the Levant to the Mediterranean. If Qatar is going to 
pour even more billions into Turkey, then we may see some kind of 
strategic alliance between Doha and Ankara. And a rediscovery of the 
family friendship between Erdogan and Assad?
Set against this horizon, Erdogan doesn’t need to be a “brave falcon”. 
Just a wily old bird.

*Robert Fisk is the multi-award winning Middle East correspondent of The 
Independent, based in Beirut. He has lived in the Arab world for more than 
40 years, covering Lebanon, five Israeli invasions, the Iran-Iraq war, the Soviet 
invasion of Afghanistan, the Algerian civil war, Saddam Hussein’s invasion of 
Kuwait, the Bosnian and Kosovo wars, the American invasion and occupation 
of Iraq and the 2011 Arab revolutions. Occasionally describing himself as an 
‘Ottoman correspondent’ because of the huge area he covers, Fisk joined The 
Independent in 1989. He has written best-selling books on the Middle East, 

ــرى  ــي ذك ــات تحي ــىل مؤسس ــة ع ــات مالي ــرض عقوب ــذي يف ــة ال ــون النكب ــان- وقان ــور أورب ــد فيكت ــا يف عه هنغاري
ترحيــل أو رحيــل الفلســطينيني يف 1948، وقانــون منــاوأة املقاطعــة الــذي يقتــص مــن كل إرسائيــيل يدعــو اىل املقاطعــة، 
ومقاطعــة املســتوطنات يف األرايض املحتلــة عــىل وجــه التحديــد، وقانــون يقيــد يــد جمعيــات غــري حكوميــة يســارية 
ــق  ــون تعلي ــت(، وقان ــرس الصم ــل »breaking the silence« )ك ــات مث ــوات منظم ــم أص ــي اىل ك ــو يرم ــدارس، وه يف امل
ــادرة  ــىل مص ــرت ع ــي إىل التس ــذا يرم ــون ه ــم«، والقان ــون »التنظي ــرب(، وقان ــواب الع ــتهدف الن ــواب )ويس ــة ن عضوي
أرض فلســطينية خاصــة؛ وقانــون مصــادرة حــق املحكمــة العليــا يف ضبــط دســتورية القوانــني العاديــة؛ وأخــرياً قانــون 

»الدولــة القوميــة«.
وامللفــت هــو غيــاب معارضــة برملانيــة يعتــد بهــا لجبــه هــذه املشــاريع املتماســكة وعرقلــة مســاعي الواقفــني وراءهــا. 
وأراد بنيامــني نتانياهــو، وهــو طالــب الفلســطينيني منــذ 2009 االعــرتاف بإرسائيــل »دولــة يهوديــة« ، منــح بــالده هويــة 

تــريس تراتبيــة يف الحقــوق عــىل أرض إرسائيــل.
وليــس قانــون »الدولــة القوميــة )اليهوديــة(« وليــد صدفــة وال حادثــة معزولــة، بــل هــو حلقــة مــن حلقــات قوانــني 
ــا يف  ــح بحقه ــب تتبج ــي نخ ــة، وه ــة والديني ــب القومي ــأر النخ ــريورة ث ــو ذروة س ــري. وه ــد كب ــة إىل ح ــري ديموقراطي غ
ــوال  ــا ط ــل وحكمته ــأت إرسائي ــي أنش ــة الت ــة« العلماني ــب القديم ــن »النخ ــر، م ــر إىل النه ــن البح ــدة م األرض املمت
خمســة عقــود. وســلط نفتــايل بينيــت، رئيــس »البيــت اليهــودي«، الضــوء عــىل طابــع القانــون هــذا االنتقامــي، وســوغ 
إقــراره بالقــول: »ترتجــى فائــدة مــن قانــون الدولــة– األمــة )الدولــة القوميــة(، إثــر تجريــد املحكمــة العليــا قوانــني مــن 
طابعهــا اليهــودي«. وليــس هــذا القانــون حادثــة عابــرة وبســيطة يف تاريــخ إرسائيــل بــل عاصفــة شــعواء تطيــح كل 

مــا يف طريقهــا.

* مدير البحوث يف »سيانس بو«،

Independent: A US Trade War With Turkey Over A 
Little Known Pastor? Don’t Believe A Word Of It

It needs a stroke of genius to soften the heart for poor old Recep Tayyip Erdogan. Those of us who 
have always believed that Erdogan is a bit off his rocker must still be appalled that a US president 
infinitely more cracked than the Turkish variety is trying to impoverish Nato’s second largest mili-
tary ally.

Robert Fisk
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إعداد: هناء نخال 

يف نوفمرب/ترشين الثاني املقبل، قد يسّجل التاريخ اسم إلهان عمر، كأول أمركية صومالية 
تفوز بمقعد يف الكونغرس، وذلك بعد فوزها، الثالثاء 2018-8-7، باالنتخابات التمهيدية 

لـ«الحزب الديمقراطي« كمرشحة للنيابة عن والية مينيسوتا.
تمكّنت عمر من الفوز برشيح »الحزب الديمقراطي« ملقعد الكونغرس عن والية 

مينيسوتا، متغلّبة عى رئيس مجلس النواب السابق وسناتور الوالية لفرة 
طويلة كيث إليسون. وخالل رحلتها للفوز بهذا الرشيح، هزمت عمر 

أربعة مرشحن ديمقراطين آخرين، مللء مقعد إليسون الذي 
أعلن إطالق حملته كمرشح ملنصب املدعي العام.

وستواجه عمر، منافسة عن »الحزب الجمهوري« هي 
جينيفر زيلينسكي، يف االنتخابات العامة للكونغرس 

املقررة يف نوفمرب/ترشين الثاني املقبل، وسط 
توقعات بأن تكون عمر املرشحة األفضل للفوز 
عن مينيسوتا، الوالية املعروفة بحضور صلب 

لـ«الحزب الديمقراطي« فيها.
وبفوزها برشيح حزبها، انضّمت عمر إىل 

اإلنجاز التاريخي الذي حققته زميلتها 
الديمقراطية رشيدة طليب، التي فازت هي 

األخرى يف االنتخابات التمهيدية ملقعد يف 
مجلس النواب عن والية ميشيغان، األسبوع 

املايض.
وتُعترب طليب األمركية الفلسطينية، املرشحة 
األقرب للفوز بمقعد يف الكونغرس يف انتخابات 

نوفمرب/ترشين الثاني املقبل، عن والية 
ميشيغان ديمقراطية الهوى تاريخياً، وبحال 

فوز عمر عن مينيسوتا، فسوف تصبح االثنتان 
أوىل النساء املسلمات يف الكونغرس األمركي.

ورسمت االثنتان هذا الهدف سوياً، عندما قامت 
طليب يف نهاية األسبوع املايض، بحملة إىل جانب 

عمر، قبل أيام من االنتخابات التمهيدية ملينيسوتا.
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مسلمة أميركية أخرى 
تقرع أبواب الكونغرس

إلهان عمر... 



    POLITICS سياسة

وبعد وقت قصري من إعالن فوزها، قالت عمر يف تغريدة عىل »تويرت«، »لقد بدأنا هذه الحملة 
إلثبات أّن الناس مستعدون وراغبون يف القتال من أجل أمريكا التي تعمل من أجلنا جميعاً. 

فبالنسبة لكل موظف ومتطوع ومتربع وناخب، هذا الفوز هو نرص لكم بقدر ما هو نرص يل«.
وكانت تحّدثت عىل املرسح، أمام حشد من املنارصين، بعد اإلعالن عن فوزها قائلة: »قبل عامني 

اجتمع العديد منا لصنع التاريخ بانتخابي إىل مجلس مينيسوتا. وأنا أكرث من متحمسة ألننا 
نجتمع هنا مرة أخرى لنصنع تاريخاً آخر، ألننا يف طريقنا إىل واشنطن!«.

ولدت عمر يف الصومال، عام 1982، وأمضت أربع سنوات يف مخيم لالجئني يف كينيا، قبل مجيئها 
إىل الواليات املتحدة وهي تبلغ 12 عاماً. تعيش يف والية مينيسوتا، منذ عقدين، وهي أم لثالثة 

أبناء. يف عام 2016، دخلت التاريخ كأول مرشّعة أمريكية من أصل صومايل، عندما انتخبت 
عضواً بمجلس نواب والية مينيسوتا املحيل.

ولّعل ترّشح عمر يكتسب أهمية أكرب، يف وقت عصيب يمّر به خصوصاً األمريكيون املسلمون، 
بعدما واجهوا، خالل العامني املاضيني تصاعداً يف جرائم الكراهية بعد انتخاب الرئيس دونالد 
ترامب، وكذلك وسط خطاب متزايد يعزز »اإلسالموفوبيا«، بعد قرار حظر السفر الذي أّيدته 

املحكمة العليا، عىل املسافرين من دول ذات أغلبية مسلمة.
تعرف عمر حجم هذه الضغوطات، ال سيما أنّها نفسها تعرّضت ملضايقات مماثلة، عندما 

واجهت يف ديسمرب/كانون األول 2016، تهديدات من سائق سيارة أجرة كانت تستقلها أثناء 
زيارة إىل العاصمة واشنطن، ضايقها حينذاك باستخدام لغة »مسيئة« و«معادية لإلسالم«، 

كما قالت.
كتبت عمر وقتها عىل »فيسبوك«: »ركبت سيارة أجرة ثم تعرّضت لسخرية وتهديدات مقيتة 

ومعادية لإلسالم وضد املرأة هي األسوأ عىل اإلطالق. سائق سيارة األجرة ناداني بداعش وهدد 
بإزالة حجابي عن رأيس. ال يمكنني أن أفهم كيف أصبح الناس يتجرأون عىل إظهار كراهيتهم 

تجاه املسلمني«.
ويف وقت الحق، تقدمت بشكوى رسمية، حيث خلص قاض إداري يف العاصمة إىل أّن سائق 

سيارة األجرة مذنب بتهم »التمييز« واستخدام »لغة مسيئة«.
ُيعرف عن عمر انتقادها أيضاً الرتكابات االحتالل اإلرسائييل بحق الفلسطينيني، حيث وصفت، 
يف تغريدة، مؤخراً«، االحتالل بأنّه »نظام فصل عنرصي إرسائييل«، يف وقت ترد فيه بشدة عىل 

اتهامات بمعاداة السامية، وتصف نقدها إرسائيل بأنّه »بعيد عن كراهية اليهود«.
عىل الرغم من أنّها خدمت لفرتة واحدة فقط يف مجلس النواب املحيل، مع قليل من اإلنجازات 

الترشيعية تركّز يف الغالب عىل األقليات يف والية مينيسوتا التي تستضيف ثلث الصوماليني 
الوافدين إىل الواليات املتحدة، )بلغ عددهم 25 ألفاً وفق آخر إحصاءات تعود إىل 2010( إال 

أّن عمر تعترب فرداً ناشطاً يحظى بدعم الحركات االجتماعية التي، ورغم توجهاتها املختلفة، 
تنادي بأهداف واحدة يف القضايا الراهنة عىل الساحة يف الواليات املتحدة.

خالل حملتها، ناشدت عمر دعم »الرعاية الطبية للجميع«، وإلغاء هيئة اإلنفاذ لشؤون 
الهجرة والديوان بالواليات املتحدة املسؤولة عن تحقيقات األمن الداخيل وعمليات اإلنفاذ 

والرتحيل للمهاجرين، وطالبت برفع الرسوم الدراسية، ورفع الحد األدنى لألجور إىل 15 دوالراً 
يف الساعة.

هذه الشعارات التي رفعتها عمر، لقيت دعماً من ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، الشابة )28 عاماً( 
ذات األصول الالتينية، التي فازت باالنتخابات التمهيدية لـ«الحزب الديمقراطي« عن الدائرة 

الـ14 يف والية نيويورك، بعدما أطاحت النائب املخرضم يف املجلس جو كراويل.
كما لقيت عمر دعماً من قبل حاكم مينيسوتا مارك دايتون، والجماعات الليربالية مثل 

 ،”MoveOn«
بعد اإلعالن عن فوزها، مساء الثالثاء 2018-8-7، أشادت عمر بالشباب الذين صوتوا لها، 

ومنحوها الفوز قائلة: »هذا االنتصار هو فوز للطالب يف الكليات واملدارس الثانوية الذين كانوا 
أول الحارضين، وآخر املغادرين«.

يف تقرير، اليوم األربعاء، وصفت وكالة »أسوشييتد برس« عمر بأنّها »نجم ال يمكن إنكاره«، ال 
سيما بعد ظهورها عىل غالف مجلة »تايم«، ويف  فيديو موسيقي لفرقة »Maroon5«، مؤخراً، 

 يحتفي باملرأة.
بعد فوزها بمقعد املجلس املحيل ملينيسوتا قالت عمر، يف مقابلة مع »هافنغنتون بوست« 

األمريكية، عام 2016 »يف كثري من األحيان، ُيقال لك أن تكون أي أحد ما عدا أن تكون جريئاً. 
يل خالل ترشحي كشابة وكشخص لكني أعتقد أّن ذلك كان مهماً بالنسبة 

مسلم، الجئ، ومهاجر. أن 
أؤمن بإمكانية أّن هويتي 

وكل ما عدا ذلك سيتالىش 
يف الخلفية، وأّن صوتي 
كتقدمية متحررة قوية 

سيظهر للعيان... إذا كنت 
جريئة وأؤمن بذلك«.
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Minnesota state Rep. Ilhan Omar will likely become one of the 
first Muslim women elected to Congress after winning a heated 
Democratic primary in Minnesota’s Fifth Congressional District on 
Tuesday.
Omar, a 36-year-old Somali refugee who immigrated to the United 
States as a teenager, beat a packed field of six candidates in the 
race to fill current Rep. Keith Ellison’s seat. Ellison decided to run 
for Minnesota attorney general rather than return to Congress; 
he faced allegations of domestic abuse in the last days of his 
campaign.
Given the district’s partisan makeup (Cook Political Report rates 
it D+26), Omar is all but assured of being elected to the House in 
November. She should be joined by Michigan’s Rashida Tlaib as 
the first Muslim women elected to Congress. Tlaib won last 
week’s primary to replace disgraced Rep. John Conyers, who 
resigned after sexual misconduct allegations, in another safe 
Democratic district.
Congress currently has only two lawmakers who identify as Mus-
lim — and both of them, including Ellison, are men.
Omar, the first Somali-American Muslim to be elected to the Min-
nesota legislature or any elected office in the United States, is also 
part of a historic wave of women looking to clinch higher office 
this year. Women and people of color are still underrepresented 
in Congress (20 percent women and 19 percent people of color), 
but 146 women have won Democratic primaries in 2018.
Omar has faced Islamophobic attacks during her campaign 
from outside conservative media outlets, who have baselessly 
claimed she was once married to her brother and has ties to 
terrorists. Laura Loomer — a far-right provocateur and “guerilla 
journalist” with a history of anti-Muslim activism who says she is 
investigating Muslim candidates — also crashed a joint campaign 
event with Tlaib and Omar, yelling questions about Hamas and 
female genital mutilation.
Those attacks are unlikely to have any sway in the general elec-
tion, though. Covering Minneapolis and some surrounding sub-
urbs, this is Minnesota’s most liberal district. The voters elected 
Ellison for six terms before he sought the attorney general’s office.
The makeup of the district has allowed progressive politics to 
flourish. Omar ran a lefty platform of Medicare-for-all, a $15 
minimum, and tuition-free college.
Omar said President Trump’s “politics of fear” motivated her to 
get in the race.
“It is a district that is very much interested in making sure our 
progressive values are represented, and they know the only way 
they’ll continue to be represented is if we have people who are 
not going to just think about getting themselves to Washington, 
but think about getting other progressives to Washington,” she 
said.
Correction: A previous version of this article described Loom-
er as “alt-right.” Loomer has distanced herself from parts 
of the alt-right movement over anti-Semitism, and can be 

considered part of what’s sometimes known 

as the “alt-light.”

Ilhan Omar.. success story
Ilhan Omar (born 1982) is a Somali-American politician from 
Minnesota. In 2016, she was elected a Democratic–Farmer–La-
bor Party member of the Minnesota House of Representatives, 
making her the first Somali-American legislator elected to office 
in the United States.  She is the Director of Policy and Initiatives of 
the Women Organizing Women Network.
Omar is the Democratic Farmer Labor nominee for U. S. Represen-
tative in Minnesota’s 5th congressional district, having won the 
primary on August 14, 2018. 

Early life and education
Omar was born in 1982[3] in Mogadishu and was raised in Bay-
dhabo, Somalia.  She was the youngest of seven siblings. Ilhan’s 
father, Nur Omar Mohamed, is a Somali, and worked as a teacher 
trainer.[6] Her mother was a Benadiri, and died when Omar was 
a child.
 She was thereafter raised by her father and grandfather.[8] Ilhan’s 
grandfather, Abukar, was the director of Somalia’s National Marine 
Transport, with her uncles and aunts also working as civil servants 
and educators.[6] After the start of the civil war in 1991, she and 
her family fled the country and spent four years in a refugee camp 
in Kenya.  
In 1995, Omar and her family emigrated to the United States, 
initially settling in Arlington, Virginia.[10] In 1995, they moved to 
Minneapolis, where Ilhan learned English in only three months. 
Her father and grandfather emphasized during her upbringing the 
importance of democracy, and she accompanied her grandfather 
to caucus meetings at age 14, serving as his interpreter.  
Omar attended Edison High School, and volunteered there as 
a student organizer.   She graduated from North Dakota State 
University  with a bachelor’s degree in political science and inter-
national studies in 2011. 
Omar was a Policy Fellow at the Humphrey School of Public 
Affairs.

Ilhan Omar, A Progressive Muslim Woman, Wins 
Minnesota Primary For Keith Ellison’s House Seat
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إعداد: سارة االيداء

تشهد املجتمعات البرشية بغض النظر عن موقعها الجغرايف أو درجة نموها 
االقتصادي أو مستوى ثقافتها السيايس شكالً أو آخر من أشكال الفساد. فهو 

كمفهوم الخر والرش مرتبط بطبيعة بني البرش. واملجتمعات الصالحة التي تخلو 
من كافة مظاهر الفساد ال وجود لها اال يف طوباويات الفالسفة واملفكرين فالسفاد 

الثقايف هي ظاهرة تتسم بالعمومية حيث شهدتها كافة املجتمعات بدرجة أو 
بآخري عى مر العصور بمختلف أنواع الفساد.

     AGAINST CORRUPTION  
ضد الفساد

ونوضح م عني ومفهوم الفساد يف اللغة: وهو العطب 
والتلف وخروج اليشء عن كونه منتفعاً به. أما الفساد 

يف االصطالح الرشعي فهو اظهار معصية الله تعاىل 
واالنحراف عن هدية وألحاق الرضر باألخرين ويف 

أنفسهم وأموالهم واعراضهم وكرامتهم. )هالل,2006(. 
والفساد هو الخلل واالضطراب والتلف. عندما 

يكون الفساد مشكلة تعرقل املجتمعات يف تطورها. 
فيستوجب عىل املجتمع والقطاع الخاص والعام 

استئصال هذا الفساد. ويمكن أن نوضح الفساد يف 
معادلة. الفساد= درجة احتكار القرار+ حرية الترصف 

– املساءلة. أي أن الفساد مرتبط طردياً مع كل من 
االحتكار والحرية وعكسياً مع املساءلة )محمد,2009(

وصور الفساد الثقايف متعددة وتتضمن جوانب 
الثقافة فهي تثمل االشخاص واالخالق والسلوكيات 

واملعتقدات واالموال والقوانني. فمن صور الفساد: 
الفساد املايل, والفساد االخالقي, والفساد السيايس, 

والفساد التعليمي, والفساد االداري, والفساد البيئي. 
وقبل أن نتحدث عن هذه االنواع سنتحدث عن عوامل 

أنتشار الفساد داخل املجتمعات.
يعتمد أنتشار الفساد عىل ثالث عوامل أساسية أذا 

توفرت له أصبح من السهل ممارسة الفساد وانتشاره. 
أولها وجود دافع الرتكاب الفساد ويتمثل بوجود بيئة 

ضعيفة تسهل ارتكاب الفساد مثل: النظام الديكتاتوري 
يتسم بعدم الشفافية فيسمح ألصحاب املنظومة 

بارتكاب الفساد واالستفادة من املناخ السائد باإلضافة 
اىل انخفاض الحس الوطني واالخالقي. والعامل الثاني 

وهو وجود فرصة الرتكاب الفساد داخل إي ثقافة. 
والعامل الثالث وجود مربرات الرتكاب الفساد ألنها أن 
برر للفساد بجميع أنواعه انترش يف املجتمع . وأصبح 

ارتكابه أمر طبيعي ومن ثم تفش داخل املجتمع 
)رفاعي,2011(.

وهذه هي العوامل االساسية العامة يف أي مجتمع 
يتعرض للفساد. وسنذكر حلقات أكرث دقة للعوامل 

املؤدية للفساد. الحلقة األوىل: هي تحلل القيم 
وضعف املبادئ وضعف االلتزام االخالقي, فبالتايل 

ينترش الفساد فينتج عنه ضعف املسئولية واالخالص 

وتتالىش كفاءة العمل. الحلقة الثانية: الفراغ السيايس 
والتفتت االجتماعي والتنافر والرصاع الثقايف. والحلقة 

الثالثة: عمق النزعة الفردية واالنانية وضعف الحس 
االجتماعي القومي وهذا يزيد من الرصاع بني املصالح 

الشخصية ومصالح املجتمع. الحلقة الرابعة: شيوع 
ظاهرة التوتر والقلق وضعف الوالء الوظيفي واالنتماء 

القومي فتنخفض الروح املعنوية لدى االفراد. 
الحلقة الخامسة:  الخلل االداري يف ضعف أو انعدام 

املحاسبية و املساءلة عن االخطاء والتجاوزات. الحلقة 
السادسة: سيادة العمل الروتيني الشكل عىل حساب 

الجهد االبداعي واالبتكار. الحلقة السابعة: السلوك 
االنطوائي والتحوصل الوظيفي  واملؤسيس. ) رفاعي, 

2011(. عندما يبدا الخلل يف جزء من الثقافة يبدأ 
يترسب هذا الخلل إىل جوانب الثقافة االخرى فتتأثر 
السلوكيات واملمارسات بني أفراد املجتمع. وقد يودي 
شيوع الفساد وانتشاره إىل قتل حضارة وثقافة االمة.

 وسنلخص أنواع الفساد الثقايف:

الفساد التعليمي:
ال يخفى عىل أحد أن كل موظفي القطاعات العامة 

والخاصة هم نتاج النظام التعليمي. أي يمكن القول 
أن الفساد الذي يتكون االن يف املجتمع والثقافة هو 

نتاج النظام التعليمي وأحد مخرجاته, وعلية ال يمكن 
إعفاءه من املسؤولية. فمؤسسات القطاع العام الرتبوي 

تعاني من االنفاق غي الرشيد للموظفني غري االكفاء. 
ففي الجامعة كمؤسسة تعليمية نجد أن اآلالف من 
املوظفني االداريني. والسؤال هو كيف تم تعينهم هل 

هو بناء عىل خرباتهم وكفاءتهم أم أن وجودهم ه نتاج 
الفساد التعليمي. وكذلك املدارس واملعلمني هل معلمو 

املدارس قادرين عىل حمل املسؤولية الرتبوية. وال يخلو 
القطاع الخاص من الفساد يف السلوكيات والتجاوزات 

يف االدارة وبني الطالب وبني املعلمني. أن معظم القيم 
التي تحكم سلوكنا تأتي يف مرحلة حياتنا االوىل من 
خربات االرسة ثم املدرسة ومن ثم الجامعة. فان كانت 

هي تمارس الفساد ومصدره له  فستنتج افراد اعتادوا 

عدم االخالص والفساد فبالتايل يسهل عليهم ممارسته 
مستقبالً )خالد,2012(

الفساد المالي:
يتمثل الفساد املايل أو االقتصادي بمجمل االنحرافات 

املالية ومخالفة القواعد واالحكام التي تنظم العمل 
االداري االقتصادي يف الدولة ومؤسساتها ومخالفة 
تعاليمها والتعاليم الخاصة بأجهزة الرقابة املالية. 
ويمكن مالحظة الفساد يف: الرشاوي واالختالسات 

ويف التهرب من الرضائب  وتخصيص االرايض 
)رفلعي,2011(. ويف الترشيع الجنائي االسالمي 

فالفساد يتمثل بالربا واالرساف يف غري حق ولعب 
القمار وامليرس وكسب املال بالسلطة والجاه 

)هالل,2006(.

الفساد السياسي:
وهو مجمل االنحرافات املخالفات للقواعد واالحكام 

يف النسق السيايس يف الدولة ويتمثل يف: فقدان 
الديمقراطية وفقدان املشاركة وفساد الحكام وسيطرة 

نظام حكم الدولة عىل االقتصاد وتفيش املحسوبية 
)رفاعي,2011(. أي أنها االساءة يف استخدام السلطة 

العامة )الحكومة( ألحداث  وأمور غري مرشوعه 
فالسفاد يؤثر يف القدرة املؤسساتية للحكومة ألنه 

يؤدي إىل اهمال إجراءاتها واستنزاف مصادرها وفقد 
القيم  الديمقراطية والثقة واالمانة والتسامح وقبول 

االخر )محمد, 2009(.

الفساد االخالقي:
وهو تحريف وتخليل وتزييف سالمة الفضائل واملبادئ 

االخالقية بصفة عامة والسلوكيات واملمارسات 
)حسن,1993(. وهو يمثل االنحرافات االخالقية 
والسلوكية املتعلقة بسلوك الشخص وترصفات, 

كالقيام بترصفات تخالف االخالق يف اماكن العمل وأن 
يجمع بني الوظيفة واعمال اخرى خارجية دون اذن 

أدارته او أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية 
غىل حساب املصلحة العامة أو ممارسة املحسوبية 

بشكل اجتماعي الذي يسمى )املحاباة الشخصية( 
مع تجرده من الكفاءة والجدارة واالخالص )رفاعي, 

.)2011

الفساد البيئي:
ونشري هنا اىل ما ذكر يف القران الكريم. قال تعايل)ظهر 

الفساد يف الرب والبحر بما كسبت ايدي الناس( )سورة 
الروم, آية 41(. وأهم مظاهر الفساد هو تلوث املياه 

بالزيت أو املخلفات الصلبة باإلضافة ايل تلوث الهواء 
بترسب الغازات من املصانع واملتفجرات النووية وكذلك 

قطع االشجار الغابات وصيد الطيور والحيوانات مما 
يؤثال عىل تكامل عنارص البيئة )هالل, 2006(

الفساد اإلداري:
ويقصد بها االنحرافات والسلوكيات االدارية الوظيفية 

واملخالفات التي تصدر عن املوظف العام اثناء تأديته 
ملهام عملة يف املنظومات. وذلك مخالفة للقواعد 

والقوانني والترشيعات والقيم التي ال ترقى لإلصالح 
والتطوير بل تدعوا اىل التأخر وفقدان الثقة واالمانة. 

وتمثل عدم احرتام املواعيد واالوقات والرتاخي يف العمل 
وافشاء ارسار العمل التجاوزات عىل حساب الغري 

)رفاعي,2011(

الفساد المجتمعي:
أن العامل االجتماعي الذي ينظم العالقان داخل 

املجتمع وهويته وهو تكون الثقافة. فالسفاد عندما 
يصيب املجتمع فانة يصيب االنسان واالفراد بالقيم 

واالخالق السلوكيات فتصبح القيم غري فاعلة فبالتايل 
يسهم يف خلق قيم معاكسة ومغايرة فبالتايل ينتج عنها 

ترصفات سلبية )محمد, 2009(.
يحتاج كل مجتمع إىل مبادرات واليات للحد من 

أنتشار ممارسة الفساد وتفشيه داخل املجتمع وقمع 
كل أسبابه بجميع أشكاله الفساد الثقايف املتمثل يف 
جوانب وكيان املجتمع. فنذكر اتفاقية االمم املتحدة 
ملكافحة الفساد فهي تسعى اىل منع الفساد وكبحة 
ونرش قيم االمانة واالحرتام وسيادة القانون وتعزيز 

التنمية )االمم املتحدة,2004(. واململكة تسعى ملكافحة 
لفساد بأنواعه حيث عقد مؤخراً يف الرياض املؤتمر 

الدويل »مكافحة الفساد.. مسؤولية مجتمعية« الذي 
تبنته الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد »نزاهة« يف تاريخ 

15 مارس 2015 وقد خرجت منه بمجموعه من املبادرات 
والتوصيات للحد من الفساد والسعي نحو رقي وتنمية 

املجتمع واملحافظة عيل موروثة الثقايف والحضاري.

المراجع والمصادر:
·         القران الكريم, سورة الروم

·         حسن, حمدي )1993(. ظاهرة الفساد 
السيايس يف افريقيا جنوب الصحراء )دراسة 

تحليله(. مجلة مرص املعارصة, ع432, مرص.
·         خالد, تركي )2012(. اضاءة عن الفساد 

التعليمي, ميز حر للثقافة والفكر واالدب, 
مرص.

·         الرفاعي, ممدوح)2011(. آثار وسبل 
مواجهه االزمات املجتمعية الناتجة من 

أحداث الربيع العربي, دار الضيافة, القاهرة.
·         محمد, ساجد )2009(. الفساد اسبابه 
ونتائجه وسبل مكافحته, مجلة حولية, ع2, 

العراق.
·         االمم املتحدة )2004(. اتفاقية االمم 

املتحدة ملكافحة الفساد, االمم املتحدة املعني 
بمكافحة الجريمة, نيويورك.

·         هالل, ناجي)2006(. عرض كتاب 
مكافحة الفساد الجز االول, مجلة الفكر 

الرشقي, املجلد14, ع56, الشارقة.

الفسـاد الثقافي
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كان الالجئون اليمنيون محارصين يف جزيرة جيجو يف وضع بالكاد يمكنهم من التفاعل 
مع سكان كوريا الجنوبية بشكٍل عام، ناهيك عن منافستهم عىل وظائف أو تشكيل أي 

شكٍل من أشكال التهديد بالنسبة لهم، ومع ذلك فقد كان رد فعل الشعب الكوري الجنوبي 
هستريًيا بإزاء هذه الحفنة من الالجئني، فتقدموا إىل »مون جي إن«، الرئيس الليربايل، 

بعريضة يطالبون فيها الحكومة بعدم قبول الالجئني، والتي حظيت بـ700 ألف توقيع، 
وهو أعىل رقم تبلغه التوقيعات منذ أن فعل البيت األزرق نظام تقديم العرائض الخاص به 

عرب اإلنرتنت يف أغسطس )آب( عام 2017.

حكومة »مون« في موقٍف حرٍج بسبب األزمة
ويتطرق التقرير إىل املشاكل التي تواجه الحكومة الليربالية والتي ترُِبزها االستجابة لهذه 

املطالبات، كونها تتماىش مع اإلرث املُسّمِم للمحافظني ومع مطالب الجمهور الذي بات 
شديد الحساسية للِعرق.

وقد جاءت استجابة إدارة »مون« لتلك املطالب رسيعة، فعىل الرغم من أن جزيرة 
»جيجو« االستوائية هي مقاطعة تسمح بدخول الزوار من معظم بلدان العالم دون تأشرية 

لتعزيز السياحة، إال أن الحكومة أضافت اليمن يف األول من يونيو )حزيران( املايض إىل 
قائمة صغرية من الدول املُستثناة من هذه السياسة، وتشمل تلك القائمة: )أفغانستان 
والعراق وكوسوفو(، مما يمنع بشكل فعال مزيًدا من الالجئني اليمنيني من الوصول إىل 

البالد والتقدم بطلب للجوء فيها، كما حظرت الحكومة عىل ملتميس اللجوء مغادرة جزيرة 
جيجو والدخول إىل أرايض شبه الجزيرة الكورية.

و يذكر التقرير أن استجابة البيت األزرق للعريضة املقدمة عرب وزير العدل »بارك سانج 
كي«، والسكرتري اإلعالمي الجديد للبيت األزرق »تشونج هاي« يف األول من أغسطس 

الجاري جاءت مؤكدة من جديد عىل االلتزامات الدولية لكوريا الجنوبية تجاه الالجئني، 
فقد ذكر تشونج هاي املشاهدين عرب كلمته بأن الحكومة الدستورية املؤقتة لجمهورية 

كوريا الجنوبية، والسالفة للحكومة الحالية، كانت حكومة يف املنفى أنشأها الالجئون 
الكوريون الفارون من الحكم الياباني االستعماري يف شنجهاي.

ومن جانبه فقد أكد »بارك سانج كي« دخول الالجئني اليمنيني بشكل قانوني إىل كوريا 
الجنوبية، كما ذكر أنه بخالف املطالب املتطرفة للعريضة، ليس لدى كوريا الجنوبية 

أي نية لالنسحاب من االتفاقية املتعلقة بأوضاع الالجئني، كما لن تقوم بإبطال سياسة 
التأشرية يف جزيرة »جيجو«، واقرتح كذلك إنشاء محكمة خاصة لالجئني، مزودة بخرباء يف 

املنطقة واللغة وفقًا لتوصيات األمم املتحدة.
لكن استجابة »بارك« لم تخُل أيًضا من تنازالٍت أمام الهسترييا املعادية لألجانب كما 

وصف التقرير، فقال بأنه ستكون هناك جهود الجتثاث »الالجئني املزيفني«، منها -عىل 
سبيل املثال- أن تجرى عليهم اختبارات املخدرات، وأن يتم فحصهم عىل سجٍل جنائي، 

وهو ما يعكس الصورتني املألوفتني لألجانب يف كوريا الجنوبية. وقد أعلن أيًضا عن 
عقوباٍت إضافية عىل »وسطاء الالجئني الذين يروجون للمخالفات« كما وصفهم، كما 

ضاعفت وزارة العدل عدد الدول املستبعدة من سياسة الدخول إىل جزيرة »جيجو« بدون 
تأشرية، مضيفة 12 دولة للقائمة منها »مرص وباكستان والصومال«، وكما شدد بارك عىل 
أن لالجئني حقوقًا قانونية، فقد شدد أيًضا عىل إمكانية ترحيل الالجئني الذين »يخالفون 

النظام االجتماعي«.
من السهل أن تصاب بخيبة األمل إزاء هذا الرد القادم من إدارة ليربالية -بحسب الكاتب- 
التي كانت وليدة احتجاجات بطولية دامت شهورًا، وأسفرت عن عزل ومحاكمة الرئيسة 

»املتسلطة الفاسدة« »بارك جن هي«، ومع ذلك تكشف االستطالعات عن السبب املريب 
وراء دعم حكومة »مون« ولو جزئًيا للعاطفة املناهضة لالجئني، فاملسألة قد تمثل أكرب 

تهديد الستقرار اإلدارة حتى اآلن، إذ ترضب يف أساس دعمها املتمثل يف الشباب والنساء 
والطبقة املتوسطة.

الجئون يمنيون في احد مراكز االغاثة الكورية
ويستعرض التقرير نتائج استطالٍع حديث أجرته »هانكوك لألبحاث« حيث عارض 56% 
من املشاركني يف االستطالع قبول الالجئني اليمنيني، يف مقابل %24 فقط دعموا وجودهم، 

وكان اعرتاض النساء أقوى من الرجال بنسبة )%61 للنساء مقابل %51 للرجال(، كما 
كان اعرتاض املشاركني أشد كلما كانوا أصغر سنًا، فقد وصلت نسبة االعرتاض بني الشباب 

يف العرشينات إىل %70، ويف الثالثينات وصلت إىل %66، فكانوا األشد اعرتاًضا بني جميع 
الفئات العمرية، كما وصل اعرتاض األرس متوسطة الدخل عىل قبول الالجئني إىل 62%.

ويصف التقرير هذه النتيجة بأنها مفاجئة، ُمدلاًل بأنه عادة ما يتبادر إىل الذهن كون 
النساء والشباب واملورِسين مجموعات مرتبطة بشكٍل عاٍم بمزيد من الكرم تجاه املهاجرين 

والالجئني، لكن عىل األرض يحدث زواٌج شائٌه بني القيم التقدمية واإلسالموفوبيا. قد 
يتصور املرء عىل سبيل املثال، أن النسويات يف كوريا الجنوبية، الالتي نشطن حديثًا يف 

حملة »أنا أيًضا – Me Too«، سيعربن عن تضامنهن مع الالجئني الضعفاء، لكن وعىل 
النقيض من ذلك تعزز العديد منهن األساطري بأن الالجئني املسلمني هم مغتصبون 

محتملون، مستمدات تلك األساطري من مزيج من األخبار الحقيقة واملزيفة اآلتية من 
أوروبا.

يف أواخر يوليو )تموز( وبدايات أغسطس، كان أحد الهاشتاجات الشائعة عىل تويرت 
باللغة الكورية ما ترجمته: »نساٌء مفقوداٌت يف جيجو – دو«، ويشري الهاشتاج إىل ست 

نساء ُعرث عىل جثثهن يف جزيرة جيجو يف الشهرين املاضيني ملقًيا اللوم عىل الالجئني، 
تقول إحدى التغريدات التي أُعيد نرشها أكرث من 5 آالف مرة: »بصفتي مقيًما يف جيجو، 

أشعر بالتوتر الشديد، لقد تركوا باملكتبة املجاورة ملدرستي مالحظة كُتب عليها أنهم 
»سيقتلون النساء«، ال أرى حويل سوى الالجئني أو الصينيني، لم يمر سوى شهران، ولدينا 

ست نساء ُعرث عليهن متوفيات«، وباإلضافة لهاشتاج »نساء مفقودات«، فقد احتوت 
التغريدة أيًضا عىل هشتاج: »حقوق السالمة اآلمنة لنساء جيجو«.

ال شك أنه عندما يتم التقسيم حسب امليول السياسية، سيكون نصيب من يقدمون 
أنفسهم باعتبارهم تقدميي كوريا الجنوبية من رفض الالجئني أقل )%49(، إذا ما قورنوا 

بمن يعتربون أنفسهم وسطيني أو محافظني )%60 و%61 عىل التوايل(، ولكن بالنسبة 
لإلدارة التي تبحث عن دعم كبري لسنِّ سياساٍت اقتصادية محلية واسعة النطاق، يف الوقت 

الذي تسعى فيه لتحقيق السالم مع كوريا الشمالية، فإن فقدانها شعبيتها عرب قاعدتها 
يعد مصدرًا كبريًا للقلق.

ويلفت التقرير إىل أن هيسترييا الشعب الكوري الجنوبي تجاه الالجئني، ُيغذيها املناخ 

العام من العنرصية وكراهية األجانب دون شك، إال أن هذا بمفرده ال يفرس هذه النتيجة 
التي يعترب فيها أعضاء املجموعات السكانية األرقى تعليًما يف كوريا الجنوبية هم أكرث 

املتحمسني لرفض الالجئني اليمنيني.

ليس جديًدا.. سياسات متعمدة إلذكاء العنصرية وكراهية األجانب
ويف محاولة للفهم يشري التقرير إىل أن صعود سياسات الكراهية يف كوريا الجنوبية يف 

العقد املايض يربز هذا التناقض الجيّل، فكما أتيح اإلنرتنت عايل الرسعة يف كوريا الجنوبية 
يف وقت مبكٍر بالنسبة ألي بلٍد آخر، فقد عانت كذلك من جانبه املظلم قبل أي مكاٍن 

آخر، شمل ذلك مجموعة من الشباب الذين تبادلوا ميمات )صور أو رسوم كاريكاتورية( 
جنسية وعنرصية من أجل إيذاء وإيالم اآلخرين، فيما يمكن اعتباره »اليمني البديل« 

األول يف العالم، الذي شارك أعضاؤه يف سياسات محافظة من أجل العدمية والكراهية، 
وألن هؤالء الشباب واألثرياء يقضون معظم أوقاتهم عىل اإلنرتنت، فمن الطبيعي أن يكونوا 

األكرث عرضة اللتقاط التأثري الفتاك لعنرصية وسائل التواصل االجتماعي.
قدمت الحكومات املحافظة السابقة املتمثلة يف إدارتي »يل ميونغ باك« و»بارك جن 

هي« املتعاقبتني خالل الفرتة ما بني عامي 2008 و2017، الدعم املادي لهؤالء الشباب 
املتسكعني عرب اإلنرتنت محولة إياهم إىل قوة سياسية، ففي عهد »يل« عىل سبيل املثال 
استعانت وكالة االستخبارات بعلماء النفس إلنتاج أكرث الصور تدمريًا وإذالاًل للنشطاء 

والسياسيني الليرباليني، وكانت وكالة التجسس تدير قسًما من الوكالء الذين تم تكريسهم 
ليكونوا متصيدين محرتفني عرب اإلنرتنت، فأوكلت إليهم نرش إشاعات وترويج ميمات مهينة 

ملشاهري الليرباليني، كما مولت الحكومة اإلعالم اليميني املتطرف، عرب إجبارها للرشكات 
عىل رشاء إعالنات فيه، ودفعت حكومة »بارك« بمجموعات مدنية محافظة لتنظيم 

احتجاجات ضخمة أو تقديم عرائض مع مشاركني ممولني.
يمثل الالجئون اليمنيون علفًا جديًدا مثالًيا إلذكاء سياسات الكراهية هذه كما يصف 

التقرير، فبالنسبة لحزب »كوريا الحرية« املحافظ، الذي ُدفع إىل الهاوية بعد الهزيمة 
الساحقة التي ُمنَي بها يف االنتخابات املحلية األخرية، فإن مواصلة تكتيكات رؤسائه 

القدامى يف تشويه صور الالجئني تقدم مسارًا نحو البقاء السيايس، قد ال يكون الحزب هو 
املسؤول عن خلق كراهية األجانب لدى الكوريني الجنوبيني، لكنه بالتأكيد يؤججها من 

أجل مكاسبه السياسية.
فلم تكن الندوة األخرية التي استضافها عضو الربملان الوطني »كيم جني تي« املنتمي 

لحزب »كوريا الحذرية«، إال استعراًضا للتعصب األعمى، فمثاًل تساءل الربوفيسور »شني 
مان سيوب« من جامعة »سيوكيونج«: »إذا كانت البلدان األوروبية هي من أنشأت جموع 

الالجئني، فعليها أن تحل املشكلة بنفسها، ملاذا عىل كوريا الجنوبية أن تتعامل مع هذه 
القضية؟«، كما ادعى »ريو بيونغ – جيون« ، رئيس منظمة التحالف الوطني من أجل 

محبة ثقافتنا املناهضة للهجرة، زورًا: »لقد خلفت الحرب الكورية عدًدا كبريًا من الالجئني، 
لكن جميع الالجئني بقوا يف شبه الجزيرة الكورية«، ومن جانبه فقد ألقى سو، وهو خبري يف 

الثقافة اإلسالمية، باللوم عىل الدين يف الرتويج للعنف واإلرهاب.
لسوء الحظ مهما كانت هذه االدعاءات زائفة ومتحاملة، فإنها تكتسب زخًما كبريًا كما ذكر 

التقرير، فقد هبطت بدعم »مون« إىل أدنى مستوى له منذ توليه منصبه، بنسبة %62 وهي 
نسبة ممتازة بشكل موضوعي، إال أنها تمثل تراجًعا كبريًا عن الدعم الذي وصل إىل 79% 

والذي حظي به منذ توليه وحتى األسبوع الثاني من يونيو حيث انبثقت أزمة الالجئني.
 إنه تحول ملحوظ يف األحداث مع األخذ بعني االعتبار كل ما مرت به إدارة »مون« العام 

املايض: بدًءا بالسري عىل حبل مشدود بني الزعيم الكوري الشمايل »كيم جونغ أون« 
والرئيس األمريكي دونالد ترامب بشأن األسلحة النووية لكوريا الشمالية، ثم وضع اثنني 

من الرؤساء السابقني يف السجن بتهمة الفساد، ورفع الحد األدنى لألجور بشكٍل كبري، 
وتنفيذ إصالحات واسعة النطاق لجيش خارج عن السيطرة بشكل خطري ، كل ذلك دون 

التأثري عىل شعبية »مون« لدى الجمهور الكوري الجنوبي.
قد يأمل املرء أن تستجيب إدارة »مون« بقوة أكرب للدفاع عن حفنة من الالجئني اليائسني 

ضد العنرصية. ولكن عندما تصبح القضية أكرث تفجرًا من األسلحة النووية لكوريا 
الشمالية، فقد يكون من املتوقع أن تبدي اإلدارة قدرًا أكرب من الشجاعة السياسية كما جاء 

يف ختام التقرير.

ترجمة وتحرير : عبير الوكيل
تحالف النسويات والشباب واملصابون باإلسالموفوبيا ضد اليمنين اليائسن.

