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أشياء يحققها الشاب األمريكي عند 
سن 35.. ماذا حققت منها؟

ا 1 - يتقاضى أكثر من 750 دوالًرا أسبوعيًّ
قد يوازي ما يتقاضاه الشاب األمريكي يف املتوسط باألسبوع، 

ما يتقاضاه الشاب العربي يف العديد من البلدان العربية يف 
شهر وأحيانًا عدة أشهر وربما عام؛ فخالل الفرتة العمرية 
التي ترتاوح بني 25 إىل 34 عاًما، يتقاىض الشاب األمريكي 

العادي راتًبا يبلغ نحو 758 دوالرًا أسبوعًيّا، بإجمايل راتب 
سنوي يبلغ 39416 دوالرًا.

وخالل الفرتة العمرية التالية والتي ترتاوح ما بني 35 إىل 
44 عاًما، ترتفع تلك الرواتب، ليبلغ متوسط راتب الشاب 

األمريكي يف هذا العمر 950 دوالرًا يف األسبوع، بإجمايل راتب 
سنوي يبلغ 49400 دوالر، وهناك اختالفات عىل حسب نوع 

الجنس، فيتقاىض الذكور يف هذا العمر راتًبا أسبوعيًّا يبلغ 
يف املتوسط 1019 دوالرًا، فيما تتقاىض اإلناث من املرحلة 

العمرية نفسها راتًبا أسبوعيًّا يبلغ 859 دوالرًا.

2 - تنقل بين 8 وظائف تقريًبا
هذا الراتب السنوي الذي يحصل عليه الشاب األمريكي 

يف املتوسط بوصوله إىل عمر 35 سنة؛ ال يأتي بالرضورة من 
العمل واالسقرار يف وظيفة واحدة، بل عىل العكس يعتاد 

الكثري من الشباب عىل التنقل من وظيفة إىل أخرى، إليجاد 
الوظيفة األنسب.

وبلغة األرقام واإلحصاءات يف ما يخص شأن القوى العاملة 
األمريكية، فإن األمريكيني الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 18 

إىل 48 سنة، قد مروا يف املتوسط عىل 11.7 وظيفة خالل 
حياتهم املهنية، وخالل الفرتة العمرية التي 

ترتاوح ما بني 18 إىل 24 عاًما، يبلغ 
معدل التنقل أقصاه؛ بانتقال 

الشاب األمريكي بني 5.5 
وظيفة يف املتوسط.

وخالل الفرتات العمرية 
التالية التي ترتاوح ما 

بني 25 إىل29 عاًما، وبني 
30 إىل 34 عاًما، وبني 35 
إىل 39 عاًما يصل معدل 

االنتقال من الوظائف 
من 2.1 إىل 2.4، ولذلك 

فببلوغ الشاب األمريكي 
عمر 35 سنة، يكون قد 

اقرتب مروره عىل نحو ثماني وظائف، خالل مسريته املهنية، 
وتتضمن أسباب االنتقال تلك: الحصول عىل راتب أكرث، أو 

اهتمام أكرب، أو ضغط أقل، أو تحقيق بعض التوازن يف الحياة.

3- اشترى منزاًل بـأكثر من 182 ألف دوالر

تصدر الرابطة الوطنية ألصحاب العقارات يف أمريكا تقريرًا 
سنوًيّا بشأن حركة بيع العقارات ورشائها يف أمريكا وأسعارها، 

واإلطار الديموغرايف للمشرتين، وقد كشف التقرير أن معظم 
األمريكيني مع الوصول إىل سن 35 يكونون بالفعل قد اشرتوا 

منزاًل ألنفسهم.
وكشف التقرير أن املتوسط العمري للذين يمتلكون منزاًل 

خاصًا ألول مرة يبلغ 32 عاًما، الالفت أيًضا أن عملية رشاء 
منزل يف الواليات املتحدة األمريكية ليست باألمر اليسري؛ 

إذ يبلغ متوسط أسعار املنازل يف أمريكا 182500 دوالر، 
بحسب التقرير الذي لفت أيًضا إىل أن رشاء منزل لشاب 

وشابة متزوجني يبلغ 208500 دوالر أمريكي، وال يعني رشاء 
الشاب األمريكي املنزل أنه فقد كل ثروته؛ إذ يتبقى له مبلغ 
مايل يوفره، فبعيًدا عن املنزل وقميته، يظل الشاب األمريكي 

يمتلك ثروة تبلغ يف املتوسط 14226 دوالرًا.

4 - متزوج ولديه طفل

مع الوصول إىل سن 35 يكون الشباب األمريكي يف األغلب 
متزوًجا؛ إذ كشف مكتب تعداد الواليات املتحدة األمريكية 

مع نهاية نوفمرب )ترشين الثاني( املايض، أن سن الزواج 
األول األكرث شيوًعا يف أمريكا يبلغ 29.5 سنة للشاب، و27.4 
سنة للمرأة، ويف هذا الصدد أيًضا، كشفت دراسة 
أخرى نرشها موقع بلومربج يف مايو )أيار( 

2017، أن املتوسط العمري للسيدات 
األمريكيات عند إنجاب الطفل األول، 

يبلغ 28 سنة.
وتجدر اإلشارة إىل أن %65 من 

اآلباء األمريكيني مستمرين 
يف زيجاتهم، فيما يعيش 

طفل من بني كل ثالثة أطفال 
أمريكيني مع آباء غري متزوجني 

)سواء مع األب وحده، أو األم 
وحدها، أو صديقني باملفهوم 

األمريكي(، وارتفعت نسبة اآلباء 
األمريكيني غري املتزوجني الذين 

تربطهم عالقة صداقة ومعايشة باملفهوم األمريكي ويربون 
أطفااًل ارتفاًعا كبريًا وغري مسبوق؛ إذ بلغت نسبتهم %35 يف 

عام 2017، وفقًا لدراسة حديثة أجراها مركز بيو لألبحاث، 
خرجت للنور يف 25 أبريل )نيسان( 2018، وُيدلل ارتفاع تلك 

النسبة عىل انتشار نموذج آخر لـ»األرسة األمريكية«، بعيًدا 
عن الزواج التقليدي، يركز أكرث عىل فكرة املعايشة خارج إطار 

الزواج الرسمي.

5- لكنه مديون بـأكثر من 67 ألف دوالر

ليست حياة الشاب األمريكي »وردية« دائًما، يتمتع فيها 
بالراتب املناسب، ويمتلك فيها منزاًل يعيش فيه مع زوجته 
وأطفاله، دونما أية معوقات؛ إذ يالحق معظم شباب أمريكا 
أيًضا شبح الديون التي يحاولون سدادها، وهي أرقام كبرية 

أيًضا ال ُيستهان بها تبلغ عرشات آالف الدوالرات، فاالقرتاض 
واملديونية يف أمريكا من األمور املألوفة؛ إذ بلغ حجم ديون 

األمريكيني 13.21 تريليون دوالر يف الربع األول من عام 2018.
وقد تتبع تقرير ملجلة تايم األمريكية، حجم الديون التي 

تالحق األمريكيني وفقًا لعدد من الفئات العمرية املختلفة، 
وبحسب التقرير فإن حجم الديون التي تالحق الشاب دون 

35 عاًما، يتعدى 67 ألف دوالر، 
ويصل إىل 67400 دوالر، فيما 

تصل الديون ملن يرتاوح 
عمره ما بني 35 إىل 44 

عاًما، إىل 133100 دوالر، 
أما عن ديون من ترتاوح 

أعمارهم ما بني 45 إىل 
54 عاًما، فتصل إىل 

134600 دوالر، لتمثل 
تلك املرحلة العمرية 

قمة حجم الديون عىل 
األمريكيني، ويبدأ معدل 

الديون يف التقلص تدريجًيّا، 
ليصل إىل 34500 ملن تصل 

أعمارهم إىل 75 فأعىل.

كتابة وتحرير : أحمد محمد

ـــي  ـــخصية الت ـــازات الش ـــي اإلنج ـــا ه ـــك: م ـــألت نفس ـــل س ـــرك؟ ه ـــن عم ـــع م ـــد الراب ـــف العق ـــن منتص ـــت م ـــات واقرتب ـــت الثالثين ـــل دخل ه
ـــن  ـــاًل باملواط ـــك مث ـــت نفس ـــل قارن ـــاح؟ ه ـــة بالنج ـــة مكلل ـــة عاطفي ـــروة، أو عالق ـــدة، أو ث ـــة جي ـــواء كان وظيف ـــك س ـــا يف حيات حققته
األمريكـــي مـــن عمـــرك نفســـه؟ هـــذا التقريـــر قـــد يســـاعدك عـــى إجـــراء تلـــك املقارنـــة مـــن خـــالل التعـــرف إىل مـــا حققـــه الشـــاب 

ـــا. ـــن 35 عاًم ـــه إىل س ـــع وصول ـــه م ـــالل حيات ـــط خ ـــي يف املتوس األمريك

المصادر
-This Is How Much Debt the Average American Has 
Now—at Every Age
 -Historical Marital Status Tables
 - Women in 30s Now Having More Babies Than 
Younger Moms in U.S. 
-The average salary for Americans at every age
-Highlights From the Profile of Home Buyers and 
Sellers
-Who’s Buying a First Home?
-How Often Do People Change Jobs?
-HOUSEHOLD DEBT AND CREDIT REPORT
-Survey of Consumer Finances
-things the average American has accomplished by 
age 35
-The rise of unmarried parents in America

007 ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم

سبتمرب 2018 م - السنة السادسة - العدد: 69
September 2018 - Volume : 6 - Issue :69 WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET



U.S.A أمريكا

ترمب بدا اآلن قريبًا من »العزل« 
أكثر من أي وقت مضى، لكن مهاًل.. 

تاريخ أميركا يخبرنا كيف انتهت تجارب تنحية الرئيس

مشكلة الواليات المتحدة في غموض الوضع 
القانوني الجديد للرئيس

هذا الغموض له مصدران، أولهما زعم كوهني أنَّ ترمب 
أوعز إليه بدفع رشاوى إىل امرأتني قال إنهما كانتا 

ترتبطان بعالقة مع ملياردير نيويورك، ترمب، يف 
السنوات املاضية. باعرتافه أنَّه مذنب بشأن دفع هذه 
األموال، يقبل كوهني اّدعاء الحكومة بأنَّ هذه األموال 
مثلت انتهاكات قانونية فيما يتعلق بتمويل الحملة 

االنتخابية، إذ تتجاوز بكثري الحدود القانونية الفيدرالية 
املفروضة عىل اإلسهامات السياسية. ومع ذلك، يجب 

عىل الحكومة إثبات أنَّ تلك األموال ُدفعت لتعزيز فرص 
ترمب االنتخابية، وهو أمٌر ليس بالهنيِّ ألنَّه يرتبط 

بإمكانية معرفة ما كان يدور يف عقل ترمب عندما دفع 
تلك األموال. لنأخذ بعني االعتبار نتيجة توجيه ممثيل 

االّدعاء الفيدراليني اتهامات مماثلة ضد املرشح الرئايس 
الديمقراطي جون إدواردز عام 2011. كان االتهام هو 

صات مالية  أنَّه سمح للمتربعني السياسيني بدفع مخصَّ
كبرية تصل إىل مليون دوالر لعشيقته إلسكاتها. زعمت 

الحكومة أنَّ الهدف النهائي من ذلك كان حماية بقاء 
إدواردز كمرشح رئايس مؤهل لخوض االنتخابات عن 

طريق إخفاء عالقة خارج إطار الزواج. وبالتايل، كانت 
الهدايا عبارة عن مدفوعات عينية، مما يشكل انتهاكاً 

لقوانني الحمالت االنتخابية. 
برأت هيئة املحلفني يف القضية إدواردز من واحدة من 

التهم الست املرفوعة ضده وعلَّقت الخمس قضايا 
األخرى دون فصل. وأسقطت الحكومة قضيتها بعد 

ذلك بوقت قصري. وبدا للخرباء القانونيني أنَّ الحكومة 
فشلت يف إثبات أن تلك املدفوعات كانت مرتبطة 

بالحملة االنتخابية، مقابل كونها بدافع الرغبة يف 
حماية سمعته وزواجه، عىل سبيل املثال.

عىل الرغم من وجود اختالفات قد تكون مهمة بني 
القضيتني، تمثل نتائج قضية إدواردز خطوط تماس 

كبرية إىل حد ما مع الجدل الدائر حول ترمب ألنَّه 
من الصعب دائماً إثبات الدافع، الذي يكمن يف أعماق 

الشخص. ربما يكون هناك دليل قوي عىل ما كان يفكر 
ترامب فيه عندما فوَّض كوهني بدفع املبلغني )أو ما إذا 
كان قد فوَّضه فعالً( ) 130ألف دوالر و150 ألف دوالر، 
عىل التوايل(، لكن بغياب ذلك، سيظل الغموض سيد 

املوقف.

وأيضاً يف طبيعة التحقيق الذي يجريه املدعي الخاص
يرتبط مصدر الغموض اآلخر بطبيعة التحقيق الذي 
يجريه املدعي األمريكي الخاص املكلف بالتحقيق يف 

مزاعم التدخل الرويس يف انتخابات الواليات املتحدة 
األمريكية روبرت مولر. يف التحقيقات العادية، يرى 

مسؤولو إنفاذ القانون دليالً عىل ارتكاب جريمة ثم 
يسعون لتحديد الجاني. لكن يف تحقيق مولر، يبدأ 

املحققون مع تحديد املشتبه به )يف هذه الحالة، ترمب( 
ثم يبحثون يف كل االتجاهات سعياً إلثبات أنَّه ارتكب 

جريمة. بالنسبة للعديد من هذه التحقيقات، ال يوجد 

حد زمني أو موارد يمكن تكريسها للقضية ويكون نطاق 
التحقيق ضيقاً للغاية. وتعرض القضية الحالية التي 

تنطوي عىل ترمب مثاالً صارخاً عىل هذا الشكل من 
التحقيقات. بدأ التحقيق بتلميحات واقرتاحات بأنَّ 

روسيا حاولت إفساد االنتخابات الرئاسية عام 2016 
وأنَّ حملة دونالد ترمب االنتخابية ربما تكون قد شاركت 

»بالتواطؤ« يف ذلك. هذا أمر خطري للغاية ويستحق 
تحقيقاً قوياً. لكن تحقيق مولر قد انحرف عن مساره 

هنا وهناك، مالحقاً مساعدي دونالد ترمب بشأن 
مسائل غري ذات صلة عىل اإلطالق، عىل أمل احتمالية 
أن يورّط هؤالء األشخاص الرئيس يف ارتكاب مخالفات 

وجرائم يف مسائل بعيدة كل البعد عما يسمى بالتواطؤ. 
واآلن يسعى التحقيق عىل االستقواء بكوهني – وهو 
رجل ذو نزاهة وأمانة مشكوك فيهما بشكل واضح – 

لسحب ترمب إىل أدغال قانونية فشلت بشكل مدهش 
عندما اُستخدمت لتوريط وإدانة جون إدواردز.

وهو ما يثير قلق األميركيين، فهم ال يرغبون 
في اإلطاحة برؤسائهم!

يثري هذا النهج التحقيقي قلق العديد من األمريكيني 
ألنَّه يثري تساؤالت حول ما إذا كانت هناك نية ُمبيَّتة 
التهام األشخاص املستهدفني ببساطة إىل أن يظهر 

يشء ما يف نهاية املطاف – مهما كان هذا اليشء قرسياً 
أو واهياً. ال يرغب األمريكيون يف اإلطاحة برؤسائهم من 

مناصبهم ألسباب ال ترتقي يف فظاعتها إىل مستوى 
فظاعة العمل املتهمني به. كما أنَّ عزل رئيس الواليات 

املتحدة -واإلطاحة بنتائج االنتخابات– مسألة خطرية 
للغاية وينبغي عىل املسؤولني يف واشنطن التعامل 

معها بما يتناسب مع حجمها. تعلَّم الجمهوريون هذا 
الدرس بقسوة عندما سعوا لعزل بيل كلينتون من 

رئاسة الواليات املتحدة األمريكية يف عامي 1998 و1999 
بناًء عىل اتهامات بحنث اليمني وعرقلة العدالة. نعم، 

لقد كذب الرئيس بوضوح وهو تحت القسم الدستوري 
وفعل ذلك للتسرت عىل سلوك جنيس يف الجناح الغربي 

بالبيت األبيض، األمر الذي أفزع معظم األمريكيني. لكن 
حالة الهياج العارمة للحزب الجمهوري ضد كلينتون 

أثَّرت عىل جمهور الناخبني بشكل ال يتناسب مع 
الجرائم املزعومة. وامتنع مجلس الشيوخ عن إدانة 
الرئيس وحصل الديمقراطيون عىل عدد أكرب قليالً 

من املقاعد يف مجليس النواب والشيوخ يف االنتخابات 
التالية حتى عندما توىل الجمهوري جورج دبليو بوش 

رئاسة البيت األبيض.

إال أن ذلك لن يمنع من الدفع في اتجاه »العزل«
يف الدراما الدائرة يف الوقت الحايّل فيما يتعلق 

بالتحقيقات حول ترمب، سنجد عنارص الغموض 
املتشابكة تخدم عىل نحو مماثل يف إفساد العالقات 

داخل املنظومة السياسية األمريكية. لنفرتض أنَّ تلك 
الحقائق التي كُشفت مؤخراً يمكن أن تمحو الغموض 

وتقود البالد نحو شعور قوي بأنَّ ترمب يجب أن يرحل. 

لكن حتى اآلن لم يحدث ذلك والبلد الذي يبدو أنَّه 
ُيفكّك لحامات تماسك طبقاته بشكل يائس من املرجح 

أن يشهد مزيداً من ذلك التفكك. ومهما بدت هشاشة 
ادعاء كوهني من الناحية القانونية، فمن املؤكد أنَّه 

سيكون بمثابة القوة الدافعة وراء إجراءات العزل يف 
اللجنة القضائية يف الكونغرس إذا حصل الديمقراطيون 

عىل األغلبية يف انتخابات الكونغرس املقررة يف نوفمرب/
ترشين الثاني املقبل، ومن املرجح أنَّهم سيحققون ذلك. 

إذا أكَّد مولر االدعاء ضد ترمب يف تقرير إىل الكونغرس، 
سيضيف ذلك مزيداً من الزخم وربما يكفي الستيفاء 

بنود االتهام والعزل التي تبنتها أغلبية أعضاء 
الكونغرس وأُرسلت إىل مجلس الشيوخ.

لكن مهاًل، فمن المرجح أن يمتنع 
مجلس الشيوخ إدانة دونالد ترمب

يف هذه الحالة، من املرجح أن يمتنع مجلس 
الشيوخ عن اإلدانة، كما حدث يف قضية كلينتون. 

لكن أثناء ذلك، ستؤدي هذه القضية إىل تفاقم 
حالة االستقطاب التي تشهدها أمريكا بالفعل 

اآلن وتخفيض مستوى ثقة املواطن يف مؤسساته 
السياسية حتى دون املستوى الحايل وسيرتك 
األمريكيني مشمئّزين من السياسة أكرث مما هم 

عليه اآلن، إىل جانب إثارة إزعاج وغضب ما 
يقرب من 63 مليون أمريكي صوّتوا لرتمب والذين 

لن يقبلوا باالتهام والعزل القانوني إال إذا 
تواصل سري إجراءات التحقيق دون غموض أو 

حيل قانونية واضحة.   فقد استقال الرئيس 
األمريكي ريتشارد نيكسون من الرئاسة يف عام 
1974 عندما انهارت مكانته السياسية ودفاعه 
القانوني. وكما كتب الكاتب السيايس جيمس 

  National Observer  بريي يف صحيفة
األمريكية، حينها من إجازته يف منطقة فينغر 
الكس بنيويورك آنذاك. كتب بريي أن املنزل 

الذي كان يقيض به إجازته كان يف حالة 
مزرية، ولكنه طمأن قراءه بأن »الدستور 

األمريكي ليس يف هذه الحالة املزرية، وأنه 
يعمل كما ينبغي«. عكس هذا الشعور 

السائد لدى الشعب األمريكي حتى بعد 
أن ذهب انتصار نيكسون الساحق وإعادة 

انتخابه عام 1972 أدراج الرياح وطرد 
الرئيس من منصبه. تسبب هذا الشعور يف 

إدخال البالد يف واحدة من أحلك أزماتها 
الدستورية حتى وجدت طريقها إىل التعايف 

السيايس واالستقرار. السؤال الذي يواجه 
البالد اآلن، كما سيظهر سياق األحداث 

القادمة، هو ما إذا كانت هذه األحداث 
ستحل أزمة دستورية – أو ستفاقم 

األزمة التي تعيشها أمريكا بالفعل.

كان يوم الثالثاء 21 أغسطس/آب 2018 يوماً رهيباً بالنسبة للرئيس األمريكي دونالد ترمب ويوماً أكرث فظاعة بالنسبة الواليات املتحدة األمريكية . بالنسبة 
إىل دونالد ترمب كان هذا اليوم نذير شؤم إذ أقحمه محاميه السابق مايكل كوهني يف جريمة فيدرالية عند اعرتافه أنَّه مذنب فيما يتعلق بانتهاك القوانني 

الخاصة بتمويل الحمالت االنتخابية. وحسب تقرير ملجلة The National Interest األمريكية، فإن مشكلة الرئيس اآلن ليست أنَّه سُيوجه إليه اتهام يف 
محكمة فيدرالية )لن يحدث ذلك، عى األقل طاملا أنه يشغل البيت األبيض( أو أنَّه سُيقاىض وُيعزل من منصبه من جانب الكونغرس. وهذا سيحدث 

بالتأكيد، لكن احتمالية إدانته من جانب مجلس الشيوخ ضئيلة. ويوضح تقرير املجلة األمريكية أن املشكلة الكربى تكمن يف أنَّ رئيس الواليات املتحدة يقع 
ال  اآلن يف مرمى اتهام قانوني سيوجهه له املستشار الخاص روبرت مولر وأّن هذه الحقيقة ستقوّض وتضعف رئاسته، مما يجعله سيئ الحظ وغري فعَّ

بشكل متزايد. وإذا كان لدى ترمب قبل يوم الثالثاء أي احتماالت لتحقيق رئاسة ناجحة، فإنَّ هذه التوقعات انحدرت بشدة.
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Nationalinterest : History Shows 
Impeaching Trump Won’t Be Easy

The president’s problem now isn’t that he will be indicted in a federal 
court (he won’t be, at least so long as he occupies the White House) or 
that he will be impeached by the House (he almost surely will be, but 
there’s little likelihood the Senate will convict him). The big problem 
is that the president now sits in the legal crosshairs of special counsel 
Robert Mueller, and that reality will sap his presidency, rendering him 
increasingly hapless and ineffectual. If Trump had any prospects for a 
successful presidency before Tuesday, those prospects just fell precipi-
tously.
America’s problem stems from the ambiguity that hovers over the pres-
ident’s new legal situation. This ambiguity has two sources. First, Cohen 

says Trump instructed him to make hush payments to two 
women who said they had had affairs with the New 

York billionaire in years past. In pleading guilty 
to making those payments, Cohen accepts 

the government’s contention that they 
represented illegal campaign contribu-

tions, far in excess of federal limits on 
political contributions.

But the government must prove 
that the payments were made in 
furtherance of Trump’s election 
prospects, and that isn’t easy to 
establish. It goes to what was in 
Trump’s mind when the pay-
ments were made.
Consider the outcome when 
federal prosecutors brought a 
similar charge against Demo-
cratic presidential aspirant John 

Edwards in 2011. The allegation 
was that he allowed political 

benefactors to pay for extensive 
emoluments, worth up to $1 million, 

for Edwards’s mistress as an incentive to 
keep her quiet about their affair. The gov-

ernment alleged that the ultimate aim was to 
protect Edwards’s presidential viability by hiding 

the extramarital affair; hence, the gifts were a “pay-
ment in kind,” which constituted a campaign violation.

The jury in the case acquitted Edwards on one of the six counts against 
him and deadlocked on the other five. Shortly thereafter the govern-
ment dropped its case. It seemed to legal experts that the government 
had failed to make a case that the payments were campaign-related, 
as opposed to being motivated by, for example, a desire to protect his 
reputation and his marriage.
Although there are differences in the two cases that could prove signif-
icant, the Edwards outcome represents a rather large rub in the Trump 
controversy because it’s almost always difficult to prove motivation, 
which resides in the deepest reaches of a person’s thinking. Perhaps 
there is strong evidence of what Trump was thinking when (or if) he 
authorized the two payments (of $130,000 and $150,000, respectively), 
but absent that, there will be lingering ambiguity.
The other area of ambiguity relates to the nature of the Mueller inquiry. 
In a normal investigation, law enforcement officials see evidence of 
a crime and then seek to determine who perpetrated it. In a special 

counsel investigation, on the other hand, the investigators start 
with a suspect (in this case, Trump) and then fan out in all direc-
tions seeking to prove he committed a crime. For many of these 
investigations, there is no limit in time or resources that can 
be devoted to the cause and very little limit in investigative 
scope.
The current case involving Trump poses a striking exam-
ple. The investigation began with suggestions that Russia 
had tried to subvert the 2016 presidential election and 
that the Trump campaign may have engaged in “collu-
sion” with those activities. That’s a profoundly serious 
matter, deserving of an aggressive investigation. But 
the Mueller probe has meandered here and there, 
going after Trump associates on completely unre-
lated matters in hopes that those people might, 
conceivably, just possibly implicate the president in 
wrongdoing in areas far flung from so-called col-
lusion. And now it has leveraged Cohen—clearly 
a man of questionable honesty and probity—to 
draw Trump into a legal thicket that failed spec-
tacularly when it was used to ensnare John 
Edwards.
This investigative approach is troubling to 
many Americans because it raises questions 
about whether targets are simply kept in the 
crosshairs until something eventually turns 
up—however forced or flimsy. Americans 
don’t want their presidents thrown out of 
office for reasons that don’t rise to the 
ominous nature of the action. Removing a 
president—and reversing an election—is 
a big deal, in this view, and officials in 
Washington should treat it with proper 
solemnity and gravity.
Republicans learned that lesson the 
hard way when they sought to expel 
Bill Clinton from the presidency in 
1998 and 1999 based on charges of 
perjury and obstruction of justice. 
Yes, the president clearly lied under 
oath. And, yes, he did so to cover up 
sexual behavior in the West Wing 
that appalled most Americans. But 
the GOP’s get-Clinton frenzy struck 
the electorate as out of proportion 
to the alleged crimes. The Senate 
declined to convict the president, 
and Democrats gained slightly 
more seats in both the House and 
Senate at the next election even as 
Republican George W. Bush captured 
the White House.

by Robert W. Merry

Tuesday was a terrible day for Donald Trump and an even more terrible day for the United States of America. For Trump, 
it has to be considered ominous when his former lawyer, Michael Cohen, implicates him in a federal crime by pleading 
guilty to a campaign-finance violation.
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فلسطين المحتلة
Occupied Palestine

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفلسطينيني 
مستعدون للتفاوض مع إرسائيل رسا وعالنية برعاية 

دولية، وهو ما اعتربته حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( 
طعنة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان 

االحتالل يوميا.
وأعرب عباس -يف مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس 

الفرنيس إيمانويل ماكرون يف باريس الجمعة 21 
-2018-9- عن استعداده ملفاوضات بوساطة الرباعية 
الدولية مع دول أخرى، يف إشارة إىل اللجنة التي تضم 

الواليات املتحدة وروسيا واألمم املتحدة واالتحاد 
األوروبي.

وأضاف أن الجانب الفلسطيني لم يرفض املفاوضات 
إطالقا، محمال رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو 

مسؤولية تعطيلها.
وقال عباس للصحفيني إنه يتوقع أن يمرر ماكرون 

املوقف الفلسطيني إىل الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
عندما يجتمعان عىل هامش اجتماعات الجمعية العامة 

لألمم املتحدة بنيويورك يف وقت الحق من هذا الشهر.

طعنة للشعب الفلسطيني
لكن حركة حماس قالت إن ترصيحات الرئيس محمود 

عباس حول تمسكه باملفاوضات مع االحتالل اإلرسائييل 
رسا وعالنية، تعكس عدم مصداقية رفضه لصفقة القرن.

وقال القيادي يف الحركة سامي أبو زهري إن هذه 
الترصيحات تمثل طعنة للشعب الفلسطيني الذي 

يتعرض لعدوان إرسائييل يومي، معتربا أنها ترصيحات 
شخصية ال تمثل الشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد قائد حركة حماس يف قطاع غزة يحيى 

السنوار أن من يراهن عىل أمريكا والغرب وإرسائيل 
والتنسيق األمني سيخرس.

وأضاف السنوار أن من حق الشعب الفلسطيني يف غزة 
أن يعيش حياة كريمة من خالل رفع الحصار عنه.

خلفيات
ومنذ أبريل/نيسان 2014 واملفاوضات الفلسطينية 

اإلرسائيلية متوقفة، بعد رفض تل أبيب وقف 
االستيطان، وتراجعها عن اإلفراج عن معتقلني، وتنكرها 

لحل الدولتني إحداهما فلسطينية عىل حدود 1967 
وعاصمتها القدس الرشقية.

وتأتي ترصيحات عباس قبل أيام من انعقاد الجمعية 
العامة األممية بنيويورك، ويف ظل تشدد الواليات 

املتحدة من موقفها إزاء الفلسطينيني.
يشار إىل أن الرئيس عباس جمد العالقات مع 

إدارة الرئيس ترامب بعد اعرتافه بالقدس املحتلة 
عاصمة إلرسائيل يف ديسمرب/كانون األول 

املايض.
يف املقابل اتخذت الواليات املتحدة 

إجراءات عدة بينها إغالق مقر البعثة 
الفلسطينية يف واشنطن، وإلغاء 

أكرث من مئتي مليون دوالر من 
املساعدات، ووقف تمويل وكالة غوث 

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
)أونروا(، ووقف مساعدة بقيمة 

25 مليون دوالر للمستشفيات 
الفلسطينية يف القدس الرشقية

عباس: مستعدون للتفاوض 
By Ramona Wadiمع إسرائيل سرا وعالنية

What would prompt the UN to assert, 
without reservations or calculated 
statements, that Gaza has collapsed in 
terms of humanitarian necessities? So far, 
the international organization has relied 
on projecting extended timeframes; the 
result being that Gaza was forced into a 
currently irreversible situation while the 
UN saves face, or believes it does, by step-
ping in at its designated intervals.
On Monday, the UN Office for the Coor-
dination of Humanitarian Affairs in the 
Occupied Palestinian Territory announced 
through a press release that it was releas-
ing $1 million “to prevent the collapse of 
life-saving services in the Gaza Strip”.
According to OCHA’s Humanitarian Coor-
dinator Jamie McGoldrick,
It is expected that the funds will provide 
life-saving services and access to basic 
necessities, for a mere one and a half 
months.
Clearly, Israel has perpetrated a mag-
nitude of violations that no amount of 
funding will be able to reverse. The oPt 
Humanitarian Fund supports “hu-
manitarian responses to unexpected 
emergencies”.  It is undeniable that Gaza’s 
situation constitutes an emergency.
“Unexpected”, however, does not fit the 
narrative, not even the one concocted by 
the UN that determined Gaza will become 
unlivable by 2020. Indeed, the press re-
lease states that the enclave has become 
dependent on emergency fuel delivered 
by the UN.
This is not a situation that deteriorated 
overnight but a consequence of the inter-
national community’s complicity in Israel’s 
colonial endeavors. Condemnations and 
non-binding resolutions – the bulwark 
of UN diplomacy – has failed, and will 
continue to fail Palestinians. As a result, 
the least the UN can do is to acknowl-
edge its role in promoting an intentional 
misrepresentation of Palestinians in Gaza, 
if only through its observations.
When it comes to the UN, observation 

does not translate to precision, unless its 
meaning is reversed to take into account 
its precision in disseminating intentionally 
misleading statements that are dissociat-
ed from the sequence of colonial violence 
perpetrated by Israel.
The only reason the UN can sustain its 
regurgitated statements of impending col-
lapse is that, in collaboration with Israel, 
it is extending the parameters of suffering 
as a result of humanitarian deprivation.
It is no secret that financial humanitari-
an aid cannot reverse, or even halt, the 
ramifications of human rights violations, 
given the investment in the latter in terms 
of finance and complicity. However, the 
UN is not averse to exploiting the existing 
funding crisis, which has largely impacted 
its capacity to prevent “a potentially cat-
astrophic breakdown in essential service 
delivery”, as articulated by McGoldrick.
The funding crisis exacerbates the hu-
manitarian situation because the political 
intent is to maintain the continuation of 
violating human rights. In its previous 
warning of the impending collapse in 
services, there is no mention of Israel. For 
the UN’s intent is not to highlight Israel’s 
culpability, but to disseminate an image 
that spells an unabashed misattribution 
of blame.
– Ramona Wadi is a staff writer for Mid-
dle East Monitor, where this article was 
originally published. She contributed this 
article to PalestineChronicle.com.

Exploiting Gaza Tops the UN’s 
Humanitarian Agenda
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تتقدم مجلة العربي االمريكي اليوم  
بخالص التهاني إلى الرئيس اليمني 

عبدربه منصور هادي
وإلى الشعب اليمني العظيم بمناسبة الذكرى 

الـ 56 لقيام ثورة الـ 26 من سبتمبر  الخالدة
سأيلين المولى جل  وعال ٔان يعيد هذه 
المناسبة العظيمة وقد تحقق للوطن 

والمواطن كل ما يصبو ٕاليه من رفعة وتقدم 
وازدهار..
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YEMEN اليمن

عودة إلى عدن عام 2015
مطلع عام 2015، انطلق الحوثيون إىل جنوب اليمن، وتحديداً إىل مدينة عدن، 

القتحامها، بعد هروب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إليها.
لم يستطع الحوثيون السيطرة عىل كامل عدن، بعد مقاومة رشسة من القوات 

املتواجدة هناك ومن املقاومة الجنوبية التي تشكلت من مختلف املحافظات، وكان 
عىل رأسها مجموعة من املقاتلني الذين ينتمون إىل التيار السلفي.

ومع بداية عملية عاصفة الحزم التي شنها التحالف العربي بقيادة السعودية يف 
26 مارس 2015، تلقت هذه القوات دعماً كبرياً، وتحديداً من اإلمارات التي دخلت 

بشكل مبارش وبقوات عسكرية إىل عدن.
وبعد طرد الحوثيني من عدن التي اتخذها هادي عاصمة مؤقتة، كان ال بد من 

التقدم شماالً لتأمني املدينة، وتحديداً نحو الساحل الغربي لليمن الذي دخلت 
قوات الحوثيني منه.

لم تكن قوى »التحالف العربي«، وخاصًة اإلمارات والسعودية، تثق كثرياً باإلخوان 
املسلمني )حزب التجمع اليمني لإلصالح( كي تدعمهم بالسالح واملال وتدفع بهم 

نحو الساحل الغربي للسيطرة عىل مضيق باب املندب االسرتاتيجي.
وكان من بني قوات املقاومة الشعبية يف عدن مجموعة من املحاربني السلفيني 

الذين لعبوا الدور األكرب يف طرد الحوثيني منها، فوجدت اإلمارات فيهم 
الرشيك األنسب ملواجهة الحوثيني من جهة وملواجهة اإلخوان 

املسلمني من جهة أخرى.
هذا ما رأت أبوظبي أنه يحقق مصالحها االسرتاتيجية يف ما خّص 
تأمني خط الساحل الغربي يف اليمن، الذي يمثل ممراً دولياً هاماً 

للتجارة العاملية وخصوصاً تجارة النفط، والذي تعتمد عليه 

السعودية واإلمارات يف إرسال صادراتها إىل أوروبا والواليات املتحدة األمريكية.

مّمن تتكّون ألوية العمالقة؟
تتشكل ألوية العمالقة من أكرث من خمسة ألوية عسكرية، بقوة برشية تتجاوز 12 
ألف مقاتل ينتمون جميعاً إىل التيار السلفي. ويشكل أبناء املحافظات الجنوبية 

أكرث من %85 من بنية األلوية األساسية بينما يأتي الـ%15 الباقون من املحافظات 
الشمالية.

وربما يتساءل كثريون عن طبيعة هذه الرتكيبة، يف ظل واقع تصاعد مطالبات 
الجنوبيني باالنفصال عن الشمال.

لكن اإلجابة عن هذا التساؤل تكاد تكون معروفة، فالفكر السلفي قائم عىل 
األيديولوجيا الدينية وليس عىل االنتماء املناطقي أو الحزبي، 
فجميع التنظيمات السلفية الجهادية يف العالم ال تركّز عىل 

مناطق بعينها يف تجميع واستقطاب املقاتلني، ألن 
ما يحّدد صالحية شخص ما هو التزامه الديني، 

وتحديداً بالطريقة السلفية التي ترى يف 
الجهاد أعظم الشعائر.

ويشري الصحايف صالح الحسني إىل 
أن الفكر السلفي أللوية العمالقة هو 

األساس يف تكوينها، بعيداً عن أية 
تجاذبات سياسية أو مناطقية، ما 

يضعها خارج إشكالية شمال-جنوب، 
ويضيف أن عنارصها يقاتلون حالياً 
يف عمق شمال اليمن وال يفكرون بذلك 

عىل طريقة غريهم.
يف املقابل، يرى املحلل السيايس ناجي عبدالروؤف 

أن ألوية العمالقة هي جزء من املقاومة الجنوبية 
الداعية إىل فك االرتباط مع شمال اليمن واستعادة 

الدولة الجنوبية.
ويقول إن قتالها يف شمال اليمن هو جزء من 

معركة تأمني حدود الدولة الجنوبية من أي تقدم 
حوثي يف املستقبل باتجاه الجنوب.

برأيه، ستكون هذه القوات اللبنة األساسية لتأسيس 
الجيش الجنوبي الذي سيقف يف حدود ما قبل عام 

1990، بعد أن تنتهي مهمته يف »تحرير الساحل الغربي 
اليمني من ميليشيا الحوثيني التابعني إليران والذين 

يهددون الجنوب ويهددون املالحة الدولية”.
ويعترب أن الحوثيني ال يزالون يحلمون كل يوم بالعودة 

إىل جنوب اليمن وإىل عاصمته عدن بعد أن طردتهم قوات 
املقاومة الجنوبية منها، ولهذا فإن »ألوية العمالقة تقاتل 
يف الشمال ألسباب ال تتعلّق بالوحدة اليمنية التي انتهت 

منذ زمن بعيد”.
ويقول مدير املركز اإلعالمي أللوية العمالقة أصيل 

السلقدي إن الوية العمالقة ال توجد لديها خالفات مع 
رشعية الرئيس هادي وهي يف األساس تقاتل للدفاع عن 

رشعيته ولـ«تحرير كامل تراب اليمن من الحوثيني التابعني 
إليران يف اليمن وصوالً إىل العاصمة صنعاء”.

ويضيف أن »ال صوت يعلو عىل صوت املعركة وال مكان ألية 

أحاديث جانبية، سواء عن االنفصال أو غريه، إال بعد تحرير اليمن من الحوثيني”.

قيادات سلفية
يف ظهور تلفزيوني نادر عىل قناة »سكاي نيوز عربية«، تحدث قائد ألوية العمالقة 
عبد الرحمن املحرمي، الشهري بـ«أبو زرعة املحرمي«، عن انطالق معركة الحديدة، 

مطلع يونيو املايض.
اعترب املحرمي أن معركة الحديدة مستمرة حتى »تحريرها من الحوثيني« وحتى 

الوصول إىل العاصمة صنعاء.
وكان املحرمي من أوائل َمن شكّلوا املقاومة الجنوبية يف عدن ملقاومة الحوثيني، بعد 

دخولهم إىل العاصمة صنعاء.
تخّرج املحرمي، ككثريين غريه من قيادات قوات العمالقة، من مركز دار الحديث 
السلفي يف دماج، يف محافظة صعدة، وهو مركز أسسه الداعية السلفي الشهري 

الشيخ مقبل الوادعي، وعمل يف التجارة واملقاوالت يف الشيخ عثمان يف عدن حتى 
عام 2015، قبل أن يقتحم الحوثيني عدن.

وإىل جانب أبو زرعة املحرمي، ُيعترب القيادي 
السلفي العميد حمدي الصبيحي، 
قائد اللواء الثاني عمالقة، أحد أهم 

قيادات األلوية. وبدوره، درس 
يف دار الحديث وعمل مدرساً 
للرتبية اإلسالمية يف منطقة 

طور الباحة يف محافظة 
لحج، جنوب اليمن.
شارك الصبيحي يف 

التصدي للحوثيني لدى 
زحفهم عىل مدينة عدن، 

إال أنه أصيب يف تلك 
املعارك وأرسه الحوثيون 

ونقلوه إىل صنعاء قبل أن 
يتمكن من الهرب والعودة 

إىل عدن والقتال مع املقاومة 
الجنوبية يف عملية استعادة 
رأس عمران واالنطالق منها 

نحو املخا.

معركة الثأر
عندما اندلعت احتجاجات اليمنيني الشعبية عام 2011، 

للمطالبة برحيل الرئيس الراحل عيل عبد الله صالح، استغل الحوثيون املشاكل 
يف العاصمة صنعاء والفراغ الحاصل يف بعض املحافظات وخصوصاً يف محافظة 

صعدة، معقلهم الرئييس يف أقىص شمال اليمن، وحارصوا مركز دار الحديث يف 
دماج.

استمر هذا الحصار حتى جرى ترحيل سكان دماج وطالب الدار، بعد اتفاق بني 
حكومة الرئيس هادي والحوثيني والسلفيني عام 2014، إثر معارك عنيفة استمرت 

سنوات وقُتل فيها الكثريون من الطرفني دون أن ينجح الحوثيون يف استئصال 
السلفيني وطردهم املنطقة.

حينذاك، شكّل الرئيس هادي لجنة لوقف إطالق النار فخرج السلفيون من املكان 
بناًء عىل توصيات اللجنة وتفرّقوا بني العاصمة صنعاء ومدنهم األصلية.

غادر السلفيون دماج بطريقة جعلت جميع اليمنيني يتعاطفون معهم.
خرج هؤالء محّذرين اليمنيني عىل لسان الشيخ يحيى الحجوري من أن الحوثيني 

لن يكتفوا بدماج بل سيستمرون يف التوسع حتى الوصول إىل العاصمة صنعاء 
وما بعدها.

يروي املحلل ناجي عبد الروؤف أنه، وبمجرد أن بدأ الحوثيون بالهجوم عىل عدن، 
بدأ السلفيون بالتجمع من جديد.

ويشري إىل أن قيادات ألوية العمالقة الحالية يف أغلبها درست وتلقت تعليمها يف 
مركز دار الحديث وكان طردهم من مركز الدار دافعاً كبرياً لهم ليتجمعوا.

ويلفت إىل أن تشكيل ألوية العمالقة من مقاتلني سلفيني لديهم الخربة يف قتال 
الحوثيني لسنوات يف صعدة يجعل من انتصارهم يف الحرب وارداً وبنسبة كبرية 
خصوصاً يف ظل الدعم العسكري والجوي الذي يقدمه لهم التحالف العربي، 

وألنهم يؤمنون بأن عقيدة الحوثيني مختلة ما يجعل قتالهم جهاداً، من وجهة 
نظرهم.

ألويــة العمالقة في اليمن... 
حــرب االنتقام من الحوثيين

حسن عبد الرحمن

مــع انطــالق معركــة الســاحل الغربــي يف اليمــن، والتــي أطلقتهــا قــوات التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية مطلــع 
عــام 2017، ظهــر اســم ألويــة العمالقــة بقــوة كبــرية.

وكلمــا اقرتبــت هــذه القــوات مــن مدينــة الحديــدة ومينائهــا، كلمــا ملــع أكــرث هــذا االســم، باعتبــاره القــوة األساســية 
يف القــوات التــي تســعى إىل الســيطرة عــى ثانــي مدينــة يمنيــة مــن حيــث الكثافــة الســكانية، واملدينــة األكــرب عــى 

ــي. ــاحل الغرب الس
أصبــح اســم ألويــة العمالقــة يــرتّدد كثــرياً ليــس فقــط يف ســياق الحديــث عــن انتــزاع الحديــدة مــن الحوثيــني، بــل يف 
ســياق الحديــث عــن اســتعادة الســيطرة عــى العاصمــة اليمنيــة أيضــاً، خصوصــاً بعــد فشــل مقاتــي حــزب التجمــع 
ــنوات دون  ــذ س ــون من ــث يقف ــة حي ــا الرشقي ــن بوابته ــاء م ــام صنع ــلمني( يف اقتح ــوان املس ــالح )اإلخ ــي لإلص اليمن

إحــراز أي تقــدم.
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 * أهم أحداث ثورة 26 سبتمبر : - 
 منتصف الثالثينيات  بدء ظهور حركة املعارضة التقدمية )األحرار(.

1948     - قيام ثورة الدستور و اغتيال اإلمام يحيى، وفشل انقالب املعارضة، 
واسرتداد األمري أحمد لإلمامة.

1954     - وصول أول بعثة عسكرية مرصية إىل اليمن، لتدريب الجيش 
اليمني.

فرباير 1955    أول زيارة ألنور السادات )عضو مجلس الثورة املرصية( إىل 
اليمن.

أبريل 1955    فشل محاولة تنحية اإلمام أحمد.
أبريل 1956    اتفاقية الدفاع املشرتك )اتفاقية جدة( بني مرص واململكة 

العربية السعودية واململكة املتوكلية اليمنية.
يوليو 1956    زيارة األمري محمد البدر إىل االتحاد السوفيتي، وعقد صفقة 

األسلحة السوفيتية.
فرباير 1958    انضمام اململكة املتوكلية اليمنية إىل دولة الوحدة )مرص 

وسورية( وتشكيل »اتحاد الدول العربية”.
خريف 1959    عودة اإلمام أحمد من رحلة العالج يف روما، وبدء تدهور 

العالقات بينه وبني الرئيس جمال عبدالنارص، وحملة اإلمام عىل املعارضة 
اليمنية.

ديسمرب 1961    إعالن الرئيس جمال عبدالنارص حل »اتحاد الدول العربية”.
ديسمرب 1961    تشكيل تنظيم الضباط األحرار .

سبتمرب 1962    وفاة اإلمام أحمد، ومبايعة األمري محمد البدر باإلمامة.
صيف1962    اتصاالت الضباط األحرار بالقيادة السياسية املرصية، وموافقة 

مرص عىل مساندة الثورة، عند قيامها.
26 سبتمرب 1962    تفجري الثورة يف صنعاء وتعز والحديدة، وهروب اإلمام 

محمد البدر.
28 سبتمرب 1962    اعرتاف مرص بالجمهورية العربية اليمنية.

29 سبتمرب 1962    وصول الدكتور عبد الرحمن البيضاني وأقطاب املعارضة 
اليمنية يف مرص، إىل صنعاء، ويف رفقتهم اللواء عيل عبد الخبري، ومجموعة 

اتصال مرصية.
2 أكتوبر 1962    وصول أوىل الطائرات السعودية، التي لجأت إىل مرص، كاشفة 

الدعم السعودي للملكيني.
5 أكتوبر 1962    وصول الدعم العسكري املرصي )الرمزي( إىل ميناء 

الحديدة.
9 أكتوبر 1962    مبايعة أرسة حميدالدين لألمري سيف اإلسالم الحسن، 

إماماً لليمن.
10 أكتوبر 1962    استيالء امللكيني عىل مدينة مأرب.

13 أكتوبر 1962    عقد اتفاقية التعاون العسكري، بني الجمهورية العربية 
املتحدة والجمهورية العربية اليمنية، تأكيداً وامتداداً التفاقية الدفاع املشرتك، 

عام 1956.أذاع »راديو« مكة، أن اإلمام محمد البدر، ما زال عىل قيد الحياة.
41 أكتوبر 1962    بدء أعمال قتال الجمهوريني لتأمني املحور الرشقي 

)صنعاء ـ مأرب(، وتحرك الصاعقة املرصية من صنعاء إىل رصواح.
17 أكتوبر 1962    اعرتاف األمري الحسن بالبدر إماماً.

31 أكتوبر 1962    إعالن أول دستور للجمهورية العربية اليمنية.
1 نوفمرب 1962    بدء أعمال قتال الجمهوريني، لتأمني املحور الساحيل 

)الحديدة ـ ميدي(، ووصول طالئع القوات املرصية إىل حرض.
11 نوفمرب 1962    استئناف أعمال قتال الجمهوريني، لتأمني املحور األوسط 

)صنعاء ـ ذيبني(.
12 نوفمرب 1962    بدء أعمال قتال الجمهوريني، لتأمني املحور األوسط ـ 

الشمايل )حوث ـ صعدة(، وإنزال الكتيبة 75 مظالت، املرصية، بجوار صعدة.
30 نوفمرب 1962    وصول اللواء 18 مشاة إىل صعدة، لدعم الدفاعات 

الجمهورية يف املنطقة وتأمينها.
18 ديسمرب 1962    وصول اللواء 5 مشاة إىل عبس، لدعم الدفاع عن املحور 

الساحيل وتأمينه.
24 يناير 1963    املشري عبد الحكيم يصدر توجيهات التحول إىل الهجوم 

العام ومراحله.
1 ـ 12 فرباير 1963    تزايد عمليات قطْع الطرق بوساطة امللكيني، لعزل 

صنعاء.

1 فرباير ـ 4 مارس 1963    فتْح الطرق املقطوعة، وتحّول املرصيني 
والجمهوريني إىل الهجوم العام، ومد سيطرة الجمهورية إىل منطقة الجوف 

ومأرب والجبهة، رشقاً.
8 ـ 15 مارس 1963    مّد سيطرة الجمهورية إىل »نشور« و«مجز«، شماالً.

12 مارس 1963    إنهاء حصار امللكيني للقوة املرصية يف »رصواح”.
أوائل أبريل 1963    عقد مؤتمر بني ممثيل امللكيني والسلطات السعودية، 

لبحث سياسة امللكيني وإسرتاتيجيتهم، يف ضوء نتائج الهجوم العام 
للمرصيني والجمهوريني.

15 أبريل ـ آخر يونيو 1963    محاوالت امللكيني الفاشلة لالستيالء عىل 
»مسور« و«مجز« )يف املنطقة الشمالية( والحزم)يف منطقة الجوف(، والرد 

عليها باإلغارات، الربية والجوية، املرصية.
29 أبريل 1963    إعالن األمني العام لألمم املتحدة اتفاقية فض االشتباك، بني 

القوات املتحاربة.
11 يونيو 1963    موافقة مجلس األمن عىل عملية الرقابة عىل فض االشتباك، 

وتخويل األمني العام لألمم املتحدة سلطة تشكيل القوة الالزمة لها.
4 يوليو 1963    بدء انتشار قوة الرقابة الدولية يف مراكزها.

24-20 يوليو 1963    هجوم القوات املرصية، لتطهري صحن العقبة )يف منطقة 
الجوف( من امللكيني.

6 أغسطس ـ 1 سبتمرب 1963    هجوم القوات املرصية، لتطهري جنوب جبل 
اللوز )يف منطقة الجوف( من امللكيني.

19 يوليو ـ 20 سبتمرب 1963    محاوالت امللكيني عزل منطقة »صعدة«، 
والعمليات الهجومية املضاّدة الناجحة، للقوات املرصية والجمهورية، غرب 

الصفراء، ويف وادي »مذاب«، والجبل األسود، غرب »مجز”.
19 ـ 23 نوفمرب 1963    هجمات امللكيني الفاشلة عىل مواقع القوات املرصية يف 

»ثالء«، يف املنطقة املركزية، ووادي علف، يف املنطقة الشمالية.
األسبوع األخري من نوفمرب 1963    هجوم القوات املرصية والجمهورية، 

للقضاء عىل الجيوب امللكية، يف منطقة »ثالء”.
8 ـ 16 ديسمرب 1963    هجوم القوات املرصية والجمهورية، لتطهري جبل 

الزافن يف املنطقة املركزية، واستكمال تطهري منطقتَي »ثالء« و«كوكبان« من 
القوات امللكية.

يناير 1964    املحاوالت امللكية الفاشلة، لعزل العاصمة اليمنية.
4 ـ 9 يناير 1964    زيارة املشري عبد الحكيم عامر وأنور السادات إىل اليمن.

15 ـ 17 يناير 1964    قطْع طريق صنعاء ـ الحديدة.
18 ـ 30 يناير 1964    فتْح طريق صنعاء ـ الحديدة وتأمينه.

األسبوع األول من فرباير 1964    هجوم الجمهوريني التأديبي عىل قُرى 
الحيمة )التي قطعت طريق الحديدة(.

6 ـ 12 فرباير 1964    فتْح الطرق املقطوعة بني صنعاء وكل من الرس وجيحانة 
وتعز.

2 ـ 30 مارس 1964    تحول الجمهوريني إىل الهجوم، لتطهري جيوب املقاومة 
امللكية، يف جبل »الزافن« وهضبة »كوكبان« وجبيَل »حضور الشيخ« و«مدع”.
24 ـ 28 أبريل 1964    زيارة الرئيس جمال عبدالنارص إىل الجمهورية العربية 

اليمنية، وإعالن الدستور اليمني املؤقت الجديد، وبدء تزايد الدعم املرصي 
للمقاومة اليمنية ضد الربيطانيني، يف الجنوب اليمني املحتل.

عة. 6 مايو 1964    تشكيل وزارة حمود الجائفي املوَسّ
8 ـ 12 يونيو 1964    تطهري جيوب املقاومة امللكية، رشق الصفراء.

12 ـ 28 يونيو 1964    تطهري جيوب املقاومة امللكية، شمال طريق كحالن حتى 
منطقة السودة.

9 ـ 11 يوليو 1964    تطهري الجمهوريني للمنطقة رشق جبل »براش«، من 
امللكيني.

11 ـ 22 أغسطس 1964    هجوم الجمهوريني الكبري، لالستيالء عىل منطقتَي 
»رازح« و«شعار”.

14 سبتمرب 1964    اتفاق الرئيس جمال عبدالنارص واألمري فيصل بن عبد 
العزيز عىل حل املشكلة اليمنية، سياسياً.

6 ـ 28 أكتوبر 1964    ضغط امللكيني عىل مواقع الجيش الجمهوري، يف جبل 
»رازح”.

19أكتوبر ـ 2 نوفمرب 1964    اجتماعات اللجنة 
التحضريية للمؤتمر الوطني، يف »أركويت«، يف 

السودان.

8 نوفمرب 1964    بدء رسيان وقف إطالق النار بني الجمهوريني وامللكيني، يف 
اليمن.

8 ـ 16 نوفمرب 1964    خْرق امللكيني وقف إطالق النار، وهجماتهم املتكررة عىل 
َمواقع الجمهوريني، يف جبل »رازح”.

2 ديسمرب 1964    االستقالة الجماعية للوزراء الجمهوريني املنشقني.
13 ديسمرب 1964    تأجيل املؤتمر الوطني إىل أجل غري مسّمى.

األسبوع األخري من ديسمرب 1964    هجوم الجمهوريني، لفك الحصار عن 
قلعتَي »رازح« و«حرم”.

5 يناير 1965    عودة الرئيس السالل من القاهرة، وتشديد قبضته عىل الحكم.
7 يناير 1965    إنسحاب القوات الجمهورية من منطقتَي رازح وُحرم.

14 يناير 1965    إعالن األمري الحسن تشكيل مجلس تمثييل، ملدة محددة.
9 ـ 10مارس 1965    احتالل قوات امللكيني حريب.

1 أبريل 1965    اغتيال القايض محمد الزبريي، يف برط.
20 أبريل 1965    إعالن تشكيل مجلس رئاسة جديد، وتكليف أحمد نعمان 

بتشكيل الوزارة.
2 ـ 5 مايو 1965    انعقاد مؤتمر خمر.

10 مايو 1965    بدء اتصال أحمد نعمان بامللك فيصل، من أجل إنهاء 
الرصاع.

يونيو 1965    إخالء القوات املرصية َمواقعها، يف مجز وجبل لوز والقافلة 
وبرط، يف إطار خطة تعديل األوضاع )تنفيذاً إلسرتاتيجية النفَس الطويل(.

28 يونيو 1965    قرار الرئيس السالل تشكيل املجلس األعىل للقوات 
املسلحة، واستقالة وزارة أحمد نعمان.

11 يوليو 1965    إخالء القوات املرصية مأرب، يف إطار خطة تعديل األوضاع.
14 يوليو 1965    تشكيل حسن العمري وزارته الجديدة.

ه 37 من مشايخ القبائل )القوة الثالثة( إىل بيحان. 21 يوليو 1965    توُجّ
22 يوليو 1965    تهديد الرئيس جمال عبدالنارص بالقضاء عىل قواعد 

امللكيني يف األرايض السعودية.
1 ـ 22أغسطس 1965    تحضريات القوات املرصية للعملية الهجومية، ضد 

قواعد امللكيني، يف األرايض السعودية.
22 ـ 25اغسطس 1965    لقاء امللك فيصل والرئيس جمال عبدالنارص، يف 

جدة، واتفاقهما عىل ما ُعرف باسم »اتفاقية جدة”.
25 أغسطس 1965    بدء رسيان وقف إطالق النار، يف املرسح اليمني.

سبتمرب ـ نوفمرب 1965    االستمرار يف تعديل أوضاع القوات املرصية، تمهيداً 
إلخالء اليمن منها.

23 نوفمرب ـ 15 ديسمرب 1965    انعقاد مؤتمر حرض وفشله، وبدء إخالء 
القوات املرصية، تطبيقاً التفاقية جدة.

1 ـ 22 يناير 1966    تصاعد الخالف املرصي ـ السعودي، حول عقد القمة 
اإلسالمية.

22 فرباير 1966    إعالن بريطانيا الجالء عن عدن، قْبل نهاية 1968.وقرار 
الرئيس جمال عبدالنارص البقاء يف اليمن إىل ما بعد عام 1968.

نهاية أبريل 1966    إتمام إخالء القوات املرصية منطقة الجوف واملنطقة 
الشمالية، وتسليمهما لقوات الجيش الجمهوري والقبائل التي تساندها.

1 ـ 15 يونيو 1966    تصاعد أعمال املقاومة من جانب امللكيني يف املنطقتني، 
الشمالية واملركزية.

15 يونيو 1966    دفْع جيش عبد الله األحمر )أحد جيوش القبائل 
الجمهورية( إىل تدعيم قوات الجيش الجمهوري، يف 

منطقة صعدة.
يوليو 1966    استيالء قوات 
امللكيني عىل مسكر والعقيق 

وعظلة، شمال برط.
31 يوليو 1966    انخفاض حجم 

القوات املرصية إىل ما يقرب من 
47 ألف فرد.

12 أغسطس 1966    عودة 
الرئيس السالل إىل اليمن، 

وتشديد قْبضته عىل السلطة.
17 أغسطس 1966    اجتماع 
ممثيل امللك فيصل والرئيس 

جمال عبدالنارص يف الكويت.
اعتقال وتحديد إقامة الزعماء 
الجمهوريني املعتدلني وتحديد 

إقامتهم، يف القاهرة، بعد اتّهامهم 
بالتآمر.

18 سبتمرب 1966    تشكيل 
الرئيس السالل وزارة جديدة، 

برئاسته.
1 ـ 30 سبتمرب 1966    تصاعد 

أعمال املقاومة امللكية يف 
املنطقتني، الشمالية والوسطى، 

وحول صنعاء، يف املنطقة املركزية.
1 ـ 31 أكتوبر 1966    تصعيد القصف الجوي املرصي ضد تجمعات امللكيني 

وتكديساتهم، وقُرى القبائل التي تساندهم، وامتداد القصف إىل قواعد 
امللكيني، يف نجران وجيزان )14 أكتوبر(.

5 ديسمرب 1966    تنازل اإلمام، محمد البدر، عن سلطاته ملجلس إمامي.
18 ديسمرب 1966    وصول امللك، سعود بن عبد العزيز، إىل مرص.

31 ديسمرب 1966    انخفاض حجم القوات املرصية يف اليمن إىل ما يقرب من 
39 ألف فرد.

5 يناير 1967    تدمري مركز قيادة امللكيني يف كتاف، بوساطة الطريان املرصي.
10 يناير 1967    إعالن تشكيل حكومة ملكية جديدة )يف املنفى(.

23 يناير 1967    زيارة امللك سعود بن عبد العزيز إىل اليمن، يف صحبة املشري 
عبد الحكيم عامر، وإعالن اعرتافه بالنظام الجمهوري.

31 مايو 1967    انخفاض حجم القوات املرصية إىل ما يقرب من 33 ألف فرد.
يونيو 1967    تصاعد أعمال قتال امللكيني، يف معظم مناطق الشمال، الزيدي.
23 يوليو 1967    إعالن الرئيس جمال عبدالنارص قبوله حضور مؤتمر القمة 

يف الخرطوم.
29 أغسطس 1967    بدء انعقاد مؤتمر القمة، والتوصل إىل اتفاقية الخرطوم.

أغسطس 1967    سقوط مدينة صعدة يف أيدي امللكيني.
10 سبتمرب 1967    بدء تنفيذ املرحلة التحضريية لخطة سحب القوات 

املرصية من اليمن.
3 أكتوبر 1967    وصول اللجنة الثالثية إىل صنعاء، ومواجهتها باملظاهرات 

العدائية، وأحداث الشغب الدامية.
15 أكتوبر 1967    إعالن اللجنة الثالثية 6 نوفمرب 1967، موعداً النعقاد 

املؤتمر الوطني.
19 أكتوبر 1967    نداء الرئيس السالل إىل اليمنيني املعارضني، املقيمني 

بالخارج، بالعودة وبدء صفحة جديدة.
26 أكتوبر 1967    عودة 40 من الشخصيات، السياسية والعسكرية، املعارضة 

إىل اليمن.
األسبوع األخري من أكتوبر 1967    مشاورات الرئيس السالل، يف الحديدة، مع 

السياسيني العائدين، لتوسيع قاعدة الحكم.
2 نوفمرب 1967    حضور الرئيس السالل إىل مرص، يف طريق رحلته إألى 

االتحاد السوفيتي.
5 نوفمرب 1967    وقوع االنقالب الذي أطاح الرئيس السالل وحكومته.

27 نوفمرب 1967    وصول الدعم واإلمدادات العسكرية السوفيتية إىل صنعاء.
29 نوفمرب 1967    رحيل آخر القوات الربيطانية عن عدن.

1 ديسمرب 1967    حشد امللكيني قواتهم، بقيادة األمري محمد بن الحسني، يف 
منطقة رشزة، جنوب رشق العاصمة، تمهيداً للهجوم عليها.

1 ديسمرب 1967    بدء حصار امللكيني صنعاء.
10 ديسمرب 1967    رحيل آخر القوات املرصية عن اليمن.

18 ديسمرب 1967    استقالة محسن العيني من رئاسة مجلس الوزراء.
27 ديسمرب 1967    تشكيل الفريق حسن العمري الوزارة الجديدة.

30 ديسمرب 1967    اجتماع اللجنة الثالثية، يف القاهرة، تحضرياً للمؤتمر 
الوطني.

12 يناير 1968    بدء انعقاد املؤتمر الوطني، يف بريوت.
8 فرباير 1968    كرس الجمهوريني طوق الحصار، الذي ُضب حول العاصمة.

22 مارس 1968    التصادم بني القوات الجمهورية وِفرق املقاومة الشعبية.
مايو 1968    تجريد ِفرق املقاومة الشعبية من أسلحتها.

يونيو 1968    استعادة الجمهوريني األقاليم، التي كانوا يسيطرون عليها، قْبل 
حصار العاصمة.

نهاية عام 1968    تخيّل قوات املرتزقة عن املعسكر امللكي، وخروجهم من 
اليمن.

مارس 1969    تصادم اإلمام املخلوع مع األمري محمد بن الحسني، وتخيّل 
األمري عن القضية امللكية.

منتصف مارس 1969    تشكيل املجلس الوطني )الجمهوري( املؤقت.
25 يوليو 1969    اغتيال األمري عبد الله بن الحسن، يف صعدة.

3 سبتمرب 1969    استعادة الجمهوريني مدينة صعدة.
5 فرباير 1970    اختيار محسن العيني رئيساً للوزراء.

نهاية مارس 1970    التوصل إىل اتفاق املصالحة الوطنية، يف جدة.
22 أبريل 1970    تصديق املجلس الوطني عىل اتفاق املصالحة.

يوليو 1970    عودة العالقات الدبلوماسية بني اململكة العربية 
السعودية والجمهورية العربية اليمنية.

28 ديسمرب 1970    إعالن الدستور الدائم للجمهورية العربية 
اليمنية.

 

YEMEN اليمن

اندلعت ثورة 26 سبتمرب 1962 واستطاعت إسقاط اململكة املتوكلية وتدخل فيها الجيش املرصي لصالح الثوار 
اليمنية » الجمهوريني، ووقفت السعودية واألردن وبريطانيا إىل جانب اإلمام البدر وثار الشعب ألن الحكم 

اإلمامي أبقى شمال اليمن معزوال عن العالم الخارجي، فال كهرباء وال بنية تحتية للبالد، إضافة إىل أن عددا 
كبريا من ضباط الجيش زار مرص والعراق وساءهم تخلف اليمن مقارنة بتلك الدول. 

وأخرج اإلمام أحمد الضباط من السجون وعينهم يف مناصب قيادية أمال يف طي صفحة انقالب 1955، وبدأ 
الضباط وعدد من رجال القبائل بتشكيل خاليا وأول عملية نفذوها كانت محاولة إغتيال اإلمام أحمد 1961، 

واستمرت املناوشات وطلب الضباط دعما من جمال عبد النارص الذي رد قائال : »نبارك خطواتكم وسنكون 
مستعدين لدعم الثورة اليمنية”.

تخوفت السعودية من املد النارصي فأرسلت أمواال وأسلحة لدعم القبائل املوالية لإلمام البدر واشرتك إىل 
جانب امللكيني قوات من املرتزقة من جنسيات مختلفة، وشكل انسحاب الجيش املرصي بعد النكسة عام 1967 

رضبة للجمهوريني فحورصوا يف صنعاء فيما عرف بحصار السبعني، ورغم تفوق امللكيني واإلمدادات التي ال 
تنقطع، انترص الجمهوريون وكان من شأن ذلك اعرتاف السعودية بالجمهورية العربية اليمنية.

حتى التنسى االجيال القادمة تاريخ ثورتها العظيمة 

 بالتاريخ أهم أحداث ثورة 26 سبتمبر اليمنية
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LIFE PHARMACY
عناية فائقة وخدمة سريعة

توصيل مجاني بجوار مسجد السالم

 دكتور: وليد 
الغزالي 

تراقبوا افتتاح عيادة الحياة 
طبيبة خاص بالنساء
وطبيب خاص بالرجال 

 صيدلية الحياة

 -10amنفتح من االثنين الى السبت
6pm

 Email: wwwlifepharmacy@gmail.com

Coming soon life clinic
With male and female Doctors

Free Delivery

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

4024 Maple St
Dearborn MI 48126

Near Masjid Alsalam

Most insurance Accepted
Discount for Non-Insured

نقبل جميع التأمينات-
تخفيض لمن ال يملك التأمين 



تغطية خاصة

معالي رئيسة الجمعية العامة لألمم المتحدة
معالي األمين العام لألمم المتحدة

أصحاب الفخامة والسمو أصحاب المعالي 
والسعادة

باسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية أتقدم لكم السيدة 
الرئيسة ولجمهورية اإلكوادور الصديقة بخالص التهنئة عىل 

توليكم رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة لألمم املتحدة 
متمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح كما أشكر سلفكم عىل الجهود 

املتميزة التي بذلها يف إدارة الدورة السابقة . 
وأتقدم بالشكر الجزيل ملعايل السّيد األمني العام لألمم املتحدة 

عىل كافة الجهود املخلصة واملتميزة التي يبذلها ومن ذلك 
جهوده للدفع بعجلة السالم يف بالدي اليمن ، والشكر موصول 
ملبعوثه الخاص السيد مارتن غريفيثس عىل جهوده املتواصلة 

التي نباركها . 

السيد الرئيس، الحضور الكرام.
أقف أمامكم من عىل هذا املنرب للمرة الرابعة منذ العام 2015 و 
نحن مازلنا نخوض حرباً فرضت عىل شعبنا اليمني العريق 

من قبل ميليشيات مسلحة مدعومة من قبل ايران وحزب الله، 
دعماً مالياً واعالمياً وعسكرياً ولوجستياً، مليشيات متطرفة 

تستخدم كل اساليب العصابات من تفجري املنازل ودور 

العبادة وزراعة االلغام بعبثية غري مسبوقة وتجنيد لألطفال 
بالقوة ، وجمع لالموال واإلتاوات باإلكراه، ومصادرة للحريات 

والحقوق، وعبث باملؤسسات والهيئات، ولكني كذلك أخاطبكم 
والحكومة اليمنية وكافة السلطات املحلية والهيئات الحكومية 

تعمل جاهدة من العاصمة املؤقتة عدن ويف كل املحافظات 
املحررة عىل استعادة األمن واالستقرار وتوفري الخدمات وبناء 

دولة ديمقراطية مدنية اتحادية، تحرتم فيها حقوق اإلنسان 
وتصان فيها كرامة املرأة والشباب وحقوق الطفل وكافة الرشائح 

املهمشة يف املجتمع، وتحقق مبادئ العدل واملساواة واالستدامة 
وذلك وفقاً ملخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل املنبثق 

عن املبادرة الخليجية واليتها التنفيدية وقرارات مجلس االمن 
لة.  ذات الِصّ

السيد الرئيس، الحضور الكرام
لقد أكدت لكم سابقاً ومن عىل هذا املنرب أن املعضلة اليمنية 

ليست خالفاً سياسياً يمكن احتواءه بالحوارات وقلت إنه حتى 
ليس انقالباً باملعنى املتعارف عليه لالنقالبات التي تحدث يف 
الدول، بل أنه تعدى ذلك كله من خالل محاوالت ضب أسس 
التعايش بني اليمنني ومعتقداتهم الوسطية وثوابتهم الوطنية 

التي أرستهما ثورتي 26 سبتمرب و14 أكتوبر املجيدتني.
إننا نتصارع مع جماعة دينية معقدة، فهي سياسياً تؤمن 
بحقها الحرصي يف الحكم باعتباره حقاً إلهياً وترمي بكل 

القيم العرصية من الديموقراطية وحقوق االنسان عرض 
الحائط، وهي اجتماعياً ترى نفسها عرقاً مميزاً يطالب الشعب 
بالتبجيل والتقديس، وهي جماعة تستخدم كل اساليب العنف 

الذي مزق املجتمع وخلق الكراهية يف الشعب، وهي وطنياً 
جماعة باعت والءها الوطني وتعمل كوكيل حرب لصالح إيران 

وحزب الله. 
ومن هنا تفشل كل محاوالت السالم املتعددة مع هذه الجماعة 
بالرغم من محاوالتنا وتنازالتنا الكبرية من اجل احالل السالم 

يف اليمن . 
ومن هذا املنطلق أدعو املجتمع الدويل لتحمل مسؤولياته يف 

الضغط عىل إيران إليقاف تدخلها يف اليمن ودعمها للمليشيات 
الحوثية التابعة لها لكي تنصاع للقرارات الدولية ولجهود 

السالم، فلقد أخربتكم مراراً من عىل هذه املنصة بما تقوم به 
إيران من تدخالت سافرة يف اليمن ابتداًء بتمويلها للمليشيا 

الحوثية بالسالح والصواريخ واملعدات والخرباء، مروراً 
باستهداف املياه اإلقليمية والدولية وتعريض املالحة الدولية 
للخطر وانتهاء بسياسة اغراق البلدان باملخدرات وتجارتها 

ودعم اإلرهاب بشقيه الحوثي والقاعدة وداعش. 

السيد الرئيس، الحضور الكرام. 
لقد ظلت الحكومة اليمنية تمد يدها للسالم يف كل جولة من 
جوالت املشاورات ابتداًء من بييل وجنيف ومروراً بمشاورات 

الكويت وحتى عودة وفد الحكومة التشاوري من جنيف مطلع 
الشهر الجاري. لقد ذهب وفد الحكومة اليمنية رفيع املستوى 

اىل جنيف وهو حريص عىل استغالل هذه الفرصة لتحقيق 
مكاسب تخفف من معاناة أبناء شعبنا وتلمس أي فرصة 

للسالم اال أن تعنت وصلف مليشيات الحوثي االنقالبية خيب 
رجاء اليمنيني يف تحقيق أي تقدم يذكر حتى عىل املستوى 

االنساني وهو ماعهدناه من هذه الجماعة االرهابية. 
إنني أؤكد من هذا املكان مجدداً استعدادنا للسالم ، فنحن 
لسنا دعاة حرب وانتقام، بل دعاة سالم ووئام، ألننا نشعر 

بمسؤوليتينا الكاملة عن كل ابناء شعبنا اليمني الصابر، لكنه 
السالم املستدام القائم عىل املرجعيات الوطنية واإلقليمية 

والدولية ، فاستعادة الدولة وانهاء االنقالب بكل مظاهره واشكاله 
وسيادة الدولة عىل كامل الرتاب الوطني واحتكارها المتالك 

السالح املتوسط والثقيل هو املدخل الوحيد الستقرار اليمن 
وما دون ذلك ليس سوى تأجيل وتحضري لجوالت وجوالت من 

الحرب والرصاع.
غري اننا نعلم أن السالم ال يأتي بالدالل واملجامالت للعصابات 

من قبل بعض الدول االعضاء، بل يأتي بتطبيق القرارات 
الدولية والحزم يف تنفيذها.

إن الطريق اىل السالم يبدأ يف جدية الدول األعضاء يف تنفيذ 
القرارات الدولية وعىل رأسها القرار ٢٢١٦ الذي يدعوا اىل 

انسحاب الحوثيني من املدن واملؤسسات وتسليم الحوثيني 

تزامنا مع العيد الـ56 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة  .. هادي يوجه رسالة للشعب اليمني والعالم من على منبر األمم المتحدة

الرئيس اليمني: نتصارع مع جماعة دينية ترمي 
بالديمقراطية وحقوق االنسان عرض الحائط 

وترى نفسها عرقا مميزا على الشعب
 نيويورك ـ العربي األمريكي اليوم :

قال فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي » إننا نتصارع مع جماعة دينية معقدة، فهي سياسياً تؤمن بحقها الحرصي يف الحكم باعتباره حقاً إلهياً وترمي بكل القيم العرصية من الديموقراطية وحقوق االنسان 
عرض الحائط، وهي اجتماعياً ترى نفسها عرقاً مميزاً يطالب الشعب بالتبجيل والتقديس، وهي جماعة تستخدم كل اساليب العنف الذي مزق املجتمع وخلق الكراهية يف الشعب، وهي وطنياً جماعة باعت والءها 

الوطني وتعمل كوكيل حرب لصالح إيران وحزب الله “. 
واضاف يف كلمة اليمن التي القاها فخامته يف اجتماع الجمعية العامة لألمم املتحدة » ومن هنا تفشل كل محاوالت السالم املتعددة مع هذه الجماعة بالرغم من محاوالتنا وتنازالتنا الكبرية من اجل احالل السالم يف اليمن “. 

ومن هذا املنطلق دعا فخامته املجتمع الدويل لتحمل مسؤولياته يف الضغط عى إيران إليقاف تدخلها يف اليمن ودعمها للمليشيات الحوثية التابعة لها لكي تنصاع للقرارات الدولية ولجهود السالم.. الفتا اىل ما تقوم به 
إيران من تدخالت سافرة يف اليمن ابتداءً بتمويلها للمليشيا الحوثية بالسالح والصواريخ واملعدات والخرباء، مروراً باستهداف املياه اإلقليمية والدولية وتعريض املالحة الدولية للخطر وانتهاء بسياسة اغراق البلدان 

باملخدرات وتجارتها ودعم اإلرهاب بشقيه الحوثي والقاعدة وداعش. 
وفيما يي نص الكلمة : 
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تغطية خاصة

للسالح دون قيد او رشط، ومن هنا انني اطلب من مجلس األمن 
بالحزم يف تنفيذ قرارته و ان يكون كما عهدناه يف رعايته وإرشافه 

عىل التحول السيايس يف آليمن ومشوار الحوار الوطني الذي 
استمر اكرث من عام، وفيما يخص جهود الحكومة اليمنية يف 
حماية املدنيني السيما النساء واألطفال، فأنني أود التأكيد 

عىل التزام الحكومة اليمنية بحماية املدنيني والعمل عىل عدم 
استهداف أية مواقع للمتمردين يتواجد فيها املدنيون سواًء 

كانت مدارس أو مستشفيات أو مناطق سكنية، كما أن اللجنة 
الوطنية للتحقيق يف انتهاكات حقوق االنسان، وهي لجنة 

وطنية مستقلة، تحقق يف كل االداعاءات املتعلقة بأية انتهاكات 
حاصلة من أي جهة كانت ، كما تم توجيه كافة الوحدات 

العسكرية التابعة للجيش اليمني بمنع تجنيد األطفال والعمل 
عىل حمايتهم واعادة تأهيل أولئك الذين تم القاء القبض عليهم 

وهم يقاتلون يف صفوف املتمردين واعادتهم اىل املدارس.

السيد الرئيس، الحضور الكرام.
   ال يخفى عىل أحد الوضع االقتصادي الصعب الذي تعيشه 

بالدنا جراء الحرب حيث عبثت املليشيات االنقالبية بموارد 
البالد واحتياطاتها الداخلية والخارجية، والذي كان له بالغ 
االثر عىل املواطنني. وملواجهة ذلك ولوقف التدهور املستمر 

قمنا بحزمة من االجراءات كان آخرها يف الشهر املايض بتشكيل 
اللجنة االقتصادية وخولناها اىل جانب الحكومة باتخاذ كل 

االجراءات الرضورية الالزمة لوقف التدهور يف سعر العملة 
الوطنية ولبلورة رؤى اقتصادية شاملة يمكنها التكيف مع 

الوضع االستثنائي الذي تعيشه بالدنا. 
وقد اتخذت الحكومة واللجنة االقتصادية والبنك املركزي جملة 

من املعالجات واصدرت العديد من التوجيهات الفورية لتوفري 
الظروف املناسبة ملواجهة هذا الوضع االقتصادي الصعب، 
ومن ذلك تهيئة الظروف لتصدير النفط والغاز ومنع خروج 
العملة األجنبية ووقف استرياد السلع الكمالية ورفع معدل 

الفائدة وغري ذلك ، كما ساهمت الوديعة السعودية - التي لم 
تكون األوىل - يف الحد من تدهور  سعر العملة وتخفيف األزمة 

االقتصادية ، والزالت بالدي اليمن تحتاج دعم الجميع اكرث من 
اَي وقت مىض. 

 السيد الرئيس،،، السيدات و السادة،
إن الجمهورية اليمنية، رغم محدودية االمكانات والظروف 

الراهنة التي تمر بها، تشارك وبصورة صادقة وفاعلة يف الجهود 
الدولية ملكافحة اإلرهاب والذي يمثل تهديداً لم يسبق له مثيل 
عىل السلم واألمن والتنمية، ويف إطار التوجه الوطني الشامل 

ملكافحة آفة اإلرهاب فأننا يف الحكومة لم ولن نتوانى عن اتخاذ 
كل اإلجراءات الكفيلة بمحاربة تمويل االرهاب وغسيل االموال 

فنحن حريصون كل الحرص عىل االستمرار يف تنفيذ قانون 
مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب. 

كما دأبت الحكومة عىل تشديد الرقابة عىل التعامالت املالية 
املشبوهة وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل املعلومات مع 

كل الجهات الدولية واإلقليمية ذات العالقة، كما ان الحكومة 
اليمنية ال تألوا جهدا يف محاربة املخدرات واإلتجار بها 

واستخدامها لدعم وتمويل االٍرهاب املتمثل يف املليشيات 
الحوثية والقاعدة وداعش ، وادعو دول العالم اىل التعاون 

والتنسيق ملكافحة جريمة تهريب اآلثار واستغاللها لتمويل 
املليشيات والجماعات اإلرهابية.

 السيد الرئيس، الحاضرون جميعًا. 
إنه ملن حسن الطالع أن يصادف اليوم احتفاالت شعبنا 

اليمني العظيم بالذكرى السادسة والخمسون للثورة اليمنية 
الخالدة ثورة الـ 26 من سبتمرب التي أعلنت النظام الجمهوري 

الديمقراطي يف اليمن منذ أكرث من نصف قرن و نتذكر بفخٍر 
و اعتزاز أمجاد اليمن و نضاالت أبطالها األحرار و نؤكد 
ألبناء شعبنا أن مشوار التضحيات الذي بدأه اليمنيون 

ضد التخلف و اإلمامة والظلم واالستبداد الساليل 
الكهنوتي يكتمل اليوم بتضحيات األبطال املدافعني عن 

الثورة والجمهورية والوحدة وأنه ال يمكن ونحن نعيش يف القرن 
الواحد والعرشين القبول بعودة اإلمامة الكهنوتية بنسختها 
الجديدة التي تمثلها ميليشيات الحوثي والعودة باليمن اىل 

عصور الظالم واالستبداد. 
اليمن أصل العروبة ومنبعها وستبقى اليمن شامخة عزيزة 

موحدة يف ظل نظام اتحادي عادل يلبي طموحات وتطلعات 
هذا الشعب العظيم. 

تحزنني كل قطرة دم تسفك يف كل شرب من أرايض اليمن وأشعر 
بمسئوليتي امام الله والشعب يف وقف نزيف الدم الذي يسيل 

بفعل هذه الحرب املفروضة عىل شعبنا، ومن هنا سنواصل 
العمل بإيجابية وصرب مع كل الجهود األممية وسنقدم الغايل 

والنفيس من أجل استعادة السالم واألمن واالستقرار والتقدم 
من واقع مسؤوليتنا تجاه معاناة وتضحيات شعبنا يف كل أجزاء 

الوطن الغايل والذي يناضل اليوم من اجل تنفيذ مخرجات 
الحوار الوطني التي اجمع عليها اليمنيون من كل األحزاب 

والتنظيمات السياسية واملدنية بما فيها الحوثيون أنفسهم وتم 
صياغتها يف مسودة دستور اليمن االتحادي الجديد. 

السيد الرئيس، السيدات والسادة،
أود هنا باسمي ونيابة عن الشعب اليمني أن أشكر اململكة 

العربية السعودية ملكاً وحكومًة وشعباً صاحبة الدور الريادي 
يف التخفيف من املعاناة اإلنسانية يف اليمن عرب ما تقدمه من 

دعم مستمر يف كافة أعمال اإلغاثة اإلنسانية وإعادة االعمار، 
وخصوصاً الربنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي يعد 

تجربة تنموية متميزة يف مجال تنمية 
املناطق املضطربة ولقد بدأت أثارها 

اإليجابية تتضح عىل االقتصاد 

و 

املواطن 
اليمني يف مختلف 

املناطق املحررة.وكذا الشكر 
الجزيل للمؤسسات االنسانية لدول التحالف 

العربي والدول املانحة الشقيقة والصديقة واملنظمات التابعة 
لألمم املتحدة عىل الجهود اإلنسانية االستثنائية التي تبذلها. 

كما أجدها فرصة سانحة ألجدد دعوتي إىل جميع الدول 

املانحة لإليفاء بتعهداتها نحو خطة االستجابة اإلنسانية يف 
اليمن وبذل املزيد للتخفيف من معاناة اليمنيني.  

السيد الرئيس، الحاضرون الكرام. 
تزداد معاناة الشعب الفلسطيني يوماً عن سابقه بسبب 

سياسات االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية و التي 
تشكل أبرز أسباب التوتر يف منطقة الرشق األوسط، لقد طال 

انتظار الشعب الفلسطيني لحل عادل يضمن إقامة دولته 
املستقلة و إنهاء معاناته. 

و يف هذا االطار، نناشد املجتمع الدويل االستمرار يف تقديم 
الدعم لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا( 

لتتمكن من ممارسة تقديم خدماتها لالجئني الفلسطينيني.

السيد الرئيس،،، السيدات و السادة،
أتمنى أن تكلل أعمال 

الجمعية 

العامة بدورتها الحالية بالنجاح و التوفيق، وأن تعود دورتنا 
القادمة وقد حل السالم يف ارض اليمن ويف كل ربوع األرض . 

ودعوني يف ختام كلمتي هذه ومن عىل منصة االمم املتحدة أن 
احيي كافة ابناء شعبنا اليمني العظيم يف مختلف الجبهات 

وامليادين الذين يناضلون من اجل بناء اليمن االتحادي الجديد 
، يمن العدالة واملساواة والحكم والرشيد. واهنئ كافة ابناء 

شعبنا اليمني العظيم يف كل مكان بمناسبة الذكرى السادسة 
والخمسون لثورة ال 26 من سبتمرب املجيدة والذكرى الخامسة 

والخمسون لثورة ال 14 من اكتوبر الخالدة ، ولكل الرشفاء 
واألحرار واملناضلني اقول لهم بأن االنتصار الهداف سبتمرب 
وأكتوبر هو يف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء اليمن 

االتحادي الجديد بأقاليمه السته. 
الرحمة لشهداء اليمن األحرار. والعافية لجرحاها امليامني 

والحرّية للمختطفني . 

أشكركم مجدداً، و السالم عليكم و رحمة الله و بركاته

اليمن 
أصل العروبة 

ومنبعها وستبقى 
اليمن شامخة عزيزة 
موحدة في ظل نظام 

اتحادي عادل يلبي 
طموحات وتطلعات هذا 

الشعب العظيم. 
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خريطة االستعمار االوروبي على الدول العربية
ومع أن االستعمار وسياسة االنتداب عموماً لم تكن حرصية عىل الفرنسيني 

والربيطانيني، وشارك فيها اإلسبان والربتغاليون وحتى األملان والبلجيكيون، فاالنتدابان 
األهم للمنطقة العربية هما األوالن فقط، فكل من فرنسا وبريطانيا تقاسمتا جميع 

مساحة املنطقة العربية تقريباً )سوى ليبيا التي كانت تحت االنتداب اإليطايل( وعىل 
الرغم من االنتداب امتد لعقدين ونصف فقط يف الشام مثالً، فقد استمر لقرون يف مناطق 
أخرى وخالل هذا الوقت ترك آثاراً كبرياً عىل املنطقة بعضها إيجابي وبعضها سلبي مع 

خالف كبري حول إيجابية وسلبية هذه اآلثار.
اآلثار السلبية لالنتداب األوروبي

كما أي امرباطورية سابقة لإلمرباطوريات األوروبية الحديثة، فأي أفعال كانت تحدث لم 
تكن ألغراض خرية أو رشيرة حقاً، بل كانت لغايات توسعية واقتصادية بالدرجة األوىل 

واألمور األخرى تأتي كأعراض جانبية لهذا التوسع، ومع كون الشعوب تميل للبقاء 
عىل حالها بدالً من الخضوع لحكم جديد وخصوصاً يف حال كان حكماً أجنبياً، فتوسع 
االمرباطوريات األوروبية لم يجِر بسالسة تامة بل تضمن الكثري من الحروب والنزاعات 

وغريها.
عىل أي حال، فأبرز هذه النواحي السلبية تضمنت ما ييل:

– األعداد الكبيرة من القتلى في الحروب والثورات:
السيطرة عىل منطقة جغرافية مأهولة يتطلب يف معظم الحاالت حدوث القتال 

واملعارك، وكما هي الحالة العامة فالفتح يكون بالجيوش وهذا ما فعله األوروبيون الذين 
أسسوا إمرباطوريتهم كما فعل قبلهم العثمانيون والعرب والفرس والرومان والعديد 

من االمرباطوريات األخرى. هذه املعارك والحروب التي كانت تمتد ألعوام أحياناً تعني 
أن العديد من سكان البالد قتلوا أو أصيبوا أو أرسوا عىل يد القوات املحتلة مما تسبب 

بطبيعة الحال بخسائر برشية كبرية.
وعىل الرغم من أن الحروب أحد األسباب الرئيسية ألعداد الضحايا الكبرية، فغالباً 

ما تخلف الثورات أعداد ضحايا أكرب خصوصاً مع غياب التكافؤ العسكري عادة بني 
املُستعِمر واملستعَمر. فالثورة الجزائرية مثالً والتي أسفرت عن استقالل الجزائر الحقاً 

عام 1962 تركت خلفها أكرث من 300 ألف قتيل بني الجزائريني )وفق الفرنسيني، حيث 
يدعي الجزائريون عادة أن العدد وصل حتى مليون ونصف( لتكون واحدة من أكرب 

الكوارث البرشية التي حلت بتلك البقعة الجغرافية عرب تاريخها.
بطبيعة الحال فالضحايا لم يكونوا نتاج الحروب والثورات وقمعها فقط، بل أن 

االغتياالت السياسية وإعدام من يفكرون باالنفصال عن دولة االنتداب أو إزالة نفوذها 
كانت ترصفات شائعة بشكل كبري كونها واحدة من األمور األساسية للحفاظ عىل 

حكم األقاليم البعيدة بالنسبة لإلمرباطوريات. هذا بالطبع يضاف إىل املوت الناتج عن 
املجاعات والشح االقتصادي الناجم عن سياسة استغالل املوارد من قبل األوروبيني.

– استغالل الموارد والعمالة الرخيصة للمستعمرات:
لطاملا كان الدافع األسايس خلف توسع االمرباطوريات عرب التاريخ هو املوارد 

الرخيصة عموماً وطرق التجارة كذلك، فسيطرة االمرباطوريات عىل املزيد من األقاليم 
كان يعني املزيد من الرخاء االقتصادي لألرض األم كون املوارد الطبيعية وعائدات 

الرضائب والجمارك عىل الطرق التجارية عادة ما كانت تعود للحكومة املركزية، 
أو أنها كانت تسهل غاياتها التجارية والتسويقية عىل األقل، وحتى يف املجال 

العسكري، فتجنيد السكان كان أوفر مالياً ألي مستعمر من االعتماد الكامل عىل 
الجنود القادمني من األرض االم.

االستغالل االقتصادي للموارد كان يتم عرب حرص استخراج املواد الثمينة كاملوارد 

الجوفية املتنوعة بحكم االنتداب فقط أو برشكات تنتمي لألرض األم حرصاً، مع كون ريع 
هذه الرثوات يعود بالدرجة األوىل للمستعمر ال للسكان األصليني للمستعمرة، هذا األمر 

يعني بطبيعة الحال ازدياد ثراء الدول املستعمرة مقابل بقاء املستعمرات عىل حالها 
السابق أو انحدارها اقتصادياً، وعىل الرغم من أن بعض النمو االقتصادي كان يحدث يف 
بعض املناطق، فقد كان مقيداً ومحدوداً مقارنة بالنمو االقتصادي املمكن دون استغالل 

املوارد من ثبل املستعمر.
بعض من أوضح األمثلة عىل استفادة املستعمرين من مستعمراتهم كانت رشكة الهند 

الرشقية التي امتلكت حقوقاً حرصية لبيع العديد من املنتجات والتجارة بها ولعل 
أهمها الشاي الذي كان يعد مادة ثمينة جداً خالل القرن التاسع عرش وقبله. باإلضافة 
لذلك فرشكة قناة السويس مثالً جلبت الكثري من األرباح للجزر الربيطانية عىل حساب 

املرصيني الذين لم يكونوا يحصلون سوى عىل نسبة من أرباح القناة املهمة فقط عىل 
عكس الحال اليوم حيث باتت القناة أهم دعامات االقتصاد املرصي.

– استغالل المستعمرات كأسواق كبرى للمنتجات:
مع الثورة الصناعية الكربى يف أوروبا، باتت املجتمعات األوروبية قادرة عىل إنتاج 

كميات أكرب من املواد، ومع الوقت تشكل فائض كبري من املنتجات التي يعد تسويقها 
صعباً ضمن القارة األوروبية بسبب النزاعات والخالفات الكبرية بني الدول، مما جعل 

املستعمرات الواسعة مكاناً مثالياً لبيع هذه املنتجات خصوصاً يف ملناطق ذات الكثافة 
السكانية العالية حيث يمكن الحصول عىل أرباح كبرية مع كون هذه األسواق أصالً 

مغلقة وشبه حرصية ملنتجات املستعمر فقط.
بطبيعة الحال فالتجارة التي نقلت البضائع األوروبية إىل األسواق اآلسيوية واإلفريقية 

حملت معها الكثري من تحسني املستوى التقني ونقل الصناعة 
األوروبية وأساليبها حتى عىل هذه 

البلدان التي كانت تعتمد صناعات قديمة جداً، لكن دخول التقنية والصناعة لهذه 
البلدان لم يكن بشكل مجاني، بل أنه حمل معه انتقاالً معاكساً للرثوة واملال واملواد 

النفيسة من املستعمرات إىل املستعمرين، ويف العديد من الحاالت ساهمت السياسات 
االحتكارية للمستعمرين بخنق املنافسة والتسبب بفقر متزايد وضعف اقتصادي 

مستمر ضمن املستعمرات.
ال يمكن معرفة مقدار الفوائد الفعلية التي تم جنيها من هيمنة القوى االستعمارية 
عىل أسواق مستعمراتها، لكنها ساهمت بشكل كبري بإعادة هذه القوى إىل مكانتها 

االقتصادية السابقة بعد الحروب، فاألسواق اإلفريقية ساعدت فرنسا بشكل كبري عىل 
تعويض خسائرها وديونها الناتجة عن الحرب العاملية الثانية خصوصاً مع كون البالد 

كانت قد سقطت بأيدي األملان النازيني لفرتة من الوقت خالل الحرب.

– الحدود المرسومة بالمسطرة، واالضرابات األهلية الناتجة:
مع قدوم الحرب العاملية الثانية ونهايتها باتت القوى االستعمارية التقليدية وبالتحديد 

فرنسا وبريطانيا يف موقف حرج للغاية، فمع الخسائر الكربى التي تعرضت لها 
نتيجة الحرب ضد النازيني يف أملانيا وجد الفرنسيون والربيطانيون أنفسهم مرغمني 
عىل التخيل عن العديد من مستعمراتهم السابقة التي لم يعودوا قادرين عىل تحمل 

تكاليف السيطرة عليها، مع كون عائداتها باتت تنحدر بشكل تدريجي عدا عن املعاداة 
الشعبية للحروب بعد الدمار الكبري الناتج عن الحرب األخرية حينها.

االنسحاب الرسيع واملفاجئ للقوات األوروبية من املستعمرات تسبب برسم حدود 
غريبة بني البلدان املختلفة، فالتقسيمات غالباً ما لم تكن منطقية أصالً مع الكثري من 

الخطوط الحدودية املستقيمة تماماً والحدود املرسومة دون وجود حدود جغرافية، عدا 
عن التنوعات األثنية والدينية الكبرية ضمن املناطق املقسومة والخصومات الناتجة بني 

البلدان املستحدثة، عدا عن حاالت انقسام املدن أو العائالت حتى حيث باتت العديد 
من العائالت مقسومة وفقاً لجنسيتني مختلفتني ألبنائها تبعاً ملكان سكنهم.

املشاكل السكانية املوروثة من االستعمار متعددة للغاية، فالهند مثالً 
عانت من أمواج عنف كربى بني املسلمني 

كتابة وتحرير :  
علي وديع حسن

واحدة من النقاط املثرية للخالف بشكل 
كبري يف األوساط العربية خاصة ويف أوساط 

دول العالم الثالث عموماً هي قضية االنتداب، 
فخالل القرون املاضية وبالوصول ملنتصف القرن 

العرشين كانت الدول األوروبية عموماً تمتلك 
امرباطوريات كربى ممتدة حول العالم، فبينما 

سيطر الفرنسيون عى شمال غرب إفريقيا 
وإفريقيا الوسطى وملدة وجيزة عى بالد 

الشام، سيطر اإلنجليز عى مرص والخليج 
والعراق ضمن إمرباطورتيهم التي ال 

تغيب عنها الشمس واملمتدة 
يف جميع قارات العالم 

املعروف.
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 أمرًا إيجابيًا أم ســلبيًا؟
هل كان اإلســتعمار األوروبــي للمنطقة العربية



والهندوس والسيخ، كما أن استقالل باكستان عن الهند والخالف عىل إقليم كشمري 
صنع واحدة من أكرب العداوات املوجودة اليوم خصوصاً مع كون كل من الجارين 

املتخالفني يمتلك أسلحة نووية.
يف املنطقة العربية ظهرت العديد من املشاكل املتعلقة بالقوميات والحدود الوطنية 

والهويات حتى، فالتقسيم األوروبي مثالً حرم األكراد من وجود كيان مستقل لهم موزعاً 
إياهم عىل أرايض 4 بلدان مختلفة، كما أن تقسيم لبنان وسوريا خلف توترات مستمرات 
عىل الصعيد الحكومي والشعبي كذلك، وخصوصاً مع التدخل السوري بالحرب األهلية 

اللبنانية ودخول الجيش السوري إىل لبنان كذلك.
ربما أهم املشاكل الناجمة عن االنسحاب الرسيع للقوات األوروبية هو األمر الذي 

تعاني منه املنطقة حتى اليوم: الرصاع العربي اإلرسائييل. فاألرض التي تشكل أرايض 
فلسطني وإرسائيل اليوم لم تكن يوماً كياناً مستقالً عن محيطه، ولطاملا امتلكت تركيبة 
سكانية مختلفة بشكل كبري عن معظم املناطق الجغرافية املحيطة، حيث كانت املكان 

الوحيد الذي يشكل تجمعاً كبرياً لليهود يف الرشق األوسط، ومع هروب العديد من 
يهود أوروبا من آلة لحرب النازية إىل أرض فلسطني، تم خلق عدم اتزان ديموغرايف 
أدى إىل رصاع أسفر عن عدة حروب وتوتر موجود حتى اآلن، وربما كان من املمكن 

إيقافه أو تقليل أثره بقيام بريطانيا برسم الحدود بني مناطق اليهود والعرب بنفسها 
بدالً من ترك األمر بالشكل الحايل الذي أنتج واحدة من أسوأ مناطق النزاع املستمر يف 

العالم.

اآلثار اإليجابية لالستعمار األوروبي على المستعمرات
عىل الرغم من أن النظرة لالستعمار غالباً ما تكون سلبية بشكل كامل، وباألخص من 

قبل الوطنيني والقوميني الذين يرونه كالرش املطلق وكثرياً ما يلومونه عىل كل ما يصيب 
البالد من خراب أو أذى بغض النظر عن األسباب الحقيقية، فاالستعمار األوروبي 

امتلك العديد من اآلثار اإليجابية عىل مستعمراته، وسواء كانت هذه اآلثار مقصودة أو 
مجرد أعراض جانبية، فألي مفكر حيادي ال يمكن تجاهل النقلة الكبرية التي أحدثتها 

األنظمة االستعمارية يف بلدان العالم الثالث.
عند بداية االستعمار األوروبي آلسيا وإفريقيا كانت الفروق الحضارية والعلمية 

موجودة وواضحة بطبيعة الحال، لكن هذه الفروق عىل الرغم من كربها رسعان ما 
تقزمت مع الثورة الصناعية األوروبية التي أعطت لألوروبيني أفضلية كربى عىل 
الشعوب األخرى سواء من النواحي العلمية واالقتصادية، أو حتى ميزان القوة 

العسكرية والقدرة عىل اإلنتاج وتطوير التقنيات األحدث.
هذا الفارق الحضاري الكبري فرض استفادة األطراف األضعف )املستعمرات( من الطرف 

املتقدم بمراحل وهو القوى األوروبية. عموماً يمكن تلخيص النتائج اإليجابية باملحاور 
التالية:

– إنشاء البنى التحتية األساسية:
عند قدوم االستعمار األوروبي إىل املنطقة العربية بالتحديد، كانت هذه املنطقة خاضعة 

لسيطرة قوى متعددة وامرباطوريات مختلفة تتقاسم الهيمنة عليها حيث لم تكن 
الدول الحالية موجودة حينها ولم تكن املفاهيم الوطنية الحديثة موجودة بعد، هذه 

الحالة جعلت من معظم املناطق التي تحولت الحقاً إىل مستعمرات مجرد أماكن نائية 
تمد الحكومات املركزية باملوارد واملال، لكن األفكار األوروبية عن التنظيم تضمنت أفكار 

 تخطيط مدني أفضل وتقديم أنظمة حكم محيل وحتى طرق تجارة أفضل.
عىل العموم؛ لعب االستعمار الفرنيس والربيطاني دوراً أساسياً بتقديم مشاريع بنى 

تحتية أساسية للبالد التي هيمن عليها، فتم تقديم شبكات املياه املعقدة والتي 
تربط مدناً ببعضها مثالً كما بنيت السكك الحديدية والطرق املعبدة للسماح بمرور 

السيارات التي أتت من أوروبا، وهذا بالطبع يضاف إىل الشبكات الكهربائية وشبكات 
الهاتف والعديد من األمور التي كانت غائبة بشكل شبه تام عن آسيا وأفريقيا مع كونها 

متواجدة ومنترشة يف أوروبا.
باإلضافة ملشاريع البنى التحتية األساسية التي تتضمن الطرقات والجسور واألنفاق 

وحتى تحديث األسلوب املعماري املتبع تماماً، فقد جلب االستعمار الغربي معه 
مشاريع كربى ما كانت لتنفذ عىل األرجح دون وجودهم، ولعل واحدة من أهم هذه 

املشاريع هي قناة السويس التي بنيت من قبل رشكة قناة السويس الفرنسية يف 
منتصف القرن التاسع عرش لتجعل الطريق املالحي بني آسيا وأوروبا أقرص بكثري من 

الطريق السابق امللتف حول أفريقيا، ولتشكل الحقاً مصدر األهمية األساسية ملرص 
الحديثة.

– التعليم والصحة:
خالل فرتة من لفرتات شكلت املنطقة العربية مركزاً علمياً وطبياً مهماً عىل الصعيد 

العاملي، لكن هذه الحقبة الذهبية رسعان ما انتهت تاركة املنطقة تحت حكم ديني غالباً 
مع تراجع العلم عموماً وتوقف الطب يف مكانه السابق لقرون كاملة، مع كون األمراض 

غالباً ما تعني املوت؛ وأساليب االستطباب تعتمد عىل أعشاب طبية بطرق بدائية مع 
غياب أفكار اللقاحات والوقاية وغياب مفاهيم املضادات الحيوية كذلك، حيث ساهمت 

العودة القوية للمفاهيم الغيبية بلوم الظواهر الخارقة للطبيعة كاألرواح الرشيرة 
والشياطني والجن عىل األمراض.

قدوم االستعمار الغربي جلب معه )سواء بشكل مبارش أو غري مبارش( العلوم الطبية 
الغربية، حيث أتت اللقاحات للمرة األوىل مثالً، ومع الوقت باتت األمراض التي ارعبت 

البرش لقرون كالجدري والحصبة وشلل األطفال وغريها قابلة للوقاية منها بشكل فعال، 
ومع توافر األدوية الحديثة عادت أفكار الغيبيات املتعلقة باألمراض للرتاجع مجدداً، ولو 

أنها باقية حتى اليوم ضمن أكرث البيئات انغالقاً وتعصباً.
الناحية التعليمية ال تختلف بشكل كبري عن حالة الرعاية الصحية قبل االستعمار 
األوروبي، فالتعليم كان يقترص عىل القراءة والكتابة والحساب فقط، مع كون الرتكيز 

شبه الكيل متوجهاً نحو التعليم الديني فقط بشكل يتجاهل العلوم الطبيعية. هذا األمر 
أبقى معظم املنطقة العربية ضمن مستنقع مدقع من الجهل والتعصب الديني لم يكن 
من املمكن تخطيه سوى عرب بعض الطلبة الجامعيني الذين هاجروا للدراسة يف أوروبا 

ومن ثم عرب املدارس والجامعات التي تأسست يف ظالل االنتداب األوروبي، ومع أن 

هذه املؤسسات التعليمية كانت حرصية جداً وال تسمح 
للجميع بالتعلم، فقد رفعت من السوية التعليمية للشعب بشكل 

ملحوظ وأدت لبناء الجامعات ومهدت لطريق التعليم العايل الحقاً.

– التقنيات الحديثة والثورية:
خالل قرون طويلة من التاريخ البرشي عموماً وباألخص يف املنطقة العربية، بقيت 

الحياة العامة ثابتة إىل حد بعيد دون تغريات حقيقية بأسلوب املعيشة وطبيعة االعمال 
وأساليب التنقل والتواصل وحتى معرفة األخبار، ففي املنطقة العربية مثالً وحتى 

بدايات القرن العرشين كانت وسائل النقل محدودة بالحيوانات والعربات التي تجرها 
الحيوانات، وأساليب االتصال ال تعد عن الرسائل النصية أو الكالم املنقول من قبل 

أشخاص.
لكن يف الحقبة التي كان املجتمع العربي فيها يصارع نفسه بشأن تحليل تناول 

البندورة أو استخدام اآللة الطابعة أو حتى رشب القهوة، كان املجتمع األوروبي قد بدأ 
ثورته الصناعية وأحدث بداية النهضة التقنية التي بتنا نعيش حسناتها اليوم جميعاً.

هذا الفارق الكبري بالتقنية والتطور العلمي سمح بتقدم أوروبا عىل املناطق األخرى 
بشكل كبري عرب تقديم اخرتاعات مهمة كاملحركات البخارية ومن ثم محركات االحرتاق 
الداخيل والقطارات والسيارات وحتى الطائرات، عدى عن تطبيقات الكهرباء واآلالت 

الكهربائية واإلنارة وغريها.
هذه التقنيات واالخرتاعات كانت مستغربة بشكل كبري يف املنطقة العربية، ورسعان ما 
تم ربطها بالخوارق والجن والسحر وغريه من الخرافات املتعددة، ومع أن االنتقال إىل 

هذه التقنيات كان أمراً تدريجياً وصعباً بسبب الفكر الديني السائد، فقد ساعد وجود 
سلطة أوروبية عىل هذه املنطقة بترسيع وترية اعتماد واستخدام اآلالت الحديثة، 

ورسعان ما ساعد االستعمار يف الواقع عىل تحويل ”العربة التي يدفعها الجن“ إىل سيلة 
النقل األهم واألكرث انتشاراً واستخداماً.

– تقديم األنظمة الديموقراطية:
قبل قدوم االستعمار الغربي للمناطق العربية، كانت هذه املناطق مقسمة إىل واليات 
تابعة للسلطنة العثمانية، أو ممالك ومشيخات متفرقة وخاضعة لنفوذات خارجية 

عموماً، هذا النوع من األنظمة عنَى انتقاالً وراثياً للحكم مع كون الحاكم هو املرشع 
واملنفذ واملتحكم بكل نواحي البالد، دون أي قدرة ولو نظرية عىل محاكمته أو محاسبته 

أو حتى االعرتاض عىل قراراته.
ومع أن الدول العربية اليوم ال تزال مقسومة غالباً بني ممالك تستخدم أساليب حكم من 

القرون الوسطى ودكتاتوريات عسكرية ذات حكم مطلق، فالحكم لم يعد فردياً وقطعياً 
تماماً كما كان األمر قبل اإلنتداب األوروبي، أو أنه عىل األقل مر بمرحلة ديموقراطية 

ولو قصرية، أو أنه بات يحمل بعض مالمح الديموقراطية عىل شكل سياسات فصل 
السلطات ووجود مجالس نواب )برملانات( منتخبة ولو أنها شكلية غالباً.

عند التفكري بطبيعة حكم الدول العربية حالياً وتاريخها الطويل يف نمط الحكم املتوارث 
امللكي/األمريي/القبيل، فبإزالة تأثري القوى األوروبية عىل املنطقة فعىل األغلب أنها 

كانت لتبقى ضمن أساليب الحكم السابقة دون التقدم إىل أشكال أكرث ديموقراطية أو 
أكرث تمثيالً للشعب ولو شكلياً فقط.

ومع أن النتيجة النهائية للمنطقة العربية أبعد ما تكون عن أن توصف بالديموقراطية 
اليوم، فاألرجح أنها كانت لتصبح أسوأ دون التدخل األوروبي مع العديد من امللوك 

واملشايخ الحاكمني باسم الله والدين مع حريات فردية أضيق من اآلن حتى )ولو أن 
األمر قد يبدو عصياً عىل التخيل بالنسبة للكثريين(.

هل كان االنتداب/االستعمار األوربي جيدًا أم سيئًا؟
بالنسبة لطريف النقاش املنحازين آلرائهم فاالستعمار األوروبي إما أنه مجرم متعطش 
للدماء ال يقابله أي إجرام آخر يف التاريخ البرشي أجمع، أو أنه وسيلة ضورية قدمت 

الدول األوروبية من خاللها أفضل ما هو ممكن لتطوير شعوب وبلدان يمكن القول 
عنها بشكل دقيق بدائية )مقارنة بأوروبا الصناعية( محاولة نقلها إىل العرص الحديث 

وإيصال نواحي التقدم املختلفة إليها. وبطبيعة الحال فكل من الطرفني قادران عىل 
جلب الكثري من األمثلة التي تؤيد وتعزز وجهة نظرهم للقضية.

لكن مع وجود أدلة وأمثلة لكل من حجج الطرفني فربما التوصيف األفضل لجودة أو 
سوء االستعمار األوروبي هو انه كان كما أي استعمار آخر من قوة حضارية مؤثرة عىل 

مناطق متأخرة عنها، االستعمار لم يكن مقاداً ألسباب تتعلق بالتعطش للدم أو حب 
ظلم اآلخرين دون هدف أو حتى الرسالة النبيلة التي تتعلق بتحسني حياة اآلخرين. 
األسباب كانت تتعلق بتقوية االقتصاد والسلطة بالدرجة األوىل وكل األشياء األخرى 

مجرد نتائج جانبية أو أساليب مساعدة لتحقيق هذه الغاية.
يف هذا املجال بالتحديد أجد نفيس موافقاً إىل حد بعيد لالقتباس املأخوذ من كتاب 

:“Yuval Noah Harari”لـ “Sapiens: A Brief History of Humankind”
يف الواقع، أي من قصتي االضطهاد واالستغالل أو ”عبئ الرجل األبيض“ تطابق 

الحقائق. االمرباطوريات األوروبية قامت بالعديد من الترصفات وعىل نطاقات واسعة، 
لكن من املمكن لك أن تعرث عىل العديد من األمثلة لتدعم ما تريد قوله عنهم أياً كان.

هل تعتقد أن هذه االمرباطوريات كانت متوحشة ورشيرة ونرشت املوت والقمع والظلم 
حول العالم؟ يمكنك بسهولة أن تمأل موسوعة بجرائمهم. هل تريد أن تناقش بحقيقة 

كونهم قد حسنو أوضاع رعاياهم مع الطب الحديث والظروف االقتصادية األفضل 
واألمن؟ يمكنك أن تمأل موسوعة أخرى بإنجازاتهم.

نتيجة ارتباط هذه االمرباطوريات مع العلم، فقد تمكنت من جني قوة كبرية وغريت 
العالم إىل حد يجعل من غري املمكن وصفهم بالجودة أو السوء. لقد صنعوا العالم الذي 

نعرفه، وبما يف ذلك اإليديولوجيات التي نستخدمها لنحكم عليهم.

هل كان االستعمار الغربي أفضل أم أسوأ من غيره؟
بالنظر إىل التأثري املبارش ملختلف الفتوحات واالستعمارات عرب التاريخ، فاألمر دائماً 

سلبي حيث أن االحتالل يتطلب حروباً ومعارك وإخماد ثورات، وبالنتيجة الكثري 
والكثري من القتل والقمع، وهذا األمر معمم عىل جميع الفتوحات عرب التاريخ منذ 

توسع اآلشوريني قبل بضعة آالف من السنني حتى صعود االسكندر املقدوني وهبوطه 
الرسيع ومن ثم الرومان والفرس فالعرب والرتك وبعدهم األوروبيون الحقاً، فجميع هؤالء 

يتشاركون بكونهم تسببوا بالكثري من الدمار عىل املدى القريب، لذا من املنطقي أكرث 
النظر إىل التأثريات البعيدة املدى لهذه االستعمارات عىل املناطق التي سيطرت عليها.

تقييم التأثري بعيد املدى يختلف بشكل كبري تبعاً للشخص الذي يقوم بالتقييم 
وتفضيالته الشخصية، فبالنسبة للمتعصبني الدينيني مثالً فالتكنولوجيا الحديثة هي 

تأثري سلبي للغاية، فيما أن الطمس الحضاري والثقايف يف سبيل تمدد الدين هو أمر 
إيجابي حتماً. ومع كون وجهات النظر هنا تختلف بشكل كبري فتقييمي لالستعمارات 
األساسية التي أثرت باملنطقة يأتي من منطلق شخيص بالدرجة األوىل، أي أن تقييمي 

)كما تقييم أي شخص آخر( يعتمد عىل أسلوب تفكريي وتفضيالتي وانحيازاتي 
املسبقة سواء تلك التي أعرفها أو األخرى التي أقوم بها دون انتباه أو وعي.

باملحصلة فربأيي الشخيص عىل األقل، أرى التأثري اإليجابي هو االنتقال للحداثة ونرش 
التقنية والعلم )كونها أمور أنحاُز تلقائياً لتفضيلها(، فيما أنني أرى التأثري السلبي 

يتمثل يف األصولية الدينية والثقافات اإلقصائية باإلضافة للوقوف يف املكان دون تقدم.
ووفقاً ملعايريي الشخصية ففرتات االحتالل اإلسالمية سواء كانت عربية أو تركية 

)عثمانية( هي األسوأ دون شك، ومع أن الفرتة العثمانية هي األسوأ بالتأكيد بسبب 
كونها األكرث جموداً ومعاداة للتقدم، فالفرتات اإلسالمية املتعددة لعبت دوراً كبرياً يف 
تجريد املنطقة من أي إرث حضاري سابق وصبغها بشكل تام بلون عروبي إسالمي 

ومن ثم إسالمي فقط.
باملقابل، ففرتات الهيمنة الفارسية والرومانية ربما كانت األكرث حيادية، فتأثرياتها 

الثقافية والدينية كانت محدودة إىل حد بعيد، وعىل الرغم من كونها كما أي استعمار 
آخر من حيث املركزية واستغالل األقاليم البعيدة لصالح املركز، فكون الباقي من تأثريها 
محدوداً للغاية يجعلها غري جيدة أو سيئة، بل فقط حيادية، وربما يعود األمر إىل كونها 

استعمارات تقليدية تعتمد االقتصاد بالدرجة األوىل وال تهتم بفرض دينها وثقافتها 
بشكل كبري، عدا عن كونها قريبة نسبياً من مستعمراتها من ناحية التقدم العلمي.

هنا نصل لوجهة نظري باالستعمار الغربي، والذي عىل الرغم من كل ما مارسه بشكل 
مشابه ملا سبقه من استعمارات من قتل واستغالل، فأثره اإليجابي يطغى بشكل كبري 

نظراً إىل كون التقنيات التي قدمها بفضل الثورة الصناعية كانت لتحتاج قروناً للوصول 
التدريجي إىل املنطقة العربي لوال االستعمار، فاإلرث اإلسالمي الذي كان قد وصف 

الدراجة الهوائية بحصان إبليس وحرم القهوة وحاول إيقاف املطابع وغريها؛ ما كان 
ليسمح بدخول التقنيات بسهولة، ولوال التأثري الغربي الكبري لكانت املنطقة بعيدة عن 

العالم املتحرض أكرث مما هي بعيدة عنه اليوم.
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AD اعالن

توصيل األدوية مجاناً 

صيدليــة فارمـور 

نقبل جميع أنواع 
التأمينات الصحية

 تعبئة الوصفات 
في عشر دقائق 

أو أقل

 تخفيض 
للمرضى بدون 

تأمين صحي

خدمات 
سريعة - طيبة 

واحترافية 

بإدارة الصيدالنية  مرسلة أحمد

All Insurance Plan Accepted – Rx Filled in 10 Min. Or less – Uninsured 
Patient Discounts – Fast, Friendly & Professional Service

 Mi pricamo نتكلم عربي
Bosanski

Fax:  313-871-1011
BETTER SERVE YOU IN HAMTARAMCK
3 1 3 - 8 7 1 - 1 0 1 1
3301 Holbrook Hamtramck,  MI 48121

FREE DELIVERY 
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- ضرائب المحالت - تأسيس الشركات 
- التخطيط المالي  - مسك الدفاتر 

- ترجمة الوثائق  - حجز تذاكر السفر 
- الضرائب الشخصية  - جداول الرواتب 

- معامالت الهجرة  - كاتب عدل
- التعبئة االلكترونية  

مردود ضريبي لـ 3 أطفال            8318 $
مردود ضريبي لطفلين                 5616 $
مردود ضريبي لطفل واحد            3400 $
مردود ضريبي لمن ليس له طفل     510 $
مردود ضريبي لكل طفل تحت سن 13  1000 $
مردود ضريبي لطلبة الجامعة      2500 $
مردود ضريبي لرعاية األطفال       1200 $

مردود ضريبي لتكلفة التدفئة 

الحصول على أكبر مردود ضريبي - الخصوصية واالحترافية 
في المعامالت-  السرعة والدقة والخبرة 

خبرة ألكثر من عشرة أعوام في 
مجال المحاسبة والضرائب والهجرة 

15234 Michigan Ave. Dearborn MI 48126 
Tel: 313-429-9510 Fax:313-429-9530       Askar.alabasi@gmail.com

• IRS & State Rep-
resentation 

• Business Taxes
• Personal Taxes
• Incorporation 
• Payroll
• Financial Planning
• Electronic Filing

The Nagi Building 
13710 Michigan Ave.
Dearborn. MI 48126
Tel: 313-583-4400
Fax: 313-583-4403
info@nagicpa.com

You can file your taxes online, on 

your own, at the lowest price by 

visiting our website.

Come in and get your maximum refund under CPA firm preparation with the best and motivated staff with over 15 years’ 
experience I A firm that will step-up, with NO HESITATION for any of your personal, business and audit concerns.

تعال واحصل على اعلى المبالغ من مستحقاتك الضريبة الجديدة لهذا العام تحت إعداد واشراف طاقم العمل المتميز لدى
شركتنا المحاسبية القانونية المعتمدة مع خبرة ألكثر من 15 عام شركتنا التي ستقف بجانبك بدون تردد وتحت أي اعتبار في أي مكان وزمان

تمثيلكم أمام 	 
مصلحة الرضائب

رضائب املحالت 	 
الرضائب الشخصية 	 
تأسيس الرشكات 	 
 جداول الرواتب 	 
التخطيط املايل 	 
التعبئة اإللكرتونية	 

Gihad M. Nagi ,CPA, MST
محاسب قانوني معتمد
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Muslims Around The World 
المسلمون حول العالم
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ما هي جذور األزمة؟
47 عاًما من تحول باكستان  الهند، وبعد  71 عاًما عىل تقسيم  بعد مرور 

يف  الفوضوي  التقسيم  ممارسات  إحدى  عادت  بنجالديش،  إىل  الرشقية 
الحالية حول نرش  أثارت األزمة  البالد.  الهندية إىل مطاردة  القارة  شبه 

 4 نحو  بمواطنة  الشك  الهندية  آسام  والية  يف  للمواطنني  الوطني  السجل 
املنطقة. يف  السالم  بتقويض  وتهدد  شخص،  ماليني 

الدين:  1947 عىل أساس  الهند يف عام  الربيطانيون  م  الكاتب، قَسّ ويروي 
املسلمة  األغلبية  ذات  املقاطعات  من  )باكستان(  إسالمية  دولة  وأنشأوا 

1971 بعد حملة اإلبادة الجماعية التي  يف غرب ورشق الهند. ويف عام 
10 ماليني الجئ إىل  والتي دفعت نحو  الباكستاني،  الجيش  بها  قام 

بنجالديش. وأصبحت  الرشقية،  باكستان  انفصلت  الهند، 
إىل  الالجئني  الحرب، عاد معظم  تلك  باكستان يف  الهند  وعندما هزمت 

استيعابهم  وتم  الهند،  يف  ظل  بعضهم  ولكن  حديثًا،  املستقلة  بنجالديش 
املهاجرين  ماليني  إليهم  انضم  التالية  القليلة  السنوات  وخالل  بسالسة. 

األرايض  االقتصادية، وندرة  املصاعب  اآلخرين من بنجالديش هرًبا من 
بالسكان. مكتظ  بلد  يف 

استيعابهم  يجري  الهندية  الغربية  بنغال  والية  إىل  املهاجرون  كان  بينما 
والية  يف  استقروا  الذين  أولئك  واجه  البنغاليني،  زمالئهم  بني  بسهولة 

اللغوية  االختالفات  بسبب  أكرب  تحديات  الرشقية  الشمالية  آسام 
من  الثمانينات  وبحلول  الجدد.  جريانهم  غالبية  مع  والدينية  والثقافية 

األرايض  املايض نظم طالب آساميون غاضبون من احتمالية فقد  القرن 
إىل  األحيان  بعض  يف  تحولت  جماهريية  احتجاجات  العمل  وفرص 

عنف. أعمال 

كيف اشتعلت األزمة؟
كشفت  الكاتب،  وتابع  السيطرة.  عن  خارجة  كلها  آسام  والية  أصبحت 

املهاجرين  من  البنغالية  املجموعات  بحق  ارتُكبت  التي  الوحشية  املذابح 
3 آالف شخص بقرية  املسلمني عن عمق األزمة؛ إذ قُتل يف إحداها حوايل 
1985 أبرم رئيس  1983. وأخريًا يف عام  نييل األسامية وقرى أخرى يف عام 

الوزراء الهندي آنذاك راجيف غاندي »اتفاق آسام«، الذي وضع حًدا 
الذين هاجروا بصورة  برتحيل جميع  تعهده  من خالل  آسام«  لـ»هياج 

.1971 املنطقة من بنجالديش بعد عام  إىل  قانونية  غري 
التعرف  املحاكم يف  تفلح  لم  السنني  يكن سهاًل. عىل مر  لم  التنفيذ  ولكن 

الذين يقدر  عىل أكرث من بضعة آالف من املهاجرين غري الرشعيني 
للوفاء  ُيتخذ أي إجراء ملموس  لم  بـ20 مليون. ومع ذلك  عددهم 

عقود. لعدة  االهتمامات  مؤخرة  يف  املشكلة  وظلت  آسام،  اتفاق  بضمانات 

مسجد تاج محل األحمر- الهند
بقيادة  متشددة  هندوسية  قومية  حكومة  انتُخبت   2014 عام  يف  ثم 

الوزراء نارندرا مودي وحزب »بهاراتيا جاناتا )BJP(«، وجرى  رئيس 
للجنة  الثانية  املسودة  )تموز(  يوليو  أواخر  يف  نرُشت  إذ  العملية؛  إحياء 

أن  يمكن  الذين  األشخاص  بأسماء  قائمة  وهي  الوطنية،  املصالحة 
.1971 يثبتوا تواجدهم يف آسام قبل عام 

العملية  هذه  بأن  يتظاهر  جاناتا  بهاراتيا  حزب  »إن  الكاتب:  ويقول 
عليها،  العليا  املحكمة  إرشاف  عىل  مشدًدا  منحازة،  وغري  محايدة 

لكن  بتحديد »األجانب«،  الحزب  فيه  الذي يحتفل  الوقت  يف نفس 
إذ إنها ستحدد من  الحياد؛  هذه الخطوة يمكن وصفها بأي يشء إال 

ومهما  آسام.  بوالية  واالنتخاب  الوظائف،  وشغل  األرض،  امتالك  يمكنه 
يزال هناك وقت  – ال  النهائي  للمواطنني  الوطني  السجل  كان حجم 

أن هؤالء  الواضح  – فمن  نتائجه وتصحيح بعض األخطاء  للطعن عىل 
مسلمني  بالكامل(  يكن  لم  )إن  ساحق  بشكل  سيكونون  املستبعدين 

بنغاليني«.

ما هو الغرض من إحياء فكرة التجريد من الجنسية؟
يف الواقع أُشري إىل أن الغرض األسايس من إعادة إحياء عملية السجل 
البنغاليني  املسلمني  من  ممكن  عدد  أكرب  تجريد  هو  للمواطنني  الوطني 

الوالية حوايل  القادمة. يف  العامة  االنتخابات  قبل  التصويت  من حق 
4 ماليني شخص من حقوقهم  أن يكون لحرمان  30 مليون نسمة، يمكن 
ال  إنه  االنتخابية؛ حيث  بهاراتيا جاناتا  تأثريًا كبريًا عىل حظوظ حزب 

الكاتب إىل ضورة  الهند. وأشار  يحصل عىل دعم كبري وسط مسلمي 
من حقوق  سكان  من  كبري  عدد  تجريد  عىل  املرتتبة  القانونية  اآلثار  تقييم 

العملية. هذه  ستتبع  التي  القضائية  والتحديات  التصويت، 

ماذا سيحل بالمسلمين بعد تجريدهم من الجنسية؟
السجل  موقف  من  املستبعدين  البنغاليني  املسلمني  فإن  حال  أية  عىل 

فالبعض  االنتخابية؛  حقوقهم  من  أكرث  يخرسون  للمواطنني  الوطني 
اتفاق  ولكن ال يوجد  إىل بنجالديش،  عن ترحيلهم  برصامة  يتحدث 

مسؤولية  أي  تتحمل  ال  أنها  بنجالديش  أوضحت  وقد  للرتحيل،  ثنائي 
الهند هو  إليه  أراضيها. آخر ما تحتاج  الذين ليسوا عىل  عن األشخاص 

الرتحيل عىل بنجالديش،  أو محاولة فرض عمليات  أزمة هجرة،  خلق 
بهاراتيا  حزب  حكومة  معها  حافظت  التي  القليلة  الدول  من  واحدة  وهي 

جيدة. عالقات  عىل  جاناتا 
الوطني  »السجل  من  استبعادهم  يجرى  الذين  أولئك  ُيطرد  قد 

فيها ألكرث من  )التي سكنوا  للمواطنني« من منازلهم يف والية آسام 
الهند  البعض أن تنىشء  أربعة عقود( مع عدم وجود مكان بديل. واقرتح 

بنجالديش،  إىل  العودة  من  يتمكنوا  حتى  الناس  هؤالء  إليواء  معسكرات 
بأن ذلك  ُيرعب جمعيات حقوق اإلنسان؛ لعدم وجود ضمان  وهو خيار 

الناس  تجريد  تربير  يمكن  هل  الكاتب:  وتساءل  باملستقبل.  سيأتي  اليوم 
حياتهم؟ طوال  الديمقراطية  الهند  يف  مارسوها  التي  الحقوق  من 

غري  الوطنية  املصالحة  لجنة  خلقتها  التي  األزمة  كانت  اآلن  حتى 
الكاتب  واختتم  االنفجار.  خطر  يزداد  التوترات  تصاعد  مع  لكن  عنفية، 

اتفاق  هل  الصعبة:  األسئلة  مواجهة  الحكومة  عىل  يجب  قائاًل:  مقاله 
1971 هو أفضل  1985 ملعالجة اإلجراءات التي اتُخذت منذ عام  عام 

الهند  2018؟ هل تستطيع ديمقراطية  إطار لحل هذه األزمة يف عام 
أراضيها  عىل  يعيشون  الذين  لألشخاص  اإلنسان  حقوق  تتجاهل  أن 

الهند  سيادة  يحمي  ألنه  الثناء  الترصف  هذا  يستحق  هل  عقود؟  منذ 
الفراغ؟ إلقاء ماليني األرواح يف  ُيربر  وسالمة جنسيتها؟ هل هذا 

النظر عن االقتناع  ال توجد إجابات واضحة عىل هذه األسئلة، برصف 
أنه  الواضح  الجدال.  الجانبني من  العاطفية عىل كال  بأي األصوات 

بهاراتيا جاناتا مخاوف جدية،  أكرثية حزب  الذي تثري فيه  الوقت  يف 
الوطني  بالسجل  يتعلق  فيما  الحكومة  تتخذها  التي  القرارات  فإن 

لألفضل  املضطربة  الهندية  الديمقراطية  مستقبل  ستشكل  للمواطنني 
أو لألسوأ.

املتحدة، وشغل  السابق لألمم  العام  ثارور، وهو وكيل األمني  شايش 
الدولة  ووزير  البرشية،  املوارد  لتنمية  الهندي  الدولة  وزير  منصب  سابقًا 

حزب  عن  الربملان  عضو  منصب  حالًيا  ويشغل  الخارجية،  للشؤون 
للشؤون  الدائمة  الربملانية  اللجنة  ورئيس  الهندي«  الوطني  »املؤتمر 

الخارجية.

ترجمة وتحرير : أسامة محمد

ــد  ــم بع ــن حقوقه ــان م ــر الحرم ــود( خط ــة عق ــن أربع ــرث م ــذ أك ــد من ــون يف الهن ــن يعيش ــني الذي ــلمني البنجالي ــن املس ــم م ــام )معظمه ــة آس ــخص يف والي ــني ش ــوايل 4 مالي ــه ح يواج
اســتبعادهم مــن الســجل الوطنــي للمواطنــني. وهــذا اإلجــراء سيســاعد الحكومــة القوميــة الهندوســية يف االنتخابــات العامــة املقبلــة، ولكــن ليــس بهــدف الســالم يف واليــة آســام. هكــذا 

اســتهل »شــايش ثــارور« وكيــل األمــني العــام لألمــم املتحــدة، ووزيــر الدولــة الهنــدي األســبق للشــؤون الخارجيــة مقالــه بموقــع منظمــة »بروجيكــت ســنديكيت«.

هــل تجهز الهند إلبادة عرقية 

بحق 4 مليون مســلم

بنات مسلمات يف حديقة شاليمار باغ – مدينة رسيناجار – والية 
جامو وكشمري – الهند/ تصوير  آدم جونز



Muslims Around The World 
المسلمون حول العالم

NEW DELHI – Seventy-one years after the partition of India, and 
47 years after the former East Pakistan became Bangladesh, 
one of the legacies of the messy division of the subcontinent 
has returned to haunt the country. The current crisis over the 
publication of a National Register of Citizens (NRC) in the Indian 
state of Assam has cast doubt on the citizenship – and the fu-
ture – of some four million people, and threatens to undermine 
peace in the region.
The departing British partitioned India in 1947 on the basis of 
religion: they created a Muslim state, Pakistan, out of Mus-
lim-majority provinces in the west and east of India. In 1971, 
after a brutal and genocidal campaign by the Pakistani army 
drove some ten million refugees to India, East Pakistan seceded 
to form Bangladesh.
Once India had defeated Pakistan in that war, most of the ref-
ugees returned to the newly independent Bangladesh, though 
some remained in India, where they assimilated seamlessly. 
Over the next few years, they were joined by millions of other 
migrants from Bangladesh, who were fleeing economic hard-
ship and land scarcity in an overcrowded country.
While migrants to the Indian state of West Bengal assimilated 
easily among their fellow Bengalis, those who settled in the 
northeastern state of Assam faced greater challenges, owing to 
linguistic, cultural, and religious differences with the majority 
of their new neighbors. By the 1980s, Assamese students 
– angry at the prospect of losing land and job opportunities – 
were staging mass protests, which occasionally erupted into 
violence.
Assam became all but ungovernable. A pair of savage massa-
cres of Bengali Muslim migrant groups – one of which killed 
some 3,000 in the Assamese village of Nellie and other villages 
in 1983 – exposed the depth of the crisis. Finally, in 1985, 
then-Indian Prime Minister Rajiv Gandhi concluded an “Assam 
Accord,” which brought an end to the “Assam Agitation” by 
pledging to deport all those who had migrated illegally to the 
region from Bangladesh after 1971.
This was easier said than done. Over the years, an assortment 
of tribunals failed to identify more than a few thousand of the 
estimated 20 million illegal migrants. Yet no concrete action 
was taken to fulfill the guarantees of the Assam Accord. In-

stead, the problem was left on the back burner for decades.
Then, in 2014, the hardline Hindutva (Hindu nationalist) 
government led by Prime Minister Narendra Modi and his 
Bharatiya Janata Party (BJP) was elected, and the process was 
revived. When the main phase of the court-directed and gov-
ernment-supported exercise was concluded, the second draft 
of the NRC – a list of people who could prove that they had 
antecedents in Assam before 1971 – was published in late July.
The BJP pretends that this is a neutral exercise, emphasizing 
that the Supreme Court supervised the process, even as it cel-
ebrates the identification of “foreigners.” But the move is any-
thing but unbiased, as it will determine who can own land, hold 
jobs, and vote in BJP-ruled Assam. And whatever the size of the 
final NRC – there is still time to appeal its findings and correct 
some errors – it is already clear that those ultimately excluded 
will be overwhelmingly, if not entirely, Bengali Muslims.
In fact, it has been suggested that a principal purpose of reviv-
ing the NRC process has been to strip as many Bengali Muslims 
as possible of the right to vote ahead of the next general 
election. In a state of some 30 million, disenfranchising four 
million people could have a major impact on the BJP’s electoral 
fortunes, as it has scant support among India’s Muslims. But it 

is almost impossible to tell a Bangladeshi Muslim and an Indian 
Bengali Muslim apart. Also, the legal implications of the move 
to strip so many inhabitants of their voting rights have yet to be 
assessed, and court challenges await.
In any case, the Bengali Muslims excluded from the NRC stand 
to lose more than their voting rights. Some speak glibly of 
deporting them to Bangladesh. But there is no bilateral depor-
tation agreement in place, and Bangladesh has made clear that 
it assumes no responsibility for people who are not on its ter-
ritory. The last thing India needs is to create a migration crisis 
or, worse, try to force deportations to Bangladesh – one of the 
few neighbors with which the BJP government has managed to 
maintain good relations.
Still, it seems possible that those who are excluded from the 
NRC will be driven from their homes in Assam – which they 
may have inhabited for more than four decades – with no place 
to go. Some have suggested that India establish camps to house 
these people until they can return to Bangladesh – a prospect 
that horrifies human-rights groups, not least because there is 
no guarantee that that day will ever come. More fundamental-
ly, is it really justifiable to strip people of the rights they have 
exercised in democratic India for most of their lives?
So far, the crisis created by the NRC has been nonviolent. But 
as tensions mount, the risk of an eruption is growing. Now, 
the government must confront difficult questions. Is an accord 
reached in 1985 to address actions taken since 1971 really 
the best framework to resolve the issue in 2018? Can India’s 
democracy afford to disregard the human rights of people who 
have been living on its territory for decades? As laudable as it is 
to protect India’s sovereignty and the integrity of its citizenship, 
does it justify throwing millions of lives into limbo?
There are no clear answers to these questions, despite what 
passionate voices on both sides of the argument would have 
one believe. What is clear is that, at a time when the BJP’s 
majoritarian assertiveness is already raising serious concerns, 
the decisions the government makes regarding the NRC will 
shape the future of India’s turbulent democracy – for better or 
for worse.

*Shashi Tharoor, a former UN under-secretary-general and for-
mer Indian Minister of State for Human Resource Development 
and Minister of State for External Affairs, is currently an MP for 
the Indian National Congress and Chairman of the Parliamenta-
ry Standing Committee on External Affairs. He is the author of 
Pax Indica: India and the World of the 21st Century.

SHASHI THAROOR
Some four million people in Assam state, nearly all of them Bengali Muslims who have lived in India 
for more than four decades, are at risk of disenfranchisement after being excluded from the National 
Registry of Citizens. That will help the Hindu nationalist government in the next general election, but 
not the goal of peace in Assam.
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    profile بروفايل

شقاء اإلمامة
اليمنية  املرأة  اليمنيني عموما، إال أن  املعاناة قد توزعت عىل   ورغم أن 

الذي ال يفرق  الكائن  املعاناة، فهي  النصيب األكرب من تلك  لها  كان 
اليه عدى وقت  الذي ال ينظر  الهامش  حضورها عن غيابها، وهي 

سبتمرب. لحفيدات  وفقا  الحاجة، 
فكرية شحرة، »إن شقاء  اليمنية،  والروائية  الكاتبة  تؤكد  اإلطار،  ويف هذا 

بالنصيب  فيه  املرأة  اليمن وشعبه، حظت  ربوع  توزع عىل  التي  اإلمامة 
يلقي  الذي ال يذكر كجندي مجهول يف مجتمع  الكائن  األكرب، فقد كانت 

نعومة  منذ  واملسؤولية  األعمال  من  األسد  بنصيب  النساء  عاتق  عىل 
أظفارها وحتى يأتيها املوت، وكائن ال حق له وال صوت وال وجود”.

أن ثورة سبتمرب أنصفت  لــ »يمن شباب نت«،  وأكدت شحرة، يف حديثها 
سبتمرب  من  والعرشين  السادس  ثورة  أنصفت  »لقد  وقالت  اليمنية.  املرأة 

املجتمع  كنصف  اعتبارها،  إليها  وأعادت  حقوقا،  ومنحتها  اليمنية،  املرأة 
الحق  أن هذا  ولو  التعليم،  الرجل، ومنحتها أعظم حق، وهو حق  وشقيقة 

أعظم  لكان  املجيدة  ثورة سبتمرب  اليمنية من  املرأة  هو كل ما حصدته 
تعبريها. حد  لها«.  أنجاز 

الذي منحها اإلسالم  الحق  للمرأة هو ذلك  الثورة  وأضافت »إن ما أعطته 
املقهورة،   اليمنية  البيئة  يف  وغرسته  الجاهلية  بعاداتها  اإلمامة  فنزعته 

املجاالت  قدراتها واحرتام وجودها يف شتى  اثبات  الحق يف  لكنها منحتها 
كامرأة”. لطبيعتها  تتاح  التي 

سبتمبر هويتنا اليمنية
26 من سبتمرب، مجرد حدث أو ذكرى عابرة فحسب، بل  الـ  لم تعد ثورة 

الظاهرة،  هذه  صناعة  يف  دور  اليمنية  للمرأة  كان  يمانية،  ظاهرة  باتت 
الثورة  هذه  ملعاني  لالنتصار  وحديثا  قديما  الرجل  ساندت  والتي 

ال  هوية،  وبلقيس  أروى  وحفيدة  اليمن  لبنت  بالنسبة  فسبتمرب  الكريمة، 
فيها. التفريط  ينبغي 

امللك،  عبد  وئام  اليمنية،  والناشطة  الصحفية  تؤكد  الصدد،  هذه  ويف 
26 من  سبتمرب تعد جزء من هويتنا كيمنيني، والتي تؤكد  الــ  »أن ثورة 

اإلماميون قديما  به  الذي عمل  التمييز  عىل رفضنا ألي شكل من أشكال 
أن نعيش فيه يف ظل  الذي نرغب  وحديثا، وهي مرتبطة بوجود وطننا 

والعدالة”. الحرية 
26  سبتمرب  الــ   وأضافت يف حديها لــ« يمن شباب نت«، أن ثورة 

الحقوق يف فرتة حكم  التي كانت مسلوبة  اليمنية  املرأة  أسهمت يف دعم 
املرأة عرب  الثورة تعد ركيزة أساسية ضمنت  األئمة، وبالتايل فإن هذه 

تسمح  لن  وهي  من حقوقها،  كثري  بعد  فيما  سنها  تم  التي  القوانني 
يصون  وال  بحقوقها  يكفر  مليشياوي  حكم  ظل  يف  ثانية  تهميشها  بإعادة 

اىل  باليمن  العودة  االنقالبية  املليشيا  محاولة  اىل  اشارة  يف  كرامتها«. 
الكهنوتية. الظالم  عصور 

وأشارت وئام، اىل  أن هذه الثورة تتعرض اآلن ملحاولة إجهاض. 
مؤكدة أن هذه املحاوالت فشلت فشال ذريعا. مرجعة السبب يف ذلك 
أن يقضوا عىل  يريدون  الذين  االنقالبيني،  بأهداف  اليمنيني  إىل وعي 
اإلمامة  التخلص من فرتة حكم  التي ذهبت من أجل  التضحيات  كل 
أولئك  ألف ومائة عام، ادعى خالله  أكرث من  الذي استمر  الكهنوتي، 

أشكال  مختلف  خالله  ومارسوا  والسلطة،  بالوالية  بأحقية  السالليون 
حد  عىل  اليمنية  واملرأة  للرجل  للمواطن،  والتهميش  والقمع  التجهيل 

سواء.

تعزيز قيم سبتمبر في نفوس األجيال
أو يف  تبقى املرأة هي املكمل واملساند لدور أخيها الرجل سواء يف السلم 

الحرب، وما يعانيه الرجل ال شك أن تلك املعاناة ستنقل اىل املرأة ولن 
لها دور كبري  اليمنيات ألن يكون  الذي تؤكد فيه  األمر  تكون بمنأى عنها، 

الحرية  السري تجاه  أبواب موصدة نحو  لها  فتح  الذي  تجاه سبتمرب، 

طعنات  لعدة  تعرضها  رغم  والكرامة، 
املخلوع صالح،  من قبل من قبل نظام 

املظلم  النفق  اىل  باليمن  ذهب  الذي 
االماميني. فيه  أدخلنا  الذي 

 
السياسية  الناشطة  تؤكد  السياق  هذا  ويف 

»املرأة  أن  القطيبي،  كاملة  اليمنية 
الرجل من واجبات من أجل  عليها ما عىل 

التي  26 سبتمرب،  الــ   استكمال أهداف ثورة 
من  سواء  الطعنات  من  لعديد  تعرضت 

صالح  املخلوع  نظام  حكم  قبل 
سابقا أو رشكائه يف االنقالب 

حاليا)الحوثيني(. 
يف  القطيبي  ودعت 

»يمن  لـ  حديثها 
املرأة  شباب نت«، 
غرس  اىل  اليمنية، 

سبتمرب  قيم 
يف  ومبادئها 

األجيال  وجدان 
القادمة، 

فكرتها  وتعميق 

عنها.  التنازل  يمكن  ال  التي  الثوابت  من  كواحدة  املجتمع،  يف  السوية 
التوعية  عليها  فإن  الثورة،  تلك  بقيم  املرأة  من  »إيمانا  القطيبي،  وقالت 

أبنائها  أو معلمة وغريه، وزرعها يف وجدان  بها، إن كانت كاتبة أو صحفية 
عنها”.  التنازل  يمكن  ال  التي  الثوابت  من  باعتبارها  والدتهم  منذ 

اليمنية ألبنائها وزوجها وإخوتها عىل  املرأة  وشددت عىل ضورة حث 
الذي كشف  التوقيت  الثورة، خاصة يف هذا  التضحية من أجل هذه 
األئمة، عرب  إىل حكم  بالعودة  أهدافهم، ورغبتهم  عن  االنقالبيون  به 

افكارنا ومبادئنا  يتناقض مع  الذي  الوالية  له، من مفهوم  يروجون  ما 
والقانونية. والدستورية  الجمهورية 

معاناة المرأة
املعاناة  هذه  لتعيد  االنقالب،  عهد  يف  معاناتها  اليمنية،  املرأة  تتذكر 

ليكون  والكهنوت،  اإلمامة  عهد  يف  وأختها  أمها  ملعاناة  املرأة  ذكريات 
سبتمرب،  قيم  نحو  للسري  اليمنية  للمرأة  الحافز  بمثل  االنقالب  هذا 

وأهدافه.  قيمه  عن  والدفاع 
املرأة  معاناة  اىل  مطهر،  نسيبة  والسياسية  الحقوقية  الناشطة  وتشري 
يف االنقالب يف عهد اإلماميني الجدد، فتقول »مما ال شّك فيه أن األثر 

املجتمع  عىل  صالح  وحليفهم  الجدد  اإلماميني  انقالب  تركه  الذي 
بطبيعته  أثٌر  وهو  اليمنيني،  حياة  يف  مبارشاً  أثراً  كان  اليمنية،  واألرسة 

، بل وتدمريي يف كثري من الحاالت إما جزئيٌّ أو كيّلّ .  سلبيٌّ
الحديث  نستطيع  ال  »ألننا  نت«،  شباب  لـ«يمن  حديثها  يف  وأوضحت 

عن األرسة دون الحديث عن املرأة، التي هي دائما قلب الحدث 
األرسي واإلجتماعي، فإن املرأة كانت وال تزال أكرث من تحمل أعباء 

سنوات،  منذ  امليليشيا  هذه  سببتها  التي  املدمرة  الحروب  ومآيس 
ابنها  خرست  التي  األم  البرشية  الخسائر  مستوى  عىل  فهناك 

 ، التي خرست أخاها  أبا أطفالها واألخت  التي خرست  والزوجة 
بالحزن والفقد  ويف هذا الجانب يل  هناك من هو أكرث شعوراً 

أّماً ثكىل عىل ولدها أو أختاً ولهى عىل  من املرأة سواًء كانت 
أطفالها”.  وأيتمت  الحرب  أرملتها  زوجة  أو  أخيها 

بكل  املرأة  تواجهها  »تأتي مأساٌة أخرى  وأضافت 
النزوح  مأساة  هي  املؤملة  ومشاعرها  إحساسها 

املرأة يف قلب مأساة أشبه باألساطري   التي تضع 
وأوالدها  أهلها  مع  وتترشد  بيتها  فتفقد  املخيفة 

يلحق  نقص  بكل  األكرث احساساً  وتكون هي 
باألرسة يف هذا الوضع املأساوي، إىل غري 

النقص من ذلك  معاناة 
تواجهها  التي 

األرسة يف 
انعدام  من 

وعد  الخدمات 
أبجديات  توفر 
اليومية  الحياة 
العام  وفوات 

اآلخر  تلو 
تعليم  دون 

او  لها 
ألبنائها”.

 
مطهر  وتختتم 

عن  حديثها 
املعاناة  هذه 

بالقول، 
»باختصار 

املأساة  فإن 

حضــور يأبى النســيان والتهميش
المــرأة اليمنية وثورة 26ســبتمبر..

جنبــا اىل جنــب تقــف املــرأة اليمنيــة، اىل جوار أخيها الرجل، للمشــاركة واالحتشــاد واالحتفال بالذكرى الــ 56 لثورة الـ 26 من ســبتمرب املجيدة، إذ لم تكــن بنت اليمن، بأفضل حال مــن أخيها الرجل، 
الــذي عانــى مــن الثالــوث اإلمامي »الفقر والجوع واملرض« ملئات الســنني، حتــى جاءت ثورة الــ 26 من ســبتمرب املجيدة، لتفتح  للمــرأة اليمنية نوافذ للحريــة ولو بحدها األدنى. 

ومــا كان للمــرأة اليمنيــة، لتعــرف فضل ســبتمرب، لوال انقالب املليشــيا الحوثية عى الدولة، وســيطرتهم عى مؤسســاتها، يف يوم النكبــة الــ 21 من ســبتمرب 2014، إذ كان للمعاناة التي عانتها وال تــزال تعانيها 
املــرأة اليمنيــة منــذ االنقــالب اىل اليــوم، نقطة تحــول هامة لديها للبحث عن عظمة ســبتمرب، وقيمه النبيلة، وأهدافه الســامية، التي جعلت املرأة تشــمر عن ســاعد الجد، وتحث الخطــى اىل جوار بعلها 

وشــقيقها ونجلهــا، يف ســبيل الدفاع عن هــذه الثورة الخالدة، مؤكدة أن واجبها نحو ســبتمرب ال يقــل أهمية عن واجب الرجل. 
وتلخــص املــرأة اليمنيــة، قيــم ســبتمرب ومعانيه، بتلك القيــم املتمثلة بالتخلص من الجهل والتحرر من االســتبداد واالســتعباد، والخالص من كل مــا يهضم حقوق املرأة، وبزوغ فجر مــرشق للمرأة لالنطالق 

نحــو العلــم والحضــارة والتقدم، والدفاع عنها، والتمســك بأهدافها، ومواصلــة تحقيقها والحفاظ عى مكتســباتها. وفقا للناشــطة أروى العلم.
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September Revolution Day in Yemen Septem-
ber Revolution Day is one of the public holidays 
in Yemen. This holiday celebrates the establish-
ment of the Yemen Arab Republic in 1962.
Many attempts to end the rule of Al-Hamidud-
dine family in the northern part of present-day 
Yemen ware made earlier, but they all failed. 
Only revolution on September 26, 1962 
brought successful changes to political situation 
in the country. The northern part of Yemen 
separated from the rest of the territory and 
declared itself the Yemen Arab Republic. It was 
an independent republic till 1990, until it was 
reunified with Yemen in October 1990 to form 
the Republic of Yemen.
Celebrations of September Revolution Day 
start with lighting a torch at Al-Tahrir Square in 
downtown Sana’a, the capital of Yemen. This 
ceremony symbolizes the beginning of the next 
year of the revolution and it takes place at the 
very same place, where the first signal of the 
revolution was given in September 1692. Youth 
from all parts of Yemen attends this ceremony 
and the festival, that is held till the end of the 
day.

التي 
نيها  يعا

جّراء  شعبنا 
امليليشيات  فتنة 

الوطن  بأمن  العابثة 
مأساة  هي  ومقدراته 

املرأة يف  مضاعفة عند 
من  بالدنا 

الجوانب  كل 
جميع  وعىل 
املستويات”.

واجب 
المرأة نحو 

سبتمبر
يختلف  ال 

املرأة  واجب 
عن الرجل يف 

قيم  عن  الدفاع 
26 من  ثورة الــ 

فدورها  سبتمرب، 
ومساند  مكمل 

تحقيق  يف  للرجل 
سبتمرب  ثورة  أهداف 

يف  قيمها  وتعزيز  املجيدة، 
القادمة.  األجيال  نفوس 

الصحفية  تؤكد  السياق،  هذا  ويف 
فكرية شحرة، عىل ضورة أن يكون للمرأة 

اليمنية دور بارز يف غرس قيم سبتمرب يف 
التعظيم  قيم  القادمة،  األجيال  من  أبنائها  نفوس 

بؤس  اليمنيني  كاهل  عن  ازاحت  لثورة  والتقدير 
املرأة عقب  والتي حولت  اإلمامة،  وشقاء 
للقتال.  باألبناء  يدفع  رحم  إىل  االنقالب 

التي  القطيبي،  كاملة  الرأي  وتوافقها 
أكدت أن  دور املرأة تجاه ثورة سبتمرب  

ال يقل أهمية عن دور الرجل يف 
من   26 الــ  مكتسبات  حماية 

الوسائل  بكل  عنها  والذود  سبتمرب، 
املتاحة.

سبتمرب  اىل  اليمن  بنت  تنظر  وهكذا 
اىل  وقوفها  مؤكدة  والكرامة،  الحرية 
عىل  العمل  يف  الرجل  شقيقها  جوار 

الذي  سبتمرب،  ومعاني  قيم  استكمال 
جبهات  مختلف  يف  اليوم  األحرار  يسطره 

رخيصة  ودمائهم  أرواحهم  ويقدمون  املقاومة، 
الذي حاول  القيم واملعاني،  يف سبيل هذه 
أن وعي  بيد  الجدد نزعها منا،  االماميون 

أمامها  تحطمت  التي  الصخرة  كانت  اليمنيني، 
الــ  باليمن اىل ما قبل ثورة  العودة  أحالمهم يف 

1962م. 26 من سبتمرب 

September Revolution Day in 
Yemen Date in the current year: 
September 26, 2018
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Hamtramck Kitchenware


���������������������������������������������������

����������������������������

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

�������������������������������

���������������������

�����������������������
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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Sami Abu Farha, M.D.
OAKMAN MEDICAL 

الدكتور سامي أبو فرحة 
عن استقبال مرضاه في عيادته 

المجهزة بأحدث المعدات الطبية

يعلن

أمراض باطنية- القلب-الكلى-حوادث السيارات والعمل- 
الضغط- السكر- الكولسترول- امراض القلب- لقاحات 

األطفال-اوجاع الظهر والمفاصل-كافة أنواع التحاليل واألشعة

نقبل معظم أنواع التأمين لدينا طبيبة نسائية

5280 Oakman Blvd, Dearborn, MI 48126

3 1 3 - 8 4 6 - 1 9 9 7
5260 SCHAEFER RD DEARBORN, MI 48126

CEL: +1 (313) 414-7163 - TEL: +1 (313) 297-3300
FAX: +1 (800) 294-4023  - EMAIL: noorlmmlgration@gmail.com 

 نور لخدمات الهجرة وتعبئة التاكس 
استشارات وخدمات الهجرة 	 
تعبئة التاكس	 
الترجمة المعتمدة	 
اعداد الشركات 	 
تذاكر السفر	 

قم بوضع المستندات في المكتب 
سنقوم بتعبئة الضرائب 

نتصل بك للمراجعة والتوقيع فقط

التعبئة السريعة 

مالء طول العام 
ن ندعم الع

نح

هذا العام تجنب المشاكل والتعقيدات. 
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عرب أمريكا

وحرض العشاء سفري اليمن يف الواليات املتحدة االمريكية وسفريها يف االمم 
املتحدة الدكتور احمد عوض بن مبارك وعضوة مجلس النواب االمريكي 
السيدة ديبي دنجل والقنصل الفخري اليمني يف والية ميشجان مختار 

الجعدني واملدير التنفيذي ملنظمة االيادي النقية الدولية االستاذ محمد 
الحجاجي والدكتور دحان النجار رئيس املجلس العاملي للحقوق والحريات 

واالستاذ عبد امللك الوجيه رئيس الجمعية القيادية اليمنية االمريكية يف 
مدينة هامرتامك

وقد شارك يف العشاء عدد من مرشحي السلطات املحلية يف والية ميشجان 
واملجالس الرتبوية واملحاكم واالعالميني وغريهم من قادة واعيان الجاليتني 

اليمنية والعربية 
وحضورعدد من االطباء والمهنيني ورجال االعمال والصيادلة وعدد من ابناء 

الجالية 
وكرمت منظمة االيادي النقية يف الحفل عدد من املنظمات الخريية التي كان 

لها نشاط خالل الفرتة املاضية يف تقديم املساعدات لليمن 
ومنحت االيادي النقية شهادة تقدير خاصة لرشكة سامسنج العاملية تسلمها 

مندوب عن الرشكة وذالك عىل الدعم الكبري الذي قدمته الرشكة لاليادي النقية 
إلغاثة اليمن 

وشكرت عضو الكونجرس دنجل الحاضين ودعت اىل تقديم املساعدة لليمن 
وانقاذ اطفاله من الجوع واملرض 

من جهته دعى السفري بن مبارك الجالية اىل نبذ ثقافة الكراهية والتفرقة بني 
ابناء الجالية وخاطب اليمنيني يف امريكا اىل توحيد صفوفهم وكلمتهم الجل 

يبقى وطنهم وشعبهم االول موحد ويمن واحد ووطن واحد أمن ومستقر لكل 
ابنائه بمختلف انتمئاتهم ومناطقهم من المهره اىل صعده 

وقال السفري بن مبارك ان اليمن يف حاجة لجهود املغرتينب ودعمهم املتواصل 
ومد يد العون الكل ابناء الوطن املحتاجني للمساعدة واالغاثة يف مختلف 

مناطق اليمن 
واشار اىل ان الوضع االنساني يف غرب اليمن تهامة والحديدة كارثي وال يحتمل 
التاخري ويحتاج اىل تقديم الدعم االنساني يف ارسع وقت وان النازحني يعيشون 

يف الشارع دون عذاء ودواء وال ماوى

وقال الدكتور دحان النجار رئيس املجلس العاملي للحقوق والحريات يف 
ترصيح خاص انه تم االلتزام من قبل فاعيل الخري بالتربع بنحو 60 الف 

دوالر وانها ستذهب بكاملها يف حالة التسديد الكامل لصالح نازحي محافظة 
الحديدة 

وقد توجهت املنظمات الراعية للحفل بالشكر ملن حرضوا وساهموا يف هذا 
العمل الخريي والشكر ملن ساهم يف االعداد والتحضري 

وقدم القيادي يف االتحاد اليمني االمريكي الزميل منري الذرحاني باقة ورود 
رمزية مقدمة من أطفال اليمن للمانحني الداعمني ملشاريع إغاثة اليمن يف 

مقدمته منظمة االيادي النقية واملنظمات االخرى واهل الخري الذين وقوفوا مع 
اليمن خالل السنوات املاضية وقد تسلم االخ السفري بن مبارك الورود ووزعها 

عىل الداعمني لصالح نازحي الحديدة كتعبري عن الشكر واالمنتنان من أطفال 
الحديدة للجهات التي شاركت يف اإلغاثة

العشاء الخيري في هامترامك أكد دور المنظمات 
االمريكية الكبير في إغاثة الشعب اليمني

هامرتامك – عكس حفل عشاء الجالية اليمنية االمريكية الخريي الذي نظمته منظمات االيادي النقية االمريكية الدولية واملجلس العاملي 
للحقوق والحريات ويمن ايد يوم التاسع من سبتمرب ٢٠١٨م وبالتعاون مع الجمعية القيادية اليمنية االمريكية يف مدينة هامرتامك والية 

ميشجان االمريكية دور املنظمات االمريكية والجالية العربية واالسالمية االمريكية يف إغاثة اليمن 
 وشارك جمع غفري من ابناء الجالية وممثلني عن املجتمع املدني واملنظمات االهلية يف 9 سبتمرب 2018 العشاء الخريي الخاص بجمع 

التربعات املالية للنازحني املخصص لصالح املترضرين من الحرب  يف محافظة الحديدة غرب اليمن

بحضور السفير أحمد عوض بن مبارك وبرعاية األيادي النقية
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حوار العدد

خبراء بالتعامل مع األطفالالعيادة  مجهزة بأحدث التقنيات

عيادة طب األسنان الحديث

الدكتورة فاطمة صديقي
والدكتورة داليا العفيف

تحت إشراف الدكتور / بسام علي 
والفريق المصاحب له

زراعة األسنان  - تقويم 
األسنان - تنظيف األسنان - 

سحب العصب - تبييض األسنان 
- حشوات التجميل

Child & Adult Dental Care 
- Dental Implants - Bracec 
- Cosmetic Dentistry - We 
Accept All Insurances

نقبل جميع 
التامينات بما 

في ذلك
 المدكيد

خصم 

ألصحاب 
الجالية

50%
50%

discount
for 

community 
members

313-438-5158
9550 Dix Ave Suite D Dearborn, MI 48120

ببناية مسجد ديكس ، جانب عيادة الدكتور نبيل سليمان
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A&T UNITED SERVICES, INC.

مكتب علي 
العماري 

لخدمات التاكس والهجرة 

Authorized E-Filer

Immigration And Tax Services 

8542 Joseph Campau St.
Hamtramck, MI 48212

U.S.A

Ali Ammari
Owner/Director 

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

FORDSON MARKET

أسواق 
فوردسون

Mid-East Groceries,Fruits & Vegetables

سمانة 
عربية 

بأنواعها

313-584-5849 بإدارة الحاج/
محمد عثمان

Mohamed
Osman

5280 ford rd. Dearborn, MI 48126
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أسواق

لحوم حالل - بهارات - بقالة عربية
8735 Joseph Campau 
Hamtramck, MI 48212 Tel: (313)874- 3100

 هامترامك

هاني 
الرياشي

Meat & Grocery All Kind Of Spices

المدير العام

HAMTRAMCK CITY  MARKET 
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WORLD العالم

 العالم يتغير.. هل ســتتفوق الصين وروســيا 

على أمريكا عسكريًا وتكنولوجيًا قريبًا

محادثات أمنية عالية المستوى بين 
موسكو وبكين

اجتماع موسع شهدته العاصمة الروسية موسكو يف منتصف 
شهر أغسطس )آب( الحايل، بني مسؤولني رفيعي املستوى 

من الجانبني الرويس والصيني، وذلك يف إطار الجولة األحدث 
للمشاورات األمنية التي تجريها البلدان من أجل الوقوف عىل 

الصيغة الناجعة لتوطيد التعاون يف املجاالت املتعلقة باألمن 
بني البلدين.

طبقًا لترصيحات يانج جيتيش، عضو املكتب السيايس للجنة 
املركزية يف الحزب الشيوعي الصيني، فإن موسكو وبكني 

اتفقتا عىل آليات التشاور األمني االسرتاتيجي الثنائي. ونقلت 
ترصيحات يانج، الذي يرأس كذلك مكتب لجنة الشؤون 

الخارجية يف الحزب الشيوعي الصيني، إىل الجانب اآلخر من 
العالم، وتحديًدا الواليات املتحدة، ما يمكن تفسريه عىل أنه 

مؤرش خطر يتعاظم، وذلك بعد أن التقى الرئيسان، يش جني 
بينج وفالديمري بوتني، مرتني خالل هذا العام، وقعا خاللهما 

اتفاقيات مهمة تهدف إىل تطوير التواصل االسرتاتيجي، وتعزيز 
التعاون والثقة بني البلدين.

أما األمر الذي يؤكد مخاوف املسؤولني يف البيت األبيض؛ فهو 
إعالن الجانب الرويس أن الصني سوف تؤدي دورًا فعااًل يف 

عمليات تزويد بعض الرشكات الكربى يف روسيا بما تحتاجه 
العقوبات للتغلب عىل الصعوبات الكبرية، التي خلفتها 

روسيا التي وقعتها الواليات املتحدة عىل 
يف اآلونة األخرية.

املخاوف األمريكية لم تقف عند 
حافة تخطي العقوبات عىل روسيا، 
بل تعاظمت باالتفاقات التي أعلنها 

الجانبان، والتي قد تصل إىل 
توحيد صفوفهما ومواقفهما 

يف العديد من القضايا 
العالقة يف مناطق مختلفة 

من العالم، مثل الرصاع 
يف شبه الجزيرة الكورية، 

والرصاعات يف الرشق 
األوسط، وكذلك قضية 
أمريكا املؤرقة: النشاط 

النووي اإليراني.

الواليات المتحدة ال تخفي خوفها
بعد أيام من هذا االجتماع املوسع يف موسكو، رصحت ماري 

ميلر، مساعدة وزير الدفاع ملجاالت البحث والهندسة، بخطط 
تنطوي عىل ضخ استثمارات هائلة يف مجاالت تكنولوجية 

عدة، وذلك يف إطار السباق التكنولوجي الذي تخوضه الواليات 
املتحدة مع منافستيها الصني وروسيا.

تشمل هذه االستثمارات مجاالت مثل أسلحة الطاقة املوجهة، 
والذكاء االصطناعي، والعلوم الكمية، والجيل األحدث من 

وسائل االتصاالت. ومن املنظور الهنديس، فإن أسلحة الطاقة 
املوجهة؛ هي تلك األسلحة التي تستخدم أشعة كثيفة من 

الطاقة تقوم بتوجيهها لتدمري هدف معني، وبحسب ترصيحات 
ماري فإن هذه األسلحة سوف تُدمج مع الطائرات والسفن 

والدبابات وحتى املجسمات الفضائية، وسوف تنفق الحكومة 
األمريكية ما يوازي 661 مليون دوالر عىل هذه املجاالت يف السنة 

املالية الحالية، عىل أن يزيد هذا الرقم ليصل إىل 2.28 مليار 
دوالر بني عامي 2019 و2023.

وتسعى وزارة الدفاع األمريكية إىل إحداث طفرة شاملة يف أنظمة 
األسلحة املوجودة بالفعل لديها، وكذلك يف عمليات التصميم 
والتنفيذ لألسلحة الجديدة التي تنوي صناعتها يف السنوات 

القليلة القادمة؛ أحد أهم جوانب هذه الطفرة هي تقنيات الربط 
اإللكرتوني بني األسلحة املختلفة يف ميدان املعركة، إذ اعرتفت 

ماري يف حديثها أن قصورًا شديًدا كان قد وقف عائقًا أمام 
تواصل بعض الفرق الحربية أثناء حرب أفغانستان، بسبب 

مشاكل تقنيات ربط األسلحة املوجودة يف 
ذلك الوقت، فيما تستهدف الوزارة أن يكون 

كل جندي ودبابة وطائرة وحتى الرؤوس 
النووية عىل درجة عالية من التواصل 

اإللكرتوني.

الفضاء.. ساحة جديدة 
إلثبات الهيمنة

كانت أكرب املشاكل 
التي تواجه 

استخدام الفضاء وسيطًا لالتصاالت يف العرص الحايل؛ هي 
قابلية التشويش عىل اإلشارات املنبعثة من الفضاء وإليه، 

إذ ربما يتم اخرتاقها واستخالص البيانات منها، وتستهدف 
وزارة الدفاع األمريكية بناء منظومة جديدة متطورة تتالىف 

هذه املشاكل لتحقق املزيج الناجح بني التكنولوجيا الحربية، 
وتكنولوجيا األقمار الصناعية التجارية، ومن شأن هذه 

املنظومة الجديدة أن تكون منيعة ضد هذا النوع من الهجمات؛ 
إذ ستعتمد عىل تكنولوجيا قائمة عىل األلياف الضوئية التي 

يصعب اخرتاقها.
يف االتجاه نفسه، أعلن نائب رئيس الواليات املتحدة، مايك 

بينس، خطة جديدة لبالده بشأن إنشاء قوة فضائية جديدة 
من شأنها أن تكون قوة مسلحة منفصلة عن باقي أقسام 
الجيش األمريكي. بحسب ترصيحات بينس، فإن الهدف 

من إنشاء هذه القوة املنفصلة هو حماية األقمار الصناعية 
األمريكية من أي هجوم محتمل يحدث يف مداراتها بالفضاء 

الخارجي، وكذلك بعض املهام الفضائية األخرى.
قصة هذه القوة املنفصلة، بدأت يف يونيو )حزيران( املايض، 
عندما طالب الرئيس ترامب بتأسيس قوة مسلحة سادسة 

لتنضم إىل القوات الجوية والجيش والقوات البحرية وسالح 
مشاة والبحرية وخفر السواحل.

مستمرة للسلم دعوات 
الفضائي يكذبها واقع 

سباق التسلح
عربت روسيا 
والصني عن 

رغبتهما امللحة 
يف أال يتحول 

الفضاء إىل ساحة معارك جديدة بني الدول الكربى، وأال تشمل 
سباقات التسلح، التي تسيطر عىل العالقات بني الدول الكربى 
يف العرص الحايل، الفضاء الخارجي، الذي من املفرتض أن يكون 

مشاًعا بني دول العالم. وكانت تجليات هذا التوافق الصيني 
الرويس قد تجلت يف توقيع البلدين عىل مسودة معاهدة ملنع 
سباقات التسلح من الوصول إىل ساحة الفضاء قبل عقد من 

الزمان.
رغم توقيع هذه االتفاقية، إال أن نشاط التسلح الرويس 

كان مستمرًا ومتسارًعا، ولم يكن التسلح باألدوات القابلة 
لالستخدام الفضائي استثناًء لهذا النشاط، لتجيء كل هذه 
األنشطة الروسية لتؤكد مخاوف اإلدارة األمريكية حول نية 

روسيا التي تخالف املعلن من ترصيحات مسؤوليها؛ إذ أشارت 
يليم بوبليت، مساعدة وزير الخارجية األمريكية لشؤون الحد 
من التسلح، إىل التناقض حول ما ترصح به الحكومة الروسية، 

وما تقوم به عىل أرض الواقع.
يليم يف ترصيحاتها بمؤتمر األمم املتحدة لنزع السالح، 

والذي ناقش معاهدة جديدة ملنع سباق التسلح يف الفضاء 
الخارجي، ذكرت امتالك القوات الروسية ستة أنظمة تسليح 

 mobile( هجومية جديدة، منها منظومة الليزر املتحركة
laser system(، والتي يمكنها تدمري األقمار الصناعية يف 
الفضاء، وكذلك إطالق القمر الصناعي »املحقق«، والذي 

كان يعمل بطرق »غري طبيعية« وتعتربه جانًبا من النشاط 
»املزعج« -بحسب وصف يليم- لروسيا بشأن التطبيقات 

الحربية الفضائية. بدوره، رفض أحد املندوبني الروس يف 
املتحدة أوصاف يليم للنشاط الرويس، اجتماع األمم 

من سبل التشهري غري املقبولة، إضافة واعتربه 
إىل عدم تحريها الحقيقة -بحسبه- يف 

معلوماتها.
ألعاب الدبلوماسية الصينية.. من تكرهه 

أمريكا ليصبح صديقنا؟
قد تكون العقوبات األخرية التي وقعتها 

الواليات املتحدة عىل الصني تسببت يف 
الكثري من القلق لدى االقتصاديني من تأثري هذه 

العقوبات يف واحدة من كربى األسواق املالية 
واالقتصادية يف العالم، لكن عاملًا كاماًل من التفاصيل 

واملناوشات كان آخًذا يف التطور بعيًدا عن األضواء 
للدرجة التي لم تسمح للكثريين بالوقوف عليه، 

فضاًل عن توثيقه وتحليله.
بداية كرة الثلج يف هذه األزمة بني الصني 
والواليات املتحدة، 
كانت بفوز ترامب 

برئاسة البيت 
األبيض، إذ يرى 
محللون أنها النقطة التي تحولت فيها 

اإلدارة األمريكية من النظر إىل الصني باعتبارها 

كتابة وتحرير : مصطفى مصيلحي

ال أحـــد يســـتطيع الجـــزم مـــا إذا كانـــت العقوبـــات الجديـــدة التـــي أعلنتهـــا الواليـــات املتحـــدة ضـــد روســـيا ســـتصب يف مصلحـــة الواليـــات املتحـــدة، أم أنهـــا فقـــط ســـتدفع روســـيا 
ـــايل  ـــس الح ـــويل الرئي ـــع ت ـــًة م ـــرية، وخاص ـــرتات األخ ـــدة يف الف ـــات املتح ـــع الوالي ـــة م ـــا تجاري ـــا حرًب ـــوض بدوره ـــي تخ ـــني، الت ـــا الص ـــع جارته ـــاد م ـــة واتح ـــة رشاك ـــن عالق إىل تكوي

ـــض. ـــت األبي ـــة البي ـــب رئاس ـــد ترام دونال
ـــن  ـــدةً ال يمك ـــوةً جدي ـــكالن ق ـــل يش ـــا؟ ه ـــم حالًي ـــدة يف العال ـــات املتح ـــتني للوالي ـــرب منافس ـــني أك ـــاون ب ـــذا التع ـــن ه ـــج م ـــن أن ينت ـــاذا يمك ـــن م ـــة ع ـــاول اإلجاب ـــايل يح ـــر الت التقري
ـــة،  ـــى املقاوم ـــدرة ع ـــات الق ـــة إلثب ـــاوالت حثيث ـــا مح ـــوخ؟ أم أنه ـــذة يف الرس ـــوى آخ ـــن ق ـــدة وموازي ـــة جدي ـــن خارط ـــم وتكوي ـــى العال ـــيطرة ع ـــا الس ـــا، ويمكنه ـــيطرة عليه الس

ـــم؟ ـــربى يف العال ـــوة الك ـــام الق ـــدي أم ـــعار التح ـــع ش ورف

أعلنت  روسيا 
تطوير فئة جديدة 

من الطائرات القادرة 
على اختراق سرعة الصوت 

)Avangard(، والتي يمكنها حمل 
قذائف تقليدية إضافة إلى 
قذائف نووية، وهي منيعة 

أمام أي نظام دفاع جوي 
موجود حالًيا، 
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قوة كبرية يمكن دمجها يف النظام االقتصادي العاملي وفق أسس 
تعاون واضح املعالم، إىل النظر إليها عىل أنها عدو اقتصادي 

يجب الوقوف أمامه، وتعجيزه بكل السبل املمكنة، بل والعودة 
بالعالقات الصينية األمريكية إىل حقبة تناطح القوى الكربى يف 

القرن العرشين. هذه البداية غري املبرشة لسياسات الرئيس ترامب 
دعمت نوايا كانت موجودة دائًما، لكنها فقط تنتظر الربهان لدى 

الصينيني بأن الواليات املتحدة ال تريد للصني أن تصبح قوية 
كفاية ألن تتحكم، ولو تحكًما جزئيًّا، يف عملية صناعة القرار 

العاملي.
ومع تأكد الصني من الوصول إىل نقطة الالعودة مع إدارة ترامب، 

بدأت الصني يف الرتكيز عىل إثبات الحضور الطاغي يف الكثري 
من املواقع والقضايا، أهمها التحركات التي أصبحت متسارعة 
ومستمرة يف بحر الصني الجنوبي؛ مما حذا بالواليات املتحدة 

للرد عىل هذه التحركات بجعل حركتها املالحية وعملياتها 
البحرية يف جزر سرباتيل أكرث روتينية؛ إذ أخذت يف القيام بعملية 

واحدة بشكل شبه شهري منذ أوائل عام 2017.

الواليات المتحدة تهدد السيادة الصينية
تلت هذه التحركات عملية »واعدة« أجرتها البحرية األمريكية، 

بالقرب من الشعاب املرجانية التي تسيطر عليها الصني، وقد 
أعلنتها الحكومة األمريكية بهدف إثبات رؤية الواليات املتحدة 

ملنطقة الشعاب املرجانية منطقة »مد وجزر«، وليست جزيرة 
حقيقية، ويمثل هذا التحرك تحدًيا حقيقًيّا العتبار الصني 

هذه املنطقة خاضعة لسيادتها، واعتبارها منطقة إقليمية تبلغ 
مساحتها 12 مياًل.

أعقبت الواليات املتحدة هذه التحركات يف بحر الصني، بزيارة 
حاملة الطائرات األمريكية، كارل فينسون، فيتنام، لتكون الرحلة 
األوىل لحاملة طائرات أمريكية إىل فيتنام منذ قرابة 45 عاًما، ولم 

تكن الصني لتخطئ نوايا الواليات املتحدة يف تلك التحركات، 
فقد أدانت الصني رصاحة عمليات الشعاب املرجانية واعتربتها 

»استفزازًا عسكرًيّا خطريًا«، لتبدأ بعدها مبارشة سلسلة من 
التدريبات الحربية املوسعة قبالة جزيرة هاينان عىل الساحل 

الجنوبي الرشقي للصني، بمدد حربي مكون من 40 سفينة 
وحاملة طائرات.

أزمات دبلوماسية تتصاعد
يف خضم هذه الحالة من الترصيحات القوية املتبادلة، نددت 

الحكومة األمريكية بإعالن الصني تدشينها لتكنولوجيا 
التشويش عىل الرادارات يف موقعني بجزر سرباتيل، والتي رأت 

فيها الواليات املتحدة تطبيقات حربية واضحة ورصيحة. فيما 
أعقبت الصني هذه الحرب الكالمية بتحركات دبلوماسية من 

شأنها زيادة قلق اإلدارة األمريكية، مثل إعالن وزير الدفاع 
الصيني التقارب املوسع مع موسكو، مؤكًدا 

لألمريكيني العالقات القوية التي تجمع 
البلدين يف ما يخص التعاون الحربي، 

وحرص الصني عىل دعم موسكو 
بشأن العقوبات املوقعة 

عليها من 
إدارة ترامب.

إذ سعت 
الصني يف 
ظل هذه 
التوترات 

إلعالن 

وجودها يف األزمة التي تواجه الواليات املتحدة وإدارة ترامب مع 
الرئيس الكوري الجنوبي بشأن النشاطات النووية لألخرية، فقد 

استقبل الرئيس الصيني يش جني بينج نظريه الكوري الشمايل يف 
بكني. وقد ظهرت الرسائل التي تريد الصني بثها لإلدارة األمريكية 

جلية؛ فالصني ستكون يف منتصف طاولة مفاوضات أحد أهم 
القضايا التي تؤرق اإلدارات األمريكية املتتابعة. الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب هو اآلخر لم يتأخر يف الرد عىل هذه التحركات، بعد 
أن وقع قانونًا مع تايوان يشجع التبادل الديبلومايس املكثف بني 
البلدين عىل جزيرة تايوان. لرتد الصني عىل هذا القانون باعتباره 
 ،)One-China policy( اخرتاقًا واضًحا لسياسة الصني املوحدة

وهو اإلطار الذي حفظ السالم يف مضيق تايوان سبعة عقود، 
والذي ينص عىل وجود تايوان والصني تحت سيادة دولة واحدة 

رغم وجود حكومتني منفصلتني.
انخفاض ملحوظ يف القدرات األمريكية.. رصاع لن يحسم بسهولة
ترجح الكثري من التقديرات خفوتًا واضًحا يف التفوق التكنولوجي 

والحربي للواليات املتحدة منذ نهاية الحرب العاملية الثانية 
عىل بقية دول العالم، وخصوصًا الصني وروسيا، وسط 

توقعات باستمرار تقلص هذا التفوق، وربما انعكاس 
الوضع لتفوق الصني يف الكثري من األمور 

التقنية يف مجال األسلحة والحروب. 
ولقد اعرتف وزير الدفاع األمريكي، 

جيمس ماتيس، بتآكل هذه التفوق 
األمريكي يف معظم املجاالت عىل 
األرض ويف الجو، وحتى االبتكار 

التكنولوجي والفضاء الخارجي، وقد 
حذر من استمرار هذا االنخفاض 

يف القدرات التقنية األمريكية، 
وتحول دفة التفوق إىل أحد 

املنافسني أو أكرث، وقد 
ذكر الصني باعتبارها أكرث 

املنافسني تقدًما.
لم يكن هذا الحديث من قبيل 
التهويل أو املبالغة، خصوصًا 

مع التقارير التي ترصد 
املجاالت التي أصبحت تتفوق 

فيها الصني عىل نظريتها 
األمريكية بوضوح؛ 
إذ تقوم الصني اآلن 

أكرث من 30 بمراحل إنشائية يف 
لتصبح بذلك محطة للطاقة النووية، 

عدًدا من املحطات أكرث دولة يف العالم تمتلك 
النووية، مع تسارعها يف األبحاث املتعلقة بتقنيات الجيل الرابع 
للمفاعالت النووية، مؤكدة بذلك تفوقها عىل كل دول العالم، بما 

فيها الواليات املتحدة األمريكية.

إلى أين ينتهي الصراع؟
ليست الطاقة النووية هي املجال الوحيد 

الذي تفوقت فيه الصني عىل كل دول العالم، 
فاستثمارات الصني يف مجال الطاقة املتجددة 

هي األكرب من بني كل دول العالم، بإنتاجها أكرث 

من %40 من الطاقة الكهروضوئية يف العالم، وهي 
موطن لثالثة من أكرب 10 مصنعني لتوربينات الرياح 

يف العالم، وخمسة من أكرب رشكات صناعة الخاليا 
الشمسية إلنتاج الطاقة الكهروضوئية القائمة عىل منتجات 

السيليكون يف العالم.
روسيا ال تقف موقف املتفرج يف هذا السباق الكبري، فقد أعلنت 

تطوير فئة جديدة من الطائرات القادرة عىل اخرتاق رسعة 
الصوت )Avangard(، والتي يمكنها حمل قذائف تقليدية إضافة 

إىل قذائف نووية، وهي منيعة أمام أي نظام دفاع جوي موجود 
حالًيا، وكان الرئيس الرويس قد أعلن هذه الفرقاطة مع مجموعة 

من األسلحة الثورية األخرى يف مارس )آذار( املايض.
اإلدارة األمريكية تدرك حجم املخاطر التي يمكن أن يخلفها هذا 

التسارع يف القدرات التكنولوجية والحربية ملنافستيها: الصني 
وروسيا، وقد أظهر البنتاجون األمريكي حرص اإلدارة األمريكية 

عىل مجاراة هذا التنافس بزيادة االستثمارات يف التطوير 
واألبحاث، لتصل إىل 71 مليار دوالر العام املايض مع إجمايل 

موازنة عسكرية عمالقة تبلغ 615 مليار دوالر.
الكثري من هذه االستثمارات ستذهب إىل مجاالت 

حديثة مثل: الطباعة ثالثية األبعاد، والحرب 
اإللكرتونية، والحرب الفضائية، وأنظمة املالحة 

املتقدمة. والتي تأمل الواليات املتحدة أن 
تكون هذه الخطط العمالقة يف االستثمارات 

التكنولوجية والحربية ضمانًا كافًيا للبقاء متفوقة 
عىل نظريتيها روسيا والصني، فيما تستمر الصني 

وروسيا يف التعاون املشرتك، والصعود 
املتدرج واملتسارع نحو البقاء عىل 

حافة املنافسة.

-How the US Is Preparing to Match Chinese and 
Russian Technology Development
-Russia,US and China on brink of an arms race in 
space
-U.S. warns on Russia’s new space weapons
-US Vice-President Mike Pence says Pentagon plans 
Space Force as new separate armed service
-America could be outgunned in space as Russia 
and China speed ahead in new arms race, Air Force 
chiefs warn
-Beijing, Moscow pledge to boost security 
cooperation
-China, Russia prepare for strategic security talks in 
Moscow as pressure from United States grows
-China could test fire new Russian missile defence 
system in coming days, Tass news agency says
-The Pentagon is worried about getting jammed 
by Russia and China, so it’s testing lasers to go off 
the grid
-Is the US military machine losing its innovation 
edge to China
-7Technologies Where China Has the U.S. Beat
-The ‘globalisation’ of China’s military power
-Trump Is Preparing for a New Cold War
-U.S. and China Have Bigger Problems Than a 
Trade War
-US’s aircraft carrier USS Carl Vinson visits Da 
Nang
-China’s Strengths in a Trade Spat Are Also Its 
Weaknesses
-How the U.S. Is Preparing to Match Chinese and 
Russian Tech. Development
-The Pentagon is planning for war with China and 
Russia — can it handle both?
-America Reveals ‘Great Power’ Plans Against 
Russia and China
-Russia and China Have Plans to Make Sure They 
Can Fight America (And Win(
-China and Russia are catching up with military 
power of US and West, say leading defence experts
-The U.S. Risks Falling Behind Russia and China in 
Its Use of AI in the Military
-China and Russia ‘preparing for war with West’
-US forces could potentially lose next war to Russia 
or China, warns sobering Rand report

المصادر
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سيدة قصر الحمراء

يف عام 3641 تُويف السلطان سعد بن محمد بن يوسف 
النرصي، واستقر الحكم البنه األكرب عيل أبي الحسن 

الذي كان قد استخلص الحكم لنفسه من منافسني 
أقوياء، عىل رأسهم أخويه: يوسف أبي الحجاج، 

والسيد أبي عبد الله محمد املعروف بالزغل، والذي 
ستطول حكايته ودوره يف محنة غرناطة.

كان أبو الحسن أمريًا وافر الشجاعة والعزم يعشق 
الحرب والجهاد، وكانت له أيام أبيه غزوات موفقة 

يف أرض النصارى * دولة اإلسالم يف األندلس
وخالل أيام حكمه واصل أبو الحسن غاراته 

عىل األرايض القشتالية، وانتزع بعض املواقع 
التي كانوا قد سيطروا عليها، لكن خروج 

الزغل عىل حكم أخيه مبكرًا – وكان حينها 
والًيا عىل مالقة – أضعف ملك أبي الحسن، 
»وكان يضارعه يف الشجاعة والجرأة وحب 

النضال«، كما يقول الدكتور محمد عبد الله 
عنان يف كتابه »دولة اإلسالم يف األندلس«.

انشغل السلطان لسنوات عن القشتاليني بالرصاع 
مع الزغل، ولم يستطع التغلب عىل ثورته يف مالقة؛ 

فانقسمت مملكة غرناطة بينهما، وكان الزغل يستعني 
بملك قشتالة يف هذا الرصاع الطويل، وحني لم يحسم 

السيف رصاعهما اتفق أبو الحسن مع أخيه عىل الصلح عىل أن تبقى اململكة 
منقسمة بينهما، ومن جانبهم انشغل القشتاليون بالرصاع الداخيل عىل الحكم 

حتى وفاة ملكهم هرني الرابع عام 4791.

زواج يهّز العرش

أنجبت عائشة ولدين هما أبا عبد الله محمد الصغري، وأبا الحجاج يوسف، وكانت 
طبيعة األمور يف اململكة أن يؤول الحكم إىل أحد الولدين بعد أبيه، لكن األيام 

حملت احتمااًل آخر.
يف أواخر أيامه تزوج أبو الحسن من جارية قشتالية حسناء – كانت قد أُخذت 

أسرية يف إحدى املعارك واعتنقت اإلسالم وُسميت ثريا، تزّوجها السلطان وفّضلها 
عىل زوجه األوىل التي صارت تُعرف بالحرة تمييزًا لها عن الجارية الرومية.

كانت عائشة سيدة القرص إىل أن دخلته الجارية األسرية التي أصبحت زوجة 
السلطان وحلّت محل عائشة، وأنجبت للسلطان ولدين هما: سعد ونرص.

حينها أمرًا مألوفًا منذ الخالفة األموية، كان الزواج املختلط 
وكان بعض الخلفاء قد تزوجوا 
من فتيات املسيحيني، وكرث 

الزواج املختلط بسقوط املدن 
األندلسية املتوايل، حتى أن 
بعض األندلسيني كانت لهم 

أصول مسيحية، وتحدثوا 
القشتالية، ولبس 

بعضهم الثياب 
القشتالية.

لكن األمر مع السلطان 
أبي الحسن الذي أثقلته 

السنني كان مختلفًا؛ 
فوجود مسيحية 
يف هذه الظروف 

العصيبة يف قرص 
الحمراء كان 

مريًبا، وقد 

تالعبت الجارية الحسناء بالسلطان واستطاعت إقناعه بأن يجعل 
امللك بعده ألحد ولديها، وأن ُيحرم منه ولدّي عائشة.

وهكذا كان ملقاومة الحرة للوضع الجديد ولتهديد ولدّي ثريا 
لوراثة أبنائها للعرش ُبعًدا أكرب من مجرد تنافس امرأتني؛ فوجود 

جارية مسيحية تتوىل ذريتها الحكم كان محل قلق أهل 
غرناطة؛ لذا وجدت عائشة يف مقاومتها تعاطفًا كبريًا منهم.

لم توفّر املصادر تفاصيل كثرية عن حقيقة دورها، لكن 
السلطانة عائشة أثارت اإلعجاب، واحتلت مكانة بارزة 

يف تلك الفرتة، فبينما مال زوجها بعد انتصاره إىل الدعة 
والخمول كانت هي متيقظة ملا يدور حولها، وما سيؤول 

إليه امللك.

أمر اعتقال الحرة وولديها وسط تربص 
قشتالي

كانت عائشة الحرة تقيم مع ولديها يف جناح بهو 
السباع، بينما أقام السلطان مع زوجه الحسناء 
يف قرص قمارش، ونزواًل عىل رغبة ثريا يف االستئثار 

بالسلطة ألوالدها أمر السلطان باعتقال عائشة وولديها 
وشّدد الحجر عليهم.