ـــن  ـــن اليمني ـــاة الالجئ ـــتعرًضا معان ـــارك، مس ـــان ب ـــب إس. ناث ـــي«، للكات ـــن بولي ـــة »فوري ـــه مجل ـــر نرشت ـــح تقري ـــة يفتت ـــذه الجمل به
ـــن  ـــل م ـــدد قلي ـــة لع ـــة وجه ـــة الجنوبي ـــو« الكوري ـــرة »جيج ـــت جزي ـــام كان ـــة الع ـــذ بداي ـــابيع، فمن ـــدة أس ـــذ ع ـــة من ـــا الجنوبي يف كوري

ـــم. ـــس يف بالده ـــرض والياب ـــى األخ ـــت ع ـــي أت ـــرب الت ـــران الح ـــن ن ـــن م ـــن الفاّري اليمني
ـــالوةً  ـــن، ع ـــدة لالجئ ـــم املتح ـــة األم ـــى اتفاقي ـــع ع ـــام بالتوقي ـــٍد ق ـــة لبل ـــا تابع ـــبة كونه ـــة مناس ـــو« وجه ـــرة »جيج ـــربت جزي ـــد اعت وق

ـــياحة. ـــز الس ـــرة لتعزي ـــدون تأش ـــا ب ـــوث فيه ـــا واملك ـــول إليه ـــدان بالدخ ـــف البل ـــن مختل ـــزوار م ـــمح لل ـــي تس ـــتها الت ـــى سياس ع
ـــذا  ـــن ه ـــٍر م ـــٍت مبك ـــة يف وق ـــا الجنوبي ـــوا كوري ـــن دخل ـــون الذي ـــون اليمني ـــون الالجئ ـــرض أن يك ـــن املف ـــد كان م ـــر فق ـــب التقري وبحس
العـــام غـــر رشعيـــن، حيـــث توجـــه فقـــط 561 مـــن اليمنيـــن الفاريـــن مـــن الحـــرب املشـــتعلة يف بالدهـــم بقيـــادة الســـعودية إىل 
ـــبيل  ـــى س ـــا ع ـــورن بأملاني ـــا ق ـــد إذا م ـــدد زهي ـــو ع ـــوء، وه ـــى اللج ـــول ع ـــٍب للحص ـــم بطل ـــدم 552 منه ـــة، تق ـــو الكوري ـــة جيج مقاطع

ـــام 2015. ـــوء لع ـــب لج ـــف طال ـــن 89 أل ـــرب م ـــا يق ـــا م ـــت وحده ـــي تلق ـــال، الت املث

فورين بوليسي: عنصرية غير خفية.. هكذا يعيش 500 الجئ يمني في كوريا الجنوبية
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    Sciences علوم

سلطعون العنكبوت الياباني.. هل تستطيع أكله؟

هذا الحيوان املائي الغريب؛ يعد كابوًسا حًيّا لكل شخص يخش العناكب 
أو املفصليات عموًما، وهو سلطعون العنكبوت الياباني وهو من فصيلة 

رسطانات البحر، ويعيش يف املياه املحيطة باليابان.
يمتلك سلطعون العنكبوت الياباني أطول أقدام بني كل املفصليات؛ بطول 

يصل إىل ما يزيد عن 
خمسة أمتار، ويزن هذا 

الحيوان الضخم ما يقرب 
من 20 كليوجراًما، وعىل 
الرغم من شكله املخيف 

فإن علماء الحيوان 
يؤكدون أن طباعه لطيفة، 

وال يهاجم اإلنسان، بل 
إن طعمه لذيذ أيًضا 

بالنسبة لبعض البرش، 
ويؤكد عىل ذلك؛ طبخه 

وتقديمه يف املطاعم اليابانية وجبة مغذية
وألنه كائن لطيف يعيش يف البحار؛ فهو يف حاجة لحماية من الكائنات 

الضخمة األخرى التي قد تفرتسه، مثل األخطبوط، ولذلك يملك هياكل 
خارجية مدرعة تحميه من االفرتاس، ولكنها ال تحميه من تحويل اإلنسان 

له إىل طعام، ولذلكيستخدم بعض الحيل الدفاعية مثل التخفي الجيد 
بني الصخور يف قاع البحر.

ا ولكنها تشبهه جلكى بحرية.. ليست وحًشا فضائيًّ

تشاهد فيلًما عن الوحوش الفضائية؛ ويفتح الوحش فمه لتجده دائرًيّا 
ممتلًئا بعدد هائل من األسنان الحادة املخيفة؛ فتسعد أنه مجرد فيلم من 

صنع الخيال، وأنك لن 
تقابل أبًدا هذا الكائن عىل 

أرض الواقع، ولكن سمكة 
الـ»جلكى البحرية« 

تخربك أن تعيد التفكري 
يف األمر.

جسد تلك السمكة يشبه 
الثعبان، وفمها يبدو 

صغريًا وهو مغلق، ولكن 
حينما تفتحه عن آخره؛ 

تظهر أسنان حادة يف 
صفوف دائرية متتابعة؛ وتلك األسنان يمكنها أن تلتصق بجسد الفريسة 

لتمتصه دون كلل، حتى لو كان جسد إنسان، كما يظهر املقطع املصور 
السابق، وتعيش تلك السمكة يف شمال املحيط األطليس 

وغربه، عىل طول شواطئ أوروبا وأمريكا الشمالية.

فأر الخلد العاري.. ال تنظر إليه كثيًرا
إذا كنت تخش الفرئان؛ فهذا الحيوان كابوس 

حي بالنسبة لك، فال تنظر إليه كثريًا، وإذا 

كنت تظن الفأر حيوانًا مقززًا، فعليك أن تعرف أنه وسيم للغاية مقارنة 
بتلك الفصيلة الغريبة من القوارض، والتي تسمى فأر الخلد العاري.

إنه أعمى، وال يشعر باأللم، ويعيش يف رشق أفريقيا تحت أقىس 
الظروف الجوية، دون أن تهتز له شعرة من شعره القليل املتبقي، وهذا 
لقدرة جسده الفريدة عىل التكيف. وعىل الرغم من مظهره؛ فهو حيوان 

اجتماعي بني فصيلته؛ فيعيش يف مستعمرة تحكمها ملكة تحمل الصغار 
وتلدهم، وتعمل باقي املستعمرة عىل حفر الجحور وتأمني العشرية.

سلطعون جوز الهند.. ال تثق باألسماء

يبدو من اسمه أنه ودود، وربما شهي أيًضا، ولكن انتظر حتى تراه وهو 
يفرتس حمامة صغرية بيضاء؛ وبعدها أصدر الحكم؛ فهو من أكرب 

الالفقاريات التي تعيش عىل اليابسة، ويستطيع أن ينمو ألحجام كبرية 
قد تصل إىل ثالثة أقدام، وخمسة كيلوجرامات.

هذا الحيوان يستطيع 
أن يعيش عىل تناول 

الفواكه واملكرسات، 
أثناء وجوده بني 

األشجار، ولكن طبيعته 
املفرتسة تدفعه لتزيني 

وجبته ببعض من 
لحوم الفرئان والطيور، 

ويعيش سلطعون جوز 
الهند يف إندونيسيا، 
وبعض الجزر التي 

تقع عرب املحيط الهندي، وأجزاء من املحيط الهادي، وقد نظفت املناطق 
املأهولة بالبرش من هذا الحيوان لحمايتهم من هجماته املفرتسة، ولكن هذا 

أيًضا لم يمنع بعض الناس من تناوله طعاًما.

أخطبوط دامبو.. غريب ولكنه ليس خطيًرا

هل تتذكر شخصية الفيل دامبو الكارتونية الودودة، بأذنه الكبرية وعينيه 
الطفولية؛ إنه يشبه كثريًا 
هذا الحيوان املائي املميز 

بزعانفه التي تشبه أذن 
دامبو؛ ولذلك أطلق عليه هذا 

االسم بينما اسمه العلمي 
.»Grimpoteuthis« هو
قد يبدو دامبو يف املقطع 

السابق كبري الحجم، ولكنه 
عادة ما يكون صغريًا للغاية 

إذا كنت تراه بعينك 
املجردة دون تقريب 

عدسة الكامريا، 
ويصل حجمه إىل ثماني بوصات فقط، وأكرب دامبو رصد كان 

طوله مرتًا واحًدا.
ولدى دامبو جسد ناعم، تخرج منه ثماني أذرع متصلة 

بعضها ببعض من خالل جلد رقيق للغاية، ويضع دامبو اثنني من تلك 
األذرع أو الزعانف عىل جانبي الرأس ليبدو مظهرهما كاألذن، وتتنوع 

فصائله بني األلوان األحمر، واألخرض، والربتقايل، ويوجد يف املياه املحيطة 
بنيوزيلندا وأسرتاليا، وخليج مونتريي، والفلبني، ويعيش يف قاع تلك املياه 

عىل عمق 4 آالف مرت.

خلد نجمي األنف.. أسرع مفترس في العالم

»إذا رأيته وجًها لوجه؛ تظن أن رأسه قد استبدلت بأخطبوط صغري« هكذا وصف 
أحد تقارير »ناشيونال 

جيوجرافيك« تلك الفصيلة 
من القوارض، والتي صنفها 

-التقرير- بكونها أرسع 
مفرتس يف العالم، وواحًدا من 
أغرب الحيوانات التي تعيش 

عىل كوكب األرض اآلن.
رسيع إىل أي مدى؟ إنه 
ال يحتاج إال ربع ثانية 

حتى يقيض عىل فريسة 
كاملة، وعىل الرغم من تلك الدقة والرسعة فإن حيوان الخلد نجمي األنف أعمى ال 

يرى فريسته، وإنما يشعر بنبضها؛ فيطلق رساح سالحه النجمي الشكل املوجود يف 
منتصف وجهه، واملكون من 23 زائدة لحمية، والتي تجعله أشبه بالكائنات الفضائية 

وليس القوارض، ولكنه يعيش يف أمريكا الشمالية وليس كوكًبا آخر.

Red-lipped batfish.. السمكة الُمستاءة

السمكة املُستاءة ليس اسمها العلمي، ولكن هو الوصف األمثل لشكل تلك السمكة 
الغريبة، والتي تميش عىل أقدام يف قاع البحر، بينما تلوي شفة حمراء اللون وكأنها 

مصبوغة للتو بمستحرضات 
التجميل النسائية؛ مما 

 Red-lipped« منحها اسم
batfish«، بينما اسمها 

 Galapagos« العلمي هو
.»batfish

تلك السمكة تسري عىل 
زعانفها الصدرية؛ ألنها 

ليست سّباحة ماهرة، 
وتعيش يف جنوب رشق 

املحيط الهادي، وتتغذى 
عىل األسماك والالفقاريات الصغرية، والرخويات ورسطان البحر، ولكنها ليست سمكة 

مفرتسة يف حني أن مظهرها يبدو كذلك.
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كتابة وتحرير : أميرة حسن

ســمكة تســر عــى أقــدام، وفــأر أعمــى بشــع املنظــر عــاري الجســد، وينتظــر أقداًمــا ليغــرس أنيابــه فيهــا، وســمكة أخــرى تشــبه ثعبانـًـا بفــم دائــري كفــك الوحــوش 
املفرســة التــي نراهــا يف األفــالم الخياليــة؛ تلــك ليســت حيوانــات منقرضــة، أو كائنــات خياليــة يف روايــات قديمــة؛ بــل هــي حيوانــات غريبــة تعيــش معنــا عــى كوكــب 

األرض اآلن؛ فتعــال معنــا يف رحلــة مــع ســبعة مــن أغربهــا.

ليســت كائنات فضائية

أغرب 7 حيوانات موجودة على ســطح األرض



    Sciences علوم

That gave van Deursen and his colleagues at Mayo Clinic in Roches-
ter, Minnesota, an idea: could killing off these ‘zombie’ cells in the 
mice delay their premature descent into old age? The answer was 
yes. In a 2011 study2, the team found that eliminating these ‘se-
nescent’ cells forestalled many of the ravages of age. The discovery 
set off a spate of similar findings. In the seven years since, dozens 
of experiments have confirmed that senescent cells accumulate 
in ageing organs, and that eliminating them can alleviate, or even 
prevent, certain illnesses (see ‘Becoming undead’). This year alone, 
clearing the cells in mice has been shown to restore fitness, fur 
density and kidney function3. It has also improved lung dis-
ease4 and even mended damaged cartilage5. And in a 2016 study, 
it seemed to extend the lifespan of normally ageing mice6.

“Just by removing senescent cells, you could stimulate new tissue 
production,” says Jennifer Elisseeff, senior author of the cartilage 
paper and a biomedical engineer at Johns Hopkins University in 
Baltimore, Maryland. It jump-starts some of the tissue’s natural 
repair mechanisms, she says.
This anti-ageing phenomenon has been an unexpected twist in 
the study of senescent cells, a common, non-dividing cell type 
first described more than five decades ago. When a cell enters 
senescence — and almost all cells have the potential to do so — it 
stops producing copies of itself, begins to belch out hundreds of 
proteins, and cranks up anti-death pathways full blast. A senescent 
cell is in its twilight: not quite dead, but not dividing as it did at its 
peak.
Now biotechnology and pharmaceutical companies are keen to 

test drugs — known as senolytics — that kill senescent cells in the 
hope of rolling back, or at least forestalling, the ravages of age. 
Unity Biotechnology in San Francisco, California, co-founded by van 
Deursen, plans to conduct multiple clinical trials over the next two-
and-a-half years, treating people with osteoarthritis, eye diseases 
and pulmonary diseases. At Mayo, gerontologist James Kirkland, 
who took part in the 2011 study, is cautiously beginning a handful 
of small, proof-of-concept trials that pit senolytic drugs against a 
range of age-related ailments. “I lose sleep at night because these 
things always look good in mice or rats, but when you get to peo-
ple you hit a brick wall,” says Kirkland.
No other anti-ageing elixir has yet cleared that wall, and for a few 
good reasons. It’s next to impossible to get funding for clinical 
trials that measure an increase in healthy lifespan. And even as a 

concept, ageing is slippery. The US Food and Drug Administration 
has not labelled it a condition in need of treatment.
Still, if any of the trials offer “a whiff of human efficacy”, says Uni-
ty’s president, Ned David, there will be a massive push to develop 
treatments and to better understand the fundamental process 
of ageing. Other researchers who study the process are watching 
closely. Senolytics are “absolutely ready” for clinical trials, says Nir 
Barzilai, director of the Institute for Aging Research at the Albert 
Einstein College of Medicine in New York City. “I think senolytics 
are drugs that could come soon and be effective in the elderly now, 
even in the next few years.”
The dark side

When microbiologists Leonard Hayflick and Paul Moorhead coined 
the term senescence in 1961, they suggested that it represented 
ageing on a cellular level. But very little research was done on 
ageing at the time, and Hayflick recalls people calling him an idiot 
for making the observation. The idea was ignored for decades.
Although many cells do die on their own, all somatic cells (those 
other than reproductive ones) that divide have the ability to 
undergo senescence. But, for a long time, these twilight cells 
were simply a curiosity, says Manuel Serrano of the Institute for 
Research in Biomedicine in Barcelona, Spain, who has studied se-
nescence for more than 25 years. “We were not sure if they were 
doing something important.” Despite self-disabling the ability to 
replicate, senescent cells stay metabolically active, often continu-
ing to perform basic cellular functions.
To read the rest of the article go to : www.nature.com

To Stay 
Young, 
Kill 
Zombie 
Cells

Jan van Deursen was baffled by the decrepit-looking transgenic mice he created in 2000. Instead of developing tumours as expected, the 
mice experienced a stranger malady. By the time they were three months old, their fur had grown thin and their eyes were glazed with 
cataracts. It took him years to work out why: the mice were ageing rapidly, their bodies clogged with a strange type of cell that did not 
divide, but that wouldn’t die1.

 Megan Scudellari
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

فنٌّ تخلقه اآلالت :

 إلى أين وصل الذكاء الصناعي في مضاهاة البشر؟

بدأ العلماء يف التساؤل عما إذا كانت اآلالت قادرة عىل 
اإلبداع واالرتجال، بالتزامن مع زيادة تعقيد العمليات 

التي تستطيع هذه اآلالت أداءها بكفاءة ويرس. هل 
نستطيع استخدام اآللة من أجل تحقيق أهداف 

إبداعية، أو جزء منها؟ األمر الذي سيجعلنا، بالطبع، 
نفهم طبيعة اإلبداع البرشي كذلك.

إىل أي حد يمكن أن يبلغ إبداع الحاسب اآليل؟ 
وهل يمكن مقارنته بإبداع البرش؟

يف عام 1950، ابتكر »أبو الذكاء الصناعي«، »آالن 
تورنغ«، اختبارًا لنجاح الحاسب يف إنجاز العمليات 

العقلية البرشية اسمه »اختبار تورنغ«. ويف هذا 
االختبار، يتواصل َحكم مع إنسان وجهاز كمبيوتر، دون 
أن يعرف أيهما الشخص وأيهما اآلخر، ويحاول التمييز 

بينهما، فإذا فشل، يرى تورنغ أن هذه عالمة عىل بلوغ 
الكمبيوتر مستوى الذكاء اإلنساني.

يمكنك أن تجري هذا االختبار بنفسك، وتحاول تمييز 
األعمال الفنية التي أنتجتها اآللة من تلك التي أنتجها 

البرش، وتحكم عىل مستوى الكمبيوتر الفني قياًسا إىل 
اإلبداع اإلنساني.

الموسيقى
ربما تكتشف أن إحدى األغنيات التي تظهر يف قوائم 

األغاني األعىل شعبية، هي يف الواقع من صنع خوارزمية 
جهاز كمبيوتر.

يطور معمل رشكة »سوني« للعلوم نظاًما من 
الخوارزميات يستطيع أن ينتج أغاٍن تناسب ذوق 

املستمع، بناًء عىل تبني مجموعة من األساليب الغنائية 
املوجودة يف أغاٍن موجودة بالفعل،وأول خطوة يف عملية 
صناعة األغنية هي قاعدة بيانات تضم أكرث من 13 ألف 

أغنية، ومنها يستطيع املستخدم أن يختار أي عدد 
من العناوين، وكذلك أصواتًا بعينها، أو إحساًسا معينًا 

يرغب يف أن يشعر به عند سماعه األغنية.
تبدأ الخوارزمية يف تحليل ما تتميز به كل أغنية، 

وكذلك الخصائص اإلحصائية املتعلقة باإليقاع، ووحدة 
الصوت، والتناغم الداخيل.

سيتعلم جهاز الكمبيوتر، بصورة ما، أي نغمة تناسب 
أوتارًا بعينها، واألوتار التي تُستخدم تلو بعضها، 

والنغمات التي يمكن أن تأتي بعد نغمة معينة. وبعد 
الوصول إىل نمط محدد، تستطيع الخوارزمية أن تنتج 

قطعة موسيقية عىل نفس املنوال.
قد يهمك أيًضا: رصاع اإلنسان واآللة: التكنولوجيا 

عدو أم صديق؟
بعدما استمع عازف الغيتار »بات ميثني« إىل قطعة 
موسيقية ابتكرها بالكامل روبوت ينتج أغاني الجاز، 
أكد أن »هذا مثري لإلعجاب فعاًل«. كان هذا الروبوت 

قد برمجه الفريق لينتج قطًعا موسيقية تمزج بني 
أسلوبي أسطورة الجاز »تشاريل )بريد( باركر« واملؤلف 

املوسيقي الفرنيس »بيري بوليز«.
أرسل ميثني تلك القطعة املوسيقية إىل »كريس بوتر«، 

عازف الساكسفون يف الفرقة التي يديرها حالًيّا، 
وطلب منه أن يحدد مؤلفها، لكن كريس لم يستطع 
تمييز أن املوسيقى صنعها روبوت، وبدأ بالفعل يف 

تخمني أسماء عازفني.
ويف سابقة هي األوىل من نوعها، دعمت 
رشكات الربمجة أخريًا إنتاج ألبوم جديد 

يسمى »أنا الذكاء الصناعي« 
)I AM AI(، وهو تعاون بني 

مطربة البوب »تاريون 
ساذرن« ومجموعة 
من تطبيقات تعلم 

اآللة، بما فيها 
تطبيق يدعى 

»آمرب«.

فن التصوير
بقدر ما يبدو هذا غري قابل 

للتصديق، قد تُفاجأ بأن إحدى 
اللوحات العظيمة التي سرتاها يف 

أي وقت قريًبا يمكن أن تكون مصممة 
بالكامل بلغة الصفر والواحد، اللغة األم 

ألجهزة الكمبيوتر، أو هذا عىل األقل ما 
يقوله فنان الديجيتال »سيربن فريستيغ«، 

الذي يحاول استكشاف هذه الفكرة يف عمله 
األحدث: سلسلة من اللوحات )أو الصور 

التي تبدو كأنها لوحات(، أنتجتها بالكامل 
خوارزميات الكمبيوتر.

يكتب فريستيغ أكواد الكمبيوتر بناًء عىل 
مالحظاته حول اللوحات التجريدية، ويتعامل 

الجهاز مع هذه األكواد ويفرسها، ومن ثَمَّ يبدأ 

يف إنتاج صورة برسم طبقة تلو األخرى، ثم سيختار 
فريستيغ الحقًا واحدة من النسخ العديدة التي أنتجها 

الكمبيوتر كي يطبعها عىل القماش.
خالل مقابلة صحفية يف متحف »إسل« بالنمسا، رشح 

فريستيغ أن هناك عديًدا من املتغريات يف اللوحات، 
مثل لون الطالء، ولزوجته، والطريقة التي يلتصق بها 

اللون عىل الفرشاة، وكذلك املواد املتفاعلة، ومدى تقطُّر 
الطالء، لكنه صمم نظاًما منطقًيّا يستطيع التعامل مع 

كل هذه املتغريات، ويحدد الطريقة التي ستظهر بها 
عىل اللوحة النهائية.

النتيجة ستكون مجموعة من األعمال الفنية، تشبه 
تلك اللوحات التي يمكن أن تجدها يف أي متحف للفن 

الحديث.
يف عام 2011، اختار محررو إحدى أهم وأقدم مجالت 

الطلبة األدبية قصيدة بعنوان »ألفعى أشجار الصنوبر« 
لنرشها يف عدد الخريف. بدا أن القصيدة تستوحي 

الطبيعة كموضوع لها، وأن لها نربة عنيفة بعض اليشء، 
وكذلك تحتوي عىل بعض النقالت العالية، الشائعة 

بصورة كبرية بني أشعار الطلبة الجامعيني. كانت قصيدة 
عادية يف أغلبها، إال يف أمر واحد: كانت 

مكتوبة بالكامل بخوارزمية كمبيوتر، 
ولم يستطع أحد تمييز ذلك.

صمم »زاكري شول«، وكان 
وقتها طالًبا يف جامعة 

ديوك، برنامًجا 
يستطيع 

تكوين عبارات خالية من األخطاء اإلمالئية، وصحيحة 
إعرابًيّا، لينتج مجموعة من الجمل الكاملة تكوِّن 
قصيدة. يوضح  زاكري أن هذه الخوارزمية تعمل 

بتفكيك القصيدة إىل عنارص أولية بسيطة: عبارات 
شعرية، وسطور، وجمل، ثم أفعال، وصفات، وأسماء. 

عندما يأمر شول الخوارزمية بتكوين قصيدة، تبدأ 
يف اختيار املكونات املناسبة من هذه العنارص، وتكوِّن 

قصيدة بناء عليها.
يعترب عمل زاكري شول جزًءا بسيطًا ومثريًا للتأمل 

ضمن قطاع كبري من الشعر والنرث الذي تولده 
الخوارزميات، وهناك أمثلة عديدة، بدايًة من الروبوتات 
التي تستخدم عبارات عشوائية تجدها يف تويرت لكتابة 

قصائد عميقة، حتى الروبوتات التي تكتب الروايات. 
تتقلص بالتدريج تلك الفجوة بني الفن اإلبداعي 

الخاص باإلنسان وذلك الذي تنتجه اآللة.
بدأ شول يف عام 2011 يضع إنتاج الخوارزميات من 

القصائد عىل مواقع الشعر عىل اإلنرتنت، وجاءت ردود 
أفعال القراء حولها إيجابية بصورة مدهشة، حسب 

قوله. بعد هذا بعام، أرسل بعض تلك القصائد إىل عدد 
 First«و »Memoir Journal« من املجالت األدبية، مثل
Writer Poetry«، وكذلك إىل مجلة ديوك األدبية حتى 

قُبلت واحدة منها.
لم يخرب شول املحررين أبًدا بأمر هذه القصيدة املكتوبة 
بما يعتربه »ذكاًء صناعيًّا«، ألنه »لم يرغب يف إشعارهم 

بالحرج«.
تعاَل نجرب: اقرأ القصيدتن التاليتن وحاول 

تخمن أي واحدة منهما كتبتها خوارزمية 
شول؟

ه الربق، »بيت، غرَّ
ومظالت متوازنة، تخنق

هذه األرض النهمة، لكوكب األرض.
هاَجموا األرض بقرون ميكانيكية،

ألنهم يحبونِك،
، يف النار ويف الريح، حٌبّ

تقولن: ما الذي ينتظره الزمن يف ربيعه؟
فأخربِك أنه ينتظر فرعِك الذي يتدفق،

ألنِك معمار، كجوهرة، حلوة الرائحة،
ال تعرف ملاذا تنمو«.

***
»كم ساعة يعمل املوت؟

ال أحد يعرف مدى طول يومه.
تجلس الزوجة الصغرة وحيدة دائًما،

تكوي مالبس املوت املغسولة،
والفتيات الصغرات الجميالت

ون طاولة عشائه. يحرضِّ
يلعب الجران الورق يف الحديقة،
أو يجلسون فقط عى الساللم،

لرشب البرة«.

كتابة وتحرير : ُنهير عماد

يف عالم تستطيع فيه اآلالت أن تفعل كل يشء مثل اإلنسان، يأمل بعض الناس أن يبقى 
عدد من السمات البرشية املميِّزة بعيدة عن متناول اآللة أو الذكاء الصناعي.

الفن، واألدب، والشعر، واملوسيقى، كلها أشياء ال يستطيع جهاز كمبيوتر، مهما كان 
تطوره، أن ينتجها، ليس دون السمات البرشية التي تسببت يف ظهورها من األساس: 

دهشة اكتشاف العالم، واختبار األمزجة املختلفة، والذكريات، وبالطبع: القابلية 
البرشية للخطأ.

لطاملا اعترُب اإلبداع عنًرا أساسًيّا يف الذكاء. وبالنسبة إىل بعض املتخصصن، حان 
الوقت الستخدامه بهدف تقييم مستوى وقابلية تعلم اآلالت.
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

THEGUARDIAN : 
GOOGLE RECORDS YOUR LOCATION 
EVEN WHEN YOU TELL IT NOT TO

Computer science researchers at Princeton confirmed these 
findings at the AP’s request.
For the most part, Google is upfront about asking permission 
to use your location information. An app like Google Maps will 
remind you to allow access to location if you use it for navigat-
ing. If you agree to let it record your location over time, Google 
Maps will display that history for you in a “timeline” that maps 
out your daily movements.
Storing your minute-by-minute travels carries privacy risks and 
has been used by police to determine the location of suspects. 
So the company will let you “pause” a setting called “location 
history”.
Google says that will prevent the company from remembering 
where you’ve been. Google’s support page on the subject states: 
“You can turn off Location History at any time. With Location 
History off, the places you go are no longer stored.”
That isn’t true. Even with “location history” paused, some 
Google apps automatically store time-stamped location data 
without asking.
For example, Google stores a snapshot of where you are 
when you merely open its Maps app. Automatic daily 
weather updates on Android phones pinpoint roughly 
where you are. And some searches that have 
nothing to do with location, such as 
“chocolate chip cook-
ies” or “kids 
science 

kits”, pinpoint your precise latitude and longitude accurate to 
the square foot and save it to your Google account.
The privacy issue affects about 2 billion users of devices that run 
Google’s Android operating software and hundreds of millions 
of worldwide iPhone users who rely on Google for maps or 
search.
Storing location data in violation of a user’s preferences was 
wrong, said Jonathan Mayer, a Princeton computer scientist 
and former chief technologist for the Federal Communications 
Commission’s enforcement bureau. A researcher from Mayer’s 
lab confirmed the AP’s findings on multiple Android devices; the 
AP conducted its own tests on several iPhones that found the 
same behavior.
 “If you’re going to allow users to turn off something called ‘lo-
cation history’, then all the places where you maintain location 
history should be turned off,” Mayer said. “That seems like a 
pretty straightforward position to have.”
Google says it is being perfectly clear.
“There are a number of different ways that Google may use 
location to improve people’s experience, including: Location 

History, Web and App Activity, and through device-level 
Location Services,” a Google spokesperson said in 

a statement to the AP. “We provide clear 
descriptions of these tools, and robust 

controls so people can turn them on 
or off, and delete their histories at 
any time.”
To stop Google from saving these 

location markers, the company says, 
users can turn off another setting, 

one that does not specifically reference 
location information. Called “web and app 

activity” and enabled by default, that setting 
stores a variety of information from Google 

apps and websites to your Google account.
When paused, it will prevent activity on any 
device from being saved to your account. But 

leaving “web and app activity” on and turning 
“location history” off only prevents Google from 

adding your movements to the “timeline”, its visual-
ization of your daily travels. It does not stop Google’s 

collection of other location markers. 
You can delete these location markers by hand, but it’s a pains-

taking process since you have to select them individually, unless 
you want to delete all of your stored activity.
You can see the stored location markers on a page in your Goo-

gle account at myactivity.google.com, although they are typically 
scattered under several different headers, many of which are 
unrelated to location.
Huge tech companies are under increasing scrutiny over their 
data practices, following a series of privacy scandals at Face-
book and new data-privacy rules recently adopted by the Euro-
pean Union. Last year, the business news site Quartz found that 
Google was tracking Android users by collecting the addresses 
of nearby cellphone towers even if all location services were off. 
Google changed the practice and insisted it never recorded the 
data anyway.
Critics say Google’s insistence on tracking its users’ locations 
stems from its drive to boost advertising revenue.
Google offers a more accurate description of how “location 
history” actually works in a place you would only see if you turn 
it off: a popup that appears when you “pause” Location History 
on your Google account webpage. There, the company notes 
that “some location data may be saved as part of your activity 
on other Google services, like Search and Maps”.
Google offers additional information in a popup that appears if 
you reactivate the “web and app activity” setting – an uncom-
mon action for many users, since this setting is on by default. 
That popup states that, when active, the setting “saves the 
things you do on Google sites, apps, and services … and associ-
ated information, like location”.
Since 2014, Google has let advertisers track the effectiveness of 
online ads at driving foot traffic, a feature that Google has said 
relies on user location histories.
The company is pushing further into such location-aware 
tracking to drive ad revenue. At a Google Marketing Live summit 
in July, Google executives unveiled a new tool that uses ads to 
boost in-person store visits. It says it can measure how well a 
campaign drove foot traffic with data pulled from Google users’ 
location histories.
Google also says location records stored in My Activity are used 
to target ads. Ad buyers can target ads to specific locations, say, 
a mile radius around a particular landmark and typically have to 
pay more to reach this narrower audience.

Google wants to know where you go so badly that it records your movements even when you 
explicitly tell it not to.
An Associated Press investigation found that many Google services on Android devices and 
iPhones store your location data even if you’ve used a privacy setting that says it will prevent 
Google from doing so.
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    THE MAN الرجل

أفضل بناطيل الجينز 
الرجالي للعام 2018

بكل تأكيد تحظى بناطيل الجينز الرجايل بمكانة كبرية وأساسية يف حياة 
كل رجل، فمنذ ابتكار بناطيل الجينز الرجايل ألول مرة والتي كانت تقترص 
عىل اللون األزرق فقط عىل يد يعقوب جورج وليفي سرتوس منذ ما يقرب 
الـ 145 عاماً وخزائن مالبس الرجال ال تخلو من أنماط وأساليب متعددة 

من بناطيل الجينز الرجايل التي تمنح الرجل حرية غري محدودة يف اختيار 
مالبسه وطلته سواء كانت رسمية أو كاجوال.

وبالنسبة ألفضل بناطيل الجينز الرجايل فإن عام 2018 شهد تنوعاً 
كبرياً فيما يخص هذا النوع من البناطيل الرجايل، وهذا ما ظهر جلياً يف 

الجينز تواجد األنواع الفضاضة من بناطيل الجينز الرجايل هذا الصيف وبناطيل 
البيضاء بجانب العودة إىل أناقة التسعينيات يف بعض األحيان وغريها من األساليب التي جعلت 
صيف 2018 يحتوي عىل قائمة ثرية للغاية سوف تتعرف عليها من خالل التقرير التايل تحتوي 

عىل أفضل بناطيل الجينز الرجايل .

Classic - 1 - بناطيل الجينز الكالسيكية
لم يمنع تنوع عدة أنماط من بناطيل الجينز الرجايل لعام 2018 تواجد بناطيل الجينز الكالسيكية 

- Classic يف مكانة مميزة لقائمة أفضل بناطيل الجينز الرجايل، فتلك البناطيل الرجايل ذات 
األشكال الكالسيكية واأللوان الزرقاء تتمتع بحدة مظهرها وصالبته والحرية الكبرية التي تمنحها 

للرجال من حيث اختيار قطع املالبس العلوية سواء املتمثلة يف القمصان القطنية الصيفية 
أو التيشريتات .

Taper Jeans  - 2 - بناطيل الجنيز الفضفاضة
 Slim- يف السنوات القليلة املاضية احتلت بناطيل الجينز الرجايل من نوع السليم فيت

Fit وبناطيل السكيني - Skinny الرجالية قائمة أفضل بناطيل الجينز الرجايل ولكن عام 2018 
تغريت األمور قليالً، فلقد تواجدت بناطيل الجنيز الفضفاضة -  Taper Jeans بقوة يف قائمة أفضل 

بناطيل الجينز الرجايل لعام 2018 .
 وتعترب بناطيل الجنيز الفضفاضة -  Taper Jeans مثالية للغاية بالنسبة للرجال أصحاب الجزء 

السفيل املمتلئ والرياضيني من أصحاب عضالت الفخذ واملؤخرة القوية، وبالطبع يستطيع 
الرجال من أصحاب األجسام الطبيعية ارتداءها بكل راحة فهي تمنح الراحة واألناقة للجميع.

Slim Fit - 3- بناطيل جينز السليم فيت
قبل الحديث عن أناقتها الرائعة واملتميز للغاية والراحة الكبرية التي تمنحها للرجال؛ مما جعلها 

من أهم وأفضل بناطيل الجينز الرجايل عىل اإلطالق يجب أن يحرص الرجل تمام الحرص عىل 
عدم رشاء بناطيل جينز السليم فيت - Slim Fit مطلقاً يف ظل عدم تمتعه بجسد متناسق؛ حتى 

ال تتخذ األمور منحنيات سيئة فيما يخص طلة الرجل الخارجية.
وبجانب مراعاة الحجم واملظهر الخارجي تعد جودة الخامات املصنعة لبناطيل جينز السليم 

فيت - Slim Fitمن أجل أن يحظى الرجل بطلة خارجية أنيقة مع التمتع بحرية الحركة واملرونة؛ 
نظراً التخاذ تلك البناطيل شكل الجسد تماماً .

White Jeans - 4- بناطيل الجينز البيضاء
رغم تحفظ الكثري من الرجال عىل ارتداء بناطيل الجينز البيضاء - White Jeans إال أن الرجل 

األنيق يفهم ويدرك جيداً أهمية هذا النوع من البناطيل كواحدة من أفضل البناطيل الرجايل عىل 
اإلطالق خصوصاً يف فصل الصيف الذي يضيف له ارتداء الرجل بناطيل الجينز البيضاء - 

White Jeans تكامالً رائعاً وذوقاً رفيعاً لطلة الرجل الخارجية .
ولعل ارتداء  بناطيل الجينز البيضاء - White Jeans يف املناسبات الصيفية االجتماعية النهارية 

أو داخل بيئة العمل تجربة تستحق التجربة يف حال ما لم يسبق لك تجربة ارتداء بناطيل الجينز 
.White Jeans - البيضاء

Distressed Denim - 5- بناطيل الجينز الممزقة
بالطبع غزو بناطيل الجينز املمزقة - Distressed Denim التجاهات وأنماط موضة أفضل 

بناطيل الجينز الرجايل لعام 2018 خصوصاً بني الفئات الشبابية أمر ليس غريباً فتلك البناطيل 
التي تعود إىل فرتة نهاية التسيعينات وبداية األلفية دائماً ما تمنح الشباب طلة خارجة عن 

النمط التقليدي لبناطيل الجينز الرجاليومظهراً عرصياً أنيقاً يتماىش تماماً مع روح وأناقة فصل 
الصيف الحيوية واملعتمدة دائماً عىل التنوع والبعد عن النمطية خاصًة بالنسبة للشباب .

 Distressed - وربما من أهم األمور التي يجب أن يتم مراعاتها قبل رشاء بناطيل الجينز املمزقة
Denim هي عدم املبالغة يف تواجد الرقع املمزقة عىل البنطال، ومن األفضل أن تقترص أماكنها 

بالنسبة للبناطيل الرجايل عىل الركبتني .

Skinny Denim - 6- بناطيل جينز السكيني
قبل أي يشء  يجب ذكر أن  بناطيل جينز السكيني - Skinny Denim الرجايل ال تناسب سوى 

أصحاب الجزء السفيل النحيف من الجسم الذي ال يحتوي عىل الدهون أو الكتلة العضلية 
الضخمة وذلك إذا ما أراد الرجل الحصول عىل طلة خارجية أنيقة غري الفتة للنظر بشكل سلبي 

أو يؤثر عىل شكل وأناقة وتكامل ما يرتديه الرجل من مالبس 
 ومن األفضل دائماً أن يتم ارتداء بناطيل جينز السكيني - Skinny Denim الرجايل التي 

يفضلها أصحاب األجسام النحيفة من الرجال، وتمثل حيزاً كبرياً يف قائمة أفضل بناطيل الجينز 
الرجايل خالل إطاللة الرجل بنمطالكاجوال الصيفي الخفيف.

وصلت محتويات مشاهدات محتوى الفيديو الذي يقدمه  إلى خمسة مليار مشاهدة

هاشم الغيلي شاب يمني يكتسب 
شهرة عالمية  بنشر العلوم والتحفيز 

على التفكير في فيسبوك

ومن بني الفيديوهات األكرث إثارة للجدل عىل صفحة هاشم عىل فيسبوك 
فيديو يحمل عنوان “الرحم االصطناعي” وقد حصد حتى اآلن نحو 30 

مليون مشاهدة، وتـم تشاركه نحو 33 ألف مرة والتعليق عليه نحو 5 آالف 
مرة.

ويقول الغييل “فكرة وجود آلة اصطناعية بحتة لإلنجاب مثرية للجدل بال 
شك”.

ويتضح نجاح مرشوع الغييل بجذبه عرب الفيديوهات التي ينرشها لنحو 7.6 
مليون متابع لصفحته عىل فيسبوك.

وسواء كانت املوضوعات تتعلق باللقاحات أو تغري املناخ أو الذكاء 
االصطناعي، تسلط منشورات الغييل عىل فيسبوك الضوء عىل أحدث 

التطورات العلمية، وتبنّي كيف من املمكن أن يبدو العالم خالل بضع سنوات.
ويقول الشاب اليمني “العلم يقدم أجوبة تغفل عنها وسائل اإلعالم والرأي 

العام. آمل أن تعطي منشوراتي حافزا للتفكري خاصة يف عرص ما وراء 
الحقيقة”.

ولم يكن من الصعب التنبؤ بنجاح الغييل يف مجال التواصل العلمي، 
فقد نشأ يف إحدى املناطق الريفية يف اليمن، وكان والده مزارعا 
ويعمل أيضا رئيس تحرير لدورية “ذا فيوترش” لعلوم الطبيعة.

وقال هاشم الذي نرش مقاالت يف دوريات علمية عندما كان طفال 
“كان أمرا رائعا أن أرى اسمى منشورا”.

ودّبر الغييل تمويل دراسته يف باكستان عرب منحة دراسية، 
ثم قّدم عىل منحة لدى الهيئة األملانية للتبادل العلمي 

وحصل عىل دعم من الهيئة لدراسة املاجستري 
يف بريمن. وهناك تعرف عليه زبستيان 

شربينجر، مدير برنامج املاجستري، منذ 
إجرائه مقابلة معه عرب الهاتف خالل 

تقدمه للتسجيل يف دراسة 
املاجستري.

فايسكوبف: الغييل يتبع 
يف الوساطة العلمية، 

حيث يرى أنه يتبع 
نهجا جادا من الناحية 

العلمية، خاصة وأنه يعلن عن مصادر معلوماته يف كل منشور يطلقه عىل 
فيسبوك

ويقول شربينجر “اتضح من هذه املقابلة أنه وسيط علمي جيد للغاية. وجود 
املزيد من وسطاء العلم سيكون أمرا رائعا للجامعة والعلم بوجه عام”.

ويسعى الغييل إىل إيصال التطور العلمي إىل كافة الناس، حيث يقول “سواء 
كانوا مؤمنني أو ملحدين أو أساتذة جامعة أو علماء دين، الفضول هو ما 

يجمع بني الناس يف العلم ويقود إىل مناقشات حيوية. أحب أيضا املشاركة يف 
تلك املناقشات عندما أجد أسئلة أو تعليقات مثرية. ال أدين خالل ذلك أي 

رأي، بل أقدم حقائق علمية”.
ويقول ماركوس فايسكوبف، املدير التنفيذي ملنظمة “العلم يف الحوار” املعنية 

بتبادل اآلراء والتواصل بني األوساط العلمية يف أملانيا، إن هذه الطريقة 
املبارشة يف التواصل رضورية حاليا للعلم، وأضاف أن “الشباب الذين 

ترتاوح أعمارهم بني 14 و29 عاما يستقون معرفتهم بالعلوم 
إىل حد كبري اليوم من موقع يوتيوب”، موضحا أنه يتعني 

نقل نتائج األبحاث العلمية بطريقة مبسطة للجماهري 
لرتسيخ تقدير البحث العميل يف املجتمع بقوة مجددا.

ويثمن فايسكوبف نهج الغييل يف الوساطة العلمية، 
حيث يرى أنه يتبع نهجا جادا من الناحية العلمية، 

خاصة وأنه يعلن عن مصادر معلوماته يف كل منشور 
يطلقه عىل فيسبوك.

الغييل الذي يرى نفسه حلقة وصل بني العلم والرأي 
العام، حاز عىل شهرة واسعة بني متابعي 

التطورات العلمية حتى وصلت 
محتويات مشاهدات محتوى 

الفيديو الذي يقدمه إىل خمسة 
مليار مشاهدة. وهو باالضافة إىل 

ذلك يعمل مستشارا لعدد من 
الرشكات يف مجال العلوم . وإدارة 

موقع sciencr.com الذي يقوم 
بنرش أفكاره وأخباره فيه والتواصل 

مع املتابعني

بريمن )أملانيا( – نجح الشاب اليمني هاشم الغيي يف لفت االنتباه إليه وتحقيق شهرة عى مواقع التواصل 
االجتماعي بنرشه آلخر التطورات واالكتشافات العلمية يف العالم عرب إثارة موضوعات جدلية عى صفحته عى 

موقع فيسبوك والتي تحمل اسم “Science Nature Page ” )صفحة طبيعة العلم(.
ودرس الغيي، البالغ من العمر 26 عاما، األحياء الجزيئية يف جامعة “ياكوبس” يف مدينة بريمن األملانية، وهو يرى 

نفسه حلقة وصل بن العلم والرأي العام.
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    THE MAN الرجل

Unless you’re Wolfgang Amadeus Mozart, Shirley 
Temple, or Tiger Woods, chances are you’re like the 
rest of us and weren’t born good at music, acting, or 
golfing. Womp womp. The truth is, as humans, there 
are a lot of things that don’t come naturally to us. For 
some, being confident is one of those things. So, how 
can you become more confident in yourself?
For some people, confidence is hardwired into their 
system. It’s second nature. But for others (many oth-
ers), it’s not that simple. They need to work at it, focus 
on it, and practice it. Becoming more confident is hard 
work, but it’s achievable. You just need to figure out 
your training plan.

Training Yourself To Become More Confident
In order to become more confident, you need to train 
yourself to think differently, act differently, and speak 
differently. It might look simple on paper, but changing 
your perspective and behavior can be very challenging.
If you feel like your lack of confidence is holding you 
back in your career and life, it’s time to start training. 
But what does it take to train yourself to become more 
confident?

Embrace your whole self (including the things 
that embarrass you).
We all make mistakes, have regrets, and things we 
wish we could change. If you’re constantly trying to 
hide those things, it’s going to fuel your insecurities. 
You’ve got so much to offer this world. If you’re 
focusing all of your energy on hiding what you don’t 
love about yourself, you’re going to minimize the good 

stuff. Take a step back and evaluate who you are and 
what you think is holding you back. Then, start train-
ing yourself to embrace those things wholeheartedly. 
Be authentic. Be you.

Make yourself uncomfortable on a regular basis.
“Do one thing you fear everyday,” said confidence 
coach Scott Ballard.
It’s important to continuously challenge yourself to be 
uncomfortable. It allows you to grow, thrive, and push 
your limits. And with that, you gain more courage, 
confidence, and moxie. Who doesn’t want that?
Michele Badie, career confidence coach and author 
of Confidently You, 21-Day Action Plan To Your Pro-
fessional Best, said the best way to train yourself to 
become more confident is to step out of your comfort 
zone.
“A great way to train yourself to be confident is to 
progressively step out of your professional develop-
ment comfort zone continually,” said Badie. “These 
efforts will reward you with sharpened knowledge, 
skills, and abilities that will help you excel in the 

workplace. Along with a diversified perspective of task 
execution.”
When you’re not forced to step outside of your com-
fort zone, you don’t build resilience. And when you 
don’t build resilience, you’ll have a hard time fending 
off confidence-crushing thoughts that bring you down.

Practice being open.
When Larry King first started as a radio broadcaster, 
he wasn’t the confident talker he is today. In fact, he 
was quite the opposite. During his first day on the job, 
he completely froze. Even though he was a good talker 
and was passionate about what he was doing, in the 
moment, he lacked confidence in his ability to be a 
broadcaster.
His insecurity silenced him. He couldn’t do what he 
was there to do: talk. He was on the air for several 
moments without having the courage to speak. He 
couldn’t talk, the general manager was getting upset, 
and time was ticking. Finally, he mustered up the 
confidence to say something, but it wasn’t what he 

was planning on saying:
“Good morning. This is my first day ever on the 

radio. I’ve always wanted to be on the air. I’ve been 
practicing all weekend. Fifteen minutes ago they told 
me my new name. I’ve had the theme song ready to 
play. But my mouth is dry. I’m nervous. And the gener-
al manager just kicked the door open and said, ‘This is 
the communications business.’”
In this book How To Talk To Anyone, Anytime, 
Anywhere: The Secrets of Good Communication, he 
wrote that being able to say something gave him the 
confidence to go on, and the rest of the show went 
just fine. He was never nervous on the radio again.
“I learned something about talking that morning in 
Miami Beach, whether you’re on the air or off: Be 
honest. You can never go wrong, in broadcasting or in 
any area of speech. Arthur Godfrey told me the same 
thing about how to be a successful broadcaster: Let 
your listeners and viewers share your experiences and 
how you feel.”
If insecurity and vulnerability is crippling you, consider 
being open about your situation. It will ease your 
nervous and allow you to become more confident in 
yourself.
While confidence comes naturally to some people, 
it can take a lot of practice for others. If one of your 
goals this year is to train yourself to become more 
confident, try incorporating these habits into your 
daily life. Little by little, you’ll find yourself becoming 
more assertive and less doubtful.
Register for our free webinar “4 Game-Changing 
Career Hacks For 2017” with J.T. O’Donnell to learn 
what little habit changes you need to make this year in 
order to succeed.