وأثار هذا الترصف غضب أرشاف غرناطة 
وكربائها الذين كانوا يفضلون أن يكون 
الحاكم القادم من أبناء عائشة، ال من 

أبناء الجارية املسيحية، وهكذا توفّر سبب آخر للخالف واالنقسام يف املجتمع 
الغرناطي. مرت األيام والسلطان يعامل عائشة وأبناءها بقسوة والغضب يزيد 

عليه هو والجارية التي أصبحت »سيدة غرناطة الحقيقية«.
لكن األمرية الحرة لم تستلم؛ فأخذت تتصل باألرس ذات النفوذ يف غرناطة، وعىل 

رأسها بني رساج؛ لتدّبر معهم سبل الفرار، واستطاعت بالفعل الهروب مع ولديها، 
وكان ذلك عام 2841، قبل سقوط غرناطة بعرشة أعوام. اختفت األمرية مع ولديها 

إىل حني، بينما كان أنصارهم يف ازدياد، وصارت قصة األمرية الشجاعة محل 
إعجاب أهل غرناطة وتعاطفهم، واجتمع األمري الصغري – كان يف العرشين من عمره 

حينها – مع أنصاره ومؤيديه يف وادي آش.
كان امللكان الكاثوليكيان يف قشتالة يتابعان االنقسامات يف غرناطة باهتمام 

بالطبع، وينتظران الوقت املناسب الغتنام الفرصة التي بدت سانحة.
وهكذا اختار امللك فرناندو التدخل يف عام 2841 وبدء الحرب عىل غرناطة 

باالستيالء عىل قلعة الصخرة، وخرق الهدنة بينه وبني املسلمني، ونحج 
القشتاليون بالفعل يف مفاجأة أهل مدينة ألحامة يف الجنوب الغربي من غرناطة؛ 

فاستولوا عىل املدينة، وأمعنوا القتل واألرس يف أهله.
هرع السلطان أبو الحسن إىل ألحامة، لكنه رسعان ما تراجع عنها حني علم بعزم 

امللك فرناندو عىل السري إليها مع جيش قوي، وهاجم فرناندو مدينة لوشة؛ 
فأرسع إليها السلطان أبو الحسن، وساند أهلها الذين صمدوا بقوة، ومني 

جيش فرناندو بهزيمة فادحة.

عرش غرناطة في يد الصغير.. ولكن!

لكن السلطان حني عاد إىل غرناطة وجد مشكلة 
أخرى يف انتظاره: فقد نشبت الثورة بني 

أهلها اعرتاًضا عىل سياسته الداخلية، 
والتف الناس حول ابنه األمري أبي 

عبد الله؛ فاضطر إىل التوجه 
نحو مالقة التي يحكمها 
أخوه الزغل، وأصبحت 

غرناطة ووداي آش يف يد 
األمري الصغري.

يف ذلك الحني هاجم 
فرناندو مالقة، وخرج 

عائشة الحرة.. بطلة »سقوط غرناطة«
 في التاريخ العربي واألســــــــــــاطير اإلسبانية

كتابة وتحرير : إيثار جمال

كانت السنوات التي سبقت سقوط غرناطة مليئة 
باألحداث املعقدة واملآيس، وقُدر المرأة ُعرفت 

بالذكاء والشجاعة أن تكون يف جنبات القرص، 
وأن تشهد امللك اآليل للزوال، ولم تكتِف عائشة 
زوجة السلطان أبي الحسن، وأم أبي عبد الله 

الصغري آخر ملوك غرناطة، بأن تشهد األحداث، 
بل تمكّنت وهي املرأة التي عاشت يف القرن 
الخامس عرش أن تكون طرفًا قوًيا يحركها.

تشري بعض املصادر إىل أن اسمها الحقيقي هو 
فاطمة، بينما تؤكد أغلب املصادر أن اسمها 

عائشة، وأنها كانت األرفع نسًبا بني نساء القرص؛ 
إذ تنتمي ألرسة بني نرص أيًضا، وجاء زواجها 

من أبي الحسن تدعيًما لنفوذه، وليكون له الحق 
يف تويل العرش الحقًا.

يف عام 1453 حني تمكّن محمد الفاتح من دخول 
القسطنطينية انهارت املدينة التي تحمي أوروبا 

من غزوات املسلمني من جهة الرشق، وعاد 
الرتكيز عى اململكة الصغرية يف الجنوب اإلسباني 

التي قد تصبح نواةً لخطر إسالمي جديد قد 
يؤّججه ما حققه األتراك من نجاح يف الرشق، 
كما أن صمودها كان أطول مما قّدرته إسبانيا.
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الزغل عىل رأس جيشه للدفاع عن املدينة، واستطاع تحقيق النرص، 
وأرس عدة آالف من زعماء وأكابر جيش فرناندو، وأنعش هذا النرص آمال 

األندلسيني.
وأراد أبو عبد الله يف الجانب اآلخر أن يحذو حذو عمه؛ فخرج إىل قرطبة، 

وهاجم يف طريقه بعض القرى والقالع التابعة للقشتاليني، وتمكن من 
هزيمتهم، لكن يف طريق عودته فوجئ بجيش فرناندو يف انتظاره، واندلعت 

بينهما معركة قُتل فيها كثري من املسلمني، ووقع يف األرس كثري من القادة 
والفرسان، وكان بينهم السلطان أبو عبد الله نفسه.

حني عاد الجنود دون أمريهم اضطرب الكرباء والقادة واحتفظت األمرية 
عائشة برباطة الجأش، واستقر الرأي عىل استدعاء السلطان أبي 

الحسن؛ ليجلس عىل عرش غرناطة، لكنه كان قد هده املرض، وتمكن منه، 
وفقد برصه؛ فاختار خلفًا له أخاه الزغل.

رفض ملكا قشتالة حينها جهود أبي الحسن لفدية ابنه، وأرسلت 
عائشة سفارة ملحاولة عقد اتفاق لإلفراج عن األسري، وخرج 

أخوه أبو الحجاج يوسف عىل عمه الزغل واستقر يف 
أملرية، دارت الحرب بينهما، وقُتل أثناء مهاجمة 

 KNILREPYH  الزغل ملدينة أملرية. وتحكي
.topsgolb.zaraclaonurb//:sptth"

-axia-o-amitf/70/6002/moc
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lmth"املصادر أن الزغل أرسل رأس 
يوسف إىل قرص الحمراء ملفوفًا يف 
الكافور، وصمدت عائشة أمام هذه 
املآيس، واستطاعت اتخاذ أصعب 

القرارات؛ لكي تمكّن ابنها الثاني 
من تويّل العرش.

الخروج من األسر

فقط حني استقرت األمور يف غرناطة 
وراح الزغل ينظّم شؤون اململكة حينًا، 

ويقوّي دفاعاتها حينًا آخر، تدّخل 
ملكا قشتالة  وأراجون مرة أخرى إلعادة 

االضطراب إىل غرناطة، وكانت أفضل الوسائل 
التي استقرّا عليها هي املوافقة عىل اإلفراج عن 

أبي عبد الله، وعقد اتفاق معه يحصالن فيه 
عىل أفضل الرشوط؛ لتعود الحرب األهلية يف 

غرناطة من جديد.
كانت املعاهدة بني الطرفني رسية، وكان ضمن بنودها أن يعرتف أبو عبد 
الله بطاعة امللك فرناندو وامللكة إيزابيل، ويؤدي لهما الجزية السنوية، 

وأن يفرج عند عدد من األرسى املسيحيني، وأن يقدم ولده رهينة، يبقى يف 
قشتالة مع عدد من أبناء أكابر القوم يف غرناطة، وأن يكون ملكا قشتالة 

وأراجون عونًا للملك أبي عبد الله عىل كل من يخرج عن طاعته، وأخريًا 
أن تكون هدنة بني الطرفني ملدة عامني. وهكذا خرج أبو عبد الله من األرس 

يف قشتالة عام 6841، ويف عنقه كل 
ما يضمن للملكني القضاء عىل 

مملكته قريًبا.
خرج أبو عبد الله وبدأ يف جمع 

أنصاره من أهل غرناطة 
ليعود لعرشه 

يف قرص 
الحمراء، 

وكان يقنعهم أن اتفاقه مع ملكي 
قشتالة وأراجون يحقق مصالح اململكة، 

وتحكي الروايات عن قبول أبي عبد 
الله الدخول يف طاعة عمه الزغل، فيما 

تقول أخرى إنهما اتفقا عىل تقسيم املدن 
بينهما، لكن الوقت كان قد فات؛ فقد انتهز 

امللك فرناندو هذا االنقسام ليهاجم مدينة 
لوشة، وحني نهض أبو عبد الله للدفاع عنها، وقتال 

جيش فرناندو، اعترب مخالفًا لالتفاق بينهما.
عاد أبو عبد الله إىل التفاوض مع ملكي قشتالة 

وأراجون، بينما دعا وأمه عائشة أهل البيازين، وكانت 
لهم قوة كبرية يف سري األحداث السياسية يف غرناطة، 

التف حوله أهل البيازين، وحانت الفرصة حني هاجم فرناندو مدينة بلش؛ 
فخرج الزغل للدفاع عنها، وأصبح قرص الحمراء خالًيا، ُهزم الزغل رغم 

شجاعته، واستبساله، وكانت قوة العدو أكرب منه، ومال أهل غرناطة ألن 
يتوىل أبو عبد الله عرشها، رغم حبهم للزغل، وإعجابهم بشجاعته، لكنهم 

رأوا أن مهادنة املسيحيني هي الحل األمثل للخطر املحيط بهم.
ظل الزغل مسيطرًا عىل بعض املدن، لكن فرناندو استطاع التخلص منه 

وإجباره عىل تسليمها، ليتفرغ بعدها ألبي عبد الله الذي فقد بسقوط 
الزغل سنًدا قوًيا كان يمكن االعتماد عليه يف املقاومة، ووجد امللك الذي 
ُعرف بضعفه وجزعه نفسه أمام 

قدر محتوم: ففي يده غرناطة 
التي صارت املعقل اإلسالمي 

الوحيد الباقي من األرايض 
األندلسية، واملسلمون يلجأون 

إىل اململكة الصغرية 

يحتمون بها.

أبو عبد الله مقاوًما »وحده«

أرسل فرناندو إىل حليفه يطلب منه تسليم املدينة عىل أن يبقى عىل 
أمالكه فيها، لكن أبا عبد الله رد بالرفض مؤكًدا أنه لم تعد له الكلمة األوىل؛ 

فأهل غرناطة اختاروا املقاومة والدفاع عن مدينتهم، وأُعلنت الحرب 
املقدسة عىل املدينة، وحارص القشتاليون أسوارها العالية.

كانت الحرب سجااًل بني املسلمني واملسيحيني عىل األرايض 
والحصون املحيطة بغرناطة، لكن االنتصارات الصغرية التي كان 

املسلمون يحققونها كانت تبث روح الصمود املقاومة، وهنا قرر ملكا 
قشتالة القضاء عىل اململكة الصغرية، استمر الحصار شهورًا اعتمدت فيها 
غرناطة عىل املخزون من املؤون والطعام، واحتمت يف األسوار القوية، بينما 
كان الجيش املحارص قد بدأ يعاني دخول الشتاء، فقرر امللكان بناء مدينة 

سانتا يف، أو اإليمان املقدس، وأال يغادر الجيش دون تحقيق هدفه.
يف عام 1941 كانت كل صالت غرناطة مع العالم اإلسالمي قد انقطعت، 

وفقدت كل أمل يف عون خارجي، ونال الضعف من أهلها، وتعالت األصوات 
املنادية باالستسالم بعد استنفاد كل وسائل املقاومة، وكان الخيار بني 

التسليم أو املوت.
اجتمع الفقهاء والزعماء والقادة وآثروا التسليم 

حفاظًا عىل أرواح األطفال والشيوخ والنساء، وبدأت 
املفاوضات عىل التسليم، وقد حفظت 

املعاهدات – التي جرى خرقها الحقًا – 
أمالك أرسة بني األحمر.

فرناندو وإيزابيل 
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عملة جديدة بال أصفار.. خطة مادورو 
لمواجهة األزمة

يفتتح ميتشن حديثه طالًبا منا أن نتخيل ترييزا ماي وقد 
أعلنت فجأة أن حكومتها ستخفض قيمة الجنيه اإلسرتليني 

بنسبة %96، ويف الوقت نفسه سرتفع الحد األدنى لألجور 
إىل %6000، وستقوم بتحمل زيادة األجور يف ماليني األعمال 

ملدة ثالثة أشهر، وسرتبط الجنيه بعملة رقمية افرتاضية 
)Cryptocurrency(، وستستعد لرتشيد توزيع البرتول، 

وستفرض ضيبة بنسبة %0.7 عىل املعامالت املالية الضخمة، 
ويؤكد الكاتب أننا بال ريب سننظر إىل ذلك عىل أنه فعل 

جنوني، أو بلد منهار أو كليهما، أما بالنسبة للشعب الفنزوييل 
الذي طالت معاناته، ليس كل ذلك إال أحدث مرحلة ضمن 

التجربة االشرتاكية الكربى يف بالده.
يضيف الكاتب أن الرئيس نيكوالس مادورو قد أصدر لتوه 

عملة جديدة تعرف بـ»البوليفار السيادي«، وكانت الفكرة 
األساسية أن تكون هذه العملة الجديدة ممثالة للقديمة مع 
استبعاد ثالثة أصفار، لكن التضخم املفرط خرج عن نطاق 

السيطرة بحيث استبعدت الحكومة خمسة أصفار بداًل من 
 ثالثة.

كان من املفرتض أن تكون خطة مادورو الجديدة، عملية كبرية 
إلعادة ضبط االقتصاد -كما يصف الكاتب يف تقريره-، لكن 

عند إطالقها فوجئ الناس أثناء محاولتهم السحب من آالت 
الرصافة بوجود حد للسحب يصل إىل 10 بوليفارات سيادية 
يف اليوم، ولم يكن هذا االكتشاف إال الجزء األحدث مما دعاه 

مادورو بـ»الوصفة السحرية املثرية لإلعجاب« الستعادة 
االقتصاد، أما الفينزويليون -سكان البلد الذي كان يف أحد 

األيام ذا أقوى اقتصاٍد يف أمريكا الالتينية-، فال يرون سحرًا يف 
 ذلك، بل مزيًدا من البؤس وحسب.

ارتفع الحد األدنى لألجور يف يوليو )تموز( املايض للمرة 
األلف هذا العام ليصل إىل ثالثة ماليني بوليفار أي ما يعادل 
30 بوليفار سيادي )نصف دوالر شهرًيا(، ثم ارتفع مجدًدا 
يف الشهر املايض ليصل إىل 1800 بوليفار سيادي ما يعادل 

30 دوالرًا يف الشهر، وتعرض حكومة مادورو تغطية الزيادة يف 
الرواتب التي وصلت إىل 60 ضعفًا ألن أرباب العمل يقولون 
أنهم غري قادرين عىل تغطيتها، ومع نقص األدوية والطعام 

األسايس والسقوط الحر لالقتصاد، بدأ مليونان من قاطني 
 األحياء الفقرية مقايضة البضائع للبقاء عىل قيد الحياة.

ويشري الكاتب إىل أن تغيريات مادورو الجديدة كانت بإيعاٍز من 
إيران وروسيا، متسائاًل عن الفائدة التي يمكن أن تعود عليهم 

من وراء تدمري بلٍد كان ذات يوٍم غنًيا؟

الفنزويليون حقل لمزيد من التجارب 
الفاشلة

يصف التقرير فنزويال بأنها مثلت مختربًا اقتصادًيا عمالقًا 
لسنوات عديدة، تحول فيه مواطنوها البالغ عددهم 32 

مليونًا إىل حقٍل للتجارب، وقد أدان العالم أجمع نظام مادورو، 
باستثناء جريمي كوربني الذي هاتفه ليهنئه عىل انتصاره يف 
االنتخابات ورفض إدانته، وتجربة مادورو األخرية ال تخفي 

رسًا، وربما تقود إىل كارثة اقتصادية أعظم، بل قد توصل البالد 
 إىل مجاعة هائلة.

ويقول الكاتب: إن تجربة فنزويال تضع مبادئ االشرتاكية عىل 
املحك؛ فإذا كان االقتصاد عاجزًا، قم بإصدار املراسيم، وإذا 

قل املال، استدن أو اطبع املزيد منه، وإذا ارتفعت األسعار، 

أصدر أمرًا بتثبيتها، وليس ذلك إال صورة مكربة من األفكار 
التي يقرتحها كوربني عىل نطاق أصغر، ويمكن للعالم اآلن أن 

 يشاهد النتائج.
تقول باوال رودريجز املوظفة البالغة من العمر 32 عاًما: 

»الجميع فزعون وال يستطيعون النوم، فنحن ال نعلم ما اآلتي، 
 وما يحدث كثري لنتلقاه دفعة واحدة«.

وقد توقع صندوق النقد الدويل أن يصل التضخم إىل مليون 
باملئة بنهاية هذا العام -حتى قبل اتخاذ التدابري الجديدة-، 

ويف هذه اللحظة تتضاعف األسعار تقريًبا كل شهر. يقول 
أحد االقتصاديني عن اإلصالحات »إنها تشبه سكب دلو من 

البنزين عىل النار«.
تواجه فنزويال اآلن واحًدا من أسوأ التضخمات يف التاريخ كما 

يقول الكاتب مستدعًيا ما يصفه آدم فريجسون يف دراسته 
املهمة عن مدينة فيمار األملانية والتي تحمل عنوان »عندما 

يموت املال«: »عندما تتبخر املدخرات، ويصبح الدفع بال 
جدوى، وتفقد األوراق املالية قيمتها إىل الحد الذي ال يكلف 

فيه املتسولون أنفسهم عناء التقاطها من الشوارع،  إنه ليس 
خراًبا اقتصادًيا وحسب، بل تداعياٍت اجتماعية مروعة 

 متمثلة يف النهب والفساد يف ظل قيادة ميؤوس منها.«

ويف مقارنة مع أسوأ التضخمات يف التاريخ يعود بنا التقرير 
إىل أغسطس )آب( عام 1922، حيث بلغت نسبة التضخم 
يف أملانيا %22 لليوم، ويف يوليو )تموز( عام 1946 سجلت 

املجر أسوأ تضخم يف التاريخ حيث كانت األسعار تقفز بنسبة 
%207 يف اليوم )أي تتضاعف كل 15 ساعة(، وكان ثاني أسوأ 

تضخم يف التاريخ من نصيب زمبابوي يف مارس )آذار( عام 
2007 حيث بلغت نسبته %98 يف اليوم )أي تتضاعف األسعار 

كل 24.7 ساعة(، وحتى اآلن لم تحطم فنزويال هذه األرقام 
املروعة.

يقول ستيف هانكي أستاذ االقتصاد التطبيقي يف جامعة 
جوبز هونكز -التي قدمت استشارات للحوكمة ملواجهة 

التضخم-: »إن إزالة األصفار ليست سوى يشء تجمييل ليس 
له قيمة ما لم تتغري السياسة االقتصادية«.

لقد أوصدت معظم املتاجر والرشكات يف فنزويال أبوابها مرتقبة 
نجاح التغريات األخرية، والخوف الكبري من أال يستطيع أكرثها 

توفري الحد األدنى الجديد لألجور، فتظل مغلقة إىل األبد، 
وحيث يعمل 11 مليون فنزوييل يف رشكات صغرية أو متوسطة، 

فسيتم ترسيح أكرثهم مفاقمني الكارثة االجتماعية التي ال 
يمكن تصورها، وقد تحاول الرشكات تحميل هذه الزيادة يف 

الرواتب لعمالئها لكنها لن تكون متأكدة من مقدرتهم عىل دفع 
أسعار أعىل بكثري للحصول عىل البضائع والخدمات.

وينقل التقرير قول كارلوس ستيف -مالك مخبز صغري 
يف مدينة مرييدا يف جبال األنديز الفنزويلية-: »لقد رفعت 

األسعار 40 مرة هذا العام، وال أستطيع أن أتخيل رفعها إىل 60 
ضعفًا، وقد رسحت 5 من العاملني لدي يف العامني املاضيني، 

وعىل وشك التخيل عن آخر اثنني«، ويضيف متشككًا يف عرض 
مادورو تحمل نفقات العاملني: »هل يمتلكون األنظمة املعمول 

بها؟ كيف سنحصل عىل املال؟ هذه الحكومة عديمة الفائدة 
وال أظنها قادرة عىل تحقيق ذلك، هل يخططون لالستحواذ 

عىل أعمالنا وتأميمنا؟«
عادة ما يقال أن فنزويال ال تمثل االشرتاكية الصحيحة، وهذا 

ما يراه أيًضا بعض أنصار كوربني، كما يوافق عدد قليل من 
اليسار الفنزوييل -وربما يحث يف بعض األحيان- الحكومة 

عىل الذهاب إىل حد أبعد يف تجربتها االشرتاكية، لرتسيخ 
»الثورة البوليفارية« عن طريق إقامة مجتمع عمالق واحد، 
وحتى اآلن كشفت هذه الفكرة عن حماقتها الشديدة حتى 

كيف ينهار 
االقتصاد؟

ترجمة وتحرير : عبير الوكيل

يف اآلونة األخرية تردت األوضاع االقتصادية يف فنزويال بوترية متسارعة، إىل الحد الذي شد اآلالف رحالهم باحثني عن وجهة تأويهم بعيًدا عن جحيم الوطن، وربما لم يبق سوى املواطنون األكرث فقرًا ممن 
يعجزون عن توفري تكاليف السفر التي باتت باهظة ككل يشء يف البالد، والذين صار الكثري منهم يقايض املنتجات للحصول عى طعام له، أو حتى ينبش الفضالت أماًل يف العثور عى ما يسد رمقه. يف تقرير 
له يف مجلة »ذا سبكتاتور« الربيطانية، يتحدث جيسون ميتشن عن األزمة االقتصادية الطاحنة التي يعيشها الفنزويليون، وعن آخر خطة لنيكوالس مادورو التي ال يفتأ يتحدث عما تحمله للفنزويليني 

إلنهاء معاناتهم، والتي ال تبدو لهم وللعالم إال رضًبا من الجنون.

الرئيس نيكوالس مادورو حاماًل 
صورة لعملته الجديدة »البوليفار 

السيادي« ومن خلفه لوجو لعملته 
الرقمية »البرتو« – 

 تعرف إلى رحلة 
فنزويال من 

االزدهار إلى الفقر 
المدقع
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ملادورو نفسه، ومع ذلك هي عىل وشك أن تتحقق، بما أن الحل 
الذي تقدمه الدولة ألي يشء ال يكون بأقل من تدخل مأساوي 

منها.

ما »البترو« ولماذا يعد فكرة فاشلة؟
وقد قفز مادورو قفزة عنيفة تجاه تكنولوجيا القرن الحادي 

والعرشين -كما يصف الكاتب-، عندما ربط البوليفار بالعملة 
الرقمية املسماة »برتو«، نظرًيا قد تعني حركة كهذه التحرر من 

سطوة الدوالر والسلطات النقدية أو »مافيا األموال« كما صار 
يسميها مادورو مؤخرًا، وقد أُنشئ »البرتو« بواسطة حكومته، 

ومن املفرتض أنه مربوط باحتياطها من النفط، أي أن قيمة 
البرتو تعادل قيمة برميل النفط، وُيعتقد أن روسيا وتركيا وإيران 

فكروا فيما إذا كان عليهم خوض تجربة مماثلة، أي طرح عملة 
رقمية وربطها ببعض أصولهم القومية، فيتسنى لهم التغلب غىل 

 العقوبات املفروضة عليهم، عرب البيع ملستثمرين أجانب.
وحيث أن قيمة البرتو ال تتحرك صعوًدا وهبوطًا عىل حسب 

الطلب، وحيث أنه عرضة لالعتداء التعسفي الذي يعامل به 
مادورو عملته الورقية، فسينظر إليه باعتباره احتيااًل بادئ ذي 

 ،»ICOindex« بدء، وهذا بالفعل ما وسمته به وكالة التصنيفات
وعندما يكون ما تقدمه بال قيمة يف عالم العمالت الرقمية، فأنت 

 تواجه مشكلة كبرية بال شك.
ويرى الكاتب أنه واقعًيا لن تثق األسواق يف عملة رقمية ال يمكن 

استبدالها بالدوالرات أو بالنفط، كما لن تثق أو تقرض حكومة 
متأخرة يف سداد ديونها الخارجية التي تصل إىل 6 ماليني دوالر، 
وما دامت الدولة متورطة يف طباعة مزيد من األوراق النقدية بال 

ضابط، فال سبيل لرتويض التضخم.

اشتراكية مادورو ال تنحاز إلى الفقراء كما تزعم
وقد وصف التقرير األسابيع القليلة املاضية ملادورو بالعصيبة، 

فقد كان هدفًا ألول محاولة اغتيال عرب طائرة بال طيار يف العالم، 
الحادثة التي يظن الكثريون أنها أفقدته صوابه تماًما.

ويرى الكاتب أن الحادثة ربما كانت محاولة من مادورو الستبعاد 
الطبقة املتوسطة املثرية للمتاعب خارج البالد، ليتسنى له 

إخضاع الفقراء عرب تجويعهم، وحسب تقدير األمم املتحدة 
فقد فر حوايل 2.3 مليون فنزوييل مذ وصل مادورو إىل السلطة، 

مخلفني أزمة الجئني يف أمريكا الالتينية تنافس أزمة الالجئني 
السوريني، بل وتلقي بظاللها عىل أمريكا الشمالية أيًضا، األمر 

الذي جعل الرئيس دونالد ترامب يهدد مرارًا وتكرارًا بالتدخل 
العسكري يف فنزويال.

مرت خمس سنوات منذ أن َخلَف مادورو هوجو شافيز البطل 
الدويل لليسار املتشدد، والذي قال عنه كوربني عند وفاته: »لقد 

استحق الشكر ألنه أظهر أن أمر الفقراء مهم، وأن الرثوة يمكن 
تقاسمها«، كما ألهم السياسيني حتى يف بريطانيا بـ»التقدم«، 

لكن التقدم نحو ماذا؟ -يتساءل الكاتب-، مشريًا إىل أن شافيز كان 
هو من يتوىل منذ عرش سنوات إزالة األصفار من األوراق النقدية 

ليخلق ما يفرتض به أن يكون بوليفارًا »قوًيا«، وكان يفاقم العجز 
العتقاده بأن املال املقرتض سينمي االقتصاد بطريقة ما ويسدد 

نفسه، من هنا فقد حق ملادورو أن يطلق عىل نفسه »ابن شافيز«، 
إذ يواصل ما بدأه سلفه من تفكيك لالقتصاد عرب تنظيم وتأميم 

وإفساد صناعات بالده.
ويبدو أن دياني أبوت كانت محقة يف قولها: »إن أهمية فنزويال 

تكمن يف إظهارها أن الطريق اآلخر ممكنًا«، إنها تظهر أنه يف 
حني ينترش نظام األعمال الحرة عرب العالم، فإن األيديولوجيات 

السياسية ما زال بوسعها أن تقلب الدول الغنية عىل أعقابها.
يتحدث مادورو اآلن عن تدابري تقشفية ملواجهة النيوليربالية 

القاسية، تتضمن ارتفاًعا هائاًل يف أسعار البنزين )آخر مرة تم 
فيها ذلك أعقبتها أعمال شغب(، وقد ال يكون ذلك سوى دفعة 

صغرية من عذاب قادم.

ويرى الكاتب أن الركود 
الفنزوييل الحايل 

يفوق الكساد 
الكبري الذي 

عانت منه 
الواليات املتحدة، 

فقد انخفض الناتج 
االقتصادي إىل 

النصف تقريًبا يف 
السنوات األربع 

املاضية، ويتوقع 
خرباء صندوق 

النقد الدويل أن 
ينخفض من جديد 

هذا العام بنسبة 
%18، وباملقارنة 

فقد انخفض 
االقتصاد 

األمريكي بنسبة 
%30 بني عامي 

1929 و1933.
كما يرى 

أن إخفاق 
االشرتاكية 

يتجىل يف 
االنخفاض الحاد 

يف إنتاج النفط، من 2.8 مليون برميل يف اليوم منذ تويل شافيز 
السلطة عام 1999، إىل 1.3 مليون برميل يف اليوم اآلن، ويشكل 

النفط %95 من صادرات البالد وقد تنخفض هذه النسبة إىل 
النصف يف العام املقبل.

يقول مادورو يف خطابه الذي يفصل فيه خطته األخرية: 
»لنتحَل باإليمان، ولنكن مطمئنني أننا عاجاًل أو آجاًل سنحصد 

االنتصارات يف األمور املالية«، وقد رد عليه آالف مواطنيه بالتوجه 
إىل الحدود، حتى بدأت اإلكوادور بطلب جوازات السفر عوًضا 

عن بطاقات الهوية التي كانت تكتفي بها يف املايض، ومن العسري 
الحصول عىل جواٍز للسفر يف ظل الفساد الحايل، إذ تصل 

تكلفته -بالرشوة- إىل 1500 دوالر، مما يجعل املورسين وحدهم 
قادرين عىل تحمل تكلفته والتوجه إىل الحدود، أما الباقون فهم 

محارصون يف بلد تديره عصابة مخدرات إجرامية تربح أصحابها 
بشكل ضخم من السيطرة عىل أسعار الرصف الرسمية والسوق 

السوداء ألكرث من عقد، وهم ال يأبهون مثقال ذرة إذا ما كانت 
مصالحهم ستنقل الناس إىل الفقر املدقع، فبحسب التقديرات 
بات حوايل 2 مليون فنزوييل ينبشون الفضالت بحثًا عن طعام 

لهم.
ويختتم الكاتب تقريره قائاًل: »تأميمات واقرتاض 

للمال ال يقف عند حد واإليمان بوجود أشجار 
سحرية للمال، هي معادلة كانت كافية 

إلفقار البلد الذي كان ذات يوم األكرث 
ازدهارًا يف أمريكا الالتينية، ويف حني 

يستهدف الخطاب األثرياء -كما هو 
الحال دائًما مع االشرتاكية-، تبقى أحد 

مآيس فنزويال يف مواطنيها األكرث فقرًا 
والذين ال يملكون حساباٍت مرصفية 

وتكون املعاناة األكرب من نصيبهم عندما 
يموت املال«.

Jason Mitchell

Imagine if Theresa May suddenly an-
nounced that her government was going 
to devalue the pound by 96 per cent; 
increase the minimum wage by 6,000 
per cent; pay the wage increases for 
millions of businesses for three months; 
tie the pound to a mythical cryptocur-
rency; prepared for petrol rationing; 
and impose a 0.7 per cent tax on big 
financial transactions. It would be seen 
either as an act of lunacy, of a collapsing 
country — or both.
For the long-suffering people of Vene-
zuela, it’s just the latest stage of their 
country’s grand socialist experiment.
President Nicolás Maduro has just 
issued a new currency, called ‘sovereign 
bolivars’. The original idea was that the 
currency would be like the old one, but 
with three zeros lopped off. But then 
hyperinflation got so out of hand that 
the government decided on five zeros.
Maduro’s new plan is supposed to be a 
big economic reset but, on its launch, 
those who turned up at bank machines 
found a withdrawal limit of ten sover-
eign bolivars a day — about 12p. This, 
they discovered, is only the latest part of 
what Maduro calls his ‘really impressive 
magical formula’ to restore the econo-
my. To many Venezuelans, residents of 
what was once the strongest economy 
in Latin America, it feels not like magic, 
only more misery.
Last month, the minimum wage was 
increased for the umpteenth time this 
year to three million bolivars. On Friday 
night the president jacked that up to 
1,800 in sovereign bolivars — about $30 
a month. His government is offering to 
pay the 60-fold rise in salaries because 
employers say that they can’t afford 
to. With the shortages of medicine 
and basic food, and the economy in 
such freefall, Venezuela’s two million 
slum-dwellers have started to barter 
goods to survive. It is understood that 
Iran and Russia advised Maduro on the 
changes. What interest they might have 
in the destruction of a once-rich country 
remains unclear.
For years, Venezuela has been one 
giant economic laboratory, its 32 million 
citizens reduced to guinea pigs. The 
Maduro regime has been condemned 
worldwide (except by Jeremy Corbyn, 
who rang Maduro to congratulate him 

on 
his 

election 
victory and refuses to denounce him). 
Maduro’s latest experiment is telling, 
and may well lead to greater economic 
catastrophe and even massive famine.
Socialist principles are at stake: if the 
economy will not behave, issue edicts. If 
money is short, then borrow — or print 
— more of it. If prices are rising, enforce 
price freezes. Venezuela is imposing a 
huge version of ideas that Corbyn has 
been proposing in miniature. The world 
can now see the results.
‘Everyone is terrified,’ says Paola 
Rodriguez, a 32-year-old civil servant. 
‘People cannot sleep. We do not know 
what is going to happen. It is too much 
to take in all at once.’ Even before the 
measures were introduced, the IMF was 
forecasting that the country’s hyperin-
flation could reach a million per cent by 
the end of the year (prices have been 
doubling every month at the moment). 
One economist says the reforms are like 
throwing a ‘bucket of petrol on a fire’.
Venezuela now faces one of the worst 
hyperinflations in history. In his seminal 
study of Weimar Germany, When 
Money Dies, Adam Fergusson described 
what happens when savings evaporate, 
payment is pointless and banknotes 
are so worthless that beggars 
don’t bother to pick them 
up from the streets. Not 
just economic ruin, but 
terrible social conse-
quences; looting, 
corruption and a 
country desperate 
for order.

To read the rest 
of the article 
go to: www.
spectator.
co.uk

Spectator :
Venezuela’s great 
socialist ex-
periment has 
brought a coun-
try to its knees
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مملكة يهودية
بعد مئات السنني من حادثة العجل، وتحديداً عام 622 م، هاجر النبي محمد من مكة 

إىل يرثب )طيبة أو املدينة املنورة الحقاً( التي كانت تحوي قبائل يهودية عدة.
يذكر إرسائيل ولفنسون يف كتابه »تاريخ اليهود يف بالد العرب« البطون والقبائل 

اليهودية التي سكنت يرثب قبل قدوم العرب إليها. يقول: »كان مّمن يسكن املدينة، 
حتى نزلها األوس والخزرج، من قبائل بني إرسائيل بنو عكرمة وبنو ثعلبة وبنو محمر 
وبنو زعورا وبنو زيد وبنو النضري وبنو قريظة وبنو بهدل وبنو عوف وبنو القصيص« 

وآخرون.
وكانت البطون الكربى تتمثل يف بني قينقاع وبني قريظة وبني النضري. والحقاً نزلت 

عىل هذه اململكة اليهودية قبيلتان عربيتان هما األوس )حلفاء بني النضري وبني 
قريظة( والخزرج )حلفاء بني قينقاع(.

وكان يهود يرثب قبل ظهور النبي محمد إذا تصادموا مع العرب لسبب أو آلخر، 
يتوعدونهم بامللك املقدس الذي ينتظرونه ويأتي ليوحدهم وينترصون به عليهم، 

أي املسيا أو املاشيح، وهو األمر الذي تحدثت عنه اآلية القرآنية }َوكَانُوا ِمن قَْبُل 
َيْستَفِْتُحوَن َعىَل الَِّذيَن كَفَُروا{ )البقرة:89(.

لذلك، ملا ظهر النبي محمد يف مكة، ظن األوس والخزرج أنه هو ذلك امللك املقدس 
الذي يتحدث عنه اليهود.

المسيح العربي
ارتقب اليهود مجيء ذلك النبي العربي بفرحة ال تخلو من ريبة، إذ وفقاً للعقيدة 

اليهودية، انتهت النبوة مع هدم الهيكل، وهو ما تؤكده املشناه )كتب األحكام والتعاليم 
والتفاسري والفتاوي والوصايا الخاصة بالرشيعة اليهودية(.

ورغم أن معرفة يهود الجزيرة العربية بالتلمود محّل جدل بني الباحثني، يقول 
ولفنسون إن »العقلية اليهودية ال تلني أمام يشء يزحزحها عن دينها وتأبى أن 

تعرتف بأن يوجد نبي من غري بني إرسائيل، بل يعتقدون عقيدة راسخة أنه بعد أن 
ختمت صحف التوراة وكتب العهد القديم انقىض عهد بعث الرسل وظهور األنبياء، 

سواء كانوا من بني إرسائيل أو من غريهم كما يعتقد املسلمون أنه لن يبعث نبي بعد 
الرسول محمد”.

وكانت العقبة أمام افرتاض أن النبي محمد هو املاشيح تتمثل يف نص كتب األنبياء 
عىل أن املاشيح سيكون من نسل داود، )صموئيل الثاني: 14-7(. وكان محمد ال 

ينتمي إىل داود ال من جهة أبيه وال من جهة أمه، وبالتايل فمسأله أن يكون املاشيح أو 
امللك النبي املنتظر كان مقطوع ببطالنها من وجهة النظر اليهودية.

ولكن ذلك لم يمنعهم من االستبشار به. ففي تلك الرقعة الحافلة باألديان الوثنية من 
كل جهة، كان ظهور دعوة توحيدية، أياً َمن كان صاحبها، ُيَعّد أمراً يستحق التشجيع 
بالنسبة لليهود، ال سيما وأن هذا النبي كان يؤمن بربهم ويتوجه يف قبلة الصالة نحو 
بقايا هيكلهم يف القدس )بيت املقدس(، قبل تحويل القبلة نحو الكعبة، فضالً عن أنه 

يعرتف بتوراتهم وأنبيائهم وكثري من أمور رشيعتهم.

النبوة العربية
يفرس الفيلسوف اليهودي موىس بن ميمون )1204-1135( اآلية 13 يف اإلصحاح األول 
لسفر التثنية قائالً: »ال يسمح ألي نبي أن يأتي بجديد... وبناء عليه، إن جاء أحدهم، 

سواء من األمم، أم من إرسائيل، وفعل خوارق ومعجزات، وقال إن الله أرسله ليضيف 
فريضة أو ينقص فريضة، أو أن يقدم تفسرياً لفريضة لم نسمع به، أو أن يقول إن 

الفرائض التي فرضت عىل إرسائيل ليست أبدية وإنما مؤقتة، فهذا نبي كذب”.

ويقول إرسائيل ولفنسون يف كتابه املذكور: »كان يهود يرثب يتشوقون لرؤية الرجل 
الذي ينرش دعوة دينية تتفق يف جوهرها مع عقائدهم، وكانوا يعتقدون أن ظهور رجل 

ليس من بني إرسائيل يدعو إىل توحيد اإلله وإىل تعاليم التوراة وإىل تمجيد إبراهيم 
وموىس إنما هو ظاهرة غريبة يف التاريخ البرشي”.

ويذكر ابن هشام يف سريته أنه عند قدوم النبي إىل يرثب »كان أول من رآه رجل من 
اليهود، فرصخ بأعىل صوته: يا بني قيلة )يقصد األوس والخزرج( هذا جّدكم قد 

جاء”.

الخدعة اليهودية
وصل النبي محمد إىل يرثب يف يوم كان يصوم فيه اليهود. وتحكي الرواية اإلسالمية 
ما حدث نقالً عن ابن عباس: »قدم النبي صىل الله عليه وسلم املدينة فرأى اليهود 

تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إرسائيل من 
عدوهم فصامه موىس قال: فأنا أحق بموىس منكم، فصامه وأمر بصيامه« )البخاري 

2004 – مسلم 2659، 2658(.
إذا صحت هذه الرواية، ربما مثّل هذا اللقاء فرصة لليهود املتوجسني من الدعوة 

الجديدة الختبار صاحبها، ألن جواب هؤالء النفر من اليهود انطوى عىل خدعة، 
سيمتد أثرها منذ ذلك الحني حتى اليوم بعد مرور أكرث من 1400 عام.

فقد ذكر هؤالء اليهود أن ذلك اليوم كان عيد نجاة بني إرسائيل من الفرعون أي عيد 
الفصح )بيسح بالعربية أي العبور(، يف حني أن ذلك اليوم كان يوم الغفران )يوم 

كيبور بالعربية( أي عيد غفران خطيئة عبادة الرب يف صورة العجل الذهبي.
وجاء قرار النبي بأن يصوم املسلمون مع اليهود وصام هو نفسه يف ذلك اليوم، وربما 
يف هذه اللحظة حسم اليهود أمرهم تجاه النبي العربي الذي سيقول يف ما بعد: »ال 

تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم”.

الفصح أم كيبور؟
كان يوم صوم اليهود الذي شهده النبي يوم كيبور، أي عيد غفران خطيئة العجل 

الذهبي، وليس يوم عيد نجاة بني إرسائيل بقيادة موىس من فرعون )عيد الفصح(، 
وذلك ألسباب كثرية، منها أن عيد الفصح ليس عيد صيام، بل إن الصيام فيه حرام، 

بنص التوراة يف سفر الخروج يف اإلصحاح 12 ويف املشناه يف مبحث موعيد )األعياد(.
ويذكر غازي السعدي يف كتابه »األعياد واملناسبات والطقوس لدى اليهود« أنه يف 

عيد الفصح ُيفرض عىل اليهود أكل خبز غري مخمر ناهيك عن قطعة مشوية من عظم 
الضأن، وبعض النباتات املرة، وكأس ماء مالح »لتذكريهم بما عاناه أسالفهم أثناء 

فرارهم من الصحراء«، كما تشمل مائدة الفصح »أربع أقداح من النبيذ يرشبها أفراد 
األرسة وترمز لوعد الله لليهود بتخليصهم«. ويقول إن الفصح هو »عيد خبز الفطري 

وموسم الحج والعيد الذي يضحى فيه بحمل أو شاه أو جدي من املاعز”.
يف املقابل، ُيَعّد يوم كيبور يوم صيام حقاً، وتعدد املشناه يف صيام هذا اليوم قائمة من 

املحظورات تمثل طقوس الصيام اليهودي، يف مبحث يوما )اليوم(، وتقول: »ُيحرم يف 
يوم الغفران األكل، والرشب، واالستحمام، والدهان، وانتعال الصندل، والجماع”.

بشكل عام، ال يكون الصيام يف اليهودية إال يف املناسبات الحزينة، ويقول موىس بن 
ميمون يف كتابه املوسوعي »تثنية التوراة، إن »الصوم هو تذكرة ألعمالنا السيئة 

وأعمال آبائنا التي كانت كأعمالنا اليوم مما سبب لهم ولنا املعاناة«، ونجاة الشعب 
كانت مناسبة سعيدة يحتفل بها اليهود يف الفصح.

دليل آخر تقّدمه الرواية اإلسالمية التي تقول »كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداً 
قال النبي صىل الله عليه وسلم: صوموه أنتم« )البخاري 2005 – مسلم 2660، 

.)3942

وإذا صحت هذه الرواية، ال يمكن أن يكون هذا اليوم غري يوم كيبور ألنه يقع يف اليوم 
العارش )10 ترشي حسب التقويم العربي( وهو سبب تسمية هذا اليوم بعاشوراء، يف 

حني يبدأ عيد الفصح يف 15 ويستمر حتى 22 نيسان حسب التقويم العربي، وبالتايل 
ال يعود من معنى لتسمية اليوم بعاشوراء.

عاشوراء أم كيبور؟
كان صوم عاشوراء بداية الصوم يف اإلسالم، وهناك خالف عىل وجوبه واستحبابه يف 
الفقه اإلسالمي، ولكن ما ال خالف عليه أنه سبق صوم رمضان يف العقيدة اإلسالمية، 

وكلمة صوم العربية مأخوذة من كلمة »تسوم« العربية، فهذا الطقس كان يهودياً يف 
َياُم كََما كُِتَب َعىَل الَِّذيَن ِمن قَْبلِكُْم{ )البقرة: 138(، والفارق  األساس }كُِتَب َعلَْيكُُم الِصّ

بينهما أن الصوم يف اإلسالم دوره تعبدياً، يف حني يمثل يف اليهودية إحياء ذكرى أليمة 
مثل هدم الهيكل، أو خطيئة عبادة الرب يف صورة العجل.

واملثري للدهشة أن املسلمني يصومون عاشوراء يف يوم العارش من محرم، رغم أن النبي 
وصل إىل املدينة يف شهر ربيع األول، إذ يذكر الواقدي يف كتاب املغازي: »قدم رسول 

الله صىل الله عليه وسلم املدينة يوم االثنني الثنتي عرشة مضت من شهر ربيع األول، 
ويقال لليلتني خلتا من شهر ربيع االول، والثابت الثنتي عرشة”.

ويؤكد ابن كثري تاريخ 12 ربيع أول، إذ يقول يف كتابه »البداية والنهاية«: »ويف تحديد 
وفود النبي محمد عىل يرثب قال الواقدي وغريه: وذلك لليلتني خلتا من شهر ربيع 

االول. وحكاه ابن إسحاق إال أنه لم يعرج عليه ورجح أنه الثنتي عرشة ليلة خلت منه، 
وهذا هو املشهور الذي عليه الجمهور”.

إذن تسمية عاشوراء ال عالقة لها بالتقويم العربي، وال عالقة لها بالعارش من محرم، 
وهو ما يتماىش مع فرضية أن عاشوراء هي نسبة إىل العارش من شهر ترشي أي عيد 

الغفران.
وما يدعم هذه الفرضية أنه باالعتماد عىل الخوارزميات الخاصة بتحويل التواريخ 

نجد أن يوم 12 ربيع أول عام 1 هجرياً )تاريخ وصول النبي إىل املدينة( يوافق يف 
الشهور الغريغورية )امليالدية( 23 سبتمرب عام 622م. وبتحويل التاريخ األخري إىل 

التقويم العربي نجد أنه يوافق تماماً 10 ترشي 4383 )أي يوم الغفران(.
هكذا، يصوم املسلمون خطأ يف العارش من محرم، عىل اعتبار أن محرم أول شهور 

السنة الهجرية التي تؤرخ لهجرة الرسول، وأن عاشوراء نسبة إىل اليوم العارش منه، 
يف حني أن عاشوراء تشري إىل العارش من ترشي وهو ما تؤكده الرواية اإلسالمية التي 
تذكر »كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداً قال النبي صىل الله عليه وسلم: صوموه 

أنتم”.
يبقى أن هناك رواية إسالمية أخرى عن صيام يوم عاشوراء تقول إنه كان من عادات 
أهل قريش قبل اإلسالم وإن الرسول صامه قبل وبعد هجرته إىل املدينة. فعن عائشة 
أنها قالت: »كان يوم عاشوراء تصومه قريش يف الجاهلية، وكان رسول اللَّه صىل الله 

عليه وسلم يصومه، فلما قدم املدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك 
صيام يوم عاشوراء”.

لكن هذا مستبَعد لعدة أسباب منها أن النبي لو كان يصومه ملا سأل اليهود عن سبب 
صيامهم فيه، فضالً عن أن قريش يف الجاهلية كانت وثنية، والوثنيون العرب لم يعرفوا 

الصيام ضمن شعائرهم، أو عىل األقل ال يوجد أي دليل عىل ذلك، ناهيك عن أنه ال 
يوجد أي سبب يجعل العرب يصومون يف يوم ال يقع يف تقويمهم أصالً، إذ ال توجد أية 

مناسبة يف يوم العارش من محرم وال العارش من ربيع أول وال أي عارش من أي شهر.
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يوم عاشوراء...
 هل صام النبي محمد ) صلعم( مع اليهود في يوم الغفران؟

كتابة وتحرير : محمد سمير

بعد خروج بني إرسائيل من مرص، ترك موىس قومه، أثناء تجوّلهم يف سيناء، وصعد ليقابل الرب عى جبل سيناء، وملا وجد الشعب 
أنه تأخر عليهم، طلبوا من أخيه هارون أن يصنع لهم تمثاالً للرب ليتقدمهم يف املسري، فجمع منهم الحي الذهبية وسبك منها 

عجالً، حسبما يرد يف اإلصحاح 32 من سفر الخروج.
يشري هذا الحدث إىل تأثر العربانيني بعبادة العجل أبيس يف مرص القديمة، البالد التي غادروها لتوهم. ووقعت الرتجمة العربية غري 

الدقيقة للتوراة يف خطأ لم يصححه أحد حتى اآلن، إذ تقول إن اليهود عبدوا العجل. لكن الحقيقة أن خطيئة اليهود لم تكن أنهم 
عبدوا عجالً، وإنما أنهم جعلوا للرب )يهوه( تمثاالً يصوره يف شكل عجل، ألن الرب نهى عن تمثيله يف أية صورة.

وأتى غضب الرب عى الشعب اإلرسائيي بسبب ذلك وكاد أن يفنيهم لوال تدخل موىس، كما يذكر سفر الخروج، فغفر لهم وقال 
ْعَب إىَِل َحْيُث كَلَّْمتَُك. ُهوَذَا َمالَكِي َيِسرُي أََماَمَك. وَلكِْن يِف َيوِْم افِْتقَاِدي أَفْتَِقُد ِفيِهْم َخِطَيّتَُهْم«. ومن هنا  ملوىس: »وَاآلَن اذَْهِب اْهِد الَشّ

أتى يوم الغفران، أحد أهم األعياد اليهودية.
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He was Unlettered
The Prophet Muhammad peace be upon him 
was unlettered, meaning he did not know 
how to read and write. He did not have the 
capacity to write the Qur’ān. The Qur’ān 
refers to him as the unlettered prophet. The 
Qur’ān even notes that the Muhammad, who 
became a Prophet at age 40, never wrote a 
book or anything before.
How then could he suddenly compose a book 
that became the masterpiece of Arabic lan-
guage? The Qur’ān was revealed in the golden 
age of Arabic where the Arabs mastered the 
language, recited poetry on demand, and yet 
they could not match the linguistic beauty of 
the Qur’ān. In the next century, grammarians 
used the Qur’ān as a reference for Arabic 
grammar. To claim that Muhammad, an 
unlettered, made up the Qur’ān is not based 
on any actual evidence from his life.
Psychologically
If you read the Qur’ān, you will immediately 
recognize that it has a very confident tone. 
Most books begin with an apology from the 
author for any shortcomings in the book. 
Some books even have several editions to 
make up for the shortcomings of the previous 
edition. However, the Qur’ān is the opposite. 
There is a famous Arabic statement “The 
one who does not have something cannot 
give it.” If one does not have certainty, they 
cannot give it. The Qur’ān begins with a very 
powerful statement: This is the Book about 
which there is no doubt, a guidance for those 
conscious of Allah (Qur’ān 2:2). Such a confi-
dent tone is not that of a liar.
In the Qur’ān the Prophet peace be upon him 
is being addressed. He is being told what to 
say and preach. For instance, the Qur’ān says 
“Say: God is One”, this “say” is in the singular 
because it is addressed to him directly. It is dif-
ficult to accept that he composed the Qur’ān 
composed the Qur’ān on his own, because he 
would be addressing himself. One might say 
that he was a madman, but there is no indica-
tion of him being a madman. Rather he was 
intelligent, compassionate, and led an entire 
community. Madmen are not taken seriously 
and certainly cannot lead intelligent people to 
positively transform the entire world.
Furthermore, the Qur’ān criticizes and 
corrects the Prophet Muhammad peace be 
upon him for certain things he did or deci-
sions he made. Had he been a liar he would 
not have made such corrections of himself.
Other Personalities
The nature of the Qur’ān illustrates that the 
Prophet peace be upon him did not have a 
choice about what it contains. The Prophet 
Muhammad peace be upon him is only 
mentioned in the Qur’ān by name twice. 

Had he been a liar, he would have sought 
to make himself look greater than all others 
who claimed prophethood. However, the 
Qur’ān places Muhammad peace be upon 
him among a line of other Prophets and 
Messengers.
Moses is the most mentioned Prophet in the 
Qur’ān. The Qur’ān insists that Muhammad 
is but a messenger like previous messengers. 
There is not a single chapter in the Qur’ān 
named after the Prophet’s wife, his mother, 
or any of his immediate relatives. However, 
there is a chapter in the Qur’ān named after 
Mary, the mother of Jesus peace be upon 
him. Mary lived 600 years before Muham-
mad. Had he been the author of the Qur’ān 
he would have named chapters after his fami-
ly and not people who lived centuries earlier.
No One Taught Him
Some people claim that Muhammad peace 
be upon him learned the Qur’ān from others. 
However, they provide no evidence to support 
this claim. They mention that Muhammad 
traveled when he was a trader but traveling 
by itself is not proof that someone is learning. 
The claim that he learned from someone 
cannot be true for several reasons. First, his 
life is the most documented in history. His 
Companions watched him eat, drink, sleep, 
lead the community, and interact with others. 
His followers were very intelligent people who 
would have noticed him leaving and learning 
the Qur’ān.
Second, there are things the Qur’ān mentions 
that no one at the time knew. These accounts 
are part of what was beyond your knowledge 
[Muhammad]. We revealed them to you. 
Neither you nor your people knew them be-
fore now, so be patient: the future belongs to 
those who are aware of God (Qur’ān 11:49). 
His critics could have refuted him by simply 
saying “we knew this” and this statement 
would have been proven false. Yet no one 
stood up and said we know this information. 
Some people claim that the Prophet peace 
be upon him plagiarized the Bible. However, 
again he did not read or write. Furthermore, 
the Bible was not yet translated into Arabic at 
the time.

Third, the Qur’ān was revealed over a period 
of 23 years. If he was learning from someone, 
we must ask where this person was through-
out the entire time? If one says they were 
scared to come forward, then why didn’t they 
come forward after the Prophet peace be 
upon him became successful and conquered 
Arabia and take the credit for themselves? 
Fourth, sometimes people came to the 
Prophet peace be upon him and asked him 
questions. The answers would be immediately 
revealed, and these are documented in the 
Qur’ān.
Statistical Evidence
There are many statistical, mathematical, 
and scientific evidence in the Qur’ān that the 
Prophet peace be upon him could not have 
possibly known or intentionally included. The 
Quran was revealed over 23 years, usually in 
response to different situations the Prophet 
and his Companions were facing. The word 
“day” is mentioned exactly 365 times in the 
Qur’ān. The word “month” is mentioned 12 
times. There is a verse in the Qur’ān which 
states Truly, the example of Jesus, in God’s 
sight, is as the example of Adam; He created 
him of dust, then said He unto him, ‘Be,’ and 
he was (Qur’ān 3:59). The name Adam is 
mentioned 25 times in the Qur’ān, similarly 
the name Jesus is mentioned 25 times and 
they are not always mentioned in the same 
chapters. Who was counting each of these 
occurrences to make sure they are used the 
same number of times? The Qur’ān was 
revealed over time, it was not someone who 
wrote it at a desk pondering over where to 
place each word. If you go to a library and 
pick up a book, what are the chances that the 
word “day” is scattered throughout the book 
365 times? The Qur’ān combines all of these 
rare occurrences is evidence that the Qur’ān 
has been designed by God and not the work 
of man. The Qur’ān highlights this point by 
stating that God has enumerated all things in 
numbers (Qur’ān 72:28).
Conclusion
There are many reasons that prove that 
the Qur’ān is the word of God and not of 
Muhammad peace be upon him. Muhammad 
was simply delivering a message from God. 
The above reasons are but a few pieces of 
evidence that Muhammad peace be upon him 
did not author the Qur’ān. The Qur’ān is the 
living miracle that continues to show its mira-

cles despite its being revealed 1400 years 
ago. Do you want to learn more about 

the Qur’ān? Call 877-WhyIslam, you 
deserve to know!

To read more about Islam go 
to: www.whyislam.org  

Why Muhammad
Could Not Have Been the Author of the Qur’ān

WHAT IS ISLAM?
The main message of Islam is the same basic message in all 
revealed religions, as they are all are from the same source, 
and the reasons for disparity found between religions.

Some people argue that the Qur’ān was made up by Muhammad peace be upon him. This article will provide 
several reasons why Muhammad peace be upon him is not the author of the Qur’ān.

Among the blessings and favors that God has bestowed upon humanity is that He 
endowed them with an innate ability to recognize and acknowledge His existence. 
He placed this awareness deep in their hearts as a natural disposition that has not 
changed since human beings were first created. Furthermore, He reinforced this nat-
ural disposition with the signs that he placed in Creation that testify to His existence. 
However, since it is not possible for human beings to have a detailed knowledge of 
God except through revelation from Himself, God sent His Messengers to teach the 
people about their Creator Who they must worship. These Messengers also brought 
with them the details of how to worship God, because such details cannot be known 
except by way of revelation. These two fundamentals were the most important things 
that the Messengers of all the divine revelations brought with them from God. On this 
basis, all the divine revelations have had the same lofty objectives, which are:
1. To affirm the Oneness of God - the praised and glorified Creator – in His essence 
and His attributes.
2. To affirm that God alone should be worshipped and that no other being should be 
worshipped along with Him or instead of Him.
3. To safeguard human welfare and oppose corruption and evil. Thus, everything that 
safeguards faith, life, reason, wealth and lineage are part of this human welfare that 
religion protects. On the other hand, anything that endangers these five universal 
needs is a form of corruption that religion opposes and prohibits.
4. To invite the people to the highest level of virtue, moral values, and noble customs.
The ultimate goal of every Divine Message has always been the same: to guide the 
people to God, to make them aware of Him, and to have them worship Him alone. 
Each Divine Message came to strengthen this meaning, and the following words were 
repeated on the tongues of all the Messengers: “Worship God, you have no god other 
than Him.” This message was conveyed to humanity by prophets and messengers 
which God sent to every nation. All of these messengers came with this same mes-
sage, the message of Islam.
All the Divine Messages came to bring the life of the people into willing submission to 
God. For this reason, they all share the name of “Islam”, or “submission” derived from 
the same word as “Salam”, or “peace”, in Arabic. Islam, in this sense, was the religion 
of all the prophets, but why does one see different variations of the religion of God if 
they all emanated from the same source? The answer is twofold.
The first reason is that as a result of the passage of time, and due to the fact that 
previous religions were not under the Divine protection of God, they underwent much 
change and variation. As a result, we see that the fundamental truths which were 
brought by all messengers now differ from one religion to another, the most apparent 
being the strict tenet of the belief and worship of God and God alone.
The second reason for this variation is that God, in His infinite Wisdom and eternal 
Will, decreed that all the divine missions prior to the final message of Islam brought 
by Muhammad, may the mercy and blessings of God be upon him, be limited to a 
specific time frame. As a result, their laws and methodologies dealt with the specific 
conditions of the people whom they had been sent to address.
Humanity has passed through numerous periods of guidance, misguidance, integrity, 
and deviation, from the most primitive age to the heights of civilization. Divine 
guidance accompanied humanity through all of this, always providing the appropriate 
solutions and remedies.
This was the essence of the disparity that existed between the different religions. This 
disagreement never went beyond the particulars of the Divine Law. Each manifes-
tation of the Law addressed the particular problems of the people it was meant for. 
However, the areas of agreement were significant and many, such as fundamentals 
of faith; the basic principles and objectives of the Divine Law, such as protecting 
faith, life, reason, wealth, and lineage and establishing justice in the land; and certain 
fundamental prohibitions, some of the most important of these being idolatry, forni-
cation, murder, theft, and giving false witness. Moreover, they also agreed upon moral 
virtues like honesty, justice, charity, kindness, chastity, righteousness, and mercy. 
These principles as well as others are permanent and lasting; they are the essence of 
all the Divine Messages and bind them all together.
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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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    cultuer ثقافة

أبوظبي- أكد سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر يف لجنة إدارة املهرجانات والربامج 
الثقافية والرتاثية بأبوظبي، أّن املوسم الثامن من مسابقة “أمري الشعراء” يشهد إقباال كبريا 

من شاعرات وشعراء العربية الفصحى من مختلف الدول، ُمشريا إىل استمرار استقبال 
ُمشاركات املرُتشحني لغاية نهاية شهر سبتمرب الحايل، وُمشيدا بارتفاع املستوى الفني 

واإلبداعي للكثري من الشعراء املُتقّدمني حتى اليوم.
وأوضح العميمي أّن أعضاء لجنة تحكيم الربنامج واللجنة االستشارية، وفور انتهاء فرتة 

التسجيل، سيبدؤون بتقييم القصائد واختيار األفضل وفقاً ملعايري فنية ونقدية دقيقة، 
وذلك بهدف اختيار قائمة من 150 شاعرا من بني املئات من املرُتشحني، والذين سوف 

يخضعون ملُقابالت ُمبارشة يف أبوظبي من قبل لجنة التحكيم املُكوّنة من كل من الدكاترة 
عيل بن تميم من اإلمارات، وصالح فضل من مرص، وعبدامللك مرتاض من الجزائر.

ويف أعقاب تلك املُقابالت سوف يتم اإلعالن عن قائمة من 40 شاعراً، سوف يخضعون 
بدورهم الختبارات إضافية أكرث صعوبة من قبل لجنة التحكيم، وذلك الختيار القائمة 

من النهائية املُكوّنة من 20 شاعرا سوف ُيشاركون يف حلقات البث املبارش 
مرسح شاطئ الراحة والتي تبث أسبوعيا عرب قناة اإلمارات وقناة بينونة.

أهم برنامج شعري
أكد سلطان العميمي أّن برنامج أمري الشعراء ُيعد أحد أهم الربامج 

التلفزيونية يف العالم العربي التي تستلهم الرتاث العربي العريق، وتهدف 
الستعادة روائع الشعر واألدب العربي وإحياء املوروث الثقايف، وتحفيز 

الحراك يف مشهد الشعر العربي املعارص، وقد حصل الربنامج عىل 
العديد من أهم الجوائز العربية والدولية تقديرا ألهدافه ورسالته 

النبيلة.
وقد نجح برنامج “أمري الشعراء” منذ موسمه األول يف تحقيق 
جملة من األهداف السامية من ضمنها تأكيد القيمة الثقافية 

واإلنسانية للشعر، وإعادة إحياء االهتمام به، وتشجيع 
األجيال الجديدة عىل تنمية مواهبهم الشعرية، وإتاحة 

الفرصة للشعراء الشباب لالحتكاك مع شعراء متميزين، 
والتعرف عىل الكثري من تقنيات الكتابة الشعرية مثل األوزان 

والقوايف واملدارس الشعرية املختلفة.
ُيذكر أّن برنامج “أمري الشعراء” قد فاز بالجائزة الذهبية لفئة 

الربامج الثقافية يف مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون عام 2016 باملنامة، حيث اختري 
من بني املئات من األعمال. كما حصد الربنامج جائزة العويس لإلبداع للعام 2014 عن فئة 

أفضل برنامج ثقايف محيل تلفزيوني. كما حصل عىل أهم جائزتني يف عام 2009 يف مجال 
 A.I.B العمل التلفزيوني عىل الصعيدين العربي والعاملي، كأفضل برنامج ُمبدع يف مهرجان
الربيطاني، وعىل الجائزة الذهبية كأفضل برنامج يف مهرجان الخليج للتلفزيون بالبحرين.
ويحظى الربنامج بمعدالت مشاهدة مرتفعة ويشكل ظاهرة إعالمية واجتماعية بكل معنى 

الكلمة، سّيما أّن املتسابقني يطرحون يف قصائدهم شؤون الوطن واملجتمع واالنتماء والقيم 
األصيلة، ويعودون من خالل قصائدهم بالشعر ليصبح الشغل الشاغل للمجتمع، كما كان 

يف العصور السابقة.
وقد ساهم يف نجاح الربنامج إمكانات تنظيمية ولوجستية مناسبة تّم توفريها، إضافة إىل 

دراسات استقرائية متجددة ترصد ردود الفعل والرأي العام يف العالم العربي، وبفضل 
اختيار موفق للجان تحكيم خبرية، فضال عن الجهود املميزة التي بذلتها يف هذا املجال 

أكاديمية الشعر يف لجنة إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف أبوظبي.

الترشح والمتوجون
أيام قليلة تفصلنا عن غلق باب املشاركة يف برنامج “أمري الشعراء” يف الثالثني من سبتمرب 
الجاري، وقد وضع املنظمون عددا من الرشوط األساسية للرتشح للمسابقة، تتمثل يف أاّل 

يقل عمر الشاعر أو الشاعرة عن 18 عاما وال يزيد عن 45 عاما، وإرسال قصيدة عمودية ال 
تزيد أبياتها عن 30 بيتا، أو إرسال قصيدة تفعيلة ال تزيد عدد مقاطعها عن مقطعني دون 
أن يتجاوز عدد أسطر كل مقطع 15 سطرا، إىل جانب إرسال سرية ذاتية للمرتشح، وذلك 

.POP8@tcaabudhabi.ae عرب الربيد اإللكرتوني الخاص بالربنامج
إمكانات تنظيمية ولوجستية مناسبة تّم توفريها ساهمت يف نجاح الربنامج، 

إضافة إىل دراسات استقرائية متجددة ترصد ردود الفعل والرأي العام يف العالم 
العربي

ويحصل الفائز بلقب “أمري الشعراء” عىل بردة الشعر وخاتم اإلمارة إىل 
جانب جائزة نقدية بقيمة مليون درهم إماراتي، فيما يحصل 

صاحب املركز الثاني عىل جائزة نقدية بقيمة 500 ألف درهم 
إماراتي، أما صاحب املركز الثالث فيحصل عىل 300 ألف 

درهم، وتمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم للمركز الرابع، و100 
ألف درهم للمركز الخامس.

ونذكر أن الربنامج عىل مدى دوراته السبع السابقة شهد مشاركة 185 شاعرا ممن بلغوا 
املراحل األخرية منذ موسم 2007 وإىل غاية الدورة السابعة عام 2017، وقد توزعت جنسيات 

الشعراء عىل مختلف األقطار العربية، فنجد ممن شاركوا 20 شاعراً من مرص، و18 من 
السعودية، ومثلها من العراق، و17 شاعرا من األردن، و15 من موريتانيا، و14 من سوريا، 

و12 من فلسطني، و11 من الجزائر. كما شهد الربنامج مشاركة 11 شاعرا من سلطنة ُعمان، 
و8 شعراء من اإلمارات، ومثلها من املغرب، إضافة إىل 7 شعراء من اليمن، و6 من تونس، 

و5 شعراء من السودان، و4 شعراء من لبنان، و3 من ليبيا، ختاما بشاعرين من الكويت، 
ومثلهما من البحرين، وشاعر واحد من كل من قطر، الهند، مايل، بوركينا فاسو.

وتوزع الفائزون باملراكز األوىل يف برنامج “أمري الشعراء” عىل جنسيات مختلفة، ففي املوسم 
األول كان املركز األول املتوج باللقب من نصيب الشاعر اإلماراتي عبدالكريم معتوق، أما 

املوسم الثاني فنال لقب أمري الشعراء سيدي ولد بمبا من موريتانيا، وكان اللقب يف املوسم 
الثالث سوريا حيث ناله الشاعر السوري حسن بعيتي، فيما آل لقب املوسم الرابع إىل 
الشاعر اليمني عبدالعزيز الزراعي. وتوج املرصي عالء جانب أمريا للشعراء يف املوسم 
الخامس من الربنامج، بينما كان لقبا الدورة السادسة والسابعة من نصيب السعودية، 

حيث نال الشاعر السعودي حيدر العبدالله لقب املوسم السادس، بينما ذهب لقب املوسم 
السابع إىل الشاعر السعودي إّياد الحكمي.

كتابة وتحرير : محمد مجدي

عى غرار رشكة أبل العاملية التي أنتجت هاتف املحمول الشهري “iPhone”، اختارت 
الكاتبة رشين راشد، اسم “iRead” للرتويج ملبادرٍة جديدة تشجُع الشباب عى 

القراءة، القت صدى بني رواد مواقع التواصل االجتماعي واملهتمني بالقراءة أيضاً.
أُطلِقَت فكرة “iRead” مطلع يوليو املايض، وتقوم عى »تسجيل مقاطع مصورة مع 
شخصياٍت ناجحة يف مجاالٍت مختلفة، يتحدثون فيها عن تجاربهم وذكرياتهم 
مع القراءة وأبرِز الكتب التي ساعدتهم عى تجاوز العقبات وتحقيق نجاحات يف 

حياتهم« تقول رشين راشد 
تضيف »بالنظر إىل اهتماماِت الشباب مؤخراً وجدنا أن غالبيتهم يقضون ساعاٍت 

طويلًة يف تصفح مواقع التواصل االجتماعي دون استفادٍة حقيقية من وقتهم، 
واملبادرة بمثابة رسالة لهم بأن نصَف ساعِة قراءٍة فقط يومياً ستغري حياتك”.

بدأت املبادرةُ الرتويج لنفسها، عرب نرش فيديو قصري مع الروائي الشاب أحمد 
مراد، مدةَ دقيقٍة وهو يمسك بأحد كتب سلسلة »الرجل املستحيل« ويتساءل 

عن سبب عدم انتشار روايات التشويق يف األوساط األدبية العربية مقارنًة 
بدول الغرب، رغم كرثة النزاعات والثورات التي يشهدها الرشق األوسط.

وستقدم “iRead” مقاطع مصورةً قصرية تُنرُش شهرياً عرب صفحة 
“Quotes Factory” لكاتٍب أو فنان تحت عنوان »قارئ الشهر« يتحدث 

خاللها عن الكتب التي يقرأها، وكيف ساهمت يف تغيري حياته، وما 
الكتُب التي يرشحها للجمهور، وما أهدافه، بحسب صاحبة املبادرة. 

الروائي أحمد مراد رَوّج للمبادرة عرب حسابه يف موقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك املكتظ بالشباب املهتمني بالقراءة، يقول إن فكرة 
املبادرة جذبته ألنها تقدم طريقًة جديدةً تشجُع الشباب عى القراءة 

التي تأثرت بشدٍة من انتشار أدواٍت كثريٍة تشغل عقول الشباب مثل 
التليفزيون واملوبايل ومواقع التواصل االجتماعي، يوتيوب وفيسبوك 

وتويرت.
تحاول املبادرة أن تُظهر للجمهور أن املشاهري من الكتاب واملخرجني 

واملمثلني لم يحققوا إنجازاتهم من فراغ، لكنهم سعوا لتطوير أنفسهم 
بالقراءة وتخصيص أوقاٍت يومية لها، يؤكد مراد، مضيفاً »طاملا سمعنا 

الشباب يردد كلماٍت مثل )iPad- iPhone- iTravel(، ملاذا ال يرددون أيضاً 
)iRead(؟ وتصبح القراءة عادةً وسلوكاً يف حياة املرصيني”.

وبحسب مؤرش القراءة العربي الذي أعدته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
بالرشاكة مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي يف إصدار عام 2016، تعُدّ مرص األعى يف 

معدل القراءة بني الدول العربني بـ63.85 ساعة سنوياً.
يشري صاحب »الفيل األزرق« إىل الحراك األدبي الكائن بني الشباب املرصي رغم 

الضغوط الحياتية واالقتصادية »كثريون ينتظرون الروايات الجديدة لكتَّابهم 
املفضلني، وآخرون ينتظرون تحويل الروايات إىل أفالم”.

“iRead” ليست املبادرة األوىل لشريين راشد، بهدف التشجيع عى القراءة، سبقها 
تأسيسها لصفحة “Quotes Factory” عرب موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، والتي 

تعُدّ منصًة لنرِش املؤلفات الجديدة، ونرش بعض املقاطع واالقتباسات الخاصة 
بأعمالها.

رُدّ فعل الشباب عى “iRead” كان رائعة، بحسب راشد، مشرية إىل ترحيب 
بعض املشاهري بالفكرة أيضاً، ورغبتهم بدعمها يف أي شكل.

إرساء عثمان، طالبة بكلية تربية الطفولة بجامعة القاهرة، أعجبت 
باملبادرة وشاركتها عرب حسابها يف فيسبوك »ما أعجبني أنها تعرفني 

عى الجانب اآلخر من الكاتب الذي أتابعه، ماذا يقرأ، ومن هم كتَّاُبُه 
املفضلون”.

تضيف »اهتم بالقراءة ألنها تعلمني وتفصلني عن العالم الخارجي 
والواقع والضغوط الحياتية والدراسية«. األمر الذي يشكُل هدفاً 

أساسياً ملبادرة شريين راشد، بحسب قولها »هديف أن تتعلم األجيال 
الجديدة االستفادة من أوقات فراغها وإثبات أن القراءة تقود 

اإلنسان للنجاح”.
غري أن رنا الجميعي، الصحفية بموقع مرصاوي، واملهتمة 

بالشؤون الثقافية، ترى أن املبادرة لم تلق الصدى الواسع بني 
أوساط املهتمني بالقراءة والثقافة حتى اآلن، آملًة أن 

تنجح يف جذب مزيد من الشباب نحو القراءة.
تتابع »انتشارها وتأثريها يتوقفان عى 

الشخصيات التي ستستضيفها، لكن يبدو 
أنها بدأت بطريقة جيدة يف لإلعالن عن 

نفسها باستضافتها الروائي الشاب أحمد 
مراد الذي لديه جمهوٌر واسٌع من القراء 

املرصيني”.

”I Read“ نصف ساعٍة ستغير حياتك«.. مبادرة«

» أمير الشعراء « يستعد النطالق موسمه الثامن
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    Provision نصوص

أَفْزَْعَت يِفْ الرِّْحلَِة املِْصَباَح.. َسْل نَْبَحْك 
كَْم صَاَر رِسُْب املَرَاَيا َيْشتَكِْي َذْبَحْك

أَْوَجْعَت -أَْيًضا- ُهُدْوَء النَّْهِر.. 
كَْيَف لَُه أَْن ال َيِضْيَق 

َوقَْد أَلْقَْمتَُه ِملَْحْك!
َورِصَْت تَرْكُُض يِفْ ُخرْسَاِن أَزِْمنٍَة 

َوِمْن ُحطَاِم ِبالٍد 
تَْبتَِغْي ِرْبَحْك

َيٍّة،  َوَمرَّ َدْهٌر ِبال ِجدِّ
َوَبَدْت َبرَاِزٌخ ال ُيَجاِرْي َحالَُها ُمزَْحْك

 ، َحتَّى تَقَوََّس ظَْهُر الَحرْشِ
فَانْكرََسَْت َعَصا املَُساِفِر، 
َواْبتَْعَت الُخطَى َسفَْحْك

فاَل املََحطَّاُت َحطَّْت َعنَْك أَْسئلًَة 
واَل ُحفَاُة املَنَايِفْ 

ُدْوا نَزَْحْك َضمَّ
َجى ِباالنِْتظَاِر َعىَل  أَثْقَلَْت صَْمَت الدُّ

َجْمِر الِغَياِب املَُدوِّْي، 
فَاْحرَتِْم ُجنَْحْك
لَْو كُنَْت أَْمَعنَْت 
يِفْ املِْيَعاِد ثَاِنَيًة 

كُنَْت اتََّضْحَت وَأَْورَثَْت املََدى لَْمَحْك
َعلَّقَْت يِفْ جْدْوِل التَّقِْوْيِم 

كُلَّ ِجَداٍر َيْهِدُم الَوقَْت.. 
َمْن َذا َيْبتَِنْي صُْبَحْك!

تََها  َسبَّاَبُة املُنْتََهى أَنَْهْت ُمِهمَّ
َوْيَح الَِّتْي فَقَأَْت َعْينَْيَك، َبْل َوْيَحْك

َما َضّ قَلْبَك، 
َواملَْعنَى ُيِحْيُط ِبِه يِفْ َساَعِة الَخْيِل، 

لَْو لَْم َيْحتَكِْر َضْبَحْك
ِمْن أَْجِل َذلَِك، كَوَّْمُت 

الِجَهاِت، 
َماَواُت،  َويِفْ َجْيِبْي السَّ

َما يِلْ ال أَرَى 
َسْبَحْك!

َخبَّأُت َعنَْك 
َاَط  الرسِّ

املُْستَِقْيَم، 
فَلَْم تَْسأَْل َعِن الَباِب.. 

َحاِوْل -أَوَّالً- فَتَْحْك
ِإىَل اللِّقَاِء.. 

انْتَِظرِْنْي ِعنَْد َخاِبَيٍة 
يِفْ َعْيِنَها َحائُط املَْبكَى َدٌم َيْضَحْك

ِإىَل اللِّقَاِء.. َوقَْد ال نَلْتَِقْي أََبًدا 
رِْب: َدْع قَلِْبْي َوُخْذ ُجرَْحْك َوَداَعُة الدَّ

٨-٤-٢٠١٧م 

أنا َجائٌع َيا رَّب.. أَْيَن َسنَاِبيِلْ 
أَرُْجْوَك.. أَْذَعرَِنْي الُوُجْوُد القَاِحُل

كَانَْت لََديَّ َسنَاِبٌل 
َيا رَّب:أَْيَن َسنَاِبيِلْ 
كَانَْت لََديَّ َسنَاِبُل

ا، وَأَْيًضا َخائٌف  أنا َجائٌع ِجدًّ
ا، َوِمْن َحْويِلْ َحِرْيٌق َهائُل ِجدًّ

/ َعىَل املََدائِن َوالقُرَى  َخْويِفْ َعيَلَّ
ِمْن َعاِبٍر ُهَو ُمْشتََهاَي النَّاِحُل

فَُهنَاَك َخرَْدلٌَة تَِطرْيُ، َوَغْيَمٌة 
تَنَْس ِبأَنَّ فَِمْي َحَماٌم زَاِجُل

َوالنَّْمُل َيْسُعُل يِفْ َحَشاَي.. َوِإنََّها 
لَكَِبرْيٌِة يِفْ أَْضلُِعْي تَتَنَاَسُل

َحتَّى الَخِرِيُْفُ أَتَى ِبَوْجٍه آََخٍر 
، َوَخاِذُل ُمتََمرٌِّد، َحتَّى الَخِرِيُْفُ

وَتََمرََّدْت َحتَّى الُحقُْوُل، فَلَْم َيُعْد
فَْجٌر َيلِْيُق ِبَحالَِها َوَمَهاِجُل

صَارَْت ُحقُْوَل َدٍم ِسالَل َجَماِجٍم 
لِْم.. َماَذا آكُُل!! أنا َجائٌع لِلسِّ

َجى قَلِْبْي؛ لِتَكرُْبَ فَْجأًَة  أَكََل الدُّ
َبْيِنْي َوَبنْيَ الِقْبلَتنَْيِ َمَشاكُِل

َسأَُجنُّ َيا َبْيَت الُهُدْوِء.. أََهالَِنْي 
َهَذا الَِّذْي ِمنُْه ُيَجنُّ الَعاِقُل

الِل.. ِحكَاَيِتْي  َسأَُجنُّ َيا رِسَْب الضَّ
ْمِس َواِضَحٌة، وَأَنَْت تَُجاِدُل كَالشَّ
وَتَُغالُِط الِحرَْماَن ِبالِحرَْماِن؛ كَْي 

َيرَتَاكََم الطَّاُعْوُن َوهو قََبائُل
َحاَولَْت ِإقْنَاِعْي.. فَِشلَْت.. ُوكُلُّ َمْن 

ِعْي َغرْيَ الَحِقْيقَِة، فَاِشُل  ال َيدَّ
.
.
.

َوقََف الَجِحْيِميُّْوَن: ِقْف يِفْ صَفِّنَا 
فََضِحكُْت.. أَْضَحكَِنْي الُوقُْوُف الَباِطُل

ال أَْستَِطْيُع، فَلَْيَس َيْحِملُِنْي املََدى 
ال أَْستَِطْيُع، واَل أَنَا َسأَُحاِوُل

ْيِد، ُمْذ  يِفْ الَبْحِر ال تُلْقَى ِشَباُك الصَّ
اِحُل َباَك، َعىَل الَجِمْيِع، السَّ ألْقَى الشِّ

، املَْوُت يِلْ َوْحِدْي ُهنَا  يِفْ الَحالَتنَْيِ
َوُهنَاَك يِلْ َوْحِدْي، كََما ُهَو َحاصُِل

فَلْتَقْطَُعْوا ُعنُِقْي.. أَِرْيُحوِْنْي اقْطَُعْوا 
ْيُف، َعاَش القَاِتُل  ُعنُِقْي.. َوَعاَش السَّ

.
.

.
َوطَِنْي رَِغْيُف الُخْبِز.. ِإنَْساِنيَِّتْي 

ِدْيِنْي، َوِقْيثَاِرْي ِإَماٌم َعاِدُل
أنا َجائٌع.. ال َشأَن يِلْ ِبَصالِتكُْم 

اِمُل َماُر الشَّ ُعْوِب ُهَو الدَّ ُجْوُع الشُّ

ِحنْيَ طَالَْت َشَوارُِب الَهْوِل ِفْعالً 
َهِذِه األَرُْض أَنْكَرَْت َمْن َدَحاَها

َيانَاُت كَثٌَّة.. تَوََّهتْنَا  َوالدَّ
ْد لَِحاَها فَانَْشَغلْنَا َولَْم نَُمسِّ

َواملََدى أَْشَعٌث ألَنَّ املَنَاَيا 
لَْم تَُدْر َحْوَل َمْن أََداُرْوا رََحاَها

الِم ُخطُوْطًا  كَْم َوَضْعنَا َعىَل السَّ
فََمَحاَها َحِقْيقًَة َمْن َمَحاَها

َيا تََجاِعْيَد َوْهِمنَا، َيا ُدُهْورًا 
تَتَفَانَى يِفْ لَْيلٍَة َوُضَحاَها

ِضْحكٌَة كُلَُّها الُحُرْوُب قَِدْيًما 
َوَحِدْيثًا.. َوكُلُّ َشْعٍب ُجَحاَها

اَدُة املََدى الكَْهِل!؟  أَْيَن ُسجَّ
َوْحِدْي أَيَُّها الَعالَُمْوَن 

َوْحِدْي َعلِْيُم
يِفْ َمكَاِنْي، 

َوُسْبَحِتْي يِفْ َيِد املَاِء، 
َحى ُسُجْوٌد كَلِْيُم َوَهَذا الضُّ

)ُسْورَُة الكَاِفُرْوَن( تَطُْرُق َباَبنْيِ 
َوَباِبْي رِسَاِطَي املُْستَِقْيُم

ال تَقُْولُْوا: انْطَلِْق َمَع الَهْوِل.. 
ِإنِّْي -طُْوَل َدْهِرْي- ِمَن املَنَاَيا َيِتْيُم

ُمطَْمنئٌّ لِِرْحلَِتْي.. 
َما ألَْبَعاِدْي َخِصْيٌم واَل لِقُْرِبْي َخِصْيُم

وَأَنَا يِفْ ِغنًَى َعِن الَهْرِج َواملَْرِج 
الَم يِفَّ ُمِقْيُم ألَنَّ السَّ

فَلَِماَذا -ِإَذْن- أَُغالُِط نَفيِْسْ 
َيانَاِت، َواملَُصىلَّ َسِقْيُم! ِبالدَّ

فَاْذَهُبْوا ِباْعِتقَاِدكُْم فَاْذَهُبْوا.. ال 
تَْشَغلُوِْنْي.. كُلُّ اْعِتقَاٍد أَِثْيُم
فَطُقُْويِسْ َغِرْيَبٌة، َواْغرِتَاِبْي 
َعْن رِصَاِع الفَنَاِء، رِسٌّ َعِظْيُم

أَتََخىلَّ َعِن الُوُجْوِد لَِيْبُدْو َعاِرًيا.. 
ِدْيُم َعْورَُة الُوُجْوِد السَّ

ِباْخِتَصاٍر َيا ُمنْتََهى ِباْخِتَصاٍر 
ال َيِعْي كُلَّ َما أَقُْوُل األَِدْيُم

لَْسُت أَْحتَاُج أُورَشلِْيَم.. 
واَل َمكَُّة تَْحتَاُجِنْي واَل أُورَشلِْيُم

ِقْبلَُة اللَِّه يِفْ ُضلُْوِعْي، َوَهَذا 
َخاِفِقْي َبْيتُُه الَجِدْيُد القَِدْيُم

* شاعر يمني

َدٌم 
َيْضَحْك 

ي*  د المهدِّ محمَّ
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Taare Zameen - 1.. »وتحسب أنك جرم صغير«

فيلم هندي درامي ُيناقش قضية صعوبات التََعلُّم، أُنتج عام 2007، 
يف أوىل تجارب  عامر خان اإلخراجية، وإن كان ذلك لم يمنع العمل 

أن يلقى تقييًما إيجابًيا هائالً َحد ترشحه من القائمني عىل السينما 
بالهند للتنافس ضمن قائمة أفضل فيلم أجنبي، كما نجح أيًضا 

يف احتالل املرتبة رقم 83 بقائمة IMDb ألفضل 250 فيلًما بتاريخ 
السينما.

تدور أحداث الفيلم حول إيشان وهو طفل بالثامنة من عمره ُيعاني 
من صعوبات بالتعلُّم تجعل ُمعلميه ُيقللون من قدراته، األمر الذي 

يضطر والده إللحاقه بمدرسة داخلية لألطفال ذوى اإلمكانيات 
املحدودة. وهناك يرفض إيشان االختالط بينما ُيسيطر عليه شعور 

طاغ بالوحدة والنَبذ، لكن كل ذلك ال يلبث أن يتغري حني يدخل حياته 
ُمَعلِّم الرسم الذي رُسعان ما يكتشف موهبته الكامنة وعبقريته بالرسم.

No One Killed Jessica - 2.. إلى متى سنظل نعاني من نفوذ الفاسدين؟

فيلم درامي ينتمي لعالم التشويق والجريمة، صدر يف 2011، أحداثه مقتبسة عن 
قصة حقيقية جرت عام 1999، تعكس الفساد السيايس واملُجتمعي، حيث 

يحكي العمل قصة جيسيكا، الفتاة التي كانت تعمل عارضًة 
لألزياء بجانب عملها نادلة يف املساء.

ويف إحدى الليايل يأتي إىل الحانة ابن سيايس معروف 
يطلب بعض األشياء لكنها تُخربه أنها قد نفدت فال 

ُيصدقها، ورسعان ما يتطور الوضع فُيطلق عليها 
الرصاص عىل املأل، ورغم وجود شهود فإنه ُيحكم عليه 

بالرباءة، إال أن أخت الضحية ال تستسلم، فتلجأ 
لصحافية ال تلبث أن تُعيد القضية إىل السطح.

The Lunchbox - 3.. من َرحم اليأس يأتي األمل

فيلم درامي رومانيس اختاره مهرجان كان السينمائي 2013 
للتنافس عىل جائزة الكامريا الذهبية، بجانب مشاركته بمهرجان 

تورنتو السينمائي الدويل وترشحه لـ»لبافت« بوصفه أفضل 
فيلم بلغة أجنبية. تدور أحداث العمل بمدينة مومباي، والتي 

فيها تنترش فكرة الــ»داباواال « وهو نظام هدفه توصيل علب 
الطعام من األرَُس لذويهم بالعمل ثم إعادتها للمنزل مرة أخرى. 

أما بطلة الفيلم فهي إيال التي تشعر أن عالقتها بزوجها قد 
شابها بعض الفتور ما يجعلها تُريد إعادة الشغف لها، فتفعل 

ذلك من خالل إرسال وجبات طعام لزوجها ُمذيلَة كل وجبة برسالة 
تُبث له بها مشاعرها ومخاوفها.

وبسبب خطأ غري مقصود تصل الرسائل ملوظف أرمل ُيعاني من الوحدة، 
األمر الذي يجعل الخطابات تضغط عىل جراحه، وألن ما ِمن أحد ُيشاطره أقداره، 

ُيقرر أن يراسل الزوجة رًدا عىل رسائلها، لتنشأ بينهما عالقة إنسانية يسعى كل 
منهما من خاللها للتغلَّب عىل وحدته وإيجاد رشيك يمنحه األمل بأن الحياة لم تتوقف عند هذا الَحد وأن هناك َغًدا يستحق أن 

ُيعاش.

PK - 4.. استفت قلبك ولو أفتوك

م يف إطار من  فيلم درامي صدر عام 2014، وهو عمل فانتازي قُدِّ
الكوميديا، وبالرغم من قصته البسيطة واملرحة فإنه ناقش قضية 

شائكة تتعلَّق بالدين الذي يولد عليه كل منا، فيعتنقه بالفطرة ناسًيا 
البحث عن إجابات أسئلة عىل بساطتها لكن البعض ال يملكون لها 

إجابات.
تدور أحداث الفيلم حول زائر من الفضاء يأتي لألرض لالستكشاف، 

لكنه رسعان ما يتعرض للرسقة فيعجز عن الرجوع لسفينته األم 
ويصبح عليه التَكيُّف والحياة عىل األرض، وألن البطل فطرته ما 

زالت سليمة وبريئة؛ تتولّد داخله الكثري من األسئلة حول الله، فيظل 
يستكشف الديانات املُختلفة بينما يعرتض طريقه الكثري من املُتاجرين بالدين.

جدير بالذكر، أن الفيلم ُمنع من العرض بالهند بسبب اعتقاد الجهات الرقابية أنه ُيقلل من شأن األديان -غري السماوية- املنترشة 
بالهند، لكن ذلك لم يمنع العمل من أن ينجح ويذيع صيته بكل البلدان التي ُعرض بها حتى أنه حقق إيرادات بلغت _مليون 

دوالر من أصل ميزانية لم تتجاوز 14 مليون.

Court -5.. متفائٌل َمن انتظر العدالة من القضاة

فيلم درامي إنتاج 2015، نجح يف حصد  تقييمات إيجابية من 
العديد من النقاد، وعىل عكس املعروف عن األفالم التي تدور 

حول املحاكمات يف كونها تتضمن خطًبا نارية، وحجًجا 
عبقرية، باإلضافة إىل مفاجآت مثرية، إال أن كل ذلك لم ُيقدمه 

الفيلم، وعىل ذلك ظل تجربًة ناجحًة تلقى االهتمام.
ذلك ألن صناعه حرصوا من خالله عىل استعراض أحوال 

القضاء والقوانني باملجتمع الهندي بواقعيته وروتينه وبدائيته، 

CINEMA سينما

أفالم أنتجتها الســينما 
الهنديــة تناقش قضايا جادة

بعيًدا عــن الرقص والخيال الجامح..

كتابة وتحرير : ياسمين عادل فؤاد

ـــة  ـــة ومليئ ـــص طويل ـــا ذات قص ـــة أن أفالمه ـــينما الهندي ـــن الس ـــبق ع ـــاع مس ـــة انطب ثم
بالرقـــص أو امليلودرامـــا املُبالـــغ فيهـــا، والتـــي ال تتناســـب بالـــرضورة مـــع األحـــداث 
التـــي تـــدور داخـــل العمـــل، ُربمـــا نتـــج ذلـــك بســـبب اإلنتاجـــات الهنديـــة القديمـــة 
ـــح  ـــون َمن ـــا يرفض ـــاهدين ربم ـــن املش ـــري م ـــل الكث ـــا جع ـــو م ـــا، وه ـــا عليه ـــي تََربَّين الت

ـــر. ـــذا العم ـــد كل ه ـــرى بع ـــة أخ ـــة فرص ـــينما الهندي الس
لكـــن مـــا قـــد ال يعرفـــه البعـــض أن ســـينما »بوليـــوود« صـــارت تُقـــدم أفالًمـــا جـــادة 
ــل  ــا تفعـ ــم أنهـ ــا، واألهـ ــوء عليهـ ــليط الضـ ــتحق تسـ ــا تسـ ــش قضايـ ــة، تناقـ ومهمـ
ـــي  ـــالم الت ـــك األف ـــن تل ـــتعرض 10 م ـــر سنس ـــذا التقري ـــع. يف ه ـــَريف وممت ـــكل ِح ـــك بش ذل

نجحـــت يف كَـــر الصـــورة النمطيـــة لســـينما »بوليـــود« الراقصـــة.
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من خالل تناول قصة ُمغني شعبي عجوز اتهم بأن واحدة من 
أغنياته تسببت يف انتحار أحد العمال، ما يودي به للمحاكمة 
وبقدر عبثية القضية إال أن القوانني الجافة وعقليات القضاة 

املُغلقة تجعل مسألة إثبات براءة املتهم أمرًا صعًبا، لنشهد عىل 
مدار األحداث رحلة يقطعها البطل ومحاميه من أجل إثبات 

الحقيقة.

Dum Laga Ke Haisha - 6.. مع أم ضد الزواج التقليدي؟

فيلم كوميدي رومانيس أُنتج يف 2015، يتناول العادات 
املُجتمعية بالهند فيما يتعلق بالزواج داخل الطبقات 

املتوسطة، تدور أحداث الفيلم بأول التسعينيات وتحكي 
عن بريم صاحب أحد محالت بيع الكاسيت، والذي 

ترغب عائلته يف تزويجه من فتاة بعينها.
ورغم كونه ينفر منها ألنه ال يرى فيها مواصفات فتاة 

أحالمه، ما يجعله يرفض تلك الزيجة، إال أن أهله 
ُيرصون عىل أن يتغاىض عن الشكليات ُمقابل فارق 

التعليم الذي يُصب بصالح الفتاة، وبالفعل تتم الزيجة، 
لكنها ال تسري عىل ما ُيرام بسبب املسافة التي يضعها 

البطل بينه وبني زوجته وال يستطيع أي منهما تجاوزها 
رغم محاوالت الزوجة املُستميتة وصربها، إىل أن الحياة تشاء أن 

تضعهم أمام تحد ما، فهل تنقلب املوازين وتتحسن عالقتهما بسببه؟ أم 
تظل القلوب عىل حالها؟

Dangal -7.. ولكم في اإلصرار حياة

فيلم درامي يحتل املرتبة رقم 80 بقائمة  أُنتج عام 2016 وهو ُمقتبس عن قصة حقيقية تدور حول أب كان يف شبابه بطالً محلًيا 
باملصارعة إال أن ضيق الّعيش يضطره لاللتحاق بوظيفة اعتيادية وترك حلمه بأنه يصبح بطالً عاملًيا، من أجل إعالة أرسته، األمر 

الذي يجعله ُيقرر أن يصبح ابنه ُمستقبالً بطالً يفوز يوًما بامليدالية الذهبية لصالح الهند.
ما لم يحسب الرجل حسابه كان أن ُينجب أربعة من اإلناث، وحني يظن أن 

الحلم قد فات، ُيفاجأ بموهبة اثنتني من بناته، فُيقرر 
أن يستثمر بهما حلمه، لكنه يفعل ذلك بشكل 

ُمبالغ فيه يضغط عىل األرسة ككل، حتى 
يكاد يفقد محبته بقلوبهن من فرط 

قسوة التدريبات، خاصًة حني تُقاِبل 
البلدة ذلك الَحدث بالسخرية 
وإهانة الفتيات، لكن مع الوقت 

واإلرصار ُيكلَّل مشوار بناته 
بالنجاح فعاًل وتصبح 

قصتهن جديرة بالَحكي.

Pink -8.. نساء لم ُيحبهن العالم

نشأنا صغارًا عىل أفالم النجم أميتاب باتشان، نشاهده ُيكيل لهذا الرضبات وُينقذ 
هؤالء بينما تقع بحبه الفتيات، ومثلما نضجنا نضج هو، ليأتي هذا 

العمل عىل قائمة أفضل ما قدمه أميتاب باتشان بتاريخه الفني، 
والذي يتناول قصة تعكس وجًها مريرًا آخر من وجوه الهند، 
حيث العنف ضد املرأة واتهام املجتمع الجاهز لها دوًما بأنها 

سبب كل املشكالت.
تدور أحداث الفيلم  حول ثالث فتيات تتعرضن للتحرُّش 

ومحاولة اغتصاب، وأثناء دفاعهن عن أنفسهن ينتج حادث 
ما يتسبب بتهديدهن بالسجن، وبالرغم من أنهم فعلن ذلك 
رد فعل وحماية لرشفهن، فإن ذلك ال يمنع املجتمع والقضاء 
من أن يراهن ُمجرمات يستحقنَّ العقاب، ليدينهن القضاء، 
قبل أن يتبنى قضيتهن ُمحام كبري ُيقرر الدفاع عنهن وعن 

حقهن بالحياة.

Hindi Medium -9.. مأساة أم كوميديا سوداء؟

قد ُيالحظ البعض أن مشاكل املجتمع الهندي تتشابه إىل حٍد ما مع مشاكل مجتمعاتنا العربية، كذلك تتشابه بالعراقيل واألفكار، 
حسنًا هذا الفيلم يؤكد ذلك؛ إذ يعكس محاوالت اآلباء املُستميتة إللحاق أطفالهم بمدارس يتوقعون أن بها صالح أوالدهم وأنها 

تضمن لهم ُمستقبالً أفضل، واألهم أنه ُيسلط الضوء عىل صعوبة االلتحاق بتلك املدارس واملقابالت والرشوط الصارمة واملُجحفة 
التي ُيقابلها أولياء األمور.

صدر يف 2017، وهو فيلم درامي ينتمي للكوميديا السوداء، يحكي عن أب ثري لكنه لم يحصل عىل التعليم العايل بجانب كونه ال 
ُيجيد التحدث باإلنجليزية، أما زوجته فتعليمها متوسط أيًضا وإن كانت تتحدث اإلنجليزية بعض اليشء، وهناك ابنتهما الطفلة 
ذات الخمس سنوات والتي يرغبان يف إدخالها ملدرسة معروف عنها أنها من أفضل املدارس بالبلدة. لنشاهد عىل مدار األحداث ما 

ُيعانيه البطالن أثناء محاوالتهما الضارية ألن تنطبق عليهما رشوط املدرسة مهما كلفهما األمر من تغيري جذري بحياة األرسة.

Padman -10.. فيلم عن الفوط الصحية تكسر إيراداته حاجز 
المليار دوالر

Padman هو أحدث فيلم بهذه القائمة فهو إنتاج هذا العام، 
ويناقش العمل قضية اجتماعية وإنسانية هامة، من 

خالل استعراض السرية الذاتية للناشط أروناشالم 
موروجانانثام، الذي الحظ معاناة النساء 
بفرتة الدورة الشهرية، ما دفعه البتكار 

ماكينة تُمكنه من اخرتاع فوط صحية 
زهيدة الثمن من أجل توزيعها عىل 

النساء الفقريات بالقرى واألحياء 
الشعبية، الغريب أنه وبالرغم من 
نُبل موقفه وأهمية القضية التي 

يخدمها، إال أن املجتمع حوله لم يمد له يد 
العون بما فيه زوجته.

CINEMA سينما
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    Criticism Literary نقد

الناقد وعالمه بين رف 
الكتب

يتناول الناقد األردني إبراهيم خليل يف كتابه 
»الناقد وعامله«، الصادر حديثا عن دار أمواج 

للنرش والتوزيع يف عّمان التجربة النقدية 
لثالثة نقاد عرب هم: إحسان عباس، جربا 

إبراهيم جربا، ويوسف اليوسف.
جاء يف كلمة غالف الكتاب »ثالثة نقََدٌة 

ال يخلو كّل واحد منهم من االعتماد عىل 
الذائقة الجمالية، وااللتفات، بعني االهتمام، 

إىل الشكل، والِبنية، وتغلب عليهم جميعا 
النزعة الشعرية يف النقد، وإن كانت لديهم 

اهتمامات أقّل بنقد الرواية، والقّصة.
ويؤكد املؤلف أن هؤالء النقّاد الثالثة يقتفون آثار 

النقاد الغربّيني يف دراساتهم للشعر، القديم منه، والحديث، الحر منه، وغري 
الحر، وقد تكررت لديهم أسماء مثل: يونغ، وإليوت، وفرويد، وجيمس فريزر، وأزرا 

باوند، والكنَدّي نورثروب فراي، وغريهم.. واستخدموا، أيضا، مصطلحات مقتَبسة من 
النقد الغربي، كاملعادل املوضوعي، واملونتاج، والتوازي، والَوحدة، والذروة، والرؤيا، 

وغري ذلك من مصطلحات درج تداولها يف النقد الحديث مما يسوغ جمعهم ثالثتهم يف 
هذا الكتاب.

مراجعات في الثقافة العربية
يورد األكاديمي التونيس عبد السالم املسّدي يف كتابه »مراجعات يف الثقافة 

العربية«، الصادر حديثا عن املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات يف الدوحة، 
تأمالت موزعة عىل تسعة فصول محاورها الثقافة يف مفهومها الشامل املقومات 

الحضارية كلها التي تؤسس عليها حياة املجتمع اإلنساني ونهضته.
يتحدث املسدي يف الكتاب عن »يشء ما« يف الثقافة العربية جعل التمييز بني الذات 

والصفة أمرا صعبا جدا، ويسأل إن كان من الحصافة أن ننعت الثقافة بأنها عربية 
كما لو أننا حددنا لها جنسيتها باملعنى الذي تحمله بطاقات الهوية وجوازات 

األسفار، ويرى املثقف العربي محارصا مأزوما وأزمته غائرة، ووفقا له، لنئ كان 
اإلدراك سالحا بيد اإلنسان عىل الكون فإنه ينقلب إىل سالح بيد الكون عىل اإلنسان.

ويجد الباحث أن األدق الحديث عن الثقافات البرشية ال الثقافة اإلنسانية، وكان 
االجتهاد قبل حوادث الربيع العربي امللجأ 

اآلمن الستقرار الوئام بني السياستني املدنية 
والرشعية، وكان السؤال: هل نرضخ التاريخ إىل 
النص أم نطّوع القياس وفقا إلمالءات التاريخ؟

وعندما انتفض بعض العرب، أمس كل يشء 
يف السياسة »ال يتحدد إال بمسافته من الدين 

يف تقاذف قيّص بني االحتضان املذهبي والرفض 
األيديولوجي، وبات الخطاب حول السياسة 

والدين ال ُيصاغ إال من خالل إحدى الدائرتني: إما 
دائرة الدين وإما دائرة السياسة، وغدا كاملتعذر 

أن ُيصاغ خطاٌب وُيصغى إليه من خارج الدائرتني 
بمرجعية فكرية خالصة”.

أوهام األصالة
يكشف الكاتب املرصي يرسي مصطفى، 

يف كتابه »أوهام األصالة«، الصادر مؤخرا 
عن الهيئة العامة للكتاب، خطأ التصورات 

الدارجة عما ُيسمى »الخصوصية الثقافية« 
وتناقضها مع املبادئ العاملية لحقوق 

اإلنسان.
يرتكز الكتاب عىل فكرة رئيسة هي نقد مزاعم 

األصالة التي يسعي أنصار فكرة النسبية 
الثقافية، أو تعبريها األكرث بريقا 

الخصوصية الثقافية، إىل ترويجها 
بزعم الدفاع عن األصيل والثابت 

يف ثقافات يريدون احتكار تمثيلها 
والحديث باسمها.

ويرى مصطفى أن الخصوصية ال تعني النسبية، سواء من الناحية 
اللغوية أو املفاهيمية، وأن استخدامات الخصوصية الثقافية كمرادف للنسبية 

من األمور الشائعة، خصوصا يف اللغة العربية، وسواء استخدمت النسبية 
أو الخصوصية، فإن كال املصطلحني يعني أن ثمة حدا ثقافيا يفصل املجال 

الثقايف والقيمي املحيل عن مثيله العاملي، خصوصا الغربي. وكل ترجمة لسرية 
أبي حيان تأتينا بها املصادر األمهات فإنما هي نص لغوي ال يفيد أن نقرأه إال 

بعدسات املجهر السيميائي حيث للدوال مدلوالت، وللمدلوالت مدلوالت أخرُى 
هي من الثاوي وراء النص وُيستنبط مما وراء اللغة إلجالء املسكوت عنه.

سرديات األسالف
يسعى أبوشهاب يف الكتاب، الصادر عن املؤسسة العربية للدراسات 
والنرش يف بريوت، إىل اختبار رسدية الشتات الفلسطيني عرب نظرية 
الخطاب ما بعد الكولونيايل، املعنية تحديدا بنماذج من االرتحاالت 

الثقافية، وارتباطها بالقيم االستعمارية، ومنها األشد رشاسة 
النموذج االستيطاني الكولونيايل الصهيوني. ويوظف املؤلف نماذج 
الشتات ومفاهيمه، كما أنساقه الرسدية، وتمثيالته من أجل اإلجابة 

عن فرضيات بحثية، تتحدد بمدى تحقق خطاب خاص بالشتات 
الفلسطيني وتوفره عىل مستوى املتخّيل الرسدي، مع الدعوة إىل 

تفعيل التوجهات الخطابية حيث تتولد جملة من اإلشكاليات التي 
تتعلق بمدى تحقق رسدية خاصة بالشتات، فضال عن مدى تعالُق 

هذه الرسدية باملايض واالرتهان له؛ متسائال عما إذا كانت توجد رؤية 
تتجه إىل املستقبل أم ال أفق للخالص من هذا الشتات نظرا إىل غياب 

مرشوع وطني للتحرر؟
يتكون الكتاب من مقدمة ومدخل وأربعة فصول، ويتساءل املؤلف 

يف املقدمة، أيضا، عن كيفية حضور فلسطني يف رواية الشتات؟ 
وما مدى مطابقة فلسطني املتخيلة مع الواقع؟ وكيف تعرّب الرواية 
الفلسطينية عن إشكاليات الشتات؟ وكيف تصوغ الرواية منظور 

األجيال من أجل بناء نموذج وعي متسلسل أو عمودي لتوريث 
منظومة الشتات من قبل األسالف إىل األحفاد؟ وما منظور كل 

منهما لهذا املعطى؟ وأخريا، ما أثر الشتات عىل البنية الشعورية 
للفلسطيني من حيث االستجابة ألثر الصدمة التي شاعت يف 

دراسات الخطاب الكولونيايل، فضال عن تحوالت الشتات، وضغطه 
عىل بنية الشخصية الفلسطينية؟ 

وال ينفي أبوشهاب أن ثمة عوامل شخصية تتصل بإشكالية أن 
تكون فلسطينيا من حيث الكمون يف عوالم الشتات التي ال تقدم 

سوى الهامش، ما يجعل الفلسطيني مضطرا إىل بذل أقىص 
طاقاته لينال االعرتاف بحضوره إنسانيا وثقافيا، فما وجود 

أي فلسطيني يف أوطان الشتات إال نموذج للطارئ، ولهذا 
ينبغي أن يتقبل أن يكون متواريا يف الظل كي ال يزعج اآلخرين 
بحضوره، فالفلسطيني ال حق له يف وطنه األم كونه ينتمي إىل 

الشتات، وال حق له يف أوطان الشتات، كونه ينتمي إىل فلسطني.
ينطلق الفصل األول من محاولة اكتناه مفهومي املنفى والشتات، 

واالشرتاطات والحدود املفاهيمية، ال سيما أن معظم الدراسات 
تتمحور حول مفهوم املنفى بمعزل عن الوعي العميق للشتات 

بوصف األخري حالة جمعية معقدة تتعاىل عىل التوصيف الفردي 
املقترص عىل النخب.

ويتتبع الفصل الثاني مفهوم الشتات الفلسطيني، واملواصفات 
االشرتاطية، ويشمل األنساق والتمظهرات النصية التي ينطوي 

عليها الشتات خطابيا من حيث الوعي، وأثر الصدمة، والهجنة، 
والهوية، والتشتيت، واإلزاحة، والذاكرة، واللغة؛ باحثا يف بعض 

مالمح تشكل خطاب حول الشتات الفلسطيني بشكل عام. أما 
الفصل الثالث فقد آثر املؤلف تخصيصه لتكوين التمثيالت النصية 

الكامنة يف األدب الفلسطيني عرب نماذج محددة، كما بحث يف محور 
آخر رسدية الشتات الفلسطيني من خالل رواية األسالف، ويعني 

بهم إميل حبيبي، وغسان كنفاني، وجربا إبراهيم جربا بهدف رصد 
الوعي بالشتات، وقياس تحوالته يف الرواية الفلسطينية للوقوف 

عىل بعض الفروقات يف املنظور بني كتابة األسالف واألحفاد.

ما بعد الكولونيالي
سعى أبوشهاب، يف الفصل الرابع، الذي ُيعّد مركز الكتاب ومتنه، إىل 
اكتناه الشتات الفلسطيني عرب املنظور ما بعد الكولونيايل، فجاءت 

عناوينه 
يف سياق 

التكوينات الخطابية للشتات 
يف عدد من الروايات التي 
تنتمي إىل طيف الشتات 

الفلسطيني باختالف 
تموجاته، وهي: “املرياث” 

لسحر خليفة، و”امرأة 
للفصول الخمسة” لليىل 
األطرش، و”طيور الحذر” 

إلبراهيم نرصالله، و”حليب 
التني” و”خلسة يف كوبنهاجن” 

لسامية عيس، 
و”الطنطورية” لرضوى 

عاشور، و”السيدة من تل 
أبيب” و”مصائر” لربعي املدهون، 

و”قبل أن تنام امللكة” لحزامة حبايب، و”بينما ينام العالم” 
لسوزان أبوالهوى، و”غريب النهر” لجمال ناجي، و”6000 ميل” 

ملحمد مهيب جرب، و”مجانني بيت لحم” ألسامة العيسة، و”موفيوال” 

لتيسري خلف.
كما ُعني الفصل األخري بتقديم أسئلة 

تتعلق بفلسطني وحضورها يف الدراسات 
ما بعد الكولونيالية، بالتجاور مع البحث 

يف فرضيات الشتات من خالل املنظور 
الكولونيايل عرب توصيفات إدوارد سعيد، 

وهومي بابا، وباتريك وليامز وآنيا بال، 
وغريهم.

ثالثة توجهات قام عليها اختبار رامي 
أبوشهاب لتحقق الشتات الفلسطيني يف 

املتخيل الرسدي العربي الفلسطيني هي: 
الوقوف عىل الشتات ضمن األُطر املعرفية، 

واختبار الشتات من حيث االشرتاطات 
النصية واملعرفية ضمن سياقات املقاربة ما 
بعد الكولونيالية، والبحث يف مجموعة من 
الروايات التي صدرت قُبيل توقيع اتفاقية 

أوسلو، بوصفها مفصال حاسما يف تشكيل 
منظور جديد تجاه الشتات، أو الكتابة 

الشتاتية التي تُناط باألحفاد.
وهكذا يبدو الكتاب يف أطروحته معنيا بشكل 

منهجي بتتبع أثر اقتالع الفلسطيني من 
أرضه، حيث بات عالقا يف عنارص 

شديدة التعقيد، وهي الزمان واملكان 
واللغة والذاكرة، من جهة، واقتالع 

الذات الفلسطينية من الفلسطيني من 
جهة أخرى.

من األسالف إلى األحفاد
الشتات في المتخيل السردي العربي

يسرى الجنابي

يتساءل الناقد الفلسطيني رامي أبوشهاب يف مقدمة كتابه “يف املمر األخري: رسدية 
الشتات الفلسطيني” “هل ثمة أمل يف أن ينتهي الشعب الفلسطيني إىل وطن؟ أم 

سوف يبقى تائها يف ‘غرف’ جربا إبراهيم جربا األخرى، أم سوف يتحول إىل ‘متشائل’ 
إيميل حبيبي، أم يف يوم ما سوف يدق جدران الخزان؟ ويف التساؤل األخري إشارة إىل 
الفلسطينيني الثالثة يف رواية غسان كنفاني ‘رجال يف الشمس’، الذين يختنقون من 

شدة الحر داخل خزان ضخم فارغ لسيارة نقل مياه قديمة )صهريج(، أثناء توقفها 
يف نقطة الحدود الكويتية العراقية، وكانوا يأملون أن يوصلهم املهرّب إىل الكويت 

ليحصلوا عى عمل”.

الناقد 
رامي أبوشهاب 

يتساءل في كتابه عن 
 كيفية حضور فلسطين

 في رواية الشتات وما مدى 
مطابقة صورتها 
المتخيلة مع 

الواقع
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فنان يمني
يزرع الجمال في حقول الحرب

لم تكن الحرب املشتعلة يف اليمن منذ حوايل أربع سنوات، عائقا أمام الفنان اليمني التشكيي ردفان املحمدي ملواصلة طموحاته وأهدافه الفنية التي تمزج الحياة بالجمال، رغم تعاسة 
الرصاع وأوجاع الحروب.

ظل املحمدي )32 عاما( مكافحا يف سبيل الفن والجمال ويف طريق صنع الحياة، بعيدا عن صناع املأساة والحروب.
ويقول املحمدي، الذي يعترب من أبرز الفنانني التشكيليني يف اليمن، إنه »يف حالة الرخاء يتمنى اإلنسان أن يموت، لكي يدخل الجنة، ويعيش أفضل مما هو عليه اآلن، طمعا بالعيش كل 

الحياة بأفضل حاالتها«، لكن حني يأتي املوت من خالل الحرب تتشبث الناس بالحياة عى قدر مما تستطيع.
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    ART تشكيل

املحمدي يعمل رئيسا ملجلس إدارة املنتدى العربي 
للفنون يف العاصمة صنعاء، ويقيم العديد من األنشطة 

الفنية ويمارس الفنون بشكل متكرر، مع تدريب 
العديد من الفنانني عىل صنع الجمال واإلبداع رغم 

ظروف الحرب.
ويضيف »الفن حياة، ولهذا يزدهر الفن يف اليمن، 

ويعيش لحظاته يف أوساط املجتمع، إثباتا للجميع 
أننا نستطيع العيش بفرح وسعادة رغما عن تجار 

الحروب«.
وقال »أحببنا إيصال رسائل الحب والسالم من خالل 

اإلبداعات التي أثرتها أيادي أعضاء وطالب املنتدى 
العربي للفنون«.

ويشري إىل أن املنتدى قدم مؤخرا الكثري من الفعاليات 
والدورات يف أغلب املجاالت اإلبداعية الستقطاب 

املتعطشني لذلك، وتنوير املجتمع بأهمية الفن ودوره 
يف تنمية األذواق الفنية.

ويشعر املحمدي بفخر كبري لنشاطه الفني الدائم، 
رغم أوضاع بالده الصعبة، ويقول إنه قام باملشاركة يف 

املعارض الدولية يف العاصمة املرصية القاهرة مع بعض 
فناني املنتدى العربي للفنون، كملتقى املبدعني الدويل 

الثامن والتاسع، وملتقى »بصمات« الثالث عرش 
وحتى السادس عرش، والذي يقام مرتني يف السنة.

وتابع »لقد أقمنا أيضا مسابقة عربية للوحات 
الصغرية يف العام 2017، وشاركت فيها تسع دول 

عربية، وحاليا أقمنا مسابقة محلية تقديرا ملسرية 
الفنان اليمني الراحل فؤاد الفتيح، باإلضافة إىل 

املشاركة، يف مهرجان فني سابق، وقبل ذلك إقامة 
مهرجان عادت مبيعاته إلحدى الجمعيات التي تهتم 

اليمن«.باملعوقني يف 
واشرتك املحمدي خالل 

فرتة الحرب بالعديد من 
املعارض، من أهمها 

بينايل بكني الصيني 
الدويل السابع للفنون 

يف العام 2017، 
وملتقى املبدعني 

الدويل التاسع، 
والذي حصل فيه 

عىل الجائزة األوىل 
عربيا، والعديد من 

املعارض األخرى، مع 
تقديمه بعض الدورات 

التدريبية.
ويف ما يتعلق 

بتأثريات 
الحرب 
عىل 

الصعيد الفني يف اليمن، يقول إن الحرب أثرت سلبا 
وإيجابا، فهناك بعض الفنانني استجابوا للظروف 

واإلحباطات واعتزلوا الفن، يف حني اتجه البعض اآلخر 
للخروج من قوقعته ونشط من خالل وسائل التواصل 

االجتماعي، ما عزز لديه مصدر دخل جيد وعالقة 
واسعة النطاق باملعارض العربية.

ولفت إىل أنه يف ظل الحرب، تغريت أساليب الفنانني، 
والكثري اتجه للمدارس الرسيالية والرمزية والواقعية 

التشخيصية، للتعبري عن قبح الحرب وأثرها عىل 
املجتمع أرضا وإنسانا.

وحول لوحاته التي شهدت رواجا كبريا، قال إن »لوحة 
اليمن السعيد« القت رواجا هائال، كونها تتحدث عن 
كارثة الحرب يف اليمن، وهي تصور رجال مسنا تجاوز 
املئة عام وهو يحدق من الشباك يف الدمار الذي لحق 

باليمن.
وأوضح، »هي لوحة مزجت بني الحزن والتحدي، بني 
التساؤل واالستغراب…اختلطت بعينيه العديد من 
املشاعر، فكان للوحة أثر كبري عىل املجتمع اليمني، 

واشتهرت بشكل كبري يف وسائل التواصل االجتماعي 
وتناقلتها الكثري من الصحف والقنوات«. وقد جلبت 
هذه اللوحة الشهرية فوزا كبريا للمحمدي، الذي تم 

اختياره كأفضل فنان تشكييل عربي يف مسابقة أقيمت 
يف لندن عام 2016، وشارك باللوحة ذاتها يف بينايل 

بكني الدويل للفنون يف الصني، وتم اقتناء عمله يف 
متحف الفن الوطني الصيني.

ومن بني اللوحات التي قام برسمها، فتاة تلبس الزي 
الصنعاني التقليدي املسمى يمنيا بـ»الستارة« 

وخلفها منظر جميل إلحدى قرى صنعاء، وقد هدفت 
هذه اللوحة إىل إظهار الرتاث اليمني والطبيعة اليمنية 

الجميلة.
وعىل الرغم من الصعوبات التي قد تواجه الكثري 
من الفنانني، خصوصا اليمنيني، يشعر املحمدي 

بأمل كبري يف املستقبل، ويعلن أنه سيقوم بفتح فرع 
للمنتدى يف القاهرة، ليكون حلقة وصل بني الفنان 

اليمني والفنان املرصي والعربي، كون الحركة يف مرص 
متقدمة ومحور تواصل بني الفنانني العرب.

وحول مساهماته املستقبلية، يقول إنه »سيشارك 
يف ملتقى دويل يف األردن سيقام الشهر املقبل، تنظمه 

جمعية البلقاء للفنون هناك«.
ويطمح املحمدي إىل أن يتحقق يف اليمن االهتمام 

بالفنون، من قبل كل القطاعات سواء الدولة أو رجال 
األعمال.

وأردف »ليس هذا االهتمام مرشوطا بأن يكون دعما 
فقط للفنان، وإنما االستثمار يف الفن، كون ذلك 

يحقق أرباحا أيضا«. وأوضح يف هذا السياق 
»عندما تقدم ثقافة وترفيها، ويقابلها ربح مادي، 

أليست تجارة رابحة ماديا ونفسيا؟«.
ويقول “ال بد أن يكون يف اليمن العديد من 

املسارح الخاصة ودور السينما، وترافق ذلك 
توعية املجتمع بأهمية الفنون”، مضيفا 

“من يقرر االستثمار يف الفن، لن يندم أبدا، 
خصوصا أن اليمن أرض خصبة لذلك«.

وحول الرسالة التي يوجهها للفنان اليمني، يقول 
»أقول له انطلق…دعك من املحبطات والتوكل عىل 

اآلخر…كن أنت سيد نفسك، فأنت لديك مساحة 
واسعة يف هذا الكون ويف قلوب الناس…

اجعل من فنك بصمة يف قلوب الكثري، ومثمرة عىل 
الواقع…حتما ستصل بالفن إىل أعىل املراتب، 

وسيوصلك هو أيضا لنفس املرتبة«.
ويف ما يتعلق بالهدف األسايس له، يقول املحمدي 

إنه عىل الرغم من أن دراسته للرسم كانت صدفة، إال 
أنه حينما أحب الرسم قرر أن يقوم بتعديل يف هدفه 

ليكون الفن هو هدفه األسايس، وعليه اتجه لذلك.
واختتم بالقول “عندما أتذكر كل الصعوبات التي 

واجهتني، أجدها طبيعية وتمر عىل الجميع، بل أجد 
املتعة يف ذلك حينما أرى أن ما وصلت إليه حاليا ليس 

بالقليل”.



    THEATER  مسرح

 سارة محمد 
القاهرة - تمثل العالقة بني الحاكم وشعبه قضية مثرية وجذابة للكثري من الكتُاب 

لتقديمها يف صور فنية مختلفة، لكن تبقى صالحية النص وجدوى تقديمه العنرص 
األهم لصناعة عمل متقن، وهو الفخ الذي سقط فيه العرض املرسحي املرصي “حدث يف 

بالد السعادة”، الذي تّم الرشوع يف تقديمه بالقاهرة مؤخرا.
بدأ العرض “حدث يف بالد السعادة” عىل خشبة مرسح السالم يف شارع قرص العيني 

بوسط القاهرة، إخراج مازن الغرباوي، وتأليف السيناريست وليد يوسف الذي انتهى 
من كتابته منذ فرتة بعنوان “مات امللك”، لكنه ظل مرشوعا مؤجال عىل مدار 26 عاما، 

وهنا فرض التأجيل الطويل تساؤال هاما حول مدى صالحية العرض وجدوى تقديمه 
يف املرحلة الحالية.

الشعب والملك
تحكي املرسحية قصة زعيم يعيش يف “بالد السعادة” ويحكم شعبا يعاني أوضاعا بائسة 
بسبب غالء األسعار وتردي أوضاع املعيشة، التي تجعل أغلبهم يعملون بالـ”الشحاذة”. 

يف حني ال يجد آخرون قوت يومهم. وسط هذا الوضع املأساوي يقرر “بهلول” بطل العرض، 
الذي يلعب دوره الفنان مدحت تيخا، الذهاب إىل الزعيم أو امللك وإخباره بالحقيقة ليقرر 

األخري أن يتوىل بهلول شؤون البالد.
تبدو القصة متسقة مع قوامها الذي يبحث عن فكرة العدالة بني الحاكم واملحكوم، وهي 

القضية األبرز يف حديث الدراما، خصوصا يف ما يتعلق بالعروض املرسحية. لكن هذا املسار 
رسيعا ما تم طمسه بعد أن ظهر خط درامي آخر يؤكد عىل فكرة أن الحاكم الجديد الذي 

جاء من الشعب الفقري وقدم نظاما عادال بني املحكومني، واجه أزمة جديدة بعد أن أضحى 
شعبه مرتفا يبذر أمواله عىل الحانات واملفاسد ليعود “بهلول” ويعرب عن ندمه عىل منحه 

الحرية املطلقة للشعب، ويصطدم يف مواجهات معه إىل أن يقرر التنّحي عن الحكم.
االلتباس اآلخر يتمثل يف إلقاء اللوم عىل الشعب الذي استخدم حريته وممتلكاته بشكل 

خاطئ ليظهر االرتباك الواضح يف فكرة العرض، الذي لم يفهم هل كان يريد مناقشة عالقة 
الحاكم باملحكوم أم أنه يلقي باللوم عىل الشعب صاحب الفرص الضائعة.

يمكن تفسري االرتباك يف حالة الربط بني العمل املكتوب منذ أكرث من ربع قرن والتغريات 
الرسيعة واملعقدة التي طرأت عىل املنطقة العربية يف العقد األخري. من زاوية عدم اتساق 

األفكار واالنتقال غري املرتابط بني محور وآخر، وهو ما بدا بارزا يف العمل بشكل ربما يكون قد 
أضاع قوامه الرئييس.

حاول املؤلف التأكيد عىل فكرة ترسيخ العدالة بني جميع فئات املجتمع وخداع الحاشية 
للحاكم، األمر الذي يتسق مع شخصية “الوزير” التي يجسدها الفنان عالء قوقة، حيث 

يقوم بتضليل الحاكم وذلك بإيهامه أن شعبه يعيش أوضاعا ميسورة، ما يلقي بظالله عىل 
فرتة حكم الرئيس املرصي األسبق حسني مبارك، مع أن مؤلف العمل حرص عىل اإلشارة إىل 

أن األحداث تدور يف “الالزمان والالمكان”، أي أنه ال يقصد حاكما بعينه، لتجنب هذا النوع 
من اإلسقاطات السياسية املبارشة.

يطرح إيمان املؤلف أن فكرة عرضه تصلح لكل العصور واألزمنة، محورا جديدا يتعلق باملزج 
بني املايض والحاض، ويلقي الضوء عىل أزمات الشعوب وتخبطها حيال فهم الحرية. 

فالحبكة الثانية التي وضعها املؤلف يف ما يتعلق بالتمرد الشعبي التي جعلت الناس مع 
توفري حياة االستقرار والعدالة ينفقون أموالهم يف ما يلهيهم عن حياة العمل ويتمردون عىل 

حاكمهم الذي منحهم الرفاهية.
قصة املرسحية تقوم عىل البحث عن فكرة العدالة بني الحاكم واملحكوم، وهي القضية األبرز 

يف حديث الدراما
وهو جانب ربما أصاب يف بعض الفئات من مجتمعات عربية عاثت فسادا يف فوىض كبرية 

بعد ثورات الربيع العربي، لكنها بدت يف النهاية فكرة أخرى مستقلة بذاتها عما يريد 
العرض تقديمه.

فكرتان منفصلتان
الفكرتان اللتان ناقشهما عرض “حدث يف بالد السعادة” تصلح كل منهما للطرح يف 
عرض منفصل، ألن املحور الثاني الذي يتعلق بمغزى “الحكم يف يد الشعب” يحمل 

الكثري من الخيوط التي تجعل للفكرة وهجا وأصالة.
ويرتابط ذلك املحور بشكل دقيق مع املرحلة الزمنية الحرجة التي مرت بها املجتمعات 
العربية يف العقد األخري من األلفية الجديدة، واملأزق الذي وضع فيه املؤلف ذاته يتعلق 

بمحاوالته تجاوز املايض بتقديم نصه ودمجه يف الحاض، وهو ما كان كفيال بتقديم 
عرض يشوبه الكثري من االرتباك.

يتوازى مع هذا أن املشاهد لم يعد أكرث ميال ملشاهدة مثل تلك األفكار لكونه عاش 
وال يزال يعيش تحت مظلة أنظمة مماثلة وظروف سياسية متشابهة، بما يشري 

إىل تشبعه من هذه النوعية من الجرعات السياسية املكررة.
مثل العنرص اإلخراجي يف العرض قوة كبرية، بعد أن نجح املخرج مازن 
الغرباوي يف تقديم العمل بحرفية كبرية مستخدما التقنيات الحديثة، 

ممثلة يف الستائر الشفافة التي تشري إىل رمزية الرصاع الذي تعيشه 
فئات املجتمع وسط دوامة وقسوة الحياة، والبحث عن الرزق يف 

تصوير حركي من خالل تكوينات جسدتها مجموعة من الشباب 
ترفع أيديها إىل أعىل مع قفزة قصرية وكأنها تسارع بحثا 

عن رزقها.
وشكل االنضباط يف حركة املمثلني عىل خشبة املرسح 

قوة أخرى للعمل، بعد أن بدا كّل منهم يف أداء جيد 
لدوره. وبقي مأزق املخرج متمثال يف االستعانة باملطرب 

وائل الفشني، أحد أحفاد املنشد املرصي الشهري طه 
الفشني واملطربة فاطمة محمد عيل، حيث قدما عددا 

من الوصالت الغنائية بني مشاهد العرض لم تكن لها 
جدوى، وافتقدت لعنرص الجذب عىل مستوى اللحن 

املوسيقي ما أطاح بطموح املخرج يف محاولة تقديم 
عرض مكتمل العنارص.

واملأخذ اآلخر، يتمثل يف االستعانة بعدد من العنارص 
الفنية العربية مثل املمثل العراقي راسم منصور 

والليبية خدوجة صربي، دون أن تكون هناك جدوى 
حقيقية لوجودهما، عكس تجربة الدراما التلفزيونية 

التي تحرص عىل االستعانة بالنجوم العرب للمزيد 
من املشاهدة الجماهريية، ويف املرسح املسألة تحتاج 

إىل عنارص فعالة تزيد من قوة مضمونه، إذا كانت 

هناك نية أصال لالستعانة بفنانني عرب وتوظيفهم بطريقة سليمة.
ورغم أن راسم منصور وخدوجة صربي قام كل منهما بدوره بصورة جيدة، غري أنه من 
األفضل أن يكون هناك استثمار أكرب لهما من خالل نص يستدعي االستعانة بممثلني 

عرب. ربما أراد املخرج أن يقدم عمال مكتمال يشرتك فيه فنانون من دول مختلفة، 
باعتبار أن قضية النص ذاتها طالت جميع األقطار العربية وليست قارصة عىل مرص، 

وهو مربر معقول.
شكل الديكور عنرصا فعاال لتقديم العمل بصورة عميقة من هذه الناحية. فرغم 

البساطة وعدم االستغراق يف التفاصيل، إال أنه كان معربا عن فكرة العرض بالتوازي مع 
عنارص اإلضاءة التي امتزجت بني أنوار األصفر واألحمر التي أحاطت باملرسح خالل 

مشاهد ظهور الزعيم/ امللك، الذي لعب دوره الفنان سيد الرومي، ولم يتعد ظهوره 
تعبريا عن الفخامة، وكذلك اإلضاءة الزرقاء الخافتة التي أحاطت الثالثة مشاهد 

بالبطل الحالم “بهلول”.

A theatre in Leipzig has stuck its neck out and brought a children”s play 
about refugees to the stage. The main actor fled Syria himself and the story 
he conjures up out of his suitcase is both educational and funny. An integra-
tion project for everyone involved – those from here and from elsewhere. 
By Inge Gunther

The bird is called Elsewhere and he comes from elsewhere too. The marmot 
finds that hilarious; she laughs her head off. “Elsewhere from elsewhere” – 
have you ever heard anything like it? The children giggle, too. But once the 
marmot, whose name is Ma, has had a good laugh, she takes pity on this 
strange, yellow-feathered bird, who is shivering with cold and feeling so very 
foreign and alone in the snowy mountains. She invites him to stay the night 
in her burrow, which is warmed by glow-worms. Once again, Elsewhere Bird 
finds a little happiness in the midst of his unhappiness and someone to help 
him on the long, difficult journey from Damascus to Europe. 
The story of his adventure is told in a play for children aged four and up, 
which is currently playing (until the end of May) at Leipzig”s Theater der 
Jungen Welt. It is acted by Soubhi Shami (28), who is himself a Syrian 
refugee. Shami acted in Aleppo, learned puppetry in Beirut and in nearly 

three years in Germany has picked up the new language extraordinarily 
well – making him the perfect actor to be addressing the subject of refugees 
with German kids.
Building bridges to greater understanding
At least, that”s what the theatre”s artistic director, Jurgen Zielinski, thought 
when he met the young Syrian, who is studying new media art at Leipzig 
University, at a workshop. And in Zielinski”s view Saxony, where the right-
wing nationalist party AfD (Alternative for Germany) won 18 to 27 percent 
of the vote in many areas at the last election, is the very place to build 
bridges to greater understanding. 
Zielinski also knew at once who else he had to hire to build these bridges: 
Stephan Wolf-Schonburg, an actor who spent a few years in the Middle 
East during his youth because of his father”s job and who 
later worked for some time as an acting coach at the 
Freedom Theatre Jenin in the West Bank. “Make 
me a refugee play for children,” Zielinski 
said, “You worked in Palestine, after all.”
To read the rest of the article go to:  
https://en.qantara.de

زعيم يعيش في »بالد السعادة« ويحكم شعبا من الشحاذين

“Der Vogel Anderswo” – Elsewhere Bird

NURTURING EMPATHY
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»األمير الصغير« 
الكاتب : فاروق يوسف*

“ارسم يل خروفا”.. يا ملفارقة العبارة يف عيد األضحى. تبدو الجملة عادية أو بلهاء ملن لم 
يقرأ أنطوان دي سانت اكزويربي، يف “األمري الصغري”، كتابه الذي تتقاسمه األرسة، 

وتحفظه األجيال، ويختلف فيه النقاد والقراء إىل حد هذه اللحظة. “األمري 
الصغري” كتاب ال نمل من قراءته، ذلك أنه يضيف إىل متنه جملة خفية بعد 

قراءة كل جملة منه، وإن كانت تُخط بقلم الرصاص عى حاشية الكتاب، 
إنه “أمري الكتب وأبهجها” حسب قول أحد النقاد.

 كتاب طّيار كصاحبه ال يأبه باملطبات، وال يحط إال عىل أصغر 
الكواكب وألطفها يف تالفيف العقل البرشي. كتاب “األمري الصغري” 

ينتمي إىل فصيلة الكتب التي “تُميت وال تموت”.. إنه “خطر 
عىل اطمئنانك” كما يقول الناقد التونيس توفيق بكار، ذلك أنه 

يستنطقك يف كل لحظة تأمل أو توجس أو حرية، يلقي باألجوبة 
عىل شكل أسئلة تتناسل. وكذا تفعل الكتب الكبرية بالرؤوس الباردة 

والقلوب الدافئة وعشاق القراءة. إنه “األمري الصغري” الذي أبى 
صاحبه إال أن يحّمله بصماته حتى يف الرسومات املرافقة: أمري 

أشقر الشعر، أصفر اللحية التي يطريها الهواء، وتلتف عىل رقبة 
طفل ليس ككل األطفال.. إنه أمري يسأل طيارا عىل سطح صحراء، 

تمثل كوكبا من االندهاشات املفزعة. الصحراء تخلو من إشارات 
املرور، وترحب بكل من أراد السري عكس السري. الصحراء هي النقاء 

اإلنساني الذي ينبغي العودة إليه ألننا انطلقنا منه، وربما، وبسبب 
ذلك كله، انتهى مؤلف الكتاب بطائرته يف أعماق صحراء زرقاء 

اسمها البحر املتوسط، قائال عىل لسان طيار ذي خربة، بأن أشد 
حاالت األمان طمأنينة هي حاالت االبتعاد عن وهم الطمأنينة.

 “وإذا قلت للراشدين إنني رأيت منزال جميال من القرميد األحمر، 
تزين نوافذه الرياحني ويحط عىل سقفه الحمام، فإنهم ال يتمكنون 

من تخيل ذلك املنزل. ينبغي أن تقول لهم رأيت منزال يساوي 
مئة ألف فرنك. فيهتفون حينها: ما 

أجمله”.

ذلك ما يقوله األمري 
الصغري، الصغري 

بحجمه فقط. هل 
كان ذلك الفتى واعظا 

قادما من كوكب بعيد؟ فيه يشء من 
ذلك الواعظ غري أن الشعر التهم الجزء األكرب 

من الحكاية.

الشعر قبل الحكاية

يف كل كتبه كان اكزوبريي شاعرا بل وأكرث من شاعر. غري أنه يف 
هذا الكتاب حلق كما لم يفعل يف أية مرة أخرى. أألنه كتاب فيه من 

الطفولة أنهار ونظرات وغابات ودموع وضحكات؟
يمكن اعتباره كتابا موجها لألطفال. غري أن الكبار استولوا عليه. 

العكس صحيح أيضا. ففي الكتاب من الحكم واملواعظ ما ال يطيقه 
عقل الطفل غري أن الطفولة فتحت نوافذ بيتها لخياله فصارت 

أجنحة األمري الصغري تصطفق بني غرف ذلك البيت الواسع الذي 
يعج باألطفال.

ما من كتاب يف القرن العرشين يضاهي كتاب الفرنيس أنطوان دي 
سانت اكزوبريي من جهة سعة انتشاره حول العالم. 185 مليون 

نسخة قامت 1300 دار نرش بطباعتها بـ270 
لغة. ال أعتقد أن املؤلف، الذي لم يكن 

يحمل عىل محمل الجد صفته 
كاتبا، كان 

يحلم 
بيشء من 

ذلك القبيل.
 ذلك الكتاب املعجزة حفظه الكثريون عن ظهر قلب كما لو أنه 

قصيدة شعر. أما املرسحيات واألفالم التي تم استلهامها من الحكاية 
فال حرص لها وبلغات مختلفة. غري أن الجميل يف األمر أن الكتاب 
يف كل طبعاته لم يتخلَّ عن الرسوم التي زين بها اكزوبريي كتابه 

األصيل.
يف الكتاب من الحكم واملواعظ ما ال يطيقه عقل الطفل، غري أن 

 الطفولة فتحت نوافذ بيتها لخياله
 فصارت أجنحة األمري الصغري تصطفق بني غرف ذلك البيت الواسع 

الذي يعج باألطفال
لم تكن إال رسوما توضيحية غري أنها أصبحت بمرور الوقت أشبه 

بأيقونات تخترص الكثري من رقة وألم وهشاشة وأحالم ذلك 
الفتى الذي مر بعاملنا كما يمر الربق، مرسعا ومدهشا 

وأنيقا.
ترك كتاب األمري الصغري أثرا ال ُيخفى يف األدب 

العاملي. غري أن أحدا ممن تأثروا به لم يقو عىل 
تجاوزه.

ظل كتابا فريدا من نوعه، نسخة واحدة من 
عاطفة عالم غائب، عالم منذور للفقدان. ذلك 

األمري الذي غادر كوكبه الصغري حزينا عاد إليه 
بكثافة الحزن نفسها بعد أن نرش رقته بيننا.

قبل الحكاية

 صيف العام 1942 فيما كان أنطوان دي سانت 
اكزوبريي يعيش منفيا يف نيويورك، وكانت فرنسا 

محتلة ولدت حكاية ذلك الكتاب من لحظة مزاح، رسم 
فيها اكزوبريي صبيا أشقر عىل غطاء طاولة يف أحد مطاعم 

نيويورك. كان أحد النارشين األمريكان حاضا، فطلب منه أن يكتب 
قصة لألطفال، يكون ذلك الصبي بطلها.

وهذا ما حدث. كتاب صنعته الصدفة، غري أن األمل املمتزج باأللم 
كانا حقيقيني، وهو ما يرّسَ للكاتب أن يبعث رسائل إىل البرشية 

الطفولة مفردة خلود الكتاب المنغمة واآلسرة

كتاب لطفولة ال تذبل نضارتها

0050ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم

سبتمرب 2018 م - السنة السادسة - العدد: 69
September 2018 - Volume : 6 - Issue :69 

WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET

في 
الكتاب من 

الحكم والمواعظ ما 
ال يطيقه عقل الطفل، غير 

أن الطفولة فتحت نوافذ بيتها 
لخياله فصارت أجنحة األمير 

الصغير تصطفق بين غرف ذلك 
البيت الواسع الذي يعج 

باألطفال
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محملة بالدعوة إىل السالم واملحبة 
من خالل براءة لغة ذلك الصبي.

وألن اكزوبريي كان طيارا وقد 
سبق لطائرته أن تعطل محركها 

وهبط بها يف الصحارى، فقد 
كان ميرسا عليه أن يتخيل ما 

الذي يمكن أن يفكر فيه فتى قادم 
من كوكب بعيد وجد نفسه يف بيئة 
لم تكن تحمل الكثري من اإلشارات 

اإليجابية وهو ما جعل غربته مضاعفة.
انعكس املنفى الذي يعيشه املؤلف عىل 

بطله، فهناك الكثري من حس الخرسان حيث 
كانت فرنسا بالنسبة الكزوبريي أشبه بالكوكب الذي 

جاء منه الصبي.
حكاية الصبي الغامضة هي نفسها حكاية مؤلفها، فاالثنان 

يشرتكان بشعور عميق بالضياع والشك الذي يحيط مصريهما.
لقد تكلم اكزوبريي بلسان األمري الصغري ما كان يفكر فيه يف 

واحدة من لحظات حياته امللتبسة.
كان كتاب "األمري الصغري" خالصة حياة عاشها اكزوبريي وهو 

يسعى إىل العثور عن معنى للغز الكبري الذي اسمه الوجود. 
كتاب تأمالت وحكمة اخرتقه الحب من أول صفحاته إىل آخرها
كان كتاب "األمري الصغري" خالصة حياة عاشها اكزوبريي وهو 

يسعى إىل العثور عن معنى للغز الكبري الذي اسمه الوجود. 
كتاب تأمالت وحكمة اخرتقه الحب من أول صفحاته إىل آخرها.

الثعبان الذي التهم فيال

تبدأ الحكاية بفتى يرسم ثعبانا ابتلع فيال، غري أن أحدا من 
األقرباء الذين شاهدوا تلك الرسمة لم يفهم شيئا منها  ولم 
يتوصل إىل حقيقة ما رسم ذلك الفتى. لذلك يقرر البطل أن 

يرتك الرسم ليتفرغ للعمل يف الطريان.
حني يصبح ذلك الفتى طيارا تتعطل طائرته فيهبط بها يف 

الصحراء، ليجد نفسه يف مواجهة طفل هو األمري الصغري الذي 
يطلب منه أن يرسم خروفا فال يرسم له خروفا غري أنه يرسم 
له رسمته األوىل التي تصور الثعبان وقد التهم فيال. يفاجئه 

أن األمري الصغري يفهم ما ال يفهمه الناس يف وقت سابق. لذلك 
يرسم له صندوقا ويخربه أن الخروف داخل الصندوق. يفرح 

االثنان ألنهما يشعران أنهما باتا متفاهمني.
يروي األمري الصغري لصديقه الطيار أحداث رحلته من الكويكب 

612 إىل أن وصل كوكب األرض.
أثناء تلك الرحلة يقابل األمري الصغري الزهور والثعالب والثعابني 
والبرش، ويدخل معهم يف حوارات عميقة عن معنى الحياة. حني 

ينهي األمري الصغري رواية فصول رحلته يرغب يف العودة إىل 
كوكبه غري أن جسده يعيقه، فيفرس البطل موت األمري الصغري 

بأن روحه هي التي غادرت إىل كوكبه، رغبة منه يف لقاء محبوبته 
الوردة التي تركها محبوسة يف زجاجة.

كما يف كل رواياته فإن بطل “األمري الصغري” هو اكزوبريي نفسه، 
الطيار الذي لطاملا تأمل األرض والحياة من فوق.

ولكن من هو أنطوان دي سانت اكزوبيري؟

 أنطوان دي سانت اكزوبريي شاعر وكاتب فرنيس ولد يف العام 
1900 يف مدينة ليون. مات والده وملا يزل يف الرابعة من عمره. ففي 

وقت مبكر من حياته تعلم الطريان، وقام بأول طلعة جوية يف الثانية 
عرشة من عمره. كان مياال إىل حياة اللهو والغناء واملرح بسبب 

انتمائه إىل عائلة أرستقراطية. وكان موهوبا يف الرسم قبل أن ينتبه 
إىل موهبته يف الكتابة.

وألنه طيار فقد تمحورت رواياته القصرية حول الطريان، وذلك 
ما أضفى عليها طابعا شعريا، امتزجت فيه املشاعر اإلنسانية 

النبيلة، بالعزلة والوحدة واملصري املجهول.
أصدر “الطيار” و”بريد الجنوب” وطريان لييل” و”أرض البرش” 

و”القلعة” و”دفاتر صغرية” و”كتابات الحرب”.
ُيذكر أن الكتب الثالثة األخرية صدرت بعد اختفائه عام 1944، حيث 

كان يف طلعة جوية لم يعد منها.
لم يتم التأكد من موته إال بعد 44 سنة من سقوط طائرته، حيث تم 
العثور عىل رفاته عىل الساحل قرب مدينة مرسيليا جنوب فرنسا.

من أجل طفولة 
دائمة

 كان كتاب “األمري 
الصغري” خالصة حياة 

عاشها اكزوبريي وهو 
يسعى إىل العثور عن معنى 

للغز الكبري الذي اسمه الوجود، 
كتاب تأمالت وحكمة اخرتقه 

الحب من أول صفحاته إىل 
آخرها.

انعكس املنفى الذي يعيشه املؤلف عىل 
بطله فهناك الكثري من حس الخرسان حيث 

كانت فرنسا بالنسبة الكزوبريي أشبه بالكوكب الذي 
جاء منه الصبي

انعكس املنفى الذي يعيشه املؤلف عىل بطله فهناك 
الكثري من حس الخرسان حيث كانت فرنسا بالنسبة 

الكزوبريي أشبه بالكوكب الذي جاء منه الصبي
لذلك فقد كان البعض محقا حني اعترب الكثري من جمله 

سطورا يف قصيدة طويلة حاول اكزوبريي كتابتها 
بتقنية ال تنتمي إىل تقنيات الشعر السائدة. ولكن من 

أين استوحى أنطوان دي سانت اكزوبريي حكاية األمري 
الصغري؟

يقول جان بيار جينو، املتخصص يف أدب اكزوبريي، 
“إن املؤلف استوحاها من طفولته. فالطفولة بالنسبة 

له مرادفة للدهشة الدائمة والقدرة عىل أن نعيش 
األشياء باستمرار كأننا نعيشها للمرة األوىل”.

وعن رس نجاح الكتاب يقول جينو “أراد أنطوان 
دو سانت اكزوبريي يف هذا الكتاب إيصال 

مجموعة من الرسائل.
أوالها أن علينا أال ننس أبدا طفولتنا، وال 

يعني ذلك أن علينا أال ننمو ونكرب، بل 
املقصود هنا بالطفولة هو القدرة عىل الحفاظ 

عىل نضارتنا وأسئلتنا ودهشتنا باألشياء 
الجميلة من حولنا، كأن كل صباح يأتي هو 

الصباح األول عىل األرض”.
كتب أنطوان دي سانت اكزوبريي رائعته “األمري 

الصغري” يف ما كان يمر بظرف كئيب، أماله 
عليه منفاه الذي ال يعرف متى ينتهي. 

إنه كتاب حزين بالرغم من أن 
مقاطع كثرية فيه توحي باألمل 

والتفاؤل.
ولكن هل كان ذلك الشاعر 

الحزين يفكر بما سيلقاه 
كتابه من نجاح تجاري 

يتجاوز كونه كتابا 
قصصيا؟

لم يعش اكزوبريي 
طويال حتى يرى الفتى 
الذي رسمه خلسة عىل 

إحدى مناضد الطعام 
يف مطعم نيويوركي، وقد 
تحول إىل أيقونة شعبية 

تزين القمصان والقبعات 
واألرشطة االحتفالية، وتحتل 

دميته واجهات املخازن الكربى يف 
مختلف أنحاء العالم.

لو كان األمر بيد اكزوبريي ملا سمح بأن 
يتحول أمريه الحزين إىل وجبة استهالكية 

تدر عىل الرأسماليني أمواال يستحقها 
العشاق الفقراء.

*كاتب عراقي
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كتاب 
صنعته 

الصدفة ويحفل 
باألمل واأللم الحقيقيين 
في خالصة حياة عاشها 

أنطوان دي سانت 
اكزوبيري باحثا عن 

معنى للوجود.

حين 
يصبح ذلك الفتى 

طيارا تتعطل طائرته فيهبط 
بها في الصحراء، ليجد نفسه في 

مواجهة طفل هو األمير الصغير الذي 
يطلب منه أن يرسم خروفا فال يرسم 

له خروفا غير أنه يرسم له رسمته 
األولى التي تصور الثعبان وقد 

التهم فيال.
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تواجه قيادة الرئيس دونالد ترمب للواليات املتحدة تحدياً لم يسبق أن 
شهد مثله أيُّ رئيٍس أمريكي معارص.

ال تتعلَّق املسألة فحسب بتحقيقات املستشار الخاص، التي تُشكِّل تهديداً 
كبرياً، أو بانقسام الدولة بشدة حول قيادة ترمب، أو حتى باحتمال أن 

يخرس حزبه الغالبية يف مجلس النواب لصالح معارضة تعتزم إطاحته.        
لكن تكمن املعضلة -التي ال يستوعبها ترمب بشكٍل تام- يف أنَّ الكثري من 

كبار املسؤولني يف إدارته يعملون بهمة من الداخل، إلحباط أجزاء من 
مخططه وأسوأ نواياه.   

أنا عىل علٍم تام بذلك، فأنا واحٌد منهم.
  لنكن واضحني، نحن لسنا »املقاومة« الشعبية لتيار اليسار. فنحن نرغب 

يف أن تنجح اإلدارة ونرى أنَّ الكثري من سياساتها قد نجحت بالفعل يف 
جعل أمريكا أكرث أماناً وازدهاراً.      

لكننا نؤمن أنَّ واجبنا الرئييس هو تجاه هذا البلد، والرئيس يستمر يف 
الترصُّف عىل نحٍو يرض بسالمة جمهوريتنا.   

د الكثري من موظفي ترمب بالقيام بكل ما يف  ولهذا السبب تعهَّ
وسعنا للحفاظ عىل مؤسساتنا الديمقراطية، ويف الوقت نفسه إخماد 

اندفاعاته غري املُوفَّقة إىل أن تنتهي واليته.  
   ويعود أصل املشكلة إىل افتقار الرئيس لألخالقيات. وأيُّ شخٍص يعمل 

معه يعرف أنه ال يلتزم بأية مبادئ أساسية ملموسة تحكم صناعته 
للقرارات.    

وعىل الرغم من أنه انتُِخب مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ال يبدي الرئيس 
تعاطفاً مع القيم التي لطاملا اعتنقها املحافظون: عقول حرة، وأسواق حرة، 

وشعب حر. ويف أفضل األحوال، لم يقم سوى باإلشارة إىل هذه املبادئ يف 
سياٍق مكتوب. ويف أسوأها، هاجمها رصاحًة.     

وإضافة إىل حملته الضخمة للرتويج لفكرة أنَّ الصحافة هي »عدو 
الشعب«، تتسم نزعات الرئيس بصفٍة عامة بالعداء للتجارة والديمقراطية.   
ال تفهموني عىل نحٍو خطأ، هناك نقاٌط مضيئة تتخلَّل فرتة رئاسته للبالد، 

لكن تفشل التغطية السلبية شبه املستمرة لإلدارة يف تسليط الضوء 
عليها، وهي: رفع الضوابط عىل األعمال، والذي جاء بثماره، وتبني إصالح 

ضيبي تاريخي، وزيادة قوة الجيش، وأكرث.     
لكن هذه النجاحات جاءت برغم األسلوب القيادي لرتمب -وليس بسببه- 

الذي يتسم بالطيش، والعداء، وضيق األفق، وعدم الكفاءة.
من البيت األبيض إىل أقسام الذراع التنفيذية وهيئاتها، سُيقر كبار 

املسؤولني رساً بعدم ثقتهم يومياً يف ترصيحات القائد األعىل وأفعاله. 
ويعمل أكرثهم عىل النأي بأعمالهم بعيداً عن نزواته.       

وتخرج االجتماعات معه عن إطار موضوعها تماماً، إذ يظل ُيكرِّر عباراٍت 
صاخبة، وينتهي اندفاعه إىل الخروج بقراراٍت حمقاء غري مدروسة، 

وأحياناً طائشة يتعنيَّ الرتاجع عنها.
وشكى مسؤوٌل بارز يل مؤخراً، قائالً: »التنبؤ بما إذا كان سيغريِّ رأيه 

بني دقيقٍة وأخرى أم ال هو أمٌر غري ممكن بمعنى الكلمة«، إذ كان يشعر 
باالمتعاض عقب اجتماع يف مكتب الرئيس )املكتب البيضاوي(، تراجع 

الرئيس خالله عن قراٍر سيايس مهم اتخذه منذ أسبوٍع مىض.   
وكان هذا السلوك املُتقلِّب سيمثل مصدر قلق أكرب، لوال وجود أبطال 

مجهولني داخل البيت األبيض وحوله. وتُصوِّر وسائل اإلعالم البعض 
من مساعديه عىل أنهم األرشار. لكن خلف الكواليس، بذل هؤالء جهوداً 

استثنائية للحرص عىل أال تخرج قراراٌت سيئة خارج مكتب الرئيس، لكن 
من الواضح أنَّ النجاح لم يحالفهم دوماً.       

قد نجد يف هذا بعض العزاء -وإن لم يكن كافياً- يف هذا العهد الفوضوي، 
لكن عىل الشعب األمريكي أن يدرك أنَّ هناك راشدين داخل الغرفة. نحن 

ندرك تماماً ما يحدث، ونسعى لفعل الصواب حتى حني ال يفعل ترمب.
وتكون النتيجة رئاسة ذات مسارين مختلفني.     

لنأخذ السياسة الخارجية مثاالً: سواء علناً أو رساً، يوضح الرئيس ترمب 
أنه يفضل الديكتاتوريني واالستبداديني، مثل الرئيس الرويس فالديمري 

بوتني، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، وال يبدي سوى تقدير ضئيل 
للصالت التي تربطنا من دول حليفة تشاركنا نفس اآلراء.  

وقد انتبه مراقبون حذقون، مع ذلك، إىل أنَّ باقي أفراد اإلدارة يعملون يف 
اتجاه مختلف، حيث تُنتَقد دول مثل روسيا لتدخالتها وتُفرَض عليها 

عقوبات، وكذلك ُيرشِكون الحلفاء باعتبارهم أقراناً بدالً من نهرهم كأعداء.       
وفيما يتعلق بروسيا مثالً، عارض الرئيس طرد الكثري من جواسيس 

بوتني كعقاٍب، بعد واقعة تسميم جاسوس رويس سابق 
ر ألسابيع، ألن مسؤولني بارزين  يف بريطانيا. وظلَّ يتذمَّ

يف طاقم عمله دفعوا به إىل مواجهٍة مبارشة مع روسيا، 
وأعرب عن خيبة أمله من استمرار الواليات املتحدة يف 

فرض عقوبات عىل موسكو لسلوكها الخبيث. لكن فريقه 
املختص بشؤون األمن القومي كان أكرث خربة، كان ال بد 

من اتخاذ هذه القرارات ملحاسبة روسيا.         
ى بـ »دولٍة  هذه األفعال ليست صادرًة عما تُسمَّ

موازية«، لكنها الدولة الفعلية.
نظراً لعدم االستقرار الذي شهده الكثريون، تناقلت 
سابقاً أحاديث رسية داخل املجلس الوزاري حول 
اللجوء للتعديل الـ25 يف الدستور األمريكي، الذي 
بموجبه ستبدأ عمليٌة ُمعقَّدة لتنحية الرئيس عن 
منصبه. لكن لم يرغب أحٌد يف إثارة أزمة دستورية، 

لذا سنفعل ما بوسعنا لتوجيه اإلدارة نحو 
االتجاه الصحيح، إىل أن ينتهي الوضع الحايل 

بطريقة أو بأخرى.      
ولكن الخوف األكرب ليس فيما فعله ترمب 
للرئاسة، بل فيما سمحنا نحن له كأمٍة يف 

أن يفعله بنا. فلقد انحدرنا معه إىل مستوى 
منخفض وسمحنا لحوارنا بأن يخلو من 

      . التحرضُّ
    وقد صاغها السيناتور جون ماكني 

بأفضل ما يكون يف خطاب وداعه. وال بد 
أن ينتبه األمريكيون جميعهم لكلماته، 

وأن يتحرَّروا من فخِّ النزعة القبلية، وأن 
يكون هدفهم األسمى هو االتحاد من 

خالل قيمنا املشرتكة وحبنا لهذه األمة 
العظيمة.    

ربما السيناتور جون ماكني لم يعد 
معنا، لكن النموذج الذي مثله 

سيظل موجوداً دائماً، قدوة 
ُيحتذى بها الستعادته االحرتام 

يف الحياة العامة والحوار 
الوطني. وربما يخىش ترمب 

مثل هؤالء الرجال النبالء، لكن 
رهم.     ال بد لنا أن نُقدِّ

هناك مقاومٌة رسية داخل 
اإلدارة، يقوم بها أناٌس 
اختاروا تغليب الدولة. 

لكن املواطنني العاديني هم 
من سيصنعون التغيري 

الحقيقي عندما يتحرَّرون 
من تأثري السياسة، 

ويتَّحدون رغم 
هات،  اختالف التوجُّ

عازمني عىل إزالة 
التصنيفات 

لصالح تصنيف 
واحد فقط 
هو الشعب 
األمريكي.    

    Opinion كتابات

الكاتب مسؤوٌل كبير في إدارة ترمب لم ُتكَشف هويته

مسؤول كبير من داخل البيت األبيض يكشف:

هكذا نقوم بإفشال ترمب 
وإحباط مخططاته

لكن 
تكمن المعضلة 

-التي ال يستوعبها 
ترمب بشكٍل تام- في أنَّ 

الكثير من كبار المسؤولين 
في إدارته يعملون بهمة 
من الداخل، إلحباط أجزاء 

من مخططه وأسوأ 
نواياه.   
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    Opinion كتابات

The Times is taking the 
rare step of publishing 
an anonymous Op-Ed 
essay. We have done 
so at the request of 
the author, a senior 
official in the Trump 
administration whose 

identity is known to us 
and whose job would 

be jeopardized by its 
disclosure. We believe 
publishing this essay 
anonymously is the 
only way to deliver an 
important perspective 

to our readers. We invite 
you to submit a question 

about the essay or our 
vetting process here.

President Trump is facing a test to 
his presidency unlike any faced by a 

modern American leader.
It’s not just that the special counsel 

looms large. Or that the country is 
bitterly divided over Mr. Trump’s lead-

ership. Or even that his party might well 
lose the House to an opposition hellbent on 

his downfall.
The dilemma — which he does not fully grasp 

— is that many of the senior officials in his 
own administration are working diligently from 

within to frustrate parts of his agenda and his worst 
inclinations.

I would know. I am one of them.
To be clear, ours is not the popular “re-

sistance” of the left. We want 
the administration to 

succeed and think 
that many 

of its 

policies have already made America safer and more 
prosperous.
But we believe our first duty is to this country, and 
the president continues to act in a manner that is 
detrimental to the health of our republic.
That is why many Trump appointees have vowed to 
do what we can to preserve our democratic institu-
tions while thwarting Mr. Trump’s more misguided 
impulses until he is out of office.
The root of the problem is the president’s amorality. 
Anyone who works with him knows he is not moored 
to any discernible first principles that guide his 
decision making.
Although he was elected as a Republican, the presi-
dent shows little affinity for ideals long espoused by 
conservatives: free minds, free markets and free peo-
ple. At best, he has invoked these ideals in scripted 
settings. At worst, he has attacked them outright.
In addition to his mass-marketing of the notion that 
the press is the “enemy of the people,” President 
Trump’s impulses are generally anti-trade and 
anti-democratic.
Don’t get me wrong. There are bright spots that the 
near-ceaseless negative coverage of the administra-
tion fails to capture: effective deregulation, historic 
tax reform, a more robust military and more.
But these successes have come despite — not be-
cause of — the president’s leadership style, which is 
impetuous, adversarial, petty and ineffective.
From the White House to executive branch depart-
ments and agencies, senior officials will privately ad-
mit their daily disbelief at the commander in chief’s 
comments and actions. Most are working to insulate 
their operations from his whims.
Meetings with him veer off topic and off the rails, 
he engages in repetitive rants, and his impulsiveness 
results in half-baked, ill-informed and occasionally 
reckless decisions that have to be walked back.

“There is literally no telling whether he might change 
his mind from one minute to the next,” a top official 
complained to me recently, exasperated by an Oval 
Office meeting at which the president flip-flopped on 
a major policy decision he’d made only a week earlier.
The erratic behavior would be more concerning if it 
weren’t for unsung heroes in and around the White 

House. Some of his aides have been cast as villains 
by the media. But in private, they have gone to 

great lengths to keep bad decisions contained 
to the West Wing, though they are clearly not 
always successful.
It may be cold comfort in this chaotic era, 
but Americans should know that there are 
adults in the room. We fully recognize 
what is happening. And we are trying to 
do what’s right even when Donald Trump 
won’t.
The result is a two-track presidency.

Take foreign policy: In public and in private, Presi-
dent Trump shows a preference for autocrats and 
dictators, such as President Vladimir Putin of Russia 
and North Korea’s leader, Kim Jong-un, and displays 
little genuine appreciation for the ties that bind us to 
allied, like-minded nations.
Astute observers have noted, though, that the rest 
of the administration is operating on another track, 
one where countries like Russia are called out for 
meddling and punished accordingly, and where allies 
around the world are engaged as peers rather than 
ridiculed as rivals.
On Russia, for instance, the president was reluctant 
to expel so many of Mr. Putin’s spies as punishment 
for the poisoning of a former Russian spy in Britain. 
He complained for weeks about senior staff mem-
bers letting him get boxed into further confrontation 
with Russia, and he expressed frustration that the 
United States continued to impose sanctions on 
the country for its malign behavior. But his national 
security team knew better — such actions had to be 
taken, to hold Moscow accountable.
This isn’t the work of the so-called deep state. It’s 
the work of the steady state.
Given the instability many witnessed, there were 
early whispers within the cabinet of invoking the 
25th Amendment, which would start a complex pro-
cess for removing the president. But no one wanted 
to precipitate a constitutional crisis. So we will do 
what we can to steer the administration in the right 
direction until — one way or another — it’s over.
The bigger concern is not what Mr. Trump has done 
to the presidency but rather what we as a nation 
have allowed him to do to us. We have sunk low 
with him and allowed our discourse to be stripped 
of civility.
Senator John McCain put it best in his farewell letter. 
All Americans should heed his words and break free 
of the tribalism trap, with the high aim of uniting 
through our shared values and love of this great 
nation.

We may no longer have Senator McCain. But we will 
always have his example — a lodestar for restoring 
honor to public life and our national dialogue. Mr. 
Trump may fear such honorable men, but we should 
revere them.
There is a quiet resistance within the administration 
of people choosing to put country first. But the 
real difference will be made by everyday citizens 
rising above politics, reaching across the aisle and 
resolving to shed the labels in favor of a single one: 
Americans.

The writer is a senior official in the Trump 
administration.

I AM PART OF THE RESISTANCE INSIDE 
THE TRUMP ADMINISTRATION

I Work For The President But Like-Minded Colleagues 
And I Have Vowed Congress To Thwart Parts Of His 
Agenda And His Worst Inclinations.
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قانونيــة عــى مواطنــني أمريكيــني، كمــا يكشــف خــوف هــذا اللوبــي مــن تغــرّي األجــواء السياســية حيالــه.

هذا مما قاله املتخصص الفرنيس يف شؤون الرشق األوسط ومدير مجلة »أوريان 21« آالن غريش، يف تقرير طويل نرشه يف املجلة املذكورة.

“معلومات خطيرة« كشفتها الجزيرة لكنها حجبتها

كيف يعمل اللوبي اإلسرائيلي في أمريكا؟
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    Reports تقارير

قصة طوني كالينفيلد
لكشف تفاصيل عمل اللوبي اإلرسائييل يف أمريكا، كان عىل قاة الجزيرة 

القطرية اخرتاقه عرب شاب »مثايل« املواصفات. هذا الشاب هو طوني 
كالينفيلد: بريطاني يهودي، ُمجاز من جامعة أوكسفورد، ويتحدث ست 

لغات منها الهولندية واليديش، ومتمرس بشؤون النزاعات يف الرشق 
األوسط.

تطّوع كالينفيلد يف إحدى املنظمات املوالية إلرسائيل، وتم توظيفه يف 
»املرشوع اإلرسائييل«، وهي رابطة تُعنى بتلميع صورة إرسائيل يف وسائل 

اإلعالم.
طوال خمسة أشهر، اختلط كالينفيلد بنخبة املسؤولني من كافة الرابطات 
املنضوية تحت لواء الدفاع املطلق عن إرسائيل، ال سيما اللوبي اإلرسائييل 

املؤثر يف الواليات املتحدة األمريكية )إيباك(، وارتبط بصداقات مع عدد 
منهم. تحدثوا معه بصدر مفتوح، تاركني جانباً اللغة الرسمية الجامدة وما 

تُمليه عليهم التوجيهات.
اعرتف هؤالء لكالينفيلد بأنهم يقومون بالتجسس عىل مواطنني أمريكيني 

بمساعدة وزارة الشؤون االسرتاتيجية اإلرسائيلية، التي أنشئت عام 2006، 
ووُضعت مبارشة تحت سلطة رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو.

وكشفت له إحدى املسؤوالت يف الوزارة: »نحن حكومة تعمل عىل أرض 
أجنبية، وعلينا أن نتحىل بأعىل درجات الحيطة والحذر«، إذ أن بعض 

أعمالهم تجرّمها القوانني األمريكية.
قيل لكالينفيلد إن »أعضاء الكونغريس ال يفعلون أي يشء إْن لم يتم 

الضغط عليهم، والسبيل الوحيد لذلك هو املال”.
وقيل له إن أفضل وسيلة ملحاربة املناضلني لصالح فلسطني يف حرم 
الجامعات هي »التحري عن أحوالهم الشخصية وبث أخبارهم عىل 

موقع إنرتنت مجهول الهوية، وبعد ذلك تناقل أخبارهم هذه عىل صفحات 
الفيسبوك”.

التأجيل المفاجئ
قام كالينفيلد بعمله برباعة تامة، إىل درجة أنه، يف نهاية فرتة تدريبه 

يف رابطة »املرشوع اإلرسائييل«، عرض عليه رئيسه إيريك غاالغري 
وظيفة دائمة، وقال له: »أمنيتي أن تأتي للعمل معي. فأنا أبحث 

عن شخص لديه روح العمل الجماعي، نشيط يف عمله، 
شغوف بمهمته، محب للمعرفة، جيد التكوين، لبق الحديث، 

كثري املطالعة. وأنت تجمع بني كل هذه الصفات”.
سجل كالينفيلد عدداً من املحادثات بواسطة كامريا خفية، 
وجمع بالتعاون مع أعضاء آخرين من الفريق الذي يرأسه 

فيل ريس، داخل القسم املختص بالتحري واالستقصاء يف 
الجزيرة، كل املكونات املطلوبة إلنتاج تحقيق باهر.

لكن التحقيق لم يظهر، فقد تم تأجيل البث الذي كان 
منتظراً مطلع عام 2018 اىل أجل غري مسمى، بدون أي 

تعليل رسمي.
وجاء يف الصحافة اليهودية األمريكية أن بث 
الربنامج لن يحدث إطالقاً، وهو ما أكده يف ما 

بعد كاليتون سويرش، مدير القسم 
املختص بالتحري 

واالستقصاء يف قناة الجزيرة، قبل أن تعلن القناة أن سويرش سيكون يف 
إجازة ملدة طويلة من عمله.

قررت قطر تأجيل البث مقابل توقف الجناح اليميني يف اللوبي الصهيوني 
عن التحريض عليها داخل اإلدارة األمريكية. وقام مورتون كالين رئيس 

املنظمة الصهيونية األمريكية، واملقرب من ستيف بانون، املستشار السابق 
للرئيس دونالد ترامب، بزيارة الدوحة وتفاَخَر بالحؤول دون بث الفيلم 

الوثائقي.

ماذا جاء في التحقيق؟
تسبب وقف هذا العمل الذي تطلّب أكرث من سنة بتململ داخل قناة 

الجزيرة. هذه الظروف سمحت بترسيب حلقات التحقيق األربع، ومدة كل 
منها خمسون دقيقة، إىل آالن غريش، يف شكلها شبه املُنَجز، ليشاهدها.
ُيظهر التحقيق حالة توتر سائدة يف أوساط اللوبي اإلرسائييل يف أمريكا 

منذ بضع سنوات، وحالة خوف دفني من فقدانه لنفوذه. ثمة هاجس يطارد 
هذا اللوبي تحت شعار »بي دي إس« الذي يحمل األحرف األوىل باللغة 

اإلنكليزية للكلمات الثالث التالية: مقاطعة، سحب االستثمارات، عقوبات، 
وهي حملة انطلقت عام 2005.

يبدي مدير الشؤون االسرتاتيجية يف رابطة »مسيحيون متوحدون من أجل 
إرسائيل«، ومدير »املاكابي تاسك فورس«، ديفيد بروغ، قلقه من حملة 

مقاطعة إرسائيل يف الجامعات، ويقول: »وضعنا سيئ يف صفوف الشباب 
املولودين منذ عام 2000 وطالب الجامعات. بل ولقد صلنا إىل حٍدّ أصبحت 

معه الغالبية تميل اىل الفلسطينيني أكرث منها إىل اإلرسائيليني”.
وملعرفة مدى خطر الحملة عىل إرسائيل، ينّبه جاكوب بني، املدير التنفيذي 

لـ«ائتالف إرسائيل يف حرم الجامعات«، وهو تجمع ملنظمات توظف أكرث 
من مئة شخص يعملون عىل التصدي 

لحملة املقاطعة يف الجامعات، إىل أن 
»القاسم املشرتك الوحيد بني 

أعضاء الكونغرس والرؤساء 
والسفراء بالذات أنهم 
قد أمضوا جميعاً 
فرتة من حياتهم 

يف الجامعات وتلقوا فيها تكوينهم«، ما يثري مخاوف من تأثرهم بأفكار حملة 
املقاطعة.

“استهداف الرسول”
يخىش بعض مؤيدي إرسائيل يف أمريكا من استقطاب الحزب الديمقراطي 
ألشخاص »معادين إلرسائيل« مثل أنصار بريني ساندرز، ما يهدد بانتهاء 

أمان دعم الحزبني األمريكيني إلرسائيل.
ولذلك، يرون أنه من الرضوري استهداف منتقدي إرسائيل. كيف؟ يقول 

املدير التنفيذي للجنة الطوارئ من أجل إرسائيل نووا بوالك: »إذا ما أردتم 
النيل من الرسالة فعليكم النيل من الرسول«، مثل وصف حملة مقاطعة 

إرسائيل بأنها مجموعة معادية للسامية ومساندة لإلرهاب، أو وصف منظمة 
»أصوات يهودية من أجل السالم« بأنها »أصوات موالية لحركة حماس”.
ويف عملية النيل من سمعة َمن يحمل الرسالة، ال بد من جمع املعلومات 

املختلفة حوله، بدءاً بحياته الشخصية ومروراً بانتماءاته السياسية 
وانتهاًء بنشاطاته املهنية. وأنشأ اللوبي جهاز تجسس يف السنوات األخرية 

لهذا الغرض.
يتباهى املدير التنفيذي للتجمع من أجل إرسائيل يف الجامعات جاكوب 

باين بما يقوم به هذا الجهاز قائالً: »عملياتنا يف التقيص ترتكز إىل تقنيات 
ر ببضعة آالف من  عالية. عندما بدأت العمل منذ سنوات كانت ميزانيتنا تُقدَّ

الدوالرات، ولكنها بلغت اليوم مليوناً ونصف بل ربما مليونني. لست متأكداً 
من الرقم ولكن ال شك أنها جسيمة«، إال أنهم حريصون عىل التكتم: »نقوم 
بالعمليات عىل نحو مضمون دون الكشف عن الهوية، فهذا مفتاح النجاح”.

وتوفّر وزارة الشؤون االسرتاتيجية اإلرسائيلية مساعدة يف جمع البيانات 
الشخصية عن املواطنني األمريكيني، واعرتفت مديرتها العامة، سيما فاكنني-

جيل بهذا األمر يف إحدى محاضات املجلس اإلرسائييل األمريكي.
تقول: »يف ما يتعلق بجمع املعلومات وتحليلها والعمل بشأن املنظمات 

املناضلة وتقفي أثر التمويل فهذه مهمة ال يستطيع القيام بها عىل أكمل 
وجه سوى بلد ُمزود باإلمكانيات”.

وتضيف: »قرار الحكومة اإلرسائيلية أن تكون العباً رئيسياً يعني الكثري، 
فبإمكاننا حشد مهارات غري متوفرة لدى املنظمات غري الحكومية يف 

هذا املجال... نحن الطرف الوحيد يف شبكة دعم إرسائيل القادر عىل سد 
الثغرات... فلدينا امليزانية والقدرة عىل توفري الكثري من األمور«، ثم تتابع 
بنربة التهديد: »كل َمن لديه صلة بحملة مقاطعة إرسائيل عليه أن يفكر 

ملياً ويطرح عىل نفسه السؤال التايل مرتني: هل أختار هذا املعسكر أم 
املعسكر اآلخر؟”.

أسرار أخرى
ويكشف الفيلم الوثائقي أرساراً أخرى كالطريقة التي 

يجري فيها االضطالع بكل معامالت ونفقات الصحافيني 
األمريكيني يف القدس من قبل منظمة »املرشوع 

اإلرسائييل«، ومرافقتهم عن كثب يف كل تحركاتهم بل 
وتزويدهم بالصور الجاهزة التي يكفي إرسالها إىل 

الواليات املتحدة.
كما يكشف كيف يتم تمويل إجازات فاخرة ألعضاء 

الكونغرس األمريكي يف إرسائيل، بالتحايل عىل 
القانون األمريكي، وكذلك كيف يتم الضغط عىل 

وسائل اإلعالم ووكاالت األنباء حتى تغرّي بياناتها 
الصحافية أو مقاالتها.



لندن – تبقى مقولة “الدين أفيون 
الشعوب”، التي ينسبها البعض 

إىل كارل ماركس، صالحة لكل 
زمان ومكان عند الحديث عن 

األديان وتأثرياتها االجتماعية 
والسياسية وحتى االقتصادية. 

وعند استحضار هذه املقولة 
اليوم، تكون أول األمثلة التي تطرأ 

عى الذهن األنظمة الثيوقراطية، 
وتحديدا النظام اإليراني، وأيضا 

مثال التنظيمات الجهادية 
)اإلسالمية(، كالقاعدة وداعش، 
وبدرجة أقل املسيحية وأشهرها 

جيش الرب يف أوغندا، باإلضافة إىل 
بعض الجماعات األخرى املنترشة 

يف املنطقة اآلسيوية أساسا.
وخارج هذا السياق، يذهب البعض 

إىل اعتبار أن مسألة الدين قضية 
ثانوية، لكن محللة شؤون األديان 

والثقافية يف صحيفة الغارديان 
الربيطانية، هرييت شريود، لها 

رأي آخر استمدته من إحصائيات 
وأرقام حديثة تؤكد أن الدين أصبح 

مسألة مهمة، وربما أكرث من أي 
وقت مىض، وذلك ألسباب عديدة، 

مشرية إىل أن األديان تنمو واإلسالم 
أكرثها صعودا يف العالم.
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استهلت شريود دراستها متوجهة للقارئ بقولها “إذا كنت تعتقد أن 
مسألة الدين تعود إىل املايض وأننا نعيش اآلن يف عرص جديد من التفكري 

واملعتقدات، فربما ينبغي عليك أن تعرف أن حوايل 84 باملئة من سكان 
العالم ينتمون إىل مجموعات وطوائف دينية” تؤثر يف سياسات الدول 

وتوجهاتها ويف مستقبل العالم عموما.
وفقا إلحصائيات سنة 2015، يشكّل املسيحيون أكرب مجموعة دينية 

بفارق ضئيل، ممثلني ما مجموعه 2.3 مليار مسيحي أو 31.2 باملئة من 
مجموع سكان العالم البالغ 7.3 مليار نسمة. يأتي بعد ذلك املسلمون 

)1.8 مليار نسمة، أو 24.1 باملئة( ثم الهندوس )1.1 مليار، أو 15.1 
باملئة( فالبوذيون )500 مليون، أو 6.9 باملئة(.

وتشري هرييت شريود إىل فئة أخرى لم يتم ذكرها يف اإلحصائيات 
السابقة، ففي عام 2015، قال 1.2 مليار شخص يف العالم، أو 16 باملئة 

من إجمايل عدد سكان العالم، إنهم ليس لديهم أي انتماء ديني، لكن هذا 
ال يعني أن جميع هؤالء يصنفون عىل أنهم ملحدون، فبعضهم )ربما 

أكرثهم وفق شريود( لديهم إحساس قوي باإليمان وبوجود الله، لكنهم ال 
يمارسون طقوسا دينية محددة وبشكل منتظم.

هرييت شريود: من املتوقع أن يزداد عدد املسلمني بنسبة 70 
باملئة يف العالم

أي األديان تنمو وأين؟
يعد العامل الديموغرايف من العوامل التقليدية النتشار أي نوع من 

املمارسات البرشية. وال يختلف األمر يف الحالة الدينية، حيث تفرس 
شريود يف دراستها دور هذا العامل مشرية إىل أن املجموعات التي تشكل 

القطاع املتدين يف أي مجتمع، هي األكرث انتشارا، واملنتمون إليها هم 
عادة أصغر سنا وينجبون عددا أكرب من األطفال من أولئك الذين ليس 

لهم أي انتماء ديني.
وتلعب الجغرافيا دورا مهما يف مسألة الدين، حيث تعترب منطقة قارة 

آسيا واملحيط الهادئ املنطقة األكرث اكتظاظا بالسكان يف العالم، 
وكذلك األكرث احتواء للطوائف الدينية. فهي تعترب موطنا لـ99 باملئة 
من الهندوس والبوذيني، و90 باملئة من أولئك الذين يعتنقون األديان 

السماوية. وتستضيف املنطقة أيضا حوايل 76 باملئة من األشخاص غري 
املعتنقني ألي ديانة، 700 مليون منهم صينيون. وشهدت الصني انتعاشا 

دينيا كبريا يف السنوات األخرية ويتوقع البعض أن تضم أكرب عدد من 
املسيحيني يف العالم بحلول عام 2030، حيث ازدادت أعداد الربوتستانت 
الصينيني بمعدل 10 باملئة يف السنة منذ عام 1979، إىل ما بني 93 مليونا  

و115 مليون نسمة.
ويعترب اإلسالم الدين األرسع نموا يف العالم. وبني عامي 2015 و2060، من 
املتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بنسبة 32 باملئة، بالتوازي مع ذلك من 

املتوقع أن يزداد عدد املسلمني بنسبة 70 باملئة. 
وعىل الرغم من أن املسيحيني سيتجاوزون عدد إجمايل السكان عموما 
خالل تلك الفرتة، مع توقع زيادة قدرها 34 باملئة بشكل أسايس بفضل 

النمو السكاني يف جنوب صحراء أفريقيا، من املرجح أن تتنازل عن 
موقعها األول يف جدول ديانات العالم لإلسالم يف منتصف هذا القرن.  

ومن املتوقع أن يزداد اليهود بنسبة 15 باملئة.
وتقدم شريود تفسريات عديدة النتشار ديانة مقابل تراجع أخرى، 

مشرية إىل أن أن األمر ال يتعلق فقط بالتحول من ديانة إىل أخرى، بل 
يرجع أساسا إىل الخارطة الديموغرافية لسكان العالم ويف عالقة بأعداد 

املواليد والوفيات. وتكشف أنه   يبلغ متوسط عدد 
املواليد لسيدات مسلمات 2.9 طفلل، أي أعىل 

بكثري من متوسط   مواليد جميع الديانات 
األخرى التي يبلغ متوسط عدد مواليدها 

حوايل 2.2. وبينما تبلغ نسبة املواليد 
من النساء املسيحيات 2.6، إال أن ذلك 
يقابله ارتفاع يف عدد الوفيات يف أوروبا، 
حيث فاق عدد الوفيات بني املسيحيني 

عدد املواليد بنحو 6 ماليني بني عامي 
2010 و2015.

ماذا عن الحكومات الثيوقراطية؟

 عند الحديث عن األنظمة الدينية تكون إيران أول بلد يتبادر إىل األذهان 
ولذي يواجه اليوم بعد حوايل ثالثة عقود من الثورة التي جاءت بحكم 

رجال الدين، رفضا شعبيا متصاعدا، خصوصا يف أوساط الشباب 
الرافض الستغالل الدين ال من أجل خدمة الدين بل للسيطرة والتمسك 

بالحكم، وهو ذات الرفض الذي تواجهه حركات اإلسالم السيايس.
وتعترب إيران واحدة من دولتني فقط يف العالم تحتفظان بمقاعد يف 

مجلسها الترشيعي لرجال الدين )واألخرى هي اململكة املتحدة(. أما 
املدينة املسيحية الوحيدة، فهي الفاتيكان، وهي مركز صغري لكنه قوي 

يف نرش التعاليم الكاثوليكية، حيث البابا يمثل السلطة العليا ويرأس 
الفروع التنفيذية والترشيعية والقضائية لحكومة الفاتيكان.

وترجح دراسة الغارديان أن يكون أحد أكرب االضطرابات يف املشهد الديني 
يف السنوات القليلة القادمة هو وفاة )أو ربما تقاعد( البابا فرانسيس، 
الذي يبلغ من العمر 81 عاما ولديه عدد من املشكالت الصحية، حيث 
أدت جهوده إلصالح الفاتيكان والكنيسة إىل إثارة رد فعل معاكس من 
قبل القوى املحافظة، الذين يسريون ضد بابويته ويستعدون للحظة 

التي يصبح فيها املنصب شاغرا.

املسيحية لن تبقى عى رأس الديانات

هل يؤثر الدين على العالم؟
تقوم شريود بجرد ملا يجري يف العالم )يف املايض والحاض(، ثم 

تخلص إىل أن “هناك عواقب وخيمة حدثت عىل مستوى العالم بسبب 
املعتقدات واملمارسات الدينية”. وترشح قائلة “أوال، كان للحروب 

والرصاعات التي ال حرص لها ُبعد ديني علني أو رسي عرب التاريخ حتى 
اليوم. ويف السنوات القليلة املاضية، رأينا متطرفني إسالميني يشنون 

الحروب يف الرشق األوسط، وشهدنا أيضا رصاعا عىل السلطة بني السنة 
والشيعة عرب املنطقة، وكذلك اضطهاد روهينغا املسلمني يف ميانمار، 

وحركة بوكو حرام يف نيجرييا، والصدامات العنيفة بني املسيحيني 
واملسلمني يف جمهوريات أفريقيا الوسطى. وتم استهداف ‘املجددين’ 

وحتى قتلهم باسم الدين”.
النقطة الثانية، وفق شريود هي التأثري السيايس. وترصد ذلك من خالل 

أمثلة حديثة أبرزها فوز الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف االنتخابات 
الرئاسية 2016 بدعم كاسح من املسيحيني اإلنجيليني، وكذلك تصويت 

املرشّعني يف األرجنتني مؤخرا ضد ترشيع اإلجهاض تحت ضغط 
األساقفة الكاثوليك والبابا. كما تستحرض ترصيحات رئيس الوزراء 
املجري، اليميني املتطرف، فيكتور أوربان، بشأن الحاجة إىل حماية 

“الثقافة املسيحية” يف بلده لتربير سياساته املعادية للهجرة.
ومع ذلك تؤكد شريود بأنه “ليست كل األمور سيئة”، حيث هناك املاليني 

من الناس من مختلف الديانات يف جميع أنحاء العالم يشاركون يف 
املشاريع الخريية ملساعدة الفقراء واملهمشني، فعىل سبيل املثال، تشرتك 

الكنائس واملساجد واملعابد يف مشاريع بنوك الطعام ومشاريع لدعم 
الالجئني وأعمال إغاثة، فكما يتم توظيف الدين لخدمة مشاريع موجهة 

سياسية، يتم توظيفه أيضا لفائدة اإلنسانية.
 شهد العالم مؤخرا ارتفاعا كبريا يف موجات التطرف، بمختلف توجهاته 

الدينية. وتتوقع شريود املزيد من التحيز واالضطهاد، حيث أبلغ أتباع 
معظم الديانات الرئيسية أنهم يتعرضون إىل العداء والعنف. 

وحذر الخرباء من مخاطر األمية الدينية وخاصة يف املجتمعات متعددة 
األديان حيث يمكن أن يتحول سوء الفهم والجهل إىل العداء واإليذاء 
والعنف. إن الخرافات وعدم الدقة حول املعتقدات والنصوص الدينية 

أمر شائع.
ووفقا ملرشوع هارفارد ملحو األمية الدينية “فإن فهم التأثريات الدينية 

املعقدة يعد ُبعًدا هاًما لفهم الشؤون اإلنسانية الحديثة. وعىل 
الرغم من هذا الوعي، ال تزال هناك أمية واسعة االنتشار حول 
الدين تمتد عرب العالم. وهناك العديد من العواقب املرتتبة عىل 

لكن األكرث إلحاحا هو أنها تغذي هذه األمية، 
الرصاعات”.

األديان تنمو 

واإلســالم 
                 أكثرها 
                 صعودا 
            في العالم



وول ستريت جورنال
يتبدد أثر إتنية األويغور يف الصني. فبعد عامني من مساعي 

السلطات الصينية القمعية وإغفال العالم ما يجري، اعتقلت 
السلطات هذه مئات آالف من أبناء هذه اإلتنية املقيمني يف 

شمال غربي البالد، وتركت أهايل املعتقلني يف حرية من أمرهم: ال 
يعرفون أين أبناؤهم وال دواعي القبض عليهم. ويف وقت تنترش 

معلومات عن شبكة من املعتقالت فيها مئات آالف األويغور، 
ينكر املسؤولون الصينيون وجود مثل هذه املعتقالت. وبدأت 

املعلومات تترسب إىل الخارج. فبعض السجناء الذين أفرج عنهم 
من املعتقالت هربوا إىل الخارج، وصفوا ما تعرضوا له من سوء 

معاملة. فالحراس ُيلزمون املعتقلني متابعة جلسات »إعادة 
تثقيف« ُيدعون فيها إىل لفظ معتقد اإلسالم واإلقبال عىل حب 

الحزب الشيوعي الحاكم. ومن يقاوم مثل هذه الدعوات، يلق 
أذى جسدياً أو ُيفرد وحده يف زنزانة انفرادية. وسبق لكرث من 
املعتقلني السفر إىل الخارج وكرث منهم تربطهم عالقات قرابة 

بمغرتبني. ويبدو أن مثل هذه الروابط والتجارب )السفر إىل 
الخارج( هي، إىل االعتقاالت العشوائية، من دواعي االعتقال. 

وُيفرج عن بعضهم بعد أسابيع قليلة، يف وقت يبقى غريهم إىل ما 
ال نهاية أرسى املعتقالت. وال شك يف أن عشوائية 

االعتقاالت تفاقم الذعر 
والخوف. وفُقد أثر 
دارس اإلتنوغرافيا 

الذائع الصيت، 
األويغوري رحيل 

داود، وهو يدعو إىل التسامح وينأى عن السياسة، يف كانون 
األول )ديسمرب( املايض، حني قصد بكني من أورومكي، وانقطعت 

أخباره.
وهذه اإلجراءات املتشددة )االعتقال( هي حلقة من حلقات 

برنامج أوسع إلحكام القبضة عىل شينجيانغ يف شمال غربي 
الصني، حيث األويغور واألقلية األصغر الكازاك، يعدون أكرث من 

نصف السكان. ويف العام املايض، تضاعفت املوازنة األمنية يف 
املنطقة هذه مرتني عىل وجه التقريب، ونرش 30 ألف رشطي إضايف 

يف املناطق املدينية هناك. وزرعت السلطات الصينية كامريات 
تتعرف إىل الوجوه يف دوائر الحيز العام، وألزمت السكان تزويد 

سياراتهم أجهزة تعقب وهواتفهم برمجيات مراقبة. وهي تنشئ 
قاعدة بيانات واسعة من الحمض النووي الريبي يف املنطقة هذه 

من طريق جمع عينات الدم يف »فحوص طبية« إلزامية. وتقول 
السلطات أنها تقمع التطرف اإلسالمي. وال شك يف أن هجمات 

إرهابية ضيقة النطاق وقعت يف املنطقة، واستوحت »داعش« أو 
»القاعدة«، وزعمت الحكومة السورية أن 5 آالف مقاتل أويغوري 

قاتل يف صفوف »داعش« يف أراضيها. لكن األويغور يلتزمون 
اإلسالم املعتدل، ولطاملا قاوموا الوقوع يف شباك التطرف. وهذه لم 
تعد حالهم اليوم. ويعود ذلك يف شطر كبري إىل اقتصاص الحكومة 

الصينية من أي تعبري عن 
املعتقد اإلسالمي. 

فهي يف السنوات 
األخرية، حظرت 
عىل األويغور 

الصيام يف 

رمضان، وإرخاء اللحى، وتسمية أوالدهم بأسماء إسالمية. 
ويفتش املسؤولون منازلهم بحثاً عن رموز دينية، وُدمرت جوامع 

كثرية. وعدد من املرشعني األمريكيني، ومنهم ماركو روبيو، دعوا إىل 
عقوبات أمريكية عىل مسؤولني صينيني ضالعني يف القمع. ودان 

نائب الرئيس، مايك بنس، سوء معاملة الصني املسلمني، وأجمعت 
لجنة أممية عىل انتهاك الصني حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية.

والحق يقال ليست مصاعب األويغور وآالمهم منقطعة من 

السياق الصيني األوسع: فالزعيم األعىل، يش جينبينغ، يتوسل 
بقدر من حمالت الربوباغندا، واملراقبة واالعتقال ال نظري له منذ 

ماو تيس تونغ. والرشطة الصينية هي رائدة يف التزام تكنولوجيات 
رقابة جديدة يف شينجيانغ، وتنقل خرباتها إىل أصقاع البالد 

األخرى. ويكشف القمع املمنهج لألويغور وجه حكم يش جينبينغ 
الحقيقي.