»يا فاشل«، »ال لن تستطيع…«، »انظر إىل جسمك، لقد أصبحت سمينًا 
جًدا كالبقرة الحلوب«، هذه عينة من املشاعر السلبية التي قد نسمعها 

من داخلنا، وقد تثبط من تحفيزنا نحو تحقيق أهدافنا، وتقلّل من 
إنتاجيتنا، وتركز عى فكرة أنك »لن تستطيع«. ولكن هناك العديد من 

الطرق التي تسمح لك بمواجهة تلك املشاعر السلبية، وترسيخ فكرة »أنك 
تستطيع«. يف هذا التقرير سنتناول ستة من هذه الطرق للتخلص من هذه 

الخواطر.

1 - حّدد الخواطر السلبية
إحدى القواعد التي يجب أن تستخدمها لحل مشكلة ُمعينة، تتمثل يف تحديد تلك 

املشكلة، ولذلك فإن الخطوة األوىل يف رحلتك ملواجهة الخواطر السلبية الداخلية، 
هي تحديد تلك الخواطر بالفعل. وليس معنى ذلك التحديد أن ترتكها يف ذهنك تأتي 

وتتالىش من موقف إىل آخر، وإنما األفضل هو كتابة تلك الخواطر السلبية، وتحديد 
الوقت الذي جاءتك فيه، وإن أمكن السياق الشعوري لحالتك قبل أن تداهمك 

الخواطر السلبية الداخلية، فهذه املعطيات تُساعدك عىل تحليل املشكلة تحلياًل 
أكرث تفصياًل.

ويفضل إدراج تلك الخواطر السلبية يف مربع صغري، وهو ما تنصح به تامار 
تشانسكي، الحاصلة عىل درجة الدكتوراه يف علم نفس، ولفتت أيًضا إىل أن وضع 

الخواطر السلبية يف صندوق صغري، يجعل العقل يدرك املشكلة يف حجمها الطبيعي، 
وُيعطيك املزيد من الثقة يف النفس لحلها.

2 - واجه الخواطر السلبية بأخرى إيجابية
بعدما أدرجت الخواطر السلبية يف جدول أمامك، نأتي للخطوة الثانية التي تتمثَّل 

يف وضع خواطر إيجابية أخرى يف مواجهة الخواطر السلبية، فتضع اإلنجازات 
والنجاحات التي تدعم مواجهة تلك الخواطر السلبية الداخلية التي تداهمك بني 

الحني واآلخر.
فعىل سبيل املثال، إذا كنت مقباًل عىل أداء اختبارات دراسية جديدة، وداهمتك 

خواطر سلبية متتابعة ومرتابطة مفادها: »لن أستطيع أن أنهي مذاكرة هذه املادة، 
وعليه سأفشل يف االختبارات، وقد اضطر إلعادة العام الدرايس مرة أخرى، سأكون 

وحيًدا وسأتخرج بعد عام من تخرج زمالئي«.
عليك أن تواجهها بإنجازاٍت ونجاحاٍت أخرى حقَّقتها يف ذلك الجانب، مثل: »يف 

العام قبل املايض كانت الظروف مشابهة ولكنَّي تمكنت من مذاكرة املادة جيًدا، 
وحقّقت عالمات مميزة، األمر كان مبهًجا حقًّا وقت ظهور النتيجة، الجميع كانوا 

سعداء، وتلقيت تهنئات من األهل واألقارب واألصدقاء« وهكذا، يمكنك مواجهة 
الخواطر السلبية بأخرى إيجابية، ومنطقية، بإنجازات واقعية حققتها سلفًا يف 

حياتك، لتستبدل شعور »لن أستطيع« بشعور »أستطيع«.

3 - األفكار ال تحمل بالضرورة معلومات حقيقية
من الرضوري التعامل بيشء من النقد مع األفكار الداخلية السلبية التي قد تداهمنا، 

فهي ليست بالرضورة حقيقية، أو تمثل معلومات دقيقة، وإنما يمكن أن تكون تلك 
األفكار ُمنحرفة وغري دقيقة، وغري موضوعية، فهي يف النهاية خاضعة للتحيزات، 

وتأثري املزاج، فال تعط فرصة للمزاج السيئ أن ُيغذي ذهنك بخواطر وأفكار سلبية.

4 - أعِط اسًما لخواطرك السلبية
ُينصح بوضع اسم معني للخواطر السلبية، ُيفضل أن يكون ذلك االسم سخيفًا، 

ويف هذا الصدد تقول تامار: إن »وضع اسم غبي للنقد الداخيل والخواطر السلبية، 

يضيف نوًعا من السخرية؛ مما ُيساعد عىل كرس الحاجز العاطفي الذي يضعه القلق 
من تلك الخواطر علينا«.

وعندما تضع اسًما للخواطر السلبية تشعر أنها قوة خارجية تحاول مواجهتها، وهذا 
ال ُيسهل عليك الطريق لرفضها فقط؛ وإنما أيًضا تصبح تلك الخواطر السلبية أقل 

تهديًدا لك، وأسهل إلدراك مدى سخافة الخواطر السلبية التي قد تالحقك.

5 - تعامل بموضوعية مع خواطرك السلبية
ال مانع أن تتعامل بموضوعية مع بعض الخواطر السلبية التي تُداهمك، وهنا تؤكد 

ناتليا داتيلو، الحاصلة عىل الدكتوراه بعلم النفس وتعمل يف جامعة إنديانا األمريكية، 
أن الهدف يتمثل يف: »إيجاد جملة بديلة أكرث موضوعية وإيجابية«.

وتمثل عىل ذلك: بداًل من أن تقول: »أنا كسول جًدا، ملاذا ال أذهب يومًيّا إىل صالة 
األلعاب الرياضية )الجيم(؟«، قل: »أنا أود أن أذهب إىل الجيم يومًيّا، ولكن ببساطة 

ال يوجد وقت كاٍف، ولكني سأحاول الذهاب إىل هناك قدر املستطاع«، وتحمل تلك 
العبارات نوًعا من التصالح مع الذات، والتفكري بعقالنية، وعدم القسوة عىل الذات.

6 - استخدم نموذج »لو– إذن«
وبعد التعرف إىل العديد من الطرق والتكتيكات ملواجهة الخواطر السلبية الداخلية، 
تلك الخواطر التي قد تتمكن من البعض، وتصل إىل كونها عادة سلبية تسيطر عىل 
ل النقد الداخيل إىل  تفكريهم، نصل اآلن إىل نموذج فعال يمكن استخدامه إذا ما تحوَّ

عادة سلبية تاُلزم الفرد وتفكريه.
وهو نموذج »لو- إذن« )If- then(، والذي ُينصح باستخدامه عندما يثري ذهنك بني 

الحني واآلخر بعض الخواطر السلبية؛ إذ يرى بيرت جولويتزر، أستاذ علم النفس 
يف جامعة نيويورك األمريكية، أن نموذج »لو- إذن« )If- then( هو »األكرث فاعلية« 

للتخلص من العادة السلبية، مؤكًدا أن العديد من الدراسات العلمية أكدت فاعليته، 
ويعتمد النموذج عىل جزئني: الجزء األول »لو« لتحديد ما الذي يدفعك ويثريك ألداء 

العادة التي تريد التخلص منها، والجزء الثاني »إذن« لتحديد ما الذي عليك فعله 
لتجنُّب العادة السيئة إذا ما وقعت يف موقٍف ُمعني.

ويقول بيرت: »يف التجارب املعملية، اكتشفنا أنَّ هذه الخطط تجعل أداء السلوك 
املحدد يف جزء )إذن( أسهل بكثري عند مواجهة الوضع الحرج، فالشخص لم يعد 
مضطرًا إلخبار نفسه أنه يريد التخلص من عادته السيئة، ومن ثم يحاول جاًدا يف 

فعل ذلك، وبداًل عن ذلك يتوجه الشخص مبارشًة إىل السلوكيات املحددة، واملخطط 
لها مسبقًا يف الجزء )إذن(؛ مما يجعل استجابته للموقف الحرج رسيعة وسهلة 

وعرضية وأوتوماتيكية«.
ويوضح بيرت: »عليك فقط تحديد املواقف الحرجة التي تدفعك وتثريك ألداء عادتك 
السيئة، ومن ثم تحدد السلوكيات التي تريد وتستطيع أداءها بداًل عن تلك العادات 

السيئة«، حتى تتمكن من التخلص منها، ويكون لديك التحكم التلقائي يف سلوكياتك 
وأفكارك، ولذلك فيمكن وضع خطة بتكتيكات التخلص من املشاعر السلبية، تكون 

جاهزة مسبقًا، تستخدمها عندما تثريك تلك املشاعر السلبية.

ال تهزم نفسك بنفسك..

دليلك للتخلص من الخواطر 
السلبية في 6 خطوات

How To Train Yourself To Become More Confident

0069 ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم

أغسطس 2018 م - السنة السادسة - العدد: 68
August 2018 - Volume : 6 - Issue :68 WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET



كما 

سرتتفع مستويات سطح البحر لتصل إىل حدود 10 إىل 60 
مرتاً، وهو أعىل من مستوياته يف الوقت الحايل.

نعم، من الصعب جداً تخيُّل ذلك، لكننا من السهل أن نصل 
إىل هذه املرحلة.

إذ قال مجموعة من العلماء يف هذه املقالة، إن درجات الحرارة 
ستتجاوز عتبة درجة الحرارة العادية التي لها تأثري يف 

الحفاظ عىل برودة األرض، وعند الوصول إىل هذه النقطة، 
ستقود سلسلة من الظواهر املناخية الكوكب إىل حالة 

الدفيئة.
وعىل الرغم من أن العلماء ال يعرفون بالضبط ما هي هذه 

العتبة، فإنهم قالوا إنها قد تكون يف حدود درجتني مئويتني 
)أي 4 درجات فهرنهايت(، وهي تتجاوز مستويات درجات 

الحرارة يف فرتة ما قبل الثورة الصناعية، حسب ما نقله موقع
Live Science األمريكي.

اهم.. درجتان مئويتان؟ تذّكرنا بأشهر 
اتفاقيات المناخ الدولية

قد يبدو األمر مألوفاً، فمستوى درجة الحرارة الذي يبلغ 
درجتني مئويتني يلعب دوراً كبرياً يف اتفاقية باريس للمناخ، 
وهو اتفاق تم التصديق عليه سنة 2016 من ِقبل 179 دولة؛ 

سعياً ملكافحة تغري املناخ، من خالل الحد من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون )وهو االتفاق الذي أعلنت الواليات املتحدة 

انسحابها منه السنة املاضية»2017«(.
هذا يعني ببساطة أن دول العالم تعاونت من أجل الحد من 
ارتفاع درجة حرارة األرض حتى ال تتجاوز درجتني مئويتني، 
وإبقائها يف حدود 1.5 درجة مئوية، وهو ما يفوق مستويات 

درجات الحرارة ما قبل الثورة الصناعية.
وقد أخرب يوهان روكسرتوم، وهو املؤلف املشارك يف تحرير هذا 

املقال ومدير مركز Stockholm Resilience، وأستاذ أنظمة 
املياه واالستدامة العاملية يف جامعة ستوكهولم بالسويد، 

موقع Live Science، بأن »هذا االتفاق يقدم دعماً علمياً قوياً 

جداً؛ لذلك يجب أن نتجنب االقرتاب من درجتني مئويتني أو 
بلوغهما«.

األرض يف انتظار عرص ديفء بدالً من الجليدي؟!
عىل مدى ماليني السنوات األخرية، كانت األرض تشهد العرص 
الجليدي كل 100 ألف سنة أو نحو ذلك، وكان آخر مرة غطى 

فيها الجليد كوكب األرض، منذ نحو 12 ألف سنة، أما اآلن، 
فهو يف فرتة ما بني الجليدين والتي تسمى فرتة هولوسني. 
وخالل هذه الدورة، تقوم األنظمة الطبيعية بإبقاء األرض 

باردة، حتى خالل الفرتات الدافئة.
لكن العديد من العلماء يقولون إنه نظراً إىل التأثري الهائل 

للبرش عىل املناخ والبيئة، يجب أن ُيطلق عىل العرص 
الجيولوجي الحايل اسم األنرثوبوسني )وهي مأخوذة من 

كلمة Anthropogenic، التي تعني النشاط البرشي(.
يف حني قال روكسرتوم إن درجات الحرارة تقرتب من درجات 

الحرارة القصوى خالل دورة ما بني الجليدين، وأضاف 
روكسرتوم أنه »إذا استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

دون أي رادع، فإنه لن يعود هناك وجود لدورة ما بني 
الجليدين؛ ما قد يدفع األرض إىل عرص جديد ُيطلَق عليه 

)األرض الدفيئة(«.
كما تابع قائالً: »يف الوقت الحايل، وصلت انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون جراء حرق الوقود األحفوري يف السنة 
إىل 40 مليار طن، حيث تقوم املحيطات واألشجار والرتبة 
بامتصاص نصف تلك االنبعاثات. مع ذلك، فنحن بصدد 

مشاهدة عالمات تدل عىل أننا -نحن 
البرش- نضغط عىل النظام 
البيئي كثرياً، وهو ما يظهر 

من خالل قطع الكثري من 
األشجار وإتالف 

عدد كبري من األرايض، فضالً عن هدر كميات هائلة من املياه 
العذبة وإطالق الكثري من ثاني أكسيد الكربون يف الغالف 

الجوي«.
ويضيف روكسرتوم أن »العلماء يخشون من أنه إذا ما وصلنا 

إىل مشارف درجة حرارة معينة، فسيرتتب عىل هذه العوامل 
الطبيعية انعكاسات، وستصبح األرض )ساخنة بصفة 
ذاتية(، وسينجرُّ عن ذلك إطالق الغابات والرتبة واملياه 

كميات ثاني أكسيد الكربون التي تخزنها«.
كما شدد روكسرتوم عىل أنه »عندما يصبح كوكبنا مصدراً 

النبعاث غازات االحتباس الحراري، وكذلك نحن البرش، 
يمكن لك أن تتخيل كيف ستتسارع األمور بشكل كبري يف 

االتجاه الخاطئ«.

العديد من نقاط التحول
يف حني دعم روكسرتوم وفريقه البحوث املوجودة حول ردود 

الفعل املختلفة للطبيعة، واستنتجوا أن العديد منها يمكن أن 
يعترب بمثابة »عوامل حاسمة«، أي عند ظهور عامل واحد، 

تتبعه العديد من العوامل األخرى.
وتمتلك الطبيعة آليات لردود الفعل، مثل قدرة الغابات 

املطرية عىل خلق الرطوبة واملطر الخاصة بها، األمر الذي 
ُيبقي األنظمة اإليكولوجية يف حالة توازن.

وحيال هذا الشأن، قال روكسرتوم إنه يف حال تعرضت 
الغابات املطرية الرتفاع متزايد يف درجات الحرارة وعمليات 

إزالة الغابات، فستصبح هذه اآللية أضعف تدريجياً.
وأشار روكسرتوم إىل أن الوصول إىل نقطة تحوُّل معينة، 
يمكن أن يتسبب يف تغري اتجاه آلية ردود الفعل التابعة 

للطبيعة، وتتحول الغابات املطرية من محرك للرطوبة إىل 
مصدر لجفافها، ويف نهاية املطاف، تتحول الغابات املطرية 

إىل السافانا.
وعند وصولها إىل هذه املرحلة، ستطلق الغابات غازات ثاني 

أكسيد الكربون، ما قد يصبح بدوره جزءاً من سلسلة يمكنها 
التأثري عىل العمليات الطبيعية األخرى حول العالم، عىل 

غرار التيار املحيطي وظاهرة »إل نينيو-El Niño». وتشمل 
نقاط التحول األخرى ذوبان الجليد الدائم وفقدان الجليد 

البحري يف أثناء الصيف بالقطب الشمايل، فضالً عن فقدان 
الشعاب املرجانية.

نداء عالمي للمساعدة.. وأميركا تهرب!
يف حني أشار روكسرتوم إىل أن »أول وأهم هدف 

يجب أن يتمثل يف وقف انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون بشكل تام بحلول سنة 2025«. لكنه أكد أن 
ذلك لن يكون كافياً؛ حيث إنه »يتعني عىل العالم بأرَسه أن 
يبدأ يف مرشوع كبري، ليضمن استدامة جميع القطاعات«؛ 

حتى نستطيع تجنُّب نقاط التحول هذه.
وذكر روكسرتوم أن هذه الخطوة يمكن اعتبارها تحدياً، 

خاصة أن البلدان، يف جميع أنحاء العالم، أصبحت ذات نزعة 
قومية بشكل متزايد. وبدالً من الرتكيز عىل أهداف وطنية 
ضيقة، يجب أن يعمل العالم بشكل جماعي عىل خفض 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كإنشاء صناديق استثمار 
يمكنها مساعدة الدول األكرث فقراً التي ال تملك الوسائل 

لخفض هذه االنبعاثات كما تفعل الدول األكرث ثراء.
وأضاف روكسرتوم قائالً: »هذا ما يعني أنه من الناحية 

العلمية، يبدو من غري املقبول أبداً انسحاب بلد مثل الواليات 
املتحدة من اتفاق باريس للمناخ؛ نظراً إىل أننا نحتاج، اآلن 

وأكرث من أي وقت مىض، مشاركة جميع الدول يف العالم 
للتخلص من ثاني أكسيد الكربون من أجل ضمان كوكب 

مستقر«.
وقد أخرب مايكل مان، وهو أستاذ بارز يف علم األرصاد الجوية 

بجامعة والية بنسلفانيا، والذي لم يشارك يف هذه الدراسة، 
موقع Live Science، عرب الربيد اإللكرتوني، بأن »هذه 

الدراسة ال تتضمن أي بحث جديد، لكنها تستند إىل األبحاث 
املوجودة مسبقاً«.

وحيال هذا الشأن، قال أستاذ علم األرصاد الجوية إنه »ويف 
ضوء ذلك، يقوم مؤلفو هذا البحث، من وجهة نظري، بتقديم 

حالة موثوقة تؤكد أننا من املرجح، ويف ظل غياب جهود 
مكثفة عىل املدى القريب للتخفيض من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون، أن نواجه تغرياً مناخياً خطرياً وال 
رجعة فيه، يف غضون عقود معدودة«.

أووف! يجب علينا إذاً إنقاذ العالم قبل أن 
يحرتق بأبنائنا وأحفادنا!

    Environment بيئة

العالم سيشــهد قريبًا تأثيــرات خطيرة لالحتباس الحراري.. 

وقتها ســتكون األعاصير المدمرة والجفاف 
أمرًا عاديًا ومتكررًا

بحلـــول ســـنة 2030، ســـتصبح الظواهـــر املناخيـــة القاســـية مثـــل األعاصـــر املدمـــرة 
ــائعة  ــة، شـ ــق الهائلـ ــة إىل الحرائـ ــة، باإلضافـ ــنوات طويلـ ــد سـ ــذي يمتـ ــاف الـ والجفـ

لدرجـــة أنهـــا لـــن تكـــون مهمـــة لتتصـــدر عناويـــن األخبـــار وقتهـــا.
أمـــا آخـــر مجموعـــة مـــن األشـــخاص الذيـــن ظلـــوا عـــى قيـــد الحيـــاة بعـــد الهـــزات 
األرضيـــة التـــي رضبـــت املناطـــق املوجـــودة بالقـــرب مـــن خـــط االســـتواء، فســـَيحزمون 

ــة. ــكانية العاليـ ــة السـ ــاب ذات الكثافـ ــو األقطـ ــون نحـ ــم وينتقلـ أمتعتهـ
ــداً  ــاالً جديـ ــة Proceedings of the National Academy of Sciences مقـ ــرشت صحيفـ ــد نـ وقـ
ـــة  ـــذه الحال ـــن ه ـــه ع ـــت في ـــم»، تحدث ـــا العال ـــي به ـــن أن ينته ـــرق يمك ـــرز 9 ط ـــوان »أب بعن
التـــي تســـمى »حالـــة الدفيئـــة«، حيـــث ترتفـــع درجـــات حـــرارة كوكـــب األرض لتصـــل 
ـــتويات  ـــاوز مس ـــت(، وتتج ـــات فهرنهاي ـــة )أي 7 و9 درج ـــات مئوي ـــدود 4 إىل 5 درج إىل ح

ـــة. ـــورة الصناعي ـــل الث ـــرارة قب ـــات الح درج
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World Cultures
ثقافات العالم

وأخرى حفلت كُتب املرويات ببديع أعمالها مثل »معني )1400 - 850 ق.م(« 
و«قتبان )865 - 540 ق.م(« و«أوسان« و«حمري« و«حرضموت )1020 ق.م - 

65م(«، بعضها تجاورت فتزاحمت وأخرى تتابعت فتوارثت.
صحيح أن الُحكم يف جميع دول اليمن كان ملكياً نمطياً، ينتقل فيه الصولجان 

من األب لالبن أو لويل العهد إن لم ُيوجد األول، لكن كتب التاريخ تقطع بأن 
امللك اليمني، يف جميع الحضارات التي قامت يف ِجنانها تالحقت لم يكن ظالًّ 

لإلله يف األرض له مطلق صالحيات اتخاذ القرارات، وإنما عليه أن يستشري 
»املأل« من قومه قبل إقرار أي مرسوم هام.

ال يمكننا الجزم من أين أتت الرشارة وال كيف، بدأتها سبأ أم معني أم قتبان؟ ال 
تنجدنا املرويات بما يكفي من معلومات لليقني.

لكننا يمكننا القطع بأن السلطة الترشيعية اليمنية عرفت نظام املجلسني 
مبكراً جداً منذ القرون األوىل قبل امليالد، األول ُدعي بمجلس املسود )مسد 

منعن أي املجلس املنيع(، وكان يضم كبار رجال الدولة وأسياد القوم والقبائل 
واملخاليف )املحافظات(، وكان بمثابة املجلس االستشاري للحاكم يجتمعون 

للبت يف أمور الحرب واملنشآت العامة واسرتاتيجيات الدولة العليا.
أما املجلس اآلخر فهو سلسلة عنقودية من مجالس قبائل أو »مزواد«، ويضم 

زعماء قبائل كل منطقة وممثيل كل مدينة، وكانت مهامه تمتد اقرتاح قوانني 
يحتاجها الناس لترصيف شؤونهم مثل كيفية البيع والرشاء واالستثمار يف 

األرض وطريقة فرض الرضائب، وذلك لعرضها عىل امللك تمهيداً لنيل موافقته 
عليها، فيما يعّدها كثري من الباحثون النسخة اليمنية األوىل من مجالس 

املحليات.

الشراكة السياسية بين الحاكم والمحكوم
يقول الكاتب اليمني نارص العتويل، يف مقاله »ثقافة الثورة« بصحفية »نشوان 
نيوز«، إن آالف النقوش املسندية سجلت تاريخ الرشاكة السياسية بني الحاكم 

واملحكوم يف اليمن، فمجالس »املزاود« كانت مفوضة من القاعدة الشعبية 
التي اختارتها بإدارة الشأن املحيل اقتصادياً واجتماعياً بشكل كبري، كما كان 

»املسود« مجلس أعىل مهتم بالشأن الوطني العام مثل تنظيم التجارة وتأمني 
طرقاتها البحرية والربية، وتنظيم مهام الدفاع واألمن وغريها.

ويضيف، أن كل هذه العمليات كانت تتم يف سياق منظومة من القوانني التي 
تضاهي أحدث الترشيعات املعارصة، والتي كانت تبدأ بمداوالت املجالس حول 
القوانني املقرتحة، ولم يكن لهم فقط سلطة إصدار القوانني، وإنما كان لهم نفوذ 

عىل الحاكم نفسه، فإذا أجمعوا عىل إبقائه أبقوه، وإذا رفضوه ُعزل.
ويوضح جواد يف »املفصل«، أن عضوية املجالس كانت تأتي لصاحبها وفقًا 

ملنزلته ومكانته، فاعترُب يف ذلك العرص أن كبار املوظفني ومالك األرايض ورجال 
الدين هم صفوة املجتمع الذين يملكون رجحان العقل الكايف الستشارتهم يف 

القرارات املصريية، ويضيف، أن أعضاء املجلس عرفوا بلقب »أسود«، أي: 
»أسياد”.

اجتهد مؤرخ كالطربي يف محاولة استنتاج عدد أفراد املجلس، فقّدرهم بأنهم 
312 عضواً، قياساً عىل عدد وفد »املأل« الذين اصطحبتهم ملكة سبأ بلقيس 

معها يف قصة رحلتها الشهرية إىل امللك سليمان.
يؤكد عبدالعزيز بن صالح يف كتابه »تاريخ شبه الجزيرة العربية يف عصورها 

القديمة«، أن جنوب الجزيرة شهد قيام دولة أوسان اليمنية، التي كانت جزءاً 
من دولة قتبان قرب مدخل البحر األحمر وأرشفت، ثم انفصلت عنها يف ظروف 

غري معروفة، ووفّرت لنفسها كياناً مستقالً بجوار قتبان وسبأ، التفت ملوك 
األخرية إىل هذا الكيان الناشئ وتحولت أطماعهم إليها فبدأت عجلة املناوشات 

الحربية يف الدوران بينهما، حالفهم النرص فيها حيناً والهزيمة حيناً آخر.
ويضيف عبدالعزيز: جرت العادة يف قتبان عىل أن يجتمع هذا املجلس يف 

العاصمة بدعوة من امللك، ربما ملرتني عىل األقل يف كل عام، للنظر فيما يعرض 
عليه من شؤون الرضائب واملنشآت العامة، وللمداولة يف أمور لحرب والسلم، 

ويتعرف امللك عىل نتائج قرارات املجلس فإن أقرها 
صيغت عىل هيئة مراسيم وأعلنها باسمه، أو وقعه 

معه رئيس مجلس املسود.
ويكمل: عىل الرغم من صدور املراسيم 

ِباسم الحاكم إال أنها لم تكن تؤرخ 
بسنوات حكمه، وإنما تؤرَّخ بعام 

رياسة رئيس مجلس املسود.
ويبدو أّن هذه كانت رياسة دورية يتعاقب عليها كبار أعضاء املجلس لفرتات 

محدودة قد تقترص عىل عام أو عامني لكل منهم، وكانت األوامر أو املراسيم 
امللكية تنقش عىل مدخل العاصمة أو عىل نصب تقام يف السوق الرئيسية ويف 

املعابد، ضماناً لعالنية القوانني وللتأكد من أنها بلغت علم الجميع. 

“شهد على صحة هذا البيان وأيده ووافق على ما جاء فيه”
يقول جواد: كانت محارض االجتماع توقع بلفظة »مثبت« من أصل »ثبت«، 

وذلك داللة عىل املوافقة والتأييد بصحة صدور القرار، وأنه صار إلزامياً واجب 
التنفيذ من الجميع، وحفظت لنا الكتابات حفظت الكتابات جملة قرارات من 

هذا النوع.
ومن أهم ما بقي حتى اآلن من ترشيعات »مسود قتبان« بقايا نص ترشيع 

نُقش عىل مدخل العاصمة »تمنع« صدر يف عهد عهد امللك »يدع أب ذبيان 
بن شهر« يف بداية القرن الثاني قبل امليالد، وفيه يعاقب القاتل بالحرمان من 
الحقوق املدنية أو الدينية، وإن تجاهل هذا الحكم أباح امللك دمه ويكون من 

حق أي مواطن »قتباني« أن يقتله دون أن يخش العقوبة.
باإلضافة لنقش »سبأي« معروف بلقب “Halevy 51” عن قانون صدر يف عهد 
والد امللك »يكرب ملك وتر« يتصل بحقوق األرض وكيفية استغاللها يف مقابل 

رضائب معينة تُدفع إىل الدولة، حملت يف نهايته موافقة سادة القبائل، وتذيلت 
أسماؤهم عبارة »شهد عىل صحة هذا البيان وأيده ووافق عىل ما جاء فيه”.
عالوة عىل نقش آخر ُعرف بـ” Glaser1571” يف عهد امللك »كرب أيل وتر« 
يتضمن يتضمن أمرًا ملكًيا يتصل بجباية الرضائب، وقد شهد عليه ووقعه 
ممثلو قبائل »ذي يفعان«، »نزحنت« )نزحتان(، و«أربعهان«، و«فيشان”.

باإلضافة إىل النقش األشهر املسمى )RES 3566 = GI 1600( املعروف لدى 
الباحثني يف التاريخ اليمني القديم بالدستور القتباني، والذي يبني مدى تأصري 

املجالس العامة وصالحيتها الواسعة يف إصدار الترشيعات والقرارات املهمة.
يفرس الباحث عبدالسميع عبد الحافظ يف أطروحته »نظام الحكم والتنظيم 

اإلداري يف اليمن القديم« النزعة اليمنية املبكرة تجاه هذا الشكل الديمقراطي، 
بأن الجنوبيني لم يقّدسوا حكامهم أبداً، وبالتايل لم يسمحوا له بسلطة بال 

ضوابط.
عالوة عىل الطبيعة الجغرافية القاسية التي تقلل من مساحات األرض 

الصالحة للحياة والتي تُجرب الجميع عىل االنصياع تحت قوي ولكن رشيد 
ومنظم يضمن تكافل الجميع للنجاة بحياتهم، ويضيف أن حالة التناحر بني 
ممالك اليمن وبعضها البعض أجرب ملوكها عىل محاولة كسب أكرب قدر من ود 

القبائل بدمج كبارهم يف صناعة القرار.
ويختتم صاحب »املفصل« كالمه بأنه بمرور الوقت أخذت صالحية »املزاود« 
تتقلص، وصار عدد من يأخذ بالرأي واملشورة من امللوك يقل حتى إذا جاءت 

األيام املتأخرة من حكومة سبأ، صار األمر للسادة وأصحاب األرايض.
وحني حلَّ القرن الثالث للميالد فما بعده، انفرد اإلقطاعيون وامللوك بالقرار 

وصار رأيهم هو الرأي الراجح، حتى تضاءل حكم »املزاود« أو زالت من الوجود 
تقريباً، لذلك نستطيع أن نقول: إن العربية الجنوبية فقدت أهم نعمة كانت 

عندها، نعمة الحكم التشاركي والتعبري عن الرأي.

مجلسا »المسود« و«المزواد«..
أشكال الديمقراطية والنزعة المبّكرة للشراكة السياسية في اليمن

أحمد متاريك

منذ القرون األوىل قبل امليالد عرفت اليمن أحد أول أشكال الديمقراطية التي سبقت بها املنطقة بأرسها يف رضورة رجوع الحاكم إىل مجلس 
شعبي البد وأن يقرّه عى قراراته قبل تنفيذها إال وتصبح الغية.

ال نتحدث عن تجربة »شورى« ناشئة كتجّمع قبي داخل دار الندوة استأثر فيه بعض سادة قريش، ممن تخطوا األربعن، بالقرار قبله 
وبعده، وإنما عن مجلس برملاني له قدر من الصالحيات عرّب أعضاؤه عن هواجس رقعة واسعة من أهل اليمن السعيد، وهو ما ُعرف تاريخياً 

بـ«مجلس املسود« )مشد أو مسد أو مزد(، والذي يمكن اعتباره أول ظهور ملجلس نيابي يف الجزيرة العربية.
بعكس بالد الحجاز، عرفت اليمن حياة سياسية منظمة منذ الِقَدم، وشهدت دوالً مركزية بسط سلطانها نفوذه عى كافة األرجاء، توهج 

عطاؤها يف الزراعة والعمران فقامت عى عضديهما حضارات خلّد بعضها القرآن مثل »سبأ )800 ق.م - 525م(”.

Yemen shares in many of the customs and lifeways that are found in other parts of the Arab 
world. Culture is intensely patriarchal, and households usually consist of an extended fami-
lyliving in a single domicile or family compound. The head of the family is the eldest male, who 
makes all significant decisions for the family and its members. Women play a secondary role in 
running the household and raising the children and, in rural areas, helping to work the family 
farm. Though nearly one-fourth of Yemeni women obtain work outside the home, a woman 
traditionally earns most of her social status through bearing children, particularly males. The 
birth of a male child is considered one of the most important social events in Yemeni society 
and is followed almost immediately by a circumcision ceremony. Though prohibited by law in 
2001, female genital cutting still occurs, taking place primarily in private and varying significant-
ly by region.
Marriages are almost always arranged and frequently are undertaken at a young age. Although 
the opinion of a potential bride or groom might be solicited on the issue, the final decision 
on marriage belongs with the head of the household. As in many parts of the Islamic world, 
endogamy (the practice of marrying someone from within one’s own kin group) is common, 
the preferred marriage being with a paternal first cousin of the opposite gender. The practice 
of mahr (bride-price, given by the father of the groom) is a usual part of the marriage ceremony. 
Divorce is not common, but neither is there a stigma attached to it. Men may have as many as 
four wives at the same time, though in practice it is rare for a man to take more than one wife.
Yemeni society is tribally based, and trust and assurance most often are measured by degree 
of consanguinity. Families are very close and are the focus of the individual’s primary devotion; 
one’s second allegiance is to the tribe, an extended family unit that ordinarily traces its ties to 
a common eponymous ancestor. In rural Yemen, state authority is weak, and disputes between 
tribes are frequently solved through violence. The art of the feud is still quite real, and, as a con-
sequence, Yemen is a gun culture. Virtually every household has at least one weapon, and men 
and boys often carry firearms in public. Even when not carrying a pistol or a rifle, most Yemeni 
males—particularly those belonging to a rural tribe—will carry a dagger, the traditional janbi-
yyah (or jambiyyah), a short, broad, curved blade sheathed on a belt worn across the abdomen 
and serving as a signal of one’s status within social and tribal hierarchies.
The traditional nature of Yemeni society is reflected in choices of attire, though the native dress 
of Yemen differs somewhat from that found in other conservative parts of the Arabian Penin-
sula. Men sometimes wear the full-length, loose-fitting thawb—frequently with a jacket over 
it—but more often the traditional fūṭah, a saronglike wraparound kilt, is worn with a shirt. The 
turban is a common type of head covering, and a finely woven bamboo hat (shaped somewhat 
like a fez) called a kofiya (or kofia) is a more formal choice of headgear. There are various forms 
of dress for women, depending on the social role a woman plays and where she lives. In North 
Yemen, women in cities and towns wore the sharsaf, a black skirt, scarf, and veil ensemble that 
covers the entire body.
 In South Yemen, the regime that succeeded the British after 1967 vigorously opposed this 
women’s dress code, and this opposition prevailed especially in the towns and cities. In the 
countryside, clothing for women tends to be somewhat more utilitarian and may consist of a 
dress or robe that provides for a greater range of movement and under which, in some parts of 
Yemen, it is not uncommon for a woman to wear a pair of loose slacks known as a sirwāl. Also in 
the countryside, a woman’s face may or may not be covered, and dresses are sometimes sewn 
from brightly coloured fabric. Working women frequently wear a broad-brimmed straw hat 
(dhola) to ward off the sun.
Traditional Yemeni cuisine is broadly similar to that found in other areas of the Arabian Penin-
sula, but it is also heavily influenced by the cuisine of eastern Africa and South Asia. The major 
meats are chicken, mutton, and goat. Other staples include potatoes, onions, and tomatoes. 
There are several types of bread; unleavened flat bread is typical. A popular dish in Yemen 
is saltah, a stew of lamb or chicken that is heavily spiced with fenugreek and other herbs. Tea is 
a common drink, and coffee is very popular. Alcoholic beverages are considered culturally and 
religiously inappropriate, though they are available.
Unquestionably the most important and distinctive social institution and form of recreation in 
Yemen is the khat party, or khat “chew.” This is especially true in the northern part of the coun-
try, but, since the slight increase in general prosperity in the 1970s, the use of khat has spread 
to virtually all levels of Yemeni society.
 At least half of all men, and a smaller number of women, attend khat chews (which usually 
are segregated by gender) with some regularity, and many do so on a daily basis. Khat chews 
usually begin in the early afternoon after the main meal of the day, and they often go on until 
the early evening. Much gets done at these pleasurable sessions: gossip is exchanged, serious 
matters are discussed and debated, political and business decisions are made, business is trans-
acted, disputes and grievances are settled, Yemeni history and lore are passed on, and music 
and poetry are played and recited.
To read the rest of the article go to : www.britannica.com
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»أعداٌء« نافسوا العرب عسكريًا لكن تأثروا عميقًا بثقافتهم 
وآدابهم وفنونهم

HISTORY & PLACES
تاريخ وأماكن  

النجايش.. امللك الحبيش الذي قدم املأوى  للمضطهدين من 
منارصي الرسولتعرض منارصو الرسول يف بداياِت البعثة النبوية 

ألخطاٍر وتهديداٍت شتى من ِقَبل َساداِت املجتمِع املكي، الذين رأوا 
يف انتشار الدعوة اإلسالمية أمراً خطرياً، يهّدُد استمرار سطوتهم 

ونفوذهم.
يف حدود العام الخامس من البعثة، زاد الضغط عليهم، 

واملستضعفني منهم عىل وجه الخصوص، درجة أن الرسول قد 
نصحهم بالهجرة إىل أرض الحبشة، ومما قاله لهم، بحسب ما 

يذكر ابن كثري يف كتابه »البداية والنهاية«: »لو خرجتم إىل أرض 
الحبشة؟ فإن بها ملكاً ال ُيظلم عنده أحد، وهي أرض صدٍق، حتى 

يجعَل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه”.
امللك الذي قصده الرسول يف خطابه، هو النجايش الذي تسميه 

املصادر اإلسالمية، ومنها سرية ابن هشام، أصحمة بن أبجر.
ورغم قلة ونُدرة املعلومات املتوافرة لدينا عن تلك الحقبة الزمنية، 

فبحسب سرية ابن هشام، إنَّ أصحمَة، املعروف بالنجايش، 
اللقب الذي ُيعرف به ملوك الحبشة وأكسوم، كان يعتنق الدين 
املسيحي، وملا وفد عليه املسلمون استقبلهم وأحسن وفادتهم.

وملا أرسلت قريش عمرو بن العاص لريدَّ معه هؤالء الهاربني، رفض 
النجايش بإرصار، ووفر للمسلمني سبَل حرّية التعبد واملعتقد، 

وأتاح لهم التنقل يف مملكته، ويتضُح ذلك من الروايات التي تبنيِّ 
أن بعض املسلمني قد زاروا الكنائس والبيع النرصانية، وبعٌض آخر 

ارتدَّ عن اإلسالم، ودخل يف املسيحية، مثل عبيد الله بن جحش.
وقد بالغت بعض املصادر يف تفسري كرم ملك الحبشة، ومنها 

»تاريخ الرسل وامللوك« البن جرير الطربي، حيث افرتضت أنَّ 
النجايش اعتنق اإلسالَم بعد حواٍر أجراه مع جعفر بن أبي طالب، 

وأنه أخفى إسالمه عن قومه، خوفاً من خروجهم عىل سلطانه.
مما أعطى هذه الفرضية املزيد من الزخم هو ما ذكرتْه بعُض 

الروايات أنَّ الرسوَل ملا بلغه موُت النجايش فيما بعد، أمر املسلمني 
أن يصلوا عليه صالة الغائب، ويذكر البخاري أن الرسول قال 

حينها »مات اليوم رجٌل صالح، فقوموا فصلوا عىل أخيكم 
أصحمة”.

فرّس الحديٌث بأكرث من طريقة، من بينها تفسري ابن حجر 
العسقالني أن النجايش قد أسلم قبل وفاته، بحسب ما جاء يف 

»فتح الباري يف رشح صحيح البخاري”.
ليو الثالث اإليسوري: تأثري الثقافة اإلسالمية يف معتقداته

كانت اإلمرباطورية البيزنطية التحدي األكرب أمام الطموحات 
العسكرية اإلسالمية نحو التوسع يف قارة أوروبا. الحديث 

املنسوب لرسول اإلسالم، عن احتالل القسطنطينية عاصمة 
البيزنطيني، يشري إىل  االهتمام املبكر باإلمرباطورية البيزنطية 

املدافعة عن البوابة الرشقية للعالم األوروبي.
يف العرص األموي، كانت سمة الرصاع العربي البيزنطي الغالبة، أنه 

رصاُع وجوٍد، بحيث ال يمكن ألحِد الطرفني أن يتقبل بقاء اآلخر 
بأيِّ حاٍل من األحوال.

تلك األوضاع السياسية والعسكرية الساخنة، ترافقت مع ظهوَر 
تأثرياٍت ثقافيٍة وفكرية متبادلة ما بني الطرفني، كان أهمها خالل 

ُحكِم اإلمرباطور البيزنطي ليو الثالث اإليسوري، الذي امتدَّ يف 
الفرتة، 717 - 741م.

دافَع ليو الثالث عن عاصمته ضد محاوالِت الغزو املتكررة التي قام 
بها الجيُش األموي بقيادة مسلمة بن عبد امللك بن مروان، وتأثر 
كثرياً بالثقافة والعادات العربية، نتيجًة لنشأته يف منطقة مرعش 

القريبة من دائرة الحضارة العربية اإلسالمية يف بالد الشام، 
والختالطه بشعوب املنطقة، الذين ارتبط بهم بعالقاٍت وديةٍّ ممتازة 

قُبيل تنصيبه كإمرباطور.
الفرتُة املبكرُة التي عاشها ليو قرب العرب، جعلته يفكر مثلما 

يفكرون، درجَة أنَّ معارصيه لقبونه بـ«ليو ذي العقلية اإلسالمية«، 
بحسب ما يذكر الدكتور محمد مريس الشيخ يف كتابه »تاريخ 

اإلمرباطورية البيزنطية”.
روجر الثاني، ملك صقلية الذي »نرَش العدل يف أهلها، وأقرّهم 

عىل أديانهم ورشائعهم”
لعَب البحر املتوسط أدواراً مهمة يف عملية التواصل الثقايف 

والفكري بني الدول املطلَِّة عىل شطآنه الطويلة، والتي كانت إما 
دوالً عربية عىل سواحله الجنوبية يف إفريقيا، أو دوالً أوربية عىل 

سواحله الشمالية.
من هنا فإن الجزر القابعة يف البحر املتوسط، قد حازت، إىل جانب 

أهميتها التجارية والعسكرية الهائلة، ثقالً مهماً يف ازدهار قيم 
التنوع والتسامح والتعايش املشرتك ما بني العرب وغري العرب.
يف صقلية، أكرب جزر البحر املتوسط، قامت يف القرن السادس 

الهجري/ الثاني عرش امليالدي، تجربٌة فريدة للتأكيِد عىل التنوع 
املستوعب الختالف الدين والثقافة، إبان فرتة حكم امللك النورماني 

روجر الثاني.
يف تلك الفرتة، استطاع روجر الثاني أن يتابع جهود والده روجر 

األول، يف هزيمة العرب وفرض سيطرته عىل جميع أنحاء صقلية، 
مع ذلك استبقى جميع مظاهر الحضارة اإلسالمية، ولم يعمد إىل 

تشويهها أو تخريبها كما قام أسالفه من قبل، بل إنه قام اقتدى 
باألخالق والسمات العربية يف بالطه امللكي.

فتلقب بـ«املعتز بالله«، ونقش بالعربية والالتينية عىل العملة، 
كما جعل أقرانه من ملوك أوروبا، يسمونه بـ«السلطان املُعمد« 

تشبيهاً له بحكام املسلمني، حسبما يذكر جوناثان ليونز يف كتابه 
»بيت الحكمة”.

روجر الثاني، أيضاً أقام العدل مع العرب من أهل الجزيرة، حيث 
أمر جنده بعدم التعرض لهم، وأنشأ لهم ديواناً للمظالم، ليقدم 

العرب شكاويهم فيه، وترفع إليه، فينظر يف أمورهم »وينصفهم ولو 
من ولده« كما يذكر ابن األثري يف كتابه »الكامل يف التاريخ”.

التسامح مع العرب، بلَغ أوجه عندما استضاف امللك الصقيل، 
الجغرايف العربي املسلم أبو عبد الله اإلدرييس يف بالطه، حيث 

أُنِتَج واحٌد من أهم املنجزات العلمية الجغرافية ذلك العرص، وهي 

خريطة العالم.
كل تلك التأثريات العربية يف البالط الصقيل، دفعت اإلدرييس 

لإلشادة بروجر، يف كتابه الشهري »نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق«، 
فقال عنه »وملا صار أمرها، أي صقلية، إليه واستقرَّ بها رسيُر 

ملكه، نرَش العدل يف أهلها، وأقرّهم عىل أديانهم ورشائعهم، وأمنهم 
يف أنفسهم وأموالهم وأهليهم وذراريهم، ثم أقام عىل ذلك مدة 

حياته إىل أن وافاه األجل املحتوم”.
فريدريك الثاني وصداقاته املتعددة مع الحكام العرب

إذا كان روجر الثاني ملك صقلية مثاالً يف العدل مع رعاياه من 
العرب، فإن حفيده فريدريك الثاني قد اشتهر بميله الشديد 

للثقافة اإلسالمية وصداقاته املتعددة بملوك العرب يف زمنه.
فريدريك الثاني، كان ملك صقلية وحاكم اإلمرباطورية الرومانية 

املقدسة، األمر الذي استتبع وقوَع صداٍم عنيٍف مع البابوية، 
بسبب رغبة الطرفني يف إحكام السيطرة عىل إيطاليا.

ُعرف فريدريك بإعجابه بالثقافة العربية، وحرصه عىل االقتباس 
منها، فُيذكر عنه استعانته بمساعدين من املسلمني فيما يخص 
طرق امللبس واملرشب واملأكل، كما قرب إليه العرب، وشجع رعاياه 

عىل ترجمة الكتب العربية، وكان نفسه يقرأُ ويرتجُم بعضها، 
ساعده يف ذلك إتقانه إيَّاها.

وتابع امللك الصقيل الخطَّ السيايس الذي رسمه جّده فيما 
يخص معاملة الرعايا املسلمني، حيث وفر لهم الحرية يف ممارسة 

شعائرهم الدينية وكفل لهم سائر الحقوق واالمتيازات.
فريدريك املحب لإلسالم دخل يف عالقة صداقٍة وطيدٍة مع 

السلطان الكامل األيوبي حاكم مرص، ويف 626هـ/ 1228م، وبعد 
مجموعة من السفارات املتبادلة بني الطرفني، وافق فريدريك عىل 
تقديم يد العون لصديقه األيوبي، ضد أعدائه من األمراء األيوبيني 

يف بالد الشام من جهة والدولة الخوارزمية من جهة أخرى، 
حسبما يذكر الدكتور رجب محمود إبراهيم يف كتابه »تاريخ 

الدولة األيوبية”.
ويذكر الدكتور قاسم عبده قاسم، يف كتابه »األيوبيون واملماليك«، 

أنه ويف العام نفسه قدم فريدريك مع قوٍة صغرية من فرسانه إىل 
املرشق، فيما عرف بعد ذلك بـ«الحملة الصليبية السادسة«، 

حيث وافق الكامل عىل تسليم بيت املقدس لإلمرباطور غري 
العربي، مساندًة له يف حربه ضد البابوية، ولتوطيد مركزه يف العالم 

املسيحي، خصوصاً وأن جميع الدول األوروبية كانت تنظر له 
بنفوٍر وكراهية، مليله وتأثره بطبيعة وعادات العرب.

ورغم األجواء السياسية الهادئة التي سارت فيها املحادثات 
واالتفاقات ما بني العاهلني، إال أن موجًة عاتيًة من الغضب 

الشعبي قامت يف البلدان العربية، عقب تسليم بيت املقدس 
لإلمرباطور، ويحدثنا ابن األثري يف كتابه الكامل، أن قسماً كبرياً من 

العرب قد وجه للكامل االتهامات بالخيانة والتقصري والخذالن، 
لكونه سلم تلك البقعة املقدسة.

ألفونسو العارش.. نقل شمس املعارف اإلسالمية إىل أوروبا
َب األمري القشتايل ألفونسو  عام 1252م، شاءت األقدار أن ُينَصَّ

العارش ملكاً عىل قشتالة، يف فرتٍة زمنيٍة صعبة، سادت بها 
التعصبات والتناحرات يف شتى أنحاء شبه الجزيرة األيبريية.

ألفونسو العارش، امللقَِّب بـ«الحكيم«، ُعرف بشغفه الشديد 
بالعلوم واآلداب واملعارف، وميله إىل الثقافة العربية اإلسالمية، 

بالشكل الذي دعا العديد من الباحثني لوصفِه بـ«أول املستعربني 
اإلسبان«، كما وصفه الباحث الدكتور دبلدي يف كتابه: امللك 

الحكيم، بـ«أول حكّام النهضة األوروبية«، وتساءلت الباحثة 
اإلسبانية الدكتورة ماريبل فريو يف إحدى دراساتها، إن كان 

بإمكاننا اعتبار ألفونسو العارش آخر امللوك املوحدين، يف إشارة إىل 
تبنّيه برنامج الحكم اإلسالمي يف األندلس. 

سرية ألفونسو الحكيم توضح الظروف املضطربة التي عاشتها 
األندلس يف القرن السابع الهجري/ الثالث عرش امليالدي، فعىل 
الصعيد السيايس، استمر امللك القشتايل الشاب يف حروبه ضد 

مملكة بني األحمر يف غرناطة، ممنياً نفسه باستكمال حروب 
االسرتداد التي بدأها أسالفه القدامى من لحظة استيالء العرب 

عىل السلطة يف األندلس، لذلك نجده يخوض حروباً رشسًة ضد 
املسلمني، ويستعيد من قبضتهم مدينتي قادس وقرطاجنة.

أما عىل الصعيد الثقايف، أُغرَِم ألفونسو بالثقافة اإلسالمية، بشكل 
لم يحدث مع ملوك إسبانيا، فقد سارع باستقدام العلماء املسلمني 

من شتى بقاع األندلس، وأغدق عليهم األموال وتعهدهم بالرعاية 
واالهتمام، ووظفهم يف مدرسة الرتجمة التي أنشأها يف طليطلة.

بحسب ما يذكر محمد عبد الله عنان يف كتابه »دولة اإلسالم 
يف األندلس«، من أهم الكتب العربية التي تُرجَمْت يف مدرسة 

طليطلة، القرآن الكريم، وكتاب كليلة ودمنة الذي اُقتبست منه 
قصُص ألف ليلٍة وليلة ذائعُة الصيت، إضافة إىل جزٍء كبرٍي من 

رشوحات الفيلسوف ابن رشد لكتب أرسطو، وبعِض مؤلفاِت 
ورسائل إخوان الصفا التي اُشتهر أمرها يف املرشق اإلسالمي.

كذلك استعان امللُك القشتايل بالعلماء العرب للتدريس يف 
جامعات مرسية وإشبيلية وسلمنقة، التي صارت يف عهده من 

أهم جامعات أوروبا، وكان طلبة العلم يقدمون إليها من كل حدٍب 
وصوب للدراسة والتعلم.

جهود ألفونسو الحكيم العلمية تضافرت مع تسامحه الديني 
وشغفه بالثقافة العربية، يف إحداث نهضة علمية كربى بإسبانيا، 

حيث صارت شبه الجزيرة الواقعة جنوب القارة، معرباً لنقل 
املعارف إىل أوروبا كلها، كما أصبحت اللغة اإلسبانية إحدى 

اللغات العلمية املميزة واملهمة للمرة األوىل يف تاريخها.
وبقيت حتى يومنا هذا آثار مادية وأدبية بديعة تشهد لسرية ملك 

إسبانيا الذي هام عشقاً يف ثقافة »أعدائه« من العرب املسلمني.

محمد يسري

شهدت الفرة التي أعقبت ظهور اإلسالم يف القرن السابع امليالدي، رصاعاً وتنافساً 
حامَين بن العرب وغر العرب، أو بن طموح التوسع من الجانب العربي وجانب شعوب 

أخرى، إن توخينا الدقة.
ورغم أن عجلة الحرب والتنافس، لم تكف عن الدوران حتى يومنا هذا، إال أنه، ويف 
أحياٍن كثرة، وجدنا أن التنافس السيايس ترافق لدى عدد من امللوك واألباطرة غر 
العرب، بميل لالقتداء بنظرائهم من الجانب العربي، حيث أثرت الثقافة العربية يف 

جوانِب شخصياتهم وتقاليدهم، بل ومن معتقداتهم وثقافتهم.

من مخطوطة الس كانتيجاس دي سانتا ماريا، أللفونسو العاشر

ألفونسو العارش.. 
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    HOT SPOT  نقطة ساخنة

وبالنظر إىل قيمة الرشكات الست املذكورة، نجد أنها تزيد عىل 20 % من 
حجم الناتج املحيل للواليات املتحدة األمريكية، الذي بلغ 20.4 تريليون 

دوالر وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدويل لعام 2018، بينما تستحوذ 
األسهم التكنولوجية عىل أكرث من %25 من قيمة مؤرش »إس أند بي 500« 

الذي يضم أكرب 500 رشكة مطروحة أسهمها يف وول سرتيت.
سيطرة قطاع التكنولوجيا عاملًيّا لم تتوقف عىل الرشكات، ولكنها ظهرت عىل 

مستوى األثرياء، فكما هو موضح يف قائمة بلومربج ألثرياء العالم سيطر 

رواد التكنولوجيا عىل القائمة، إذ حجزوا ستّة مقاعد من أول 10، برثوة 
بلغت نحو 500.8 مليار دوالر، وذلك يف 10 أغسطس الجاري، وهو ما يوضح 

أن القطاع بات يتحكم يف حجم هائل من األموال حول العالم.
وبالعودة إىل التساؤل: هل تشكل هذه الهيمنة خطورة عىل االقتصاد 
العاملي؟ من املؤكّد أنها تشكل خطورة كبرية، ولكن هذا األمر يف حالة 

حدوث فقاعة يف القطاع، فعندما ال تتسق تقييمات األسهم مع األداء 
األسايس لالقتصاد سواء األمريكي أو العاملي، فعاجاًل أم آجاًل سيعيد 

السوق تقييمات هذه األسهم، وهذا ال يحدث يف الغالب إال من خالل 
انفجار الفقاعة، ومن هنا تنشأ مخاوف االقتصاديني من أن األسواق قد 
تتجه إىل انعكاس مدمر يف مسارها، من شأنه أن يلقي بظالل قاتمة عىل 

النمو االقتصادي العاملي، ولكن هل اقرتب موعد انفجار الفقاعة؟ هذا ما 
سنوّضحه خالل السطور القادمة.

الصعود القوي والهبوط العنيف ليسا عالمة خير
غالًبا ما تكون سمة األسواق الهّشة التفاعل القوي مع األحداث صعوًدا 

وهبوطًا، وهو ما يجعلها أكرث عرضه لالنهيار، وذلك ألنها ال تعتمد 
عىل أسس اقتصادية ثابتة، هذا األمر مؤخرًا بات أهم ما يميز القطاع 

التكنولوجي، فنجاح هذه الرشكات ونمو أسهمها ال يقترص عىل نتائج الرشكة 
وفقط، ولكن الكثري من رشكات التكنولوجيا ال تتناسب نسب نمو أرباحها مع 

نسب نمو أسهمها.
وعندما نتحدث عن عدم التناسب بني الربح وقيمة السهم، فال شك أننا 

سنتحدث عن رشكة أمازون التي تجاوز سعر سهمها يف جلسة الخميس 9 
أغسطس )الجاري( مستوى 1900 دوالر للمرة األوىل عىل اإلطالق، وذلك يف 
الوقت الذي سجلت فيه أكرب أرباح فصلية يف تاريخها، بنحو 2.5 مليار دوالر 

يف الربع الثاني، لكن هذه األرباح لن يربح منها السهم الواحد سوى 5.07 
دوالر، وهي القيمة التي ال تتناسب مع قيمة السهم املرتفعة جًدا، وهو أمر 

دائًما ما يثري الجدل يف ظل القفزات املستمرة لسهم الرشكة الذي صعد من 
500 دوالر يف الربع األول من 2016، إىل 1900 دوالر يف الربع الثاني من 2018.

عىل الجانب اآلخر، نجد أن آبل التي تجاوزت الرتيليون دوالر، 
قد حققت 11.5 مليار دوالر صايف األرباح الفصلية، ووصلت أرباح السهم 

الواحد إىل 2.34 دوالر، يف حني أن قيمة السهم حالًيا نحو 207 دوالرات، وهو 
ما يوضح فارق الربح مقارنة مع قيمة السهم بالنسبة ألمازون وآبل، كما أن 

هناك فارقًا كبريًا عىل مستوى معدل التغري خالل عام، فبالنسبة ألمازون 
تغريت قيمة السهم عىل مدار عام بنسبة ارتفاع وصلت إىل نحو %95، بينما 

كانت نسبة التغري يف ما يخص آبل تمثل ارتفاًعا بنحو %32 فقط.
ما نريد أن نوضحه من خالل هذه األرقام هو مدى التذبذب واالختالف 
ما بني أداء وسعر السهم، باإلضافة إىل نسب الصعود غري املعقولة عىل 

مستوى رشكات قطاع التكنولوجيا بشكل عام، ناهيك عن أن املقارنة بني 
رشكات القطاع مع القطاعات األخرى ستوّضح مدى جنون حركة أسهم 

التكنولوجيا، ففي الوقت الذي نتحّدث عن مستوى صعود وصل إىل 95% 
بالنسبة ألمازون، نجد أن رشكة بريكشاير هاثاوي التي تعد سابع أكرب رشكة 

يف العالم بعد رشكات التكنولوجيا، واألوىل عاملًيّا يف حال استثناء قطاع 
التكنولوجيا، تختلف الحركة فيها تماًما عن هذا املعدل، إذ لم تصل النسبة 

إىل مستوى %18 عىل مدار العام املايض، وهذه الرشكة تمثّل قطاًعا اقتصادًيّا 

حقيقًيّا، وهو القطاع السلعي.
عىل كٍلّ من املعلوم اقتصادًيّا أن هذه تحركات الرسيعة ال تدل عىل أوضاع 

مستقرة، فكلما صعدت الرشكة برسعة يمكن أيًضا أن تنهار برسعة، وال يمكن 
أن ننىس »برتوتشاينا« الصينية التي وصلت قيمتها السوقية إىل تريليون 

دوالر عام 2007، إذ تضاعف السهم بنحو ثالث مرات تقريًبا يف جلسة 
واحدة، لكن لم يمر سوى عام واحد حتى هبطت القيمة السوقية للرشكة إىل 
أقل من 260 مليار دوالر بنهاية 2008، يف أكرب انهيار لرثوة املساهمني يف تاريخ 
أسواق املال العاملية، وهو أمر ال يجعلنا نتفاءل كثريًا بالصعود الكبري ألسهم 

رشكات التكنولوجيا، فغالًبا ما تتشابه األحداث يف عالم أسواق املال.

هبوط فيسبوك األخير وتراجع أمازون بفعل ترامب.. ماذا 
تعني هذه األحداث؟

خالل األشهر القليلة املاضية، وبعيًدا عن الصعود املستمر لرشكات 
التكنولوجيا؛ كان هناك حدثان يف غاية األهمية يجب أن نتوقّف أمامهما 

كثريًا لفهم كيف أصبح الوضع بالنسبة لهذه الرشكات العمالقة، الحدث 
األول كان يف الثالث من أبريل )نيسان( املايض، إذ تسّببت تغريدة للرئيس 
األمريكي، دونالد ترامب، عىل موقع »تويرت«، يف هبوط أسهم الرشكة بنسبة 

%8، وخسارتها نحو 60 مليار دوالر من قيمتها السوقية، حدث هذا األمر 
خالل دقائق بعد التغريدة، هذا الهبوط يعترب عنيفًا جًدا بالنسبة لرشكة هي 

ثاني أكرب رشكة يف العالم.
بالطبع استعادة الرشكة هذه الخسائر وعادت لتسجيل األرباح، لكن ما 

يكشف عنه هذا الحدث هو التفاعل الكبري من الرشكة مع تويتة عىل موقع 
التواصل االجتماعي »تويرت«، وهو بالطبع ما يكشف عن هشاشة واضحة 

بالرشكة، ومع خرب أكرث عنفًا قد تفقد الرشكة الكثري من قيمتها.
الحدث الثاني كان يف 26  يوليو )تموز( املايض، عندما سجلت فيسبوك 

الخسارة األكرب يف تاريخ وول سرتيت )البورصة األمريكية( بالنسبة لرشكة 
واحدة يف يوم واحد، عندما فقدت نحو 119 مليار دوالر، بعد تراجع سهم 

الرشكة بواقع %19 مع افتتاح التداول. لم تكن هذه الخسائر بسبب انهيار 
مفاجئ، أو أي سبب يمكن اعتباره مقنًعا لهذا الهبوط الحاد، فالرتاجع 

جاء بعد أن خفض كبار مسؤويل الرشكة هوامش الربح إىل %44 يف الربع 
الثاني، من %47 قبل عام، وذلك يف ظل اإلنفاق عىل األمن ومبادرات إلقناع 

مستخدميها بأنها تحمي خصوصيتهم.
ويف الواقع هذا الرتاجع الكبري جاءت أمامه عالمات استفهام كثرية، ففي 

الوقت التي كانت الرشكة فيه أمام فضيحة الخصوصية املرتبطة بملف رشكة 
كامربيدج أناليتيكا، والحديث عن ترسيب بيانات املاليني، وسط تحقيقات 

أوروبية وأمريكية، لم تشهد الرشكة مثل هذا الهبوط العنيف.
هبوط فيسبوك لم يكن وحيًدا، فقد تراجعت أكرب ثماني رشكات للتكنولوجيا 

يف أمريكا خالل ثالثة أيام عمل ما بني )30-26( يوليو، نحو 400 مليار 
دوالر، وذلك يف إشارة إىل الهشاشة الكبرية التي يعاني منها القطاع، ويجعله 

عرضه لالنهيار يف حال كانت هناك أحداث قوية.

اآلن وما قبل فقاعة »دوت كوم«.. أوجه الشبه
وبالعودة إىل الحديث عن الفقاعة وإمكانية انفجارها قريًبا، بالطبع يجب 
أن نتحدث عن فقاعة »دوت كوم« التي انفجرت عام 2000. الفرتة الحالية 

هل اقترب انفجار فقاعة التكنولوجيا 
وانهيار اقتصاد العالم؟

كتابة وتحرير : أحمد طلب

قيمــة »آبــل« الســوقّية تصــل إىل تريليــون دوالر، و»أمــازون« تقــرب مــن الرقــم نفســه، و»مايكروســوفت« ال تبتعــد كثــرًا، و»فيســبوك« مــا زالــت تحــاول، تلــك هــي أكــرب 
أربــع رشكات تكنولوجيــا يف العالــم، أو يمكــن القــول إنهــا الــرشكات التــي تهيمــن عــى اقتصــاد العالــم. والهيمنــة ال تتوقــف بالطبــع عــى الــرشكات األربــع املذكــورة، لكــن 

بحســب بيانــات صــادرة عــن بلومــربج و»Pwc« حــول أكــرب 100 مؤسســة عامليــة مــن ناحيــة القيمــة الســوقية، فــإن قطــاع التكنولوجيــا هــو القطــاع االقتصــادي األكــرب.
ــة  ــزات متتالي ــّجل قف ــية، ويس ــام القياس ــم األرق ــات يحّط ــرة ب ــنوات األخ ــالل الس ــاع خ ــن القط ــة، لك ــدة اللحظ ــت ولي ــه ليس ــي وتضخم ــاع التكنولوج ــو القط ــرة نم فك
تصيــب الجميــع بالذهــول، فبعيــًدا عــن أن الــرشكات باتــت تســيطر ســيطرة شــبه كاملــة عــى تحــرّكات األمــوال حــول العالــم، ســواء باالمتــالك أو التوجيــه عــرب املنصــات 
ــاد  ــى االقتص ــورة ع ــة خط ــذه الهيمن ــكّل ه ــل تش ــه، فه ــي بأكمل ــايل العامل ــام امل ــم، والنظ ــاء العال ــة أثري ــم قائم ــن رس ــؤول ع ــو املس ــاع ه ــا القط ــح أيًض ــة، أصب اإللكروني

العاملــي؟
ــا، فبالنســبة للــرشكات نجــد ســيطرة شــبه كاملــة عــى قائمــة الــرشكات  قبــل اإلجابــة عــن هــذا الســؤال، لــرى أواًل إىل أي مــدى وصلــت ســيطرة قطــاع التكنولوجيــا عاملًيّ
ــا مــن حيــث القيمــة الســوقية. كمــا هــو موضــح يف القائمــة التاليــة، فــإن رشكات التكنولوجيــا تســيطر عــى املراكــز الســت األوىل، بقيمــة ســوقية وصلــت إىل  األعــى عاملًيّ
4262.6 مليــار دوالر، وذلــك يف 11 مايــو )أيــار( املــايض، لكــن وبحلــول الثانــي مــن أغســطس )آب( الجــاري بعــد أن تجــاوزت آبــل حاجــز الريليــون دوالر؛ وصلــت قيمــة 
الــرشكات الســت نفســها إىل 4554.37 مليــار دوالر، وهــو مــا يوضــح النمــو الكبــر التــي شــهدته هــذه الــرشكات خــالل أقــل مــن ثالثــة أشــهر، وذلــك بالرغــم مــن الهبــوط الذي 

تعرضــت لــه فيســبوك مؤخــرًا.

قائمة الرشكات األعى عاملًيّا من حيث القيمة السوقية

قائمة بلومربج ألثرياء العالم 
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    HOT SPOT  نقطة ساخنة

تشبه كثريًا مرحلة ما قبل انفجار فقاعة »دوت كوم«؛ إذ اتّسمت أواخر 
التسعينيات باالرتفاع الرسيع لسوق األسهم يف استثمارات رشكات 

اإلنرتنت، إذ بدأت وسائل اإلعالم تروج ملصطلح »االقتصاد الجديد«، 
وكان املستثمرون متحمسني لضخ أموالهم يف أي رشكة تندرج تحت 

صناعة الـ»دوت كوم« عىل أمل جني الربح الرسيع.
لم تكن هذه االرتفاعات أليام، بل استمرت شهورًا حتى تكوّنت فقاعة 

ضخمة وصلت إىل أعىل مستوياتها يف مارس )آذار( عام 2000، عندما 
بلغت قيمة مؤرش ناسداك 5048 نقطة، وهي أقىص قيمة بلغها خالل 

األزمة، ولكن بدأ الوضع يتغري حينها، إذ باتت رشكات الـ»دوت كوم« 
تعاني من ضائقة مالية، وفقدت سوق األسهم %10 من قيمتها، 

يف غضون أسابيع قليلة، وبحلول عام 2001 انهارت معظم رشكات 
التكنولوجيا، وخرس املتعاملون يف السوق نحو تريليون دوالر، وقبل 

حدوث االنهيار، كانت القيمة السوقية ألسهم رشكات التكنولوجيا 
تتجاوز 1.4 تريليون دوالر، وعند انتهاء االنهيار تراجعت إىل نحو 400 

مليار دوالر.
اآلن، وبالرغم من أن هناك اختالفًا كبريًا بني عام 2000 واليوم، إال أن 
ما يحدث اآلن كما هو موضح يف السطور السابقة،يشري إىل أنه ربما 

هناك فقاعة جديدة تتكون، وربما يكون انفجارها قريًبا، لكن االختالف 
اآلن سيكون أّن انفجار الفقاعة لن يرض قطاع التكنولوجيا فقط، ولكن 

سيكون التأثري يف النظام املايل العاملي بأكمله، وهو ما يهدد االقتصاد 
العاملي، فقيم رشكات التكنولوجيا تضاعفت خالل الفرتة املاضية، 

واستحوذت عىل النسبة األكرب من التداوالت اليومية بالنظام املايل.
وكما يؤكد تقرير سابق لوكالة »بلومربج« االقتصادية، أن السبب يف 

األزمة املالية املقبلة، ستكون رشكات التكنولوجيا املالية، إذ إنها تسببت 
يف بيئة مواتية لعدم االستقرار والتعطيل، فهي أكرث عرضة للصدمات 

السلبية الرسيعة، وعىل خوارزميات حاسوبية معقدة يف كثري من 
وظائفها األساسية، فأصبح من الصعب عىل الغرباء الحصول عىل 

صورة واضحة حول املخاطر واملنافع.
إضافة إىل أن القطاع معروف بطبيعته غري املستقرة، فعىل سبيل املثال 

من املمكن يف أي لحظة أن يظهر منتج أفضل بقليل من املنتج الذي 
تعرضه رشكة تكنولوجيا ما، وهو ما قد يهدد بقاء الرشكة األخرى، فقبل 

2008، إبان األزمة املالية العاملية كانت رشكة نوكيا تستحوذ عىل 45% 
من سوق الهواتف الذكية، وذلك قبل عام من طرح جاهز آبل الشهري 

»أيفون« الذي قاد الرشكة اآلن لرتبعها عىل عرش الرشكات األكرب يف 
العالم.

المصادر
 	The Next Crisis Will Start in Silicon Valley
 	Facebook‘s market value plunges 19% in one day
 	 The 100 largest companies in the world by market value in 2018

))in billion U.S. dollars
 	Bloomberg Billionaires Index
3.6 تريليون دوالر القيمة السوقية ألكرب 4 رشكات يف العالم .. »أبل« 	 

و»أمازون« يف الصدارة
رشكات التكنولوجيا العمالقة .. هيمنة عىل األسواق أم خدمة 	 

للمستهلكني؟
هل ستتسبب الرشكات التكنولوجية بفقاعة اقتصادية جديدة؟	 
ما مدى خطورة سطوة التكنولوجيا عىل األسواق؟	 
رشكات التكنولوجيا تهيمن عىل األسواق األمريكية	 
هل تنفجر فقاعة »دوت كوم« جديدة؟	 
يف 3 أيام .. عمالقة التكنولوجيا يف أمريكا تخرس 400 مليار دوالر	 
سهم »أمازون« يتجاوز 1900 دوالر للمرة األوىل عىل اإلطالق	 
11.5 مليار دوالر أرباح أبل خالل 3 أشهر	 
أرباح أمازون تفوق التوقعات	 
)AMZN( رشكة أمازون دوت كوم	 
)AAPL( رشكة آبل	 
)BRKb( بريكشاير هاثاوي	 
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سيطرة 
قطاع التكنولوجيا 

ا لم تتوقف على  عالميًّ
الشركات، ولكنها ظهرت على 

مستوى األثرياء، فكما هو موضح 
في قائمة بلومبرج ألثرياء العالم سيطر 

رواد التكنولوجيا على القائمة، إذ حجزوا سّتة 
مقاعد من أول 10، بثروة بلغت 

نحو 500.8 مليار دوالر، 
وذلك في 10 أغسطس 

الجاري،



الرضاعة الطبيعية هدية ثمينة 
تقدمها األم لطفلها، 

تعرفي على فوائدها!
الرضاعة الطبيعية هدية ثمينة تقدمها األم لطفلها لتبني بها مناعته، 

وتدعم نموه بالشكل املثايل والصحيح، وهي وسيلة رائعة لالتصال 
مع الطفل ومنحه الشعور بالحنان والدفء إضافًة إىل القيم 

الغذائية والفائدة املوجودة يف حليب األم، ويف هذا املقال نقدم لكم 
مجموعة من الفوائد حول الرضاعة الطبيعية:

1 - حليب األم يحتوي عى الكثر من املضادات 
الحيوية:

يحتوي حليب األم عىل مضادات تقي الطفل من 
الحساسية والكثري من األمراض التي يعاني منها 

املواليد الجدد كالتهاب األذن وهجمات اإلسهال 
واإلمساك املزعجة.

2 - تساعد عى فقدان الوزن:

إنها الطريقة الطبيعية التي تفقد األم وزنها 
املكتسب أثناء الحمل حيث تساعد 

الرضاعة الطبيعية الرحم واملعدة عىل 
العودة إىل الحجم الطبيعي. كما أنها 
تساعد الجسم عىل العودة إىل وضعة 

كما كان قبل الحمل.

3 - صعبة بالبداية:

عىل الرغم من أنه من الطبيعي جداً أن 
يبدأ الطفل بالرضاعة فوراً بعد فرتة وجيزة 
من وضعه بقرب ثدي أمه إال أن األمر ليس 

سهالً يف حال كان الطفل متعباً وال يقوى عىل امتصاص 
الحليب بسهولة. كما يمكن أن تواجه األم بعض اآلالم ولذلك فإن الرضاعة الطبيعية لن 

تكون سهلة يف البداية ولكنها ستكون ممتعة ومهمة جداً لك ولطفلك فيما بعد خاصًة عندما تالحظني نمو طفلك وتطوره 
برسعة.

4 - توفر الكثر من املال:

إن أغذية وحليب األطفال مكلفة جداً إذا ما فكرت باألمر خاصًة أن لديك بديل طبيعي صحي أكرث يحتوي عىل جميع احتياجات الطفل 
للنمو بصحة جيدة. كما يمكنك استثمار وتوفري األموال التي ستنفقينها عىل حليب الطفل ملستقبل أفضل له.

5 - صحتك وصحة طفلك:

بما أنك مصدر تغذية وصحة طفلك إذاً البد و أن تتناويل الطعام الصحي قدر اإلمكان والتأكد دائماً من أنك ال تعانني من أي نقص يف 
الفيتامينات أو املعادن مع البقاء بعيداً عن التدخني والكحول حتى تضمني حصول الطفل عىل أفضل حليب مغذي له.

 6 - مدة الرضاعة الطبيعية:
من الرضوري جداً أن تقومي بإرضاع طفلك بشكل كامل طيلة األشهر الستة األوىل بعد والدته عىل األقل. كما أن منظمة الصحة العاملية 

تويص وتؤكد دائماً عىل ذلك ويفضل أن تبدأ الرضاعة الطبيعية يف غضون ساعة من الوالدة واحريص عىل تناول األطعمة الصحية والتأكد 
من أن الحليب متوفر لديك دائماً ألن طفلك سيكون جائعاً جداً يف األشهر األوىل وربما سيطلب الطعام يف كل وقت.

10 Healthy Breakfast 
Ideas to Help your Kids 
Do Well in School
written by Nicole Flanagan

In our house, the look of pure joy when my kids discover that we have 
made “special breakfast,” as they call it, is similar to the look when they 
realize that summer vacation is quickly approaching.  Just knowing 
that we took breakfast up a notch from the ordinary helps start the 
positive momentum leading to an all-around great day. 
Why is breakfast important? Breakfast is the meal that fuels the 
beginning of the school day.  After a rejuvenating night of sleep, 
the brain and body need fuel to operate.  Studies have shown 
that kids who eat breakfast perform better academically than 
kids who don’t. 
And what’s the best way to get the engine revved up and 
the body and brain ready to soar?  Whole grains, fiber and 
protein.  Why whole grains and not sugary cereal or a packaged 
pastry?  Sugary cereals and refined grains cause a quick rise in 
blood sugar levels, which drop quickly.  This can leave your child 
feeling hungry, cranky, and/or sleepy. Whole grains are absorbed 
by the body more slowly so that you don’t get a blood sugar 
spike, and they, along with fiber and protein, are more likely 
to keep your child’s belly feeling happy until snack time or 
lunch.
So, what are some “power” breakfasts that you can serve to 
your hungry kiddos?
· Quick scrambled eggs with a side of toast and fruit.  Your kids 
will think you slaved over the stove making a hot breakfast, but it will 
be our little secret.  Get these eggs done in less than two minutes while 
knowing you’re helping your child get a great start to the day.
· Egg on an English muffin  This is such a great breakfast.  We use a whole wheat 
English muffin.  My kids love it, and the eggs can be made in advance and warmed.  
You can add any desired topping too.  Two of my kids love cheese on their eggs, 
and one child just wants the egg without the muffin.  You can serve it so many 
ways, and you can add a side of fruit.  And it doubles as a great lunch.  My kids like 
it cold and sent to school for a special lunch!
Another similar egg breakfast is a veggie egg muffin.   It’s another make ahead 
nutrition-packed item that you can grab and go.
· Egg on an English muffin  This is such a great breakfast.  We use a whole wheat 
English muffin.  My kids love it, and the eggs can be made in advance and warmed.  
You can add any desired topping too.  Two of my kids love cheese on their eggs, 
and one child just wants the egg without the muffin.  You can serve it so many 
ways, and you can add a side of fruit.  And it doubles as a great lunch.  My kids like 
it cold and sent to school for a special lunch!
· Another similar egg breakfast is a veggie egg muffin.   It’s another make ahead 
nutrition-packed item that you can grab and go.
To read the rest of the article go 
to : www.superhealthykids.
com على ماذا يجب أن يحتوي الفطور الصباحي 

لطالب المدارس؟
تعد وجبة الفطور هي الوجبة األهم خالل اليوم، وكما يقول املثل: افطر ملكاً، وتغذى وزيراً، وتعش فقرياً.

يحتاج طالب املدارس إىل الطاقة للقيام بنشاطاته اليومية املختلفة، ويتم الحصول عىل هذه الطاقة عن طريق تناول 
الطعام، وغالباً يتناول الطالب ما يعادل ثالث وجبات يومياً تتكون من الفطور والغداء والعشاء، والتي تحتوي 

عىل مختلف أنواع العنارص الغذائية املهمة مثل:
1 - النشويات: يفضل أن تكون نشويات معقدة مثل الخبز ويمكن أختيار الخبز األسمر وحبوب االفطار 

الكاملة والشوفان.
2 - كوب من الحليب او اللنب .

3 - الخضار و الفواكه: يمكن إضافة حبة من الفاكهة إىل وجبة االفطار مثالً حبة موز أو حبة تفاح ، ولألطفال 
الذين ال يحبون الخضار يمكن إضافتها إىل الساندويش مثالً رشائح من الخيار أو البندورة أو الخس املفروم أو 

جزر مربوش للساندويش.
4 - يفضل تجنب تناول الحلويات و السكريات خالل وجبة اإلفطار فهي ال تمد الجسم بالطاقة الالزمة 

لفرتة أطول و عند استبدالها بوجبة صحية فإن مستوى السكر بالدم سوف يرتفع تدريجياً و بالتايل يمد الدماغ 
بالطاقة الالزمة.

    Maternity أمومة
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Eve حواء

كتابة وتحرير  : محمد عمران
 العالقة بن الرجل واملرأة معقدة وتحتاج إىل الكثر من الطرق لكي تفك هذا 

التعقيد وبناء حياة زوجية سعيدة وناجحة.
 كل امرأة ترغب بأن يلتزم زوجها بقواعدها ليس من باب التحكم أو السيطرة 
عليه، بل ألنها تتحمل الكثر من مسؤوليات املنزل، وتقع عى عاتقها مهامه 

بصورة كبرة، مما يجعلها تبحث عن الطرق الغر مبارشة لجعل الزوج يشارك 
مسؤوليتها واتباع عاداتها وقواعدها بكل حب وسعادة. ولذلك، حرصنا أن 

يكون هذا هو موضوعنا اليوم من خالل هذا املقال الذي نتطرق من خالله إىل 
أهم الطرق التي يمكنِك االلتزام بها سيدتي الزوجة لكي تعودين زوجك عى 

قواعدِك وعاداتِك وتطبيق املثل الشعبي الشهر »جوزك عى ما تعوديه”.

 اختيار الوقت المناسب للحديث مع الزوج
اىل كل زوجة ترغب يف تغيري طباع زوجها واتباع قواعدها فعليها أن تختار الوقت املناسب 

للحديث مع الزوج، أي عندما تكون حالته املزاجية جيدة جًدا حتى يستمع إليِك برتكيز 
ويتقبل كلماتك بكل حب، وابتعدي تماًما عن الوقت الذي يرغب فيه بالنوم أو الطعام، أو 
إذا كان غاضًبا أو يسء املزاج، كما عليِك أن تختاري عزيزتي املكان املناسب واملريح الذي 

ال يسبب تشتت لالنتباه أثناء التحدث مع الزوج، فعليِك التخيل تماًما عن التحدث معه 
يف الهواتف املحمولة أو أمام التلفاز أو حتى يف وجود األطفال.

 ال تلجئي للنصح واألوامر المباشرة
لكي تتمكني من تغيري طباع زوجك السيئة وإقناعه بعاداتك ومشاركة مسؤولياتك، 
فاحذري من توجيه نصائحك وأوامرك بشكل مبارش معه، ألن هذه الطريقة قد تأتي 

بنتيجة عكسية ولن يستمع إليك الزوج، بل بالعكس فإنه سوف يزداد من العناد وعدم 
سماع نصائحِك عىل اإلطالق، فإذا كنِت ترغبني بتعويده عىل عاداتك وقواعدك فيجب أن 

تتحيل بالذكاء وإقناعه بطريقة غري مبارشة بأهمية العادات واألمور التي ترغبني باتباعها، 
واستخدمي أساليب غري مبارشة وال تتبعي النصائح املبارشة أو املحارضات األخالقية.

 ابدأي باألمور الصغيرة
يف البداية عزيزتي عليِك بالبدء بوضع العادات والقواعد الخاصة بمنزلك باألمور 

البسيطة، وال تبدئي أبًدا بوضع عادات أو اتخاذ قرارات كبرية بشكل مبارش. وذلك، منًعا 
ملواجهتها بالرفض أو التمرد من قبل الزوج، فعليِك مثال تعويده عىل اتباع األمور واألشياء 

البسيطة التي ال تعني للزوج أي اهتمام مثال أن يضع زوجك مالبسه يف دوالبه بعد 

الرجوع من عمله، أو وضع الجوارب يف الحذاء 
أو وضع الحذاء يف مكانه وغريها من األشياء 

البسيطة، هذا مع تذكري الزوج بشكل دائم بأنه 
يمثل قدوة حسنة ألطفاله وأنهم يتبعونه يف 

كل يشء يقوم به، فهذا بحفظ ويشجع الزوج 
بشكل أكرب.

 اجعلي طلباتِك مقبولة
 عليِك أن تتخذي حذرك سيدتي يف طلباتك 
ويجب أن تكون مقبولة ومنطقية فال يمكنِك 

تغيري عادات زوجك جميعها الصغرية والكبرية، 
واعلمي انكما تعيشان يف منزل واحد والغرض 

من تغيري عاداته وتعويده عىل قواعدِك 
وعاداتك هو الحصول عىل حياة هادئة مريحة لكما 

وألطفالكما، وليس فرض سيطرة أحد الطرفني عىل 
الطرف اآلخر. لذلك، ابتعدي تماًما عن محاولة تغيري 

عادات أصيلة يف زوجك يؤمن بها ألنها ظلت معه 
طوال حياته، وذلك حتى ال يشعر بالصدمة والغضب 

منك.

 التركيز على إيجابيات زوجك
لكي تنجحي يف إقناع زوجك بأمورك وقواعدك فعليك 

اوالً بالرتكيز عىل ايجابياته والتفكري يف صفاته اإليجابية 
التي يمتلكها والتي لم تنتبهي اليها، مثل ايجابياته الجذابة 

التي يحملها سواء كان يف مظهره أو معاملته أو مواهبه ومهاراته 
وانشطته التل يمتلكها أو حتى يف نجاحاته يف عمله، ثم عليك تذكريه واملدح 

بها والرتكيز عليها بقدر املستطاع، فهذا يجعل الزوج يتقبل نصائحك ويحفزه من اظهار 
سماته اإليجابية األخرى.

 تغيري أنت أيًضا من أجل زوجك
من أهم الطرق التي تساعدِك سيدتي يف تغيري طباع زوجك وسماع نصائحك 

واتباع قواعدك هي أن تقومي بتغيري عاداتك السيئة التي تتسبب يف 

غضب الزوج منك. لذلك، عليِك بالتخيل عن األمور والعادات والصفات التي تغضب 
زوجك والعمل عىل تغيريها، وذلك من أجل تحسني العالقة الزوجية بينكما، وذلك لكي 

يتقبل منك النقد والنصيحة بتغيري صفاته السيئة هو اآلخر.

كيف تعّودين زوجك على قواعدك؟

How To Live A Happy Life:
10 THINGS TO SAY YES TO 
STARTING TODAY
by HENRIK EDBERG 
“Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in 
your way of thinking.” 
Marcus Aurelius
“Most people are about as happy as they make up their minds to 
be.” 
Abraham Lincoln
“If you want happiness for an hour — take a nap. 
If you want happiness for a day — go fishing. 
If you want happiness for a year — inherit a fortune. 
If you want happiness for a lifetime — help someone else.”
Chinese Proverb
Saying no is often the easier way out.
When you say no you can safely stay within your comfort zone. You 
don’t have to fear failing or being rejected. The scary unknown and 
sometimes difficult change can be avoided.
But if you say yes your life can expand and deepen. The yes allows 
you to open up your life to more happiness.
Today I would like to share 10 things that I have said yes to and that 
have helped me to become happier in my life.
Pick one of these that resonate the most with you and focus on 
making it a part of your life.
1. Being imperfect.
Trying to be perfect is setting the bar too high. It will be impossible 
to reach. And so you’ll lower your self-esteem. You may not feel 
very happy about how things are going in your life. Even though 
they might be going very well indeed.
Perfectionism is mindset that eats at you and your happiness. 
Saying yes to being imperfect can turn that around.
How to do it:
 Realize the costs of buying into myths of perfection. By watching 
too many movies, listening to too many songs and just taking in 
what the world is telling you it is very easy to be lulled into dreams 
of perfection. It sounds so good and wonderful and you want it. 
But in real life it clashes with reality and it can harm or possibly 

lead you to end relationships, jobs, projects etc. just because your 
expectations are out of this world. I find it very helpful to remind 
myself of this simple fact.
Go for good enough. Aiming for perfection usually winds up in a 
project or something else very slowly or never being finished. So 
go for good enough instead. Don’t use it as an excuse to slack off. 
But simply realize that there is something called good enough and 
when you are there then you are finished with whatever you are 
doing.
2. Being you.
Not being able to be yourself, always trying to change for others or 
censoring yourself don’t feel good at all. It makes life feel so small 
and limited.
So how can you be yourself? Your environment plays a huge part.
How to do it:
Supportive people. Spend more time with the people who 
support your dreams, values and you. Or are at least neutral. And 
spend less time with people who always criticize you or you simply 
aren’t a good fit for.
Supportive and life-expanding influences outside of your everyday 
life. Change your environment not only close to you. Go further 
and spend more time with sources of information that supports 
your dreams and can give you information that expands and makes 
your life happier and more exciting. Find support from people you 
have never met via books, movies, blogs, forums and music. And 
spend less time with negative and limiting influences.
To read the rest of the article go to :  www.positivityblog.com

قاعدة عن فن قبول االختالف 
والتعايش اإليجابي بين البشر

 تعرفوا عىل األفكار من أجل التعايش اإليجابي:
 1 - أنا لسُت أنت

 2 - ليس رشطاً أن تقتنع بما أقتنع به
 3 - ليس من الرضورة أن ترى ما أرى
 4 - االختالف يشء طبيعي يف الحياة

 5 - يستحيل أن ترى بزاوية 360°
  6 - معرفة الناس للتعايش معهم ال لتغيريهم

 7 - إختالف أنماط الناس إيجابي وتكاميل
 8 - ما تصلح له أنت قد ال أصلح له أنا

 9 - املوقف والحدث ُيغرّي نمط الناس
 10 - فهمي لك ال يعني القناعة بما تقول

 11 - ما ُيزعجك ممكن أال يزعجني
 12 - الحوار لإلقناع وليس لإللزام
 13 - ساعدني عىل توضيح رأيي

 14 - ال تقف عند ألفاظي وافهم مقصدي
 15 - ال تحكم عيل من لفظ أو سلوك عابر

 16 - ال تتصيد عرثاتي
 17 - ال تمارس عيل دور األستاذ

 18 - ساعدني أن أفهم وجهة نظرك
 19 - اقبلني كما أنا حتى أقبلك كما أنت

 20 - ال يتفاعل اإلنسان إال مع املختلف عنه
 21 - إختالف األلوان ُيعطي جماالً للّوحة

 22 - عاملني بما تحب أن أعاملك به
 23 - فاعلية يديك تكمن باختالفهما وتقابلهما

 24 - الحياة تقوم عىل الثنائية والزوجية
 25 - أنت جزء من كُّل يف منظومة الحياة

 26 - لعبة كرة القدم تكون بفريقني مختلفني
 27 - االختالف استقالل ضمن املنظومة

 -28 أبنك ليس أنت وزمانه ليس زمانك
-29 زوجتك أو زوجك وجه مقابل وليس مطابقاً لك 

 كاليدين
 30 - لو أن الناس بفكر واحد لقتل اإلبداع

 31 - إن كرثة الضوابط تشل حركة اإلنسان
 32 - الناس بحاجة للتقدير والتحفيز والشكر

 33 - ال تُبخس عمل اآلخرين
 34 - إبحث عن صوابي فالخطأ مني طبيعي

 35 - انظر للجانب اإليجابي يف شخصيتي
36 - ليكن شعارك وقناعتك يف الحياة : يغلب عىل الناس 

 الخري والحب والطيبة
 37 - ابتسم وانظر للناس باحرتام وتقدير

 38 - أنا عاجز من دونك
 39 - لوال أنك مختلف ملا كنت أنا مختلف

 40 - ال يخلو إنسان من حاجة وضعف
 41 - لوال حاجتي وضعفي ملا نجحت أنت

 42 - أنا ال أرى وجهي لكنك أنت تراه
 43 - إن حميت ظهري أنا أحمي ظهرك

 44 - أنا وأنت ننجز العمل برسعة وبأقل جهد
 45 - الحياة تتسع يل أنا وأنت وغرينا

 46 - ما يوجد يكفي الجميع
 47 - ال تستطيع أن تأكل أكرث من ملء معدتك

 48 - كما لك حق فلغريك حق
 49 - يمكنك أن تغري نفسك وال يمكنك أن تغريني.

50 - تقبل اختالف اآلخر وطّور نفسك
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الربتقال يعمل عىل تحفيز املادتني املسئولني عن املزاج الجيد
التونة والسلمون والرسدين واألنشوجة:

تزخر كل أنواع األسماك الدهنية بأحماض أوميجا ٣ الرضورية للتوازن 
العصبي، وأظهرت الدراسات أن حصول نقٍص يف أحد أنواع هذه 

األحماض قد يسبب تقلباٍت يف املزاج، أو يؤدي ربما إىل 
االكتئاب، لذا يويص األطباء واختصاصيو التغذية 

برضورة تناول السمك الدهني مرتني عىل األقل 
كل أسبوع، أو االستعاضة عنه بملعقتّي طعام 

يومياً من زيت الصويا أو الجوز، أو تناول أقراص 
زيت السمك املتوافرة يف الصيدليات.

•اللوز والفاصولياء البيضاء والفستق 
والحمص:

قد تكون الخضار والفاكهة املجففة األطعمة األكرث 
غنى باملاغنسيوم, وكلما شعر الجسم بالتوتر استهلك 
املزيد من املاغنسيوم ، وكلما تضاءل مقداره يف الجسم، 

شعر الشخص باملزيد من القلق والتوتر! من هنا، يويص األطباء بتناول 
٢٥ إىل ٣٠ جراماً من اللوز أو الفستق الحلبي أو الكاجو أو املوز 

املجفف كل يوم. وال بد أيضاً من رشب املاء الغنية باملاغنسيوم لتزويد 
الجسم بكل احتياجاته.

 •الحمضيات والكرنب:
تزخر الحمضيات، مثل الربتقال والليمون ، والقرنبيط والكرنب 

بالفيتامني C، علماً أن الفيتامني C يعمل عىل تحفيز املاديتني 
املسئولني عن املزاج الجيد، تناويل خالل اإلفطار كوباً كبرياً 

من كوكتيل الحمضيات، وأضيفي عصري الليمون إىل كل 
أطباق السلطة واألسماك، وأكرثي من تناول الكيوي 

واملانجو والسبانخ 
والشمار والكرنب.