جيليان تيت
تذهب نكتة دنماركية إىل أن التوقعات عسرية، خصوصاً إذا ما تناولت املستقبل. 

وعىل خالف النكتة الحكيمة هذه، أقبل الخرباء املاليون هذا الخريف عىل توقع 
مستقبل القطاع املايل- ومناقشة مسألة من تنبأ بأزمة 2008 املالية. ولكن السؤال 

األكرث إلحاحاً اليوم هو: عىل أي وجه يجلو مسار القطاع املايل اليوم، قياساً إىل 
توقعات العقد املايض؟ الحق يقال حال القطاع املايل مفاجئة. فهو يتسم بخمسة 

معالم تخالف املتوقع يف أيام الذعر بعد انهيار ليمان براذرز. 1( قبل عرش 
سنوات، أدرك املستثمرون واملؤسسات املالية أن اإلرساف يف الديون خطري.

وبدا أن توقع تقلص الديون وانحسارها هو يف مصاف البداهة. ولكن هذا ما لم 
يحصل. فعىل رغم أن سوق الرهونات األمريكية قلصت ديونها، شأن القطاع 

املرصيف وصناديق التحوط، إال أن الدين عموماً ارتفع: ففي العام املايض ارتفع 
الدين الشامل أو املعولم وبلغ 217 يف املئة من الناتج – أي زاد 40 يف املئة عما كان 

عليه عام 2007. واملفاجأة الثانية هي تضخم حجم البنوك. وكانت تداعيات 
إفالس »ليمان براذرز« سلطت الضوء عىل أخطار املؤسسات املالية املوصوفة بـ 
»أكرب من أن تفلس«. ويف 2008، علت األصوات املطالبة بتفكيك هذه املؤسسات 

الكبرية. ولكن وحوش القطاع املايل كربت، ولم تتقلص: فاملصارف األمريكية 
الخمسة األوىل صارت تمسك بمقاليد 47 يف املئة من األصول املرصفية، بعد أن 

كانت تمسك بـ44 يف املئة فحسب من مجملها يف 2007. وحاز واحد يف املئة من 
صناديق االستثمار املشرتك 45 يف املئة من األصول. وعليه، ال يبدو أن املرشعني 
ذللوا معضلة املؤسسات املعروفة بـ »أكرب من أن تفلس«، بل تعاظم حجم هذه 

املؤسسات. وثالثاً، قوة القطاع املايل األمريكي النسبية. ففي 2008، بدا أن األزمة 
صنعت يف أمريكا: كانت سوق الرهونات العقارية األمريكية وبنية وول سرتيت 
املالية يف أصل األزمة واالنهيار. وبدا حينها يف محله افرتاض أن القطاع املايل 

األمريكي سيصبح أكرث تواضعاً. وعىل خالف املتوقع، تتفوق املصارف االستثمارية 
األمريكية عىل خصومها من األوروبيني يف املجاالت كلها )حصة الصفقات، 

عائدات األسهم، وأداء االسهم(، ويتعاظم حجم القطاع املايل يف نيويورك 
وشيكاغو يف وقت يتعرث املركز املايل الربيطاني جراء بريكزيت. ورابعاً، مآل مسألة 

املؤسسات املالية غري املرصفية: قبل عقد، اكتشف املستثمرون عالم »مصارف 
الظل«، وأميط اللثام عن عالم صفيق من استثمارات تحمل أخطار مزلزلة. ووعد 

املرشّعون باالنقضاض عىل هذه املصارف.
ولكنها لم تتقلص. وتشري تقديرات إىل أن حجم قطاع مصارف الظل يبلغ اليوم 

45 تريليون دوالر، ويمسك بمقاليد 13 يف املئة من األصول املالية، بعد أن كان 
حجمه يقترص عىل 28 تريليون دوالر يف 2010. ويبدو أن ما ترتب عىل النظم 

والترشيعات املالية الجديدة هو خالف املرتجى: لجوء مزيد من األنشطة 
املالية إىل مصارف الظل. خامساً، املحاسبة يف مرحلة ما بعد األزمة: حني كان 

املقرضني يتساقطون بالعرشات، كان افرتاض أن السجن ال محالة هو مصري 
بعض املرصفيني، يف محله. ولكن، وعىل رغم أن املصارف دفعت غرامات يف العقد 

املايض تفوق قيمتها 321 بليون دوالر، لم يسجن إال مرصفيني ارتكبوا جنايات غري 
متصلة مبارشة باألزمة.

وبعض املراوغني قد يقول أن ما تقدم هو دليل عىل نفوذ النخب املالية يف 
الغرب، أو قد يقول، مثل زمييل مارتن وولف، أنه مرآة فشل النخب واإلصالحيني 

املحتملني يف اقرتاح أيديولوجيات بديلة. ولكنني أرى أن ما يساهم يف تفسري هذه 
املفاجآت الخمس هو حوادث الدائرة السياسية. فقبل عقد، كان املتوقع أن يعود 

اليسار السيايس إىل الربوز جراء األزمة. ففي 2009، كانت حركة »أوكوباي وول 
سرتيت« تزدهر وتستميل الدعم لحملتها عىل األسواق الحرة وتجاوزاتها. ولكن 

اليوم أحزاب اليمني هي التي فازت بأكرب جوائز الناخبني. وحتى حني التزمت 
هذه املجموعات يف حمالتها خطاب معارضة »اإلستابليشمنت«، لم يكن يف 

مصلحتها إصالح بنية القطاع املايل.
خالصة القول أن التوقعات غالباً ما ال تصيب، وحري بأصحابها تغليفها بيشء 

من التواضع، وإدراك أن ما لم يتحقق يفوق معناه معنى ما أبرص النور.

* صحافية، كاتبة، عن »فاينانشيال تايمز« الربيطانية، 7/9/2018، إعداد منال نحاس
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BY TONY WOOD

Though it passed largely unnoticed, this August 
marked the twentieth anniversary of an event 
that decisively reshaped modern Russia. There 
are obvious reasons why Russians wouldn’t 
especially want to commemorate the rouble 
crash of 1998. But that event and its fallout had 
a much more significant impact on the coun-
try’s politics, its economy, and its foreign policy 
than is generally appreciated today.
It’s customary to see the presidential handover 
from Boris Yeltsin to Vladimir Putin on New 
Year’s Eve, 1999, as the most significant water-
shed in Russia’s recent history; its status as an 
epochal shift is reinforced by its coinciding with 
the turn of the century. But in many important 
respects, the groundwork for Putin’s rise to 
power was laid more than a year earlier, in the 
summer of 1998. Looking back to those events 
can help us understand what made his long 
dominance possible in the first place.

Economic Chaos
The rouble’s 1998 collapse was itself a delayed con-
sequence of the Asian financial crisis that had begun 
the year before. For months, the Russian government 
struggled to contain the ripple effects from the 
turmoil to its east. The country was already mired in 
a deep economic depression that had lasted several 
years. The aftershocks of the Soviet collapse had 
been amplified in turn by “shock therapy,” and by the 
second half of the 1990s poverty and unemployment 
were widespread, life expectancy had plummeted, 
and symptoms of social collapse were rife. In May 
1998, coal miners blocked the Trans-Siberian railway 
in several places in protest over unpaid wages, raising 
the prospect of wider unrest. 
In the midst of this ongoing national disaster, the 
Yeltsin administration poured resources into propping 
up the rouble’s value and kept insisting to internation-
al investors and the IMF that it would not devalue. 
Eventually, though, the pressure proved too much, 
and on August 17, 1998, the government announced 
a devaluation, along with a default on domestic debts 
and a moratorium on external debt payments. 
Over the next month, the rouble lost two-thirds of 
its value, inflation spiraled, and unemployment and 
poverty spread still further. Even before the crisis, 
millions of Russian workers were going unpaid for 

weeks or months at a time. After the rouble crash, 
these zaderzhki — “delays,” though the correct term 
would be “wage theft” — grew even longer. But for 
most of the Russian population, the effects of the 
crisis soon began to subside as economic recovery set 
in. The 1998 devaluation itself played a role in this: by 
rendering imports more expensive, it gave a boost to 
domestic producers.
The rouble crisis had other far-reaching effects: by 
wreaking havoc on banking and finance, it tilted the 
pattern of economic growth towards other sectors, 
and away from Moscow, where Russia’s wealth had 
overwhelmingly been concentrated in the 1990s. 
These shifts provided the foundations for 
Russia’s burst of growth in the 2000s, when oil 
prices began to climb: up to the 2008 global 
economic crisis, GDP increased by an annual 
average of 7 percent. They also altered the 
composition of Russia’s elite. During 
the 1990s, tycoons such as 
Boris Berezovsky, Mikhail 
Khodorkovsky, Vladimir 
Gusinsky and others 
had piled up incredible 
fortunes, thanks in large 
part to their ownership 
of banks. But the 1998 
crash blew a hole in 
their balance sheets, 
and the Russian 
finance sector 
never regained the 
prominence it once 
enjoyed. 
The sources 
of wealth lay 
elsewhere, above 
all in the natural 
resource sector — oil, 
gas, coal, metals. Oligarchs 
with holdings in these areas 
kept their places at the top table. 
But increasingly in the 2000s it 
was other names, more often than 
not from outside Moscow, that 
appeared in Forbes’s billionaire 
rankings: the likes of Roman 
Abramovich, originally an oil and 
aluminum magnate; Vladimir Bog-
danov, owner of the oil company 

Surgutneftegaz; Aleksei Mordashov, owner of the 
steel conglomerate Severstal; and dozens more. 
As this rash of new fortunes suggests, Russia’s income 
distribution was no more equitable after the 1998 
crash than it had been before. Wealth was still being 
transferred up the income ladder at a phenomenal 
rate. And as a major oil-producing state, with plen-
tiful deposits of gas, coal, and metals, Russia would 
have benefited from the post-1999 rise in natural 
resource prices anyway.
But without the 1998 crash, the gains would have 
been distributed still more narrowly than they 

ultimately were. Even the modest material 
improvements ordinary Russians experienced 

from 1999 onwards contributed greatly to 
Putin’s subsequent popularity, enabling 
him to build an electoral base that, for all 
the rigging that has undoubtedly taken 

place since then, nonetheless remains 
substantial.

An Unexpected Rebellion
Politically, too, the aftermath 
of the 1998 crash laid down 
several important markers 
for what was to come under 
Putin. Though its economic 

effects took time to unfold, 
the political fallout was 

more immediate. On 
August 23, 1998, Yeltsin 
fired Sergei Kirienko, 

the prime minister 
he had appointed 

only five months 
before, and set 
about reinstating 
Kirienko’s pre-
decessor, Viktor 

Chernomyrdin 
— only to meet 
with unexpected 
resistance from 
the Russian parlia-

ment.
The Duma had 

previously tended to 
rubber-stamp Yeltsin’s 

decisions, a pattern that 
began in October 1993, when a 

standoff between the president and what 

was then called the Congress of People’s Deputies 
ended with Yeltsin sending in tanks to bomb it into 
submission. With its powers substantially reduced un-
der a new constitution approved in December 1993, 
the parliament was fittingly renamed the Duma, after 
the legislature the tsars had blithely ignored. 
Once docile, under the crisis conditions of 1998 it 
suddenly rebelled, twice refusing to confirm Cherno-
myrdin’s reappointment. Wary of dissolving the leg-
islature and calling new elections, Yeltsin was obliged 
to install its preferred candidate for prime minister, 
Foreign Minister Evgeny Primakov, instead. 
Primakov’s premiership lasted only a few months; 
having taken office in September 1998, he was 
levered out by Yeltsin in May 1999. But however 
brief, his tenure was significant in demonstrating 
the political strength of a more statist line. A former 
Pravda Middle East correspondent and KGB foreign 
intelligence chief, Primakov brought a change of 
course both domestically and in foreign affairs.
As foreign minister from 1996 to 1998, he had turned 
away from Yeltsin’s reflexively pro-Western stance, 
seeking to improve relations with China, India, and 
other non-Western states in a bid to balance against 
the influence of the United States and its allies. 
He maintained this stance as prime minister. (His 
appointment didn’t go down well in the West: in 
September 1998, the New York Times’s William Safire 
apparently phoned leading Russian liberal Grigory 
Yavlinsky to splutter: “Are you guys out of your 
minds? When Russia most needs the West, you put 
in a lifelong enemy of freedom?”) When the NATO 
bombardment of Serbia began in March 1999, Prima-
kov was on a plane to Washington, and immediately 
ordered it to turn around. This was little more than a 
symbolic gesture, to be sure, but it’s hard to imagine 
any of his immediate predecessors, under either 
Yeltsin or Gorbachev, making it.
Domestically, one of Primakov’s first moves was to 
prioritize payment of wage and pension arrears. He 
also slowed the pace of privatization, and in early 
1999 raised the possibility that previous sales — 
widely known to have involved all manner of crook-
edness — would be re-examined, or even potentially 
reversed. These measures, accompanied by a dose 
of anti-oligarch rhetoric, quickly earned Primakov 
enough popularity to make a bid for the presidency in 
2000 seem feasible.

To read the rest of the article go to: jacobinmag.com
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وذكر كوهني أن كاًلّ من ستورمي دانيال وكرين مكدوجل قد 
هددا ترامب باإلفصاح عن العالقة الغرامية الرسية التي جمعت 

بينهما وبني ترامب،قبل أيام قليلة من غلق أبواب االقرتاع يف 
االنتخابات الرئاسية األمريكية؛ لذلك قرر ترامب -حسب رواية 

كوهني- أن يشرتي صمتهما، حتى ال تؤثر تلك األخبار يف فرصته 
يف االنتخابات.

واعرتف كوهني بهذه الواقعة يف محاولة منه لتخفيف العقوبات 
يف االتهامات الثمانية األخرى املتهم بها، خالل مشاركته يف 
حملة دونالد ترامب، والتي تضم: التهرب من تقديم السجل 

الرضيبي واملايل الصحيح للحملة اإلنتخابية، فضاًل عن منح 
الرشا االنتخابية واملتمثلة يف قضية ستورمي دانيال وكرين 

مكدوجل، التي إن صحت شهادة مايكل كوهني بصددها؛ فإن 
هذا يضيف إىل سجل ترامب من االتهامات تهمة خرق القوانني 

الفيدرالية.
وينص القانون عىل »تجريم أي معامالت مالية رسية أثناء 

الحمالت االنتخابية للمرشحني يف الواليات املتحدة«، وطبقًا 
للمادة الثانية من دستور الواليات املتحدة األمريكية؛ فإن رئيس 

الواليات املتحدة األمريكية يمكن عزله من منصبه يف حال 
ارتكابه جرائم تتعلق بالرشوة، أو الخيانة، أو عرقلة العدالة، أو 

ارتكاب جرائم أو جنح ذات أثر بالغ.

هل سُيعزل دونالد ترامب؟
يف اليوم نفسه الذي تم فيه اتهام مايكل كوهني محامي ترامب 

الشخيص، يف والية فرجينيا، كانت لجنة التحقيقات )لجنة 
مولر( والتي ُشكلت للتقيص والتحقيق يف تدخل روسيا يف 
انتخابات 2016، عىل موعد مع تحقيق أول انتصار لها يف 

القضية؛ وذلك عندما أعلنت إحدى املحاكم الفيدرالية -استناًدا 
عىل أدلة قدمتها اللجنة-، اتهام بول مونفورت مدير حملة 

ترامب االنتخابية السابق؛ يف خمسة اتهامات متعلقة بالنصب 
والتزوير يف مستندات الرضائب والشؤون املالية الخاصة 

بالحملة، وكان من بني هذه االتهامات وجود حساب بنكي 
يف أحد البنوك األجنبية خارج الواليات املتحدة، لم يستطع 

مونفورت تفسريه، ويعني اتهام مونفورت -ضمنًا- اتهام دونالد 
ترامب هو اآلخر؛ لكونه رأس الحملة االنتخابية.

ولكن يبقى السؤال مطروًحا: هل سُيعزل 
دونالد ترامب؟ 

وبالرغم من أن هذه التهم -وبحسب املادة الثانية من الدستور 
األمريكي- تستوجب العزل، إال أن عملية العزل ليست سهلة 

كما تبدو؛ بل هي عملية معقدة. ففي البداية يجب أن يحرر قرار 
العزل أكرث من نصف أعضاء مجلس النواب األمريكي، ثم ُيحول 

القرار إىل مجلس الشيوخ األمريكي الذي يجب أن يصوت ثلثا 
أعضائه باملوافقة، حتى يمر قرار العزل إىل املرحلة األخرية، وهي 
املحكمة الدستورية العليا، صاحبة القول الفصل يف قرار العزل.

لكن املعطيات الراهنة تُصعب من فكرة عزل دونالد ترامب، 
فالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه يملك األغلبية يف مجلس 

النواب األمريكي، وعىل الرغم من وجود انتخابات تجديد 

نصفي ملجلس النواب يف نوفمرب )ترشين الثاني( القادم، وأن 
هناك فرصة كبرية للحزب الديمقراطي املعارض كي يستعيد 

األغلبية يف مجلس النواب، إال أن عقبة مجلس الشيوخ ال تزال 
قائمة ومن الصعب تجاوزها، بل من املمكن أن يعيد التاريخ 
نفسه مرة أخرى، مثلما حدث مع بيل كلينتون عام 1998؛ 

عندما قررت األغلبية الجمهورية يف مجلس النواب عزل بيل 
كلينتون، لكن العزل لم يتم ألن الحزب الديمقراطي الذي كان 

ينتمي له بيل كلينتون كان يملك األغلبية يف مجلس الشيوخ، 
الذي صوتت أغلبيته ضد املحاولة.

انتخابات التجديد النصفي.. استفتاء على 
دونالد ترامب

قبل نهاية يوليو )تموز( املايض، رصح رودي جولياني 

محامي دونالد ترامب الحايل بأن انتخابات التجديد النصفي 
للكونجرس )مجلس النواب ومجلس الشيوخ( سوف تكون 

بمثابة استفتاء عىل وجود دونالد ترامب، وأنها سوف تحدد 
هل الحديث عن عزل ترامب من منصبه سوف يستمر أم أنه 
سيتوقف عند األبواق اإلعالمية للديمقراطيني فقط. ويقصد 

جولياني أنه يف حالة نجح الحزب الجمهوري الذي يمثله 
دونالد ترامب يف الحفاظ عىل األغلبية يف مجليس النواب 

والشيوخ، فهذا يعني أن الرأي العام األمريكي ال يأبه بكل مزاعم 
العزل، ويجدد الثقة يف ترامب والحزب الجمهوري.

ويف نوفمرب )ترشين الثاني( القادم ستعقد انتخابات التجديد 
النصفي يف الكونجرس األمريكي؛ ففي مجلس النواب سوف 

يتم إعادة انتخاب ممثلني عىل 432 مقعًدا، ويف مجلس الشيوخ 
سوف تتم إعادة االنتخاب عىل 34 مقعًدا فقط من أصل 100. 

ويبدو جلًيا أن كل ما حدث يف األيام املاضية سوف يلقي بظالله 
بكل تأكيد عىل االنتخابات القادمة، بل ومن املتوقع أن يؤثر 

بالسلب يف نتائج الحزب الجمهوري الحاكم.
وبالحديث عن احتماالت كل من الحزبني الجمهوري الحاكم 
والديمقراطي املعارض، فإن اإلحصائيات واستطالعات الرأي 

وحتى التاريخ، تقف يف صف الحزب الديمقراطي يف انتخابات 
مجلس النواب، ومن املتوقع أن ينجح الحزب الديمقراطي يف أن 
يؤمن األغلبية حتى لو بنسبة صغرية، وهذا يعني أنه قد يتمكن 

من ضمان تمرير قرار عزل ترامب من مجلس النواب.
أما يف مجلس الشيوخ، فسوف يدافع الحزب 

الديمقراطي عن 26 مقعًدا من أصل 34 
مقعًدا سيجري عليهم إعادة االنتخاب، 

وبجانب تأمني الستة وعرشين مقعًدا، 
يحتاج الحزب الديمقراطي للفوز 

بمقعدين عىل األقل حتى يتمكن من 
تحقيق األغلبية يف مجلس الشيوخ، 

التي قد تسهل عليه الرشوع يف تأمني 
الخطوة الثانية من قرار عزل دونالد 

ترامب، عن طريق حصد أصوات ثلثي 
اعضاء مجلس الشيوخ.

وقبل أسبوع، أرسلت نانيس 
بيلويس زعيمة األغلبية 

الديمقراطية يف الكونجرس، 
بريًدا إلكرتونيًّا إىل كافة 
األعضاء الديمقراطيني 

تحثهم عىل الرتكيز 
يف املشاكل املتعلقة 
باالقتصاد والبطالة 

والتعليم والتأمني 
الصحي، واالبتعاد 

كل البعد عن 
أحاديث عزل 
دونالد ترامب 

من منصبه 
حتى ال 
يتهمهم 

الجمهوريون بأنهم يدفعون نحو قرار العزل دون أن تنتهي 
التحقيقات، فيؤثر ذلك بالسلب يف نتائجهم بانتخابات 

التجديد النصفي القادمة.

ترامب يهدد: »اعزلوني وسُيصبح الجميع 
فقراء«

وتعليقًا عىل ما حدث يف محاكمة كل من محاميه ورئيس حملته 
االنتخابية السابق، رصح دونالد ترامب بأنه يف حالة عزله 

سوف يؤثر ذلك بالسلب يف البورصة وتداول األسهم يف السوق 
األمريكية، وجاء ترصيح ترامب عىل النحو التايل: »يف حالة 

عزيل سوف تتحطم السوق يف أمريكا، والجميع سوف يصبحون 
فقراء، ويرون أرقاًما لم يروها من قبل«.

ومنذ تواجد ترامب يف البيت األبيض وفرضه لسياسات 
اقتصادية جديدة يف صالح رجال األعمال، من ضمنها تقليل 

الرضائب للحد األدنى؛ فإن التداول يف البورصة األمريكية ارتفع 
بنسبة %22؛ وهذا يساوي أكرث من %200 من الزيادة التي 

حدثت يف سوق التداول يف عهد باراك أوباما كله.
ولكن يرى الكثري من املحللني أن كالم ترامب عاطفي نوًعا ما، 
وأنه يف حالة عزله لن يترضر االقتصاد بالشكل الذي تحدث 

عنه، وإن لم ينكروا احتمالية تأثر أسعار األسهم يف السوق 
األمريكية بالسلب، وإن كان هذا أيًضا يمكن تداركه من ِقبل 

مايك بنس نائب رئيس الواليات املتحدة، الذي سوف يصبح 
الرئيس كما ينص الدستور يف حالة عزل ترامب، فكل ما عىل 

بنس فعله، أن يتبع كافة سياسات ترامب االقتصادية التي 
تأتي يف صف املستثمرين ورجال األعمال، باإلضافة إىل إنهاء 

الحرب االقتصادية مع الصني، وإلغائه للتعاريف الجمركية 
التي فرضها ترامب، ليتم تدارك األمر برسعة وال تخرس البورصة 

األمريكية خسارة كبرية.
ويمكن القول إنه من الواضح عدم وجود أي خطوات رسمية 

لعزل دونالد ترامب من منصبه قبل التجديد النصفي 
القادم، حتى نعرف هل سيصل مولر ولجنته إىل 
أدلة أخرى تدين ترامب؟ وهل سينجح 

الديمقراطيون يف استعادة األغلبية يف 
الكونجرس والتمهيد لعزل ترامب؟ 

وهل ُيعزل ترامب ويصل مايك 
بنس الذي يخشاه الكثري من 

الليرباليني يف العالم بسبب 
مواقفه وآرائه اليمينية؟

هذه األسئلة سوف تجيب 
عنها األيام القادمة، التي 

من املمكن أن تصبح أياًما 
مصريية يف تاريخ السياسة 

األمريكية.

 الجميع في انتظار نوفمبر..

هل اقتربت نهاية 
حكم دونالد ترامب؟

كتابة وتحرير : محمد صالح عبدالجواد

لم يمر يوم الثالثاء املايض املوافق 21 أغسطس )آب( مرور الكرام 
عى دونالد ترامب رئيس الواليات املتحدة الحايل، بعد أن اعرتف 

محاميه الشخيص السابق مايكل كوهني بتورطه تورًطا مبارًشا يف 
رشوة كل من ممثلة األفالم اإلباحية ستورمي دانيال، وعارضة 

األزياء كرين مكدوجل املعروفة بعملها لدى مجلة اإلباحية 
.»Playboy« األمريكية الشهرية

بول مونفورت مدير حملة دونالد 
ترامب االنتخابية السابق

مايك بنس نائب رئيس 
الواليات املتحدة الحايل



THEATLANTIC : AMERICAN 
DEMOCRACY IS IN CRISIS

HILLARY RODHAM CLINTON 

It’s been nearly two years since Donald Trump won enough Electoral College 
votes to become president of the United States. On the day after, in my conces-
sion speech, I said, “We owe him an open mind and the chance to lead.” I hoped 
that my fears for our future were overblown.
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They were not.
In the roughly 21 months since he took the oath of office, Trump has sunk 
far below the already-low bar he set for himself in his ugly campaign. 
Exhibit A is the unspeakable cruelty that his administration has inflicted 
on undocumented families arriving at the border, including separating 
children, some as young as eight months, from their parents. According 
to The New York Times, the administration continues to detain 12,800 
children right now, despite all the outcry and court orders. Then there’s 
the president’s monstrous neglect of Puerto Rico: After Hurricane Maria 
ravaged the island, his administration barely responded. Some 3,000 Ameri-
cans died. Now Trump flatly denies those deaths were caused by the storm. 
And, of course, despite the recent indictments of several Russian military 
intelligence officers for hacking the Democratic National Committee in 
2016, he continues to dismiss a serious attack on our country by a foreign 
power as a “hoax.”
Trump and his cronies do so many despicable things that it can be hard to 
keep track. I think that may be the point—to confound us, so it’s harder 
to keep our eye on the ball. The ball, of course, is protecting American 
democracy. As citizens, that’s our most important charge. And right now, 
our democracy is in crisis.
I don’t use the word crisis lightly. There are no tanks in the streets. The 
administration’s malevolence may be constrained on some fronts—for 
now—by its incompetence. But our democratic institutions and traditions 
are under siege. We need to do everything we can to fight back. There’s not 
a moment to lose.
As I see it, there are five main fronts of this assault on our democracy.
First, there is Donald Trump’s assault on the rule of law.
John Adams wrote that the definition of a republic is “a government of 
laws, and not of men.” That ideal is enshrined in two powerful principles: 
No one, not even the most powerful leader, is above the law, and all 
citizens are due equal protection under the law. Those are big ideas, radical 
when America was formed and still vital today. The Founders knew that a 
leader who refuses to be subject to the law or who politicizes or obstructs 
its enforcement is a tyrant, plain and simple.
That sounds a lot like Donald Trump. He told The New York Times, “I have 
an absolute right to do what I want to with the Justice Department.” Back in 
January, according to that paper, Trump’s lawyers sent Special Counsel Rob-
ert Mueller a letter making that same argument: If Trump interferes with an 
investigation, it’s not obstruction of justice, because he’s the president.
The Times also reported that Trump told White House aides that he had 
expected Attorney General Jeff Sessions to protect him, regardless of the 
law. According to Jim Comey, the president demanded that the FBI director 
pledge his loyalty not to the Constitution but to Trump himself. And he has 
urged the Justice Department to go after his political opponents, violating 
an American tradition reaching back to Thomas Jefferson. After the bitterly 
contentious election of 1800, Jefferson could have railed against “Crooked 
John Adams” and tried to jail his supporters. Instead, Jefferson used his 
inaugural address to declare: “We are all republicans, we are all federalists.”
Second, the legitimacy of our elections is in doubt.
There’s Russia’s ongoing interference and Trump’s complete unwillingness 
to stop it or protect us. There’s voter suppression, as Republicans put 
onerous—and I believe illegal—requirements in place to stop people from 
voting. There’s gerrymandering, with partisans—these days, principally 
Republicans—drawing the lines for voting districts to ensure that their 
party nearly always wins. All of this carries us further away from the sacred 
principle of “one person, one vote.”
Third, the president is waging war on truth and reason.
Earlier this month, Trump made 125 false or misleading statements in 
120 minutes, according to The Washington Post—a personal record for 
him (at least since becoming president). To date, according to the paper’s 

fact-checkers, Trump has made 5,000 false or misleading claims while in 
office and recently has averaged 32 a day.
Trump is also going after journalists with even greater fervor and intent 
than before. No one likes to be torn apart in the press—I certainly don’t—
but when you’re a public official, it comes with the job. You get criticized a 
lot. You learn to take it. You push back and make your case, but you don’t 
fight back by abusing your power or denigrating the entire enterprise of a 
free press. Trump doesn’t hide his intent one bit. Lesley Stahl, the 60 Min-
utes reporter, asked Trump during his campaign why he’s always attacking 
the press. He said, “I do it to discredit you all and demean you all, so when 
you write negative stories about me, no one will believe you.”
When we can’t trust what we hear from our leaders, experts, and news 
sources, we lose our ability to hold people to account, solve problems, 
comprehend threats, judge progress, and communicate effectively with one 
another—all of which are crucial to a functioning democracy.
Fourth, there’s Trump’s breathtaking corruption.
Considering that this administration promised to “drain the swamp,” it’s 
amazing how blithely the president and his Cabinet have piled up conflicts 
of interest, abuses of power, and blatant violations of ethics rules. Trump 
is the first president in 40 years to refuse to release his tax returns. He has 
refused to put his assets in a blind trust or divest himself of his properties 
and businesses, as previous presidents did. This has created unprecedent-
ed conflicts of interest, as industry lobbyists, foreign governments, and 
Republican organizations do business with Trump’s companies or hold 
lucrative events at his hotels, golf courses, and other properties. They are 
putting money directly into his pocket. He’s profiting off the business of the 
presidency.
Trump makes no pretense of prioritizing the public good above his own 
personal or political interests. He doesn’t seem to understand that public 
servants are supposed to serve the public, not the other way around. 
The Founders believed that for a republic to succeed, wise laws, robust 
institutions, and a brilliant Constitution would not be enough. Civic, 
republican virtue was the secret sauce that would make the 
whole system work. Donald Trump may well be the least 
lowercase-R republican president we’ve ever had.
Fifth, Trump undermines the national unity that makes 
democracy possible.
Democracies are rowdy by nature. We debate freely 
and disagree forcefully. It’s part of what distinguish-
es us from authoritarian societies, where dissent is 
forbidden. But we’re held together by deep “bonds 

of affection,” as Abraham Lincoln said, and by the shared belief that out of 
our fractious melting pot comes a unified whole that’s stronger than the 
sum of our parts.
At least, that’s how it’s supposed to work. Trump doesn’t even try to pre-
tend he’s a president for all Americans. It’s hard to ignore the racial subtext 
of virtually everything Trump says. Often, it’s not even subtext. When he 
says that Haitian and African immigrants are from “shithole countries,” 
that’s impossible to misunderstand. Same when he says that an American 
judge can’t be trusted because of his Mexican heritage. None of this is a 
mark of authenticity or a refreshing break from political correctness. Hate 
speech isn’t “telling it like it is.” It’s just hate.
I don’t know whether Trump ignores the suffering of Puerto Ricans because 
he doesn’t know that they’re American citizens, because he assumes 
people with brown skin and Latino last names probably aren’t Trump fans, 
or because he just doesn’t have the capacity for empathy. And I don’t know 
whether he makes a similar judgment when he lashes out at NFL players 
protesting against systemic racism or when he fails to condemn hate crimes 
against Muslims. I do know he’s quick to defend or praise those whom 
he thinks are his people—like how he bent over backwards to defend 
the “very fine people” among the white nationalists in Charlottesville, 
Virginia. The message he sends by his lack of concern and respect for some 
Americans is unmistakable. He is saying that some of us don’t belong, that 
all people are not created equal, and that some are not endowed by their 
Creator with the same inalienable rights as others.
And it’s not just what he says. From day one, his administration has 
undermined civil rights that previous generations fought to secure and 
defend. There have been high-profile edicts like the Muslim travel ban and 
the barring of transgender Americans from serving in the military. Other 
actions have been quieter but just as insidious. The Department of Justice 
has largely abandoned oversight of police departments that have a history 

of civil-rights abuses and has switched sides in voting-rights 
cases. Nearly every federal agency has scaled back 

enforcement of civil-rights protections. All the 
while, Immigration and Customs Enforce-

ment is running wild across the country. 
Federal agents are confronting citizens 

just for speaking Spanish, dragging 
parents away from children.

To read the rest of the article go to: 
www.theatlantic.com

Our 
democratic 

institutions and 
traditions are under 

siege. 
 We need to do 

everything we can 
to fight back. 
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     AGAINST CORRUPTION  
ضد الفساد

ما هو الفساد؟ وماهي أسبابه ومظاهره؟
 الفساد هو إساءة استخدام السلطة الرسمية املمنوحة 
للشخص سواء يف مجال املال العام أو النفوذ أو التغافل 

عن تطبيق النظام أو املحاباه وكل ما يرض باملصلحة العامة 
وتعظيم املصلحة الشخصية .

أسباب الفساد:
1.اجتماعية : وهي ناتجة عن السلوك والعادات والتقاليد 

واملوروثات االجتماعية وكذلك ما يحدث يف املجتمع من كوارث 
وأزمات تخلق آثار مدمرة يف املجتمع من فقر وحاجه واحياناً 

سلوك ينايف مبادئ املجتمع الصالح .
2.اقتصادية : إن األوضاع االقتصادية التي يمر بها املجتمع 

نتيجة الحروب والرصاعات والكساد وارتفاع تكاليف املعيشة 
جميعها تؤدي إىل ممارسة أنواع من الفساد اإلداري واملايل .
3.دينية : ضعف الوازع الديني واالنصياع لشهوات النفس 
حيث إذا ضعف الوازع الديني فإن االنسان يسلك سلوك 
مفاده أن الغاية تربر الوسيلة ألن الرادع القوي ألي عمل 

إنساني هو مخافة الله سبحانه وتعاىل.

مظاهر الفساد :
للفساد مظاهر كثرية ومتباينة ومتعددة عىل سبيل املثال ما 

ييل:-

-         الرشوة .
-         اقصاء الكفاءات املؤهلة .

-         املحسوبية.
-         التكسب من وراء الوظيفة العامة.

-         املحاباه.
-          استغالل املمتلكات العامة.

-         الواسطة عىل حساب الغري.
-         اساءة استخدام السلطة الرسمية.

-         استغالل النفوذ.
-         االستيالء عىل املال العام.

-         االبتزاز.
-         وضع الشخص املناسب يف غري املكان املناسب.

-         التهاون يف تطبيق األنظمة والترشيعات أو تطبيقها عىل 
البعض دون اآلخر.

يوم عالمي لمكافحة الفساد :
وملواجهة الفساد عاملياً قامت الجمعية العامة لألمم املتحدة 

يف 31 أكتوبر 2003، بإعتماد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد، كما أعتمدت أيضا يوم 9 من ديسمرب بوصفه اليوم 

الدويل ملكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد 
وبدور االتفاقية يف مكافحته ومنعه. ودخلت االتفاقية حيز 

التنفيذ يف ديسمرب 2005.

طرق القضاء على الفساد :
وللقضاء عىل الفساد يجب عىل أفراد املجتمع محاربة الفساد 

بشتى صوره وأشكاله والتعاون يف ذلك وأن نساهم جميعاً يف 
الحد من ظاهرة الفساد التي تهدد املجتمع والتي توسعت 

بشكل غري مسبوق وأضت باملجتمع.

ومن الطرق في معالجته :
1. مالحقة عمليات الفساد جزائياً :- وهي وسيلة من أهم 

وسائل مكافحة الفساد التي تساهم مساهمة فاعلة يف الحد 
منه فيما إذا أحسن العمل بها واخذ باالسباب التي تصلح 

لتجنب نتائجها السلبية الخطرية عىل الوظيفة العامة وحقوق 
االنسان.

2.       تطبيق االسرتاتيجيات املضادة للفساد وسن االنظمة 
والترشيعات والقوانني والشفافيه فيها بما ال يدع مجال للشك 

والوضوح يف تطبيقها والجزاءات الصارمة يف حق املخالفني .
3. توعية املوظفني لهذه الظاهرة الخطرية وتداعياتها وتأثريها 

عىل املجتمع واخالقياتهم ودورهم يف اإلخبار عن حاالت 
الفساد يف دوائرهم  .

4. عقد ندوات دينية يف الدوائر الحكومية يحاض فيها رجال 
دين حول دور الدين يف القضاء عىل الفساد اإلداري وكذلك 

دور العبادة والجامعات واملدارس والقنوات املسموعة واملرئية 
واملكتوبة يف محاربة هذا الداء وخطورته عىل املجتمع وايضاح 

القصص والعرب عرب التاريخ حول االقوام السابقة وما حدث 
لهم بسبب الفساد .

5. وضع نظام مكافأة مالية ملن يقوم بالتبليغ عن حاالت 
الفساد بشتى صورة يف دوائرهم والدوائر األخرى واالبتعاد عن 

الشكاوى الكيدية .
6. وضع عقوبات وجزاءات رادعه وواضحة تناسب كل فساد 

وتحد من ظهوره مره ثانية وتكون معلنه ومتاحه للجميع .

7. تحسني الظروف املعيشية للموظفني من خالل ايجاد كادر 
وظيفي مناسب لكل فئة تناسب وضعه االجتماعي واالرسي 

وتتناسب مع الظروف املعيشية للبلد .
8. اإلعالن عن حاالت الفساد بشتى أنواعه التي تم اكتشافها 

واالجراءات التي تم اتخاذها حيالها وتعميمها عىل الدوائر 
الحكوميه ليكونوا عربة لغريهم .

9. إتاحة الفرصة لخلق نوع من االبداع والتطوير لدى املوظفني 
ومكافأتهم عىل ذلك وتعليق اسمائهم يف لوحة الرشف ليكون 

حافزاً لغريهم من املوظفني .
10.   إرشاك مؤسسات املجتمع املدني يف مكافحة الفساد:- 
من خالل ايجاد سبل للتعاون بني مؤسسات القطاع العام 
وبني مؤسسات املجتمع املدني لتشجيعها وتفعيل دورها 

ومساندتها لنرش ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة 
، ونرش الوعي بمخاطر الفساد لدى الجمهور ، وتقييم عمل 

املؤسسات وفضح املمارسات غري النظيفة فيها
11.   تشكيل لجنة يف كل دائرة حكومية لإلصالح اإلداري 

لدراسة الواقع اإلداري وتغري سلوك واتجاهات العاملني 
ملحاربة الفساد وعالج اإلنحراف وقت إكتشافه .

12.   توفري القيادات الشابة النشيطة املؤمنة بالتطوير والتغري 
والتي لديها مؤهالت علمية وخربات عملية مرتاكمة ودعمها 

وتأهيلها لقيادة العمل الوظيفي لضمان نجاحها يف قيادة 
التغري .

13.   وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب باالعتماد 
عىل الكفاءة واالبداع العلمي وعدم االعتماد عىل العالقات 

الشخصية واملحسوبية والواسطة والعالقات االرسية .
14.   وضع نظام لتقويم األداء للموظفني واعتماده كأساس 

للرتقية وتقلد املناصب ويكون واضحاً ومعلناً للجميع .
15.   عدم اعتماد سنوات الخدمة فقط يف إشغال املناصب 

اإلدارية واملالية والفنية مع أهميتها ولكن يجب يتزامن 
معها التحصيل العلمي واملعريف واإليمان بالتطوير والتغيري 

والنزاهة والسلوك الحسن واالستقامة .
16.   وضع أدلة انجاز املعامالت واالشرتاطات املطلوبة لها 
ووضعها يف مكان بارز يف استعالمات الدوائر الحكومية يف 

مقدمة 
خدمة املراجعني 

وعىل حامالت خاصة 
بذلك ومراجعتها بصفه دورية 

لتعويض النقص وكذلك إضافة كل جديد لها .
17.   ايجاد آليات لالخبار عن جرائم الفساد ، وتشجيعه 

ومكافئة املخربين حيث يتوجب ان تكون دوافع االخبار هي 
املصلحة العامة ، وذلك يتطلب نرش الوعي وثقافة النزاهة 

وروح املواطنة بني املوطنني واملوظفني.
18.   تفعيل برنامج الحكومة االلكرتونية ووضعه حيز التنفيذ 
ليتمكن املواطن من متابعة معامالته من أي مكان عىل شبكة 

املعلومات )االنرتنت( وتحديث البوابة االلكرتونية للجهه 
دورياً .

19.   تبسيط القوانني والترشيعات واألنظمة وجعلها اكرث 
شفافية وتوضيح مفرداتها لكي ال تستغل من قبل ضعاف 

النفوس لتحقيق مآربهم من خالل استخدام الثغرات يف 
القوانني وخاصة القابلة للتفسري بأكرث من رأي.

20.   عقد اللقاءات الدورية بني رئيس الجهاز واملرؤوسني لديه 
لالطالع عىل اعمالهم ومناقشتها وحل املشاكل واملعوقات التي 

تواجههم .
21.   أداء قسم الحفاظ عىل األمانة للموظفني الذين لديهم ذمة 

مالية أو الذين يشغلون وظائف قيادية للمحافظة عىل املال 
العام وعدم استغالله لتحقيق مأرب شخصية وكذلك عدم 

استغالل النفوذ واساءة استخدام السلطة.

المراجع :

-         اليوم العاملي ملكافحة الفساد، األمم املتحدة
-         املنتدى العربي إلدارة املوارد البرشية، الفساد ... 

أسبابه .. مظاهرة .. طرق عالجه
-         اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

حارب الفساد ... 

وكن أول من يشارك
يواجه املواطن العديد من املشكالت والضغوط يف مجتمعه والتي قد تدفع البعض إلتخاذ طرق غري مرشوعة يف سبيل 

تلبية رغباته ... وقد تطور األمر إىل أن أصبح  الفساد آفة عى املجتمع املعارص وظاهرة وبائية انترشت يف كثري من 
املعامالت اليومية وقد يرجع البعض هذا إىل اإلبتعاد عن الدين وضعف الوازع الديني.

Against corruption ..What 
Can You Do? 
People often think that corruption is "just a way of life", but every society, sector and 
individual would benefit from standing  United Against Corruption.
Here are some examples of how you can stand and fight against corruption. Follow 
this link for a complete Call to Action Matrix.
Ratify and enact the UN Convention against Corruption. Countries that successfully 
attack corruption are far more legitimate in the eyes of their citizens, creating stability 
and trust.
Know what Convention requires of your government and its officials. 
Rooting out corruption allows social and economic development.
Educate the public about the government's responsibility to be corruption-free. 
Equal and fair justice for all is a crucial element for a country's stability and growth. It 

also helps to effectively fight crime.
Raise awareness with the public, media and government about the costs of corruption 
for key services such as health and education. 
All of society benefits from functioning basic services.
Engage the youth of your country about what ethical behavior is, what corruption is 
and how to fight it, and to demand their right to education. 
Ensuring that future generations of citizens are brought up to expect corrup-
tion-free countries is one of the best tools to ensure a brighter future.
Report incidents of corruption. 
Create an environment where the rule of law prevails.
Refuse to participate in any activities that are not legal and transparent. 
Increases both domestic and foreign investment. Everyone is more willing to invest 
in countries when they see that funds are not being siphoned off into the pockets of 
corrupt officials.
Foster economic stability by enforcing zero-tolerance practices towards corruption. 
A transparent and open business community is a cornerstone of any strong democ-
racy. 
To read more about corruption go to:http://www.anticorruptionday.org
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حقوق وحريات
THE RIGHTS & FREEDOMS

كيف كان شكل العقاب قبل والدة السجون؟
قبل نشأة السجون كانت العقوبات التي تفرضها السلطة دائًما بدنية، 
عبارة عن أعمال شاقة، أو نفي بدون محاكمة، وكان التعذيب الجسدي 

عادًة ما يتم بصورة علنية، ويف الساحات العامة، بهدف ردع املجتمع.
ما يثري الدهشة أن السجن يف بداية نشأته لم يكن الغرض منه العقوبة 

يف حد ذاته، إنما كان مكانًا ُيحتجز فيه مرتكب الجريمة، لفرتة من 
الزمن، حتى تقع عليه العقوبة الفعلية، وكانت عادة عقوبة بدنية 

مؤملة، مثل الرضب بالسوط.
رحلة طويلة خاضتها السجون لتتطور باعتبارها فكرة عقابية، بمرور 

الزمن، بسبب تقدم العلوم اإلنسانية، والتقدم التكنولوجي، من زنازين 
تحت األرض، وأبراج وقالع، إىل سجون حديثة تسمح باصطحاب 
حيوانات أليفة، وآالت موسيقية يف دول العالم املتقدمة، فتطورت 

أصفاد القدم الحديدية إىل أساور إلكرتونية، لكن بقيت فكرة السجن 
باعتباره عقاًبا موجودة عرب التاريخ.

هناك اآلن نحو 10 ونصف مليون مسجونًا حول العالم، منهم 2.2 
مليون يف أمريكا وحدها، ومنذ عام 2000 زادت نسبة املساجني حول 
العالم نحو %20، وزادت نسبة النساء منهم نحو %50، وزادت نسبة 

الرجال أيًضا بحوايل 18%.

متى ُولد السجن؟.. »الزنزانة مبنية قبل الكون«
أقدم تاريخ لوجود نظام السجن، ُسجل يف األلفية األوىل قبل امليالد، 

يف بالد الرافدين ومرص، يف هذه اآلونة كانت السجون عبارة عن زنازين 
تحت األرض، وكان مصري املساجني إما اإلعدام، أو أن ينتظروا أمرًا 

ليصبحوا عبيًدا.
غريت اليونان الوضع قلياًل، فتحولت الزنازين املظلمة واألسوار 

يوضع بها املساجني، العالية إىل وحدات خشبية، 
أقدامهم، وسمحت مسلسلني باألصفاد يف 

ألقاربهم 
وأصدقائهم 

بالزيارة.
استخدمت 

اإلمرباطورية 
الرومانية 

القديمة وسائل قاسية 
للسجن، كل الزنازين كانت 
تحت األرض، ضيقة وبينها 
ممرات وطرق كالسرتوفوبية 
»تسبب الرهاب واالختناق«، 

وكان السجناء يقيدون 
بسالسل، ملدة من الزمن، أو مدى 

الحياة، وألن نظام العبودية كان 
موجوًدا آنذاك كان يستخدم »العبيد« 

ممن تحرروا من السجن، ليكونوا 
مصارعني.

يف أوروبا ظلت أحوال السجون قاسية، 
حتى بداية امللَكية اإلنجليزية، يف تطبيق 
نظام أكرث عدال. يف عام 1166 شيد هرني 

الثاني ملك 

إنجلرتا أول سجن، وبالتوازي أدخل بعض اإلصالحات القانونية، 
ووضع أول مسودة ُعرفت بعد ذلك بنظام املحلّفني.

يف عام 1215 وقّع جون ملك إنجلرتا أحد أهم الترشيعات التاريخية 
املعروفة باسم املاجنا كارتا، أو يف الحقيقة أُجرب عىل التوقيع، وتتضمن 

الوثيقة أنه ال حبس دون محاكمة، ويف القرن الـ15 يف فرتة اضمحالل 
اإلقطاعية، وتوسع املدن، حدثت اضطرابات اقتصادية واجتماعية، 

وأصبح الكثريون بدون مأوى، وزادت الرسقات، والدعارة، ولتتعامل 
السلطة مع هذه التطورات ُشيدت بيوت عمل أشهرها بريدويل كان 

يوضع بها الرساق، وبائعات الجنس، واملرشدون، يمكثون يف غرف وليس 
زنازين. كان املسجون آنذاك يصنع منتجات متنوعة، ألن العمل الشاق 

هو صورة إلعادة التأهيل من وجهة نظر الدولة حينها، ولكن لم تنفّذ 
كل البالد األوروبية هذه الفكرة.

مستعمرات العقاب..سجون ممتدة  بال جدران
ومع تقدم الصناعة يف الفرتة من القرن الـ16 إىل القرن الـ18، تضاعف 

املساجني بصورة درامية، أُدخلت وسائل أخرى للعقاب، غري مكلفة 
اقتصادًيا، مثل إرسال املساجني إىل معسكرات بعيدة، يف نهاية القرن 

الـ18، أُرسل أكرث من 50 سجينًا من إنجلرتا إىل مستوطنات العقاب يف 
شمال أمريكا واسرتاليا، ليقوموا بأعمال شاقة يف األدغال، بال أجر، لذا 
كان نظاًما أشبه بالعبودية، كثريًا ما كان املعتقَل يموت بسبب اإلهمال 

الطبي، وسوء التغذية، أو من شدة اإلرهاق، وكان املوت أيًضا ينتظره 
إذا حاول الهرب.

وظلت فرنسا تستخدم هذا النظام حتى القرن العرشين، أما روسيا 
فكانت ترسل املساجني إىل شمال رشق سيبرييا املتجمد، واستمر 

استخدام هذه املستعمرات البعيدة حتى التسعينيات.
إنجلرتا صانعة شكل السجون الحديثة

تُعرف لندن عىل أنها مكان ميالد السجون الحديثة. بدأ األمر منذ 
القرن الـ19 يف إنجلرتا؛ الفيلسوف جريمي بنثام »1832-1748« كان 

صاحب فكرة إرسال املدانني للسجن باعتباره عقاًبا، ألنه كان ضد 
عقوبة اإلعدام.

رسم بنثام مخططات ملنشآت يبقى فيها املساجني لفرتة من الزمن، كان 
التصميم يتضمن عدم قدرة املساجني عىل رؤية الحراس املوجودين 

بالسجن، وكان الغرض من هذا التصميم توفري األموال؛ عن طريق 
عدد قليل من الحراس، واالعتماد عىل الحراس املوجودين يف مخيالت 

املساجني، يف النهاية هذا التصميم لم ُينفّذ، الستحالة تنفيذه عملًيا.
حتى ظهر بنجامني راش يف أمريكا، أحد الذين آمنوا برضورة عزل 
املجرمني عن املجتمع، وإعادة تأهيلهم، وبمساعدة الكويكرز، ُبني 

أول سجن حقيقي يف أمريكا، وهو walnut street وكان يعرف باسم 
إصالحية.

ازدحام املساجني نتج عنه االتجاه  لبناء سجون كبرية، مثل السجن 
الرشقي يف فالدلفيا، والذي تغرّي فيه تصميم السجن جذرًيا، واتبع 

السجن الرشقي فكرة عزل املساجني عن بعضهم البعض،  ملنعهم من 
تكوين عصابات، أو منظمات، أو تفكريهم يف الهرب.

يف الغرف كان املسجون يقوم بعمله يف صبغ املالبس أو صناعة األحذية، 
لكن تصميم هذا السجن كان مكلفًا جًدا، يف وقتها كان أغىل مبنى يف 

الواليات املتحدة، فقد تكلف 770.000 دوالرًا.
يف عام 1820 طّبقت نيويورك نظاًما يسمى نظام الصمت؛ وهو يعني 

العمل طوال النهار، والحبس االنفرادي بالليل، وكل ذلك يتم يف 
صمت إجباري،  وأشهر السجون التي طّبقت هذا النظام 

هو سينج-سينج، وهو أول سجن يطبق نظام الزي 
املوحد للمساجني، أبيض يف أسود، باعتباره نوًعا من 

أنواع املراقبة، ُعرف سينج-سينج باملارشات، والكريس 
الكهربائي، والغرف الصغرية جًدا، والصمت، وصُمم 

السجن بطريقة ما تسمح للسجان بفتح أبواب الزنازين كل يف نفس 
الوقت بحركة واحدة.

عىل األرجح أنك شاهدت سينج-سينج ذات مرة، فطاملا ظهر يف لقطات 
بأفالم هوليودية وكان مرسًحا أيًضا إلعدام زوجان من أشهر أصحاب 

جرائم التجسس إيثيل وجوليو روزينبريج، وهما زوجان أمريكيان، 
شيوعيان، أعدِما يف عام 1953 بتهمة التخابر مع االتحاد السوفيتي.

يف 1930-1920 زادت معدالت اإلجرام والعصابات، بسبب فشل عملية 
إعادة التأهيل -الهدف األسايس للسجن- ظهرت عصابات خطرة 
وخارجني عن القانون مثل آل كابوني، أُرسل هؤالء الخارجني عن 

السيطرة، إىل سجن جديد، مشدد الحراسة، بخليج سان فرانسيسيكو 
يسمى ألكرتاز، ومع األساليب املشددة للحراسة، شهد السجن حاالت 

هرب متعددة، عىل مدار 30 عاًما، نجح بعض منها، وفشل اآلخر، 
نُسجت حوله الكثري من األساطري، وألهم كثريًا من صناع السينما ثم 

أُغلق ألكرتاز عام 1963 لتكلفته الباهظة.
نشأت السجون يف أمريكا بعد استقاللها، عىل هيئة إصالحيات، كان 

هدفها هو إعادة تأهيل املساجني، باملعنى الديني، فكانوا يقضون 
الوقت يف السجن تكفريًا لذنوبهم، لكن رسعان من ازدحمت السجون، 

وأصبحت شديدة الخطر والقذارة.
أدت الحروب التي اجتاحت العالم يف بدايات القرن العرشين إىل ظهور 
فكرة معسكرات االعتقال، خالل الحرب العاملية األوىل استُخدمت هذه 

املعسكرات يف كندا، ألرس العدو األجنبي، وهو ما استخدمته أملانيا 
الحقًا يف الحرب العاملية الثانية.

بدأت أملانيا النازية يف بناء أكرث من 300 معسكر، العتقال أعداء من 
نوع آخر،  الخصوم السياسيني، والصحفيني غري املرغوب فيهم، 

والشيوعيني، واليهود والـ»غجر«، واملثليني،  بدون محاكمة عادلة،  
ُوقدرت أعداد املساجني من11 إىل 17 مليون شخص، وال يخفى عىل 

أحد أن معظم هؤالء قد قُتلوا يف النهاية بصورة وحشية.
تاريخ البحث عن سجون »أفضل«

لم ُيرتك السجناء يف صحراء السجن يعانون وحدهم لألبد، فمنذ أن 
وُلدت السجون، نشأت يف املقابل حركات وجمعيات هدفها املحاربة 

لتحسني أحوال السجون، يف عام 1787 كانت والدة أحد أهم هذه 
الجمعيات، وهي الجمعية الفالديلفية لتخفيف معاناة السجون، 

واملعروفة اليوم باسم »جمعية سجون بنسلفانيا«.
كان هدفها التخلص من السجون االنفراداية، واألعمال الشاقة التي 

تُفرض عىل املساجني، بهدف إصالح سلوكهم.
يف عام 1800 ظهر »زيبلون بروكواي« أحد رموز إصالح السجون، 

وصاحب فكرة إطالق الرساح املؤقت للسجني عىل ذمة القضية، ودَعم 
تعليم املساجني من سن 16 إىل 21 عاًما، وتقليل العقوبة لحسن السري 

والسلوك.
يف أواخر القرن الثامن عرش؛ زار املصلح االجتماعي جون هوارد 

»-1726 1790«، كل سجون بريطانيا، ليتقىص مشاكل هذا النظام 
العقابي، وكرّس هوارد حياته ووقته بالكامل لبحث مشكالت السجون، 

وإصالحها، وكان هوارد نفسه قد تعرّض للسجن يف السابق ملدة ست 
سنوات.

لعب الكويكرزأو الصحابيون دورا هاًما يف تاريخ إصالح السجون، 
فـ»جورج فوكس« مؤسس أصدقاء الجمعية الدينية أو الكويكرز، 

كان قد ُسجن يف السابق لعدة سنوات، من »1648 إىل 1657« يف عرشة 
سجون مختلفة عىل األقل، ووصف أماكن احتجازه السيئة املظلمة  

واملعاملة غري اآلدمية التي يتلقاها السجناء، يف رسائل بعثها إىل أوليفر 
كروميل، وتشارلز الثاني.

كثريٌ من الكويكرز األوائل أيًضا تعرضوا للسجن بسبب معتقداتهم، 
وشهدوا أحوال السجون املميتة بعينهم. كانت فلسفتهم يف إصالح 
السجون، تتلخص يف أننا جميًعا أبناء الله، حتى مرتكبي الجرائم، 

الذين ينبغي تقويمهم وليس عقابهم.
وأبرزالكويكرز أيًضا كانت إليزابيت فري، بدأ نشاطها عندما زارت عدًدا 
من السجون، بشكل دوري، لتجد أكرث من 300 سجينة وطفل مكدسني 

يف زنزانة واحدة، يفرتشون األرض للنوم، أمدتهم السيدة باملالبس، 
وشيدت مدرسة ومصىل كنيس بالسجن، كما شيدت مدارس ألبناء 

املسجونات، وهي صاحبة فكرة فصل سجون النساء عن الرجال، 
بدأت النساء يف تنفيذ أعمال تشبه األعمال املنزلية، أما الرجال فكانوا 

ُيرسلون للعمل يف الحقول.
يف نهاية القرن الـ19 وبسبب كرثة الغضب حول أحوال السجون 

القاسية، نشأت حركات أقامت عىل عاتقها، إعادة تعريف معنى تأهيل 
السجني، عن طريق التعليم والعمل، وتقديم الدعم للسجني، وابتكار 

طريقة خروج السجني قبل انتهاء مدته، لحسن السري.
يف 1930 ظهرت منشآت جديدة، وسجون حالتها جيدة كان منها سجن 
سان كويننت، كان الغرض األسايس هو تصميم منشآت تسمح هندسًيا 

بدخول ضوء النهار بصورة أفضل، وتحّسن مناخ السجن القايس.
ويف عام 1950 تبنى علماء نفس معارصون وعلماء اجتماع، 

ومستشارون، مسئولية »عالج« السجناء، وتبع ذلك إعالن قانون 
معاملة السجناء يف عام 1955، والذي تضّمن املبادئ األساسية لحقوق 

السجني، وبوحي منها، صمم املهندسون سجونًا أقل رهبة وترويًعا.
ملاذا نشأت السجون؟ وهل نجحت باعتبارها طريقة عقابية؟

»من التعذيب يف ساحة املدينة، ووسط الجماهري املتلذذة كل لذائذها 
الصاخبة والخفّية، ومن التعذيب بفسخ اليدين، والرجلني، وتقطيع 

اللحم والعظم، بكل األدوات األركيولوجية واملستحدثة، إىل تعذيب 
آخر موصوف بالهادئ والناعم، بسجن روح هذا الجسد«، هكذا يرى 

ميشيل فوكو قصة والدة السجن يف كتابه املراقبة واملعاقبة  
ويقول عن التحول التدريجي للسجن؛ إن ما سبق السجن تاريخًيا 

كان العرض اليومي، للمحكومني املقيدين بالسالسل، وهم يقومون 
باألعمال الشاقة، لكن أصبحت العقوبة »ناعمة« يف رأيه ليس ألسباب 

إنسانية، ولكن ألن اإلصالحيني كانوا غري راضني عن عنف السيادة 
غري املتكافئ وغري العادل، بالنسبة لجسد املدان، ويجب إعمال العقل 

لالستفادة من هذا الجسد يف عملية اإلنتاج.
ويفرس فوكو نشأة السجون، بأنها شكل بديهي للعقاب يف املجتمعات 

الصناعية، واعتمد وجوده عىل املساواتية بني الجميع، ألن الحرية 
أحد أهم أشكال حداثته، وهي قيمة مشاعة بني الجميع، كذلك، يحدد 

املرّشع هذه العقوبة بحسب متغري الوقت، فلذلك فكرة السجن تمثل 
بداهة اقتصادية تقيم باملال العقوبات باألسابيع واألشهر والسنوات، 

ويقّدر الجرم باملدة.
كذلك بداهة السجن  يف رأيه تأتي من أنه جهاز لتغيري األفراد، باتباع 

نظام صارم يقوّم سلوكهم، لخضوعهم لنظام يف حياتهم اليومية، بدًءا 
من األكل والنوم والراحة.

النقطة الثالثة التي فرس بها فوكو سبب نشأة السجن هي الشعور 
بالندم، فانعزال املسجون عن العالم الخارجي؛ يعزز التفكري يف جرمه، 

وشعوره باأللم، فتمثل العزلة نوًعا من التنظيم الذاتي للعقوبة.
لكنه يرى عىل الجانب اآلخر فشل هذه املنظومة العقابية، فالسجون 

لم تخفّض معدل الجرائم، ولم تنجح باعتبارها وسيلة ردع عام أو 
خاص، فاملجرمون الجدد هم عادًة مجرمون سابقون، فأصبحت وظيفة 

السجون تتلخص يف إعادة تدوير الجرائم.

هل يمكن للعقوبة أن تكون خارج أسوار 
السجن؟

يتكّبد املجتمع عبًئا اقتصادًيا بسبب السجون، لذا تقرتح بعض 
الدراسات، ضورة وجود بدائل للتخفيف من استخدام السجن، ووجود 

تدابري بديلة لألحكام االحتجازية، خاصًة ملن يقضون مدة عقوبة 
قصرية، وتقرتح هذه الدراسات أن تصدر السلطات أحكاًما تتمثل يف 

عقوبات شفوية مثل التوبيخ، أو التحديز واإلنذار، أو إخالء السبيل 
املرشوط، العقوبات االقتصادية والجزاءات النقدية، كالغرامات، أو األمر 

بمصادرة األموال ونزع امللكية، أو األمر برد الحق إىل املجني عليه، أو 
تعويضه، أو الحكم مع وقف النفاذ، أو الوضع تحت االختبار واإلرشاف 

القضائي، أو األمر بتأدية خدمات للمجتمع املحيل.

 متى نشأ أول سجن في العالم؟.. 

ما ال تعرفه عن تاريخ تطور 
السجون عبر التاريخ

كتابة وتحرير : ميرهان فؤاد

الَسْجن، والَحبس، واإلصالحيات، أو املنشآت اإلصالحية، أحد أقدم االخرتاعات البرشية، وعندما تقوم الثورات عادةً أول ما يذهب الناس إىل 
تحطيمه هي السجون. استُخدمت السجون وسيلة لردع املجرمني، ولقمع معاريض الدولة، ويف الحروب والنزاعات، وما زالت فكرة السجون 

حتى اآلن كما كانت منذ البدء، أن تفصل الناس بأسوار عن العالم الخارجي، الفارق أن األسوار تطورت من الحديد إىل الليزر وأبواب إلكرتونية 
تستخدم بصمات اليد.
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    Sciences علوم

ويف تقرير لها يف موقع »ذا كونفريزيشن«، تأخذنا بيني بيكل -املحاضة 
يف علم اآلثار يف جامعة يورك، والباحثة املتخصصة يف العرص الحجري 

الحديث- يف جولة رسيعة إىل عالم األلبان عموًما والجنب خصوصًا، 
مستكشفة ما تبقى من آثاره يف مسام جدران اآلنية الفخارية القديمة التي 

تعود إىل آالف السنني، ومثرية أسئلة حول الطرق التي صنع به أجدادنا 
األولون الجنب، وحول مركزية األلبان يف نظامهم الغذائي.

تفتتح بيني تقريرها ذاكرة أقدم مثال للجنب يف العالم، والذي يرجع إىل 
الكتلة الصلبة البيضاء التي عرث عليها علماء اآلثار قبل عدة سنوات يف 

جرٍة مكسورة بقرٍب مرصي قديم يعود إىل بتحامس الذي كان مسؤواًل مرصًيّا 
رفيع املستوى، وبعد أن حدد فريق علم اآلثار الجزيئات الحيوية للربوتينات 

املوجودة يف املادة، رجح أنها كانت مصنوعة من لنب األغنام أو املاعز.
وترى بيني أن هذا االكتشاف الذي يعود إىل 3200 عام يعد مثريًا؛ ألنه يظهر 

املرصي القديم وقد شاركنا حبنا للجنب إىل حد منحه هبًة جنائزية، ليس هذا 
فحسب، بل يتناسب أيًضا مع فهم علم اآلثار املتزايد ألهمية األلبان يف تطور 

النظام الغذائي البرشي يف أوروبا.

األلبان في األنظمة الغذائية على مر العصور
ويف مقارنة بني استهالك البالغني يف عرصنا الحايل لأللبان، وبني استهالك 

البالغني من أسالفنا لها، تقول بيني إن حوايل ثلثي سكان العالم حالًيا 
يعانون من عوز الالكتوز، بالرغم من أن الجنب يعد جزًءا من النظام الغذائي 

اليومي للكثريين ممن يعيشون يف شمال الهند وأمريكا الشمالية، أما 
سابقًا فإن رشب البالغني للنب لم يكن مسموًحا به إال بدًءا من العرص 

الربونزي، وعىل مدار 4500 عام مضت.
تخلص بيني إىل نتيجة مفادها أن البالغني يف معظم تاريخ البرشية 

لم يكونوا قادرين عىل استهالك الحليب عقب فرتة الرضاعة، وينطبق 
هذا اليوم عىل من يعانون من عوز الالكتوز، إذ ال يكونون قادرين 

عىل إنتاج إنزيم الالكتيز بعد فطامهم، وهو إنزيم ضوري لتحطيم 
سكريات الالكتوز يف اللنب الطازج إىل مركبات سهلة الهضم، كما 

يتعرضون ألعراض مزعجة عند تناولهم لأللبان، كاالنتفاخات 
والغازات واإلسهال.

وقد كشف تحليل الحمض النووي للهياكل العظمية البرشية 
القديمة يف أوروبا ما قبل التاريخ؛ أن أول ظهور لجني الالكتيز الذي 

يحافظ عىل إنتاج البالغني 
لالكتيز كان يف عام 2500 
قبل امليالد، لكن هناك ما 

يكفي من األدلة من العرص 
الحجري الحديث عىل 

استهالك األلبان يف الفرتة 
ما بني )6000 ق.م– 2500 

ق.م(.
وهذا ليس مفاجًئا تماًما، 

فالعرص الحجري الحديث 
شهد بداية الزراعة يف 

معظم أرجاء أوروبا، 
وأول مرة عاش فيها البرش 
عىل مقربة من الحيوانات، 

وعىل الرغم من تعذر هضم الحليب عىل سكان ذلك العرص، فإننا نعلم أنهم 
عالجوه يف مواٍد يمكن استهالكها.

دهونها عالقة في شقوق اآلنية القديمة
باستخدام تكنيك يعرف بـ»تحليل الدهون« يمكن تحليل الشقوق يف آنية 

الفخار القديمة -بحسب بيني-، ومن ثم تحديد الدهون التي امتصها الطني، 
ما يسمح لعلماء اآلثار يف ما بعد بمعرفة ما تم طهيه أو تخزينه داخل تلك 

اآلنية.
ويمكن تمييز دهون األلبان بالرغم من عدم إمكانية تحديد أنواع الحيوانات 

التي أنتجتها حتى اآلن -كما تصف جيني-، كما تقول إنه يصعب 
أيًضا معرفة التقنيات التي كانت تستخدم لجعل منتجات األلبان آمنة 

لالستهالك، فتخمري اللنب عىل سبيل املثال، يكرس سكر الالكتوز إىل حمض 
الالكتيك )حمض اللبنيك(، كما يحتوي الجنب عىل القليل من الالكتوز ألنه 

يصنع من الرائب الذي يفصل عن مصل اللنب، والذي تبقى فيه 
غالبية سكريات الالكتوز.

وقد عرث عىل غرابيل من الطني يف بولندا شبيهة 
بغرابيل الجبنة الحديثة، وتحمل مسامها دهون 
ألبان، ما يرجح استخدامها يف فصل الرائب عن 

مصل اللنب، وليس من املعروف 

ما إذا كان الرائب املفصول يستخدم يف ما بعد، أو ما إذا كانت هناك محاوالت 
لحفظه عرب ضغطه ليتحول إىل جنٍب صلب، لقد استطاع أجدادنا تخمري 

اللنب، وإن كان من الصعب عىل علماء اآلثار بالتقنيات املتوفرة لديهم حالًيا 
أن يستكشفوا كيف تم ذلك.

هل صنعوا الجبن قديًما كما نصنعه اليوم؟
تشري بيني إىل أن تقنيات علم األحياء الحيوية أطلعتنا عىل هذه التفاصيل 

املذهلة عن األنظمة الغذائية يف العرص الحجري الحديث، وهنا يقف دوره 
مفسًحا الطريق أمام علم اآلثار التجريبي ليستكشف ما كان ممكنًا آنذاك.
فقد كان الجنب يصنع منذ وقت مبكر باستخدام اآلنية والنباتات والتقنيات 

التي كانت متاحة للمزارعني يف العرص الحجري الحديث، وليس الهدف 
من التجارب الوصول إىل إعادة إنتاج األجبان القديمة، ولكن البدء بالتقاط 

بعض القرارات التي توفرت لصانعي الجنب األولني، وقد أسفرت هذه التجارب 
عن بعض النتائج الشيقة.

فبمساعدة هذه التقنيات القديمة، توصلنا إىل إمكانية تخثري اللنب 
عرب طرق مختلفة، تنتج كل منها أشكااًل وأطعمة وكميات 

مختلفة من الجنب.
وقد تكون هذه املعرفة املتخصصة شبيهة بانتشار 

صهر الربونز يف العرص الحجري الحديث، وقد يكون 
ملنتجات األلبان وضع خاص بني املواد الغذائية، 

عىل سبيل املثال يف املوقع الرئييس للوالئم يف 
نهاية العرص الحجري الحديث، واملعروف 

باسم »دورينجتون وولز«، والذي كان معارصًا 
لستونهنج ويقع عىل مقربة منه، عرث عىل بقايا 

ألبان يف نوع معني من اآلنية الفخارية كانت 
ترتكز يف منطقة تحيط بدائرة خشبية، وهو شكل 

من أشكال النصب التذكارية التي تعود إىل نهاية 
العرص الحجري الحديث.

يف العرص الربونزي قدم استمرار الالكتيز مزية 
لبعض الذين استطاعوا تمريره إىل ذريتهم، 
ويبدو أن هذه املزية لم تكن بسبب زيادة 

السعرات الحرارية واملغذيات وحسب، 
ولكن أيًضا للمكانة املميزة التي حظيت 
بها منتجات األلبان، وقد تطور التكيف 

البيولوجي مع اللنب الطازج بعد أن 
عرث اإلنسان عىل طرق آمنة إلدخال 
منتجات األلبان إىل النظام الغذائي.

ويف ختام حديثها تقول بيني: هذا 
دليل عىل أن البرش ليسوا فقط قادرين 

عىل التعامل مع طعامهم لجعله 
صالًحا لألكل، بل إن ما نستهلكه 

يمكن أن يقود إىل تكيفات جديدة يف 
بيولوجيتنا ) ساسة بوست(  . 

كشف تحليل 
الحمض النووي للهياكل 

العظمية البشرية القديمة 
في أوروبا ما قبل التاريخ؛ أن 

أول ظهور لجين الالكتيز الذي 
يحافظ على إنتاج البالغين 
لالكتيز كان في عام 2500 

قبل الميالد،
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قــد ال تكــون مبالغــة إذا قلنــا إنــه مــن الصعــب جــًدا أن نصــادف شــخصًا ال يــأكل الجــن إطالقـًـا، حتــى مــن يأنــف نوًعــا أو اثنــني فهــو عــى األرجــح ســيعرث عــى أنــواعٍ أخــرى تــريض ذوقــه، 
وربمــا تكــون مفضلــة لديــه، ومــن ال يــأكل الجــن وحــده، قــد يفضــل إضافــة أنواعــه املختلفــة إىل أطباقــه املتنوعــة مثــل البيتــزا أو املعكرونــة، أو حتــى الســلطة كأبســط مثــال، ويبــدو أن 

للجــن تاريًخــا قديًمــا قــدم البرشيــة، ويبــدو أنــه لطاملــا كان عنــرًصا مميــزًا يف طعــام اإلنســان عــى مــر العصــور.

هكذا لعب الجبن دورًا مدهشــًا في تطور البشــرية



    Sciences علوم

Seventy-five years later, the biophysics revolution is ongoing. Schröding-
er’s call to action inspired his colleagues to look at the building blocks 
of life at all scales, from the diminutive DNA molecule to schooling fish 
and the construction of anthills. My research group at Harvard University 
focuses on altruism, or why creatures sacrifice themselves for the com-
mon good. But rather than relying on psychology or moral philosophy, we 
approach this problem using thermodynamics – how the laws governing 
heat and the interaction of microscopic particles might translate into 
macroscopic behaviour. Can we explain altruism by casting humans as 
atoms and molecules, and societies or populations as solids, liquids or 
gases?
We model altruism as a simple interaction between two individuals – say, 
Ayla and Babak. Both must pick one of two options: cooperate or defect. 
If Ayla cooperates with Babak, she pays a small cost, say $1, to a central 
bank that immediately gives $5 to Babak. Defecting equates to doing ab-
solutely nothing. Therefore, if both players defect, their personal balance 
is unchanged; if both players cooperate, they each gain $4; if one cooper-
ates and the other defects, the former loses $1 and the latter gains $5.
The rules at work are fairly simple, and we can easily imagine some large-
scale consequences. Economic prosperity will be highest, for example, 
when everyone cooperates. What’s good for the community as a whole 
also seems good for the individual. However, global cooperation is not so 
easy to attain, which is where things get interesting.
Imagine a large number of individuals, interacting according to this coop-
erate/defect model, but unable to see or speak to one another. Without 
any actual physical interaction, there’s no way to recognise an individual 
on the ‘other side’, so everyone picks either cooperate or defect, and 

sticks with it for many interactions. Next, imagine that individuals are 
allowed to compare their respective profits every now and again. If a 
cooperator and a defector compare pots, the cooperator will always 
be disappointed – a defector gets $5 per cooperator in the room, but a 
cooperator gets $4 per cooperator and loses $1 per defector. The dis-
gruntled cooperator will switch to defect, increasing the financial load on 
cooperators, who are driven further and further into debt until everyone 
has switched to defect.
But this can’t be right. Despite the apparently law-like tendency towards 
selfishness, we still see examples of cooperation and self-sacrifice all 
around us, even when individuals are ‘invisible’ to each other. Citizens 
can make sacrifices during blackouts and droughts for the sake of main-
taining the flow of electricity and water, and people will occasionally risk 
their lives in order to help total strangers.
It turns out that our thought experiment has two fatal flaws. The first is 
that we don’t behave the same way around everybody: we’re more likely 
to cooperate with friends and family than with strangers. Our ideas about 
the microscopic rules of interaction might be wrong. Secondly, we might 
be naive about which individuals interact. Even if we keep with our very 
simplified rules, it’s unrealistic to assume that everyone is equally likely 
to come into contact with one another, especially in bigger groups.
In fact, the fine details of the social network – who is connected to 
whom, and how many people are involved – have an incredibly strong 
impact on the behaviours that flourish or perish within it. Martin Nowak 
is the head of our lab; he says in his book SuperCooperators (2011), 
co-authored with Roger Highfield, that you can look at population struc-
ture as you would the phases of a physical substance. Think about H2O 
molecules bumping into one another. The population structure of ice 

(where molecules are unmoving and can ‘see’ only a few others nearby) 
will produce a different set of interactions to water (where molecules 
often ‘see’ the same close neighbours often, but also move around 
and explore other neighbourhoods) or steam (where there are no 

familiar neighbours, and molecules careen about wildly).
Raising the temperature of a solid will eventually turn it into a 
liquid, and then a gas. Similarly, we can think of a kind of ‘social 

temperature’ that dictates the rate at which people interact, and 
how unfamiliar they are to us. In the thought experiment, we often 
encounter people we hardly know, much like a hot gas of molecules 
crashing into one another, or forcing our way through a crowd to 
board the subway. In this scenario (much like in real subways), it is 

hard to foster cooperation.
What happens at the other end of the spectrum – in 

‘solids’? A solid population would be unchanging, 
just like the molecules in a brick or rock. You’d 

always see the same people, and know their 
reputation and behaviour. For most of us, this 
solid, crystalline phase represents the back-
bone of our social life. We have long-lasting 

connections to friends and family, and interact with them often, but don’t 
see as many friends-of-friends or family members several-times removed.
The fact that these connections are rare can help to insulate you from 
defectors. If there is one defector on the subway platform, you might be 
susceptible to getting swindled – but if your cousin’s partner’s plumber, 
Donny, happens to be a defector, you are unlikely to be affected in any 
way. So if we start with connections between everyone, as in a gas, 
cooperation will fail – because everyone is susceptible to the few jerks. 
But if we begin to snip these social wires, we might produce connected 
cooperators who are well insulated, feeling the effects of defectors only 
through friends-of-friends-of-friends.
Solid semiconductors – bits of metal that are the backbone of every 
gadget in the modern world – open up another perspective on the 
physics of altruism. In semiconductors, changes in the microscopic 
structure of a metal can affect how much electricity must be applied 
to ‘activate’ it, such that the amount of current passing through jumps 
from zero to a particular number. Similarly, a recent paper in Nature 
written by my colleagues predicted how large a financial reward (the 
electricity) is required for altruism to ‘turn on’ and spread through a 
group (the semiconductor). Some networks require a reward of $1.05, 
for example, and are pretty great conductors of altruism; some demand 
$100 or more, and are very difficult to activate.
What about ‘liquid’ populations? In an earlier paper, we examined how 
cooperation conducts in supple social materials such as clubs, work-
places, coffee shops and artistic movements. Here individuals belong 
to one or more groups and can change their memberships as they like. 
If it’s easy to switch, then a liquid almost effortlessly sustains coopera-
tion – at the sign of the first defector, all the cooperators simply leave 
and restart the organisation elsewhere. But when there are barriers to 
migration, rules-of-thumb start to appear. If moving is costly, cope with 
defectors for as long as you can before leaving; otherwise, bail and 
take as many cooperators with you as possible.
Of course, the real social fabric is a complex mix of populations in 
many phases. We have strong ties that we occasionally form and 
break; we join and leave organisations quite freely; we have hundreds 
of micro-interactions with a gaseous mix of strangers in trains and 
airports. However, by studying each of these phases as physicists, 
we come away approaching a recipe for altruism – rules for certain 
structures that might foster cooperation. What we’ve observed so far 
is that strong local connections enhance altruism everywhere. Mobility 
and flexibility put a brake on defection, but we can’t have so much 
as to create a gaseous regime where cooperation is stifled. Scientists 
still have a long way to travel to understand the physics of biological 
systems – but I like to think Schrödinger might be pleased by how far 
we have come.  aeon.co
Ski Krieger : is a postdoctoral fellow at the Program for Evolutionary 
Dynamics at Harvard University.

To get a grip on altruism, 
see humans as molecules

Ski Krieger
Edited by Sally Davies

‘What is life?’ In 1943, Erwin 
Schrödinger posed this question in a 
series of lectures at Trinity College, 
Dublin. Already famous as a hero of 
the quantum revolution, he charged 
scientists with a new mission: to be-
gin to account for the activity of living 
creatures using tools and intuitions 
from physics. 

0065 ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم

سبتمرب 2018 م - السنة السادسة - العدد: 69
September 2018 - Volume : 6 - Issue :69 WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET



TECHNOLOGY تكنولوجيا

كتابة وتحرير :  إيثار جمال

هل ستقدم لنا الروبوتات فنًّا أيًضا؟ يبدو السؤال مثريًا للبعض، بينما يبدو للبعض اآلخر غباءً بحتًا، هل يمكن 
حقًّا أن تبدع الروبوتات لوحات فنية قّيمة كتلك التي يصنعها البرش؟

نعرف أن الذكاء االصطناعي قد تفوق بالفعل يف مهام كثرية، مثل الرتجمة والتعرّف إىل الوجوه وألعاب الذكاء، لكن 
أال يأتي مـتأخرًا حني يتعلق األمر باإلبداع؟

روبوتات ال تماثل البشر
هناك عدة طرق يمكن أن يستخدم فيها الفنان اآللة؛ يمكن مثاًل 

استخدام ذراع آيل يف الرسم، أو برمجة جهاز كمبيوتر بحيث يتعرف إىل 
األنماط واألشكال واأللوان، ويعيد إنتاج أو تقليد نمط ما يف إنشاء جديد، 

والروبوتات عموًما قادرة عىل الرسم، وقد فعلت ذلك حقًّا يف صناعة 
السيارات. لكن ماذا عن عمل فني جميل يضاهي ما يقدمه البرش؟

يف عام 2016، أعلن منظمو اختبارات تورنغ يف الفنون اإلبداعية التي 
تنظمها كلية دارتموث يف الواليات املتحدة، عدم وجود فائزين يف 

منافساتهم حول خوارزميات الذكاء االصطناعي إلنشاء قصص قصرية 
تماثل كتابات البرش. ولم تستطع حينها أي من الكتابات أن تخدع 

الحكّام، واستطاعوا تمييز كل ما كتبته الروبوتات، لم ُيخدع سوى واحد 
من املحكمني، إذ ظن أن أحد أعمال اآللة تعود لبرشي.

مع ذلك فقد قال دان روكمور، أحد منظمي املسابقة وأستاذ الرياضيات 
وعلوم الكمبيوتر وقتها: »يبدو أن خوارزمياتنا غري قادرة عىل تقليد أنواع 

الشعر البرشي، لكن الشفرة التي قُدمت تبقى مدهشة«.

روبوت كالسيكي ومؤلف موسيقي

ولم يمض عام 2016 دون أن يحقق الذكاء االصطناعي نجاًحا يف 
مسابقة هذا املجال، فحني أُقيمت 
»RoboArt« التي تُجرى 

سنوًيّا ملتابعة ما وصل إليه 
الذكاء االصطناعي يف هذا 

الصدد، وبدأت املسابقة 
لعمل روبوت رسم ُينتج 

أعمااًل تبدو لفنانني برشيني 
عىل أنها تستخدم الريشة وليس 

الطابعة، بلغت الجائزة 100 
ألف دوالر أمريكي، وُمنح املركز 
األول فيها لـ»تايدا« وهي ذراع 

روبوتية من جامعة تايوان الوطنية، 
قال املحكّمون إنها ترسم »بطريقة 

مشابهة جًدا لرّسام كالسيكي«.
يف العام التايل –ويف مجال آخر- 

عرضت رشكة »إنفيديا« املتخصصة 
يف إنتاج ألعاب الفيديو فيلًما 

يتناول مستقبل الذكاء 
االصطناعي وحدوده، وما 

استطاع أن يتخطاه من املهام التي يؤديها البرش، وما بقي عليه أن 
يقتحمه من مجاالت.

املثري أن املوسيقى التي صاحبت الفيلم كانت من تأليف آيفا، وهو 
مجموعة من الربامج تعتمد عىل الذكاء االصطناعي إلنتاج مقطوعات 

موسيقية جميلة، يتعلّم آيفا من خالل قاعدة بيانات هائلة من 
املقطوعات املوسيقية املختلفة، ويضمن أحد الربامج فيه أن تكون 

املوسيقى التي يؤلفها مبكرة وأصيلة. وقد اعتمدته الجمعية الفرنسية 
للموسيقيني مؤلفًا موسيقًيّا.

األصالة واإلبداع
 »RoboArt« ويف مسابقة

لعام 2018، شارك 19 
فريقًا من املحرتفني 

والهواة 
والطالب. 

وُسمح 

للجمهور بالتصويت، 
كان هناك أكرث من ألفي 

تقييم لألعمال، ويف 
حصلوا عىل جوائز تزيد النهاية جرى اختيار 10 فائزين 

قيمتها عىل 100 ألف دوالر أمريكي.
قدمت الفرق املشاركة تصميمات ألذرع روبوتات تحاكي الفنانني 

البرشيني، وطورت عمليات إدخال معقّدة يمكن من خاللها توجيه 
الروبوتات والتحكم فيها، واستخدمت أنظمة الذكاء االصطناعي 

بحيث تتمكن الروبوتات من تقديم أعمال تتسم باألصالة واإلبداع 
دون أن تعتمد فيها عىل مصدر إلهام من أعمال فنية أخرى.

كانت دقة األعمال املشاركة يف املسابقة تقارب مستوى الدقة الذي يميز 
أعمال البرش، وفاز باملركز األول يف املسابقة الروبوت »كلود باينرت«، 

وهو يحفظ شيًئا من كل يشء: خوارزميات التعلّم العميق، وهي إحدى 
تقنيات الذكاء االصطناعي، إلعادة إنتاج نماذج من األعمال األخرى 
وتحليلها، إىل جانب ذراع آلية مصّممة للتعبري عما يربمجه الحاسب، 
ولديه أيًضا منّصة يصل إليها األشخاص حول العالم، ويمكنهم طلب 

الرسم عن ُبعد.
الصورة السابقة -كما قد يخمن بعض العارفني بالفن- تعود للقرن السابع 

عرش، وربما يخّمن من لديه معرفة أكرث بالفن أنها للفنان الهولندي 
رامربانت، لكن العمل يف الحقيقة ال يعود لفنان من البرش أصاًل، إنه أحد 

األعمال ثالثية األبعاد التي أنتجها روبوت ضمن مرشوع »رامربانت 
القادم« الذي ُمّول الستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي يف رسم لوحة 
تبدو وكأن الفنان الهولندي رامربانت هو من رسمها قبل أربعة قرون.

وبدت هذه اللوحة -يف رأي النقّاد- تقليًدا مثالًيّا للنمط الفني 
لرامربانت بالفعل، واجتازت دون مشاكل اختبار »تورنغ« 

املخصص لقياس قدرة الروبوت عىل الترصف مثل البرش، وإن كان 
االختبار قديًما بعض اليشء.

واليوم طّور أحمد الجّمال وفريقه يف مركز الفن والذكاء 
األمريكية نظاًما يعتمد االصطناعي بجامعة روتجرز 

إلنتاج لوحات فنية، عىل الذكاء االصطناعي 
النظام من خالل بعد أن درّب الفريق 

تضم أكرث من 80 قاعدة بيانات 
ألَف عمل فنيٍّ تعود 
ملدارس فنية متنوعة.

وقد جرى تدريب 
النظام ليس فقط عىل 

إنتاج أعمال تنتمي 
إلحدى املدارس الفنية، 

وإنما عىل ابتكار أساليب 
فنية جديدة، وقد استطاع 
النظام أن يخدع النقّاد 

أحيانًا بحيث لم 
يتبينوا ما إذا 
كان الرسم 

بريشة 
برشي أم 

روبوت، 

هل ينافس الذكاء االصطناعي 
إبداعات البشر

 حينما يرسم الروبوت لوحة ويكتب شعًرا.. 

صورة من أعمال 
مرشوع رامربانت 
القادم رسمها 
روبوت
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

Time : I Found Out Everything 
Facebook Knows About Me — And 
You Can Too

ووصفوا بعض األعمال بأنها »أكرث إلهاًما من األعمال الفنية التي يبدعها البرش«.

وتكتب الشعر أيًضا
ومن ناحية أخرى يوضح بابلو خريباس أستاذ الذكاء االصطناعي يف جامعة 

كومبلوتنيس بمدريد أن اآلالت قادرة بالفعل عىل استخدام املنطق، وتخزين كميات 
كبرية من املعلومات بطريقة أكرث كفاءة من البرش، ومثلما حدث مع رامربانت هناك 
برامج تؤلف املوسيقى، وتكتب املقاالت الصحتفية وتكتب حتى الروايات والشعر.

وقد طّور بابلو نفسه برنامًجا قادرًا عىل تخيل جمل تبدو لفيديريكو غارسيا 
لوركا، غري أنه لم يكتبها يف الحقيقة، وهو ما يبدو تطورًا متسارًعا يحققه الذكاء 

االصطناعي يف هذا املجال.
يقول الروبوت كلود باينرت: »حني بدأت الرسم لم يأخذ أحد إبداعاتي عىل محمل 
الجد. لكن مع االستمرار قال أحد النقاد عن أعمايل األخرية إنها ال تبدو من صنع 

اآللة، وأن هذا يخيفه، اليوم أرى ما وصلنا إليه يف املجتمع الفني من تطور إيجابي؛ 
هناك اعرتاف بالنتائج والتطورات التي حققناها يف هذا املجال. رغم أنهم مستمرون 

يف القول بأنه فن سيئ، لكنهم أقّروا بأنه فن عىل أية حال«.
يقول باس خورسنت أحد املسؤولني يف الوكالة الراعية ملرشوع رامربانت القادم: 
»هناك بالفعل خوارزميات يمكن للروبوتات من خاللها إنتاج موسيقى وشعر 

ورسم، لكن هذا ال يحدث دون تدّخل برشي«، ويؤكد أن أمام الذكاء االصطناعي 
حدوًدا لن يتخطاها؛ هي الفن، إذ يؤكد أن الفن يشء إنساني باألساس، وال يصبح 

فنًّا إال بلمسة البرش.
ويضيف: »لقد أثار مرشوعنا النقاش حول ما سيكون عليه مستقبل اإلبداع، وهل 

سيكون إنسانيًّا أم تصنعه اآللة، وهو نقاش سيستمر فرتة طويلة«، ويستطرد 
باس أن اآللة استوعبت حتى اآلن ماليني »الجيجابايتس« من أعمال الفن واألدب 

العظيمة، واستطاعت إنتاج أعمال مماثلة بإضافة ملسة إبداعية طفيفة عليها.
لكنه يتساءل واألمر كذلك: هل يمكن للذكاء االصطناعي أن يفكر يف أعمال مختلفة 
مثلما ابتدع بابلو بيكاسو التكعيبية مثاًل؟ ويجيب: »ليس لدينا بيانات تمكننا من 

معرفة اإلجابة، لكننا ال نزال غري قادرين عىل تعليم الروبوتات أشياء مثل القدرة 
عىل التعاطف«.

كيف يبدو المستقبل؟
يؤكد منظمو مسابقة »RoboArt« أنها ال تهدف إىل إثارة معركة أو منافسة بني 

الفن الذي يقدمه البرش، والفن الذي تقدمه اآللة »تماًما مثلما لم ُيبِطل التصوير 
الفوتوغرايف قيمة اللوحات املرسومة. هناك دائًما بصمة مميزة للتجربة اإلنسانية 

يف األعمال الفنية«.
عىل أن متأملني آخرين للمستقبل يرون أن املشهد القادم سيكون فيه اإلنسان مع 

اآللة يتشاركان يف إنتاج أعمال مبدعة، ولن يكون اإلنسان يف مواجهة اآللة، وهذا 
التعاون سيسهم يف إخراج أعمال لم يكن لإلنسان أن ينتجها وحده.

وربما بدأت بشائر هذا التعاون بالفعل، فالفنان األمريكي بيندر فان أرمان -مصمم 
الروبوت »كلود باينرت« وعدة روبوتات أخرى يستخدمها يف الرسم- يقول إن ما 

تفعله الروبوتات التي يصّممها هو أنها تحلل أعماله الفنية وتفهمها، وهي ال 
تبتكر أفكارًا إبداعية بالفعل، لكنها تصبح قادرة عىل الكشف عن نقطة النهاية 

–الحسابية – يف إبداعه الفني، ويبدأ بعدها اإلبداع البرشي يف التدخل. وهو يؤكد 
أن الوصول إىل هذا الحد من خالل الروبوت جعله قادرًا عىل فهم إبداعه الخاص 

بوصفه فنانًا.
ويف املقابل، هناك من يرى صعوبة يف تصور املستقبل، بالنظر إىل التطور غري 
املتوقع الذي حققه الذكاء االصطناعي يف مجاالت طاملا أكد املحللون أنه لن 

يجتازها، وإذا به يقتحمها يف أشهر قليلة.

By JULIA GLUM 

Cambridge Analytica, the political research firm 
recently accused of accessing Facebook users’ 
information without telling them, has bragged 
for years that it has up to 5,000 data points on 
more than 230 million Americans.
Assuming I was one of them, I dove deep into 
my privacy settings this week. What I found 
surprised me. Although most of my interests 
(Brooklyn, yorkies, One Tree Hill) were scarily 
accurate, a few were not. My ad preferences 
page inexplicably showed that I like trap music, 
gambling and toe (not plural — just the singular 
word “toe”).
Uh, what?
If you’re morbidly curious like me, here’s how 
to see the facts Facebook knows about you (or 
what it thinks it knows about you).
The Basics
If you go to Facebook’s Accessing Your 
Facebook Data page, you can download all 
the data Facebook has collected on you. 
It’ll take a few minutes to assemble an 
archive, but while you’re waiting the 
page lays out the information you can 
expect to see.
A lot of it is unsurprising. There’s the 
“About Me” data you probably put 
in when you made your account, like 
work, education, hometown, gender 
and birthday. An “Active Sessions” 
category warns you that Facebook 
has been tracking the date, time, IP 

address, device and browser from every recent 
time you’ve logged on. It knows the pages 
you’ve liked (I, for one, am a fan of the “Apple-
sauce” account) and the places you’ve checked 
into.
Things get interesting when your download 
finishes and you open the HTML folder. Mine 
was divided into “ads,” “apps,” “contact_info,” 
“events,” “friends,” “messages,” “photos,” 
“pokes,” “security,” “timeline” and “videos.” 
They may seem self-explanatory, but they con-
tain a ton of information.
My “friends” file, for example, has not only 
every friend I’ve ever accepted — in order ac-
cording to the date that I accepted them — but 
also everyone I’ve ever declined and deleted. 
“Contact_info” has all of my friends’ phone 
numbers. “Events” has every Facebook event 
I’ve been invited to (which apparently includes 
“Quidditch Practice” in September 2012, the 

“Chili Chompin’ Challenge” in February 2013, 
and the eloquently titled party “It’s my birth-
day or something” in March 2017.)

Your photos and videos are there, too. And 
if you click on “messages,” it not only has 
all the messages you’ve sent but also ev-
ery file you included and a copy of every 
sticker you added.