BEAUTY & HEALTH
صحتك وجمالك

Vahdaneh Vahid
Bloating and constipation can ruin your day by 
making you feel sluggish and uncomfortable. 
One strong factor leading to this ailment is 
a general lack of movement, which means 
blood cannot be pumped around our bodies 
effectively, and poor diet choices which see our 
small intestines become inflamed.
Movement, breathing and stretching all are 
key elements to help with digestive issues and 
improve your bowl movements.
Tip 1. Squat
The deep squat position is used in many 
traditions and cultures while defecting as it is 
a more natural position that opens the anal 
sphincter and moves the body’s plumbing into 
proper alignment.
Step 1: Stand with your feet pointing straight-
forward, hip’s width apart.
Step 2: Bend your elbows at 90 degrees and 
pull back your shoulder blades.
Step 3: Slowly bend down trying to sit your 
weight back into your heels.
A good tip is to keep your toes lifted off the 
floor throughout the exercise, which allows 
you to target your butt and the back of your 
legs.
It is ok to allow the knees to come forward 
slightly past your ankles but the key point 
isthat you feel the burn in your butt and back 
of your legs rather than just at the front of 
your thighs
Step 4: Keep your chest lifted and upright and 
your shoulder blades retracted throughout.
Step 5: As you reach the bottom phase, squat 
at a 90 degrees (or slightly less if you’re a 
beginner and lack flexibility).
Step 6: Now, hold this position and whilst 
you do, tilt your pelvis (hips) under like your 
tucking your tailbone under.
Step 7: As you do this, it is important that 
you draw your navel in to activate your core 
muscles which help stabilize the pelvis through 
this movement.
Step 8: Now slowly come up. As you do so, it 
is vital that you allow your knees to straighten 
first before you finish off the end 

range of movement of the squat at the top.
Complete 3 sets of 8-12 reputations slowly.
Once you have mastered this and can breathe 
in for a count of 10 seconds while holding 
the squat, you can start breathing in for even 
longer periods of time, working your way up to 
a count of 20 seconds.
Tip 2. Stretch
When we sit down for long periods our upper 
abdominals become tight and pull us down, 
creating bad posture. This can lead to digestive 
issues as our body is no longer lining up 
correctly so we are restricting mobility in our 
organs and muscles. This posture exercise will 
sufficiently improve elongation in your back.
You will need a dynamax ball for this exercise
Step 1: Lie back over the ball as if you’re going 
to do an abdominal crunch.
Step 2: Keep your lower back and hips off the 
ball so only the middle part of your back has 
contact with the ball. 
Step 3: Posteriorally tilt your pelvis (tuck your 
hips under) and also draw in your navel to 
activate your core muscles.
Step 4: Interlock your fingers and then place 
your hands behind your head to support the 
head and the neck (keep them both relaxed)
Step 5: Now slowly take a deep breath in and 
as you do so allow your body to naturally 
extend back over the ball.
Try and focus the breath in to the upper 
abdominals and middle part of your back each 
time.
Step 6: Repeat this step several times until you 
feel you can not move 
back anymore
The key is to keep your 
head and neck relaxed 
supported in your 
hands.
You will feel 
a great 

amount of stretch in your upper abdominals 
and also if you breathe correctly you will also 
feel a slight burn in the middle part of your 
back.
If you do, it’s a good sign. It means you are 
simulating the muscles in the middle part of 
your back.
If you feel any discomfort in your neck and 
lower back, then stop immediately.
You can repeat this exercise 2-4 times.
Tip 3. Breathe
As stress has a huge influence on our lifestyle 
today, our immune system becomes comprised 
and over worked which consistently simulates 
stress hormones as a result. This can negatively 
affect the digestion system and breathing will 
help calm and relax the body, meaning the im-
mune system will be affected in the long run.
This exercise can be performed either lying 
down, standing up or sitting in your car.
If you are lying down or standing up, then you 
can place your hands on your lower abdomi-
nals. If you are driving then, just be aware of 
this muscle contracting.
Step 1: Draw in your navel and keep it in 
throughout the time you practice this exercise.
Step 2: Start to inhale through your nose slow-
ly and deeply, your focus should be on sending 
the breath in to your upper abdominals and rib 
cage, not your lower abdominals.
Step 3: Now slowly exhale again 
only through your nose.
The key point is to breathe 

slowly thus creating 
a balance in the body, 
which helps it 

relax.
Step 4: Repeat 

this sequence 
at least 10 times in a slow and 
controlled manner.

أصناف المأكوالت التي تساهم في تخفيف التوتر

Banish bloating with 3 surprise tips to ease indigestion

األعراض المبكرة
 لسرطان الثدي

رسطان الثدي من أكرث األمراض التي تخيف النّساء، لكنّه قد يصيب الرجال أيضاً بنسٍب 
أقل. واآلن ومع تطّور العلم ثّمة ما يبعث األمل والتفاؤل أكرث مّما كان عليه يف الّسابق، 

ففي الّسنوات الثالثني الّسابقة توصّل األطباء إلنجازات كبرية يف مجايل العالج والكشف 
املبكر ملرض رسطان الثّدي، وانخفض بالتايل عدد الوفيات النّاتجة عن رسطان الثّدي.

وحتى عام 1975، كان الحّل الوحيد عند الكشف عن رسطان الثّدي هو استئصال الثّدي 
بالكامل؛ أّي إجراء إزالة كاملة لجميِع أنسجة الثّدي، ويشمل الغدد الليمفاوّية املوجودة 

يف اإلبط والعضالت تحت الثّدي. أّما حالياً، فإّن عمليات استئصال الثّدي بالكامل 
ال تحدث إال يف حاالٍت نادرة. وقد تّم استبدالها اليوم بمجموعة واسعة من العالجات 

املختلفة. إذ أّن غالبية النّساء يقمن بعملّيات جراحّية للمحافظة عىل الثّدي.
األعراض املبكرة لرسطان الثدي:

ُيعّد رسطان الثدي من أكرث أنواع الرّسطان التي قد تصيب النّساء، غري أنّه لم يعد نوع 
الرّسطان املسؤول بشكل رئييس عن املوت لديهّن. وتصاب امرأة من كّل ثمان نساء حول 

العالم برسطان الثدي، ورّبما تساعد هذه املعلومة الصحّية عىل فهم وتشخيص مرض 
رسطان الثّدي، والنّظر يف خياراته العالجّية املتنوّعة تبعاً لنوع التشخيص.

وإذا ظهرت أّي من األعراض اآلتية لدى املريضة، فيجب عليها استشارة الطبيب عىل 
 الفور، ومنها:

- إفراز الثدي ملادة شفافة، ويمكن أن تكون مشابهة للّدم من الحلمة، والتي قد ترتافق 
 أحياناً مع ورم يف الثّدي. 

- تغرّي واضح يف حجم أو شكل الثّدي؛ ورّبما تالحظ املريضة الفرق ما بني حجم أو لون 
 الثّديني، وقد تالحظ زيادًة يف حجِم واحد من الثّديني. 

 - تجّعد سطح جلد الثّدي، وظهور احمرار مشابه لقرشة الربتقال. 
- تراجع يف الحلمة وتسنُِّنها. وقد تالحظ املريضة تغرّياً يف مكان الحلمة، إّما إىل اليمني أو 

 الشمال، مع ظهوِر تسنّنات واضحة عىل سطح الثّدي، وذلك بمجرد اللمس. 
- تسطح الجلد الذي يغطي الثّدي، وقد يؤّدي جفاف الثّدي إىل تسطحه، ويمكن 

 للمريضة أن تالحظ ذلك من خالل مقارنة ملمسه بملمس الثّدي اآلخر. 
 - اآلم يف الّصدر أو اإلبط غري مرتبطة بفرتة حيِض املرأة. 

- حيث تختلف آالم رسطان الثّدي عن آالم فرتة الحيض بأّن آالم الحيض تختفي بمجرد 
 انتهاء الحيض، بينما آالم رسطان الثّدي تبقى مستمرًة طيلة الوقت.

- تّورم يف إحدى اإلبطني، وظهور انتفاخ واضح يمكن رؤيته لدى املريض.
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by Salma Khattab

If you’re a Hijabi, you should know that trends tend to serve 
your style a day after the other now! Luckily, modest and 
easy-to-pick clothing has been taking over in the fashion 
industry for a while. You’re no more standing in front of your 
wardrobe wondering what to wear or which headscarf will 
match your choice! We decided to gather the simplest outfit 
ideas by five of the most influencing bloggers, and guess 
what? They’re effortless, stylish and time-saving! So Hijabis, 
take note!

1- Sportive-Yet-Stylish Style:
By grabbing a pair of plain casual pants and a comfy 
semi-oversized sweat shirt, Eileen Lahi introduced a unique 
effortless style with pieces that could be in every girl’s ward-
robe. Plain colors will help you pick your headscarf easier, 
and that’s the trick that Eileen did. Also, Mixing between a 
leather cross bag and white running shoes was well played 
to give a touch of style and at the same time keep the outfit 
as cozy as it’s planned to be. Image credits: Instagram @
eslimah

2 - Smartest Casual Style:
Maria Alia showed us a fantastic trick which will help you 
create more than one outfit. No one would expect all of that 
from just a white plain cotton/lycra top and wide simple 
pants/cultottes. All you have to do is just play with the colors 
of the top or pants. Maria also wore the waist bag as a cross 
one, picked another plain headscarf and chose to put on 
her running shoes as her comfy weapon! Image credits: 

Instagram @mariaalia

3 - Effortless Yet Chic Style:
And that’s what With Love, Leena Asaad showed us wearing 
a pleated beige skirt on a red loose blouse. You can pick your 
contrasting colors; red and beige are just an example! It’s 
also smart to get more than one color for each piece and 
mix and match to create a new outfit each time. Leena also 
chose to wear her headscarf, skirt and chic cross bag in the 
same color. Flats will be the suitable footwear for this style. 
Image credits: Instagram @withloveleena

4 - “Denim Jacket Joker” Style:
It truly is a Joker! Denim jackets have proved to win 
the game many times especially oversized ones. No 
more struggling with what to wear over your favorite 
t-shirt that isn’t long sleeved. Sara Sabry showed us 
a perfect example for this. Not to mention that 
jeans also matches all colors; so just put your 
jacket on while wearing your chosen sweat/
yoga pants and top. No matter how many 
times you change the colors of the top 
and pants under your jeans jacket, it will 
always look like a brand new outfit! Sara 
picked white sneakers and a headscarf 
matching the color of her pants. Image 
credits: Instagram @sarasabry

5 - Comfort-Zone Style:
Yes it is! And that was what Imane 
Asry aced doing. A long comfy 
shirt that suits the hot summer 
weather and at the same time 
preserves the modesty of 
hijab is the star of this look. 
Imane chose to wear tight 
yoga pants underneath 
the shirt-like dress and a 
scarf of the same color. 
As simple as that! 
Oh, and her choices 
of accessories 
are what added 
stylishness to her 
outfit, as well as 
her comfortable 
trendy leather 
slippers. 

كي ال تقعي في نفس الخطأ..

هكذا يمكنِك ارتداء اللون 
األصفر بأناقة في أي وقت

أننت تَرين اللون األصفر عىل واجهات املحاّل التجارية كثرياً بالتأكيد:
البناطيل، القمصان، الفساتني، وحتى األحذية والحقائب.

وبالطبع يخاف الكثري منكنَّ مثيل تماماً من هذا اللون، فهو جريء.
أذكر جيداً ما فعلته قبل أسبوعني، حني اشرتيت بنطاالً وقميصاً مقلماً باللون األصفر واألبيض.

ما إن وصلت البيت، حتى أعدت التفكري ملياً وعدت يف اليوم التايل واستبدلت ما 
اشرتيته بفستان أزرق اللون.

املشكلة لم تكن يف التصميم، وال يف الطول. القصة كلّها كانت بسبب اللون.
ال تقعي بنفس الخطأ..

فلم أعرف ماذا سأرتدي مع هذا الزي، أي حزام، وأي حذاء، وأي حجاب 
وأي حقيبة.

لكن كان ال بّد من إيجاد حلٍّ لها. فهذا اللون لم تنته 
موضته مع موسم الصيف، فهو رائج كذلك يف خريف 

وشتاء 2018-2019.
يف صحيفة The Guardian الربيطانية، وجدت تقريراً 

يرشح كيف يمكن ارتداء اللون األصفر بأناقة.

كيف يمكنك ارتداء اللون األصفر بأناقة
عند اختيارك قميصاً أصفر اللون، يفضل أن 	 

ترتديه مع بنطال جينز أزرق اللون أو أسود.
يف حال اخرتِت فستاناً فسيكون أكرث أناقة 	 

لو كان بسيطاً، ال يضّم تصميمه الكثري من 
التطريز.

اختاري األحذية الرياضية صفراء اللون من 	 
Converse أو Adidas مع القمصان الصفراء.

الحقيبة الصفراء ستكون خياراً أنيقاً مع 	 
الفساتني أو الـ Jump Suit الكالسيكي.

باختصار، إن أجمل نصيحة قبل اختيار اللون 
األصفر هي البساطة، فكِّري بكل التفاصيل التي 

ستُظهر زيَّك جميالً وبسيطاً.
ربما اآلن أعيد التفكري يف الزي الذي أعدته مؤخراً، 

أو أشرتي ذاك الـ Jump Suit الذي أعجبني 
عند Zara وكان سعره 40 دوالراً.

وأعجبني قميص آخر أصفر اللون لدى Zara، يمكن 
ارتداؤه عىل بنطال جينز أزرق اللون أو أسود.

كما كانت هناك بعض التصاميم الجميلة التي 
عرضها Mango باللون األصفر.

فهذا الفستان مثالً، كرُست فيه جرأة اللون األصفر 
بعدما امتزج معه األسود واألبيض قليالً، وكان سعره 

140 دوالراً.
يمكنك ارتداؤه مع حذاء أسود اللون وحقيبة 

كالسيكية سوداء. ما رأيك؟

Piece-of-Cake 
Hijabi Outfit 
Ideas You Don’t 
Want to Miss 
This Summer!

Fashion Jewelry
موضة مجوهرات
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نصائح قبل شراء 
ورق جدران لمنزلك

أصبح ورق الجدران مؤخراً األكرث رواجاً كبديل عرصي لطالء الحوائط التقليدي مع 
مئات األلوان والتصاميم.

 بالرغم من أن ورق الجدران له العديد من املميزات مثل تحديث مظهر املنزل تماماً، 
سهولة تركيبة، سهولة التنظيف خاصًة مع األنواع الجديدة، إال أن له بعض العيوب 

التي يجب عليِك أخذها بعني اإلعتبار قبل رشائه. ينصح خرباء الديكور باتباع 
بعض األسس لتختاري ورق الجدران املناسب لكل غرفة باملنزل. األلوان، النقشات، 

املساحة هي أهم املعايري التي يجب عليِك مراعاتها قبل رشاء ورق الجدران.
 إليِك أهم النصائح التي يجب عليِك اتباعها قبل رشاء ورق جدران ملنزلك.

لتحصيل عىل ورق الجدران املناسب يجب عليِك مقارنة مميزات وعيوب كل نوع.
 احريص قبل رشاء ورق الجدران، بصفة عامة، عىل تحديد اللون والشكل املناسب 

لكل غرفة عىل حدة ليتمايش مع األثاث، األرضيات واستخدام الغرفة اليومي، أما إذا 
كنِت تنتوين رشاء نفس الشكل لكل الغرف فاختاري لوناً حيادياً ونقشات صغرية 

حتى تتناغم مع بقية محتويات الغرفة. تجنبي استخدام ورق الحائط يف الجدران 
املواجهة للنوافذ التي تسمح بدخول أشعة الشمس حيث تعمل عىل تلفه رسيعاً 

وافتقاد حيوية األلوان.
تتميز ديكورات غرف النوم بالطابع الهاديء الذي يساعد عىل االسرتخاء والشعور 

بالراحة.
 احريص عند رشاء ورق الجدران لغرف النوم مراعاة شكل النقشات ولوحة األلوان. 

يفضل لغرف النوم النقشات الصغرية التي تضفي عىل الغرفة املزيد من املساحة، أما 
إذا كنِت تفضلني النقشات الكبرية فاحريص عىل انتقائها بألوان فاتحة حتى ال تبدو 

صاخبة بالغرفة، وتسبب الشعور باالزدحام، وحاويل اختيار درجات ألوان مريحة 
للعني كاألبيض، البيج والرمادي الفاتح.

عند رشائك ورق جدران لغرف املعيشة يجب عليِك األخذ يف عني اإلعتبار مساحة 
الغرف وما إذا كنِت تنوين تجديد ديكور الغرفة يف فرتة قصرية.

 يجب أخذ قياسات الغرف بحرص شديد حتى ال تقومي برشاء كميات أقل أو أكرث 
مما تحتاجينه من ورق الجدران. كذلك، إذا كنِت ممن يفضلون تغيري ديكورات املنزل 

من وقت آلخر، فاحريص عىل رشاء أنواع ورق الجدران التي يسهل تغيريها دون إتالف 
الحوائط واملتوفرة باألسواق. اعريف من البائع كيفية إزالة ورق الحائط قبل تثبيته 

حتى يسهل عليِك تغيريه فيما بعد.
البعض يفضل إضفاء ملسة مختلفة عىل الحمام واستخدام ورق الجدران بنقشات 

عرصية.
ظهرت العديد من أنواع ورق الجدران املقاومة للرطوبة، حيث كانت الرطوبة واحدة 

من أهم املسببات التي تعمل عىل تلف ورق الجدران وفقدان رونقه. يمكنِك رشاء 
ورق الحائط املضاد للرطوبة من األنواع املتوفرة باألسواق للحمامات، أو يمكنِك عزل 
الحائط قبل لصق ورق الجدران عليه بمادة البيتومني أو البيرتومني وهي مادة تعمل 

عىل عزل الرطوبة وعدم ترسبها خالل الحائط وبالتايل ال تؤثر عىل ورق الجدران.
· إذا كنِت تنوين رشاء ورق جدران للمطبخ احريص عىل رشاء نوع يسهل تنظيفه.

Think about the effect you want your 
wallpaper to achieve before you head 
over to the home store.
You don’t necessarily have to paper the 
entire room with one pattern—think 
about using two coordinating papers, 
papering one accent wall, or adding 
a chair rail or ceiling border to your 
design.
Once you’ve decided how you’re going 
to use wallpaper, there are a few helpful 
things to take with you to the store. If 
you can, bring samples of carpeting and 
upholstery. A photo of the room and a 
scale drawing can also help you imagine 
how a color, pattern, or texture will 
look. After you’ve made a decision, take 
a sample home and tack it up on a wall 
so you can see how it looks in different 
light during the day and evening.

How to Choose Wallpaper
What a wallcovering is made out of 
translates into how well it will hold up, 
how easy it will be to maintain, how 
easy it will be to hang and subsequently 
remove, and, of course, how much it 
will cost. When shopping for wallpaper, 
consider the qualities of each kind of 
material as it pertains to the room you 
have in mind; also ask about the various 
manufacturer guarantees.

Types of Wallpaper
Here’s a look at the various types of 
wallpaper and wall coverings available:

Vinyl Wallpaper
Made of vinyl film over a flexible fabric 
or paper backing, vinyl wallpaper is the 
most popular type on the market due to 

its durability and ease of care.
The strongest is vinyl backed with fabric. 
It is able to be washed and perhaps even 
scrubbed, resists moisture, and is easily 
removed without leaving paste residue 
on the wall. It usually comes unpasted.
The most lightweight vinyl wallpaper is 
backed with paper. The expanded vinyl 
version is perfect for walls that are not 
smooth as it often mimics surfaces that 
are not smooth such as plaster, granite, 
faux paint finishes, or grass cloth. Pa-
per-backed vinyl usually comes pasted.
The finest wallpaper in the category 
is paper that has been coated with a 
veneer of vinyl. The thinness of the vinyl 
layer makes it only suitable for walls that 
are extremely smooth and areas that are 
not highly trafficked because it tears and 
stains more easily than other papers with 
a higher content of vinyl.

Wallpaper Buying Guide

YOUR  HOME بيتك
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    APPETITE  لقمة شهية

Answer From Katherine Zeratsky, R.D., L.D.
Juicing is not any healthier than eating whole fruits and vegetables.
Juicing extracts the juice from fresh fruits or vegetables. The resulting 
liquid contains most of the vitamins, minerals and plant chemicals 
(phytonutrients) found in the whole fruit. However, whole fruits and 
vegetables also have healthy fiber, which is lost during most juicing.
Some juicing proponents say that juicing is better for you than is 
eating whole fruits and vegetables because your body can absorb 
the nutrients better and it gives your digestive system a rest from 
working on fiber. They say that juicing can reduce your risk of cancer, 
boost your immune system, help remove toxins from your body, aid 
digestion and help you lose weight.
However, there’s no sound scientific evidence that extracted juices 
are healthier than the juice you get by eating the fruit or vegetable 
itself.

On the other hand, if you don’t enjoy eating fresh fruits and 
vegetables, juicing may be a fun way to add them to your 
diet or to try fruits and vegetables you normally wouldn’t 
eat. You can find many juicing recipes online or mix up your 
own combinations of fruits and vegetables to suit your taste.
You might also consider blending instead of juicing. Blending 
the edible parts of fruits produces a drink that contains more 
healthy phytonutrients and fiber. And fiber can help you feel 
full.
If you do try juicing, make only as much juice as you can 
drink at one time because fresh squeezed juice can quickly 
develop harmful bacteria. If you buy commercially produced 
fresh juice, select a pasteurized product.
Also keep in mind that juices may contain more sugar than you 
realize, and if you aren’t careful, these extra calories can lead to 
weight gain.

بيروت: فيفيان حداد
أسئلة بديهية تراودنا عندما نرغب يف تناول عصري فواكه أو خضار معني. فبعضنا 

يختار العصري الذي يخفف من وزننا، وبعضنا اآلخر يبحث عن الخلطة التي تبعد 
عنه شبح الشيخوخة. وفيما ترى رشيحة ال يستهان بها من الناس بأنها جميعها 

مفيدة وتحتوي عىل الفيتامينات فإن نسبة أخرى تقف محتارة ما بني تناول 
عصائر فاكهة معينة أو ثمارها الطازجة مبارشة. ولإلجابة عىل هذه األسئلة إليك 

 بعض املعلومات املفيدة حول هذا املوضوع.
تعد العصائر بشكل عام غنية باملياه وكذلك بالفيتامينات املنوعة كـ»يس« و»دي« 

و»آي« وغريها. إال أن قلة منها تحتوي عىل نسبة من األلياف ألن هذه األخرية عادة 
ما تتواجد يف قرشة الفاكهة أو الخضار والتي عادة ما نرميها أثناء قيامنا يف عملية 

 العصري.
ولذلك ينصح خرباء الصحة بالدرجة األوىل بتناول عصائر »اللحظة األخرية« أي 
الطازجة واملعصورة قبيل تناولها بدقائق قليلة بحيث ال تزيد عن 30 دقيقة كي ال 

 تفقد املعادن التي تحتويها وبالتايل الفوائد الصحية التي تنعكس عىل متناولها.
ولكن ما هو األفضل تناول ثمار الفواكه كاملة أو عصائرها؟ القاعدة الذهبية املقدمة 

 لك يف هذا اإلطار تنصح برضورة تناول األول منها.
فمن الناحية الغذائية يعترب تناول حبة من الفواكه أكرث إفادة من عصريها ألنها 

تكون غنية باأللياف. فهذه األخرية تساهم يف مدنا بشعور الشبع ألنها تبطئ عملية 
الهضم. كما أنها تخفف من كمية السكر التي تتضاعف يف العصائر. فأن نتناول 

تفاحة كاملة مثال والتي يبلغ وزنها عادة 150 غراما يعود إليك بنسبة 17 غراما من 
السكر ما يوازي قطعتي سكر مصنعة. ويف املقابل هذه الكمية ستتضاعف فيما لو 

تناولت عصري التفاح والذي يتطلب منك 
عرص أكرث من حبة منها ليؤلف محتوى 

كوب عصري كامل.

بعض ما هي الفوائد التي تحملها لنا 
عصائر الفواكه؟

- عصر الفراولة

تحتوي فاكهة الفراولة عىل أقل نسبة سكر عن غريها إذ تبلغ كميته يف 100 غرام 
منها نحو 4.05 غرام. ولذلك ينصح بتناول هذا النوع من العصري الذي بخلطه مع 

 فواكه حمراء أخرى )كرز وتوت( يساهم يف إبعاد شبح الشيخوخة عنك.
ويف حال رغبتم يف االبتعاد عن العصائر كون تناول ثمارها يبقى أكرث فائدة عىل 

الصحة يجب استباق ذلك برشب كوب من املاء ألنها تتواجد يف حباتها بنسبة أقل 
مما هي يف عصائرها.

- عصر املانجو

تبلغ كمية السكر يف حبة واحدة من فاكهة املانجو ذات وزن 100 غرام 13.1 غرام. 
ولرشح واف فإن وزن حبة واحدة من املانجو يبلغ عادة 400 غرام فإذا تناولت نصف 

هذه الكمية )200 غرام( فذلك يعني بأنك تستهلك 26.2 غرام من السكر ولذلك 
ينصح بعدم اإلكثار منها. يفيد عصري املانجو يف تقوية جهاز املناعة يف الجسم إذ 

يحتوي عىل كمية ال يستهان بها من مادة )بيتا كريوتني( وفيتامني يس.

 -
عصر الكيوي

يعد عصري فاكهة 
الكيوي األفضل بالنسبة للمرأة الحامل. فهو يساهم يف تقليص نسبة العيوب 
الخلقية لدى املولود. وهو يحتوي عىل فيتامينات )B9( والحديد والكالسيوم 
الالزمني ويمدان املولود باألكسيجني ويقويان العظم. كمية السكر املوجودة يف 

حبتني من فاكهة الكيوي )120 غراما( تساوي نحو 11 غراما من السكر.

- عصر البطيخ 

تحتوي قطعة من فاكهة البطيخ األحمر بوزن 100 غرام عىل 6.29 غرام من السكر 
فتناقض بذلك ما هو شائع عن غنيها بكميات كبرية منه. فوائد كثرية يحتويها هذا 

العصري املحبب تناوله يف فصل الصيف. فهو إضافة إىل إضفائه الشعور باالرتواء 
واالنتعاش عىل متناوله فإنه يحافظ عىل نسبة ترطيب البرشة وكذلك عىل تنظيف 

األمعاء من السموم ويقاوم تصلب الرشايني. كما ينصح بتناوله من قبل الرياضيني إذ 
يقيهم من شد العضل وآالمه. أما مادة ليكوبني التي يحتويها ويضفي إليه االحمرار 

كما يف حبات البندورة يعد مضادا لألكسدة.

أيهما أفضل... تناول عصائر الفواكه 
والخضار أم ثمارها الطازجة؟

Is juicing healthier than eating  whole fruits or vegetables?

المقادير:
½ كيلو لحمة مفرومة
½ ملعقة صغرية قرفة

2 حص ثوم مفروم
ملح وفلفل أسود مفروم ناعم

بصلة مفرومة
¼ كوب ماء

بهارات برغر
طماطم وخس وخيار للتقديم

بطاطا مقلية

الطريقة:
توضع اللحمة املفرومة يف وعاء وتضاف كل 

التوابل وتعجن جيدا.
باستخدام قوالب الربغر الجاهزة توضع 

كمية من اللحم وتضغط عىل كيس 
بالستيكي.

توضع الدوائر الجاهزة يف الثالجة لتتماسك 
قبل اليش أو القيل.

تقطع البطاطا وتقىل يف هذه االثناء.
تشوى قطع اللحم وتحرض ساندويتشات 

مع الخس والطماطم والخيار.

تعلمي صنع البرغر الشهي الطفالك
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نجوم الغانم.. 

 Women Pioneering نساء رأيدات

توثق بكاميرتها اإلرث 
الثقافي في وطنها اإلمارات

بـــدأت كصحافيـــة، ومـــن ثـــم تطـــور عملهـــا لتـــرأس القســـم الثقـــايف يف جريـــدة االتحـــاد 
اإلماراتيـــة لســـنوات عـــدة، لكنهـــا لـــم تكتـــف وذهبـــت أبعـــد مـــن ذلـــك، لتـــدرس اإلخـــراج 
ـــت  ـــذي حقق ـــي ال ـــم الوثائق ـــت بالفيل ـــدة وتخصص ـــة املتح ـــات األمركي ـــينمائي يف الوالي الس

بـــه نجاحـــات عامليـــة وعربيـــة عديـــدة.
 هي اإلماراتية نجوم الغانم املخرجة 
السينمائية والشاعرة صاحبة الدواوين 
التي منحتها مكانة مهمة يف فضاء الشعر، 
كإحدى أبرز الشاعرات الخليجيات.
الالئـــي  القالئـــل  الفنانـــات  مـــن  الغانـــم 
ــينمائي،  ــراج السـ ــعر واإلخـ ــن الشـ ــن بـ زاوجـ
وربطـــن بـــن الفنـــن ليشـــكال إبداعـــا متميـــزا، 
الصـــورة بالنســـبة لهـــا ال تنفصـــل عـــن الكلمـــة، وهـــي اآلن 
ـــات  ـــات وصانع ـــة املخرج ـــة يف قائم ـــة الثاني ـــل املرتب تحت
األفـــالم العربيـــات، بعـــد املخرجـــة االردنيـــة 
نرسيـــن الصبيحـــي التـــي نالـــت املرتبـــة 
ــرأة  ــر املـ ــؤرش مؤتمـ ــن مـ ــك ضمـ األوىل، وذلـ
ـــرب  ـــان يف نوفم ـــيعقد يف عم ـــذي س ـــة ال العربي
ــه  ــا قدمتـ ــى مـ ــؤرش عـ ــد املـ ــل، واعتمـ املقبـ
املخرجـــات وصانعـــات األفـــالم مـــن إنجـــازات 

ــة. ــة والدوليـ ــل العربيـ يف املحافـ
ــت  ــركا كانـ ــتها يف أمـ ــم أن دراسـ ــرب الغانـ تعتـ
ـــا،  ـــت يف حياته ـــي حدث ـــات الت ـــم املحط ـــن أه م
ــث  ــة حيـ ــة عائليـ ــن خصوصيـ ــك مـ ــا لذلـ ملـ
ــا  ــة ولديهـ ــي متزوجـ ــة وهـ ــافرت للدراسـ سـ
أطفـــال، وقبـــل ذلـــك كان والدهـــا يرفـــض 
الســـماح لهـــا بدراســـة الفنـــون الجميلـــة 
يف أوروبـــا، فاضطـــرت إىل البقـــاء والعمـــل 

ــذاك. ــة آنـ كصحافيـ

كمخرجــة  بصمتهــا  حملــت  عديــدة،  أفالمــا  رصيدهــا  فــي  الغانــم  تملــك 
ــا  ــال فيلمه ــث ن ــز، حي ــن الجوائ ــد م ــا بالعدي ــي فوزه ــاهمت ف ــة، وس ومنتج
الوثائقــي “حمامــة” عــام 2010 جائــزة أفضــل فيلــم وثائقي في مهرجــان الخليج 
الســينمائي، وجائــزة لجنــة التحكيــم الخاصــة فــي مهرجــان دبــي الســينمائي 
الدولــي، وحصــد فيلمهــا “األمــل” الجائــزة األولــى فــي المهــر اإلماراتــي خــالل 

ــي الســينمائي عــام 2011. مهرجــان دب
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تحديات امرأة في أوهايو
 دراستها يف بلد بعيد وهي مسؤولة عن عائلة مثلت تحديا كبريا بالنسبة 

لها، وكانت بحاجة ماسة إىل مساند لها لتحقيق ذلك التحدي، ولم يكن 
ذلك الداعم سوى زوجها الشاعر اإلماراتي خالد البدور الذي هو رشيك 

حياتها الذي اعتمدت عليه، فكان لها السند الذي تتكئ عليه يف كل 
أوقاتها الصعبة، وخصوصا يف غيابها بذلك الوقت عن املنزل الكائن يف 

مدينة صغرية تدعى أثينز يف والية أوهايو بأمريكا، وهي املدينة التي أثرت 
كثريا يف حياتها.

تقول الغانم “كانت تلك املدينة هي العزاء شعريا. إذ رأيت فيها جميع 
الفصول ووقعت يف حب الطبيعة، يف حب األشجار وحب الطني والسماء 
والثلج الذي كان يرتفع شتاء إىل خمس أقدام، وكل ما كتبت بعد مرحلة 

أوهايو تجدون فيه الحنني إىل تلك البيئة، وكأن الصور التي كنت أراها 
هناك محفورة يف ذاكرتي”.

اختيار الغانم التخصص يف مجال السينما بأمريكا لم يكن بإرادتها يف 
البداية، كونها ذهبت ببعثة دراسية حكومية ولم تكن مسموحة لها دراسة 

الفنون الجميلة التي هي رغبتها باألساس، وبالتايل كان واجبا أن تدرس 
ما يخدم عملها يف مجال اإلعالم فكان اإلنتاج واإلخراج السينمائي، لكن 

باملقابل كان لدى الغانم ميل كبري إىل الصورة وخصوصا يف كتابتها الشعر.
وهكذا كانت دائما ضمن قائمة الطلبة الذين يحصلون عىل امتياز يف 

كل فصل درايس. أكملت دراستها األكاديمّية وحصلت عىل املاجستري 
يف املجال السينمائي، كما استثمرت وجودها يف أمريكا للحصول عىل 
التدريب واملعرفة الكافيني يف العمل السينمائي، وذهبت من هناك إىل 

أسرتاليا لدراسة السينما بشكل جوهري، وكانت هذه النقلة الثانية يف 
حياتها حيث دخلت عاملا مختلفا وجديدا من الجمال، ومنذ ذلك الوقت 
أصبح عمل الغانم األسايس هو اإلخراج السينمائي إىل درجة أنها تركت 

وراءها العمل الصحايف إىل غري رجعة.
تملك الغانم يف رصيدها أفالما عديدة، حملت بصمتها كمخرجة ومنتجة، 

وساهمت يف فوزها بالعديد من الجوائز، حيث نال فيلمها الوثائقي 
“حمامة” عام 2010 جائزة أفضل فيلم وثائقي يف مهرجان الخليج 

السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة يف مهرجان دبي السينمائي 
الدويل، وحصد فيلمها “األمل” الجائزة األوىل يف املهر اإلماراتي خالل 

مهرجان دبي السينمائي عام 2011.

تألق في وهران
أما فيلمها “سماء قريبة” فحصد جائزة املهر الطويل عام 2014 عن 

أفضل فيلم غري روائي ضمن مهرجان دبي أيضا، موضوع الفيلم كان مثريا 
لالهتمام، إذ تناول مواجهة فاطمة الهاملي، وهي أول مالكة إبل إماراتية، 

لتحديات جمة، حني قّررت دخول مسابقات “مزاينة اإلبل” واملزاد الخاص 
باإلبل يف أبوظبي، وهي نشاطات طاملا كانت حكرا عىل الرجل اإلماراتي.
مازالت الغانم تحصد نجاح فيلمها األخري “آالت حادة” الذي وثقت فيه 

جزءا من حياة الفنان التشكييل اإلماراتي الرحل حسن رشيف، الذي كان 
من رواد فن املفاهيم املطلقة، و كانت رسوماته الكاريكاتورية املنشورة يف 
الصحف واملجالت يف فرتة السبعينات تعكس املناخ السيايس يف الرشق 
األوسط آنذاك، و باألخص التوسع العمراني الرسيع الذي شهدته دولة 

اإلمارات العربية املتحدة منذ تأسيسها.
لحسن رشيف قيمة إبداعية خاصة ومهمة يف عالم التشكيل، وكان له 

تأثري فني واضح بمنطقة الخليج، حيث أنشأ مدرسة فنية قائمة بذاتها، 
ومن هنا جاءت فكرة إخراج فيلم متكامل عن هذا الفنان لدى املخرجة 

نجوم الغانم، التي بدأت عالقتها به يف ثمانينات القرن املايض، وتقديمها 
لهذا الفيلم لم يكن نابعا من كونها شاعرة أو محبة لعالم التشكيل، وإنما 
من حرصها عىل توثيق اإلرث الذي تركه الفنان الراحل للذاكرة اإلماراتية، 

وأرادت أيضا أن يكون فيلمها محاولة ملنح حسن جزءا من حقه عىل الفن، 
وأن يربز قيمته وحضوره القوي يف املنطقة بأرسها.

مشاركات الفيلم عىل الساحة الدولية وحصده للجوائز، جعلت نجوم 
تشعر بالفخر والسعادة، وتمنت أن يكون ذلك بمثابة حافز لصناع 

السينما اإلماراتية لعدم فقدان األمل، ولتقديم املزيد من األعمال الناجحة 

التي توثق الذاكرة والثقافة اإلماراتية.
واعتربت الغانم يف أكرث من مناسبة صحافية أن هذه املشاركات كانت 
بمثابة خطوات ناجحة تسجل يف مسرية الفيلم الوثائقي اإلماراتي، 

الذي يحتاج من صناع السينما إىل تفعيل واهتمام أكرب، ملا له من دور 
يف توثيق الذاكرة اإلماراتية بالدرجة األوىل، وتسليط الضوء عىل هوية 

املكان واإلنسان، وأوضحت نجوم أن الدعم الذي حظي به الفيلم سواء 
من مؤسسة الشارقة للفنون أم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، 

قد أسهم يف أن ُينتج بمقاييس فنية عالية الجودة، ما جعل املهرجانات 
متحمسة لدعوته للمشاركة يف دوراتها، إضافة إىل موضوعه الغني وقوة 

شخصية حسن رشيف، الذي فرض حضوره منذ اللقطة األوىل يف الفيلم 
وحتى آخره.

 خالل مشاركة فيلمها “آالت حادة” األخرية يف مهرجان وهران السينمائي 
يف الجزائر الذي أقيم يف الفرتة من 25 إىل 31 يوليو الفائت،  قالت الغانم 

إنها أبرمت اتفاقا أخالقيا مع الفنان رشيف يقيض 
بعدم االستعانة بشهادات أصدقائه أو 
املعارضني ألسلوبه الفني لكون الطرف 

األول سيغرق يف مدحه وهو ما 
ال يريده، والطرف الثاني 

سيضع الخالفات معه جانبا 
ليتملق أمام الكامريا وهو 

ما ال يحتاج إليه، وهو 
ما يفرس عرض شهادته 

الشخصية فقط طيلة 
مدة الفيلم الوثائقي.

قائمة الفيلم مليئة 
بالجوائز، حيث فاز 
خالل أبريل املايض 

بجائزة أفضل 
وثائقي طويل 

يف مسابقة 
جوائز لوس 

أنجلس للفيلم، 
وكذلك جائزة 

أفضل مخرجة 
يف مسابقة لندن 

لألفالم املستقلة، 
وأفضل فيلم وثائقي 

يف مهرجان بورتو فيخو 
السينمائي يف اإلكوادور، 

ومؤخرا حصد الجائزة 
الكربى يف مهرجان اإلسماعيلية 

الدويل لألفالم التسجيلية الطويلة 
والقصرية ، ومن املقرر أن يشارك 

“آالت حادة” ضمن 
املسابقات الرسمية 

ملهرجان جوائز 
“إمباكت دوكس 

لألفالم” يف كليفورنيا 
بالواليات املتحدة 

، ويف املسابقة 
الرسمية يف مهرجان 

أواكساكا السينمائي 
يف املكسيك، الذي 

يعقد يف أكتوبر القادم، 
ويف مهرجان أكاديمية 
“ساوث فيلم آند آرت” 

السينمائي يف تشييل قبل 

نهاية العام الجاري.

الشعر بوابة الحداثة
حكاية الغانم مع الشعر قديمة، حيث انضمت منذ ثالثة عقود إىل قصيدة 

الحداثة اإلماراتية، وأصدرت مجموعات شعرية عدة، وكانت البداية 
مع “مساء الجنة”، وتوالت بعدها اإلصدارات ومنها “رواحل” و”منازل 
الجلنار” وغريهما، ومنذ أشهر قليلة أصدرت مجموعة “ليل ثقيل عىل 

الليل”، وتمكنت عربها من تأسيس بصمة خاصة بني أقرانها يف الخليج 
العربي.

 وكثريا ما اهتمت الغانم بإبراز قدرة الشعر عىل إعادة إحياء العاطفة يف 
مفردات تحملها الذاكرة دوما إىل واجهة الحياة، وقد شحنت الكثري من 

أعمالها بحنني إىل الزمن الفائت، وتوثيق يحاول التكيف مع قسوة امليض 
قدما إىل األمام.

واليوم كثريا ما تشارك الغانم يف أبحاث سينمائية منشورة، منفردة 
ومشرتكة مع نقاد ومخرجني سينمائيني عرب، كان آخرها مشاركتها 
يف إعداد ملف خاص عن السينما يف منطقة الخليج، وخصوصا 

بعد إقرار تدشني صاالت عرض سينمائية يف السعودية، امللف 
تم نرشه من خالل العدد الجديد من مجلة “الفيصل”، 

وتعاونت نجوم يف هذا البحث مع كل من الخرباء 
أمري العمري، إبراهيم العريس، ، طارق الشناوي، 
خالد الصديق، فهد األسطا، خالد ربيع السيد، 

غسان خروب، أمل السعيدي، سلطان البازعي، 
عبدالسالم الوايل وغريهم.

وقد تناول امللف تجارب سينمائية يف الخليج 
والسعودية، وتوقف عند التحديات واألسئلة 

امللحة التي تواجه العاملني يف هذا املجال، 
وأوضح النقاد الخليجيون والعرب يف امللف 

املنشور أن األفالم القصرية ال تصنع سينما، 
كما أن وجود صاالت عرض ال يعني 

وجود صناعة سينمائية، وأن الطريق إىل 
السينما يف الخليج مازال طويال وشاقا.

ال تفوت نجوم الغانم مناسبة 
مهرجانية أو صحافية إال وتطالب 

بمشاركة القطاع الخاص اإلماراتي 
يف عملية اإلنتاج والدعم، فالصناعة 
السينمائية برأيها هي من تستطيع 

تدوير األرباح واستغالل التمويل 
وتشغيل طواقم العمل وبيع األفالم 

وإيجاد دخل ليعود لإلنتاج، 
وهذه الدورة اإلنتاجية الصناعية 

الصحيحة غري موجودة حسب 
تعبريها يف دولة اإلمارات.

 وعىل الجانب اآلخر تضع الغانم 
نصب اهتمامها الجمهور املحيل 
يف اإلمارات والعالم العربي أيضا 

عىل الرغم من أن أفالمها استطاعت 
املشاركة والحضور خارج حدود العالم 

العربي، وهي كثريا ما تبدي حزنها 
بسبب عرض أعمالها السينمائية بشكل 

محدود يف بلداننا، سواء كان ذلك يف بعض 
املؤسسات الجامعية، أو يف الجمعيات 

واللقاءات الخاصة، يف الوقت الذي ترى 
فيه نجوم أن هذه األعمال يجب أن تتاح لها 

فرصة املشاهدة والعرض بشكل أوسع.

 Women Pioneering نساء رأيدات
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YOUR VOICE صوتك

نزاع بين الهوية العلمية والفنية
بدأت رحلتها مع الفن منذ عامها الرابع حني انضمت لجوقة الفرح الكنسية يف دمشق، 
وهناك اختربت تجربة الوقوف عىل املرسح أمام الجمهور، خاصة خالل بعض األغاني 

التي كانت تؤديها بشكل فردي: »كانت أحاسييس يف تلك الفرتة مكثفة للغاية، وكان 
وصفي لها وأنا يف تلك السن بأنها تشبه إحساس من يركب داخل سيارة تسري برسعة 

كبرية. ذلك التواصل اللحظي واملؤقت مع الجمهور الذي يشاهدني ويتفاعل معي له 
مفعول أشبه باملخدر، ومنذ ذلك الحني تحّول وقويف عىل املرسح إىل حاجة. إىل فعل أشبه 

بالرياضة الروحية ال يمكنني االستغناء عنه، وذلك بعيداً عن تلك الرغبة التي تنتاب 
 اإلنسان بتسليط األضواء والحصول عىل أي نوع من أنواع الشهرة«.

التجربة املوسيقية امتدت مع لني حتى دخولها املعهد العربي يف دمشق لتعلّم العزف 
عىل آلة الفلوت، ومشاركتها كمغنية مع العديد من الفرق السورية، ثم تعرّفها إىل عالم 

موسيقى الجاز عن طريق املوسيقيني الذين كانوا يحرضون للعاصمة السورية للمشاركة 
يف مهرجانات الجاز التي كانت تقام كل صيف يف قلعة دمشق، بالتزامن مع دراستها 

 الصيدلة يف جامعة دمشق.
»افتتنُت بعالم الجاز بما فيه من تقنيات االرتجال وتناغم األصوات وتحّدي األلحان 

والكلمات التي ال تكون سهلة عىل الدوام. وبعد تخرجي قررت السفر إىل فرنسا ملتابعة 
دراستي يف الصيدلة، وأيضاً لدخول عالم الجاز من أوسع أبوابه. كان ذلك أشبه بنزاع بني 

هويتني استمرتا يف التواجد يف حياتي حتى اليوم«.

نمط موسيقي فريد
دراسة لني ملوسيقى الجاز ملدة عامني يف املعهد املوسيقي الحكومي يف باريس، أتاح لها 

البدء بتشكيل نمطها الخاص الذي تستوحيه من كافة التيارات املوسيقية التي تعرضت 
لها أو تعلمتها منذ طفولتها، فهو بالتايل نمط فريد يميزها دوناً عن غريها من املغنيات، 

حيث يحتوي عنارص من الغناء الروحاني البيزنطي، واملوسيقى الشعبية بمختلف 
جذورها كالعربية واإليرانية والكردية، وأيضاً الجاز بما فيه من إمكانية لالرتجال وحرية 

يف اإلبداع. وبذلك بدأت الفنانة بتأليف قطع موسيقية رشقية حديثة، أو إعادة توزيع قطع 
جاز أساسية مع أدائها بكلمات عربية من كتابتها، إىل جانب توزيع جديد لرتاتيل قديمة 

بمشاركة آالت مختلفة. بعد ذلك أسست فرقتها الخاصة »رباعي لني أديب«، حيث 
يرافق غناءها عازفو البيانو واإليقاع والكونرتباص، وأطلقت الفرقة ألبومها األول »يّما 

 Youmma« هذا العام.
وهي تعترب أن تجربتها بتداخل الكلمات العربية مع موسيقى الجاز الغربية صعبة 

وفريدة يف آن معاً، فاللغة العربية تبدو للوهلة األوىل صعبة التناسق مع لحن غربي، لكنها 
يف الوقت نفسه تمتلك مرونة كافية لجعل هذا التناسق ممكناً. وتتمسك املغنية بخيارها 

هذا، رغم صعوبة تقبله من الجمهور غري الناطق بالعربية إذ تشعر بأن هذه اللغة هي 
الوحيدة القادرة حتى اآلن عىل التعبري عنها وعن أحاسيسها وحالتها النفسية. وخالل 
العامني األخريين، أحيت لني مع فرقتها، أو مع فرق موسيقية أخرى عرشات الحفالت يف 

أوروبا ولبنان، حاملة معها مرشوعها املوسيقي أينما حلّت. »موسيقانا هي أشبه برحلة 
من االرتجال واالنتقال بني املقامات الرشقية والغربية، ما يدفعني لتشبيهها بجرس يربط 

 بني عاملني مختلفني للغاية.
أما الرتاتيل فباتت جزءاً ال يتجزأ من أعمايل وأحرص يف كل حفل عىل أداء واحدة أو اثنني 

منها فهي نوع من التواصل بيني وبني يشء غري مرئي لكنه أكرب منا جميعاً«، تضيف 
الفنانة يف حديثها.

بين الجمهور العربي والغربي
تصف لني نمطها املوسيقي بأنه غري تقليدي ونخبوي إىل حد ما، وبذلك يصعب تقبله 

من كل املستمعني، ويختلف هذا التقبل بطبيعة الحال وفق املكان. فالجمهور الغربي 
يمتلك فضوالً الكتشاف هذه الفنانة القادمة من بلد ال تصدر عنه سوى أخبار الحرب 

والدمار، وأيضاً الكتشاف إمكانية توظيف اللغة العربية بطريقة تخلق طرقاً جديدة 
للتواصل مع عالم غامض بالنسبة لهم، وال يعرفونه سوى من وراء الشاشات أو صفحات 
الجرائد. وأمام الجمهور العربي، تحرص الفنانة عىل تقديم صوتها كآلة تشبه غريها من 
اآلالت املوسيقية، وبذلك تشبع جزءاً من رغبة قسم كبري من هذا الجمهور بتلقي أنماط 
موسيقية جديدة بعيدة عن االهتمام السائد بالشكل واملظاهر. ورغم ذلك، يبقى الغناء 

بالنسبة إليها مريحاً أكرث خارج إطار العالم العربي، حيث تشعر بأن القيود والتقييمات 
 التي تتعرض لها أي فتاة تغني، هي أقل بدون شك.

ويف الحالتني، تتمنى لني إيصال رسالتها بأن الفن هو عالج الروح، وهو وسيلتها لتعلم 
أنها تيضء نوراً صغرياً يف الدرب املظلم والطويل الذي تسري فيه سوريا اليوم بعد سنوات 

الحرب والدمار.
 

 Let our youth not fall into this
seditious trap once again
Sawsan Al Shaer
As we look at Jordan and pray for protection of our nations and 
for an end to the destructive project in the region and its reper-
cussions that are still alive with the heads of sedition and decay 
always lurking, we hope that the youth of Jordan understood the 
lesson of “devastation” that has impacted our Arab world and 
which some countries, including Jordan, survived and that they 
maintain this blessing.
This leads us to take great care of our youth here in our nations, 
whether those at risk of being deceived or already have been 
deceived to be used as fuel for ill practices.
The destruction and ruin that have afflicted our Arab countries 
as a result of incitement to chaos must become a material to 
teach our students in schools and universities and youths who are 
serving sentences in rehabilitation centers for carrying out acts 
punishable by law, just like it’s a lesson to governments to take 

into account every possible scenario.
Inciting approach
This inciting approach was used to feed the minds of young 
people to stir chaos while deluding them into thinking that their 
actions are heroic and will help them attain freedom and welfare 
if they live or go to heaven if they die.
Look how Iraq and Egypt were and how Lebanon 
was in terms of beauty and security. Look at the 
destruction in Yemen, Syria and Libya.
The pictures of refugees in camps and displaced 
people in Europe and on borders, the pictures 
of burned and ruined cities and of people 
who were forced to eat cats and dogs and of 
those who hide in caves to escape shelling, 
the pictures of hospitals that suffer from the 
lack of medicine and equipment and the pic-
tures of the dead must become educational 
material to raise awareness. They must be 
given as mandatory lectures so people 
can see the big picture of the proj-
ect that seduces them to engage, 

without further knowledge about what they truly are.
Explain to them the projects of the great powers, their schemes 
and how they marked our regions as if they were uninhabited 
places without people. The published documents and confessions 
of country leaders, both filmed and written, reveal the extent of 
involvement of these major countries in the devastating projects 

of our countries and the involvement of many of our youth in 
such projects as chess pieces without knowing the big picture.

Let the young people who came out of their captivity 
narrate their experiences. Host those who were deceived 
and woke up from Lebanon, Iraq and Yemen and open 
universities, clubs, rehabilitation centers and places of 
worship for them.
What has happened in Jordan shows that the incitement 
to destruction is still present and that its tools are still 
effective.
Not realizing the consequences and the outcomes is a 
characteristic of impulsiveness and enthusiasm. Not 

having enough knowledge is a great disaster.
Do not fall asleep as the devil is still awake.

الفنانة السورية لين أديب… 
حين تصبح الموسيقى دواء لألرواح

زينة شهال
 »هي رضورة كالتنفس، وغذاء روحي كما الصالة، وفعل ال غنى عنه للتواصل مع اآلخرين«.

افتتاحية لحوار مع الفنانة السورية لن أديب، كافية للبدء باستكشاف عوالم مختلفة عن معظم األنماط املوسيقية السائدة اليوم يف عاملنا العربي، ولعّل ما يميزها هو الخلطة الفريدة 
بن القوالب الرشقية والغناء الشعبي العربي، وموسيقى الجاز، والرتيل البيزنطي، التي تنجح لن يف مزجها وتقديمها للجمهور بأسلوبها الخاص. الفنانة الثالثينية، التي درست 

الصيدلة يف سوريا وانتقلت منذ حوايل عرشة أعوام إىل فرنسا، حيث نالت درجة املاجستر يف التشخيص املخربي، اختارت املعهد اإلقليمي املوسيقي CRR يف باريس الشباع شغفها الفني 
ودراسة موسيقى الجاز، منطلقة بذلك نحو عوالم وآفاق جديدة.
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صحيفة فلسطين
تعد من باكورة وطالئع الصحف الفلسطينية، فقد تأسست سنة 1911م، 

عىل يد   عيىس داوود العيىس يف مدينة يافا، وهي إحدى أهم الصحف 
العربّية السياسية، املناهضة لالنتداب واالحتالل.  وقد كانت من أكرث 

الصحف الفلسطينّية استمراراً يف أواخر العهد العثماني وبداية االنتداب 
الربيطاني وتهجري اليهود اىل فلسطني.  تعرّضت صحيفة فلسطني إىل 

محاوالت لإلغالق عديد املرات، أولها كان سنة 1914م،  من قبل السلطات 
العثمانّية، ثم أغلقت  مجددا، من قبل سلطات االنتداب الربيطاني، سنة 

1936م. ويف سنة 1948، اشتدت املعارك يف يافا، فانتقلت مقرّها إىل القدس 
يف العام 1948. وقد أغلقت سنة 1967م.

صحيفة مرآة الشرق
تأسست، يف 17 أيلول 1919، عىل يد الصحايف املرصي ” بولس شحادة 
“، وهي صحيفة أسبوعية تصدر من القدس، عرف خطها التحريري، 

بمعارضتها لسياسة العثمانيني والربيطانيني. وقد خصت 
صفحتها الرابعة لنرش املقاالت باللغة االنجليزية، اىل أن 

توقفت عن الصدور يف حدود سنة 1939م، بأمر من  
سلطات االنتداب الربيطاني، بعد أن قامت بتغطية  

اإلرضاب العام والثورة و لنرشها قصيدة شعرية 
تحث عىل الثورة والتمرد عىل سياسة 

االنتداب.

صحيفة الصراط
تأسست هذه الصحيفة، سنة 1924م، يف مدينة 

يافا عىل يد الشيخ األزهري عبدالله القلقييل 
وهي ذات طابع دينّي وسيايّس. وقد عارضت 

االنتداب الربيطاني واالحتالل الصهيوني، وقد 
أغلقت سنة 1947م، لينتقل القلقييل، إثر سنة 

1948م، إىل سوريا ثم إىل األردن، أين قام بإصدار مجلة 
دينّية باسم “هدى اإلسالم”، سنة 1956م.  وقد عرف 

بدعمه لوالية األمري عبدالله األول ابن الحسني عىل إمارة 

رشق األردن.

الكفاح
صدرت هذه الصحيفة سنة 1935م، يف مدينة يافا، وقد كانت نرشة يومّية 
ناطقة بلسان مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني القومي العربي، الذي 

ينادي  بالوحدة العربّية. كما سلطت هذه الصحيفة السياسية الضوء 
عىل دور الشباب الفلسطيني يف مواجهة االنتداب الربيطاني واالحتالل 

الصهيوني للبالد. وقد أغلقت مرتني ، املرة األوىل سنة 1936، بأمر من 
سلطات االنتداب، ثم عادت للصدور مجددا، بعد أن أصبحت ملكا  
للمحامي مصطفى الرشيد، لتستمر يف الصدور حتى سنة 1937م.

صحيفة المنتدى
تأسست هذه الصحيفة سنة 1943م، حيث كانت انطالقتها، كنرشة 

حكومّية مصورة  يصدرها مكتب املطبوعات وسلطة اإلذاعة 
الفلسطينّية، تعنى بالشؤون والقضايا الثقافّية والرتويج 

للتحديث والحداثة يف البالد والتأكيد عىل األوجه اإليجابية 
للتقّدم التكنولوجي العرصي، من خالل ترجمة مقاالت 

باللغة اإلنكليزّية ونرش مقاالت ملثقفني عرب حول قضايا 
األدب والفنون من أبرزهم حازم نسيبة. اىل أن توقّفت عن 

الصدور يف سنة 1947.

صحيفة الدفاع
صدرت هذه الصحيفة، سنة 1943م، عىل يد ثلة 
من الصحفيني البارزين، يف منطقة الشام،وهم 

الفلسطيني إبراهيم الشنطي والسوري سامي 
الرسوجي واللبناني خريالدين الزركيل. وقد 

مثلت أول مرشوع عربي فكري مشرتك. وقد 
عرفت بمقاومتها لكل اشكال االنتدابات 

واالستعمار، ودعت اىل مقاومة االحتالل 
الصهيوني، مما عرضها لالغالق لعديد 

املرات، إىل أن اغلقت نهائيا يف حدود 

سنة 1967م.

مجلة الذخيرة
صدرت هذه املجلة سنة 1946م، بصفة أسبوعية، عىل يد محمد درويش، 

يف مدينة القدس العربي. وقد تميزت بطابعها األدبي وهو ماساهم يف 
استقطابها لعدد من الكتّاب الصحافيني البارزين، من أمثال  حازم نسيبة 

واملذيع راجي صهيون والشاعر ميشيل حداد واملؤّرخ زهدي جارالله. 
ومن أبرز أهداف املجلة هو “تكوين ثقافة فلسطينّية متنّورة منفتحة 

عىل الثقافة العاملّية، والتوجيه القومي والثقايف املنبثق من الخصائص 
الفلسطينّية املحلّية”.  وقد توقّفت املجلة عن الصدور نهائيا سنة 

1947م،   بعد انتقالها إىل يافا.

MEDIA ميديا

ثورة  الصحف 
الفلسطينية 

قبل النكبة
كتابة وتحرير : وفاء الحكيري

عرفت فلسطن حركة صحفية واعالمية هامة منذ أواخر القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين، حيث برزت 
عدة عناوين لجرائد ومجالت ال تسلط الضوء عى  احتالل فلسطن والجانب السيايس والنضايل فحسب، بل 

تكشف ازدهار الحياة الثقافية واالجتماعية والفنية للشعب الفلسطيني.
وفيما يي رصد ألهم الصحف الفلسطينية يف أواخر القرن التاسع عرش
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جولة التاريخ اإلسالمي في نيويورك
نشأت مرييمان إيرلنديًة كاثوليكية يف ويستشسرت، وكثرياً ما 
زارت واشنطن هايتس حيث ترعرع والدها. أصبحت مهتمًة 

باإلسالم بعد هجمات 11 سبتمرب/أيلول، حني بدأت يف 
دراسة فصول الفلسفة والدين بالكلية.

وبدأت الجوالت يف 2014، حني طلب منها صديق أن تتحدث 
مع مجموعة من الطالب الزائرين من أعضاء املذهب 

اإلسماعييل اإلسالمي. كانت مرييمان تجري بحثاً عن شتات 
األمريكيني اإلفريقيني املسلمني، وقلَّبت أوراق دفرت مالحظاتها 

رسيعاً، وقالت: »ظهرت خريطة أمامي«.
تُعقَد جوالت مرييمان املجانية 5 مرات تقريباً يف العام

أخذت الطالب حول هارلم، ويف النهاية أنشأْت صفحة 
 Muslim History« تها مناسبة عىل موقع فيسبوك، وسمَّ

Tour NYC« أو »جولة التاريخ اإلسالمي يف نيويورك«. خالل 
3 أيام، استقبلت أكرث من 300 تفاعل.

تُعقَد جوالت مرييمان املجانية 5 مرات تقريباً يف العام، وقتما 
أمكنها السفر من نورث كارولينا إىل نيويورك. ويف صباح يوم 
ع 15 شخصاً بالقرب من مبنى آدم  أحٍد عاصف مؤخراً، تجَمّ

كاليتون باول عند مكتب الوالية يف الشارع رقم 125. جاءوا من 
هارلم، وكراون هايتس، وفيالدلفيا. وتحدث تريفور ستيفنز، 

مدرس الفيزياء للمرحلة الثانوية، مع األكاديمي ماركو 
رامرييز عن جولٍة أخرى، جولة أدبية عرب القرية الغربية. 

وقال: »سمعُت أَنّ هناك واحدة يف وسط 
املدينة أيضاً«.

موسيقى الراب والجاز 
بنكهة إسالمية

بدأت مرييمان بإخبار 
الناس عن أوائل 

املسلمني  يف نيويورك، 
الذين جاءوا يف القرن 

الـ17 كعبيد، وجاء املزيد 
منهم كمهاجرين. فقد 

بنى املسلمون الليتوانيون 
والروس والبولنديون أول 

املساجد املسجلة  
يف نيويورك 

عام 1907 يف ويليامسبورغ. قبل أن يأتي 
الهيبسرتز، كان املشهد يعج باألوربيني 

الرشقيني.
أشارت إىل مبنى املكاتب خلفها، ورشحت 

أنَّه كان املوقع السابق للمكتبة الوطنية 
التذكارية اإلفريقية، حيث قرأ مالكوم 

إكس الشاب عن إفريقيا والرشق 
األوسط. أخرجت زوجاً من مكربات 

الصوت املحمولة، وأذاعت مقابلًة مع لويس 
ميشوكس مؤسس املكتبة، قال فيها: »هذا 

البلد ال يتحمل الحقيقة«.
وأشارت مرييمان إىل الكتابات الدقيقة عىل صالة 

الهامربا القريبة، التي ُبنيت عام 1905، قبل أن تقود 
املجموعة إىل مسجد محمد، التابع لحركة أمة اإلسالم، املبنى 

رقم 7 يف شارع 127. اشرتت نسخًة من صحيفة املجموعة 
Final Call من رجلني يرتديان رابطة عنق فراشية. وقالت 

بصوٍت عال: »)أمة اإلسالم( تقول إنَّه يف الستينيات، كانت 
تباع 600 ألف نسخة من صحيفتها كل أسبوع. كانت هذه 

الصحيفة طريقة الناس يف معرفة األخبار الدولية«.

أوائل المسلمين جاءوا نيويورك في القرن 
الـ17 كعبيد، وبعدها كمهاجرين

كانت املوسيقى جزءاً بارزاً بالجولة. يف نهاية شارع مرسح 
أبولو، عرفت مرييمان متجر DSW الذي كان مسجداً 

 A ُسنّياً يرتدد عليه عازفو الجاز. وأذاعت أغنية
Love Supreme لجون كولرتين، مشريًة إىل 

أَنّ كلماتها غالباً توحي بأنَّها تتحدث عن 
عظمة الله )كانت زوجة كولرتين األوىل 

مسلمة(.
تنتمي مدرسة »الله يف مكة«، بالقرب 

من شارع 126، إىل فرع 
من حركة 

أمة اإلسالم يسمى أمة 
»الخمسة يف املئة«. ورشحت 
مرييمان كيف لجأ مطربو الراب، 

مثل بستا رايمز وفرقة »وو تانغ كالن«، 
إىل شعارات هذه األمة. واستمع لحديثها باهتماٍم عايد الخري، 

الذي كان يرتدي قلنسوًة ُبنية ويمسك مسبحة يف يده. كانت 
هذه هي املرة الثانية له يف جوالت مرييمان. وقال: »كان هذا مقراً 

للكثري من موسيقى الهيب هوب«.

المسلمون وتطبيق القانون
عند التقاطع بني شارع 123 وجادة فريديك دوغالس، 

حذرت مرييمان املجموعة قائلًة: »نقطة التوقف التالية 
هي قسم رشطة. إذا كان الناس ال يشعرون براحة، 

فسأخربكم أين تقابلوننا«. بالقرب من جدارية يف 
دائرة الرشطة رقم 28، ناقشت تاريخ املسلمني 

وتطبيق القانون، وضمن ذلك مراقبة 
مكتب التحقيقات الفيدرايل واستهدافه 

مجموعات النشطاء السود؛ لقيامهم 
بأنشطة »غري أمريكية«. وقالت: »األشياء 

التي نظن أنَّها حدثت بعد 
هجمات 11 سبتمرب/أيلول كانت تحدث 

منذ األربعينيات«.
تناقش الجوالت تاريخ املسلمني 

وتطبيق القانون وإجراءات مكتب 
التحقيقات الفيدرايل

كانت 

الساعة قد تجاوزت الواحدة ظهراً، ووصلت الجولة إىل 
مسجد مالكولم شاباز الذي هوجم بالقنابل الحارقة 

عام 1965. وقالت مرييمان: »سأنتهي هنا بكيفية 
ارتباطي بهذا كله. اغتيل مالكوم إكس يف واشنطن 

بقاعة أودوبون. كان والدي يف هايتس، 
عرشة. ركب هو وأصدقاؤه السادسة 

الدراجات، وكانت هناك 
حشود كبرية. رأى هؤالء 

الرجال الذين يرتدون 
رابطات العنق الفراشية. لم 

يستطع أحد أن يصدق حني 
قال أحدهم إَنّ مالكوم إكس 

قُتل«.
ستبدأ مرييمان هذا الصيف 

جولًة يف منطقة وول سرتيت؛ إذ 
ستُغطي منطقة ليتل سوريا، 

وموقع مسجد أوتومان يف شارع 
ريكتور. ختمت جولتها بعبارتها 

املعتادة: »وظيفتكم هي إبقاء 
هذه القصص حية«.

تضم نحو 300 مســجد في أحياءها بناها المســلمون..

الماضي المنســــــي لمدينة نيويورك
املــايض  حــول  تقود جــوالت  مريمــان  كاثريــن  كانــت  املاضيــة،  األربــع  الســنوات  طــوال 
اإلســالمي املنــي ملدينــة نيويــورك، مســقط رأس الرئيــس ترمــب، مركــزةً عــى حــي هارلــم، 
ــورك. ــة نيوي ــجد يف مدين ــاً 300 مس ــد تقريب ــه يوج ــو أن ــي ه ــس األمرك ــه الرئي ــا ال يعرف فم
حــن كان دونالــد ترمــب مرشــحاً رئاســياً، قال: »أظــن أَنّ اإلســالم يكرهنــا«، ودعــا إىل »منــع 

املســلمن تمامــاً ونهائيــاً مــن دخــول الواليــات املتحــدة«.
ــراً  ــع أم ــي 2017، وقَّ ــون الثان ــا. ويف يناير/كان ــكٍل م ــه بش ــَح جماح ــب، كُِب ــوىل املنص ــن ت وح
بمنــع دخــول األشــخاص مــن دوٍل محــددة ذات أغلبيــٍة مســلمة. )أيدت املحكمــة العليــا هــذه 

ــران 2018(. ــة يف يونيو/حزي السياس
نفذ ترمب وعيده ومنع مواطني 5 دول من دخول أمركا

ومــا يزعــج كاثريــن، املرشــحة لنيــل الدكتــوراه يف الدراســات اإلســالمية بجامعــة نــورث 
ــخ  ــن تاري ــزء م ــالم ج ــة أَنّ اإلس ــن حقيق ــل ع ــب يغف ــو أَنّ ترم ــل، ه ــابيل هي ــا يف تش كارولين

ــل. ــركا بالفع أم
فمدينــة نيويــورك واحــدة مــن أكــر املــدن اإلســالمية تنوعــاً يف العالــم، إن لــم تكــن أكرهــا. ال 

ــم املســلم« يف مــكاٍن آخــر«، تقــول الباحثــة. يوجــد مــا ُيدعــى »العالَ



إمارة أبوظبي تنجز 1197 مبنى خالل الربع األول
  ارتفع عدد املباني املنجزة يف إمارة أبوظبي خالل الربع األول من 

العام الحايل %2.57 إىل 1197 مبنى مقابل 1167 مبنى منجزاً خالل 
نفس الفرتة من العام املايض.

وبحسب مركز إحصاء أبوظبي فإن عدد املباني التي أنجزت يف 
منطقة أبوظبي بلغ 445 مبنى خالل الربع األول من العام الحايل 

مقارنة مع 467 مبنى منجزاً خالل نفس الفرتة من العام املايض، 
وارتفع عدد املباني املنجزة يف منطقة العني خالل الفرتة من 670 

مبنى إىل 681 مبنى، كما ارتفع عدد املباني املنجزة يف منطقة الظفرة 
من 30 مبنى إىل 71 مبنى خالل الفرتة، وفقا لصحيفة »الخليج« 

اإلماراتية.
وأوضح مركز إحصاء_أبوظبي أن عدد املباني املنجزة الجديدة 

يف منطقة أبوظبي بلغ 327 مبنى جديدا 

خالل الربع األول مقابل 368 مبنى جديدا خالل نفس الفرتة من 
العام املايض، وأن عدد اإلضافات للمباني ارتفع خالل الفرتة من 99 

إضافة إىل 118 إضافة.
ويف منطقة العني تراجع عدد املباني 

الجديدة املنجزة خالل الربع األول من العام 
الحايل مقارنة مع نفس الفرتة من العام 

املايض من 670 مبنى إىل 642 مبنى، يف 
حني ارتفع عدد اإلضافات خالل الفرتة 

من صفر إىل 39 إضافة.
ويف منطقة الظفرة ارتفع عدد املباني 

الجديدة املنجزة خالل الفرتة 
من 30 مبنى إىل 61 مبنى، 
كما ارتفع عدد اإلضافات 

من صفر إىل 10 إضافات. 

وبذلك يكون عدد املباني الجديدة املنجزة يف إمارة أبوظبي خالل 
الفرتة قد تراجع من 1068 مبنى جديدا إىل 1030 مبنى جديدا، وارتفع 

عدد اإلضافات خالل الفرتة من 99 إضافة اىل 167 إضافة منجزة.
ووفقا لنوع استخدام هذه املباني فقد أظهرت بيانات مركز إحصاء 

أبوظبي أنه تم إنجاز 368 مبنى سكنيا يف أبوظبي، و27 مبنى سكنيا 
تجاريا، و17 مرفقا عاما و5 مباٍن تجارية ومبنى زراعي واحد خالل 

الربع األول من العام الحايل. ويف منطقة العني تم إنجاز 580 مبنى 
سكنيا و39 مبنى سكنيا تجاريا و3 مباٍن صناعية و35 مرفقا عاما، 

و24 مبنى تجاريا،. ويف منطقة الظفرة تم إنجاز 54 مبنى سكنيا، 
و3 مباٍن صناعية، و4 مباني مرافق عامة، و10 مباٍن أخرى غري 

مصنفة. وبذلك تكون إمارة أبوظبي قد أنجزت 66 مبنى سكنيا خالل 
الربع األول من العام الحايل، و33 مبنى صناعيا، و56 مبنى مرافق 

عامة، و29 مبنى تجاريا، ومبنى زراعيا واحدا، و10 مباٍن أخرى غري 
مصنفة.

عقود شراء المساكن القائمة في أميركا ترتفع عكس المتوقع
 

ارتفعت عقود رشاء املساكن القائمة يف الواليات املتحدة عىل غري املتوقع يف يونيو املايض، بعد 
شهرين متتالني من الرتاجع، لكن نقصاً يف املعروض من العقارات ما زال يعرقل نمو سوق 

اإلسكان األمريكية.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريني ، إن مؤرشها لعقود رشاء املساكن القائمة، عىل 

أساس العقود التي تم توقيعها الشهر املايض، زاد %0.9 إىل 106.9. وكان خرباء اقتصاديون 
توقعوا أن تستقر املبيعات يف يونيو.

وعقود رشاء املنازل تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، وتشري الزيادة املفاجئة يف الشهر 
املايض إىل تعايف مبيعات املساكن القائمة التي تراجعت لشهور متتالية.
وعىل أساس سنوي، هبطت عقود رشاء املساكن القائمة %2.5 يف يونيو.

انفاق قطاع التشييد في أمريكا يسجل أكبر هبوط 
في أكثر من عام

سجل االنفاق يف قطاع التشييد يف الواليات املتحدة أكرب هبوط يف أكرث من عام يف يونيو حزيران مع تراجع االستثمار يف 
 املرشوعات الخاصة والعامة كليهما.

وزارة التجارة إن انفاق قطاع التشييد انخفض 1.1 باملئة، وهو أكرب انخفاض منذ أبريل نيسان وقالت 
2017. لكنها عدلت البيانات لشهر مايو بالرفع لتظهر زيادة يف االنفاق قدرها 1.3 باملئة 

 بدال الزيادة األولية البالغة 0.4 باملئة.
وعدلت الوزارة أيضا أرقام االنفاق لشهر أبريل نيسان لتظهر زيادة قدرها 1.7 باملئة 

 بدال من الزيادة األولية البالغة 0.9 باملئة.
وكان خرباء اقتصاديون استطلعت رويرتز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع انفاق قطاع 

 التشييد 0.3 باملئة يف يونيو. وعىل أساس سنوي صعد االنفاق 6.1 باملئة.
وانخفض إجمايل االنفاق عىل مشاريع التشييد الخاصة 0.4 باملئة يف يونيو بعد 

 زيادة بلغت 0.9 باملئة يف مايو أيار.
وهبط االستثمار يف مشاريع التشييد العامة 3.5 باملئة، وهو أكرب هبوط منذ مارس 

 2013، بعد قفزة بلغت 3.0 باملئة يف مايو أيار.
وتراجع االنفاق عىل مشاريع التشييد للحكومة االتحادية 3.1 باملئة بعد زيارة بلغت 

0.9 باملئة يف مايو .

By: William Slusser

 Home ownership is a core com-
ponent in establishing and living 
the American Dream. For most 
people, the ambition to acquire 
their own home is their most 
important goal, surpassing all 
others, and it is the primary influ-
ence and motivation for how they 
conduct their business, financial, 
and personal lives.
Most people will have to 
finance their home ownership 
by obtaining a home mortgage 
from a lending institution. The 
purpose of this article is to guide 
a potential home owner through 
all the steps that must be taken 
in order to qualify for a home 
mortgage loan.
1. FIND THE RIGHT HOME FOR 
YOU
Before a prospective homeowner 
can begin the quest towards pur-
chasing a home, there are many 
factors to consider, most of which 
are determined by some basic 
facts and assumptions. How big is 
your family? What neighborhoods 
are you willing to consider? Are 
schools a factor? Is a single-family 
home a requirement or is a condo 
an option? Based on your income 
and assets, what kind of home 
can you afford?
For some home buyers, living in 
a specific neighborhood takes 
precedence above all else, where-
as for others, the home itself 
is more important. In a perfect 
world, you’d find the ideal home, 

in your neighborhood of choice, 
at a price you can afford, but 
realistically, most people will have 
to make some compromises.
Make a list of the features you 
want in a home–number of 
bedrooms, a fenced yard, granite 
countertops, a garage, etc.–and 
then rank them in terms of priori-
ties. Decide whether the house or 
the neighborhood matters more 
to you, or whether you’re willing 
to make a longer commute in or-
der to own a home with a larger 
lot. These kinds of decisions need 
to be made before beginning the 
search for your new home. Zillow.
com is a great resource to view 
estimated home values, school 
information, crime stats and oth-
er important considerations. But 
don›t place too much value on 
their «estimate» because often 
real world prices are different. 
2. SAVE FOR A DOWN PAYMENT
Nearly all mortgage loans and 
lenders require some amount 
of cash as a down payment. The 
amount you’ve set aside for this 
will determine the kind of mort-
gage you qualify for. It will also 
impact how much you can afford 
to borrow for a home.
If you’re searching for “how 
to buy a house” 
you’ve probably 
already put 
away 
some 
savings 
so 
on-

ward to step 3...
3. CALCULATE WHAT YOU CAN 
AFFORD
Consider Your Income
Many banks will require that 
your monthly costs can’t exceed 
a percentage of your income (for 
example 28%). That means if you 
earn $50,000 per year, your total 
monthly housing costs should 
not exceed $1166 (28% of your 
monthly income). Using a mort-
gage calculator you can use this 
number to figure out how much 
you can afford. 
Consider Your Debts
In addition to your income, if you 
have recurring debts, the total 
monthly payments on existing 
debt plus new payments for your 
mortgage may not be allowed to 
exceed a certain threshold (for 
example 41%). Using the example 
above that would mean that if 
your monthly debt payments 
are in excess of $541 per month 
(bringing your total debt of $541 
+ $1166 = $1708 or 41% in total)  

. To read the full article go to : 
www.consumersadvocate.org
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السجائر اإللكترونية تدمر 
األوعية الدموية

واشنطن – أظهرت تجربة أن السوائل املوجودة بالسجائر 
اإللكرتونية املحالة بنكهات مثل القرنفل والفانيال قد تدمر خاليا 

يف األوعية الدموية والقلب حتى مع خلوها من النيكوتني.
وفحص الباحثون ما يحدث عند تعريض الخاليا البطانية، التي 
تبطن الرشايني واألوردة والقلب، ألنواع رائجة من نكهات السجائر 
اإللكرتونية خالل تجارب معملية. واختربوا تأثري جرعات وتركيزات 

مختلفة لتسع نكهات كيميائية رائجة هي: املوز والزبد والقرفة والقرنفل 
والكينا )الكافور( والنعناع والفراولة والفانيال والطعم “املحرتق” الذي 

يضفي نكهة تشبه الفشار أو التبغ للطعام.
وكتب الباحثون يف دورية )بيولوجيا تصلب الرشايني والتجلط واألوعية 

الدموية( أن الرتكيزات العالية من هذه النكهات دمرت الخاليا خالل الفحص املعميل.
ووجدوا أن خمس نكهات هي الفانيال والنعناع والقرفة والقرنفل والنكهة املحروقة 

أضعفت إفراز أكسيد النيرتيك الذي يحد من االلتهابات والتجلط ويساعد األوعية الدموية 
عىل التوسع عند زيادة تدفق الدم.

وقالت جيسيكا فيرتمان من كلية الطب بجامعة بوسطن وكبرية الباحثني يف الدراسة “فقدان أكسيد 
النيرتيك أمر خطري ألنه يرتبط بأعراض تنتج عن أمراض القلب مثل األزمات القلبية والسكتات”.

وأضافت فيرتمان يف رسالة بالربيد اإللكرتوني “هذا أحد التغيريات األوىل التي نالحظها باألوعية 
الدموية قبل أن يتطور األمر إىل مرض بالقلب وتعد مؤرشا مبكرا عىل السمية”. وتابعت قائلة 
“دراستنا تشري إىل أن النكهات املضافة تلحق رضرا بالقلب واألوعية الدموية حتى مع غياب 

املنتجات والعنارص األخرى التي تحرتق )يف السجائر(”.
وتطور كل رشكات التبغ األمريكية الكبرية سجائر إلكرتونية وهي أجهزة تعمل بالبطاريات بها مصدر 

تسخني يحول النيكوتني السائل والنكهات إىل سحابة من البخار يتم استنشاقها.
وحتى مع عدم احتواء السوائل املوجودة بالسجائر اإللكرتونية عىل النيكوتني، تظل الرئتان 

معرضتني للنكهات الكيميائية عند استنشاق األبخرة. ويعترب تناول الكثري من النكهات مع الطعام 
آمنا لكن بعض الدراسات السابقة أظهرت أن استنشاق أبخرة من هذه الكيمائيات قد يؤذي الرئتني.
ويف الدراسة الحالية فحص الباحثون خاليا من تسعة أشخاص غري مدخنني و12 مدخنا للسجائر 

العادية كما فحصوا خاليا بطانية من قلب برشي.
وأظهرت الفحوص املعملية تراجع قدرة الخاليا املأخوذة من املدخنني عىل إفراز أكسيد النيرتيك 

حتى قبل التعرض للنكهات الكيمائية. أما خاليا غري املدخنني فضعف إفرازها من أكسيد النيرتيك 
بعد تعريضها للنكهات الكيمائية.

ولم توضح الدراسة ما إذا كان التعرض للنكهات الكيمائية أفضل أم أسوأ لصحة اإلنسان مقارنة 
بالنيكوتني الذي يؤثر بشدة أيضا عىل األوعية الدموية والقلب.

تعرض األم للتدخين السلبي يؤثر 
على الرضاعة الطبيعية

مونرتيال )كندا( - كشفت دراسة دولية حديثة أن األمهات الالتي يتعرضن للتدخني السلبي يف 
منازلهن، قد يتوقفن عن الرضاعة الطبيعية مبكرًا، ما يعرض صحة أطفالهن للخطر.

الدراسة قادها باحثون من كلية التمريض يف جامعة كاليفورنيا األمريكية، بالتعاون مع زمالئهم يف 
كندا وهونغ كونغ بالصني، ونرشوا نتائجها، يف دورية “بريستفيدينغ ميديسن” العلمية.

وأوضح الباحثون أن النيكوتني الناتج عن التدخني السلبي الذي تتعرض له األم يف املنزل، ينتقل من 
حليب الثدي إىل الطفل خالل الرضاعة الطبيعية.

وللوصول إىل نتائج الدراسة، راقب الفريق أكرث من 1200 امرأة يف 4 مستشفيات كبرية بهونغ كونغ.
ووجد الباحثون أن األمهات الجدد الالتي تعرضن لدخان السجائر يف منازلهن، توقفن عن الرضاعة 

الطبيعية يف وقت أرسع من أقرانهن الالتي لم يتعرضن للتدخني السلبي.
وحسب الدراسة، فإن حوايل 4 باملئة من النساء و18 باملئة من الرجال يدخنون يف هونغ كونغ، ويف 

عموم السكان فإن املدخنني يبلغون حوايل 10 باملئة. ويف كندا، يدخن نحو 14 باملئة من السكان.
وقالت الربوفيسور ماري تارانت، قائد فريق البحث بجامعة كاليفورنيا “أظهرت دراستنا أن مجرد 

وجود أحد أفراد األرسة يدخن يف املنزل سواء كان ذلك الزوج أو األم أو أحد أفراد العائلة، يؤدي ذلك 
إىل تقليل الوقت الذي يتم فيه تغذية املولود. يف الواقع، كلما كان املدخنون أكرث يف املنزل، كلما كانت 

مدة الرضاعة الطبيعية أقرص”.
وأضافت تارانت “نعرف أن آثار دخان التبغ عىل صغار األطفال ضارة للغاية، ألن األطفال 

الذين يتعرضون للتدخني السلبي أكرث عرضة لإلصابة بالتهابات الجهاز التنفيس وغريها من 
املشاكل التنفسية األخرى”.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تفيد األمهات أيًضا، 
وتساعدهن عىل تقليل األلم املزمن بعد الوالدة القيرصية. وأضافت أن النساء اللواتي 

يرضعن أطفالهن طبيعيا، أقل عرضة لإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وأشارت الدراسات أن تحسني معدالت الرضاعة الطبيعية، يمكن أن ينقذ حياة 

حوايل 820 ألف طفل سنويا حول العالم، وهذا الرقم يمثل حوايل 13 باملئة 
من مجموع وفيات األطفال دون سن الخامسة سنوًيا.

10 أعراض هامة لالصابة بالسكري

ضمادات ذكية تعالج جروح 
وتقرحات مرضى السكري

واشنطن – ابتكر باحثون أمريكيون ضمادة ذكية مصممة لرصد ومعالجة الجروح 
املزمنة بشكل فعال وخاصة الجروح والتقرحات الناتجة عن مرض السكري.
وطور االبتكار باحثون بجامعة “تافتس” األمريكية، ونرشوا نتائج 

أبحاثهم يف العدد األخري من دورية “Small” العلمية.
وأوضح الباحثون أن الجروح الجلدية املزمنة، الناتجة عن 

الحروق ومرض السكري وغريها من الحاالت الطبية، 
يمكن أن تؤدي إىل إبطاء القدرات التجددية للجلد. 

وقالوا إن الجروح الجلدية املزمنة غالبا ما تؤدي إىل 
اإلصابة بالعدوى وصوال إىل برت األطراف.

وللمساعدة عىل شفاء تلك الجروح، صمم الباحثون 
ضمادات مزودة بأداة ذكية. وتطلق الضمادات 

جرعات دوائية إىل الجلد، يف استجابة 
ذاتية لدرجة الحرارة، وذلك ملكافحة 

العدوى وااللتهاب.
وأشار الفريق إىل أن االخرتاع مزود 

بأجهزة استشعار ذكية، تقيس 
درجة الحموضة والحرارة ومحملة 

بجرعات من املضادات الحيوية 

واألدوية.
وقال الباحثون إن املرىض الكبار يف السن، الذين يعانون من جروح مزمنة، ال 

يمكنهم التنقل بسهولة يف أغلب األحيان وقدرتهم عىل رعاية أنفسهم أو الرتدد إىل 
العيادات الطبية محدودة.

ولفتوا إىل أن الضمادات الجديدة توفر مراقبة دقيقة للجروح وإطالق جرعات 
الدواء يف الوقت املناسب، بتدخل محدود من املريض أو مقدمي الرعاية.

وتعترب مشكلة تطور جروح القدم أو أسفل الساق أحد أكرث املضاعفات املحبطة 
واملوهنة ملرىض السكري، التي بمجرد أن تتشكل يمكن أن تستمر ألشهر دون 

التئام، ما يؤدي إىل آالم شديدة ومضاعفات خطرية.
ويعاني نحو ربع مرىض السكري من مثل تلك املضاعفات، التي 
يقترص عالجها يف الغالب عىل العناية القياسية، مثل الضمادات 

الرطبة وإزالة األنسجة التالفة، التي تقلل الضغط عىل الجرح.
وعىل الرغم من هذه التدابري، فإن املضاعفات تستمر يف الكثري من 

األحيان، ما يضطر األطباء إىل إجراء عمليات برت، وتعترب جروح 
السكري السبب الرئييس لبرت األطراف يف الواليات املتحدة.

ووفقا ملنظمة الصحة العاملية، فإن نحو 90 باملئة من 
الحاالت املسجلة يف العالم ملرض السكري هي من النوع 

الثاني، الذي يظهر أساسا جراء فرط الوزن وقلة النشاط 
البدني.

يف املقابل، تحدث اإلصابة بالنوع األول من 
السكري عند قيام النظام املناعي يف الجسم 

بتدمري الخاليا التي تتحكم يف مستويات 
السكر يف الدم وتكون معظمها بني األطفال.

يعترب تشخيص مرض السكري من االمور الصعبة جدا خصوصا يف املرحلة 
املبكرة، ألن األعراض مبهمة ويمكن أن تختلط مع اعراض اخرى بسهولة. رغم 

ذلك، يجب الحذر، فاالخفاق يف تشخيص املرضلفرتة طويلة من الوقت، يمكن ان 
يسبب تغلغل مرض السكري يف الجسم واالعضاء الداخلية.

وينصح االطباء بالحصول عىل فحص دم بعد سن االربعني بانتظام، خصوصا 
النساء. باالضافة يجب مراقبة االعراض التالية، وعدم االستخفاف بها:

1. خسارة الوزن بدون سبب
اذا لم تكن تتبع حمية غذائية وبدأت بخسارة الوزن برسعة وبدون سبب مريض 
فقد يكون السبب خلل يف استهالك الغلوكوز، االمر الذي يسبب توجه الجسم 

اىل استهالك مخزون الدهون للطاقة وبالتايل خسارة الوزن.

2. التبول أكثر
الذهاب املتكرر اىل الحمام قد يكون مؤرشا عىل االصابة بحالة بوليوريا التي قد 

تشري اىل وجود حالة سكري.

3. الشعور بالعطش أكثر
هل تشعر بالعطش الشديد فجاءة – يمكن ان يحدث ذلك نتيجة لخسارة 

الجسم للماء من خالل التبول املتكرر.

4. ضعف النظر
إذا اصبحت رؤيتك مشوشة، قد يكون السبب زيادة مستوى الجلوكوز يف الدم، 

ويرتسب الجلوكوز حول عدسات العني، مما يجعل عيونك مشوشة.

5. ظهور بقع لونية على الجسم
تبدأ البقع الداكنة بالظهور، يف بادئ االمر عىل وحول الرقبة، وهي مؤرش عىل 

مرض السكر: يرد الجسم عىل خسارة األنسيولني عن طريق زيادة الصبغات 
أكرث فأكرث.

6. الشعور بالتعب بسهولة
الشعور املفاجئ واملتكرر بالتعب واإلعياء قد يشريان إىل تطوير مرض السكر 

أيضا.

7. الشعور بالجوع سريعا
يعمل األنسيولني عىل جعل الناس يشعرون بالجوع أكرث بكثري من االشخاص 

العاديني، مما يجعلهم يلتهمون الطعام أكرث، او الذي يعرف طبيا باسم 
.polyphagia

8. تستغرق جروحك وقت أطول للشفاء
من مؤرشات االصابة بمرض السكر تأخر التئام الجروح والخدوش وعدم شفائها 

برسعة.

9. اإلصابة بااللتهابات المهبلية أو المسالك البولية كثيرا
عندما يتعزز الجلوكوز إىل حد معني، يبدأ بالتسبب باإلصابات الدورية، لذا اذا 

كنت تتعرض لاللتهابات يف أغلب األحيان ، خصوصا يف منطقة املهبل واملسالك 
البولية، فقد يكون هذا مؤرشا أخر عىل احتمال االصابة بمرض السكر.

10. أطرافك تصاب بالخدر أو تشعر بوخز اإلبر والدبابيس
من املؤرشات األخرى لالصابة بمرض السكر حدوث االعتالل العصبي وباقي 

وظائف األعصاب، التي تؤدي إىل األحاسيس بالخدر يف األطراف، مثل الوخز أو 
الدبابيس.

    Health Medical صحة وطب
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Aggressively lowering blood pressure 
significantly reduced the risk of mild 
cognitive impairment and dementia among 
hypertension patients in a large govern-
ment-backed clinical trial, US researchers 
said on Wednesday.
The results, presented at the Alzheimer’s 
Association International Conference in 
Chicago, offer some of the first tangible 
steps individuals can take to reduce their 
risk for dementia, experts said.
The results come from a landmark 2015 
trial dubbed SPRINT involving of more than 
9,300 hypertension patients which showed 
significant cardiovascular benefits in peo-
ple whose systolic blood pressure - the top 
number in a blood pressure reading - was 
lowered aggressively to below 120, com-
pared to a higher target of under 140.
The Sprint MIND study looked specifi-
cally at the implications of aggressive 
blood pressure lowering on symptoms 
of dementia from any cause, and mild 
cognitive impairment, or MCI, a precursor 
to dementia.
It found that people whose blood pressure 
was lowered to below 120 had a 19 
percent lower rate of new cases of mild 
cognitive impairment and a 15 percent 
reduction in MCI and dementia combined.
The takeaway of the study, said Dr. Keith 
Fargo, director of scientific and outreach 

programs at the Alzheimer’s Association, is 
“see your doctor and know your numbers,” 
and if individuals have hypertension, get 
it treated.
“Not only do we already know that it 
reduces the risk for death due to stroke 
and heart attacks but we now know it 
supports healthy brain aging,” he said in an 
interview.
Although the study showed effects on MCI 
and combined dementia plus MCI, it did 
not show an overall reduction in dementia 
alone, at least not yet.
Fargo said it takes longer for people to 
develop dementia, but as the study contin-
ues, he expects more people treated to the 
higher target of 140 will develop dementia.
“Since it’s too early, too few people have 
developed dementia,” he said.
The study looked at all causes of dementia, 
including Alzheimer’s, the most common 
form marked by clumps of amyloid in the 
brain, and vascular dementia, which is 
caused by blocked blood flow to the brain.
Fargo said the result most likely affects 
the impact of blood pressure lowering on 
vascular dementia but noted that many 
people with Alzheimer’s also have some 
degree of vascular disease, and reducing 
the total dementia risk could delay the 
onset of memory problems.

Lowering blood pressure 
cut risk of memory 
decline: US study

Nick Webster
Dentistry students in the UAE who take unprescribed antibiotics to 
cure coughs and colds to save time ignore the stark consequences of their 
actions, a study has found.
Students at the dentistry college of Ajman University were surveyed to 
gain an understanding of why young people choose to take unprescribed 
medication, and how much they take.
Bacterial resistance to antibiotics is a natural phenomenon that could make 
regular medicine ineffective. The consequences of overuse of antibiotics 
could return medicine to the Dark Ages, with routine surgeries such as 
Caesarean sections and knee operations putting patients at risk of dead-
ly infections.
Findings by researchers at the University of Sharjah and the University of 
Gloucestershire, England, have been published in Pharmacy Practice.
Although taken from a small sample size, the results offered an indication 
of attitudes towards medication among some young people.
“The most common response among all participants was the time com-
mitment of seeing a physician or scheduling limitations of student life that 
compelled them to self-medicate with antibiotics,” said one of the study 
authors, Khalid Al Kubaisi.
“Other common reasons for taking antibiotics without a prescription were 
students experiencing familiar symptoms and relying on prescriptions that 
had been recommended in the past.
“Some referenced advice from friends and family as a contributing factor in 
self-medication.”
Students were questioned on four main themes: medication habits and 
practices, reasons for self-medication, access to antibiotics without a pre-
scription, and gaps in their knowledge of antibiotic resistance.
The sample showed a broad misunderstanding about the use of antibiotics, 
and a need for wider public education of the dangers of unnecessary use.
With the exception of one Briton, the students were Arabs from Iraq, the 

UAE, Egypt, Jordan, Palestine, Iran and Sudan, and aged between 18 and 
22.
“A few participants reported self-medicating was less expensive or less of a 
financial burden than seeing a doctor,” said Mr Al Kubaisi.
“For these participants, buying medication was supposedly less costly than 
first seeing a doctor.
“Some students said their motivation for self-medicating was to avoid 
worrying or inconveniencing their family members.”
This latest research of UAE students at high risk of misusing antibiotics fol-
lowed a similar survey of the habits of more than 2,500 university students 
using antibiotics without prescription.
A further phase is planned by researchers, who aim to interview 
pharmacists to explore their roles in tackling the sale of antibiotics 
without prescriptions and to explore the role of physicians in 
addressing misuse.
Doctors said attitudes towards antibiotics in the UAE are beginning 
to change slowly.
“People in the UAE should not be able to access antibiotics 
without a prescription, the rules are there but there is still 
misuse,” said Dr Nehad Nabil Halawa, an Egyptian specialist 
in anaesthesia at Burjeel Hospital, Abu Dhabi.
“We are following international guidelines for antibiotic stew-
ardship to bring more control inside hospitals.
“Sometimes, the prescription is given wrongly, for viral infec-
tions for example, and this needs to change.
“What’s required is education and the national stewardship 
programme is now mandatory, so we are seeing improvements.
“The resistance is there and has been as long as antibiotics have 
existed.”
The World Health Organisation’s Global Strategy for 
Containment of Antimicrobial Resistance provides 

a framework to slow the emergence and reduce the spread of antimicrobi-
al-resistant microorganisms.
It aims to cut disease and the spread of infection, improve access to appro-
priate antimicrobials and their use and strengthen monitoring.
The strategy also aims to improve enforcement of regulations and encour-
age the development of drugs and vaccines.
In his 30 years of practice, Dr Halawa has witnessed a gradual change in 
approach from patients.
“There is awareness now that common viral infections in children should 
not be treated with antibiotics, and that is the majority of childhood infec-
tions,” he said. “People are accepting this more widely now.
“Ten or 15 years ago, families often demanded antibiotics for their 

children and physicians were happy to comply, but that is slowly 
changing.”
Each year, 23000 people die in the US from infections that are 
caused by resistant bacteria because doctors do not have new 
antibiotics to eradicate them.