To read the rest of the article go: http://
time.com

صورة رسمها روبوت
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    THE MAN الرجل

شاب طموح ولج عالم التجارة وإنطلق بخطوات وئيدة وبثقة وعزيمة ومتسلحا ً بدعم أرسته التي آمنت بحلمه ولعبت 
دور الداعم له ليحلق يف سماء عالم املال واالعمال بخطى ثابتة وإيمان عميق ، العربي االمريكي اليوم حاورت الشاب بدر 

الدين الشاوي وكان معه هذا الحوار .

■ نرحب بك يف هذا الحوار وقبل الولوج يف ثنايا الحوار ، هل لك أن 
نتعرف عى بطاقتك التعريفية  ؟

أنا بدر الدين الشاوي أحد أبناء الجالية اليمنية وصاحب محالت ) البيت 
السعيد ( لألثاث .

■ كم مىض من الوقت عى إفتتاح معرض ) البيت السعيد ( لألثاث 
وكيف ترى إقبال الناس املعرض ؟

مىض حوايل 4 سنوات عىل إفتتاح املعرض وبالنسبة لباقة الزبائن الذين 
يزورون املعرض فهم من مختلف الجنسيات والجاليات وبالتأكيد الجالية 

العربية واحدة من هذه الجاليات التي تحاول 
الحصول عىل ما تحتاجه من أثاث 

من معرضنا فضال ً عن الجاليات 
املختلفة االخرى التي تتوزع 

يف مناطق مختلفة من والية 
ميشيغن .

■ هل لك أن تخربنا عن 
أهم املناشئ التي تزودكم 

بالبضاعة وكيف يمكنك 
تلبية أذواق الزبائن املختلفة 

؟
بالنسبة للمناشئ فهناك املحيل 

واملستورد ونحاول أن نحقق 
عنرص التنوع يف باقة التصاميم 

التي نجلبها للمعرض ، وأبرز 
البلدان التي نستورد منها هي 
تركيا وبلدان أخرى فضال ً عن 

البضاعة االمريكية ، ويمكن القول 
أن ما يحتويه املعرض 

من بضاعة 
التي 

تتسم بالتنوع وبالجودة العالية قادرة عىل إرضاء مختلف االذواق .
■ بعد 4 سنوات من العمل يف هذا املجال هل يمكن القول أنكم 

حققتم النجاح املرجو من هذا املرشوع وما هي أبرز التحديات 
والصعوبات التي واجهتكم خالل مسرية عملكم ؟

الحمد لله لقد حققنا النجاح ومازلنا نسعى ملزيد من النجاح لتحقيق مزيد 
من التوسع ضمن جغرافية السوق حيث لدينا االن فرعني للمعرض ، وزبائننا 

من مختلف أبناء الجاليات العربية وغري العربية  ، أما ابرز الصعوبات 
التي واجهناها فكانت يف بداية أفتتاح املرشوع حيث لم يكن لدينا ما يمكن 
أن يسهل علينا إقتناء الكمية التي نحتاجها من البضاعة حيث كان عدد 

الزبائن لدينا محدودا جدا ً كما لم يكن بإمكاننا فرض الرشوط التي تناسب 
وضع املعرض املايل . ولكن بالصرب وبتبني منهج علمي ومنطقي وعميل تمكنا 

من تحقيق النجاح ومضينا يف مسريته التي تتجىل اليوم من خالل إسم 
املعرض يف أوساط الجاليات.

■ هل لديكم برامج بيع وتسهيالت للزبائن السيما للمتزوجني 
الجدد أو القادمني الجدد الذين ال يمتلكون سجال ً ماليا ً ) كرديت (  

يؤهلهم للرشاء عرب آلية االقساط الشهرية ؟
من املعروف يف بلد كالواليات املتحدة االمريكية ُيعد السجل املايل أبرز عنرص 

من شأنه تسهيل عمليات البيع والرشاء ، ولكن يف ضوء تعاملنا مع زبائننا 
فإننا ال نقيد الزبون بهذه الرشوط  ولدينا تسهيالت ملن ال يمتلكون ) الكرديت 
( ، هناك نظام دفع عرب االقساط الشهرية املريحة 4 سنوات بدون فوائد ، كما 

نتعامل بالخيار الثاني هو برنامج 100 يوم أو ما ُيعرف بنفس النقد ، ونقدم 
تسهيالتنا للمتزوجني الجدد وللقادمني الجدد من ابناء الجاليات العربية ، 

ويوجد لدينا تخفيضات وخدمات التوصيل وغريها من التسهيالت .
■ هل يوجد ثمة منافسة بني معرضكم واملعارض االخرى يف 

ميشيغن او ديربورن ؟
التنافس موجود ويكمن االختالف يف وجود بعض العنارص لدينا وعدم 

وجودها عند الغري ، كما لدى الغري عنارص غري موجودة لدينا ويمكن بهذا ا، 
نحقق شيئا ً من التكامل ، وأن ُوجدت نفس العنارص لديهم ولدينا فاملنافسة 

ستكون يف االسعار حيث نلجأ يف هذه الحالة اىل تخفيض االسعار لنحقق 
عنرص املنافسة ، ولكن يف الغالب نعتمد عىل عنرص االختالف يف تأمني 
البضاعة املطلوبة ونحاول جلب االشياء غري املوجودة لدى اآلخرين  .

■ هل تجهزون فقط البيوت باألثاث املطلوب أم أنكم تجهزون ما 
تحتاجه املكاتب أيضا ً ، وهل لديكم فروع ملعرضكم يف واليات أخرى 

؟ وهل لديكم زبائن من واليات اىل جانب والية ميشيغن ؟
ال يوجد لدينا فروع ملعرضنا يف واليات أخرى ولكن توجد نظرة مستقبلية 
يف أن نفتح فروعا ً يف واليات أخرى والبد لنا من دراسة املرشوع بمختلف 

جوانبه من حيث إختيار موقع املرشوع ، وطبيعة املنطقة الجغرافية ، 
ومستوى الكثافة السكانية ، فضال ً عن أنماط التجارة املنترشة يف تلك 

املناطق وبالتأكيد حينما تكون هناك حاجة لفتح مرشوع من هذا 
القبيل فإنه سينجح ولدينا رؤية بهذا الصدد يف املستقبل أما االن 

فيوجد لدنيا يف ميشيغن فرعني وكالهما ناجحني . أما فيما يتعلق 
بالشق الثاني من السؤال ، فنحن لدينا زبائن من واليات أخرى 
وغالبا ً مايجدون االصناف واملوديالت التي يبحثون عنها ، ويف 

إطار الحديث عن طريقة الرشاء الزبون لدينا ينتقي من ) 
الكتلوك( أو الكتاب بشكل دقيق اىل جانب ما هو موجود لدينا 

عىل االرض ونحاول أن نتحرى الدقة يف عملية االختيار .
■ عرب مسرية 4 سنوات من العمل يف مجال تجارة األثاث ما هي أبرز 

الدروس التي إستقيتها من هذا املجال  ؟
الصرب والتأني وتعزيز املعرفة باملشهد التجاري والقراءة الدقيقة ملفردات 

السوق واملتابعة املستمرة لحركة السوق هي أبرز العوامل التي يجب ان أجيد 
التعامل معها كي نكون عند مستوى مسؤولية السوق الذي يحتاج دائما اىل 

الديناميكية يف التعاطي اىل جانب ضورة وجود رؤيا أسرتاتيجية  ومعرفة 
لضمان إستمرار النجاح .

■ هل لكم أي مساهمات خريية عى مستوى الجالية او وطنكم االم 
اليمن ؟

نعم نحن نشارك بحسب االنشطة التي تُنظم عىل مستوى الجالية ، فيما 
يتعلق بدعم بعض املنظمات التي تنشط يف مجتمع الجالية كما إننا لدينا 

مرشوعا ً خرييا ً يف اليمن لدعم أبناء شعبنا واملرشوع يركز يف تأمني املياه 
الصالحة للرشب كما إننا قمنا بإنشاء فرن يقدم الخبز مجاناً للناس هناك 

وبرصاحة ال أحب الحديث عن االنشطة الخريية ألنني أعتربها حالة خاصة .
■ ما هي أبرز االسباب التي ساهمت برتسيخ ثقة الزبون بكم ؟

الصداقة حيث إننا نتعامل مع الزبائن كأصدقاء والزبون ال يشعر بأنه يأتي 
لغرض رصف نقوده هنا فحسب بل أن ُيدرك بأنه يقوم بعملية رصف النقود يف 

املكان الصحيح ولسبب وجيه كما أننا نقوم بتقديم أفضل الخدمات للزبون 
وأفضل التسهيالت وغالبا ً ما يخرج الزبون من معرضنا راضيا ً مرتاحا ً .

■ ما هي النصيحة التي تقدمها للشباب الذين لديهم الرغبة يف 
االنخراط يف االنشطة التجارية بوصفك شابا ً ناجحا ً ؟

نصيحتي هي الدراسة العميقة للمرشوع من كافة جوانبه والصرب وتبني مبدأ 
املصداقية يف التعاطي وتأمني رشوط نجاح املرشوع عرب القراءة الفعالة لواقع 

السوق  ، ويف معرض الحديث عن تجربتي مع عالم التجارة انتهز هذه الفرصة 
ألوجه شكري الجزيل لوالدي عىل دعمه يل ولكافة أفراد أرستي التي لعبت 

دورا ً فعاال ً يف مساندتي  . 

صاحب معرض البيت السعيد لألثاث للعربي االمريكي اليوم :

الصبر والعمل بمنطقية وعلمية مفتاح نجاح أي مشروع تجاري
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    THE MAN الرجل

  أحمد شريف
 حقق العلماء سبقاً علمياً جديداً، يف مجال صناعة الدواء، وذلك بعد أن اكتشفوا دواًء يعمل عىل 

مكافحة الشيخوخة، وقد يعمل هذا الدواء عىل إطالة عمر اإلنسان حتى 150 عاماً.
دواء يطيل عمر اإلنسان

ديفيد سينكلري، األستاذ يف قسم علم الوراثة بكلية الطب بجامعة هارفارد، ومعه باحثون من جامعة 
نيو ساوث ويلز، طوروا عقاراً جديداً يعيد برمجة الخاليا البرشية ويجددها.

وقال الدكتور سينكلري إن الدواء الجديد من املمكن أن يسمح لألشخاص بتجديد أعضائهم، بل 
السماح للمصابني بالشلل بالحركة مرة أخرى، حيث إن العلم وراء هذا الدواء الجديد، 

يكمن يف جزيء »النيكوتيناميد األدينني ثنائي النوكليوتيد” )NAD(، وهو الذي 
يلعب دوراً مهماً يف توليد الطاقة داخل جسم اإلنسان.

هل يوجد دواء يطيل عمر اإلنسان؟
وأضاف سينكلري أن املادة الكيميائية تستخدم بالفعل بوصفها مكمالً 

ملعالجة مرض باركنسون، واإلصابة باالضطراب املتعلق بالرحالت 
الجوية الطويلة »جيت الغ”.

وتابع سينكلري، الذي يستخدم جزيئه الخاص لتقليص عملية 
الشيخوخة، أن عمره البيولوجي انخفض، بعد مرور 24 عاماً، مشريا 

إىل أن والده البالغ من العمر 79 عاماً، أصبح قادراً عىل حمل حقائب الظهر، بعد استخدام الجزيء 
بعام ونصف العام.

واستطرد قائالً: »شقيقة زوجتي، أصبحت اآلن قادرة عىل اإلنجاب مرة أخرى بعد تلقي الدواء، عىل 
الرغم من أنها بدأت يف االنتقال إىل سن اليأس “.

وكشف الباحثون العاملون مع سينكلري، أن الدواء الجديد يف إمكانه زيادة عمر الفرئان بنسبة 10%، 
عن طريق إعطائها حبة مشتقة من فيتامني »ب«، موضحني أن الدواء يساعد عىل الحد من فقدان 

الشعر املرتبط بالعمر، وقد يطيل العمر حتى 150 عاماً.
وتمنى الربوفيسور سينكلري أن تكون أقراص الدواء الجديدة جاهزة للجمهور يف 
غضون 5 سنوات، موضحاً أن تكلفتها تبلغ ما يتم إنفاقه يومياً 

عىل رشب فنجان من القهوة.
وحذر سينكلري، األشخاص من محاولة عكس مسار عملية 

الشيخوخة، قبل اعتماد الدواء الجديد، ومراجعته 
علمياً، مضيفاً: »نحن ال ننصح الناس بأخذ دواء 

)NAD( من اآلن؛ ألنه لم يخترب رسمياً بعد،؛ وذلك 
حفاظاً عىل سالمتهم، حيث إنه ستبدأ التجارب 

البرشية عليه من عام 2020”.

لطاملا روج خرباء تطوير الذات عىل مدار 
عقود لفكرة أن القادة يولدون قادة، إال 

أن هذا األمر ليس سوى مجرد خرافات 
ليس لها أي أساس من الصحة، فببساطة 

القادة هم من يبتكرون أنفسهم.

ما هو القائد؟
القائد هو الشخصية التي تقوم بفعل 
األشياء الصحيحة يف التوقيت املثايل، 

مهما كانت الظروف ومهما عاندتها األقدار 
فإرصاره وطموحة يف تحقيق هدفه ليس 

له حدود.
ووفقاً لخرباء التنمية البرشية يمتلك 

كل قيادي بذرة صغرية بداخلة تنمو يف 
الوقت املناسب لتدفع الشخصية القيادية 

للظهور، فالقيادة الحقيقية تنبع من داخل 
اإلنسان وتنمو من خالل ثقله ملهارات 

اإلدارة واكتسابه للخربات.

 الرؤية
القائد وحده من لديه القدرة عىل رؤية ما 
ال يراه اآلخرون، كقدرته عىل تحويل فكرة 

منتج أو خدمة إىل التطبيق العميل لها عىل 
أرض الواقع، فهو دائماً ما ينظر إىل املكان 
الذي ستذهب له الكرة وليس املكان الذي 

توجد فيه.

االستقامة
 يعرف القائد مهاراته وقدراته وعيوبه 

ومميزاته وأهدافه، فهو ببساطة  شديد 

الوضوح مع نفسه ويعلم جديًدا ملاذا 
يعيش يف هذه الحياة.

التعطش
ويقصد بها الرغبة القوية يف الوصول إىل 

اليشء، كالرغبة يف التعلم واالبتكار والنمو 
وتحقيق االنفراد والتميز، فببساطة ال 

حدود إلنجازات القائد.

المخاطرة
يدفع القائد شغفه فقط ، فله قدرة غري 

عادية عىل تحدي العادات والقواعد وكل 
ما هو ممنوع ومستحيل، فهو يقوم بما ال 

يمكن ألي شخص عادي القيام به.

الشغف
يتبع جميع القادة شغفهم وشغفهم فقط، 

وببساطة ال يقومون بعمل غري مقتنعني 
به من البداية البد لهم من وجود نقطة 

مضيئة بداخلهم تدفعهم بالقيام بذلك، 
فبدون الشغف حياتنا مظلمة كئيبة. 

وغالباً ما يمتلك الكثري منا صفات القائد 
بداخله، إال أن البعض منا يتعرض ملوقف 

ما يظهر تلك الصفة وتظهر القائد املوجود 
بداخلة إال أن القليلني من يمنحهم القدر 

القدرة عىل اكتشاف أنفسهم وإخراج 
القائد املدفون بداخلهم.

على خالف الشائع..

خمسة أمور أساسية تشكل جوهر القيادة

By Peter Economy

Being a good leader isn’t easy. While a lead-
er’s actions may be scrutinized when things 
are going bad, it is their leadership qualities 
that shine through the worst of times. It is 
these same qualities that employees look 
up to, respect, and work very hard for. This 
is why it is so important for every leader 
to work hard to gain the qualities of great 
leadership.
The best leaders exhibit certain qualities 
that make them hugely successful. Here are 
5 attributes of some of today’s truly great 
leaders.
1. Clarity
They are clear and concise at all times--there 
is no question of their vision and what needs 
to be accomplished. This gives others the 
opportunity to digest their goals and decide 
whether or not they will support their cause. 
Generally, very few people know what they 
want, much less how to get there, so they 
will gravitate towards those who appear to 
have a clear picture in mind--good clarity 
leads to great achievement.
2. Decisiveness
Once they have made up their mind, they 
don’t hesitate to commit--it’s all hands 
on deck. They show great consistency 
with their decisions, rarely backing out 
or changing their minds unless it is 
absolutely necessary. Being decisive 
shows commitment, a quality very high 
in demand for a great leader.
3. Courage
Boldness is both something you can 
develop and something that is blessed as 

a virtue. Although some people are naturally 
more fearless than others, practicing how to 
be fearless--or at least project fearless-
ness--is a completely doable task, one many 
have achieved in order to fulfill their role as 
an amazing leader.
4. Passion
There’s nothing more inspirational than see-
ing someone who cares about what they do-
-the best leaders exhibit boundless energy 
and passion for what they do. Don’t be shy 
about your passion for whatever it is you are 
leading, be it a book reading or a laboratory 
experiment. As long as you are passionate 
about what you know, or care about, it’ll 
shine through and people will follow.
5. Humility
While confidence is a very attractive trait in 
leaders, there’s nothing like a humble char-
acter for creating a lovable persona. Great 
leaders admit when they are wrong and take 
criticism as an opportunity for growth. Show 
the world how grateful you are to be where 
you are. This, in turn, will demonstrate how 
much you deserve the leadership role.

Inc : The 5 Essential Qualities 
Of A Great Leader

مفاجأة.. 
اكتشاف دواء 
جديد يطيل 
عمرك حتى 
150 عامًا!
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    Environment بيئة

شيئًا يجب أن 
يمتلكها الجميع 

في المنازل في حالة 
وقوع كارثة طبيعية

ُقم بإعداد مجموعة لوازم لحاالت الطوارئ.
تعرض ما يقرب من %70 من األشخاص الذين يعيشون يف الواليات املتحدة 

لكارثة طبيعية من قبل، وفقاً لرشكة تأمني Farmers Insurance. ويقول ثُلثهم 
إنهم تعرضوا إلعصار. ومن بني 2,007 أشخاص ممن استجابوا الستطالع التأهب 

واالستعداد للكوارث الذي أجرته رشكة تأمني Farmers Insurance، فإن نصف 
أولئك الذين شهدوا كارثة طبيعية من قبل ما زالوا ال يملكون مجموعة لوازم 

لحاالت الطوارئ يف منازلهم. ووفقاً لالستطالع، فإن جيل األلفية هو الجيل األكرث 
احتماالً المتالك لوازم لحاالت الطوارئ. 

تأكد من وجود كمية كافية من المياه المعبأة في زجاجات؛ 
وإال، تعلم كيفية تنقية المياه

قال موريتا إنه يتعني عىل الجميع االحتفاظ بكمية كافية من املاء النظيف يف 
املنزل تكفي ملدة ثالثة أيام عىل األقل. وأضاف أنه عندما تتلوث املياه عند حدوث 

كارثة طبيعية، فمن األفضل رشب املياه املعبأة يف زجاجات أو أن تُغىَل املياه.  ومع 
ذلك، يف بعض األحيان، قد ال يتوفر أي من الخيارين. ولذلك رصح موريتا بأنه 

يمتلك جهاز الرتشيح Lifestraw، الذي يساعد عىل إزالة البكترييا والطفيليات 
من املاء.

احصل على األغذية المعبأة غير القابلة للتلف السريع، وال 
تنَس حيواناتك األليفة

قال موريتا إن جميع مجموعات لوازم حاالت الطوارئ يجب أن تشمل أغذية غري 
قابلة للتلف مثل ألواح الربوتني والسلع املعلبة. وتأكد من أن لديك كذلك فتَّاحة 
العلب. وأشار إىل أنه من املهم دمج احتياجات الحيوانات األليفة يف مجموعات 

 ،Farmers Insurance لوازم حاالت الطوارئ أيضاً. ووفقاً الستطالع رشكة تأمني
فإن %35 من أصحاب الحيوانات األليفة الذين لديهم مجموعة لوازم لحاالت 

الطوارئ لم يضعوا أي يشء لحيواناتهم األليفة يف املجموعة. يف حني يمتلك 30% 
فقط من أصحاب الحيوانات األليفة مجموعات أدوات خاصة بالحيوانات األليفة، 

حسب موقع Business Insider األمريكي.

ال تنَس األدوية والوثائق المهمة
يغفل العديد من الناس عن وضع الوصفات الطبية ونسخ من الوثائق الهامة يف 

مجموعات لوازم حاالت الطوارئ الخاصة بهم. ووفقاً لالستطالع الذي أجرته 
رشكة تأمني Farmers Insurance، فإن أكرث من ربع األشخاص يعتربون الدواء من 

أهم العنارص التي يجب وضعها يف مجموعة الطوارئ، لكّن عدداً قليالً نسبياً منهم 
يقول نفس اليشء عن الوثائق الهامة مثل جوازات السفر. يف حالة موريتا، فهو 
يحتفظ بجهاز استنشاق إضايف وقلم إيبنفرين حاقن يف مجموعة لوازم حاالت 

الطوارئ الخاصة به من أجل أحد أفراد العائلة. 

احتِفظ على الدوام بقلم
يويص موريتا أيضاً بأن يحتفظ األشخاص بقلم حرب دائم، وورق يف املنزل يف حال 

توقفت الهواتف املحمولة عن العمل. خالل حاالت الطوارئ، قد يضطر األشخاص 
إىل إخالء منازلهم، ووجود الورق يسمح لهم بكتابة مالحظة لألصدقاء أو العائلة.

قد تحتاج إلى استخدام المصابيح التي تعمل بالبطاريات، 
والقفازات

يويص موريتا أيضاً بوجود مصباح يدوي، وقناع للغبار، ومجموعة من القفازات 
يف املنزل. وقال: »إذ إنك تريد أن تكون قادراً عىل حماية يديك عند مواجهة موقف 

حياة أو موت«.

N95 تأكد من أنك تمتلك قناع التنفس من نوع
قد يصاب الناس بمشاكل يف الجهاز التنفيس بعد تعرضهم ملجموعة متنوعة من 

الكوارث الطبيعية. كما ُيمكن أن تتسبب حرائق الغابات يف سوء نوعية الهواء 
)وكذلك الحال بالنسبة للحرائق الناتجة عن الكوارث الطبيعية األخرى، مثل 

الزالزل(، وقد تؤدي الفيضانات إىل نمو العفن الذي يؤدي أيضاً إىل حدوث 
مشاكل يف الجهاز التنفيس. تساعد أقنعة التنفس من نوع N95، والتي يمكن 

العثور عليها يف متاجر العدد واألدوات، عىل تنقية الهواء من األدخنة أثناء حاالت 
الطوارئ. كما تويص بها اللجنة الدولية للصليب األحمر؛ ألنها أكرث فاعلية من 

أقنعة الجراحة الطبية.

احتِفظ ببعض النقود
يمكن أن تُمثل األموال النقدية أهمية بالغة، وال سيما إذا ما انقطع التيار 

الكهربائي. يويص موريتا األشخاص بأن يحتفظوا ببعض النقود من الفئات 
النقدية الصغرية ألي حالة طارئة.

احتفظ بخريطة منطقتك في مجموعة لوازم حاالت الطوارئ
يمكن أن تؤدي األعاصري أو الحرائق الكبرية إىل إرباك األشخاص الذين يحاولون 

االهتداء إىل الطريق يف محيطهم. يويص موريتا بأن يحتفظ الناس بخريطة 
للمنطقة التي يعيشون فيها للمساعدة يف أي خطط إخالء محتملة.

التواصل مع جيرانك
من املهم أيضاً التواصل مع جريانك، وخصوصاً يف حال كانوا يفتقدون موارد 

 Farmers الطوارئ التي ُيمكن أن يقدمها شخص آخر. تُشري رشكة تأمني
Insurance إىل أن املولدات الكهربائية هي أحد العنارص التي قد تحتاج إىل سؤال 

جريانك عنها.

األغطية البالستيكية ُيمكن استخدامها لمجموعة متنوعة 
من األغراض

إذا تعرض الهواء للتلوث أثناء حدوث كارثة طبيعية، يجب أن تبقى يف الداخل. 
ومن األفضل إيقاف تشغيل مكيفات الهواء وإغالق أي طرق أخرى ُيمكن للهواء 

الخارجي أن يدخل منها. يمكنك استخدام األغطية البالستيكية واألرشطة 
الالصقة لتشكيل حاجز، وغلق األبواب وفتحات التهوية. كما يمكن استخدام 

األغطية البالستيكية قبل العواصف لتغطية املعدات الكهربائية. اقرتاح تصحيح

ــوارث  ــن الكـ ــة عـ ــة األرضار الناجمـ ــار دوالر نتيجـ ــن 300 مليـ ــرث مـ ــايض، أكـ ــام املـ ــدة يف العـ ــات املتحـ ــرت الواليـ خـ
الطبيعيـــة، بدايـــًة مـــن حرائـــق الغابـــات يف واليـــة كاليفورنيـــا، وصـــوالً إىل األعاصـــري يف واليـــة تكســـاس. فقـــد ســـجل 
ـــتقصائية  ـــة اس ـــاً لدراس ـــن وفق ـــي. ولك ـــع Business Insider األمريك ـــب موق ـــوارئ، حس ـــاالت الط ـــياً يف ح ـــاً قياس ـــام رقم الع
ـــة  ـــوارث الطبيعي ـــوارئ للك ـــة ط ـــم خط ـــس لديه ـــني لي ـــن األمريكي ـــإن %60 م ـــني Farmers Insurance، ف ـــة التأم ـــا رشك أجرته
حتـــى اآلن. قـــال غـــارود موريتـــا، رئيـــس قســـم مواجهـــة الكـــوارث يف رشكـــة التأمـــني Farmers Insurance، يف مقابلـــة 
مـــع مجلـــة بيزنـــس إنســـايدر األمريكيـــة Business Insider، إن التأهـــب واالســـتعداد أمـــر بالـــغ األهميـــة، وذلـــك بـــدءاً 
ـــة  ـــم كيفي ـــوالً إىل فه ـــخص، وص ـــا الش ـــش فيه ـــي يعي ـــة الت ـــا يف املنطق ـــح حدوثه ـــي ُيرج ـــوارث الت ـــى الك ـــرف ع ـــن التع م
ـــوازم  ـــة ل ـــى مجموع ـــوي ع ـــب أن تحت ـــازل يج ـــع املن ـــرون، إن جمي ـــؤولون آخ ـــا ومس ـــول موريت ـــا. يق ـــتجابة له االس

ـــا: ـــوىص به ـــارص امل ـــض العن ـــى بع ـــرة ع ـــِق نظ ـــوارئ. أل ـــاالت الط لح

Peter Kotecki

Last year, the United States saw more than 
$300 billion in damage as result of natural 
disasters, from wildfires in California to 
hurricanes in Texas. It was a record-break-
ing year for emergencies.
But according to a survey conducted by 
Farmers Insurance, 60% of Americans still 
do not have an emergency plan for natural 
disasters.
Jarrod Murrieta, head of claims catastrophe 
response at Farmers Insurance, told Busi-

ness Insider that preparedness is crucial, 
from knowing which disasters are more 
likely to occur in one’s region to under-
standing how to respond to them.
Murrieta and other officials say all homes 
should have emergency kits. Take a look at 
some of the recommended items:
Prepare an emergency kit.
About 70% of people living in the United 
States have experienced a natural disaster 
before, according to Farmers Insurance. 
One-third say they have experienced a 
hurricane.

Of the 2,007 people who 
responded to Farmers 
Insurance’s disaster preparedness survey, 
half of those who have previously seen 
a natural disaster still do not have an 
emergency kit in their home.
Millennials are the most likely genera-
tion to own an emergency kit, according to 
the survey.

To read the rest of the article go to: https://
www.businessinsider.com

BUSINESSINSIDER :12 Things Everyone Should 
Have At Home In Case Of A Natural Disaster

0070ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم

سبتمرب 2018 م - السنة السادسة - العدد: 69
September 2018 - Volume : 6 - Issue :69 

WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET



SPINE REHAB
Specializing In Auto & Work Injuries 
Dr, Khalid Almasmari/ Dr.riyad Almasmari/ Dr. Hael Ghaleb 

Call today for an appointment 
3 1 3 -  5 8 2 -  2 2 2 5 

مركز العمود الفقري 

13323 Michigan Ave. Dearborn, MI 48126

spinerehab@outlook.com 

Did You Know.... 

Most Auto Accident Injuries Don`T Revel Themselves For Days Or Even Weeks After A Collsion

WHY RISK SURGERY? 

Many People With Disc Herniation Find Relief With Conservative Care FREE

CHIROPRACTIC

CONSULTATION

ARE YOU

 SUFFERING 

FROM we can help د المسمري - الدكتور 
الدكتور خال

ض المسمري - الدكتور هائل غالب 
ريا

جة عن 
النات

 اآلالم 
ي عالج

متخصصون ف

الرياضة
ل و

ر والعم
ث السي

حواد

الدكتور خالد 
المسمري 

Dr, K
halid Almasmari/ Dr.riy

ad 

Almasmari/ Dr. H
ael Ghaleb 

· Neck & Back Pain
· Arm & Leg Pain 
· Disc Related Injuries 
· Headaches
· Dizziness
· Auto Accidents 
· Work Related Injuries 

الظهر	 
الساقين	 
اآلم الرقبة	 
الصداع المزمن 	 
إصابات العمل 	 
حوادث السير	 
اآلم الديسك	 

Family Health Center & Rehab 
313-874-3130 

9743 Conant ST. Hamtramck, MI 48212
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World Cultures
ثقافات العالم

العمامة VS الطربوش
دار العلوم هي مدرسة نظامية شّيدها عيل مبارك يف حي السيدة زينب عام 1872، 

وكانت تجمع بني ما يف الطرق األزهرية القديمة وبني االهتمام بتقوية امللكات العلمية.
بدأت حلقات العلم يف املدرسة بـ32 تلميذاً راح عددهم يتزايد يوماً تلو اآلخر. وكان كبار 

األساتذة املرصيني يتولون مسؤولية تعليم طالبها، وهم طالب دراسات عليا، حسبما 
روى الدكتور حامد طاهر يف كتابه »دار العلوم: رائعة عيل مبارك”.

كان لباس الطالب يقترص عىل العمامة والجبة والقفطان، أكانوا من طالب دار العلوم 
أو من طالب األزهر الرشيف ومدرسة القضاء الرشعي، وهو نفس لباس رجال الدين 

املسلمني، بحسب رئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب يف جامعة القاهرة، املؤرخ محمد 
عفيفي.

ويف بدايات صيف عام 1925، خرج الطالب يف مسرية من أبواب دار العلوم، طالبوا فيها 
بخلع العمامة األزهرية وارتداء الزي اإلفرنجي )الطربوش والبدلة(، سائرين عىل درب 

الفتى طه حسني والزعيم سعد زغلول، حسبما يروي الكاتب جمال بدوي يف كتابه 
»شاهد عيان عىل الحياة املرصية”.

إزاء ذلك، تدّخلت وزارة املعارف لحسم الجدل وألزمت الطالب بارتداء العمامة مربرة 
قرارها بـ«أن هذا زيهم من قديم الزمان وأصبحوا معروفني به فال يصح تغيريه”.

وقال شيخ األزهر للطالب الذين قاموا بزيارته بأسلوب وعيد: إن لم تعودوا إىل زيكم 
األصيل سأكون مضطراً إلخراجكم من املدرسة واستبدال األزهريني بكم، حسبما يروي 

املؤرخ يونان لبيب يف مقال بجريدة األهرام.

االصطدام بالعمامة في ليلة العرس
حينما توهجت شعلة الرصاع بني الطلبة ووزارة املعارف، وقف رواد الصحافيني مع 

الطالب املطالبني بارتداء الطربوش واملطالبني بخلع العمامة، وعىل رأسهم رئيس تحرير 
»املصور« فكري أباظة.

أباظة نرش مقاالً يف مجلة »املصّور« قال فيه إنه سمع من أهل العلم أن العمامة ترجع 
إىل أصل يهودي، مشرياً إىل أن لهيب الحرب سيمتد إىل األرياف وقراها وتصل العدوى 

من دار العلوم إىل القضاء الرشعي فاألزهر، وتساءل: َمن من اآلنسات الرقيقات تقبل أن 
تصطدم ليلة العرس بالعمامة؟

بدأ الطلبة يجمعون اآلراء الفقهية إلثبات أن الزي ليس من جوهر الدين. ونارصتهم 
فتوى وكيل األزهر حينذاك محمد شاكر والتي جاء فيها: »الدين اإلسالمي ال يطلب إال 

ما يسرت العورة«، يروي بدوي.
وهاجمت جريدة كوكب الرشق وزير املعارف حينذاك عيل ماهر، وقالت إنه ميت يف 

دباديب العمة وتساءلت: ملاذا ال يخلع طربوشه ويلبس العمة أسوة بطالب دار العلوم؟
ومع بداية عام 1926، لجأ طالب دار العلوم إىل حيلة لدخول املدرسة بالزي اإلفرنجي. 

ارتدت أغلبيتهم الزي التقليدي فوق اإلفرنجي وحني دخلوا خلعوه. فوجئت املدرسة 
بذلك وفصلت 600 طالب يف مقابل 100 طالب لم يشاركوا يف الحركة وبقوا مرتدين زيهم 

التقليدي.
احتشد الطالب أمام رساي وزارة املعارف وأعلنوا رفضهم قرارات الفصل. واضطرت إدارة 

املدرسة بعد ذلك إىل املوافقة عىل ارتداء الزي اإلفرنجي وسميت هذه الحركة »معركة 
تغيري الزي«، بحسب طاهر.

إذا تنقلت نظرات عينيك يف شوارع مرص وقتذاك، كنت ستجد موظفي الهيئات 
الحكومية والوزير والحكمدار )رئيس الرشطة باملحافظة( والضابط يرتدون 

الطربوش والبدلة )الزي اإلفرنجي(. وهذا ما جعل طلبة دار العلوم ينظرون 
إىل العمامة نظرة يسودها اعتبارها عقبة يف طريقهم الوظيفي، حسبما 
روى فكري أباظة يف مقال نرش يف مجلة »املصور« تحت عنوان »الحرب 

الطاحنة”.

العمامة كيان الرجل
العمامة موروث ثقايف عند العرب. منذ العرص الجاهيل، حملت بني 

خيوطها املنسوجة الكثري من معاني التبجيل والهيبة، وزّينت رؤوس 
أصحاب الجاه والنفوذ عند العرب. ويف العرص العبايس، استعملها الرجال 

من كل الطبقات، لكن كل طبقة كانت تعتمر عمامة بشكل ونوعية معينة، تقول الدكتورة 
أهداب حسني يف كتابها »العمامة العثمانية يف تركيا ومرص”.

وظهرت مقولة شهرية عند العرب: »إذا أهينت العمامة لحق الذل بصاحبها«. وتعددت 
أسماء وأشكال وألوان العمامة عىل مر العصور.

طربوش الريحاني
الطربوش الذي رصخ فيلسوف الضحك، املمثل الكوميدي نجيب الريحاني، من أجل 

اسرتداده يف فيلم »غزل البنات« حينما كان ملقى عىل األرض، يف مشهد يمثل استعادته 
لكرامته املهدورة وهو يف أوج لحظات االمتهان، كان قديماً قلنسوة طويلة ضخمة تشبه 

التاج مثلث الشكل ويلبسه األمراء والوزراء.
وحني أباد السلطان محمود الثاني اإلنكشاريني عام 1826، جعل الطربوش لباس الرأس 

الرئييس لعامة الشعب واقتفى املرصيون خطوات األتراك، وأمر محمد عيل الضباط 
واملوظفني وأعيان الدولة بارتدائه.

لم يكن الطربوش مجرد خيوط منسوجة من الصوف أو الخوص املُحاك لحماية رؤوس 
املرصيني من الشمس أو الهواء العليل بل كان يدّل عىل املكانة االجتماعية والفكرية 

للمطربشني. وكانت ألوانه تتدّرج من األحمر الفاتح إىل الغامق، وتتدىل من جانبه 
الخلفي خيوط حريرية يغلب عليها اللون األسود، تروي الدكتورة أهداب حسني.

قبعة عزمي
الربملاني املعارض محمود عزمي الذي رأس وفد مرص يف منظمة األمم املتحدة عام 1952، 

كان من أنصار الثقافة األوروبية. ويف مطلع شهر يوليو 1925، أخذ يتجّول يف شوارع 
القاهرة ويخرب أصدقاءه بأنه سريتدي القبعة، تجنباً لعنرص املفاجأة ولتشجيعهم عىل 

حذو حذوه، يروي يونان لبيب رزق.
ثم قصد عزمي بائع القبعات عازماً عىل تنفيذ هذه الخطوة، ولكن تباطأت رسعة 

خطواته حينما اقرتب من الَحانوُت وتراجع عن رشاء القبعة، متهماً نفسه بـ«الجنب«، 
حسبما جاء يف كتاب شاهد عيان عىل الحياة املرصية.

القبعة VS الطربوش
مع بدايات القرن العرشين، كانت القبعة تعلو رؤوس األوروبيني. لم يكن أحد يف مرص 

يرتديها وقتذاك. ويف 22 فرباير 1926 ثار طالب مدرستي الحقوق )كلية الحقوق يف 
جامعة القاهرة حالياً( واملعلمني العليا الستبدال الطربوش بالقبعة تشبهاً بأتاتورك 

الذي فرض القبعة عىل الشعب باإلجبار يف نوفمرب 1925، بحسب يونان لبيب رزق.
ويف 2 مارس 1926، اجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية للطالب املطربشني مع وفد من 

طالب أتراك أتوا لزيارة مرص مرتدين القبعة يف فندق شربد بالقاهرة. التقط مصّور األهرام 
صورة لهم وظهر الفارق الشاسع بني املطربشني واملقبعني. ومن هنا دعا رئيس اللجنة 
إىل »ثورة« الرتداء القبعة، واشتدت رحى الرصاع ودخلت القبعة ساحة املعركة كطرف 

ثالث.

الطربوش ضار بالصحة
تدخلت »جمعية األطباء« وأصدرت »فتوى طبية« يف 2 يوليو 1926 تنص عىل أن 

الطربوش لباس غري صحي وأن للباس الصحي رشوطاً تتوفر يف القبعة. تجنبت 
الرابطة الرشقية، وهي مؤسسة نشأت بهدف توثيق الروابط بني 

الدول العربية واإلسالمية وتكوّنت من كبار العلماء وترأسها 
نقيب األرشاف عبد الحميد البكري حينذاك، إصدار فتوى 

حتى ال تتهم باملروق.
وكان الربملاني والكاتب محمود عزمي 
أول من عمل بقرار هيئة كبار 
األطباء وارتدى القبعة يف 
3 يوليو 1926، حسبما 

ذكر املؤرخ محمد 
محمد حسني يف 

كتابه »االتجاهات الوطنية يف األدب املعارص”.
واعترب النائب الوفدي حسن يس أن القبعة التي راح يرتديها طالب املدارس العليا 

بدعة وفتنة كما هاجمها األزهر وأصدر شيوخ معهد طنطا بياناً نرشته الصحف املرصية 
تحت عنوان »إىل عموم املسلمني« قالوا فيه إن لبس القبعة حرام باتفاق جميع املذاهب 

وخروج عىل السنّة وُيحرّم عىل املسلم لبس الزى الخاص بالكفار«، كما ورد يف كتاب 
»شاهد عيان عىل الحياة املرصية”.

ويف هذا الخضّم، أعلنت مجلة الكشكول أن مقاومة الحكومة للطربوش يف دار علوم 
والقبعة يف املدارس العليا  ليس مصدرها عيل ماهر باشا بل يقف وراءها القرص امللكي.

القبعة بدعة وفتنة
استطلعت مجلة الهالل رأي اثنني من كبار الكتاب أحدهما يدافع عن الطربوش وهو 
األديب مصطفى صادق الرافعي واآلخر يناضل من أجل القبعة وهو الكاتب محمود 

عزمي.
واعترب الرافعي أن القبعة مظهر من مظاهر التحلل االجتماعي وأن الذين لبسوها لم 

يلبسوها إال من زمن قريب بعد أن تهتكت األخالق الرشقية الكريمة، حسبما ورد يف كتاب 
»شاهد عيان عىل الحياة املرصية”.

أما الدكتور عزمي، فأوضح أن مرص بالد مشمسة والطربوش ال يصد الشمس، وأن 
نسيجه نفسه يمنع الهواء من الدخول إىل رأس اإلنسان، مؤكداً أن الطربوش ليس رداًء 

قومياً.
وأعلن األطباء عن مسابقة الخرتاع أشكال من لباس الرأس تمزج بني القبعة والطربوش 

والعمامة حتى تهدأ الحالة العامة.
واخرتع األديب شعبان أفندي زكي نموذجاً للطربوش مقتبساً من لباس الرأس 

الفرعوني والعربي واإلفرنجي. كما ابتكر حنا أفندي مارون طربوشاً آخر له رفرف 
لحماية الرأس من الشمس، حسبما ذكر املصدر السابق.

ويف ثالثينيات القرن املايض، انطفأت شعلة الرصاع وخرجت القبعة رويداً رويداً خارج 
املعركة وأصبحت مقترصة عىل الفئات االجتماعية العالية.

طربوش على اللحم
يوضح املؤرخ عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، أن رؤوس عامة الناس 

كان يعلوها الطربوش أو العمامة كنوع من الوقار ولكن أصبح ذلك رساباً، وتوارى 
الطربوش و أحيته األفالم لتحاكي بدايات القرن املايض.

وبحسب مذكرات نجيب الريحاني، فإن دالالت وضع الطربوش يرشحها فيلسوف 
الضحك وهو يتالعب بالزر أمام الراقصة وعىل رأسه طربوش مراكيش يف ملهى »األبيه 

دي روز«. فإذا انسدل إىل األمام يعكس مظهر املهابة، وإذا طوح للخلف يدل عىل 
االستهتار بَمن تتحدث معه، أما يف حال غطّى الحاجبني فيدل عىل مدى االنبساط.
ويحكي أستاذ التاريخ بجامعة األزهر، املؤرخ محمود زايد، أن الطربوش كان موضعاً 

للسخرية بني املُطربني والشعراء. فقد مازحت أم كلثوم شخصاً جاء متأخراً يف 
بينما إحدى الربوفات بقولها له: »أنت الليلة البس الطربوش سواريه؟«. 

الطف الشاعر إبراهيم ناجي، يف جلسة مع بعض األدباء، 
شخصاً صمم عىل ارتداء الطربوش رغم حرارة الجو بقوله 

له: »سيبه يمكن البس الطربوش عىل اللحم”.
ويف جنازة امللك فؤاد، ازدحم شارع الجمهورية بخطوات 

املطربشني لينتج مشهداً يشبه سجادة حمراء تتحرك 
أعىل الرؤوس، يستطرد الدسوقي.

ولكن حالياً، حسبما يوضح الدكتور محمود زايد، فإن 
لباس العمامة االرستقراطي انحرس وصار يقترص عىل 

وعاظ وزارة األوقاف.
وعرّب بعض املرصيني عن ضجرهم من املعارك بني 

العمامة والطربوش والقبعة، وأرسل أحد القراء 
رسالة مقتضبة إىل مجلة »املصور« جاء فيها: »ألم 
توجد قضية تشغل املفكرين غري لباس الرأس تنفع 

املجتمع؟”.
ويف النهاية، بعد ثورة 1952، تمرّد الجميع عىل أغطية 
الرأس ىف صورة تنم عن التحرر من »قيود الرجعية«. 

أصبحت الرؤوس حارسة عقب إعالن الجمهورية وقرار 
عبد النارص إلغاء كل ما يتعلق بامللكية، يوضح 

الدسوقي.
إبراهيم عيد إبراهيم عيد صحايف مرصي 

حاصل عىل درجة البكالوريوس يف 
اإلعالم من جامعة القاهرة وعمل يف 

مواقع مرصية مختلفة.

 العمامة وطربوش األفندي وقبعة الخواجة...

الصراع على غطاء الرأس في بدايات القرن العشرين
إبراهيم عيد

يف العقود األوىل من القرن املايض، اندلعت معركة مثلثة األطراف بني الطربوش والعمامة والقبعة، ما لبثت أن تحوّلت إىل حرب 
رضوس. بدأ الرصاع بني الطربوش والعمامة ورسعان ما دخلت القبعة إىل الحلبة لتطيح بالطربوش عن عرشه، قبل أن تهدأ 

األوضاع ويهيمن األخري عى مشهد الرؤوس.
شغلت قضية غطاء الرأس املرصيني يف عرشينيات القرن املايض فأجهدوا فكرهم يف حل مسألة تحوّلت إىل معضلة قومية.

ظل سعد زغلول يرتدي العمامة حتى عمل يف تحرير مجلة الوقائع املرصية مرتدياً الطربوش عام 1880. وحني كان طه حسني عى 
منت الباخرة متجهاً إىل باريس عام 1914، خلع عمامته ملقياً بها يف البحر ليبدأ رحلته مع الثقافة األوروبية.

كان لهذين املوقفني أبلغ األثر يف تحريك وجدان طالب مدرسة دار العلوم الرتداء الطربوش حتى يكونوا يف زمرة املتمدنني، حسبما 
تقول سناء البييس يف مقال بصحيفة األهرام.
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ل أعداء األمس إلى حلفاء اليوم؟ كيف تحوَّ

عندما أحرقت بريطانيا البيت األبيض ومبنى الكونغرس!

HISTORY & PLACES
تاريخ وأماكن  

االستعمار البريطاني لألرض الجديدة.. في 
البدء كانت جيمس تاون

حتى العام 1776م لم يكن هناك ما يسمى دولة »الواليات املتحدة 
األمريكية«. كانت أمريكا، منذ نُسب اكتشافها إىل كريستوفر 

كولومبوس عام 1492م وحتى هذا التاريخ، عبارة عن مجموعة من 
املستعمرات تدين بالوالء إلمرباطوريات أوروبا املتناحرة.

أسست اإلمرباطورية اإلسبانية عام 1493م، أول مستعمرة أوروبية 
يف األرايض األمريكية املكتشفة حديثاً، ثم تبعتها اإلمرباطوريات 
الفرنسية والهولندية، وعندما بدأت اإلمرباطورية الربيطانية يف 

التفكري بشكل جدي يف إقامة مستعمرات باسمها، كان هناك 
الكثري من النقاط االستعمارية اإلسبانية والفرنسية والهولندية، 

وأيضاً الروسية.
أنشأت بريطانيا أول مستعمرة لها يف أمريكا الشمالية عام 1587م، 

عندما استقرت مجموعة من املستعمرين )91 رجالً و17 امرأة و9 
أطفال( بقيادة السري والرت رايل يف جزيرة روانوك. لكن بحلول عام 
1590م اختفت مستعمرة روانوك بالكامل، بشكل غامض. وما زال 

املؤرخون حتى اآلن ال يعرفون ماذا حدث بالضبط لسكانها.
ويف عام 1606، قسم امللك جيمس األول ساحل املحيط األطليس 

إىل قسمني، أعطى النصف الجنوبي لرشكة لندن، والنصف 
الشمايل لرشكة بليموث. وبعد بضعة أشهر من إصدار امللك 

قراره، أرسلت رشكة لندن 144 رجالً إىل فرجينيا عىل منت 3 
سفن، ووصلوها يف ربيع عام 1607. ثم شيد املستعمرون الجدد 

مستوطنة أطلقوا عليها اسم »جيمس تاون«، نسبة إىل امللك 
الذي منحهم األرض.

وعىل مدى نحو 125 عاماً، شّيد الربيطانيون 13 مستعمرة، هم: 
نيو هامبشاير، ماساتشوستس، كونيتيكت، رود آيالند، نيويورك، 

نيوجرييس، وبنسلفانيا، ديالوير، مرييالند، وفريجينيا، كارولينا 
الشمالية، كارولينا الجنوبية وجورجيا. وتضخمت أعداد 

املستوطنني من 144 رجالً عام 1606م، إىل 2.5 مليون مستوطن 
أوروبي وإفريقي، بحلول عام 1775.

لم يكن يدور يف خلد صناع القرار الربيطانيني، يف ذلك الحني، أن 
مستعمراتهم تحديداً ستصبح فيما بعد نواة لـ »الواليات املتحدة 
األمريكية«، الدولة التي ستقود العالم وتُقيص إمرباطوريتهم التي 

لقبت باإلمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس.
بوسطن بدأت الرشارة األوىل.. فلتسقط اإلمرباطورية الربيطانية!
بدأت القالقل التي قادت إىل الثورة األمريكية يف مدينة بوسطن، 

أواخر ستينات القرن الثامن عرش، وذلك بعد أن أثارت الرضائب 
الباهظة التي فرضتها الحكومة الربيطانية غضب السكان. بدأت 
الرضائب الجديدة عام 1765م برضيبة الطوابع، ثم تفاقمت عام 

1767م، عندما فرض الربيطانيون ضائب عىل البضائع املستوردة، 
بما فيها الزجاج والرصاص والدهانات والورق والشاي، وذلك 

ضمن »قوانني تاونسيند«.  
ولتنفيذ تلك القوانني، أرسل الربيطانيون قوات عسكرية ضخمة 

إىل ماساتشوستس، مما فاقم التوتر بني السكان املحليني وممثيل 
التاج. ويف 5 مارس/آذار 1770م، حورص جنود بريطانيون كانوا 

يحرسون دار جمارك بوسطن من ِقبل املواطنني الغاضبني من 
األوضاع االقتصادية املتدهورة والرضائب. فقد مجموعة من 

الجنود أعصابهم عندما أصيب زميل لهم، وقاموا بإطالق النار 
عىل املدنيني، فقتلوا 5 أشخاص وأصابوا 6 آخرين.

للسيطرة عىل الغضب املتفاقم،  اضطر الربملان الربيطاني إىل 
إلغاء الرضائب، باستثناء الرضيبة املفروضة عىل الشاي، لكن هذا 

لم يرض األمريكيني الذين أصبحوا أكرث عناداً من أي وقت مىض، 
فقامت مجموعة من املتظاهرين، يف ديسمرب/كانون األول 1773م، 
بتدمري شحنة شاي بقيمة 10000 جنيه إسرتليني احتجاجاً عىل 
واجب الرضيبة. ونتيجة لذلك، اعتمد الربملان سلسلة من التدابري 

العقابية، وتم وضع مستعمرة ماساتشوستس تحت الحكم 
العسكري يف عام 1774م.

بحلول ربيع عام 1775م، حمل املقاومون السالح وأعلنوا الحرب 
عىل اإلمرباطورية الربيطانية. ويف 4 يوليو/تموز عام 1776، أعلن 

املستعمرون االستقالل عن التاج الربيطاني، يف وثيقة خلّدها 
التاريخ باسم »وثيقة االستقالل«.

 من مونتجمري إلى جورج واشنطن.. معارك 
ساهمت في تأسيس الواليات المتحدة

ظلّت حرب االستقالل األمريكية مشتعلة من العام 1775م وحتى 
العام 1783م، ودخلت فيها فرنسا رسمياً عام 1778م لدعم الثوار 
األمريكيني. ورغم محاوالت الحكومة الربيطانية املستميتة لإلبقاء 

عىل مستعمراتها تحت واليتها، فإن الثوار األمريكيني كان 
لهم رأي آخر. هذه أهم املعارك املفصلية يف 

تاريخ حرب االستقالل:
• معركة لكسنجتون 

وكونكورد، أبريل/
نيسان 1775: لم تكن 

معركتا لكسنجتون 
وكونكورد، الواقعتان 
يف ماساتشوستس، 
معركتني ضاريتني، 

ولكنهما كانتا 
عبارة عن 

سلسلة من 
املناوشات بني 

القوات الربيطانية 
والثوار األمريكيني. 

ورغم ذلك ينظر إىل هذه املعركة باهتمام، باعتبارها أوىل معارك 
حرب االستقالل األمريكية.

•معركة بنكر هيل، يونيو/حزيران 1775:  كانت هذه أوىل 
معارك حرب االستقالل الحقيقية. بدأت وقائع املعركة عندما 

أرادت القوات الربيطانية أن تسيطر عىل التالل املحيطة بمدينة 
بوسطن، والتي كان يتحصن فيها الثوار. انتهت املعركة بفوز 

الربيطانيني بعد معركة حامية الوطيس، لكنه كان فوزاً غايل الثمن، 
إذ سقط 1000 جندي بريطاني بني قتيل وجريح يف هذه املعركة، 

مقابل 400 أمريكي.
• معركة  كيبيك ، ديسمرب/كانون األول 1775: حاول الثوار 
األمريكيون نقل املعركة بعيداً عن مدينة بوسطن، فهاجموا مدينة 

كيبيك الكندية بقوة قوامها 1675 مقاتالً، لكنهم تلقوا هزيمة 
فادحة وقتل قائد املعركة الجرنال ريتشارد مونتجمري، وأرس عدد 

كبري من الجنود.
• معركة ترينتون ، ديسمرب/كانون األول 1776: نجح 
األمريكيون بقيادة الجرنال جورج واشنطن، يف الفوز بمعركة 
ترينتون )مدينة تقع يف والية نيوجرييس(، وهزيمة القوات 

الربيطانية، وهو ما انعكس إيجابياً عىل الروح القتالية للجنود 
األمريكيني الذين كانوا تلقوا عدداً من الهزائم القاسية قبل تلك 

املعركة.
• معركة  ساراتوجا أكتوبر/ترشين األول 1777: تعترب 
هذه املعركة، التي وقعت يف مدينة ساراتوجا بوالية نيويورك، 

إحدى أهم معارك الثورة األمريكية. إذ أجرب جيش الثوار القوات 
الربيطانية عىل االستسالم للمرة األوىل يف تاريخ الحرب. وكانت 
املعركة قوة دافعة لفرنسا لدخول الحرب ضد بريطانيا، وإعادة 

الروح إىل الجيش األمريكي، وتوفري اإلمدادات والدعم الذي اشتدت 
الحاجة إليه.

• معركة كاوبنز ، يناير/كانون الثاني 1781:
 نجح الربيطانيون خالل عام 1780 يف تحقيق عدد من االنتصارات 
مستعمرة كارولينا الجنوبية، فقرر الجيش األمريكي أن يستعيد ما 
فقده، وكانت هذه املعركة فرصته. ألحق األمريكيون خسائر فادحة 

بالربيطانيني، إذ قتلوا وأرسوا منهم 800 جندي، وكانت املعركة 
نقطة تحول يف حملة الحرب الجنوبية.

•حصار يوركتاون، أكتوبر/ترشين األول 1781: 
قامت قوات أمريكية وفرنسية مشرتكة، بحملة عسكرية 

براً وبحراً، عىل جيش بريطاني كبري متمركز يف 
شبه جزيرة يف يوركتاون بوالية فرجينيا، 
وأجرب 8000 جندي بريطاني عىل 

االستسالم. كان هذا الحصار آخر 
العمليات العسكرية الكبرية يف 

الثورة األمريكية.
معركة بنكر هيل كانت 

إحدى املعارك الحاسمة 
يف الحرب الربيطانية 

األمريكية
رفضت 

بريطانيا االعرتاف 
بهزيمتها يف الحرب 

حتى أواخر عام 1782، 

عندما قامت بسحب قواتها من تشارلستون وسافانا، بعدما وقع 
الطرفان اتفاق سالم مبدئياً مع األمريكيني يف باريس، وذلك يف 

أواخر نوفمرب/ترشين الثاني 1782. ويف 3 سبتمرب/أيلول 1783، 
اعرتفت بريطانيا العظمى رسمياً باستقالل الواليات املتحدة يف 

معاهدة باريس.
األسد العجوز ينقّض ويحرق البيت األبيض.. والبحرية األمريكية 

تقطع اإلمداد
قبل نحو 206 أعوام، وتحديداً عام 1812،  أعلن الرئيس األمريكي 

جيمس ماديسون الحرب عىل بريطانيا العظمى، احتجاجاً 
عىل إجبار بريطانيا البحارة التجاريني األمريكيني عىل التجنيد 

بالبحرية امللكية، وفرض قيود تجارية عىل الواليات املتحدة، كأثر 
جانبي لحرب بريطانيا مع فرنسا يف ذلك الحني، وكذلك بسبب 
دعم األسد الربيطاني العجوز لألمريكيني األصليني، الذين كانوا 

يقاتلون ضد التوسع األمريكي نحو الغرب.
لم تحارب الواليات املتحدة بريطانيا وحدها يف هذه الحرب، لكنها 

حاربت أيضاً املستوطنيني الكنديني، والقبائل األمريكية األصلية، 
يف حرب ضوس استمرت لعامني ونصف العام.

عجز الجيش األمريكي يف بداية الحرب عن تحقيق أي نرص، إذ 
فشلت الحمالت العسكرية الثالث التي أرسلها النتزاع كندا من 
أيدي الربيطانيني، يف تحقيق هدفها، بسبب القيادة العسكرية 
الهزيلة، وسوء خطوط التموين واالتصاالت املتقطعة، وكذلك 

بسبب الجهد الحربي للهنود الحمر، ومهارة القوات الربيطانية.
قرر األمريكيون نقل املعركة إىل البحر، فنجحوا يف األسطول 

الربيطاني املرابط يف بحرية إري، الواقعة ضمن البحريات 
الكربى التي تفصل بني كندا والواليات املتحدة. أجربت الهزيمة 

الربيطانيني عىل االنسحاب نحو الشمال، لكن سكان أمريكا 
األصليني »الهنود الحمر« رفضوا ذلك، وأرصوا عىل الصمود 

ومواجهة القوات األمريكية، فرتكهم الربيطانيون ليواجهوا املوت.
قرَّرت بريطانيا الخروج من البحار وكندا، ونقل املعركة إىل قلب 

الواليات املتحدة، فشنَّت حملة عسكرية قوية يف الرشق األمريكي، 
استطاعت من خاللها احتالل العاصمة واشنطن، وأحرقت معظم 

مبانيها، بما يف ذلك البيت األبيض ومبنى الكابيتول الشهري، الذي 
يزين ظهر ورقة العملة من فئة 50 دوالراً حتى اليوم.

وقف القدر إىل جانب األمريكيني املهزومني، فنجحوا يف تغيري 
مجرى الحرب بعد أن استطاعت البحرية األمريكية املرابطة يف 

خليج بالتسبورغ صد الهجوم البحري الربيطاني، الذي كان 
كفيالً بفتح باب التموين واإلمداد للجيوش املتتالية لغزو الواليات 
املتحدة من الرشق. وكذلك بعدما صمد حصن ماكهرني يف مدينة 

بالتيمور، أمام الهجمات الربيطانية املتتالية، موقفاً أي تقدم 
بريطاني، ما دفع الربيطانيني لالنسحاب من هذه املنطقة بحرياً، 

وأنهى إمكانية التموين واإلمدادات لقواتهم تماماً.
نجحت أمريكا يف إجبار بريطانيا عىل التفاوض وإنهاء الحرب، 

وتم  توقيع »اتفاقية غنت« بني الدولتني يف 17 فرباير/شباط 1815، 
لتعيد األمور إىل ما كانت عليه قبل اندالع الحرب. وهكذا انتهت 

الحروب األمريكية الربيطانية، ثم تجولت تدريجياً إىل ما نراه اليوم 
من تحالف متكامل كان فيه البلدان متجاورين يف أغلب القرارات 

السياسية والعسكرية، مروراً بالحربني العامليتني، ونهايًة بحروب 
الرشق األوسط يف أفغانستان والعراق.

لم تكن العالقة بني الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا بالقوة والحميمية نفسها طوال 
الوقت، كما هو الحال اآلن، بل كانت بينهما حروب طاحنة، قام يف إحداها الجيش 

الربيطاني بإحراق أغلب مباني العاصمة األمريكية واشنطن، بما فيها البيت األبيض 
وبعض معالم واشنطن من بينهم مبنى الكابيتول الشهري؛ تلك القصة التي قد ال تعرفها 

عن الرصاع، والحرب بني الواليات املتحدة وبريطانيا.

ألفونسو العارش.. 
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    HOT SPOT  نقطة ساخنة

 .. وثبتنا عىل أسانا خريفاً.. وربيعاً فما جمال الحياة؟ وأرى النهر من بعيد كرسٍّ
غلّفته أيدي الخريف الكئيب هذا ما تقوله الشاعرة العراقّية نازك املالئكة يف 

إحدى قصائدها، تصف فيها فصل الخريف بأنه أكرث أوقات السنة كآبة. ولطاملا 
ارتبط اسم هذا الفصل لدى كثري من الناس بالحزن، نظراً للونه الباهت، وجعله 

شوارع املدن ممتلئة بأوراق الشجر الصفراء املتساقطة. لكن دراسة جديدة 
وجدت أن فصل الخريف هو أكرث أوقات السنة التي نشعر فيها باالنتعاش. 

وبحسب صحيفة التلغراف، فإن باحثني يف جامعة تورونتو وجدوا أن األشخاص 
الذين تزيد أعمارهم عن السبعني يصبحون أذكياء بشكل ملحوظ مع بلوغ 

الوظائف اإلدراكية ذروتها يف 23 سبتمرب/أيلول. وكان الفرق بني أدمغة املشاركني 
يف الربيع، مقارنة مع الخريف، يعادل أربع سنوات من التقدم يف العمر. ورغم أن 

العلماء لم يتمكنوا من تحديد سبب »ميزة الخريف« هذه، قالت روزا سانشو 
من مركز أبحاث ألزهايمر يف اململكة املتحدة عن النتائج: »يمكن أن تؤثر املواسم 

املتغرية عىل أسلوب حياتنا وصحتنا بطرق متنوعة«. ويقول املدرب الشخيص 
مات روبرتس، الذي عمل مع ديفيد كامريون واملصمم توم فورد: »إن شهر 

سبتمرب/أيلول يشبه أول يناير/كانون الثاني، ولكن يف الحقيقة، إنه وقت أفضل 
للحصول عىل اللياقة والصحة«. األمسيات أخف، والهواء بارد ولكن ليس للغاية، 

وبعد صيف حار تركنا مرهقني، يشعر الكثريون منا اآلن بأنهم أكرث إرشاقاً. ألن 
شعور العودة إىل املدرسة يمتد إىل الكبار أيضاً. ويضيف: »إن الخريف هو الوقت 

املثايل إلعادة ضبط صحتك«. لذا مع أخذ ذلك يف االعتبار، إليك كيفية االستفادة 
القصوى من ميزة الخريف. 

إنه أفضل وقت لتحسين لياقتك البدنية
املدرب مات روبرتس  يرى أنه يقرر معظمنا البدء يف نظام لياقة جديد يف شهر 

يناير/كانون الثاني، تتزايد وترية االشرتاك يف صاالت األلعاب الرياضية، فإن 
شهر سبتمرب/أيلول هو يف الواقع وقت أفضل بكثري، مضيفًا أنه كما أن لدينا ميالً 
إىل اإلفراط يف االستغراق يف املتع خالل عطلة عيد امليالد، يمكن أن يكون للصيف 

نفس التأثري الذي يدفع إىل اإلفراط يف األكل والرشب. وعىل عكس يناير/كانون 
الثاني، وبحلول الخريف تكون قد حصلت عىل جرعة جيدة من فيتامني )د( 

من أشهر الصيف وعطلتك، مما يساعد عىل رفع مستويات الطاقة. وعىل الرغم 
من أن فرتة شهر يناير/كانون الثاني يمكن أن تكون شديدة الربودة وأن الصيف 
قد يكون شديد الحرارة )خاصًة يف هذا الصيف(، فإن الخريف هو الوقت املثايل 

للخروج إىل الخارج وممارسة الرياضة – وال تزال األمسيات منعشة، وال يزال 
الجو ممتعاً والتغريات املوسمية جميلة. كما أنه أيضاً الوقت املثايل لـ»حمام 

األشجار«، وهو صيحة صحَيّة من اليابان تتضمن »استنشاق« هواء الغابات 
واملناطق املشجرة. يف ثمانينيات القرن املايض، درست الحكومة اليابانية الفوائد 

الصحية لهذه املمارسة، التي تشمل خفض ضغط الدم، وانخفاض مستويات 
أيضاً أن املواد الكيميائية التي التوتر وتحسني الرتكيز والذاكرة. وجدوا 

تطلقها األشجار، 

وتسمى phytoncides، لها تأثري مضاد للميكروبات وتعزز 
نظام املناعة لدينا، وأدخلت برنامجاً صحياً وطنياً 

ملمارسة »حمام األشجار«. ومنذ ذلك الحني، 
كان ممن تبنوا ممارسة حمام األشجار املمثلة 

غوينيث بالرتو، وقد انترشت جوالت حمام 
األشجار يف الغابات يف نيويورك ولندن. 

كما بدأت لجنة الغابات، 
التي تدير مليون 

هكتار من الغابات يف إنكلرتا، برنامجاً ملمارسة حمام األشجار عىل مستوى البالد 
يف العام املقبل. 

لقد حان الوقت لتناول طعام الخريف
لَطات، فاستِفد إىل أقىص حد مما يقدمه هذا  إذا كنت مفتقداً لحفالت الشواء والسَّ
املوسم. تقول إخصائية التغذية الغذائية أميليا فرير: »عىل الرغم من أن الصيف 

قد انتهى تقريباً، فإن الوفرة املفاجئة يف الطعام الخريفي اللذيذ والصحي هي 
تعويض كاٍف«. وهي تويص بأصناف مثل الخرشوف، الشمندر، القرع، اليقطني، 

الجزر، الكرفس، الكوسة، الكرنب والفاصوليا لتحصل عىل الطعام الخريفي. 
وتقول فرير: »أنا مدمنة عىل الطبخ البطيء يف هذا الوقت من السنة، وأتناول 

دفعات من الحساء، واليخنة والخضار املطبوخة«. يمكنك بعد ذلك تجميدها 
بحيث يكون لديك دائماً وجبة رسيعة وصحية جاهزة للياٍل إن لم يكن لديك 

الوقت لطهي الطعام. وتنصح باالبتعاد عن الكربوهيدرات النشوية مثل األرز، 
واستبدالها بالخضار الداكنة الخرضاء واملورقة واملوسمية مثل اللفت واليقطني. 
كما تقرتح فرير تقليص السكر يف الخريف لتجنّب تذبذب مستويات سكر الدم 

بني ارتفاع وانخفاض، والتي قد تزيد من الخمول، وبدالً من ذلك االستمتاع 
بالفواكه الحلوة املوسمية مثل العليق والتفاح والكمرثى والخوخ والتني. وإذا كنت 
تخبزها أو تطبخها مع التوابل الخريفّية، فستحصل عىل دفعة صحية مضاعفة: 
لقد ثبت أن رائحة القرفة تشحذ ذهنك. وجد الباحثون يف جامعة ويلنغ غيزويت 

يف الواليات املتحدة أن رائحة القرفة مرتبطة بتحسن االنتباه والذاكرة. 

أِعد ضبط عقلك
وفقاً لفرير، فإن الخريف هو أيضاً وقت مهم للبالغني، وتنصح باالستفادة من 

شعور »العودة إىل املدرسة«. من حيث األكل الصحي، وإدارة مستويات اإلجهاد 
أو الخروج كل يوم للحصول عىل بعض الهواء النقي وجرعة من فيتامني )د(، 
إنه وقت رائع من السنة إلنشاء عادات جديدة. ويقول كاري كوبر، أستاذ علم 
النفس والصحة يف كلية مانشسرت إلدارة األعمال، إن سبتمرب/أيلول يمكن أن 

داً للحياة«. ويضيف: »ما أسمعه من خالل عميل، وكأب ألوالد  يكون »شهرًا محِدّ
بالغني لديهم عائالت خاصة بهم، هو أن شهر سبتمرب/أيلول، وليس يناير/

كانون الثاني، هو الشهر الذي نقّيم 
فيه حياتنا«. يف شهر يوليو/

تموز، أعلنت الجمعية امللكية 
للصحة العامة أيضاً عن بدء 

 ،Scroll Free September حملة
التي تحث الناس عىل التخيّل 

عن وسائل التواصل االجتماعي 
خالل هذا الشهر. كانت الحملة 

نتيجة ملسح أجروه ووجدوا من 

 َمن قال إن فصل الخريف يجلب الكآبة؟
 دراسة تثبت أّنه أفضل وقت في السنة لصحة العقل والجسم
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    HOT SPOT  نقطة ساخنة

How to Harmonize Your Mind,  

BODY AND LIFE WITH AUTUMN
BY MEILINA WILKINSON 
Eating seasonally was one of those ancient traditions that fell to the wayside when modern conve-
niences came about. It certainly wasn’t a thing when I was growing up on Long Island in the ‘80s. As 
a fifth grader, I thought English muffin pizzas with Polly-O mozzarella (microwaved) were a deli-
cious snack. Uhhh…yum?

Local, in-season eating has been resuscitated as a movement 
recently by everyone from health experts and celebrity 
chefs to parents and urbane locavore foodies. Yes, in-season 
food is more delicious and nutritious, but living in tune with 
the seasons also supports health in a big way, as the classic 
integrative nutrition guide Staying Healthy With the Seasons 
by Elson M. Haas, MD, illustrated when it was published in 
1981. Recently revised for the new millennium and newly 
available as an ebook, it’s based on the Five Element Theory 
from traditional Chinese medicine which posits that seasonal 
changes influence the complex relationship between ener-
gies, organs, materials or “elements,” moods, and foods that 
balance the body and mind.

It makes perfect sense when I think about how I feel during 
spring and summer—energized, inspired to try new things, 
practically chomping at the bit for adventure. Whereas in 
fall and winter I’m more reserved, craving precious, precious 
sleep, an all-out homebody mesmerized the burning Yule log 
video. Right now, we’re moving into autumn, a time of year 
when our energy should be more grounded and inward, ac-
cording to Haas. It’s the point in the seasonal cycle when we 
harvest all the growth (food, mentality and energy-wise) that 
took place during the spring and summer, and we prepare 
for the rest we need in winter.

So, if this feeling seems familiar to you, here are some tips 
that will support your well-being during the brisk weather:

Harvest and Nest
Autumn is when we harvest the growth from work, projects, 
relationships and health. It’s a time for turning within, creat-
ing structure, devoting time to ourselves and our families. 

It’s a great time to nest at home, cultivate inner wisdom and 
nurture developing ideas and self-expression.

Express Yourself
Contemplation, journaling or creative writing and reading 
are great activities right now. Take a singing lesson or public 
speaking class to express yourself. Any home proj-
ects like fall house cleaning or DIY crafts 
are good, too. Make your home a 
warm, cozy sanctuary. I just recently 
repainted my bedroom and can’t tell 
you how satisfying it felt! Why not “put 
a bird on it” like the Portlandia folks?

Exercise and Exfoliate
Yoga, meditating, dancing, strolling 
outside, tai chi or other solo exercises 
mesh well with autumn energy. Even 
just slow, mindful, quiet breathing 
is beneficial—pay attention to the 
breath you take in and put out. 
Stimulate the clearing of toxins by 
exfoliating your skin and rinsing with 
cold water after a shower to close the 
pores. This improves circulation and 
prevents heat loss that leads to suscep-
tibility to colds.

Nourish and Balance
In Chinese medicine, the lungs and 
large intestine are the organs 
associated with this season, so it’s 

important to nourish 

them. The skin is a reflection of their condition. Things like 
eczema and rashes are a manifestation of an imbalance 
in the Metal element in our bodies, which represents the 
minerals and salts of the earth. An imbalance can also be 
detected by an extreme craving or extreme distaste of 
pungent, spicy flavors. Coughing, back stiffness, congestion 
in the morning, sluggishness and headaches are also signs, 
which can come from a back-up of the large intestine.

Spice It Up
So, how do we keep balanced with foods? Pungent and spicy 
flavors are the way to go. Not “hot” spicy, but “fall” spices 
like cloves, cinnamon, fennel seed, anise and nutmeg. These 
flavors will support the lungs and intestine, keeping them 
strong and supported.
Choosing natural white foods (d’oh, not refined foods!) 
are an easy way to eat what’s in season right now. Radish 
(especially daikon), turnips, tofu, white fish, pears, apples, 
grapes and cauliflower are on the list. Garlic, ginger, onion, 
horseradish, wasabi and mustard greens are pungent and 
help disperse dampness, sluggishness and coldness within 
our bodies. To keep the large intestine decongested and the 
energy circulating, try juicing:

3 apples
3 pears
1 inch of peeled ginger

What foods and activities help you feel 
supported during the fall?

0075 ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم

سبتمرب 2018 م - السنة السادسة - العدد: 69
September 2018 - Volume : 6 - Issue :69 WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET



    Maternity أمومة

برلني – من يتصفح قوائم الطعام الخاصة 
باألطفال يف املطاعم، يجد واحدة عىل األقل من 
الوجبات التالية: مكرونة سباغيتي أو بطاطس 

مقلية أو دجاج ناغتس.
ويرجع ذلك إىل أن هذه الوجبات البسيطة هي 
ما يحبذه الطفل بنسبة 99 باملئة. ولكن ماذا لو 

بدأ الطفل يطلب مثل هذه األطباق يف املنزل؟ 
بالطبع يمكن رشاء نظريتها املجمدة من املتاجر. 

ولكن ماذا لو كان باإلمكان إعداد مثل هذه 
األطباق املحببة لألطفال رسيعا باملنزل؟

ويقول الكثري من مؤلفي كتب الطهي والطهاة 
إن ذلك ليس باألمر الصعب، ونيكوال ألفريي هي 
واحدة من هؤالء، وقد قامت بتأليف كتاب حول 

طرق إعداد وجبات األطفال، بمشاركة مؤلفة 
أخرى تُدعى يوليانا مورييل بيل.

ومن أجل إعداد صلصة الطماطم، عىل سبيل 
املثال، يتم هرس ثماني حبات من الطماطم، 

ثم يضاف إليها امللح والفلفل األسود 
وملعقة كبرية من معجون الطماطم. 
وتوضح ألفريي “ثم أضيف جزرتني 

صغريتني مبشورتني إىل الخليط 
إلضفاء القليل من حالوة 

الطعم”.
أما الطاهية سارة فيرن فهي ال 
تفضل تصنيف أطباق بعينها 
عىل أنها طعام أطفال، وتقول 

“نحن نفرتض أن األطفال ال 
يحبون سوى أطباق قليلة مثل 

البيتزا والشعريية وغريهما. ولكن 
هذا غالبا ال يتوقف عىل الطفل إنما 

عىل الخيارات املحدودة لآلباء”.
وأحد األسلحة الرسية لدى فيرن يكمن يف 

استخدام الربغل والكسكيس عىل نحو أسايس. 
وتقول “يمكنك ببساطة إضافة ما يريده 
أي شخص من السجق والبيض والخيار 

والطماطم”، كما أن الحمص وسيلة رسيعة 
ومحبوبة لدى األطفال. وتنقع فيرن الحمص 

ليلة، لتطهيه يف الصباح ثم تمزجه يف الخالط 
مع الثوم واألعشاب والزيتون وحبة الربكة، 

وتقول “إن مذاقها يكون رائعا مع رشائح الخبز 
املحمص”.

ومن واقع خربة طويلة، تنصح فيرن بالسماح 
لألطفال باملشاركة يف تقرير ما يتناولونه وما 
يجربونه من أطعمة، وهو ما سيمنح الصغار 

خربات إيجابية.

وباإلضافة إىل ذلك، تنصح فيرن اآلباء بعدم 
االستسالم رسيعا، وتقول إن األطفال غالبا ما 

يحتاجون إىل تجربة نوع معني من الطعام عرش 
مرات قبل أن يقرر الواحد منهم ما إذا كان يحبه.

وتسهل مثل هذه الحيل البسيطة التي يمكن 
أن تعتمدها األمهات يف املنزل عليهن مهمة 
ترغيب أبنائهن يف الطعام املنزيل وهو ما من 
شأنه أن يسمح لهن باالطمئنان عىل صحة 

األبناء ألنهن يعرفن تماما املواد الغذائية 
التي أعددنها بأنفسهن كما تتيح للطفل 

فرصة االستمتاع بوجبة شهية تتضمن 
ما يرغب يف أكله بشكل صحي.

وتحتار الكثري من األمهات يف إيجاد 
السبل الكفيلة بإقناع أبنائهن بأن 

الغذاء املنزيل أكرث فائدة لنموهم 
وصحتهم غري أن اعتماد بعض 

الحيل مثل وضع الطعام يف األطباق 
يف شكل رسوم لألشكال واألشياء 
التي يحبها الطفل كالحيوانات 

بجانب اإلكثار من األلوان يف الطبق 
ذاته من شأنه أن يفتح شهية الطفل 

ويشجعه عىل تناول الطعام 
املنزيل.

األطفال غالبا 
ما يحتاجون إلى 

تجربة نوع معين من 
الطعام عشر مرات قبل 

أن يقرر الواحد 
منهم ما إذا 
كان يحبه.

يستطيعون تقدير درجات االختالف في القوة
الرضع يمكنهم التمييز بين 

الخوف واالحترام
واشنطن - كشفت دراسة أمريكية حديثة أن األطفال دون عمر الثالث سنوات يستطيعون التمييز بني 

القادة وبني األشخاص العنيفني، وأن الرضع قادرون عىل فهم الفرق بني االحرتام والقوة القائمة عىل 
الخوف منذ عمر الـ21 شهرا.

ووجد الباحثون يف دراستهم التي أجريت يف جامعة إلينوي يف أوربانا- شامبني عىل 96 رضيعا أنهم 
يتوقعون أن تطيع شخصيات الرسوم املتحركة الشخص العنيف أو املتنمر فقط عندما يكون موجودا. 

وأنهم يفهمون أن أوامر القائد تطبق حتى يف غيابه. فمع وجود قائد محبب سيستمـرون يف اتبـاعه 
حتى غيـاب املـتنمر.

 وركز العلماء يف بحثهم عىل استكشاف الطريقة التي ينظر بها األطفال إىل العالم وكيف يعطون 
معاني لألشياء ويفهمونها. واستنتجوا أن الرضع قادرون عىل التعرف عىل الشخص العنيف حتى قبل 

دخولهم مرحلة الكالم الصحيح.
وقال املختص يف علم النفس رينيه بايارغون من جامعة إلينوي “إن هذا االكتشاف يسلط الضوء عىل 

كيفية فهم األطفال للعالم من منظور اجتماعي”، وأضاف “بشكل عام، عندما غادر القائد املشهد، توقع 
األطفال أن يستمر البقية يف طاعة أوامره”.

وبحسب رينيه ال ينتظر األطفال الطاعة من بقية األبطال يف مشاهد الصور املتحركة إال عندما يكون 
الشخص العنيف والقوي حاضا يف املشهد وهم يفهمون أنه قادر عىل إيذائهم إن لم يطيعوه. كما 

أظهرت تجربة أخرى أن الشخص الخري والقائد عندما يغادر املشهد ينتظر األطفال من باقي املمثلني 
أال يطيعوا أوامره ألنه ال يملك أي سلطة عليهم.

ولم يتوقع الرضع الطاعة إال عندما بقي الشخص القوي يف املشهد ويف تجربة أخرى تم اختبار ما إذا 
كان األطفال يستجيبون إلمكانيات الشخصيات يف السيناريوهات، بدالً من 

وضعـهم كـقادة أو كمصدر للتخويف.
وتؤكد النتائج أن الدراسات السابقة أظهرت أن الرضع 

يستطيعون تقدير درجات االختالف يف القوة ويمكنهم أن 
يتوقعوا ديمومتها بمرور الوقت.

وقال بايارغون “إن نتائجنا توفر أيًضا أدلة عىل أن 
الرضع يف السنة الثانية من العمر يمكنهم بالفعل 

التمييز بني القادة وبني من يخيفهم”.
وأضاف “يفهم األطفال أنه عىل الشخص طاعة القائد 

حتى عندما ال يكونون موجودين، أما األشخاص 
العنيفني أو األقوياء فيجب طاعتهم فقط عندما يكونون 

موجودين”.

األطفال 
دون عمر الثالث 

سنوات يستطيعون 
التمييز بين القادة وبين 

األشخاص العنيفين 
قبل دخولهم مرحلة 

الكالم.

10 نصائح للتعامل 
مع خوف طفلك

 كتابة وتحرير : أميرة أحمد
معظم األطفال يف فرتة ما خالل سنوات طفولتهم يرددون هذه 

الجملة، ويأتي عىل رأس مخاوفهم: الظالم، الوحوش، املراحيض، 
األقنعة، الغرباء، وحتى املكنسة الكهربائية.

غالبا ما يسأل األهل هل هذه املخاوف طبيعية أم ال؟!
نعم كل مخاوفه طبيعية تماما، الخوف يف حد ذاته شعور يساعد 

اإلنسان عىل التكيف ويحميه من الخطر ويعلمه الكثري، كما 
يعترب خوف الطفل دليال عىل تطور عقله الصغري، كونه يتخيل 

ويتوقع سيناريوهات مختلفة، املشكلة يف أن معظم خياالته تكون 
غري حقيقية، كون عقله ال يملك الحكمة والخربة الكافية للربط 

والتقييم.
إذن ال داعي للخوف عىل طفلك، الخوف ليس املشكلة، ولكن 

طريقة التعامل معه هي التي تحدد إن كان سيبقى أم سيزول، 
فالخوف يبدأ عابرا، وسوء التعامل معه قد يجعله خطرا ُمقيًما، إذن 
أنت غري مسئول عن التحكم يف خوفه، لكنك مسئول عن مساعدته 

كي يفعل هو ذلك.
إليك 10 نصائح ستساعدك يف هذا:

1. احترم مشاعر الطفل
 قد تبدو هذه النصيحة سخيفة وغري عقالنية ولكنها حقيقية جدا 

بالنسبة له، لذلك حاول تجنب الضحك وأنت تنظر أسفل رسيره 
بحثا عن الوحش، فالتقليل والسخرية من مشاعره يجعله يف وضع 

الدفاع عنها، وقد يقرر أال يفصح لك عنها مرة أخرى إذا تعاملت معها 
بسخرية. بدال من ذلك احتضنه واستبدل بجملة »مفيش حاجه 

تخوف أنت كبري متخافش« جملة »أنا فاهم إنك خايف أوي من 
الظلمة وحاسس بيك.. تحب أساعدك ونميش سوا وال ننور بكشاف؟«.

2. ال تجبره على المواجهة
من أشهر األخطاء يف معاملة الخوف أن تجرب طفلك عىل التعامل مع 

يشء يخاف منه قبل أن يكون مستعًدا لذلك، عليك بتدريبه تدريجيا، 
فإذا كان يخاف صوت املكنسة الكهربائية فشجعه عىل ملسها وهي 

مطفأة، ثم شغلها وهو يف غرفة أخرى ثم اجعله يقرتب تدريجيا.
دعه يقرر متى يريد أن يواجه خوفه بنفسه. 

3. أعلْمه عن المجهول
قد يخاف الطفل لقلة خرباته ومعلوماته وهذا يجعله يتصور أشياء غري 

حقيقية، فقد يتخيل أنه سيقع يف املرحاض أو أن املكنسة الكهربائية 
ستشفط رأسه الصغري، فقط ارشح له ماهية اليشء وكيف يعمل 

وما أهميته، مثال إن كان يخاف الحيوانات، رحلة صغرية اىل حديقة 
الحيوانات قد تساعده عىل تجنب خوفه من الحيوانات، وكن بجانبه 

دائما لتطمئنه وتشجعه.

4. اجعله يعبر عن مشاعره
 بعض األطفال ال يستطيعون التعبري جيًدا باللغة عن مخاوفهم، لذلك 

يمكنك إخباره أنه يستطيع التعبري عن خوفه باألرقام من )1 إىل 10( 
أو حتى باليد »خايف قد إيه؟ قد كده؟« أو حتى بالرسم، مع تكرار هذه 

الطريقة يمكن تقييم الخوف مره تلو األخرى بسهولة.

5. تحكم فيما يشاهده
الطفل ال يستطيع التمييز بني ما هو حقيقي وما هو من نسج الخيال 

يف عمره املُبكر، قد يشاهد عىل الشاشات مشاهد عنيفة أو مرعبة أو 
حتى غريبة عن أفكاره، فمثال الديناصور يف الكرتون قد يكون وحشا 

أسفل رسيره. ساعده باختيارك وتحكمك فيما يشاهد، واخلق معه 
حديثا ونقاًشا حول كل مشاهداته.

6. حدثه عما كان يخيفه
تحدث مع طفلك عن ذكرياته مع الخوف، وأن شخصيته أصبحت 

أقوى، فهذا يزيد من ثقته بقدراته وإمكانياته يف مواجهة مخاوفه، كما 
فعل سابقا، حدثه كذلك عن مخاوفك أنت أيضا وكيف تعاملت معها 

ليعلم أنه غري مختلف وأن هذا شعور طبيعي.

7. كن صادقا معه وقدوة له
هناك أشياء مخيفة ال جدال فيها، يخاف منها الكبار والصغار، فمثال 

نحن جميعا نتخوف من ألم الحقن، إذن ال تكذب وال تتجمل، أخرب 
طفلك بما سيحدث وأنك أيضا تخاف من األلم، ولكنك تواجه هذا 

الخوف بالدعاء بالتخيل بالتنفس فإن األلم سيزول رسيعا.

8. ال تخيفه أنت!
قد يلجأ أحيانا بعض األهل إىل تخويف األطفال للضغط عليهم يف 

سماع بعض األوامر: »لو ما أكلتش كل األكل العو هيجي«، »لو نزلت 
معايا الدكتور هيدي الحقنة«.. هذه العبارات ترتدد يف عقله وتخيفه 

وتعزز وجود الخياالت يف ذهنه.

9. ابحث فيما وراء الخوف
قد يكون الخوف رسالة غري مبارشة ملشاعر مكبوتة بداخله كطريقة 

التعامل العنيفة،اللوم والنقد الكثري لشخصه، طفل جديد يف العائلة، 
مسكن جديد أو مدرسة، مشاكل األب واألم أو حتى موقف عابر .

ساعده يف التنفيس عن هذه املشاعر بأن تختلق حديثا تعرب بكالمك 
عما يدور بداخله فمثال »أنا عارف أنك مش عايز البيبي ونفسك 

يميش لكن هو ملا يكرب هتلعبوا كتري أوي مع بعض«.

10. الصبر.. الصبر
ال تتوقع حال سحريا يف غضون أيام )هناك بعض الحاالت تحتاج 

استشارة متخصصة( ولكن اصرب عىل طفلك وتقبل مشاعره وال تيأس 
واحرتم رغباته أيا كانت.

الخوف نعمة كبرية من الله ال تجرب طفلك 
عىل مقاومتها وكبتها، قدم له يد 

العون دوما بأن تكون سنده 
وأن تُشعره بأنك تشعر بما 
يمر به، وأنك تتقبله يف كل 

حاالته.
فتعامله الصحيح مع 

الخوف أحد أهم دروس 
تعامله مع مشاعره 

اإلنسانية كلها، والتي 
ستستمر طول عمره.

ألنه أكثر فائدة لنموهم وصحتهم
حيل بسيطة تحبب إلى األطفال الطعام المنزلي
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Eve حواء

 نيودلهي - وافقت حكومة الهند األربعاء يف خطوة تاريخية عىل 
حظر الطالق الشفوي بالثالث، وأقّر مجلس الوزراء الهندي أمرا 
تنفيذيا بتجريم الطالق الشفهي بالثالث، يف الوقت الذي يسعى 

فيه رئيس الوزراء لخطب وّد الناخبات املسلمات.
وبات بذلك يحظر الطالق بالثالث حظرا تاما يف بلد غالبا ما 

تشتكي املسلمات فيه من أنّهن طُلّقن عرب رسائل قصرية أو 
تطبيقات من قبيل “واتسآب”، ما يحرمهن من املطالبة بتعويض 

قانوني.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عىل أغلبية مقاعده حزب 

بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الحكومة نارندرا مودي، 
قد اعتمد ترشيعا يحظر هذا النوع من املمارسات يف ديسمرب 

املايض، غري أن تمرير هذا الترشيع ُعرقل يف مجلس األعيان، ما 
دفع الحكومة إىل إصدار مرسوم تنفيذي األربعاء. وال يحتاج هذا 

املرسوم سوى ملوافقة الرئيس كي يصبح قانونا.
وقال وزير القانون االتحادي الهندي رايف شانكار براساد إنه 

رغم قرار املحكمة العليا العام املايض اعتبار أن “الطالق بالثالث 
يف لفظ واحد غري دستوري، فإن هذه املمارسة قد استمرت”. 

وأضاف” شعرنا أنا هناك حاجة ملحة إلصدار مرسوم”.
وكشف أن الحكومة رصدت وقوع 440 حالة طالق من هذا النوع 
يف الفرتة من يناير 2017 وحتى سبتمرب 2018، وقعت 239 منها 

قبل حكم املحكمة و201 بعدها. وذكر أن هذا الطالق عادة ما 
يقع ألسباب واهية مثل حرق الخبز أو االستيقاظ 

يف وقت متأخر، واتهم أحزاب املعارضة بتعمد 
االمتناععن وضع نهاية “ملمارسة تعسفية 

وغري دستورية”، وقال إن مجلس 
الوزراء أقّر األمر التنفيذي ألن هذه 
املمارسة استمرت رغم صدور حكم 

قضائي بمنعها.
ويشكل املسلمون 14 باملئة 

من إجمايل عدد سكان الهند 
البالغ 1.25 مليار نسمة، 

يحكمهم قانون أحوال 

شخصية تستند إىل الرشيعة إىل حد ما. ويف أغسطس 2017، 
أعلنت املحكمة العليا يف الهند أن الطالق بالثالث مخالف ألحكام 

الدستور وطلبت من الحكومة إصدار قانون يف هذا الصدد.
وما تريد الحكومة الهندية عالجه يف هذا املوضوع، يتعلق بحق 

من حقوق املرأة، فالرجل قد يغضب أو يواجه موقف ما، لم يتأّن 
به، فيتلفظ مفردة الطالق، التي تصبح قانوناً، بينما الطالق يف 

املحاكم، وأن يكون عقداً مكتوباً يعطي فرصة ملراجعة الرجل 
نفسه.

ويعني الطَّالق الشفوي أن يتلفظ الزوج بكلمة طالق بالثالث عىل 
زوجته، وبسماعها للفظ تُحرم عىل زوجها، وهو من حق الرجل 

نية األربعة تقّر هذا  فقط، وليس من حق النساء، واملذاهب السُّ
الطالق، وتعتربه من مفردات الرشيعة اإلسالمية، غري أن مذاهب 

إسالمية أُخرى، مثل الشيعة اإلمامية، ال تقّر الطالق بالشفاه، بل 
أن يكون مكتوبا وبوجود شهود، بينما لم يشرتط املذهب األخري 

نية. وجود الشهود يف الزواج، مثلما تشرتطه املذاهب السُّ
إال أن بعض املذاهب اعتربت أن طالق الرجل لزوجته يتم حتى 
بالكناية عن الطالق، كقولها أُخرجي من بيتي، فإذا كانت هذه 
العبارة مدعومة بنية الطالق يقع الطالق، كذلك البعض اعترب 
تلفظ الزوج العاقل بصيغة الطالق يقع وإن كان هازالً. ويقول 
الفقهاء يقع الطالق الشفوي ثم ُيكتب بعد ذلك، وهذا من حق 

الرجال دون النساء.
ويثري الطالق الشفوي الذي ال زال منترشا 
يف بعض الدول اإلسالمية من بينها 

مرص، جدال واسعا بني علماء 
الدين، فمنهم من يرى أنه ال 

يقع إال بشهود وتوثيق، 
ومنهم من يرى أنه 

يقع دونهما، وطالب 
العديد من مشايخ 

األزهر باإلشهاد 
عىل الطالق 

لتحقيق املصلحة، 

وإبعاده من أن يكون نتيجة غضب.
ومن جانبها قطعت هيئة كبار علماء األزهر الرشيف الطريق 

نهائيا أمام هذا الجدل، مؤكدة وقوع الطالق الشفوي املستويف 
ألركانه ورشوطَه، والصادر من الزوج عن إرادة واعية وباأللفاظ 

الرشعية الدالة عىل الطالق، دون شهود أو توثيق.
وقالت إنها ترى أَن ظاهرة شيوع الطالق ال يقيض عليها اشرتاط 

اإلشهاد أو التوثيق، ألن الزوج املستخف بأمر الطالق ال يعييه أن 
يذهب للمأذون أو القايض لتوثيق طالقه، علماً بأن كافة إحصاءات 

الطالق املعلن عنها هي حاالت مثبتة وموثقة سلفا إما لدى 
املأذون وإما أمام القايض، وأن العالج الصحيح لهذه الظاهرة يكون 
يف رعاية الشباب وحمايتهم من املخدرات بكل أنواعها، وتثقيفهم 

عن طريق أجهزة اإلعالم املختلفة، والفن الهادف، والثقافة 
الرشيدة، والتعليم الجاد، لتوجيه الناس نحو احرتام ميثاق 

الزوجية الغليظ.
ويف املقابل رأى الدكتور سعدالدين الهاليل، أستاذ الفقه املقارن 

بجامعة األزهر، أن األضار الناتجة عن الطالق الشفوي تنذر 
بتدمري املجتمع وهدم الحياة األرسية، مطالبا مجلس النواب 

بطرح القضية للنقاش املجتمعي. وبنّي أن رأى األزهر استشاري 
بالنسبة ملجلس النواب وغري ملزم له، كما وحذر من أن “أوصياء 

الدين” يحاولون فرض سيطرتهم عىل الناس، منذ عرص 
العثمانيني، ويظنون أن لهم السيادة عىل املواطنني.

وأشار إىل أن األضار الناتجة عن الطالق الشفوي كثرية جدا 
وتنذر بتدمري املجتمع وهدم الحياة األرسية وإهدار حقوق 

الزوجة، لذلك يتوجب عىل مجلس النواب طرح املوضوع للنقاش 
املجتمعي.

وأوضح حقوقيون أن هذه الخطوة التي اتخذتها الهند تعترب 
خطوة جريئة تحفظ بها حقوق املسلمات من استسهال األزواج 
للطالق والتخيل عن مسؤولياتهم األرسية تجاه الزوجة واألبناء، 
وشددوا عىل أن مثل هذه املمارسة تساهم يف تفيش الطالق وما له 

من آثار مدمرة لألرس واملجتمعات.

واشنطن - كشف بحث أمريكي حديث مدى صعوبة ما تقوم به األمهات، مشريا إىل أن 
األم تبدأ يومها يف املتوسط حوايل الساعة السادسة وثالث وعرشين دقيقة صباحا، وال 

ينتهي عملها إاّل عىل الساعة الثامنة وواحدة وثالثني دقيقة.
وشمل البحث الذي أطلقته رشكة ويلشز 2000 أّم أمريكية ألبناء ترتاوح أعمارهم بني 

الخامسة والثانية عرشة، ووجدت أن متوسط ساعات عمل األمهات يصل إىل 98 ساعة 
أسبوعيا، وهو ما يعادل العمل يف وظيفتني ونصف بدوام كامل.

وأفادت نتائج االستطالع أن 
متوسط الوقت الذي ُيمكن أن 

تقضيه األم لتعتني بنفسها يف 
حال كانت محظوظة هو ساعة 

وسبع دقائق يوميا، مشرية إىل 
أن أربع أمهات من أصل عرش 

ممن شملهن االستطالع يشعرن 
بأن حياتهن عبارة عن مجموعة 

من املهام التي ال تنتهي طوال 
األسبوع.

وقالت األمهات اللواتي شملهن 
االستطالع إنه بغض النظر عن 

املتطلبات الكثرية التي يواجهنها، 
يملكن بعض األمور التي تساعدهن، ومن أهم العنارص التي تتضمنها قائمة األشياء 

التي تساعدهن يف الحفاظ عىل سالمتهن العقلية، هناك املناديل املبللة لتنظيف 
األطفال، واملناديل الرطبة، وألعاب اآليباد، والربامج التلفزيونية املخصصة لألطفال، 

وخدمة طلبات الوجبات الرسيعة مثل الوجبات الرئيسية والقهوة، ومساعدة األجداد 
وجليسات األطفال.

هذا وأظهرت دراسة أمريكية سابقة أن األمومة من أهم وأصعب الوظائف التي تتوالها 
املرأة، وأن األمهات ال يحصلن عىل القدر الكايف من النوم، وأنهن أكرث عرضة لإلصابة 
باألرق وقلة النوم، عىل عكس اآلباء الذين ال تتأثر حياتهم كثريا داخل املنزل بسبب 

األطفال الذين تتوىل احتياجاتهم يف الغالب األمهات. وتشعر النساء 
من اللواتي لديهن أطفال بالتعب خالل أيام الشهر أكرث 

نظرياتهن الالتي ليس لديهن أطفال بعد.
وأوضحت املرشفة عىل الدراسة كييل 

سوليفان، أستاذة مساعدة يف علم 
األوبئة يف كلية جيان- بينغ 

هسو للصحة العامة يف جامعة 
جورجيا الجنوبية أن  “كل طفل 

يف البيت زاد من احتماالت 
حرمان األم من النوم بنسبة 

50 باملئة، ولم يكن لألطفال 
تأثري عىل اإلطالق عىل عدم 

حصول الرجال عىل ما يكفيهم 
من النوم”.

وبينت نتائج الدراسة أن أمهات 
األطفال الصغار يشعرن بالتعب 14 

يوما يف الشهر، مقارنة مع 11 يوما 
لألشخاص الذين ليس لديهم 

أطفال يف املنزل.

األمومة من أهم وأصعب الوظائف 
التي تتوالها المرأة

استطالع رأي يجد أن متوسط 
الوقت الذي ُيمكن أن تقضيه 
األم لتعتني بنفسها في حال 

كانت محظوظة هو ساعة 
وسبع دقائق يوميا.

Women activists slam All India 
Muslim  
Personal Law Board 
on triple talaq
Women activists on Friday slammed the All India 
Muslim Personal Law Board for its counter-affi-
davit in Supreme Court on triple talaq saying the 
Muslim body has turned a blind eye to the plight 
of women suffering due to this practice. All India 
Muslim Personal Law Board (AIMPLB) told the 
apex court that personal laws can’t be “re-writ-
ten” in the name of social reforms and “courts 
cannot supplant its own interpretations over the 
text of scriptures”
Noorjehan Safia Niaz, co-founder of Bharatiya 
Muslim Mahila Andolan (BMMA), which is one of 
the petitioners, said, “No one can stop the citizen 
of this country to approach the court. That is a 
right Muslim women also have… Lot of rights 
have been given to Muslim women in the Quran 
but these are the people (AIMPLB) who are sitting 
on them and not allowing women to access them 
because of patriarchy.”

To read the rest of the article go to: https://
indianexpress.com

الهند تحظر على المسلمين الطالق الشفوي بالثالث

مسلمات يُطّلقن عبر رسائل نصية قصيرة على الهواتف أو تطبيقات من 
قبيل »واتسآب« ما يحرمهن من المطالبة بتعويض قانوني

وظيفة 
األمهات 

تعادل العمل في 
وظيفتين ونصف 

بدوام كامل
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BEAUTY & HEALTH
صحتك وجمالك

واشنطن - أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن مرىض ضغط الدم املرتفع يمكن أن يستغنوا عن 
األدوية املخفضة للضغط، يف غضون 16 أسبوًعا، عرب إجراء تغيريات يف نمط حياتهم.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة نورث كارولينا األمريكية، وعرضوا نتائجها، أمام املؤتمر 
السنوي لجمعية القلب األمريكية، بمدينة شيكاغو.

ولرصد فاعلية التغيريات يف نمط الحياة التي تتضمن تناول األكل الصحي والتمارين 
املنتظمة، ودورها يف الحد من ضغط الدم املرتفع، راقب الفريق 129 من الرجال والنساء 

الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة وترتاوح أعمارهم بني 40 و80 عاًما ويعانون من ارتفاع 
ضغط الدم.

وكانت معدالت ضغط الدم بني املشاركني ترتاوح بني 160-130 / 99-80 ميليمرت زئبقي 
)وحدة قياس ضغط الدم(، يف حني يبلغ معدل ضغط الدم الطبيعي 120/80 ميليمرت 

زئبقي.
وقام الباحثون بإخضاع املشاركني إىل واحد من 3 تدخالت ملدة 16 

أسبوًعا، وقام املشاركون يف املجموعة األوىل بتغيري محتوى 
نظامهم الغذائي، وإتباع حمية “داش”، باإلضافة إىل 

املشاركة يف برنامج للتمارين الرياضية 3 مرات أسبوعًيا.
وقام املشاركون يف املجموعة الثانية بتغيري النظام 

الغذائي فقط، مع الرتكيز عىل حمية “داش” دون إتباع 
برنامج ريايض، فيما لم يطرأ أي تغيري عىل املجموعة 

الثالثة يف عادات األكل، ولم يتناول املشاركون يف 
املجموعات الثالث أي أدوية لضغط الدم.

وترتكز حمية “داش” عىل تناول الفواكه والخرضوات 
والحبوب الكاملة والربوتني خايل الدهون، واألطعمة 

منخفضة الدسم، فيما تحث عىل تجنب األطعمة عالية 
السعرات، والغنية بالدهون، والحلوى واللحوم الحمراء 

وخفض امللح يف الطعام.
وعقب انتهاء فرتة الدراسة، وجد الباحثون أن املجموعة التي اتبعت 

حمية “داش” باإلضافة إىل برنامج إدارة الوزن والرياضة، انخفض وزنها حوايل 8.6 
كلغ، كما انخفض لديها ضغط الدم بمقدار 16 ميليمرت زئبقي يف الضغط االنقبايض 

و10 ميليمرت زئبقي يف ضغط الدم االنبساطي.

ووجد الباحثون أن املجموعة الثانية التي اتبعت حمية “داش” فقط، انخفض لديها ضغط 
الدم بمعدل 11 ميليمرت زئبقي يف الضغط االنقبايض و8 ميليمرت زئبقي يف ضغط الدم 

االنبساطي، مقارنة باملجموعة الثالثة.
ويف نهاية الدراسة، كان 15 باملئة فقط من أولئك الذين غريوا نظامهم الغذائي وعاداتهم 

يف ممارسة التمارين الرياضية يحتاجون إىل أدوية خافضة للضغط، مقارنة بـ23 باملئة يف 
املجموعة التي غريت نظامها الغذائي فقط.

وقال الباحثون إن دراستهم أثبتت أن “تعديالت نمط الحياة، بما يف ذلك األكل الصحي 
والتمارين املنتظمة، يمكن أن تقلل إىل حد كبري من عدد املرىض الذين يحتاجون إىل دواء 

يخفض ضغط الدم”.
وأضافوا أن “هذه التعديالت يف نمط الحياة ستكون مفيدة للغاية لألشخاص الذين يعانون 

من مخاطر أكرب لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية”.
ويقود ضغط الدم املرتفع إىل مضاعفات صحية خطرية أبرزها األزمات القلبية 

والذبحة الصدرية والسكتات الدماغية، واإلصابة بقصور يف عمل الكىل، باإلضافة 
إىل تسمم الحمل، واإلصابة بالعمى نتيجة تلف أنسجة العني.

 وأكد باحثون، يف املركز الطبي لجامعة راش يف شيكاغو، يف تقرير نرش يف 
املجلة الطبية لألكاديمية األمريكية لعلم األعصاب، أن كبار السن الذين 

لديهم ارتفاع يف ضغط الدم معرضون لإلصابة بأمراض الدماغ.
كما وجدوا أيضا صلة بني ارتفاع ضغط الدم وظهور عالمات مرض 

الزهايمر والتشابكات يف الدماغ.
قال مؤلف الدراسة زوي أرفانيتاكيس، إن ضغط الدم يتغري مع التقدم 

يف السن واملرض، “لذا أردنا أن نرى أي نوع من التأثري الذي قد يحدثه 
عىل الدماغ”.

وأضاف “بحثنا يف ما إذا كان ضغط الدم يف الحياة املتأخرة 
مرتبطا بعالمات تدل عىل شيخوخة الدماغ تتضمن لويحات 

وتشابكات مرتبطة بمرض الزهايمر، وآفات دماغية تسمى 
االحتشاءات، ومناطق من النسيج امليت يسببها انسداد يف الدم، 

والتي يمكن أن تزيد مع تقدم العمر وغالًبا ما ال يتم اكتشافها 
ويمكن أن تؤدي إىل السكتة الدماغية “.

Can humans live up to 150 years? Medical researchers 
have been on the lookout for techniques to extend 
human longevity for a long time.
At news report says a new process has been found 
by Harvard Professor David Sinclair and researchers 
from the University of New South Wales, involving cell 
reprogramming. 
Dr. Sinclair, is a Professor at the School of Medicine at 
the University of New South Wales (UNSW), Sydney.  
He is also a Professor in the Genetic Department at 
Harvard Medical School, Boston, Co-Director of the 
Paul F. Glenn Laboratories for the Biological Mecha-
nisms of Aging.
According to Dr Sinclair, who is the co-founder and 
co-chief editor of the scientific journal Aging, human 
organs could be regenerated using the technique. It 
could even paralysis sufferers to move again, he says. 
Human trials are due within two years.
The research team told The Herald Sun that they also 
found they could increase the lifespan of mice by 10 
per cent by giving them a vitamin B derivative pill.
The pill also led to a reduction in age-related hair loss.
The pill would be available to the public within five 
years and cost the same each day as a cup of coffee, 
hoped Prof. Sinclair.
The Harvard professor at the same time had a word 
of caution for people want to not to try to reverse the 
aging process, as it has not yet been “formally tested 
for safety.” The research and the science behind it has 
to be published and peer reviewed.
‘We do not recommend people go out and take NAD 
precursors as they have not yet formally tested for 
safety,” he said. 
The new technique that the research team found out 

involves the molecule nicotinamide adenine dinucleo-
tide (NAD), which plays a role in generating energy in 
the human body.
The chemical NAD is in use at present as a supplement 
for treating Parkinson’s disease and 
fighting jet lag. 
Professor Sinclair, who 
claims to have tried it 
out using his own 
molecule, and 
found that his 
biological age 
has dropped by 
24 years after 
taking the pill.
He said his 
father, 79, has 
been white 
water 
rafting and 
backpack-
ing after 
starting 
using the 
molecule a 
year-and-a-half 
ago.
The professor also 
said his sister-in-
law was now fertile 
again after taking the 
treatment, despite having 
started to transition into 
menopause in her 40s.

أثبتت النتائج األولية لتقنية جديدة وغري مسبوقة 
يف مجال مكافحة الشيخوخة أنه يمكن زيادة العمر 

االفرتايض لإلنسان حتى 150 عاماً، حيث تسمح لهم 
بإعادة نمو أعضاء الجسم بحلول عام 2020، بحسب ما 

أوردته صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.
قام بروفيسور ديفيد سينكلري، أستاذ يف قسم علم الوراثة 

بكلية الطب بجامعة هارفارد، بالتعاون مع باحثني من 
جامعة نيو ساوث ويلز، بتطوير إجراء علمي جديد من 

نوعه يتضمن إعادة برمجة الخاليا.

زيادة العمر وعالج الشلل
ويقول بروفيسور سينكلري إنه من خالل هذه التقنية 

سيمكن للبرش تجديد أعضائهم، بل سيمكن شفاء 
املصابني بالشلل تماماً، مع بدء إجراء التجارب عىل 

البرش يف غضون عامني.
توصل فريق الباحثني إىل إمكانية زيادة عمر الفرئان 

بنسبة %10 عن طريق إعطائهم حبة مشتقة من 
.B فيتامني

عالج سقوط الشعر
ويشري باحثو هارفارد ونيو ساوث ويلز أيضاً إىل أن تلك 

الحبة أدت إىل عالج سقوط الشعر أو الصلع املرتبط 
بالتقدم يف العمر.

ويعرب بروفيسور سينكلري عن أمله يف أن تكون األقراص 
جاهزة للجمهور يف غضون 5 سنوات، وبتكاليف زهيدة 

توازي ثمن فنجان من القهوة يومياً.

تحذير مهم
لكن يحذر بروفيسور سينكلري من محاولة تجربة عكس 

مسار الشيخوخة قبل استيفاء اإلجراءات العلمية 
الالزمة للرتخيص باستخدام العالج عىل اإلنسان والقيام 

بكافة املراجعات العلمية الرضورية.
ترتكز التقنية الجديدة عىل توظيف جديد من نوعه 

لجزيء نيكوتيناميد األدينني ثنائي النوكليوتيد، املعروف 
اختصاراً باسم NAD، والذي يلعب دوراً يف توليد الطاقة 

يف جسم اإلنسان.
وتستخدم املادة الكيميائية لـNAD بالفعل كمكمل 

غذائي ملعالجة مرض الشلل الرعاش وبعض الوصفات 
لعالج اضطرابات ما بعد الرحالت الجوية 

الطويلة.
ويكرر بروفيسور سينكلري تحذيره قائالً: 

»ال ننصح بأخذ جرعات من مركبات 
تحتوي عىل جزيء NAD ألنه 
لم يخترب رسمياً بعد، من أجل 

السالمة”.

هو وأفراد عائلته
ويقول الربوفيسور سنكلري، 

الذي يستخدم جزيئه 
الخاص لتجنب إصابته 
هو نفسه بالشيخوخة، 

إن عمره البيولوجي 
انخفض بحوايل 24 
عاماً نتيجة لتناول 

األقراص.
ويضيف سينكلري أن 

والده، البالغ من العمر 
79 عاماً، تحسنت قدراته 

البدنية بعد تناول جزيء 
NAD منذ عام ونصف.

ويختتم بروفيسور سينكلري قائالً 
إن تناول أقراص جزيء NAD أفاد 

شقيقة زوجته، حيث استعادت 
قدرتها عىل الحمل واإلخصاب مرة 
أخرى، عىل الرغم من أنها كانت قد 

بدأت يف االنتقال إىل مرحلة سن اليأس يف 
األربعينيات من عمرها.

For the price of a coffee a day, can 
humans soon live up to 150 years?

دواء مبتكر يجدد أعضاءك ويطيل 
عمرك لـ150 عاما

تغيير نمط الحياة يساعد على تجنب أدوية ضغط الدم

األكل 
الصحي 

والتمارين المنتظمة، 
تقلل إلى حد كبير من 

عدد المرضى الذين 
يحتاجون إلى دواء 

يخفض ضغط 
الدم.
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Fashion Jewelry
موضة مجوهرات

أحياناً تكون أجمل الثياب هي 
األبسط، القميص األبيض مثالً 
قطعٌة كالسيكية لن تخرج عن 

نطاق األناقة أبداً. إنَّها قطعٌة 
يجب لكل امرأٍة امتالكها.

إليِك فقط بعض مزايا ارتداء 
قميٍص أبيض أنيق:

– يمنحِك مظهراً نظيفاً 
وأنيقاً. – يتوافق مع 

أي لوٍن تملكينه 
بخزانة مالبسك. – إنَّه 

خلفيٌة مثالية إلبراز 

إكسسواراتك الرائعة مثل املجوهرات واألوشحة. – مثايٌل 
الرتدائه مع البناطيل املنقوشة الرائجة هذه األيام.

– يمكنِك ارتداؤه بطرٍق عدة ومختلفة:
     – أدخليه تحت البنطال 

 – ارتديه مع حزام.   
   – أدخيل جزءاً منه فقط تحت 

البنطال.    
  – ارتدي قميصاً أبيض واسعاً فوق 

قميٍص تحتي.     
 – ارتديه وأنِت تحرضين حفالً مع 

تنورٍة طويلة ذات طابع رسمي .
ومع ذلك، هناك بعض السلبيات 

املتعلِّقة بالقميص األبيض:
– قد يجعلِك تبدين باهتة )قد يساعد إضافة بعض 

اإلكسسوارات(. 
– يتَّسخ برسعٍة شديدة )اختيارك املنتج 

املناسب لغسل القميص به قد 
يساعدك.

 اآلن وقد وضعنا هذه النقاط 
باالعتبار، لنلِق نظرًة اآلن 
عىل بعض األمثلة الرائعة 

لنساٍء يرتدين بلوزاٍت 
بيضاء بصورة أنيقة!

 القميص األبيض: القطعة التي تمتلكها كل امرأة..

كيف ترتدينها دائمًا بشكل أنيق؟

The hardest colour to wear is also everywhere 
right now, and its trickiness is part of the appeal. 
Here’s how to pull it off
Melanie Wilkinson and Morwenna Ferrier
 From left: Mango dress, a model on the catwalk 
at the Chloé AW18 Paris fashion week show, a 
model at the Rochas show and J Crew earrings.
 From left: Mango dress, a model on the catwalk 
at the Chloé AW18 Paris fashion week show, a 
model at the Rochas show and J Crew earrings. 
Composite: Guardian Design Team/Rex

Brown isn’t really a fashion colour, is it? 
It’s the colour of gravy and uniforms. Of 

the past, of dads and dirt. “She wore 
brown on the red carpet,” said no 
one, ever. What football team won 
the World Cup in brown?

And yet it is everywhere this 
season. On the catwalk, shades of 
camel and chestnut were layered 
up at Chloé’s autumn show. 
Etro, Coach and Tory Burch went 
heavy on brown suede coats, 
while more than half the Gucci 
collection featured brown tones 

in some capacity. This week’s 
Grazia touts the “brown jacket” 
as the autumn cover up (and “a 
way to take those summer prairie 
dresses into the new season,” 
says Laura Antonia Jordan, its 
fashion features editor). And 
then there’s Olive, the Beckham’s 
brown cocker spaniel, British 
Vogue’s October cover star.
Its trickiness is part of its appeal. 
Miuccia Prada, the label’s head 

designer and a woman who 
deploys brown in lieu of black, once 

said: “Brown is a colour that no one likes 

… so, of course, I like it because it’s difficult”. To 
pull it off is a status move. Jordan wears it be-
cause “it’s less harsh than black”. She thinks its 
image problem is unfair: “the key is how you mix 
it,” she says. She pairs hers with purple, blue and 
yellow. Cord and suede also work well in brown 
(the 70s continues to inspire this season) and 
if you are planning on wearing tweed (fans of 
Zara and Marc Jacobs likely will) then the same 
applies here. Ignore the “no black and brown” 
rule – since the 50s, it has been Balenciaga’s go-
to pairing – and consider autumn’s repeat trend, 
the trench, which looks best in classic beige. 
Failing that, brown and cream polka dots (a Pret-
ty Woman classic) are big at Topshop, and then 
there is animal print, of which tiger, ocelot and 
leopard are trending this season. See? Brown is 
everywhere. With that in mind, here are eight of 
the best pieces on the high street.

To read the full article go to: https://www.
theguardian.com

How To Wear Brown This Season:
From Animal Prints To Polka Dots

من وحي الثمانينات تلك الفرتة التي تميزت بالجرأة يف 
التصاميم وصيحات املوضة املتفردة أطلقت عالمة بولغري 
مجموعتها الجديدة للمجوهرات الفاخرة Wild Pop. تعيد 

بولغري تألقها يف فرتة الثمانينات حيث ارتدت مجوهراتها 
أبرز املشاهري مثل أمرية موناكو، النجمة جني فوندا وغريهن، 

وها هي العالمة تُعيد إحياء هذه الفرتة بسحرها من جديد 
من خالل مجموعة Wild Pop التي تنبض باأللوان احتفاءاً 

بجمال الحياة والتصميمات الخالبة التي تعود بنا لحقبة 
زمنية فريدة.

عرضت بولغري مجموعتها يف Stadio dei Marmi بروما 
حيث توافد املشاهري لرؤية مجموعة املجوهرات التي 

أكدوا أنها من أجمل ما قدمت بولغري. برزت يف املجموعة 
القالدات التي تميزت بحجمها الكبري مع األحجار الكريمة 
امللونة والضخمة لتذكرنا بألوان وإضاءة الديسكو فرتة 

الثمانينات.
تألقت قالدة Butterflies بتصميمها الساحر 

مع مجموعة من الفراشات من الذهب الوردي 
املرصعة بالكامل بفصوص من األملاس بوزن 

من يزيد عن 30 قرياط، مع مجموعة 
األحجار الكريمة امللونة تتوسط 

الفراشات من الزبرجد، 
التورمالني الوردي، التوباز 

واألكوامارين يف تصميم ساحر ينبض 
بالفخامة.

أما قالدة The Happy Leaves فهي 
مستوحاة من أوراق شجرة 

القنب يف تصميم خالب 

بتفاصيل دقيقة تعكس الحرفية الشديدة. القالدة مرصعة 
بالكامل بفصوص من األملاس يبلغ وزنها 14.63 قرياط والزمرد 

األخرض الكولومبي بوزن 34.12 قرياط.
لم تنس العالمة العريقة بولغري تصميم ثعبان الرسبنتي 

الذي ُيعد أيقونة الدار، والذي كان له نصيب يف عدد من 
 BVLGARI Serpenti Pop Secret التصاميم أبرزها سوار

Watch، وهو سوار من الذهب األبيض والوردي املرصع 
بفصوص األملاس وتصميم الثعبان الذي يلتف حول املعصم 

وعينني من أحجار الزمرد، منتهياً بساعة خفّية تظهر عند 
فمه.انفتاح 

ظهر يف املجموعة بأكملها تأثر العالمة 
 Andy بأعمال الفنان الشهري

Warhol وهو من أشهر رسامي 
فرتة الثمانينات الذي ارتبط 

اسمه بحركة فن البوب يف 
الواليات املتحدة بتلك الفرتة.

أطلقت عالمة بولغري 
للمجوهرات الفاخرة مجموعة 
WILD POP في روما بتصاميم 

ساحرة وجريئة
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YOUR  HOME بيتك

Five Ways To Brighten Up 
Your Home For Autumn
Autumn is one of the most amazing seasons of the year, and the perfect 
time to spruce up your home. With the nights drawing in earlier and it 
getting much colder outside, making your home a cosy sanctuary away 
from the cold weather is essential.
There are so many things you can do to brighten up your home, here are 
a few to get you feeling inspired.

brighten up your home for autumn with cosy cushions
PILE ON THE THROWS, RUGS AND CUSHIONS
One of the easiest ways to instantly make your home feel cosier 
and homelier for autumn is by adding throws, rugs and cushions. 
Being comfy and cosy is essential for those chilly autumn 
nights, and there’s nothing nicer than being 
able to snuggle up on the sofa with a 

throw. Go for colours which 
complement the rest of 

your décor, but don’t be 
afraid to mix it up when 
it comes to different 

textures.
brighten up your home 

for autumn with a wood 
burner

INSTALL A WOOD BURNER
If you’re looking to invest in a piece of homeware that’s 

perfect for autumn and will keep you feeling cosy all winter 
long, there’s nothing like the blaze of a wood burner stove in the living 
room for an authentic and relaxing way to keep warm. As well as being 
lovely to look at, a wood burner is a great way to keep your house warm 
without maxing out the central heating all winter long.

SET THE MOOD WITH CANDLES
Candles are another autumn essential for 
creating a light and bright atmosphere on 
those dull, grey days. Scented candles are 
amazing for making your home smell gorgeous 

too; go for something seasonally fragrant, like pumpkin spice or cinna-
mon. Lighting candles gives a lovely relaxing feel to your home and is the 
ideal way to keep the house looking bright.

EMPHASISE NATURAL LIGHT
A key way to make your house brighter in the colder months is by making 
the most of the natural light you already have. These sash windows from 
Mighton let in loads of light and help to make your home feel much 
larger, as well as lighter and brighter.

RE-DECORATE WITH AUTUMN IN MIND
If you’re planning to re-decorate any rooms this season, you have an op-
portunity to create a colour scheme that really works in autumn.  Re-paint-
ing walls in lighter shades is a good way to make the most of natural 
light and keep your home looking bright.  Borrowing from nature’s rich 

autumn palette of orange, red, and gold is also a fantastic 
way to create warmth and texture through soft 

furnishings and accessories.
Re-painting walls 

in lighter shades 
is also a good 
way to keep your 

home looking 
bright and ablaze 

in autumn.
By following these 

top tips you’ll be able 
to banish that cold, 

wintry feeling from 
your home and replace 

it with a cosy, seasonal 
vibe. Do you have any tips 
for making the most of 
your home in Autumn?

ال بد أن يطغى لون الخشب عىل الغرفة، سواء 
)shutterstock.com( ًكان فاتحاً أو داكنا

تختلف »ديكورات« الغرفة التي تحضن 
املكتبة من منـزل إىل آخر، فتتمظهر مستقلًّة 
أو مفتوحًة عىل غرفة أخرى حسب املساحة 

املتوفرة. مهندسة الديكور كارال منذر، تقدم 
لك يف ما يأتي، أفكاراً لــ »ديكورات« املكتبة 

املنـزلية:
- يفّضل أن تكون املكتبة 

املنزلية، عىل مقربة من 
غرفة الجلوس.

- ال بّد من االهتمام 
بمساحة التخزين 

بهدف توضيب الكتب 
بشكل أنيق، فغالباً 

ما يتّم تثبيت الرفوف 
املفتوحة عىل الجدران، 

باإلضافة اىل تصميم 
الدرف املغلقة أسفل 

الجدار.
- يمكن أن ترتاوح املساحة بني 

الرفوف من 30 اىل 60 سنتيمرتاً، حسب 
أحجام الكتب.

- ال يقترص اختيار الرفوف عىل الخشب فقط، 
بل يمكن أن تأتي هذه األخرية مصنوعة من 

أحد أنواع املعادن، إلضفاء ملسة عرصية عىل 
الغرفة. 

- ال بد أن يطغى لون الخشب عىل الغرفة، 
سواء كان فاتحاً أو داكناً، كما يمكن تمييز 

جدار بطالئه بأحد 
األلوان الهادئة.

- يمكن أن تتوّسط طاولة 
املكتب الغرفة، أو أن تتكئ 

عىل أحد الجدران، ويفضل أن 
تعلو حوايل 73 سنتيمرتاً عن األرض.

- ينصح باختيار أرضية »الباركيه« إذا كانت 
الغرفة مستقلة، أو أن تُغطّى بنفس نوعية 

البالط إذا كانت مفتوحة عىل أخرى.
- تعترب اإلضاءة عامالً هاّماً يف هذه الغرفة، 

فيمكن أن تثّبت وحدات اإلضاءة ضمن 
الرفوف بغية تسليط النور عىل الكتب وإضفاء 

ملسة جمالية عىل الغرفة. وال مانع من وضع 
»أباجور«، عىل طاولة املكتب.

- يمكن تزيني أحد جدران الغرفة بمجموعة من 
اللوحات، أو تعليق الشهادات عليه.

تجنّبي...

- اختيار الرفوف املصنوعة من الزجاج، نظراً 
لعدم قدرتها عىل حمل الكتب، وسهولة تراكم 

الغبار عليها.
- سيطرة األلوان الصارخة والزاهية عىل 

الغرفة، إذ أن اعتماد األلوان الحيادية الهادئة 
كاألبيض والبيج مستحسن، فهي تريح النظر.
- تغطية األرضية بقطعة من السجاد، إذ ليس 

لألخرية وظيفة يف هذه الغرفة.

أفكار مميزة لديكورات المكتبة المنـزلية
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    APPETITE  لقمة شهية

By Shalane Flanagan And Elyse Kopecky 
Homemade meatballs steal our hearts. These turkey 
meatballs are a constant in our kitchens. They are 
crispy and snackable right out of the oven and next 
level simmered in sauce and served over spaghetti. 
Or serve them as a high-protein appetizer with a side 
of marinara for dunking.
If you’re hooked on processed turkey deli meat, try 
these as a replacement. Leftover meatballs are great 
in a sandwich or on a salad or rice bowl. Gobble-gob-
ble your turkey to get your fix of energizing B vita-
mins and muscle-building protein.
SERVES 4
Gluten-free: Use almond flour & serve on gluten-free 
pasta. ♦ Dairy-free: Skip the Parmesan.
Ingredients
1 tablespoon olive oil
½ cup finely grated Parmesan
¹⁄³ cup almond flour or oat flour
¼ cup finely chopped parsley
½ teaspoon garlic powder
½ teaspoon fine sea salt
¼ teaspoon ground black pepper
1 pound ground turkey 1 egg
Directions
1. Preheat the oven to 400°F. Line a baking sheet with 
parchment paper and drizzle the oil across the paper 
(use your fingers to spread evenly).
2. In a large bowl, combine the Parmesan, flour, pars-

ley, garlic powder, salt, and pepper. Add the turkey 
and egg and use your hands to combine. Set aside for 
15 minutes to absorb moisture.
3. Use a spoon to scoop and your hands to form the 
meat into golf-ball sizes, about 16 total meatballs. 
Place the meatballs evenly spaced on the prepared 
baking sheet.
4. Bake in the center of the oven for 15 minutes. 
Remove from the oven, flip each meatball, and return 
to the oven for 15 minutes, or until the meatballs are 
crispy and lightly browned. Cut open a meatball to 
check for doneness (no pink).
5. Optional: Heat your favorite gluten-free marinara 
sauce, add the meatballs, and serve on top of pasta.

www.booksforbetterliving.com

لندن: كمال قدورة
املكرسات من املواد املهمة لتحسني املزاج والصحة الذهنية والعقلية، 

إذ تحتوي يف معظمها عىل الدهون املفيدة مثل »أوميغا 3« 
والربوتينات واأللياف.

ومن أفضل أنواع املكرسات يف هذه الحالة: الجوز واللوز وجوز 
الربازيل. ويقال إن جوز الربازيل هو واحد من أفضل مصادر معدن 

السيلينيوم، وقد أظهرت الدراسات أن األشخاص الذين يعانون من 
انخفاض يف مستويات السيلينيوم يتعرضون أكرث لالكتئاب والتهيج 

والقلق والتعب.
كما أن اللوز يحتوي عىل الربوتني )بما يف ذلك التريوسني إلنتاج 
النواقل العصبية( واملغنسيوم واأللياف، وفيتامني »إي« املضاد 

لألكسدة الذي يساعد عىل مكافحة ضر الجذور الحرة يف الدماغ، 
ويحسن الذاكرة والقدرة عىل التعلم.

- الحيوانات البحرية أو األسماك
األسماك الغنية بالدهون أو الزيوت، من أفضل مصادر تحسني 

الصحة العقلية، إذ أثبتت الدراسات األخرية أن النقص يف الحمض 
الدهني »أوميغا 3« وفيتامني »د« يعرض األشخاص إىل االكتئاب 

واملزاج السيئ. وكما هو معروف فإن جزءا كبريا من أنسجة الدماغ 
هي أحماض دهنية، واألحماض الدهنية تشكل 60 يف املائة من 

الدماغ، و30 يف املائة من هذه النسبة من الحمض الدهني »أوميغا 
دورا مهما يف تطوير 3«، الذي يلعب 
العصبي، الدماغ والجهاز 

.»DHA«و »EPA« وخصوصا نوعي
ويقول الخرباء، إن تناول سمك املحار والسلمون واملاكريل والرسدين 

بانتظام، يحافظ عىل صحة الدماغ، ويحسن املزاج، عن طريق 
الحفاظ عىل مرونة خاليا املخ: »وبالتايل يمكن للمواد الكيميائية 

التي يرسلها الدماغ - الناقالت العصبية - أن تعمل بشكل أكرث 
فعالية«.

وقد أشارت دراسة للمجلة األمريكية للتغذية الرسيرية، قبل عدة 
سنوات، إىل أهمية تناول األسماك والحماية من االكتئاب، وذكرت 

بشكل خاص الدول التي تعتمد عىل السمك بكرثة، مثل اليابان 
والرنويج ودول املتوسط.

يعترب السلمون والرسدين مصدرين ممتازين لألحماض الدهنية 
»أوميغا 3« املضادة لاللتهابات، ويحتويان أيضا عىل نسبة عالية 

من الربوتني وفيتامني »ب 12« وفيتامني »د«. فيتامني »ب 12« يعمل 
بالتنسيق مع حمض الفوليك، للمساعدة يف تحويل األحماض 

األمينية إىل ناقالت عصبية.
وللمحار فوائد كثرية عندما يتعلق األمر بصحة الفرد العقلية، فهو 
غني بالزنك، وهو أمر ضوري إلنتاج الطاقة وصحة الدماغ وملنع 
االكتئاب. كما يحتوي املحار أيضا عىل الربوتني الغني بالحمض 

األميني الذي يسمى بالتريوسني، الذي يستخدمه الدماغ إلنتاج 
املواد الكيميائية الالزمة لتعزيز الوظائف العقلية وتحسني املزاج.

- الموز
يحتوي املوز عىل املواد املهمة واملفيدة للجسم، وعىل رأس هذه املواد 

حمض الرتيبتوفان األميني، وفيتامينات »أ«، و»ب 6«، و»يس«، 
واأللياف، والحديد، والفوسفور، والبوتاسيوم، 

والنشويات. ومن املعروف 
أن النشويات تساعد 

عىل تحسني املزاج 
عرب امتصاص 

الرتيبتوفان 
يف الدماغ، 

بينما 

يساعد فيتامني »ب 6« عىل تحويل الرتيبتوفان إىل هرمون 
السريوتونني الذي يزيد من مستوى املزاج الحسن ونوعية النوم. 

ويوصف الرتيبتوفان عادة كعالج للقلق واألرق واالكتئاب.

- البقوليات )العدس والبازالء والفاصوليا والحمص(
البقوليات من األطعمة الغنية باأللياف التي تدعم صحة 

األمعاء، عن طريق توفري الربوبيوتيك، التي تغذي 
البكترييا السليمة فيها. والتمتع بأمعاء 

صحية جزء من التمتع بمزاج حسن 
كما تؤكد مجلة »التغذية والصحة 

والشيخوخة«.
وقد تأكد الرابط املهم جدا بني األمعاء 
والجهاز الهضمي بشكل عام والدماغ 

يف دراسات حديثة، إذ يتم إنتاج 
نحو 95 يف املائة من السريوتونني يف 
الجهاز الهضمي، وهذا يعني جعل 

صحة األمعاء أولوية تساعد عىل 
تحسني املزاج. وتجري األبحاث حاليا 

عىل الصالت بني بكترييا األمعاء واملزاج. 
وخلص عدد قليل من التحليالت األخرية 

إىل أن الربوبيوتيك )معينات حيوية – بكترييا مفيدة للجهاز 
الهضمي( يمكن أن تساعد يف تخفيف حدة االكتئاب.

وتعترب األطعمة املخمرة كالكمخي واللنب، مصدرا ممتازا من مصادر 
الربوبيوتيك، التي تساعد عىل تحسني املزاج وتدعم مناعة الجسم 

يف الوقت ذاته.
ويحتوي العدس عىل كثري من الفوالت، وفيتامني »ب 6« واأللياف 

التي تتحم بالسكر يف الدم لتعديل املزاج، والحديد، والربوتني، ما 
من شأنه املساعدة عىل تطوير الجهاز العصبي. فالوفالت يحمي 

من االكتئاب، وفيتامني »ب 6« يسهم يف إنتاج أجسامنا للناقالت 
العصبية التي تعزز املزاج الحسن، مثل السريوتونني والدوبامني، كما 

يحصل مع املوز. كما يحتوي العدس عىل ما يكفي من الحديد ملنح 
الفرد الطاقة، وبالتايل الشعور باالكتفاء والنشاط.

من الرضوري جدا تناول األطعمة املعززة للمزاج املذكورة أعاله؛ 
لكن هناك قواعد أساسية تخترص ما يمكن القيام به للحصول عىل 

النتائج املرجوة:
- ال بد من التحكم بمستوى السكر يف الدم، 
وإبقائه متوازنا للتمتع بمزاج طيب؛ ألن 

انخفاض هذا املستوى يف الدم مرتبط 
باالكتئاب والقلق. وذلك يتم عرب 

تناول الوجبات املنتظمة التي 
تحتوي عىل ما يكفي من األلياف 

والربوتني والنشويات. فتناول الطعام 
بطريقة متقطعة أو تناول الوجبات 

السكرية يمكن أن يؤدي إىل خلل 
يف الهرمونات، بما يف ذلك هرمونات 

التوتر، ويمكن أن يجعل الفرد عصبياً.
- ال بد من استهالك الدهون الجيدة 

الرضورية للجهاز العصبي. فالدهون الجيدة 
تساعد عىل دعم وظائف الدماغ، وتقليل االلتهاب، 

كما سبق وذكرنا.
- أكل األحماض األمينية التي تشكل اللبنات األساسية للربوتني، 

وهي مقدمة للناقالت العصبية يف املخ التي تساعد عىل التوازن 
وتحسني املزاج.

- الحصول عىل فيتامينات »ب« يساعد عىل تخفيف حدة التوتر 
ودعم الجهاز العصبي. ويمكن العثور عىل فيتامينات »ب« يف كثري 

من أنواع الخرضاوات والحبوب الخالية من الغلوتني.

القواعد واألطعمة األساسية
التي تحسن المزاج من أفضلها البقوليات واألسماك

Healthy Turkey Trot Meatballs
Not only do they taste good, but t hey also revive sore muscles!
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2 - روزا باركس – أميركية من 
أصول أفريقية )1913 – 2005(

 وهي ناشطة طالبت بالحقوق املدنية 
لألمريكيني األفارقة، واشتهرت عندما رفضت 

التخيل عن مقعدها يف باص عمومي 
لشخص أبيض، عاصية بذلك أوامر سائق 

الباص يف الستينيات.

3 - إميلين بانكيرست )1858 
 )1928 –

بريطانية ناشطة سياسية وقائدة الحركة 
الربيطانية املعروفة باسم سوفرجت، 

التي ساعدت املرأة يف الحصول عىل حق 
التصويت يف عام 1918.

4 - آدا لوفاليس )1815 – 
 )1852

هي بنت الشاعر لورد بايرون، كانت عاملة 
رياضيات وتعد أول مربمجة حاسوب يف 
التاريخ قبل ظهور الحواسيب بشكلها 

الحديث، حيث طّورت برامج آللة تشارلز 
باباج التحليلية. ووضعت القواعد األساسية 

للغات الربمجة الحديثة، وقد كرمت بإطالق 
اسمها عىل لغة آدا.

5 - روزاليند فرانكلين )1920 
 ،)1958-

عاملة فيزياء حيوية بريطانية املولد، 
وخبرية بالتصوير اإلشعاعي، حيث كان 

 DNA لها دور مهم يف فهم تركيب وشكل الـ
والفريوسات والفحم والجرافيت.

6 - مارغريت تاتشر )1925 – 
،)2013

 سياسية بريطانية، وهي املرأة األوىل 
التى شغلت منصب رئيسة وزراء يف تاريخ 

بريطانيا العظمى ومدة حكمها هى األطول. 
ويف اآلونة االخرية أصبحت واحدة من أهم 

الشخصيات الهامة واملؤثرة يف تاريخ اململكة 
املتحدة.

7 - أنجيال بوردت كوتس )1814 
،)1906 –

 وهي من أبرز رواد العمل الخريي يف العرص 
الفيكتوري يف بريطانيا، وقد كانت أثرى 

امرأة يف إنجلرتا يف زمانها بعد أن ورثت عن 
جدها حوايل 1.8 مليون جنيه إسرتليني 

وقتها )تعادل اليوم 150 مليونا(. وأنفقت 
معظم ثروتها عىل األعمال الخريية بما 

يف ذلك املنح الدراسية والتعليم وتأسيس 
منزل للنساء الشابات الخارجات عن طاعة 

املجتمع.

8 - ماري وولستونكرافت 
 ،)1797 – 1759(

كاتبة بريطانية من القرن الثامن عرش، 
فيلسوفة ومنارصة لحقوق املرأة، وخالل 

حياتها املهنية القصرية، كتبت روايات 
وأطروحات وقصص رحالت، كما أنها كتبت 

عن تاريخ الثورة الفرنسية، وعن قواعد 
السلوك، وأدب األطفال.

بالتفاصيل.. تعرف على أهم

امرأة ساهمن بتغيير 
العالم

عماد البليك

تعترب ماري كوري أول شخص يفوز بجائزة نوبل مرتني، وذلك ألبحاثها حول النشاط اإلشعاعي ودوره يف عالج الرطان، كذلك 
تطوير استخدامات األشعة السينية يف الجراحة.

وبعد أكرث من مئة عام فقد تم التصويت عليها كأهم امرأة يف العالم، وذلك يف استطالع تاريخي لـ BBC History Magazine مجلة بي بي 
يس التاريخية، حول أهم النساء الالئي غرين العالم قديماً وحديثاً.

وتصدرت ماري كوري االستطالع بوصفها األهم، متفوقة عى نساء مثل مارغريت تاترش و إميلني بانكريست وآخريات يف التاريخ 
اإلنساني.

وقالت شارلوت هودجمان، نائبة رئيس تحرير مجلة بي بي يس، إن "االستطالع قد سلط الضوء عى بعض النساء غري املعتادات حقاً 
 من التاريخ، حيث تم التغايض عن الكثري من إنجازاتهن ومواهبهن يف حياتهن الخاصة".

وقد جاءت القائمة كاآلتي:

 ماري كوري )1867 -1934(، 

عاملة فيزياء وكيمياء بولندية املولد، اكتسبت 
الجنسية الفرنسية فيما بعد. وهي أول امرأة 

حصلت عى جائزة نوبل، كما أنّها الوحيدة التي 
حصلت عى جائزتي نوبل يف مجالني مختلفني.

1

سبتمرب 2018 م - السنة السادسة - العدد: 69
September 2018 - Volume : 6 - Issue :69 

WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET

0084ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم



 Women Pioneering نساء رأيدات

9- فلورنس نايتينجيل )1820 – 1910(،

 تعرف برائدة التمريض الحديث ويطلق عليها 
اسم "سيدة املصباح" أو "السيدة حاملة املصباح"، 
واشتهرت كممرضة خالل حرب القرم فيما بني 1854 

و1856، وهي رائدة التمريض الحديث.

10 - ماري ستوبيس )1880 – 
 ،(1958

كاتبة بريطانية اشتهرت بناضلها يف قضايا 
تحديد النسل وحقوق املرأة، كما قدمت مساهمات 

كبرية يف علوم الحفريات وتصنيف الفحم، وكانت 
أول أكاديمية أكاديمية يف كلية جامعة مانشسرت. 

وقد كان دليلها الجنيس "حب املتزوجني" الذي 
كتبته عام 1918 قد أثار جدالً كبرياً.

11 - إليانور آكيتاين )1122 -1204(،

 ملكة فرنسا، ثم ملكة إنجلرتا، والدة كل من ريتشارد 
األول ملك إنجلرتا، وجون ملك إنجلرتا، وتزوجت كال 

من لويس السابع ملك فرنسا ومن ثم هرني الثاني 
ملك إنجلرتا. وتعترب أغنى وأشهر وأقوى امرأة يف أوروبا 
الغربية خالل العرص الوسطى املتوسطة، وقد اشتهرت 

برعايتها للشخصيات األدبية مثل املؤرخ روبري واس 
والشاعر كريتيان دي تروا.

12 - جاين أوستن )1775 – 1817(،

 هي روائية إنجليزية، اشتهرت أساساً بست 
روايات رئيسية تنقد فيها وتعلق عىل حياة طبقة 

مالك األرايض الربيطانيني يف نهاية القرن الثامن 
عرش. روايتها األكرث نجاحاً خالل حياتها هي 

"كربياء وهوى" وهي ثاني رواية تنرش لها.

13 - بوديكا أو بواديكيا )30 – 61م)، 

كانت ملكة عىل قبيلة إيكيني الكلتية الربيطانية وقادت 
انتفاضة ضد قوات اإلمرباطورية الرومانية يف عامي 60 

أو 61 ميالدية، وتوفيت بعد فرتة قصرية من فشل ثورتها.

14 - ديانا أميرة ويلز )1961 – 1997(،

 كانت الزوجة األوىل لتشارلز أمري ويلز وهو االبن األكرب والوريث الظاهري للملكة إليزابيث 
الثانية، وقد اشتهرت بأعمالها الخريية يف أمراض اإليدز والجذام والرسطان ومكافحة األلغام 

األرضية.

15 - أميليا إيرهارت )1897 – 1937(،

 كاتبة ورائدة متفوقة يف الطريان األمريكي وقد 
لقبت بملكة الطريان وحققت أرقاماً قياسية فيه، 

وقامت برحالت منفردة عرب األطليس وكانت تقدم 
االستشارات والنصائح يف هذا املجال، وكتبت عن 

مجال الطريان محققة مبيعات عالية، وقد ماتت 
يف تحطم طائرة يف حادثة ال تزال لغزاً، وذلك فوق 

املحيط الهادئ أثناء محاولتها الدوران حول األرض.

16 - الملكة فيكتوريا )1819 -1901(،

 ملكة اململكة املتحدة وبريطانيا العظمى وأيرلندا منذ 
20 من يونيو 1837 وحتى وفاتها، ويف األول من مايو عام 

1876 أُضيف إليها لقب إمرباطورة الهند.

17 - جوزفين بتلر )1828 -1906(،

 أخصائية اجتماعية بريطانية وناشطة نسوية 
ساهمت يف إلغاء سياسات التمييز ضد النساء يف 

إنجلرتا، كما ناضلت لكي تصدر الحكومة الربيطانية 
قوانني تمنع تجارة الرقيق األبيض، وطالبت بالتعليم 

العايل للنساء.

18 - ماري سيكول )1805 -1881(، 

ممرضة جامايكية املولد من أصول كريولية واسكتلندية 
أنشأت مستشفى ميدانياً خلف الخطوط أثناء حرب 

القرم إلسعاف جرحى الحرب.

19 - األم تريزا )1910 – 1997(، 

أو القديسة تريزا الكلكتَيّة هي راهبة ألبانية - 
هندية، حائزة عىل جائزة نوبل للسالم عام 1979. 

توفيت يف كلكتا يف 5 سبتمرب 1997 إثر مرض عضال. 
وقد اشتهرت باألعمال الخريية يف خدمة مكافحة 

األمراض ورعاية املرشدين وغريها.
األم تريرزا

شبكة األمة برس العربية األمريكية اإلخبارية

الموقع اإلخباري العربي األمريكي اليومي األول في عموم أمريكا الشمالية 
http://www.facebook.com/thenationpress

www.thenationpress.net 
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Fast-track basis
Switching focus to developing Gwadar on a fast-track basis, its wa-
ter and electricity issues are to be sorted first out so that the port 
city can become industrialized and more economically viable.
Hoping that it will bring in faster returns on investments, Gwadar 
has been accorded the level of a “stand-alone” project. While in 
the next phase, investment by friendly regional countries will be 
encouraged in the special economic zones as well.
Re-prioritizing Gwadar as a center of industries for export mar-
kets, the development commissions of both China and Pakistan 
want to highlight its excellent location and trans-shipment and 
free-zone potential.
Expediting the ground-breaking work of the Gwadar International 
Airport and a hospital and technical institute by the end of this 
year, the city is set to grow in the next two years.

The Peninsula
Right now, the Gwadar peninsula is home to around 100,000 
people but as the city develops the population is expected to grow 
to 500, 000 by the year 2020. Addressing the water issue, several 
desalination plants are under process, one of which is being built 
with the help of the UAE and others by Switzerland and China.
In the meantime, the China Power Company plans to operate a 
300- megawatt coal-fired power plant to provide electricity to 
Gwadar so that matter will also be dealt with.
Discussing Imran Khan’s special focus on rapid industrialization in 
Gwadar, the Planning & Development Minister Khusro Bakhtiar 
says, “We cannot afford to wait any longer as our economy does 
not have the luxury of time. Industrialization in this Port City is a 

low hanging fruit, considering its prospect of international con-
nectivity and suitable cost of transportation.”
Expediting early-harvest projects, Gwadar can begin to deliver as 
a unit for export and a trans-shipment hub to get the best out of 
the blue economy. Railway connectivity is to be upgraded as well 
as the western route of the CPEC, without which the hinterlands 
of KPK and Baluchistan provinces could not be linked to the main 
routes in the past.

Imported fuel power projects will be slowed down, while hydro-
power projects will be completed first. Falling behind schedule, 
the Gwadar Free Zone had not been started as no land was trans-
ferred to the Chinese authorities up till now.
Currently under the control of Pakistan Navy, the modalities will 
be worked out at the earliest. With enhanced levels of security 
available, there is less economic risk and it is much safer than the 
traditional Strait of Malacca sea line of communication (SLOC) as 
Gwadar is guarded by the Pakistan Navy’s Task Force 88 equipped 
with aircraft, fast attack boats and drones.
Once developed as per international standards, Gwadar port 
can finally begin operations on a larger scale. Reaching complete 
capacity, Gwadar can handle 300-400 million tons yearly while its 
natural layout and depth enables the largest ships to dock.

Karachi-Gulf Express
This year, the UAE has helped in providing various amenities for 
the local community in Gwadar and initiated commercial shipping 
under the CPEC via Gwadar. Naming it the Karachi-Gulf Express, 
this container service connects Abu Dhabi, Sharjah and Jebel Ali 
with Gwadar port.
Offering one more option for the transport of China’s oil imports 
from Gwadar to Xinjiang, a pipeline with the capacity of one 
million barrels per day is being planned. Developing into one of 
the largest trading hubs of the BRI, Urumqi in Xinjiang has 19 train 
lines running to 17 countries in Eurasia.
Nearly 3,600 tons of cargo are handled at this important trade 
junction today and the best way to approach it is via Gwadar. 
Further down the road, if countries from the Middle East and Af-
rica join the CPEC, it becomes a totally win-win solution for trade 
connectivity in this part of the world.
In fact, only last year the Saudi Arabian envoy to Pakistan ex-
pressed interest in investing in Gwadar and CPEC. 

______________________________
Sabena Siddiqui is a foreign affairs journalist and geopolitical an-
alyst with special focus on the Belt and Road Initiative, CPEC and 
South Asia. She tweets @sabena_siddiqi.

عايدة جاويش

وأنا مازلت أتوه يف شوارع غوغل
بحثا عن وطن يجمعنا

لم يعد اللقاء ممكنا
حتى يف حارات الفيسبوك

فالحرب وصلت إىل هنا
والرصاص يتطاير من املناشري والبوستات

يف الحرب
لم يكن يف وسعي عمل أي يشء

جل ما فعلته
أنني وضعت الحزن بالجرن

وجلست أعد فوارغ الرصاص
لم يكن يف وسعي عمل أي يشء

سوى أنني عشقت رجال
أنجبت منه آالف القصائد

يف كل ربيع يطرق الزهر بابي

وإىل اآلن لم يسمع جوابي

املوتى وحدهم
ال يجادلون… آه وكذلك املفقودون

لم يقتنع إىل اآلن
أنني أعرف القراءة والكتابة

يف كل مرة
أبصم له بأصابعي العرشة

أنني أحبه
وأختم له قلبي بالشمع األحمر

وكذلك باب بيتي

هنيئا للحرب
كل تلك النصوص التي كتبت من أجلها

وهنيئا لنا
بكل هذا الحطام

سمعنا عن الحرب كثريا

لكن لم نعرفها جيدا
إال بعدما غرقنا بدمائنا

فقط يف الحرب
تصبح الفظاعة

أمرا طبيعيا

بعيدا عن حلمك يا أنشتاين
تجمعت قوى الحرب

وكانت أرواحنا بعدها الرابع
ال أعلم كيف ذهب كل يف طريقه

أنا وأنت
مع أن الحرب لم تبق

طرقات يف كل املدينة 
وليىل أضاعت طريقها منذ أن 

غاب ذئبها

٭ شاعرة من سوريا

ر عنوانك في الحرب تغيَّ

How Pakistan’s Gwadar Port can  

HELP GULF TRADE CONNECTIVITY
Sabena Siddiqui
Offering the shortest and most convenient trade route to Central Asia, Africa and the Middle East, the deep- sea port of Gwadar in Paki-
stan also links up China’s large, land-locked province of Xinjiang to the Arabian Sea.
Taking center-stage ever since China’s mega-project, the Belt and Road Initiative (BRI) kicked off, Gwadar port has made the China-Paki-
stan Economic Corridor (CPEC) the “flagship corridor” out of all the six corridors of the BRI.
Directly accessible sans any diversions via the Straits of Hormuz, this port is time-saving for consignments from the Middle East and 
Africa to China as the distance is hardly 3,400 miles.
Notwithstanding all these advantages, unfortunately Gwadar city has remained somewhat under-developed in the first phase of 
projects under the CPEC. But things are bound to change fast as the new government under Prime Minister Imran Khan has decided to 
“broaden the CPEC base” and allow more third-party investment.
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MEDIA ميديا

ويف ظل األحوال االقتصادية السيئة لبعض املؤسسات 
الصحافية، واتجاهها لإلغالق، أو تقليل عدد 

العاملني لديها، ربما سيكون االستعانة 
بالروبوت الصحايف هو الحل؛ 

باألخص مع انخفاض تكلفة 
عمله، ولكن تظل فكرة قيام 

روبوت بأعمال صحيفة غري 
مفهومة لدى الكثريين، ولذلك 
سيحاول هذا التقرير توضيح 

األمر قدر اإلمكان.

كيف كانت بداية 
االختراع؟

يرجع اخرتاع الروبوت إىل 
مدرس سويدي ُيدعى »سفريكري 

جوهانسون« قام بمحاولة تصنيع 
برنامج كمبيوتر أطلق عليه اسم 

»Lsjbot«، ويعمل عىل إعادة صياغة 
املحتويات املكتوبة عن طريق 

إدخال بيانات عليه، أكرث من 2.7 
مليون نص مكتوب عىل موقع 

ويكيبيديا. ويستخدم الروبوت 
برنامًجا يعتمد عىل 

الحسابات الخوارزمية، 
وبإجراء بعض 

التعديالت 
املتقدمة 

عليها يمكن إنتاج قصص إخبارية أكرث تعاطفًا مع فريق 
ضد آخر.

وما زالت رشكة »Narrative Science« املصنعة 
ألول روبوت صحايف ال تبوح بتفاصيل التكنولوجيا 

املستخدمة فيه، وتعمل عىل تطويره بهدف أن تذهب 
الروبوتات ملا هو أبعد من الحقائق والرسد الخربي، 

وبالفعل أصبح بإمكان الروبوت الواحد إعداد تقارير 
اقتصادية تصل إىل 20 صفحة.

عند المقارنة من سيكون األفضل.. الصحافي 
أم الروبوت؟

يف محاولة منه إلثبات فشل الروبوت يف املنافسة بمجال 
 »NPR« الكتابة الصحافية، قام أحد الصحافيني بشبكة

األمريكية بتحدي نظام »wordsmith« الذي يكتب، 
ويحرر القصص واملقاالت لعدة مواقع، بكتابة مقال عن 

موضوع محدد مسبقًا.
وكانت النتيجة أن استغرق 
املقال من 

الصحايف 
سبع 

دقائق، 
بينما لم 

يتجاوز 
الربنامج 
يف كتابته 

دقيقتني، ومن 
ناحية املقارنة 

املادية فتبلغ 
تكلفة كتابة 

الربنامج للمقال أقل 
من ثمانية دوالرات، 

وهذا يعد مبلًغا زهيًدا 
بالنسبة ملتوسط ما 

يتقاضاه الصحايف 
يف أمريكا عىل املقال 

الواحد.
ويف تجربة أجراها 

باحث سويدي مع 
ستة وأربعني طالًبا، وزع عليهم 

مقالني عن نتيجة مباراة كرة قدم، 
األول كُتب بقلم صحايف متخصص، 

والثاني كتبه روبوت، وكانت املفاجأة 
عند حصول املقال الذي كتبه 

الروبوت عىل مرتبة متقدمة عن مقال 
الصحايف يف تقييم الطالب املشاركني 

يف التجربة.

مفاجأة.. روبوت 
يحقق سبًقا 

ا! صحافيًّ
بعد مرور ثالث 

دقائق فقط 
عىل ضب زالزل 

لوالية كاليفورنيا 
األمريكية، يف 

12 مارس 2014، 
كانت صحيفة 

»لوس أنجلوس 
تايمز« قد نجحت 

يف الحصول عىل سبق 
صحايف، بنرش تفاصيل ما 

حدث عىل موقعها، باستخدام 
روبوت ابتكره الصحايف واملربمج »كني 

شوينكي«، وتتمثل مهمته يف القيام بكتابة 
القصة الخربية بشكل آيل عند وقوع الزالزل.

وتعد صحيفة »لوس أنجلوس تايمز« من الصحف 
الرائدة يف مجال تكنولوجيا املعلومات، إذ تعتمد يف 

معلوماتها عن الزالزل عىل مصادر موثوقة، مثل الهيئة 
األمريكية للمسح الجيولوجي، وتضع تلك املعلومات يف 

قوالب جاهزة ملساعدة الروبوت عىل إنتاج األخبار يف 
صورتها النهائية، ويستخدم أيًضا هذا االبتكار يف إنتاج 

قصص إخبارية أخرى، إضافة إىل الزالزل، مثل الجرائم، 
والتي تتطلب فقط قرار من رئيس التحرير إذا ما كانت 

القصة بحاجة لتدخل برشي أم ال.
ومن وجهة نظر مخرتع الروبوت فإن ابتكاره ال يحل 

محل الصحايف، ولكن يساعد يف جمع ونرش املعلومات 
التي ال تحتاج كثريًا من التدقيق يف أرسع وقت، ووصف 

دور االبتكار بأنه »تكمييل«، عن طريق توفريه للكثري من 
الوقت فيما يتعلق بقصص محددة، حيث يمكنه تجميع 
املعلومات من مصادرها املوثوقة، وتنسيقها بشكل جيد.

إلى أي مدى ينبغي أن 
يقلق الصحافيون؟
تسببت وكالة »أسوشيتد 

برس« يف إحداث صدمة كبرية 
لدى الصحافيني بعد إعالنها عن 

االستعانة بروبوتات متطورة لكتابة 
املقاالت الرياضية، بداًل من الصحافيني، يف 

محاولة لتغيري شغل التغطيات الصحافية لألحداث 
الرياضية؛ مما يزيد من احتمالية تكرار ما حدث يف 

صحف أخرى.
ويبدو أن الخطر الذي تشكله الروبوتات عىل مستقبل 

الصحافيني أصبح مؤكًدا، والدليل عىل ذلك ترصيح 
»جيمس كوتساكي«، املتحدث اإلعالمي لرشكة 

»أوتوميتد إنسايتس« املطورة لربنامج »وورد سميث« 
بقوله: »ال نعرف بالضبط أي عدد من الوظائف فقدها 
الصحافيون بسببنا«، ولكنه أشار إىل أن الربنامج ينتج 

قصًصا إخبارية ال ُيفّضل الصحافيون القيام بها 
كأخبار االقتصاد، وبالتايل يمكنهم تركيز جهودهم عىل 

موضوعات أخرى.
ويف إحدى حلقات الربنامج الكوميدي الشهري »ذا دييل 

شو« استضاف اإلعالمي »جون ستيوارت« كاتبة الرأي 
»باربرا جيل والرتز«، والتي تعتقد أن الروبوت الصحايف 

يمثل تهديًدا حقيقيًّا للصحافيني، فالخوارزميات ستقوم 
بالبحث وجمع املعلومات، ويف النهاية سيكون لدينا مقال 

صحايف جاهز للنرش.

»الروبوت الصحافي«.. 

كتابة وتحرير : عبدالرحمن أبو الفتوح

من املعتاد عندما تشاهد صالة التحرير الخاصة بإحدى الصحف، أن ترى مجموعة 
من الصحافيني منهمكني يف كتابة األخبار ومتابعة األحداث، ولكن يبدو أن هذا 

املشهد عى وشك أن يتغري يف السنوات املقبلة، فمؤخرًا استعانت العديد من الصحف 
ووسائل اإلعالم بـ»روبوتات ذكيَّة« ملساعدتها يف تنفيذ بعض مهام الصحافيني.

وكانت أهم تلك التجارب عندما استعانت صحيفة »واشنطن بوست« بروبوت 
ذكي لتغطية مؤتمر الحزب الجمهوري األخري يف كليفالند، بعد عقدها لرشاكة مع 

 »Periscope« للروبوتات، فبواسطة تطبيق Double Robotics«« تويرت« ورشكة«
للبث الحي التابع لرشكة »تويرت« كان بإمكان الروبوت تقديم خدمة تفاعلية حّية؛ 

ملساعدة املشاهدين يف منازلهم عى طرح أسئلة عى السياسيني، ليشعروا بأنهم 
متواجدون يف الحدث، ويتابعون كل جديد.

كيف أصبح مستقبل 
الصحافيين في خطر
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    Citys مدن

كتابة وتحرير : فاطمة نادي

باريس هي مدينة النور وعاصمة الجمال الفرنسية، وكربى مدن فرنسا التي تحتضن خليًطا من األعراق والثقافات والديانات، ويروي عمرانها حكايات قرون من التاريخ، والفن، والثقافة. تقع باريس وسط شمال فرنسا يف 
قلب منطقة إيل دو فرانس، وتبلغ مساحة العاصمة الفرنسية 105 كيلومرتات مربعة. يخرتقها نهر السني الذي يقسمها إىل جزيرتني: إيل سان لويس، وإيل دو ال سيتي التي تُعد أقدم أحياء باريس.

قصة باريس..
 كيف تحولت من  مستوطنة على نهر السين إلى »مدينة النور«؟
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وتزخر باريس باملعالم واآلثار التاريخية العديدة، التي تجعل منها قبلة 
سياحية عاملية، مثل: برج إيفل الذي يزيد ارتفاعه عن 300 مرت، ومتحف 

أورسيه، ومتحف اللوفر الذي يضم أثمن التّحف والقطع األثرّية يف العالم، 
باإلضافة إىل قوس النرص املبني يف عهد نابليون بونابرت تخليًدا النتصارات 

الجيوش الفرنسية.
أيًضا من معاملها الشهرية، كاتدرائية نوتردام أو كاتدرائّية الّسّيدة العذراء 

الواقعة عىل ضفّة نهر الّسني، إىل جانب مقربة العظماء »البانثيون« التي ُبنيت 
يف عام 1970، وتضم رُفات كثري من مشاهري فرنسا من عصور وحقب تاريخية 

مختلفة، فضاًل عن قرص جارنييه أحد أكرب بيوت األوبرا يف فرنسا.
فكيف تحولت هذه املدينة العريقة من مستوطنة عىل نهر السني، تحملت 

حروًبا وثورات وحشية، واجتاحها الطاعون الذي قىض عىل آالف من سكانها، 
لتُصبح عاصمة الثقافة الفرنسية واألوروبية، ومدينة النور الشهرية عىل 

مستوى العالم.

باريسي.. السكان األوائل الذين ارتبط بهم اسم المدينة
يرجع أقرب دليل عىل سكن اإلنسان يف ما يعرف اآلن بمدينة باريس، إىل حوايل 

عام 7600 قبل امليالد. وبحلول نهاية القرن الثالث قبل امليالد، بنت إحدى 
قبائل الغال الذين كانوا ُيعرفون باسم بارييس مستوطنة محصنة يف جزيرة إيل 

دو ال سيتي عىل ضفاف نهر السني وسكنت بها، وُيعدون سكانها األوائل الذين 
يرتبط بهم اسم باريس.

وملا كانت تلك املستوطنة ذات موقع اسرتاتيجي للنقل البحري، غزاها الرومان 
يف عام 52 قبل امليالد. وعندما وصل الرومان، كان الباريسيون مجتمًعا ُمنظًما 

وثرًيا يملك كثري من النقود الذهبية الخاصة بهم، وقد كتب يوليوس قيرص عنهم 
يف مذكراته أنهم أحرقوا بلدتهم بداًل من تسليمها إىل الرومان.

ويف القرن األول امليالدي، حول الرومان املستوطنة إىل مدينة رومانية، انترشت 
عىل الضفة اليرسى لنهر السني، وغرّيوا اسمها إىل لوتيشيا. وعمل الرومان 

عىل تطوير املدينة فأنشؤوا الشوارع املستقيمة، واملباني العامة ذات الطابع 
الروماني املميز، باإلضافة إىل امليادين، والعديد من الحمامات واملدرجات.

ويف أواخر القرن الثاني امليالدي، بدأت سلسلة من الغزوات الرببرية دمرت 
املدينة الواقعة عىل الضفة اليرسى لنهر السني مع منتصف القرن الثالث 

امليالدي، ولجأ سكانها إىل االحتماء بالجزيرة، وبنوا حولها جدارًا من الحجر 
السميك. ثم يف أواخر القرن الثالث، تحولت املدينة واملنطقة املحيطة بها 
إىل املسيحية، يف الوقت الذي كانت خالله 

اإلمرباطورية الرومانية يف حالة تراجع، 
واستعادت املدينة اسمها بعد تخلصها من 

الرومانيني يف عام 360 تقريًبا.
ومنذ أوائل القرن الرابع، أصبحت املدينة 

تُعرف باسم باريس، واستولت عليها عائلة 
تُدعى آل فرانك يف عام 486. ازدهرت املدينة 

تحت حكم آل فرانك ما دفع بالفايكنج إىل 
مهاجمتها طمًعا بها، حتى دفع لهم امللك 
الفرنيس 7 آالف رطل من الفضة ملغادرتها.
يف مواجهة حرب املائة عام واملوت األسود
من القرن الحادي عرش، ازدهرت باريس 

مرة أخرى، وشهدت تطورًا عمرانًيا، خاصة 
يف نهاية ذلك القرن، إذ جرى تطوير 

املدينة عىل نطاق واسع، ورصف الشوارع، 
وتوسيع سور املدينة يف عهد امللك فيليب 

أوغست )122-1180(. كذلك، جرى يف 
عهده بناء قلعة اللوفر، وتأسست جامعة 

باريس يف عام 1200، وافتتحت عديد من الجامعات واملدارس التي منها جامعة 
السوربون، واشتهرت باريس بجامعتها وعلمائها البارزين.

أيًضا كانت باريس يف العصور الوسطى ميناًء داخلًيا مزدحًما، حيث كانت 
تُجلب البضائع من وإىل أرصفتها عىل طول نهر السني. وأواخر القرن 12 

فصاعًدا، جرى بناء الكاتدرائية األكرث شهرة يف باريس، كاتدرائية نوتردام. 
ونمت باريس برسعة خالل العصور الوسطى، وأصبحت واحدة من أكرب املدن يف 

أوروبا، حيث وصل عدد سكانها إىل نحو 200 ألف نسمة، الرقم الذي قد يبدو 
صغريًا بالنسبة لنا، لكنه كان ضخًما وفقًا ملعايري القرون الوسطى.

ويف القرن 14، تعرقل نمو وتطور باريس بسبب انتشار مرض الطاعون، الذي 
ُيسمى بـ»املوت األسود« يف الفرتة بني عامي 1348 و1449؛ وأودى بحياة اآلالف 

من سكانها وخلف عديًدا من املجاعات والكوارث. هذا فضاًل عن دخول فرنسا 
مع إنجلرتا يف حرب املائة عام يف عام 1337، بعد أن احتلها اإلنجليز ودخلت 

معهم يف حرب استمرت قرابة مائة عام؛ أفقدتها مكانتها نتيجة عدم االستقرار 
واالضطرابات الداخلية، إىل أن تحررت يف عهد امللك شارل السابع.

وقد استمرت معاناة أهلها من الحروب والثورات، حيث شهدت باريس بعد 
ذلك حرًوبا دينية بني الفرنسيني الكاثوليك والربوتستانت؛ والتي خلّفت مآس 
عديدة أفقدت فرنسا زهرة رجالها من أهل العلم والصناعة، مثل مذبحة سان 

بارتلمي التي وقعت يف عام 1572. هذا إىل جانب ثورات قام بها سكانها يف 
القرنني السادس عرش والسابع عرش، عالوة عىل ما شهدته من رصاعات كثرية 

عىل الحكم.
ويف عام 1469، خالل حكم امللك لويس الحادي عرش )1461–1483(، أدخلت 

جامعة السوربون أول صحافة مطبوعة يف باريس، وبخالف ذلك سادت يف تلك 
الفرتة من العصور الوسطى حالة من الركود الفكري.

عصر التنوير.. قيام الثورة الفرنسية وإعالن الجمهورية 
الفرنسية األولى

يف القرن 18، تحسنت أوضاع باريس وظهرت طبقة من املثقفني واملفكرين ُعرفوا 
برواد عرص التنوير، أمثال دنيس ديدرو، وفولتري، ومونتسكيو وغريهم، الذين 

أصبحت كتاباتهم مراجع عاملية يف الفكر والسياسة.
ولكن يف نهاية القرن 18، انطلقت يف باريس رشار الثورة الفرنسية ضد امللك 

لويس السادس عرش، بعد أن تسببت أزمة مالية كبرية  يف فرنسا وقتها -نتيجة 
التكاليف التي تكبدتها جراء تدخلها يف حرب االستقالل األمريكية، والغارات 
املتتالية لغزو بريطانيا- يف تفاقم األزمة وزيادة الرضائب؛ ما تسبب يف حادثة 

اقتحام الباستيل، الذي كان بداية املرحلة األوىل للثورة الفرنسية.
والباستيل سجن أُنشئ يف فرنسا بني عامي 1370 و1383؛ للدفاع عن باريس، 

ثم تحول بعدها إىل سجن للمعارضني السياسيني، والسجناء الدينيني، 
واملحرضني ضد الدولة. وكان اسمه األصيل »الباستيد« التي تعني »الحصن« 
باللغة الفرنسية، لكن قبل سقوطه يف يد الثوار لم يكن حصنًا للدفاع، بقدر ما 

أهم رموز االستبداد يف كان قلعة للطغيان، وسجنًا للتعذيب، وأحد 
فرنسا.

وقد كان اقتحام سجن 
الباستيل يف 14 من 
يوليو )تموز( عام 
1789 الرشارة التي 

أشعلت الثورة 
الفرنسية، وذلك 

بعد أن احتشدت 
الجماهري يف 

الخارج مطالبني 
بإعالن السجن 

لالستسالم، وإزالة البنادق، وإخراج األسلحة والبارود، وُدعي اثنان من ممثيل 
الجماهري للدخول إىل الحصن، وبدأت بعدها املفاوضات. وقد أدت الثورة إىل إعدام 

لويس السادس وزوجته يف عام 1793 يف ميدان الكونكورد، وإعالن الجمهورية 
الفرنسية األوىل، التي كانت أول حكومة جمهورية يف أوروبا.

بعد ذلك، قاد نابليون بونابرت انقالًبا عىل الثورة، وأعلن نفسه إمرباطورًا يف عام 
1804، لُينهي بذلك الجمهورية الفرنسية، وُيعلن قيام اإلمرباطورية الفرنسية األوىل، 

ولكن بعد هزيمته يف حربه ضد الروس والحلفاء يف مارس )آذار( عام 1814؛ احتل 
الروس والحلفاء باريس، وعادت امللكية إىل حكم لويس الثامن عرش وشارل العارش.

الحقًا، ثار الفرنسيون من جديد يف يوليو )تموز( عام 1830، وتغري نظام الحكم 
إىل امللكية الدستورية يف عهد امللك لويس فيليب األول. بدأت الثورة الصناعية يف 

تحويل وجه فرنسا، ونمت باريس برسعة، إال أن العديد من سكانها كانوا يعيشون 
يف فقر مدقع. ويف عام 1832، تفىش وباء الكولريا الذي أدى إىل مقتل 20 ألف شخص 

من سكان املدينة.

مدينة النور.. توافد المثقفين والفنانين على العاصمة 
الفرنسية

يف فرباير )شباط( عام 1848، أدى االستياء يف باريس إىل اشتعال ثورة جديدة ضد 
امللك لويس فيليب األول؛ نتج منها استيالء لويس نابليون عىل السلطة يف فرنسا؛ 
وقيام اإلمرباطورية الفرنسية الثانية. وخالل فرتة حكم لويس نابليون، الذي ُيعرف 

أيًضا بـنابليون الثالث، والتي استمرت حتى عام 1870، جرى إعادة بناء أجزاء 
كثرية من باريس.

شهدت باريس نقلة نوعية يف البنى التحتية، وساهم البارون هوسمان، محافظ 
نهر السني، يف تطويرها ورسم طرقها وشوارعها، التي ما تزال تحتفظ بطابعها 

التاريخي. أعاد هوسمان، يف القرن التاسع عرش، تصميم وبناء العاصمة الفرنسية، 
مت أحياء بالكامل كانت قد بنيت يف القرون الوسطى؛ ليحل محلها شوارع  وُهدِّ

جديدة حديثة التصميم.
لم تشهد مدينة كبرية أخرى هذا التحول الجذري مثل باريس، التي استعانت بعدد 
هائل من العاملني املهرة، واملهندسني املعماريني، ومصممي الحدائق. تضمنت خطة 
هوسمان التي ُوِضعت ونُِفذت عىل ثالث مراحل، هدم 19 ألف و730 مبنى تاريخي، 

وتشييد 34 ألف مبنى جديد.
كذلك، صمم هوسمان الشوارع العريضة، التي تصطف عىل جانبيها عمارات 

سكنية كالسيكية الطراز، باإلضافة إىل امليادين الفخمة واملتنزهات، وعىل غرار البنية 
التحتية الحرضية، صُِممت محطات السكك الحديدية الجديدة، وأوبرا باريس 

الفخمة، فضاًل عن مدارس وكنائس جديدة، وعدد من املسارح يف ساحة دو شاتليه، 
إىل جانب الشبكة البديعة البالغ عدد شوارعها 12 شارًعا، تتفرع من قوس النرص يف 

ساحة ليتوال التي صممها هوسمان.
ومن الناحية االقتصادية، ازدهرت باريس ونما عدد سكانها برسعة، كذلك نشطت 

الحركة التجارية، والصناعية، والسياحية باملدينة. هذا إىل جانب تدشني مرتو 
باريس يف عام 1900، الذي منحها دفعة كبرية واستعادت املدينة صحتها بعد عقود 

طويلة من الكولريا والطاعون.  
ويف نهاية القرن التاسع عرش، توافد املثقفون والفنانون عىل العاصمة الفرنسية؛ 
ما جعلها مركزًا لإلبداع والتنوع والتبادل. وُعرفت باريس باسم 

»مدينة النور la Ville Lumière«؛ ألنها كانت أول مدينة 
أوروبية تُضاء طُرقاتها بمصابيح الكريوسني يف 

عام 1828، فضاًل عن احتضانها كبار األدباء، 
والفنانني، واملفكرين أصحاب الفكر 

التنويري الذين اكتسبت منهم أيًضا 
لقب »مدينة األدب والفنون«؛ إذ ظهر 

عديد من نجوم الفن واألدب العامليني، 
الذين كانت 
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اقتراب 
االنتهاء من إنشاء  

أعلى ناطحة سحاب في أوروبا
تعمل السلطات الروسية حاليا عىل إنشاء ناطحة سحاب يف مدينة سانت 
بطرسبريج يصل ارتفاعها إىل 462 مرتا لتصنف بذلك أعىل ناطحة سحاب يف 

القارة األوروبية.
ويجري العمل عىل قدم وساق لالنتهاء من إنشاء املبنى الذي يطلق عليه اسم “مركز 

الختا”، ويعد املرتبة الثالثة عرش يف تصنيف أعىل ناطحات السحاب عىل مستوى 
العالم.

وسوف يقتنص املركز لقب أعىل مبنى يف أوروبا من برج االتحاد يف موسكو الذي يصل 
ارتفاعه إىل 374 مرتا.

ويشمل الربج 87 طابقا تضم وحدات سكنية وإدارية ومتنزهات ومراكز تجارية كما 
سيحوي بني جنباته مقرا لرشكة جازبروم الروسية للطاقة.

وكان قد بدأ العمل عىل إنشاء مركز الختا يف أكتوبر 2012م ومن املنتظر االنتهاء 
من اللمسات الخارجية بحلول نهاية الصيف الجاري عىل أن يتم افتتاحه 

بحلول العام املقبل.
وأوضح مسؤولون لدى “جازبروم” يف ترصيحات لـ”يس إن إن” 

بأن الرشكة تتوقع االنتقال إىل املقر الجديد يف مركز الختا 
بنهاية عام 2019م.
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لت منطقة مغمورة وغري مشهورة يف الواليات املتحدة أكرب املكاسب وأعىل  سَجّ
االرتفاعات يف أسعار عقاراتها، ليتبني بأنها أصبحت يف اآلونة األخرية مالذاً 

للفنانني وأصحاب الهوايات والباحثني عن الهدوء والراحة وهو ما أدى إىل ارتفاع 
أسعارها بعيداً عن أعني املستثمرين وأصحاب رؤوس األموال وتجار العقارات.
وبحسب تقرير نرشه موقع »بزنس إنسايدر« املتخصص بمالحقة أخبار املال 

واألعمال فإن هذه املنطقة التي سجلت قفزة كبرية يف أسعار العقارات خالل 
السنوات األخرية هي »مرتفعات برينيل«، وهي منطقة تقع يف جنوب رشق 

مدينة سان فرانسيسكو يف والية كاليفورنيا األمريكية.
وخالل ست سنوات فقط سجلت العقارات يف هذه املنطقة السكنية 

مكاسب بنسبة %111، وهي أرباح قياسية ملالكي الوحدات السكنية يف 
تلك املنطقة، بحسب ما جاء يف التقرير.

وبهذه االرتفاعات القياسية فإن متوسط سعر الوحدة السكنية الواحدة 
التي تتكون من غرفتي نوم فقط يبلغ حالياً يف منطقة »برينيل هايتس« 

1.58 مليون دوالر أمريكي.
ووصف التقرير هذه املنطقة الهادئة بأنها »ظلت ملدة طويلة أحد األرسار 

املكتومة يف السوق العقاري بمدينة سان فرانسيسكو«، يف إشارة إىل أنها لم تكن 
مقصداً للمستثمرين واملضاربني وأصحاب رؤوس األموال.

أما سبب االرتفاع يف أسعار العقارات والشقق السكنية يف هذه املنطقة القريبة 
من مدينة سان فرانسيسكو فهو »القمة البانورامية الساحرة التي ترتبع 

عليها والتي جعلتها مقصداً للفنانني واملوسيقيني والعاملني يف قطاع 
التكنولوجيا«، حيث وجد هؤالء يف هذه املنطقة جماالً وطبيعة وإطاللة ال 

تتوفر يف أي مكان آخر باملدينة، وربما يف الواليات املتحدة بأكملها.
يشار إىل أن مدينة »سان فرانسيسكو« تعترب واحدة من األماكن ذات 
العقارات األغىل يف الواليات املتحدة، وذلك بسبب كون املدينة تنافس 

املدن الرئيسية يف الواليات املتحدة مثل نيويورك وواشنطن، كما أن 
»سان فرانسيسكو« تضم »وادي السيليكون« الذي ترتبع فيه أضخم 

رشكات التكنولوجيا العاملية بما فيها من آالف املوظفني ومليارات 
الدوالرات.

عاش الرشيك يف “ليتش فيلد” العقارية جيمي كونستانس يف 
قرص اشرتاه هو وزوجته عام 1984 مقابل 1.4 مليون دوالر، وهو 

قرص “تشيكورا وود بالنتيشن” قرب “جورج تاون” بوالية كاروالينا 
الجنوبية.

وتصل مساحة القرص باألرض املحيطة به إىل حوايل 3.72 مليون 
مرت مربع، وتم عرضه للبيع عام 2013 مقابل 15 مليون دوالر، ولكن 

تم خفض السعر حاليًّا إىل 9.5 مليون دوالر.
يتميز القرص ببصمة تاريخية؛ حيث بناه حاكم والية كاروالينا 

الجنوبية روبرت ألستون يف عهد امللك جورج الخامس عام 1732، 
وتم تمريره كإرث عرب أرسة ألستون.

يقع القرص عىل مساحة ثالثة آالف مرت مربع، ويضم 10 غرف و8 
حمامات موزعة جميعها عىل أربعة طوابق، كما تحيط به مساحة 

شاسعة من األرض الخرضاء.

هذه العقارات في أميركا ربحت 111% .. تعرف عليها

طرح قصر عمره 250 عاما للبيع مقابل 9.5 مليون دوالر

There’s a nice little real estate boom underway in 
Europe.
Europe took 11 of the top 20 spots on a ranking 
of cities with the largest price increases in the first 
quarter, according to global property agency Knight 
Frank. Prices spiked more than 14% over the previ-
ous year in Berlin, Rotterdam and Budapest.
EU data back up the findings, showing that home 
prices increased by an average of 4.7% across the 
bloc in the first quarter, the highest price growth 
since late 2007 when the global financial crisis was 
about to explode.
Demand has been fueled by low interest rates, an 
improving job market, rising consumer confidence 
and growing interest from foreign buyers, according 
to Kate Everett-Allen, a residential property expert 
at Knight Frank.

At the same time, the number of new homes 

being built has slumped.
“There’s a massive reduction in what’s coming 
out of the ground in terms of new dwellings,” said 
Everett-Allen.
One prime example of the trend is Spain, where 
only 55,000 new homes were built in 2016. That 
compares to 735,000 in 2006, before the country’s 
economy was rocked by a debt crisis.
Everett-Allen said that prices have increased 10% in 
Madrid, making it one of the strongest growth areas.
“Madrid is a key one,” she said. “The economy has 
improved significantly. A lot of commercial activity 
is feeding into the residential side ... You’re seeing 
interest from European buyers and some from Latin 

America as well.”

To read the rest of the article go to: 
https://money.cnn.com

Cnn : Looking for a home in Berlin or Budapest? Prepare to pay more



    Health Medical صحة وطب

عقاقير بال وصفة طبية
تحتوي العقاقري الطبية املتاحة دون وصفة طبية عىل مضادات 

الهستامني antihistamines كمكون أسايس. يحتوي القرص الواحد 
 ،»Sominex و»سومينكس ،»Nytol من عقاقري مثل »نايتول

و»يونيسوم Unisom« )قرص أزرق(، عىل كمية من مضاد 
الهستامني ترتاوح بني 25 و50 مليغراما، بينما يحتوي القرص من 

عقاقري منومة أخرى يتم رصفها دون وصفة طبية مثل »يونيسوم« 
عىل 25 مليغراما من مضاد هستامني هو دوكسيالمني ساكسينات 

antihistamine diphenhydramine. تعمل تلك العقاقري من 
خالل تثبيط مواد كيميائية محددة يف املخ مما قد يكون له تأثري 

مهدئ. وهي تعد آمنة بوجه عام، لكنها تتضمن يف الوقت ذاته بعض 
املخاطر. يقول الدكتور إيبشتاين: »رسعان ما يعتاد املرء رسيعاً 

عىل تأثريها مما يفقدها ذلك التأثري. ليس لدينا بيانات طويلة املدى 
عما يحدث إذا استخدمتها لفرتة زمنية طويلة. هناك احتمال أن 

يكون ملضادات الهستامني آثار جانبية عىل البالغني مثل االضطراب 
 والسقوط«.

* خطر آخر: تحتوي بعض العقاقري، التي تساعد عىل النوم 
ويتم رصفها من دون وصفة طبية، عىل مكونات أخرى، فعىل سبيل 

املثال يحتوي »تايلينول« عىل 25 مليغراما من الدايفينهيدرامني 
diphenhydramine إضافة إىل 500 مليغرام من األسيتامينوفني 

وهو مسكن لأللم. قد ال تدرك ذلك إذا ركزت عىل تأثري أي من تلك 
العقاقري املساعد عىل النوم.

مكمالت غذائية
 تزعم الكثري من أنواع املكمالت الغذائية أنها تساعدك عىل النوم، مثل:

* جذور الفالرييان )الناردين( Valerian root:  ُيقال إن جذور هذا 
النبات الطويل املزهر يساعد الناس عىل النوم ويهدئ القلق والتوتر. 

 وقد تم استخدامه ضمن األعشاب الطبية يف العصور القديمة بروما.
* البابونغ Chamomile: يعود استخدام تلك الزهرة إىل آالف السنوات، 

ويتم تناوله كأقراص أو عىل شكل مرشوب، حيث يتناول الكثريون كوبا 
من البابونغ وقت النوم. ويعد آمناً ويساعدك عىل الشعور بالنعاس، 

لكن البعض يتحسس من البابونغ خاصة الذين يعانون من حساسية 
.ragweed تجاه الدمسيسة 

* امليالتونني: يتم صناعة هذا املكمل يف املخترب، وليس مصدره نباتي. 
إنه نسخة صناعية من الهرمون الذي يفرزه الجسم ويساعد 

عىل تنظيم دورة النوم واالستيقاظ. مع ذلك يقول 
الدكتور إيبشتاين إنه ليس منوما. ويوضح قائال: 

»إنه يجعل الناس يشعرون بالنعاس قليال، 
لكن لديه أثر أكرب يف تغيري توقيت مرحلة 

 النوم«.
ينصح الدكتور إيبشتاين بتناول ما بني 

مليغرام واحد وثالثة مليغرامات من 
امليالتونني قبل موعد النوم بساعتني 

أو ثالث ساعات إذا كنت تحاول 
تنظيم دورة نومك التي اضطربت 

بسبب السفر بالطائرة أو نوبة ليلية 
يف وظيفة. كذلك يقول إنه من اآلمن 

تناول امليالتونني ملدة طويلة.

عقاقير طبية
العقاقري املنومة التي يتم رصفها بوصفة طبية عقاقري قوية وتستهدف 

عىل أجزاء أخرى من املخ. تستهدف فئة البنزوديازيبينات 
 ،)Ativan أتيفان( lorazepam مثل عقار لورازيبام Benzodiazepines

وتيمازيبام temazepam )ريستوريل Restoril( حمض غاما 
أمينوبيوترييك، وهو مادة كيميائية يفرزها املخ تقلل نشاط األعصاب، 
وتساعد عىل النوم. وقد يصبح تناول تلك العقاقري عادة ربما تتسبب 

يف الشعور بالنعاس خالل ساعات النهار، وقد يكون لها صلة باإلصابة 
 Nonbenzodiazepines بخرف الشيخوخة. أما فئة الال البنزوديازيبني

 eszopiclone وإيزوبيكلون ،)Ambien أمبني( zolpidem مثل زولبيديم
)لونيستا Lunesta(، فتستهدف حمض غاما أمينوبيوترييك، لكن 

الجسم يتخلص منها بشكل أرسع، ولها آثار جانبية أقل مما يسمح 
بتنظيم االستيقاظ، والعمل أثناء النهار يف اليوم التايل. مع ذلك تظل 

تزيد مخاطر امليش أثناء النوم، والشعور بالنعاس أثناء النهار مما قد 
يؤدي إىل السقوط واإلصابة. تستهدف الشاّدات مستقبلة امليالتونني 

 ramelteon مثل الراميلتيون Melatonin - receptor agonists
)روزيريم Rozerem( مستقبالت امليالتونني يف املخ، وهي ترتك الجسم 

رسيعاً وال ُيعتقد أن تناولها يصبح عادة. من املفرتض تناول تلك العقاقري 
عىل املدى القصري فقط وحسب إرشادات الطبيب. يقول إيبشتاين: 

»إنها تساعد يف عالج األرق، لكن العقاقري ليست سوى خيار واحد لعالج 
األرق. ويتسم العالج السلوكي، الذي يتضمن النظر يف عادات النوم 

الخاصة بك وطرق التفكري يف النوم والروتني اليومي، بفعالية مماثلة«.

محاذير االستخدام
* شكوك حول فعالية املكمالت الغذائية للنوم. رغم النظر إىل املكمالت 

الغذائية باعتبارها وسيلة تساعد الناس عىل النوم، ال نعلم فعلياً إذا ما 
كانت فّعالة حقاً أم ال. يقول إيبشتاين: »ال توجد بيانات عن املكمالت 

الغذائية من األعشاب توضح فعاليتها باستثناء جذور الفالرييان التي لها 
 بعض الفوائد القليلة«.

قد يكون للكثري من املكمالت الغذائية آثار جانبية قليلة مثل ألم الرأس، أو 
الدوار، أو الغثيان، وقد تزيد آثار الكحول، أو العقاقري التي يتناولها املرء 

مثل العقاقري املنومة األخرى. ربما يكون أكرب مبعث للقلق هو عدم تنظيم 
إدارة الغذاء والدواء األمريكية للمكمالت الغذائية، لذا ال توجد طريقة 

 ملعرفة ما إذا كان القرص يحتوي عىل ما يزعمه املصنّعون أم ال.
* ما ينبغي عليك فعله. إذا كنت تريد تناول عقار منوم 

دون وصفة طبية أو مكمل غذائي، ينبغي عليك 
التحدث مع الطبيب أو الصيديل للتأكد من 
عدم تفاعل ذلك العقار مع أي عقارات 

أخرى تتناولها. إذا كانت حالتك 
تتجاوز األرق العابر، فربما يكون قد 
حان الوقت لتعرف سبب املشكلة. 
يوضح دكتور إيبشتاين: »يمكن 

عالج أكرث مشكالت النوم دون 
أي عقاقري، لكن قد يحتاج األمر 

إىل إتباع عدة طرق. كثرياً ما 
يكون ملشكالت النوم الكثري من 

األسباب ال سبب واحد يمكن 
عالجه بتناول قرص«.

 
It’s 2 a.m. and you can’t sleep. Is it okay to take a nonprescription remedy? 
“They’re not meant for the long term, but it may be okay for an occasional night 
of problems with sleep,” says sleep expert Dr. Lawrence Epstein, an instructor in 
medicine at Harvard Medical School. 
But which option should you reach for? Drugstore shelves are lined with a dizzying 
array of products promising a good night’s sleep. They fall into two categories: 
nonprescription medications and dietary supplements. 
Nonprescription medications 
Sleep medications that are available over the counter use antihistamines as their main active 
ingredient. Nytol, Sominex, and Unisom (the blue capsule form), for example, contain 25 to 50 
milligrams (mg) of the antihistamine diphenhydramine per pill. 
Other over-the-counter sleep medications, such as Unisom SleepTabs, contain 25 mg per pill of 
an antihistamine called doxylamine succinate. 
These medications work by blocking certain brain chemicals, which can have a sedating effect. 
They are generally safe but come with some risks. “You tend to become tolerant of the effect 
relatively quickly, so they stop working for you. And we don’t have a lot of long-term data about 
what happens if you use them for long periods of time,” Dr. Epstein says. “And there is the poten-
tial that antihistamines may cause side effects in older adults, such as confusion and falls.” 
Another risk: some over-the-counter sleep aids contain other medications. For example, Tylenol PM 
contains not only 25 mg of diphenhydramine but also 500 mg of acetaminophen, a pain reliever. You 
might not be aware of that if you’re focused only on the sleep benefits of a medication. 
Dietary supplements 
Many kinds of supplements claim to help you sleep. For example: 
Valerian root. The root of this tall, flowering plant is said to help people fall asleep and to quell anxiety 
and stress. It has been used as a medicinal herb since the days of ancient Rome. 
Chamomile. Use of this flower, which looks like a daisy, also goes back thousands of years. It’s taken in 
pills as well as teas (many people drink a cup of chamomile tea at bedtime). It is considered mild and 
safe to help you become drowsy. But some people have an allergic reaction to chamomile (especially 
those who are allergic to ragweed). 
Melatonin. This supplement comes from a lab, not a plant. It’s a synthetic version of the human 
hormone that helps regulate your sleep-wake cycle. But Dr. Epstein says it’s not a sleep medication. “It 
makes people a little sleepy, but it has a much greater effect in shifting the timing of the sleep phase,” 
he explains. 
Dr. Epstein advises taking one to three mg of melatonin two to three hours before bedtime, if you’re 
trying to better align your sleep cycle because of jet lag or a night-shift job. He says you can take 
melatonin safely for the long term. 
A word about prescription sleep aids 
Prescription sleep medications are powerful drugs that work on different parts of the brain. 
Benzodiazepines like lorazepam (Ativan) and temazepam (Restoril) target gamma-aminobutyric acid 
(GABA), a brain chemical that reduces nerve activity and promotes sleep. These medications can be 
habit forming, may cause daytime sleepiness, and may be associated with dementia. 
Nonbenzodiazepines — such as zolpidem (Ambien) and eszopiclone (Lunesta) — also work on GABA, 
but they leave the body faster and have fewer side effects, allowing for regular waking and daytime 
functioning the next day. However, they still increase the risk for sleepwalking and daytime sleepiness, 
which can lead to falls and injury. 
Melatonin-receptor agonists such as ramelteon (Rozerem) target melatonin receptors in the brain. 
They leave the body quickly and are not thought to be habit forming. 
These medications are meant for short-term use only, under the direction of your doctor. “They’re 
most helpful for the treatment of insomnia. But medications are just one option to treat insomnia. 
Behavioral therapy, which involves looking at your sleep habits and ways you think about sleep and 
routines, is equally effective,” says sleep expert Dr. Lawrence Epstein, an instructor in medicine at 
Harvard Medical School. 
A word of caution 
Even though supplements are widely taken to help people sleep, we don’t actually know if they work. 
“There are essentially no data on any of the herbal supplements that show effectiveness, except for a 
minor beneficial effect of valerian root,” Dr. Epstein says. 
Many supplements can have minor side effects, such as headache, dizziness, or nausea. Or they may 
increase the effect of alcohol or other drugs you’re taking, such as other sleep medications. 
Perhaps the biggest concern is that the FDA doesn’t regulate supplements, so there’s no way to know 
if a pill contains what its manufacturer claims. 
What you should do 
If you want to take an over-the-counter sleep drug or a dietary supplement, speak with your doctor or 
pharmacist to make sure it won’t interact with any medications you’re taking. 
If you’re having more than an occasional night of sleeplessness, it may be time to figure out what’s 
causing the trouble. 
“Most sleep problems can be corrected without medication,” Dr. Epstein says. “But it may take many 
approaches. Sleep problems are often caused by many things, not just one thing that can be fixed 
with a pill.” 
(Harvard Health Letter) 

العقاقير المساعدة على النوم 

هــل هي آمنـة
إذا كنت تتناول عقاقري أو مكمالت غذائية دون وصفة طبية لتساعدك عى النوم، فينبغي عليك االنتباه إىل محاذير 

تناولها. إنها الثانية صباحاً وال تستطيع النوم، هل من املناسب تناول عالج دون وصفة طبية؟ يقول الدكتور 
لورانس إيبشتاين، خبري النوم واملدرس يف كلية الطب بجامعة هارفارد: »ال ينبغي تناول تلك العقاقري ملدة طويلة، 
لكن ربما ال تكون هناك مشكلة إن تناولتها إذا مررت بليلة تعاني فيها من صعوبة يف النوم«. مع ذلك، ما هو الخيار 

الذي ينبغي عليك البحث عنه؟ تمتلئ رفوف الصيدليات بمجموعة تدير الرؤوس، وتحري العقول من املنتجات التي 
تزعم أنها تقدم لك نوماً هادئاً. وهناك نوعان من تلك العقاقري: عقاقري دون وصفة طبية، ومكمالت غذائية.

Are Drugstore Sleep 
Aids Safe? 
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    Health Medical صحة وطب

Dr . Ali Nasser , MDالدكتور / علي ناصر
Internal Medicine . Board Certified الهيئــة  وعضــو  ســتيت   ويــن  جامعــة  مــن  الباطنيــة  باالمــراض  متخصــص 

الطبيــة بمستشــفى اوكــوود وخبــرة فــي الجراحــة العامــة وأمــراض األطفــال

نقبل جميع أنواع التأمين الطبي

توفر لقاحات وفحوصات المدارسمتوفرة طبيبة نساء

نعالج السكري وضغط الدم وأمراض القلب والكوليسترول والكلى األزمة والتهابات الحلق والرئة والبروستات وأمراض المعدة وجميع األمراض الداخلية

Experined In General  & Pediatric Surgery Staff Member At Oakwood Hospital & Detroit Medical

ALLYSON HALLAHAN , NP-C * SARA H. SALEH, PA-C

Monday - Saturday 15120 Michigan Ave. Dearborn , MI  48126 (313)-843 - 8300

نعلم جميعاً مدى أهمية البرص للحفاظ عى االستقالل، واالستمتاع 
بمباهج ومتع الحياة مثل مشهد الغروب الخالب، أو االبتسامة الثمينة 

لحفيد، لكن تقدير ذلك األمر ال يكفي للحفاظ عى سالمة برصك، فمع 
التقدم يف العمر تزداد احتماالت فقدان البرص ومشكالته بما يف ذلك املياه 

البيضاء، وأمراض العيون الناتجة عن داء السكري، واملياه الزرقاء، 
والتنكس البقعي املرتبط بالسن، وجفاف العني.

حماية البصر
من شأن اتباع العادات الصحية التالية أن يزيد احتماالت نجاحك يف حماية برصك، 

 واستقاللك، وكذلك رؤيتك األشياء التي تجعل الحياة جميلة.
1 - إجراء فحوص دورية للعني: يقول الدكتور ماثيو غارديرن، طبيب العيون 

لدى »مستشفى ماساتشوستس للعيون واألذن« التابع لجامعة هارفارد: »يمكن أن 
يكشف إجراء فحص شامل للعني عن حاالت قد ال تكون عىل 

علم بها، حيث ال تظهر أعراض لكثري من تلك املشكالت«. 
حتى إن لم تكن تعاني من مشكلة يف العني، يويص 

كثري من أطباء العيون بإجراء فحص عني شامل 
كل عامني قبل عمر السبعني وسنوياً منذ بلوغ 

السبعني. وترى »فرقة الخدمات الوقائية 
األمريكية« أن األدلة الخاصة بهذه التوصية 

»غري كافية« لدعم ذلك النهج. وسيكون عليك 
إجراء مزيد من الفحوص إذا كانت لديك 

 مشكالت يف العني.
2 - التحكم يف الحاالت املرضية ذات 

الصلة: قد تؤثر املشكالت الصحية املزمنة 
سلباً عىل برصك. عىل سبيل املثال؛ قد يصاب 
مرىض السكري، الذين ال يسيطرون جيداً عىل 

مرضهم، باعتالل الشبكية، ومن أعراضها نزف وتورم 
يف الشبكية، وهي الجزء الذي يلتقط الضوء ويرسله 

إىل املخ غرب العصب البرصي. يحدث ذلك النزف 
من أوعية دموية غري طبيعية، وقد يؤدي بدوره إىل 

حدوث ندوب يف النسيج تتسبب يف انفصال الشبكية 
واإلصابة بالعمى، كما يحذر الدكتور غارديرن. ويضيف 

قائال: »يساعد خفض مستوى السكر يف الدم يف عدم تفاقم حالة اعتالل 

 الشبكية«.
ويتعرض األشخاص، الذين يعانون 

من ارتفاع ضغط الدم، لخطر اإلصابة 
بمرض اعتالل الشبكية أيضاً. لذا تساعد 

السيطرة عىل ضغط الدم يف الوقاية من 
النزف والتورم داخل العينني.

نمط حياة صحي
3 - تناول غذاء صحي: يساعد تناول 

األطعمة املفيدة لقلبك ولألوعية الدموية يف 
حماية عينيك أيضاً. لذا اتبع نظاما غذائيا 

يتضمن أقل قدر من الدهون املشبعة وامللح، 
إىل جانب تناول كمية معتدلة من الربوتينات 

قليلة الدهون مثل املكرسات والبذور والبقول، مع 
اإلكثار من تناول الخرضاوات الطازجة، والفواكه، والحبوب الكاملة. 

يقول الدكتور غارديرن إن األطعمة الغنية بمضادات األكسدة، مثل 
الخرضاوات ذات األوراق الخرضاء الداكنة، والفراولة، والتوت، والجوز، 

قد تساعد يف الحد من احتماالت اإلصابة باملياه البيضاء )إعتام 
عدسة العني(، والتنكس البقعي املرتبط بالعمر، الذي يؤدي إىل 

فقدان البرص يف البقعة، وهو جزء يف العني يسيطر عىل الرؤية 
املركزية. بالنسبة إىل األشخاص الذين يمرون باملرحلة املتوسطة 

من ذلك املرض، يحد تناول مضادات األكسدة والزنك معاً عىل 
 هيئة مكمالت غذائية للعني، من خطر تفاقم املرض.

4 - اإلقالع عن التدخني: يقول الدكتور غارديرن: »يأتي التدخني، 
بعد الوراثة، باعتباره املسبب األول لإلصابة بالتنكس البقعي. 
ويرتبط التدخني بتدهور حالة املياه البيضاء، وننصح 

 الجميع باإلقالع عن التدخني«.
5 - استخدام قطرات العني: 

يمكن الستخدام الدموع 
الصناعية تخفيف الشعور 

بجفاف العني. يقول الدكتور 
غارديرن: »سوف تجعلك القطرة 

ترى أفضل إذا كانت عيناك 

شديدة الجفاف، ألن جفاف سطح العني يجعل األشياء تبدو ضبابية 
مشوشة«. مع ذلك، ينبغي االنتباه ألن القطرات التي تعالج االحمرار 

سوف تجعل العني أقل احمراراً، لكنها قد تزيد حالتها سوءاً عىل 
املدى الطويل بسبب التأثري العكيس الذي يحدث عندما يزول تأثريها 
كما يوضح الدكتور غارديرن. ويويص الدكتور غارديرن باستخدام الدموع 

الصناعية الخالية من املواد الحافظة عند الحاجة، أو الدموع الصناعية 
 التي تحتوي عىل مواد حافظة 6 مرات يومياً عىل أقىص تقدير.

6 - نظارات لحماية العني: هناك نوعان من النظارات 
التي تحمي العني، األول النظارات 

الشمسية التي ترشح أشعة الشمس 
فوق البنفسجية، والتي يزيد التعرض لها 

من احتماالت اإلصابة باملياه البيضاء، 
ورسطان الجفون. لذا احرص عىل ارتداء 

النظارات الشمسية القادرة عىل الحماية 
 من األشعة فوق البنفسجية.

النظارات الواقية وهي التي تقي من أما النوع الثاني فهو 
اإلصابات عند العمل يف املنزل. يوضح الدكتور غارديرن قائال: »يتجاهل أكرث الناس 

هذا الخطر، لكننا كثرياً ما نرى أشخاصا يعانون من خدش القرنية بسبب أعمال 
البستنة، أو العمل يف الخارج، أو الحفر، وهو ما قد يتسبب يف تطاير قطع من املعدن 

 ودخولها إىل العني، ويمكن للنظارات الواقية الحماية من كل تلك اإلصابات«.

طرق صحية 
لتحسين البصر

فحص العين الدوري وتناول

 الغذاء الصحي يساعدان في حمايته

يساعد اتباع نظام غذائي غني باألطعمة المضادة 

لألكسدة، وارتداء نظارة واقية، والتحكم في 

الحاالت المرضية، في حماية بصرك.
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ALTERNATIVE MEDICINE
الطـب البديــل

الفوائد الصحية واالستعماالت 
الطبية للكزبرة
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بإشراف خبير األعشاب: جمال عرقوب

تتمتع الكزبرة بالعديد من الفوائد الصحية للبرشة، والشعر، والصحة العامة. فهي 
تساعد عىل تحسني عملية الهضم، كما أنها عالج طبيعي فعال الضطرابات املسالك 
البولية. باإلضافة إىل ذلك، فإن الكزبرة مفيدة لعالج الحساسية وااللتهابات الناتجة 

عن العدوى البكتريية والفطرية.
وعادًة ما تستعمل أوراق وبذور الكزبرة لألغراض العالجية. كما تستخدم أيضا كمنكه 

للطعام، حيث تساعد عىل الوقاية من التسمم الغذائي. وعالوة عىل ذلك، فتضيف 
الكزبرة نكهة مميزة لوصفات الطبخ املختلفة.

القدرات الشفائية للكزبرة
الكزبرة طاردة للغازات، منبهة، مطهرة، مسكنة، مضادة للبكترييا وامليكروبات، مضادة 

لاللتهابات، مدرة للبول،  كما تعمل عىل زيادة الرغبة الجنسية. فهي تحتوي عىل 
بعض املركبات كالسينول وحمض اللينوليك للتخفيف من أعراض التهاب املفاصل 

والروماتيزم.
كما أن الكزبرة غنية بحمض االولييك، حمض اللينوليك، حمض البامليتيك، وحمض 

السترييك وحمض األسكوربيك وغريها من األحماض األساسية. مما يعزز فوائد 
الكزبرة الصحية لتخفيض الكوليسرتول الضار يف الدم، ومن ثم تجنب أمراض القلب 

واألوعية الدموية.
وفضال عن ذلك، فتعمل الكزبرة عىل تعزيز وظائف الكبد، والغدد الصماء، كما يساعد 
عىل خفض مستويات السكر يف الدم. أيضا، تساعد الكزبرة عىل عالج بعض املشكالت 

الصحية كعرس الهضم، اإلسهال، غازات املعدة واالنتفاخات. كما أنها تحفز إفراز 

اإلنزيمات 
والعصارة 
الهضمية. 
كما تعترب 

جيدة لتحسني 
الشهية.

باإلضافة إىل ذلك، 
فإن الكزبرة فّعالة جدا 

للتخلص من االحمرار، 
حكة الجلد، وااللتهابات. كما 

تساعد الكزبرة أيضا عىل التخلص 
من رائحة الفم الكريهة وعالج قرح الفم 

نتيجة لتمتعها بالخصائص املطهرة والرائحة 
املميزة.

وإىل جانب ذلك، فتعمل الكزبرة عىل تقوية الجهاز املناعي 
وتساعد عىل تنقية السموم من الجسم، وتعترب عالج عشبي فعال ضد البكترييا 

الضارة كالساملونيال.
كما تعترب الكزبرة أيضا من أفضل األطعمة التي تساعد عىل زيادة لنب الثدي خالل 
 ،A فرتة الرضاعة. وتحتوي الكزبرة أيضا عىل العديد من العنارص الغذائية كفيتامني

فيتامني B املركب، فيتامني C، البوتاسيوم، الفسفور، الكالسيوم، النحاس، الزنك، 
املاغنسيوم، واأللياف الغذائية. كما أنها غنية بالعديد من مضادات األكسدة.

االستعماالت الطبية للكزبرة
1 - لعالج عر الهضم

تناول مرشوب الكزبرة املحرض من إضافة ملعقة صغرية من مسحوق بذور الكزبرة 
لكوب من املاء املغيل من أفضل وأبسط العالجات املنزلية لعرس الهضم.

2 - للتخلص من االم الروماتيزم والتورمات
يتم تناول كوب من مرشوب الكزبرة بانتظام. ولتحضريه، تضاف ملعقة صغرية من 

بذور الكزبرة لكوب من املاء املغىل، ويغطى ويرتك ملدة 5 دقائق.
3 - لعالج السعال

يتم تناول خليط من ماء الورد وعصري أوراق الكزبرة.
4 - لخفض مستويات الكوليسرتول يف الدم

يتم إضافة 2 ملعقة صغرية من مسحوق بذور الكزبرة لكوب من املاء املغىل، ويتم 
تناوله يوميا.

5 - لوقف نزيف األنف
يتم طحن حوايل 20 جرام من أوراق الكزبرة مع القليل من الكافور، ثم يستخدم 

الخليط الناتج كنقاط لألنف. ويمكن استعمال عصري أوراق الكزبرة الطازجة فقط يف 

حالة 
عدم توافر الكافور.

6 - لعالج قرح الفم
يمكن االستفادة من الكزبرة كغرغرة لعالج قرح الفم. كما يمكن استخدام أوراق 

الكزبرة لتحضري معجون أسنان منزيل.
7 - لعالج التهابات العينني وتورمها واحمرارها

يغىل كوب من املاء ثم تضاف ملعقة صغرية من بذور الكزبرة، ثم ترتك وتغطى ملدة 
20-15 دقيقة. ثم تربد، وتصفى، ويستخدم السائل الناتج لغسل العينني.

8 - للتخلص من رائحة الفم الكريهة
مضغ أوراق الكزبرة الطازجة مفيد للتخلص من رائحة الفم الكريهة، وخاصة الناتجة 

عن األدوية.
9 - للتخلص من التهابات الجلد

تطحن بعض أوراق الكزبرة الطازجة مع القليل من املاء، حتى تتكون عجينة خفيفة. 
ثم تستخدم تلك العجينة عىل الجلد للتخلص من التهابات الجلد. كما يمكن إضافة 

القليل من العسل.
10 - لعالج غزارة الطمث

تساعد أوراق الكزبرة عىل عالج غزارة الطمث نتيجة خواصه التي تساعد عىل توازن 
الهرمونات يف الجسم.

11 - للتخلص من البثور والرؤوس السوداء
يستعمل خليط من ملعقة صغرية من عصري الكزبرة مع القليل من مسحوق الكركم.

محمصة ديربون
DEARBORN ROASTERY

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

شوكوالة سويسوية وهادايا لجميع المناسبات مكسرات وبزورات ومخلوطة 
طازجة - تمز ورطب كالفورنيا مدجول - عسل طبيعي - زيوت وآعشاب 

طبيعية - مستحضرات تجميل طبيعية

Fresh Arabic & American Coffee- 
Fresh Spices & Seasonings

Swiss Chocolate & Gifts For All Occasions - 
Nuts & Mixed Nuts - Organic Honey Callfornia 

Medjool Dates & Ruttab Ntural Herbs & 
Essential Oils - Ntural Beauty Supplies

(313) 584-7700
www.dearornroastery.com

(313) 584-7700
www.dearornroastery.com

Always Fresh... Wake - Up To It !



KIDS أطفال

Bully-Proof Your Child: 
How to Deal With 
Bullies
By Stacey Colino

Not long ago, the idea that a preschooler could be a bully 
seemed crazy to me. But my outlook changed when my son 
Nicky was 4. A bruiser of a boy in his class would chase girls 
around the classroom and pinch them for fun. He frequently 
punched and smacked kids, and I once saw him kick a child 
who was playing with a wagon he wanted. The teachers spent 
a lot of time reprimanding this boy and explaining what “okay” 
behavior was, but his menacing acts continued and Nicky 
learned to steer clear of him.

RELATED: What to Do When YOUR Kid is 
the Bully
That was just the beginning. In kindergar-
ten, Nicky encountered a handful of kids 
who bothered everyone during recess. 
Last winter, a classmate told a girl he 
wanted to cut off her hair with a knife. 
The vice principal set up meetings with 
each class during which the teachers 
explained that every child has the right to 
feel safe at school.

RELATED: How to Deal with Bullies
These examples may sound extreme, but they 
aren’t. Bullying, the act of willfully causing harm to 
others through verbal harassment (teasing and name-call-
ing), physical assault (hitting, kicking, and biting), or social 
exclusion (intentionally rejecting a child from a group), used to 
be something parents didn’t need to worry about until their 

child was a tween. Now it has trickled down to the 
youngest students. In fact, some research shows 

that tormenting has become even more 
common among 2- to 6-year-olds 

than among tweens and teens. 
“Young kids are mimicking the 

aggressive behavior they 
see on TV shows, in video 
games, and from older 
siblings,” explains Susan 

Swearer, Ph.D., coauthor 
of Bullying Prevention & 
Intervention.

To read the rest of this 
article go to: www.
parents.com

حتى أنني شاهدته يوًما يقوم برضب طفل صغري 
يلعب بعربة كان يريدها لنفسه، وحاول املعلمون 

تكرارًا مساعدته ورشح السلوك الجيد له، لكنه 
استمر فيما يفعله، وتعلم “نيكي” االبتعاد عنه 

لتجنب مشاكله.
كانت هذه مجرد البداية يف روضة األطفال، فقد 

أخربني نيكي عن مجموعة من األطفال يقضون 
الوقت يف مضايقة زمالئهم أثناء الفسحة، وأحد 

األطفال أخرب زميلته ذات يوًما أنه يرغب يف قص 
شعرها بسكني!

وربما دفع هذا نائب املدير لعقد اجتماع مع 
ُمعلمي الفصول إلخبارهم بأن لكل طفل الحق يف 

الشعور باألمان يف املدرسة.
قد تبدو هذه األمثلة متطرفة يف نظر بعض الناس، 

لكنها ليست كذلك، فالتنمر، هذا الفعل املتعمد 
إليذاء اآلخرين الذي يأتينا يف أشكال كثرية 

سواء من خالل اللفظ )النداء املستمر لالسم 
أو السخرية( أو االستبعاد االجتماعي )نبذ 

مجموعة من األطفال لطفل يرغب يف االنضمام 
لهم(، أو الجسدي )الرضب، والركل، والعض(، 
اعتاد أن يكون مصدر قلق لدى اآلباء واألمهات 

عندما يدخل طفلهم يف مرحلة املراهقة، لكنه اآلن 
انتقل إىل املراحل األصغر سنًا. 

يف الحقيقة هناك بعض األبحاث التي تشري إىل أن 
التنمر أصبح أكرث شيوًعا بني األطفال

 يف املرحلة العمرية من ٢ – ٦ سنوات مقارنة 
بالفئات العمرية األكرب سنًا. 

تفرس سوزان سويرير، املشاركة يف تأليف كتاب 
)التنمر: منعه والوقاية منه( هذا األمر فتقول:

“يقلد الصغار السلوك العدواني الذي يرونه يف 
الربامج التلفزيونية، وألعاب الفيديو، واألقارب 

األكرب سنًا”.

 وباء وطني
بشكل عام أصبح التنمر يف 

املدارس وباًء وطنيًّا، فقد 
وجدت دراسة نرُشت يف 
مجلة الصحة املدرسية 

أن ١٩% من طالب 
املرحلة االبتدائية 

يف املدارس 
األمريكية 

يتعرضون للتنمر، ويف كل يوم يجلس ١٦٠٠٠٠ 
طالب يف منزلهم رافضني الذهاب للمدرسة خوفًا 
من تعرضهم للتنمر، وفقًا ملسح أجرته الجمعية 

الوطنية للتعليم، وهي مجموعة منارصة للتوعية 
العامة.

يقول الدكتور دايفيد فاسلر، مستشار األهايل يف 
الطب النفيس يف جامعة فريمونت يف برلنغتون:

“إن التعرض للتنمر يمكن أن يسبب عواقب 
وخيمة بالنسبة للطفل، ويؤدي إىل ضعف 

األداء املدريس، وتدني احرتام الذات، 
والقلق، وحتى االكتئاب“.

وكشفت األبحاث املنشورة يف أرشيف الطب 
النفيس العام، أن األطفال الذين يتعرضون للتنمر 

يف سن الثامنة كانوا أكرث عرضة للمشاكل النفسية 
مثل املراهقني والبالغني.

وعالوة عىل ذلك وجدت دراسة أجرتها كلية الطب 
بجامعة واشنطن أن أطفال املدارس االبتدائية 

الذين يقعون ضحايا للتنمر، هم أكرث عرضة 
بنسبة 80 يف املائة للشعور بالحزن يف معظم 

األيام.
أصبح التنمر يشكل تهديًدا خطريًا لصحة 
األطفال، حيث أدى إىل إصدار األكاديمية 

األمريكية لطب األطفال أول بيان رسمي للسياسة 
حول هذا املوضوع يف العام املايض. وتشجع 

األطباء عىل زيادة الوعي يف مدارسهم املحلية 
وتوفري الفحص واالستشارة لألطفال الضحايا 

وأرسهم.

كيف ينشأ التنمر؟
هناك خط رفيع بني األفعال األنانية والطائشة 

والتنمر القائم عىل التسلط الحقيقي بني األطفال، 
ويتفق معظم الخرباء عىل أن الطفل يعرب 

بوابة التنمر عندما تصبح 
أفعاله متعمدة 

واعتيادية.
ملاذا 

يختار بعض األطفال اإليذاء الجسدي أو 
العاطفي تجاه اآلخرين؟

يقول الدكتور ميشيل نيلسون املشارك يف تأليف 
كتاب “ابق هادًئا: أنشطة إدارة الغضب” الذي 

صمم ملساعدة االستشاريني الذين يعملون مع 
األطفال العدوانيني:

“يميل املتنمرون إىل فقدان الثقة 
بالنفس، و يفتقرون إىل 

التعاطف، باإلضافة إىل أن 
لديهم حاجة للسيطرة 

عىل اآلخرين”.
ال يزال األطفال 

يف مرحلة ما قبل 
املدرسة يختربون 

املهارات االجتماعية 
األساسية الكتشاف 
كيفية السيطرة عىل 
عواطفهم، لذلك فإن 
ترصفاتهم الحاسمة 

بشكل مفرط قد تكون 
طريقة الختبار الحدود 
وإىل أي مدى يمكن أن 

تكون مقبولة.
يقول الدكتور سويرر أن املضايقة 

واالستيالء هما جزء من تطور كل طفل 
صغري، ففي هذا السن يترصف الطفل بشكل أقل 
عمًدا، وهو أكرث عرضة ملضايقة األطفال حوله يف 

الوقت الراهن.
تدفعنا الدكتورة إليزابيث ك. إنجالندر، مديرة 

مركز “الحد من العدوان” يف ماساتشوستس يف 
جامعة والية بريدجووتر  إىل مالحظة أن األطفال 

يتعرفون عىل مفهوم القوة االجتماعية بني أقرانهم 
عندما يبدأ األطفال العدوانيون باستهداف 

اآلخرين الذين يرونهم ضعفاء – سواء كان سبب 
هذه الرؤية هو كون األطفال اآلخرين خجولني أو 

حساسني أو صغريين أو ببساطة مختلفني.
البقية العدد القادم

دليلك لحماية طفلك من التنمر
 “لم يعد التنمر سلوكًا مقترًصا عى طالب املرحلة املتوسطة وحسب، بل انتقل كذلك لطالب املراحل األصغر، لذلك 

تعلم معنا كيف تتعامل معه وتحمي طفلك من هذا السلوك”.
منذ وقت ليس بالبعيد، كانت فكرة وجود طفل متنمر يف الصفوف التمهيدية أمرًا جنونيًّا وغري واقعي، حتى 

تغريت فكرتي عندما شاهدت هذا الطفل زميل ابني “نيكي“ ذو األربع سنوات يف الفصل الذي يستمتع بقرص 
زميالته ومطاردة زمالئه ورضبهم طوال الوقت.

Mean 
kids aren’t just 

a middle-school prob-
lem. The trouble has trick-
led to the youngest grades. 
Learn how to spot it—

and how to protect 
your child.
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TRAVEL & TOURISM
سياحة و سفر

ـــن  ـــث ع ـــاف إىل البح ـــواطئ لالصطي ـــل الش ـــن أجم ـــث ع ـــن البح ـــن م ـــة الكثريي ـــري وجه ـــي غ ـــم الصيف ـــاء املوس وجهـــات ســـياحية مناســـبة للموســـم الشـــتوي انقض
ـــل  ـــات دلي ـــب كتيب ـــاول إىل جان ـــك تح ـــتاء، لذل ـــل الش ـــم إىل فص ـــق يف العال ـــض املناط ـــف ببع ـــل الخري ـــن فص ـــد م ــة املمت ــم ملحـ ــف تقديـ ــع وصحـ ــدة مواقـ ــفر عـ السـ

عن أهم الوجهات السياحية املناسبة لربودة الطقس.
ـــازة  ـــذ إج ـــني يف أخ ـــاعدة الراغب ـــد مس ـــم جدي ـــة كل موس ـــع بداي ـــة م ـــع اإللكرتوني ـــن املواق ـــد م ـــاول العدي ـــدن – تح ـــاد لن ـــى إيج ـــم، ع ـــن بلدانه ـــدا ع ـــا بعي وتمضيته
مـــريور األماكـــن املناســـبة وفـــق مـــا يتمـــاىش مـــع كل فصـــل. وبدخـــول فصـــل الخريـــف وتغـــري الطقـــس نحـــو الـــربودة  صحيفـــة  أوردت  األمطـــار  ونـــزول 
ـــوالت  ـــا بج ـــم فيه ـــائح وينع ـــا الس ـــن أن يزوره ـــياحية يمك ـــات س ـــت وجه ـــم س ـــة تض ـــة متنوع ـــة مجموع ــرض الربيطاني ــياحي دون التعـ ــذب السـ ــق الجـ يف مناطـ

للربد القارس وتتناسب خصوصا مع الشتاء.

دبي: ذكرت الصحفية أن من بني هذه الوجهات السياحية إمارة دبي، 
مشرية إىل أنها تتمتع خالل أشهر الشتاء بدرجات حرارة تصل إىل 26 

درجة مئوية، مما يجعلها مثالية إذا كان املسافر يخطط لقضاء املزيد من 
الوقت عىل الشاطئ أو االسرتخاء بجانب مسبح الفندق، باإلضافة إىل 

أن دبي تعج بالكثري من الخصائص السياحية التي توفر لزائريها فرصة 
القيام بجوالت متنوعة بني املنتزهات الرتفيهية ومراكز التسوق واملعالم 

السياحية.
وتعول دبي عىل خطة لتنشيط السياحة الداخلية قائمة عىل تنويع 
عنارص الجذب ما بني التاريخية واملعارصة فيها، وهي معروفة بأنها 

عاصمة التسوق يف الرشق األوسط. كما أنها تمتلك أفخم الفنادق 
واملنتجعات عىل مستوى الرشق األوسط، باإلضافة إىل الكثري من مناطق 

الجذب ذات الشهرة العاملية.
ويعترب برج خليفة أحد أبرز املعالم السياحية التي يقصدها الزوار من 

مختلف مناطق الدولة إىل اآلن، حيث يعترب أسطورة هندسية رائعة نظرا 
إىل أنه أطول تصميم من صنع اإلنسان يف العالم.

كما أن الحدائق املائية يف دبي أنعشت السياحة الداخلية وأضحت من 
عوامل الجذب التي تتميز بها اإلمارة، إذ أن النشاطات التي تتوفر فيها 

ال تستقطب سكان اإلمارة فحسب، بل أيضا اآلالف من الزوار من مختلف 
مناطق الدولة، ومن أبرز هذه الحدائق مدينة “أكوافنترش” املائية 

وحديقة األلعاب املائية “وايلد وادي”، إضافة إىل حديقة 
األلعاب املائية ليغو الند.

تايالند: وكانت تايالند ثاني بلد تشري الصحيفة 
إىل أنه من مناطق الجذب خالل أشهر الربد 

التي تنطلق عادة من 
املوسم الخريفي لتمد 

حتى املوسم الشتوي، 
مشرية إىل أن أفضل 
وقت لزيارة تايالند 
بني شهري نوفمرب 

ويناير، فغالبا ما 
يتوجه السياح إىل 

هذا البلد شتاء، 
حيث تتوقف الرياح 

املوسمية ويعود الطقس الجاف املمتع.
وتكون األماكن الجبلية واملرتفعة أكرث برودة ال سيما يف الليل، بينما بقية 

األماكن تكون فيها درجات الحرارة معتدلة وال تشهد هبوطا، وينصح 
بأن يتزود السائح بسرتة خفيفة أثناء الجوالت الصباحية.

وتضم تايالند الكثري من املعالم السياحية ومناطق 
الجذب السياحي ابتداء من العاصمة بانكوك 

ومعابدها الكثرية وأسواقها العائمة، وأطعمتها 
املميزة، وانتهاء بشواطئها الساحرة، إىل 

الكرنفاالت املميزة جانب 
للموسم الخريفي.
جزر الكناري: ال 
يمكن أن يفوت 

السياح أيضا زيارة 
جزر 

الكناري، فدرجات الحرارة فيها ال تتجاوز خالل فصل 
الشتاء الـ20 درجة مئوية، مما يجعل الظروف مناسبة 

الستكشاف الشواطئ، واملناطق الطبيعية الساحرة، فهي 
واحدة من أهم الوجهات يف أوروبا خالل فصل الشتاء.

ويمكن للسائح اكتشاف حديقة الربكان املذهلة يف جزيرة 
النزاروت اإلسبانية )أقىص الرشق من جزر الكناري(، 

وتذوق املأكوالت البحرية املذهلة يف ترنيفي )كربى جزر 
الكناري(، أو الذهاب يف نزهة عىل طول شواطئ غران 

كناريا، باإلضافة إىل أن لوس كريستيانوس وباليا دي الس 
يقدمان أفضل فرصة لالستمتاع بإطاللة جذابة خالل 

موسم الشتاء، فهناك النباتات االستوائية والزهور وأشجار 
النخيل، مما يجعل السائح يشعر وكأنه يف الجنة.

الرأس األخرض: ويجد السائح أيضا عىل القائمة الرأس 
األخرض )كاب فريدي( غرب أفريقيا، تشتهر بتقديم عطلة 

مريحة ال مثيل لها، فمع وجود 10 جزر الستكشافها، ال 
تزال هناك فرصة كبرية للمغامرة، وإذا كان السائح يرغب 
يف زيارة بقعة واحدة فقط، ال بد من أن تكون جزيرة 
سال الجميلة، بشوائطها الرملية البيضاء، ومياهها 

البلورية.
ويمكن للسياح القيام بالعديد من النشاطات الفريدة، 

بدءا من اإلبحار وممارسة الصيد إىل ركوب األمواج 
والجيتسكي وغريهما من الرياضات املائية، وهي 
نشاطات باإلمكان ممارستها يف أغلب الجزر، أما 

إذا كان الزائر من محبي رياضة التجديف فيمكنه 
زيارة جزيرة انتاغو، وملمارسة امليش ملسافات طويلة 
وتسلق الجبال فُينصح بزيارة جزيرة فوغو لتوفرها 

عىل مسارات هائلة، إىل جانب بركان بيكو 
دو فوغو الذي يعترب من أعظم 

التجارب السياحية يف جزر 
الرأس األخرض. وتشتمل 
جزر الرأس األخرض عىل 

أنواع رائعة 
من املأكوالت 

دبي تستقطب زائريها لالستمتاع بالسباحة شتاء عبر طقس معتدل وحدائق مائية

وجهـات عالميـة تراهـن عـلى 
السياحـة الشتويـة
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Written By Saad Guerraoui

Tetouan, which is built against a Rif mountain landscape, is 
a quiet and peaceful city in the winter but becomes one of 
the busiest tourist destinations in the summer.
TETOUAN - Called the “white dove,” the northern Moroccan city 
of Tetouan has seen an outstanding transformation in the last 
eight years since Moroccan King Mohammed VI’s nomination of 
Mohamed El Yaakoubi as governor of Tetouan province.
Many areas across the city have been turned into lush greenery 
with abundant grassy spaces for residents to enjoy.
Tetouan, which is built against a Rif mountain landscape, is a quiet 
and peaceful city in the winter but becomes one of the busiest 
tourist destinations in the summer because the province harbours 
some of Morocco’s most beautiful beaches and seaside resorts. 
It is no wonder why the king chooses the region as his summer 
residence almost every year.
For those looking for the sun and fun, there are several public and 
private sandy beaches in Tetouan province to enjoy. Among the 
most famous are Cabo Negro and Martil. These two fast-expanding 
resorts are packed with holidaymakers in the summer thanks to 
their wide shoreline, cafes, restaurants and hotels.
At night holidaymakers queue up for seats at coffee shops’ terraces 
opposite Martil corniche’s high street to enjoy the cool breeze off 
the Mediterranean while others choose occasional dips into the 
sea to cool them.
The northern coastal town of M’diq, which is 10km from Tetouan, 
is another highly sought holiday destination thanks to its improving 
infrastructure and cheap rent compared to other seaside resorts.
During the day, M’diq’s beaches are teeming with beachgoers 
soaking up the sun.
Eating fish is a must in M’diq and there are plenty of restaurants 
serving fresh seafood at decent prices. A plate of mixed seafood a 
la plancha (grilled) costs $7.40 on average. For a stunning view of 
the bay, indulge in the wide menu of fresh seafood at Olas restau-
rant at Lala Nuzha-Corniche Avenue.
=A festive atmosphere overwhelms M’diq at night with live music 
on the packed corniche that can be heard kilometres away.
The M’diq marina, which was completely modernised a few years 
ago, has raised the town’s infrastructure standards thanks to its 
harbour and commercial shops that added glamour to the area.
A stone’s throw from the marina is the renovated fishing port 
where waiters at a string of restaurants try to draw in customers. 
A plate of freshly grilled sardines (16 small sardines for $1.60) is 
among the most famous dishes.
The northern region is known for its bocadillo, a Spanish sandwich 
that includes vegetables and tuna, seafood, chicken or red meat. 
For as little as $2.50 visitors can enjoy a big “special” sandwich 
with French fries at the busy El Kassri sandwich bar in M’diq that 
will definitely satisfy anyone’s hunger.
For culture lovers, Tetouan is a must-visit destination thanks to its 
rich history and heritage, which earned it an inscription to UNES-
CO’s World Heritage list in 1997.
Tetouan’s well-preserved old medina is a blend of Moorish and 
Andalusian architecture that gives it a unique mixture of different 
designs. It is surrounded by an immaculate historic wall and 
accessed by seven gates.
One of its most famous gates is Bab Errouah, which is to the right 
of the Royal Palace. Inside the gate are traditional cloth-
ing and jewellery shops where customers aren’t 
subjected to the hassle expected in Morocco’s 
imperial cities, especially Marrakech.

Many streets and neighbourhoods in the medina have been named 
after Palestinian cities. At Hay Al Quds in El Mellah — the Jewish 
quarter — a historic traditional food shop called Si Ahmed is popu-
lar with foreign tourists, especially for breakfast.
Well-mannered waiter Mokhtar Raiss, the nephew of shop owner 
Si Ahmed, said the shop was a Jewish house that was transformed 
into a food shop in 1963.
“Most of the food is cooked on charcoal. We make sure that our 
customers leave happy and satisfied,” said Raiss as he courteously 
served mouth-watering broad beans soup in a tin bowl prepared 
by his uncle.
Deeper into the medina, the lanes get narrower and darker, giving 
a sense of a gothic atmosphere.
Near El Mellah, the Grand Mosque is among the most historic 
mosques and is the biggest in the medina. The decoration of its 
minaret is the perfect illustration of the Andalusian architecture in 
Morocco.
What is captivating about the medina is its several Andalusian-style 
fountains that provide water to houses in the medina besides 
attracting visitors.
Built with traditional tiles in the middle of the 18th century by the 
city’s governor, Mohamed Loukache, in front of Bab al-Okla, the 
fountain is among the medina’s most beautiful fountains.
Outside the medina, the architecture gives the impression of an 
Andalusian city in Spain, which left its hallmarks during the coloni-
sation of northern Morocco in the first half of the 20th century.
“Espagnol” cinema is one of the surviving theatres in the new town 
that is still running, resisting the DVD piracy and the digital technol-
ogy that made access to the latest blockbusters easier.
The central Moulay El Mehdi Square or what was known as Plaza 
Primo, Cafe de Paris offers an amazing view over Tetouan’s symbol 
of civilisation and religious co-existence; the Nuestra Senora de la 
Victoria Church (Church of Our Lady of Victory).

The church’s grandeur is breathtakingly captivating as its 
mustard colour distinguishes it from the adjacent 

white buildings.

TRAVEL & TOURISM
سياحة و سفر

البحرية الطازجة من املطبخ األفريقي البحري، وإن كان التونة هو 
الشائع فإن سمك الواهو هو اآلخر موجود بوفرة.

جمهورية الدومينيكيان: تأتي ميزة الدومينيكان من منتزهاتها 
الوطنية املليئة بالشالالت والبحريات والخرضة الخصبة، باإلضافة 
إىل الشواطئ الجميلة، ومنطقة بويرتو بالتا التي يمكن للسائح أن 

يستمتع فيها بجمالية أكرث من 27 شالال.
تتمتع الدومينيكان باملناخ الذي يمكن وصفه بالقيايس عىل مدار العام، 

حيث تعترب كل شهور السنة أوقات ذروة سياحية يف هذا البلد، وقد 
أصبحت جمهورية الدومينيكان من املقاصد السياحية املحببة ورائعة 

الجمال، مستفيدة من شواطئها الزاهية وجبالها الخرضاء وصيفها 
األبدي، حيث يتم بالكاد الشعور بتغريات درجة الحرارة، وهو ما يمكن 

من جذب سياح شغوفني بالشمس ودرجات الحرارة املعتدلة طيلة أيام 
السنة.

أستراليا تقدم جوالت على ظهور الجمال
أسرتاليا: تقدم أسرتاليا كل يشء ابتداء من اسرتاحات املدينة الصاخبة 

إىل الهروب إىل املناطق الريفية، ويعد أفضل مكان للتمتع بيوم جميل 
يف أسرتاليا هو التوجه إىل سيدني، فالجو هناك معتدل عىل مدار 

السنة وهو ما يساعد عىل جعل املكان مناسب للسياحة. واختيار 
الشتاء للذهاب إىل سيدني يعني التمتع باأللعاب الرياضية الرائعة 

واملهرجانات واملعالم الفنية مع إتاحة فرصة جميلة للتسوق بني 
املنتجات العاملية وتجربة األطعمة األسرتالية املميزة مع التمتع بجمال 

الجو طيلة اليوم.
كما أنه من املعروف أن الحيتان تتواجد يف نصف الكرة الجنوبي يف 

الصيف وتهاجر إىل الشمال يف فصل الشتاء وذلك يجعل نيو ساوث 
ويلز مليئة بالحيتان يف فصل الشتاء مما يعطي فرصة للسائحني 

ملشاهدة الحيتان والتمتع بإمكانية رؤيتها عن قرب ومشاهدة العروض 
الحرصية التي تتواجد عىل طول الساحل حيث يمكن االستمتاع 

برؤيتها عن طريق جوالت بالقوارب التي يقودها متخصصون.
وال يجب عىل السائح أن يفوت تجربة الرحالت عىل الطريق النائي يف 
أسرتاليا، فهي رحالت ذات متعة مميزة ال تنس تأخذه يف رحلة مثرية 

الستكشاف أسفل األرض واملدن الصحراوية، ويمكنه رؤية املكان الذي 
يربط بني داروين االستوائية واملدينة الصحراوية يف أليس سربينغر 

ويقطع الطريق الرسيع املبارش هناك ستيوارت من ناحية املناطق 
النائية من اإلقليم الشمايل ايرز روك اولورو وهي أكرب 

منطقة جذب طبيعية يف أسرتاليا.

Rich History And Seaside Resorts Attract Visitors 
To Tetouan In Morocco

The 
Church 

of Our Lady 
of Victory in 

Tetouan. (Saad 
Guerraoui)

0095 ARAB  AMERICAN TODAY
مجلة العربي األمريكي اليوم

سبتمرب 2018 م - السنة السادسة - العدد: 69
September 2018 - Volume : 6 - Issue :69 WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET



قبل البدء في التعّلم ..

أّي نوٍع من هؤالء المتعلمين أنت؟

انطوائي أم منفتح؟
إن كنت ممن يفضلون الدراسة جانًبا يف مكاٍن 
هادئ دونما أّي احتكاك مع اآلخرين، أو كنت 

تعترب هؤالء مصدر إزعاج أو تشويش، فال بدَّ 
أنّك شخصيٌة انطوائيٌة وخجولٌة يف التعلّم 

تحبذ الجلوس بمفردك. يف الغالب، فالبيت هو 
مكانك املفضل للمذاكرة بدل املكتبة التي تُعرف 

بازدحامها.
ا شخصية املنفتح، فهي النقيُض التام  أمَّ

لالنطوائي، حيُث تمثل الطالب الذي يفضل 
املذاكرة الجماعية مع زمالِئه، ويرى يف العمل 

الجماعي فائدًة أكرب من العمل الفردي، حيُث أنَّه – 
يف نظره – يضاعف من املردودية ويساهم يف توسيع 
املعلومات، وإيجاد املساعد بسهولة دونما الحاجة 

للبحث يف الكتب أو يف املراجع.
هناك من يرى أنَّه يملك الشخصيتني، فيفضل 

املذاكرة بمفرده واملراجعة جماعًة. قد يكون الجمع 
بني الشخصيتني يف هذه الحالة األفضل. لكن، ما 

دمنا نتحّدث هنا عن التعلّم، فال بدَّ أنَّك تفضل 
أحدهما عن اآلخر.

مسترخي أم مهووس؟
إنَّ الفارق بني املهووس 

واملسرتخي يتجىل أساًسا 
يف تحديد األولويات، فإن 

كنت ترى أنَّ التعلّم هو 
األساس الذي ال بدَّ من 

فعله، حيُث يمكن أن 
تلغي مواعيدك أو تنظم 

جدولك مهما ازدحم؛ من 
أجل أالَّ تضيع 

أّي 

حصة للتعلّم، فهنيًئا لك بشخصية املهووس املحب 
للتعلّم.

ا إن كنت ترى يف التعلّم اليشء الثانوي، حيُث  أمَّ
تحاول أن تضع حصص التعلّم يف أوقات ال تتعارض 
مع التزاماتك، بل يمكن أن تلغي بسهولة حصة لغة 
أو تعلّم ملجرد أنَّك تريد السفر أو لقاء صديق، فأنت 

إًذا تملك شخصية املسرتخي.
إًذا، هل تنظم جدولك الشخيص حسب حصص 
التعلّم خاصتك أم تبحث للتعلّم عن مكاٍن فارٍغ 
يف يومك؟ أيهما يحدد اآلخر؟ إجابتك عىل هذا 

السؤال ستحدد لك بسهولة شخصيتك بني 
االثنتني.

صباحي أم مسائي؟
بالنسبة لهذه النقطة، فأظن أنَّ الفرَق واضٌح، وال بدَّ 

أنّك استشعرته وتدري جيًدا ما يالئم شخصيتك.
هناك من يفضل املذاكرة والتعلّم يف الصباح الباكر، 

بينما ال يستطيع بعد سقوط الظالم تعلّم أّي يشء، 
ففي آخر اليوم يرتاكم التعب واإلعياء لديه، ويؤثّر 

عىل قدرته وتركيزه، فال يقدر عىل فعل يشء بسهولة 
وفاعلية.

بينما صاحب الشخصية املسائية أو الليلية، فعىل 
العكس تماًما بعد غروب الشمس تنتعش ذاكرته 

ويقوى تركيزه، فيستطيع تعلّم الكثري بسهولة 
بالغة، ويستطيع االستمرار يف التعلّم لساعات 

متأخرة من الليل دونما حاجة لقهوة أو مرشوب 
منعش.

إًذا بين االثنين… أيهما أنت؟
هاِدئ أم قلق؟

أن تكون هادًئا يف تعلّم لغٍة أو يشء ما 
يعني أنّك ثابت الخطى، تَْعلم جيًدا 
ما تريد وإىل أين ستصل. ال تمانع 

يف الخطأ، وال ترتدد يف تشكيل 

صداقات جديدة ومساعدة غريك 
أو مشاركة معارفك. تعي جيًدا أنَّ 
الفشّل أساُس التعلّم، فمهما كان 

تقدمك ثقياًل أو بطيًئا، ال ترجع 
أبًدا إىل الوراء أو تحبط.

بينما الشخص القلق، هو الذي يقلق 
دوًما من مظهره أمام غريه، فال يحب 

مثاًل الخطأ أو الفشل، وال يقوى عىل 
التحدث بلغة أجنبية بدأ بتعلمها ملجرد أنَّ 

طريقة نطقه ليست سليمًة تماًما. باختصار، 
القلق هو شخٌص يبحث عن املثالية يف التعلّم!

سمعي أم بصري؟
صاحُب الذاكرة البرصية يحب يف الغالب 

الخطاطات واستخدام األلوان والرموز لتبسيط 
املفاهيم، بينما صاحب الذاكرة السمعية يستطيع 

التقاط املعلومات برسعة إن هو شاهد برنامج، أو 
استمع ملحاضة ما بخصوصها.

كال الذاكرتني متكاملتني، وترتبطان بشكٍل مبارٍش 
بتحديد بروفايل التعلّم الذي سبق وأن تحدثنا عنه 

يف وقٍت سابق. لهذا، وبالنسبة لهذه النقطة بالذات 
ال بدَّ أن تحدد ذاكرتك بشكٍل أسايس، فاألمر مهم 

لضمان تعلّم فّعال ورسيع، ومن جهة أُخرى ال بدَّ أن 
تعمل عىل تقوية الذاكرة الثانية ملا فيها من فائدة 

قصوى يف حال تحقيق التكامل بني االثنني.
بعد تحديدك أليِّ الشخصيتني أنت بالنسبة لكلِّ 
نقطة، أحرض ورقة وقلم ودون نتيجتك، وأمام كّل 

شخصية حدد نقاط القوة التي تجدها تتطابق مع 
شخصك. بعد فعل ذلك، فستتشكل لديك صورة 

كاملة عما يناسبك للتعلّم.

كتابة وتحرير : هدى قضاض

إنَّ عملية التعلّم مهما اختلفت أهدافها أو تعددت موادها ال بدَّ وأن تتّم بشكٍل صحيح وسليم من أجل ضمان فعاليتها، 
وإنَّ النقطة األساسية التي ال بدَّ عى املتعلم إدراكها أنَّ الطريقَة املناسبة للتعلّم تختلف من شخٍص إىل آخر، والقدرة عى 

االستيعاب ليست بالكفاءة نفسها بني املتعلمني. األمر الذي يدفعنا للتساؤل عن ما هي الشخصية التعلمية املناسبة 
لنا، والتي تمكّننا من اختصار املجهود والوقت من أجل تحقيق أفضل النتائج.

من خالل هذا املوضوع، سنحاول أن نقّدم مجموعًة من التساؤالت التي تتضمن شخصيتني متناقضتني نوًعا 
ما، والتي ال بدَّ أنّك تميل إلحداهما عن األُخرى. لتتمكن مع نهاية قراءتك للمقال من أخذ فكرة شاملة، وتصّور 

واضح عما يناسبك للبدء يف عمليتك التعلمية.

As Secretary Duncan has noted, the Department of 
Education is committed to making sure that all of our 
young people grow up free of fear, violence, and bullying. 
Bullying not only threatens a student’s physical and 
emotional safety at school, but fosters a climate of fear 
and disrespect, creating conditions that negatively impact 
learning—undermining students’ ability to achieve to 
their full potential. Unfortunately, we know that chil-
dren with disabilities are disproportionately affected by 
bullying.
back_to_school_billboardFactors such as physical vul-
nerability, social skills challenges, or intolerant environ-
ments may increase the risk of bullying. Students who 
are targets of bullying are more likely to experience lower 
academic achievement, higher truancy rates, feelings 
of alienation, poor peer relationships, loneliness, and 
depression. We must do everything we can to ensure 
that our schools are safe and positive learning  environ-
ments—where all students can learn.
To that end, today, ED’s Office of Special Education 
and Rehabilitative Services (OSERS) issued guidance to 
educators and stakeholders on the matter of bullying 
of students with disabilities. This guidance provides an 
overview of school districts’ responsibilities to ensure 
that students with disabilities who are 
subject to bullying continue to 
receive free appropriate public 
education (FAPE) under the 
Individuals with Disabilities 
Education Act (IDEA). 
Under IDEA, States and 
school districts are 
obligated to ensure 
that students with dis-
abilities receive FAPE 
in the least restrictive 
environment (LRE). This 
guidance explains that 
any bullying of a student 
with disabilities which 
results in the student not 
receiving meaningful educa-
tional benefit is considered a 
denial of FAPE. Furthermore, this 
letter notes that certain changes to an 
educational program of a student with a disability (e.g., 
placement in a more restricted “protected” setting to 

avoid bullying behavior) may constitute a 
denial of FAPE in the LRE.

To read the rest of the article go to: 
https://blog.ed.gov

Keeping Students 
with Disabilities Safe 
from Bullying

Education تعليم
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Fitness لياقة

While we know the physical benefits of playing sports or 
being physically active, there are many other benefits of 
playing sports:
- Build character and social skills like teamwork, coopera-
tion and leadership
-Develop higher self esteem and body 
image
-Ability to handle winning and losing 
while being a good sport
-Helps children develop discipline
-You learn to set goals & then work 
to achieve those goals
-Statistics show that children who are 
involved in sports while in high school are 
more likely to experience academic success and grad-
uate from high school
-You develop basic motor skills needed in your day-
to-day life
-Sport, in a nutshell, can prepare a child…for life!
Female Executives Say Sports Accelerates Career
When you see a top female executive, we bet she grew up 
playing sports! And, research supports that theory.
While we can see the physical benefits, participating in 
sports has many other benefits. In a 2014 study by the 

Women’s Athlete Business Network and 
ESPN W, 94% of the respondents had 

participated in sports
Female Execs
and close to three-quarters (74%) 
agreed that a background in 
sports can help accelerate a wom-
an’s leadership and career poten-
tial. Close to two-thirds (61%) said 
that past sporting involvement 

has contributed to their current 
career success and that a 
background in sports had a 
positive influence on their 
own hiring decisions, with 

more than two-thirds (67%) 
highlighting a background in 

sport as a positive influence 
on their decision to hire a 
candidate.

لندن  – يحرص الكثريون عىل ممارسة التمارين الرياضية لكنهم ال يأبهون برضورة 
أدائها بالشكل والنسق الصحيحني، فالحركات الخاطئة أو تحميل العضالت ما 

ال طاقة لها به قد يكلفان املتدرب ثمنا باهظا، وبدال من الحصول عىل لياقة بدنية 
سليمة قد يعرض نفسه لإلصابات الخطرة.

أصدرت هيئة الصحة العامة يف إنكلرتا تقريرا جديدا كشف أن الكثريين يتجاهلون 
ممارسة التمرينات الرياضية من أجل التمتع بعضالت قوية وعظام صلبة.

ويويص التقرير الذي نرشته هيئة اإلذاعة الربيطانية بي.بي.يس الناس برضورة أداء 
التمرينات الرياضية الصحيحة كي يتمتعوا بصحة جيدة أثناء التقدم يف العمر.

وجاء فيه أيضا أنه عىل الرغم من إدراك الناس الرسالة املتعلقة بأداء تمرينات 
األيروبيك التي تمنح القلب والرئتني صحة جيدة، فإنهم أقل دراية بشأن الحاجة إىل 

االهتمام بالقوة البدنية بصفة عامة.
ويويص املرشفون عىل الدراسة برضورة املواظبة عىل أداء تمرينات تقوية العضالت 

مرتني يف األسبوع عىل األقل.
ويعد حمل األثقال أحد الخيارات املطروحة، كما أن رياضة التنس والرقص مفيدان 
أيضا، وفقا لهيئة الصحة العامة يف إنكلرتا ومركز “التقدم يف العمر بطريقة أفضل”. 

ويطرح التقرير عددا من األنشطة املفيدة من بينها ألعاب الكرة ورياضة كرة املرضب 
والرقص وامليش باستخدام عيص السري )ما يسمح بأداء تمرينات بدنية للجزء 

العلوي من الجسم والساقني( وتدريبات املقاومة )باستخدام أثقال أو وزن الجسم 
يف تدريبات الدفع أو الجذب(.

كما يويص الباحثون برياضة اليوغا و”تاي تيش” وركوب الدراجات، فجميعها 
رياضات تفيد العظام والعضالت وتسهم يف إحداث التوازن.

ويمكن لتقوية العضالت والعظام -فضال عن إحداث التوازن- أن تحّسن اللياقة 
البدنية والصحة يف أي مرحلة عمرية وتقلّل احتماالت الوفاة املبكرة.

كما تساعد التمرينات الرياضية عىل تحسني الصحة عند الشدائد وتقلبات الحياة 
مثل فرتة الحمل، وانقطاع الطمث، وبداية املرض، والتقاعد، والتعايف بعد الخروج من 

املستشفى.
وينصح الخرباء الشباب بتقوية العضالت وتعزيز كثافة العظام التي قد تصل إىل 

ذروتها عندما نصل إىل سن الثالثني. ويحتاج الكهول إىل ممارسة الرياضة للحفاظ 
عىل ما اكتسبوه من فائدة بالفعل، وإبطاء الرتاجع الطبيعي الذي يحدث نتيجة 

التقدم يف العمر.
عىل كبار السن أن يمارسوا الرياضة باعتدال بمعدل 150 دقيقة أسبوعيا أو بشكل 

مكثف بمعدل 75 دقيقة يف األسبوع
وينبغي ملن ال يتمتعون بصحة جيدة واملعرضني لخطر 

الكسور، بما يف ذلك أولئك الذين يعانون من هشاشة 

العظام، الحذر بشكل خاص، ال سيما يف ما يتعلق بأنشطة تسديد الرضبات، مثل 
رياضة التنس، وعليهم استشارة أطبائهم.

وقالت الطبيبة زو وليامس، من هيئة الصحة العامة بإنكلرتا، إن “املواظبة عىل 
النشاط ال تتعلق فقط بضخ الدم، عىل الرغم من كون ذلك بداية جيدة. أنشطة القوة 

والتوازن تعمل جنبا إىل جنب مع أنشطة القلب، مثل رياضة امليش الرسيع، كما أن 
لها مجموعة من الفوائد الصحية التي تدوم مدى الحياة. الوقت لم يفت بعد، فعليك 

أن تبدأ”.
وينبغي للبالغني أداء نحو 150 دقيقة من نشاط اإليروبيك املعتدل، كامليش الرسيع 

أسبوعيا وأداء تمرينات القوة يومني أو أكرث أسبوعيا إلفادة جميع العضالت 
الرئيسية.

يتفق الربوفيسور األملاني الرس جابريس مع ما جاء به التقرير الربيطاني ويشدد، 
بدوروه، عىل أهمية الرياضة بالنسبة إىل كبار السن؛ حيث أنها 

تساعد يف الحفاظ عىل اللياقة البدنية، ومن ثم االعتماد عىل 
النفس خالل الحياة اليومية حتى يف الكرب. 

ولهذا الغرض ينصح جابريس، أستاذ 
الرياضة الصحية والوقاية بجامعة 

بوتسدام للرياضة واإلدارة، كبار السن 
بممارسة الرياضة بشكل معتدل 

بمعدل 150 دقيقة يف األسبوع أو بشكل 
مكثف بمعدل 75 دقيقة يف األسبوع.

وأكد جابريس عىل أهمية تدريب 
املجموعات العضلية الكبرية يف الساقني والذراعني 

والجذع، مشريا إىل أن الرياضات املناسبة لكبار السن 
تتمثل يف امليش والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.

وقبل ممارسة الرياضة أوىص جابريس كبار السن 
باستشارة الطبيب، فإذا وافق عىل ممارستها يمكن الرشوع 

يف التمارين الرياضية. وللمواظبة عىل ممارسة الرياضة 
ينبغي ممارستها يف إطار مجموعة.

وإىل جانب الرياضة يمكن أيضا الحفاظ عىل اللياقة 
البدنية يف الكرب من خالل دمج األنشطة الحركية ضمن الحياة اليومية، 

مثل العمل يف الحديقة وصعود الدرج بدال من اعتماد املصعد، باإلضافة إىل ممارسة 
تمارين التوازن يف املنزل كتمرين الوقوف عىل قدم واحدة، مع مراعاة وجود يشء 

قريب لالستناد إليه تجنبا للسقوط أثناء ممارسة التمرين.
 وأكد الطبيب األملاني هريبرت لولغن أنه يمكن لكبار 

السن التمتع بقدر من اللياقة البدنية من خالل 
ممارسة الرياضة، محذرا من االندفاع عند 
البدء يف ممارستها أو تحميل الجسم ما ال 

طاقة له به، ال سيما إذا لم يكن قد سبق لهم 
ممارسة الرياضة.

وأضاف الربوفيسور لولغن -وهو من 
الجمعية األملانية للطب الريايض- 

أنه إذا لم يمارس كبار السن 
الرياضة قبل ذلك ورشعوا 
يف ممارستها بعنف فإنهم 
يعرضون أنفسهم للعديد 

من املخاطر بدءا من اإلصابة 
بأمراض القلب أو مواجهة خطر 

املوت املفاجئ.

رياضة صحيحة لصحة سليمة
ممارسة الرياضة بشكل سليم مفتاح الصحة عند التقدم في السن
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CARS سيارات

لكزس تعرض أولى أيقوناتها المدمجة

 أعلنت رشكة لكزس التابعة لرشكة تويوتا اليابانية أن سيارتها الجديدة يو.إكس، 
والتي تعد أول موديل مدمج من فئة سيارات األرايض الوعرة، سيتم إطالقها خالل 

الربيع املقبل.
وتأتي السيارة الجديدة املستمدة من سيارة تويوتا 

يس-إتش.آر بطول 4.5 مرت، وإىل جانب 
التصميم األنيق تعتمد سيارة 

لكزس عىل نفس باقة 
املحركات الخاصة 

بسيارة تويوتا؛ حيث 
يعتمد املوديل يو.إكس 
200 عىل محرك بنزين 
سعة 2.0 لرت وبقوة 126 

كيلوواط/171 حصانا.
يو.إكس 205 إتش عىل نفس املحرك باإلضافة ويعتمد املوديل 

إىل محرك كهربائي ضمن منظومة دفع هجني بقوة 130 كيلوواط/178 حصانا، مع 
إمكانية تجهيز هذا املوديل بنظام الدفع الرباعي.

وبفضل هذه القوة الحصانية تنطلق سيارة لكزس من الثبات حتى رسعة 100 
كلم/س يف غضون 8.5 إىل 9.2 ثانية، وتصل رسعتها القصوى إىل 177

و190 كلم/س.

سكودا تطلق موديلين خاصين من فابيا

 أزاحت رشكة سكودا التشيكية الستار عن املوديلني الخاصني كوول بلس وسيلفر 
من أيقونتها فابيا الصغرية، والتي أخذت شهرة واسعة بسبب أدائها القوي عىل 

الطرقات.
وتقول الرشكة إن موديالها الخاص كوول بلس، والذي يبدأ سعره من 13.7 ألف يورو، 
يأتي مجهزا بمكيف هواء وشاشة لنظام امللتيميديا قياس 6.5 بوصة، وكذلك وظائف 

االتصال عرب خدمة سكودا )كونكت(.
وأما املوديل الثاني فابيا سيلفر، الذي يبدأ سعره من 16.3 ألف يورو، فيأتي مزودا 

بمساعد الضوء ومحدد الرسعة املتوائم ووظيفة دمج الهواتف الذكية وتجهيزة 
التحدث الحر.

وبالنسبة لنظام الدفع، فيتواله محرك سحب طبيعي سعة واحد لرت وبقوة 75 
حصانا، وباإلضافة إىل هذا يمكن للزبائن طلب فابيا سلفر بمحرك تربو بقوة 110 

خيول مع ناقل الحركة األوتوماتيكي مزدوج القابض دي.أس.جي.

كومبو اليف تتأهب لالنطالق على الطرقات
 تتأهب سيارة كومبو اليف التي تصنعها أوبل لالنطالق خالل هذا الشهر بعد أن 

قررت الرشكة األملانية طرحها يف األسواق بسعر يبدأ من 20 ألف يورو.
وتتطابق السيارة الجديدة من الناحية 

التقنية مع سيارتي سرتوين بريلنغو 
وبيجو ريفرت، وتأتي بطول 

4.4 أمتار أو 4.75 مرت، مع 
خمسة أو سبعة مقاعد.

وزودت الرشكة التابعة 
ملجموعة جرنال 

موتورز األمريكية، 
سيارتها كومبو اليف 
بمحرك بنزين سعة 

بجانب محرك وذلك 1.2 لرت بقوة 100 حصان، 
الديزل سعة 1.5 لرت يف ثالثة مستويات من معدالت األداء تبدأ بقوة 76 حصانا 

إىل قوة 130 حصانا، مع ناقل حركة يدوي سدايس الرسعات أو أوتوماتيكي ثماني 
الرسعات.

وتزخر السيارة بباقة من التجهيزات املوسعة مثل حزمة األنظمة املساعدة التي تضم 
شاشة هيد-آب والنظام األوتوماتيكي لتحديد مسافة األمان، وكامريا التعرف عىل 

اإلشارات املرورية.

فيتارا تحفة رياضية مثيرة من سوزوكي
 كشفت رشكة سوزوكي النقاب مؤخرا عن املوديل الجديد من سيارتها فيتارا، التي 

تنتمي لفئة املوديالت الرياضية متعددة األغراض )أس.يو.يف(، لكن لم توضح حتى 
اآلن عن موعد طرحها أو عن سعرها.

وأوضحت الرشكة اليابانية أن سيارتها 
تعتمد عىل سواعد محرك بنزين ثالثي 

األسطوانات سعة 1.0 لرت بقوة 111 
حصانا، وذلك بجانب محرك البنزين 
تربو سعة 1.4 لرت وبقوة 140 حصانا.

ويتميز املوديل من فيتارا من خالل 
رتوش تصميمية تشمل شبكة املربد 
الجديدة، والتصميم الجديد للمئزر 

األمامي. كما حصلت املقصورة الداخلية 
للموديل الجديد عىل شاشة ملونة، وهو ما 

يعطيها رونقا وإثارة لعشاق قيادة هذه املركبة املثرية.
وتعتمد السيارة عىل باقة من األنظمة املساعدة مثل نظام التعرف عىل اإلشارات 

املرورية، ومساعد الحفاظ عىل حارة السري، ومحذر الزاوية امليتة وحركة املرور 
املتقاطع.

نيفا تعكس التطور المذهل للموديالت 
الروسية رباعية الدفع

موسكو- ظلت رشكة الدا الروسية بعيدة عن دائرة املنافسة لسنوات، لكنها قررت 
العودة من خالل معرض موسكو الدويل للسيارات بالكشف عن أيقونتها االختبارية 

نيفا رباعية الدفع، التي شدت األنظار إليها بفضل تصميمها املذهل.
ويقول املسؤولون يف الرشكة إن السيارة تكشف املالمح املستقبلية لسيارتها نيفا 

الجديدة، أحد أشهر الطرازات، التي تنتجها الدا إىل جانب سيارة ريفا.
وتمتاز نيفا االختبارية بخطوط تصميمية واضحة من خالل املقدمة املنحدرة وشبكة 

املربد املصممة بشكل ثالثي األبعاد مع اللون األسود الالمع والتطعيمات عىل شكل 
اكس )x(، باإلضافة إىل وحدات الكشافات أل.أي.دي النحيفة.

وظهرت السيارة االختبارية الجديدة بنفس مقدمة الدا التقليدية، أما من الداخل 
فتميزت السيارة باللون الربتقايل مع زخرفات األلومنيوم، وزودت السيارة بجري 

أوتوماتيكي بنسب مرتفعة ومنخفضة للتعامل مع الطرق الوعرة.
وتتمتع السيارة الجديدة بنظام املعلومات الرتفيهية، ونظام للتحكم املزدوج يف الجو، 

عرب تقسيم املقصورة الداخلية ملنطقتني بدرجات حرارة مختلفة، ولوحة عدادات 
رقمية، وسقف زجاجي بانورامي ومقود ثالثي بمهام متعددة.

وقامت الرشكة الروسية، التي تأسست يف الستينات من القرن املايض، إبان حقبة 
االتحاد السوفييتي، بدمج إشارات تغيري االتجاه أل.أي.دي يف غطاء املحرك، كما 
توجد كشافات الضباب وعنارص حماية قاع السيارة يف الجزء السفيل من املئزر 

األمامي.
وتلفت سيارة الدا الجديدة األنظار إليها من خالل العجالت املصنوعة من 

معدن خفيف قياس 21 بوصة بتصميم خمايس، باإلضافة إىل قضيب السقف 
الذي يحيط بزجاج السقف الكبري، فضال عن وجود مقبس كهربائي 220 فولت 

الستعماله مع األجهزة الخارجية.
وتزخر املقصورة بأربعة مقاعد مع توليفة فرش من الجلد الصناعي والقماش، ويظهر 

ذراع ناقل الحركة بالكونسول األوسط ومفتاح تحكم مع عنارص استعمال مكيف 
الهواء.

وتم بناء السيارة االختبارية عىل “منصة خاصة”، ليصل طول النسخة من اإلنتاج 
القيايس إىل 4.2 مرت، ما يجعلها أقرص بعرشة سنتيمرتات فقط من الجيل الثاني 

من سيارة رينو داسرت. ولم تفصح رشكة الدا عن أية بيانات بشأن باقة املحركات أو 
معدالت األداء أو قيم االستهالك لسيارتها االختبارية الجديدة.

بروتوتايب 10 آخر إبداعات إنفينيتي المذهلة
كشفت رشكة إنفينيتي اليابانية خالل حدث بيبل بيتش كونكور ديليغانس 2018 

الذي أقيم األسبوع املايض عن سيارتها التجريبية املذهلة بروتوتايب 10.
والسيارة هي مركبة كهربائية جريئة من طراز رودسرت الكالسيكية التي تمثل مدخال 
لرغبة العالمة التجارية التابعة لنيسان يف تقديم متعة القيادة واألداء املثري مستقبال.
وتعد السيارة تطورا مدهشا لجمالية التصميم وروعته يف إنفينيتي كيو إنسبرييشن، 

حيث أحيت إنفينيتي سيارتها الرودسرت الكالسيكية ذات املقعد املنفرد بشكل أنيق 
وبأسلوب راق.

ويؤكد كريم حبيب املدير التنفيذي للتصميم يف إنفينيتي أن بروتوتايب 10 تعكس 
مخطط أحد أبرز تصاميم املركبات األكرث إثارة يف تاريخ صناعة السيارات، وقد 

احتفل املصنعون بمفاهيم القوة عرب سيارات املنافسات ذات املقعد الواحد.
وقال “تتحدث سيارتنا التجريبية الجديدة لغة مستقبل السيارات الكهربائية، 

وهو أمر ينعكس يف شكلها وتفاصيلها. إننا سعداء بعثورنا عىل مصدر لإللهام يف 
حقبة ماضية مفعمة بالتفاؤل”.

أوبل تعرض أفخم أيقوناتها الكهربائية

عرضت رشكة أوبل األملانية أفخم أيقوناتها الكهربائية جي.تي.إكس إكسربيمنتال 
االختبارية، التي تنتمي إىل فئة السيارات متعددة األغراض )أس.يو.يف( املدمجة.

وتنطق السيارة باللغة التصميمية الجديدة ملوديالتها املستقبلية خاصة يف ما يتعلق 
بمالمح الوجه؛ حيث تأتي املقدمة العريضة مغطاة بزجاج بلكيس داكن تستقر أسفله 

كشافات أل.إي.دي وأضواء نهارية عىل شكل أجنحة وكامريات ومستشعرات.
ويستقر شعار الرشكة كعنرص أل.إي.دي يف منتصف املقدمة ويقدم معلومات عن 

حالة تشغيل السيارة من خالل ألوان مختلفة.
وتأتي السيارة جي.تي إكس إكسربيمنتال، التي يبلغ طولها 4.06 أمتار، بتصميم 

كما يتم فتح األبواب يحاكي موديالت الكوبيه وتتخىل عن العمود بي، 
األمامية والخلفية بالتقابل لتسهيل عملية 

الصعود.

كشفت رشكة فولفو 
السويدية النقاب عن 

سيارتها 360 يس االختبارية، 
والتي تعتمد عىل نظام القيادة اآليل 
والدفع الكهربائي وكذلك أحدث أنظمة 

السالمة واالتصاالت.
وتظهر السيارة بطابع مستقبيل من خالل 

األبواب املجنحة والربوز القليل والقبة 
الزجاجية املنخفضة، كما تحمل جينات اللغة 

التصميمية الحالية لطرازات فولفو من خالل 
وحدات “ليد” النحيفة ضمن تصميم املصابيح 

املستقيم.
ونظرا ألن فولفو تقدم مفهوما للتنقل يف املستقبل 

بداية من 2030 فإنها تتخىل عن مقصورة 
القيادة التقليدية؛ وتتضمن بالداخل 

مجموعة من املقاعد مع طاولة، وإمكانية 
تمديد األقدام أو حتى النوم.

وتتواصل السيارة مع محيطها 
الخارجي عن طريق الصوت 
والصورة والحركات، لكي 

تخرب مستخدمي 
الطريق أين وكيف 

ستتحرك.

جديد السيارات: رؤية مذهلة لسيارات 
فولفو المستقبلية
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JOEL STOCKSDALE  
The much-ballyhooed first Ford ST crossover, the 2019 Ford 
Edge ST, is nearly here, and it finally has a price. The hot 
crossover starts at $43,350 including destination charge. 
This marks an increase of $1,705 over the former sportiest 
Edge, the Sport, which had a base price price of $41,645.
Of course the Edge ST brings a bit more to the table than 
the old Edge Sport. Most notably is that the turbocharged 
2.7-liter V6 picks up an extra 20 horsepower and 30 pound-
feet of torque for totals of 335 and 380 respectively. It also 
gets a new eight-speed automatic with paddle shifters to 
replace the Sport’s six-speed unit. The suspension is retuned 
for the ST, and, of course, the ST gets more aggressive 
sheetmetal, sport seats and that important red “ST” badge.

For those who want to further enhance the Edge ST’s sporty 
personality, there’s an ST Performance Brake Package. 
It adds larger 13.6-inch front rotors, both front and rear 
rotors are ventilated, and 
performance brake 
pads are added. 
The brake calipers 
are painted red, 
and 21-inch 
black-painted 
wheels with 
summer tires 
are fitted. The 
option costs 

$2,695, but it’s only available if you also add Equipment 
Group 401A. This option package is an extra $5,585 and 
includes voice-activated navigation, rear heated and cooled 
seats and self-parking among other features.
Pricing for the other Edge 2019 models has also been 

released and are on Ford’s Edge configurator. The base SE 
starts at $30,990. The SEL starts at $34,085. The most 

luxurious Titanium trim begins at $39,545. Pricing 
for these trims for the 2018 model year are as 
follows: $30,190, $32,925 and $36,900. www.
autoblog.com

CARS سيارات

The return of BMW’s Z4 
roadster – in pictures
BMW has revealed its long-overdue new Z4, two years after the 
previous generation ceased production.
The design of the latest in the German carmaker’s line of “Z” 
roadsters has proved somewhat divisive, though.
The anticipation had been building since last year, when the radi-
cal lines of the Z4 Concept, below, were presented to the public.
However, the production version of the new Z4 looks slightly 
more conservative, albeit significantly updating the previous 
generation.
In the M40i First Edition guise that you see in our gallery above, 
the drop-top two-seater is pushed along by a 340hp straight-
six engine, and it will hit 0-to-100kph in a very creditable 4.6 
seconds.

It will go on sale around the world in spring 2019, while further 
technical details and additional engine variants will be an-
nounced next month.

2019 Ford Edge ST starts at under $44,000

JONATHON RAMSEY
Automotive News Canada pointed its divination stick at Chrysler 
as part of its Future Product Pipeline series. The publication dug 
up two revelations, one being that the Chrysler 300 has two more 
years to live, ending production come 2020. The article said noth-
ing about the 300’s platform twin, the Dodge Charger. The death 
of the 300 would leave the Pentastar brand with just one offering, 
the Pacifica minivan. AN Canada’s other revelation was Chrysler 
would allay that fate by putting the “six-passenger multi-purpose” 
Portal concept into production for 2020.
The automaker that wants to be known for its people haulers 
introduced the Portal concept at the 2017 Consumer Electronics 
Show. The big bang at the time was the Portal having been de-
signed by millennials in Chrysler’s design department, specifically 
for millennial buyers. Feature bait for the confounding demo-
graphic included facial and voice recognition so the Portal knew 
who was in the car and could tailor the driving environment and 
cockpit to their tastes; a panoramic dashboard; a configurable 
interior so the owner can create space where needed, up front or 
in the cargo area; vehicle-to-vehicle and vehicle-to-infrastructure 
tech; upgradeable Level 3 autonomy; a retractable aviation-like 

steering wheel; and customizable light 
signatures.
We didn’t get many specs on the show 

car, but the all-electric powertain em-
ployed a 100-kWh lithium-ion 

battery, had a range of 
at least 250 miles, and 

could restore 150 of 
those miles in 20 
minutes hooked up 
to a DC fast charger. 

Reasonable specs for a 
real vehicle.

It wouldn’t be an outra-
geous move for Chrysler 

to create a production version of the Portal. When the concept 
came to the 2018 Detroit Auto Show, former Fiat Chrysler CEO 
Sergio Marchionne told media he intended to roll out the “fifth 
generation” of family cars — the next evolution of the wag-
on-minivan-SUV-crossover progression — and he expected the 
Portal or something similar to make production at some point. 
The Detroit News predicted we’d get a Portal sometime after 
2018. Tim Kuniskis, then head of FCA passenger cars in North 
America, said the company viewed the Portal as that fifth-gen 
product and “the future of family transportation.”
On top of that, the designers based the front-wheel-drive Portal 
on the Pacifica’s platform, and Marchionne was vocal in his desire 
for another retail product on that architecture. He had said, “I 
need another minivan. It’s going to be in line with the Pacifica 
architecture,” when talking about the demise of the Dodge 
Caravan. Also, he said, the Windsor, Ontario, plant that builds the 
Pacifica and Caravan was a “natural place” to assemble the Portal. 
One final, potential clue: The head of a Canadian union at the 
Brampton plant that builds the 300 said it’s already understood 
that the 300 will be replaced by a minivan, but he didn’t have any 
more info than that.
The Portal was apparently designed with an eye on showrooms, 
because Marchionne declared the automaker could build it in 
two years. That would be 2020, which is exactly when AN predicts 
the start of production, and would mean Chrysler had practically 
made up its mind about the Portal when the concept hit the 
stage.
Assuming all this transpires, we don’t expect to see French sliding 
doors with integrated B-pillars, carbon fiber beams, a recessing 
yoke for the driver, and perhaps not even the EV powertrain. 
When the Portal debuted at CES, we wrote, “[Is] this a preview 
of a future production car? We think yes, but in very, very vague 
terms. As in, something with this basic shape and style could be 
in the pipeline.” We’d love to get the seating design and dash-
board in real life, though. www.autoblog.com

Chrysler reportedly to drop 300 sedan, build 
Portal millennial minivan

Creepy or cute? The self-driv-
ing car with ‘eyes’
Adam Workman
Worried about the onrush of autonomous driving technology? Jaguar 
Land Rover hopes to assuage doubts with its new self-driving vehicle that 
features virtual “eyes”.
The carmaker says that 63 per cent of pedestrians are worried about how 
safe it will be to cross the road in the future, given the seemingly inevita-

ble ascent of self-driving cars.
And while JLR’s test vehicle resembles a character from the movie Wall-E, 
it has a serious intention: its “eye pods” look directly at pedestrians to 
reassure them that the autonomous vehicle has seen them and will take 

appropriate action.
The experiment, which took place in Coventry in central England, enlisted 
the help of cognitive psychologists to “better understand how vehicle 
behaviour affects human confidence in new technology”.
Creepy or cute? Well, as you can see from the video above, in the #MeToo 
era, the woman shown might feel a little uncomfortable at being virtually 
ogled as she crosses the road.
This trial is part of a wider study on how connected and autonomous vehi-
cles can replicate human behaviour and reactions when driving.
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SPACE فضاء

ومع 

بداية القرن الواحد والعرشين يزداد شيئاً فشيئاً اعتقاد العلماء بوجود حياة خارج 
األرض يف الفضاء. فرتاهم يرسلون املراكب الفضائية محاولة منهم لكشف أي آثار 

للحياة يف هذا الكون الواسع.
ومن آخر الرحالت رحلة باتجاه كوكب املريخ تكلفت أكرث من )800( مليون دوالر! فلماذا 

هذا املبلغ الضخم وما الفائدة من هذه املحاوالت؟ لقد بدأ العلماء منذ السبعينات من 
القرن العرشين بمحاوالت لالتصال مع الفضاء الخارجي من خالل بث رسائل تتضمن 

معلومات عن كوكب األرض. ثم تطورت املحاوالت يف التسعينات من القرن العرشين من 
خالل ابتكار مراصد ضخمة يتم زرعها يف الفضاء الخارجي لرصد الكواكب الشبيهة 

باألرض. إن مسألة وجود كواكب تدور حول نجوم أصبحت شبه حقيقة وذلك بعدما 
أمكن تطوير أجهزة الرصد الفضائي. وأصبحت مسألة كشف حياة وكائنات حيَّة عىل 

كواكب أخرى مسألة وقت، ولوال تأكد العلماء وإحساسهم القوي بوجود مخلوقات 
أخرى يف الكون ملا عملوا بجّد للبحث عن هذه املخلوقات.

يتسابق العلماء اليوم باتجاه كوكب املريخ العتقادهم بوجود حياة عىل ظهره، كذلك 
نجدهم يوجهون تلسكوباتهم باتجاه الكواكب البعيدة ويرسلون املحطات الفضائية 

عىل أمل أن يعرثوا عىل هذه الحياة التي ال يسكون أبداً يف وجودها.
إن القرآن العظيم يؤكد وجود هذه الحياة عىل كواكب أخرى يف السماء، يقول عز وجل: 

َماَواِت َواأْلَرِْض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن َدابٍَّة َوُهَو َعىَل َجْمِعِهْم ِإَذا َيَشاُء  )َوِمْن آََياِتِه َخلُْق السَّ
قَِديٌر( ]الشورى: 29[.

حتى إن اجتماع هذه املخلوقات هو أمر وارد، ودليل ذلك قوله تعاىل: )َوُهَو َعىَل َجْمِعِهْم 
ِإَذا َيَشاُء قَِديٌر(. وقد يكون عدد املخلوقات يف السماوات أكرب بكثري مما هو عليه يف 

َماَواِت َوَما يِف اأْلَرِْض ِمْن  األرض وانظر معي إىل هذه اآلية الكريمة: )َولِلَِّه َيْسُجُد َما يِف السَّ
َدابٍَّة َوالَْماَلِئكَُة َوُهْم اَل َيْستَكرِْبُوَن( ]النحل: 49[ .

حتى إن محاوالت العلماء يف اكتشاف نوع من أنواع الحياة عىل ظهر كواكب املجموعة 
الشمسية ال يزال مستمراً. وكما نعلم جميعاً استمرار العلماء يف إرسال املسابر 

الفضائية غري املأهولة لكواكب مثل كوكب املريخ، هذا املسبار يحتوي عىل مخترب 
وأجهزة تصوير وتحليل يستطيع أخذ عينات من سطح املريخ مثالً وإرسال بيانات 

عنها لألرض. وقد يأتي ذلك اليوم عندما تجتمع فيه مخلوقات األرض مع مخلوقات من 

الفضاء وهذا ما ال يعلمه إال الله سبحانه وتعاىل: )َوُهَو َعىَل َجْمِعِهْم ِإَذا َيَشاُء قَِديٌر(.
وعندما نسمع العلماء يتحدثون عن حياة يف الفضاء الخارجي، نجد أن القرآن قد 
سبقهم للحديث عن ذلك، أال يستحق منا هذا القرآن أن نعطيه كل وقتنا وحياتنا؟ 

)أفال يتدّبرون القرآن؟؟؟(.
لقد دلَّت جميع البحوث الكونية عىل وجود الحياة يف الكون. ففي هذا الكون أكرث من 

مئة ألف مليون مجرة، ويف كل مجرة أكرث من مئة ألف مليون شمس كشمسنا. فيكون 
احتمال وجود كواكب هو احتمال قوي جداً واحتمال الحياة عىل ظهرها هو أيضاً 

احتمال قائم وممكن.
إن األحجار النيزكية املتساقطة من الفضاء عىل األرض تحمل آثاراً بدائية للحياة. 

وكذلك وجود آثار للماء عىل سطح الكوكب األحمر )املريخ( مما يعزز فرضية وجود 
حياة.

هذه الحقائق العلمية لم ترتسخ وتأخذ مكانها يف البحث العلمي إال يف نهاية القرن 
العرشين. ولكن كتاب الحقائق ـ القرآن ـ له حديث مؤكد عن إثبات هذه الحقيقة من 
َماَواِت  خالل قول الحق عز وجل عن آياته يف السماء واألرض: )َوِمْن آََياِتِه َخلُْق السَّ

َواأْلَرِْض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن َدابٍَّة َوُهَو َعىَل َجْمِعِهْم ِإَذا َيَشاُء قَِديٌر( ]الشورى: 29[.
وانظر إىل قوله تعاىل يف هذه اآلية: )ِفيِهَما( أي يف األرض والسماوات، وهذا دليل عىل 

وجود الحياة يف خارج األرض. وهنا نطرح سؤاالً لهؤالء املشككني بصدق كتاب الله 
وصدق رسوله صىل الله عليه وسلم: من الذي عرَّف محمداً عليه الصالة والسالم 

بحقيقة وجود الحياة يف خارج األرض؟
ثم إن القرآن يؤكد حقيقة ثانية وهي إمكانية اجتماع هذه املخلوقات! إن سعي العلماء 

اليوم وتكبدهم التكاليف الباهظة يف سبيل رؤية مخلوقات كونية واالجتماع معها: أليس 
تطبيقاً لهذه اآلية التي نزلت قبل أربعة عرش قرناً؟

ونعود فنتأمل البيان القرآني عن آيات الله يف خلقه، يقول تعاىل: )َوِمْن آََياِتِه َخلُْق 
َماَواِت َواأْلَرِْض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن َدابٍَّة َوُهَو َعىَل َجْمِعِهْم ِإَذا َيَشاُء قَِديٌر( ]الشورى:  السَّ

29[. والسؤال: أليس القرآن كتاباً يواكب التطورات العلمية دائماً؟ فعندما يتحدث 
العلماء عن نهاية للكون مثالً تجد أن القرآن قد تحدث عن هذا األمر! وعندما يتحدث 

العلماء عن دخان ساد الكون قبل باليني السنني نجد أن القرآن قد تحدث عن هذا 
الدخان.

هل توجد حياة في الفضاء
 بقلم عبد الدائم الكحيل

عندما سئل أحد علماء الغرب: أليس غريباً أنكم تتحدثون عن وجود حياة خارج األرض يف الكون؟ فأجاب عى الفور: إن 
الغريب أال نتحدث عن وجود مخلوقات يف الكون، ألننا لسنا الوحيدين يف هذا العالم.

إن أعظم االكتشافات تبدأ بفكرة بسيطة يحُس بها اإلنسان ويبحث عنها ثم يكتشف الحقيقة العلمية. ومنذ صعود اإلنسان 
إىل الفضاء الخارجي يحاول جاهداً اكتشاف حياة جديدة عى كوكب غري األرض.

حتى إن علماء الفلك اليوم يؤكدون وجود هذه الحياة، فلدينا يف الكون أكرث من عرشة آالف مليون مليون مليون نجم! هذه 
النجوم منها ما هو بحجم الشمس ومنها ما هو أكرب من الشمس وما هو أصغر منها. فاحتمال وجود مجموعات شمسية 

كشمسنا هو احتمال كبري وكبري جداً أمام هذا العدد الضخم من النجوم أو الشموس.

Tim Folger

The largest and deepest body of water known 
to us has never been sailed upon; it has no 
islands or shores, no wind-churned waves, no 
sunlight-silvered surface. This dark ocean can’t 
be found on any map of Earth – it’s more than 
300 million miles away, on Europa, one of at 
least 69 moons that orbit Jupiter. Data from the 
Galileo spacecraft, which flew past Europa 11 
times between 1995 and 2003, revealed that 
an immense salty sea lies beneath this moon’s 
smooth icy surface. Estimated to be 60 miles 
deep – about eight times the maximum depth of 
the Pacific – it has two to three times as much 
water as all of Earth’s oceans combined.
And Europa isn’t some singularly soggy outlier. 

At least two additional Jovian moons – Gany-
mede and Callisto – have subsurface oceans. 
Titan and Mimas, which orbit Saturn, probably 
do, too. And there’s no doubt that another 
Saturnian moon, Enceladus, harbours water 
beneath its frozen crust, probably a volume 
comparable to the Great Lakes. 
Astonishing and irrefutable evi-
dence for Enceladus’s briny 
deep came in 2005 when 
the Cassini space probe 
captured images of 
geysers spouting ice 
and water vapour 
hundreds of miles 
into space. Cassini 
even flew right 

through the geysers in October 2015, skimming 
within 30 miles of the moon’s surface to sample 
their contents.
To say that the abundance and ubiquity of liquid 
water in the outer solar system completely 
upended scientists’ expectations doesn’t do 
justice to the discoveries. Before the revelations 
provided by Cassini, Galileo and other probes, 
the consensus was stark: the moons around 

Jupiter and Saturn would look much like our 
own or those of Mars – rocky, 

crater-pocked wastelands 
utterly hostile to life. 

‘Nobody expected 
that there were 

subsurface 
oceans,’ says 
Seth Shostak, 
an astrono-
mer with the 
SETI Institute 
in Mountain 

View, California. ‘It extends our concept of hab-
itability and where you might find life to worlds 
that we hadn’t considered before. We always 
assumed that it had to be on a planet. I reckon 
there are seven other places in our solar system 
where we have reason to think there might be 
life – at least the conditions for life. Seven! And 
most of them are moons!’
n hindsight, maybe the presence of extraterres-
trial oceans shouldn’t have been such a surprise. 
Hydrogen makes up 74 per cent of the ordinary 
matter in the Universe; oxygen is the third 
most-common element in existence. Combine 
the two, and you get… H2O. Astronomers have 
observed traces of water ice in craters on the 
Moon and even on Mercury – the planet closest 
to the Sun. It’s common in interstellar clouds 
and in the dusty disks of nascent planetary 
systems; it has already been detected in the 
atmospheres of some giant exoplanets.
 To read the rest of the article go : https: aeon.co

OUR AQUATIC UNIVERSE

يؤكد معظم علماء القرن الحادي والعشرين 
على وجود حياة خارج األرض في رحاب الفضاء 

البعيد،  وهذا ما أكده القرآن قبل أربعة عشر 
قرنًا، لنقرأ ونتأمل
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BREAK استراحة

إيفا منديز ال ترغب في 
العودة للتمثيل

املمثلة إيفا منديز تفضل البقاء بجانب طفلتيها وتؤكد أنها ال تشعر 
بتحقيق التوازن يف حياتها لذلك ستكتشف األمر خالل مسريتها.

نيويورك- قالت املمثلة األمريكية إيفا منديز )44 عاما( أثناء حضورها 
عرض أزياء خاص برشكتها “نيويورك آند كمبوني” إنها ال تريد العودة 

للتمثيل وترك طفلتيها.
ولدى سؤالها حول موعد عودتها للسينما مجددا، قالت منديز لربنامج 

“إي نيوز″ املعني بأخبار املشاهري “أنا مهووسة بطفلتّي وال أريد أن 
اتركهما”.

ويذكر أن إيفا مرتبطة باملمثل رايان جوسلينغ )37 عاما( 
منذ عام 2011، ولديهما ابنتان إزمريالدا )4 أعوام( وأمادا 

)عامان(، وأضافت منديز “هما صغريان للغاية”.
وتحدثت منديز بعد ذلك عن التوازن، وقالت “ال أشعر 

أنني أحقق التوازن يف حياتي. أشعر أنني عّي 
أن اكتشف األمر خالل مسريتي ومن املهم أن 

يكون لدّي نظام دعم”. وأضافت “لدّي 
أرستي وهذا أمر ال يقّدر بثمن أن 

يكون لديك أرسة تدعمك”.

لعشاق سيارة »بيتل« الشهيرة.. مفاجأة ستحزنكم في 2019!
أعلنت رشكة »فولكسفاغن« األملانية أنها ستتوقف عن إنتاج سيارة »بيتل« الشهرية يف العام 2019 مع 

طرح نموذجني أخريين »لالحتفاء باإلرث الغني« لطراز طبع تاريخ صناعة السيارات.
وقال هرنيك فوبكن، رئيس الرشكة ملنطقة أمريكا الشمالية: »من شأن خسارة سيارة بيتل )الخنفساء( بعد 

إنتاج 3 أجيال منها عىل مدى 7 عقود، أن يثري موجة تأثر يف صفوف محبي هذه السيارة األوفياء جداً”.
وتريد الرشكة التي تحاول الخروج يف الواليات املتحدة من الفضيحة املدوية املتعلقة بالتالعب باملحركات 
إلخفاء مستويات التلوث، عىل السيارات العائلية األكرب والكهربائية كذلك »وال تنوي عىل الفور استبدال 

هذه السيارة”.
لكن فوبكن سارع إىل القول إنه »ينبغي أال نستبعد أي يشء نهائياً”.

وسيتوقف اإلنتاج نهائياً يف يوليو/تموز 2019 يف مصنع هذه السيارة يف بويبال يف املكسيك.

Here’s How Women In Ancient Egypt Did Pregnancy 
Tests 3,500 Years Ago
The Ancient Egyptians have made groundbreaking discoveries that are vital to modern day life, things 
that we may take for granted today, including calendars and clocks. But a recent bizarre discovery of an 
Ancient Egyptian text showed how women did pregnancy tests 3,500 years ago!
A papyrus from Ancient Egypt showed hieroglyphic instructions on how women can find out if they 
were pregnant or not by peeing into a bag of barley and a bag of emmer, (a wheat variety cultivated in 
ancient Egypt at the time).
A researcher at the University of Copenhagen studying the document said that the writing on the 
papyrus read: “If they grow, she will give birth. If the barley grows, it is a boy. If the emmer grows, it is a 
girl. If they do not grow, she will not give birth.” CNN reported that the text dated back to between 1500 
and 1300 BC.
This discovery is one of many papyri belonging to the University of Copenhagen with a number of 
medical texts from the time.

“We’re dealing with the kind of material that is so incredibly rare,” Egyptologist Kim 
Ryholt, head of the Carlsberg papyrus collection and part of the international 

research collaboration translating the texts told CNN. “There’s less than a 
dozen well-preserved ancient Egyptian medical papyri... Anything new 

will shed important new light.”
Experts added that this pregnancy test method was used in Greek and 
Roman medicine, and also found in European medical traditions.
CNN reported that researchers tested the theory in 1963 and found 
that in 70% of the cases, the urine of pregnant women did cause the 
grain to sprout.
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