“When using an antibiotic without a proper indication we are en-
dangering ourselves and others,” said Dr Vedrana Vizjak, internal 
medicine specialist at Zulekha Hospital, Sharjah.
“I cannot emphasise enough that antibiotics are not effective in 
treatment of common cold and other viral infections and should 
not be used in those cases.

“Also, when used, antibiotic should be administered in 
appropriate dose, frequency and a course should always be 
completed.”

“Many people do not understand that antibiotics are pre-
scribed for illnesses caused by bacteria, not by viruses,” said Dr 
Bobomurod Keldiyorov, a
family medicine specialist at Canadian Specialist Hospital.
“Antibiotics do not work against viruses.”

Pill popping health students unaware of dangers of antibiotic misuse

    Health Medical صحة وطب
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ALTERNATIVE MEDICINE
الطـب البديــل

قيمة شجرة المورينجا الغذائية
تتمتع هذه الشجرة بـ7 أضعاف نسبة الكالسيوم املوجودة ىف اللنب و3 أضعاف 
فيتامني الجزر و4 أضعاف بوتاسيوم املوز. وتحتوي األوراق عىل سبعة أضعاف 
فيتامني )ج( املوجود يف الربتقال، وثالثة أضعاف محتوى املوز من البوتاسيوم، 

وأربعة أضعاف ما يحتوية الحليب من الكالسيوم، وأربعة أضعاف محتوى الجزر 
 من فيتامني )أ( وضعفا محتوى الحليب من الربوتني.

تحتوي أوراق املورينجا عيل مختلف الفيتامينات مثل فيتامني A وفيتامني B1 و
فيتامني B2 وفيتامني B3 وفيتامنيB6 وفيتامني C واملعادن بما يف ذلك الكالسيوم 

والبوتاسيوم والحديد واملغنسيوم والفوسفور والزنك وتحتوي عيل الربوتينات 
ومضادات األكسدة وغريها من العنارص الغذائية املفيدة . تحتوي أوراق املورينجا 

عيل االحماض األمينية والتي نادراً ماتوجد يف أي نظام غذائي وغالبا ما توجد 
يف اللحوم .  يعد مسحوق أوراق املورينجا املجفف فعال أكرث من أوراق املورينجا 

الطازجة ،حيث تزداد القيمة الغذائية ألوراق املورينجا عندما تكون مجففة .

الفوائد الصحية والجمالية لشجرة المورينجا
1. عالج فعال لألنيميا.

2. تقي من امراض القلب واملفاصل.
3. تقوي الذاكرة وتقي من مرض الزهايمر.

4. تقي من اإلصابة بأمراض العني مع 
تقدم السن مثل إعتام عدسة العني 

الحتوائها عىل فيتامني أ بنسبة 
عالية.

5. أوراق املورينجا تعمل 
كمضادات للبكترييا وامليكروبات 
والجراثيم، تساعد عىل تنظيف 
األمعاء والقولون وتعالج جميع 

أنواع الفريوسات.
6. تساعد املورنجا يف عمل 
توازن ملستوى الكولسرتول 

يف الجسم.

7. املورنجا عند استخدامها يف الغذاء اليومى تقوى الجهاز املناعى ولذا 
فانها تعترب ممتازة ملرىض االيدز.

8. تستخدم يف انقاص الوزن.
9. تحافظ عىل املستوى الطبيعي للسكر يف الدم.

10.      تعالج الجروح، ويرجع ذلك إيل خصائص التخرث التي توجد يف 
أوراق املورينجا والبذور.

11.      تستخدم يف تنقية وتعقيم املياه العكرة.
12.      تحمى الكبد والكىل من أمراض كثرية.

13.      تعمل املورينجا عيل تنشيط هرمون األسرتوجني يف الرحم.
14.      تستخدم اوراقها كمكمل غذائي ملصابي مرض نقص املناعة ألنها 

تحتوي عىل نسبة عالية من الفيتامينات.
15.      اوراق املورينجا تساهم يف زيادة إدرار الحليب عند النساء 

املرضعات.
16.      عصري األوراق يخفض ضغط الدم العايل، وهو فّعال يف إدرار البول.

املورينجا مفيدة جداً يف عالج 17.      عصري أوراق 

قرحة املعدة.
18.      تحافظ عىل صحة الكبد وتعالج الربو.

19.      تقلّل من خطر اإلصابة باألورام الرسطانية.
20.      ينتج اللحاء مادة صمغية تستخدم يف بعض الصناعات الدوائية.

21.      جذور املورينجا تستخدم يف عالج الروماتيزم.
22.      تستخدم بذور شجرة املورينجا يف مقاومة البكترييا املسببة 

لألمراض الجلدية.
23.      كما تستخدم كمنشط جنيس.

24.      يتميز زيت نبات املورينجا باحتوائه عىل مواد مضادة للبكرتيا 
تستخدم يف األغراض الطبية والعالجية، كما يتميز أيضاً بعدم قابليته 

للتزنخ، واحرتاقه بغري انبعاث دخان منه، وعدم وجود طعم مميز له، مما 
يجعله من أفضل، بل وأوائل زيوت الطعام.

25.      يعمل زيت املورينجا عىل زيادة نمو الشعر كما ويحمي الشعر 
من التلف والجفاف، ويقي من تساقطه نظراً الحتوائه عىل العديد من 

مضادات األكسدة التي تساعد عىل حماية الشعر من 
املشاكل التي قد تصيبه.

26.      يمكن إستخدام زيته كبلسم لفروة الرأس.
27.      وزيته يدخل أيضا  يف صناعة بعض 

العطور، وكريمات العناية بالبرشة.
28.      تفيد يف منع ظهور آثار 

الشيخوخة، ألنّها تعمل عىل 
مساعدة الجسم عىل تجديد 

الخاليا.
29.      عجينة اوراق املورنجا 
تعطى نضارة وجمال للجلد 
عند استخدامها كقناع للوجه.

يستخدم مسحوق األوراق بعد 
تجفيفها كتوابل تضاف للوجبات 

الغذائية.

شجرة المورينجا ) الشجرة المعجزة ( وفوائدها الصحية والجمالية
ـــجرة  ـــماء  كش ـــدة أس ـــا ع ـــد وله ـــأها الهن ـــاة ، منش ـــجرة الحي ـــم ش ـــون اس ـــا الباحث ـــق عليه ـــا يطل ـــا او كم ـــجرة املورينج  ش
الرحمـــة، شـــجرة اليـــرس، غصـــن البـــان ، الحبـــة الغاليـــة، شـــجرة الحـــب، فجـــل الحصـــان وشـــجرة الـــرواق  والســـبب 
وراء كـــرة اســـمائها هـــو إســـتخدامها الكثـــر مـــن مختلـــف الشـــعوب حـــول العالـــم.  وهـــذه الشـــجرة يســـتخدم منهـــا 
ـــم  ـــك  يت ـــاف لذل ـــل الجف ـــف وتحّم ـــى التكي ـــا ع ـــز بقدرته ـــة.  تتمّي ـــجرة الطيب ـــال للش ـــي مث ـــذا فه ـــا ل ـــا تقريب كل أجزائه
زراعتهـــا يف الجبـــال واملناطـــق الصحراويـــة، وهـــي شـــجرة رسيعـــة النمـــو ودائمـــة الـــخ=رضة ويتـــم اســـتخدامها يف 
ــا  ــتخلصون زيوتهـ ــاء يسـ ــون القدمـ ــث كان املريـ ــدة حيـ ــس جديـ ــي ليـ ــة. فهـ ــتخدامات املختلفـ ــن االسـ ــد مـ العديـ

ويســـتخدمونها يف الحفـــاظ عـــى الشـــباب.
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KIDS أطفال

أطفال مرضى داخل عيادات نفسية

بسبب »اإلدمان اإللكتروني«
حذّر خرباء ومختصون من تعود األطفال عى استخدام األجهزة اللوحية والهواتف الذكية للعب ساعات طويلة يومياً، الفتن إىل أن ذلك يعرّضهم ألخطار 

نفسية واجتماعية وصحية عدة، أبرزها تأخر النطق، واإلنهاك العقي، والتأخر الدرايس، فضالً عن تعرضهم لتهديدات إلكرونية، ومشاهدتهم محتويات غر 
الئقة، يف ظل غياب الرقابة األرسية.

وكشف مختصون عن وجود أطفال يرددون عى عيادات نفسية للعالج من اضطرابات مرضية، ناتجة عن استخدامهم املفرط لإلنرنت، أو ما يعرف بـ»اإلدمان 
اإللكروني«، مؤكدين أن هذه املشكلة سببت تأخر النطق عند %7 من األطفال املرددين عى العيادات النفسية.

من جهة ثانية قال أحد كبار األطباء النفسين يف الكلية امللكية الربيطانية إنه يجب عى الحكومة إصدار توجيهات تخرب اآلباء بعدم إعطاء الهواتف الذكية ملن 
هم دون سن الحادية عرشة.

طبيب 
نفسي بارز: 

على الحكومة أن 
تطلب من اآلباء عدم 

إعطاء الهواتف الذكية 
لمن تقل أعمارهم 

عن 11 عامًا

يبحرون 
ساعات طويلة 
عبر »اإلنترنت«.. 

ومختصون 
يحذرون من 

مخاطره

الهاتف الذكي بدءًا من األول الثانوي فقط
وأضاف الدكتور جون غولدين، نائب رئيس كلية األطفال واملراهقني يف 

الكلية امللكية لألطباء النفسيني، إن النصيحة الرسمية بعدم إعطاء 
الهواتف الذكية حتى التحاق األبناء بالعام األول من املدرسة الثانوية 

عىل أفضل تقدير ستساعد اآلباء عىل مقاومة تلبية مطالب أبنائهم، 
حسبما نقلت صحيفة The Telegraph عن الطبيب الربيطاني.

وساعتين يوميًا حد أقصى
كما حذر من أنه يجب أال يقيض األطفال أكرث من ساعتني يومياً يف 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي، يف ظل وجود أدلة تُشري إىل أن 
ذلك يجعلهم أكرث عرضة لإلصابة باالكتئاب والقلق.

تأتي تعليقات الدكتور غولدين قبل صدور تقرير من قبل فريق عمل 
جامعي، الدكتور غولدين عضٌو فيه، حول تأثري إفراط األطفال يف قضاء 

الوقت عىل اإلنرتنت وما يتعني القيام به حيال هذه املشكلة.

الهواتف الذكية تزيد االكتئاب
وأشار إىل أن هناك عالقة بني ارتفاع معدالت 

حاالت اإلصابة باالكتئاب -ال سيما بني 
الفتيات اللواتي ترتاوح أعمارهن بني 16 و24 

عاماً- وظهور الهواتف الذكية قبل عقد 
من الزمن. وقد زادت حدة بسبب التسلط 

عرب اإلنرتنت، والقضايا املتعلقة بصور 
الجسد، واملواد التي تشجع عىل إيذاء 

النفس واضطرابات األكل وقلق األطفال 
الناجم عن الشعور بالحاجة إىل أن 

يكونوا متصلني دائماً 

باإلنرتنت خوفاً من فوات حدٍث ما ال ُيشاركون فيه.

»كل أصحابي عندهم هواتف ذكية!«

وقال الدكتور غولدين، استشاري الطب النفيس لألطفال واملراهقني يف 
مستشفى جريت أورموند سرتيت يف لندن، »غالباً ما يقول األطفال 

آلبائهم إن ‘جميع أصدقائي ]لديهم هواتف ذكية[ وأنتم ال تسمحون 
يل بذلك‹«. وأردف قائالً، »ال أعتقد أننا نستطيع أن نصدر ترشيعاً من 

شأنه منع هذه الظاهرة، لكن هذه التوجيهات ستدعم اآلباء عندما 
يجرون املحادثات مع أطفالهم الذين ال تتجاوز أعمارهم الـ 10 سنوات«.

ونسب امتالك األطفال للهواتف الذكية كبيرة
ما يقرب من %40 من األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 8 إىل 11 سنوات 

لديهم هواتف ذكية، غري أن استطالعاً للرأي شارك فيه 1,000 شخص 
من اآلباء، أجرته مجموعة بريوري، وهي مزّود لخدمات رعاية الصحة 

العقلية يف اململكة املتحدة، وجد أن %67 من اآلباء يؤيدون إصدار 
الحكومة لترشيع ُيحدد السن املناسب الستخدام الهواتف الذكية. 

وأيد أكرث من 4 من بني 10 أشخاص )%44 من املشاركني يف 
االستطالع( فرض حظر الحصول عىل هواتف ذكية عىل 

األطفال دون سن 16 عاماً، حسب الصحيفة الربيطانية.

اتفاق بين اآلباء واألبناء
وقالت الدكتورة هاييل فان زونربغ، وهي طبيبة 

نفسية لألطفال واملراهقني ومديرة طبية مساعدة 
يف مجموعة Priory group، إنه عىل املدارس 

مساعدة اآلباء عىل الوصول إىل اتفاق يوافقون 
الذكية من خالله عىل عدم رشاء الهواتف 

ألطفالهم، ربما حتى 
حصولهم عىل شهادة 

الثانوية العامة«.
وأضافت، »وبذلك ُيمكن لآلباء أن يقولوا ‘ال’ للهواتف الذكية ومقاومة 

إلحاح أطفالهم«.
من املتوقع أن يؤيد تقرير الكلية امللكية لألطباء النفسيني حملة »واجب 

الرعاية Duty of Care« التي تقودها صحيفة “دييل تلغراف« حول 
إصدار ترشيعات من أجل حماية األطفال من األرضار التي قد تلحق 

بهم بسبب اإلنرتنت، والدعوة إىل إجراء املزيد من األبحاث حول تأثري 
التقنيات الجديدة عىل الصحة العقلية. وتقرتح الصحيفة فرض قانون 

»واجب الرعاية« عىل الرشكات.

التحقق من السن
قال الدكتور غولدين، »ال نعتقد أن رشكات وسائل التواصل االجتماعي 

تقوم بمراقبة نفسها بشكل مناسب. إذ يتمثل شاغلها األكرب يف 
الحصول عىل املزيد من املال واملعلنني. ولذا نحن ندعم إصدار املزيد من 

الترشيعات يف هذا النطاق.. وتعزيز إجراءات التحقق من السن بشكل 
أقوى باعتبار أن ذلك الحد األدنى املمكن«.

يعتقد الدكتور غولدين، استناداً إىل الدراسات وخربته الخاصة، فهو أب 
لطفلني، أنه من املناسب أيضاً وضع حد الستخدام 

األطفال لوسائل التواصل االجتماعي ال 
يتعدى ساعتني يومياً. وقال إن قضاء 

»أكرث من ساعتني سيصبح مشكلة 
خطرية«.
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عشرات المليارات تنفق على السياحة العالجية
من الصعب تحديد أرقاٍم دقيقة لحجم تلك السياحة، ويرجع هذا جزئياً لالختالفات 

بني الدَول فيما يعتربونه نوعاً من السياحة الطبية. بعض اإلحصائيات القومية تُدِرج يف 
ي أو مجرَّد إصابة سائٍح باملرض وعالجه كنوٍع منها.  اعتبارها زيارة بسيطة إىل منتجٍع صحِّ

رت رشكة Allied Market Research البحثية األمريكية قيمة الصناعة بمبلغ 61 مليار  وقَدّ
ا كيث بوالرد، وهو رئيس رشكة LaingBuisson الربيطانية ألبحاث  دوالر يف عام 2016. أَمّ

ها أقل من ذلك كثرياً، نحو  صة ببيانات السياحة الطبية، يعدُّ الرعاية الصحية واملتخصِّ
15-10 مليار دوالر.

ووجود هذا العدد املتزايد من مرىض الطبقة املتوسطة يف دوٍل آسيوية وإفريقية يعني أنَّ 
عدداً أكرب من الناس مستعٌد لدفِع املال إذا لم يجدوا الرعاية الصحية التي ينشدونها يف 

بالدهم، حسب املجلة الربيطانية.
وعىل سبيل املثال يقصد أملانيا سنوياً ما يقرب من 250 ألف مريض أجنبي للعالج يف 

مستشفياتها. ويوفرون أكرث من 1.2 مليار يورو سنوياً دخل إضايف للمستشفيات األملانية 
.DW حسب

وتعترب التشيك وأوكرانيا وأملانيا وجهات سياحة عالجية دولية مشهورة، بينما 
تعترب األردن وتونس وجهات إقليمية يف الرشق األوسط.

وإىل جانب السياحة العالجية يف 
املستشفيات توجد السياحة 

االستشفائية التي تعتمد عىل 
العنارص الطبيعية مثل ينابيع املياه 
املعدنية والكربيتية، وتوجد وجهات سياحة استشفائية 
مميزة يف تونس ومرص واألردن وليبيا واليمن وغريها من 

البلدان العربية.
فارق األسعار الكبري يحفز عىل السفر للعالج

ما ُيحفِّز املستهلكني 

للسفر هو فرق األسعار الهائل بني حدود دولٍة وأخرى مقابل الحصول عىل العالج ذاته. 
عىل سبيل املثال، تُكلِّف جراحة استبدال صمام القلب 35 ألف دوالر يف أملانيا، فيما تكلِّف 

نصف هذا املبلغ يف النمسا املجاورة، مع فارٍق ضئيل أو ال فارق عىل اإلطالق يف الجودة. 
ويمكن الخضوع لعملية استبدال مفصل الورك يف بريطانيا مقابل 14 ألف دوالر، ويف تركيا 

مقابل 11.5 ألف دوالر، ومقابل 5.5 آالف دوالر فقط يف بولندا.

جذب المرضى األجانب
تستجيب الحكومات بدورها لهذا الطلب املتزايد. إذ استثمرت كوريا الجنوبية وماليزيا 

ودبي بكثافة لخلق مراكز إقليمية للخربات الطبية فيها لتجتذب املرىض األجانب. 
ن دفعتهم أنظمة الصحة  وتسعى مدينة دبي الطبية الجتذاب مرىض دول الخليج ممَّ

ببالدهم للسفر إىل وجهاٍت أبعد، إىل أوروبا أو أمريكا. ويف الوقت ذاته، تشهد بعض املناطق 
صة نمواً قوياً يف حجم السياحة الطبية خاصًة يف اآلونة األخرية. املُتخصِّ

ويقول بوالرد إنَّ السفر الدويل للخضوع لعملية تلقيٍح صناعي )IVF( هو ظاهرٌة يف ازدياٍد 
رسيع، ألنَّ دوالً غنية عديدة قد فرضت قيوداً عىل الحصول عىل العالج املجاني ملواطنيها. 

وُيوفِّر عدٌد من الدول األوروبية، مثل أملانيا، ثالث دوراٍت فحسب من التلقيح الصناعي، 
وتحدُّ الحصول عليه لذوي الحاالت الطبية أو للنساء الشابَّات.

غياب المعلومات المفصلة يعرقل السياحة الطبية
ومع ذلك، تشري فالوري كروكس، وهي أستاذة علم الجغرافيا بجامعة سايمون فريزر 

بمقاطعة كولومبيا الربيطانية يف كندا، إىل أنَّه ما زال يعرقل نمو السياحة الطبية غياب 
لة والجديرة بالثقة عن جودة املستشفيات والعيادات وأطبائها وجرَّاحيها. املعلومات املفصَّ

ق اللجنة املشرتكة الدولية عىل جودة املستشفيات الدولية، وهي منظمة  عادًة ما تصدِّ
مي الخدمات الطبية. لكن يف غياب هذا، يضطر  أمريكية غري هادفة للربح تقدم االعتماد ملقدِّ

املرىض لالعتماد فقط عىل ُسمعة املكان أو عىل األطراف الوسيطة من املشتغلني بالسفر 
الطبي. وعادًة ال يدرك املرىض أنَّ هؤالء »الوسطاء« قد يكونون يتعانون مع عياداٍت بعينها 

حرصياً، إذ يتلقَّى بعضهم عموالٍت يف الرس. وإذا وقع مكروٌه ما، ال يملك املرىض سبيالً 
للحصول عىل العون. ولطاملا اشتكى األطباء ِمن واقع عودة مرىض تلقوا العالج بالخارج 

مصابني بمضاعفاٍت جرَّاء ذلك، حسب املجلة الربيطانية
وتأمل رشكتان حديثتان نسبياً، وُهما رشكتا Qunomedical وMedigo، وكلتاهما يف برلني، 

بأن تغريا هذا الوضع لألحسن. تسمح كلتا الرشكتني للمرىض بالبحث عن عالٍج طبي 
مي الخدمات، موفَّرًة لهم معلوماٍت واضحة عن األسعار  من بني تشكيلٍة واسعة من مقدِّ

TRAVEL & TOURISM
سياحة و سفر

شمس وبحر وعمليات جراحية.. 

كيف تزدهر صناعة السياحة الطبية في العالم؟
ـــط،  ـــرشق األوس ـــا وال ـــق أوروب ـــف مناط ـــن مختل ـــاٍم م ـــاآلالف كل ع ـــرىض ب ـــد امل ـــا، يتواف ـــرة بكرواتي ـــوك الصغ ـــدة زاب يف بل
كـــي يخضعـــوا لعمليـــة اســـتبدال مفصـــل الـــورك أو الركبـــة يف مستشـــفى ســـانت كاثريـــن، حيـــُث يعمـــل متخصِّصـــون 
بجراحـــة العظـــام. يأتـــي بعضهـــم للحصـــول عـــى عـــالٍج ال يســـتطيعون إيجـــاده يف بالدهـــم، أو هربـــاً مـــن قوائـــم االنتظـــار 
ـــب  ـــة، حس ـــٍة خاص ـــراء عملي ـــل إج ـــة مقاب ـــة املطلوب ـــعار املرتفع ـــن األس ـــة، أو م ـــة العام ـــة الصحي ـــام الرعاي ـــة يف نظ الطويل

ـــة. ـــة The Economist الربيطاني مجل
دولـــة كرواتيـــا هـــي إحـــدى مراكـــز صناعـــة الســـياحة الطبيـــة. وهنـــاك مناطـــق أخـــرى أيضـــاً معروفـــة بممارســـاٍت 
معينـــة، إذ ُيخلَّـــق األطفـــال يف باربـــادوس بالكاريبـــي، ويعالـــج فـــروس يس يف مـــر، وتُســـتبَدل األســـنان يف املجـــر أو 

املكســـيك، وُيـــزَرع الشـــعر يف تركيـــا. )انظـــر الخريطـــة أدنـــاه(.
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مة من كٍل منها. وجودة الطاقم والخدمات املقدَّ
كذلك تتلقَّى كلتا الرشكتني رسوماً من قبل املستشفيات والعيادات املُدرجة 
 Medigo عىل قوائمهما، كما هَو مذكوٌر يف موقعيهما، باإلضافة إىل أنَّ رشكة
تجني املال ِمن زبائنها من املرىض والرشكات يف صورة رسوٍم أيضاً. ويكتب 
املرىض تقييماٍت عن األماكن التي ارتادوها، وتُتاح االستعانة بمستشارين 

ليساعدوا املريض يف اختيار املكان الذي يريد تلقِّي العالج فيه. توفُّر مثل تلك 
املعلومات من شأنه أن يجعل العالج الطبي خارج البالد أمراً أكرث جاذبية.

جني المال من السياحة الطبية يواجه مشكالت
لكنَّ جني املال من وراء السياحة الطبية به مشكلٌة محتملة. ُيمكن لتقلُّب 

سعر تغيري العملة أن يجعل وجهًة ما أقل جاذبيًة فوراً. ويقول العاملون 
بصناعة السياحة الطبية إنَّ سوق »سفاري العلميات الجراحية« الذي ظهر 
يف جنوب إفريقيا كان متقلِّباً نتيجة تأرجح سعر العملة. ويف أحياٍن أخرى ال 

يكون الطلب موجوداً.
ة بجزر  وعندما بدأ العمل بمستشفى قوامها 2000 رسير تُدَعى مدينة الصحَّ

كايمان الربيطانية، كان من املتوقع أن يجتذب املرشوع الضخم الذي تكلَّف 
ملياري دوالر أكرث من 17 ألف مريٍض أجنبي سنوياً، معظمهم من أمريكا. 

لكن عند افتتاح أوَّل جناٍح باملستشفى عام 2014، أفاد تقريٌر نرشته مجلة 
ة بالسفر الطبي أنَّ أقل من  Interational Medical Travel Journal املختصَّ

1000 مريٍض وفدوا إليها من خارج البالد يف عامها األول. ووفقاً لتحقيٍق أجرته 
لجنٌة حكومية للمحاسبة العامة عِقب ذلك، فإنَّ أحد أسباب هذا اإلخفاق كان 

أنَّ داعمي املرشوع بنوا توقُّعات أعداد الزبائن تلك عىل دراسٍة 
خاطئة. وأتى إىل املستشفى عدٌد من املرىض األمريكيني أقل 

من املتوقَّع ألنَّ رشكات التأمني الصحي يف أمريكا لم 
تكُن مهتمًة بإرسال مرضاها عرب البحار.

واألطباء أيضًا يسافرون لعالج 
المرضى

مو  ومع مرور الوقت، يحتَمل أنَّ يسافر مقدِّ
الرعاية الصحيِّة أنفسهم لعالج املرىض. 

ويقول فيكرام كابور، وهو أحد الرشكاء 
برشكة Bian & Company االستشارية 

األمريكية، إنَّ الصني كانت يف املايض 
راً للمرىض، لكن اآلن تُجري  بلداً مصدِّ

مستشفياٌت أمريكية مثل مستشفى جونز 
هوبكنز وكليفالند كلينك واملركز الطبي 

التابع لجامعة بيتسربغ مشاريع مشرتكة 
مع مستشفياٍت صينية محليَّة 

لتقديم الخدمة الطبية إىل 
املرىض عىل مقربٍة من 

منازلهم. إذاً بطريقٍة 
أو بأخرى، 

تتحول الرعاية 
الصحية إىل 

ممارسٍة 
أكرث حريًة 

وارتحاالً.

TRAVEL & TOURISM
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Written By Samar Kadi

Bsharri - Mostly known as the birthplace of Leba non’s 
famous poet — artist and philosopher Khalil Gibran — 
Bshar ri, a quaint and welcoming town nestled in the heart 
of the Qadisha Valley in northern Lebanon, is rich in history, 
natural beauty and cul ture. 
Bsharri, 1,500 metres above sea level, is capped by the em-
blematic millennium cedar forest called Arz el-Rab (Cedars 
of the Lord) and Qornet el-Sawda, which, at 3,000 metres, 
is the highest point in Leba non. The town overlooks the 
sacred Valley of Qadisha, a UNESCO herit age site where 17 
Christian Maron ite patriarchs have been buried in natural 
grottos since the seventh century. 
“Bsharri premises extend from 1,000 to 3,000 metres above 

the sea level. It is known as the town of 
Gi bran but throughout history it has 

been the cradle of resistance 
against occupiers of Mount 

Lebanon. It has unique 
natural beauty and 

harbours the history 
of Maronite Chris-
tians in Lebanon,” 
said Bsharri Mayor 
Fred dy Kairouz. 
“While encourag-
ing tourism, the 
municipality’s main 
aim is to preserve 

the natural and 
historical wealth of 

Bsharri from chaotic de-
velopment,” Kairouz said, 

adding that “placing red tiles 
on rooftops has become man-

datory and new sewers were built to 
preserve the valley and the mountain from 

pol lution.” 
A visit to the Gibran Museum is an inevitable stop in 
Bsharri. In keep ing with his wishes, Gibran (1883- 1931), 
who immigrated to the Unit ed States and published his 
most famous work, “The Prophet,” in 1923, was buried in 
the 19th-century Mar Sarkis monastery built into the rocky 
slopes overlooking the town. 
The monastery, which has been converted into a museum, 
houses a large collection of Gibran’s paintings, drawings and 
gouaches, some of his manuscripts and many of his person-
al belongings, including his library, which were shipped from 
New York. 
“Gibran bought the monastery while he was in America. 
Obvious ly, he wanted to return to Lebanon and live and 
expose his paintings in the monastery but he died before 
achieving his dream,” said museum Director Joseph Geagea. 

Gibran’s National Committee, which was founded in 1932, 
reno vated the museum and opened it to the public in 1975. 
Some 440 of his paintings, including the origi nal drawings 
for “The Prophet,” are displayed in addition to letters that 
Gibran wrote to Mary Haskell, the American teacher who 
discovered Gibran’s genius and supported him financially, 
professionally and emo tionally. 
“Many of Gibran’s paintings de picted women who marked 
his life,” Geagea said. “There is his mother, Mary Haskell, 
Emilie Michelle, who was one of his teachers and it is said 
that he loved her, also Barbara Young, his sister Sultaneh 
who died at 14, and poet May Ziadeh, who was the platonic 
love of his life and whom he never met.” 
“Our mission is to promote and show Gibran’s art and 
paintings through exhibitions in different parts of the world. 
When you say ‘Gibran,’ you always get the same answer, 
he is the author of ‘The Prophet,’ although he was an artist 
before being a philosopher and a writer,” Geagea added. 
An ecological advantage of Bshar ri is its proximity to Arz 
el-Rab. It harbours a modern nursery for ce dar trees run 
by the Forest of Leba non Cedar Friends, a committee set 
up in 1985 to salvage Lebanon’s millennium cedars from 
desertifica tion and vandalism by irresponsible picnickers. 
“The Reforestation of the Cedars project started in 
1995,” said com mittee member Joseph Rahme. “We 
have planted 130,000 cedar trees with funding 
from companies, banks, associations and individu-
als.” 
Young trees are planted on land donated by 
Bsharri municipality near the old forest, the site 
of 1,700 cedar trees aged 50-2,500 years. 
“Our aim is to connect the Ce dars of the Lord 
with cedar forests in (nearby) Tannourine and Eh-
den. We want to recover our peaks and mountains 
with cedars, the symbol of our country, the same 
way it was historically,” Rahme said. 
For $100, anyone can adopt a ce dar tree for life. The 
Forest of Leba non Cedar Friends will plant the tree and 
take care of it until it is 18 years old, an age after which the 
tree can flourish without being tended. 
“Each tree will carry the name of its godfather or godmoth-
er and their nationality. Sponsors can follow the evolution, 
growth and health of the tree either in the forest or through 
the internet. It is a multinational ce dars forest, the forest of 
the whole planet,” Rahme said. 
Bsharri is a diverse, year-round destination. In winter, skiers 
slide on the slopes of Lebanon’s oldest ski resort near the 
cedars. In sum mer, trekking in the sacred valley and explor-
ing the many ancient monasteries built in the rocks around 
the valley is a main activity. In all seasons visitors can taste 
ex quisite traditional cuisine for which the area is famous.
Samar Kadi is the Arab Weekly society and travel section 
editor.
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Education تعليم

األطفال وهوس الشاشات
الوقت الذي يقضيه الطفل أمام األجهزة هو يف حقيقته الوقت الذي 

ال يقضيه يف استكشاف العالم بفعالية، والتعامل مع برش آخرين.
وعىل الرغم من ذلك، تشري كثري من األبحاث إىل أن املشكلة 

الرئيسية ما تزال دون مستوى الجدية أو االهتمام الذي يجب أن 
تناله، وتتمثل يف األثر عىل نمو األطفال لكن بعكس الظن الشائع، 

البد أن نقلق بشأن اآلباء ُمشتتي الرتكيز أكرث من هوس األطفال 
الصغار بالشاشات.

تذكر الكاتبة أن اآلباء اآلن يقضون وقتًا أطول مع أطفالهم، أكرث من 
أي وقت مىض عىل مر التاريخ. وعىل الرغم من الزيادة الهائلة يف 

أعداد املرأة العاملة، فإن أمهات اليوم يقضون وقتًا أطول يف رعاية 
أطفالهن مقارنًة بأمهات حقبة الستينيات من القرن املايض. إال 

أن جودة ارتباط اآلباء واألطفال انخفضت بشكل غري معقول، بل 
تحول إىل يشء مصطنع؛ فالوالدان حارضان عىل الدوام جسدًيا يف 

حياة أطفالهم، لكنهم غائبان وجدانًيا.
وحسب رأي الكاتبة فإن الحديث عن استخدام الوالدين للهواتف 
الذكية باعتبارها مشكلة ال تؤخذ بالجدية الالزمة، ال ينفي خطر 

التعرض طوياًل للشاشات مبارشة عىل األطفال، إذ تشري أدلة 
دامغة إىل أن قضاء األطفال فرتات طويلة أمام الشاشات، خاصًة 

التي تتضمن نمطًا رسيًعا، أو صورًا عنيفة، يتسبب يف تلف أدمغة 
األطفال الصغار، جدير بالذكر أن األطفال يف سن ما قبل املدرسة 

اآلن يقضون أكرث من أربع ساعات أمام الشاشات يف اليوم، وتضيف 
الكاتبة أن منذ عام 1970، انتقل متوسط عمر األطفال الذين 

يتعرضون للشاشات بصفة »منتظمة« من أربع سنوات إىل أربعة 
أشهر.

ربما تكون بعض األلعاب التفاعلية التي يلعبها األطفال عىل 
الهواتف أو األجهزة اللوحية مناسبة أكرث من مشاهدة التلفاز أو 
اليوتيوب، فهي تحاكي السلوك الطبيعي للعب األطفال بشكل 

أفضل. بالطبع نجا كثري من األشخاص البالغني األصحاء من الخدر 
العقيل الناجم عن مشاهدتهم للكثري من »القمامة املعرفية« خالل 

فرتة طفولتهم، عىل سبيل املثال تقول الكاتبة إن والدتها منعتها 
عىل غري العادة من مشاهدة بعض الربامج بسبب تفاهتها، إال أنها 
تمكنت بطريقة ما من مشاهدتها مرات عدة، دون التوصل لسبب 
املنع من األساس. ومع ذلك، تقول ال يعارض أحد التكلفة الهائلة 

لتعرض األطفال الصغار للشاشات لفرتات طويلة، إذ إن الوقت الذي 
يقضيه الطفل أمام األجهزة هو يف حقيقته الوقت الذي ال 

يقضيه يف استكشاف العالم بفعالية، والتعامل مع برش 
آخرين.

التفاعل اللفظي ونمو الطفل
وعىل الرغم من الحديث حول الوقت الذي 

يقضيه األطفال أمام الشاشات، من الصادم 
أن قلياًل من االهتمام يوجه إىل الوقت الذي 

يقضيه اآلباء أنفسهم أمام الشاشات، والذين 
يعانون اآلن مما أسمته خبرية التكنولوجيا 

»ليندا ستون« منذ أكرث من 20 عاًما بـ»االهتمام 
الجزئي املستمر«. وال يسبب ذلك الوضع رضرًا 

عىل الوالدين فحسب، بل عىل األطفال أيًضا؛ إذ يمكن 
أن يتسبب أسلوب التفاعل األبوي الجديد يف إعاقة نظام 

االستحثاث العاطفي القديم، الذي ُيعد عالمة االستجابة الفارقة 
يف التواصل، والقاعدة الرئيسية للحجم األكرب من التعلم البرشي، 

ما يعني بالرضورة أننا حالًيا يف منطقة مجهولة.
ُيطلق خرباء نمو الطفل أسماء مختلفة عىل نظام اإلشارات الثنائية 
بني الشخص البالغ والطفل، والذي يبني الهيكل األسايس للدماغ، 

يصف »جاك شونكوف« -أخصائي طب األطفال، ومدير مركز 
هارفارد لتنمية الطفل- ذلك بأسلوب تواصل »اإلرسال والتلقي«. 

بينما تُطلق عليه املتخصصتان يف علم النفس »كاثي هريش 
باسيك« -األستاذة يف جامعة تمبل، وزميلة معهد بروكينغ البارزة-، 

و»روبرتا ميتشنيك غولينكوف« -أستاذ يف جامعة ديالوير- 
»الثنائي التخاطبي«؛ إذ تميل األنماط الصوتية لآلباء يف كل 

مكان إىل التكيف خالل التعامل مع األطفال الرضع والدارجني )هم 
األطفال من سن 3-1 سنوات(، وتتميز بنربة صوت عالية، وقواعد 

نحوية مبسطة، وانتباه كامل، وحماسة مبالغ فيها.
وعىل الرغم من كرثة تالحق هذا النمط يف الكالم من املراقبني 

البالغني، إال أن األطفال ال يحصلون عىل القدر الكايف منه؛ أظهرت 
إحدى الدراسات أن األطفال الرضع الذين تعرضوا لهذا األسلوب 

من االستجابة الكالمية التفاعلية والعاطفية يف سن 11 شهرًا، و14 
شهرًا، كانوا يعرفون عدد مفردات يف عمر سنتني ضعف ما لدى 

األطفال الذين لم يتعرضوا ملثل هذا التفاعل.
يبدو أننا يف عرصنا هذا تعرثنا بأسوأ نماذج الرتبية التي يمكن 

تخيلها، وهو النموذج حيث يكون املربي حارضًا جسدًيا، 
ما يمنع بدوره استقاللية الطفل، يف حني ال يتواجد عاطفيًّا معه.

تقول الكاتبة إن نمو الطفل يشء »عالئقي«، وهو ما أظهرته 
إحدى التجارب التي طُبقت عىل أطفال يبلغون من العمر تسعة 

أشهر، إذ أظهر األطفال الذين تلقوا تعليًما للغة الصينية لساعات 
قليلة عىل يد شخص حقيقي قدرة عىل فصل العنارص الصوتية 

اللغوية، بينما لم تستطع مجموعة أخرى من األطفال تلقت نفس 
التدريب، ولكن عن طريق الفيديو من تحقيق نفس النتائج. وفقًا 

لوصف »هريش باسيك«، فإن املزيد من الدراسات تؤكد عىل أهمية 
املحادثة يف نمو األطفال. وتقول إن »اللغة هي أفضل مؤرش منفرد 

عىل التقدم املدريس«، وأضافت أن »املدخل الرئييس للحصول 
مهارات لغوية قوية يكون عرب إجراء محادثات لبقة بني األطفال 

الصغار والبالغني«.
لذا تنشأ مشكلة عندما ُيعطل نظام االستحثاث العاطفي الصوتي 

بني الطفل والشخص البالغ -الرضوري للتعليم املبكر- بفعل 
تشتيت استخدام الهاتف الذكي باستمرار. الحظ أحد علماء 

االقتصاد واحدًة من عواقب تشتت مثل هذا، إذ تتبع زيادة نسبة 
إصابات األطفال مع انتشار الهواتف الذكية، طرحت رشكة »إيه تي 
أند تي« -رشكة أمريكية تعمل يف مجال االتصاالت- خدمة الهواتف 

الذكية يف أوقات مختلفة يف أماكن متعددة، ومع ازدهار وانتشار 
الهواتف الذكية يف منطقة تلو األخرى، زادت حاالت إصابات 

األطفال يف الطوارئ.
أثارت تلك النتائج اهتمام كثري من 

وسائل اإلعالم باملخاطر الجسدية 
التي تصيب األطفال نتيجة 
تشتت اهتمام اآلباء، لكن 

علماء النفس وخرباء نمو 
الطفل كانوا أبطأ يف التعاطي 

مع آثار ذلك عىل التطور 

اإلدراكي لألطفال. تقول »هريش باسيك«: »ال يمكن لألطفال 
الدارجني التعلم عندما نعرتض تدفق املحادثة بالتقاط الهاتف 

املحمول أو بمطالعة شاشات أجهزتنا باستمرار«.
يف أوائل العقد الثاني من القرن الحايل، راقب باحثون من والية 

بوسطن خلسًة 55 شخًصا يرعون أطفالهم أثناء تناول الطعام 
مع واحد أو أكرث من أطفالهم يف مطاعم الوجبات الرسيعة، وجدوا 

أن حوايل 40 شخًصا انشغلوا بهواتفهم بدرجات متفاوتة، بعضهم 
تجاهل األطفال بشكل شبه كامل، ولم يكن من املُستغرب أن يبدأ 

كثري من األطفال يف محاولة جذب االنتباه، والذي كان ُيقابل يف كثري 
من األحيان بالتجاهل من الوالدين. أُجريت دراسة أخرى عىل 225 

أًما، وأطفالهن البالغني ستة أعوام تقريًبا يف بيئة ودية، وصُورت 
تفاعالتهم بالفيديو بعد أن أُعطي طعام لكل أم وطفل منهم، ووجد 

أن ربع عدد األمهات استخدمن هواتفهن بشكل عفوي، وأن تلك 
األمهات تفاعلن مع أطفالهن بشكل أقل بكثري سواء تفاعل لفظي 

أو غري لفظي.
إال أن »هريش باسيك« و»جولينكوف«، أجروا تجربة أخرى 

مصممة بدقة يف منطقة فيالدلفيا، بهدف اختبار أثر استخدام 
الوالدين للهواتف املحمولة عىل تعلم األطفال اللغة، وضعت 38 

ا بصحبة أطفالهم ذوي العامني داخل غرفة، وكانت التعليمات  أمًّ
لألمهات أن ُيَعلِّمن أطفالهن كلمتني جديدتني هما )االرتداد 

واالهتزاز(، وأعطاهم القائمون عىل التجربة هواتف محمولة حتى 
يتمكنوا من التواصل معهن، يف الحاالت التي تلقت األمهات اتصااًل 

هاتفيًّا، لم يتعلم األطفال الكلمات، بعكس الحاالت التي لم تتلق 
األمهات فيها اتصااًل.

انفصال دون تفريط
التواصل املشتت عىل نحو يتجنب فيه األب أو األم االنخراط الكامل 

مع أطفالهم يوحي بأن الطفل أقل أهمية من الربيد اإللكرتوني عىل 
سبيل املثال.

تؤكد الكاتبة أنه لم يكن من السهل إطالقًا املوازنة بني حاجات 
األمهات وأطفالهن، ناهيك عن رغبات كل منهم، ومن السذاجة تصور 

أن األطفال يمكن أن يكونوا مركز اهتمام الوالدين دائًما دون تزعزع. 
لطاملا ترك اآلباء واألمهات املجال ألبنائهم للرتفيه عن أنفسهم، 

عىل سبيل املثال العبث باألشياء أو حتى الضحك الهستريي بال 
سبب أثناء لعبهم، أو أثناء تواجدهم يف روضات األطفال. أحيانًا قد 
ال يختلف الوقت الذي يلتهي فيه األطفال أمام الشاشات يف القرن 

الواحد والعرشين عن أشكال املساعدة األخرى التي اعتمدت عليها 
األمهات من األجيال املاضية إلبقاء أطفالهم مشغولني بعض الوقت، 

وعندما ال يتوافر لألطفال مكان للعب أو روضة لألطفال، فإنه من 
النادر تجنب حدوث الفوىض والشغب.

 تصف »كارولني فرايزر« -الكاتبة يف صحيفة نيويوركر  ومؤلفة لعدد 
من الكتب- يف كتابها الذي يتناول السرية الحياتية لـ»لورا إيغالز 

وايلدر« -كاتبة أمريكية وصاحبة سلسلة  كتب املنزل الصغري– مؤلفة 
كتاب »Little House on the Prairie« أسلوب الرتبية االستثنائي 

الخاص الذي اتبعه اآلباء يف القرن التاسع عرش،إذ تركوا أطفالهم 
يستكشفون بيئتهم، وأن يكونوا عرضة لكل أنواع املخاطر، بينما 

انشغلت األمهات بمحاولة تلبية املتطلبات واملسؤوليات، وقد ذكرت 
»وايلدر« يف سريتها أنها مرت ببعض الحوادث التي كادت تسفر 

عن كوارث مع ابنتها الصغرية »روز«، عىل سبيل املثال تقول إنها يف 
مرحلة ما، بينما كانت تنهي األعمال املنزلية نظرت البنتها يف الخارج 

لتجد زوًجا من الخيول تقفز فوق رأس طفلتها.
انرصاف اهتمام الوالدين عن الطفل بني الحني واآلخر ليس بأمر 

كارثي، بل ربما يبني قدرة عىل الصمود، إال أن انرصاف االنتباه املزمن 
والتشتت املستمر هو قضية أخرى، ارتبط استخدام الهواتف الذكية 

بأحد العالمات املألوفة يف حاالت اإلدمان، إذ يزيد توتر البالغني 
بوترية رسيعة إذا ما تم اعرتاض استخدامهم للهواتف الذكية، وبالتايل 

هم ال يفوتون اإلشارات العاطفية وحسب، بل يسيئون فهم الواقع، قد 
يكون األب أو األم الذي اقتطع استخدامه للهاتف أكرث غضًبا بافرتاض 
أن الطفل يتالعب به، يف حني أنه يف الحقيقة يود الحصول عىل انتباه 

األب أو األم.
تقرتح الكاتبة أن انقطاع انتباه األب واألم عن الطفل لفرتات قصرية 
ومقصودة يمكن أن يكون غري ضار، بل يف الحقيقة صحي للوالدين 

والطفل عىل السواء، ال سيما مع تقدم الطفل يف السن، والذي يتطلب 
بدوره مزيًدا من االستقالل، إال أن هذا النوع من االنفصال التدريجي 

الصحي عن األطفال يختلف تماًما عن حالة عدم االنتباه عندما 
يكون أحد الوالدين بصحبة الطفل؛ التواصل املشتت عىل نحو 

يتجنب فيه األب أو األم االنخراط الكامل مع أطفالهم يوحي بأن 
الطفل أقل أهمية من الربيد اإللكرتوني عىل سبيل املثال. يعد طلب 
األم من األطفال أن يخرجوا للعب خارج املنزل أو أن يقول األب أنه 

يحتاج إىل الرتكيز نصف ساعة إلنهاء بعض املهام املنزلية، استجابًة 
معقولة تماًما ملتطلبات حياة البالغني، وما لديهم من مسؤوليات، لكن 

ما يحدث اليوم مغاير تماًما حيث ظهور ما يعرف بالرعاية األبوية 
غري املتوقعة، وهي التي تحكمها إغرائات الهواتف الذكية وصافرات 

اإلشعارات، وهكذا، يبدو أننا يف عرصنا هذا تعرثنا بأسوأ نماذج الرتبية 
التي يمكن تخيلها، وهو النموذج حيث يكون املربي حارضًا جسدًيا، 

ما يمنع بدوره استقاللية الطفل، يف حني ال يتواجد عاطفيًّا معه.

هل االستئصال حل؟
تقول الكاتبة إن إصالح تلك املشكلة ليس أمرًا سهاًل، ال سيما 

مع تداخلها املعقد مع تغريات جذرية يف التعليم، حيث يتواجد 
حالًيا ما يقرب من ثلثي األطفال يف عمر أربع سنوات داخل 

إحدى مؤسسات رعاية األطفال، وهي نسبة أعىل من أي وقت 
مىض، فضاًل عن شيوع اتجاهات تعليم الطفولة املبكرة التي 

تمأل فصول األطفال باملناهج الدراسية املصممة بدقة عالية، 
واململة أيًضا، فضاًل عن أنها تكون من جانب واحد حيث 

تقترص عىل »حديث املعلم«. يف مثل تلك البيئات، تكون الفرص 
املتاحة أمام الطفل إلجراء املحادثة التلقائية محدودة وقليلة.
ولعل من األمور السارة أن األطفال الصغار مربمجون بطبيعتهم أن 

يحصلوا عىل ما يحتاجونه من البالغني، إذ يكتشف معظم اآلباء 
واالمهات أن تحول انتباههم عن أطفالهم يقابل بإرصار أشد من 
األطفال، يفعل األطفال الكثري كي يجذبوا انتباه اآلباء واألمهات 

غري املنتبهني لهم، وإن لم يغري الوالدين طريقة ترصفهم، عادة ما 
سيجربهم األطفال بشتى الطرق، فمن املتوقع أن يتمادى الطفل 

الدارج يف نوبات غضبه، لكن يف نهاية املطاف، قد يستسلم األطفال؛ 
فتناغم التواصل بني الوالدين وأطفالهم ال يتحقق من طرف واحد، 

الثابت أننا لن نعرف حقيقة مدى املعاناة التي يمر بها أبناؤنا عندما 
نفشل يف مشاركتهم والتفاعل معهم.

تؤكد الكاتبة أن الكبار يعانون أيًضا بطبيعة الحال من الوضع 
الحايل، إذ أسس الكثريون حياتهم اليومية عىل مبدأ بائس 

يتلخص يف أنهم يمكنهم دائًما فعل كل يشء يف آن واحد، كقيادة 
السيارة ومتابعة األخبار بينما يحرضون قائمة املشرتيات، وأن 

يكونوا يف نفس الوقت متاحني للتواصل مع الجميع )الزوج واألهل 
واألصدقاء( باإلضافة للعمل وتربية أبنائهم.

يف ظل تلك الظروف، من السهل تركيز مخاوف اآلباء عىل الوقت 
الذي يقضيه األطفال أمام الشاشات الرقمية أكرث من الرتكيز عىل 
تركهم هواتفهم الذكية، فمثل هذا امليل للرتكيز عىل مشكلة األبناء 

واالنرصاف عن مشكلة الوالدين متفهٌم تماًما، وترضب الكاتبة 
مثال بوضعها، إذ تعاني من زيادة الوزن وكذلك كلبها، لكنها تركز 
عىل السيطرة عىل كميات السكريات التي يتناولها الكلب يف حني 

تتجاهل الكميات التي تتناولها هي، يصنف علم النفس تلك الحالة 
باعتبارها حالة إسقاط كالسيكية، وهي اإلزاحة الدفاعية إلخفاقات 

الشخص عىل إخفاقات اآلخرين نسبًيا، وعندما يتعلق األمر بالوقت 
الذي نقضيه وأبنائنا أمام الشاشات، نحتاج جميًعا أن نقلل من 

هكذا إسقاط.
تختتم الكاتبة تقريرها مشددة عىل أننا إذا استطعنا السيطرة عىل 

»التشوش التكنولوجي«، من املحتمل أن نكتشف أننا بإمكاننا فعل 
الكثري ألطفالنا ببساطة وبأفعال بسيطة، وذلك بغض النظر عن 

جودة التعليم أو عدد الساعات التي نخصصها لهم، ويف حال أردت 
إدخال ابنك روضة لألطفال، فلتفعل ذلك، وإن لم تشعر برغبة يف 

حضور مباراة طفلك لكرة القدم يف املدرسة أو الروضة، ال تذهب، 
سيكون طفلك بخري ال تقلق، لكن عندما تكون مع طفلك، ضع 

الهاتف جانًبا وأعطه قيمًة وانتباًها.

ذي أتالنتك : انشغالك المستمر بالهاتف يدمر هذه المهارات لدى طفلك
The Dangers of Distracted Parenting

 ترجمة وتحرير : مروة عبدالله

عندما يتعلق األمر بنمو الطفل، يجب عى اآلباء أال يقلقوا كثرًا من الوقت الذي يقضيه الطفل أمام 
الشاشات، وينتبهوا عوًضا عن ذلك إىل الوقت الذي يقضونه هم.

نرشت »ذي أتالنتيك« تقريرًا كتبته »إيريكا كريستاكيس« تتناول فيه أثر تشتت اآلباء املستمر 
جراء إدمان الهواتف الذكية عى نمو األطفال، ففي حن يركز الجميع عى مشكلة الوقت الذي 

يقضيه األطفال أمام الشاشات، غفل الكثرون األوقات التي يقضيها اآلباء أمام الشاشات.
تقول الكاتبة إن الهواتف الذكية تتسبب حالًيا يف كثر من النتائج املروعة، كالوفاة يف حوادث 

السيارات، واضطرابات النوم، والجفاء العاطفي، ومشاكل العالقات، ومن الواضح أنه من األسهل 
إحصاء األمور التي تفسدها أكر من األمور التي تنجح يف فعلها.
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Fitness لياقة

1 - اإليمان  بأنك تمارس  الرياضة  األعى حرقًا 
للسعرات الحرارية

ُيعد أحد أهم الدوافع الرئيسية ألداء نشاط ريايض معني، هو 
معرفة جدوى هذا النشاط بالتفصيل، وإىل أي مدى ُيساعدك 

يف تحقيق أهدافك؛ فإذا كان أحد أهم أهدافك ملمارسة رياضة 
الجري، هو حرق املزيد من الدهون والسعرات الحرارية؛ 

لتقليص وزنك، فهناك برشى سارة تؤكد فاعلية الجري يف 
هذا الجانب.

2  -راحات امليش البينية

بعد قطع مسافات جري طويلة؛ يفضل أن تأخذ فرتات راحة 
بينية منتظمة من امليش؛ ألن ذلك أفضل لك صحًيا ونفسًيا؛ 

إذ كشفت دراسة نرشتها صحيفة نيويورك تايمز األمريكية 
عام 2015، فاعلية راحات امليش، وأفادت بأن راحات امليش 

املنتظمة خالل مسافات الجري الطويل أفضل للجسد، 
ويساعدك عىل الحفاظ عىل الوترية نفسها للجسد كما لو 

كنت قد جريت املسافة كلها، الفتًا إىل أن العدائني املحرتفني 
يفعلون ذلك أيًضا.

وأشارت الصحيفة أيًضا إىل االستفادة النفسية والبدنية 
والذهنية لتلك االسرتاحات، التي تمثل يف حد ذاتها 

اسرتاحات بدنية وذهنية، تساعدك عىل التفكري يف تلك 
املسافة الطويلة عىل أنها عدد من املسافات الصغرية املُجزءة؛ 

وتشعرك نفسًيا باإلنجاز مع االنتهاء من كل مسافة جري 
مقطوعة من مسافة الجري الطويلة املستهدفة.

3 - مارس الجري عرب ألعاب رياضية أكر متعة

قد يشعر البعض بامللل والرتابة من ممارسة رياضة الجري 
فقط،يمكن أن يكرسه تحديات وتنافسية ومتعة أكرب، وهو ما 

تستطيع أن تجده يف ألعاب رياضية مختلفة: ككرة القدم، أو 
كرة اليد أو غريها من األلعاب الرياضية التي تتضمن ليس 

فقط الجري، وإنما أيًضا تنافسية وحماسة وتحديات.
لذلك فيمكن أن تحقق غرض الجري وحرق السعرات 

الحرارية بألعاب رياضية تمثل وسائل أكرث متعة وحماسة، 
وقد أكدت تلك التأثريات اإليجابية، دراسة تعود لعام 2005، 

تبني وجود حوافز لدى اإلنسان عند ممارسته ألعاًبا رياضية، 

تختلف عن تلك املرتبطة بالتمرينات البدنية كالجري مثاًل، 
ومن هذه الحوافز الرتفيه والتحدي الذي يصاحب األلعاب 

الرياضية أكرث منها يف مجرد التمرينات الرياضية.

4 - ال مانع من ابتسامات وإن كانت »ُمزيفة«!

اضحك والضحكة تبقى ضحكتني
كانت تلك الكلمات ضمن أغنية »اتجنن« العربية التي 

تدعو إىل الضحك والفرحة، ويبدو أن األمر ال يتوقف عىل 
كلمات تفاؤلية، تهدف لدعم مشاعر الفرحة ، وإنما له نوع 

من األساس العلمي، فتعبري الوجه باالبتسام والضحك وإن 
كان »مزيفًا« قد ُيزيد حقًا من فرص الضحك الحقيقي، 

لذلك فاالبتسامة املزيفة أثناء ممارسة الجري تمهد لسعادة 
وابتسامة حقيقية، قد تكرس ملل الجري.

ففي هذا الصدد، أجرى، الباحث فريتز سرتاك، تجربة نفسية 
مميزة تفحص العالقة بني تعبريات الوجه وعواطفنا وتفكرينا، 

وأتى بمجموعة من املشاركني، قّسمهم إىل مجموعتني، 
املجموعة األوىل وضعوا قلًما بني أسنانهم، وظهر وجههم 

»باسًما«، واملجموعة الثانية وضعوا قلًما بني شفتيهم، وظهر 
وجههم »عابًسا»

وبعد ذلك أعطى سرتاك لكال املجموعتني، قصة كوميدية 
لقراءتها وسألهم عن رأيهم فيها، وكانت النتيجة بأن 

املجموعة األوىل التي وضعت األقالم بني أسنانها وجدت 
القصة مضحكة أكرث من املجموعة الثانية التي وضعت 

األقالم بني شفتيها، لتُظهر الدراسة أن االبتسامة وإن كانت 
»ُمزيفة« فإنها قد تُسعدك حقًا، وتزيد من فرص االبتسامة 

الحقيقية التي تخفف من وطأة إرهاق الجري.

5 - اإليمان بالرياضة مصدرًا  للسعادة

قد ال تحتاج الصطناع االبتسامة لتطلق ببساطة ابتسامة 
حقيقية؛ ألن ممارسة الرياضة يف حد ذاتها تساعد عىل 

الشعور بالسعادة، ففي دراسة ذكرها شون أشور، يف كتابه 
»The Happiness Advantage«، خضعت ثالث مجموعات 

من املرىض باالكتئاب إىل العالج، األوىل من خالل الدواء فقط، 
والثانية عولجت بمزيج من الدواء والتمارين مًعا، والثالثة من 

خالل التمارين الرياضية فقط، وأظهرت املجموعات تحسنًا 
مشابًها بالبداية يف مستوى السعادة لهم، ولكن بمرور الوقت 

تباينت نسب االنتكاسة بشكل كبري.
فبعد مرور ستة أشهر، أظهرت التجربة أن %38 من 

املجموعة األوىل انتكسوا وعادوا لالكتئاب مرة أخرى، وقّل 
معدل االكتئاب للمجموعة الثانية ليصل إىل %31، أما عن 

املجموعة الثالثة التي اعتمدت عىل ممارسة الرياضة فقط، 
فقد صنعت فارقًا ملحوظًا؛ إذ لم تتعّد نسبة االنتكاسة فيها 

%9، وهو ما يظهر أثر الرياضة الكبري يف الشعور بالسعادة 
ومواجهة االكتئاب؛ فلذلك فإن الجري قد يمثل يف حد ذاته 

عالًجا لالكتئاب.

6 - إعادة التأطر املعريف للخواطر السلبية

قد يداهمك أثناء جريك العديد من الخواطر السلبية التي 
من شأنها تثبيطك عن االستمرار يف الجري، ولكن إعادة 

تشكيلك لتلك الخواطر السلبية بشكل إيجابي؛ قد يساعدك 
عىل أداء ريايض أكرث متعة وفاعلية.

األمر ليس رضًبا من الخيال؛ وإنما أكدته دراسة علمية 
حديثة تعود ملايو )أيار( 2018، وتحدثت عما سّمته 

بـ»إعادة التأطري املعريف« ، وأفادت الدراسة بأن املبحوثني 
الذين حّولوا الخواطر واألفكار السلبية التي قد تداهمك 

أثناء الجري مثل:» أنا متعب« و»ساقي تؤملني«، و»يكفي 
ال أستطيع الجري بعد اآلن« ألفكار إيجابية مثل »أنا أمارس 
الرياضة وأستطيع االستمتاع بذلك« و»إذا ما خفضت وترية 

الجري، سأقلص الشعور بالتعب«، تمكنوا من أداء ريايض 
أفضل وأكرث متعة، من خالل تلك الطريقة الذهنية والنفسية 

يف التفكري.

7 - هدم أسطورة تعطيل العمل

يتحجج البعض بعدم ممارسته للرياضة؛ باعتباره ال يملك 
الوقت الكايف وأن الرياضة تعطل العمل وتزيد من اإلرهاق، 
وعىل العكس، إذ تنعكس ممارسة الرياضة باإليجاب عىل 

مستوى السعادة بالعمل مما ُيحفزك ألدائه، ويف هذا الصدد 
أجرى بنيامني وينجي، وداركو جيكاوك، الباحثان يف علم 

النفس دراسة تعود للعام 2016، كشفت أن األشخاص الذين 
يستمتعون بعملهم أكرث مواظبة عىل ممارسة الرياضة، من 

األشخاص الذين ال يستمتعون بعملهم، وبذلك فإن هذا 
االعتقاد قد يحفزك أكرث للجري وزيادة األنشطة الرياضية.

طرق علمية لممارسة 
رياضة الجري بشكل  أكثر 

متعة وفاعلية

كتابة وتحرير : عبدالله محمد األلفي

ها قد حّل الصيف، ذلك الوقت الذي يتشجع فيه كثرون لبدء خطط الرياضة والجري لتقليص الوزن وجعل أجسادهم أكر قوة وصحة، وقد يستصعب 
البعض االنتظام يف الجري ويجده نشاًطا مرهقًا ومماًل؛ وهي مشكلة نحاول حلها يف هذا التقرير من خالل إظهار طرق بدنية وذهنية ونفسية يمكنها 

كرس ملل الجري لجعله أكر متعة وفاعلية.
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مصابيح الكنترول الملونة تحذيرات في 
مقصورة القيادة

	 هناك الكثري من الوظائف واألنظمة املساعدة ترتبط بمصابيح الكنرتول امللونة يف مقصورة القيادة، وتتم إضاءة 
هذه املصابيح يف حال حدوث مشكالت أو أعطال.

وعادة ما تشري مصابيح الكنرتول الحمراء إىل أنه يتعني عىل قائد السيارة التوقف عىل الفور، ويحدث ذلك مثال 
عندما يكون مستوى زيت املحرك منخفضا للغاية أو قد يكون إشارة إىل مياه التربيد يف السيارة.

ورغم تحرير مكبح اليد فقد تظهر عالمة تعجب داخل دائرة حمراء، وهذا يعني أن هناك خطأ يف املكابح. ويف حال 
إضاءة مصابيح الكنرتول باللون الربتقايل، فإن األمر ال يتطلب التوقف عىل الفور.

	 تظهر أهمية مكيف السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة خالل الصيف، ومن أجل الحصول عىل أفضل كفاءة 
ممكنة ملكيف الهواء ينصح الخرباء قائدي السيارات بترصيف السخونة من السيارة قبل قيادتها وتشغيل مكيف 

الهواء، وذلك من خالل فتح جميع أبواب السيارة وباب املؤخرة ملدة دقيقة إىل دقيقتني.
وبعد االنطالق بالسيارة يجب أن تظل النوافذ مفتوحة خالل الدقائق األوىل من السري، ثم يتم غلقها وتشغيل 

مكيف الهواء وضبطه عىل أقل درجة 
حرارة لتربيد املقصورة برسعة، مع 
ضبط طريقة تدوير الهواء وضبط 

املروحة حتى يتم الوصول إىل درجة 
الحرارة املرغوبة.

	 تعد األضواء التحذيرية من أهم عنارص السالمة 
املرورية، ويؤكد املختصون أن هذه األضواء بالسيارة 

تُستخدم يف بعض مواقف القيادة لتحذير مستخدمي الطريق 
اآلخرين من الخطر.

فعىل سبيل املثال يجب تشغيل األضواء التحذيرية عىل الفور عندما تتوقف السيارة 
يف طريق متعدد الحارات، وال يمكن مالحظتها من قبل مستخدمي الطريق اآلخرين كعائق 

ثابت يف الوقت املناسب. وأثناء عملية القَطر يتعني عىل كال املركبتني تشغيل األضواء التحذيرية.
كما يجب تشغيل األضواء التحذيرية عندما تشكل السيارة خطرا، كما هو الحال عند االقرتاب من تكدس مروري 

أو القيادة برسعات بطيئة عىل الطرق الرسيعة.

لكزس تتوج مسيرتها الناجحة 
بنسخة كوبيه مذهلة

طوكيو- ستتوج رشكة لكزس اليابانية مسريتها يف صناعة السيارات الفاخرة بنسخة كوبيه 
خاصة قد تدير األعناق لها عند إزاحة الستار عنها خالل فعاليات معرض باريس الدويل 

للسيارات املقرر مطلع أكتوبر املقبل.
وكان أول ظهور لهذه السيارة الشهر املايض، فقد شوهدت أثناء اختبارها يف أملانيا وتم 

تداول صور حرصية يف العديد من املواقع املختصة بالسيارات، فضال عن مواقع التواصل 
االجتماعي.

وستقدم الرشكة يف جناحها باملعرض املوديل الخاص “يالو إيديشن” الذي يعترب من أقوى 
موديالتها أل.يس كوبيه، ومن التسمية يمكن أن يستشف الجمهور أن السيارة تتميز باللون 

األصفر للهيكل الخارجي.
وحظي املوديل بباقة من التجهيزات املوسعة، فضال عن الجنوط الكبرية الرياضية قياس 

21 بوصة خفيفة الوزن، والسقف املصنوع من البالستيك املقوى بألياف الكربون، 
وسبويلر خلفي قابل للتمديد.

وما يالحظ أن السيارة تم تزويدها بفتحات تهوية ضخمة موجودة يف الصدام 
األمامي، باإلضافة إىل حصولها عىل رفارف أمامية أعرض ومكابح رياضية 

عالية األداء وبالطبع نظام العادم املتوفر يف شقيقاتها جي.أس أف وآر.
يس أف.

وتزدان املقصورة الداخلية بكسوة املقاعد باللون األبيض مع خيوط 
حياكة متباينة اللون األصفر، وفرش ألكانرتا باللون األصفر يف كسوة 

األبواب من أجل ملسة متفردة.
وأشارت الرشكة التابعة ملجموعة تويوتا إىل أن املقاعد األمامية قابلة 

للتعديل كهربائيا، كما تعتمد السيارة عىل شاشة هيد-آب، وباقة 
بريفورمونس، والتي تشمل عىل قفل تفاضيل وتوجيه نظام الدفع الرباعي.
وعىل صعيد الدفع يتوفر من السيارة النسخة املعتمدة عىل محرك ثماني 

األسطوانات بقوة 351 كيلوواط/477 حصانا، أو نسخة نظام الدفع الهجني 
500 بقوة 264 كيلوواط/359 حصانا.

ويؤكد عشاق هذه العالمة أن النسخة الكوبيه الجديدة تعطي مفهوما عرصيا 
للقيادة عىل الطرقات، خاصة وأن لكزس لديها تقاليد يف هذا املضمار بعد أن حصل 

موديل 2018 عىل لقب أفضل سيارة يف بريطانيا.
وبعد بضعة أشهر من فوزها بلقب أفضل رشكة مصنعة يف استبيان رضا العمالء “أوتو 

اكسربس 2018 درايفر باور”، استمرت لكزس يف تحديد مكانتها بني عمالقة صناعة السيارات 
مع اإلعالن عن فوز سيارتها أل.يس كوبيه الفاخرة بجائزة الكوبيه املرموقة لهذا العام.

ويقول املختصون إن التصاميم العرصية واملوديالت ذات األداء العايل التي أصدرتها لكزس يف 
األعوام القليلة املاضية استهلت فصال جديدا للماركة يبدأ اآلن بوصول لكزس أل.يس كوبيه 

الرائدة يف األداء.
وقد قام مالكو سيارات لكزس بالفعل بتقييم هذه العالمة بشكل كبري لتحتل املرتبة األوىل يف 

الجودة الداخلية والراحة وقوة الهيكل. ولكن للفوز بهذه الجائزة كان العنرص العاطفي األكرب 
هو أن تحظى أل.يس بثناء خاص من قبل الجمهور.

واستطاعت هذه النسخة املذهلة أن توصل رسالة مفادها أن لكزس هي واحدة من العالمات 
التجارية األكرث عراقة وأن املسؤولني يف الرشكة لديهم رؤية مستقبلية يريدون بلوغها خالل 

السنوات القليلة املقبلة. ومن املقرر أن تطرح لكزس املوديل الخاص يس.أل يف األسواق 
العاملية خالل فصل الخريف القادم، غري أنها لم تكشف بعد عن السعر.

لندن- تراهن رشكة الند روفر الربيطانية العريقة لصناعة 
السيارات عى املوديل الخاص سكاي فيو الذي يضم باقة من 

3 طرازات، هي رانج روفر إيفوكي وديسكفري وديسكفري 
سبورت من أجل استقطاب املزيد من الزبائن حول العالم.

ويقول املصممون يف الرشكة إن نسخ سكاي فيو ال تقدم 
سقف الزجاج البانورامي فحسب، ولكن أيضا العديد من 

التجهيزات املفيدة مثل باقات بيزنس أو وينر. وتعتمد 
املوديالت الثالثة عى خط التجهيزات أس.أي، باإلضافة إىل 

الطالء امليتالك بالعديد من األلوان املتاحة والسقف الزجاجي 
البانورامي مع حاجب شمس كهربائي.

وتزيد هذه التجهيزات مع طراز رانج روفر إيفوكي باملزيد من 
التفاصيل مثل الزجاج الخلفي املعتم، وهو ما يعطي املوديل 

رشاسة ال توصف. وتقدم باقة وينر وظيفة التدفئة للعديد 
من األماكن بالسيارة، منها الزجاج األمامي واملقود، يف حن 
تتمتع باقة بيزنس بالعديد من التجهيزات اإلضافية مثل 

نظام املالحة وكامرا الرجوع إىل الخلف ونظام 
الحفاظ عى حارة السر ومساعد االنتباه، 

وكذلك نظام التعرف عى اإلشارات املرورية 
وكشافات الزينون.

وتم تجهيز املوديل الخاص ديسكفري 

سبورت سكاي فيو بمقاعد جلدية جزئية مع وظيفة التدفئة 
والضبط الكهربائي وكامرا الرجوع إىل الخلف وباقة بينزنس 

مع كشافات الزينون ونظام تحذير الزاوية امليتة، باإلضافة 
إىل مكيف الهواء ثنائي املناطق، ونظام صوتي فائق.

ويتوفر هذا املوديل مقابل حوايل 48 ألف يورو، وذلك بالنسبة 
ملوديل الدفع الرباعي املعتمد عى محرك الديزل بقوة 150 

حصانا. وتكتمل هذه الثالثية بسيارة ديسكفري، حيث تعتمد 
نسخة سكاي فيو منها عى محرك ديزل سعة 2.0 لر وبقوة 

240 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 رسعات لنقل 
القوة إىل عجالت الدفع األربع.

ويمتاز هذا املوديل بكشافات أل.أي.دي وزجاج معتم 
ومقاعد جلدية قابلة للتعديل بآلية كهربائية ونظام تحذير 
الزاوية امليتة ومساعد االنتباه، مع باقة وينر املشتملة عى 

وظيفة التدفئة لكل من املقود واملقاعد والزجاج األمامي. 
وتتوفر هذه النسخة يف األسواق مقابل 65.6 ألف 

يورو.

الند روفر تطرح طرازات متنوعة 
من أيقونتها سكاي فيو
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VW ATLAS TANOAK PICKUP
CONCEPT FIRST DRIVE REVIEW | ROOTED IN 
REALITY

The hotly contested truck segment has been haunting 
Volkswagen’s dreams, so much that it has inspired the Ger-
man carmaker to seriously explore the feasibility of mass 
producing the unibody Tanoak at their Chattanooga facility. 
The pickup segment is a strong one, with 2.8 million pickup 
trucks finding new owners in 2017 — though most of those 
trucks feature frame-on-body, not unibody, construction. 
But while the struggling-in-the-U.S. Volkswagen brand is un-
likely to impact the sprawling segment, even a small slice of 
that pie would constitute a significant sales bump for VW. 
Despite its slick LED external lighting scheme and neato 
features like an integrated winch and carabiner, the Tanoak 
concept is rooted in reality — specifically, the Atlas’s MQB 
platform upon which it›s based. The truck shares essentially 
the same structure as the SUV from the B-pillar forward. 
The Tanoak›s seamless ornamental front and rear lights 
scream «concept truck,» but the interior combines typical 
show car cues with some rather terrestrial lower plastic 
panels plucked directly from an Atlas: Those anchor points 
are real and could easily be brought to serial production. 
Climbing behind the wheel of the Tanoak concept 
imparts many of the same impressions you get 
from the driver seat of an Atlas. Sure, the custom 
displays and controls are miles ahead of what 
you’d find in any production Volkswagen, 
with cool-to-the-touch metal switchgear 
and impossibly buttery leather with a 
novel braided leather pattern that carries 
from the dashboard and the seats to the 

floormats. But there’s also a familiarity to the greenhouse 
proportion and palpable similarities to the Atlas that makes 
this pickup seem entirely attainable, most prominent of 
which is its sense of heft. Don’t let its “large midsize” clas-
sification fool you: This is a positively massive vehicle with 
breadth that seemingly occupies a full freeway lane, and an 
elevated body that sits 2 inches higher than an Atlas, for a 
total ground clearance of 9.8 inches. 
The dual-cab five-seater, with its short-bed configuration, 
comes in 11 inches longer than the Atlas; not surprising, 
since Tanoak was named after a species of tree that grows 
to 135 feet high. Cargo capacity is a claimed 1,000 kg (or 
around 2,200 pounds), and towing capacity is estimated at 
7,000 pounds. 
Pull the mechanical gearshift into “D,” and the Tanoak con-
cept’s 276 horsepower VR6 powerplant — same as found in 
the Atlas — pulls ahead smoothly until it meets its electron-
ically limited speed of 30 mph. 
This pricey one-off’s driving 

dynamics 

are difficult to gauge at these piddling speeds, especially 
when constrained to the traffic-clogged 17 Mile Drive. But 
a few things are readily apparent: The Tanoak feels big 
from the driver’s seat, and its steering is extremely light, an 
overboosted tune that’s likely intended to compensate for 
the friction created by the high-profile 275/55 tires. VW’s 
estimated 0-to-60 mph time of 8.5 seconds seems entirely 
feasible given the powerplant’s reasonably torquey 266 
pound-feet. Though we didn’t have the opportunity to try 
them out, the concept also features a pass-through from 
the payload bay to the passenger compartment, and a mov-
able cargo rail that slides across the length of the bed. 
Does America need another pickup truck? My time with the 
Tanoak concept wasn’t necessarily about answering that 
question, though one incident did shed some light about 
what could make or break the success of this theoretical 
truck. When pulled over for some photos, a Tacoma driver 
stopped and hopped out of his well-worn truck, excitedly 
asking questions about my borrowed steed. What was it, 
what was under the hood, and when is it coming? 
VW spokesperson Martin Hube suggests that, if given the 
green light, the Tanoak could be produced in as little as 
two years. But more crucial than the feasibility question 
is whether Volkswagen’s theoretical production truck will 
look as dazzling as the concept; the world might not need 
another truck, but it certainly will want one if it’s as visually 
striking as this tantalizingly tangible concept.

BASEM WASEF
MONTEREY, Calif. — Could Volkswagen be on the verge of bringing the Tanoak pickup truck to 
production? They’ve debuted it, dropped not-so-subtle hints that they could produce it, and then, 
at this weekend’s Monterey Car Week festivities, they tossed us the keys to their priceless, one-
of-one concept. 
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SPACE فضاء

المحاكاة الحاسوبية تعطينا احتمااًل إيجابيًا
استخدم العلماء املحاكاة الحاسوبية الواسعة للوصول إىل توقع مفاده بأن 

األجزاء األخرى من األكوان املتعددة ستكون مالئمة للحياة أكرث مما كنا نعتقد 
يف السابق.

لكن هذا قد يسبب أيضاً مشاكل كبرية لفكرة األكوان املتعددة. يف الواقع، يمكن 
تفسري استثنائية الكون الخاص بنا بشكل أفضل بقانون طبيعي غري مكتشف، 

عىل حد قولهم.
بزغت فكرة األكوان املتعددة ألنه باملنظور الفيزيائي، يعد كوننا محظوظاً جداً 

لوجوده عىل اإلطالق، ولتبسيط الفكرة نستخدم املثال التايل:
إذا ألقيت كرة من طائرة نحو حفرة صغرية فإن احتمال سقوطها يف الحفرة 

سيكون محدوداً للغاية، لكن لو ألقيت عرشات الكرات أو مئات أو آالف الكرات 
فإن احتماالت وصولها للحفرة ستزيد كثرياً.

ولو توفرت الحفرة عىل مياه وظروف حرارة مناسبة لحياة الطحالب، ونمت عىل 
الكرة فإنها لن تعرف شيئاً عن آالف الكرات التي ال تزال خارج الحفرة والتي 

تشبه أكواناً متوازية أخرى.
ي  وحسب نظرية الكم فإن »تفسري األكوان املتعددة« يفرتض أنَّ كل حدٍث كمِّ

ُيَعد مفرتق طرق، وإحدى الوسائل للهروب من صعوبة تفسري ذلك؛ هي تخيُّل 
أنَّ كل مفرتق -من الناحية الرياضية- يخلق كوناً جديداً.

ومن هذا املنطلق، علينا كذلك أن نتخيل نَُسخاً ال تعد وال تحىص من أنفسنا. 
وكل يشء قابل للحدوث يحدث يف كوٍن أو آخر.

الطاقة المظلمة هي المشكلة والحل
تتنبأ النظريات الحالية بوجود طاقة مظلمة داخل الكون الخاص بنا أكرث 

بكثري من تلك املوجودة فعلياً. هذه مشكلة ألن إضافة املزيد من الطاقة املظلمة 
سيؤدي إىل التوسع برسعة تؤدي إىل التخفيف من كثافة أي مادة قبل أن 

تتمكن من تشكيل النجوم أو الكواكب التي نحتاجها للعيش.
رداً عىل ذلك، اقرتح البعض أننا قد نكون يف الواقع نعيش داخل أكوان متعددة. 

يف الواقع، هناك الكثري من األكوان املختلفة -سيكون لدى الكثري منها طاقة 
مظلمة أكرث وبالتايل ال يمكن أن تصبح مالئمة للحياة- ونحن ببساطة نعيش 

داخل أحد هذه األكوان، والذي تشكل بالطريقة الصحيحة.
لكن الدراسة الجديدة تشري إىل أننا ربما بالغنا يف تقدير حظنا. قد يكون من 
املمكن بالفعل أن تتشكل النجوم والكواكب حتى مع وجود طاقة مظلمة أكرث 

بكثري.
والطاقة املظلمة هي شكل افرتايض سلبي للطاقة، يعترب معاكساً لقوة الجاذبية 

يف املقاييس الكبرية، ويستخدم هذا التأثري لتفسري تمدد الكون وتسارعه نحو 
الخارج، كما يفرس أحياناً املادة املفقودة يف الفضاء الكوني، حسب الصحيفة 

الربيطانية.

ما هو مقدار الطاقة المظلمة التي يمكن أن توجد قبل 
أن تصبح الحياة مستحيلة؟

قال باسكال إالهي، الباحث يف جامعة أسرتاليا الغربية، إن عمليات املحاكاة 
التي أجروها »أظهرت أن التوسع املتسارع املدفوع بالطاقة املظلمة ليس له أي 

تأثري عىل نشأة النجوم، الرضورية لنشوء أماكن للحياة. حتى زيادة الطاقة 
املظلمة ملئات املرات قد ال تكون كافية لصنع الكون امليت«.

وقال لوك بارنز، زميل األبحاث بمؤسسة جون تمبلتون يف جامعة ويسرتن 

سيدني، »كان ُيعتقد سابقاً أن نظرية األكوان املتعددة تفرس القيمة املرصودة 
للطاقة املظلمة باعتبارها مقامرة يانصيب – ولدينا التذكرة الفائزة إذ نعيش يف 

الكون الذي يتشكل من مجرّات جميلة تسمح بالحياة كما نعرفها«.
ويضيف، »«يظهر عملنا أن تذكرتنا ليست بذلك الحظ الذي اعتقدناه، إذا جاز 

التعبري. إال أنها أكرث استثنائية مما يتطلبه األمر لنشأة الحياة. هذه مشكلة 
نظرية األكوان املتعددة؛ ويبقى اللغز قائماً«.

قد توحي هذه الحقيقة املحرية بأن نظرية األكوان املتعددة ليست صحيحة 
يف املقام األول. ال تُبطل الدراسة الفكرة ولكنها تشري إىل أن الكمية الصغرية من 
الطاقة املظلمة يف عاملنا يمكن تفسريها بشكل أفضل من خالل قانون طبيعي 

ال نعرفه بعد.

إذن، أين يوجد الجميع؟!
بني احتماالت بوجود ماليني أشكال الحياة األخرى يف الكون واحتمال أال 

تكون هناك حياة أخرى يف أي مكان آخر من الكون، تروى قصة املفارقة التي 
خطرت بذهن الفيزيائي اإليطايل أنريكو فريمي وهو يتناول الغداء، وتساءل: 

»أين الجميع«، ويقصد أين الكائنات الفضائية ويناقش األسباب التي تجعلنا 
ال نصل لدالئل كافية حتى اآلن عن حياة خارج األرض رغم العدد الهائل من 

الكواكب يف الكون.
دعنا نرى احتماالت الحياة الفضائية وتواصلها معنا من خالل هذا 

الرشح من دروس TED-Ed املرئية:
حينما نشاهد السماء يف مساء صاٍف بال غيوم يبدو لنا الكون مليئاً بالحياة، 
فمجرتنا »درب التبانة« وحدها تحتوي عىل 400-100 مليون نجم، وهناك يف 

الكون مجرات أكرث من نجوم مجرتنا.
سيتي SETI هو اختصار ملرشوع فلكي أمريكي متخصص يف البحث عن ذكاء 
خارج األرض، يعتمد بشكل أسايس عىل رصد اإلشارات الالسلكية واملوجات 

الراديوية التي قد تشري لحضارة فضائية لديها تقنيات اتصاالت حديثة.
تروي القصة مفارقة خطرت بذهن الفيزيائي اإليطايل أنريكو فريمي وهو يتناول 

الغداء، حينما قال ملاذا لم نر الكائنات الفضائية حتى اآلن؟
مفارقة فريمي، مبنية عىل فكرة أن الشمس نجم عادي واملجرة تحتوي 

عىل مئات املاليني من النجوم، كثري منها أقدم من الشمس بكثري، وبحساب 
االحتماالت فإن بعض هذه النجوم ستحتوي عىل كواكب تشبه األرض يف 

صفاتها مثل )الكتلة، املناخ..( وقد يحتوي بعضها عىل حياة يمكن أن تكون 
ذكية، وهذه الحياة الذكية قد تسافر بني النجوم وبحساب رسعة تحرك األجسام 

يف الفضاء.
وبالنظر لحجم املجرة فإن هذه الحياة قد تكون طورت طرقاً للسفر عرب الفضاء، 

ويمكن أن تحتل وتستعمر املجرة كلها يف غضون بعض ماليني من السنني، 
وبالتايل فإن هذه الحياة الذكية الفضائية يجب أن تزور األرض، أو تكون زارتها 

بالفعل، وتركت آثاراً لوجودها يف األرض، أو يف املجرة، ولكن أياً من هذا لم يحدث 
حتى اآلن، لذا يظل السؤال: أين الجميع؟

جاء يف موقع البحث عن الكائنات الفضائية الذكية )SETI( ما ييل: »أدرك 
فريمي أن أية حضارة تمتلك تكنولوجيا صاروخية متوسطة، ومقداراً جيداً من 

الحوافز القوية قد تستطيع برسعة استيطان كامل املجرة. وخالل عرشة ماليني 
عام من اآلن، قد يخضع أي نظام نجمي لتلك اإلمرباطورية.

قد تبدو عرشة ماليني عام زمناً طويالً، لكنها يف الحقيقة قصرية جداً مقارنًة بعمر 
املجرة، الذي يصل إىل عرشة مليارات سنة. بالتايل 

سيكون استيطان مجرة درب التبانة مجرد 
تمرين رسيع«. 

ربما نعيش داخل أكوان متعددة مليئة بالحياة الغريبة: 
حسب دراسة حديثة، إذن أين يوجد الجميع

السؤال الذي شغل علماء الفلك ملدة طويلة كان هل نعيش يف كون ال يعدو كونه واحداً بن عدد من األكوان، داخل نظام متعدد األكوان؟ 
وهناك سؤال آخر أكر تعقيداً: هل ستحتوي تلك األكوان األخرى عى حياة خاصة بها؟

اآلن أظهر بحث جديد أنه يف حالة وجود أكوان متعددة، فهناك احتمال وجود العديد من أنواع الحياة الغريبة املختلفة، حسب 
صحيفة The Independentالربيطانية.

Independent :
We Could Live Inside 
A Multiverse That Is 
Full Of Alien Life, New 
Study Suggests
Andrew Griffin 

There might be plenty of aliens – living in other universes, according 
to a new study.
Whether we live in a universe that is just one of many, inside a mul-
tiverse, is a question that has long troubled astronomers. And, after 
asking that, another question that is even more perplexing follows: 
would those other universes contain life of their own?
Now new research has shown that if that multiverse exists it could 
be filled with many examples of different alien life.
Scientists used vast computer simulations to predict that other 
parts of the multiverse would be far more hospitable to life than we 
had previously thought.
But it also causes major problems for the idea of the multiverse. In 
fact, the strangeness of our own universe might better be explained 
by an undiscovered natural law, they said.
The idea of the multiverse comes about because in physics terms, 
our universe is very lucky to exist at all.
Current theories predict there should be much more dark energy 
inside of our own universe than there is. That is a problem because 
adding more dark energy would lead it to expand so quickly that 
any matter would be diluted before it could form the stars or plan-
ets that we need to live.
In response to that, some have suggested that we might in fact 
be living inside of a multiverse. There are in fact lots of different 
universes – many of which will have more dark energy and so could 
not host life – and we simply live inside one that worked out in the 
right way.
But the new study suggests that we might have been overstating 
how lucky we are. It might actually be possible for stars and planets 
to form even if there is much more dark energy.

أغسطس 2018 م - السنة السادسة - العدد: 68
August 2018 - Volume : 6 - Issue :68 

WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET

مجلة العربي األمريكي اليوم00100
ARAB  AMERICAN TODAY



00101 ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم

أغسطس 2018 م - السنة السادسة - العدد: 68
August 2018 - Volume : 6 - Issue :68 WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET



00102ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم

أغسطس 2018 م - السنة السادسة - العدد: 68
August 2018 - Volume : 6 - Issue :68 

WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET



00103 ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم

أغسطس 2018 م - السنة السادسة - العدد: 68
August 2018 - Volume : 6 - Issue :68 WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET

BREAK استراحة

واشنطن - كشفت دراسة أن رشب أي كمية مهما 
كانت قليلة من الكحول يوميا قد تكون له مضاّر 

صحّية، بخالف اعتقاد سائد بأن كأسا واحدا 
من النبيذ يوميا قد يكون مفيدا للصحة.

ويبلغ عدد شاربي الخمر يف العالم مليارين 
و400 مليون، 63 باملئة منهم من الرجال.

ونرشت الدراسة يف مجلة “ذي النسيت” وقد 
تناولت كمية رشب الكحول وأثرها عىل الصحة، 

يف 195 بلدا بني العامني 1990 و2016.
وأشار الباحثون إىل أن رشب الخمر أودى 

بحياة مليونني و800 ألف يف العام 2016. وكان 
الخمر يف ذلك العام، سابع أسباب الوفاة املبكرة 

واإلصابة بإعاقات حول العالم، والسبب األول 
للوفاة يف حوادث وانتحار لدى من هم بني 

الخامسة عرشة والتاسعة واألربعني.
وأظهرت الدراسة أن رشب كأس واحد من 

الخمر يوميا عىل مدى عام يزيد بنسبة 0.5 
باملئة خطر اإلصابة بواحد من 23 مشكلة 

صحية منها الرسطان وأمراض القلب واألوعية 
والجلطات الدماغية وتلّيف الكبد والحوادث 

وأعمال العنف وغريها، وذلك لدى من هم بني 
الخامسة عرشة والخامسة والتسعني.

وقالت إيمانويال غاكيدو الباحثة يف جامعة 
واشنطن واملشاركة يف إعداد الدراسة “مخاطر 

رشب الخمر عىل الصّحة كبرية جدا”.
وأضافت “القول إن كأسا أو كأسني من الخمر 

يفيدان الصحة ليس سوى أسطورة”.

باحثون يفندون أسطورة فائدة كأس نبيذ يوميا

دراسة تكشف أن شرب أي كمية مهما 
كانت قليلة من الكحول يوميا قد تكون 

له مضاّر صحّية

إندونيسي يدفع 11 ألف دوالر لطليقته 
على شكل قطع نقدية

جاكرتا - سدد رجل إندونييس حكم عليه بدفع تعويض لزوجته السابقة مبلغا قدره 11 ألف دوالر تقريبا عىل شكل 
قطع نقدية وضعها يف 13 كيسا قماشيا يصل وزنها اإلجمايل إىل 890 كيلوغراما.

وبحسب ما ذكره محاميه وصل دوي سوسيالرتو إىل املحكمة الواقعة يف وسط جزيرة جاوة بشاحنة صغرية تحوي 
حمولة القطع النقدية، مشريا إىل أن موكله قام بعدة رحالت مع صديقني له بني موقف السيارات وقاعة املحكمة لنقل 

القطع النقدية يف عربة إىل الداخل.
وكان الخالف يشمل قيمة التعويض الذي يشتمل أيضا عىل النفقة التي ينبغي دفعها بعد تسع سنوات من انفصال 

الزوجني اللذين لديهما طفالن. وحكم عىل سوسيالرتو يف محكمة البداية بدفع ثالثة آالف دوالر، إال أن زوجته السابقة 
هيمي سيتيوواتي استأنفت الحكم وحصلت عىل 13500 دوالر.

وقد استاء الزوج السابق من الحكم وقرر دفع 10700 دوالر بقطع نقدية من فئة ألف روبية والبقية عىل شكل أوراق 
نقدية. وداخل املحكمة كاد ينشب عراك بني الرجل ومحامي زوجته السابقة الذي رفض عد هذا الكم الهائل من القطع 

النقدية، متهما سوسيالرتو بإهانة طليقته عمدا.
وقال سوسيالرتو الذي يتلقى معاشا متواضعا بصفته موظفا رسميا إنه اضطر إىل االستعانة بأصدقاء لتسديد املبلغ.
وأكد محاميه الذي فوجئ أيضا بطريقة الدفع أن أصدقاء وأفرادا من العائلة “وفروا الجزء األكرب من املبلغ عىل شكل 

قطع نقدية”.
وطلب رئيس املحكمة من موظفني يف قرص العدل عد القطع النقدية، األمر الذي سيستغرق أسبوعا.



ــة	  ــات الصحي ــواع التأمين ــع أن ــل جمي نقب
تعبئــة الوصفــات فــي عشــر دقائــق أو أقل	 
توصيــل األدوية مجانًا للعيادات والمنازل	 
استشــارات مجانيــــــــة وأقـــــل األســـــعار	 

FREE DELIVERYتوصيل األدويـــــــة مجانًا 

• All Lnsurance Plan Accepted
• Rx Filled In 10 Min. Or Less
• Refill Reminders
• Easy Praescription Transfer
• Fast , Friendlly & Professional Service
• Guaranteed Lowest Cash Prices Around

F A X  :  3 1 3 - 6 3 3 - 9 7 0 6

4726 GREENFIELD - DEARBORN , MI 48126 
3 1 3 - 6 3 3 - 9 3 1 0

00104ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم

أغسطس 2018 م - السنة السادسة - العدد: 68
August 2018 - Volume : 6 - Issue :68 

WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET



00105 ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم

أغسطس 2018 م - السنة السادسة - العدد: 68
August 2018 - Volume : 6 - Issue :68 WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET



00106ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم

أغسطس 2018 م - السنة السادسة - العدد: 68
August 2018 - Volume : 6 - Issue :68 

WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET



00107 ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم

أغسطس 2018 م - السنة السادسة - العدد: 68
August 2018 - Volume : 6 - Issue :68 WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET




