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سعيد خان
يقول غالبية األمريكيني إنَّهم ال يعرفون مسلماً، وإَنّ 

معلوماتهم عن اإلسالم ُمستقاٌة من وسائل اإلعالم.
فليس من املفاجئ إذاً أْن نشهَد وجود العديد من املواضيع 
التي أيُسء فهُمها بشأن املسلمني، إذ يراهم البعُض دخالء 

ت سياسة  دون نمط العيش والقيم األمريكية. وأَدّ ُيهِدّ
الرئيس دونالد ترامب، التي فرضت حظراً عىل دخول 

املسلمني القادمني من سبع دول إىل الواليات املتحدة، دوراً 
كبرياً يف تأجيج هذه املخاوف.

لكن الكثريين يجهلون أَنّ املسلمني تواَجدوا داخل أمريكا 
قبل وقٍت طويل من تحوُّلها إىل دولة. ويف الحقيقة، كان 

املُسلمون من أوائل املُهاجرين الذين وصلوا إىل هذه 
األرض، إثر نقلهم كرهاً، بوصفهم عبيداً، ضمن التبادالت 

التجارية العابرة للمحيط األطلنطي، وهي التبادالت 
التجارية التي تحني ذكراها السنوية الـ400 خالل العام 

الجاري.

المسلمون األمريكيون األوائل

ر الباحثون أَنّ املُسلمني شكَّلوا نسبة %30 من العبيد  ُيقِدّ
األفارقة الذين وصلوا إىل الواليات املتحدة قادمني من دول 

غرب ووسط إفريقيا، مثل: غامبيا والكامريون. وواجهوا 
الكثري من الصعوبات فيما يتعلَّق بدينهم، إىل جانب 

املصاعب األخرى.
وأدركُت، بفضل عميل باحثاً يف شؤون الجاليات املسلمة 

يف الغرب، أَنّ العبيد األفارقة أُجربوا عىل التخيل عن 

إيمانهم باإلسالم وشعائره عىل يد مالكيهم، وذلك بغرض 
فصلهم عن جذورهم الثقافية والدينية، إىل جانب إضفاء 

« عليهم، عن طريق تحويلهم  صفة »التحُضّ
إىل املسيحية.

ورشحت املؤرخة سيلفيان ديوف، 
كيف احتفظ الكثريُ من العبيد 

ببعض عاداتهم وتقاليدهم، 
رغم تلك املساعي، وكيف 

عرثوا عىل طرق جديدة 
وإبداعية للتعبري عنها، 

إذ نجحت أناشيد العبيد 
الدينية داخل الحقول يف 

حماية ألحان وذكريات 
املايض من الضياع، إثر 
الصدمة التي تعرَّضوا 

لها نتيجة إبعادهم 
عن بالدهم.

وترى سيلفيان أَنّ 
موسيقى البلوز، 

وهي أحد األشكال 
الجوهرية للثقافة 

األمريكية، 
ت اإللهام  استمَدّ

يف األصل من 
املسلمني 
يف عرص 

العبودية. 
وأوضحت 

أَنّ أغنية البلوز الشهرية »Levee Call Holler« تسري عىل 
نفس نمط ولحن نداء املسلمني للصالة )األذان(.

وأثَّرت موسيقى البلوز عىل العديد من أنواع املوسيقى 
األمريكية األخرى، بدايًة من موسيقى الكانرتي والروك 

أند رول، ووصوالً إىل أشهر أشكال املوسيقى 
األمريكية: الجاز. ويبدو أَنّ جون كولرتين، 

عازف الجاز الذي اشتهر بفضل مقطوعة 
»A Love Supreme« اإلبداعية، تأثَّر 

بإيقاع األدعية واألناشيد اإلسالمية يف 
أعماله.

ويرى الباحث هشام عيدي، مؤلِّف 
كتاب »Rebel Music»، وعدٌد من 
عازيف الجاز أَنّ كولرتين كان يغني 

»Allah Supreme« عىل طريقة 
أناشيد »الذكر« اإلسالمية التي 

تُعنى بذكر الله.

المسلمون في أمريكا اليوم

تحتوي أمريكا اليوم عىل مجموعة 
ُمتنِوّعة من املسلمني الذي 

هاجروا إليها من مختلف 
أنحاء العالم، حيث 

هاجر الكثري منهم 
بعد تمرير 
قانون 

الهجرة يف 

عام 1965. وتعود أصولهم إىل إفريقيا والرشق األوسط، 
باإلضافة إىل جنوب وجنوب رشق آسيا. وتصل نسبة 

املسلمني األمريكيني من أصوٍل إفريقية، املُنحدرين من 
أجيال العبيد يف هذا البلد، إىل قرابة الـ%20 -أي ما يرتاوح 

بني 600 ألف و850 ألفاً- من إجمايل السكان املسلمني 
بالواليات املتحدة.

ويشمل هذا الخليط املتنوع مجموعًة من املنتمني إىل 
سها  حركة أمة اإلسالم، وهي حركة سياسية ودينية أَسّ

إليجا محمد يف عام 1930. واستهدف محمد، نجل العبيد 
يف املايض، الرتويَج لتمكني السود يف مواجهة العنرصية، 

لكن عدد املنتمني إىل الحركة انخفض بشدة منذ ذلك 
الحني.

وانعكس هذا التنوع عىل العادات والتأويالت والطقوس 
التي تمارسها الكثري من الطوائف هنا. باإلضافة إىل ظهوره 

يف التكوين العرقي واإلثني والثقايف داخل املجتمع، أو 
داخل مجموعٍة من املجتمعات عىل وجه الدقة.

ل التفاعل بني هذه املجتمعات إىل نوع  وُيمكن أن يتحَوّ
ي، نتيجة كل هذه االختالفات، لكن املسلمني  من التحِدّ

األمريكيني تعلَّموا كيفية املزج بني خرباتهم املُتفرِّدة، رغم 
تاريخهم املُعقَّد.

وتُشكِّل هذه االرتباطات الجديدة واقعاً جديداً، يف ظِلّ 
تفاعل املهاجرين املُسلمني الُجدد مع إخوانهم يف الدين، 

الذين يمتلكون يف هذا البلد إرثاً يبلغ عمره 400 عام.

ُمحارض بقسم التاريخ يف جامعة وين ستيت
 HuffPost هذا املوضوع مرتجم عن صحيفة-

األمريكية.

حتى األمريكيون ال يعلمون أن المسلمين وصلوا إلى بالدهم 
قبل 400 سنة كاملة.. فكيف ذلك؟

By Saeed Ahmed Khan
It’s not surprising then to see the many 
misunderstandings that exist about 
Muslims. Some see them as outsiders and 
a threat to the American way of life and 
values. President Donald Trump’s contro-
versial policy to impose a ban on Muslims 
from seven countries entering into the 
United States played into such fears.
What many don’t know, however, is that 
Muslims have been in America well before 
America became a nation. In fact, some 
of the earliest arrivals to this land were 
Muslim immigrants — forcibly transported 
as slaves in the transatlantic trade, whose 
400th anniversary is being observed this 
year.

The first American Muslims
Scholars estimate that as many as 30% 
of the African slaves brought to the U.S., 
from West and Central African countries 
like Gambia and Cameroon, were Muslim. 
Among the difficulties they faced were also 
those related to their faith.
As a scholar of Muslim communities in the 
West, I know African slaves were forced to 
abandon their Islamic faith and practices 
by their owners, both to separate them 
from their culture and religious roots and 
also to “civilize” them to Christianity.
Historian Sylviane Diouf explains how 
despite such efforts, many slaves retained 
aspects of their customs and traditions, 
and found new, creative ways to express 
them. Slave devotionals sung in the fields, 
for example, kept the tunes and memory 
of a bygone life alive well after the trauma 
of dislocation.
Diouf argues that blues music, one of the 

quintessential forms of American culture, 
can trace its origins to Muslim influences 
from the slave era. She also demonstrates 
how the famous blues song, “Levee Call 
Holler,” has a style and melody that comes 
from the Muslim call to prayer, the “ad-
han.”
Blues has also influenced a host of other 
American music genres, from country to 
rock ‘n’ roll, and the most well-known of 
American musical forms, jazz. The famous 
jazz player John Coltrane, known for his 
seminal work “A Love Supreme,” appears 
to be influenced by the cadence of Islamic 
prayers and devotionals.
Scholar Hisham Aidi, author of “Rebel 

Music,” along with a host of jazz musi-
cians, argues that Coltrane is singing “Allah 
Supreme” in the Islamic devotional style of 
“dhikr,” or remembrance of God.
There is a large and diverse Muslim com-
munity in the U.S. today.

Muslims in America today
Today’s America incorporates a large diver-
sity of Muslims, who have immigrated from 
many parts of the world. Many immigrated 
after the passage of the Immigration Act 
of 1965.
They are from Africa and the Middle East, 
as well as South and Southeast Asia. Afri-
can American Muslims, descendants of the 

slave generations in this country, comprise 
a sizable chunk — about 20% — some-
where between 600,000 to 850,000 — of 
the total Muslim population in the in the 
United States.
In this diverse mix are also those who 
belong to the Nation of Islam — a political 
and religious movement founded by Elijah 
Muhammad in the 1930s. Muhammad, son 
of former slaves, wanted to promote black 
empowerment in the face of racism. The 
number of those who belong to the Nation 
of Islam have greatly declined since then.
This diversity is reflected in the customs, 
interpretations and rituals practiced by 
the many denominations here. It is also 
reflected in the racial, ethnic and cultural 
composition of the community, or perhaps 
more accurately, a group of communities.
All these differences can make interaction 
between these communities a challenge. 
But American Muslims, despite their 
complex histories, have learned to blend 
experiences that are truly unique.
As more recently arrived immigrant 
Muslims interact with their coreligionists 
whose legacy dates back 400 years in this 
country, new engagements inform the new 
reality.

Saeed Ahmed Khan is a Senior Lecturer 
at Wayne State University. This article is 
republished from The Conversation, a site 
democratizing knowledge from academ-
ics, under a Creative Commons license. 
Read more of The Conversation’s articles 
on religion and ethics, written by experts.

www.huffpost.com

Most Americans Don’t Realize The First Muslim Immigrants 
Arrived In America 400 Years Ago

An attorney for the Muslim enclave of Islamberg prays in a 
mosque in Tompkins, New York.
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ابن غير شرعي وأم مجهولة

يف والية فيالدلفيا ولد ويليام بنجامني فرانكلني يف مطلع ثالثينات 
القرن 18، عاش مع والده يف حني كانت هوية أمه مجهولة، وأشار 

بعض املؤرخني أنها ربما ديبورا زوجة بنجامني فرانكلني، ولكن 
أنجبته قبل الزواج، وأخفوا األمر، ورجح آخرون أن أمه كانت من 

طبقة دنيا، لذا أُبعد عنها؛ حتى ال تتأثر سمعة بنجامني فرانكلني 
السياسية، لكن يف النهاية عاش ويليام مع والده وزوجة أبيه 

وُعومل جزًءا من العائلة، كصبي صغري.
كانت العالقة بني بنجامني وويليام قوية، بل إن ويليام كان يساعد 

أبيه يف أعماله يف الطباعة وتجاربه العلمية؛ بما يف ذلك تجربة 
الطائرة الورقية الشهرية عام 1752، والتي أثبت بها بنجامني 

فرانكلني أن الربق عبارة عن كهرباء.
انضم ويليام إىل الجيش الربيطاني مجند وشاركًا يف حرب امللك 

جورج، وشارك يف رحالت استكشافية ضد الفرنسيني يف كندا 
وحصل يف النهاية عىل رتبة قائد، أرسل بنجامني ابنه ويليام إىل 

لندن ليدرس القانون وكان يمهد له طريقه السيايس، وكانا – 
ويليام وبنجامني فرانكلني – رشيكني ومقربني، وعمال سوًيا.

السياسة تبدأ من نفوذ األب

مع تردد اسم بنجامني فرانكلني يف الساحة السياسية سارع األب 
بتقديم ويليام إىل املشهد السيايس، وباألخص أن بنجامني أراد أن 

يصنع لنفسه اسًما كحلقة وصل بني والية بنسلفانيا األمريكية 
واململكة الربيطانية؛ فلجأ إىل ويليام، والذي ساعده يف هذا 

املسعى، ولكن يبدو أن هذا كان بداية زرع بذرة االنتماء لربيطانيا 
لدى ويليام الشاب الصغري، ولم يكن بنجامني يدرك ذلك.

كان ويليام ينوي الزواج من إليزابيث جرايم، ابنة طبيب فيالدلفيا 
البارز الدكتور توماس جرايم وحفيدة حاكم بنسلفانيا الرابع 
عرش، السري ويليام كيث، لكن لم يكن بنجامني راضًيا عن هذا 
الزواج، وحني ذهب ويليام إىل لندن لدراسة القانون تزوج من 

إليزابيث أخرى تدعى إليزابيث داونز، ولديه ابن واحد، ويليام 
تيمبل فرانكلني، وكان أيًضا طفاًل غري رشعي، وتركه إىل أبيه 

بنجامني ليقيم معه ألنه كان مشغواًل بحياته املهنية.
استخدم بنجامني نفوذه يف مساعدة ويليام عىل الفوز بمناصب 

سياسية، فحني انتخب األب يف جمعية بنسلفانيا، ساعد ابنه 
ليعمل كاتًبا يف الجمعية، وحني اندلعت الحرب الفرنسية – 

الهندية عام 1754 ساعد ويليام والده بنجامني يف تنظيم الحمالت 

العسكرية، لكن الخدمات التي قدمها والده له كانت أكرب، بل إن 
ويليام أرسل إىل والده عام 1758 رسالة امتنان لدعمه، جاء فيها: 

»أنا ممنت لك للغاية لرعايتك ودعمي باملال، ويجب أن يكون لدي 
شعور باالمتنان مع ما غمرتني به وتلقيته من محبتك األبوية«.

ويليام يحكم نيو جيرسي
نجحت مساعي األب بنجامني فرانكلني حينما ُعني ابنه حاكًما 

ملكًيا لوالية نيو جرييس بأمر من جورج الثالث ملك بريطانيا يف 
عام 1763، واجه ويليام صعوبة يف بادئ األمر يف حكم نيو جرييس؛ 
ألن سياساتها معقدة؛ فهي مقسمة إىل قسمني، لكل منهما ثقافته 

الخاصة، ويريد كل جزء أن تركز الحكومة عىل مخاوفه، ووفقًا 
للمؤرخ ويالرد ستيل راندال يف كتابه »انتقام صغري« يقول ويليام: 

»كنت الحاكم األبدي واألكرث تقدًما يف نيو جرييس«.
تمكن ويليام من تطوير نيو جرييس، فاستخدم اليانصيب لبناء 

الطرق والجسور وتحسينها، وساهم يف تشييد جامعة كوينز 
كوليدج، والتي أصبحت اآلن تُعرف باسم »روتجرز«، وهي جامعة 

بحثية عامة، وساهم يف وضع خطط لرعاية ومساعدة املزارعني 
املتعرثين، وأوجد حلواًل للنقص النقدي للمستعمرة، أما بنجامني 

فرانكلني فكان شاهًدا عىل كل ما سبق، ووقتها كان يقطن مع 
ويليام يف قرص بريث أمبوي الخاص بحاكم الوالية، وحتى عام 

.1775
قبل عام 1775 كانت الواليات الثالث عرشة األصلية يف أمريكا تتبع 

التاج الربيطاني، وكان األمريكيون يفخرون بذلك، حتى بدأت 
بريطانيا بتغيري سياساتها وفرض الضائب، رفض األمريكيون 

االنصياع إىل أوامر بريطانيا، وبدأت سلسلة من الخالفات 
السياسية بني بريطانيا ومستعمراتها من ناحية، وبني الشعب 

األمريكي من ناحية، أدت هذه الخالفات يف نهاية األمر إىل اندالع 
حرب االستقالل األمريكية والتي عرفت باسم »الحرب الثورية 

عام 1775«.

فرانكلين.. اسم في جبهتي الحرب
رغم أن حكام الواليات الثالث عرشة كانوا معينني من اململكة 

الربيطانية؛ إال أن هذا لم يمنعهم أن يقفوا مع الشعب األمريكي، 
وضد بريطانيا يف سبيل تحقيق االستقالل التام عنها، أما ويليام 
فكان رأيه مغايرًا؛ إذ رفض بشدة االنفصال عن التاج الربيطاني، 

ورفض ما أحدثه الشعب من شغب، وقال يف خطابه إيل الهيئة 
الترشيعية يف نيو جرييس: » كل خرق للدستور، سواء كان من 

التاج الربيطاني، أو من الشعب، ستكون آثاره مدمرة«.
كان بنجامني فرانكلني األب من أبرز من طالبوا االستقالل عن 

بريطانيا، وحني اندلعت الحرب اختري للعمل مندوًبا يف املؤتمر 
القاري الثاني، وهو الهيئة اإلدارية األمريكية آنذاك، ويف عام 1776 
كان عضًوا يف اللجنة املكونة من خمسة أعضاء، والتي ساعدت يف 

صياغة إعالن االستقالل، والذي أعلنت فيه املستعمرات األمريكية 
الثالث عرشة حّريتها من الحكم الربيطاني.

ويف العام نفسه، أرسل الكونجرس بنجامني فرانكلني إىل فرنسا 
لطلب مساعدتها عسكرًيا يف حرب االستقالل، ونجح بنجامني 

فرانكلني يف إدخال الفرنسيني يف تحالف عسكري مع أمريكا، 
وقدم الفرنسيون الجنود واإلمدادات واألموال التي كانت حاسمة 

النتصار أمريكا يف الحرب.
وبسبب دور والده بنجامني فرانكلني املحوري أًبا مؤسًسا للثورة 

األمريكية، ووالء ويليام لربيطانيا، فالعالقة توترت بينهما، ووصال 
إىل نقطة حرجة ال يمكن االستمرار بعدها، وحاول بنجامني 

إقناع ويليام باالنضمام إليه، واالنضمام إيل الشعب األمريكي، 
واالستقالل، لكن ويليام رفض، وبقي موالًيا للتاج الربيطاني.

ويليام.. من القصر إلى السجن

ظل ويليام معتقًدا أن االستقالل سيخلق الفوىض وتقسيم البالد، 

لذا ظل يرسل رسائل رسية للملك الربيطاني، لكن ضبطت إحدى 
رسائله، وقرر الجيش الثوري إسكاته، ويف يونيو )حزيران( عام 

1776 أوقفته قوة من رجال الجيش الثوري بقيادة الكولونيل 
ناثانييل هريد، ووضعته تحت اإلقامة الجربية، ثم نقل إىل والية 

كونيتيكت، وبقيت زوجته إليزابيث يف قرص الحكم، وحني تراجعت 
القوات الربيطانية من مدينة بريث أمبوي إىل نيويورك، رافقتهم 

إليزابيث، ولم يرها ويليام مرة أخرى؛ ألنها ماتت يف نيويورك، وهو 
رهن االعتقال.

أطلق رساح ويليام أخريًا عام 1778 باعتباره أسري حرب أمريكي، 
انتقل إىل مدينة نيويورك، والتي كانت ال تزال تحت الحكم 

االستعماري الربيطاني، ونشط ويليام بنيويورك يف املجتمعات 
املوالية لربيطانيا، وأيًضا سعى إىل شن حرب عصابات واالنتقام 

مما أسماهم املتمردين، لكن رفض الجرنال الربيطاني هرني 
كلينتون حرب العصابات.

يف عام 1782، وفيما كانت الحرب قد شارفت عىل االنتهاء، نفي 
ويليام مع املوالني اآلخرين إىل إنجلرتا، وانتهت الحرب عام 1783، 

أما بنجامني فرانكلني فكان يف موقف ال يحسد عليه، وباألخص أنه 
صار أحد اآلباء املؤسسني للواليات املتحدة األمريكية.

محاوالت الصلح.. ووداع أخير
وفقًا لوثيقة تخص ويليام فرانكلني محفوظة يف األرشيف الوطني 

إلنجلرتا، فإن بنجامني بدأ املصالحة عام 1784، وأخرب أحد معارفه 
أن الناس الذين اتخذوا طرقًا متضاربًة يف الحرب يجب أن يكونوا 

قادرين عىل صنع السالم بمجرد انتهاء الحرب، ودعا ويليام 
للمصالحة، ويف الوثيقة نفسها فإن ويليام حاول أن يتصالح مع 

والده، إال أن جهودهما فشلت.
التقي ويليام مع والده فرانكلني للمرة األخرية عام 1785 حني 

توقف بنجامني يف بريطانيا بعد عودته من رحلة إىل فرنسا، لم 
يعرف أحد ما الذي دار بينهما، لكن ما أشار إليه املؤرخون أن 
السياسة لم تكن هي السبب الوحيد يف فتور العالقة بني األب 

واالبن فرانكلني، املال أيًضا، فوفقًا للوثيقة السابقة نفسها، فإن 
بنجامني طلب من ويليام يف خطاب أرسله يف نفس عام اللقاء 
األخري بينهما أن يسدد ديونه التي كان يدين بها له، بإعطاء 

بعض األرايض التي يملكها يف نيويورك ونيوجرييس البنه – ابن 
ويليام غري الرشعي واملحبوب لبنجامني – لكن ويليام منح ابنه 

أرض نيويورك، وباع أرض نيو جريس، وبعدها لم يرد بنجامني مرة 
أخرى عىل رسائل ويليام.

تويف بنجامني فرانكلني عام 1788، ويف وصيته ترك ويليام عملًيا 
دون أي ثروة، باستثناء بعض األرايض يف نوفا سكوتيا إحدى 

مقاطعات كندا، ولم يذكر بنجامني ابنه يف سريته الذاتية، إال بشكل 
غري مبارش، بينما تويف ويليام فرانكلني يف عام 1813، لكن احتفظت 

أمريكا بدور بنجامني فرانكلني يف تأسيسها عرب وضع صورته عىل 
عملة املائة دوالر األمريكية، أما ويليام فلديه بلدة فرانكلني، يف 

مقاطعة بريجن، بوالية نيو جرييس مسماة عىل اسمه وقت أن كان 
حاكم نيو جرييس.

الحروب كعادتها تفرق عائالت وترشذمها، باملوت حينًا وبالهجرة حينًا آخر، واألغلب أن 
هذه العائالت تكون يف نفس جبهة القتال، أما أن تكون العائلة يف جبهتني، فهذا قلما يحدث، 

وتتضاءل النسبة حني يكون األب يف مواجهة ابنه، وتتضاءل أكرث إن كان األب واحًدا من مؤسيس 
الدولة، واالبن حاكم والية، لكن يقف أمام استقالل بالده، وأمام أبيه يف آن واحد، املدهش أن هذا 
لم يكن يف املايض السحيق، بل يف العرص الحديث؛ ويف أمريكا، كان األب بنجامني فرانكلني، واالبن 

ويليام.

تعّرف إلى ابن مؤسس أمريكا الذي حارب
 مع بريطانيا ضد والده وُنفي بعد الحرب

ويليام فرانكلني
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“أفضل طريقة لتفادي الحرب مع إيران هي إقالة جون بولتون 
من منصبه”، هذا ما قاله سينا تويس الباحث باملجلس 

اإليراني األمريكي الوطني )منظمة غري رسمية( يف مقال رأي 
بمجلة نيوزويك األمريكية، االثنني املايض، عن مستشار األمن 

القومي األمريكي جون بولتون مخترصاً مالمح شخصية الرجل 
الصدامية ونزعته الحربية يف حل امللفات.

يف مارس آذار 2018، عني الرئيس األمريكي دونالد ترامب جون 
بولتون مستشاراً لألمن القومي بدالً عن هربرت ماكماسرت، 

ليصبح ثالث مستشار أمن قومي لرتامب خالل 14 شهراً فقط، 
لكن كثريين تخوفوا من مايض بولتون “املفعم بالتشدد” وتأثريه 
يف جنوح ترامب أكرث نحو النزاعات وتكهنوا يومها بأن املواجهة 

مع إيران دقت ساعتها.

رجل بوش “العدائي”

ولد بولتون يف 20 نوفمرب/ترشين الثاني 1948، واشتغل 
باملحاماة ويف الدبلوماسية. هو أحد صقور السياسة الخارجية 

األمريكية وأحد املحافظني الجدد واملبعوث السابق يف األمم 
املتحدة إبان حكم الرئيس األسبق جورج دبليو بوش وتحديداً 

بني أغسطس/ آب 2005 وديسمرب/كانون األول 2006.
خدم بولتون )70 عاماً(، يف اإلدارات الجمهورية للرؤساء 
رونالد ريغان وجورج بوش األب وجورج دبليو بوش الذي 

منحه سلطات واسعة لتحقيق سياساته اليمينية املتشددة. 
انتقد دبلوماسيون كرث عمله الدبلومايس واصفني أسلوبه 

بـ”الحاد جداً”. واضطر الرئيس بوش االبن للتخيل عنه 
بسبب العداوات الكثرية التي جناها جراء ترصيحاته العدائية 

وسياساته املتشددة.

داعية حرب

قوبل ترشيح بولتون من قبل الرئيس جورج بوش االبن، ملنصب 
وكيل وزارة الخارجية لشؤون األمن الدويل والحد من التسلح، 

بعاصفة من االستهجان والرفض ورغم ذلك فاز باملنصب.
عرف بولتون بدفاعه القوي عن النفوذ األمريكي ومعارضته 

املتشددة ألي اتفاق مع كوريا الشمالية واالتفاق النووي 
مع إيران، بل يعترب من املؤيدين الستخدام القوة العسكرية 

ضدهما.
من آرائه العدائية واملثرية للجدل يف السنوات األخرية اعتبار 
التدخل الرويس املزعوم يف االنتخابات األمريكية التي جرت 

عام 2016 “عمالً من أعمال الحرب تجاه واشنطن يجب عدم 
التسامح إزاءه”.

أسلحة الدمار المزعومة
شارك بولتون يف إعداد امللف الذي زعم امتالك صدام حسني 

أسلحة الدمار الشامل، وكان بوابة غزو العراق، لكن الحقاً 
ثبت خلو العراق من هذه األسلحة. ورغم انتقاد ترامب غزو 
العراق ووصفه بالخطأ الكبري، ظل بولتون متمسكاً بموقفه 

املدافع وبقوة عن الغزو عام 2003. كما دافع بولتون يف مقاالت 
رأي كتبها عن استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية 

وإيران.
من العالمات املثرية يف حياة بولتون كسيايس أمريكي جامح 

يقدس الحرب، رفضه املشاركة يف حرب فيتنام يف شبابه، لكنه 
أوضح يف كتاب له بعنوان “االستسالم ليس خياراً” أنه “لم يكن 

ليضيع وقته يف رصاع عقيم”، معترباً أن الحرب كانت خارسة.
ورغم أن البعض يعترب أن تعيني بولتون من بعد مايك بومبيو 
وزير الخارجية األمريكي، املؤيد للحرب أيضاً، بمثابة انتقال 

رسمي للسلطة إليهما، يقول البعض إن بولتون ال يتمتع أبداً 
بنفوذ يعادل ما كان يتمتع به إبان إدارة بوش االبن بسبب 

شخصيته العدائية وميوله التدخلية التي يقال إنها أغضبت 
ترامب يف يناير/كانون الثاني املايض، ليتهم بولتون بأنه يسعى 

لجر واشنطن “إىل حرب يف فنزويال”.

موقف أكثر تشددًا من إيران

من أبرز ترصيحاته ضد إيران “يجب أن تنهي السياسة 
األمريكية الثورة اإلسالمية اإليرانية...االعرتاف بنظام إيراني 

جديد يف عام 2019 من شأنه أن يزيح العار الذي حدث عندما 
شاهدنا الدبلوماسيني األمريكيني رهائن ملدة 444 يوماً”.

رصح بولتون نهاية أبريل/ نيسان املايض، بأن “حملة الضغط 
األمريكية ضد النظام اإليراني كان لها تأثري كبري عىل أنشطته، 

لكن ما يزال يشكل تهديداً عىل الرشق األوسط والعالم”.
وفور تعيينه مستشاراً لألمن القومي، تنبأت الصحف اإليرانية 

بأن يكون التعيني “نقطة بداية النهاية لالتفاق النووي”، وهو ما 
أكده الوقت الحقاً بانسحاب ترامب من االتفاق النووي وفرضه 
عقوبات عىل طهران. كما أعرب املتحدث باسم مجلس صيانة 

الدستور اإليراني عباس عيل كَدخدائي، عن قلقه إزاء تعيني 
شخص متشدد مثل بولتون يف مثل هذا املنصب الحساس، 
معترباً أن صلته بحركة “مجاهدي خلق” اإليرانية املعارضة 

للنظام اإليراني ال تبرش بالخري.
يف حني اعتربت الصحافة العربية تعيينه كاشفاً عن نية الرئيس 

ترامب تعيني “حكومة حرب”.
وفيما تقرع طبول الحرب، وتتواىل الترصيحات بني محرض 

عىل النزاع يف الخليج ومحذر منه، نبه تويس يف مقال الرأي يف 
نيوزويك املشار إليه، إىل أن احتمال نشوب حرب أمريكية عىل 

إيران يبقى احتماالً مطروحاً طاملا استمر بولتون يف منصبه 
الحايل مستشاراً لألمن القومي، واتهمه بأنه “ال يتوانى عن 

اختالق نزاع بني واشنطن وطهران”.

الرجل الذي يعشق الحروب ويقف خلف 
التصعيد مع إيران…جون بولتون

كتاب جديد.. يكشف أكثر الكارهين لترمب 
من الصحافيين

 Unmasked Big Media›s War« كتاب جديد بعنوان
Against Trump« )إزاحة القناع – الحرب اإلعالمية 

الكبرية ضد ترمب(، قام بتعيني جيم أكوستا كبري املراسلني 
الصحافيني بالبيت األبيض عن يس ان ان، بوصفه أكرث 

الكارهني لرتمب.
الكتاب من تأليف كل من برينت بوزيل وتيم غراهام من مركز 

أبحاث اإلعالم، سيكون متاًحا يف األسواق يف 4 يونيو.
بحسب نسخة مبكرة من الكتاب، فإنه يتضمن قائمة بأكرث 

عرش شخصيات صحافية اعتربهم املؤلفان من أكرث منتهكي 
 CNN ترمب يف الصحافة ووسائل اإلعالم، يتصدرهم مراسل

يف البيت األبيض.
ويكتب املؤلفان أن »جيم أكوستا هو الفائز لدينا«.

ويضيفان: »نشك يف أنه سيحتج إذا لم يكن كذلك«.
وسبق للرئيس األمريكي دونالد ترمب، أن وصف أكوستا 

بالوقح يف مشادة بينهما خالل مؤتمر صحايف بالبيت 
األبيض، عقب إعالن نتائج انتخابات التجديد النصفي، كما 
سبق أن طرده من البيت األبيض عقب توجيه أكوستا أسئلة 
عن »ألوان املهاجرين«، وحدثت تلك الواقعة أمام الكامريات 

يف املؤتمر الصحايف املشرتك الذي عقده ترمب ورئيس 
كازاخستان، نور سلطان نزارباييف.

أعلن مسؤولون أمريكيون أن 971 حالة إصابة بالحصبة 
سجلت يف الواليات املتحدة يف األشهر الخمسة األوىل من 

2019، وهو عدد تجاوز إجمايل اإلصابات املسجلة كل عام 
منذ 1992.

وأعلنت الواليات املتحدة القضاء عىل الحصبة عام 2000، 
لكن املسؤولني يف مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها حذروا 

الخميس من احتمال أن تفقد البالد ذلك الوضع.
وجاء يف بيان للمراكز أن إجمايل عدد اإلصابات الذي سجل يف 

عام 1992 كان 963 حالة.
وقال مدير املراكز روبرت ردفيلد يف البيان إن »الحصبة 

مرض يمكن الوقاية منه والسبيل لوقف هذا التفيش هو 

ضمان حصول جميع القرص والبالغني عىل التطعيم.. خذوا 
التطعيم«.

وانترش املرض بشكل كبري بني أطفال يف سن التعليم األسايس 
امتنع آباؤهم عن إعطائهم التطعيم الضوري لوقايتهم من 

املرض.. 
ويرجع مسؤولو الصحة العامة عودة ظهور املرض إىل انتشار 

معلومات خاطئة حول التطعيم. ويعارض بعض اآلباء حصول 
أبنائهم عىل التطعيمات اعتقادا منهم بأن مواد تسبب التوحد 

تدخل يف تركيبتها، وذلك خالفا للدراسات العلمية.
وقال ردفيلد »أود أن أطمنئ اآلباء مجددا بأن التطعيمات آمنة.. 

وال تسبب التوحد«.

ترمب: العزل كلمة قذرة وسيئة ومقززة
رفض الرئيس األمريكي، دونالد ترمب، الخميس 2019-5-30، الحديث الدائر بني الديمقراطيني عن إمكانية بدء مسعى ملساءلته 

وعزله يف أعقاب التحقيق الخاص بروسيا، قائال إنه لم يفعل شيئاً ليستحق ذلك.
وبدا ترمب متحمساً، يف حديثه للصحافيني يف البيت األبيض قبيل رحلة لكولورادو، للرد عىل بيان من املحقق الخاص روبرت مولر 

وقال مولر إن تقريره عن تواطؤ روسيا يف حملة االنتخابات الرئاسية عام 2016، تعمد عدم تربئة أو إدانة ترمب بعرقلة سري 
العدالة. وقالت نانيس بيلويس رئيسة مجلس النواب، التي تتعرض لضغط من بعض 

الديمقراطيني إلجراء تحقيق ملساءلة الرئيس وعزله، رداً عىل بيان مولر »ليس 
هناك يشء غري مطروح عىل الطاولة«.

ورد ترمب عىل سؤال عما إذا كان يتوقع مساءلته قائال »ال أعرف كيف.. إنها 
كلمة قذرة وسيئة ومقززة... إنها تمثل انتهاكا رئاسيا هائال«.

ويف إشارة إىل نص دستوري يقيض بإمكانية اتهام الرئيس إذا ارتكب 
»جرائم أو جنح كربى«، قال ترمب »ليست هناك جريمة. ليست هناك 

جنحة«.
ورغم عدم اتخاذ الديمقراطيني بمجلس النواب قراراً بشأن إمكانية مساءلة 

ترمب، إال أنهم يضغطون للميض قدماً يف تحقيقات ترتبط بالتحقيق الرويس.
ويف تغريدة كتبها صباح الخميس 2019-5-30، ترك ترمب انطباعاً بأن التدخل 

الرويس ساعده يف الفوز بانتخابات 2016 عىل منافسته الديمقراطية هيالري كلينتون، 
لكنه قال العكس تماما يف إجابته عىل أسئلة الصحافيني يف وقت الحق.

وقال الرئيس »ال، روسيا لم تساعدني يف الفوز«، مضيفاً أنه لم يحتج 
ملساعدة كي يفوز.

وعرب ترمب عن ازدرائه ملولر ووصفه بأنه »مضطرب تماما«، ألسباب منها 
أنه كان يرغب يف رئاسة مكتب التحقيقات االتحادي »إف.بي.آي«.

الحصبة في 
أميركا.. أعلى 

معدل إصابات 
منذ 1992
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ديربورن – العربي االمريكي - شهدت قاعة بيبلوس 
تنظيم حفل إفطار لنخبة من أبناء الجالية العربية 

واملسلمة أقيم بمبادرة من عضو الكونغرس االمريكي 
النائب ) ديبي دنغل ( أرملة عضو الكونغرس الراحل 
) جون دنغل( وقد أفتتح برنامج الحفل بكلمة قصرية 

ألحمد رمضان الذي رحب بالحضور وهنأ الجالية 
ملناسبة حلول شهر رمضان املبارك وقام بتقديم سام 

بيضون عضو الهيئة املالية ملقاطعة )وين ( 
الذي رحب بالحارضين وتحدث عن 

شهر رمضان املبارك وما يمثله من 
قيم روحية وإنسانية بوصفه 

شهر الرحمة واملحبة 
والتكافل .

 كما شكر بيضون 
النائب ديبي دنغل 

عىل مبادرتها 
الكريمة التي 

حاولت من خاللها 
الحفاظ عىل 
التقليد الذي 

كان يتبناه زوجها 
الراحل جون 

دنغل الذي كان 
يحرص عىل التفاعل 
مع أبناء الجالية من 

خالل مناسبات الدينية 
واالجتماعية ، ثم قام بيضون 

بتقديم الضيف القادم من 
واشنطن الكاتب والباحث يف الشؤون 

السياسية  د.جميس الزغبي حيث قدم نبذة 
مخترصة عنه قبل أن يعتيل املنصة د. جميس الزغبي 

الذي رحب بالحارضين ومهنأً بحلول شهر رمضان 
املبارك وشاكرا ً القائمني عىل تنظيم االفطار والدعوة ، 

وتحدث يف البدء عن حجم املشكالت التي ينوء بها الواقع 
العربي من خالل تذكري الحضور باألحداث التي تعيشها 

املنطقة يف بقاع مختلفة منها .
ثم عّرج عىل أبرز التغيريات التي طرأت عىل واقع الجالية 

العربية واملسلمة بعد احداث الحادي عرش من سبتمرب 
وما تالها من مخرجات سلبية عىل واقع الجالية العربية 

واملسلمة التي عانت من الخطاب االعالمي والسيايس 
الذي أفىض اىل إنتاج مصطلح ) اإلسالموفوبيا( وقارن 

الزغبي بني واقع الجالية قبل 3 عقود وبني اآلن حيث 
نشهد صعود أبناء الجالية يف مواقع حكومية تنفيذية 

وترشيعية من خالل بوابة الرتشيح واالنتخاب مؤكداً عىل 
أهمية إستمرار أبناء الجالية يف سعيهم الدؤوب لتحقيق 

الحضور الذي يليق بأبناء الجالية كي يتمكنوا من 
حماية حقوقهم .

 بعدها تحدث رئيس تحرير صحيفة )صدى الوطن ( 

الزميل أسامة سبالني الذي شكر النائب ديبي دنغل 
عىل مباردتها كما شكر حاكمة الوالية ) ويتمر كرشن( 

التي بادرت للمرة االوىل اىل تنظيم حفل إفطار لنخبة من 
أبناء الجالية العربية واملسلمة يف العاصمة ) النسنج( 

كما وجه التحية اىل عدد من الشخصيات الرسمية التي 
حضت حفل االفطار .

 وأكد سبالني عىل رضورة تفعيل جهود الجالية والحفاظ 
عىل وحدتها وقوتها لتشكل الحضور املطلوب يف 

املشهد االمريكي ، بعدها قام سام بيضون 
بدعوة الشيخ محمد مارديني 

إمام وخطيب املركز االسالمي 
االمريكي ، والشيخ إبراهيم 

الكزروني مرشد املركز 
االسالمي يف أمريكا 

الشمالية وفران هيس 
من كنيسة ) لتلفيلد( 

الذين تحدث كل واحد 
منهم بإيجاز عن شهر 
رمضان املبارك وقيمه 

الروحية شاكرين 
النائب ) ديبي دنغل ( 

عىل مبادرتها ثم قاموا 
بالتضع اىل الله تعاىل 

يف أن يعم السالم والعدالة 
واملحبة يف كافة ربوع االمة 

االمريكية والعالم .
 وداعني بالرحمة للنائب الراحل 
)جون دنغل( الذي يسمى بصديق 

الجالية واملدافع عن حقوقها يف أصعب 
الظروف والسيما يف أعقاب أحداث الحادي عرش 

من سبتمرب ، بعدها قام سام بيضون بتقديم صاحبة 
املبادرة النائب ) ديبي دنغل( التي كانت صائمة تعبرياً 

عن تفاعلها مع أجواء شهر رمضان املبارك وتفاعلها 
مع أبناء الجالية العريية واملسلمة وقد أفتتحت كلمتها 

بتوجيه التهنئة اىل أبناء الجالية ملناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك ثم تحدثت عن أهمية تنظيم هذا االفطار 

لتعزيز عرى التواصل واملحبة مع أبناء الجالية كما عدت 
هذه املناسبة فرصة إلستذكار زوجها الراحل ) جون 

دنغل ( الذي كان يبادر اىل تنظيم مثل املبادرات إلعتزازه 
بأبناء الجالية

 كما أكدت عىل أهمية الوقوف بوجه خطاب الخوف 
والكراهية والتمييز، معتربة ديربورن وجاليتها هي إحدى 

معاقلها وأبناء الجالية أصدقاء لها كما وجهت شكرها 
لعدد من الشخصيات الرسمية التي حضت مأدبة 

االفطار من قضاة ومرشعني ومسؤولني تنفيذيني وقادة 
الجالية ورجال الدين مؤكد’ عىل أن هذه الفعالية ستكون 

تقليدياً سنويا ً ستحرص عىل إقامته إحرتاماً للشهر 
الكريم ، وتخليداً لذكرى زوجها النائب الراحل ) جون 

ديبي دينجل عضو الكونغرس االمريكي تجمع عرب 
أمريكا على مائدة إفطار رمضانية
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مؤسسة حيدرة واأليادي النقية للسالم والتنمية واالغاثة تقيمان 
حفل إفطار خيري لصالح أطفال اليمن

ديربورن – العربي األمريكي - وسط حضور واسع من أبناء 
الجالية اليمنية والعربية اىل جانب عدد من النخب الحكومية 

منهم قضاة ورجال دين وكوادر حكومية ، شهدت قاعة 
بيبلوس يف مدينة ديربورن إستضافة حفل اإلفطار السنوي 

الذي نظمته مؤسسة حيدره للسالم والتنمية واإلغاثة 
بالتعاون مع مؤسسة االيادي النقية للتنمية واإلغاثة .

 ومن املؤمل أن يذهب ريع االفطار املذكور لصالح أطفال اليمن 
الذين يعدون الفئة األكرث تضراً  يف مشهد الحرب الدائرة هناك 
منذ سنوات ، وتحاول بيور هاندز تأمني االحتياجات الضورية 

االساسية للشعب اليمني وقد وصلت جهودها االغاثية اىل 
معظم مناطق اليمن وتم إغاثة أكرث من 3 ماليني مواطن.

  ولدى املؤسستني رشاكات مع جهات دولية 
ومنظمات إغاثية أخرى تسعى اىل التخفيف 

من آثار الكارثة االنسانية التي يعاني 
منها الشعب اليمني ، وقد أفتتح 

الحفل بكلمة لعريفته عفاف 
صالح التي رحبت بالحضور 

ووجهت التهنئة ملناسبة 
شهر رمضان املبارك ثم قامت 

بتقديم إحدى منتسبات 
منظمة حيدرة للسالم والتنمية 

واإلغاثة وهي نجوى عيل بعد 
أن قدمت نبذة مخترصة عن 

حياتها وهي تنشط مع املؤسسة 
يف قضايا العدالة االجتماعية 

واالنسانية . 
 وقد تحدثت االخرية عن أهمية الوقوف 

معاً لنجدة الشعب اليمني الذي يعاني جراء 
الحرب مبينة أهمية املشاركة واملساهمة يف مثل هذه الظروف 
االستثنائية التي يمر بها أهل اليمن ، بعدها تم تقديم الطفل 
يوسف أحمد الذي تحدثت عنه عريفة الحفل فهو يف الصف 

السابع يف مدرسة )ساالينا( وجمع قرابة 2000 دوالر كي يتربع 
بها اىل شعبه اليمني وقد قدم الطفل يوسف أحمد تالوة من 

الذكر الحكيم .
 بعدها تحدث املرشح السابق عن املقاطعة 2 لالنتخابات 

إبراهيم عياش وهو أحد الناشطني السياسيني يف الجالية ، 
حيث تطرق اىل املأساة اليمنية وانعكاسات الحرب املدمرة عىل 

الشعب اليمني والوطن اليمني مذكراً بما يعانيه اليمن من 
كوارث إنسانية متمثلة يف إنتشار االمراض واملجاعة ونقص 

املواد الطبية فضالً عن حاالت الخوف والهلع التي يعاني 
منها الناس. 

 وبني بأن اليمن إجتاحته أزمات شديدة وإنه لم يعد اليمن 

السعيد كما هو معروف تاريخيا ً وقال بأن هذه التسمية من 
شأنهاأن تعود إذا وقف كل أبناء اليمن صفاً واحدا ً لنجدة 

اليمن وشعبها لتجاوز االزمات .
 كما ذكر عياش أرقاماً تعكس حجم الكارثة هناك حيث يوجد 

ما يقارب مليون ونصف املليون يتيم ، وزهاء املليون بحاجة اىل 
مساعدات عاجلة فضالً عن ماليني من الذين هم بحاجة اىل 
دعم طبي وغذائي لالستمرار بحياتهم الن الذين يموتون يف 

اليمن خالل هذه الفرتة ليس فقط بسبب النزاع املسلح ولكن 
بسبب املجاعة . 

 بعدها كانت كلمة للشيخ بالل القادري الذي تحدث عن 
االنفاق يف سبيل الله وعن ثقافة عمل الخري من خالل 

إستعارته لآليات القرآنية التي تتحدث عن مفهوم 
املساعدة وعمل الخري واالحسان مشجعاً 
الناس عىل املبادرة عىل التربع لنجدة 

اليمن وشعبها . 
 ثم كانت كلمة قصرية لرئيس 

مؤسسة حيدره االستاذ 
سعيد حيدره الذي شكر 

جميع الحضور واملتربعني 
واملتطوعني وجميع من يعمل 

ألجل إنقاذ الشعب اليمني 
من أتون االزمة االنسانية التي 

تضب مناطق اليمن .
 وأختتم الحفل بكلمة مؤثرة 

للناشط زهري علوية التي تميزت 
بعمق معانيها وبحماستها وهي 

تّعري الواقع العربي وتستعرض مأساة 
اليمن موجها ً اللوم اىل االطراف التي إشعلت 

الحرب باليمن دون التفكري بعواقب تلك الحرب منتقداً جميع 
املتحاربني يف مفاقمة االوضاع يف اليمن ، ومذكراً بحضارة 

اليمن وشجاعة شعبها وصمودهم وقد فتح علوية باب التربع 
لالطفال بدءاً من مبلغ 10 دوالرات ثم تدريجياً فتح الباب امام 

الحضور وممثيل املؤسسات للتربع لنجدة أطفال اليمن . 
 وقد شارك يف فقرة الرتويج للتربع االستاذ محمد الحجاجي 

أمني عام االيادي النقية الذي أكد أنهم يمارسون العمل 
اإلغاثي من خالل مؤسسة االيادي النقية التي يرأسها بعيداً 

عن أي إعتبار سيايس والهدف الوحيد الذي يدفعهم هو 
الوازع االنساني والوطني .

 الجديربالذكر بأن مؤسسة األيادي النقية ومؤسسة حيدره 
ترتبطان برشاكة رسمية وكالهما يتصديان للعمل اإلغاثي يف 

الساحة اليمنية املنكوبة يف محاولة للتخفيف من آثار االزمات 
االنسانية التي تعصف بالشعب اليمني . 
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ديترويت – كتبت  استبرق عزاوي – تصوير قاسم ماضي 

إستكماالً لربنامجه الذي أعده لشهر رمضان املبارك والذي تّميز 
هذا املوسم بغزارة النشاطات وتنوعها ، فقد نظم املركز االسالمي 

يف ديرتويت فعالية إفطار كربى للطاقم الحكومي املُنتَخب 
والذي شمل مختلف املستويات الحكومية عىل نطاق الوالية و 
مقاطعاتها ومدنها ، وتميز الحضور بالتنوع حيث حض قضاة 
ومرشعون وموظفون يف مجالس البلدية ، ورجال دين تتقدمهم 

السيناتور املخضمة يف مجلس النواب االمريكي ديبي ستابيناو 
، وأُستُهل برنامج الفعالية بكلمة لعريفها يوسف أبي صالح الذي 

رحب بالحضور ومتحدثاً عن أهمية هذا االلتئام وأثره االيجابي .
 بعدها تحدث العضو يف الحزب الديمقراطي يوسف الخالدي 

عن املناسبة بوصفها حلقات من حلقات التواصل بني الجالية 
والكوادر الحكومية ثم قام بتقديم السيناتور ديبي ستابيناو التي 
ألقت كلمة قصرية عربت خاللها عن سعادتها لحضور هذه املأدبة 
الرمضانية موجهة التهنئة للحضور ملناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك ، كما عرجت بشكل رسيع عىل االنتخابات االخرية مبدية 

إعجابها بحراك الجالية حيال االنتخابات ومعلنة مساندتها 
لهم ، كما تحدث كل من النائب يف كونغرس الوالية  عبدالله حمود 

، وليزيل هريك عضو املجلس البلدي ملدينة ديربورن ، والقايض 
مارك سومرز من املحكمة 19 يف مدينة ديربورن وكيب ليالند 

عضو مجلس بلدية ديرتويت عن املقاطعة 7 ، وعبد الله الشيخ 
رئيس اللجنة االمريكية االسالمية للعمل السيايس ) أمباك ( 

والقس دونالد بيسيل من كنيسة برايت مور ومن مكتب مقاطعة 
)وين( كاثي كاريت .

 تحدثوا عن الفعالية موجهني الشكر اىل املركز االسالمي يف 
ديرتويت عىل الجهود التي يبذلها من أجل لم شمل الجالية مع 
املسؤولني الحكوميني و مع فعاليات أخرى من جهة وعىل جهده 

املتواصل يف إقامة وجبات إفطار يومية ألبناء الجالية ولغريهم من 
سكان املنطقة املتاخمة يف ديرتويت وديربورن من غري املسلمني 

من جهة أخرى الذين باتوا يتقاطرون عىل املكان الذي تجتذبهم 
أجواءه االجتماعية والروحية مشيدين بدور املركز وأدائه املتميز 
حيث أصبح ظاهرة رائعة يشار لها بالبنان من قبل أبناء الجالية 

ومنظماتها خالل شهر رمضان املبارك .

 كما تحدثوا عن حدث االنتخابات وأهمية تعزيز عنرص التوعية 
لدى أبناء الجالية كي يركزوا خياراتهم عىل النحو الذي يخدم 

قضاياهم والشأن العام ، ويف معرض حديثه عن االنتخابات أكد 
عبدالله الشيخ رئيس ) أمباك ( أن االنتخابات املقبلة تتطلب 
من أبناء الجالية ومؤسساتها جهداً مضاعفاً لتحقيق النتائج 

املرجوة ،وأختتم الربنامج بكلمة قصرية للمسؤول التنفيذي 
للمركز االسالمي يف ديرتويت سفيان نبهان الذي شكر جميع 

من لبى الدعوة وحض وتفاعل مع برامج املركز كما شكر أبناء 
الجالية وفريق العمل يف املركز واملتطوعني مؤكداً عىل إستمرار 

نهج املركز يف خدمة أبناء الجالية والتعاون مع مختلف الجهات 
الرسمية والحكومية . 

المركز االسالمي في ديترويت يجمع الطاقم الحكومي المنتخب على مائدة رمضان

 ديترويت - العربي األمريكي اليوم - تصوير : قاسم ماضي 
 تتواصل فعاليات املركز االسالمي يف ديرتويت الرسمية 
الخاصة بشهر رمضان املبارك فقد إستضاف يوم أمس 

يف خيمته الرمضانية فعالية إفطار أقيمت عىل رشف 
نخبة من ممثيل املؤسسات االمنية والقانونية العامة 

وقضاة ورجال دين .
 وأستهل الربنامج بكلمة ليوسف أبي صالح رحب خاللها 

بالضيوف والحضور، ثم تحدث محمد عيل املنتسب 
لطاقم حماية الرشطة الخاص بحماية املركز االسالمي 

يف ديرتويت الذي تحدث عن العالقة االيجابية بني 
املؤسسات املعنية باالمن وبني املركز والجالية وثمن 
املبادرة التي أطلقها املركز يف جمع القيادات االمنية 

وعدد من كوادرها ضمن إفطار جماعي يف أجواء رمضان 
الجميلة ، كما تحدث القس دونالد بيسيل من كنيسة 

) برايت مور ( مرحباً بالحضور ومعرباً عن سعادته 
لحضور الفعالية وتجدد اللقاء مرة أخرى يف رواق املركز 

وعىل مائدة رمضان .
  كما وجه نصيحته اىل منتسبي القوى االمنية يف تبني 

منهج منصف وعادل مع الناس لضمان توازن العالقة بني 
املؤسسات االمنية وأبناء املجتمع الذين البد أن ينعمون 
باالمن والسالمة ، كما تحدث د. عبد الحميد سالم إمام 
وخطيب املركز االسالمي يف ديرتويت مرحباً بالحضور 
ومؤكدأً عىل أهمية التمسك بمبدأ التعايش والتسامح 

من مبدأ اآلية القرآنية ) أن أكرمكم عند الله أتقاكم (.
 كما تحدث مقدم الربنامج الناشط عماد حمد املسؤول 

التنفيذي ملجلس حقوق االنسان عن أهمية توطيد 
العالقة بني منظمات وفعاليات الجالية باملؤسسات 

الرسمية االمنية كما قام حمد بتسليم دروع تكريمية تم 
تقديمها من قبل إدارة املركز االساملي يف ديرتويت تكريماً  
لقيادات الرشطة ملدن ديرتويت وديربورن إنكسرت ومقاعة 

) وين (.
  كما ثمن حمد دور تلك املؤسسات يف تأمني الحماية 
والسالمة العامة للناس وللمراكز الدينية خالل شهر 

رمضان املبارك وخالل كافة أيام السنة ، وأعرب القادة 
املكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم مؤكدين عمق 

العالقة بينهم وبني مختلف منظمات الجالية ومبدين 
إستعدادهم للميض قدما ً يف واجبهم بحماية الناس 

والحفاظ عىل االستقرار والسالم .

المركز االسالمي في ديترويت يقيم مأدبة إفطار للقيادات 
االمنية لعدد من مدن والية ميشيغن 
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ديربورن - العربي االمريكي اليوم  - شهدت أروقة مسجد الجمعية االسالمية 
االمريكية تنظيم فعالية رمضانية مميزة وذلك برنامج لجنة الدعوة واالرشاد يف 

الجمعية املذكورة تضمنت الفعالية اللقاء السنوي للدعوة الذي ُيطلق عليه اليوم 
االنساني الذي شهد حضوراً واسعاً من غري املسلمني الذين تقاطروا عىل املسجد عدة 

بلدات ومدن أمريكية للتعرف عىل االسالم .
 وإستضافت الجمعية الداعية ريتشارد ميكيني الذي إشتهر قبل إعتناقه االسالم 

بعدائه الشديد للمسلمني يف الواليات املتحدة قبل أن يتحول اىل االسالم وتحدث 
الداعية ميكيني وهو جندي سابق يف البحرية االمريكية خالل الفعالية عن تجربته 

يف مختلف فصولها الزمنية قبل دخوله االسالم عندما ان يعاديه ، ومحطات من رحلة 
تحوله من خانة الكراهية لالسالم اىل فضاء الحب ، وكيف نزع االسالم الكراهية من 

قلبه حيث كان بحسب قوله يستشيط غضبا ً من كلمة االسالم أو مسلمني االمر الذي 

دفعه اىل التفكري يف قتل أكرب عدد من املسلمني عرب تفجري أحد املساجد يف والية أنديانا 
قبل أن يرشع يف الدخول اىل املسجد ويطلب التعرف عىل االسالم بإعتبارها فرصة 

أخرية للقائمني عىل املسجد ليثبتوا سماحة دينهم.
 وبمجرد تالوة القرآن الكريم أمامه وتفسريه تأثر بشكل عميق بمعاني عدد من اآليات 

بعدها أدى الشهادتني ودخل االسالم وبعد خمس سنوات عىل إسالمه تم إنتخابه 
رئيساً للمركز االسالمي الذي كان يسعى اىل تفجريه . وتضمنت الفعالية تنظيم مأدبة 

إفطار للضيوف القادمني من واليات متنوعة وللضيوف املحليني وأصدقائهم من غري 
املسلمني وقد غصت أروقة املسجد بهم.

 اىل جانب حضور متنوع من النخب الفكرية والدينية منهم طالب وباحثني ، وقساوسة 
كنائس وعدد ممن يمكن وصفهم بالباحثني عن الحقيقة الذين لم تتقبل فطرتهم 

إعتناق ديانات متعددة ومازالوا يبحثون عن إجابات ألسئلتهم الدينية ويحاولون 

التدقيق يف دراسة ماهية االسالم وكل ما يتعلق به ، ويف سياق متصل أعلن أحد 
الضيوف من الباحثني عن الحقيقة إسالمه ليؤدي الشهادتني عىل يد الشيخ حمود 

عفيف أمام وخطيب مسجد الجمعية االسالمية االمريكية وسط تصفيق الحضور 
وتكبرياتهم .

 وتجدر االشارة اىل أن لجنة الدعوة التابعة للجمعية االسالمية االمريكية تنشط يف 
عدة واليات أمريكية ولها حضور يف مناسبات ومؤتمرات عدة تستقبل العديد من 

الزوار من مختلف الديانات وتقيم بازارات يف بعض الجامعات بهدف نرش معاني رسالة 
االسالم السمحاء بشكل مبسط إلزالة اللبس الحاصل بسبب الخطاب االعالمي 

والسيايس امللتبس يف وسائل االعالم الغربية .

يوم إنساني مميز لدعوة غير المسلمين لفعالية رمضانية 

الجمعية االسالمية االمريكية تقيم مأدبة إفطار لكوكبة من المسلمين الجدد

ديربورن – العربي األمريكي اليوم – تصوير : قاسم  مايض 
- وسط حضور رسمي وشعبي غصت بهم أروقة الجمعية 

الخريية اليمنية االمريكية ) يابا( وبمساهمة من قبل 
جمعيات اليمنية فضال ًعن مشاركة من لدن أصحاب املطاعم 

من أبناء الجالية ، نظمت عىل قاعة جمعية ) يابا ( يف 
ديربورن مأدبة اإلفطار الرمضانية السنوية .

 وقد بدأ الحضور الرسمي بالتوافد عىل مقر الجمعية املذكورة 
بشكل مبكر ومن أبرز الشخصيات التي حضت النائب يف 
الكونغرس عن والية ميشيغن ديبي دنغل ، ورئيس مجلس 

بلدية ديربورن سوزان دباجه والنائب عبدالله حمود ، ومن 
مكتب اللجنة املالية يف مقاطعة )وين( سام بيضون ، وأريك 

صربي من الدائرة ذاتها ، وقنصل اليمن العام السابق عبد 
الحكيم السادة ، والقايض يف املحكمة 19 بمدينة ديربورن 

مارك سومرز ، وعضو مجلس بلدية ديربورن ليزيل هريت ، 
واملنسقة يف املجلس التعليمي ملدينة ديربورن ليىل أمني ، 
وعضو املجلس التعليمي ملدينة ديربورن عادل معزب ود. 
أليسا بريكنس االستاذة يف جامعة ويسرتن ميشيغن ( يف 

مدينة ) كاالمازو( الباحثة يف شؤون الجاليات املسلمة والتي 
من املؤمل أن يصدر كتابها قريباً عن تاريخ الجالية اليمنية 

يف ميشيغن ، والشيخ حمود عفيف إمام وخطيب مسجد 
الجمعية االسالمية االمريكية اىل جانب الرئيس التنفيذي 

للجميعة عيل بلعيد املكالني  ورئيس الجمعية محسن 
الحبييش ، ورئيس جمعية حيدرة للسالم والتنمية واالغاثة 

سعيد حيدره والناشط وليد فدامه ، وعضوالحزب الديمقراطي 
سامي الخالدي .

 وقد سبقت فعالية االفطار جلسة مشرتكة بني الكادر الحكومي 

واملسؤولني يف الجمعية نوقشت فيها عدد من القضايا املتعلقة 
بالجمعية املذكورة وتجدد الحاجة اىل توسعتها لتتمكن من 

إستيعاب مزيد من أبناء الجالية ضمن برامجها املتنوعة 
املطروحة وتبادل الجميع أطراف الحديث حول أهمية تأمني 

التمويل املناسب للرشوع يف بناء الرصح الجديد للجمعية 
بعد أن تم منحها قطعة أرض من قبل مجلس بلدية ديربورن 

كما ناقش الحارضون أهمية إنجاز املرشوع وتأمني عنرص 

االستدامة يف مسريته الخدمية ورضورة إيجاد سبل للتعاطي 
مع الرشكات التي تتواجد يف الرقعة الجغرافية والتي يؤثر 

نشاطها الصناعي عىل السالمة العامة للبيئة ورضورة مشاركة 
هذه الرشكات الصناعية يف عملية تمويل املرشوع التي تتزايد 

الحاجة له بفعل التوسع الديمغرايف الذي يشهده تواجد 
الجالية اليمنية .

 وخلص الجميع اىل رضورة إيجاد آليات لدعم مرشوعات 
الجالية بما يتناسب مع حاجة الجالية ومتطلباتها املتنامية 

وقد أضطر بعض الضيوف باملغادرة بعد أن إستاذنوا من 
القائمني عىل الفعالية  بالخروج إلرتباطهم بأنشطة أخرى 

شاكرين الجمعية دعوتها ، بعد ذلك إلتئم الجميع عىل مائدة 
االفطار بإنتظار االذان الذي رُفع َ فيما بعد إيذانا ً بتناول 
الطعام الذي تم وسط أجواء إجتماعية جميلة وأحاديث 

متنوعة عن رمضان . 
 يذكر أن الجمعية الخريية اليمنية االمريكية  من الجمعيات 

العريقة التي تعمل يف مجتمع الجالية وكانت قد تأسست 
يف آب أغسطس من العام 1969 وعرب مسرية حافلة بخدمة 

أبناء الجالية مازالت ماضية يف ذات املضمار لتلبي حاجات 
الجالية .

الجمعية الخيرية اليمنية االمريكية تقيم حفل االفطار السنوي
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يف العام املايض، كشفت األمم املتحدة فقد نحو %1 من 
املساعدات، مع اإلقرار بوجود نطاق واسع من إساءة 

املعاملة.
ولكن توصل التحقيق الرسي لشبكة »يس إن إن« إىل أن 

عرشات املناطق يف اليمن، التي دمرتها الحرب تسلمت 
املعونات الغذائية عىل األوراق فقط، وأن اآلالف من األرس 

املتضرة لم تصلها املعونات عىل أرض الواقع.
وتحوم الشبهات، بحسب شكوك األمم املتحدة، بأن 
شحنات املعونات الغذائية يتم تحويلها إىل عنارص 

ميليشيات الحوثي ومؤيديهم بدال من األطفال الذين 
يتضورون جوعاً، وينكر الحوثيون ومسؤولوهم ارتكاب هذه 

الجريمة، بل إن مدير تنسيق املساعدات الحوثي وصف 
تلك املزاعم بأنها »جنونية«.

فعىل سبيل املثال، لم تتلق إسهام عصام وال أهل بني قيس 
يف شمال غرب اليمن، إحدى املناطق الواقعة تحت سيطرة 
قوات الحوثي املتمردة، أي حبوب أو زيت للطهي أو غريها 

من إمدادات املساعدات ألسابيع وأسابيع. إنهم ال يتضورون 
جوعا، لكن يعاني األطفال من أعراض سوء التغذية، األمر 

الذي سيقلل من نمو أجسادهم وعقولهم ويجعلهم عرضة 
لإلصابة بالكثري من األمراض.

ويعد هؤالء األطفال كأحد نماذج ضحايا الخالفات بني 
برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة WFP ووكالة 
مساعدات قام الحوثيون بتعيينها لتتوىل توزيع املعونات 

الغذائية التي توفرها WFP ولكنهم عجزوا عن تحديد 
املستفيدين من املعونات.

تقوم WFP بإرسال شحنات املعونات إىل منظمة غري 
حكومية محلية أخرى يف بني قيس، حيث تعيش الرضيعة 

إسهام عصام، لكن مصادر إنسانية ومحلية قالت إن 
املساعدات توقفت حاليا بسبب معوقات من جانب زعماء 

القبائل املحليني املوالني للحوثيني.
وقالت حجة إبراهيم والدة إسهام عصام: »ال تصل إلينا 
معونات غذائية هنا، لقد كانوا يعطوننا الحبوب والدقيق 

ولكنهم مؤخرا يرفضون توزيع أي يشء عىل الجميع«.
موضوع يهمك ? هّدد برنامج األغذية العاملي التابع لألمم 

املتحدة بوقف توزيع املواد الغذائية يف مناطق سيطرة 
الحوثيني بسبب مخاوف من وقوع...االختالسات تهدد 

املساعدات يف مناطق الحوثي اليمن
تجلس إسهام وشقيقها يف حضن أمهما، بينما يرتديان 

خرقا بالية غري نظيفة، تحت سقف كوخهم املبني من الطني 
والقصب واألكياس القديمة والذي يسمح بدخول ضوء 
النهار، وكذلك أمطار الربيع، يغلب عىل إسهام وشقيقها 

حالة من الهدوء أقرب إىل الخمول كما هو الحال بالنسبة 
لباقي األطفال اآلخرين يف املنطقة، الذين يحتاجون أيضا 

للعب باإلضافة إىل اإلمدادات الغذائية.
يتمكن والد إسهام، يف بعض األيام، من كسب ما يعادل 25 

سنتاً مقابل بيع املياه وينفقها عىل رشاء بعض الطعام، 

ولكن يف األيام األخرى التي ال يحالفه فيها الحظ لكسب 
هذا املبلغ الزهيد تضطر األرسة بكاملها للعيش عىل الخبز 

واملاء فقط.

بدو رحل

يعيش يف مديرية بني قيس، التي تتألف من مجموعة من 
القرى، عشائر كانوا من البدو الرحل قبل أن يستقر بهم 
الحال هناك حيث ال يتمتعون بنفوذ قبيل مثل العشائر 

القوية األخرى يف اليمن، سواء املنتمون للحكومة أو 
الحوثيون الذين سيطروا عىل شمال هذا البلد.

تعاني هذه العشائر من فقر يجعلهم مستحقني للحصول 
عىل املعونات الغذائية، ولكن ال يوجد لهم نفوذ أو صوت 

سيايس يعرب عن شكاواهم إذا تم نهب هذه املعونات أو 
تعذر مراقبة عمليات توزيعها، ويتم تجاهلهم يف العادة من 

قيادات الحوثيني.
وقام فريق استقصائي من شبكة »يس إن إن« برحلة ملسافة 

4000 كلم عرب الجبال اليمنية وعىل طول ساحلها، إلجراء 
تحقيقات حول اإلمدادات املنهوبة وتحويل املعونات إىل غري 

مستحقيها ورصد جرائم فساد بشكل منهجي يف املناطق 
الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وتحدث فريق »يس إن إن«، يف إطار التحقيق االستقصائي، 
إىل موظفي املنظمات غري الحكومية اليمنية والدولية، 
واملسؤولني املحليني واملقيمني يف 4 محافظات يحتلها 

الحوثيون، وتمكنوا من الحصول عىل وثائق األمم املتحدة 
التي توضح بالتفاصيل نطاق الكارثة اإلنسانية التي كانت 

خافية يف السابق.

التغطية على السرقات والنهب
 WFP يف العام املايض، اشتكى برنامج األغذية العاملي

علناً من أنه تم »تحويل« حوايل 1200 طن من الغذاء، 
و«تحويل« هنا هو التعبري الدبلومايس املنمق لـ«رسقة«، 

املخصص لألرس املتضرة يف شهري أغسطس وسبتمرب 
بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.

وقال برنامج األغذية العاملي إنه تم تزييف قوائم توزيع 
تحمل بصمات إصبع من املفرتض أنها تؤكد استالم 
املستفيدين للمعونات، لكن تبني أن حوايل %60 من 

املستفيدين، الذين يقدر عددهم باآلالف يف 7 مناطق يف 
العاصمة لم يتلقوا أي معونة، وأنه كان هناك احتيال ونهب.

وإىل جانب قوائم االستالم املزيفة، قال برنامج األغذية 
العاملي إنه اكتشف أن أشخاصاً غري مستحقني للمعونات 

حصلوا عىل الغذاء، فيما يجري بيع كميات أخرى منها يف 
أسواق املدينة.

وقال ديفيد بيسيل املدير التنفيذي لـWFP آنذاك: »إن هذا 
السلوك هو جريمة رسقة طعام من أفواه الجياع، وتقرتف 

هذه الجريمة يف الوقت الذي يموت فيه أطفال باليمن 
ألنهم ال يحصلون عىل طعام يسد جوعهم، بما يثري الحزن 

والغضب«.
وعالوة عىل هذه الترصيحات العلنية، بعث بيسيل بشكوى 

رسمية إىل قيادة الحوثيني، مهدداً بوقف التعاون مع 
الجمعية الخريية التابعة للحكومة الحوثية، والتي ُينحى 

عليها بالالئمة يف حدوث تلك الخروقات الكارثية، وقطع 

املساعدات تماماً.
موضوع يهمك ? كشفت مصادر يف العاصمة اليمنية صنعاء 

عن قيام #قيادات_حوثية نافذة ببيع كمية كبرية من 
مادة الكلور املقدمة كمساعدات من...قيادات حوثية تبيع 

»الكلور« املقدم كمساعدات للشعب اليمني اليمن
وجاء يف الرسالة »ال يتسامح WFP مطلقا بشأن االحتيال 

والفساد، وال يمكن السماح بأي تدخل من أي شخص أو 
كيان، بما يف ذلك من مسؤوليكم )التابعني للحوثي(«.

وتمت معالجة املشكلة العاجلة عندما اتفق الحوثيون و
WFP عىل نظام جديد للتسجيل والتحقق من الهوية 

البيولوجية لوضع حد لعمليات االحتيال والرسقة، لكن لم 
يتم تفعيل الخطوة بعد.

نهب معونات غذائية ومالية
يف مارس، التقى فريق شبكة »يس إن إن« بعرشات النساء يف 

مقر أمانة العاصمة، وهي السلطة البلدية املحلية املسؤولة 
عن توزيع املساعدات يف صنعاء، التي أورد تقرير WFP أنها 
كانت يف مركز عمليات االحتيال والتالعب باملعونة، وبالفعل 

اشتكت جميعهن من أنهن لم يتلقني املعونات.
وتقول أمرية صالح إنها وجدت اسمها مدرجاً يف قائمة 

املستفيدين، لكنها تلقت هي وأرستها املؤلفة من 10 أفراد 
املعونة منذ 6 أشهر مضت، كما أنها عرثت عىل ما يفيد 

بالسجالت أنها تلقت مبلغ 110000 ريال يمني )حوايل 440 
دوالراً( من مؤسسة خريية أخرى، وهو ما لم يحدث عىل 

اإلطالق.
وأضافت أمرية: »نتلقى بني الحني واآلخر رسالة نصية 

قصرية تطلب التوجه إىل مدرسة ما للحصول عىل املعونات 
الغذائية«، لكن عندما لم تجد معونات، سألت إىل أين يجب 

أن تذهب، حيث إنها عرثت عىل اسمها يف قوائم املستفيدين، 
»لكن ال يوجد إشعار أو توجيه إىل حيث يمكن الحصول 

عىل املساعدة«.
كما اشتكت مجموعة من السيدات، كن يجلسن إىل جوار 

أمرية، من أنهن تم رفض منحهن املعونات مراراً ألنهن ال 
يمتلكن مستندات، مثل فواتري الكهرباء أو شهادات مدارس، 
والتي ال يمكنهن الحصول عليها إال من البلدات التي هربن 

منها.
وقامت هيفاء قاسم برفع القميص األبيض الذي يرتديه 

ابنها، البالغ من العمر 9 سنوات، لكشف بطنه املنتفخ 
وأضلع قفصه الصدري املرئية بوضوح، وقالت فيما تشري 

إليه: »كل هذا بسبب إصابته بمرض الكبد«، مضيفة أنهم ال 
يمكنهم »العثور عىل طعام يسد جوعهم«.

عىل الجانب اآلخر، قال عبد الوهاب رشف، مدير وكالة 
تنسيق املساعدات الحوثية يف صنعاء، الذي وصف اتهامات 
WFP بأنها »جنونية«، إنه ربما كان هناك سوء فهم، لكن تم 

حل األمر، مضيفا: »إن هناك صعوبات تقنية.. إنها ليست 
رسقة«، وأشار رشف إىل أن WFP يجب أن يتواصل مبارشة 

تحقيق لـ»سي إن إن«.. 
هكذا يسرق الحوثيون 

»قوت اليمنيين«
أجرت شبكة »يس إن إن« اإلخبارية األمريكية تحقيقاً رسياً شامالً، حول إساءة 

معاملة املاليني من أبناء الشعب اليمني عىل يد ميليشيات الحوثي.
ويبدأ التحقيق من مديرية بني قيس، الواقعة تحت سيطرة الحوثيني، بعرض 

صورة لطفلة رقيقة، عمرها عامان، ما زالت تحبو، اسمها إسهام بشري، يحاول 
العالم مساعدتها هي ونحو 16 مليون شخص يتعرضون للمجاعة يف اليمن عن 

طريق إرسال املعونات الغذائية.
ولكن، وفقاً لتقارير األمم املتحدة وتقارير »يس إن إن« من أرض الواقع، فإن بعضاً 

من تلك الشحنات الغذائية يقوم عنارص الحوثي، املوالون إليران، برسقتها عىل 
نطاق أكرب بكثري مما تم اإلبالغ عنه من قبل.
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مع مراكز املعونة إذا كان يهتم حقا بتذليل الصعوبات، بدالً 
من املجاهرة علنا باملشاكل.

إجراءات أممية صارمة
ووجد تحقيق »يس إن إن« أن القضية تؤثر أكرث بكثري يف 
مناطق باملقارنة مع تلك املشكالت املوجودة يف العاصمة.

وتبني أن حوايل 33 منطقة يف اليمن تعاني من فجوة واسعة 
بني كمية إمدادات املعونة الغذائية التي تم تسليمها رسمياً 

وما تم توزيعه عىل املستحقني، وفقاً لوثائق املعونات 
الداخلية التي اطلع عليها فريق شبكة »يس إن إن«.

وأظهرت الوثائق أن 20 من هذه املناطق، بما يف ذلك بني 
قيس، تقع يف نطاق سيطرة الحوثيني، حيث يعيش 70% 

من اليمنيني، وأن املعونات الغذائية ال تصل إىل املستفيدين 
املستهدفني من WFP حالياً، بسبب عدم موافقة ميليشيات 

الحوثيني عىل تغيري الجهات التي تتوىل توزيع املساعدات 
والتثبت من وصولها ملستحقيها.

وقالت ليز غراندي، املنسق املقيم للشؤون اإلنسانية 
لألمم املتحدة يف اليمن، التي ترأس مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية: »بالتأكيد، كان علينا )هيئات األمم املتحدة(، 

يف عدة مناسبات، أن نقول للسلطات املحلية: أنتم ال 
تسمحون لنا بالدخول إىل هناك، وال يمكننا االستمرار يف 

متابعة هذه الربامج«.
وأضافت غراندي قائلة: إن املراقبة جزء رضوري من 

مسؤوليتنا أمام السكان، الذين نتواجد هنا من أجل تقديم 
املساعدة إليهم. إنه نهج جذري قوي جديد لـWFP، الذي 

تموله الحكومات بشكل رئييس، وتعد الواليات املتحدة أكرب 
املانحني يف عام 2018، حيث أسهمت بأكرث من 2.5 مليار 

دوالر.
يف املايض، أعطى WFP ومنظمات اإلغاثة األخرى األولوية 

لـ »الضورة اإلنسانية« ملحاولة مساعدة املحتاجني 
إليها، حتى لو كان هناك مشاكل فساد وإساءة استغالل 

للمعونات، التي يمكن أن تؤدي إىل عواقب وخيمة، يف 
الصومال يف أوائل التسعينيات، أساء لوردات الحرب 

استغالل املنظومة إىل درجة أن األمم املتحدة أعطت األوامر 
بشن عمليات احتالل ملناطق بالصومال كي يتم وضع نهاية 

لتلك املمارسات، لكن جاءت تلك الخطوة بعد أن قىض ما 
يقدر بنحو 300000، كما أن حرب جنوب السودان امتدت 

لسنوات، ربما لعقود، بسبب رسقة معونات الغذاء والوقود 
التي كان يتم توفريها كمعونات إنسانية.

فجوة خالفية مع الحوثيين

هناك فجوة كبرية من عدم الثقة بني الحوثيني وWFP، فهم 
يرغبون يف تعيني املزيد من املوظفني اليمنيني، وهي حجة 

تُسمع يف أماكن أخرى من العالم حيث غالباً ما يسود 
االعتقاد بأن األجانب لن يمكنهم حل املشكالت املحلية، 
لكن املنظمة األممية وغريها من املنظمات غري الحكومية 

األجنبية تقول إن أنشطتهم تتعرض للعراقيل واملعوقات، 
بسبب رغبتهم يف مراقبة عمليات اإلغاثة وضمان وصول 

املعونة ملستحقيها.
ويقول منسوبو الهيئات اإلغاثية العاملية، إن الشكاوى 

بشأن رضورة التثبت من وصول املعونات ملستحقيها، أدت 
إىل فرض امليليشيات الحوثية مزيداً من القيود، والتأخري يف 

إصدار التأشريات أو رفض إصدارها عىل اإلطالق.
ويبقى أن هناك 10 ماليني يمني ال يزالون »عىل بعد خطوة 

واحدة« من املجاعة، وأكرث من ثلثي سكان اليمن »يعانون 
.WFP من انعدام األمن الغذائي«، وفق

جلد وعظام األطفال
ويقول فريق »يس إن إن« إنه يف مسار رحلته عرب املناطق 

التي يسيطر عليها متمردو الحوثي، استسلم العديد 
من القرويني الذين قابلوهم، للفساد كحقيقة من حقائق 
الحياة، وألقى البعض منهم باللوم عىل االنقالبيني، فيما 

ذهب البعض اآلخر إللقاء اللوم عىل املجتمع الدويل، حيث 
إن جل ما يعرفونه بالتأكيد هو االنعكاس السلبي عليهم.

يف مارس، قطعت األمم املتحدة اإلمدادات عن األشخاص 
الذين نزحوا عن ديارهم بسبب القتال والقصف ألن ممثيل 

WFP لم يتمكنوا من مراقبة توزيع األغذية هناك.
وقّدر مسؤولو األمم املتحدة والحوثيون أن حوايل 10000 

شخص فروا من الخطوط األمامية إىل مناطق عبس وأسلم 
شمال غرب العاصمة، وتوفر هذه األرض التي تجتاحها 

الرياح القليل من املأوى، وال توفر القوت للماعز القليلة 
التي يصحبها الالجئون املعوزون إىل املخيمات يف املنطقة.

وتتفاقم مشكالت سوء التغذية واملضاعفات الصحية 
الخطرية يف عزلة »أسلم«، بدرجة أن أجساد األطفال 

أصبحت مجرد جلد يغطي عظام.
وقالت املمرضة مكية اإلسالمي رئيسة الوحدة الصحية 

املحلية يف أسلم: »إن الحرب مستمرة منذ 4 سنوات، بما 
يفوق أكرث بكثري قدرة الناس عىل التعامل معها، حيث ال 

يستطيع أحد أن يكسب رزقه، وال يستطيع أحد الحصول 
عىل عمل«، وتقول مكية، التي تبدو حالتها العامة ضعيفة 

بدرجة تجعل املرء يختلط عليه األمر ويظن أنها واحدة من 
مرضاها، »كنا جائعني وحاليا نحن أكرث جوعا«.

الغذاء مقابل الوالء للحوثي
قبل شهرين، كان WFP ال يزال يناضل للحصول عىل إذن 

للمراقبني باإلرشاف ومتابعة توزيع املواد الغذائية يف صعدة، 
يف عمق الحوثي بأقىص الشمال الغربي من البالد، عىل بعد 

حوايل 30 كم أو نحو ذلك من الحدود السعودية.
وقال العديد من الدبلوماسيني واملصادر داخل وكاالت 

اإلغاثة اإلنسانية، إن بعض املساعدات يتم تحويلها إىل 
وحدات قتالية أو بيعها يف السوق املفتوحة، لكن يستخدم 

جانب كبري من املعونات لرشاء التأييد والوالء للحوثيني.
وكانت صعدة محور الضبات الجوية، للتحالف العربي 
لعدة سنوات، ألنها يف مركز الدعم مليليشيا الحوثي، لكن 
هذا الدعم غري مضمون وترص مصادر األمم املتحدة عىل 

أن تحويل )رسقة( املساعدات الغذائية إىل »مواطنني غري 
مستحقني« من الحصول عىل والئهم للحوثيني، تطبيقا 

ملفهوم: امنح الجائع طعاماً إضافياً وسيدين لك بالوالء.
وقال أحد املسؤولني األجانب البارزين يف اليمن عن 

الحوثيني: »إنهم يعلمون أنه عندما يتم التوصل يف نهاية 
املطاف إىل اتفاق سالم، سيتعني عليهم الحصول عىل 

مستقبل سيايس غري عسكري، إنهم بحاجة إىل التأكد من 
حصولهم عىل دعم سيايس عىل أرض الواقع يف مناطقهم 

الخاصة، لذا فهم يحاولون الحصول عىل أكرب قدر ممكن من 
املساعدات يف تلك املناطق، وال يريدون أن يراقب أي شخص 

كيفية الترصف فيها«.

الحوثيون: »سعداء« بالمساعدات
رفض الحوثيون االتهامات التي وجهها إليهم فريق شبكة 

»يس إن إن«، حيث قال حسني العزي، نائب وزير خارجية 
الحوثيني يف صنعاء، إنه تمت إزالة القيود املفروضة عىل 

تأشريات الدخول للعاملني يف املنظمات غري الحكومية.
ورصح لشبكة »يس إن إن« قائال: »يف البداية، كان لدينا 

بعض التحفظات« عىل بعض العاملني يف فرق اإلغاثة 
الدوليني«.

وأضاف: »تحدث األخطاء يف بعض األحيان، ولكن هذا ال 
يعني أو ال يمثل سياسة من جانبنا، نحن سعداء بأي 

مساعدة تصل إىل املواطنني، إنهم رأسمالنا يف هذه الحرب«.

التحكم في الغذاء والمعلومات

ال يزال هناك شك عميق لدى املنظمات غري الحكومية 

األجنبية، ووسائل اإلعالم بشكل عام، ففي الحديدة، هدد 
موظف صغري باحتجاز فريق »يس إن إن« إذا لم يشارك يف 

اجتماع مع مسؤويل األمم املتحدة.
ويف العاصمة، قامت أجهزة االنقالبيني باستجواب عامل 

محيل من املنظمات غري الحكومية، بعد التحدث إىل 
فريق شبكة »يس إن إن« بدون حضور مسؤول مكلف من 

الحوثيني.
وإذ يتعني عىل الحوثيني الحفاظ عىل بعض العالقات 

الجيدة مع األمم املتحدة والوكاالت األخرى، فبدون معونات 
الغذاء، سينهار تمرد ميليشيات الحوثي تحت وطأة الرعب 

املطلق املتمثل يف املاليني الذين يتضورون جوعاً، ولكن 
بينما يبذلون قصارى جهدهم للفوز برضا األجانب، إال أنهم 

يتعاملون بقسوة مع بعض اليمنيني يف املناطق الخاضعة 
لسيطرتهم، ويريدون بسط سيطرتهم لتشمل الغذاء 

واملعلومات واملواطنني.

احتجاز وتهديد الصحافيين

وقال صحايف محيل إنه احتُجز وهدده الحوثيون، ألنه قام 
بتغطية إخبارية عن عمليات إساءة استخدام للمعونات 

اإلنسانية، وقال مراسل آخر إنه يخىش أن يرتبط بينه وبني 
أي عمل ربما ينعكس سلباً عىل حكومة االنقالب.

كما قام مواطنون من صنعاء باالتصال بفريق »يس إن إن« 
مرتني لتقديم شكوى باللغة اإلنجليزية، بأنهم يعيشون يف 

دولة بوليسية.
وهمس أحد املواطنني بصوت خافت لفريق »يس إن إن« 

قبل أن ينطلق مرسعاً بعيداً عنهم: »إذا قلت لك الحقيقة 
عن العيش هنا، فسيطلقون نريانهم عيل«.

شريان الحياة الممزق

حتى لو تم حل جميع املشاكل بني الحوثيني واألمم املتحدة، 
فإن القيود تعني أن املساعدات تتجه إىل الشمال يف أفضل 

الظروف.
فقرب من ميناء الحديدة مصانع لطحن الحبوب املستوردة 

إىل دقيق، لكن تشري أصابع االتهام إىل الحوثيني بخنق 
اإلمدادات.

وقال جوناثان كوهني القائم بأعمال سفري الواليات املتحدة 
لدى األمم املتحدة يف أبريل: »يف هذه املرحلة، إن الحوثيني 

وحدهم هم من يمنعون الوصول إىل املطاحن«، مشريا 
إىل أنهم »هم وحدهم الذين يتحملون املسؤولية إذا فسد 

الغذاء«.
ولكن تراجع املسؤولون الحوثيون بعد عدة أسابيع عن تلك 

املمارسات ومنحوا حق الوصول، ومن املفرتض أن تكون 
الحديدة ميناء ومدينة منزوعة السالح تحت سيطرة األمم 
املتحدة، بموجب اتفاق يف ديسمرب بني الحوثيني، املدعومني 

من إيران، والحكومة اليمنية، لكن ما زال الحوثيون يواصلون 
استعراض عضالتهم يف الحديدة.

ويحقق امليناء، بالرغم من حالته السيئة الحالية، عائدات 
تقدر بنحو 30 مليون دوالر شهرياً، من خالل الرسوم 

الجمركية والرسوم األخرى، أعلن الحوثيون مؤخراً 
انسحابهم من بعض أجزاء املدينة، لكن يبقى امليناء الصيد 

الثمني، إذا تخلوا عن امليناء، فسوف يخرس الحوثيون أكرب 
مصدر لألموال.

يف حني أن الحوثيني ربما يفكرون عىل املدى الطويل بشأن 
االسرتاتيجية والسياسة والحرب، فإن الفكرة الوحيدة هي 

سد الجوع بالنسبة للكثريين، إن لم يكن غالبية املقيمني يف 
املناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وتبقى أيام بال حياة مع معدة فارغة لفرتة غري معلومة، لكل 
من أمرية صالح يف العاصمة بحثاً عن حصصها املنهوبة، 

إىل حجة إبراهيم يف بني قيس، التي تتساءل عما إذا كانت 
املعونات ستعود يوماً ما.

ومع عدم وصول الطعام إىل مستحقيه، بل ومع اعتياد 
استخدامه لرشاء الوالء أو إطعام املقاتلني أو بيعه يف 

األسواق لجني أرباح، توجه فريق شبكة »يس إن إن« 
بالسؤال إىل املسؤولة األممية غراندي، عما إذا كانت 

يساورها قلق من أن برامج املساعدات اإلنسانية يمكن أن 
تكون سببا يف إطالة أمد الحرب يف اليمن املدمرة. وأجابت 

غراندي قائلة: »بالتأكيد، إن العاملني يف مجال اإلغاثة 
اإلنسانية ليسوا سياسيني، نحن هنا إلبقاء املواطنني عىل 

قيد الحياة«، لكن لم تجب بوضوح قائلة: ال.
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Still, ten million Yemenis are “one step away” from famine, and more 
than two thirds of its population is “food insecure,” the WFP says.
Children now skin and bone
On our journey through the rebel-held territories, many villagers we 
met were resigned to corruption as a fact of life, some blaming the 
government, others blaming the international community. What they 
know for sure is the impact on them.
In March, the UN even cut supplies to people driven from their homes 
by fighting and bombardment because WFP representatives had not 
been able to monitor the distribution of food there.
UN and Houthi government officials estimated some 10,000 fled 
from the front lines near the Saudi border and into Abs and Aslam, 
northwest of the capital. This windswept scrubland offers little shelter 
and no sustenance for the few goats brought by destitute refugees to 
camps here.
In Aslam, malnutrition and serious health complications reduce chil-
dren’s bodies to skin on bone.
“The war has been ongoing for 4 years, more than people can handle,” 
said nurse Mekkiyah Al-Aslami, the head of the local health unit. “We 
were already among the top poverty-stricken countries. The war fin-
ished the job. A land, sea and air blockade. Unemployment, no one can 
make a living. No one can work. Why? Because the borders are closed, 
and the airstrikes are 24 hours.” Her sunken cheeks and thin frame 
could get her confused as one of the patients.
“If you were hungry, you only got hungrier,” she says.

Food for favors

In March this year, the WFP was also still struggling to get permission 
for monitors to keep an eye on food distributions in Saada, deep in 
Houthi territory in the far northwest of the country, 20 or so miles from 
the Saudi border.
Several diplomats and sources inside the humanitarian agencies said 
some aid was being diverted to fighting units or sold on the open mar-
ket, but most was being used to buy political support for the Houthi 
cause.
Saada’s been the focus of Saudi-led coalition airstrikes for several years 
as it’s at the center of Houthi political support. But that support is not 
guaranteed and UN sources insist that food aid is being diverted to 
“nondeserving populations” to shore up support for the Houthi cause. 
The calculation is: Give hungry people extra food and they will owe you 
their allegiance.
“They know that when they finally reach a peace agreement, they’ll 
have to have a nonmilitary political future,” one senior foreign official 
in Yemen said of the Houthis. “They need to ensure that they have 
political support on the ground in their own areas. So they try to get 
as much aid into those areas as possible and they don’t want anyone 
checking up on them.”
The Houthi rebellion by Shia Muslims, which included significant num-
bers of Yemenis from the Sunni sect too, began in 2004 against the mil-
itary government of Ali Abdullah Saleh. Concentrated in the populous 
north, it drew its energy from anger at years of corruption.
By January 2015 the Houthis had driven Saleh’s successor, Abdu Rabu 
Mansour Hadi, from the capital. But a Saudi-led coalition including the 
United Arab Emirates, with support from the United States, UK and 
France, swiftly moved to depose the Houthis in a military campaign 
which still rages today.
Hit by air strikes, corruption and gun-running
The use of air strikes and civilian casualties has undermined support 
for the Saudi coalition in Europe and the United States. In Washington, 

Congress recently voted to end American backing of and arms ship-
ments to the campaign -- but that resolution was vetoed by President 
Donald Trump.
The Houthis have often been seen as the underdogs in the war. Media 
reporting has been restricted and has focused on the suffering of civil-
ians through hunger and as a result of the air strikes.
CNN has previously exposed the Saudi-led coalition’s alliance with 
extremist groups in their fight against the Houthis. And CNN revealed 
the illegal transfer of heavy weapons, armored vehicles and small arms 
to militant militias by the coalition -- a violation of the sales agreement 
with the United States.
Houthis say they are ‘happy’ with aid
The Houthis rejected the accusations put to them by CNN.
Hussin Al-Ezzi, the deputy foreign minister of the rebel government in 
Sanaa, said restrictions on visas for NGO workers have been removed.
“At the beginning, we had some reservations” about some of the inter-
national aid workers, he told CNN.
“Mistakes happen sometimes, but this doesn’t mean or doesn’t rep-
resent a policy on our side. We are happy with whatever aid reaches 
citizens, because these citizens are our strength and support. They are 
our capital in this war.
“This a comprehensive war: a security war, an intelligence war, a 
military war and mad war, not governed by laws, values or morals. 
Consequently, when you compare our handling of the situation under 
this war to [others] under these circumstances, you will definitely find 
the comparison in our favor,” he added.

Controlling food, information and people

There remains a deep-rooted suspicion of foreign NGOs and the media 
in general.
In Hodeidah, a low-level government functionary threatened to detain 
a CNN team if he did not sit in on a meeting with UN officials.
In the capital, a local NGO worker was questioned by security after 
speaking to CNN without the presence of the government minder.
The Houthi administration has to maintain some good relations with 
the UN and other agencies -- without aid, its rebellion would collapse 
under the weight of the sheer horror of millions starving.
And while they do their best to charm foreigners, they are harsh to 

some Yemenis in their areas, wanting to control not just food but 
information and people.
One local journalist said he was detained and threatened by Houthi 
security officials for reporting the abuse of aid, and another reporter 
said he was afraid of being associated with anything that might reflect 

badly on the rebel government.
Sanaa residents twice approached us to complain, in English, of living 
in a police state.
“If I told you the truth about living here, I’d be shot,” one whispered 
before slipping away.
The Houthi movement sees itself as a redemptive struggle against 
years of corruption under previous regimes in Yemen rather than as a 
political party. Its authoritarian conduct is matched on the other side 
of the civil war, where human rights groups have cataloged widespread 
detention and disappearances.
But that doesn’t negate the misery for civilians in Houthi-run areas.

A shattered lifeline

Even if all the problems between the Houthis and the UN could be 
resolved, restrictions imposed by the Saudi and UAE-led coalition on 
the strategic Hodeidah port mean that aid trickles in to the north at the 
best of times.
There’s a blockade around the port and getting permission for a ship to 
enter can take 9 months, UN and port officials say. When docked, the 
next challenge is unloading at a facility where airstrikes in 2015 have 
destroyed cranes and slashed capacity. The lifeline to the millions in 
Houthi territory limps on using jerry-rigged cranes and casual labor.
Then the food and fuel can be loaded onto trucks, but those often 
break down on the steep roads that cut through the scenic mountains 
on the way to some of Yemen’s poorest.
There are mills close to the port to grind imported grain into flour, but 

the Houthis have been accused of strangling the supply.
“At this point, only the Houthis are blocking access to the mills,” said 
Jonathan Cohen, the acting US ambassador to the UN said in April. 
“And they alone will be to blame if the food spoils,” he said.
Houthi officials relented several weeks later and granted access.
Hodeidah is supposed to be a demilitarized port and city controlled by 
the UN, under an agreement in December between the Iran-backed 
Houthis and the Saudi-backed government. But the Houthis continue 
to flex their muscles there. Even in its current state, the port brings in 
revenues of an estimated $30 million a month, through customs duties 
and other fees. Recently the Houthis have announced a withdrawal 
from some parts of the city, but the port remains a major prize. If they 
were to let it go, the Houthis would lose their biggest single source of 
funds.

UN: ‘We’re here to keep people alive’

While Houthi officials may be thinking longer term about strategy, 
politics and the war, for many if not most in Houthi-controlled areas, 
the only thought is of their hunger.
From Amira Saleh in the capital searching for her missing rations, to 
Hajja Ibrahim in Bani Qais wondering if aid will ever return, empty days 
with empty stomachs loom indefinitely.
With food not getting to the right people but instead used to buy 
support, feed fighters or sold for funds, CNN asked the UN›s Grande 
if she was worried that the aid programs could actually be prolonging 
Yemen›s devastating war.
«Certainly, humanitarians are not political. We›re here to keep people 
alive,» she replied, notably not saying no.
«The responsibility for ending the conflict is in the hands of the people 
who are driving that conflict,» Grande said. «It is the responsibility of 
the humanitarians to say to the people who are responsible for the 
war, these are the consequences of your actions, this is the impact of 
the decision to take up arms and to bring this country to war.»

Men stack sacks of flour at a warehouse for WFP sup-
plies in Hodeidah.

In Aslam, this boy is being treated for acute malnutrition and a lung 
infection.

Nurse Mekkiyah Al-Aslami says the long-running war has made a 
terrible situation even worse.

Hussin Al-Ezzi, deputy foreign minister of the Houthi government in 
Sanaa, says they are happy when aid reaches people.
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By Sam Kiley, Sarah El Sirgany and Brice Lainé, CNN

Bani Qais, in Houthi-controlled Yemen (CNN)Issham Beshir is two years 
old. She’s twig-thin and so badly malnourished she’s yet to take her 
first steps. The world is trying to help her and nearly 16 million more 
hungry people in Yemen by sending food.
But, according to UN reports and CNN reporting on the ground, some 
of that food is being stolen by Iranian-backed Houthi rebels, on a scale 
far greater than has been reported before.
Last year the United Nations found 1% of aid was going missing, 
acknowledging that the abuse could be more widespread. Now, a CNN 
undercover investigation has found dozens of areas in the war-torn 
country where -- on paper -- aid has been delivered. But in reality, 
many families are not being helped.
The UN suspects that supplies are being diverted away from famished 
children toward fighters or supporters of the Iran-backed forces that 
control much of the country, though the Houthis and their officials 
deny this. One Houthi aid coordination director called the allegations 
“crazy.”
Issham and the people of Bani Qais in northwest Yemen have received 
no grain, cooking oil or other aid supplies for weeks and weeks. They 
are not starving. Not yet. But the children are stunted by malnutrition, 
which will cramp the growth of their bodies and their brains. And 

many, many are getting sick.
They are victims of a spat between the UN’s World Food Programme 
and a Houthi-appointed aid agency that had the contracts to distribute 
WFP food but failed to account for who was getting what. The WFP 
switched to a different local NGO in Bani Qais, where Issham lives, but 
humanitarian and local sources said that aid was now being held up 
because local tribal leaders associated with the Houthi government 
were blocking its work.
“They don’t reach us here. They used to give us grains and flour but 
then they refused to give it to anyone. They don’t give us anything,” 
said Issham’s mother, Hajja Ibrahim.
Issham and her brother sit in their mother’s lap. Their rags are filthy. 
Their mud-walled hut with its roof of reeds and old sacks allows 
daylight to stream in, as well the spring rains. They are quiet, inert. Like 

other children here, they are too hungry to play.
Some days their father makes 25 cents selling water to buy them some 
food. Other days he is not so lucky. The family is surviving on bread and 
water.

The villages of the ‘doomed’

The clans in this cluster of villages are referred to as the “zabhana,” 
which roughly translates as the “doomed.”
The people are Bedouin. Once nomadic, they are now settled but 
considered to have little tribal clout by the powerful in Yemen, whether 
that’s the ousted government or the Houthi rebels that have taken 
control of the north of this country.
They are poor enough to attract aid. If that aid goes missing or cannot 
be monitored, they have no political voice to make demands. They can 
be ignored by the Houthi leadership.
On a 2,500-mile (4,000-km) journey through Yemen’s mountains and 
along its coastline, CNN investigated missing supplies and the systemat-

ic diversion of aid and corruption in Houthi-controlled areas.
We spoke to Yemeni and international NGO staff, local officials and res-
idents in four provinces held by the Houthis and obtained United Na-
tions documents detailing the previously hidden scale of the problem.
How the alleged fraud was covered up
Last year the World Food Programme publicly complained that about 
1,200 metric tons of food was “diverted” -- diplomatic speak for “sto-
len” -- from families in the Houthi-held capital, Sanaa, in the previous 
August and September.
Distribution lists had thumbprints, supposedly from people confirming 
receipt of food, but some 60% of beneficiaries numbering in the thou-
sands in seven districts in the capital didn’t receive any aid, the WFP 
said, asserting there had been fraud. As well as falsified records, the 
WFP said it discovered unauthorized people were given food and other 
supplies were being sold in markets in the city.
“This conduct amounts to the stealing of food from the mouths of 
hungry people,” WFP executive director David Beasley said then. “At a 
time when children are dying in Yemen because they haven’t enough 
food to eat, that is an outrage.”
Along with the public complaint, Beasley wrote to the leadership 
of the Houthis, threatening to stop collaboration with the Houthi 
government-linked charity blamed for the problems, and to cut off aid 
altogether.
“WFP has a zero-tolerance policy on fraud and corruption, and we can-
not allow any interference from any person or entity ... including from 
your officials,” the letter states.
The immediate problem was addressed when the Houthis and WFP 
agreed on a new system of registration and biometric verification to 
stop abuses. But that’s not yet working.
Missing supplies, missing money
In March, CNN met a dozen women at the headquarters of the Amanat 
El-Asemah, the local municipal authority in charge of aid distribution 
in Sanaa that the WFP said was at the center of the aid manipulation. 
Each complained they had not received aid.
Amira Saleh says she found her name listed as a beneficiary, but told 
us she and her family of 10 last received aid six months ago. She also 
found records indicating she received 110,000 Yemeni riyals (about 

$440) from another charity, but she says she received nothing.
“Every now and then we get an SMS directing us to a school to get 
the food aid,” she said. But when there were no supplies, she says 
she asked again where she should go. “I saw my name, but there is no 
notification or communication where I can get the aid.”
Around her, women in black face veils said they were repeatedly 
refused aid because they don’t have documents -- like electricity bills 
and school certificates -- which can only be obtained from the towns 
they fled.
Haifa Qassem pulled up the white shirt of her 9-year-old son to reveal 
his swollen belly and a visible rib cage. “This is all from liver disease,” 
she said pointing at him. “We can’t find food to eat.”
Abdel-Wahab Sharaf, the director of the government aid coordination 
agency in Sanaa who said the WFP claims were “crazy,” said there 
might have been misunderstandings, but they had been resolved.
“Look, there are technical difficulties. It’s not theft,” he said, adding 
that the WFP should communicate directly with aid centers if they 
were concerned, rather than going public.

UN takes drastic action

CNN’s investigation found the issue affects many more than those in 
the capital.
Some 33 areas in Yemen showed a wide gap between the amount of 
aid that has been officially delivered and the impact on the ground, 
according to internal aid documents reviewed by CNN.
Twenty of these areas, including Bani Qais, were in Houthi-controlled 
territories, where 70% of Yemenis live, the documents showed.
And now, without Houthi permission to change aid distribution part-
ners and monitor where the aid is going, the WFP aid has not reached 
its intended beneficiaries.
“We certainly, in several situations, had to say to local authorities: ‘You 
don’t let us in there, we can’t continue these programs.’ Monitoring 
is a necessary part of our accountability to the populations that we’re 
here to help,” said Lise Grande, the UN Resident and Humanitarian 
Coordinator in Yemen, who leads the Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs and oversees UN aid operations in the country.
It’s a radical new strong-arm approach for the WFP, which is mainly 
funded by governments, with the United States being the largest donor 

in 2018, when it contributed more than $2.5 billion.
In the past, it and other aid organizations have prioritized the “human-
itarian imperative” to try to help those in desperate need, even if there 
were problems of corruption and misuse of aid that could lead to disas-
trous consequences. In Somalia in the early 1990s, warlords abused the 
system so much that the UN authorized an invasion to stop them, but 
not before an estimated 300,000 had died.
And South Sudan’s war was extended for years, perhaps decades, by 
the theft of food and fuel intended as aid.
There is a gulf of mistrust between the Houthis and the WFP. The 
Houthis want more Yemeni staff involved -- an argument heard 
elsewhere in the world where the notion that foreigners can fix local 
problems is often considered absurd. But the UN group and other 
foreign NGOs say they have been punished for wanting to monitor their 
operations.
They say that complaints about this have led to further restrictions 
imposed by the Houthi government, delays on visas or the refusal to 
issue them at all.

CNN exposes systematic abuse of aid in Yemen

Issham Beshir sits on her mother’s lap with her younger brother 
inside their hut in the village of Bani Qais.

Issham is two years old, but has yet to take her first steps. Her family 
has received no food aid in weeks.

Women line up to ask for international aid in Yemen.

Bani Qais is one in a cluster of villages settled by former nomads.
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القاهرة – كتب محمد عبده الشجاع

**سيرة العطر
ال تزال الوحدة اليمنية التي أعلن عن قيامها يف الثاني 

والعرشين من مايو 1990م، تشكل تجربة فريدة يف حارض 
األمة، وقيمة حقيقية يف ذاتها ال يمكن تجاوزها أو القفز 

عليها مهما كانت املربرات أو العوائق.
تأتي اليوم الذكرى ال »29« لقيام الوحدة اليمنية، 

والبلد يمر بأحلك الظروف وأسوأها عىل اإلطالق منذ ما 
يزيد عىل خمسة عقود عىل األقل، تمر بمنعطف شديد 

التعقيد، غامض املآالت، حيث دخلت البالد نفقاً سياسيا 
ومشهداً مرتبكا، تناوبت عليه  الحرب األهلية من جهة، 

وحرب شنتها دول دول الخليج من جهة أخرى، بعد أن 
بلغ اإلنقسام بني القوى اليمنية حدود الال معقولة، ما 

سهل عىل القوى املرتبصة والتي لها مصالح واسعة، أن 
تدير معاركها السياسية واالقتصادية داخل الجغرافيا 

اليمنية؛ لصالح قوى إقليمية ودولية، جبلت عىل الهيمنة، 
منذ ما قبل رصاع األقطاب، والحرب الباردة بني معسكري 

االشرتاكية والليربالية الرأس مالية. 
كل ذلك يستدعي أن تكون هذه الذكرى حافزاً إلزاحة 

املتناقضات املكدسة، واتخاذ مسار جديد، ورؤية سياسية 
مختلفة وصادقة، تقوم عىل نبذ العنف بكل أشكاله، 

وتهذيب الخطاب اإلعالمي والديني والسيايس، وتجاوز 
أحداث الربيع اليمني، واألحداث األخرية الجارية، وإعادة 
اإلعتبار لالعراف والقيم الجوهرية التي تطّبع بها اليمني 

منذ فجر التاريخ.
إن البهجة والحضور اللذان صاحبا هذا الحدث واملشهد 

العظيم، حدث الوحدة املباركة التي رفرف علمها عاليا من 
أمام القرص الجمهوري بعدن، ما يزال عالقا يف األذهان، 
حيث صارت الجغرافيا بقاع واحدة من أقىص الرشق إىل 

أقىص الغرب ومن الجنوب إىل الشمال، وطن له علم واحد، 
واسم واحد هو »الجمهورية اليمنية«، وقيادة موحدة، 

وعملة واحدة، وعاصمة تاريخية واحدة.
األهم من كل ذلك كان هو االتفاق عىل صيغة دستور 

الوحدة، والذي اُعترب الحقاً من أفضل الدساتري التي مرت 
عىل البالد والوطن العربي، رغم تركيبة املجتمع املعقدة، 

والتوليفة التي تأتي كخليط من اليمني املتعدد واملتوجس 
من أي تحديث ومن اليسار املتهم بالشيوعية التي كانت 

تشكل بعباً خاصة أمام التيارات اإلسالمية، حيث ركز 
الدستور عىل بناء اإلنسان اليمني، ومنحه كامل الحقوق 

والحريات يف إطار النظام والقانون، وضمان حق املرأة يف 
الحياة العملية والعلمية، والحفاظ عىل الطفولة واالهتمام 

بالشباب، ومنح اإلعالم مساحة واسعة من العمل 
والحرية، إىل جانب ذلك ترسيخ املرشوع الديمقراطي، 
لتصبح الدولة الوحيدة يف شبه الجزيرة العربية التي 

تشكل نموذجا ديمقراطيا وسياسيا فريد، وإن كان هناك 

نوع من القصور فإن ذلك ال يعني أن ننسف كل تلك 
املحطات التي بعثت الروح يف الوطن.

**أسماء لن تمحى.
وضعت العديد من الشخصيات الفاعلة بصمته يف 

تحقيق الوحدة، وبالعودة إىل املراجع املكتوبة واملصورة 
واملوثقة نجد أن هذه األسماء ستظل خالدة ومرتبطة بهذا 
الحدث اإلستثنائي، أمثال عيل عبدالله صالح، عيل سالم 

البيض، حيدر أبو بكر العطاس، ياسني سعيد نعمان، 
الشيخ عبد الله بن حسني األحمر، سالم صالح محمد، 

هيثم قاسم طاهر، عبد الله الربدوني، عمر الجاوي، عبد 
العزيز املقالح، أحمد األصبحي، عبد الكريم اإلرياني، عبد 

العزيز عبد الغني، محمد سالم با سندوة، حسن مكي، 
عيل محسن األحمر، محمد عبد الله صالح، مجاهد أبو 

شوارب، وسنان أبو لحوم  يحيى العريش , راشد محمد 
ثابت والعديد من قيادة الحزب االشرتاكي اليمني يف 

الجنوب وقادة األحزاب يف الشمال.

**أبواب مشرعة للعمل.
أصبحت األبواب مرشعة أمام جميع القوى السياسية، 

للتنافس تحت مظلة الترشيعات الدستورية والقانونية، 
حيث شكلت الديمقراطية نموذجاً فريداً يف بلد »ناٍم« 
يحاول أن يلحق بركب األمم، دون االلتفات للمرتبصني 

بهذا املرشوع، سواء من »القوى التقليدية« أو ممن يرون 
الوحدة اليمنية واملرشوع الديمقراطي خطر عليهم.

لذا ورغم كل الذي أصاب الوحدة من وهن وانتكاسات، 
خالل ما يقرب من ثالثة عقود؛ إال أنها تظل تجربة 

متميزة، أثبتت أن اليمني قادر يف أي لحظة عىل ضبط 
البوصلة، والسري يف االتجاه الصحيح، والحفاظ عىل أهم 

مكتسب قبل الوحدة هما ثورتي »26سبتمرب« التي غريت 
من مالمح اإلنسان الذي عاش ردحاً من الزمن، بني البؤس 

والشقاء والعزلة التامة، ونقلته إىل واقع مختلف، وثورة 
»14 أكتوبر« التي أجلت آمال املستعمر، وازاحة الستار 

عن الظالم والظلم اللذين جثما عىل الجنوب ألكرث من 
100 عام ويزيد، فرحل غري مأسوف عليه وإىل األبد.

**مخاضات سبقت الوحدة.
الوحدة التي أتت بعد مخاض طويل امتد إىل 69 محطة 

تقريباً، توزعت بني تعز وصنعاء، وعدن والبيضاء وقعطبة 
وأبني، والكويت وطرابلس ليبيا، كانت وال زالت فاتحة 

خري عىل كل املستويات، وقد خاضت غمار هذا املرشوع 
واملشوار قيادات وطنية يف الشمال والجنوب، كان التشاور 
بينهما ال يتوقف، وكانت النتائج يف كل مرة تحمل دالالت 
وتطلعات واستحقاقات تبعث األمل، لو ال بعض العراقيل 

التي كانت تحول دون تحقيقها، وأجلت تلك الفرحة حتى 

سيرة العطر والذبول..
الوحدة اليمنية قيمة وطنية وتجربة راسخة في صفحات التاريخ واذهان األمة..

الذكرى)29( إلزاحة المتناقضات 
وبعث الوطن الكبير!!

Special coverage تغطية خاصة
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بزوغ شمس 22 مايو 1990م.
ففي جنوب اليمن عقدت إتفاقية قعطبة يف فرباير 1977م، 

والتي نصت عىل تشكيل مجلس من الرئيسني الحمدي 
وسالم ربيع عيل )ساملني(، لبحث ومتابعة كافّة القضايا، 

ويف 17 يوليو 1978م تواصل التحرك الجاد نحو تحقيق 
الوحدة اليمنية، وبدأت التحضريات حيث تم التوقيع بني 

الرئيسني عيل عبدالله صالح وعبد الفتاح إسماعيل يف 30 
مارس 1979م يف دولة الكويت عىل بيان مشرتك، لتجاوز 
املواجهات العسكرية التي كانت بني الشطرين، ويف 24 
أكتوبر من العام نفسه التقى عيل نارص محمد مع عيل 

عبدالله صالح واتفقا عىل مواصلة الجهود نحو تحقيق 
الوحدة.

تبعه بعد ذلك اتفاق بني الرئيسني نفسهما يف صنعاء 
يوم 9 يونيو 1980م، ويف العام نفسه التقيا يف محافظة 

تعز وتحديداً يف 21 سبتمرب، وقد تكفل »املجلس اليمني 
األعىل« الذي أنشئ يف عدن بداية ديسمرب 1981م 

بمتابعة اإلجتماعات، والخروج بالعديد من القرارات 
الهامة واملمهدة نحو الهدف الرئييس، غري أن »أحداث 

يناير« التي دارت يف الجنوب بني أكرث من فصيل، أخذت 
أبعاداً مناطقية خطرية فكانت القشة التي قصمت ظهر 
البعري؛ من خالل »السيناريو« املخيف الذي دار يف ذلك 

الرصاع الدموي.
لكن ذلك لم يمنع من مواصلة اللقاءات حيث كان إجتماع 

طرابلس ليبيا التاريخي بني حيدر أبو بكر العطاس 
والرئيس عيل عبدالله صالح برعاية الرئيس الراحل معمر 

القذايف.
يف 4 مايو 1988م تم االتفاق عىل حركة تنقل املواطنني بني 
الشطرين بالبطاقة الشخصية، وكان الحدث األبرز يف 30 
نوفمرب 1989م حني ذهب وفد من صنعاء بقيادة صالح إىل 

عدن، وفيه تم إحالة مرشوع دستور الوحدة إىل مجليس 
الشورى والشعب، وأعلن »العفو العام« الذي شمل جميع 

املواطنني من الشطرين، وطي صفحة املايض املحملة 
بالثأرات.

ومع بزوغ فجر مايو كان اليمنيني قد جسدوا ملحمة 
تاريخية من الوحدة واإلخاء، ونبذ العنف والثارات 

واملصالحة الشاملة، والدخول يف معرتك سيايس وتنمية 
مستدامة، شملت كل نواحي الحياة وراهن عليها العالم 
أجمع، وتبني أن إمكانية قيام أي وحدة بحاجة إىل قيادة 
مخلصة، وقيادات لديها إرادة قوية، تُستمد من الشعب 

الذي يعد املرجع الوحيد الذي يمثل أي جغرافيا.

**ما يشبه الذبول.
اليوم تأتي الذكرى ال29 لقيام الوحدة اليمنية والوطن 

يرزح تحت وطأة فوىض الجماعات املتطرفة، والحرب 
األهلية، والخالفات السياسية بني الفرقاء، ودعوات 

اإلنفصال وفك االرتباط واستقالل الجنوب عن الشمال 
والعكس، وهو إختبار صعب أمام القوى السياسية 

الوطنية، والنخب التي يعول عليها أن تكون حريصة عىل 
لم الشمل، وعدم حرش الخالفات والتباينات يف وحدة 

الشعب والجغرافيا.

ويعترب املراقبني للوضع العام اليمني أن أي دعوات 
لالنفصال ستعمل عىل تمزيق البلد، وخاصة الجنوب 

الذي يسعى باتجاه االنفصال، أو تدفع به بعض القوى 
إىل ما يسمى اإلستقالل عن الشمال، لذا عىل الجنوبيني 

أن يعوا أن أي دعوة من هذا القبيل ستمزق الجنوب إىل 
دويالت وكنتونات، وهذه الحقيقة ليست لغرض الدعاية أو 

التخويف بقدر ما هي جرس إنذار للعقالء.
اليوم السعي إىل إقامة إمارات مصغرة، ودويالت محدودة، 
بغرض توزيع الرثوة وتهميش سيطرة املركز، واالبتعاد عن 
الهضبة وتجاوز القاع، كلها مشاريع بال محتوى وال تخدم 

املواطن اليمني وال الجغرافيا، بل إنها تفتح الشهية أمام 
اآلخر للنيل من الوحدة، ولحمة النسيج الواحد وقطع 
الطريق أمام الحلم األكرب حلم الوحدة العربية، ذلك ال 

يعني بأي حال من األحوال استمرار الوحدة بالقوة، لكن 
التفريط بها يف الوقت الراهن، واالستمرار يف الشجن، ورفع 

األعالم املناهضة لهذا اإلنجاز، واذكاء العصبية والنعرات 
املناطقية، وايقاظ املايض، إىل درجة الرتحيب باالستعمار، 
وإضفاء املديح عليه علنا وهذا ال يليق بنظاالت اليمنيني، 

سواء من الشمال أو من الجنوب.
ال يزال رواد الحركة الوطنية الذين عىل قيد الحياة والذين 

رحلوا إىل ربهم يمثلون الوحدة اليمنية عىل حقيقتها، 
فجميعهم كانوا يف طليعة الحركة الوطنية التي تصدت 
للمستعمر ثم فكت حصار صنعاء وأثبتت توحدها قبل 

عىل مرشوع وحدوي عىل األرض، ونسيان ذلك أو تجاوزه 
هو استهانة بنظاالت اآلباء.

**الوحدة والعمل النقابي.
جاءت الوحدة بمثابة دستور ومرجعية جامعة، شكلت 

ُبعداً وطنيا وسياسيا وإنسانيا عىل كل املستويات 
واألصعدة، بعداً يحاكي واقع املجتمع اليمني،والحلم 
العربي الواسع؛ بعيداً عن العصبيات واإليديولوجيا، 

والطبقية املقيتة واملذهبية املمزِّقة للنسيج اإلجتماعي، 
تم ذلك العمل الرائد بقيادة الكثري من الكوادر التي 

شكلت نواة الفكرة، من أجل املرشوع األكرب وهو »الوحدة 
العربية«، حلم كل عروبي قومي للخروج من هذه الدوامة 

والحدود السياسية الضيقة.
لقد بزغ فجر الوحدة عقب مشاورات واتفاقات شجاعة، 

مهد لها طريف النظامني يف الشمال والجنوب، لتصبح 
نموذجا أبهر العالم يف الرشق والغرب.

مع تحقيق الوحدة اليمنية اتسعت دائرة الحريات، وبدا 
العمل النقابي والحزبي مثل خاليا النحل بالتوازي 

مع الدوائر الحكومية واملؤسسات الرسمية والخاصة، 
سواء الثقافية أو األدبية أو النقابات، وتشكل وعي جديد 

بأهمية العمل النقابي واملؤسيس واالتحادات التي كان 
بعضها قائما منذ عقود، اتسع هامش األنشطة لدى هذه 

الكيانات، وحملت عىل عاتقها بعض الهموم واملسؤوليات، 
شكلت حراكا ثقافيا وديمقراطيا، دفع بالعديد من الجهات 

إىل تشكيل نقابات جديدة، لتوسيع دائرة املشاركة يف 
املجتمع من جهة، وحفظ حقوق الكيان ذاته من جهة 

أخرى.
فصار للمحامني نقابة، وللصيادلة نقابة، واملحاسبيني، 

واملعلمني، وحتى الصياديني واألطباء والقضاة، والسائقني، 

إىل جانب ذلك نقابة الصحفيني واتحاد األدباء 
وعمال اليمن اللتان كرست جهودهما للرقي 

بواقع اإلعالم الصحفي واإلنتاج الفكري والثقايف واألدبي.
اتسع هامش العمل النقابي، ما شكل وعياً جديداً، ومساراً 

مغايرا أسس ألنشطة واسعة كانت رافداً للتحول الكبري 
يف املرشوع الديمقراطي، الذي نتج عنه التعددية الحزبية 

والسياسية الواسعة.
التعددية نفسها التي أصبحت فيما بعد يف نظر بعض 

املتابعني، عائقا من خالل انحراف مسارها السيايس، 
والذي أدى إىل تصدع العالقات بينها والنظام، وحملت 

طابعا صداميا كاد أن ينفجر أكرث من مرة لوال تماسك 
النظام واتكائه عىل هامش واسع من العمل املؤسيس.

**تراجع المشهد لصالح الفوضى.
بدأ املشهد باالنحسار تدريجيا مع تفاقم الرصاع الحزبي، 

الذي ارتمى كلية يف أحضان االيديولوجيا، إىل جانب 
املشاحنات الغري مجدية، وبعض االرتباطات اإلقليمية،  

جاعال منها مرجعا رئيسيا عىل حساب دستور البالد، 
دون مراعاة لواقع املجتمع املعقد يف تركيبته االجتماعية، 
والسياسية، واالقتصادية، والثقافية، والدينية، وبدال من 
البناء والرتاكم من خالل املرشوع الديمقراطي والتعددية 
الحزبية والنقابية كظاهرة صحية، بدأ السباق املحموم 
نحو السلطة يشكل وعيا مختلفا وفهما مغايرا؛ غابت 
معه مسارات مهمة ورؤى عديدة كان بإمكانها الحفاظ 

عىل املكتسبات التي تحققت والبناء عليها.
اليوم يبدو املشهد قاتماً فقد غابت تلك املؤسسات، ولم 

تعد تلعب أي دور، بل اندثرت ولم يعد أحدا يسمعها بها.
لم يعد هناك من تعددية، ال لألصوات وال لألحزاب وال 

للنقابات، أصبحنا أمام الصوت الواحد يف الصحافة 
والنقابات واألدب، تالشت كل تلك الكيانات لصالح رجعية 

ال يمكن توصيفها إال انها مخيفة.
وتفرتض الكثري من التقارير أن الرصاعات الخليجية 
اإليرانية، واإليرانية األمريكية، واألمريكية الروسية، 

والتخوف الكبري من سيطرة التنني الصيني عىل السوق 
العاملية، كل هذا ألقى بظالله عىل دول عديدة يف املنطقة 
أهمها اليمن، ما يرشح استمرار هذه الخالفات وتفاقمها 

عىل حساب الوضع االقتصادي واالجتماعي واإلنساني 
يف اليمن والذي بلغ حداً ال يمكن تصوره.

من هنا يجمع الكثري عىل أن التعايف من هذه الظواهر 
سوف يحتاج إىل عالج طويل األمد، وجلسات نفسية 

مكثفة، تعمل عىل ترميم الجدران التي أصابها التصدع، 
وعمل محاجر صحية تستوعب كل من تشبع باالوهام 

والثارات، واألفكار الرجعية خالل السنوات األخرية.
كل ذلك سيحتاج إىل حشد الطاقات حتى تصبح إليقاف 

نزيف الدم، ويصبح الجميع أمام مهمة وطنية، يتم من 
خاللها تعزيز الوعي يف املجتمع، وإعادة بناء ما تم هدمه، 

وتاليف جميع اإلشكاالت واألخطاء التي صاحبت العمل 
املؤسيس خالل العقود املاضية، وجعل السالم هدفا وغاية 

من أجل إعادة لحمة اليمنيني، واستيعاب تبايناتهم يف 
إطار نظام وقانون يكفل للجميع حق الحرية والعدالة 

واملساواة.
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فارسا الوحدة اليمنية

من مواليد 21 مارس 1946م يف قرية بيت األحمر 
)مديرية سنحان( محافظة صنعاء.

متزوج وله عدة ابناء، أحمد أكربهم، خالد، صالح، 
مدين، ريدان، وصخر.

تلقى دراسته األولية يف )كُتاب قريته(
التحق بالقوات املسلحة عام 1958م، وواصل دراسته 

وتنمية معلوماته العامة وهو يف سلك الجندية.
التحق بمدرسة صف ضباط القوات املسلحة عام 

1960م
يف األشهر األوىل للثورة وتقديراً لجهوده - وملا أظهره 

من بسالة يف الدفاع عن الثورة والجمهورية يف مختلف 
املناطق - رُقي إىل رتبة )مساعد(.

شارك يف معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية يف أكرث 
من منطقة من مناطق اليمن.

يف عام 1963 م رُقي إىل رتبة )مالزم ثان(
ـ يف نهاية العام نفسه أصيب بجراح أثناء إحدى 

معارك الدفاع عن الثورة يف املنطقة الرشقية ملدينة 
صنعاء.

يف عام 1964 م التحق بمدرسة املدرعات ألخذ فرقة 
تخصص )دروع(

كان من أبطال حرب السبعني يوما أثناء تعرض 
العاصمة صنعاء للحصار

• شغل مناصب قيادية عسكرية منها:
- قائد فصيلة دروع

- قائد رسية دروع
- أركان حرب كتيبة دروع
- مدير تسليح املدرعات

- قائد كتيبة مدرعات وقائد قطاع املندب
- قائدا للواء تعز، وقائد معسكر خالد ابن الوليد 

)1978-1975م(
ـ مثل البالد منفردا ومشرتكاً مع غريه يف العديد من 

املحادثات والزيارات الرسمية لكثري من البلدان 
الشقيقة والصديقة.

ـ شغل منصب عضو مجلس رئاسة الجمهورية املؤقت 
ونائب القائد العام ورئيس هيئة األركان العامة عقب 

اغتيال الرئيس أحمد الغشمي يف 24 يونيو 1978م
ـ أنتخب يوم 17 يوليو 1978 م رئيسا للجمهورية 

وقائدا عاماً للقوات املسلحة من قبل مجلس الشعب 
التأسييس

ـ يف 17 سبتمرب 1979م رقي إىل رتبة )عقيد( بناًء عىل 
إجماع تام من كافة قيادات وأفراد القوات املسلحة، 

عرفانا ووفاء ملا بذله من جهود عظيمة يف بناء وتطوير 
القوات املسلحة واألمن عىل أسس حديثة.

ـ منح من قبل مجلس الشعب التأسييس وسام 
الجمهورية تقديرا لجهوده وتفانيه يف خدمة الوطن يف 

22 سبتمرب 1979م
ـ انتخب أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام يف 30 

أغسطس 1982م
ـ أعيد انتخابه يف 23 مايو 1983 م رئيسا للجمهورية 
وقائدا عاما للقوات املسلحة من قبل مجلس الشعب 

التأسييس.
ـ أعيد انتخابه يف 17 يوليو 1988م رئيسا للجمهورية 

وقائدا عاما للقوات املسلحة من قبل مجلس الشورى 
املنتخب.

ـ منح درجة املاجستري الفخرية يف العلوم العسكرية يف 
عام 1989م من قبل كلية القيادة واألركان.

ـ يف 21 مايو 1990م أجمع مجلس الشورى عىل 
إعطائه رتبة )فريق( عرفانا ووفاء ملا بذله من جهود 

عظيمة لتوحيد الوطن وقيام الجمهورية اليمنية.
ـ يف 22 مايو 1990م قام برفع علم الجمهورية اليمنية 

بمدينة عدن وإعالن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 
وإنهاء التشطري واىل األبد، ويف نفس اليوم اختري 

رئيسا ملجلس الرئاسة للجمهورية اليمنية.
ـ أنتخب رئيسا ملجلس الرئاسة مجدداً، بتاريخ 16 

أكتوبر 1993م، بعد اول انتخابات نيابية.
ـ تصدى لكل محاوالت تمزيق الوطن ومؤامرة 

االنفصال، وقاد معارك الدفاع عن الوحدة وحماية 
الديمقراطية والرشعية الدستورية أثناء إعالن 

االنفصال وفرتة الحرب التي أشعلها االنفصاليون 
يف صيف 1994م حتى تحقق النرص العظيم للوحدة 

اليمنية وإلرادة الشعب اليمني يف يوم السابع من يوليو 
1994م.

ـ أنتخب رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب، 
وذلك بتاريخ 1 أكتوبر 1994م، بعد إجراء التعديالت 

الدستورية التي أقرها املجلس بتاريخ 28 سبتمرب 
1994م.

ـ يف 24 ديسمرب 1997م أقر مجلس النواب منحه رتبة 
مشري تقديرا لدوره الوطني والتاريخي يف بناء اليمن 

الجديد.
- يف 23 سبتمرب عام 

1999م تم انتخابه 
رئيسا للجمهورية 

يف أول انتخابات 
رئاسية تجرى 

يف اليمن عرب 
االقرتاع الحر 

واملبارش 
من قبل 
الشعب.

يف 20 
سبتمرب 

2006م، تم انتخابه 
رئيسا للجمهورية 
يف ثاني انتخابات 

رئاسية عرب االقرتاع الحر 
واملبارش وحصل عىل 4 ماليني 

و149 الف و673 وبنسبة 77.17 %.
تم قتله من قبل جماعة الحوثي بتاريخ 2017/12/4 

يف بيته بالثنية منطقة حدة صنعاء.

من مواليد )10 فرباير 1939 يف حضموت (. األمني 
العام للحزب االشرتاكي الحاكم بني عامي -1986

1990، وهو الذي وقع عىل اتفاق الوحدة مع رئيس 
الجمهورية العربية اليمنية عيل عبد الله صالح 

لتأسيس الجمهورية اليمنية يف 22 مايو 1990 ورفعا 
معاً علم الوحدة يف عاصمة الجنوب - جمهورية اليمن 

الديمقراطية الشعبية - عدن
ولد عام 1939 يف قرية معرب مديرية الريدة وقصيعر 
بمحافظة حضموت، حيث تلقى تعليمه االبتدائي 

واملتوسط فيها.
انتمى مبكراً إىل حركة القوميني العرب وكان من 

الشخصيات األساسية يف تنظيم الجبهة القومية، 
فتوىل قيادة العمل العسكري يف املنطقة الرشقية، 

»حضموت – املهرة« ضد االحتالل الربيطاني.
تلقى عدداً من الدورات العسكرية يف القاهرة يف 

الستينيات.
كما كان له موقف معارض بشدة ضد الدمج بني 

القومية وجبهة التحرير )واجهتا املستعمر معاً وفق 
وجهة نظر مختلفة يف فلسفة الثورة والكفاح املسلح 
لتتقاتال يف فرتة الحقة(، وأعلن انسحابه من تنظيم 

الجبهة القومية وتشكيل تنظيم بديل اسمه الجبهة 
الشعبية لتحرير حضموت.

فشل الدمج عاد إىل تنظيمه األم مع مجموعته التي 
انتزعها، وشغل موقع نائب عن شؤون الجيش واألمن 
يف ما كان يسمى بالحكومة املؤقتة قبل يوم االستقالل.

توىل منصب وزير الدفاع يف أول حكومة يف جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية بعد االستقالل وذلك 

حتى عام 1969.
تقلد أكرث من منصب حكومي يف مرحلة ما بعد حركة 

22 يونيو 1969.
ظل عضواً للمكتب السيايس للجبهة القومية 

ثم الحزب االشرتاكي.
تم تجريده من مناصبه الحزبية 

والحكومية يف عهد عبد 

الفتاح إسماعيل لعدة مخالفات وتجاوزات قام بها 
لكنه رسعان ما عاد إىل الواجهة عندما تمكن عىل 

نارص محمد من إقصاء عبد الفتاح إسماعيل ونفيه 
إىل موسكو، وهو الحدث الذي ظل يشتعل تحت 

الرماد حتى انفجر بشكل دامي يوم 13 يناير عام 
1986 يف مقر اللجنة املركزية بعدن، ولكن البيض هذه 
املرة تحالف مع عبد الفتاح إسماعيل ضد عيل نارص 

محمد، وتمكن من النجاة من املوت بأعجوبة من 
مذبحة اجتماع املكتب السيايس، والتي طالت القيادة 

السياسية بشكل أسايس وطالت الكثري من املواطنني 
األبرياء، لينفرد تقريبا بالسلطة بعد مقتل عبد الفتاح 

إسماعيل، وعيل عنرت، وهروب عيل نارص محمد.
يف العام 1990 وقع عيل سالم البيض اتفاقية الوحدة 

مع الرئيس عيل عبد الله صالح ليقتسما السلطة 
حتى يوم 21 آيار مايو عام 1994، اليوم الذي اندلعت 
حرب اليمن األهلية 1994 والتي استمرت حتى يوم 7 
تموز يوليو من نفس العام بمساندة ودعم من بعض 

دول الخليج العربي، ليلجأ بعد خسارته يف الحرب 
إىل سلطنة عمان املجاورة وتمنحه اللجوء السيايس 
ثم الجنسية برشوط تتضمن عدم قيامه بأي نشاط 

سيايس.

يف 21 مايو 2009 ويف ذكرى الوحدة بني شطري اليمن، 
ويف استجابة منه لدعوات الحراك السلمي الجنوبي 
يف اليمن الجنوبي أنتقل عىل سالم البيض إىل أوروبا 

وأعلن نيته السعي لفك االرتباط بني جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية -التي يمثلها باعتباره رئيسها 

عند توقيع الوحدة- والجمهورية العربية اليمنية 
مطالبا الدول العربية والعالم تأييد مطالبه إلعادة 

الدولة الجنوبية باعتبار أن الوحدة السلمية انتهت 
بعد حرب 1994 وما نتج عنها من احتالل للجنوب من 

الشمال حسب تعبريه، مدعوماً أيضاً من قبل عنارص 
من الحزب األشرتاكي اليمني ومشايخ جنوبيني 

ومستقلني وقادة إسالميني جميعهم 
منضويني تحت رايه الحراك 

السلمي الجنوبي الذي يسعى 
لفك االرتباط أيضاً وعودة دولة 

اليمن الجنوبي مستقله كما 
كانت قبل توقع الوحدة يف 

1990م.
ما يزال عىل قيد الحياة 

متنقال بني بريوت وأوروبا 
مع خفوت تحركاته 

السياسية بسبب وصول 
اليمن إىل مرحلة معقدة 

جدا.
 :

 َعلي ساِلم الِبِيضعلي عبدالله صالح
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قاعة األفراح         رويلتي مآنر 

حفالت الزفاف - أعياد الميالد -حفالت التخرج - حفالت الحناء - ولجميع 
حفالتكم وافراحكم وتعزياتكم

خدمة ملكية بأسعار 

في متناول الجميع 

القاعة تحتوي على ثالث صاالت 

كل صاله لها مدخل منفصل
 ذكريات ال تنسى ابدًا رويلتي مآنر...

مجالس 
عربية فاخرة

TRADITIONAL ARABIC 
THEME HALL AVILABLE

اتصل اآلن لعمل موعد 
رويلتي مآنر

الدقة والثقة والجمال 
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Email: wwwlifepharmacy@gmail.com

Tel:313-846-2000

Fax:313-846-2221

4025 Maple St

Dearborn MI 48126

Free Delivery

Near Masjid Alsalam
Monday-Saturday :10am-6pm

Coming Soon Life Clinic

With Male and Female Doctors

Doctor Waleed Alghazali

Email: wwwlifepharmacy@gmail.com

Tel:313-846-2000

Fax:313-846-2221

4025 Maple St

Dearborn MI 48126
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توصيل مجاني
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رفضت القمتان الخليجية والعربية الطارئتان اللتان عقدتا يف مكة 
املكرمة ليل الخميس تدخالت إيران وطالبتا بتدعيم القدرات لردع 

طهران.
وكان خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز قد أعلن 
عن انتهاء أعمال القمة العربية الطارئة التي عقدت يف مكة املكرمة 

ليل الخميس30-5-2019.
وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية عىل تضامن وتكاتف 

الدول العربية يف وجه التدخالت اإليرانية، مشدداً عىل تمسك 
الدول العربية بقرارات القمة العربية السابقة بخصوص القضية 

الفلسطينية.
كما ندد بالتدخل اإليراني يف األزمة السورية وتأثريها عىل وحدة 

سوريا، مؤكداً عىل إدانة الدول العربية الحتالل إيران للجزر 
اإلماراتية الثالث وتدخالتها يف شؤون البحرين ودعم الجماعات 

اإلرهابية فيها، كما أدانت الدول العربية إطالق الصواريخ الباليستية 
إيرانية الصنع من اليمن عىل السعودية.

واعرتض العراق عىل البيان الختامي للقمة العربية الذي ندد بسلوك 
إيران واعتداءاتها يف املنطقة.

يف حني أجمع قادة الدول العربية يف كلماتهم خالل القمة الطارئة 
التي عقدت بمكة املكرمة، ليل الخميس، عىل أن أمن دول الخليج 

يمثل ركيزة أساسية
وطالب خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز يف كلمته 

بالقمة العربية املجتمَع الدويل بتحمِل مسؤولياتِه إزاَء ما تَُشكلُه 
املمارساُت اإليرانية ورعايتها لألنشطِة اإلرهابيِة يف املنطقِة والعالم، 

من تهديٍد لألمِن والسلِم الدوليني، واستخدام كافِة الوسائِل لردِع هذا 
النظاِم، والحِد من نزعتِه التوسعية.

من جانبه، قال الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس إن أمن الخليج 
يرتبط ارتباطاً عضوياً باألمن القومي ملرص، مضيفاً أن العرب ليسوا 

عىل استعداد للتفريط بأمنهم القومي، وإن العرب كانوا وما زالوا 
دعاة سالم واستقرار. كما قال السييس »اجتمعنا لنوجه رسالة 

تضامن مع السعودية واإلمارات”.
كما أكد العاهل األردني امللك عبدالله الثاني، يف كلمته أمام القمة، 

عىل وقوف بالده مع أشقائها العرب يف الدفاع عن مصالحهم وأمنهم 
مشريا إىل أن القمة العربية تنعقد يف وقت نحتاج فيه لتوحيد مواقفنا.

القمة الخليجية
بدورها، طالبت القمة الخليجية املجتمع الدويل باتخاذ إجراءات 

حازمة ضد النظام اإليراني، ومنع إيران من الحصول عىل القدرات 
النووية.

وشدد البيان الختامي عىل رضورة أن تلتزم إيران بالقوانني واملواثيق 
الدولية.

كما دان هجمات امليليشيات الحوثية عىل خطي نفط بالسعودية، 
وتعرض 4 سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية قبالة املياه 

اإلقليمية لإلمارات.
وأكد بيان القمة الخليجية، عىل قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون 

ووحدة الصف بني أعضائه.

القمتان الخليجية والعربية 
ترفضان تدخالت إيران بالمنطقة

أجمع قادة الدول العربية خالل القمة الطارئة 
التي عقدت بمكة املكرمة، ليل الخميس -30

2019-5، عىل أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة 
أساسية الستقرار املنطقة.

وطالب خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان 
بن عبد العزيز يف كلمته بالقمة العربية املجتمع 

الدويل بتحمِل مسؤولياتِه إزاَء ما تَُشكلُه 
املمارساُت اإليرانية ورعايتها لألنشطِة اإلرهابيِة 

يف املنطقِة والعالم، من تهديٍد لألمِن والسلِم 
الدوليني، واستخدام كافِة الوسائِل لردِع هذا 

النظاِم، والحِد من نزعتِه التوسعية.

الملك سلمان: نظام إيران يهدد السلم 
واألمن الدوليين

طالب خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن 
عبد العزيز املجتمَع الدويل بتحمِل مسؤولياتِه 

إزاَء ما تَُشكلُه املمارساُت اإليرانية ورعايتها 
لألنشطِة اإلرهابيِة يف املنطقِة والعالم، من تهديٍد 
لألمِن والسلِم الدوليني، واستخدام كافِة الوسائِل 

لردِع هذا النظاِم، والحِد من نزعتِه التوسعية.
وقال خادم الحرمني الرشيفني خالل كلمته يف 

القمة العربية الطارئة، التي عقدت ليل الخميس 
2019-5-30 بقرص الصفا بمكة املكرمة »علينا 

جميعاً السعَي لجعِل العالِم العربي مركزاً 
اقتصادياً وثقافياً مؤثراً يف العالم، بما يعكُس 

مقدراِت دولنا وشعوبنا االقتصاديِة والثقافيِة 
والتاريخية. وأدعوكم إخوتي للوقوِف وقفًة جادًة 

وحازمًة للدفاِع عن هذه املكتسبات”.

وأضاف امللك سلمان بن عبد العزيز يف كلمته 
»ستظُل يُد اململكِة العربيِة السعوديِة دائماً 
ممدودًة للتعاوِن والتحاوِر مَع دوِل املنطقِة 

والعالِم يف كِل ما من شأنه تعزيُز التنميِة واالزدهاِر 
وتحقيِق السالِم الدائِم لدوِل وشعوِب املنطقِة بما 

يف ذلك الشعُب اإليراني”.
وقال خادم الحرمني إن عدَم اتخاِذ موقٍف رادٍع 

وحازٍم ملواجهِة تلك املمارساِت اإلرهابيِة للنظاِم 
اإليراني يف املنطقة، هو ما قاده للتمادي يف ذلك 

والتصعيِد بالشكِل الذي نراه اليوم.

السيسي: رسالة تضامن
من جانبه، قال الرئيس املرصي عبدالفتاح 

السييس إن أمن الخليج يرتبط ارتباطاً عضوياً 
باألمن القومي ملرص، مضيفاً أن العرب ليسوا عىل 
استعداد للتفريط بأمنهم القومي، وكانوا وما زالوا 

دعاة سالم واستقرار. وتابع »اجتمعنا لنوجه 
رسالة تضامن مع السعودية واإلمارات”.

وأضاف يف كلمته بالقمة العربية الطارئة يف مكة 
املكرمة، أن الهجمات التي تعرضت لها املرافق 

النفطية بالسعودية والخليج تمثل أعماالً 
إرهابية رصيحة و«ينبغي العمل بكل الوسائل 

لردع مرتكبي الهجمات عىل املرافق النفطية 
بالسعودية والخليج”.

وقال: »ينبغي تدعيم قدراتنا الذاتية عىل مواجهة 
التهديدات اإلرهابية”.

كما شدد عىل أنه ينبغي التعامل مع جميع 
مصادر التهديد ألمن املنطقة. واعترب أنه »ال 

امللك سلمان خالل كلمته يف القمة العربية الطارئة

الرئيس عبدالفتاح السييس خالل كلمته بالقمة 
العربية الطارئة
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أعلن الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس التمسك بحل 
شامل للقضية الفلسطينية ومنع متاجرة اإلرهابيني بحقوق 
الفلسطينيني، مشددا عىل رضورة التمسك بحل عادل وفق 

رؤية الدولتني والقدس عاصمة لفلسطني.
ودان السييس محاولة امليليشيات الحوثية استهداف أمن 

السعودية.
وقال يف كلمته بالقمة اإلسالمية املنعقدة ليل الجمعة يف 

مكة املكرمة، إن مرص لن تدخر جهدا لدعم منظمة التعاون 
اإلسالمي.

وأضاف الرئيس املرصي أن »التحديات التي يواجهها عاملنا 
اإلسالمي تتطلب منا الوحدة«.

وشدد السييس عىل رضورة بذل جهد مواز ملواجهة 
اإلسالموفوبيا ومحاولة إلصاق اإلرهاب بأمتنا اإلسالمية.

وأكد الرئيس املرصي عىل رضورة مواكبة التحديات العرصية 
وتمكني دور املرأة وتعزيزه.

وقال السييس إن القمة اإلسالمية التي تشكل محط أنظار 
العالم ستنهض بمسؤوليات األمة.

أمير الكويت: نتمسك بحل الدولتين
وأعلن أمري الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح يف 

كلمته أمام مؤتمر القمة اإلسالمية يف مكة، الجمعة، التمسك 
بحل الدولتني والقدس الرشقية عاصمة لفلسطني.

وثمن أمري دولة الكويت دور السعودية يف استضافة وإنجاح 
القمة اإلسالمية. ودان أمري الكويت الهجمات التي تعرضت 

لها ناقالت النفط قبالة السواحل اإلماراتية.
وقال إن 61 يف املئة من النازحني حول العالم هم مسلمون. 

وأضاف أمري الكويت أن »منطقتنا وأمتنا اإلسالمية تمر 
بتحديات غري مسبوقة ومخاطر كبرية«.

وشدد أمري الكويت عىل رضورة التعامل مع التطورات بقدر 
كبري من الحيطة والنأي باملنطقة عن التوتر.

ودعا الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح املجتمع الدويل 
إىل تفعيل جهوده لدفع مسار السالم.

وأعلن عن دعم جهود املبعوث األممي إىل سوريا للتوصل إىل 
حل وفق القرارات الدولية.

كما أعرب عن أمله بحل يف ليبيا يحفظ مصلحة الليبيني 
واستقرارهم.

ملك األردن: توحيد الجهود لدعم الفلسطينيين
ويف كلمته أمام القمة اإلسالمية، أكد العاهل األردني، 

امللك عبد الله الثاني، أهمية »توحيد الجهود لتمكني 
الفلسطينيني من نيل حقوقهم ودعم قضيتهم«.

وقال إن »املبادرة العربية للسالم التي تبتها منظمة التعاون 
تؤكد عىل حل الدولتني وتأسيس دول فلسطينية يف حدود ما 

قبل عام 1967 وعاصمتها القدس«.
وشدد عىل الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون، 
مطالبا »بدعم وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

التي تقدم العون لحوايل 5 ماليني فلسطيني«.
وأشار إىل رضورة »التصدي ألي محاولة لفرض أي واقع 

جديد عىل مدينة القدس«.
وذكر أن »رسالتنا للعالم أجمع هي مواجهة الفكر املتطرف 

الظالمي والتصدي لإلرهاب«.

ملك البحرين: دولة فلسطينية عاصمتها 
القدس

ومن جانبه، أعلن العاهل البحريني امللك حمد بن عيىس أن 
»العالم اإلسالمي يمر بمرحلة تاريخية ودقيقة«.

وأضاف أن »الظروف اإلقليمية الراهنة تتطلب حلوال فورية 
لألزمات«.

وأكد عىل »حق الفلسطينيني يف إقامة دولتهم وعاصمتها 
القدس الرشقية وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة«.

وطالب »بالوصول إىل حل عادل وشامل للقضية 
الفلسطينية«.

وحث »املجتمع الدويل عىل مساعدة دول املنطقة عىل 
ضمان ضخ النفط«، يف إشارة للهجمات التي طالت ناقالت 

نفط قبالة اإلمارات ومحطتي نفط يف السعودية.
وشدد عىل »رضورة االلتزام بمبدأ حسن الجوار واستقاللية 

الدول وعدم التدخل يف شؤون الدول األخرى«.

السبسي: ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة 
التحديات

يف كلمة ممثلة للدول العربية يف اجتماع منظمة التعاون 
اإلسالمي املنعقد الجمعة يف مكة املكرمة، قال الرئيس 

التونيس الباجي قائد السبيس، إن العالم اإلسالمي »تجمعه 
وحدة املصري يف عالم يتجه نحو التكتالت العابرة للحدود«.
وطالب السبيس »بمواجهة تيارات اإلرهاب والتطرف ومنع 

استنزاف مقدرات بلداننا«.
وأضاف: »علينا كحكومات وشعوب إسالمية وعربية تكثيف 

الجهود ملواجهة التحديات«.
وأوضح الرئيس التونيس أن »السعودية ستسهم برئاستها 

لهذه الدورة بدفعة كبرية لقضايا املسلمني«.

بخاري: اإلرهاب أبرز التحديات
وقال الرئيس النيجريي محمد بخاري إننا نواجه تحديات 

خطرية تتطلب منا تنسيقا دائما.
وأضاف رئيس نيجرييا أن القمة اإلسالمية تنعقد يف توقيت 

مهم ملواجهة التحديات.
وأكد بخاري أن اإلرهاب يشكل أبرز التحديات التي تواجه 

العالم واألمة اإلسالمية.
وأعرب بخاري الذي تحدث نيابة عن املجموعة اإلفريقية 

عن أمله أن يتحقق االنتقال السلمي للسلطة رسيعا يف 
السودان والجزائر.

كما ثمن الجهود السعودية التي بذلت إلنجاح القمة 
اإلسالمية.

رئيسة وزراء بنغالديش: حماية الفلسطينيين
ثم أعطى العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز، 

قادة العالم اإلسالمي يتمسكون بحل الدولتين وقضية القدس
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معنى للحديث عن مقاربة اسرتاتيجية لألمن القومي 
دون معالجة أزمات دول املنطقة«، والبد من إيجاد حلول 

لألزمات يف سوريا وليبيا واليمن.

العاهل األردني: توحيد الجهود
من جهته، أكد العاهل األردني امللك عبدالله الثاني، يف 

كلمته أمام القمة، عىل وقوف بالده مع أشقائها العرب يف 
الدفاع عن مصالحهم وأمنهم مشريا إىل أن القمة العربية 

تنعقد يف وقت نحتاج فيه لتوحيد مواقفنا.
وأضاف أن »التحديات تستدعي منا جميعاً توحيد 

الجهود وتنسيق املواقف”.

الرئيس العراقي: أمننا من أمن الخليج
بدوره، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن أمن السعودية 

هو أمن العراق، مضيفاً: نشهد أزمة إقليمية تنبئ بحرب 
ال تبقي وال تذر.

واضاف قائالً » إن أي استهداف ألمن الخليج هو 
استهداف ألمن الدول العربية واإلسالمية«، مشدداً 

عىل أن »منطقتنا بحاجة الحرتام مبدأ عدم التدخل يف 
الشؤون الداخلية”.

أمير الكويت: نشعر بتخوف كبير
من جانبه، قال أمري الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر 

الصباح إن »انعقاد القمة العربية يعرب عن خطورة ما 

نتعرض له اليوم«، مضيفاً: »نشهد بقلق التصعيد يف 
منطقة الخليج.. نشعر بتخوف كبري أن يضيف التصعيد 

الذي تواجهه منطقتنا جرحا إىل جروحنا”.
وتابع: »مسرية السالم يف الرشق األوسط تعاني جمودا.. 

وتشهد تراجعا عىل مستوى اهتمام العالم”.

الرئيس الفلسطيني: ال نقبل التهديد ألي 
دولة عربية

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فـأكد أن دولة 
فلسطني تدين االعتداءات األخرية يف منطقة الخليج، 

قائالً: »نؤكد إدانتنا لالعتداءات التي تعرضت لها 

املنشآت النفطية بالسعودية والخليج«. وتابع عباس: »ال 
نقبل التهديد ألي دولة عربية من أي جهة كانت«، كما 
اعترب أن »أمن فلسطني جزء من األمن القومي العربي”.

يف سياق آخر، قال عباس: »نرفض مجددا مبدأ »االزدهار 
مقابل السالم« لحل القضية الفلسطينية.. نرفض 
محاولة واشنطن إسقاط الرشعية الدولية.. نرفض 

استبدال »األرض مقابل السالم« بـ«االزدهار مقابل 
السالم”.

الرئيس الموريتاني: نواجه تحديات أمنية كبيرة
أما الرئيس املوريتاني محمد ولد عبدالعزيز فقال إن 

»تحديات أمنية كبرية تواجه األمة العربية«، مشرياً إىل 
»تدخالت خارجية من خالل تسليح جماعات أدت لدمار 

وحروب«. كما عرّب عن دعم بالده ووقوفها إىل جانب 
السعودية.

أحمد أبو الغيط: الميليشيات الحوثية تجاوزت 
الخطوط الحمراء

من جانبه، قال أمني جامعة الدول العربية، أحمد أبو 
الغيط، يف كلمته بالقمة العربية الطارئة املنعقدة ليل 
الخميس يف مكة املكرمة إن العرب ال يبتدرون غريهم 

بالعداوة ولكن ال يقبلون الضيم.
وأضاف أمني الجامعة العربية أن امليليشيات الحوثية 

املدعومة إيرانياً تجاوزت الخطوط الحمراء.
وأكد أن تهديد أمن املالحة وطرق التجارة يمثل تصعيدا 

خطريا. وقال »إن امليليشيات ما دخلت بلدا إال أفسدته«، 
مشددا عىل أن أمن الخليج من أمن العرب.

وسبقت القمة العربية الطارئة قمة أخرى خليجية. 
وبحثت القمة العربية يف مكة التهديدات اإليرانية 

والتوترات األمنية يف الخليج، بعد الهجمات عىل 4 سفن 
وناقالت نفط يف املياه اإلماراتية، والهجمات التي تعرضت 

لها السعودية من قبل امليليشيات الحوثية.
كما ركزت القمة العربية الطارئة عىل مستقبل عملية 
السالم يف الرشق األوسط والقضايا واألزمات العربية 

الراهنة.

العاهل األردني امللك عبدالله خالل كلمته بالقمة العربية

أمني عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط

القادة العرب: أمن الخليــــــــــــج أساس الستقرار المنطقة

الكلمة لرئيسة وزراء بنغالديش، شيخة حسينة واجد، 
ممثلة للدول اآلسيوية.

وقالت واجد: »علينا مواصلة العمل للنهوض بالعالم 
اإلسالمي«.

وأكدت أن »الهدف الرئييس ملنظمة التعاون اإلسالمي هو 
حماية حقوق الفلسطينيني وتحقيق حل الدولتني«.

وأوضحت أن »العالم اإلسالمي يعاني من نظرة خاطئة فيما 
يتعلق بوصمه باإلرهاب«.

وذكرت أن بالدها »بنغالديش منحت حق اللجوء لحوايل 
مليون من مسلمي الروهينغا الفارين من ميانمار«.

وأشارت إىل أن »بنغالديش تعاني من أعباء ثقيلة من جراء 
استضافة هذا العدد الهائل من الالجئني«.

رئيس وزراء باكستان: على الغرب التمييز بين 
المعتدل والمتطرف

ويف كلمته بالقمة اإلسالمية، قال رئيس وزراء باكستان 
عمران خان، إنه يجب عىل املجتمع الدويل أن يحرص عىل 

احرتام مشاعر أكرث من مليار مسلم. وقال »نتمسك بحل 
الدولتني والقدس الرشقية عاصمة للفلسطينيني«.

وطالب رئيس الوزراء الباكستاني املجتمع الغربي بالتمييز 
بني املسلم املعتدل واملتطرف.

وقال إن بعض الدول الغربية تعاني من ظاهرة 
اإلسالموفوبيا.

وأضاف رئيس وزراء باكستان »ألصقت بالفلسطينيني تهمة 
اإلرهاب خالل نضالهم ضد االحتالل«.

وشدد رئيس وزراء باكستان عىل رضورة استثمار »مواردنا يف 
عاملنا اإلسالمي وعىل رأسها التعليم«.
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Special coverage تغطية خاصة

مكة املكرمة - استبق قادة الدول اإلسالمّية يف قّمة 
بمكّة املكرّمة السبت الخطّة األمريكّية املرتقبة للّسالم، 

مؤكّدين رفضهم حلوالً ال تضمن إقامة دولة فلسطينّية 
عاصمتها القدس الرشقّية، فيما حصلت السعودية 

عىل دعم »ال محدود« عقب الهجمات األخرية، يف 
مواجهتها املفتوحة مع إيران.

وسعت السعودّية إىل حشد تأييد الدول اإلسالمّية ضّد 
إيران يف قّمة منظمة التعاون اإلسالمي الـ14 والتي 

غاب عنها الرئيس الرتكي رجب طّيب إردوغان، محّذرًة 
من أّن أمن إمدادات النفط يف املنطقة أصبح يف خطر 

بعد هذه الهجمات.
إاّل أّن مسألة االعرتاف األمريكي بسيادة إرسائيل 

عىل مدينة القدس املتنازع عليها، طَغت عىل البيان 
الختامي للقّمة التي أكّدت أيًضا رفضها اعرتاف إدارة 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بسيادة إرسائيل عىل 

هضبة الجوالن السورية.
وأدانت القّمة يف بيانها الختامي »نقل سفارتَي كُّل 

من الواليات املتحدة األمريكّية وغواتيماال إىل مدينة 
القدس«، وحّضت »جميع الدول األعضاء يف منظّمة 

التعاون اإلسالمي عىل مقاطعة تلك البلدان التي 
قامت بالفعل بافتتاح بعثات دبلوماسّية يف مدينة 

القدس”.
كما حثّتها عىل »وقف أّي نوع من العالقات والتبادالت 

التجارية والزيارات معها، سواء كانت فعالّيات 
سياسية أو ثقافية أو رياضية أو فنية مشرتكة، إىل حني 

تراجعها عن ذلك”.
وكان ترامب أعلن اعرتاف إدارته بالقدس املتنازع 

عليها عاصمَة إلرسائيل، ونقل السفارة األمريكية اليها، 
وأوقف مساعدات بمئات ماليني الدوالرات كانت تُقّدم 

للفلسطينيني.
م  وشّدد قادة الدول اإلسالمّية عىل أّن »أّي مقرتح ُيقدَّ
من أّي طرف كان« ال يتبنّى »الحقوق الفلسطينية« 

و«ال يتّسق مع املرجعّيات الدولية املتّفق عليها 
والتي تقوم عليها عملّية السالم يف الرشق األوسط، 

مرفوض«، داعني إرسائيل إىل االنسحاب من األرايض 

التي احتلّتها بعد عام 1967 واالعرتاف بدولة 
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الرشقية.

وجاءت مواقف الدول اإلسالمّية قبل الكشف عن 
خطّة سالم أمريكّية توصَف بأنها »صفقة القرن”.

وُيتوقّع أن تطرح الواليات املتحدة الجوانب 
االقتصادّية لخطة السالم هذه، خالل مؤتمر يف 

البحرين يومي 25 و26 يونيو املقبل. وأعلن املسؤولون 
الفلسطينيون مقاطعة املؤتمر.وبالنسبة إىل الجوالن 
السوري، أكّد املجتمعون يف مكّة رفض وإدانة »القرار 
األمريكي الخاص بضّم الجوالن لألرايض اإلرسائيلية، 

واعتباره غري رشعي والغ وال يرتتّب عليه أي أثر 
قانوني”.

وأعلن الرئيس األمريكي يف 21 مارس اعرتاف بالده 
بسيادة إرسائيل عىل هضبة الجوالن التي احتلّتها 

إرسائيل يف العام 1967، وهو قرار يتعارض مع املسار 
الذي انتهجته واشنطن منذ عقود يف هذا املجال.

والقّمة الـ14 ملنظّمة التعاون اإلسالمي التي تضّم 
57 دولة، هي ثالث اجتماع عىل مستوى قادة الدول 

استضافته مكّة بعد قّمتنَي خليجّية وعربّية ليل 
الخميس الجمعة حصدت خاللهما اململكة دعًما يف 

مواجهتها املفتوحة مع إيران.
وحّملت واشنطن إيران مسؤولّية اعتداء عىل سفن 

قبالة اإلمارات الشهر املايض وبينها ثالث ناقالت نفط 
سعودية ونروجية، بينما اتّهمت السعودية، أكرب مصّدر 

للنفط يف العالم، طهران بإصدار أوامر للمتمرّدين 
اليمنّيني ملهاجمة محطتَّي ضخ للنفط غرب الرياض.
وأعرب املسؤولون يف القمة اإلسالمّية يف بيانهم الذي 

نرشته وكالة األنباء السعودية عن »تضامنهم« مع 
الرياض ودعمهم »الالمحدود لجميع اإلجراءات التي 

تتّخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط«، 
مدينني الحوادث األخرية، إنّما من دون ذكر إيران.

وانعقدت هذه القمم الثالث يف خضّم توتّرات بني إيران 
والواليات املتحدة. وكانت واشنطن أرسلت تعزيزات 
عسكرّية إىل الخليج ملواجهة »التهديدات اإليرانية”.

وتدهورت العالقات بني واشنطن وطهران رسيعاً 

منذ إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف 2018 
انسحاب بالده من االتفاق النووي، ومؤّخرًا بعَد 

تشديد العقوبات األمريكّية عىل قطاع النفط اإليراني 
بداية أمايو.

وتتّهم السعودية وحلفاؤها، ال سّيما اإلمارات العربّية 
ومرص والبحرين، إيران بتدريب وتمويل مجموعات 
مسلّحة يف اليمن )الحوثيون( والبحرين، والعراق، 

ولبنان وسوريا )حزب الله(.
وقال العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز 

يف افتتاح القّمة اإلسالمية إّن »األعمال اإلرهابّية 
التخريبّية ال تستهدف اململكة ومنطقة الخليج فقط، 

وإنّما تستهدف أمن املالحة وإمدادات الطاقة للعالم«، 
معترباً أنّها تُشكّل »تهديداً خطرياً ألمن وسالمة حركة 

املالحة البحرّية واألمن اإلقليمي والدويل”.
وتزامنت هذه الترصيحات مع تحذير األمني العام 

لحزب الله يف لبنان حسن نرصالله من أّن أّي حرب 
ضّد طهران الداعمة له »لن تبقى عند حدود إيران« بل 

ستُشعل املنطقة بكاملها، منّبهاً من أّن هذا يعني أّن 
املصالح األمريكّية »ستُباح”.

من جهة أخرى، نّددت القّمة بظاهرة »اإلسالموفوبيا، 
باعتبارها شكالً معارصاً من أشكال العنرصية والتمييز 

الديني، ما انفكّت تتنامى يف أنحاء كثرية من العالم”.
وشّجع املجتمعون »األمم املتّحدة وغريها من 

املنظّمات الدولّية واإلقليمّية عىل اعتماد 15 مارس 
يوًما دولًيا ملناهضة اإلسالموفوبيا”.

قّمة مّكة اإلسالمّية ترفض صفقة 
القرن وخطوات ترامب في الجوالن

الملك سلمان: األعمال اإلرهابّية التخريبّية تستهدف 
أمن المالحة وإمدادات الطاقة للعالم

Arab League condemns 
Houthis, Iran’s behavior in 
final communique
An emergency summit of Arab leaders in Islam’s holiest city of Mecca con-
demned the actions of the Houthi militias and urged the international commu-
nity to shoulder its responsibilities in confronting Iran’s behavior in the region.
This came in a final communique delivered by Secretary General of the Arab 
League Ahmed Aboul Gheit at the conclusion of the Arab Extraordinary Summit 
held at Al-Safa Palace in Mecca on Thursday.
Following is the text of the final communique:
“At the invitation of the Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin 
Abdulaziz Al Saud to his brothers the leaders of Arab countries to discuss the se-
rious repercussions of the attack by the Iranian-backed Houthi terrorist militias 
on two oil pumping stations in the Kingdom of Saudi Arabia and the attack on 
commercial vessels in the territorial waters of the United Arab Emirates.
In accordance with Article Three of the Charter of the Arab League for the 
periodic convening of the Summit, the Council of the Arab League held an 
extraordinary session in Makkah, on 25/9/1440AH corresponding to 30/5/2019, 
where the Arab leaders discussed these developments and their implications 
on the higher Arab interests. The deliberations concluded with the following 
positions:
1. Condemning the actions of the Iranian-backed terrorist Houthi militias, in-
cluding attacking two oil pumping stations inside Saudi Arabia using unmanned 
aerial vehicles and the sabotage of commercial vessels in the territorial waters 
of the United Arab Emirates.
2. Emphasizing that the Arab States seek to restore security stability in the 
region and that the only true way is for all states in the region to respect the 
principles of good neighborliness, refraining from the use of force, interfering 
in the internal affairs of States and violating their sovereignty. Also, that the 
conduct of the Islamic Republic of Iran in the region is contrary to those prin-
ciples and undermines the requirements of confidence and thus directly and 
dangerously threatens the security and stability in the region, stressing that the 
cooperation relations with Arab countries and the Islamic Republic of Iran must 
be based on the principle of good-neighborliness, not interfering in the internal 
affairs of States and respecting their sovereignty.
3. Affirming the solidarity and unity of Arab countries with each other in 
the face of Iranian interference in their internal affairs, whether directly or 
indirectly, with the aim of destabilizing their security and stability, in addition to 
intensifying the means of cooperation and coordination among them in the face 
of resulted dangers.
4. Condemning the continued firing of Iranian-made ballistic missiles on the 
Kingdom of Saudi Arabia from Yemeni territory by the Iranian-backed Houthi 
militias, counting this as a threat to Arab national security. Also, emphasizing 
the Kingdom of Saudi Arabia’s right to defend its territory in accordance with 
the Charter of the United Nations and its support for its actions against such 
attacks within the framework of International legitimacy.
5. Condemning the continued Iranian support for the Houthi anti-government 
militias in Yemen.
6. Condemning and denouncing the continuing Iranian interference in the inter-
nal affairs of the Kingdom of Bahrain, supporting terrorism, training terrorists, 
smuggling arms and explosives, and inciting sectarian strife to destabilize securi-
ty, order, and stability.
7. Condemning the ongoing occupation by Iran of the three occupied islands 
of the United Arab Emirates and supporting all peaceful measures taken by the 
United Arab Emirates to restore its sovereignty over its occupied islands.
8. Continuing the restriction of satellite channels funded by Iran on Arab 
satellites.
9. Intensifying the diplomatic efforts between the Arab countries, regional and 
international organizations to shed light on Iran’s practices that endanger peace 
and security in the region, calling upon the international community to take 
a firm stand against Iran and its destabilizing activities in the region, standing 
firmly and strongly against any Iranian attempts to threaten energy security and 
the freedom and safety of maritime installations in the Arabian Gulf and other 
waterways, whether carried out by Iran or through its arms in the region.
10. Denouncing the Iranian interference in the Syrian crisis and its implications 
for Syria’s future, sovereignty, security, independence, national unity, and terri-
torial integrity, and that such intervention does not serve the exerted efforts to 
settle the Syrian crisis according to the content of the Geneva Convention 1 and 
the relevant international resolutions. On the issue of Palestine, the main Arab 
issue, the summit affirmed its adherence to the resolutions of the 29th Arab 
summit in Dhahran (Jerusalem Summit) and the resolutions of the 30th Arab 
summit in Tunisia”.
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الخرطوم – بعد أكرث من شهر عىل إطاحة الجيش بالرئيس 
السوداني عمر حسن البشري يف 11 أبريل، بضغط من 

احتجاجات شعبية، يبدو مشهد نقل السلطة من املجلس 
العسكري إىل سلطة مدنية ضبابيا، السيما يف ظل تعرث 
املفاوضات بني أعضاء املجلس وقادة حركة االحتجاج.

 ما هو المشهد الحالي؟
يواصل اآلالف من املعتصمني تجمعهم أمام مقر الجيش 

السوداني يف وسط الخرطوم منذ السادس من أبريل. وقد 
تطورت مطالبهم من اإلطاحة بالبشري، األمر الذي تحقق، إىل 

تسليم السلطة للمدنيني. ويتوافد املحتجون يوميا إىل مقر 
االعتصام خصوصا يف أوقات اإلفطار أو السحور وتنطلق 

الهتافات والشعارات املطالبة بالحكم املدني ومحاسبة النظام 
املعزول.

وتجري مفاوضات بني املجلس العسكري وقوى االحتجاج 
املمثلة بتحالف قوى إعالن الحرية والتغيري حول إدارة الفرتة 

االنتقالية. وقد ُعلّقت املفاوضات ثالث مرات منذ إسقاط 
البشري كان آخرها االثنني. وحتى اآلن لم يحدد تاريخ جديد 

الستئنافها.
ويف حال تّم االتفاق بني الطرفني، قد يشهد السودان وصول 

الحكومة املدنية األوىل منذ أكرث من ثالثني عاما. إال أن 
التطورات األخرية تيش بأن األزمة تراوح مكانها.

 ما هي النقاط التي تّم االتفاق عليها؟
 بدأت مفاوضات بني العسكريني واملحتجني بعد أسبوع من 
إطاحة الجيش بالبشري وإعالن تشكيل مجلس عسكري. 

وأقدم قادة حركة االحتجاج عىل تعليقها يف نهاية أبريل للمرة 
األوىل، معتربين أن املجلس العسكري يماطل يف التفاوض 

حول تحديد املرحلة االنتقالية.

وكانت املفاوضات أحرزت تقّدما مهما بني الطرفني قبل يومني 
من تعليقها للمرة الثانية. وتّم االتفاق عىل فرتة انتقالّية 

مّدتها ثالث سنوات وتشكيل ثالثة مجالس للسيادة والوزراء 
والترشيع لحكم البالد خالل هذه الفرتة.

ويف 15 مايو، ٌعلّق التفاوض ملدة 72 ساعة بقرار من رئيس 
املجلس العسكري الفريق عبدالفتّاح الربهان بحجة تدهور 

األمن يف العاصمة. واشرتط املجلس الستئناف املفاوضات 
إزالة املتظاهرين للمتاريس التي أقاموها يف شوارع عدة يف 

وسط العاصمة كنوع من الضغط عىل العسكريني. وأزال 
املتظاهرون الحواجز املقامة خارج حدود اعتصامهم 

واستؤنفت املفاوضات االثنني الفائت، لكنها لم تصل إىل اتفاق.

 ما هي النقاط العالقة؟
تتعلق نقطة الخالف األساسية العالقة تتعلق بنسب التمثيل 

ورئاسة املجلس السيادي بني املدنيني والعسكريني. ويريد 
املحتجون رئيسا مدنيا للمجلس السيادي، األمر الذي 

يرفضه املجلس العسكري. ويطالب املحتجون بأن يكون 
األعضاء ثمانية مدنيني وثالثة عسكريني، بينما يريد املجلس 

العسكري سبعة عسكريني وأربعة مدنيني.

 ما هي السيناريوهات المحتملة؟
يرى الكاتب الصحايف السوداني خالد التيجاني أن 

“املفاوضات لن تصل إىل نقطة الالعودة.. ألن الطرفني أدركا أن 
الرصاع عىل حافة الهاوية قد يطيح بكل املكاسب ويقود البالد 

إىل حالة فوىض”.
ويعتقد أنه سيتم تقديم بعض التنازالت من الطرفني مثل 

قبول قوى االحتجاج رئاسة عسكري ملجلس السيادة مقابل 
أغلبية مدنية يف املجلس ذاته.

تساؤالت حول الفترة االنتقالية  في السودان

عن ثورات الربيع العربي وصفقة القرن والدور اإليراني يف املنطقة تحدث 
الرئيس املرصي األسبق حسني مبارك يف حوار مع صحيفة كويتية نرش 
االثنني كاشفاً فحوى اتصاالت جمعته بصدام حسني وامللك حسني بن 

طالل يف مراحل دقيقة. 
وعلق حسني مبارك عىل صفقة القرن وهي الخطة التي أعدتها إدارة 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب لحل النزاع يف األرايض املحتلة، ووصف 
ما يرسب من تفاصيلها بأنها مجرد »كالم جرائد”، وكشف ما طلبه منه 

الرئيس العراقي األسبق صدام حسني والعاهل األردني الراحل امللك 
حسني بن طالل. حديث الرئيس املرصي األسبق جاء يف مقابلة أجرتها 

معه الصحافية الكويتية فجر السعيد ونرشتها صحيفة األنباء الكويتية يف 
عددها الصادر االثنني 20 مايو/أيار.

حذر مبارك من أن صفقة القرن لها مقدمات غري مطمئنة تقتيض استعداد 
العرب للتعامل مع ما قد ُيعلن حول املوضوع.

وبنّي الرئيس املرصي األسبق الذي خرج ماليني املرصيني ضد حكمه يف 
العام 2011 وأطاحته انتفاضة شعبية يف فرباير من العام ذاته، أن املقدمات 

لصفقة القرن غري مطمئنة وكان من بينها نقل السفارة األمريكية إىل 
القدس وضم إرسائيل للجوالن والتوسع املستمر يف املستوطنات، مؤكداً أن 
»هذا كله يجعلني غري متفائل. وعىل العالم العربي االستعداد للتعامل مع 

ما قد ُيعلن حول املوضوع”.

“نتنياهو طلب جزًءا من سيناء”
ويف املقابلة، أكد مبارك أنه يعرف جيداً رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني 
نتنياهو، مضيفاً »وهو أيضاً يعرفني ويعرف رصاحتي معه جيداً، هو ال 
يرغب يف حل الدولتني، هو ال يؤمن بمبدأ األرض مقابل السالم، هو يريد 

فصل غزة عن الضفة”. 
 وقال مبارك إن نتنياهو طلب موافقته يف أواخر 2010 عىل منح 

الفلسطينيني يف غزة جزءاً من الرشيط الحدودي يف سيناء، وإنه رد عليه 
بالرفض املطلق وحذره من الخوض يف املوضوع ثانية، ألنه سيؤدي لحرب 

بني إرسائيل ومرص.
وطالب مبارك العرب باالستعداد والتحرك والرد عىل الطرح األمريكي 

عندما تتضح معامله بشكل رسمي، يف إشارة إىل خطة السالم األمريكية 
املعروفة إعالمياً باسم صفقة القرن.

“تعاون اقتصادي آه ولكن عسكري ال”
وتحدث الرئيس املرصي األسبق يف املقابلة، عن حديث له مع امللك األردني 

الراحل الحسني بن طالل، والرئيس العراقي الراحل صدام حسني، حول 
طلب إنشاء مجلس تعاون عربي عىل غرار مجلس التعاون الخليجي.
وقال مبارك إنه قبل قمة بغداد، ومع عودة العالقات العربية، طلب منه 

امللك الراحل الحسني بن طالل، التفكري يف إنشاء مجلس للتعاون العربي 
عىل غرار مجلس التعاون الخليجي يضم مرص واألردن والعراق، وأخربه أنه 
تحدث مع صدام حسني بشأنه، فأخربه مبارك أنه ليس لديه مانع، خاصة 

أن الحديث كان عن تجمع للتعاون االقتصادي، بحسب قوله.

وأضاف أن صدام حسني اقرتح ضم اليمن أيضاً للمجلس، فقال له مبارك، 
ال بد من إطالع السعودية عىل هذا الطلب حتى ال ُيفرس األمر بشكل 

خاطئ.
تابع مبارك أن الرئيس اليمني الراحل عيل عبد الله صالح اقرتح عليه 

أيضاً التفكري يف تعاون عسكري يتضمن تبادل القوات، أي أن ترسل مرص 
قوات للعراق واألردن، وهم يرسلوا قوات إىل مرص، لكن مبارك رفض، قائالً : 

»تعاون اقتصادي آه ولكن عسكري ال”.
وأوضح »أوالً أنا عندي معاهدة سالم مع إرسائيل عىل عكس األردن، ملاذا 

تعاون عسكري؟ من سنحارب؟ ثم نحن لدينا اتفاقية الدفاع العربي 
املشرتك لكي نصد أي عدوان عىل الدول العربية. نحن لن نحارب بعضنا”.

إيران والثورات العربية 
اعترب مبارك أن غزو العراق كان السبب بما يحدث يف املنطقة العربية اآلن 

وقال: “ليس لدي شك أن غزو الكويت أثر عىل تردي األوضاع يف املنطقة 
إىل يومنا هذا، فالعالم العربي انقسم كما لم ينقسم من قبل”.

ويف حديثه عن الثورات العربية قال مبارك: “ بعد ذلك جاءت أحداث 
2011 يف املنطقة العربية كلها أدت لحالة من التمزق والترشذم واإلرهاب 
لم تشهدها املنطقة يف تاريخها الحديث، لألسف كثري من هذه املشاكل 
واالضطرابات من صنع أيدينا نحن العرب. واتهم مبارك إيران بالضلوع 
يف الربيع العربي قائالً: »ما ننساش أن أثناء أحداث يناير 2011 هنا يف 

مرص طلع املرشد اإليراني يوم جمعة وبشكل غري مسبوق وألقى خطبة 
باللغة العربية يحرض فيها عىل الثورة اإلسالمية يف مرص، أطماع إيران 

ومساعيهم واضحة، وتهديدهم للخليج ال يمكن السكوت عليه” 
وأضاف مبارك: »أنا ال أنكر أن إيران تسعى للتغلغل يف املنطقة وهذا 

يهدد األمن القومي العربي«، مذكراً أنه بعد العام 2011 كانت كل القوى 
لها أطماع يف املنطقة، فاستغلت إيران هذا 

الظرف التاريخي )يف إشارة لثورات 
الربيع العربي( لتحقيق مصالحها، 

مؤكداً أن مرص وقفت مع العراق 
يف حربه ضد إيران، كما وقفت مع 
الخليج ضد أي تهديد إيراني له.

وكشف مبارك عن أنه حاول 
تحسني العالقات مع إيران 

أيام الرئيس محمد 
خاتمي، وقابله يف 

جنيف »ولكن 
املتشددين عندهم 

عقّدوا أي 
فرصة لتحسني 
العالقات” عىل 

حد قوله.

حسني مبارك يتحدث عن »الربيع العربي« 
وصّدام حسين وصفقة القرن

تزامناً مع القمة اإلسالمية يف مكة الجمعة 31 مايو، أعلن األمني العام 
لحزب الله اللبناني حسن نرص الله يف خطاب متلفز أن إيران التي غابت 

عن القمة اإلسالمية »قوة حقيقية« معترباً أن أي حرب ضدها لن تبقى 
عند حدودها، متوعداً أمريكا وإرسائيل و »آل سعود« بدفع ثمن هذه 

الحرب عىل حد تعبريه، داعياً إىل مواجهة خطة السالم األمريكية املعروفة 
إعالمياً باسم »صفقة القرن«.

وقال نرص الله خالل كلمته بمناسبة يوم القدس العاملي، أن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب يعلم جيداً أن الحرب عىل إيران لن تتوقف عند 

حدود طهران، وستشعل كل املنطقة.
واعترب نرص الله أنه يف حالة حدوث حرب ضد طهران ستُباد كل املصالح 

األمريكية يف املنطقة، مؤكداً أن أول من سيدفع ثمن هذه الحرب هو 
إرسائيل والسعودية.

ووصف نرص الله يف كلمته إيران بأنها »قوة حقيقية«، مشرياً إىل أن 
الواليات املتحدة يف ظل إدارة الرئيس األمريكي الحايل دونالد ترامب 
»تتهرب« من خوض حروب جديدة، مفضلًة إسرتاتيجّية العقوبات 

االقتصادية.
وتشهد املنطقة توتّرات متصاعدة بني إيران والواليات املتحدة، تمثلت يف 
تعزيز واشنطن وجودها العسكري يف الخليج من أجل مواجهة ما تصفه 

بالتهديد اإليراني، باإلضافة إىل تعرّض سفن سعودية قبالة سواحل 
اإلمارات لعملّيات تخريبّية واستهداف الحوثيني منشآت نفط سعودية.

قمم مكة: »نداء استغاثة سعودي«
ويف ما يتعلق بالقمم الثالث التي عقدت يف مكة )الخليجية والعربية 

واإلسالمية(، قال نرص الله إنها بمثابة نداء استغاثة من السعودية لباقي 
الدول من أجل دعمها نتيجة العجز والفشل وسقوط الرهانات عىل 

الواليات املتحدة بشن حرب ضد إيران، بحسب قوله.

ولم يفت نرص الله انتقاد بيان القمة الخليجية يف مكة الذي تحدث عن 
التضامن الخليجي، مبدياً استغرابه من هذا البيان الذي تحدث عن 

وحدة صف دول مجلس التعاون متهماً دول الخليج بـ«محارصة« دولة 
قطر وشعبها منذ قرابة عامني عىل حد قوله.

»صفقة القرن« جريمة أخالقية

وبشأن خطة السالم األمريكية يف الرشق األوسط املعروفة إعالمياً باسم 
صفقة القرن، دعا نرص الله إىل مواجهتها، واصفاً إياها بـ”الجريمة 

األخالقية«.
وأكد أن الخطة األمريكية »هي صفقة تضييع الحقوق الفلسطينية 

والعربية واإلسالمية..هي صفقة تضييع املقدسات..صفقة باطلة وصفقة 
عار تاريخي وصفقة جريمة تاريخية وبكل املعايري«.

وتابع أن الهدف منها هو تصفية القضية الفلسطينية، معترباً أن أّي كالم 
عن القدس، وعن أرايض 48 أو الضفة الغربية أو قطاع غزة أو الالجئني 

الفلسطينيني يف الشتات أو الدولة الفلسطينية املستقبلية يجب أن 
ينتهي ويخرج من الحسابات، بحسب قوله.

والسبت املايض، حذر نرص الله من أن يكون املؤتمر االقتصادي املزمع 
عقده يف البحرين الشهر املقبل يف إطار خطة السالم، خطوة يف اتجاه 

توطني الالجئني الفلسطينيني.
وأعلنت اإلدارة األمريكية أنها ستنظم يومي 25 و26 يونيو مؤتمراً 

اقتصادياً يف البحرين يركز عىل الجوانب االقتصادية لخطة السالم  
املعروفة بـ “صفقة القرن« لكن السلطة الفلسطينية الرافضة للخطة 

أعلنت مقاطعتها املؤتمر.

نصر الله: أي حرب ضد إيران ستدفع ثمنها أمريكا وإسرائيل و آل سعود
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‘A war on war’: how Leb-
anon’s former civil war 
fighters are building a 
movement for peace
 Shadi Aladdine
With the end of the Lebanese Civil War in 1990, a clear need 
emerged for the construction of new cultural and political move-
ments that could critically review the experience of the conflict, 
while questioning the broader issues which constituted the basis 
of the fighting.
Many such experiments would subsequently emerge – with the 
most notable perhaps being that undertaken since 2013 by a 
group of former combatants who spanned Lebanon’s wartime 
political spectrum. The former fighters would call their gathering 
the “Fighters for Peace” (FPP), an association which would quickly 
expand beyond the domain of former fighters to encompass 
cultural and social figures, experts in psychology and sociology, as 
well as cinema directors and journalists.
The association aims to dissemble – on all levels – what Lebanon’s 
age of war produced: proceeding first from the rationale that the 
end of the war is not brou“The trauma of the past and the crisis 
of the regime”
Saab points to what he describes as the false “polemical relation-
ship” with the past – stating that the main reason he participated 
in the war was the “historical trauma” which governed the mind.
“When your family tell you of the heroics of your ancestors in the 
revolution against the French and tell you about the Palestinian 
cause, [it meant] I did not hesitate to carry a weapon in defence 
of the Palestinian revolution in 1973 when the very first clashes 
broke out,” he says.
Saab proceeds to talk of the general crisis of the Lebanese regime, 
which set up an acute form of centralism that strongly favoured 
the cities.
“We are among the thousands of families who were displaced 
during the 1950s from the countryside in search of bread, and 
herein lies the problem of the regime itself in its centralism that 
distributed people into the cities and especially Beirut, which 
allowed for the formation of pockets around Beirut which were 
later nicknamed ‘the belts of misery,’” he says.
While the concept of achieving change through the barrel of 
the gun was the prevailing creed at the time, Saab nonetheless 
refuses to cite this to “justify [my] militarisation and entering the 
fighting.”
Returning to the present day and his role in the post-war era, Saab 
says that his ‘Fighters for Peace’ association is not a political party, 
but a collective of individuals from various political backgrounds, 
who found a common space where they could work for peace-
building in an atmosphere of pluralism and diversity.
“Within this diverse context we are carrying out this experiment 
with the aim of peacebuilding, whereas if we had met before it 
would have been on the field of battle,” he says.
Fouad Dirani: the fall of illusions
On the other hand, university professor and another employee 
at the Ministry of Displaced People, Fouad Dirani, says that he 
rejects any readings of his wartime experience which are based on 
the dualism of justification and self-reproach -insisting instead on 
following a critical approach.
Recounting his experience of the war to Raseef22, which entailed 
him fighting with the Lebanese Communist Action Organisation, 
Dirani says: “I used to think that I would liberate Palestine in the 
war and build a more just Lebanon, but our efforts quickly faltered 
at the start with the assassination of the leader Kamal Jumblatt.”
To read the rest of the article go to:
https://raseef22.com

سلط تقرير فرنيس الضوء عىل الضوابط األمريكية املفروضة 
عىل املرصف املركزي يف لبنان ملنع التحويالت املرصفية 

اإليرانية إىل حزب الله، والتي انخفضت إىل النصف بفعل 
العقوبات األمريكية األخرية.

ففي تقرير مفصل للصحايف االستقصائي الفرنيس جورج 
مالربونو نرش يف صحيفة لوفيغارو الخميس، وردت معلومات 

مفصلة عن محاولة حزب الله التحايل عىل العقوبات 
األمريكية عرب مكاتب الصريفة واعتماد أموال نقدية من 

منارصيه ومؤسسات تجارية تدعمه.
ولفت التقرير إىل أن إيران عمدت، بعدما خنقتها العقوبات 

األمريكية ، إىل خفض تحويالتها إىل امليليشيا الشيعية 
اللبنانية إىل النصف. وأشار إىل تخفيض رواتب عنارص حزب 

الله، كما أكد أن ممويل الحزب ما عادوا يخرجون من لبنان.
ويف مقابلة مع أحد العاملني يف قطاع اإلعالم التابع لحزب الله، 

كشف عن تخفيضات يف الرواتب بمقدار الثلثني.
كما أكد أن البنوك اللبنانية، باتت، تحت ضغوط أمريكية 

شديدة، ترفض القبول بتحويالت نقدية )كاش(. وكرر مراراً 
أن الوضع بات صعباً... »هناك أموال أقل بكثري، ألن إيران 

تعطي حزب الله أقل. كانت األموال سابقاً تتدفق بكرثة، حتى 
بالنسبة ملوظفي وسائل اإلعالم، مثيل. أما اآلن فالوضع 

مختلف، ولست الشخص الوحيد الذي يعاني، فقد رسّحت 
قناة املنار )التابعة لحزب الله( ثالثني شخًصا. كما اضطر 

حزب الله حتى إىل خفض التعويضات املدفوعة لعائالت 
»الشهداء«.

إىل ذلك، أفاد التقرير بأن العقوبات الشديدة التي فرضها 
دونالد ترمب قبل عام عىل إيران، التي تصدر أكرث من 500 

ألف برميل من النفط يومًيا، أرضت بعالقات إيران يف الرشق 
األوسط.

تقشف و«خبز جاف”
ويف هذا السياق، نقل التقرير عن دبلومايس مطلع قوله »حتى 

حزب الله، األكرث استفادة من عالقاته مع إيران، لحقت به 
تدابري التقّشف، لم يعد يتمتع بميزات كما كان من قبل«.
وأفاد بأنه قبل ستة أشهر، كانت التحويالت النقدية من 

طهران إىل مطار بريوت عىل منت الخطوط الجوية اإليرانية 
تقدر بما بني 70 و80 مليون دوالر شهرًيا، وفقًا لتقديرات 
الواليات املتحدة وفرنسا، لكن تلك املدفوعات انخفضت 

حالياً إىل نحو النصف أو 40 مليون دوالر فقط، بحسب ما أكد 
مصدر فرنيس مطلع.

فامليليشيا الشيعية اللبنانية باتت تعيش اليوم عىل »الخبز 
الجاف«، مجربة عىل اتخاذ تدابري التقشف.

ولعل من بينها تخفيض األجور املدفوعة لجنود حزب الله 
)بني 600 دوالر و1200 دوالر(، العائدين من سوريا بنسبة 50 
يف املائة، حتى رواتب العنارص املتفرّغة كليا للقتال ستُخفّض.

مراقبة أمريكية حثيثة.. من املاس إىل محطات الخدمة
إىل ذلك، ويف معرض رشحه للخطوات األمريكية الحثيثة يف 

تجفيف منابع حزب الله وإيران عىل السواء، أكد التقرير 
أن مراقبة التحويالت املرصفية من قبل أمريكا باتت تطال 

كل شاردة وواردة، حتى إنها باتت تطال بشكل صارم تجار 
املاس اللبنانيني يف أنتويرب Anvers، وخصوصا من املغرتبني 

الشيعة األفارقة، وكذلك مواقع لجمع التربعات ومحطات 
الخدمة، التي تقع يف معقله جنوب لبنان.

كما يتم البحث يف جميع أنحاء العالم، عن ممويل الحزب 
املوايل إليران، بحسب ما كشف التقرير.

ولفت إىل أنه تم القبض عىل اثنني من الجهات املانحة يف 
الباراغواي.

ولعل آخر »الضحايا« هو، قاسم تاج الدين، املطلوب من 
قبل الواليات املتحدة منذ عام 2010 ، عىل رأس العديد من 
االستثمارات يف أفريقيا ، والذي تم اعتقاله يف عام 2017 يف 

مطار الدار البيضاء، ثم تم تسليمه للخدمات األمريكية، التي 
احتجزته منذ ذلك الحني.

ونقل التقرير الفرنيس عن دبلومايس مطلع عىل ملف تاج 
الدين قوله: »كان سيقيض وقتًا سيًئا، لو لم يكشف عن 

الشبكات املالية لحزب الله«.
ويف هذا السياق، قال أحد املتعاطفني مع حزب الله من بريوت 

إنه منذ إلقاء القبض عىل تاج الدين »لم يعد أي مدير مايل 
لحزب الله يخرج من لبنان«.

عني أمريكية عىل مصارف لبنان
إىل ذلك، تطرق التقرير إىل القيود عىل املصارف اللبنانية، 

مؤكداً أن واشنطن شددت القيود املفروضة عىل البنوك 
اللبنانية لرفض أي أموال أو زبون له عالقة بـ »حزب الله«.

ويف هذا السياق، أكد مرصيف كبري طلب عدم الكشف عن 
هويته أن األمر »جدي جًدا، فقد أغلق أحد البنوك حسابات 

محام مسيحي ماروني ألنه تقاىض بدالت أتعابه من حزب 
الله بعدما دافع عن مقاتيل حزب الله أمام إحدى املحاكم. 

كذلك تّم إقفال حساب مرصيف لطبيب أخصائي أمراض قلب 
ليس شيعياً أيضاً، لكنه يمارس العمل يف مستشفى الرسول يف 

الضاحية الجنوبية لبريوت، التابعة لحزب الله.«
مرصف لبنان يف عني العاصفة

كما لفت التقرير إىل أنه يف ظل هذا الوضع الضاغط من قبل 
أمريكا عىل املصارف اللبنانية، وجد محافظ البنك املركزي 

اللبناني، رياض سالمة، نفسه يف عني العاصفة، فقبل بضعة 
أعوام، اشتبهت مذكرة صادرة عن أجهزة االستخبارات 

الفرنسية، والتي تمكنت لو فيجارو من الوصول إليها، يف 
قيام مرصف البنك اللبناني الكندي »باملشاركة يف تمويل 

حزب الله«.
وبعد إغالق البنك اللبناني الكندي، الذي اتهمته الواليات 
املتحدة بغسل أموال حزب الله يف العام 2011، داهم عمالء 

أمريكيون البنك املركزي يف وقت مبكر، مطالبني بإغالق أكرث من 
مائتي حساب مشبوه.

وتعليقاً عىل تلك املعلومات، قالت مصادر مطلعة: »طالب 
األمريكيون بوجود ممثلني لهم يف لجنة مكافحة غسل 

األموال البنك املركزي، كذلك وُضعت خوادم كمبيوتر مرتبطة 
بالواليات املتحدة، وفرضوا وجود شخص مسؤول يف كل فرع 

مرصيف للتحقق من مصدر تحويل األموال.
وختم التقرير الفتاً إىل أن حزب الله عمد ملواجهة هذا الخنق، 

إىل تشديد سيطرته عىل نقاط دخول االسترياد يف ميناء 
ومطار بريوت.

كما سعى الحزب إىل زيادة املساهمات والتربعات، سواء من 
األفراد - من خالل ما ُيعرف بـ«رضيبة الثورة« – أو من خالل 

تربعات رشكات تجارية له، مثل محطات املحروقات األمانة، 
يف الجنوب، مع عائدات نقدية )كاش( للتهرّب من الضوابط 

األمريكية، دون املحاسبة.
وباإلضافة إىل ذلك، »عقد حزب الله اجتماعا اسرتاتيجيا يف 
الخريف الفائت قرر بموجبه استثمار املزيد من إمكاناته يف 

أجهزة الدولة لتلبية مطالب منارصيه«، بحسب ما كشف 
دبلومايس آخر يف بريوت للصحيفة الفرنسية.

جميع حواالت المغتربين اللبنانين حول العالم مراقبة

بالتفصيل.. هكذا تراقب أميركا موارد 
حزب الله في لبنان

جميـــع الحـــواالت الماليـــة مـــن وإلـــى لبنـــان مراقبـــة



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

مايو 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 003277

Muslims Around The World  المسلمون حول العالم

مسلمو سريالنكا.. يوميات الجحيم
كان األخطر يف رسيالنكا هو ما بدأ حدوثه يف 12 من 

مايو )أيار( 2019، حني بدأ العامة من البوذيني املعادين 
للمسلمني بشن هجمات عىل بلدة تلو األخرى مهددين 

حياة وممتلكات املسلمني.
أخذوا يطلقون املقذوفات الحارقة عىل البيوت ويشعلون 

األبواب واملمتلكات، ويهاجموا املتاجر واملساجد، 
حتى قتل يف الهجوم عىل منطقة بوتاالم )شمال غرب 

رسيالنكا( مسلًما طعنًا بالسيوف عىل يد مجموعة من 
العامة الذين هاجموا الرجل البالغ من العمر )45 عاًما( 

يف ورشة النجارة التي يملكها، بينما اقحم مسجد بلدة 
كينياما الشمالية الغربية، وكرست نوافذه وأبوابه وأحرقت 

مصاحفه، أما يف بلدة تشيالو ذات األغلبية الكاثوليكية، 
فأحرقت املتاجر و هوجمت املساجد.

كما أن بلدة كاتانكودي ذات األغلبية املسلمة، والتي تعد 
مسقط املتهم بالتخطيط لهجمات عيد الفصح وانتحاري 

كنيسة يف باتيكالوا زهران هاشم، تصاعد العنف ضد 
سكانها، وقد كتبت جماعة تحمل اسم »شباب التاميل، 

اإلقليم الرشقي« منشور يدعو بعدم الرشاء من سكان 
البلدة املسلمني، حتى تراجع العمل يف نحو 250 متجرًا 

يملكها مسلمون يف املدينة.
أما الالجئني الباكستانيني  يف رسيالنكا الذين ينتمون 

إىل جماعة األحمدي، وهي طائفة تعرضت لالضطهاد يف 
باكستان العتقادها بأن نبًيا إسالمًيا آخر هو أحمد، ظهر 
يف القرن التاسع عرش، فقد اضطروا إىل الهرب من منازلهم 

يف مدينة نيجومبو الساحلية تحت وطأة هذه الهجمات، 
يقول أحدهم ويدعى أورانزيب زابي أنه حني هاجمه 

الغوغاء بحسب تعبريه بالقضبان الحديدية سارع للهرب 
نحو نقطة تفتيش تابعة للجيش، وحني اقرتب من النقطة 
كان الغوغاء قد قبضوا عليه وقاموا بضبه وأطفاله رضًبا 

مربًحا، وأخذوا يتسولون للجنود لسماح لهم بقتله.
تقول الكاتبة تسنيم نذير »كثريًا من املسلمني يخشون 

التعرّض ألعمال انتقامية منذ ظهور تقارير تفيد بأن 
بعض متاجر املسلمني قد أُحرقت وُخّربت، عىل الرغم من 

رغبتهم يف دعم املجتمع الذي يشاركونه حزنه«.

وأشارت الكاتبة وهي رسيالنكية مسلمة يف موقع »لوب 
لوغ« األمريكي أن عّمها »اضطر إىل إغالق متجره ومالزمة 

منزله بعد أن اعرتضه أحد األفراد املعادين للمسلمني، 
وألول مرة منذ سنوات، أُغلقت املساجد ألن املسلمني ال 

يشعرون بعد اآلن باألمان عند حضور صالة الجمعة، كما 
نُصحوا باالبتعاد عن املساجد يف الوقت الذي ال يزال فيه 

اإلرهابيون طلقاء«.

هل تواطأت الحكومة السريالنكية ضد 
المسلمين؟

مبارشًة، بعد وقوع مجازر عيد الفصح يف رسيالنكا اتخذت 
الحكومة مجموعة من اإلجراءات ضد املسلمني، كأن تقوم 

بطرد 200 داعية إسالمي أجنبي لم تعد تأشريات دخولهم 
صالحة، أو تفرض رقابة عىل املساجد وباألخص الخطب 

التي تتم فيها، وكذلك تحظر النقاب لضمان األمن.

هذه القرارات التي تأتي بعد تطبيق قانون طوارئ قبلها 
مسلمو البالد إليمانهم بأهمية اتخاذ اإلجراءات األمنية، 

وهو قبول يمكن تربيره يف اطار حساسة الوضع األمني يف 
البالد، لكن ما يثري الغرابة هو تجاهل الحكومة لتحذيرات 

سابقة من قادة مسلمني حول احتمالية قيام جماعات 
إسالمية متشددة بتنفيذ هجمات دامية.

تعود تفاصيل ذلك إىل تحذير جمعّية علماء رسيالنكا، 
وهي أعىل هيئة إسالمية، من »جماعة التوحيد الوطنية«، 

املتهم الرسمي بهجمات عبد الفصح، حيث قدم رئيس 
الجمعّية مفتي رضوي أورد يف يناير )كانون الثاني( 

املايض معلومات للمخابرات الوطنية تفيد بوجود صالت 
محتملة لهذه الجماعة مع تنظيم )داعش(، ودعي 

العتقال عنارصها، ولم يكن ذلك التحذير األول، فقبل نحو 
الثالث سنوات، حذر نائب رئيس املجلس اإلسالمي يف 

رسيالنكا حلمي أحمد  مسئويل يف املخابرات العسكرية 
من احتمالية قيام مجموعات إسالمية متشددة بعمليات 

مسلحة، وقد سلم إلثبات صحة تحذيره قوائم تحوى 
أسماء وتفاصيل لكل هؤالء األشخاص.

يرجع مدير مركز األمن الدويل يف مركز »مومباي غيتواي 
الفكري« سمري باتيل عدم اهتمام املخابرات يف رسيالنكا 

بالتحذير السابق بالقول أن »سلطات رسيالنكا التي 
اعتادت منذ فرتة طويلة عىل التعامل مع انفصاليي نمور 

تحرير تاميل إيالم، لم تأخذ عىل محمل الجد فكرة أن 
جماعة إسالمية متطرفة كانت قادرة عىل تنسيق مثل هذا 

الهجوم املميت املخطط له جيًدا«.
ويضيف سمري حسب موقع وكالة »بلومبريج« األمريكية 
»عىل الرغم من أن نشاطهم قد تم اختياره وأبلغ املجتمع 

بذلك، فإن األجهزة األمنية الرسيالنكية ال تزال مستمرة 
يف تجربتها الطويلة مع التمرد الدموي، ما زالت عقليتهم 
متفقة مع أي هجوم إرهابي يف املستقبل قادم من متطريف 

نمور التاميل«.
يعود بنا هذا املوقف الحكومي إىل ما يثار حول كون 

»الرشطة برسيالنكا كانت رشيكًا يف مضايقة األقليات 
الدينية بدور العبادة الخاصة بها، ولم توقف االعتداءات 

البوذية، بل شاركت فيها أحيانًا« حسب ما جاء يف التقرير 
السنوي لعام 2015، الصادر عن لجنة الواليات املتحدة 

للحرية الدينية الدولية.
بيد أن األحداث الحالية، وحسب الشهادات الحية تثري 
شبهات عىل األقل حول موقف الحكومة مما يتعرض له 

املسلمون يف البالد، إذ يؤكد املسلمون الذي يتعرضون 
لهجمات البوذيني أن الرشطة وقوات األمن لم تفعل يشء، 
ففي بلدة كينياما تم تحطيم مسجدين، عىل مرأى رجال 

الرشطة.
يقول مالك مصنع »دياموند للمعكرونة« الذي أحرق 

مؤخرًا ويدعى أرشف جيفثي لـ»وكالة الصحافة 
الفرنسية« أن »الرشطة وقوات األمن لم تفعال شيًئا إلخماد 

النريان، ثالثة من عمايل املسلمني أصيبوا بجروح لدى 
محاولتهم الهرب من املصنع املشتعل«.

من جانبه، يقول املعلق السيايس فيكتور آيفان أن أعمال 
العنف كانت مدبرة، ويفرس ذلك بالقول »املعارضة تشعر 

أن بإمكانها تحقيق مكاسب، وسط عدم االستقرار فيما 
الحكومة تبدو ضعيفة، هناك أدلة عىل أن شخصيات 

سياسية من مستويات أدنى تقوم بالتحريض عىل أعمال 
العنف األهلية«.

مسلمو رسيالنكا.. تاريخ من العداء البوذي لوجودهم
تغلب البوذية يف رسيالنكا عىل ديانة السكان البالغ 

عددهم بـ21,44 مليون، حيث يمثل البوذيون حسب 
األرقام الحكومية 70.2 % من مجموع السكان، ثم يأتي 

بعدهم الهندوس بـ12.6 %، فيما يشكل املسلمني بـ9.7 % 
غالبيتهم من املذهب السني، و7.4 % من املسيحيني.

ينتمي املسلمون يف رسيالنكا بشكل أسايس إىل املور الذين 
تعود أصولهم إىل هجرة التجار العرب إىل البالد، ويتحدث 

هؤالء اللغة التاميلية بشكل أسايس، ثم اللغة السنهالية، 
كما ينتمي عدد منهم إىل شعب املاليو، املنترشين يف 

ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة.
عاني مسلمو رسيالنكا من الحرب األهلية التي استمرت 
لعقود بني انفصاليني من أقلية التاميل ويمثلها »جماعة 
نمور تحرير تاميل إيالم« املتمردة وأغلبها من الهندوس 

والحكومة التي يهمني عليها السنهال البوذيون، لكن 
بعد انتهاء هذه الحرب يف العام 2009، بهزيمة متمردي 
التاميل دون أن يحقق حلمهم يف إقامة دولة مستقلة يف 

الشمال، انتقلت دفة االعتداءات البوذية بشكل تدريجي 
نحو املسلمني، لذا كان من املعتاد أن تقع أعمال عنف 

ضد املسلمني من بوذيي رسيالنكا، حتى أصبح  املسلمون 
ضحايا التطهري العرقي واملذابح والتهجري القرسي من 

قبل البوذيني، يزكي هذا العداء املتشددون البوذيون 
بقيادة منظمة )بودو باال سينا( أو القوة البوذية العداوة 

ضد املسلمني.
فقد تبني هؤالء خطاب عنف وكراهية ونرش شائعات بأن 

املسلمني يهربون املخدرات، أو أن املسيحيون يجرفون 
تماثيل بوذا ويدمرونها، حتى أصبحت املساجد والكنائس 

هدفًا أساسًيا لهجماتهم، وصل التحريض البوذي ضد 
املسلمني بقيام مجموعات بوذية بإزالة امللصق »الحالل« 

من األطعمة يف البالد عىل الرغم من أن جميع اللحوم 
تقريًبا تُذبح وفقًا للقواعد اإلسالمية ألنها األرخص ثمنًا.

وتزايدت تلك الهجمات بشكل ملحوظ، ما بني عامي 
2012 و2013، وهي الفرتة التي وقع فيها  أكرث من 350 

هجوًما عنيفًا عىل املسلمني، وأكرث من 150 هجوًما عىل 
املسيحيني، لكن العام 2014 شهد تصاعد يف الهجمات 

ضد املسلمني، إذ هاجم البوذيون منازل ومحالت تجارية 
يملكها مسلمون مخلفني قتىل وجرحى، وحرفت املساجد 
وخربت، فيما شهد مارس )آذار( 2018 موجة خطرية من 

ه ضد املسلمني يف مدينة كاندي، اضطرت  العنف املوَجّ
عىل إثره الحكومة لفرض حالة الطوارئ 10 أيًضا، حيث 

اندلع العنف بسبب خالف مروري بني بوذي وأربعة رجال 
مسلمني.

وبرغم كل ما تعرض ويتعرض له املسلمون يف رسيالنكا 
إال أنه لم تسجل قبل هجمات عيد الفصح أي من الردود 

العنيفة عىل ما يتعرضون له، حيث يعتاد القادة املسلمني 
عىل بذل الجهود الحثيثة لثني املسلمني يف رسيالنكا عن 

االنتقام من الهجمات ضدهم.

كيف حول »داعش« 
 والبوذيون حياة المسلمين

 في سريالنكا إلى جحيم؟
كتابة وتحرير : ميرفت عوف

»ماذا لو فجرتينا بقنبلة تحملينها؟«، هذه الجملة قالتها ممرضة للمواطنة املسلمة الرسيالنكية ماسيليا )36 عاًما( 
وهي تطالبها بخلع العباءة خاصتها عندما ذهبت مع ابنتها ذات السنوات الخمس ملراجعة الدائرة الصحية يف منطقتها.

كان هم ماسيليا كمسلمة تعيش يف رسيالنكا هًما بسيًطا يف األيام األوىل لوقوع سلسلة التفجريات املسلحة التي ارتبطت 
بـ»تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(« واستهدفت قبل نحو الشهر عدة كنائس وفنادق يف عيد الفصح )أودت بحياة 

258 شخصًا(، واتهم فيها رسمًيا »جماعة التوحيد الوطنية« اإلسالمية املتشددة، حيث اقترص األمر  وقتها عىل مجرد 
مضايقات تعرض لها املسلمون يف عملهم وأثناء تالقيهم الخدمات يف املكاتب الحكومية واملستشفيات ووسائل النقل العام.
فيما تحول األمر اآلن لجحيم كبري، فالغالب هو مشاهد اقتحام العامة بلدات ومناطق املسلمني لتحطيم متاجرهم وإلقاء 

العبوات الحارقة عليهم، وتدمري بيوتهم ومساجدهم، كذلك يجوب املئات منهم الشوارع يف شهر رمضان ملهاجمة كل ما 
يعود للمسلمني، لقد فعلوا كل يشء حتى أنهم أحرقوا املصاحف وتبولوا يف خزان مياه الوضوء.

طفل سيالنكي مسلم يقرا 
القرآن يف مسجد أحرقه 

االرهابيون البوذيون

أثناء هجوم إرهابيون 
بوذيون عىل أحد بيوت 
املسلمني يف سريالنكا

حرق تاجر مسلم 
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فرنسا تصوت لمنع 
األمهات المحجبات من 

مرافقة أطفالهن في 
الرحالت المدرسية!

قررت فرنسا منع األمهات املحجبات من مرافقة أطفالهن يف الرحالت 
املدرسية!

ويوسع الحظر الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الفرنيس نطاق التدابري 
التقييدية املفروضة حالياً عىل املالبس، إذ إَنّ النساء ُيمنعن بالفعل من 
ارتداء الحجاب يف املدارس االبتدائية والثانوية الفرنسية، وفق صحيفة 

The Daily Mail الربيطانية.
وقد اقرتح هذا الحظر الحزب الجمهوري اليميني الوسطي، ويهدف به 
إىل تعزيز العلمانية الفرنسية، أحد املبادئ األساسية التي يقوم عليها 

الدستور الفرنيس.
تحدث عن الرموز الدينية يف املطلق.. لكن املسلمات هن املقصودات!

يحظر هذا املبدأ إقحام الدين يف الشؤون الحكومية، فيما يحظر القانون 
الجديد عىل وجه التحديد ارتداء »الرموز الدينية الواضحة«.

لكَنّ القانون يف الواقع العميل يستهدف األمهات املسلمات الالئي يرتدي 
أغلبهن الحجاب، وفق الصحيفة الربيطانية.

وقد ُحظر الربقع والنقاب يف فرنسا بالفعل، لكَنّ القانون الجديد يزيد من 
رضاوة الحرب عىل الحجاب اإلسالمي.

ووفقاً لصحيفة The Independent الربيطانية، قالت جاكلني أوستاش 
برينو، وهي سيناتورة جمهورية، إَنّ التعديل سيسد »الفراغ القانوني 

الذي يتعني ملؤه فيما يتعلق بتطبيق مبدأ العلمانية أثناء الرحالت 
امليدانية«.

البرلمان رفضه.. لكن مجلس الشيوخ أقره

وقد رفض مجلس النواب يف الربملان هذا القانون، لكَنّ مجلس الشيوخ 
وافق عليه بأغلبية 186 صوتاً مقابل 100 صوت، وامتنع 159 شخصاً عن 

التصويت.
وقالت حكومة إيمانويل ماكرون إنَّها تأمل يف إلغاء الترشيع الجديد يف 

الجمعية الوطنية.
وقال وزير التعليم الفرنيس جان ميشيل بالنكر: »يتعارض هذا القانون مع 

قرار مجلس الدولة، وسُيولِّد العديد من املشاكل يف الرحالت املدرسية«.
وقد أدى إىل مخاوف من أَنّ بعض املناطق التي يقطنها عدٌد كبري من 

املسلمني قد تعاني لتتمكن من اصطحاب التالميذ يف رحالت مدرسية.
فرنسا ليست البلد الوحيد الذي يصدر ترشيعاٍت تقيد ارتداء الحجاب، 

إذ صوتت النمسا يف وقٍت سابق من هذا األسبوع بمنع الفتيات من ارتداء 
الحجاب يف املدارس.

وقد استهدف هذا الحظر املالبس التي تغطي شعر الشخص، و »تحمل 
دالالت أيديولوجية أو دينية«.

0033

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

May 2019 - Volume : 7 - Issue :77

Muslims Around The World  المسلمون حول العالم

Sri Lanka declares a state of emer-
gency after mob attacks on Muslim 
communities by hardline Buddhists.
A curfew has been put in place in the 
central district of Kandy after groups 
of Buddhists attacked Muslim-owned 
businesses, homes and a mosque.
Soldiers will be deployed in civil-
ian areas for an initial ten days, as 
authorities fear further clashes and 
potential retaliation.
A young Muslim man’s body was 
found in a burned- out building on 
Tuesday.
Muslims make up just under 10% of 
the population, which is nearly 70% 
Sinhalese Buddhist.

National identity

Tensions between the two groups 
have grown in Sri Lanka since 2012, 

said to be fuelled by Buddhist ex-
tremists and backed by the national-
ist Buddhist organisation, Bodu Bala 
Sena (BBS).
The BBS was founded by monks in 
2012 and is based at a Buddhist cul-
tural centre in the Sri Lankan capital, 
Colombo.
BBS supporters accuse Muslims of 
forcing people to convert to Islam 
and of vandalising religious sites.
They are also unhappy with the 
amount of displaced Rohingya seek-
ing asylum in Sri Lanka, after fleeing 
persecution in mostly Buddhist 
Myanmar.
In September, the United Nations 
raised concern for the safety of 
Rohingya Muslim asylum seekers in 
Sri Lanka after Buddhist monks and 
hardline nationalists forced them to 
flee a U.N. shelter in Colombo.

‘Hold accountable’

Human rights group Amnesty Interna-
tional warned that the state of emer-
gency would give the government a 
series of sweeping powers including 
to search, arrest, and detain.
Amnesty International’s South Asia 
Director said in a statement: “It 
is important that the authorities 
take action against mobs who have 
incited hatred and carried out acts of 
violence against religious minorities. 
They have a duty to protect vulnera-
ble groups and hold the perpetrators 
accountable. But a state of emergen-
cy must not become a pretext for 
further human rights abuses”
The country was under a de-
cades-long state of emergency during 
the civil war- when the government 
fought Tamil rebels.

Watch: Sri Lanka declares state of emergency 
as mobs attack Muslim communities

Soldiers walk past a mosque damaged by a Sinhalese Buddhist mob in Digana, Kandy

Sinhalese Buddhist rioters burn a Muslim house in Digana, Kandy. Photo credit: Daily Express
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• IRS & State 
Representation 

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

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

You can file your taxes online, on 

your own, at the lowest price by 

visiting our website.

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

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

تمثيلكم أمام 	 
مصلحة الرضائب

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

Gihad M. Nagi ,CPA, MST
محاسب قانوني معتمد

3306 Caniff St. Hamtramck, MI 48212
Tel : 313.870.9748 - Fax: 313.871.0920 - ghamdan09@yahoo.com

0035

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

May 2019 - Volume : 7 - Issue :77



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يناير 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 7٣ 0036

  Religion & life دين ودنيا

يحرص اإلسالم من خالل آدابه وتعاليمه عىل ضبط سلوك 
اإلنسان بمجموعة من القيم واألخالق التي تكفل له حياة 

مستقرة وآمنة، بعيداً عن املشاحنات والرصاعات مع 
املحيطني به واملتعاملني معه، وهو ما يعود عليه وعىل أرسته 

وعىل املجتمع كله بالفائدة.. وكل من يلتزم بقيم اإلسالم 
وأخالقياته الرفيعة يعيش حالة مثالية من االتزان النفيس 

حتى يف أحلك الظروف التي يمر بها، 
فهو ال يضجر بسهولة، وال يغضب 

ألسباب واهية، ويعرف كيف يضبط 
نفسه، وال ينساق وراء أهوائها.

إذا ما رجعنا إىل تعاليم اإلسالم 
وتوجيهاته األخالقية لوجدنا كل ما 

يقرب اإلنسان من خالقه، ويهديه إىل 
طريق السعادة والجزاء األوىف يف اآلخرة، 
ويجلب الطمأنينة له يف حياته وعالقاته 

بالناس، ويحميه من كل مكروه قد يسببه 
التوتر واالنفعال والعصبية الزائدة.
يقول العالم األزهري د. أحمد عمر 

هاشم، أستاذ السنة النبوية عضو هيئة 
كبار العلماء: توجهنا تعاليم ديننا وآدابه 

إىل كل ما هو نافع ومفيد، ويحقق لنا 
االستقرار النفيس، وهي دائماً تحمل 

لنا كل ما هو مثايل يف االلتزام األخالقي 
واالنضباط السلوكي، واالتزان النفيس، وتتجاوب مع مطالب 

اإلنسان الذي تنتابه حاالت من الفرح والرسور، والحزن 
والضيق، والرضا والسكينة.

تهذيب االنفعاالت
ويؤكد د. هاشم أن تجاهل هذه التوجيهات األخالقية 

القويمة يشيع البغضاء بني الناس، وينرش السلوكيات 
املرفوضة، ويغّيب قيم الرحمة والتكافل واملودة والعفو بني 

الناس.
ويضيف: فيما يتعلق بضبط الحالة النفسية للمسلم نجد 

رسولنا الكريم صىل الله عليه وسلم يوجه بالسلوك الرشيد 
عند الغضب من خالل وضع االنفعاالت املتباينة يف إطارها 
الرشعي، وتهذيبها وصيانتها واملباعدة بينها وبني اإلفراط 

واملغاالة، والتفريط واملجافاة، ويربطها بقضية الثواب 
واالحتساب، وشعار الرسول عليه الصالة والسالم يف ذلك: 

»إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق«.
يقول د. هاشم: السيطرة عىل النفس عند الغضب سلوك 

يدعمه القرآن، وخلق نبوي كريم يحث عليه رسول الله 
صلوات الله وسالمه عليه ، وقد سأله رجل قائالً: يا رسول 

الله، أوصني. فقال صىل الله عليه وسلم : »ال تغضب«، فردد 
مراراً سؤاله، فقال له »ال تغضب«، وسأله ابن عمرو ريض 

الله عنه : يا رسول الله، ماذا يباعدني من غضب الله؟ فقال 
له »ال تغضب«.. وقد جاءه صلوات الله وسالمه عليه رجل 

يسأله: يا رسول الله: دلني عىل عمل يدخلني الجنة. فقال: 
»ال تغضب«. ومن هنا كان النهي عن الغضب أبرز وصية 

لرسول الله صىل الله عليه وسلم ألصحابه، وقد كان عليه 
الصالة والسالم ، يويص أصحابه دائماً بحسن الخلق، الذي 

هو أثقل يشء يف امليزان يوم القيامة، وهو هنا يدلهم عىل باب 
عظيم من مكارم األخالق، وهو: ترك الغضب، وكف النفس 

عند الغضب.
جاء يف الحديث الصحيح أن رجالً جاء النبي صىل الله عليه 

وسلم من قبل وجهه فقال: أي العمل 
أفضل؟ فقال: »حسن الخلق«.. ثم أتاه 

عن يمينه، فقال: أي العمل أفضل: قال: 
حسن الخلق.. ثم أتاه عن شماله، فقال: 

أي العمل أفضل؟ قال »حسن الخلق.. 
ثم أتاه من بعد - يعني من خلفه- فقال: 

أي العمل أفضل«؟ فقال النبي صىل 
الله عليه وسلم : »ما لك ال تفقه؟ حسن 

الخلق، هو أال تغضب ما استطعت«.. 
وهكذا يكون حسن الخلق يف عدم 

الغضب، كما أرشدنا ووجهنا رسول الله 
صلوات الله وسالمه عليه.

التواصل المثالي
وتؤكد د. آمنة نصري، أستاذة الثقافة 

اإلسالمية بجامعة األزهر، وعضو 
مجلس النواب املرصي، أن اإلسالم 
يدعم كل ما يحقق التواصل االجتماعي املثايل بني أفراد 

املجتمع، فقد حملت تعاليمه كل ما هو إنساني وراق من 
السلوك، وتعددت تعاليمه ووصاياه الكريمة التي لو طبقت 

تطبيقاً صحيحاً لعاش الناس جميعاً يف مودة ورحمة 
وتسامح وتعاون، واختفت من بينهم مشاعر البغض والنفور 

والتشاحن، وغري ذلك مما نراه اآلن يف مجتمعاتنا العربية 
واإلسالمية.

وتضيف: املشاجرات واملعارك الفكرية التي نراها هنا 
وهناك يف عاملنا اإلسالمي غريبة عىل أتباع 

دين يدعو إىل األلفة واملودة والرحمة، 
فنحن وفقاً لتعاليم وأخالق ديننا نتعامل 

بحرية منضبطة، ونتحاور ونتشاور يف ظل 
االلتزام بآداب اإلسالم وأخالقياته، فالشورى 

يف منظومة اإلسالم »عقيدة راسخة« ال يجوز 
لحاكم أو محكوم أن يتخىل عنها، وهي مطلوبة من 

الجميع بنصوص القرآن والسنة، فالله سبحانه وتعاىل 
يأمر رسوله الخاتم صلوات الله وسالمه عليه بالتشاور 

مع من يحيط به من املسلمني يف الشأن العام فيقول: 
»وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل عىل الله 

إن الله يحب املتوكلني«، ويمتدح الخالق 
سبحانه عباده الذين يلتزمون 

بالشورى فيقول: »والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة 
وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون«.. ومن وصاياه 

املوجزة يف الشورى قوله: »املستشار مؤتمن« أي أمني 
عىل ما يحقق مصلحة املجتمع ويحقق العدل بني الناس، 
فإذا استشري وكتم شهادة الحق كان خائناً لدينه ووطنه، 

فالشورى تنهض وترقى باملجتمعات لو سارت يف طريقها 
الصحيح، فهي تمثل رأي الجماعة، 

ورأي الجماعة دائماً يف صالح املجتمع، 
ورسول الله صىل الله عليه وسلم يقول: 
»إن أمتي ال تجتمع عىل ضاللة«.. روي 

عن أبي هريرة ريض الله عنه أنه قال: 
»ما رأيت أحداً أكرث مشاورة من أصحاب 
الرسول صىل الله عليه وسلم«.. وال شك 

أن املجتمع الذي تسود فيه الشورى 
ينعم باالستقرار وتختفي منه كل صور 
القسوة واالنفراد بالقرار وإهدار حقوق 

اإلنسان، فالشورى تمد املجتمع بآراء 
العقالء املجربني األمناء لكي يسرتشد 
بها من يتولون أمور املجتمع وشؤونه، 

ويسريون عىل ضوئها.

اإلسالم.. ومكارم األخالق
وتؤكد أستاذة الثقافة اإلسالمية باألزهر 

أن املجتمع املتسامح هو الذي 
يلتزم أفراده بمكارم األخالق، 

فالخلق الحسن- الذي يحث 
عليه اإلسالم- يؤلف بني 

القلوب ويحقق التواصل 
اإلنساني واالجتماعي 

يف أروع صوره؛ ولذلك 
تعددت أوامر 

القرآن ووصايا 
الرسول صىل 

الله عليه 
وسلم به، 

وحسن 
الخلق يأتي 

دائماً من 
الحرص 

عىل الصدق 
يف الحديث: 

»يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله 
وكونوا 

مع 

الصادقني«.. كما يأتي من شيوع قيمة األمانة: »يا أيها 
الذين آمنوا ال تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم 

تعلمون«.. كما تجسد قيم التواضع والعفو والرحمة يف 
التعامل بني الناس جميعاً مكارم األخالق التي دعا لها 

اإلسالم.. وفوق كل ذلك تأتي التقوى، ووصية رسول الله بها 
يف الحديث الصحيح: »اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة 
الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 

حسن«.
فهذا الحديث الرشيف يتضمن ثالث 

وصايا جامعة تؤدي إىل انتظام 
املعامالت بني الناس يف أمور الدين 

والدنيا، وتوضح جانباً من حقوق الله 
تعاىل وحقوق العباد.

وإذا كان حق الله تعاىل يتمثل يف أن 
يتقي اإلنسان الله حق تقاته، بأن يطاع 
فال يعىص، ويذكر فال ينىس، ويشكر فال 

يكفر، ويحمد عىل الرساء والضاء كما 
ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه.. 
فإن حق العباد يرتكز يف التعامل معهم 

بخلق حسن.. فأهم خصال التقوى، كما 
أوضح العلماء هي )حسن الخلق( فهو 
ركن عظيم من أركانها؛ بل إن التقوى ال 

تتم إال به.

رسول المودة
وتقول د. آمنة: اهتمام اإلسالم بحسن الخلق واضح جيل 

يف العديد من النصوص القرآنية والوصايا النبوية؛ ذلك أن 
الخلق الحسن هو رسول املودة بني الناس، وهو يؤدي إىل 

رقي العالقة وحسن التعامل فيما بينهم، وهذا ما أرشد إليه 
القرآن الكريم أيضاً يف قوله تعاىل: »خذ العفو وأمر بالعرف 

وأعرض عن الجاهلني«.. وهو ما أفاد به جربيل عليه السالم 
رسول الله صىل الله عليه وسلم حني قال له: »إن الله يأمرك 
أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك«.. 

ولذلك قال صىل الله عليه وسلم وهو مطمنئ: »إنما بعثت 
ألتمم مكارم األخالق«، وقال: »أكمل املؤمنني إيماناً أحسنهم 

خلقاً«.
وحرصاً عىل استمرار وصايا الخري والفضيلة بني أفراد 

املجتمع جعل اإلسالم الكلمة الطيبة والنصيحة املخلصة 
صدقة، قال صىل الله عليه وسلم: »عىل كل مسلم صدقة. 

فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع 
نفسه ويتصدق. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يعني ذا الحاجة 

امللهوف قالوا: فمن لم يجد؟ قال: فليعمل باملعروف. ويمسك 
عن الرش فإنها له صدقة«.

وهذا الحديث واألحاديث املشابهة له توجيه إىل واجب 
املسلم نحو أخيه املسلم، وأن عليه أن يكون يف حاجته، وأن 

يكون منه بمثابة اليدين تغسل إحداهما األخرى، وتذود 
عنها املكروه.

دين التسامح
المسلم 

الحق 
متسامح.. 

متزن.. 
حسن 
األخالق

د. آمنة نصري د. أحمد عمر هاشم،
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أيقنوا فأسلموا
الفلبينية هاجر باوتيستا: لم 
أغير ديانتي ألتوظف أو أتزوج

 

إيهاب عطا
اإلسالم دين العقل والتفكري، وفيه إجابات مقنعة عن أي قضية. هذا ما تقوله الفلبينية 

»لورين باوتيستا« والتي غريت اسمها إىل هاجر باوتيستا بعد أن رأت أن اإلسالم هو الدين 
الحق الذي ينبغي لها أن تتبعه.

كانت لورين التي لم يتجاوز عمرها ٣١ عاماً مسيحية كمعظم أبناء بلدها، قبل أن تتحول 
إىل الدين اإلسالمي يف شهر رمضان 

من عام 2015، وتقول إنها كانت 
مؤمنة أشد اإليمان بعقيدة الخالص 
املسيحية، وبدأت عملها يف االمارات 
العربية املتحدة يف العام 2013 وهي 

عىل ديانتها، لكّن مسلماً صديقاً لها 
جعلها تفكر كثرياً يف عظمة اإلسالم 

بسلوكه وترصفاته وأخالقه الحميدة، 
فلم ترَه مرة يرصخ أو ينهر أحداً أو 

يجرب أحداً عىل فعل يشء.
»لقد جعلني أفكر جيداً يف هذا 

الدين« هكذا قالت هاجر، مضيفة 
أنه كان يعطيها بعض الكتيبات عن 

اإلسالم لتقرأها، فكان نموذجاً جيداً 
للمسلم الحق أمامها طوال الوقت، 

وكان دائماً لديه استعداد ألن يجيب 
عن تساؤالتها بصدر رحب.

بعد تفكير عميق
ونوهت بأن ما أعجبها يف اإلسالم أنه دين العقل؛ حيث يحث عىل التفكري، وأنها دخلته بعد 
تفكري عميق، ولم تدخله لتحصل عىل وظيفة جيدة أو ألنه رشط للزواج من مسلم، بل إنها 

اختارت اإلسالم بعقلها، ألن من يغري عقيدته بسبب عرض وظيفة أو زواج قد تتغري الظروف 
ويغري وظيفته أو يفقدها أو ال يستمر الزواج، فهل ساعتها سيغرّي دينه أيضاً؟ »بالطبع ال«.
وقالت إنها شعرت بالرضا بهذا الدين وكان هناك فرق كبري وتغريات يف حياتها، وأشارت إىل 

أن أفراد عائلتها يف الفلبني يسمعون اإلعالم املعادي لإلسالم، ولذا كان عليها أن ترشح ملاذا 
اعتنقته بدالً من دينها، مؤكدة أن والدها يشهر إسالمه أيضاً. وتحكي هاجر عن تلك الفرتة 

العصيبة التي مرت بها قبيل دخولها اإلسالم، فتقول إنها كانت مضطربة يف البداية وال 
تعرف ما هو الطريق الذي عليها أن تختاره، فقد عاشت يف أرسة مسيحية وإخوتها وأهلها 

كلهم مسيحيون، وطلبت من صديقها أن يوضح لها األمور حتى اهتدت إىل اإلسالم وشعرت 
بأنها وصلت إىل بر األمان، واستغرقت عاماً يف بحث عميق والتفكري يف كل يشء وبدأت تطرح 

أسئلة: ملاذا تبدو األمور عىل هذا النحو؟ وهل يمكن أن تختار ديناً لنفسها بنفسها، فهي 
تختار كل يشء يف حياتها: دراستها وعملها وحتى زوجها، فلماذا ال تختار الدين الذي 

يجب عليها أن تؤمن به؟
هكذا تساءلت حتى وجدت إجابة أراحتها نفسياً، وهي اعتناق اإلسالم.

مركز البرشاء
وأوضحت أنها عندما وجدت ضالتها يف اإلسالم اتجهت إىل املراكز اإلسالمية التي ترشح 

أموره، وعندما تيقنت أنه الدين الذي عليها أن تدين به اتجهت إىل مركز الربشاء اإلسالمي 
ونطقت بالشهادة وعىل الفور ارتدت الحجاب، وكان هذا يمثل لها ما يشبه الصدمة، فثمة 

يشء جديد وخطوة مهمة يف حياتها، وكانت تبكي والجميع من حولها يبكي، وكانت فرتة لم 
تخُل من الصعوبة؛ ألنها فقدت أصدقاءها وعاداتها القديمة، وكان عليها أن تكّون عادات 

جديدة تتماىش مع اإلسالم، وأن تختار أصدقاء جدداً، وتعيش بشكل جديد كلياً.

إعداد: محمد هاني عطوي

عندما دخل املغول بالد اإلسالم غزاة، أتوا عىل 
األخض واليابس، ودمروا كل يشء، وتركوا وراءهم 

الخراب والدمار والكثري من القتىل، والخوف والرعب. 
هذا ما يعرفه أغلبنا عن املغول»التتار«، لكن ما ال 

يعرفه الكثريون أن إرادة الله شاءت أن يدخل أحفاد 
جنكيز خان اإلسالم، وأن ينترش هذا الدين بني 

هذه القبائل الترتية، ليقوموا ببناء املساجد ونرش 
اإلسالم يف كثري من ربوع األرض، بل وأن يحاربوا يف 

صفوف املسلمني كذلك، ولنا يف صفحات التاريخ 
الكثري من العرب والدروس.

كان السلطان بركة خان هو أول من يدخل اإلسالم 
من أحفاد جنكيز خان، بل وحارب قومه املغول 

من أجل اإلسالم. وكان جنكيز خان قسم قبل 
وفاته إمرباطوريته بني أبنائه األربعة فكان نصيب 
ابنه األكرب جوجي بالد روسيا وبلغاريا والقوقاز، 

وورث بركة خان عرش أبيه قبل سقوط بغداد بأربع 
سنوات.

قام علماء املسلمني برشح وتبسيط علوم الدين 
للمغول، وكان من بني هؤالء العلماء الشيخ نجم 

الدين كربا، الذي ذاع صيته وانترش تالميذه يف البالد 
وأسلم عىل يده الكثري، وذهب أحد أتباع الشيخ نجم 

الدين إىل السلطان بركة خان فاجتمع به ووعظه 
وحبب إليه اإلسالم، وأوضح مناهجه فأسلم عىل 

يده، بل واستمال السلطان بركة خان أصدقاءه إىل 
اإلسالم، وأسلمت زوجته كذلك.

بعد إسالم السلطان بركة خان أظهر رشائع اإلسالم، 
وأكرم الفقهاء والعلماء، وبنى املساجد واملدارس 

بنواحي مملكته.

ثالث تسميات

ومن املساجد التي صممت عىل الطراز املغويل 
مسجد باد شاهي أو مسجد اإلمرباطور أو امللك 

الذي يقع يف قلب مدينة الهور وهو أحد أهم املعالم 
املميزة لهذه املدينة التاريخية، وقد شيده اإلمرباطور 

املغويل السادس »أورنجزيب االمجري« الذي كان 

ملكاً عىل معظم جنوب آسيا ملا يقرب من 50 عاماً 
وعاش يف الفرتة من 1707-1618، واستغرق تشييد 

املسجد ثالث سنوات فقط، وشارك يف بنائه 90 ألف 
عامل.

يعترب مسجد باد شاهي نسخة مكررة عن مسجد 
الجمعة يف العاصمة الهندية نيودلهي، فله التصميم 
نفسه تقريباً مع فروق بسيطة، وقد أرشف عىل بنائه 

شاه جيهان والد اإلمرباطور أورنجزيب االمجري.
كان مسجد باد شاهي يعد حتى وقت قريب من أكرب 

املساجد يف العالم فيما يصنف حالياً بأنه املسجد 
الثاني يف باكستان بعد بناء مسجد امللك فيصل يف 

العاصمة إسالم آباد يف الثمانينات.
يتميز املسجد بطوبه األحمر وبأنواع مختلفة من 

الرخام تزين صحنه الداخيل، وقد صمم عىل شكل 
مستطيل، ويتكون املسجد من أربع مآذن ركنية عىل 
شكل أبراج تتألف من ثالث طبقات مثمنة األضالع، 

نخلية الشكل ويبلغ ارتفاع كل مئذنة 53.75 مرت، 
وثالث قباب، ويتسع املسجد ألكرث من عرشة آالف 

مصل، وتتوسط املسجد نافورة مياه، ويحاط 
بالحدائق.

معلم سياحي
ويعترب مسجد باد شاهي وجهة مفضلة لجميع 

الزوار الباكستانيني واألجانب ملا يعكسه من حقبة 
تاريخية شاهدة عىل اهتمام املغول باملساجد وفن 

العمارة من جهة ونرش الدين اإلسالمي يف شبه القارة 
الهندية من جهة أخرى.

ويضم املسجد أيضاً متحفاً تاريخياً - يمنع 
التصوير فيه - يشمل رسوماً بسيطة ومعروض فيه 

ما يزعم أنه أجزاء من شعر النبي محمد )صىل الله 
عليه وسلم( وعمامته وعباءته وحذاؤه ومالبس 

وأدوات حرب يدعى أنها لعدد من الصحابة الكبار. 
ويستقطب املتحف املوجود باملسجد آالف الزوار 

من سكان الهور وغريها من املدن الذين يأتون 
للتربك. ويمكن معاينة الكثري من الزوار وهم يبكون 
أمام ما يزعم أنها مقتنيات الرسول الكريم )صىل 

الله عليه وسلم( ويتمسحون بالزجاج املحاط بها.

ومما يلفت انتباه السائح بشكل رسيع لدى زيارته 
للمسجد امتداد مساحة املسجد وأسلوب تصميمه 

والحفاظ عىل صيانته فضالً عما يعكسه بناؤه من 
تراث زاخر للحضارة اإلسالمية يف عهد املغول، ما 

يجعل املسجد يستحق الزيارة بكل املقاييس فضالً 
عن أن املسجد يحتوي عىل نظام صوتي معقد 

يمكّن اإلمام من إسماع
صوته إىل أبعد مدى داخل املسجد، وذلك من خالل 

استخدام مواد خاصة وتجاويف هندسية ذكية 
داخل األسقف والجدران تسمح بتضخيم الصوت 
وانتقاله مجسماً قوياً إىل أبعد مدى. وقد استخدم 

املهندسون املهرة الحجر الرميل األحمر والرخام، 
وتم الحفاظ عىل ذلك خالل آخر إصالحات شاملة 

للمسجد بني عامي 1960-1939، كما استخدم 
البناة الضفائر الزخرفية يف تزيني األسقف واملمرات 
الجانبية وتطعيمها بالرخام وبناء الجدران بقرميد 

صغري محرتق.

منارة باكستان

وعىل بعد أمتار من املسجد تقع منارة باكستان 
حيث أعلن عن تأسيس دولة باكستان عام 1947 
واالنفصال عن الهند، وهو ما يزيد من عدد الزوار 

والسياح يف محيط هذه املنطقة التي تعترب من أكرث 
مناطق الهور ازدحاماً إن لم نقل يف باكستان برمتها. 

ولم تأل الحكومة الباكستانية جهداً يف ترميم 
وتجديد املسجد الذي يعد رمزاً وكنزاً عظيماً لدى 
الشعب الباكستاني، حيث شملت بعض مشاريع 

التجديد ترصيع الرخام يف قاعة الصالة املركزية 
والبالط الجديد يف الفناء وترميم املآذن وإعادة 

املسجد إىل شكله وحالته األصلية.
ويضم مسجد »بادشاهي« مصحفاً فريداً تم 

تطريزه من قبل أحد مسلمي الهور استخدم فيه 
القماش والحرير بصورة بديعة، وأدرج املسجد 

كموقع للرتاث العاملي يف قائمة اليونيسكو للرتاث 
العاملي عام 1993، وذلك بوصاية من الحكومة 

الباكستانية.

طرازه مغولي ونظامه الصوتي معقد

مسجد باد شاهي.. قلب الهور

The Greatness 
Of Islam
 Islam is a religion that has spread rapidly since its 
emergence fourteen centuries ago. Doubtlessly, this 
is due to its well-established rules that made millions 
of people be accepting Islam as a way of life. Let’s 
examine closely some of those rules and instructions 
to see how great Islam is.
GREETING
Greeting is a universal custom that implies many 
beautiful meanings like exchanging feelings of love 
and fraternity. The Islamic expression of greeting is 
A’ssalamu alaikum wa rahmatu allahi wa barakatu. 
(May peace, mercy, and blessings of Allah be upon 
you)What are the meanings this expression conveys?
1. It shows a kind of mutual love
2. It is a sign of unwillingness of having quarrels and 
wars.

3. It displays the readiness of building strong relation-
ships with others.
All of the above meanings reflect the real message 
of Islam, which took its name from the Arabic word 
“salam”, peace. It aims to create an atmosphere which 
is full of peace and love and empty from disagree-
ment, and hatred. Naturally, if people’s emotions 
and interests haven’t been organized and limited 
to a certain extent, lots of moral and psychological 
problems may occur. For this reason, while greeting, 
Islam has permitted people to shake hands with 
others from their sex only, i.e. men 
are not allowed to shake hands 
with women. However, they are 
allowed to shake hands with their 
mothers, wives, sisters, aunts, and 
grandmothers.
By examining some scientific 
discoveries behind why men 
shouldn’t shake hands with wom-
en, scientists of human anatomy 
have found the reason. There are 
about five million sensory cells 

in each human body. If a man touches a woman for 
the sake of greeting, these, cells will be activated and 
thus increases sexual desire. This is due to the neural 
connection between the nerves of sexual desire and 
touching, hearing, sight, and smell senses.
NOW, give your mind some time to think of what 
might happen to humanity if everyone follows his 
desires without any limits?
RELATIONSHIPS WITH OTHERS

The need for socialization and 
being connected to a group 
of people is innate. This is 

because a person can’t live 
alone during the course of 

his life. If he/she does so, 
lots of psychological dis-

eases will attack him/
her. So, Islam has 
given instructions to 
arrange a person’s 
relationships with 

people surrounding 
him/ her. The follow-

ing are some of these relationships.
RELATIONSHIPS WITH PARENTS
Parents have a great position in Islam because of their 
significant role and effort to raise “good” children. 
Allah has ordered Muslims to respectfully obey their 
parents. He said in chapter fifteen of the Holy Quran 
(which means):” Thy Lord hath decreed, that ye 
worship non save him, and (that ye show) kindness to 
parents. If one of them or both of them attain old age 
with thee, say not “Fie“ unto them nor repulse them, 
but speak unto them a gracious word.”
Since Islam appreciates the essential role of mothers 
starting from pregnancy, it puts them in a higher 
rank than fathers. One day, a man asked the prophet 
(PBUH) about who deserved his companionship. The 
prophet answered: “your mother.” The man asked: 
“who then?” He said: “your mother.” The man asked 
again:” who then?” He said: “your mother.” The fourth 
time the man asked the same question; the prophet 
said: “your father.”

To read the rest of the article go to: ahlulistiqamah.co
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    cultuer ثقافة

جوخة الحارثي.. 
العرب يخطفون »مان بوكر« ألول مرة

فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، ، بجائزة 
مان بوكر الدولية لعام 2019 عن روايتها »سيدات 
القمر« التي ترجمتها إىل اإلنجليزية مارلني بوث.

والجائزة التي تمنح سنوياً وتبلغ قيمتها 50 
ألف جنيه اسرتليني )حوايل 63.5 ألف دوالر( 

تقدم ألفضل رواية تُرجمت من لغتها األصلية إىل 
اإلنجليزية ونرشت يف اململكة املتحدة. وتتقاسم 

املؤلفة واملرتجمة قيمة الجائزة معاً.
ويضاف إىل مبلغ الجائزة ألف جنيه اسرتليني تمنح 

لكل من وصل للقائمة القصرية.
وتفوقت الحارثي )41 عاما( عىل خمسة منافسني 

ضمتهم القائمة القصرية للجائزة من فرنسا وأملانيا 
وبولندا وكولومبيا وتشييل.

وبجانب الرواية الفائزة أصدرت الكاتبة الحاصلة 
عىل الدكتوراه يف األدب العربي من جامعة إدنربه 

روايتني ومجموعتني قصصيتني وبعض قصص 
األطفال إضافة إىل الدراسات األدبية واألبحاث 

األكاديمية.
وقال موقع جائزة مان بوكر عىل اإلنرتنت، إن جوخة 

الحارثي سجلت اسمها اليوم كأول كاتبة عمانية 
وكذلك أول كاتبة من دول الخليج تفوز بالجائزة.

أما املرتجمة مارلني بوث فهي أكاديمية أمريكية 
ترجمت أعماال كثرية عن العربية.

وعن العمل الفائز قالت رئيسة لجنة التحكيم 
املؤرخة والكاتبة الربيطانية بيتاني هيوز »هو عمل 

استحوذ عىل القلوب والعقول عىل حد سواء، 
ويستحق التأمل«.

ونقل عنها موقع الجائزة »جاءت الرتجمة أيضا 
دقيقة وثرية لغويا لتمزج يف إيقاعها بني الشعر 

واللغة الدارجة«.
وتلقت لجنة تحكيم الجائزة هذا العام 108 روايات 
كتبت بخمس وعرشين لغة مختلفة، واختارت 13 

رواية فقط للقائمة الطويلة قبل أن تستقر عىل ستة 
فقط بالقائمة القصرية.

Omani author Jokha 
Alharthi wins Man 
Booker International 
Prize
Omani author Jokha Alharthi has become the first Arabic-language writer 
to win the prestigious Man Booker International Prize for Celestial Bodies, 
a novel that deals with family connections and history in the coming-of-age 
account of three sisters.
Alharthi’s book beat five other shortlisted novels from Europe and South 

America to take the prize, which celebrates translated fiction from 
around the world and included a $64,000 award divided equally 

between author and translator. 
“I am thrilled that a window has been opened to the rich Arabic 
culture,” Alharthi told reporters after the ceremony on Tuesday 
in Britain’s capital, London.
“Oman inspired me but I think international readers can relate 
to the human values in the book - freedom and love,” the 
40-year-old added.
Celestial Bodies is set in the Omani village of al-Awafi, home to 
the three sisters: Mayya, who marries Abdallah after a heart-
break; Asma, who marries from a sense of duty; and Khawla, 
who is waiting for her beloved who has emigrated to Canada.
The sisters witness Oman’s evolution from a traditional, 
slave-owning society.
“It touches the subject of slavery. I think literature is the best 
platform to have this dialogue,” Alharthi said.
Historian Bettany Hughes, who led the five-member judg-
ing panel, said that the winning novel was “a book to win 
over the head and the heart in equal measure.”
“Celestial Bodies evokes the forces that constrain us and 
those that set us free.”
Alharthi’s translator was US academic Marilyn Booth, 
who teaches Arabic literature at Oxford University. 
Hughes said the book’s translation was “precise and 
lyrical, weaving in the cadences of both poetry and 
everyday speech.”
In a post on Twitter, Scottish First Minister Nicola Stur-

geon said she “loved” Alharthi’s book and offered her 
congratulations.
Alharthi is the author of two previous collections of 
short fiction, a children’s book and three novels in 

Arabic.
She studied classical Arabic poetry at Edinburgh Univer-
sity and teaches at Sultan Qaboos University in Oman’s 
capital, Muscat.

Jokha Al Harthi: Turning 
a new leaf
Mick O’Reilly 

On my first day in journalism school, the professor stood at the top of the class of 20 wannabe writers and 
proclaimed: “Those of you who think you’re going to write the great Irish novel can get up and leave now.”
I stayed in the class, and 35 years on, the work is still floating around in my head. If only I could put pen 
to paper. To this day, I’m a little envious of writers who manage to finish their manuscripts, get them pub-
lished, are successful and receive critical acclaim. And right now, I’ll confess to a tinge of jealousy in having 
to write this profile of Omani writer Jokha Al Harthi who last week won the Man Booker International 
prize for her novel Celestial Bodies.
What makes Al Harthi’s win all the more impressive is that it’s the first time the prestigious prize 
and a cheque for £50,000 (Dh232,265) has been given to a work in Arabic. She is also the 
first Omani novelist to be translated into English, and she shares that £50,000 cheque 
equally with her translator, American academic Marilyn Booth.
Celestial Bodies is set in the Omani village of Al Awafi and follows the stories of three 
sisters: Mayya, who marries into a rich family after a heartbreak; Asma, who mar-
ries for duty; and Khawla, waiting for a man who has emigrated to Canada.
Chair of judges for the prize, historian Bettany Hughes said: “Through the differ-
ent tentacles of people’s lives and loves and losses we come to learn about this 
society — all its degrees, from the very poorest of the slave families working 
there to those making money through the advent of a new wealth in Oman 
and Muscat. It starts in a room and ends in a world.
Surprises galore
“We felt we were getting access to ideas and thoughts and experiences 
you aren’t normally given in English. It avoids every stereotype you might 
expect in its analysis of gender and race and social distinction and slav-
ery. There are surprises throughout. We fell in love with it.”
To read the rest of the article go to: https://gulfnews.com
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القمرية صنعة سبئية.
أثبت من خالل دراسة علمية حملت عنوان »مباني صنعاء 

وموادها وثيقة من القرن الثامن عرش امليالدي«، أن استخدام 
الرخام الشفاف كمادة تسمح بنفوذ ضوء الشمس لدلخل 

املباني، ترجع لعرص ملوك سبأ، مستدالً بقرص غمدان، وليس 
كما أورد البعض أنها وليدة 
اإلحتالل العثماني، أي أن 

استخدام القمريات عمره 4 
آلف عام، وهذا ما أشار إليه 

كتاب »شيخ الليل« الذي 
تحدث عن أسواق صنعاء 

ورؤساء املهن »الُعقال«، 
لباحثني فرنسيني. 

اتهمه الباحث اليمني مسعود 
عمشوش، بأنه قدم صورة 

سلبية عن مدن الجنوب 
عموما، وعدن وحضموت 

خصوصاً، بعد أن أصدر كتابه 
الشهري عن اليمن »اليمن: 

رحالت املتيم املهووس يف بالد 
القاموس« عام 1997م.

أفضل الكتاب بحسب نيوز ويك.
ثالثون عاما يف صنعاء وتزيد قليالً، يعني أنك أمام باحث يدرك 

تماما ما يريد، عالقة متينة بمدينة عتيقة؛ جعلت منه أحد 
أفضل 12 كاتبا عن السفر والرحالت خالل املائة عام، بحسب 

»نيوز ويك«، أو كما يحب أن يصف نفسه »باحث ما بعد 
االسترشاق«، وهو الباحث يف الرتجمة واللغة العربية، املتعمق يف 

شعر العرب ونرثهم والحافظ للكثري منه بصورة مدهشة.
يف كتابه الجديد،العرب ثالثة آالف سنة من الشعوب والقبائل 

واإلمرباطوريات، والذي يقع يف أكرث من 600 صفحة، الصادر عن 
مطبعة جامعة »ييل« األمريكية، يطرق الباحث أبواباً صدئة، 

كاسهام العرب يف الحضارة اإلنسانية رشقا وغربا، كما قسم 
الكتاب إىل عناوين فرعية، تحمل الكثري من الرسائل والدالالت 

والتأويالت، »االنبثاق 900 ق.م_600م«، »الثورة 600_630«، 
»الغلبة 630_900«، »االضمحالل 900_1350«، »الخسوف 

1350_1800«، ثم يأتي بعد ذلك »إعادة االنبثاق 1800_االن«.
وهكذا الكثري من العناوين التي تنم عن باحث دقيق، أجاد 

اختيار العناوين ملراحل التاريخ 
التي شهدت العديد من التحوالت 

الرهيبة.
عن »العرب: 3000 عام من 

تاريخ الشعوب والقبائل 
واإلمرباطوريات« كتب )إيان 
بالك( يف صحيفة الغارديان 

الربيطانية، ونقلها إىل العربية 
إبراهيم عبد الله العلو. يقول:

»ترتاءى خارج نافذة منزل تيم 
ماكنتوش سميث يف صنعاء 

العاصمة اليمنية، بقايا نطاق 
طويل من التاريخ العربي؛ 

مقاتلون أطفال يبكون شهداءهم 
يف الحرب املستعرة يف البالد، 

وصليات الصواريخ، واإلقتتال الطائفي، والشعارات التنويمية، 
ومسجد يعود تاريخه إىل القرن السابع، وإرتقاء اإلسالم يف شبه 

الجزيرة العربية«.
يواصل بالك تقديمه لكتاب ماكنتوش فيضيف.

»يبدو املشهد غنياً ومبهماً ومحفزاً عىل التفكري، عىل مدى 
ثالثة آالف عام، حضت سالالت وغابت أخرى؛ من السبئيني 

والحمرييني إىل األمويني، من دمشق والعباسيني من بغداد، ثم 
جاءت أرسة آل سعود!.

الكتاب استعرض تاريخ العالم العربي منذ أول نقش آشوري 
يرجع إىل عام 853 ق.م، مروراً باالمرباطورية اآلشورية والرومانية 

والفارسية واألمريكية.

أهم المراجع التي اعتمدها.
اتكأ الباحث بشكل الفت إىل أهم أعمال الباحثني واملؤرخني، مثل 
عبد الرحمن بن خلدون، وابن خلكان، وابن بطوطة، واملسعودي، 

ويقوت الحموي، وابن جبري واالدرييس، وكتاب البري حوراني 
»تاريخ الشعوب العربية« وكتاب أدونيس »الثابت واملتحول«. 
وتعترب هذه من أهم األبحاث واملؤلفات، التي حددها ماكنتوش 

كمرجع إلشباع أبحاثه.

تعلق ال نهاية له.
ويعترب تيم ماكنتوش 17 يوليو 1961(، مستعرب وكاتب ورحالة 

بريطاني مقيم باليمن، فاز بعدة جوائز لكتابته، وقدم عدة 
أفالم وثائقية لشبكة بي بي يس، تلقى سميث تعليمه يف كلية 
كليفتون، مدرسة داخلية املستقلة للبنني يف ضاحية كليفتون 

يف مدينة بريستول يف جنوب غرب انجلرتا، بني السنوات -1971
1978 وحصل عىل بعثة دراسية لجامعة أكسفورد.

يعيش سميث يف منزل قديم بصنعاء القديمة ويحمل شغفاً 
وتعلقاً شديداً باليمن وتاريخها وتاريخ مدينة صنعاء، يصف 

القات ب«النبتة السحرية«.
الجدير بالذكر أن للباحث مئات »املقاالت« عن اليمن وصنعاء 

تحديداً، كما أنه زار كل محافظات الجمهورية دون إستثناء، 
َمثّل اليمن يف أكرث من محفل دويل، وأشاد ببعض مناطق اليمن 

التي زار بعضها سرياً عىل األقدام، كمحافظة ريمة وجزيرة 
سقطرى، واملحويت ووادي رسدد وتهامة.

تعرف إىل مدينة صنعاء وأبوابها السبعة، وأسواقها امللهمة، 
مثل سوق الزبيب، وسوق الَحب والخردوات واملِحدادة 

وسوق الخزف، وارتبط بها ارتباطا وثيقا.
اسكن صنعاء وهو يؤكد أن هذه املدينة صارت له الوحي 
الذي يرص عىل مالزمته بقية العمر، كما أن روح الباحث 

تأبى أن تغادر مكانا تعرض البشع تحول يف تاريخ 
العرص الحديث دون أن يكتب عنه، قصف من السماء، 

وحرب عىل األرض أكلت األخض واليابس.
* املراجع. د. ماهر شفيق فريد.

م المهووس والعاشق لصنعاء تيم ماكنتوش..  المتيَّ

يكتب عن ثالثون قرنًا من تاريخ العرب
القاهرة - محمد عبده الشجاع

يف العام 1981م حل الربيطاني )تيم ماكنتوش سميث( ضيفا عىل صنعاء، ليختارها من كل مدن الدنيا مكانا 
للعيش واالنطالق، وفيها بدأ يلتقط املفردات الشعبية الجميلة، حيث يقول أن أول كلمة لفتة نظره »الزبج« أي 

املزاح و«دفرة واحدة« أي دفعة واحدة، ثم توالت الكلمات، وحياة الناس البسيطة التي شدته وكانت مدخالً إىل 
اإلستقرار يف املدينة.

بدأت أحداث »الربيع العربي« ثم تاله اجتياح العاصمة صنعاء، من قبل الحوثيني، والباحث لم يتزحزح، لقد 
أصبح واحداً من أبناء املدينة، ومن سكان املدينة القديمة املخلصني واالوفياء.

أجاد اللهجة الصنعانية بطالقة وكأنه من مواليد باب السباح، أو سوق امللح، لبس الثوب وتأزر بالجنبية، واتقن 
العربية لغة الضاد أكرث من أهلها.

Arabs A 3,000-Year 
History of Peoples, 
Tribes and Empires
A riveting, comprehensive history of the 
Arab peoples and tribes that explores 
the role of language as a cultural touch-
stone
This kaleidoscopic book covers almost 
3,000 years of Arab history and shines a 
light on the footloose Arab peoples and 
tribes who conquered lands and dis-
seminated their language and 
culture over vast 
distances. 
Trac-
ing this 
process to 
the origins 
of the Arabic 
language, 
rather than 
the advent 
of Islam, 
Tim Mack-
intosh-Smith 
begins his nar-
rative more than 
a thousand years 
before Muham-
mad and focuses 
on how Arabic, both spoken 
and written, has functioned as a vital 
source of shared cultural identity over 
the millennia.
Mackintosh-Smith reveals how linguistic 
developments—from pre-Islamic poetry 
to the growth of script, Muhammad’s 
use of writing, and the later problems 
of printing Arabic—have helped and 
hindered the progress of Arab history, 
and investigates how, even in today’s 
politically fractured post–Arab Spring 
environment, Arabic itself is still a source 
of unity and disunity.
Tim Mackintosh-Smith is an eminent 
Arabist, translator, and traveler whose 
previous publications include Travels 
with a Tangerine and Yemen. He has 
lived in the Arab world for thirty-five 
years and is a senior fellow of the Library 
of Arabic Literature.

الثمرة المحرمة 
لحاتم الصكر

عن مجلة »نصوص من خارج اللغة«، الصادرة عن 
شبكة أطياف الثقافية بالرباط، صدر للناقد العراقي 

حاتم الصكر كتاب نقدي بعنوان »الثمرة املحرمة... 
مقدمات نظرية وتطبيقات يف قراءة قصيدة النرث«، ويقع 

يف 200 صفحة من القطع الوسط.
ويتناول الكتاب أبرز قضايا كتابة قصيدة النرث فنيا 

وجماليا وعنارصها البنائية. ويف قسم خاص يتناول 
دواوين وقصائد لقرابة خمسة وأربعني شاعراً كعينات 

من قصيدة النرث باتجاهاتها املختلفة.
يقول الصكر عن كتابه إنه »بجناحني: نظري يعالج 

مستجدات اإليقاع واللغة وقضايا جمالية تتصل بتلقي 
قصيدة النرث وقراءتها، وجناح تطبيقي يقارب نصوصاً 

مختارة من قصيدة النرث العربية. أما العنوان: الثمرة 
املحرمة فهو يعكس اعتقادي بأن قصيدة النرث ثمرة 

شجرة الحداثة الشعرية التي لم يرد حراس التقاليد 
الثابتة يف الكتابة أن يسمحوا بتناول ثمارها. لكن ذلك 

حصل ورضيت قصيدة النرث بعد طردها من جنان 
متعالية أن تكون كائناً أرضياً يميش بالشعر حيث مرمى 

القصيدة وواقعها وآفاقها وحياتها املتجددة«.
ومن عناوين الكتاب: إشارات يف البنية والراهن 

واملستقبل، يف البنية والتشكالت النصية، يف الراهن 
الشعري... هل ثمة أمل؟ مستقبل قصيدة النرث، قصيدة 

النرث وحجاب التلقي، قراءات يف املقرتح والنصوص، 
املهمات الجمالية، البلبلة 

االصطالحية وفوىض التسميات، تناقضات ذاتية، 
املوقف النقدي، تجربة مجلة شعر ومأزق التلقي، 

قصيدة النرث يف العراق: املرجعيات الفاعلة والهيمنة 
املوضوعية، قصيدة النرث يف معيار التحليل النيص.

ومن الشعراء الذين تناولهم الكتاب: رسكون بولص، 
ووديع سعادة، وأمجد نارص، وعباس بيضون، وسيف 

الرحبي، وطالب عبد العزيز، وعبده وازن، وخزعل 
املاجدي، وشوقي شفيق، وعبد الرزاق الربيعي، وحسني 
عبد اللطيف وعبد الزهرة زكي، وياسني عدنان، وغريهم.



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET مايو 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 004277

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

    Criticism Literary نقد

د. معجب العدواني
يظل فوز عمل أدبي بجائزة ما نسبياً إىل حد كبري؛ فالعمل الفائز 

ال يعني أنه األفضل أو األكرث تلقياً، لكنه العمل الذي يتجه إىل 
الحصول عىل معطيات الفوز التقريبية، التي تفرتض تحقيق 
األبعاد اإلبداعية املختلفة يف مضامينه وتركيبه، ليصبح الفوز 

نفسه بجائزة ما أحد املكونات الداعمة لتلقيه؛ ولعل ذلك ما 
يجعل تقييم عمل أدبي لجائزة ما عىل قدر من الصعوبة، لكن 

األكرث صعوبة من ذلك تقييم األعمال التي تنتمي إىل الحقل 
الروائي؛ إذ تكرث الروايات املشاركة الطامحة إىل نيل الصدارة، 

وتتفق يف كونها مكتوبة بأقالم روائيني محرتفني، إىل جانب 
كونها تضم مالمح كثرية لسلوك طريق الفوز، األمر الذي يجعل 

مستوياتها متقاربة، وتحمل فوق ذلك رغبات مؤلفيها وتطلعات 
دور نرشها لتحقيق املنجز، وهم يتمثلون مثل غريهم غريزة 

االفتتان بما نرشوه من كتب، وهو ما أشار الجاحظ إليها بقوله: 
»... ولذلك تجد فتنة الرجل بشعره، وفتنته بكالمه وكتبه، تفوق 

فتنته بجميع نعمه«.
ظهرت يف جائزة البوكر األخرية إشارات شتى عن تنافس بدا 

قوياً وجذاباً، ودعم هذا بنشاط إعالمي كبري يف الصحافة ومواقع 
التواصل االجتماعي، وهو ما يدفعنا إىل محاولة عقد قراءة 

متأنية يف الرواية الفائزة »بريد الليل« لهدى بركات. وتتطلع هذه 
القراءة إىل تحديد ما يميز هذا العمل من مالمح تستحق اإلشارة 

واإلشادة. وتتطلع هذه القراءة إىل تحديد ما يميز »بريد الليل« 
لهدى بركات الذي حظي ببوكر هذا العام 2019.

كُتب عمل »بريد الليل« برؤية فكرية عميقة تتصل بأوضاع 
املهاجرين الذين تركوا بلدانهم العربية نتيجة الحروب والفقر 
فيها، وغادروها إىل بلدان أخرى ليالقوا مصائر حتمية سوداء 

يف تلك البلدان الجديدة بالنسبة إليهم. وكانت لغته أدبية 
رشيقة دالة عىل وعي فني، ومعربة عن ثقافة واسعة، وتميز 

بمالمح استثنائية منها: جدة البنية الرسدية التي تجسد 
بها هيكله؛ إذ إنه أتى يف بناء مختلف غري معتاد، حضت فيه 

الشخصيات، وتبينت للمتلقي دون ذكر أسمائها، ورسمت فيه 
األمكنة تفصيلياً دون تحديدها، وتجلت سمات الزمن الروائي 

دون إغراق، وجاءت األحداث فيه عىل صورة رسائل تتبادلها 
الشخصيات، فتتضح معالم سريها، وتتعدد يف هذا البناء وجهات 

النظر املتباينة، ويتناوب الرسد فيه ضمريان اثنان: املتكلم بصفة 
رئيسة، وضمري املخاطب بصفة فرعية.

تناولت الرواية يف الجانب املوضوعي قضايا حيوية منها: 
تبيان صور العربي لدى اآلخر األوروبي، وصورة األوروبي لدى 

العربي، وكان رسم ذلك من خالل تعدد وجهات النظر، إىل جانب 
إلقاء الضوء عىل العالقات التي تؤثر عىل من هم يف سن ما بعد 

الخمسني، وكذلك العالقات املثلية والشذوذ. وتبدو هذه املواضيع 
التي عولجت جيدا يف العمل أقل تداوال يف الكتابة الروائية إذا 

استثنينا موضوع صورة اآلخر.
تتضمن الرواية خمس رسائل وثالثة نصوص بدت أحادية 

)مونولوجية( وآخر بوصفه خاتمة لها، كانت صفات 
شخصياتها - وفقاً ملا سبق - امرأة خمسينية غربية، والجئ 
عربي عاش يف بلدها منذ عقود، وذلك الشاب األلباني الذي 

يعتقل أخرياً، بعد أن كان صديقاً للمترشد العربي، وتنتهي 
الرواية بصوت ساعي الربيد الذي يرشح كيف وصلت إليه تلك 
الرسائل؟ وكيف صنفها؟ ال تتحدد الشخصيات يف هذا العمل 
بأسمائها، لكنها تحدد بصفاتها وأفعالها التي تتجىل يف أثناء 

كتابة الرسائل بني أفراد املجموعة، وتتسم األماكن يف العمل 
الروائي بكونها أقرب إىل أماكن عامة، مثل: أرض املهجر، املطار، 

الفنادق، مالجئ املرشدين، ومن ثم تأتي األماكن الخاصة كاملنازل 
بوصفها استكماالً ملا يدور يف تلك الفضاءات العامة.

راوح الرسد يف الرواية بني ضمريي املتكلم واملخاطب، وهما 
ضمريان نادرا االستعمال معاً إال حال توظيفهما يف القالب 

الرسايل، وهو ما ظهر يف الجزء األول واألكرب يف الرواية التي تضم 
الرسائل الخمس املتداخلة أو لنقل: املتقاطعة؛ كُتبت الرسالة 
األوىل من حبيب إىل حبيبته التي هجرها، أما الرسالة الثانية 
فهي من امرأة مسنة تنتظر صديقاً حميماً ال يأتي، مع كونها 
عرفته منذ عقود، تعرث هذه املرأة عىل الرسالة األوىل يف غرفة 
الفندق التي استأجرتها انتظاراً لذلك الفارس العربي، الذي 

يقرر بعد وصوله أن يعود إىل بلده، وكانت الرسالة الثالثة إىل أّم 

ذلك الشاب الذي كان فتى خجوالً، ثم تحول إىل سجني استغله 
سجانوه؛ ليكون مثلهم يف العنف والقسوة عىل اآلخرين، يلتقي 

بشاب ألباني بعد هروبه ولجوئه إىل بلد أجنبي، يتعرف عىل 
امرأة أوروبية، ويقيم معها عالقة جنسية، وال يلبث أن يقتلها 

ويسلبها. أما أخته فتكتب له يف الرسالة الرابعة وتبني ظروفها 
الصعبة التي حولتها إىل خادمة وعاهرة، وتكشف كيف تركت 
أمها يف لحظات املوت، وكيفية رسقتها مال والدتها، ثم تفصح 

عن جريمة قتل مخدومتها ثم رسقة أموالها. يتحول الشاب إىل 
مثيل منفي، مصاب بفقد إحدى عينيه، كما يتجىل يف الرسالة 

الخامسة التي بعثها إىل أبيه.
إىل جانب الصور التي تكررت يف الرواية ظهرت تشكيالت من 

املجازات الفاعلة فيها؛ ومثال ذلك ما ورد يف الرسالة األوىل 
حني شبه حبيبته املفقودة بصور متتالية: »رصاحة، أصبح ال 
يطاق بحثك عن املعاني. رصت تشبهني حكايات الكتب التي 

تقرئينها: بداية، منت، نهاية. ثالثية املنطق الحديدية. رصت 
مرعبة يف شطارتك، يف محاوالتك سحب بواطني، بلذة الصياد 

حني يقدم عىل شق أحشاء الطريدة منترصاً رافعاً سالحه، بادئا 
بالسكني من أسفل البطن، قبل أن يتوقف القلب تماما، بينما 

البخار الخفيف ما زال ينفث يف الشدق املفتوح« ص 15، وتكرر 
توظيف الحذف يف الرواية، ومن أبرز مالمحه حذف أسماء 
الشخصيات اتساقاً مع هامشيتها يف مجتمعاتها األصلية، 

وتوافقاً مع أوضاعهم يف البلدان التي هاجروا إليها، ومن ذلك 
توظيف عالمات الحذف، وكان هذا التوظيف مراوحاً بني حذف 

مفردة واحدة، وهو يأتي، غالباً، ملا ُيستقبح ذكره كألفاظ الجنس 
وما يماثلها، أو حذف جملة أو جمل تأتي مراعية للسياق، وترتك 

أحياناً للمتلقي كي يقوم بملئها داللياً بما يناسب النص.
ووفقا للمعطيات السابقة فإن رواية »بريد الليل« قد قاربت 

تحقيق مؤرشات الفوز، ونجحت يف استمالة محكميها؛ استهالالً 
بلغتها، ومروراً ببنائها الذي كان جديداً واستثنائياً، وانتهاًء 

بمكوناتها الجمالية األخرى.

- كاتب سعودي

رسالة من »بريد الليل«
رواية هدى بركات اتسمت برؤية فكرية عميقة

مخلص الصغير
مرة أخرى، يفاجئنا املفكر املغربي عبدالسالم بنعبد 

العايل بكتاب جديد، يختلف عن كتبه السابقة، كيف ال 
وهو الذي ال يزال ينترص لالختالف يف كّل كتبه، حيث 
ينحاز إىل فكر االنفصال بدل فكر االتصال الذي يظل 

ينسج عىل منوال سابق. هذا املفكر جعل الفلسفة 
فنا للعيش وشأنا يوميا، أخرجها من أسوار الجامعة 

وفتحها عىل الفرد والجماعة. هكذا تصبح الفلسفة 
عند بنعبد العايل كتابة ونوعا من ممارسة الذات ضمن 
“جماليات الوجود”. كاتب يرتك األجوبة جانبا ليطرح 
األسئلة. وهو قارئ قبل أن يكون كاتبا وبعد أن يكتب، 

بينما يرفع رأسه وهو يقرأ، كما يتحدث عن ذلك يف 
كتابه الجديد “القراءة رافعة رأسها”.

موت القارئ
يف رسالة إىل اآلنسة شانتيي خابطها فلوبري بهذه 

العبارة “اقرئي لكي تحيي”. لكّن القارئ لكي يكون 
حيا عليه أن يتفاعل مع النص، أن تصدر عنه حركة 
ما، لكي نعرف أنه حي. ومن ذلك أن يرفع رأسه، كما 
يشرتط عبدالسالم بنعبد العايل. والحال أن القراءة 
تتم يف الدماغ، كما يؤكد العلم، حيث يتكّون الدماغ 

من فصني أحدهما مكلف بالقراءة. صحيح أن القراءة 
تعمل عىل تحريك رؤوسنا يمنة ويرسة كما كان يقول 
كافكا، لكنها ينبغي أن تحرك رؤوسنا نحو األعىل كما 

يقرتح بنعبد العايل. ألننا حني القراءة مطالبون بأن 
نفكر يف ما نقرأ، كما يجب علينا أن نستعني بذاكرتنا 

من القراءات واملعارف سعيا نحو فهم أو فهوم بصيغة 
الجمع. وما كان أمربتو إيكو يسميه “خزينا”، أو 

املوسوعة الشخصية لكل واحد منا، وهو يحدثنا عن 
“القراءة التعاضدية”، تلك التي تستطيع أن تستوعب 

من النص ما ال يقوله.
أي ما يضمره ويخفيه، ما يسمو ويرتفع عىل التجيّل 

املادي للحروف والكلمات والجمل. ولذلك علينا أن 
نرفع رؤوسنا حتى نراه. ما يخفيه النص تحديدا، 

وليس املؤلف، ألن الكاتب نفسه ال يمتلك معنى 
حقيقيا أو نهائيا للنص، بل يتعلق األمر بمعان ال 

نهائية يبدعها ويؤلفها القرّاء كلما رفعوا رؤوسهم. 
ويف هذا يرى بنعبد العايل، عرب صفحات هذا الكتاب 

الشيق، أنه و”ما أن ينرش النص حتى يغدو مثل جهاز 
يمكن لكل قارئ منا أن يستعمله حسب هواه ووفق 

الوسائل التي يتوفر عليها”.

القارئ الكاتب
بهذا املعنى يغدو القارئ كاتبا، وتغدو القراءة 

فعال خالقا يواصل بناء املعاني من خالل فعل 
القراءة وفتنة التأويل. نتذكر هنا تلميذ بورخيس 

ألبريتو مانغويل، هذا الساحر األرجنتيني الذي 
يحدثنا يف كتابه “تاريخ القراءة” عن التعليقات 
و”التطريزات” والحوايش التي نكتبها يف أوراق 
ومذكرات، أو تلك التي نذيل بها هوامش الكتب 

التي نقرأها. هنا، حيث يتحول القارئ إىل كاتب، 
وحني تصري القراءة كتابة.

أما عبدالسالم بنعبد العايل فيدعونا إىل أهمية 
التأمل يف ما نقرأ. ذلك أن فعل التأمل هو الذي يجعلنا 

نرفع رؤوسنا، واألمر نفسه بالنسبة إىل فعل التذكر. 
إذ كلما سألنا شخصا عن واقعة، وحاولنا أن نتذكرها 

نرفع رؤوسنا محاولني تذكر ما جرى. من هنا، يمكن 
أن نقرأ لوحة غالف هذا الكتاب الجديد لعبدالسالم 
بنعبد العايل وهي للفنان البلجيكي رينيه ماغريت، 

حيث تمثل أمامنا قارئة تحمل بني يديها كتابا، بينما 
تندهش من هول ما تقرأ، لربما كان املقروء غريبا من 

جهة، ولربما جعلها تتذكر شيئا قرأته من قبل. ومع 
ذلك سيأتي قارئ جديد ليبني معنى جديدا ما دام 

يمتلك ذاكرة أخرى ومكتبة أخرى وقدرة مغايرة يف فعل 

القراءات 
واختالق التآويل.

ومع ذلك، يعلم بنعبد العايل أن الفضل 
إنما يعود إىل النص الذي يمتلك كل املحفزات التي 
تحرضنا عىل الفهوم والتآويل. وهنا وجب أن نتذكر 

لوحة “قارئ دوستويفسكي” إليميل فيال حيث يرفع 
القارئ رأسه، لكنه يبدو، يف النهاية، منهارا أمام النص 

مستسلما له.
لكن هذا النص، مهما امتلك هذه السلطة أو السطوة 

عىل القارئ، سوى أنه ال يمتلك معنى أوليا، معنى 
سابقا عىل القراءة نفسها… وإال فإن هذا املعنى هو 

مجرد “أسطورة علمية” بلغة روالن بارت دائما. وهنا 
ال يعود الفضل إىل القارئ، فقط وهو يرفع رأسه، بل 

إىل النص الذي يجعل القارئ يرفع رأسه ويحثه عىل 
التأمل والتذكر وبناء معنى الكتاب من جديد.

حني القراءة مطالبون بأن يفكروا يف ما يقرأون، كما 
يجب عليهم أن يستعينوا بذاكرتهم من القراءات 

واملعارف
أما إذا لم يحرّك القارئ ساكنا فإنه ميت ال محالة 

عىل غرار حكاية “موت املؤلف”. أما إذا لقيا مرصعهما 
معا فقد انتهت الحكايتان معا، حكاية الكتابة وحكاية 

القراءة، وهما حكايتان ال تنفصالن. إذ ال كتاب ما لم 
يقرأ، وال قراءة دون كتاب. ذلك أن القراءة ليست اسما 

جامدا بل هي فعل خالق بعبارة فولفغانغ إيزر. وحيثما 
ال يكون القارئ متفاعال فإنه ال يكون حيا. لقد كتب 

موريس بالنشو ذات يوم “نكتب ألن الحياة وحدها ال 
تكفي”، والحكم نفسه ينطبق عىل القراءة، إذ “نقرأ، ألن 

الحياة وحدها ال تكفي”.
ويف األخري، فإن ما يجمع القارئ بالنص هو “القراءة 
الحية” بحسب مؤلف الكتاب. هذه “القراءة التي ال 

تحرتم النص وال تخضع له”. وهي ما تفتأ ترفع رأسها 
متوقفة… كما يقول فيلم إيطايل شهري. كل ذلك ليس 
إهماال للنص وإنما من فرط ما يكتسح عملية القراءة 

من أفكار، و”ما يخالجها من تنبيهات، وما يخطر بباله 
من ترابطات…”.

وهكذا، فإننا حني نفتح كتابا جديدا فإننا نعيد، يف 
الوقت نفسه، فتح الكتب التي قرأناها من قبل. فاألمر 

يتعلق بقراءات كثرية وبنزهات ورحالت بني الكتب 
وكأننا داخل مكتبتنا نبحث عن كتب معينة بني 

الرفوف، ونحن نرفع رؤوسنا كما يقول بنعبد العايل، 
يقينا صادقا منا أن ما نبحث عنه يوجد عميقا عميقا 

يف األعايل.

على القارئ أن يرفع رأسه بينما يقرأ
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النوم مع  كاتم صوت
عادة قبل ان تنام تعّدد كواتم الصوت 

التي زرعتها يف مرشق االرض ومغربها,
كي اختم معك كاتم صوتي عىل لساني.

تلغم جسدي بغضب ال افهمه
والغم جسدك بصمت ال تفهمه 

قطبان متعاكسان.
ترشح يل »يف مجالنا كل مفروض ملكنا

مثبت  بإرصاري عىل نتيجة حبك » 
اسالك َ: هل احتفظت بكواتمك؟

تقول :« كلها  كلها  وهي ترصخ كل ليلة يف راحة يدي.”
وراسَك: ..هل يصمت ؟وقلبك. هل ينام..؟

تقول :«راسك ِ واحة وقلبك ِ منام
لذلك انا هنا “

اقول : لهذا اشم رائحة البارود  
انها رائحة النوم مع العدو.

لكنُت كاليفورنيا
لو اصبحت ما اتمنى

لكنُت كاليفورنيا 
الستقبلُت ضحكتك االوىل

ولكنت شاهدة كتومة ألحزانك
التي تكبتها اال ما تيرس من الغفلة

او ما مررها رصاخك يف كابوس. 
لكنت ُكما شوارع ساندياغو التي لم تخنك يوما 

وانت تقطعها عبثا و تضغط عليها حنقا
او هاربا منهم او منك . 
لكنُت امواج كاليفورنيا

وبللت نواتك خلية بعد خلية
ثم جرفتك كلؤلؤة ثقيلة نحو قراري.

لو اصبحت ما اتمنى
لكنت كاليفورنيا بالتأكيد

فأغري تفاصيل جسدي
*Golden Gate Bridge*اىل

الكون مزارا اصيال 
بينك وبني محيطي غري الهادي. 

لو كنت كاليفورنيا 
لعرفُت رس سؤالك الجاد )و انت الوسيم(

ان كنت احب مالمحك،
اقول اراك جميال. فتبتسم حواسك. 

لكنني لست كاليفورنيا
بل انا املنزوية دائما 
يف ملحقات االمكنة، 

ويف صالة نهاية موسم الصيف فارغة القلب 
اال من بقايا قبلة يف مقطع قصري. 

خارجة املناخ املالئم لبدايات الهطول.

 بني يف مايو 1937،هو جرس معلق Golden Gate Bridgeجرس البوابة الذهبية
 يعرب مضيق غولدن غيت
 الكاليفورني والذي يشكل نقطة التقاء بني خليج سان فرانسيسكو واملحيط
 الهادي ويحظى الجرس بمكانة مهمة يف الثقافة الشعبية األمريكية، وقد ظهر يف
 عّدة أعمال فنَيّة وأدبَيّة

3-عشت حياة محظوظة
دائما كنت انجو 

حني قصف الجبل وكنا هناك وجدنا خندقا
تحولت ُمع اخواتي اىل امريات نائمات .

عندما فاضت املوجة الفاصلة  بني املوت والحياة
وجدنا حبال ..ربما تركه عدو سهوا/

الم اقل لكم انني محظوظة ؟
حتى حني تركني الحبيب 

تكرست مرايا روحي
كي ال ارى وجهي حزينا 

تحولت عيني لبحرية 
كي استوعب االنكسارات 

وتغرقون يف زرقتي .

الحياُة تعمُل بحسب مزاجي
كأنني أملك زر اتجاهات الريح

لكنك ترُصُّ عىل تعليمي اتجاهات الطرق 
أكرر: »الحياة تعمل بحسب مزاجي”.

ولديَّ ازراُر الغيوم كلها 
تضعني يف الرشفة، تتفحص عالماتي نحو الغرب

من فضاء يواجه جداراً وسماًء.
أعلق »إنها مجرُد سماٍء وجداٍر يمكننا القفز عليه بسهولة،

لذا دعنا نعمل اآلن عىل خمولنا ونعدد خطوط الغباء
يف بقايا من خرسونا، وهم يفكرون أنهم طرحونا،

ولندقق جيدا يف ثقتنا املذبوحة يف واٍد غري ذي زرع،
والرسير كما ترى يف حالة سكر من أجسادنا 

تذكرني »لقد فقدُت االتجاهات يف صوتك، الذي هو منارة بيتي. 
تحديقك يف وجهي ضوئها .لكن ماذا لو وقعت يف النوم “.

أقول: »املنارة تجنب النعاس أو فشل االنتظار”

6- كورقة لشجرة سنديان 
يف الشوارع الفارغة لديربورن*

اسقط مثل ورقة لشجرة سنديان
كطفلة ال رشيك لها 

غري ريح باردة لثلج شباط 
تاخذني لكل االتجاهات 

تطريني خفيفة حينا ..تدحرجني تحت سيارات فارهة 
تقذفني عىل البيوت الساكنة 

لعوائل تشاهد فلما كوميديا
او تجتمع بمرح عىل املائدة.

ال هدف يل كورقة تسقط سوى الهاوية 
تتآكل اطرايف من تنقيل بني االتجاهات 

واتفتت ..
بعيض يستقر يف ركن ملحل كنافة* 

وبعيض االخر يف محل )دوالر تريي (*
وجزأ مني تحرقه سيجارة رماها مدمن بإهمال 

اما نصيل فتعلق يف مزراب مدينة ميتة 
لرؤوس كأنها لم تغادر مواقعها ابدا .

________ _______
مدينة يف والية مشيغان األمريكية تعترب املدينة التي تجتمع فيها اكرب جالية من 

الرشق االوسط..
محل يف امريكا لبيع مواد منزلية بسيطة باسعار منخفظة : دوالر تريي

7-ا تجرح يدك التي مددتها
تتكرس املرايا 

عندما تراهن بنفسك من اجل اطار المع
املرايا لسن سوى زجاج من تراب مصهور.

لذلك حني تتكرس ال تمد يدك اكرث 
هي رغبة املرآة لتعود للرتاب 

حني تتكرس ال تظن ان وجهك هو البشع
بل الن اقىص مراحل تكوين الزجاج هو التربيد

فال تجرح يديك
وال تنىس ابدا ان صورتك يف املراة معكوسة.

فلملم بلورات قلبك واحفظها 
فلطاملا كانت تؤكد عىل تنسيق الوانك

وتعديل رغباتك 
وغامرت يف الترصيح بعيوبهم

احفظها يف قلبك 
كي ال تمد يدا ثانية.

8-هذه االبخرة
انها ليست الضباب فجر املحيط 

وال من نريان غابات كاليفورنيا 
انها زفرات لحرسة يف صقيع املشاعر فجأة.

هذه االبخرة 
انها زوبعة كلمات مذبوحة تتخبط يف تراب بال هدف

وهي تعرف بانها قريبا ستسقط حرفا بعد حرف يف االتجاهات .
انها ليست لعود البخور صباح عرس 

انها اصابعي العرش تحرتق لظالم راسك.
هذه االبخرة لندى البحر* اغليه بمالمحي 

علني امسح تورم العشق يف حنجرتي كل عام.
هذه االبخرة من حرارة الدموع التي تتبعني كنهر خالد.

من ارواحي السبعة التي تحرتق يف جهنم الرساب.
هذه االبخرة شبحك انت 

وانا حني التسامي* .
 -

_______________
 ندى البحر - او الروز ماري نبات يغىل ثم يستنشق بخاره ملعالجة تورم والتهابات
 الحلق والبلعوم والرئة
 التسامي :عملية عن طريقها يتم تحويل املادة الصلبة إىل غاز مبارشة دون املرور
. بمرحلة السائل

مثل طفل غير خالق
كل صباح يقصفني غيابك ، يحفر هاالت سوداء حول القلب .
أطفئ أضواء لوعتي كي ال أدل الشامتني. ألجأ لخنادق الروح 

أتعرث بقناديل قديمة مصدوعة فاُجَرح أكرث.
الصمت رصاصات. الشظايا تحت قدمي،

وأنت يف رايس وطابورك الخامس يف الخارصة ، 
كيف أحرر جسدي منك؟ 

استخدمت كل العواطف املحظورة عن امرأة عرصية 
مثال أن اردد كثريا »أموت عليك”

وان ال ارصد األنواء الجوية حولك
كي يطري قلبي إليك دون إشارات تحذير . . 

كأم تقلق بخفية وخيبة عىل عشاء ابنها العاق .
فأنت ال تطبخ إال انتظاري  .

علّني أمل من تفاصيلك ومن غيبوبتي خارج نفيس 
كما يمل كاتب مزاجي من كل كتبه 

لكنني كطفل غري خالق 
يرص عىل سماع قصة واحدة من جدته

وكل ليلة قبل أن تصل النهاية ينام.

شكرا ألنك لستَ في حياتي 
اىل كل الغرباء الذين صادفتهم يف عيد الشكر- -شكرا ألنكم يف حياتي 

شكرا ألنك َ لسَت يف حياتي 
عيني التي كانت تغيل من بردك

تجتمع االن فيها رياح شهر كانون. 
شفتي التي كانت تطبق عىل طرفها يف اقىص زوايا االنتظار 

ترعى االن قطيع ابتسامات عىل جبال الكاهون. *
شكرا ألنك خارج حياتي 

حياتي انا تحبني هي اكرث منك
واكرث مني حني كنت احبك كثريا 

كنت: فعل غباء والفاعل ضمري ميت. 
شكرا لكل الغرباء الذين صادفوني اليوم

الرجل املسن وهو يطلب من حفيده ان يهنئني بعيد الشكر 
املرشد الذي هتف بي “آيتها الجميلة ال وقت للحزن” 

ساعي الربيد الذي مازحني« ال  بريد لك اليوم هناك قلوب كثرية 
يف طريقها اليك”

جارتي التي جلبت الحلوى التي احبها 
املصور الغريب الذي فاجأني يف حديقة عامة وهو يقول 

»الشمس تليق بروحك
شكرا ألنكم ازلتم يتمي كم انا لست وحيدة..

___________
* الكاهون مدينة يف ساندياغو تحيطها الجبال تكون باردة يف شهر كانون 

الآللئ المتدحرجة
حني تبدا آللئ قلبك بالتدحرج

اغلق الصدفة , وارمها نحو الشمس.
فال عزاء لصدفه ثكىل 

بجرح ابدي يف لجة مالحه.
الدفء الذي تعطشه اعرتاف بألم طري

الضوء ضماده.

اللوحتان املرفقتان للنصوي للفنانة التشكيلية السعودية غادة 
محمدي *

كواللة نوري- شاعرة- كاتبة قصص- واعالمية - كاتبة 
مقاالت صحفية    

 من العراق – تعيش االن يف مشيغان –ديربورن 
*الشهادات العلمية : شهادة الدكتوراه يف الرتجمة االنكليزية 

كلغة ثانية  يف االعالم 
* ماجستري يف مقارنة سيكولوجية رؤية الشعر االمريكي 

الحديث والشعر العراقي حول الحرب العراقية .
*شهادة بكلوريوس ترجمة لغة انكليزية 2001 

*تحمل دبلوم لغة  وادب رويس 
حصلت عىل عضوية مجلس جائزة هومريوس للشعر والفن 

االوربي يف بروكسل نهاية عام 2016 وهي اول أمراءه من 
العالم العربي تحصل عىل هذا التكريم .

نالت الجائزة االوىل عن احسن كتاب لعام 2011 عن 
ترجمتها لجياة وقصائد  الشاعر الرويس فالديمري 

فيسوتسكي اىل اللغة العربية والكردية 
*مثلت العراق يف عدة مؤتمرات ومهرجانات ثقافية دولية 

وعربية  ويف التبادل الحضاري بني االمم مثل :امريكا 
–،املانيا –فرنسا  ،هولندا،بولندا – تركيا – اوكرانيا -سوريا- 

الكويت- اليمن - مرص- لبنان – دبي - االردن
ا*لكتب املطبوعة : خمس مجاميع شعرية   ومجموعة 

قصصة وترجمات وكتب تعليمية 
-1لحظة ينام الدولفني 1999- يف اسبانيا مدريد 

-2لن يخصِك هذا الضجيج 2001- –بغداد 
-3تقاويم الوحشة – بريوت 2005

-4حطب 2010  - العراق -اربيل
-5 قبعات مكسورة –العراق-كركوك 2016

-6 مجموعة قصصية – اكاذيب برتقالية –كركوك 2016
-7االنكليزية كلغة ثانية للمبتدئ يف الصحافة 2011

-8  كتاب ترجمة سرية وقصائد الشاعر الرويس فالديمري 
فيسوتكيس من الروسية للعربية -2011

-9  كتاب ترجمة سرية وقصائد الشاعر الرويس فالديمري 
فيسوتكيس من الروسية للكردية  -2012 

-10 ترجمة قصص من الكردية لإلنكليزية 2012
-11 ترجم الشاعر برهان احمد  مجموعة مميزة من 

قصائدها اىل الكردية  وطبعت يف كتاب  عام 2017 
تحت الطبع مجموعة مقاالت )السمع والبرص والفؤاد(

وروايتها االوىل فيد االنجاز 
عملت يف الصحافة املكتوبة واملرئية والسمعية ويف التدريس 

والرتجمة االدبية 
تعترب اعمالها االدبية  من االعمال البارزة يف الشعر العراقي 

والعربي  الحديث ولها بصمتها الواضحة كاسم شعري 
وادبي حيث ضمت الكتب الصادرة عن الشعر العراقي او 
العربي الحديث باللغات االخرى قصائدها وسريتها مثل 

:االنكليزية والفرنسية واالملانية واالسبانية وااليطالية 
والصينية واليونانية ،وترجمت للفارسية والرتكمانية ونرشت 

يف دوريات بتلك اللغات .

    Provision نصوص

قصائد
كواللة نوري

خاصة ملجلة العربي االمريكي اليوم
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CINEMA سينما

إدمان الكوميكس، ليس مجرد عنوان، بل هو توصيف 
لظاهرة سينمائية ما انفكت تتطور وتتحول إىل نظام 

إنتاجي سينمائي ضخم يف تاريخ السينما األمريكية، وهذه 
السلسلة اعتمدت أسلوب التتمات بحيث يحمل كل فيلم 

من أفالم السلسلة ما كان قد انتهى إليه الفيلم الذي سبقه، 
وبكل ما يحمله ذلك من جذب لجمهور املشاهدين باتجاه 

متابعة ما طرأ عىل الشخصيات من تطّور، األمر الذي خلق 
ولعا من نوع فريد لدى جمهور عريض يف أنحاء العالم ما 

انفك ينتظر بشغف إنتاج نسخ جديدة من تلك السالسل.
تعود سلسلة الكوميكس من جديد وبقوة من خالل سلسلة 

مارفيل األمريكية ذائعة الصيت، والتي تكرس األبطال 
الخارقني يف الغالب، وها نحن أمام آخر أفالم هذه السلسلة 

من خالل فيلم “املنتقمون: نهاية اللعبة” للمخرجني 
األخوين أنطوني وجوي روسو.

هذا الفيلم يشكل امتدادا للسلسلة التي بدأت يف العام 
2012، وحملت عنوان “املنتقمون”، ثم فيلم “املنتقمون يف 

عرص الرتون” )2015(، ثم فيلم “املنتقمون: الحرب التي ال 
تنتهي” )2018(، والحاصل أننا أمام أكرث من عرشين فيلما 

هي امتدادات لهذه السلسلة بما فيها “الرجل الحديدي” 
و”كابنت أمريكا” و”حراس املجرة” و”الدكتور سرتينج” 

وغريها.
ويقدم هذا الفيلم سلسلة ال تكاد تنتهي من الرصاعات 

التي محورها شخصية تانوس الذي تم ابتكاره يف سلسلة 
الكوميكس قبل عدة عقود من اآلن، وظهر يف أفالم أخرى 

من السلسلة عىل أنه قوة الرش، ومنها سلسلة “الرجل 
الحديدي” و”املنتقمون”، ويف هذا الفيلم يستخدم ما يعرف 

باألحجار الالنهائية لغرض اإلجهاز عىل الكوكب األريض 
ما يستدعي عودة املنتقمني من املجرة، وهم ثلة من 

األبطال الخارقني الجاهزين 
للمواجهة.

وتبدو املواجهة 
حتمية، وهنا 

يتم تجاوز حاجز 
الزمن والعبور عرب 

األماكن يف إطار 
املواجهة، وصوال 

إىل سنوات الحقة 
عندما يقود املهمة 

كابنت أمريكا، 
ستيف روجرز، 
)املمثل كريس 

إيفانز(.
ويف مقابل 

شخصية توني ستارك )املمثل روبرت دوني( وناتاشا 
رومانوف )املمثلة سكارليت جوهانسن(، فرحلة الفيلم 

املشوقة تقوم عىل فكرة إمكانية انتقال مجموعة املنتقمني 
عرب الزمن، وخاصة سكوت النج )املمثل بول رود( القادر 
عىل اجتياز الزمن املمتد لعدة سنوات يف ساعات ودقائق.

وهنا يحض توني ستارك مساعدا للمجموعة بغرض 
استعادة األحجار من املايض والحد من تأثري العدو 

تانوس، والفكرة برمتها تقوم عىل استخدام قدرات الكم 
يف اجتياز املسافات واجتياز حاجز الزمن، لتختتم 

األحداث يف الحارض بينما تغوص شخصيات أخرى يف 
املايض السحيق، مثل شخصية ستيف روجرز الذي يعد 

األحجار الخالدة بينما هو يمكث يف املايض.
وبالطبع يرافق ذلك، تعقيد وحبكات ومسارات رسدية 

مركبة تتيح يف واقع األمر إمكانية البناء عليها يف 
معالجات الحقة، إذ لن تتوفر إجابات قاطعة عن الكثري 
من األحداث ومسبباتها، املهم أنه مسار حافل بالدراما 

ونزعة املغامرة واالنتقال بناء عىل فكرة البحث عن 
األحجار الثمينة التي شكلت إحدى الثيمات األساسية 

يف الرصاع.
وال نلبث أن ننتقل من خالل مسار األحداث إىل العام 2012 

تحديدا، حيث يسافر املنتقمون إىل مقر للسحرة بغرض 
اسرتجاع الحجر الثمني وسط سلسلة من املغامرات التي 
يتم من خاللها استخدام ما يعرف بجسيمات بيم لغرض 

السفر عرب الزمن مجددا واالستيالء عىل حجر 
يعود زمنه إىل عقود خلت.

لن تهدأ الرحلة ومساحة املغامرة مع تكاثر 
الشخصيات وتحّول موضوع الحجر 
إىل ثيمة 

أساسية يف األحداث بكل ما تنطوي عليه من رمزية، إاّل أن 
األساس هو منح الشخصيات قدرات خارقة شكلت محورا 

أساسيا، كما هي أفالم السلسلة يف توظيف الحركة وحلول 
الغرافيك واإلضاءة والتصوير واللون لغرض منح مساحة 

إقناع كافية لدى املشاهد وهو يخوض يف تلك الدراما.
مقومات الفيلم التجاري الناجح ال شك أنها توفرت وبقوة 

يف هذا اإلصدار من هذه السلسلة، لكن تحشيد نجوم 
أفالم سابقني، ربما، كان مفتاحا مهما ملا أصابه من نجاح، 
والسيما من خالل العودة إىل فيلم “الرجل النملة” وأفالم 

أخرى من سلسلة “املنتقمون”، وبذلك أنعشت ذهن 
املشاهد وربطته باألحداث املتصاعدة الجديدة. يضاف إىل 

ذلك أن أحداث الفيلم بنيت عىل ما توصلنا إليه يف الفيلم 
السابق له “املنتقمون: الحرب الالنهائية”، إذ أجاب الفيلم 

عىل الكثري مما كان يشغل املشاهدين، والسيما من خالل 
شخصية تانوس الذي شكل تحديا ملفتا للنظر 

وتمت بلورة األحداث لالنتصار عليه، وربما كان 
هو أحد عنارص التشويق التي حفل بها الفيلم.
ويلفت النظر عبور الفيلم حاجز البليون دوالر 

من اإليرادات خالل أيام معدودات من عرضه، 
إذ ال يزال يحصد املزيد خالل هذه األيام، 

السيما وأنه يعرض اآلن يف الصاالت من 
حول العالم.

نقديا قوبل الفيلم باهتمام ملحوظ، إذ 
توفرت يف الفيلم حبكة درامية متقنة وفرت 

للمشاهد ما يرغب فيه من شخصيات 
وأحداث، فضال عن تحشيد نجوم من 

األفالم السابقة، كما أنه صنع تركيبا 
زمانيا ومكانيا مدهشا شكل إضافة نوعية 

للسلسلة.

أبطال بقدرات خارقة يطاردون عدوا كونيا في »المنتقمون«: 

»نهاية اللعبة«

Review: What “Avengers:
Endgame” Could 
Have Been
By Richard Brody

The empty churnings of last year’s “Avengers: Infinity War” 
ended on an impressive, if tentative, note of loss: a batch 
of beloved characters was reduced to ashes, murdered 
by Thanos (Josh Brolin), who, enabled by his possession 
of the six Infinity Stones, also killed half of all other living 
beings. The sense of grief, though, felt brazenly manipu-
lative; given that the reversibility of time was planted as a 
plot element in the film, it was a foregone conclusion that 
these heroes would somehow be coming back in the next 
“Avengers” installment. As it turns out, the effort to bring 
them back is the story of “Avengers: Endgame,” the last 
film in the series.
The new movie (directed by Anthony and Joe Russo, as 
was its predecessor) prolongs the melancholy mood with 
which “Infinity War” ended. Despite its surges of superhe-
roics and numbingly vague and grandiose battle scenes, 
“Endgame” is primarily in the elegiac mode—even if its 
principal strain of mourning is reserved not for the fate 
of individual characters but for the Avengers cycle itself. 
From the start, “Endgame” links to the previous film with 
a series of deaths and near-deaths, a new mourning and 
a narrow escape, and finds a group of surviving Avengers, 
twenty-three days after Thanos’s massacre, preparing a 
new mission. But Tony Stark (Robert Downey, Jr.), a.k.a., 
Iron Man, who is still grieving the death of Peter Parker in 
the previous film, erupts with Homeric wrath at his com-
panions, especially at Steve Rogers (Chris Evans), a.k.a., 
Captain America. Tony wants no part of the mission—or of 
the Avengers.
The action then leaps five years ahead, when the survivors 
of Thanos’s campaign inhabit cities in ruins. But the re-
maining Avengers have yet another plan, this one suggest-
ed by Scott Lang 
(Paul Rudd), a.k.a. 
Ant-Man, to send 
the entire group 
back in time to 
recover Thanos’s 
stones and undo 
his murders. (It’s 
inspired by Scott’s 
time-warping 
journey, in infin-
itesimal form, 
to the so-called 
quantum realm, 
in “Ant-Man 
and the Wasp.”) The science on hand isn’t good enough, 
though, and they need the help of the visionary inventor 
Tony, who at first turns them down again. He’s living in a 
quiet country house with Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) 
and their young daughter, appreciating what he considers 
his “second chance.” But Tony’s sense of guilt at the 
death of Peter Parker spurs him back into action, sparks 
his reconciliation with his cohorts, and gives rise to the 
time-travel adventures at the core of the drama.
The combination of superheroic battle, sentimental 
reunions, and time travel suggests, oddly, the classic genre 
of metaphysical military romance (“A Guy Named Joe,” 
for instance, which was remade by Steven Spielberg as 
“Always”). The pointed emotionalism in this premise—the 
return to the past, the redemption of failures, the repair-
ing of old bonds and the forging of new ones—suggests 
that a resonant film might have emerged from “Endgame.” 
Some scenes have a strong melodramatic authority, and 
there are a few situations that induce an inspired aura of 
the uncanny. But these moments get lost in the movie’s 
stiflingly rigid yet bloated three-hour span. The Russos 
have peculiarly little sense of visual pleasure, little sense of 
beauty, little sense of metaphor, little aptitude for texture 
or composition; their spectacular conceit is purely one of 
scale, which is why their finest moments are quiet and 
dramatic ones. (For instance, there’s nothing here to rival 
the phantasmagoria of “Ant-Man” or “Doctor Strange,” let 
alone the thrilling political symbolism of “Black Panther.”)

To read the rest of the article go to: www.newyorker.com
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CINEMA سينما

سعد القرش
ما يظهر من قصص الشتات العائيل أقل بكثري مما يخفى، وكل قصة من هذا الكثري هي خبيئة 

ثرية تبوح بأرسارها إىل من يعرف قيمة كنوزها.
لقاء قصة الشتات مع الباحث أو الفنان أعمق من مجرد عثور عىل يشء والفرح باكتشافه؛ ففي 

اللقاء تتفاعل أرواح عرب شفرة خاصة، نداء خفي، رهان عىل رّد الروح إىل القصة املفقودة، عىل 
مهل حتى تستوي وتسرتد عافيتها باكتمال الصورة. هذا اللقاء يحمل وعدا بتخليد الطرفني، 

ورائده الشاعر األسطوري هومريوس بملحمة أعاد فيها امللك أوديسيوس إىل زوجته بينيلوبي 
وبلده إيثاكا، بعد عرش سنوات عىل حرب طروادة.

وسينمائيا أنجز املخرج العراقي سمري فيلم “األوديسا العراقية” عام 2014، ومزج الشخيص 
بالعائيل بالوطني، فروى جانبا من تاريخ العراق، منذ عام 1958، وكيف فّجرت الثورة 

واالنقالبات واالنقالبات املضادة طمأنينة العائلة، فاضطرت إىل التماس األمن يف املهجر، ثم 
انشطرت شظايا يف املنايف، من دون التخيل عن حلم بالعودة، ولو يف اجتماع عائيل ينجح يف 
تحقيقه املخرج، بعد أن يسافر املئات من الساعات ملقابلة أفراد العائلة يف روسيا والواليات 

املتحدة وفرنسا وبريطانيا ونيوزيلندا، إلنجاز فيلمه، ويجمعهم يف بيته السويرسي؛ 
فيشاهدون تفاصيل “األوديسا العراقية”، ويستعيدون أنفسهم يف مشهد بليغ ومؤثر اختاره 

نهاية للفيلم.
هذا الشغف أصاب املخرجة املرصية أمل رمسيس، وأثمر فيلم “تأتون من بعيد”، حصاد 

عرش سنوات من البحث والسفر بني ثالث قارات، انطالقا من سطور قرأتها يف مقالة، وقادتها 
إىل التورّط يف تفاصيل أوديسا فلسطينية بطلها فلسطيني حالم هو نجاتي صدقي 

)1905ـ1979(، أحد آباء الحركة الشيوعية يف العالم العربي، وقد دفعه إيمانه بالحرية إىل 
االنخراط يف معارك لنرصة إخوته يف اإلنسانية، فاختار جانب الجمهوريني ضد الجرنال 

فرانكو يف الحرب األهلية اإلسبانية، وكلفته األممية الشيوعية “الكومنرتن”، عام 1933، بإصدار 

صحيفة موجهة إىل العالم العربي من باريس، وتحرير النرشات الهادفة إىل توعية الجنود 
املغاربة املنخرطني يف صفوف فرانكو، وحثّهم عىل االنضمام إىل الجمهوريني، وكان يوقّع 

تلك النرشات باسم “مصطفى بن جال” لرنينه املغربي. واستمرت صحيفة “الرشق 
العربي” حتى عطلها رئيس الحكومة الفرنسية يف منتصف عام 1936.

حياة نجاتي صدقي حافلة بأنشطة صحافية وثقافية وسياسية، ومن ثمارها أيضا 
ثالثة أبناء )دولت وسعيد وهند(، لم تجمعهم إقامة يف بلد، كل منهم يعيش يف دولة 

ويتحدث لغة مختلفة، فلم تغادر دولت روسيا ولم تتكلم إال الروسية، ويقيم سعيد يف 
الربازيل وهند يف اليونان، واالثنان يتحدثان اإلنكليزية والعامية اللبنانية. وبني دولت 

وأخويها فارق كبري يف السن يزيد عىل ربع القرن، والثالثة من أم أوكرانية يهودية 
أحبها األب وآمنت بقضيته.

عاش نجاتي صدقي مالحقا بالحروب والتهجري واملنايف، فما كاد يستقر يف بريوت 
حتى اشتعلت نريان الحرب األهلية، وقبل ذلك شغلته الحرب األهلية اإلسبانية عن 

ابنته دولت، فعاشت طفولتها يف ملجأ بموسكو، وتفهم أحيانا “العربية الحمراء”، 
يف وصفها للهجة الفلسطينية، وتتمنى أن يكون مستقر رفاتها يف القدس.

وتوفيت دولت قبل االنتهاء من إنتاج الفيلم، وربما تحقق لها حفيدتها أمنيتها بأن 
يضم القدس رفاتها، كما قالت أمل رمسيس، يف ندوة عقب عرض الفيلم يف الدورة 

الحادية والعرشين ملهرجان اإلسماعيلية الدويل لألفالم التسجيلية والقصرية )10 
ـ 16 أبريل 2019(. وفاز الفيلم بجائزتي الفيربييس واالتحاد األفريقي.

استلهمت املخرجة عنوان الفيلم من قصيدة “تأتون من بعيد” للشاعر رافائيل 
ألبريتي، وانتهت إىل نص ملحمي يتقدم فيه اإلنساني عىل السيايس الذي أتى 

خلفية للدراما، ووظفته يف اللقطات األرشيفية بما يضيف إىل شاعرية الفيلم.

 ايليج نون 
 لقد سحرت قّصة عالء الدين ومصباحه السحري 

جيالً بكامله، فخفق قلب املشاهدين عىل وقع 
األحداث املتسارعة وأنغام املوسيقى التصويرّية 

الساحرة A whole new world، وذرفوا الدموع حني 
قابل عالء الدين األمرية ياسمني واصطحبها عىل 

البساط السحري.
واليوم بعد مرور نحو 27 عاماً عىل إصدار الفيلم 

الكرتوني األصيل لرشكة “ديزني” ينتظر عّشاق 
فيلم “عالء الدين” بفارغ الصرب النسخَة الحّية منه، 

خاصّة وأن العمل الجديد ُيعترب من أضخم اإلنتاجات 
السينمائّية العاملّية لعام 2019 وهو يحمل توقيع أبرز 

صنّاع هوليوود، منهم املخرج غاي رييش ونخبة من 
النجوم عىل غرار ويل سميث، الذي يلعب دور الجنّي 

ونعومي سكوت بدور ياسمني.

نكهة مشرقّية
منذ نرشه عىل قناة ديزني الرسمّية عىل يوتيوب، 

حقّق الفيديو اإلعالني الجديد لفيلم “عالء الدين” 
أكرث من مليوني مشاهدٍة، خالل أقّل من يوٍم واحٍد، 

وهو أمر يشري بوضوح إىل حماسة املشاهدين من 
حول العالم ملشاهدة مقتطفاٍت من فيلمهم املفّضل، 

صت له  والذي أُعيد تصويره بتقنياٍت هائلة وُخصِّ
ميزانيٌة ضخمة.

وتكتسب النسخة الحديثة من فيلم عالء الدين 
طابعاً رشقياً بامتياز، بعدما تقّرر تصوير أحداثه يف 

العقبة يف األردن، واالستعانة باملّمثل املرصي-الكندي 
مينا مسعود، لتأدية دور البطولة من خالل تجسيد 

شخصّية “عالء الدين”.
ومنذ عدة ايام، وّجه “مسعود” رسالًة للجمهور 

املرصي، جاء فيها: “يا أهل مرص أهالً، أنا متحّمس 
جداً إنكو تشوفوا فيلم عالء الدين من إنتاج رشكة 

ديزني”
وتابع يف الرسالة التي وردت عرب صفحته الرسمّية: 

“أنا فخور إني أكون جزء من الفيلم دا وأتمنى إنكو 
تحّبوه عىل قّد ما أنا حبيتو واتبسط وأنا بصّوره...

تحيا مرص تحيا مرص تحيا مرص”، وقد نال الفيديو 
إعجاب ماليني العرب، وحظي بتعليقاٍت كثرية أشادت 

بدوره وتمنّت له املزيد من النجاح يف عالم هوليوود.
وبدورها فاجأت النجمة اللبنانّية “هبة طوجي” 

جمهورها بوضع صوتها يف الدبلجة الفرنسّية 

لشخصية األمرية  “ياسمني”، مع تقديم بعض 
األغاني األخرى خالل الفيلم، مع العلم أن “طوجي” 

سبق وأن جّسدت شخصية “إزمريالدا” وهي قّصة من 
تأليف الكاتب الشهري فيكتور هوغو، والتي تتحّدث 

عن فتاٍة غجريٍة تدافع برشاسة عن مبادئها، رغم أنها 
مكسورٌة من الداخل كونها وقعت ضحية املجتمع 

الذكوري غري املنصف خالل فرتة الثمانينيات.

تعزيز اإلسالموفوبيا؟
بالعودة إىل فيلم “عالء الدين” فقد تّم اقتباس 

األحداث عن القّصة الواردة يف حكايات “ألف ليلة 
وليلة”، والتي تدور يف املدينة الخيالّية “أغربا”، 

املستوحاة من األماكن والثقافات املوجودة يف الرشق 
األوسط والهند.

ويتناول الفيلم قّصة “طفل الشوارع” الذي يجوب 
الطرقات برفقة صديقه القرد “آبو”، فتجمعه الصدفة 
باألمرية ياسمني ويقع يف غرامها، لكنه ُيزجُّ يف السجن 

بعد تعرّضه ملؤامرٍة لحكم األرض من تخطيط 
“جعفر”، مستشار السلطان، فتتسارع األحداث 

وينترص الحّب يف نهاية املطاف، بمساعدة املصباح 
السحري الذي يحقّق األمنيات.

وبالرغم من الجمهور الراغب يف معرفة ما تخفيه 
النسخة الحديثة من الفيلم من مفاجآٍت، وعّما إذا 

كان سيحقّق النجاح ذاته الذي حقّقه الفيلم األصيل، 
فإن النسخة الحّية من فيلم “عالء الدين” لم تسلم 

من االنتقادات الالذعة.
فقد انتقد مجلس العالقات األمريكّية-اإلسالمّية 

)CAIR( النسخَة الجديدة من فيلم “عالء الدين”، 
معترباً أن إطالق الفيلم خالل عهد الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب يعزّز الصور النمطّية للمسلمني.
وتعليقاً عىل هذا املوضوع، قال “نهاد عوض”، املدير 

التنفيذي ملجلس العالقات األمريكّية-اإلسالمّية: 
“أسطورة عالء الدين متجّذرة يف العنرصّية 

واالسترشاق واإلسالموفوبيا”، مضيفاً أن إطالق 
الفيلم خالل عهد ترامب الذي يتّسم بالعداء املتزايد 
ضّد املسلمني واملهاجرين ال يؤّدي سوى إىل تكريس 

الصور النمطّية وتهميش مجتمعات األقلّيات: “ 
اإلطار العام، النربة وتطّور الشخصية يف قّصة عالء 
الدين، كلّها أمور ال تزال ترّوج للقوالب النمطّية، ما 

يؤدي إىل إدامة األفكار والصور املعادية لإلسالم”.
ويحثُّ “عوض” الجمهور ونقّاد السينما عىل 

“التدقيق وإمعان النظر يف اإلنتاج الجديد لعالء 
الدين، يف ضوء سياقه التاريخي وبيئة اليوم الساّمة 

لجميع أطياف األقلّيات”، عىل حّد قوله.
وبالرغم من أن املمثل املرصي “مينا مسعود” سبق 
وأن أكّد لصحيفة “ذو ناشونال” يف وقٍت سابٍق من 

هذا الشهر، أن مسألة التنّوع يف األعراق ال تطاله 
لوحده يف الفيلم،  بل تطال غريه من املشاركني يف 
العمل، وهو أمٌر مهمٌّ عىل حّد تأكيده، كون الفيلم 

يأخذ بعني االعتبار جميع الفئات يف املجتمع، فإن 
املجلس األمريكي-اإلسالمي اعترب أن فيلم عالء 

الدين يحاكي تجربة الرشق األوسط و”يصّور العرَب 
واملسلمني وكأنهم بربريني وغري متحّضين”.

فيلم “عالء الدين” بنسخته الحديثة: ُمطّعٌم 
بنكهٍة مشرقّية وُمّتهٌم بتعزيز اإلسالموفوبيا

أوديسا فلسطينية لمخرجة مصرية
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    Theater  مسرح

باريس - أبوبكر العيادي - الروماني أوجني 
يونسكو )1909 - 1994( هو ثالث ثالثة، إىل 
جانب األيرلندي صامويل بيكيت )1906 - 

1989( والرويس أرتري أداموف )1908 - 1970(، 
كان لهم دور كبري يف إرساء دعائم مرسح طليعي 

يقطع مع السائد منذ مطلع خمسينات القرن 
املايض.

ويلتقي هذا الثالوث يف كون أعضائه غرباء عن 
فرنسا، قدموا إليها واستوطنوا لغتها، وأبدعوا 

أعماال تُعّد اليوم من كالسيكيات املرسح العبثي 
أو الالمعقول، كذا “يف انتظار غودو” لبيكيت، 

و”املحاكاة الساخرة” ألداموف، و”املغنية 
الصلعاء” ليونسكو، ومثلها “الكرايّس” التي 

واصل فيها يونسكو نقد الواقع بأسلوب مغاير، 
يتميز بما أسماه النقاد الكوميديا الرتاجيدية.

“الكرايّس” ترسد قصة عجوزين يستعدان 
الستقبال ضيوف، لتبليغهم رسالة، فيكدسان 
الكرايّس تباعا، دون أن يظهر من الضيوف من 

سيجلس عليها، يبدو اإلطار الذي هّيأه الديكور 
واقعيا، فهل نحن يف دار للمسنني، أو يف شقة 
وسط مساكن شعبية، أو أمام خشبة مرسح؟

املفارقة أن تلك األشياء القديمة امللموسة، 
كاملصباح والّصوان والكرايّس هي التي 

تنفتح هنا عىل جّو شاعرّي، ذلك أن ابتعاد 
السينوغرافيا عن تجريدية ميتافزيقية سمح 
بربوز صوتني يطفحان بالحنان، فالعجوزان ال 

ينفكان يتبادالن العبارات اللطيفة التي تدل 
عىل عرشة لم تفقد أوارصها املتينة برغم طول 

السنني.
يفد املدعوون الواحد تلو اآلخر، 
تجسد حضورهم كرايّس فارغة، 

ال يشغلها أحد، والزوجة العجوز 
ال تنفك تسأل زوجها “هل 

دعوت الجميع، مالكني وعلماء؟ 
والحراس؟ والقساوسة؟ 

والكيميائيني؟ والنّحاسني؟ 
والكمنجاتيني؟ والنواب؟ 

والرؤساء؟ والتجار؟ 
والعمارات؟ واملِقلمات؟ 

والّصبغيات؟”، وتتكدس 
الكرايس الفارغة، جنبا 

إىل جنب، والعجوز توهم 
باستقبال الكولونيل، 
واإلمرباطور، والسيدة 

األوىل، والحسناء.. 
بما يليق بالضيوف 

املبجلني، ثم تتحّول 
حفاوتها إىل ما يشبه 
الكابوس وهي تسأل 

زوجها “من هم هؤالء يا عزيزي؟”، دون أن 
تتوقف عن رصف الكرايّس.

رسالة مفتوحة
ويبقى السؤال؟ ما هي هذه الرسالة التي يريد 
العجوزان إبالغها كأمر رضوري ال مناص منه؟ 

ومن هم أولئك الضيوف الذين ال ُيَرون؟ وما 
الذي يتفتّق عن الخيال، أو الجنون، أو مرض 

ألزهايمر؟ كلها أسئلة ال تلقى جوابا، ألن 
املخرج، برنار ليفي )غري الصهيوني يسء الذكر 

برنار هرني ليفي( اختار أن يرتكها مفتوحة، 
يف احرتام واضح لنص يونسكو املعقّد، بيد أنه 

أضفى عليها حساسية رفعتها إىل مقام إنساني 
كوني.

فاملشاهد ينتابه إحساس، والسيما يف املشاهد 
التي ترافقها موسيقى رهيفة لفيليب غالس، 

بأنه ينظر إىل الحياة وهي تمر أمامه، وينفذ ولو 
للحظات إىل أرسار الوضع البرشي، حني يرتّدى 

إىل خريف العمر.
“الكرايّس” تضع معنى الحياة وقضية الخلق 
موضع مساءلة، وال تعترب أثرا بارزا يف التاريخ 

املرسحي للقرن العرشين فحسب، بل تمثل 
أيضا جميعة )synthèse( مرسحية جديدة 
تستكشف مبدأ “الَهرْجة الرتاجيدية”، فهي 

تنطلق من الكوميدي الهزيل موحية بأنه يصدر 
عن سلوك الشخصيات، ثم تتضخم باطراد 

ومغاالة، فتنقلب فجأة إىل تراجيديا، وكأن ذلك 
التحّول تولّد عن خلل ما، أي أن آليتها تخضع 

لحركتي تسارع وإبطاء. التسارع عرب الحركة 
الدؤوب لنقل الكرايّس بشكل مكثف، ورسيع، 
ومبالغ فيه يعكس الكابوس، وهذيان حضارة 

تّدعي الرقّي، وتنّم بصورة 
محسوسة 

عن استالب اإلنسان، وفقدان سيطرته عىل 
نفسه والعالم.

ثيمة املرسحية هي التاليش، الاليشء، الذي 
يسمع ويتجسد، وتلك قمة ما يمكن أن ندركه 

من عدم التصديق واالحتمال
ويعرتف يونسكو نفسه أن ثيمة املرسحية ليست 
الرسالة، وال خيبات الحياة، وال انهيار معنويات 

العجائز، وإنما هي الكرايّس، بمعنى غياب 
الشخصيات، غياب اإلمرباطور، غياب املادة، 

والواقعية العالم، والخواء امليتافيزيقي.
ثيمة املرسحية هي التاليش، الاليشء، الذي 

ُيسمع ويتجسد، وتلك قمة ما يمكن أن ندركه 
من عدم التصديق واالحتمال، ويف هذا يقول 
” تكديس الكرايّس بشكل ال ينتهي يعرب عن 

التاليش، عن فراغ العالم املوجود والالموجود 
هنا، والذي لن يوجد بعد اليوم، اهتمامي 

ينحرص يف تمثل معنى كوميدي وتراجيدي 
للواقع، باعتبار الهزل نوعا من العبثي، 

ووجها آخر للرتاجيدي”. ويف “الكرايّس” 
تأرجح متواصل بني الحلم والواقع، بني الوعي 

والالوعي، وبما أن هذا النوع من املرسح داخيل 
حميم، فإن الخشبة يمكن أن تمثل الوعي، وما 

خارجها، أي ما ال ُيرى ويرمز له هنا بالبحر، هو 
الالوعي، ويف ذلك تعبري عن حركة املد والجزر 

التي تنتاب الروح، كمصدر للغموض والقلق، 
وتنبني تلك الحركة هنا عىل االنبهار بالطبيعة 

وعذرة الطفولة والحدس البدائي بضياع 
الفردوس املفقود.

لنئ كان النّص املرسحي عند بيكيت محكوما 
دوما بعزلة شخص غارق يف كالمه، وغارق 

يف عبثية ذلك الكالم، بالرغم من الوهم الذي 
يستبّد باملتكلّم بأنه ال يزال حّيا ُيرَزق، طاملا أّن 

له طاقة عىل الكالم، ولو كان ذلك الكالم مجرّد 
لغو ال يقّدم وال يؤّخر، فإنه يغدو عند يونسكو 

وسيلة لفضح زيف البورجوازية 
وخضوعها 

المتثالية مثرية 
للسخرية، 

وطريقة فنية 
لنقد السطحية 
والتكلف، تعتمد 

عىل تضخيم خيوط 
الوهم املرسحي.

"كراسّي" 
يونسكو 

تضع معنى 
الحياة موضع 

مساءلة

‘A Land Without Jasmine’ 
puts on stage plight of 
Yemeni women
LONDON  -Karen Dabrowska - “A Land Without Jasmine,” the first 
Yemeni theatre production staged in London, is an engrossing com-
bination of a detective story and a macabre fairy tale that takes the 
audience into a murky world of unsatisfied sexual desires and magic 
where nothing is as it seems.
The play, which ran for three days in the Battersea Arts Centre in south-
west London, constantly highlights the challenges faced by a young 
woman growing up in the conservative Yemeni society. It is about Jas-
mine, who suddenly disappears from her university campus in Sana’a. 
Jasmine is an individual but her experiences are those of thousands of 
women and the story is the that of young women in Yemen today.
The producers at the Sarha Collective adapted Wajdi al-Ahdal’s satirical 
novel “A Land Without Jasmine” into a theatrical masterpiece. Like the 
book, each scene is narrated by a different character, beginning with 
Jasmine herself. Much of the dialogue is in Arabic with the translation 
on a screen above the stage.
In the first scene, Jasmine talks about her family and her life as a 
science student at Sana’a University. She voices anger and unhappiness 
about unwanted attention from men — her neighbour Sultan, who 
watches her from his window and his son Ali, who follows her as she 
walks to university.

Like the other characters 
Jasmine connects with the 
audience focusing on indi-
viduals seated in the front 
row, looks them in the 
eye and speaks as if her 
monologue is solely for 
them. Later in the play, 
Nasser, who manages a 
cafe at the university, 
offers members of the 
audience a cup of juice 
and makes them part 
of the story.
“I feel under siege,” 
a distressed Jasmine 
says looking for 
empathy. “When a 
girl reaches matu-
rity, she becomes 
society’s enemy. 
Her father thinks 
she is a landmine 
that will explode 
between his 
feet.”
As she con-
tinues with 

her monologue she 
puts on an abaya, which can be 

interpreted as a symbol of isolation and seclusion 
from society.

In the next scene Jasmine disappears. An inspector introduces herself 
and complains about the lack of assistance she receives from Jasmine’s 
family describing how her father cursed everyone. The inspector calls 
Jasmine’s mother the “lady of the veil of tears,” who pleads with her to 
bring her daughter back.
She then describes a meeting with Dr Aqlan, a professor at Sana’a 
University with a reputation for luring young female students to his 
apartment with promises of good grades in return for sexual favours.
The other characters in Jasmine’s life tell their stories, which contrast 
sharply with the account Jasmine gives of their relationships in the first 
scene. Sultan, the neighbour, speaks about how Jasmine opened her 
window and looked at him licking an ice cream.
In a powerful, emotional monologue delivered sitting on a ladder, Ali 
speaks about how he played with Jasmine when they were children. He 
was amazed at Jasmine’s knowledge of ancient Yemeni history. After 
Jasmine’s disappearance he goes to the university, sits in the garden 
by a fountain and falls asleep. He is awakened by a mysterious figure 
dressed in white carrying a white book who leads him to a pomegran-
ate tree where he finds Jasmine’s bag and secret diary.
This scene takes the play from everyday reality to the world of magic 
and illusion. The white figure vanishes after showing Ali Jasmine’s bag. 
Finding the bag costs Ali his life. He takes it to Jasmine’s family and 
her tribe kills the young man. The inspector comments that Jasmine is 
from a ferocious tribe and nothing can be done to bring the killers to 
justice.

To read the rest of the article go to: https://thearabweekly.com
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شرف الدين ماجدولين
تحويل األجساد إىل موضوع )لوحة للفنان عبدالكريم الوزاني(

ذات الكاتب أو الفنان عندما تكون موضوعا إبداعيا سواء يف نص 
مكتوب أو لوحة او غريهما، ليست تعبريا نرجسيا وال هي حالة 

مرضية، كما تقر النظرة السطحية والشكلية، بل هي ذات أخرى، 
أكرث صدقا يف انطالقها من الذات الحقيقية، ولكنها 

عبارة عن مجموع ذوات، اندمجت يف ذات 
املبدع لتخرج إىل العلن من عظامه ولحمه من 

أفكاره وأحالمه، إنها تنتقل ببساطة من الفكرة 
املجردة إىل الكيان املخلوق.

من أكرث اللوحات طرافة يف مشغل الفنان 
املغربي عبدالكريم الوزاني تلك التي تصوره شبه 
مشنوق من ربطة عنق حمراء، تتجمد العينان يف 

محجريهما، ويتكلس الوجه، مع وجوم باد، ومالمح 
ال تخلو من إيحاء ساخر. وكانت اللوحة إيذانا بوضع 
يكاد يخنق الفنان، إبان انتقاله لعمل إداري كاد يجهز 

عىل حريته وانطالقه، هو املستكني لولعه يف تدريس 
النحت واالنهماك يف مشغله.

ويف لوحات كثرية ملجايليه ولطلبته، نكتشف، دوما، وجود 
صور شخصية، ترتاسل مع ذاكرة فن تولع بتمثيل الذات، 

لينتقل يف مرحلة معينة إىل أن يحول األجساد والوجوه 
واألعضاء إىل موضوع دائم، واشتغايل تاريخي لفنانني ممن 

تحول العالم لديهم إىل أحاسيس وانفعاالت، تسكن التقاسيم 
واملالمح والغضون والنظرات.

اختزال الزمن
يف هذا االنحياز، يطالعنا، باستمرار، سؤال جوهري، 
يكاد يخترص تواترات تاريخ الفن واألساليب والصيغ 

والتيارات الجمالية، يتعلق أساسا بالحقيقة التي 
يسعى الفنان لفهمها ومحارصتها؛ هل هي يشء آخر 

غري ذاته؟ وبتعبري مختلف: هل يربح الرسام مثاله الذي يعيشه 
يوميا، بأعضائه ومفاصله، بجوعه ومرضه، بتغضن البرشة وانفالت 

اليفاعة من ذاته؟

لم تكن مئات اللوحات التي أنجزت من قبل رامربانت وفان غوخ 
وغويا، لوجوه بسمات مدوخة تقول ذواتا خرساء، مأخوذة 

بحماقاتها فقط، بقدر ما كانت تنقل شيئا مفارقا، يراه اآلخرون عن 
الزمن واملحيط والسعادة والخيبة والتآكل املطرد، الذي ال تكون 

فيه الذات والوجه والجسد إال سندا وحامال 
للعالم.

يف الفصل األول من كتاب “الكلمات واألشياء”، 
املخصص للوحة “الوصيفات” للفنان 

اإلسباني بيالسكيز، يتحدث ميشيل فوكو 
بكثري من اللماحية عن وضع الرسام، 

يف لوحة تعارك الحقيقة، حيث يقول 
“ربما كان يف لوحة بيالسكيز االختفاء 

الضوري ملا يؤسسه، ملا يشبهه، وملن 
هو يف نظرة ما ليس سوى شبه. إن 

هذا الفاعل نفسه الذي هو الذات، قد 
حذف، وبما أن التمثيل )التصور( 

قد تحرر أخريا من هذه العالقة 
التي كانت تقيده، فإنه يستطيع 

أن يقدم نفسه كتمثيل 
محض”.

اليشء األكيد أن األمر 
يتعلق بصورة تقوم عىل 

صورة أصلية، ثاوية يف مرآة، 
ال تعكس موضوعا آخر إال 

شخص الرسام، قبل أن تلتحق 
باملشهد األمرية والوصيفات، 

بوصفهن متفرجات، حيث 
احتللن صلب اللوحة، دون أن 

يشكلن قطبها املفرد لتمثيل 
الذات. لكن التمثيل يف مجمله لم 

يربح لحظة وجود الرسام عينه، 
مشخصا لعمله كناقل ملالمح آخرين 

غري مرئيني يف اللوحة، بينما يحض 
الجمهور الذي كان يف األصل هامشيا. وتكاد لوحة “الوصيفات” 

يف هذا التشوف تحديدا، تمثل ما عرب عنه عدد كبري من 
مؤرخي الفن بمضاهاة  “الحقيقة” يف زمنيتها.

ولعل اقرتان الذات بالحقيقة يف عدد كبري من النصوص 
املتعلقة بتمثيل الشغف الفني يف الرسم والنحت والتصوير، 

أن يعيد تخييل املعنى الذي يسعى التعبري لقوله، بعيدا 
عن تفاقمات تفاصيل املحيط والعالم، فرسعان ما يبدو 

التصنيف األسلوبي واألداتي والتاريخي مبنيا عىل مفاهيم 
الوسيلة املتصلة بهذا التمركز املحري، وامللغز دوما، واملتخذ 

ألشكال متباينة، من مفهوم: “املحاكاة” إىل “االنعكاس”، 
إىل “التعبري”، إىل “التجسيد”، إىل “التشخيص” إىل 

“التجريد”…، حيث يكون السؤال الطارئ باستمرار هو: 
التعبري عن من؟ وعن ماذا؟ وتجسيد من وماذا؟ خارج 

اإلحساس الالعج باختزال الزمن، واملحيط واألرض والحرية 
واملوت يف جسد خاص يعربه اآلخرون.

الحقيقة الفردية
أعيش منذ سنوات تجربة اإلرشاف الجامعي عىل عدد من 

املشاريع الفنية التي تنطلق من الذات، سريتها، محنها 
وأحالمها، أصولها وثقافتها ولغاتها، جغرافيتها املحلية، 

محيطها العائيل الضيق، قبل أن تكون حافزا ملرشوع فني 
عن الهوية أو الجسد أو الرؤية أو العذاب أو الحرية أو 

االنشطار. وكان النقاش األكاديمي يتخذ، يف الغالب األعم، 
منطلقا خاطئا مع زمالء عديدين، ممن يرون يف الظاهرة 

زيغا مرضيا، غري مجد. ولم أكن يوما منساقا إىل هذا القياس، يف 
التعاطي مع املشاريع واألسماء الجديدة، من املنطلق ذاته الذي 

اعتقدته دوما، والذي يفرتض أن الفن ال يمكن أن ينطلق خارج 
الحقيقة الفردية والخاصة.

ويف قراءة هذا الهوس الفني، كانت الرواية مسعفة يف التأصيل 
والتفسري عىل حد سواء، ولعل العبارة الشهرية لغوستاف فلوبري 

هي األكرث داللة يف هذا السياق، حني قال تعريفا بشخصية 
بطلة روايته “مدام بوفاري”: “أنا هو إيما بوفاري”؛ فمن مظاهر 

عبقرية الرواية تشخيص االمتناع، وعرس التحقق، امتناع الرثوة، 
وامتناع السلطة، وامتناع التفوق، وامتناع االنتصار، لكن أحد أهم 

االمتناعات يف تاريخ الرواية ذلك الذي يصور امتناع الحياد، وعدم 

تورط الذات يف تفاصيل املحكي.
 يف كل األعمال الخالدة ثمة مالمح ذاتية يف شخصية ما. تعكس 

ولع التماهي التعبريي، وترتجم استيطان الذات لتفاصيل الوجوه 
والسلوكات والصور الروائية، تلك التي تجعلنا نتعرف عىل معاناة 

دوستيوفسكي يف شخصية: “املقامر”، ونجيب محفوظ يف “كمال 
عبدالجواد”، مثلما نتعرف عىل أنداد وأصدقاء ورصفاء كانوا جزءا 

أصيال من ذوات روائيني، كتبوهم ليصوروا تمثلهم لهم، ذلك عىل 
األقل ما يخربنا به النص الشهري إليمل زوال “التحفة” الذي ما كان 

ليكتب لوال الصداقة التي جمعت الروائي بالرسام بول سيزان.
الفن ال يمكن أن ينطلق خارج الحقيقة الفردية والخاصة

* كاتب مغربي

فنانون رسموا ذواتهم من الداخل 
وغّيروا حقيقة الجسد

يف لوحات الفنان املغربي عبدالكريم الوزاني اشتغال تاريخي لفنانني ممن تحّول العالم لديهم إىل أحاسيس وانفعاالت، تسكن التقاسيم 
واملالمح والغضون والنظرات.

BEIRUT - Samar Kadi - The first intifada was a turning 
point in the evolution of Palestinian art, which had been 
locked for decades in traditional practices using invari-
able narrative and symbols. Modern Palestinian art was 
pioneered by four artists after the uprising, introducing 
new materials and multidisciplinary practices.
Nabil Anani, Sliman Mansour, Vera Tamari and Tayseer 
Barakat reviewed the development of Palestinian art at 
a lecture at Dar el-Nimer for Arts and Culture in Beirut 
in parallel with “Challenges of Identity,” their first col-
lective exhibition in Lebanon.
“The Palestinian art movement started effectively in 
1972. Before that date there was no infrastructure or 
any framework for art,” Mansour said.
“That year, we had the first exhibition in the occupied 
territories, a collective show by artists based in the 
West Bank and Gaza. We were about 18 artists. We 
later established the League of Palestinian Artists and 
opened Gallery 79, the first art space in the West Bank.”
Many challenges prevented the development of art, 
Mansour said.
“We were living in a kind of cultural ghetto, isolated 
from cultural developments. Movement was difficult. 
Many artists were banned from travelling. Artists were 
often arrested and their works confiscated. I, myself, 
was thrown in jail four or five times,” he said.
“Universities were also banned from establishing art 
academies. There was no internet at the time, any art 
infrastructure or art critics, galleries or museums. It was 
an attempt to kill any creative and artistic spirit of Pal-

estinians.”
Palestinian art, like any other art, is inspired by its mi-
lieu and entourage.
Anani explained that before the Nakba in 1948, artists 
painted landscapes and religious or historical subjects 
as icons, the Dome of the Rock or Saladin’s entry in Je-
rusalem after defeating the Crusaders. They also used 
symbols reflecting opposition to colonialism.
“After 1948, symbols figured prominently in Palestinian 
art,” Anani said. “For instance, many artists painted cac-
tuses as a symbol of destroyed Palestinian villages. (The 
plant was commonly used as a fence in the villages). 
They painted doves as a symbol of peace. Iron fists and 
barbed wire as symbols of imprisonment, anger, stead-
fastness and resistance to Israeli occupation.”
“Artists also painted Palestinian women wearing the 
traditional dress as a symbol of reaffirming national 
identity. They drew olive trees, which are abundant 
across Palestinian territories, for their beauty and deep 
roots in the land, in addition to the fact that olives are 
an important source of revenue for the Palestinian 
economy,” Anani added.
The first intifada in the late 1980s was a turning point in 
the development of Palestinian art, Barakat said.
“The art movement shifted to a new and totally differ-
ent phase in which the symbols were no longer that 
prominent. We wanted to relay our message and the 
Palestinian story through modern and contemporary 
practice, a new language that communicates with the 
outside world, not only with the Palestinian public,” 

Barakat said.
The four artists founded “New 
Visions,” proposing a margin for 
more individualised outlets and 
experimentation. They turned 
to earthwork and mixed me-
dia assemblage using materials 
derived from the Palestinian 
environment to boycott Israeli 
art suppliers in protest of the 
occupation.
Anani used leathers and dyes such 
as tea, coffee, henna and spices, which made up the 
colours for his work on leather. Mansour and Tamari 
worked with clay, adding hay to give it more consisten-
cy. Barakat chose wood and fire as materials for his art.
“The intifada mainly liberated us,” Sliman said. “Our 
art became more expressive of ourselves and more ab-
stract. We were no longer limited to the traditional way 
of doing art to please a specific public.
“For example, I began working with clay and this made 
me engage in sculpture. I believe that was the link be-
tween traditional and modern art that the younger gen-
eration is producing now.”
The four artists are among the founding members of the 
Palestinian Association of Contemporary Art. After the 
creation of the Palestinian Authority in the West Bank 
and Gaza in 1994, they established the International 
Academy of Art Palestine in 2006, which was later inte-
grated into the University of Birzeit as the first academy of 

fine 
arts in the Palestinian terri-
tories.
Today, fine art students receive contemporary art ed-
ucation with multidisciplinary practice, including paint-
ing, drawing, photography, installation, printmaking, 
sculpture, video, film, sound and new media.
The parallel exhibition “Challenges of Identity” featured 
works by the four artists that were drawn from private 
collections in Lebanon.
“It is very difficult to bring out the works due to Israeli 
restrictions. The works on display were bought some 
time ago by private collectors here,” Sliman said. “They 
mostly highlight the symbols that we painted to reaf-
firm our national identity and fight attempts to erase 
it.”
“Challenges of Identity” was on display April 30-May 11 
at Dar el-Nimer for Arts and Culture in Beirut.

How Palestinian art evolved under siege

Unique insight. “Wedding” by Tayseer Barakat. (El-Nimer Collection)

Nabil Anani, Sliman Mansour, Vera Tamari and Tayseer Barakat reviewed the development of Palestinian art at a 
lecture in parallel with “Challenges of Identity,” their first collective exhibition in Lebanon.
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كيف كان صعود الغرب استثناًء مؤقتاً للنظام العاملي 
املهيمن؟ ما الذي يفرس نهوض الدولة، وإنشاء أول 

نظام عاملي، وهيمنة الغرب؟ تؤكد اإلجابة التقليدية أن 
التكنولوجيا والتكتيكات واملؤسسات املتفوقة التي أقامتها 

املنافسة العسكرية أعطت األوروبيني ميزة حاسمة يف 
الحرب عىل الحضارات األخرى من عام 1500م فصاعداً. 

يشري هذا الكتاب إىل أن األوروبيني لم يكن لديهم يف الواقع 
تفوق عسكري عام يف أوائل العرص الحديث. لكن كيف؟

كان األوروبيون يشعرون بالرهبة من اإلمرباطوريات الرشقية 
العظيمة يف ذلك اليوم، والتي كانت رائدة يف االبتكارات 

العسكرية الرئيسية وكانت تقوم بالغزوات منذ فجر 
التاريخ. وعىل ضوء الرأي القائل بأن األوروبيني حققوا فوزاً 

دائماً، يؤكد شارمان أن إمربيالية أواخر القرن التاسع عرش 
وأوائل القرن العرشين كانت تطوراً 

عابراً وشاّذاً نسبياً يف السياسة 
العاملية انتهت بخسائر غربية 

خالل تمردات مختلفة. وإذا كان 
للقرن الحادي والعرشين أن تهيمن 

عليه قوى غري غربية مثل الصني، 
فإن هذا يمثل عودة إىل القاعدة 

السائدة يف العرص الحديث.
يتوقف الكتاب عند فكرة أن أوروبا 

حكمت العالم بسبب الهيمنة 
العسكرية، وأن صعود الغرب كان 

استثناًء يف النظام العاملي السائد. 
يعلق الكاتب عىل ذلك قائالً: 

»إن التوسع األوروبي من نهاية 
القرن الخامس عرش وحتى نهاية 
القرن الثامن عرش قد دفع العالم 

إىل إنشاء أول أنظمة سياسية 
واقتصادية عاملية حقيقية. وقد 

بدأ ذلك برحالت شبه متزامنة عرب املحيط األطليس إىل 
األمريكتني، وجنوباً ورشقاً حول ساحل إفريقيا، عرب املحيط 

الهندي إىل آسيا بواسطة مستكشفني مثل كريستوفر 
كولومبوس وفاسكو دا جاما«.

ويضيف: »غالباً ما يقال إن النمو الالحق للوجود األوروبي 
عرب املحيطات كان نتيجة لقوة عسكرية متفوقة: أسلحة 
أفضل، ومنظمات أفضل الستخدامها، وهي تعرف باسم 

أطروحة الثورة العسكرية التي تفيد أن التوسع كان يف املقام 
األول نتيجة للجيوش والدول التي تفوقت عىل املعارضني يف 
الخارج، ألن األوروبيني كانوا أكرث تكيفاً مع متطلبات الحرب، 
بعد أن نجوا وتعلموا من املنافسة الرشسة يف الداخل. يعتمد 

ذلك عىل افرتاض أن املنافسة تنتج منظمات أكرث كفاءة 
تتكيف بشكل أفضل مع بيئتها، وذلك بفضل مزيج من 

التعلم العقالني واالختيار الدارويني«.

تشكيك في الرواية الغربية
يف هذا الكتاب، يشكك املؤلف يف كل عنرص من عنارص هذه 

الرواية، ويقرتح رشحاً بديالً، ويشري إىل أن األوروبيني لم 
يتمتعوا بأي تفوق عسكري كبري يف مواجهة املعارضني 
غري الغربيني يف بداية العرص الحديث، حتى يف أوروبا. 

كان التوّسع بمنزلة قصة عن االحرتام والتبعية األوروبيني، 
بقدر ما كانت قصة الهيمنة. بدالً من جيوش الدولة أو 

قوات البحرية، كان يف طليعة التوسع عصابات صغرية من 
املغامرين أو الرشكات املأجورة التي اعتمدت عىل رعاية 

الحلفاء املحليني. وكان من العوامل األساسية لنجاح 
األوروبيني وبقائهم وجود اسرتاتيجية بحرية تجنبت 
تحدي األولويات الربية للسياسات املحلية، وحدوث 

األوبئة يف األمريكتني تسبب يف كارثة سكانية. »كان أعظم 
الغزاة وبناة اإلمرباطورية يف أوائل العرص الحديث يف الواقع 
إمرباطوريات آسيوية، من العثمانيني يف الرشق األدنى، إىل 

املغول يف جنوب آسيا، ومينغ ومانشو تشينغ يف الصني. 
يساعد إبداء االهتمام الواجب لهذه القوى العظمى يف 
تصحيح مركزية أوروبا التي غالباً ما كانت متحيزة يف 

الدراسات السابقة، وتثري تساؤالت حول قصص السبب 

والنتيجة التقليدية بشأن شن الحرب وصنع القوانني«. 
يتناقض هذا املنظور البديل مع النظرة التقليدية للتوسع 

األوروبي باعتباره مجهوداً موجهاً من ِقبل الدولة، ويستند 
إىل استخدام نفس التكتيكات والتكنولوجيا كما يف الحرب 

بني األوروبيني. وهو يشكك يف فكرة وجود صالت قوية 
بني السبب والنتيجة بني األسلحة الجديدة والتكتيكات 

والجيوش الكبرية الدائمة وصعود الدولة ذات السيادة. عىل 
نطاق أوسع، فإن الحجة املطروحة هنا تتناقض وتحل محل 
نموذج املنافسة العسكرية التي تنتج منظمات قتالية فعالة 

ومتكيفة من خالل مزيج من التعلم واإلقصاء«.
إن أهمية العملية التي تم بها إنشاء أول نظام عاملي 

واضحة من نواٍح كثرية. فقد كانت الحضارات القديمة 
واملعزولة يف السابق عىل اتصال منتظم مع بقية 

العالم،؛حيث كانت هناك حركة للناس والبضائع واألفكار يف 
جميع أنحاء العالم ألول مرة، مما أدى إىل تغيري املجتمعات 

والبيئة عقب ذلك.

نظام خارج السيطرة
»لقد كان لدينا نظام دويل مرتبط 

منذ حوايل 500 عام، وهي فرتة 
غالباً ما تُعترب مرادفة لعرص 

الهيمنة الغربية. واالفرتاضات 
التي دعمت دراسة النظام الدويل 

والنظريات التي تم تطويرها 
لتفسريها تبدأ من فرضية الهيمنة 

العسكرية والسياسية الغربية. 
ولكن يف الواقع، ألكرث من نصف 

الوقت كان هناك نظام عاملي، لم 
يسيطر عليه الغرب«.

»عىل النقيض من ذلك، فإن 
الدول األوروبية كانت ضعيفة 

مقارنة بالقوى العظمى اآلسيوية 
مثل إمرباطوريات املغول أو مينغ 
وتشينغ الصينية من حيث عدد 

السكان والرثوات والقوة العسكرية. وحقيقة أن هذا لم 
يتم االعرتاف به يف كثري من األحيان يوضح مدى تشويهنا 

العميق للتطور التاريخي للسياسة الدولية، وله انعكاسات 
كبرية عىل فهمنا للمايض والحارض واملستقبل. إن التحيزات 

يف املكان والزمان لم تبالغ يف تقدير أهمية القوى األوروبية 
بشكل منهجي فقط، بل قللت من أهمية تلك املوجودة يف 

مناطق أخرى، كما أنها حددت أيضاً طريقاً حاسماً واحداً 
لتطوير املؤسسات العسكرية باعتبارها تشكل القاعدة 

التاريخية«.
»تاريخ الحرب أمر حاسم باعتباره املادة الخام لتوليد 

واختبار العديد من نظريات العلوم االجتماعية. والقوة 
العسكرية هي املحّدد النهائي يف السياسة العاملية. تشكّل 

أطروحة الثورة العسكرية التي تقول إن الحروب املتكررة 
بني القوة العظمى دفعت إىل االبتكار العسكري وبناء 

الدولة يف أوروبا، والتي أعطت هذه الدول فيما بعد ميزة 
تنافسية استخدمتها للسيطرة عىل األنظمة السياسية غري 
األوروبية، حجر األساس للكثري من العلوم االجتماعية ذات 

التوجه التاريخي. فقد 
قدمت لنا فهماً لصعود 

الدولة ذات السيادة 
ونظام الدولة الحديثة. 

ولذلك نجد العلماء 
يهتمون بشكل متزايد 

بصعود وسقوط األنظمة 
الدولية«.

»املقدار الذي نعتقد 
أننا نعرفه عن الطريقة 

التي تعمل بها السياسة 
الدولية هو يف الحقيقة 

منظور ضيق أوروبي 
مركزي حول الطريقة 

التي تعمل بها السياسة 
الدولية الغربية. ولدى 
أوائل العرص الحديث 

القدرة عىل اإلجابة عن 
هذا السؤال بشكل فريد«.

منظور تاريخي
»من املنظور التاريخي التقليدي لعرص »كولومبوس« أو 

»فاسكو دا جاما« للهيمنة األوروبية التي يقودها الجيش، 
فإن احتمال وجود نظام عاملي ال يهيمن عليه الغرب، أثارته 
املخاوف بشأن القوى الناشئة مثل اليابان، أو الصني مؤخراً 

والهند، لم يسبق له مثيل تاريخياً، وهو قفزة يف املجهول. 
كما أن وضع قوى آسيوية حديثة يف سياقها الصحيح من 

شأنه أن يجعل هذا العالم املستقبيل يبدو أقل إثارة أو 
غرابة؛ وربما سيكون هناك عودة إىل القاعدة التاريخية بعد 

فرتة قصرية نسبياً من عدم التوازن. هذه هي إحدى الطرق 
التي يمكن من خاللها تغيري وجهات نظرنا حول املايض، 

ويمكن أن تغري وجهات نظرنا عن الحارض واملستقبل بشكل 
أسايس«. عند النظر إىل الطريقة التي يروي بها التاريخ 

نظرياتنا عن كيفية عمل السياسة الدولية عرب الزمن، يقّدم 
الكاتب بعض األفكار حول العالقة بني تخصصات التاريخ 

والعلوم االجتماعية. ويرى أن الخالصة الرئيسية هي أن 
املؤرخني وعلماء االجتماع يتشاركون يف آراء متشابهة 

يف األغلب. ويؤكد أيضاً عىل ما يمكن للعاملني يف العلوم 
االجتماعية، وخاصة العالقات الدولية والعلوم السياسية، 

أن يتعلموه من أعمال املؤرخني األخرية حول العالقات 
بني األوروبيني والحضارات األخرى يف إفريقيا وآسيا 

واألمريكتني لتحل محل أطروحة الثورة العسكرية. وأي 
جهد لفهم موضوع ضخم مثل إنشاء وعمل النظام العاملي 

الحديث يتطلب اطالعاً عىل رؤى التخصصات املختلفة.
يشري الكاتب إىل أنه يف كل النقاش الحاصل حول ذلك، قام 

عدد قليل من العلماء يف وقت سابق باختبار االّدعاء بأن 
الثورة العسكرية ترتكز عىل االستعمار األوروبي. لكن إىل أي 

مدى وفرت االبتكارات العسكرية األوروبية يف الفرتة ما بني 
1450 و 1700 لألوروبيني بالفعل ميزة يف الحرب؟

أطروحة الثورة العسكرية

يقدم املؤلف يف الفصول 
الثالثة من العمل أدلة 

توضح أن أطروحة 
الثورة العسكرية 

ببساطة ال تتالءم 
مع أدلة الفتوحات 
اإلسبانية يف العالم 

الجديد، أو حتى 
الربتغالية والهولندية 
واإلنجليزية يف آسيا 
وإفريقيا. بادئ ذي 

بدء، كانت أساليب 
الحرب التي استخدمها 

األوروبيون يف الخارج 
مختلفة تماماً تقريباً 

عن األساليب التي 
استخدموها يف بالدهم. 

وباستثناء حاالت نادرة، 
لم تتناسب التكتيكات 

وال الجيوش وال املنظمات مع أطروحات الثورة العسكرية 
وحرب القوة العظمى يف أوروبا.

يقول الكاتب: »إن إطالق النار عىل أيدي الفرسان الذين 
أصبحوا يسيطرون عىل الحرب يف أوروبا الغربية والوسطى 

لم يستخدم يف أي مكان آخر. فبدالً من الجيوش الضخمة 
املنترشة يف أوروبا، تم التوسع يف العالم األوسع عرب قوات 

لحمالت صغرية. عالوة عىل ذلك، يف معظم الحاالت، كانت 
هذه القوات خاصة بشكل محّدد، حيث كانت عصابات من 
املغامرين أو »أصحاب الرشكات املأجورة«. وكانت الظروف 

املختلفة يف املواقع املختلفة تستدعي ردوداً مختلفة، مما 
قوض فكرة وجود طريقة أوروبية واحدة للحرب«.

واألهم من ذلك، بشكل عام، لم يكن هناك تفوق عسكري 
أوروبي عام عىل الحضارات األخرى يف هذه الفرتة. حقق 

الغزاة انتصاراتهم األكرث شهرة يف األمريكتني بفضل مزيج 
من حدوث األوبئة والحلفاء املحليني ومواد الصلب البارد، 

بينما الهزائم األقل شهرة تكذب أسطورة جيوشهم التي 
ال تقهر. وثّبت األوروبيون أقدامهم يف إفريقيا عن طريق 
الحكام األفارقة. يف مناسبات نادرة، تحدى الربتغاليون 

وغريهم الحكومات اإلفريقية يف الحرب قبل عام 1800، فقد 
كانوا يتعرضون للخسارة عموماً. واعتمد األوروبيون موقفاً 

عاماً من االحرتام والتبعية إلمرباطوريات آسيا األكرث قوة 
بشكل واضح، من بالد فارس، إىل املغول، إىل الصني واليابان.

مرة أخرى، كان الربتغاليون، والهولنديون، واإلنجليز، 
والروس جميعهم عىل الطرف الذي يتلقى الهزائم الحادة 

يف الحاالت االستثنائية التي اشتبكوا فيها مع هذه 
اإلمرباطوريات. أخرياً، يف أوروبا ويف البحر األبيض املتوسط، 

قاتل األوروبيون للصمود يف وجه العثمانيني، لكنهم شعروا 
بخيبة أمل ثابتة يف مشاريعهم العسكرية يف شمال إفريقيا.

يف ختام الكتاب يقول الكاتب: »إن النظام العاملي متعدد 
األقطاب هو النمط السائد عرب التاريخ أكرث مما هو استثناء. 
وعىل الرغم من أن التوقعات صعبة، خاصة حول املستقبل، 

وتحديداً لعلماء االجتماع، لكن إذا ما أصبحت الصني 
والهند من أعظم القوى يف القرن الواحد والعرشين، فهذا 

يعني بأشكال عديدة العودة إىل الوضع القائم يف فرتة 1700 
للميالد. األسئلة التي نسألها، ونفشل يف طرحها، حول 

التاريخ ال تغرّي آراءنا فقط، بل تتساءل عن مكاننا، وعما 
يخفيه املستقبل لنا كذلك«.

الكتاب صادر عن دار »برينستون« الجامعية يف فرباير/  
شباط 2019 باللغة اإلنجليزية ضمن 216 صفحة. ويأتي يف 

ثالثة أقسام ما عدا املقدمة والخاتمة.

نبذة عن الكاتب

* أستاذ العلوم الدولية يف جامعة باتريك شيهي 
يف قسم السياسة والدراسات الدولية بجامعة 

كامربيدج وزميل بكلية كينغز من كتبه السابقة 
»دليل الطاغية إلدارة الرثوات والنظام الدويل يف 

التنوع«. يعيش يف لندن.

إمبراطوريات الضعفاء

املؤلف
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BOOKS كتب

عمران عبد الله
 حاولت دراسة جديدة -أجراها معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة 

رايس األمريكية- فهم طبيعة السلطة الدينية يف الرشق األوسط املعارص، 
وقال قادر يلدريم زميل دراسات الرشق األوسط يف معهد بيكر بتكساس 
إن الوقت كان مالئماً للغاية للتنقيب عن السلطة الدينية اإلسالمية يف 

املنطقة.
ورغم أنه ال يوجد نظام كهنوتي يف اإلسالم السني، لكن »السلطة 

الدينية« كما تتناولها الدراسة تعتمد إىل حد كبري عىل اختيار الفرد 
ألتباع معلمني دينيني معينني يجدهم عىل دراية كبرية وجديرين 

باالحرتام واالتباع.
وتعترب »السلطة الدينية« مفهوماً محورياً لفهم التفاعل بني الدين 

والسياسة خاصة يف الرشق األوسط -بحسب يلدرم املرشف عىل 
الدراسة- الذي قدمها قائالً »إن فهمنا للسلطة اإلسالمية يف هذا الجزء 

من العالم محدود للغاية عىل الرغم من األهمية املتزايدة للدين يف 
املشهد السيايس يف املنطقة.

وألن بنية اإلسالم المركزية إىل حد كبري وبنية السلطة الدينية كذلك 
غري هرمية باستثناء بعض التسلسل الهرمي يف اإلسالم الشيعي، 

فقد اعتربت الدراسة أن املجال كان أشبه بسوق ديني حر، ومن أجل 
تحليل السلطة اإلسالمية يف الرشق األوسط مىض املرشوع يف اتجاهني 

مرتابطني.
أوالً، قام بدراسة كيف يتم 
توزيع السلطة الدينية يف 
جميع أنحاء املنطقة، عرب 

ثالثة أسئلة منها: من يمثل 
اإلسالم يف الرشق األوسط؟ 

ومن يمارس سلطة دينية 
أو مقدسة؟ وإىل أي مدى 

تتمتع املجموعات النشطة 
سياسًيا باملنطقة مثل 

اإلسالميني واألصوليني 
بالسلطة الدينية؟

ويف االتجاه الثاني جرى 
تحليل الديناميات األساسية 

للسلطة الدينية يف الرشق 
األوسط، وحاول املرشوع 

رسم خرائط وقنوات التأثري 
بني مختلف الجهات 

الفاعلة دينياً يف املنطقة 
)مثل اإلسالميني والسلفيني 
والهيئات الدينية الحكومية 

وعلماء الدين والجماعات 
الصوفية( وبني األفراد 

املسلمني، وبحث عن إجابة 
سؤال: ملاذا يضفي املسلمون 

الرشعية عىل فكرة السلطة 
الدينية التي تقدمها مختلف 

املجموعات؟ وكيف تحافظ 
الجهات الدينية عىل سلطتها مع مرور الزمن؟

ويف غياب معايري واضحة لتحديد من يحق لهم تفسري النص الديني، 
فقد اعتربت الدراسة أن السياسة لعبت وال تزال دوراً رئيسياً يف 

التفسري، إذ دارت قديماً رصاعات حول الحق يف تفسري النص املقدس أو 
السماح بالتفسري »الصحيح« وشكلت قدراً من التطور املبكر للتاريخ 

اإلسالمي، ووجدت الدراسة أن اتباع سلطة دينية يف اإلسالم أمر 
»طوعي تماًما« وال يمكن إجبار املسلمني األفراد عىل قبول السلطة 

الدينية لشخص أو هيئة أو مؤسسة.

ماذا عن النتائج؟
وأجرى مؤلفو الدراسة استطالًعا للرأي يف 12 بلداً )مرص وإيران 

والبحرين واألردن والكويت واملغرب والسعودية وتونس وتركيا ولبنان 
وقطر واإلمارات( وسألوا حوايل 16500 شخص عن آرائهم حول 82 

شخصية من القادة الدينيني تم تحديدهم مسبقاً.
وشمل االستطالع اختيار ستة زعماء دينيني بارزين يف كل بلد 

باإلضافة لسبع شخصيات دينية عابرة للحدود، ورسمت النتائج 
مساحة دينية معقدة تعكس نهج املسلمني الدقيق تجاه الدين وعالقته 

بالسياسة.
وتباينت النتائج املتعلقة بشعبية الكيانات اإلسالمية الفاعلة وتأثريها 

الديني يف أنحاء الرشق األوسط، ولكن يف معظم البلدان التي شملها 
االستطالع كان هناك قبول ملحوظ لهذه الشخصيات.

عىل سبيل املثال، يف إيران، قال أكرث من %50 ممن استطلعت آراؤهم 

إنهم يتفقوا عىل زعامة عيل خامنئي )املرشد األعىل للبالد(. ويف املغرب 
أفاد ما يقرب من نصف من استطلعت آراؤهم بأنهم يثقون يف امللك 

محمد السادس الذي يتبنى مفهوماً رصيحاً للسلطة الدينية باعتباره 
أمري املؤمنني، وفقاً للدراسة.

ويف بعض األحيان وافق البعض عىل ترصيحات بعينها لقادة ورموز 
دينيني، إال أنهم أحياناً رفضوها بمجرد معرفتهم بقائلها ألنهم يتخذون 

موقفاً مسبقأً منه.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الشخصيات الدينية التابعة للدولة تتمتع 

بثقة وموافقة عىل نطاق واسع بني املجيبني، عىل عكس توقعات 
الباحثني الذين توقعوا أن تكون الشخصيات غري الرسمية أكرث كاريزما 

وقبوالً.
ووجد االستطالع أن هذه الشخصيات كانت لها التأثري األكرب يف البلدان 

التي يعترب فيها الدين عنرصاً أساسياً يف الهوية الوطنية، مثل إيران 
واملغرب واألردن والسعودية.

لكن ُوجد أن قبول هذه الشخصيات كان مرتبطاً باتباع هذه 
الشخصيات الدينية موقفاً غري منحاز حزبياً تجاه الدين، ويعد 

الحفاظ عىل هذا املوقف غري الحزبي مفتاح مكانتهم كسلطات دينية 
رشعية.

وقالت الدراسة إن أهم ما توصلوا إليه كان اكتشاف أن »الخطاب 
الديني املتطرف« له جمهور كبري، فرغم تجنب املستطلعني تأييد 

شخصيات متطرفة مثل أبو بكر البغدادي 
)زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية( 

عندما سئلوا عن ذلك مبارشة. لكن 
كان هناك تأييد كبري لوجهات نظر 
البغدادي عندما طُلب من املجيبني 

التفاعل مع مقوالته بدون معرفة 
اسمه.

وكان الدعم كبرياً ملثل هذه 
الشخصيات يف تونس واألردن 

والسعودية واملغرب، وهي البلدان 
التي غادر منها عدد كبري من 

املواطنني بالفعل لالنضمام إىل 
تنظيم الدولة بسوريا، لكن هذه 

النتائج األخرية ال تشبه نسب تأييد 
االتجاهات املتشددة قبل أكرث من 

عقد من الزمان

ما الذي تغير؟
يف كتاب »كيف يفكر حقا مليار 

مسلم.. نتائج أكرب استطالع رأي عاملي 
حتى اآلن« رصد باحثان أمريكيان 
بشؤون اإلسالم واألديان توجهات 

قرابة مليار من املسلمني وسجال 
متنوعا وثراء واضحني باملجتمعات 
االسالمية مطلع األلفية الجديدة.

ووجد االستطالع السابق 
أن »أقلية من املتطرفني 

السياسيني واأليديولوجيني« 
كانت تتصدر املشهد بصورة 

تطغى عىل روح االعتدال، بحسب استطالع معهد غالوب بالواليات 
املتحدة بني عامي 2001 و2007 عرب عينة عشوائية لعرشات اآلالف من 

املقابالت من الفئات العمرية والثقافية املختلفة يف 35 دولة اسالمية.
واعترب كتاب جون إسبوزيتو أستاذ الديانات والشؤون الدولية 

والدراسات االسالمية بجامعة جورج تاون، وداليا مجاهد الباحثة 
والعضوة باملجلس االستشاري لألديان -الذي شكلته إدارة الرئيس 

األمريكي السابق باراك أوباما- أن هناك أغلبية من املسلمني تنظر 
بإيجابية للديمقراطية وحرية التعبري والتقدم يف العلوم والتكنولوجيا.

لكن املستطلعني كانوا يف الوقت ذاته يرون أن هناك استهدافا وهجمات 
غري مربرة ضد املسلمني، واحتالال ألرايض املسلمني ومعايري مزدوجة 

يمارسها السياسيون الغربيون، ورأى كثري من املسلمني أن الحرب عىل 
اإلرهاب حرب عىل اإلسالم.

وبعنوان »األغلبية املسلمة الصامتة« افتتح الكتاب الذي صدر عام 
٢٠٠٧ بالقول إن األقلية املتطرفة مسموعة الصوت طغت عىل األغلبية 
الهائلة من املسلمني املعتدلني الذين مثلوا %93 بحسب االستطالع، يف 

حني لم تتعد نسب التطرف %7 فقط. وكان املعيار الذي اتبعته الدراسة 
هو هل تعترب هجمات 11 سبتمرب/أيلول 2001 »مربرة تربيرًا كلياً« أم 

غري مربرة؟
وشكل الكتاب يف حينه تحدياً لخرافات عدم وجود إسالم معتدل، 

منتقداً ظاهرة رهاب اإلسالم والجهل السائد عن املسلمني وأفكار رصاع 
الحضارات.

من يتحدث باسم اإلسالم بالمنطقة؟ 
دراسة أميركية تجيب

The New York Times: 
Empires Of The Weak
The Real Story of European Expansion and the Creation 
of the New World Order
By J.C. Sharman

By Alan Mikhail

W here to end the story? For historians, the answer to this question can 
often shape their accounting of the past. “Empires of the Weak” very 

consciously ends its story right now.
Most histories written in or about the 20th century accept some version of 
the idea that Europe “won” world history. From the perspective of today, how-
ever, this seems an increasingly difficult claim to defend. For J. C. Sharman, a 
professor of international relations at Cambridge, “Europeans didn’t win in the 
end: Their empires fell, and their military capacity shriveled. Even the United 
States has experienced more defeats than victories against non-Western 
forces over the last half-century.”
In Sharman’s account, the dominance of the West (note Europe’s easy ba-
ton-pass to the United States), roughly from the Enlightenment to World War 
II, represents a historical blip in the last millennium. And, perhaps more im-
portant, today we seem to be on the cusp of a return to a more regular state 
of affairs, where the large states of Asia will again be the globe’s hegemons.
To make this provocative argument, Sharman finds the early modern period, 
conventionally dated from 1500 to 1800, the most fruitful for thinking about 
where we are headed. In those centuries, the enormous empires of the East 
— the Qing, the Ottomans and the Mughals — were the most formidable 
states on earth. Territory equaled power, and those states held the most land.
Much of this book turns on Sharman’s critique of what historians term the 
“military revolution thesis” — the idea that advanced military technologies led 
to Europe’s domination of the world beginning around 1500. Sharman shows 
this not to be true. For example, he dismantles the notion that the period 
of Western overseas expansion led to the rise of Europe, either militarily or 
politically. Asia’s enormous land-based empires didn’t much care about their 
coastlines and tolerated — more than they succumbed to — the Europeans 
nibbling on their shores in what were desperate, highly risky and ultimately 
temporary ventures. Until approximately 1750, Europeans — even in Europe, 
thanks to the Ottomans — held no military advantage over other powers.
But how then to explain the undeniable fact that Europeans dominated the 
globe from the turn of the 19th century to World War I? Sharman reasons 
that it was a combination of internal fractures within the Qing and Ottoman 
Empires, as well as the inclination of Europeans to think that empire building 
was the route to national sovereignty: in other words, almost a kind of vanity 
project. He might have said more about how exactly Europe achieved tempo-
rary global pre-eminence, especially as it would bolster his argument that this 
was a deviation from the norm of the last millennium.
Still, as a critique of prevailing modes of thinking about global politics, “Em-
pires of the Weak” succeeds admirably. The history of international relations 
has focused too much on the most unrepresentative period of the last 
millennium — the century and a half in which Europe dominated the world. 
This weighting of the scales has skewed our understanding of global politics 
and the importance of the West. Sharman’s is a far richer story and one that 
perhaps more accurately reflects today’s global rebalancing.
To guess what’s on the other side of the impenetrable wall of the present — 
always risky — we might venture that global affairs in the year 2100 will look 
more like it did in 1700 than 1900 and that the center of world power will be 
in the East rather than the West. As we contemplate the future, we would do 
well, therefore, to cast our gaze to the early modern period — and to Asia.

Alan Mikhail, the author of three books, is a professor of history at Yale.

EMPIRES OF THE WEAK 
The Real Story of European Expansion and the Creation of the New World 
Order 
By J.C. Sharman 
196 pp. Princeton University Press. $27.95.
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Issue قضية

اعداد : د. خالد الشرقاوي السموني 

مقدمة :
زاد االهتمام يف اآلونة األخرية باملراكز البحثية واملعاهد الفكرية، وقد انعكس 

هذا االهتمام يف صور شتى منها عددها املتزايد، وكرث الحديث عن عمقها 
التاريخي، ومراحل تطورها، واسترشاف أدوارها الحالية واملستقبلية.فالكثري 
من الحكومات، تعمد إىل مراكز البحوث، لالستفادة من خدماتها ودراساتها.. 

فالواليات املتحدة األمريكية، عىل سبيل املثال، ومع بروز ظاهرة الصحوة 
اإلسالمية يف العالم العربي واإلسالمي بدأت مراكز البحوث والدراسات فيها 

باالهتمام بهذا الحقل، وجمعت الكفاءات والقدرات الفكرية والسياسية 
لالستفادة منهم يف هذا املجال، للوصول إىل تصور واضح واسرتاتيجي عن 

هذه الظاهرة.
وغالبا ما نجد مع نمو أي ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو 

اقتصادية، ينربي لها أهل الخربة واالختصاص يف اإلطار املؤسيس الذي 
يجمعهم لدراسة تلك الظاهرة، وتقديم نتائج أبحاثهم وخالصة آرائهم إىل 

الحكومة أو األجهزة التنفيذية يف الدول الغربية.
وانطالقا من هذه األهمية للمراكز البحثية واملعاهد الفكرية واستشعارا بدورها 

املؤثر يف البنية السياسية والثقافية واالجتماعية، تأتي أهمية استكشاف 
وضعياتها الحالية، وأبعاد الدور الفعيل الذي يمكن أن تؤديه يف العالم 

اإلسالمي، وبالخصوص فيما يتعلق بتحسني صورة اإلسالم لدى اآلخر.
و مما ال شك فيه أن صورة اإلسالم و املسلمني قد شوهت بشكل كبري يف 

وسائل اإلعالم الغربية، فقد دأبت وسائل اإلعالم الغربية عىل وصف املسلمني 
بالتخلف والجهل والتعصب ، وكونهم لهم صلة وثيقة باإلرهاب والعنف 

واإلجرام، وكأن الدين اإلسالمي هو دين يحث عىل اإلرهاب و عىل العنف 
ويشجع عىل عدم األمان واالستقرار .

وعىل الرغم من وجود اتجاه عام سابق للعداء ضد اإلسالم ، إال أنه منذ 
بداية التسعينات من القرن املايض أصبح الخطاب اإلعالمي العاملي يتجه 
بشكل واضح وظاهر لكافة شعوب العالم وبصفة خاصة الشعوب الغربية 
بمحاولة اإلساءة للدين اإلسالمي واملسلمني ووضعهم يف إطار ذي جانب 

عدائي للحضارة الغربية بصفتها الحضارة املتميزة والقوية يف هذا العرص . 
ويمكن لنا تحديد بداية ظهور ذلك االتجاه ، منذ عام 1993 ، عندما قام املفكر 
األمريكي صمويل هنتنجتون بالتنظري لحرب قادمة سوف تواجهها الحضارة 

الغربية بعد أن انتهت من التو من حربها ضد االشرتاكية العاملية بانهيار 
االشرتاكية يف عام 1989 ]1[.

ومن هنا فإن الوضع الراهن يفرض عىل املراكز البحثية أن تبذل جهودا جبارة 
لتوضيح الصورة الحقيقية لإلسالم واملسلمني يف كل مكـان يف العــالم وبكل 

الوسائل املـــتاحة، لتصحـــيح األفكار الخاطـئة واملفاهيم املغلوطة واألحكام 
املسبـقة يف أذهان اآلخرين  .

وسنتناول موضوع بحثنا من خالل فصلني :سنتطرق إىل موضوع التعصب 
والعداء ضد اإلسالم : أسبابه وجذوره )الفصل األول ( ثم سنتطرف إىل املراكز 

البحثية ودورها يف تحسني صورة اإلسالم  )الفصل الثاني(.
الفصل األول : التعصب والعداء ضد اإلسالم : أسبابه وجذوره

الشك أن إيديولوجية التعصب والعداء ضد اإلسالم ذات جذور تاريخية 
تستمد نسقها من حقبة الحروب الصليبية ، فالغرب املسيحي يستمد 

صورته الذهنية عن اإلسالم واملسلمني من خالل املواجهة الفعلية بني اإلسالم 
والنرصانية خالل القرون الوسطى وإىل نهاية الحروب الصليبية ]2[.

وتعترب املالحم الشعبية أكرب املكونات لثقافة الصور النمطية التي تم نسجها 
خالل القرون الوسطى، فملحمة روالند La chanson de Roland الشعبية 

التي ظهرت يف حدود عام 1000م تصور املسلمني وثنيني يعبدون ثالوثا 
 Mahomet )ومحمد )صىل الله عليه وسلم Tervagent و Apolin مكونا من

، واإلسالم دين جنس وملذات )إشارة إىل تعدد الزوجات يف اإلسالم( ، وقد 
عاودت األساطري والخياالت املتضمنة فيها الظهور مرة أخرى عام 1130 
 Chanson ويف نشيد أنطاكية Chanson des chétifs مع نشيد الضعفاء

d’Antioche عام 1180]3[، وهكذا تحولت وقائع الحركة الصليبية إىل 
أساطري وقصص وأشعار ومرسحيات تاريخية تضمنت أبشع النعوت 

واألوصاف يف حق اإلسالم واملسلمني ترسخت يف األذهان جيال بعد جيل 
وأصبحت صورا نمطية مفعمة بالكراهية للرشق واملسلمني ، وقد تواصلت 

قرونا عدة عابرة الزمن والتاريخ لتتكرر و ترتسخ أكرث .
وخالل القرون الوسطى كان لخطاب فالسفة الكاثوليكية دور بارز يف تكوين 
جهاز من الصور النمطية عن اإلسالم ونبيه حيث أسهم الالهوت والفلسفة 

الدينية يف تشكيل صور ذهنية موغلة يف االزدراء والكراهية لإلسالم]4[.
ويف هذا الصدد يرى املفكر نورمان دانييل أن الوعي األوروبي مشحون 

بالذاكرة التاريخية املرتبطة بمواجهة الغرب الكنيس لإلسالم خالل القرون 

الوسطى وقد كانت النظرة إىل اإلسالم وقتئذ شعبية مفعمة بالحقد ومشبعة 
بالخياالت الغريبة والتصورات املوغلة يف التهويل والتشويه والتمييع . ولذلك 

لم يرتدد دانييل الذي جمع يف كتابه كل األوصاف والتصورات السلبية التي 
نسجت خالل القرون الوسطى من أن يمهد لكتابه ويف الصفحة األوىل بقوله 
 nullafalsadoctrina est quaealiquidvaritatis ”ناقل الكفر ليس بكافر ” :

non immisceat ومن أبرز الصفات والنعوت التي أطلقت عىل املسلمني 
»Ismaélien « » Sarrasins « » Agarénes « » Barbares « إسماعليون ، 

هاجريون ، رساقون وهم أيضا “أمة اللؤم والخداع” شعب هدام ومدمر” أناس 
قبيحو املنظر” ….إلخ]5[.

و تجدر اإلشارة أيضا إىل أن ساسة الغرب وقادة الرأي فيه كانوا ينظرون 
دائما إىل اإلسالم باعتباره يمثل تهديدا لهم، فالالهوتيون يف العصور الوسطى 

كانوا قلقني مما أسموه ب”تأثري القيم اإلسالمية عىل القيم املسيحية تأثريا 
تدمرييا” ولذلك رأى هؤالء فيما بعد أن حماية املسيحية من اإلسالم ال تكون 

إال بضبه عسكريا واالستيالء عىل أرضه ٌوإقناع معتنقيه باتخاذ املسيحية 
ديناً.

وكان هدف الحمالت العسكرية الصليبية يف املرحلة التالية مواجهة ما أسموه 
“التهديد اإلسالمي ” قبل أن يغزو ديار الغرب. ولذلك عمل الصليبيون عىل 

تسميم العقل الغربي ضد العالم اإلسالمي عن طريق تفسري التعاليم واملثل 
العليا اإلسالمية تفسريا خاطئا ومتعمدا.

ولم يختلف موقف الغربيني يف حقبة االستعمار من اإلسالم عن موقفهم 
منه يف الحقبتني اللتني سبقتهما، لقد كانت حركة االسترشاق – يف 

مجملها – أداة من أدوات مواجهة التهديد اإلسالمي 
املزعوم. فقد كان املطلوب من هذه الحركة أن 
تستكشف معالم العقلية اإلسالمية وفهمها 

فهما جيداً لتسهيل اإلدارة االستعمارية 
للشعوب اإلسالمية.

وتتسق نظرة الغربيني املعارصين 
لإلسالم مع تلك املنظومة من الرؤى 

املعادية التي ورثها العقل الغربي 
من الرتاكمات التاريخية التي 

حفل بها تاريخه الكنيس الصليبي 
واالسترشاقي االستعماري. فاإلسالم 

يمثل تهديداً للغرب كما هو واضح 
من نظرية )زبجنيوبرجنسكي( 

عن “هالل األزمات ” مروراً بنظرية 
)برنارد لويس( عن ” عودة اإلسالم” 

وانتهاء بنظرية )صامويل هانتجنتون( 
عن “صدام الحضارات”. فنهضة اإلسالم – 

بالنسبة إىل هؤالء جميعا – تعني : نهاية الحضارة 
الغربية ال باعتبار اإلسالم مجرد منافس إيديولوجي 

فحسب، بل ألنه أيضا بمثابة تحد حضاري بالغ الخطر وألنه 
البديل اإلنساني للحضارة الغربية التي ال تقيم وزناً للقيم اإلنسانية الرفيعة 

التي يعيل من شأنها اإلسالم فتحقق له السعادة ويشعر يف ظاللها باألمان 
واالطمئنان.

وهكذا يتبني جليا بأن صورة العرب واملسلمني يف املجتمعات الغربية قد تأثرت 
بحكم العالقة الجدلية بني املسلمني والغرب املسيحي عىل مر القرون املاضية 

ولكون الرؤية إىل اإلسالم عىل أنه قوة تهدد بقاء الحضارة الغربية.
كما تأثرت صورة العرب واملسلمني ت بشكل سلبي نتيجة الرصاع العربي 

اإلرسائييل، وتم تشويه هذه الصورة عرب العقود املاضية، وخاصة من خالل 
بعض الطروحات العنرصية التي ركزت عىل رصاع الحضارات ونهاية التاريخ 

وغريها من الطروحات.  إال أن أحداث الحادي عرش من سبتمرب كانت هي 
املحرض األقوى يف التأثري عىل صورة العرب واملسلمني.

فلقد كان الحادي عرش من سبتمرب2001 وما تاله من أحداث صدمة هائلة 
آفاق خاللها العالم العربي واإلسالمي عىل حقيقة النظرة شديدة القتامة 

التي ينظر بها املجتمع الغربي إىل املجتمعات العربية واإلسالمية، تلك 
الصورة التي جسدتها وسائل اإلعالم الغربية التي وضعت العالم العربي 

واإلسالمي ومعه الحضارة اإلسالمية والفكر اإلسالمي واملناهج الدراسية يف 
املجتمعات اإلسالمية يف موضع املتهم األول والرئييس املسؤول عن تفيش 
الظاهرة اإلرهابية يف العالم مرجعة ذلك إىل ما يعيشه العالم اإلسالمي من 

تخلف فكري ومادي وثقايف واجتماعي يعود يف جزء كبري منه إىل تفسريات 
مغرقة يف الظالمية ويف االنفصال عن الواقع للعقيدة اإلسالمية ورغبة عارمة 

يف رفض اآلخر ومنتجاته الثقافية والحضارية واالنعزال عن الواقع العاملي 
واإلنساني املعارص ]6[ .

وبناء عىل هذه الهجمة الرشسة عىل اإلسالم واملسلمني ، أصبح  الهم 

األسايس للمجتمعات اإلسالمية يف عالقتها مع الغرب هو الدفاع عن الصورة 
الحقيقية للعرب واإلسالم ضد الصورة املشوهة التي تبث عنه ، ولعل أبلغ ما 
يعرب عن قوة هذه الحملة وشدة تأثر العرب بها أن الجامعة العربية ألول مرة 

يف تاريخها تبادر بدعوة كبار املفكرين واملثقفني العرب للتباحث يف كيفية الرد 
عىل الحملة الغربية املغرضة ضد العرب واملسلمني، واهتمت باألمر أيضا قمة 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فخصصت 12 مليون دوالر إلنشاء 
مؤسسة تعنى بإبراز الصورة الحقيقية لإلسالم يف الغرب]7[.

و تجدر اإلشارة يف هذا الصدد أن الصورة التي يصنعها اإلعالم الغربي عن 
املجتمعات اإلسالمية تلعب دوراً كبرياً يف تربير سياساته العدائية ضده ، كما 

أن هذه الصورة تربر لدى الغرب محاوالت الغزو الثقايف و االخرتاق الفكري 
للمجتمعات اإلسالمية.

هذا مع العلم ، أن العداء لإلسالم بدأ يف شخص الرسول صىل الله عليه وسلم 
منذ القرون الوسطى من خالل مواقف تتسم بتشويه شخصيته واتهامه 

بأقذع األوصاف والنعوت ومختلف أنواع الشتم والتجريح البذيء، وقد أثمرت 
تراكمات تلك األوصاف والنعوت مخزونا من ثقافة الكراهية والحقد ضد نبي 

اإلسالم ورسالته وشاعت مكونات ومجزوءات ذلك املخزون وترسبت وتكلست 
يف كثري من ميادين الثقافة والفكر واإلعالم لدى الغربيني يف الفرتة املعارصة 

، ولعل آخر ما تم توجيهه من إساءة لشخصية الرسول الكريم عليه أفضل 
الصالة والتسليم تلك الرسوم الكاريكاتورية املهينة التي عربت عن مدى 

الحقد الدفني الذي ال تزال تكنه كثري من الدوائر اإلعالمية والثقافية الغربية 
لإلسالم ونبيه عليه السالم]8[.

و من هنا تبدو أهمية إبراز الصورة الصحيحة 
لشخصية الرسول صىل الله عليه وسلم يف 

مختلف جوانبها لكل من يجهلها ، إذ ينبغي 
االعرتاف بأن كثريا من األفكار والقيم 

واملثل اإلسالمية بقيت مهجورة ال 
يعرفها اآلخر وهي أفكار تتعلق 

بوسطية اإلسالم واعتداله 
وسماحته وتعايشه مع اآلخر. 

كما أن معطيات السرية النبوية 
العطرة ورفيع خصال وأخالق 

الرسول العظيم وكريم شمائله ال 
تزال مجهولة يف جملتها من طرف 

غري املسلمني، وربما لو عرفت 
واشتهر أمرها لكان لذلك أكرب األثر 

يف تحسني الصورة واستيعاب حقائق 
اإلسالم الناصعة وتعاليمه السامية.

ومهما كان الحديث السلبي للغربيني عن 
رسول الله صىل الله عليه وسلم ناتجا عن 

جهل أو عن قصد فهناك حاجة ملحة لتوفري مصادر 
معلومات صحيحة بمختلف اللغات تكون متاحة ومتوفرة 

للصحفي والكاتب واملؤرخ الغربي ممن يقدمون اإلسالم ملواطنيهم وهم 
يعتقدون بأنهم يفهمون اإلسالم وحضارته.

والشك أن السرية النبوية للرسول عليه الصالة والسالم تنبع منها رؤية 
اإلسالم يف تحمل النخبة املثقفة مسؤولية العمل عىل توظيف جميع السبل 
املمكنة واإلمكانات املتاحة من أجل إبراز الصورة املرشقة لشخصية الرسول 

صىل الله عليه وسلم وتعميق الوعي بحقائق ومعطيات السرية العطرة . وهو 
ما يعترب واجبا دينيا ورضورة ثقافية فضال عن كونه مطلبا تمليه مسؤولية 
تبليغ الحقائق اإلسالمية إىل من يجهلها أو يعاند يف معرفتها واالقتناع بها.

لكن لألسف ؛ فردود فعل بعض املسلمني ، داخل العالم اإلسالمي أو يف الغرب 
، تجاه ما ينرش عن اإلسالم وما يتعرض له الرسول عليه الصالة والسالم من 

إساءة وهجوم يف غالبها اندفاعات عاطفية وجدانية تعكس صورة سلبية 
عن اإلسالم ومبادئه السمحة، وما يحدث من رصاعات داخلية بني مختلف 
الطوائف و الشيع له أثره يف التشويه ويف ترسخ تلكم الصورة، أضف إىل هذا 

التقصري الواقع يف مجال التعريف باإلسالم رشيعة وحضارة، وعدم تمثل 
مبادئ اإلسالم وأخالقيات الرسول عليه الصالة والسالم.

فإنه يجب علينا ، كباحثني و أصحاب مراكز بحوث ، توضيح املعنى الحقيقي 
للدين اإلسالمي لتعريف الغرب به وأن يتم توجيه الرسالة للشعوب 

واملجتمعات الغربية أوال وقبل كل يشء، سواء تم هذا من منطلق رد الفعل أم 
منطلق بيان وتوضيح الدين اإلسالمي للعالم، كما أوضح الله سبحانه وتعاىل 

يف كتابه الكريم : } اْدفَْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن فَِإَذا الَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة كَأَنَُّه 
َويِلٌّ َحِميٌم { . ]9[  فاملهم هو توصيل الرسالة واملضمون، فاألوىل بالنسبة لنا 

هو كيف سنقوم بتوضيح حقيقة ديننا الحنيف للغرب الذي يجهله أو يعرف 
عنه وفقا ملا تقوم به اآللة الغربية اإلعالمية من نرشه وبثه، وكيف نستطيع أن 

نجعل الشعوب الغربية أن تستوعب تصوراتنا عن الحياة والناس واألخر، 
حتى يمكن العيش يف سالم وأمان واستقرار وحتى يكون هناك تواصل من 

أجل رفعة اإلنسانية جمعاء .
وهذا ما ذهب إليه د/أحمد الطيب ، شيخ األزهر  ، حني أكد أن الرتاث 

اإلسالمي وحضارته يتعرضان للتشويه، من خالل ما ينرش يف الغرب، مشريا 
إىل أن املسلمني إىل اآلن لم يخططوا تخطيطا جيدا ملواجهة ما يثار من 

شبهات حول الدين اإلسالمي .]10[
كما يجب أن تعرف الشعوب واملجتمعات الغربية أن اإلسالم ينبذ العنف 

واإلرهاب، واملعرفة أيضا  بأصول اإلسالم الراقية التي تنظم حياة املسلمني 
إلعمار األرض ونرش الخري، وبما يشتمل عليه من مضامني ايجابية مثل 

التسامح وإعالء للمرادفات األساسية للحوار مع اآلخر، ومعرفة ثوابت الدين 
اإلسالمي الحقة، وان هناك باألساس قواسم مشرتكة بني الحضارة اإلسالمية 

والحضارة الغربية، هذه القواسم نابعة من وحدة الجنس البرشى، ويؤدى 
إىل تقريب األفكار ووجهات النظر بني األنا واألخر عىل املستوى الثقايف، وبما 

يؤدى إىل تنقيح لغة الحوار من املفاهيم املغلوطة واملزاعم الخاطئة وبما يؤدى 
إىل حفاظ كل حضارة بخصوصيتها بعيدا عن التنميط الذي يناىف طبيعة 

الحياة، ويتعارض مع الفطرة التي خلق الله علـــيها هذه األرض وما عليها، 
فقد خــلق الله الناس مختلفني، وهذا ما أكده القران الكـــريـم : }  َيا أَيَُّها 

ن َذكٍَر وَأُنثَى َوَجَعلْنَاكُْم ُشُعوباً َوقََباِئَل لِتََعارَفُوا {]11[ . النَّاُس ِإنَّا َخلَقْنَاكُم مِّ
إن الواقع املعارص يشهد ما أسماه الباحث الربيطاني فريد هاليداي ظاهرة 

” معاداة اإلسالمية “، إذ يرى أن هذا االتجاه املعادي لإلسالم واملسلمني أخذ 
يتسع يف العالم – وليس يف الغرب وحده – مع أواخر الثمانينيات كنتيجة 
لعدد من العوامل منها : انتهاء الحرب الباردة، وذيوع فكرة حلول اإلسالم 

عدوا للغرب عوضا عن الشيوعية، وصعود التيار اليميني املتطرف يف أوربا 
وأمريكا]12[.

و مما ال شك فيه أن صناعة الصورة السيئة عن اإلسالم واملسلمني والرتويج 
لها عرب وسائل اإلعالم تعد سالحا من األسلحة الفعالة التي يستخدمها 

ساسة الغرب وقادة الرأي فيه لتكريس ظاهرة “معاداة اإلسالمية ” ليحققوا 
من خالل ذلك أهدافهم العسكرية والسياسية واالقتصادية ويحكموا 

سيطرتهم وهيمنتهم عىل العالم تحت دعاوى االنفتاح والعوملة.
وعىل هذا األساس أصبح من الضوري أن تلعب املؤسسات و املراكز العلمية و 
البحثية يف العالم اإلسالمي دورا يف إبراز عظمة الحضارة اإلسالمية وما تتبناه 
من مثل عليا وقيم أخالقية وقواعد ترشيعية ومبادئ فقهية مع الرتكيز عىل ما 
تمثله الحضارة اإلسالمية من تسامح وقبول لآلخر وهذا يسري الطرفان كل يف 

اتجاه ال يمكن أن يلتقي فيه باآلخر.
الفصل الثاني : املراكز البحثية ودورها يف تصحيح املفاهيم 

الخاطئة للغرب عن اإلسالم
ملاّ كان الدفاع عن اإلسالم بالوسائل املتاحة واجباً وفريضة عىل كل مسلم 

،كان عىل املراكز البحثية و الثقافية والفكرية املتعلقة بالعالم اإلسالمي العمل 
عىل تحسني صورة اإلسالم وتوضيح دورها عملها وأهميته عىل الساحة 

العاملية, ومد الجسور مع اآلخر وتحسني العالقات مع صناع القرار يف أنحاء 
العالم كافة، و تعزيز قيم الحوار الحضاري و التصدي لكل الحمالت املعادية 

لإلسالم]13[ .
فالخطوة األوىل التي ينبغي أن نخطوها يف سبيل مواجهة الحملة املعادية 

لإلسالم هي أن نمارس نقداً ذاتياً صادقاً لواقعنا الحايل وأن ندرك بأنفسنا أن 
الصورة السلبية التي يروجها الغرب عن واقع املجتمعات اإلسالمية تحتوي 

عىل قدر كبري من الحقيقة وعلينا هنا أن نتحىل بالقدرة عىل النقد الذاتي 
بنفس القدر الذي ننتقد به اآلخر.

ومن هنا فإن أي عمل ناجح وجدي يف سبيل إصالح صورة العرب واملسلمني 
ورد الحمالت املعادية لهم يف اإلعالم الغربي البد أن يبدأ باالعرتاف بالواقع 

وباإلقرار به وأنه إذا أردنا أن نوقف عملية الغش والتالعب التي تقوم بها 
أجهزة اإلعالم الغربية من خالل استغالل سلبيات الواقع العربي واإلسالمي 

الراهن لتربير الهجمة العنرصية والسياسات العدائية ضد املجتمعات 
العربية واإلسالمية، فينبغي علينا أوالً أن نبدأ بتغيري هذا الواقع بما يتفق 

وقيم الحضارة اإلسالمية وثوابتها أوالً وبما يتناسب مع القيم واملبادئ التي 
أصبحت محل اتفاق بني الحضارات اإلنسانية ثانياً.

و لذلك ينبغي بنا أن ننظر إىل مسألة الصورة املشوهة لإلسالم يف اإلعالم 
الغربي بجدية تامة وأن ال نعدها قضية هامشية ال قيمة لها، وقد نبه كثري 

من الباحثني واملختصني من الطرف اإلسالمي ومن الطرف الغربي عىل حد 
سواء إىل خطورة هذه املسألة وتأثرياتها السلبية عىل العقل الغربي والسلوك 

الغربي منذ سنوات عديدة]14[.
ونشري يف هذا الصدد إىل أن هناك حاجة ماسة إىل القيام بعمل رسيع لسد 
الثغرة القائمة بني املجتمعات اإلسالمية و الشعوب الغربية ، ألن من شأن 

هذه الثغرة إذا ما استمرت أن تؤدي إىل أخطار جسيمة ال تهدد العالقات بني 

المراكز البحثية 
ودورها في 

تحسين صورة 
اإلسالم
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هذه الشعوب فحسب ولكنها قد تهدد استقالل البالد العربية وأمنها ومقومات 
وجودها، وقد بدأت بوادر ذلك من خالل أطروحات بعض املنظرين يف 

املجتمعات اإلسالمية الذين تأثروا بالنظريات الغربية املعادية لإلسالم.
ويجب التذكري بأن نجاح جهودنا يف السعي نحو تصحيح صورة اإلسالم 

واملسلمني يف املجتمعات الغربية مرهون بعاملني اثنني، أولهما : وجود االقتناع 
التام من النخبة املثقفة من املسلمني بضورة العمل الجاد من أجل تغيري تلك 

الصورة، ومن املؤكد أن هذا االقتناع موجود قبل أحداث سبتمرب 2001 ولكنها 
تعززت أكرث بعد األحداث، ولذلك تنادى الكثريون عىل مختلف املستويات 

الرسمية والفكرية والشعبية عىل بذل الجهود يف هذا امليدان، وبدأت بعض 
املراكز اإلسالمية الناشطة يف املجتمعات الغربية، وبخاصة يف الواليات 

املتحدة، تنظيم برامج ونشاطات تستهدف الرد عىل الحمالت املعادية لإلسالم 
وتوضيح الصورة الصحيحة عنه.

ونشري هنا، عىل سبيل املثال، إىل ما يقوم به مجلس العالقات اإلسالمية 
األمريكية )Cair( من دور ملحوظ يف مواجهة محاوالت تشويه صورة اإلسالم 

واملسلمني من قبل الوسائل اإلعالمية والدوائر السياسية يف أمريكا، ويف توعية 
الرأي العام األمريكي بقضايا اإلسالم واملسلمني وتحسني صورته، وينشط 

املجلس اآلن يف صنع األخبار اليومية للمسلمني وتوزيعها عىل وسائل اإلعالم 
األمريكية والغربية عن طريق شبكة )Islam-info.net( وهي من أكرب شبكات 

االتصال املسلمة يف الغرب، كما يساهم املجلس يف الرد عىل ما كتب ضد 
اإلسالم واملسلمني يف الصحف الغربية، وبخاصة األمريكية]15[.وباإلضافة 

إىل ذلك ينظم املجلس حمالت تعريفية باإلسالم واملسلمني وقضاياهم لفئات 
مخصصة كالصحفيني واملعلمني ورجال األمن، كما يقوم بإعداد بحوث 

ودراسات ميدانية وتوجيه رسائل للشعب األمريكي عىل هيئة كتب ونرشات.
أما العامل اآلخر من العوامل التي يعتمد عليها نجاح جهودنا يف تصحيح 

الصورة يف وجود بيـئة قابلة للتغيري يف الغرب، وتدل بعض املؤرشات الجديدة 
عىل أن أحداث الحادي عرش من سبتمرب فتحت أعني الكثريين يف املجتمع 

األمريكي عىل حقيقة جهلهم وعدم معرفتهم باإلسالم فبدؤوا يتساءلون 
عنه إما بدافع الرغبة الحقيقية يف املعرفة أو بدافع الفضول أو بدافع التعرف 

عىل العدو.
إن عدم املعرفة باإلسالم، بسبب نقص املعلومات عنه أو عدم االهتمام املسبق 

به يعد عنرصاً مساعدا عىل التغيري ويسهل مهمتنا كثرياً. ويعرتف القس 
واألستاذ الجامعي اإلسبانى إميليو غاليندر أن أول ما يتعني عىل الغربيني 

فهمه كي يفهموا اإلسالم هو تأهيل أنفسهم لكي يكونوا قادرين عىل تحقيق 
مثل هذا الفهم. وقد أدىل غاليندر، الذي يدير مركز الدراسات اإلسالمية 

املسيحية يف مدريد ، بهذا الترصيح بعد أن اكتشف أن الغالبية الكربى من 
قساوسة وراهبات الكنيسة الكاثوليكية يجهلون اإلسالم تماما]16[.

إن األحداث األخرية وتداعياتها وفرت بيئة مالئمة للعمل من خالل هذا 
االستعداد والقابلية للتعرف عىل اإلسالم وتفهم قضايا املسلمني لدى 

الشعوب الغربية وبخاصة يف أمريكا. كما أن رياح االنفتاح العاملي التي نتجت 
عن التطور املذهل يف تقنيات االتصاالت الحديثة بشتى أشكالها، باإلضافة 

إىل مقتضيات العوملة اإلعالمية واالقتصادية والثقافية، تساعدنا عىل الوصول 
إىل الجماهري الغربية بيرس وسهولة.

ومن هذا املنطلق نرى أن املراكز البحثية يمكن أن تلعب دورا أساسيا يف الرد 
عىل املغالطات ودحض االتهامات واالفرتاءات التي توجه لإلسالم واملسلمني 
وتصحيح الكثري من املعلومات الخاطئة التي تروج حول اإلسالم واملسلمني.

و حتى يتسنى لهذه املراكز تحقيق أهدافها ال بد من اعتماد خطة 
إسرتاتيجية للتغيري عىل ما يمكن تسميته “صناعة الصورة البديلة” من خالل 

تقديم املعلومات الصحيحة وفق منظومة متكاملة ومستمرة غري منقطعة ،و 
أن تتوجه جهود هذه املراكز يف صناعة الصورة البديلة إىل القاعدة الشعبية 

العريضة يف املجتمعات الغربية وال تقترص أو تركز عىل الساسة وصناع 
القرار. فإن الشعوب الغربية تبدي استعداداً وقابلية للتغيري. ولم يعد من 

الصعوبة اليوم الوصول إىل الجماهري عرب العديد من وسائل اإلعالم وشبكات 
املعلومات وقنوات االتصال الشخيص. كما أن العديد من املؤسسات املدنية 

يف املجتمعات الغربية توفر ملراكز البحوث ساحة مالئمة إليصال رسائلها إىل 
قطاعات متنوعة من األفراد والجماعات.

كذلك من أجل صناعة الصورة البديلة إىل مزيج من العمل اإلعالمي والعمل 
الثقايف والعمل الدبلومايس التي تقوم به مراكز البحوث ، فتغيري الصورة 

املشوهة وإحالل صورة بديلة مكانها ال يكفي لتحقيقه االعتماد عىل نوع 
واحد من هذه النشاطات. بل نحتاج إىل الحركة يف جميع هذه الجبهات. 
وهناك بعض املراكز البحثية التي استطاعت أن تصل إىل وسائل اإلعالم 

املؤثرة يف الغرب وتوثق صلتها باملؤسسات اإلعالمية ذات النفوذ. والشك أن 
هذه العالقات والصالت متى ما نمت ونضجت فستساهم يف تثقيف أولئك 

اإلعالميني وتصحيح مفاهيمهم وتصوراتهم عن اإلسالم وذلك عن طريق 
تزويدهم باملعلومات والتعبري لهم عن اآلراء حول القضايا واملوضوعات التي 

تتعلق بالدين اإلسالمي.
وتمارس املراكز أيضا ألوانا متعددة من النشاط الثقايف عرب وسائل متنوعة 

مثل: توزيع الكتب والنرشات وإقامة املعارض واملهرجانات، وتقوية برامج 
التبادل الثقايف مع مراكز البحوث وهيئات التدريس يف الجامعات الغربية.

وأحيانا يكون لإلتصال الشخيص ألعضاء املراكز البحثية مع املفكرين 
الغربيني دور فعال يف تكوين الصور الذهنية وتغيريها، خاصة وأنه اليوم تتوافر 
لنا وسائل وقنوات مثل شبكات التواصل االجتماعي وأنظمة الربيد اإللكرتوني 

وغريها ، إذا علمنا أن الدول اإلسالمية تمتلك حاليا عدداً من املؤسسات 
الفاعلة واملعاهد ومراكز البحوث التي تحتاج إىل دعم  مادي ومساندة معنوية 

لتؤدي دوراً رائدا يف هذا الخصوص .
كما أن تجديد الخطاب اإلسالمي لدى النخبة املثقفة و أصحاب املراكز 

الفكرية والعلمية يف مواجهة الهجمات الغربية الرشسة عىل اإلسالم أصبح 
رضورة ملحة ، حيث ينبغي عىل هذه املراكز أن تصوغ خطابا إسالميا جديدا 

ملخاطبة الغرب يحل محل الخطاب القديم. فلم يعد مستساغاً وال مقبوال 
أن نخاطب الغرب بخطاب استعدائي يوغر الصدور بدال من أن يقربها. إن 

خطابنا اإلسالمي الجديد عليه أن يراعي خصائص الجماهري املستهدفة 
وظروفهم الفكرية واالجتماعية والسياسية وان يتشبع بروح إيجابية فيقدم 

اإلسالم للغرب بوصفه خياراً حضارياً يمكن أن يسهم يف إثراء القيم اإلنسانية 
التي يؤمن بها الغرب نفسه، وبوصفه تحدياً فكرياً جديراً بالدراسة والتأمل 

العقيل.
وإن املتتبع لحركة املراكز اإلسالمية مثال سيلحظ الدور العظيم الذي تقوم 

به لتحقيق أهداف الدعوة اإلسالمية وتقديم الصورة الحقيقية لإلسالم 
والتعريف بهذا الدين الحنيف وعمارة املساجد والعناية بها، باإلضافة إىل  

املعاهد واألكاديميات اإلسالمية وإقامة الكرايس العلمية عن اإلسالم يف شتى 
الجامعات ومراكز البحوث املتقدمة يف العالم، وما تقدمه سائر الجهات املعنية 
من خدمات وتعاون مع املراكز عرب ممثليات بلدانها اإلسالمية يف سائر الدول، 

وهي جهود مشكورة رأينا ومازال العالم يرى ويجني ثمارها يف معرفة الدين 
اإلسالمي املعرفة الحقيقية، وتصحيح املفاهيم الخاطئة عن أبنائه خاصة ما 

اجتهدت القوى املضادة له يف ترسيخه يف األذهان من وسم اإلرهاب وأن الدين 
اإلسالمي يرعاه ويربي رعاياه عليه.

ومن هنا تربز أهمية املراكز اإلسالمية يف تقديم الصورة الحقيقية لإلسالم ، 
إىل جانب ما تقدمه من نرش لإلسالم وترسيخ للعقيدة الصحيحة ، ومواجهة 

التحديات القائمة و املستقبلية العلمية والرتبوية واإلعالمية والنفسية 
واالقتصادية واألمنية، والتعاون والتنسيق فيما بينها وبني مراكز أخرى غربية 

يف تحقيق املصالح ودرء املفاسد.
ويف نظرنا تعترب املراكز اإلسالمية إىل جانب املراكز البحثية نقطة الوصول 

بني أمة اإلسالم ومعتقداتها وموروثاتها الحضارية وبني املرشق واملغرب، 
فباإلضافة إىل كونها مراكز لألبحاث والدراسات يف شتى املجاالت ومن 

بينها الدراسات اإلسالمية ، فهي تعمل عىل نقل القيم والتجارب اإلنسانية 
للمسلمني إىل غريهم.

والجدير بالذكر يف هذا السياق ، أن املراكز البحثية يف أمريكا مثال 
قامت ، بعد أحداث 11 سبتمرب ، بحملة كبرية لتصحيح املفاهيم 
الخاطئة عن اإلسالم يف جانب اإلرهاب، وعدم ربط ما حدث من 

كارثة باالعتقاد الديني أو التوجه اإلسالمي، ونجحت املراكز 
اإلسالمية يف ذلك بحيث أقبل الكثري من األمريكيني عىل 

االستفسار عن اإلسالم وتصحيح مفاهيمهم عنه، وتضاعف 
عدد من دخل يف اإلسالم أربع مرات عن املعدل السنوي 
بعد األحداث، كذلك يقابل املسلمون يف الخارج شبهات 

كثرية تثار ضد اإلسالم كحرية املرأة، وحرية االعتقاد، 
والحدود الرشعية، وغريها، وتقوم املراكز البحثية 

بكشف هذه الشبهات وتفنيدها وتصحيح النظرة 
تجاهها عن طريق استضافة العلماء وعقد الندوات 

وتوزيع النرشات.
وعىل هذا األساس ، فإن املراكز البحثية قد تصحح 

املفاهيم املغلوطة عن اإلسالم واملسلمني بطريقة غري 
مبارشة، حيث إن كثرياً من غري املسلمني يأخذون 

تصوراتهم عن اإلسالم واملسلمني من مصادر إعالمية 
غري محايدة، فيبنون األفكار والقناعات عىل غري أساس 

صحيح، فعندما يتعرفون عىل املسلمني ويقرأون عن 
اإلسالم تتغري قناعاتهم وتصوراتهم ومفاهيمهم، 

وهذا ما يحصل يومياً يف البالد غري اإلسالمية، وهذا 
ما نرى أثره حني يعجب غري املسلمني بسلوك 

املسلمني التعبدي واالجتماعي.
ويف إطار التأثري عىل صورة اإلسالم استعرض 

األستاذ إبراهيم املهنا ]17[ تأثري مراكز الدراسات 
اإلسرتاتيجية يف الواليات املتحدة عىل الرأي 

العام األمريكي، وكيف أن بعض هذه املراكز لها 
تأثريها الكبري عىل السياسات األمريكية يف الرشق 
األوسط. وحيث هذه املراكز تحمل مواقف عدائية 

من الدول العربية ومن قضايا املنطقة، فمن 
املتوقع أن تدفع هذه املراكز بمزيد من التأثري 

السلبي عىل أصحاب القرار السيايس نحو 
املنطقة.  وأشار املهنا]18[  إىل أن تأثري مراكز 

الدراسات اإلسرتاتيجية عىل الرأي العام 
األمريكي يعود إىل أسباب منها املصداقية 

التي يمتلكها أصحاب هذه املراكز 

واملستشارون فيها نتيجة لخلفياتهم العلمية واملهنية، باعتبار مراكزهم  
مستقلة عن الحكومة.

ويف املوضوع نفسه، استعرض األستاذ عبد الله الطائر]19[   دور مراكز 
الدراسات اإلسرتاتيجية يف التأثري عىل قضايا منطقة الرشق األوسط، حيث 

أشار إىل أن تطور هذه املراكز مر بثالثة أجيال :
– الجيل األول: تأسيس عدد من املراكز التي كانت مهتمة بمناقشة الشئون 

الخارجية للواليات املتحدة؛
–  الجيل الثاني: بروز ظاهرة التعاقد الحكومي مع مراكز الدراسات، حيث 

تحولت من مراكز او نوادي ملناقشة قضايا خارجية إىل مراكز استشارية تقدم 
خدماتها لبعض األجهزة الحكومية األمريكية؛

الجيل الثالث: بروز مراكز الدراسات املهتمة بصناعة الرأي العام وتوجيهه، 
وقد اعتمدت هذه املراكز خالل هذه الفرتة إىل توليفة من األبحاث املتعمقة يف 
السياسة الخارجية األمريكية مع وسائل تسويق إعالمي ذات فعالية كبرية، 

وتشرتك يف ذلك جماعات الضغط .
فضال عن ذلك ، يمكن للمراكز البحثية أن ترصد كل ما يقال وينرش عن 

اإلسالم و الرد عليه بالحكمة والحسنى؛ وهذا أمر يتطلب وجود علماء أكفاء 
بهذه املراكز عىل مستوى عال من الثقافة اإلسالمية، وخرباء متخصصني 

يف مجاالت متعددة لعل أهمها اللغات الحية… ومن جهة أخرى نحتاج إىل 
إعالم إسالمي كفيل بعرض قيم ومبادئ اإلسالم السمحة بلغة اآلخر من 

أجل تصحيح املفاهيم الخاطئة التي ترسخت يف ذهنية اإلنسان الغربي إثر 
سلوكيات بعض املسلمني.

و يمكن لها أيضا رصد وتصحيح ما ينرش عن اإلسالم والنبي عليه الصالة 
والسالم من افرتاءات ، وذلك من خالل التنسيق جهود الباحثني يف هذا املجال 

والسعي إىل تكريس العمل الجماعي الهادف إىل إنجاز وتحقيق مشاريع 
علمية ونرش البحوث والدراسات املتعلقة بمجال اهتمام املركز وربط جسور 

التواصل والتعاون مع مختلف املراكز يف الدول اإلسالمية و الدول الغربية.
إن دور املراكز ال يقترص فقط عىل إعداد الدراسات والبحوث والكتب ونرش 

املقاالت لتصحيح صورة اإلسالم ولكنه يهتم بكل ما يخدم املجال، من رصد 
للحمالت املعادية، واملضامني التي تنرش يف وسائل اإلعالم الغربية لتشويه 

صورة الدين اإلسالمي، ألن هذه املهمة يف حاجة إىل جهود جماعية منظمة وال 
يمكن ألفراد القيام بها بمفردهم.

خاتمة :
إن نجاح مهمة املراكز البحثية يف تصحيح صورة اإلسالم ليست سهلة يمكن 

تنفيذها بارتجال وبشكل فردي، بل البد فيها من العمل الجماعي القائم عىل 
تنسيق الجهود وعقد اللقاءات بني املراكز البحثية املهتمة بالدراسات حول 

اإلسالم واملسلمني . ويف ظل تفاقم ظاهرة اإلسالموفوبيا تبدو الحاجة أكرث إىل 
تنسيق الجهود وربط جسور التعاون بني مختلف الجهات املهتمة، وهو ما 

يستدعيه عمل املراكز البحثية والهيئات واملنظمات اإلسالمية.
كما أن هذه املهمة لن تكون مجدية إال إذا كان خطاب التصحيح موجهاً 

إىل الغربيني بلغاتهم، وهو أمر ليس من السهل تحقيقه نظراً إىل جملة 
من الحواجز والعوائق من بينها كون املهتمني واملتعاونني ال يتقنون لغات 
أجنبية يف مستواها العلمي األكاديمي الذي يسمح باكتساب منهج الرد 

والتفنيد، كما أن من العوائق صعوبة التسويق يف الغرب لكل ما هو إسالمي 
خاصة إذا كان يتوجه بالدفاع عن حقائق اإلسالم ضد التهم واالفرتاءات 

والطعون.
و ال غرو أن تكوين أساتذة جامعيني منتسبني إىل مراكز بحثية يف الدول 
اإلسالمية من أجل اكتساب مهارات التواصل مع املفكرين الغربيني أمر 

جد إيجابي، حيث يمكن االستعانة بهم عند الحاجة من طرف املراكز 
البحثية و املؤسسات الجامعية يف مجال تصحيح صورة اإلسالم.

عىل أن املراكز البحثية يف الدول اإلسالمية و أخريا ينبغي التأكيد 
املعنوي و املادي ألداء دورها عىل أحسن يف حاجة إىل الدعم 

مجال الدفاع عن قضايا األمة اإلسالمية .وجه ، خصوصا يف 

– مدير مركز الرباط 
للدراسات السياسية 
واالسرتاتيجية – 
أستاذ بجامعة 
محمد الخامس 
– اململكة 
املغربية
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اد نائب رئيس وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني حشداً 
من حلفائه األوروبيني من تيار اليمني املتطرف 

أمام الكاتدرائية القوطية بمدينة ميالنو، السبت 
َد أمامهم بتغيري تاريخ  18 مايو/أيار 2019، وتعَهّ

أوروبا بعد انتخابات برملان االتحاد األوروبي 
 The املقرر إجراؤها هذا األسبوع، بحسب صحيفة

Observer الربيطانية.
سالفيني، الذي يسعى لجعل تحالفه اليميني 

أحد أكرب التكتالت يف الربملان األوروبي، بدأ خطابه، 
محاطاً بالسياسية الفرنسية اليمينية مارين لوبان 

وزعماء من 9 أحزاب قومية أخرى، أمام الحشد 
املُجتمع يف ميدان بيازا دل دومو اإليطايل، باقتباس 

عبارة الكاتب الربيطاني جلربت كيث تشيسرتتون 
قائالً إَنّ »الجندي الحقيقي ال يحارب، ألنَّه يكره ما 

هو أمامه، بل ألنَّه يحب ما هو وراءه«.
وأضاف: إَنّ تحالفه سيعيد تشكيل أوروبا »ليس 

من أجلنا، لكن من أجل أطفالنا«.
يسعى سالفيني لكي يصبح تحالفه مع لوبان ثالث 

أكرب حزب يف الربملان األوروبي
وزعم سالفيني أنَّه »ال يوجد ُمتطِرّفون أو 

عنرصيون أو فاشيون يف هذا امليدان. املتطرفون هم 
أولئك الذين حكموا أوروبا عىل مدى 20 عاماً نيابًة 

عن الفقر وعدم االستقرار«. 
ويف حني اجتمع املحتجون املعارضون لحشد 

سالفيني يف منتزه سيمبيون بميالنو، علَّق 
أشخاص الفتاٍت عىل نوافذهم تحمل عبارات 

»ميالنو ضد الفاشية«. وقال جوزيبي ساال، عمدة 
املدينة املنتمي إىل يسار الوسط، إَنّ »القوميني لن 

يأخذوا املدينة«.
م حزب »رابطة  يضغط سالفيني، الذي يتزَعّ

الشمال« اليميني املتطرِّف، ولوبان، رئيسة حزب 
»التجمع الوطني«، لكي يصبح تحالفهما املعروف 
باسم »تحالف أوروبا من أجل الشعوب والتحرر« 

ثالث أكرب حزب يف الربملان األوروبي بعد االنتخابات 
املقبلة.

جميع قادة التحالف يتحدثون بنفس 
الروح المعادية لالجئين

واصل متحدثون آخرون، من ضمنهم خريت فيلدرز 
من حزب الحرية الهولندي، وأندرس فيستيسن 

من حزب الشعب الدنماركي، ويورغ موثن من حزب 
البديل من أجل أملانيا، الحديث بنفس لغة الخطاب 

املشرتكة، التي تدعو دائماً إىل اتخاذ تدابري صارمة 
ضد الهجرة غري الرشعية و »حماية الحضارة 

األوروبية«.
يف الوقت نفسه، استمروا يف شِنّ هجوٍم عنيف عىل 
إيمانويل ماكرون وأنجيال مريكل وجان كلود يونكر.

وَمثََّل كتلة أوروبا الرشقية رجل األعمال البلغاري 
 Volya فيسيلني ماريشكي، الذي أسس حزب

ويوصف بأنَّه دونالد ترامب بلغاريا، وجاك 
مديسون، العضو الربملاني املنتمي إىل حزب الشعب 

املحافظ يف أستونيا، وبوريس كولر، زعيم حزب 
We Are Family يف سلوفاكيا، وتوميو أوكامورا، 
الزعيم التشيكي الياباني رئيس حزب »الحرية 

والديمقراطية املبارشة«.
تلقى تحالف اليمني املتطرف رضبة من أحد 

أعضائه والذي أجرب عىل االستقالة من منصبه 
بالنمسا

لكن يواجه التحالف بداية مهزوزة بالفعل بعد 
أن أُجرِبَ هاينز كريستيان شرتاخه، زعيم حزب 

الحرية اليميني املتطرِّف يف النمسا وأحد أقوى 
حلفاء سالفيني، عىل االستقالة من منصب نائب 

املستشار النمساوي.
هذه االستقالة جاءت بعد أن نرُش تسجيل فيديو 

ظهر فيه النائب يعرض تقديم عقود حكومية 
مقابل دعم سيايس. كان من املقرر حضور هارالد 

فيليمسكي، املرشح الرئييس للحزب يف االنتخابات 
األوروبية، اجتماع ميالنو، لكنَّه ألغي سفره يف 

اللحظة األخرية.
وعندما سئلت يف مؤتمر صحفي يف وقت سابق من 

يوم السبت ما إذا كانت املجموعة ستبقى متحالفة 
مع حزب الحرية النمساوي، قالت لوبان للمراسلني: 

»سرند عندما نسمع تفسري شرتاخه.
هة  لكن بغض النظر عن حقيقة االتهامات املُوَجّ

له، يحظى حزبه بتأييد %25 من مجموع الناخبني 
النمساويني. لذا، لن تؤدي تلك االتهامات إىل 

اختفاء الحزب من الساحة السياسية. ولقد ُدِهشُت 
ل بتاريخ 2017 اآلن، قبل أياٍم  من ظهور فيديو ُمسَجّ

قليلة من االنتخابات«.
وعىل الرغم من أَنّ األحزاب القومية املختلفة قد 
تتشارك وجهات نظر بشأن الهجرة وغريها من 

م التحالف. القضايا، فإن ثمة شواغل عديدة تُقِسّ
أثار سالفيني، يف وقٍت سابق من األسبوع املايض، 

مخاوف بني بعض رشكائه األكرث حذراً بشأن 
امليزانية عندما قال إَنّ لديه استعداداً النتهاك 

قواعد االتحاد األوروبي التي تنِظّم حجم العجز يف 
امليزانية، مما أثار استياء األسواق املالية.

وثمة قضايا خالفية أخرى تشمل توزيع املهاجرين 
والعالقات مع روسيا.

قد يتعاون رئيس الوزراء املجري فيكتور أوربان، 
الذي التقى به سالفيني يف بودابست يف وقت سابق 

من هذا الشهر، مع الكتلة الجديدة إذا قرر حزب 
الشعب األوروبي املنتمي إىل يمني الوسط، إقصاء 

حزبه »فيدس« بعد االنتخابات، لكنَّه ال يريد 
االنضمام إىل تحالف مع لوبان.

يتَّخذ الحلفاء القوميون من الدنمارك وإستونيا 
موقفاً مناهضاً لروسيا بقوة، ويختلفون مع موقف 

ح أن يبقى حزب  كٍلّ من سالفيني ولوبان. ومن املُرَجّ
»القانون والعدالة« اليميني الحاكم يف بولندا، الذي 

حاول سالفيني استمالته أثناء زيارة لوارسو يف 
يناير/كانون الثاني، بعيداً عن أِيّ تكتٍُّل رسمي، 
ويرجع ذلك جزئياً إىل مخاوف بشأن العالقة مع 

روسيا.
وقال هرييف جوفني، مرشح حزب »التجمع الوطني« 

اليميني الفرنيس لعضوية الربملان األوروبي، 
لصحيفة The Observer الربيطانية يف ميالنو: 

»نحرتم وجهات نظرهم ألن لديهم أسباباً تاريخية 
عديدة تجعلهم يتخذون موقفاً حذراً للغاية تجاه 

روسيا. لكن تاريخ فرنسا مع روسيا مختلف، إذ 
ننظر إىل الشعب الرويس باعتباره شعباً صديقاً 

لنا«.
د  وأضاف جوفني أَنّ اليشء الرئييس، الذي يوِحّ

جميع األحزاب، هو الرغبة يف »استعادة السيادة 
لوضع قواعدنا الخاصة والسيطرة عىل حدودنا«.

يحظى سالفيني بنسبة تأييد مرتفعة مقارنة بآخر 
مرة أجري فيها التصويت األوروبي عام 2014

أشاد الجميع بسالفيني يف تلك الفعالية لقرار 
إغالق املوانئ اإليطالية أمام املهاجرين القادمني 
عن طريق البحر، وقد ساعدت هذه السياسة يف 

تنامي شعبيته.
إذ تخطَّت نسب تأييد حزبه »رابطة الشمال« يف 
أقل من عام رشيكه يف االئتالف الحكومي، حركة 

»خمس نجوم«، ليصبح أكرب حزب يف إيطاليا.
وأظهر آخر استطالعات للرأي بشأن نوايا 

التصويت يف انتخابات االتحاد األوروبي أَنّ حزبه 
سيحصل عىل حوايل %30، وهو ارتفاع عن نسبة 
%6.4 كان قد حصل عليها يف التصويت األوروبي 

عام 2014.
كما صف سالفيني االنتخابات األوروبية املقبلة 

بأنَّها »استفتاٌء بني الحياة واملوت«.
وقال ماسيميليانو باناراري، أستاذ العلوم 

السياسية بجامعة لويس يف روما: »ُيعد هدفهم 
الرئييس هدفاً تكتيكياً. ال يهم إذا كانوا يحملون 

وجهات نظر ومواقف متباينة، فاألمر يتعلَّق 
بالتسويق السيايس –من خالل تقديم أنفسهم 

بديالً جديداً عن أوروبا الحالية- وامتالك النفوذ يف 
املؤسسات األوروبية«.

حدون.. اليمين المتطرف بأوروبا يتَّ
انتخابات »حياة أو موت« تنتظرهم، ويتوعدون 

بـ»إعادة تشكيل القارة العجوز«

نائب رئيس الوزراء اإليطايل ماتيو سالفيني 

اليميني املتطرف مارتن سيلرن، 
زعيم حركة الهوية النمساوية

بريد إلكتروني يورط يمينيًا 
متطرفًا في هجوم مسجَدي 

نيوزيلندا
أرسل زعيم يميني نمساوي متطرف تجمُعه عالقات بالفاشيني األمريكيني، دعوة الحتساء القهوة 

إىل املتهم باغتيال 50 مسلماً يف هجوم مسجدي نيوزيلندا اإلرهابي.
موقع The Daily Beast األمريكي قال إن مارتن سيلرن، زعيم حركة الهوية النمساوية، تلقى تربعات 

بنحو 1700 دوالر من برينتون تارانت يف 2018.
ويدفع سيلرن وحركته بنظريات املؤامرة العنرصية، وضمن ذلك النظرية التي استخدمها تارانت 

لتكون عنواناً لبيانه الذي نرشه قبل اغتياله 50 مصلياً يف مارس/آذار 2019. بعد الكشف عن 
العالقات املالية، حاول سيلرن أن ينأى بنفسه بعيداً عن تارانت.

البريد اإللكتروني يورط يمينيًا متطرفًا
لكن وسائل اإلعالم النمساوية واألملانية نرشت هذا األسبوع، تقارير تفيد بأن سيلرن تباَدل رسائل 

الربيد اإللكرتوني مع تارانت حتى يوليو/تموز 2018 عىل أقل تقدير، وأن كال الرجلني دعا اآلخر إىل 
بلده.

ويبدو أن االتصاالت بدأت بعد تربُّع تارانت بمبلغ كان كبرياً عىل غري املعتاد، إذ إن أغلب التربعات 
التي يحصل عليها سيلرن وجماعته »كانت ال تتجاوز املئات«، حسبما قال مسؤول نمساوي من 
قبُل عن التربعات األخرى. دفع تربُّع تارانت بهذا املبلغ سيلرن إىل أن يكتب له رسالة شكر، وهو ما 

أطلق محادثة بينهما.
وقال سيلرن إنه يرغب يف لقاء تارانت واحتساء القهوة أو الجعة معه إذا جاء األخري يف أي 

وقت لزيارة النمسا، حسب رسائل الربيد اإللكرتوني التي نرشتها ألول مرٍة، هيئة البث اإلذاعي 
النمساوية »ORF«. كتب تارانت رداً عىل العرض أن الشعبني النيوزيلندي واألسرتايل سيكونان 

سعيدين باستضافة سيلرن.
أكد سيلرن، عىل موقع تويرت، صحة رسائل الربيد اإللكرتوني. وكتب: »قلت دائماً إننا تبادلنا رسائل 

الربيد اإللكرتوني، وإنني كنت سأقابله إذا طلب ذلك. لِم ال؟! لسُت عليماً بكل يشء«.
وهو ما جعله متهماً بدعم ُمنفذ هجوم مسجدي نيوزيلندا

وزار تارانت النمسا يف مرحلة ما، حسبما أكد املحققون بذلك البلد يف شهر مارس/آذار 2019، رغم 
عي سيلرن أنه لم يقابل منفذ هجوم مسجدي نيوزيلندا من  أنهم لم يوضحوا متى حدث ذلك. ويَدّ

قبل، وأفاد يف البداية بأنه لم يتواصل من قبُل معه.
وقال سيلرن يف فيديو نرُش فور كشف املحققني النمساويني عن تربعات تارانت: »لست عضواً يف 

منظمة إرهابية، وليس لدَيّ عالقة بهذا الرجل، فيما عدا أني تلقيت تربعات منه بصورة تلقائية«.
وأخرب الحقاً صحيفة The New York Times، بأنه تبادل رسائل الربيد اإللكرتوني مع تارانت، 

لكنه لم يكشف عما وصل إليه الحديث. قال سيلرن: »منحني تربعاً سخياً وشكرته، وذلك كُُلّ ما يف 
األمر«.

ونرشت هيئة البث النمساوية »ORF« أيضاً، أن سيلرن حذف رسائل الربيد اإللكرتوني قبل ساعات 
قليلة من مداهمة منزله. ودفعت هذه األنباء زعيماً يف الحزب الديمقراطي االجتماعي النمساوي 

ليتساءل عما إذا كان سيلرن تلقّى تحذيراً بشأن املداهمة.
قال توماس دروزدا، املدير اإلداري الفيدرايل للحزب، يف بيان صحفي: »يصعب عيَلّ تصديق أن 

هذا حدث من باب املصادفة«، مشرياً إىل العالقات الوثيقة بني املتطرفني الذين ينتمي إليهم سيلرن 
وحزب الحرية النمساوي اليميني.

وجعله أيضًا ممنوعًا من دخول أمريكا وبريطانيا
كان سيلرن ما زال محتفظاً بلقطات شاشة لرسائل الربيد اإللكرتوني، التي ُعرث عليها عندما صادر 

املحققون األجهزة اإللكرتونية. ومن جانبه، أنكر الزعيم اليميني عىل تويرت تلِقّيه أي تحذيرات.
ويحاول سيلرن اآلن االنتقال إىل الواليات املتحدة، للزواج بنجمة يوتيوب يمينية أخرى. بعد أن 

كُشفت العالقات املالية بينه وبني تارانت، قررت السلطات األمريكية إلغاء استثناء السفر، الذي 
يسمح له بالبقاء يف البالد من دون تأشرية.

وتطالب حالياً لجنة جمهورية يف مدينة كوتناي بوالية أيداهو، حيث تعيش خطيبة سيلرن، 
الحكومة الفيدرالية بتجديد استثناء السفر الخاص بسيلرن.

تورَّط سيلرن، قبل تورُّطه مع تارانت منفذ هجوم مسجدي نيوزيلندا يف مشهد متعلق بالنازيني 
الجدد يف النمسا. وقد استأجر مع إحدى مجموعاته سفينًة، ملضايقة املهاجرين وقوارب اإلغاثة يف 

البحر األبيض املتوسط عام 2017. واتُّهم أيضاً من قبُل بالتحريض عىل الكراهية، لكنه ُبِرّئ منها، 
وُمنع من دخول اململكة املتحدة.

ويبدو أن تارانت كان يحمل إعجاباً بسيلرن. فعندما شكره النمساوي عىل التربع، رَدّ تارانت حسب 
التقارير، بأَنّ تربُّعه كان ضئيالً مقارنة بعمل سيلرن.
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أسامة أبوضهير
تغيب إرسائيل إعالمياً عن التوترات الحاصلة بني إيران 

وأمريكا، فبينما ال يمر يوم من التهديدات الصادرة من 
الجانبني، تلتزم تل أبيب الصمت بشكل تام تقريباً، 

باستثناء ترصيح واحد عىل لسان وزير الطاقة يوفال 
شتاينتز حذر فيه من هجمات إيرانية مبارشة أو 

بالوكالة عىل إرسائيل، إذا تصاعدت املواجهة بني طهران 
وواشنطن.

تعلم إرسائيل جيداً العداء الذي تبثُّه إيران لها عرب 
إعالمها وأذرعها يف املنطقة، وتعلم أيضاً أن أي مواجهة 

قادمة مع إيران ستكون هي اليد األمريكية التي يمكن أن 
تلويها طهران يف املنطقة، وتُلحق بها أكرب رضر ممكن.

فهل ُيعقل أن إسرائيل ملتزمٌة الصمت 
فعليًا؟

ظهر اسم إرسائيل قبل أيام، عىل لسان رئيس الوزراء 
العراقي األسبق إياد عالوي، الذي كشف عن سبب 

االستنفار األمريكي الذي حدث 
يف العراق، بدءاً من زيارة 

وزير الخارجية مايك 
بومبيو لبغداد 

بشكل مفاجئ، 
وما تال ذلك من 

سحب واشنطن 
رعاياها من 

العراق.
عالوي قال 
إن التحرك 

األمريكي جاء 
بعد حصول 

واشنطن عىل 

معلومات استخباراتية من إرسائيل، تقول إنها »عرثت عىل 
مخزون من الصواريخ الباليستية اإليرانية يف العراق«، 

بحسب ما ذكرته مجلة Foreign Policy األمريكية.
وتشري التقارير اإلعالمية إىل أن إيران أرسلت رسّاً صواريخ 

مدفعية طويلة املدى إىل ميليشياتها الوكيلة يف العراق، 
وضمنها »كتائب حزب الله« و»حركة حزب الله النجباء« 

اللتان صنفتهما الواليات املتحدة عىل الئحة اإلرهاب، 
وربما »منظمة بدر« أيضاً.

وأكد عالوي أيضاً أن املعلومات مدعمة بصور من األرض 
وليس من األقمار االصطناعية فحسب، وهو ما يدل أن 

إرسائيل تعمل يف صمت حول مراكز القوة إليران باملنطقة.
وتفيد بعض التقارير بأن األمر ال يقف فقط عند وصول 

شحنة صواريخ إيرانية إىل العراق، بل إن هذه التنظيمات 
الوكيلة الشيعية قد طّورت استخداماً خاصاً لقواعد آمنة 

يف محافظات دياىل )مثل »معسكر أرشف«( وصالح الدين 
)»معسكر سبايكر«( وبغداد )جرف الصخر( وكربالء 

)الرزازة( وواسط )الصويرة(.
ومن املسلّم به أيضاً عىل نطاق واسع، أن امليليشيات 
طَوّرت خط تواصل وتحكُّم يمتُدّ إىل إيران عرب دياىل، 

يسمح لها باسترياد الصواريخ واملعدات من دون موافقة 
الحكومة أو ِعلمها.

تحركت أمريكا فوراً، فأرسلت بومبيو إىل الحكومة 
العراقية، ملحاولة السيطرة عىل األوضاع، فهي تعلم 

أن أحد أهداف هذه الصواريخ إرسائيل يف أي مواجهة 
عسكرية مع إيران، ولذلك فإن تل أبيب لن تنتظر تلك 

اللحظة.

ما الخيارات المتاحة إلسرائيل وواشنطن 
للتعامل مع هذا التطور؟

أخرب وزير الخارجية األمريكي، خالل زيارته املفاجئة 
لبغداد، املسؤولني العراقيني بأن واشنطن تريد تجنُّب 
الرصاع، وأنها ال تريد الحرب مع إيران، يف حني ظلت 

إرسائيل صامتة أيضاً.
لكن ذلك ال يعني أن واشنطن وإرسائيل 
ستقفان متفرجتني عىل ما يحدث 

بالعراق، بل العكس يتصاعد 
القلق يف دوائر االستخبارات 

العراقية واألمريكية واإلرسائيلية 
من هذه التحركات، بحسب 

معهد واشنطن.
مما ال شك فيه أن إرسائيل تدرس طريقة التعامل مع هذا 

التهديد املحتمل، وما إذا كان عليها أن تتعامل مع هذا 
التهديد املحتمل يف أعقاب الذهنية السابقة املعتمدة تجاه 

لبنان )أي عدم فعل الكثري حتى بدء الحرب(.
أو وفقاً للنموذج الجديد الذي تنتهجه يف سوريا )القيام 

بضبة مبكرة قبل أن يتطّور تهديد الصواريخ إىل رادع 
هائل(، بحسب مايكل نايتس الخبري املتخصص بالشؤون 

العسكرية واألمنية للعراق وإيران ودول الخليج، وأساف 
أوريون العميد اإلرسائييل املتقاعد والخبري االسرتاتيجي 

يف الشؤون الدفاعية، اللذين قاال إن إرسائيل تدرس طريقة 
التعامل مع هذا التهديد املحتمل، يف مقال مشرتك لهما.
لكن من شأن أي من املقاربتني أن تثري مشاكل للواليات 

املتحدة والعراق، لذا عىل الحكومتني اتخاذ خطوات 
لتفادي اتخاذ إرسائيل هذا القرار يف املقام األول.

لكن هناك عقبات تواجه إرسائيل يف خياراتها
يف حال شعرت إرسائيل بأنها مضطرة إىل التحرك ضد 

إيران بالعراق، فإن الغارات الجوية عىل العراق -كما تفعل 
يف سوريا- لن تكون خيارها األول، فأي رضبة تستهدف 

محافظة ديايل أو مناطق تقع عىل الُبعد نفسه، ستتطلب 
اخرتاق أكرث من 800 كيلومرت من املجال الجوي لألرايض 

األردنية والسعودية؛ ومن ثم مواجهة أنظمة الدفاع الجوية 
العراقية وربما السورية.

األمر اآلخر الذي قد يواجه إرسائيل، وفقاً للكاتَبني، هو أن 
من شأن هذا النوع من التحرك أن يعقّد العالقات واملصالح 

األمريكية يف العراق، فضالً عن عالقات إرسائيل مع دول 

املنطقة.

فماذا ستفعل إسرائيل؟
يرجح معهد واشنطن أن تبدأ إرسائيل بالطلب من 

رشكائها األمريكيني واألوروبيني واإلقليميني توفري الدعم 
االستخباراتي وقنوات التواصل مع القيادة العراقية 

املعنَيّة، وبذلك تعزز خياراتها املستقلة.
وعندئذ ستستخدم هذه القنوات ملنع نرش صواريخ إيرانية 

يف العراق.
ويف الوقت نفسه، لن تُسقط إرسائيل الخيار العسكري 

من حساباتها، وستعد خيارات عملياتية تهدف إىل تدمري 
القدرة عىل التهديد كعامل دعم أخري.

لكن ذلك ال يمنع إرسائيل من السري ضد التيار، متخطيًة 
الصواريخ واملعدات لتستهدف الجهات الفاعلة الرئيسة 

املسؤولة عن توليد خطر الصواريخ الباليستية الذي 
يطرحه وكالء إيران ضد إرسائيل.

ويف موازاة ذلك، قد تسعى إىل تغيري حسابات املخاطر يف 
طهران من خالل اإلظهار للنظام أن الحرب غري املبارشة 

ليست أحادية االتجاه، وأنه قد تكون للهجمات التي 
تَُشن من أرايض طرف ثالث تبعات عىل الجنود اإليرانيني 

واألرايض اإليرانية.
وبالتأكيد فإن الثمن األكرب يف هذه املواجهة سيدفعه 

العراقيون، وذلك عىل حساب استقرار بلدهم، لذلك كانت 
الرسالة األمريكية التي حملها بومبيو للعراقيني واضحة 

ودقيقة: إذا لم تقفوا إىل جانبنا، فتنّحوا جانباً.

إسرائيل هدف إيران الرئيسي بأي حرب قادمة..

فلماذا التزمت الصمت منذ التصعيد؟ 
وما الذي تخطط له في الخفاء؟

Kelly Weill

An Austrian far-right leader with ties to Amer-
ican fascists sent a coffee invitation to a man 
now accused of murdering 50 Muslims in a 
Christchurch, New Zealand mosque.
Martin Sellner, the leader of the Austrian 
Identitarian Movement, received an approxi-
mately $1,700 donation from Brenton Tarrant 
in early 2018. Sellner and his movement push 
racist conspiracy theories, including one that 
Tarrant used as the title of his manifesto after 
he allegedly murdered 50 worshippers in 
March. After the financial ties were revealed, 
Sellner tried to distance himself from Tarrant. 
But Austrian and German news outlets reported 
this week that Sellner had exchanged emails 
with Tarrant until at least July 2018, and that 
both men invited each other to their respective 
countries.
The communications appear to have started 

after Tarrant made his donation, which was 
unusually large. Most donations to Sellner and 
his group “were in the area of two to three 
figures,” an Austrian official previously said of 
other donations. Tarrant’s four-figure donation 
prompted Sellner to write a thank-you 
note, which sparked a conversa-
tion.
If Tarrant was ever in 
Austria, they should 
meet for coffee or beer, 
Sellner wrote Tarrant 
in July according to 
emails first reported 
by Austrian broad-
caster ORF. Tarrant 
returned the offer, 
writing that people in 
Australia or New Zea-
land would be happy 
to host Sellner.

On Twitter, Sellner confirmed the emails’ au-
thenticity. “I always said that we had an email 
exchange,” Sellner wrote, “and that I would 
have met him if he asked me to. Why not? I am 
not all-knowing.”
Tarrant visited Austria at some point, inves-
tigators in that country confirmed in March, 
although they did not clarify when he visited. 
Sellner maintains he never met with Tarrant. He 
initially implied he’d never contacted Tarrant.
“I’m not a member of a terrorist organization,” 
Sellner said in a video immediately after Aus-
trian investigators revealed Tarrant’s donation. 
“I have nothing to do with this man, other than 

that I passively received a donation from 
him.”

He later told The New York 
Times he’d emailed with 

Tarrant, but did not 
disclose the extent of 

the conversation. “He 
gave me a gener-
ous donation and I 
thanked him, that’s 
all,” Sellner said.
ORF also reported 
that Sellner deleted 
the emails a few 

hours before a raid 
on his house. The 

revelation prompted 

a leader of Austria’s Social Democrat party to 
question whether Sellner received a tip-off 
about the raid.
“It is difficult for me to believe that this was 
a coincidence,» the party’s Federal Managing 
Director Thomas Drozda said in a press release, 
citing close ties between Sellner’s brand of ex-
tremists and Austria’s far-right Freedom Party.
Sellner still had screenshots of the emails when 
investigators took his electronics. On Twitter, he 
denied getting a tip-off.
Sellner is currently attempting to move to the 
U.S. to marry another far-right YouTuber. After 
his financial ties to Tarrant were revealed, U.S. 
authorities cancelled his travel waiver, which 
allowed him into the country without a visa. 
A Republican Party committee in Sellner’s 
partner’s home county of Kootenai, Idaho is 
currently asking the federal government to 
renew Sellner’s waiver.
Prior to his involvement with Tarrant, Sellner 
was involved in Austria’s neo-Nazi scene. He 
and one of his recent groups rented a ship to 
harass migrant and aid boats on the Mediter-
ranean Sea in 2017. He was previously indicted 
and acquitted of incitement to hatred, and 
barred from entering the U.K.
Tarrant appears to have admired Sellner. When 
the Austrian thanked him for his donation, Tar-
rant reportedly replied that the donation was 
small compared to Sellner’s work.

MERCHANTS OF HATE
Far-Right Leader Martin Sellner Emailed 
With New Zealand Mosque Shooter 
Months Before Massacre
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كرم نعمة
 العروض الصحية املوجودة عىل األطعمة الجديدة، 

مبالغات إعالنية أكرث من كونها حقيقية طبية،
 أي قواعد أخالقية ولوائح تضبط عمل تلك الرشكات 

واملتاجر الكربى؟
ال يوجد يشء بريء، ثمة خدعة مستمرة نتقبلها 

بقناعة وكأنها صحيحة يف كل ما نشرتيه من املتاجر 
ملجرد قراءة معلومات املحتويات واالستهالك، ولسوء 

الحظ ال يمتلك املتسوقون فكرة دقيقة عن صحة 
هذه املعلومات أو من يؤكدها لهم. لكنهم مستمرون 
يف القبول بها، بل وأكرث من ذلك الرتويج لها ونصح 

اآلخرين باقتنائها!
تغري قائمة التفاصيل عىل علب العصائر واملرشوبات 

واألطعمة املحضة والبسكويت والشوكوالته، ما 
يجعلها مربأة تماما من أرضار صحية متعلقة بنسبة 

السكر أو الدهون واألمالح، وتتحدث عن سعرات 
حرارية مثرية الشكوك، لكنها يف الواقع مثلها مثل بقية 

األطعمة تحمل رضرها ومنافعها ولها نفس التأثري 
السلبي عىل زيادة الوزن، إال أننا نقنع أنفسنا وبدافع 
عيص عن التفسري عن فائدتها فقط، تماما مثل ثقتنا 

بالخضوات التي تعزلها املتاجر يف صناديق جميلة 
بوصفها طبيعية بال معاملة كيماوية، ندفع أثمانها 

املضاعفة، وال نشعر باختالفها، كما ال يظهر عىل 
أجسامنا أي تمييز بعد تناولها.

العروض الصحية املوجودة عىل األطعمة الجديدة، 
مبالغات إعالنية أكرث من كونها حقيقية طبية، وتكاد 

تصبح نصائح مهابة بينما هي ليس أكرث من “هراء 
يخدعنا بعروض صحية” وفق تعبري أندرو إيلسون 

محرر شؤون املستهلك يف صحيفة التايمز الربيطانية.
تلك الدعاية اإلعالنية نفسها تخلّت بشكل قاطع عن 
دعم الحركة األخالقية التي انبثقت بداية الثمانينات 

من القرن املايض يف أوروبا ملناهضة الوجبات الرسيعة 
وأطلقت عىل نفسها “الطعام البطيء”.

احتج آنذاك نشطاء الحركة العاملية عىل ماكدونالدز 
يف أوروبا، مدافعني عن الطعام املحيّل املنتج بشكل 

أخالقي، والذي يطبخ ويقّدم ويتم االستمتاع به بما 
يكفي من الوقت لتذّوق مكوّناته.

أال أن قوة املال ومراكز النفوذ التجاري والسيايس 
انترصا يف النهاية للطعام الرسيع وأفرغا حركة 

“الطعام البطيء” من نشاطها، وهو نفس املال الذي 

يحصد مبالغ هائلة اليوم من أجل إيهامنا بمزاعم 
الطعام الصحي، بيد أن ما نتناوله له نفس التأثري 

السلبي عىل أمراض السكر والدهون.
من بني االدعاءات التي تحتاج عقال سطحيا 

لتصديقها منتجات اللحوم التي تزعم يف عالماتها 
أن ما سنأكله هو نتاج رفاهية حيوان لم يتعرّض إىل 

اضطهاد الصيد الجائر والذبح القرسي القايس!
أي قواعد أخالقية ولوائح تضبط عمل تلك الرشكات 

واملتاجر الكربى؟ ال نحصل عىل إجابة مفيدة 
لهذا السؤال سوى أن تلك الرشكات تخضع بشكل 

صارم إىل قوانني رعاية املستهلك، غري أن التسميات 
والعالمات والنصائح املثبتة عىل العلب والعبوات 

أكرث بساطة من نوعية املنتج. فنسبة السكر والدهون 
واألمالح ال ترتاجع بمجرد وجود مالحظات جميلة 

وأنيقة عىل العلب، وهذا ما ال نريد أن نفهمه بشكل 
طبيعي ونحن نتسوق.

الطعام الصحي متاح بما تنتجه الطبيعة والحقول 
وليس املصانع، وأكرث من ذلك مجرد وهم إعالني مغر 

ال ينبغي علينا تصديقه مهما وضع بأكياس برّاقة 
ومغرية.

الخدعة مستمرة
الطعام الصحي متاح بما تنتجه الطبيعة والحقول وليس املصانع،

وأكرث من ذلك مجرد وهم إعالني مغر ال ينبغي علينا تصديقه مهما وضع بأكياس برّاقة ومغرية.
اعالنات االطعمة الجديدة عسل أم مجرد سكر

ما السيناريوهات المتاحة أمام تركيا إذا 
تفاقمت األزمة؟

قروض أجنبية للحكومة 
بـ177 مليار دوالر ُتستحق 

خالل 12 شهرًا
تتفاقم أزمة االقتصاد الرتكي مع تراكم الديون بالعمالت األجنبية، منها نحو 180 

مليار دوالر تستحق خالل األشهر االثني عرش املقبلة.
ويقدر املحللون حاجة الحكومة إىل ما بني 40 و90 مليار دوالر، وبشكل عاجل، 

لتجنب التعرث، إذا تدهورت املالية العامة وخرجت االستثمارات األجنبية.

فكيف ستؤمن تركيا هذه األموال؟

يمكنها االقرتاض من األسواق الدولية - التي لم تغلق يف وجهها بعد ولكن تكلفة 
االقرتاض ارتفعت. فقد توجهت الحكومة إىل أسواق الدين األجنبية ست مرات 

منذ أكتوبر لتقرتض تسعة مليارات و400 مليون دوالر.
كما يمكن لرتكيا إصدار سندات لكنها ستضطر لدفع عائد أعىل. فالعائد عىل 

إصدارها األخري يف يناير بقيمة ملياري دوالر وألجل عرش سنوات قارب %7.7 أي 
ضعف ما دفعته عىل إصدار قامت به قبل عام!

ويقدر الخرباء أن تركيا ستضطر لدفع بني 40 و60 نقطة أساس إضافية عىل أي 
إصدار جديد.

خيار آخر ال تحبذه الحكومة لكن الخرباء يرون أن ال بد منه، هو اللجوء إىل 
صندوق النقد الدويل.

تركيا اقرتضت من الصندوق عرشين مرة خالل السنوات الخمسني املاضية، لكن 
الرشوط التقشفية التي فرضت عليها يف الربنامج األخري الذي انتهى يف 2008 

تبقى ذكرى مريرة. وقد تلجأ تركيا إىل طلب املساعدة من دول أخرى عىل رأسها 
قطر.

إضافة إىل ذلك قد تلجأ تركيا لتشديد القيود عىل رؤوس األموال، علما أنها 
بدأت ببعضها كان آخرها تأخري ليوم واحد عىل عمليات تحويل اللرية إىل 

العمالت األجنبية التي يقوم بها األفراد بمبالغ تفوق 100 ألف دوالر.
كما يمكن للبنك املركزي التدخل لرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم وتدهور 

اللرية، ولكن مقابل املخاطرة بغضب أردوغان.

يتوقع مورغان ستانيل ارتفاع أسعار خام برنت إىل نطاق بني 75 و80 دوالراً 
للربميل يف النصف الثاني من العام الحايل، مع حدوث شح كبري يف السوق، وفقاً 

لتقديراته.
وقال البنك إن سوق النفط تعاني من عجز قدره 0.6 مليون برميل يومياً يف 
الربع الثاني، مضيفاً أنه من املتوقع أن يبلغ نقص اإلمدادات يف السوق 1.1 

مليون برميل يومياً بحلول الربع الثالث.
وكتب محللو البنك يف مذكرة إنه من املتوقع أن ُيبقي هذا عىل وضع ارتفاع 

السعر الفوري بقوة، مقابل األسعار اآلجلة يف برنت.
وقال البنك إن عوامل انخفاض إنتاج إيران وفنزويال، وتنامي مخاطر هبوط 

اإلنتاج يف ليبيا، والتزام دول رئيسية يف »أوبك« بما يفوق املطلوب يف اتفاقها 
بشأن اإلنتاج، حققت توازناً يف مواجهة عوامل الطلب األساسية الدافعة 

باتجاه الهبوط.
وقال مورغان ستانيل إن »قوى مؤثرة لكن عكسية« أبقت األسعار حتى اآلن 
متوازنة عىل نحو الفت للنظر. ويف ضوء ما تظهره مؤرشات األسعار من شح، 

فإن مواصلة تراجع إنتاج فنزويال وإيران يعني أنه من املرجح أن 
يكون هناك مجاالً أمام بقية »أوبك« لزيادة اإلمدادات.

وقال املحللون إنه بموجب ذلك التصور، من املستبعد أن تظل 
األسعار الحالية مستقرة، وقد يرجع برنت مجدداً إىل نقطة ارتكازه 

لألمد الطويل حول 65 دوالراً للربميل خالل الفرتة حتى 2020.
وتابعوا: »بعد الربع الثالث، القواعد التنظيمية للمنظمة 

البحرية الدولية 2020 ستبدأ يف تعزيز معدالت 
استهالك املصايف من النفط... سُيبقي هذا 

سوق الخام يف حالة شح حتى الربع 
الرابع )من 2019( والربع األول من 

العام املقبل، كما نتوقع«.
وأضافوا: »تتدهور الرؤية بعد 

ذلك، ويصبح من الصعب 
القول إن العوامل 

املربرة الرتفاع النفط ستظل مستمرة لفرتة أطول يف 2020«.
واعتباراً من يناير )كانون الثاني( عام 2020، 

ستحظر املنظمة البحرية الدولية عىل السفن 
استخدام وقود بنسبة كربيت تزيد عىل 0.5 

يف املائة، مقارنة مع 3.5 يف املائة حالياً. ونقلت 
»رويرتز« عن مصدرين مطلعني، أمس، قولهما 

إن متوسط إنتاج روسيا النفطي انخفض، يف 
الفرتة من أول مايو )أيار( حتى 21 منه، إىل 

11.147 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 11.23 
مليون برميل يومياً يف أبريل )نيسان(.

وتضر إنتاج النفط الرويس يف مايو )أيار(، 
يف ظل استمرار اإلغالق شبه الكامل لخط 

األنابيب دروجبا، أحد أهم مسارات التصدير 
إىل أوروبا، بعد اكتشاف تلوث نفطي.

)مورغان ستانلي( يتوقع صعود النفط إلى ما بين 75 و80 دوالرًا للبرميل
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وتظهر بيانات وزارة الطاقة أن املتوسط اليومي، من أول مايو )أيار( حتى 21 منه، هو 
األدنى منذ يونيو )حزيران( 2018، حني هبط اإلنتاج إىل 11.06 مليون برميل يومياً.

وبلغ اإلنتاج بني أول مايو )أيار( والسادس عرش منه 11.156 مليون برميل يومياً، أي 
دون مستوى 11.18 مليون برميل يومياً الذي تعهدت روسيا بإنتاجه يف إطار اتفاق 

عاملي لدعم األسعار.
كانت منظمة البلدان املصدرة للبرتول )أوبك(، ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، قد 

اتفقوا عىل خفض إنتاجهم النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.
وتعهدت روسيا بخفض اإلنتاج 228 ألف برميل يومياً من مستوى أكتوبر )ترشين 

األول( 2018، وهو مستوى األساس لالتفاق. ويف أكتوبر )ترشين األول( من العام 
املايض، كانت روسيا تضخ 11.41 مليون برميل يومياً.

وكان وزير الطاقة الرويس ألكسندر نوفاك قد شدد عىل أن التعاون مع السعودية يضمن 
توازن العرض والطلب واستقرار سوق النفط.

وتوقع نوفاك، يف حوار لـ»الرشق األوسط« نرش األربعاء، نشوء مخاطر الطلب عىل 
النفط خالل األعوام القليلة املقبلة، بسبب تباطؤ االقتصاد العاملي، مع بداية انخفاض 

معدل نمو التجارة العاملية، وتصاعد النزاعات التجارية بني الواليات املتحدة والصني. 
وأضاف نوفاك أن »النصف الثاني من عام 2019 سيوضح إىل أي مستوى سيستقر 

إنتاج وصادرات إيران، مبيناً أن وضع اإلنتاج يف فنزويال ال يزال غري واضح، بينما ننتظر 
نمو اإلنتاج يف الواليات املتحدة بعد نهاية فرتة قيود البنية التحتية يف بريميان خالل 

الربعني الثالث والرابع من عام 2019«. وتراجعت أسعار النفط أمس، بعدما أظهرت 

بيانات صناعية زيادة يف مخزونات الخام األمريكية، إضافة إىل تعهد السعودية بالحفاظ 
عىل توازن األسواق.

غري أن محللني قالوا إن أسواق النفط ال تزال يف حالة من شح اإلمدادات، يف ظل 
تخفيضات اإلنتاج التي تقودها منظمة البلدان املصدرة للبرتول )أوبك(، وتصاعد 

التوتر السيايس يف الرشق األوسط.
وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت 

غرينتش، 

صفعة مؤملة تلك التي تلقتها رشكة »هواوي« الصينية، من »غوغل«، 
التي قررت أخرياً االمتثال لألمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترمب 

والقايض بحظر التعامل معها.
عالقة »هواوي« بـ«غوغل« تكتسب حساسية بالغة للرشكة الصينية 

العمالقة التي خطت خطوات رسيعة يف عالم االتصاالت لدرجة أنها 
أزاحت »أبل« األمريكية من املرتبة الثانية عاملياً لجهة الحصة السوقية 

يف قطاع الهواتف الذكية، وبدأت تقارير تتحدث عن مضيها لخطف الرقم 
»واحد« من »سامسونغ« الكورية الجنوبية.

تتمثل أهم جوانب الحساسية تلك يف اعتماد »هواوي« عىل نظام 
»أندرويد« لتشغيل سلسلة هواتفها الذكية التي أكسبتها مكانة يف 
السوق العاملية، خاصة يف الدول النامية، نظراً ألسعارها التنافسية.

اآلن تقف »هواوي« يف مفرتق طرق، إما أن تستميت يف خلق نظام 
تشغيلها الخاص وتحمي أجهزة عمالئها من مصري قد ينتهي عند 
»سالل القمامة«، أو أن تراقب عن كثب انسحابها الدراماتيكي من 

السوق بوترية أرسع من دخولها الصاروخي إليها، إن هي لم تستطع 
إيجاد بدائل عن من حظروها.

لكن ملاذا يطرح عمالق التكنولوجيا الصيني كل هذا الجدل؟
األسبوع املايض، أعلن ترمب حالة الطوارئ الرامية إىل حماية شبكات 

اها بـ«التهديدات الخارجية«.. كلمات  االتصاالت األمريكية مما سَمّ
ترجمت عىل أنها موجهة بشكل رئييس ضد الغريم الصيني »هواوي«.

وعىل الرغم من أن ترمب منح الرشكة الصينية متنفساً بتأجيل مؤقت 
للحظر ملدة 90 يوماً، إال أن شجرة التأجيل ال تستطيع إخفاء غابة 

الصعاب التي تحولت إىل واقع مذ حرمت »غوغل« هواتف الرشكة 
الصينية من نظام تشغيلها، ما يعني أنها - بعد انقضاء املهلة - ستبقى 

حبيسة آخر نسخة من »أندرويد« دون تحديث، فيما ستُحرم إصداراتها 
الجديدة من تطبيقات ذات شعبية مثل محرك البحث »غوغل« ومتجر 

التطبيقات »غوغل بالي« و«يوتيوب« و«خرائط غوغل«، هذا إن لم 
تتسع دائرة الحظر وتجد منتجات »هواوي« نفسها خالية من تطبيقات 

أساسية تعود لرشكات أخرى.
يف غمرة ما يحدث لعمالق التكنولوجيا الصيني، ال يمكن طرد فكرة 

مفادها أن وراء كل هذا دوافع تتعدد، لكنها تؤرش إىل أمر واحد.. أال وهو 
أن العمالق الصيني بدأ يبث الخوف يف أروقة الغرب.

5G.. هاجس االستخبارات
أول مبعث قلق يعود إىل تكنولوجيا الجيل الخامس، التي تعد »هواوي« 

رائدتها عاملياً.

فالرشكة الصينية التي تعد أيضاً من أكرب مصنعي تكنولوجيا االتصاالت 
إىل جانب صناعة الهواتف الذكية والحواسيب، دخلت يف محادثات مع 

الحكومات ورشكات االتصاالت حول العالم لتزويدها باألنظمة التي 
تتيح تقنية 5G .. الثورة القادمة يف عالم االتصاالت.

لكن هذه الثورة املنظرة ال تخلو من شكوك تحوم حول تمكينها لبكني من 
التجسس عىل الدول التي تستخدم التكنولوجيا الصينية.

هنا يربز دور مجموعة Five Eyes ، التي شكلتها الواليات املتحدة 
األمريكية إىل جانب بريطانيا وكندا وأسرتاليا ونيوزيلندا، والتي مهمتها 

ربط وكاالت االستخبارات التابعة للدول الخمس وتقاسم معلومات رسية 
غالباً ذات طابع إلكرتوني.

وقد وصل األمر بواشنطن أن هددت رشكاءها يف املجموعة االستخباراتية 
بالتوقف عن مشاركة املعلومات االستخباراتية معهم، إن هم تبنوا 
تكنولوجيا 5G الصينية وأدرجوها يف أي من أنظمتهم املعلوماتية 

الحساسة.
»هواوي« نفت مراراً وتكراراً أن تكون »جاسوساً للحكومة الصينية«، 

لكن موقفها يضعف أمام هذه االنتقادات التي تستند إىل قوانني صينية 
تجعل من املستحيل عىل الرشكات رفض أي طلب للحكومة يتعلق 

بجمع املعلومات.
غري أن نفس االنتقادات وجهت يف السابق للسلطات األمريكية، التي 

اتهمت باخرتاق بيانات رشكات مثل »غوغل« و«ياهو«، وشنت هجمة 
ضد تقنية تشفري البيانات التي اعتمدتها رشكات التقنية األمريكية.

رسقة التكنولوجيا
جعل ترمب من التكنولوجيا 

وبراءات االخرتاع أحد أهم 
ملفات التفاوض مع الصني 

يف غمرة الحرب التجارية 

الدائرة بني القوتني االقتصاديتني. وقد ارتبط اسم »هواوي« بفضيحة 
قريبة من هذا امللف الشائك، حني اتهم أحد مهندسيها برسقة ذراع آلية 

تُستخدم الختبار شاشات الهاتف الخلوي، عند مغادرته مخترب تصميم 
.T-Mobile تابع لرشكة

الرشكة األملانية، التي كانت آنذاك أحد رشكاء »هواوي«، لم تلِق باالً 
لتربيرات األخرية بأن املهندس ترصف بشكل منفرد، وانتهى األمر برشكتي 

التكنولوجيا يف املحكمة.
اللعب مع إيران

القالقل طالت املديرة املالية للعمالق الصيني وابنة مؤسس الرشكة، 
املتهمة بمساعدة إيران لاللتفاف عىل العقوبات األمريكية من خالل رشكة 

.Skycom تدعى
جزء من االتهام املوجه ضد Meng Wanzhou يعود إىل الكذب بشأن 
االتفاقيات التجارية املربمة مع إيران، وقد تواجه عقوبة بالسجن ملدة 

تصل إىل 30 عاماً، إذا ثبتت التهم عليها.
شاشات باألملاس!

مشاكل »هواوي« مع الخصم األمريكي ال تنتهي عند هذا الحد، فوفقًا 
لوكالة »بلومبريغ«، يحقق جهاز FBI مع عمالق التكنولوجيا الصيني 

لخرق مزعوم للوائح الدولية الخاصة بتجارة األسلحة )ITAR(، بسبب 
اتهام الرشكة بنقلها خارج الواليات املتحدة عينة زجاجية مطلية 

باألملاس الصناعي غري قابلة للكرس تقدريباً. وهو أمر يعد محظوراً ألن 
املواد املطلية باألملاس مقيدة بسبب استخدامها املحتمل يف أسلحة 

الليزر.
الصعود الصاروخي

لكن بعيداً عن تغريدات ترمب، وقرار »غوغل«، والفضائح، ال تزال 
»هواوي« حتى اللحظة العباً رئيسياً يف السوق العاملية بحصة سوقية 

تصل إىل %17 بعد »سامسونغ« التي تتصدر القائمة )%21(، وقبل 
»أبل« )%12(، بحسب بيانات الربع األول 2019.

فأسعار هواتفها منحتها قطعة ضخمة من الكعكة العاملية، خاصة يف 
إفريقيا وآسيا، كما أن امتالكها لتكنولوجيا شبكات االتصاالت يعيل 

تنافسيتها.
ويف ظل حرب تجارية مستعرة، قد تكون »هواوي« إحدى أوجه »رصاع 

العروش« األمريكي الصيني.
ومع اتهامات أخرى بتلقي دعم من الحكومة الصينية، تعاظمت مخاوف 

الرشكات األمريكية من الخصم الصيني، الذي بات يدفع بـ«نظرية 
املؤامرة« ضده.

»هواوي« .. ما الذي يخيف أميركا من العمالق الصيني؟

5 ملفات تبرر الهجمة األميركية ضد شركة التكنولوجيا الصينية

Boeing says 737 
Max software up-
date is complete
Boeing said on Thursday that it completed its 
software update on the 737 MAX after two deadly 
crashes resulted in a global grounding of the 
aircraft.
The proposed fix, which addresses a problem with a 
flight handling system thought to be a factor in both 
crashes, must now win ap-
proval from US and 
international 
regu-

lators 
before 

the planes can 
return to service.

“With safety as our 
clear priority, we have completed 

all of the engineering test flights for the 
software update and are preparing for the final 
certification flight,” said Chief Executive Dennis 
Muilenburg said in a statement.
“The accidents have only intensified our commit-
ment to our values, including safety, quality and 
integrity, because we know lives depend on what 
we do.”
Boeing’s announcement sent shares up 2.6 percent 
to $354.44 in afternoon trading. The halt to the 737 
MAX has dented Boeing’s revenues and clouded the 
company’s earnings outlook.
Boeing said it has flown 737 MAX with updated 
software for the Maneuvering Characteristics 
Augmentation System for more than 360 hours on 
207 flights.
Boeing is providing additional information to the 
Federal Aviation Administration in anticipation of a 
certification test flight, a key step in winning regula-
tory approval, the company said.
In both the Lion Air and Ethiopian Airlines crashes, 
the MCAS pointed the plane sharply downward 
based on a faulty sensor reading, hindering pilot 
control after takeoff, according to preliminary crash 
investigations.
The FAA has called a May 23 meeting of interna-
tional civil aviation regulators in Texas to discuss the 
FAA’s process for clearing the 737 MAX to resume 
service.
Acting FAA Administrator Daniel Elwell told a con-
gressional panel on Wednesday that he hopes the 
gathering builds support for international bodies to 
approve the 737 MAX soon after the United States 
gives it the green light.

»فورد« تتهيأ لتسريح 
7 آالف موظف

تتهيأ رشكة فورد لالستغناء عن 7 آالف وظيفة، أي نحو 
%10 من موظفيها يف جميع أنحاء العالم، ضمن جهودها 
لخفض التكاليف، حيث ستشمل هذه الترسيحات 2400 

وظيفة يف أمريكا الشمالية، منها 1500 وظيفة ستلغى 
بموجب برنامج طوعي.

وأوضحت #فورد أن هذه الترسيحات ستوفر عىل الرشكة 
600 مليون دوالر سنويا، وتأتي ضمن خطة كانت وضعتها 

إلنفاق 11 مليار دوالر لتطوير أعمالها من خالل الرتكيز 
أكرث عىل تكنولوجيا القيادة الكهربائية والسيارات من دون 

سائق، وما يصاحب ذلك من إعادة هيكلة يف الوظائف.
تجدر اإلشارة إىل أن القيمة السوقية لرشكة فورد البالغة 

41 مليار دوالر أعىل بقليل من القيمة السوقية لرشكة تسال 
التي تعترب صغرية باملقارنة معها.

أما رشكة أوبر، التي باتت مع رشكات النقل التشاركي 
األخرى، تنافس رشكات صناعة السيارات، فتزيد قيمتها 

السوقية بـ%70 عن فورد
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وفيق السامرائي
وفقاً ملواقع ووكاالت عىل هامش اجتماع بروكسيل بحديث مسؤول وواقعي 

ودقيق ويخدم األمن الدويل وزير خارجية بريطانيا أعرب عن القلق من 
خطورة نزاع غري مقصود بني أمريكا وإيران، واليزال املوقف الربيطاني واألملاني 
والفرنيس متمسكاً بأهمية االتفاق النووي مع إيران الذي انسحبت منه أمريكا. 
املعلوامت عن الخطأ األمريكي رضورية دائماً لكنها ليست حاسمة يف املسائل 

االسرتاتجية، فالقدرة االستخباراتية يف التحليل أكرث أهمية من املعلومات يف 
حاالت كثرية، وعندما تشح املعلومات تتجسد كفاءة االستخبارات بقدرتها 

عىل التحليل والخروج باستنتاجات تعترب حقائق مستجدة. 
انشغل العالم كله وأُستُنِفرت منطقة الرشق األوسط والخليج بالحشد الجوي 

والبحري األمريكي يف منطقة الخليج، إال أن األمريكيني ارتكبوا خطأ شنيعا 
بقرار دفعهم القوات إىل الخليج وجواره ضمن مناطق صواريخ وتأثري القوات 

اإليرانية، )وبما( أن األمريكيني يحرصون عىل سالمة معداتهم وجنودهم يف 
الحرب، )وبما( أنهم يدركون أن اإليرانيني يمتلكون كما كبريا من الصواريخ 
والزوارق الرسيعة وألغاما بحرية، )وبما( أن الخليج بحرية محكومة بعنق 

زجاجة )مضيق هرمز(، )وبما( أن الحرب الواسعة إذا ما وقعت ستكون 
مصريية وحاسمة وقصة حياة وموت، أدرك اإليرانيون أن دخول القوات 

األمريكية ضمن مدى معظم أسلحتهم ووسائلهم جاء نتيجة عدم جدية 
األمريكيني بالحرب، وهو ما انعكس يف ترصيحات القادة اإليرانيني بإدراكهم 

للغاية، حيث اتضح لهم أن غاية الحشد األمريكي التلويح ضمن خطط الحرب 

النفسية، ولوجوٍد يراد به املال وغريه من املكاسب ومنها االنتخابات...
واحدة من مشكالت القيادات األمريكية أنها تظن بنفسها األكرث كفاءة، وعىل 
الرغم من أن الكومبيوترات واملعلومات الرقمية شكلت محطة كربى يف تاريخ 

البرشية إال أن العقل البرشي الذي صنعها يبقى حاكما. 
ومن مشكالت األمريكيني/القيادات/ عدم التوقف عند تجارب ونفسية وإرادة 

املقابل. 

اإليرانيون، وبحكم تجارب حرب السنوات الثماني، يمتلكون إرادة غري عادية 
بدًء من املقاتل البسيط إىل القيادة العليا بعد سقوط الشاه، )وهذا ليس 

مدحا لهم وال دعاية(، بل تسطري للحقيقة تجنبا لالنزالقات يف األمن الدويل، 
وكل من عاش مرارات الحرب يدركها. 

يف املقال السابق ركزنا بوضوح عىل الطرف الثالث الذي قد يهاجم أهدافا 
ومصالح أمريكية لدفع األمريكيني إىل الرد العسكري الفوري بمهاجمة أهداف 

إيرانية، دون تحقق ملعرفة الفاعل الذي قد يكون طرفاً ثالثاً ُمغرِضاً، وبعد 
ساعات من كتابة املقال منتصف الليل ونرشه صباحاً أعلنت االمارات عن 

تعرض أربع سفن/ ناقالت نفط لتفجريات شديدة، بعملية معقدة؛ ألنها 
شملت أربعة أهداف معاً بعمل رسي وليس هجوما مسلحا، ويف منطقة 

حساسة، وقد الُيكتشف فاعلها.
يف حرب عاصفة الصحراء، كانت الصواريخ العراقية قليلة العدد ومتخلفة، 

بينما تمتلك إيران حاليا أضعافها وأكرث دقة، ورغم آالف الغارات لم ُيَصب 
قائد سيايس وعسكري عراقي واحد، ولم تَُصب قاعدة صواريخ واحدة وال 

مخزن واحد من ترسانة األسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقية، التي كانت 
ضخمة آنذاك، واملوقع الجغرايف اإليراني أكرث تأثريا اسرتاتيجيا يف الحرب.

ويخطئ من يعتقد أن رضبة أمريكية خاطفة ستهز النظام، ويخطئ أيضا من 
يظن أن حربا واسعة لن تكون تداعياتها خطرية عىل األمن الدويل، ولن تنجوا 

الدول اإلقليمية من تبعات رصاع واسع قد يندلع بالصدفة أو غريها، إذا ما 
اندلع، ما يهدد بانتشار نووي.

خبري عسكري عراقي*

الخطأ األميركي في استراتيجية الدفاع والتلويح بالقوة تجاه إيران
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غازي دحمان

يبدو الهرم الذي بنته إيران عىل مدار عقود طويلة عىل 
رقعة شطرنج الرشق األوسط، اليوم، مهّدداً باالنهيار، 

بسبب جفاف العروق التي تمّده بالتغذية، بعد الحكم 
األمريكي عىل النفط اإليراني بالحبس إىل أجل غري 

مسمى، وهكذا، سيكون محكوماً عىل عرشات امليليشيات، 
وعرشات آالف العنارص بالتبّدد يف نواحي الرشق األوسط، 

وتوضيب حقائبهم للبحث عن وسائل أخرى للرزق، ما 
دامت إيران نفسها لن تكون قادرًة عىل تأمني احتياجات 

شعبها الواقف عىل ناصيات الشوارع، يبحث عن مظاهرة 
سيارة تهتف "اتركوا سوريا وحزب الله واهتموا بنا".

ويضع قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب إيران يف موقٍف 
لم تجد نفسها بمثله، حتى يف اللحظة التي كان يتجرّع 
روح الله الخميني فيها السم وهو يوقف إطالق النار يف 

الحرب مع العراق، حينها كان الخميني يخرس عىل جبهٍة 
واحدة، كما أن الجمهورية اإلسالمية لم تكن قد أصبحت 

إمرباطوريًة تتحكّم بعواصم عربية أربع، وال تصول وتجول 
يف ثالثة بحار، الخليج العربي والبحر األحمر والبحر 

املتوسط، ولم تكن قد تذّوقت بعد طعم العز النووي، 
والعالم كله يفاوضها عىل تأجيل مرشوعها إىل عقد آخر، 

يف مقابل أن يتحول الرشق األوسط إىل ميدان مليليشياتها، 
إىل درجة صار املاليل يجلسون عىل هضبة إيران ويمدون 

سيقانهم يف ربوع العراق وسوريا ولبنان واليمن.

ثّمة فارق هائل إذن بني األمس واليوم، فإيران باتت ملزمًة 
تجاه جيوش جرّارة يف الرشق األوسط، تحتاج إىل ضخ 

يومي من األموال لتبقيها واقفة عىل أقدامها تحرس 
العتبات املقدسة واملفاصل اإلسرتاتيجية وحواّف الحدود، 

يف مساحة جغرافية واسعة مّهدت تربتها بالتطهري 
العرقي، تحت ادعاء أنها إنما تفعل ذلك وبوصلتها 

موجهة إىل القدس، وهكذا صارت بعقوبة واملوصل وحلب 
وحمص والغوطة ودرعا مجرّد محطات عىل الطريق 

املقدس، وليست الجيوش وحدها هي التي تنتظر التغذية 
املالية اإليرانية، بل إن عرشات ومئات اآلالف الذين 

شيعتهم إيران عىل طول هذه الطريق ينتظرون مرتبات 
آخر الشهر، ليعزّزوا إيمانهم بنهج آل البيت.

هو مرشوع، هكذا أطلق عليه اإلسرتاتيجيون، وإيران 
نفسها، وإن اختلفت التسميات ما بني الهالل الشيعي أو 

مناطق النفوذ اإليراني، وحتى الرشق األوسط اإليراني، 
وهذا املرشوع هو الذي سيتعرّض لضبة يف املقتل يف حال 

نفذت أمريكا قرار عقوباتها بإحكام، وهو ما يبدو أنه 
سيحصل، حتى لو خالفت الصني وتركيا القرار األمريكي، 
فلن تستطيعا تعويض سوى قدر بسيط لبلٍد يعتمد عىل 

أموال النفط بدرجة كبرية لتسيري شؤونه وتدبري شؤون 
نفوذه اإلقليمي الواسع.

هذا املرشوع الذي كلف إيران أكرث من مئة مليار دوالر 
إلنقاذ نظام األسد من السقوط، واستغرق بناؤه زمناً 

طويالً، منذ بداية الثمانينيات، حني كان حزب الله ال 
يتجاوز عنارصه املئات، يرتصد الدوريات اإلرسائيلية عىل 

طريقة ارضب واهرب، وصار اليوم جيشاً تغطي صواريخه 
كامل أرض فلسطني، وأين الجيش العراقي باملقارنة مع 
الحشد الشعبي، باإلضافة إىل الجيش املوازي للجيش 
السوري، فهل ستسكت إيران ويجلس حرسها الثوري 

عىل قمم جبال زاغروس يراقب عملية تفكك إمرباطوريته 
يف الرشق األوسط؟

تعرف إيران أن املال وحده هو ما يبقي تأثريها يف املنطقة، 
ومجرّد توقف حنفية املال، فإن كل ما يبدو يف ناظرها 

سهوالً خضاء وغناء من النفوذ واألتباع واملوالني، 
سيتصحر وتجف الحياة يف عروقه، ويتحّول إىل هشيم 

تذروه الريح، حزب الله نفسه سيكون مهّدداً بالزوال، فقد 
اعتاد عىل البذخ يف الرصف عىل عنارصه، وبيئته، وأرس 
شهدائه، ويعاني اليوم تقلصاً رهيباً يف مصادر تمويله.

من الناحية العملية، ال تملك إيران خيارات مهمة للمناورة 
يف وجه القرار األمريكي، ويبدو هامش اللعب أمامها 

محصوراً بخيارين: االنكفاء إىل الداخل، ومعالجة ما يمكن 
معالجته إىل حني تغري الظروف، أو االندفاع صوب حرٍب 

ليست مستعدة لها، وال تضمن نتائجها، يف ظل ميزان 
القوى املائل لصالح أعدائها، وحالة اإلنهاك التي تعانيها 
ميليشياتها نتيجة سنوات طويلة من الحروب استنزفتها 

كلياً.

رغم ذلك، ال يبدو خيار االنكفاء مناسباً للنخبة اإليرانية، 
ملا له من مخاطر وجودية عليها، فهذه النخبة ليس لها 

مرشوع تنموي، وال ديمقراطي، والداخل بالنسبة لها ليس 
مرئياً إال بصفته رافداً ملرشوع إيران اإلقليمي، وليست 

لديها بدائل ذات قيمة يف هذا املجال، فالتنمية مهمة، بقدر 
ما هي قادرة عىل إنتاج األدوات التشغيلية ملرشوع التمّدد 

اإلقليمي )أسلحة وصناعات حربية بما فيها املرشوع 
النووي(، والعملية السياسية برمتها ليس لها معنى سوى 

ترتيب شؤون التمّدد اإلقليمي، وتدبري مقتضياته.
لن يقبل نظام إيران املفاضلة بني االنكفاء للداخل 

ومرشوعه اإلقليمي، ولن يستطيع التعايش مع هذا 
الواقع، ورغم حذره الشديد، وميله إىل االبتعاد عن اللعب 

العنيف مع األقوياء، إال أن نظام املاليل سيكون مضطراً 
لخياراٍت كان يعتقد، عىل الدوام أنه قادر عىل تجنبها، عرب 

إسرتاتيجية الصرب اإلسرتاتيجي لحائك السجاد، ومن 
خالل التلطّي خلف الوكالء، أو عرب قضم الخصوم الصغار 

قطعًة قطعة، ليصبح يف حسابات الالعبني الكبار طرفاً 
مهماً بحكم األمر الواقع.

ستحاول إيران بكل الطرق الثورة عىل قرار تعطيل 
فعاليتها ودحرها إىل داخل حدودها، وستضطر لالحتكاك 

مع أمريكا وإرسائيل، وربما التحرّش بدول الخليج العربي، 
وعند هذه النقطة سوف تندلع حرب إقليمية كربى.

حرٍب كبرى؟هل المنطقة على أعتاب



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0057

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

May 2019 - Volume : 7 - Issue :77

    Opinion كتابات

فاروق يوسف
ليس كل ما تفكر فيه إيران سيجد طريقه 

إىل التنفيذ. فالبلد الذي يواجه خطر 
وقوع حرب ستشل الجزء األكرب من قدرته 

العسكرية لم يعد يملك أوراقا مخفية 
ليلعبها يف رصاعه مع الواليات املتحدة.

كل األوراق التي تملكها إيران باتت 
مكشوفة. ومن سوء التقدير لدى البعض 
أن يتوقع أن الواليات املتحدة بكل تفوقها 

العسكري والتقني يمكن أن تتجه إىل حرب 
غري مدروسة، يمكن أن تعكر املفاجآت مزاج 

القائمني عليها.
منطقيا فإن تلك الحرب إن قامت فإن 
الهدف األساس منها سيكون تنظيف 

املنطقة من نفايات إيران ومنع إيران 
من الهيمنة غري املربرة التي عطلت دوال 
وأفشلت حكومات وأهدرت عبثا ثروات 

ودفعت شعوبا إىل حافات اليأس املطلق 
ونسيان سبل الحياة املعارصة.

ستقوم الحرب من أجل املنطقة ال عليها. 
وهو ما يسعى أتباع إيران إىل أن يضعوه 

خلف ظهورهم وهم ينرشون الهلع والخوف 
بني صفوف عامة الناس حني يتحدثون عن 

عصف الحرب القادمة التي لن تفرق بني 
إيران وسواها ممن تورط يف لحظة ضعف 
يف الظهور بمظهر العاجز عن مقاومة املد 

اإليراني.
ناهيك عن أن الحرب بالوكالة كانت قد 

انتهت حني اعتربت الواليات املتحدة كل 
طرف يلحق رضرا بمصالحها أو قواعدها 

العسكرية جزءا من املنظومة العسكرية 
اإليرانية.

فإذا ما كانت هناك ميليشيات ستقاتل 
إىل جانب إيران فإن الرد عليها سيكون 

بحجم الرد عىل النريان اإليرانية. ذلك يعني 
أن تلك امليليشيات ستحكم عىل نفسها 

بالفناء الرسيع. لذلك ُيخيل إيل أن األذرع 
اإليرانية يف املنطقة ستختار االنتظار فيما 

لو تعرضت إيران إىل رضبة متقنة يف اختيار 
هدفها.

كل الحديث عن حرب استباقية يمكن أن 
تشنها ميليشيات إيران هو مجرد هراء. ال 

ألن تلك امليليشيات ال ترغب يف أن تكون 
ضحية التسويات التي ستخفض من سقف 
آمالها حسب بل وأيضا ألن النظام اإليراني 

وقد أدرك كيف يزن األمريكان ما يجري ال 
يريد أن يدفع ثمنا مسبقا لترصفات عبثية 

لن تجعله يف منأى عن مواجهة حرب، قد 
تؤدي إىل سقوطه.      

التهديد بحرب بالوكالة صار جزءا من 
املايض.

تلك فقرة مهمة قد تم اسقاطها من األجندة 
اإليرانية. ما كان اإليرانيون يرومون القيام 

به باعتباره خطوة استباقية يف حرب، 

كانوا يخططون لها أن تكون طويلة األمد 
قد وضعه االمريكيون يف حسابهم وكانوا 

واضحني يف طرح طريقتهم يف التعامل معه.
كان عىل إيران أن تفهم أن حفلة جنونها 

البد أن تكون لها نهاية.
لذلك لم يكن مستغربا أن الواليات املتحدة 

قد ادركت أن وضع نهاية لتلك الحفلة لن 
يكون إال يف طهران. يف رضب رأس األفعى ما 

يضمن االنتهاء من كل أجزائه.
هي املرة األوىل التي تضع الواليات املتحدة 
نفسها يف خدمة السالم واألمن يف املنطقة. 

وهو ما لم تتوقعه إيران وما لم تحسب له 
حسابا.   

لقد خطط اإليرانيون مللهاة فإذا الوقائع 
تنبئ بمأساة.

وهو ما يجعلني أتوقع أنهم سيقبلون 
بضبات انتقائية. بعدها سيكونون جاهزين 

للتسويات. وهي تسويات تشمل بالدرجة 
األساس مسالة التخلص من أتباعهم يف 

املنطقة. وهي مسألة سيستغرق تنفيذها 
وقتا طويال، ستكون إيران من خالله جاهزة 

إلعادة تأهيل نفسها باعتبارها دولة. لن 
تخرج إيران من هذا النزاع ساملة إال إذا 

تخلصت من وصايتها العقائدية. فالعالم 
ليس مستعدا لتكرار الرصاع معها بعد عرش 

سنوات عىل سبيل املثال.
ستكون إيران دولة دينية، لكن ضمن 

حدودها.
هل أبدو متفائال؟

من وجهة نظري فإن ماليل إيران سيفضلون 
بقاءهم يف السلطة عىل املجازفة بفقدان 

تلك السلطة حني يزجون بأنفسهم يف 
مغامرة تحدي العالم.

كاتب عراقي*

 By Sonia Faridآن لحفلة الجنون أن تنتهي

Following the eruption of protests in 
Sudan and the military offensive in Libya, 
apprehensions of insecurity on Egypt’s 
western and southern borders have started 
growing. It was no coincidence that both 
ousted Sudanese President Omar al-Bashir 
and commander of the Libyan National 
Army (LNA) Khalifa Haftar visited Cairo as 
tensions reached their peak back home, in a 
demonstration of where Egypt’s bets were 
placed at the time.
It is difficult to predict at this point how 
susceptible Egypt is to a spillover of unrest. 
It is equally difficult to measure the sustain-
ability of Egypt’s current alliances with both 
Sudan and Libya.
Egypt’s support for Haftar is not a surprise 
as, since launching Operation Dignity in 
2014 in Benghazi, he has posed as the 
archenemy of Islamist militias and the 
only one capable of curtailing the growing 
influence of ISIS and similar groups. In fact, 
the kidnapping and beheading by ISIS of 21 
Coptic Egyptian workers in Libya in 2015 
was seen by many as retaliation for Egypt’s 
support for Haftar. Meanwhile, the execu-
tive authority in Tripoli, which sees Haftar’s 
offensive as a “coup,” as Libyan Prime 
Minister Fayez al-Sarraj put it, is recognized 
by the UN.
As a military strongman and commander 
of an army that has received the financial 
and logistical support of several allies, 
Haftar is the only hope Egypt has to secure 
its western border, which has been quite 
porous lately.
Egypt’s stance on Haftar can be compared 
to that of France, which reportedly backs 
him in the hope that his victory will achieve 
the kind of stability that would curb the 
influx of immigrants toward the Northern 
Mediterranean. Egypt fears a threat to its 
national security if Haftar fails to eradicate 
Islamist militias, as operatives would contin-
ue entering through the western desert.
With Sudan, the situation is a little different. 
Bashir and Egypt have not exactly been on 
the best terms for several reasons, including 
the dispute over the Halayeb Triangle, 
Sudan’s support for Ethiopia’s construc-
tion of the Renaissance Dam, and Sudan’s 
close ties with Qatar and Turkey. Bashir’s 
government also sympathized with Islamists 
and provided refuge to several Muslim 
Brotherhood members who fled from Egypt 
following the ouster of President Mohamed 

Morsi.
But the protests seem to have brought the 
two countries closer. Egypt has openly de-
clared that it prioritizes Sudan’s stability and 
supports the will of the Sudanese people.
For Egypt, it makes no difference who is in 
charge, whether Defense Minister and for-
mer Vice President Awad Ibn Auf, who top-
pled Bashir, or Bashir’s de facto successor 
Lieutenant General Abdel Fattah Bourhan. 
Either way, having the military in power is 
in Egypt’s best interests. Not only will the 
southern border be secured, and the threat 
of immigrants flocking northwards in case 
of civil strife eliminated, but bilateral rela-
tions will also take a different turn.
Earlier reports of the expulsion of Muslim 
Brotherhood members from Sudan under 
Bashir had already signaled a possible 
rapprochement with Egypt, which can 
now make its backing of the post-Bashir 
government contingent upon an official 
anti-Islamist stance and a dissociation 
from countries that support the Muslim 
Brotherhood.
Haftar is expected to be a much closer ally 
to Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi. 
If he emerges victorious, both would work 
together to clamp down on weapons 
smuggling and extremist militants crossing 
to either side. Every chance Haftar stands to 
stabilize Libya is also a chance for Egypt to 
protect itself against terrorist threats.
Through Libya, Egypt can seal off a vital pas-
sageway for armed groups. Through Sudan, 
which saw Bashir’s now disbanded National 
Congress Party as the last standing Islamist 
stronghold in the region, it can deal a blow 
to Bashir’s allies Qatar and Turkey.

If its southern and western neighbors em-
brace the same view of stability and adopt 
the same approach to national security, the 
Egyptian government can rest assured that 
neither protests nor armed struggles will be 
exported to its turf.
Egypt’s formula of eliminating Islamists and 
putting the military in charge, however, is 
not easily applicable in Sudan and Libya. 
The political complexity and number of 
warring factions in both countries make the 
situation there entirely different. 
The parties that have stakes in the Suda-
nese political scene are too ferocious to 
promise a smooth transition. There is no 
guarantee that some parties will reach a 
peaceful understanding as far as the divi-
sion of power is concerned. The situation 
is similarly intricate in Libya, as the fall of 
Tripoli to Haftar’s troops will neither give 
him legitimacy nor secure a final victory 
against Islamist militias.
It is hard to predict, therefore, if either 
country will achieve full stability in the 
near future, keeping Egypt’s borders fully 
secured.
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Border security should top 
Egypt priorities following 
Sudan, Libya turmoil
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منحت إيران القوى العاملية مهلًة مدتها 60 يوماً 
إلعادة التفاوض عىل رشوط اتفاقها النووي الذي 

أبرمته عام 2015، بعد مرور عاٍم عىل اليوم الذي 
انسحب فيه دونالد ترامب من هذا االتفاق التاريخي.

ويقول الرئيس اإليراني حسن روحاني إَنّ إيران 
ستتوقف عن تصدير فائض اليورانيوم واملاء الثقيل 

من برنامجها النووي، عىل النحو املنصوص عليه 
يف االتفاقية. وأضاف أنَّه إذا انقضت مهلة الستني 

يوماً دون اتخاذ إجراء، فستستأنف إيران تخصيب 
اليورانيوم بمستوياٍت أعىل أيضاً.

وهذه هي املرحلة التي وصل إليها برنامج إيران 
النووي واالتفاق املنهار.

 تقرير لصحيفة The Washington Post األمريكية، 
رصد مراحل تطور االتفاق النووي اإليراني وكيف 

وصل إىل هذه املرحلة.

الصفقة النووية
أبرمت إيران الصفقة النووية عام 2015 مع الواليات 
املتحدة واالتحاد األوروبي وفرنسا وأملانيا واململكة 
املتحدة وروسيا والصني. ونتجت الصفقة، املعروفة 

رسمياً باسم خطة العمل الشاملة املشرتكة، عن 
املحادثات الرسية التي أجرتها إدارة الرئيس األمريكي 

باراك أوباما مع إيران بعد تويِلّ روحاني، املعتدل 
نسبياً، مهام منصبه، بحسب الصحيفة األمريكية.

وافقت إيران عىل الحد من تخصيب اليورانيوم تحت 
مراقبة مفتيش األمم املتحدة، مقابل رفع العقوبات 

االقتصادية. وتهافتت الرشكات الدولية عىل إبرام 
صفقاٍت مع إيران، وكان أبرزها مبيعات رشكتّي 

إيرباص وبوينغ التي بلغت قيمتهما مليار دوالر.
كان ترامب قد وعد يف حملته االنتخابية لتويل رئاسة 

البيت األبيض بإنهاء الصفقة؛ ألنَّها ال تتناول برنامج 
الصواريخ الباليستية اإليراني أو تورُّط إيران يف 

النزاعات اإلقليمية، وسحب بالفعل أمريكا من االتفاق 
يف 8 مايو/أيار عام 2018. وقد أدى هذا اإلجراء إىل 

تعطيل الصفقات الدولية املُتَفق عليها، ووجه رضبًة 
قاصمة لالقتصاد اإليراني املنهك أصالً. ومنذ ذلك 

الوقت، قالت إدارة ترامب إَنّ أي دولة تستورد النفط 
الخام اإليراني ستواجه عقوباٍت أمريكية.

مفاعالت إيران النووية
يستقر املفاعل الرئييس لتخصيب اليورانيوم تحت 
األرض يف نطنز، وهي مدينة إيرانية تقع يف محافظة 

أصفهان بوسط إيران. وتوجد يف إيران محطة نووية 
واحدة لتوليد الكهرباء يف مدينة بوشهر، وقد افتتحتها 
بمساعدة روسيا عام 2011. وبموجب االتفاق، أعادت 

إيران تصميم مفاعل يعمل باملاء الثقيل حتى ال 
تتمكن من إنتاج البلوتونيوم، ووافقت عىل تحويل 
محطة فوردو النووية املنحوتة يف الجبال إىل مركز 

بحوث. وتمتلك أيضاً مفاعالً نشطاً لألبحاث يفوق 
عمره 50 عاماً يف طهران.

مخزون إيران من اليورانيوم
بموجب رشوط االتفاق النووي، يمكن إليران أن 
تحتفظ بمخزون ال يزيد عىل 300 كيلوغرام من 

اليورانيوم منخفض التخصيب، بعد أن كان مخزونها 
يف السابق يبلغ 10 آالف كيلوغرام من اليورانيوم 

عايل التخصيب. وحالياً ُيلزم االتفاق إيران بتخصيب 
اليورانيوم بنسبة ال تتجاوز %3.67، وهو ما يمكن 

أن ُيشّغل محطة نووية تجارية لتوليد الكهرباء. أما 
اليورانيوم الذي يستخدم لصناعة األسلحة فال بد 
من تخصيبه بنسبة %90. ومع ذلك، يقول العلماء 

ب إحدى الدول اليورانيوم بنسبة  إنَّه حاملا تُخِصّ
تصل إىل حوايل %20، فإَنّ الوقت الالزم للوصول إىل 
نسبة %90 ينخفض إىل النصف. وقد خصبت إيران 

اليورانيوم سابقاً بنسبة 20%.

أجهزة الطرد المركزي اإليرانية
جهاز الطرد املركزي هو جهاز ُيستخدم لتخصيب 
اليورانيوم بدفع غاز سدايس فلوريد اليورانيوم يف 
حركة دورانه الرسيعة. وألزم االتفاق النووي إيران 

باالكتفاء بتشغيل 5,060 من أجهزة الطرد املركزي من 
طراز »آي آر1-« القديمة. يستند الجهاز إىل التصميم 

الهولندي الذي ظهر يف سبعينيات القرن العرشين، 
واستخدمه العالم الباكستاني عبدالقادر خان لبناء 

برنامج األسلحة النووية الباكستاني، وباعه فيما بعد 
إليران وليبيا وكوريا الشمالية.

تتمتع إيران بالقدرة التقنية عىل إنشاء وتشغيل 
إصدارات متطورة من أجهزة الطرد املركزي املسماة 

»آي آر2- إم« و »آي آر4-« و »آي آر6-« يف مفاعل يف 
نطنز، لكنَّها ُمنعت من ذلك بموجب االتفاق النووي. 

إذ رصح عيل أكرب صالحي، رئيس الربنامج النووي 
اإليراني، لوكالة Associated Press يف سبتمرب/

أيلول املايض بأَنّ جهازي »آي آر2- إم« و »آي آر4-« 
يمكنهما تخصيب اليورانيوم أرسع من جهاز »آي آر-

1« بخمس مرات، يف حني يمكن لجهاز »آي آر6-« أن 
يفعل ذلك أرسع بعرش مرات. وقد أشار خرباء غربيون 

إىل أَنّ بإمكان هذه األجهزة إنتاج يورانيوم مخصب 
أكرث مما ينتجه  جهاز »آي آر1-« بثالث إىل خمس 

مرات يف السنة، بحسب الصحيفة األمريكية.
وأوقفت إيران أيضاً العديد من أجهزة الطرد املركزي 

التي نُصبت بالفعل كجزٍء من الصفقة.

من »الذرة من أجل السالم« إلى 
ستوكسنت

بدأ برنامج إيران النووي يف الواقع بمساعدة الواليات 
املتحدة. ففي إطار برنامج »الذرة من أجل السالم«، 
زودت أمريكا طهران بمفاعل بحث واختبار، وبدأت 

تشغيله عام 1967 يف ظل حكم الشاه محمد رضا 
بهلوي. وانتهت تلك املساعدة عندما أطاحت الثورة 

اإلسالمية اإليرانية الشاه عام 1979.
ويف التسعينيات، وسعت إيران من نطاق برنامجها 
ليشمل رشاء األجهزة من عبدالقادر خان. ومن بني 

أنشطتها، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أَنّ 
»إيران ربما تكون قد حصلت عىل معلومات تصميم« 

قنبلة وأجرت أبحاثاً عىل أجهزة إطالق املتفجرات.
وبحلول أغسطس/آب عام 2002، كشفت أجهزة 

املخابرات الغربية وجماعة معارضة إيرانية موقعاً 
نووياً رسياً يف نطنز. وتنفي إيران حتى يومنا هذا أَنّ 
برنامجها النووي كان له ُبعد عسكري. وعلَّقت إيران 
تخصيب اليورانيوم عام 2003، لكنَّها استأنفته بعد 

ثالث سنوات يف عهد الرئيس الصارم محمود أحمدي 
نجاد. وقد فرضت القوى العاملية عقوبات قاسية 

عىل إيران عرب األمم املتحدة رداً عىل ذلك. ورسعان 
ما نجح الفريوس الحاسوبي »ستوكسنت«، الذي 

يعتقد الكثريون أَنّ الواليات املتحدة وإرسائيل شاركتا 
يف تصنيعه، يف تعطيل آالف أجهزة الطرد املركزي 

اإليرانية.
واستهدفت سلسلة من التفجريات، التي أُلقي باللوم 

فيها عىل إرسائيل، عدًدا من العلماء بدءاً من عام 
2010 عندما كانت املخاوف الغربية من برنامج إيران 

يف ذروتها. ولم تعلن إرسائيل أبداً مسؤوليتها عن 
الهجمات، رغم أَنّ املسؤولني اإلرسائيليني تباَهوا يف 
املايض بنجاحهم يف اخرتاق أجهزة االستخبارات يف 

البالد. وقالت إرسائيل العام املايض إنَّها استولت عىل 
سجالت من »أرشيف نووي رسي« يف إيران.

أمريكا ساعدت في بنائه، وعالم مسلم باع لهم التقنية.. 

كل ما تريد معرفته عن برنامج إيران النووي

تضع إدارة ترمب وحلفاؤها يف الكونغرس اللمسات 
األخرية للجهود املبذولة من أجل إدراج التنظيم 

الدويل لإلخوان املسلمني مجموعة إرهابية، تتويجا 
لجهد استمر لسنوات بمحارصة التنظيم املتطرف 

وتجفيف موارده، وفقا للعديد من املسؤولني 
األمريكيني، الذين أدلوا بترصيحات حرصية إىل 
صحيفة Washington Free Beacon يف إطار 

تحقيق قام بإعداده آدم كريدو.
 Freeوأكد كبار مسؤويل إدارة الرئيس ترمب لـ

Beacon هذا األسبوع أن الرئيس األمريكي يعترب 
جماعة اإلخوان املسلمني مصدر تهديد رئيسيا 

لألمن القومي األمريكي، لذلك أمر البيت األبيض 
بمواصلة الجهود الرامية إىل إدراج التنظيم الدويل 

لإلخوان كمنظمة إرهابية.

إيران وحزب الله
من جهته، بذل السيناتور  تيد كروز، عضو مجلس 
الشيوخ، جهودا كبرية ومتواصلة للوصول إىل هذا 

التصنيف، كما أنه يعمل حاليا عىل سلسلة من 
الحزم الترشيعية التي من شأنها أن تبدأ التحقيق 

يف أنشطة جماعة اإلخوان املسلمني وقياداتها.
وقالت مصادر إن هذه الترشيعات ستمهد الطريق 

أمام إدارة ترمب والكونغرس  إلدراج اإلخوان املسلمني 
تنظيما إرهابيا رسمياً يف املستقبل القريب.

إن إدراج جماعة اإلخوان املسلمني كتنظيم إرهابي 
يتماهى مع الجهود املستمرة التي تبذلها إدارة 

ترمب لقمع رعاة اإلرهاب الدويل، بما فيهم النظام 
اإليراني ومنظماته الفرعية مثل حزب الله.

ترمب ال يتهاون مع اإلرهاب
واتخذت اإلدارة مؤخرا الخطوة غري املسبوقة 

املتمثلة يف إدراج الحرس الثوري اإليراني، بما فيه 
فيلق القدس التابع له، كجماعة إرهابية. وتحول 

اآلن انتباه املسؤولني إىل جماعة اإلخوان املسلمني، 
حسب ما أكدت املصادر.

ورصح مسؤول أمريكي كبري قائال: »كان الرئيس 
ترمب واضحا دائما عندما أكد أنه يمنح أولوية 

قصوى لسالمة األمريكيني، وأنه يأخذ أي تهديد 
إرهابي عىل محمل الجد، وهو ما ظهر جليا مؤخرا 

عندما أصدر قراره بإعالن فيلق القدس والحرس 
الثوري اإليراني كمنظمات إرهابية أجنبية، فيما 

يعد هذا تطورا غري مسبوق يكشف عن مؤسسية 
استخدام النظام اإليراني لإلرهاب كـ«أداة للدولة«.

خطوات مدروسة وفعالة
وقال املسؤول الذي طلب عدم اإلفصاح عن اسمه، 

إن الرئيس ترمب »استمع إىل املخاوف التي عرب 
عنها أصدقاء وحلفاء الواليات املتحدة يف الرشق 

األوسط، ويف الواليات املتحدة أيضا، بشأن جماعة 
اإلخوان املسلمني«، موضحا أن »أي إدراج محتمل 

سيخضع لسلسلة من الخطوات يف إطار عملية 
متكاملة ومدروسة وشاملة«.

وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم السيناتور كروز بصياغة 
مسودات قوانني ستساعد إدارة ترمب يف تحديد 

الشبكات املتعددة ذات الصلة باإلخوان والتنظيمات 
املنبثقة عنها والتابعة لها، واألصول املالية التي 

تمتلكها.
وأكدت املصادر أن هناك مرشوع قانون يركز عىل 

نطاق واسع عىل زعزعة أنشطة اإلخوان، ويساعد يف 
تحديد األطراف التي يتوجب أن تخضع للعقوبات 

وإدراجها يف قائمة التنظيمات اإلرهابية.
كما سيكون هناك ترشيع ثان ٍبمثابة تكملة، يعنى 

بتحديد أنشطة زعزعة االستقرار، التي يقودها 
اإلخوان يف الخارج.

تداعيات متوقعة على نطاق عالمي
وطبقا ملا ذكره متحدث باسم السيناتور كروز لـ

Free Beacon: »يعتقد سيناتور  كروز أن لإلخوان 
املسلمني شبكة عاملية تتكون من إرهابيني وجماعات 

متطرفة وإرهابية«.
ويسعى السيناتور كروز من خالل جهوده 

يف الكونغرس إىل تقديم سلسلة من التقارير 
والتفويضات التي يتوفر من خاللها ألعضاء 

الكونغرس وللشعب األمريكي املعلومات والترشيعات 
القانونية التي تفيد من أجل التعاطي واألخذ بزمام 

املبادرة لحماية األمن القومي األمريكي.
وتعد هذه املجهودات الترشيعية ثمار تتويج 

لسنوات من العمل قامت به إدارة ترمب وحلفاؤها يف 
الكونغرس إلدراج جماعة اإلخوان املسلمني رسميا 

كمنظمة إرهابية، وهي الخطوة التي ستكون لها 
تداعياتها العاملية عىل املنظمة اإلسالمية وحلفائها 

يف املنطقة.

مشاورات أمن قومي
وأكدت املتحدثة باسم البيت األبيض سارة ساندرز 

أن اإلدراج يميض قدما يف طريقه عرب القنوات 
الداخلية املناسبة، حيث قالت ساندرز: »إن الرئيس 

ترمب تشاور مع فريقه لألمن القومي، وزعماء يف 
املنطقة )الرشق األوسط( الذين يشاطرونه قلقه، 

وأن الخطوة إلدراج الكيان كمنظمة إرهابية تسري يف 
طريقها من خالل عملية داخلية«.

وقال أحد كبار مسؤويل الكونغرس ممن هم عىل 
دراية بالجهد املبذول يف هذا السياق، يف ترصيح 

حرصي لـFree Beacon إن األمر سيستغرق بعض 
الوقت كي يقوم املسؤولون األمريكيون والهيئات 

الرقابية ذات الصلة بتقديم محاسبة شاملة 
ألنشطة املجموعة، وأعضائها وأصولها يف جميع 

أنحاء العالم.

ناحية قانونية
أوضحت املصادر لـFree Beacon أن جماعة 
اإلخوان املسلمني تدير سلسلة من الشبكات 

املنفصلة يف العديد من البلدان، وبالتايل فإنها 
ستحتاج لترشيع يمنح مرونة يف التعامل مع 

قضاياها.
ورشح مصدر مسؤول بالكونغرس، متحدثا فقط 

من خالل خربته من الناحية الترشيعية: »إن فكرة 
كروز تدور حول أن جماعة اإلخوان املسلمني ليست 

هي نفس الكيان يف كل مكان، لذا ال يمكن أن يتم 
استيعابها بموجب مظلة قانونية واحدة تعطي 

حال شامال. وإنما يجري إعداد مسار يسمح بمرونة 
التحرك حوله يف إطار نهج شامل بدالً من أسلوب 

التعاطي بقياس واحد يتناسب مع كافة املالبسات«.
نهج جديد من نوعه

ويضيف املصدر شارحا »سيكون هناك بالفعل 
حاجة، يف بعض األحيان، إلدراج الكيان كمنظمة 

إرهابية. وهناك أيضا مرشوع قانون آخر يتعاطى مع 
كيفية مساعدة واشنطن لحلفائها الذين يتعرضون 
للتهديد، وبشكل عام فإن النهج الكيل يختلف عما 

تم تجربته يف املايض«.

 اإلخوان على الئحة اإلرهاب..
أميركا تضع اللمسات األخيرة
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اعداد : محمد فوزي – منى قشطة
منذ القضاء عيل خالفة تنظيم داعش منذ عام ميض بدأ الحديث 

داخل أروقة مجلس النواب العراقي الجديد عن رغبة يف طرد 
القوات األمريكية ، وتفاقمت هذه املطالبات وتحولت إيل رأي عام 

منذ تحركات البيت األبيض األخرية ، والتي تم  بناء عليها سحب 
وتحويل جزء من القوات األمريكية يف سوريا وكذلك الكويت 

إيل قواعد أمريكية يف العراق ، وقد زار  الرئيس األمريكي بشكل 
غري متوقع ورسي القوات األمريكية يف قاعدة عني األسد ) غرب 

العراق ( ليحتفل وسط جنوده بمناسبة رأس السنة امليالدية .

الداخل العراقي والتواجد العسكري األمريكي :
حدث جدل منذ ظهور املطالبات برحيل القوات األمريكية 

عيل الساحة العراقية بني القوي واألحزاب السياسية العراقية 
بني فئات تري أن وجود القوات األمريكية ضمانة لحفظ األمن 
ومواجهة التحديات اإلرهابية ، وأنه حتى يف حال وجود رغبة 
بسحب القوات الدولية واألجنبية من العراق فإن ذلك يحدده 

القادة العسكريون وليس ذيول بعض دول الجوار ، حسبما 
عربت ” الجبهة العراقية للحوار الوطني ” بزعامة صالح املطلك .

وفئات أخري ترفض هذا التواجد العسكري األمريكي وتطالب 
برحيله أو عيل أقيص حد تحجيمه واقتصاره عيل االستشارات 

واالستفادة من الخربات بأرقام محدودة وواضحة .

انتشار القوات األمريكية في العراق :
يبلغ عدد القوات األمريكية يف القواعد املوجودة يف العراق حوايل 

5500 جندي  ، وأشارت تقارير إيل أن العدد الفعيل والغري معلن 
يتجاوز 15 ألف جندي ، وتركز االنتشار يف القواعد التالية  :

-1 يف محافظة األنبار يوجد عيل األقل 4 قواعد أمريكية ، أهمها 
قاعدة عني األسد وتضم أكرث من 1000 جندي أمريكي ، مع 

بطاريات صواريخ وكتائب مدفعية ومشاة ، وهي القاعدة التي 
قرر الرئيس األمريكي إنفاق 3 مليارات دوالر لتطويرها وتوسعتها 
، خالل السنوات القادمة ، لتكون بديال محتمال لقواعد أخري يف 

املنطقة ، وقاعدة يف ” حديثة ” تضم حوايل 300 جندي ، وقاعدة 
الحبانية الجوية .

-2 قاعدة القيارة يف املوصل وتضم 500 جندي ، باإلضافة إيل 
قاعدة يف مطار تلعفر وتضم 350 جندي .

-3 قواعد يف محافظة صالح الدين أهمها : قاعدة بلد الجوية 
وتضم 200 جندي ، وسبايكر وتضم 300 جندي ، وكذلك يف 

سامراء .
-4 قاعدتان يف كركوك ، األبرز منها الحرية وتضم 150 جندي .

-5 قاعدتان يف أربيل أهمها حرير وتضم 600 جندي .

-6 قاعدة يف السليمانية وحلبجة وتضم 100 جندي .
-7 قاعدة جوية يف معسكر التاجي ، شمال بغداد .

-8 قاعدة يف املنطقة الدولية ” الخضاء ” .
-9 قاعدة فيكتوريا يف مطار بغداد الدويل .

العراق ساحة للتنافس األمريكي – اإليراني :
عند الحديث عن مستقبل التواجد العسكري األمريكي يف 

العراق ال يمكن عدم ربطه باإلسرتاتيجية األمريكية ملواجهة 
إيران وتحجيم نفوذها وموقع العراق يف هذا الرصاع وهذه 

اإلسرتاتيجية.
فالعراق مليئة باألذرع العسكرية اإليرانية والتي يعترب أبرزها 

ميليشيات الحشد الشعبي والتي تتبع بشكل رئييس ومبارش 
املرشد األعيل اإليراني ، وهي امليليشيات التي تسعي الواليات 

املتحدة جاهدة للتضييق عليها وحصارها وحلها ، من خالل 
الضغط عيل املرجع الشيعي األعيل يف العراق بوساطة ممثل 

األمني العام لألمم املتحدة يف العراق لحل الحشد الشعبي ، ويف 
نفس االتجاه تضغط الواليات املتحدة عيل الحكومة العراقية 

من خالل مساعدات مالية ودعم مشاريع إعادة االعمار لنفس 
السبب املتمثل يف حل الحشد الشعبي وتجريمه ووضعه عيل 

قوائم اإلرهاب .
أضف إيل ذلك أن العراق محور اقتصادي رئييس لالقتصاد 

اإليراني املنهك واملحارص ، فبعد ايقاف الكثري من الدول 

تعامالتها مع إيران أصبحت العراق موردا هاما ورئيسيا للعملة 
الصعبة بالنسبة إليران ، هذا باإلضافة ايل االرتباط الكبري بني 

اقتصاد البلدين واملعامالت االقتصادية الكبرية بينهما ، ومن هنا 
سعت الواليات املتحدة إيل إغالق هذه النوافذ من خالل سلسلة 

من االجراءات كان أهمها دفع دول عربية يف املنطقة لزيادة حجم 
عالقاتها ومعامالتها االقتصادية مع العراق .

رحيل القوات األمريكية … العوامل املحددة لزخم هذا امللف :
هنالك عنرصان رئيسيان سيحددان ما إذا كانت املطالب برحيل 

القوات األمريكية ستكسب زخما أم ال وهما :
1 - النفوذ اإليراني. فمنظور األمن القومي لطهران يفّضل عراقاً 

معزوالً، وضعيفاً مؤسسياً، ومرهوناً باملساعدة اإليرانية – وهو 
هدف يعززه الدور الكبري الذي لعبته امليليشيات الشيعية أثناء 

الحرب ضّد تنظيم »الدولة اإلسالمية« وبعدها.
2 - الشعور املتزايد بالوطنية والسيادة بني الطبقة السياسية 

العراقية )أبرزها مقتدى الصدر( والجمهور األوسع. فهذا 
االتجاه الشعبوي الواسع النطاق هو قوة فاعلة للغاية يف هذا 

امللف .
ويجب التنويه إيل أن تركيبة مجلس النواب الحايل أكرث عرضة 

للحماسة القومية التي تستهدف التواجد العسكري األمريكي يف 
العراق ، فهنالك حوايل 200 عضو من أصل 329 عضو يشغلون 
مناصبهم للمرة األويل ، وحوايل 60-50 منهم ينتمون إيل الحشد 

الشعبي ، وهم األعضاء املشحونون بطبيعة الحال تجاه 
املمارسات األمريكية والتواجد العسكري األمريكي يف العراق .

وبالرغم من أن مشاعر القومية املطالبة برحيل القوات األمريكية 
من العراق لم تنتقل بشكل كبري إيل القطاع العريض من الشعب 

إال أن املزيد من الخطوات االستفزازية األمريكية كفيلة لزيادة 
ضغط الرأي العام يف هذه القضية وتحريكه ، هذا باإلضافة إيل 

الضغوط التي تمارسها طهران ووكالئها يف الربملان .

السيناريوهات المحتملة :
يمكن اجمال السيناريوهات املحتملة املرتبطة بملف التواجد 

العسكري األمريكي يف العراق يف اآلتي :
1 - الفشل يف إحراز أي تقدم فيما يتعلق بمسودة القانون 

املطالبة برحيل القوات األمريكية ، وهذا السيناريو هو األكرث 
ترجيحا خصوصا يف ظل انشغال مجلس النواب العراقي 

بقضايا ملحة أكرث هذا باإلضافة إيل أنه بالرغم من كل ما سبق 
فإن مسألة القوات األمريكية بالنسبة للشعب مسألة هامشية 

بعض اليشء .
2 - تمرير مشاريع قوانني أقل وطأة ، ترتبط بحجم التواجد 
األمريكي وتوزيعه بشكل واضح ومعلن أي تحجيم التواجد 

العسكري األمريكي يف العراق وتشديد الرشوط التي يعمل 
بموجبها املستشارون األمريكيون .

3 - تمرير قانون يقيض بطرد القوات األمريكية وهو خيار غري 
مطروح وغري وارد ولكن من املحتمل ظهوره عيل الساحة مرات 

أخري عديدة ، وهو السيناريو الذي يهدد املصالح األمريكية يف 
العراق .

أخريا فمع اشتداد الرصاع بني الواليات املتحدة وإيران عيل 
النفوذ يف العراق ، فسوف تستمر إيران ومن خالل أزرعها يف 

العراق يف الضغط عيل الحكومة العراقية من أجل لعب دور أكرب 
يف مواجهة التمدد األمريكي يف العراق وذلك سياسيا من خالل 

مرشوعات القوانني املطالبة بطرد القوات األمريكية أو عيل األقل 
تحجيمها وتحديد مهامها بشكل واضح ، وكذلك من خالل 

السماح لوكالئها بمهاجمة القوات األمريكية املتمركزة يف العراق 
لتكبيدها أكرب خسائر ممكنة .

ويف املقابل سوف تستمر اإلدارة األمريكية يف الضغط عيل 
الحكومة العراقية من أجل حصار إيران ووكالئها يف العراق وذلك 

من خالل زيادة التواجد األمريكي بما يضمن تحقيق التوازن 
أو التفوق األمريكي حتي تجاه النفوذ اإليراني ، والعمل عيل 

تحسني ودعم القوات املسلحة العراقية ، مع العمل عيل إعادة 
العراق للصف العربي وهو ما سيكون عيل حساب العالقات ) 

العراقية – اإليرانية ( .

مستقبل التواجد 
العسكري األمريكي 

في العراق

Nope, it’s not just 
you: The world 
around you really 
is getting angrier
By Rick Noack
Many of us experience the world from inside bubbles 
that tend to get rather heated when they’re exposed 
to the outside world — or to social media.
Twitter users, for instance, may wake up to @russian-
bot3526′s insults in the morning and go to bed after 
reading a blog post confirming their view that the 
world is going downhill.
Meanwhile, on Facebook, French President Emmanuel 
Macron’s warning that Europe is returning to the 
1930s could at any given moment be competing for 
attention with stories on the perhaps “world’s worst 

famine in 100 years,” a colony of 40,000 innocent 
penguins facing extinction in Antarctica and, well, Pa-
mela Anderson storming out of a fundraiser to protest 
the world’s focus on the Notre Dame Cathedral fire 
instead of other pressing issues that are threatening 
humanity.
Or maybe you are just reading about how your neigh-
bors are preparing for the apocalypse (or Brexit) by 
stockpiling cans of tuna.
Sometimes, when the “happy mood” playlist you put 
on abruptly ends, that poses the question: Is it just 
me, or is the world around me really getting 
angrier?
Rest assured: It’s not just you.
Last year, 22 percent of respon-
dents across 142 countries 
polled by Gallup globally 
said they felt angry, which 
was two percentage points 
higher than in 2017 and 
set a record since the first 
such survey was conducted 
in 2006.

Globally, 39 percent of respondents said they faced 
“a lot of worry” — up one percentage point — and 
31 percent even stated they “experienced a lot of 
physical pain.” Stress levels, however, slightly dropped 
from 37 percent two years ago to 35 percent last year, 
which is why the world stayed at its record-high level 
on the “World Negative Experience Index,” instead of 
getting even worse. The index is based on five mea-
sured negative emotions: anger, worry, sadness, stress 
and physical pain. Chad topped the list, while Taiwan 
had the fewest negative sentiments.

As is almost always the case with global 
polls, this survey has some limitations, 

including different perceptions of 
emotions that may be due to 

cultural differences. Especially 
in developed nations, re-
spondents may rate their 
situation as bad, even 
though they would be con-
sidered lucky elsewhere.
Estonia, for instance, 

had some of the world’s 

lowest negative experiences, whereas fellow Baltic 
nation Lithuania ranked at the very top of negative 
experiences, next to Yemen and Afghanistan. Lithuania 
is part of the European Union and has been in the 
headlines for its “remarkable recovery” from financial 
crisis, as opposed to the devastating wars plaguing 
Afghanistan and Yemen. Those figures suggest that 
anger, sadness and worry are defined very differently 
around the world.
When the United Nations examined the Gallup polls 
for 2013, 2014 and 2015 about three years ago, it 
found that — regardless of those definitions — six 
key indicators explained why some countries were 
happier than others. Per capita domestic product 
certainly played a role, but wealth in some cases was 
trumped by other factors, such as healthy years of 
life expectancy, freedom and trust in business and 
government. Things that are hard to measure and 
thus often ignored by politicians also played a part: 
generosity, for instance, and having someone to rely 
on in times of crisis.
To read the rest of the article go to: 
www.washingtonpost.com
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 ترجمة وتحرير :بسمة بن ميالد
نرشت مجلة »جون أفريك« الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء 

عىل تأثري اتفاقية سايكس بيكو عىل شؤون منطقة الرشق 
األوسط ومساهمة الحدود التي رسمتها يف تأجيج األوضاع.
وقالت املجلة، يف تقريرها ، إنه يوم 16 أيار/ مايو 1916، أي 

قبل 103 سنوات، تم توقيع اتفاقية سايكس بيكو بني بريطانيا 
العظمى وفرنسا التي تحدد ما ُيشكل اليوم الحدود بني سوريا 

والعراق.
ويف حني يرى البعض أن مصري هذه االتفاقية يجب أن ينحرص 

يف كتب التاريخ، يعتقد البعض اآلخر أن خط الرتسيم الذي نتج 
عنها، والذي يرفضه تنظيم الدولة، ال يزال يشكل مصدرًا مهًما 

للنزاع. وقد أعادت هذه االتفاقية رسم جزء هام من مالمح منطقة 
الرشق األوسط.

وأوضحت املجلة أن هدف هذه االتفاقية، التي تم التفاوض عليها 
يف نهاية سنة 1915 بني الفرنسيني والربيطانيني، ثم التوقيع 

عليها برسية بعد سنة واحدة من ذلك يف خضم الحرب العاملية 
األوىل، تمثل يف مشاركة مقاطعات اإلمرباطورية العثمانية بعد 

تفككها.
وبعد قرن من الزمان، مازال خط الرتسيم الذي نتج عن هذه 

االتفاقيات يمثل محور املستجدات الحالية. ويف سنة 2016، 

وعد تنظيم الدولة يف أحد مقاطع الفيديو الدعائية الخاصة به 
بإلغاء هذه »االتفاقية اإلمربيالية« وإنشاء دولة إسالمية بال 

حدود.
وبينت املجلة أن ركود األزمة السورية والرصاع يف اليمن أعاد 

إحياء النقاش الدائر حول االنقسامات »الخطرة« التي أغفلت 
التنوع العرقي وتُواصل مفاقمة الوضع.

وعىل الرغم من مرور فرتة طويلة عىل توقيعها، إال أن إعادة 
النظر يف هذه االتفاقية اليوم ال يحظى باإلجماع بني صفوف 

املتخصصني.
فبالنسبة لجان بول شانيولو، األستاذ الفخري يف الجامعات 

ورئيس معهد البحوث والدراسات حول البحر األبيض املتوسط 
والرشق األوسط، من املهم التمييز بني اتفاقية سايكس بيكو 

والطريقة التي تم تنفيذها بها.
ونقلت املجلة عن جان بول شانيولو أن »هناك االتفاقية التي 

نعرفها جميًعا، املؤرخة يف 16 أيار/ مايو 1916، والخرائط 
املعروفة، والنص املنقح يف شهر كانون األول/ ديسمرب 1918.

يف هذا النص، تقرر أن فلسطني سوف تكون من نصيب 
الربيطانيني، واملوصل ستنتقل من االنتداب الفرنيس إىل 

الربيطاني.
ويف حال لم يتم هذا التنقيح، لكانت املوصل عاصمة سوريا«. 

وبالنسبة لهذا املختص، يتعلق األمر بتقاسم الهيمنة بني القوتني 

العظيمتني، إذ »تقاسم البلدان املناطق وفيما بعد قام كل منهما 
بما أراده. وقد تم تحديد الحدود من قبلهما بشكل تعسفي«.
وذكرت املجلة أنه إذا كان رسم الحدود ال يزال ساري املفعول 
حتى يومنا هذا، فقد زاد من حدة النزاعات يف املنطقة وجعل 

الخالف قائما بشكل مستمر، عىل حد تعبري شانيولو.
ويف حال لم تتغري الحدود قانونيا منذ ذلك الحني، يرى جان بول 

شانيولو أن »هذه االتفاقيات عززت طائفية لم تتمكن الشعوب 
من تجاوزها ألكرث من مائة سنة«.

وبالنسبة للباحث يف كلية امللك يف لندن أندرياس كريج، 
أصبحت االتفاقية اآلن »ميتة«، ذلك أن »الحدود يف الرشق 

األوسط ال تثري اهتماما كبريا وليست موجودة سوى ألغراض 
إدارية، خاصة أمام تصاعد اإليديولوجيات والطائفية التي ليس 

لها حدود مادية«.
ونقلت املجلة عن كريج أن النزاعات الحالية تتجاوز هذه 

االنقسامات وتتواجد مع أو دون إعادة رسم الحدود، ذلك أن 
»املنطقة تعيش عىل إيقاع إصالح أسايس للشؤون االجتماعية 

والسياسية وهويتها.
وقد جعل وصول تنظيم الدولة والتشكيك يف هذه الحدود هذه 

االتفاقية غري مهمة«. ويعتقد جان بول شانيولو أنه »يف الوقت 
الحايل، يبدو أن املنطقة تمر بمأزق ال يمكن توقع نتائجه، وقد 

جدت أحداث أخرى أدت إىل تفاقم التوترات، ال سيما بني إيران 

ودول الخليج، أو الرصاع يف اليمن، وهو ما جعل فرص تهدئة 
األوضاع ضئيلة للغاية«

وردا عىل سؤال املجلة حول »صفقة القرن« التي من املفرتض 
أن تعيد السالم إىل الرشق األوسط التي من املتوقع حسب عدة 

مصادر أن ُيكشف عنها يف حزيران/ يونيو، ال يرى املختص أنها 
تقدم أي حل، لكن عىل العكس من ذلك، يمكنها خلق توترات 

جديدة يف املنطقة.
وذكرت املجلة أن دخول اإلمرباطورية العثمانية يف الحرب إىل 

جانب أملانيا واإلمرباطورية النمساوية املجرية تاله توقيع 
اتفاقية سايكس بيكو الشهرية.

وقد استغل بعض الحلفاء انتصارهم وانهيار اإلمرباطورية 
العثمانية لتقسيم منطقة الرشق األوسط.

ويحمل اسم االتفاقية اسم ممثل بريطانيا العظمى والعضو 
املحافظ يف الربملان مارك سايكس، والدبلومايس الفرنيس 

والقنصل السابق يف لبنان فرانسوا جورج بيكو، الذي شاركه يف 
توقيعها

ويف الختام، بينت املجلة أنه بالنسبة للقوى العظمى، كانت دول 
منطقة الرشق األوسط معتادة عىل النظام اإلمربيايل ولم يكن 

بإمكانها تنظيم بلدانها إداريا وسياسيا. وكانت مسألة الهيمنة 
عليها أكرث أهمية من استقرار املنطقة.

»جون أفريك«: اتفاقية سايكس بيكو ما زالت تؤجج الشرق األوسط

سلطت صحيفة إرسائيلية، الضوء عىل التوتر املتصاعد بني الواليات املتحدة األمريكية 
وإيران؛ التي لم تعد معنية باستيعاب الضغط األمريكي، يف حني من غري الواضح ما إذا 

كان البيت األبيض يحاول العودة للمفاوضات أو أنه يسعى إىل املواجهة.
وأوضحت صحيفة »هآرتس« اإلرسائيلية، يف تقرير نرشته للخبري اإلرسائييل عاموس 

هرئيل، أن »الطرفني غري معنيني بحسب معرفتنا بالحرب، لكن سلسلة من سوء الفهم 
وحسابات خاطئة يمكن أن تقودهما للمواجهة«.

وأضافت أن »هذا التحليل الذي يبدو معروفا بدرجة كبرية من جوالت القتال األخرية بني 
إرسائيل وحماس، ومن ميزان الردع املتبادل الذي يوجد منذ سنوات بينها وبني حزب الله، 

وهذه املرة يتطرقون لجبهة أخرى بني واشنطن وطهران«
وذكرت أن »هذا استنتاج ديفيد آيغنشيوز، محلل الشؤون الخارجية واألمن يف صحيفة 

واشنطن بوست يف املقال الذي نرشه قبل يومني، والذي كتب عقب تصاعد التوتر يف 
الخليج بشأن مزاعم عن نية إيران رضب أهداف ألمريكا، وتحذيرات أمريكية لطهران 

وإرسال حاملة طائرات للمنطقة، وإعالن طهران نيتها تقليص جزء من التزاماتها يف إطار 
االتفاق النووي«.

ونوه آيغنشيوز الذي »توجد له اتصاالت ممتازة مع املؤسسة األمنية األمريكية«، إىل أن 
أجهزة املخابرات يف واشنطن غريت قبل أسبوعني تقديرها بشأن مخططات إيران، وحتى 

ذلك الوقت اعتقدت واشنطن أن طهران معنية باستيعاب  الضغط االقتصادي والسيايس 
الذي تمارسه واشنطن، والبقاء يف إطار االتفاق، واالنتظار عاما ونصف عىل أمل أن يخرس 

ترامب يف االنتخابات القادمة.
ونوهت »هآرتس« إىل أن »االسرتاتيجية األمريكية تتغري؛ سواء ألن إيران متأثرة من ضغط 

العقوبات األمريكية أو ألنها قلقة أكرث من إمكانية إعادة انتخاب ترامب يف 2020، إضافة 
للخط املتشكك الذي تبديه طهران حيال استمرار تطبيق االتفاق النووي«.

وزعمت أن »إنذارات استخبارية وصلت واشنطن بشأن نية قريبة للمس بصورة مبارشة 
أو بواسطة مندوبني )املليشيات الشيعية يف العراق أو الحوثيني( بأهداف أمريكية يف 

املنطقة؛ كما يلمح املقال إىل إمكانية املس بالقوات األمريكية يف العراق التي يوجد فيها 
اآلن أكرث من 500 جندي«.

ووردت تقديرات أخرى ذكرتها قناة »13« العربية، توضح أن »معلومات استخبارية نقلتها 
إرسائيل تطرقت لنية إيران مهاجمة املنشآت املتعلقة بتجارة النفط السعودي، كانتقام 
غري مبارش عىل خطوة أمريكا إلغاء اإلعفاءات للدول الثمانية التي واصلت رشاء النفط 

اإليراني«.
وتابعت: »الحوثيون سبق وأطلقوا صواريخ يف تموز املايض عىل حامالت للنفط نقلت 

إرساليات كبرية من السعودية ملرص، من شمال مضيق باب املندب، كما نقل مؤخرا مكتب 
شؤون األسطول يف الواليات املتحدة تحذيرا للسفن التجارية األمريكية من محاوالت 

رضب ناقالت النفط يف تلك املنطقة أو يف مضيق هرمز«.

وإىل »جانب إرسال حاملة الطائرات، أعلنت واشنطن عن نرش بطارية صواريخ مضادة 
للطائرات من نوع »باتريوت«، وإرسال عدد من قاذفات »بي 52« التابعة لسالح الجو 

ملنطقة الرشق األوسط«، بحسب الصحيفة التي اعتربت أن »هذه خطوات ليست 
دراماتيكية جدا؛ ألن نرش القوات األمريكية محتوم، ولكن الطريقة التي تم فيها اإلعالن 

عن هذه الخطوات من قبل واشنطن والتغطية اإلعالمية الواسعة، تعطيها حجم خطوات 
مدوية تسبق الحرب«.

وتساءلت الصحيفة: »هل تعمل أمريكا بحسب خطة منظمة وما الذي تريد تحقيقه؟ 
هل ترامب الذي هو غري متحمس لشن حرب أخرى يف املنطقة، يريد إعادة إيران 

للتفاوض عىل اتفاق جديد برشوط أفضل، أم إن الجناح األكرث صقورية يف إدارة ترامب 
مثل مستشار األمن القومي جون بولتون، يريد أن يشن حربا ضد إيران لفرض تغيري 

النظام هناك؟«.
ونبهت أنه »يف الخلفية؛ هناك ما يكفي من األمثلة التاريخية بشأن األالعيب التي 

تمارسها الحكومات وأجهزة االستخبارات باملعلومات االستخبارية الخام«، موضحة أن 
»الحالة الصادمة األكرث بالنسبة لألمريكيني وقعت يف 2002، هي تضليل إدارة بوش بشأن 

حيازة العراق لسالح الدمار الشامل«.
وأشارت »هآرتس« إىل أن »إرسائيل ال تقف اآلن يف وسط الجبهة الحالية بني أمريكا 

وإيران، ومع ذلك، فإنه يف حال تحقق السيناريو الذي يبدو اآلن أقل معقولية، بشأن 
مصادمة عسكرية بني الدولتني، فسيكون لذلك تداعيات غري مبارشة حتى عىل تل أبيب«، 

منوهة إىل أن املحادثات مع شخصيات إرسائيلية رفيعة املستوى يف جهاز األمن، »تبدأ 
بموضوع غزة وتنتقل برسعة ملا يحدث يف الخليج«.

ولفتت إىل أن »إيران تستطيع أن تستخدم بعد ذلك ساحات أخرى قريبة من إرسائيل 
كوسيلة تمويه أو مسار غري مبارش للمس باملصالح األمريكية أو مصالح حلفائها يف 

املنطقة«، مضيفة أنه »ربما هذا أيضا جزء من االعتبارات لقرار إنهاء جولة اللكمات 
األخرية مع حماس والجهاد اإلسالمي برسعة«، بحسب وصف الصحيفة اإلرسائيلية.

هآرتس : مواجهة أم مفاوضات.. قراءة إسرائيلية للتوتر بين إيران وأمريكا
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نرشت صحيفة »الغارديان« الربيطانية تقريرا تحدثت 
فيه عن املزاعم التي تشري إىل أن نسبة اإلسالموفوبيا 

يف ارتفاع خاصة داخل حزب املحافظني، كما تعمقت 
املخاوف بشأن اإلسالموفوبيا بني صفوف املحافظني يوم 
الجمعة بعد ورود تقارير تفيد بأن الحزب يواجه أكرث من 
100 حالة مزعومة، إىل جانب الحاالت التي لم ُيبلّغ عنها 

سابقا.
وقالت الصحيفة، يف تقريرها الذي ترجمته »عربي21«، 

إن حزب املحافظني انزعج من هذه املزاعم بما يف ذلك 
تلك التي قدمتها رئيسة الحزب السابقة، سعيدة 

واريس، التي وصفت املشكلة بأنها »مؤسسية«، يف ظل 
وابل االتهامات املوجهة ألعضاء حزب املحافظني الذين 

اعرتفوا للعلن بجريمتهم.
ويف وقت سابق من هذا األسبوع، اتضح أن لجنة املساواة 

وحقوق اإلنسان كتبت إىل حزب املحافظني بعد تلقي 
الشكاوى، كما انتقدت حكومة حزب املحافظني لرفضها 

تبني التعريف املعمول به لإلسالموفوبيا، الذي اقرتحته 
املجموعة الربملانية املؤلفة من جميع األحزاب واملعنية 
بالربيطانيني املسلمني، وهو تعريف معتمد عىل نطاق 

واسع يف أماكن أخرى.
وذكرت الصحيفة، نقال عن »أي تي يف نيوز«، أن امللف 

املرسّب كشف عن وجود أكرث من 100 اتهام متعلّق 
باإلسالموفوبيا وأشكال أخرى من العنرصية، التي 

وجهت ضد أشخاص يزعمون أنهم أعضاء يف حزب 
املحافظني. وحسب هذا املصدر، فإن 19 من أصل 110 

حاالت لم يتم اإلعالن عنها من قبل، كما أنها تشمل 
مزاعم بأن أعضاء حزب املحافظني قد وصفوا اإلسالم 

بأنه »طائفة دينية« تتقدم نحو »االستيالء عىل بالدنا«، 
فضال عن وصف السكان املسلمني »باآلفة« التي يتسبب 

أعضاؤها يف »نرش الفوىض أينما قرروا شن غزو«.
وبينت قناة »أي تي يف نيوز« أن اقتباسات أخرى 

يف امللف تشري إىل املسلمني عىل أنهم »أجانب« 
و«متطرفون«. كما أفاد أحد األشخاص بأن »خطتهم 

هي تحويل هذا البلد إىل دولة إسالمية«. وردا عىل أخبار 
يوم الجمعة، قال مدير الحمالت يف منظمة »األمل ليس 

الكره«، ماثيو مكغريغور، إن »هذه الحقائق أصبحت 
مألوفة بشكل محزن ألن حزب املحافظني فشل يف 

معالجة أزمة اإلسالموفوبيا يف صفوفه«، مضيفا أن 
اإلجابة التي قدمها الحزب أثارت تساؤالت حول ما إن 

كان بالفعل يتعامل مع هذه القضية بجدية.
ونقلت الصحيفة عن مكغريغور أنه »من املرّجح أن يقّدم 

أعضاء الحزب بيانا يؤكدون فيه عىل تعاملهم مع هذه 
املسألة عىل محمل الجد. لكن إىل أن يتخذوا إجراءات 

حقيقية ضد العنرصيني املجودين بينهم، فإن مثل هذا 
الترصيح سيكون عديم الفائدة«. ويف الشهر املايض، 

أوقف مرشحان من املحافظني يف االنتخابات املحلية 
عن العمل بسبب مزاعم بأنهم نرشوا محتوى عنرصي 

ومحرّض. ويف آذار/ مارس، كشف تحقيق لصحيفة 
الغارديان أن 15 عضوا من بني أعضاء حزب املحافظني 

الذين أوقفوا بسبب مزاعم مماثلة، استعادوا عضويتهم 
الحقا بشكل رسي.

وأشارت الصحيفة إىل أن واريس كانت رصيحة بخصوص 
هذا املوضوع، ودعت إىل رضورة إجراء تحقيق يف األمر. 
ويوم الجمعة، أخربت واريس قناة »أي تي يف نيوز« أن 

امللف كشف أن الحزب لديه »ما يخفيه«. 
وأضافت واريس: »خالل الشهر املايض، أمضيت أربعة 
أسابيع أتحدث إىل الحزب عىل انفراد وطلبت منهم أن 

يكشفوا عن عدد الشكاوى التي تلقوها، وأخربتهم أنني 
أيًضا سأقّدم عدد الشكاوى التي تلقيتها يف املقابل، 

ملحاولة فهم حجم املشكلة عىل األقل. وحقيقة أن الحزب 
رفض القيام بذلك، إىل جانب الحقائق التي انكشفت 

اليوم حول مدى انتشار وعمق هذه القضية، تُبنّي 
بوضوح أن الحزب لديه ما يخفيه«.

يف سياق متصل، أكدت واريس أنه »يجب عىل الحزب أوال 
وقبل كل يشء االعرتاف بحجم املشكلة، ثم العمل وفق 

مبدأ الشفافية. إنهم بحاجة إىل اتخاذ بعض اإلجراءات، 
والحرص عىل تقديم رسالة واضحة جدا مفادها أن 

العنرصيني واملتطرفني لن يكون لهم مكان يف حزبهم«. 
وأفاد وزير مجلس الوزراء جيمس كليفريل، يف منصبه 

السابق كنائب حزب املحافظني، أنه يرفض ادعاء واريس 
بوجود اإلسالموفوبيا املؤسسية، مضيفا أن »جميع 
األحزاب السياسية« تضم أفرادا »يقولون ويفعلون 

أشياء غري مناسبة أحيانا«.
وذكرت الصحيفة أن متحدثة باسم املحافظني رصحت 

يوم الجمعة بأن »عددا كبريا من هؤالء الناس ليسوا 
أعضاء حتى، وأي عضو مذكور يف هذه القائمة إما أنه 
أوقف عن العمل بالفعل أو طرد أو قيد التحقيق. فضال 

عن ذلك، إن عملية تقديم الشكاوى لدينا هي عملية 
رسية حقا، ولكن يف حال وجدنا أدلة عن قيام بعض 

األعضاء بأعمال تعسفية أو عنرصية، فإننا نتخذ إجراًء 
رسيًعا«.

    Global Press صحافة عالمية

Kevin Rawlinson

Concerns about Islamophobia among 
Conservative ranks deepened on Friday 
after it was reported that the party was 
dealing with more than 100 alleged 
cases, including a host of previously 
unreported ones.
The party has been rocked by allegations 
over the issue – including from its former 
chair, Sayeeda Warsi, who has described 
the problem as “institutional” – as a 
steady stream of accusations against 
self-professed Tory members come to 
light.
Earlier this week, it emerged that the 
Equality and Human Rights Commission 
had written to the Conservative party 
after receiving complaints – and the Tory 
government has also been criticised for 
refusing to adopt the working defini-
tion of Islamophobia proposed by the 
all-party parliamentary group on British 
Muslims, which has been widely accept-
ed elsewhere.
The broadcaster said 19 of the 110 cases 
had not previously been made public. 
They reportedly include allegations that 
Tory members have called Islam a “cult” 
which is being allowed to “take over our 
country”, as well as calling the Muslim 
population an “infestation” whose 
members cause “mayhem wherever they 
decide to invade”.
ITV News said other quotes in the dos-
sier referred to Muslims as “aliens” and 
“radicals”, with one saying: “Their plan 
is to turn this country into an Islamic 
state.”
Reacting to the news on Friday, Matthew 
McGregor – campaigns director at Hope 
Not Hate – said: “These revelations have 
become depressingly familiar because 
the Conservative party has failed to tack-
le this crisis of Islamophobia in its ranks.”
He said the party’s response called into 
question whether it was truly dealing 
with the issue.
“They’ll probably release a bland state-
ment insisting they take this seriously 
– but, until they take real action against 
the racists in their ranks, such a state-
ment will be worthless.”
Last month, two Conservative local elec-

tion candidates were suspended over 
allegations they had spread racist and 
inflammatory material and, in March, a 
Guardian investigation revealed that 15 
Tory councillors who had been suspend-
ed over similar allegations later had their 
membership quietly reinstated.
Warsi has been outspoken on the 
subject, calling for an investigation. On 
Friday, she told ITV News the dossier 
showed the party has “something to 
hide”.
She said: “Last month, I spent four weeks 
speaking to the party privately and I 
started by asking them to bring to the 
table the number of complaints that 
they had received – and said that I too 
would bring to the table the number 
of complaints that I had received to try 
and at least understand the scale of the 
problem.
“The fact that the party refused to do 
that, and the fact that we have these 
revelations today that this issue is wide-
spread and deep, clearly shows that the 
party has got something to hide.”
She continued: “The party have to first 
and foremost acknowledge the extent 
of the problem. They then have to be 
transparent about the process that is 
being adopted.
“They need to have a measure, a defini-
tion of Islamophobia against which they 
measure these vile comments, and then 
they need to send out a very clear signal 
that racists and bigots will have no home 
in our party.”
Cabinet minister James Cleverly – in his 
former position of deputy chair of the 
party – said he rejected Warsi’s claim of 
institutional Islamophobia, adding that 
“all political parties” have individuals 
who “say and do things that are inappro-
priate”.
On Friday, a spokeswoman for the Con-
servatives said: “A substantial number 
of these people are not members. Any 
other party members on this list have 
either already been suspended, expelled 
or are under investigation.
“Our complaints process is rightly a con-
fidential one but where we find evidence 
of members making abusive or discrimi-
natory posts, we take swift action.”

Leak reveals Tory party ‘looking at 
100 cases of alleged Islamophobia’

Sayeeda Warsi speaks 
in 2017 at a protest 
outside Downing Street 
against US president 
Donald Trump’s ban on 
travel from seven Mus-
lim countries. Photo-
graph: Jack Taylor/Getty 

الغارديان: حزب المحافظين يواجه 
100 حالة عن اإلسالموفوبيا
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    POLITICS سياسة

تحشد الواليات املتحدة األمريكية مزيداً من قواتها 
الضاربة حول إيران، بشكل يشبه إىل حد ما بداية 

إرهاصات حرب الخليج الثانية يف 1990 قبل اندالعها فعلياً 
مطلع 1991، رغم أن واشنطن وطهران تؤكدان أنهما ال 

تريدان الحرب.
حتى وإن كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب، يبدي 

تشدداً يف التعامل مع إيران، إال أنه يفضل »خنقها« 
اقتصادياً إىل الدرجة التي يجربها فيها عىل االتصال 

به للتوقيع عىل اتفاق نووي جديد، أشبه بمعاهدة 
»استسالم«، بحيث ال يكلف خزينة بالده مليارات 

الدوالرات يف حال خاضت حرباً ضد طهران، ناهيك عن 
آالف الخسائر البرشية املتوقعة.

فرتامب، رجل أعمال ال يحب الخسارة، وأعلنها يف حملته 
االنتخابية أنه ال يريد أن تخوض واشنطن مزيداً من 

الحروب يف الرشق األوسط، لكنه مع ذلك يحب استعراض 
قوة الواليات املتحدة أمام الجميع، وأفضل سيناريو 

بالنسبة له قرار الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف، 
التخيل طواعية عن برنامج بالده النووي يف 19 ديسمرب/

كانون األول 2003، حتى ال يلقى نفس مصري الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسني، الذي أطيح بنظامه قبل هذا 

التاريخ بأشهر. 
إيران تحاول االعتماد عىل حلفائها الدوليني وعىل رأسهم 

روسيا والصني، لإلفالت من الحصار االقتصادي، فهل 
AFP /ينفعانها؟

إيران تحاول االعتماد عىل حلفائها الدوليني وعىل رأسهم 
روسيا والصني، لإلفالت من الحصار االقتصادي، فهل 

AFP /ينفعانها؟

تحّد مصيري أمام طهران، فماذا تختار وبمن 
تستعين؟

أما النظام اإليراني، الذي يواجه أصال أزمات اقتصادية 
خانقة، تجلت يف تراجع عملته املحلية إىل أدنى 

مستوياتها، وارتفاع مستويات البطالة والفقر، فيقف أمام 
تحٍد مصريي بعد قرار الواليات املتحدة تصفري صادراته 

النفطية، التي تمثل أكرب مورد مايل له بالعملة الصعبة، 
مما قد يفاقم أزماته االقتصادية بشكل قد يدفع طبقاته 

االجتماعية الفقرية واملتوسطة إىل االنتفاضة إلسقاط 
النظام.

وبالنظر إىل فارق القوة بني الواليات املتحدة وإيران، فإن 
األخرية تحاول االعتماد عىل حلفائها الدوليني وعىل 

رأسهم روسيا والصني، لإلفالت من الحصار 
االقتصادي الذي تحاول واشنطن 

فرضه عليها، يف ظل عدم قدرة 
رشكائها األوروبيني عىل 

اإليفاء بالتزاماتهم 
معها يف مواجهة 

التهديدات 
األمريكية بفرض 

عقوبات عىل 
الرشكات 

التي تخرق 
العقوبات.

لكن إىل 
أي درجة 

يمكن للصني 
وروسيا 
مواجهة 

التهديدات 
األمريكية إليران؟

1- روسيا.. حليف 
بال أوراق قوة كبيرة

    روسيا التي تعترب أكرب مصدر 
لألسلحة إليران، ال تنظر لألخرية 

كحليف اسرتاتيجي، بالرغم من رشاكتهما العسكرية يف 
الدفاع عن النظام السوري.

    غري أن مستوى التبادل التجاري بني البلدين متواضع 
جداً ولم يتجاوز 1.741 مليار دوالر يف 2018، منها 1.208 

مليار دوالر صادرات روسية، وأقل من 533 مليون دوالر 
صادرات إيرانية.

    كال البلدين يعتربان من كبار مصدري النفط والغاز 
الطبيعي، واقتصادياً يعتربان متنافسني عىل أسواق 

الطاقة أكرث منهما رشيكني.
    لذلك من املستبعد أن تلعب موسكو دوراً جوهرياً 

يف تخفيف الحصار االقتصادي عىل إيران، رغم ارتفاع 
املبادالت بينهما %2 يف 2018، وإعالن موسكو مواصلة 
تطوير تجارتها بالنفط اإليراني، الذي تبيعه إىل بلدان 

أخرى، وفق اتفاق النفط مقابل البضائع مع طهران.
    كما أدانت روسيا العقوبات األمريكية، وحثت الدول 

األجنبية عىل عدم تقييد عالقاتها االقتصادية مع طهران، 
مؤكدة مواصلتها بناء محطة الطاقة النووية يف مدينة 
بوشهر اإليرانية، ومواصلة العمل عىل تحويل مرشوع 

تخصيب اليورانيوم يف »فوردو« )بمحافظة قم(.
    ورغم أن الخارجية الروسية، أعلنت يف بيان، أنها 

»تتفهم« قرار إيران وقف بعض التزاماتها يف االتفاق 
النووي، إال أنه بعد أيام من ذلك نصح الرئيس فالديمري 

بوتني، إيران بالبقاء يف االتفاق النووي، بل ذهب أبعد 
من ذلك عندما قال »روسيا ليست فرقة إطفاء، ونحن 

غري قادرين عىل إنقاذ كل يشء، خاصة ما ال يعتمد عىل 
إرادتنا بالكامل«.

    بوتني، يحاول أن يلعب دور »الناصح والوسيط«، أكرث 
من دور الحليف القوي، بل اتهم األوروبيني بالعجز عن 

إنقاذ االتفاق النووي بعد انسحاب الواليات املتحدة منه، 
قائالً »خرج األمريكيون واالتفاقية تنهار، فيما ال تستطيع 
الدول األوروبية فعل أي يشء إلنقاذها، وهم عاجزون عن 

القيام بعمل فعيل مع إيران للتعويض عن خسائرها يف 
القطاع االقتصادي«.

    الرئيس الرويس يعرتف أنه ال يملك كل خيوط اللعبة 
إلنقاذ »االتفاق النووي« من االنهيار، ناهيك عن فك 

الخناق االقتصادي عن طهران، ويقول »األمر ال يعتمد 
علينا فقط، بل يعتمد عىل جميع الرشكاء، جميع 

الالعبني، بمن فيهم الواليات املتحدة والدول األوروبية 
وإيران«.

    هذه الترصيحات تعكس مدى افتقاد موسكو لكثري 
من األوراق لحماية االقتصاد اإليراني من االنهيار تحت 

ضغط العقوبات األمريكية، ناهيك عن التدخل 
عسكرياً ملنع أي غزو محتمل ألرض 

الفُرس، لكنها تبقى داعماً دبلوماسياً 
مهماً لطهران يف مجلس األمن، 

ومصدراً رئيسياً لألسلحة، 
ورشيكاً ال غنى عنه يف إنتاج 

النووية.الطاقة 

2- الصين.. المصالح كبيرة والمخاطر أكبر
    تمثل الصني أكرب رشيك اقتصادي إليران بإجمايل 37 

مليار دوالر، لذلك فبكني أكرث املتضرين من فرض عقوبات 
عىل طهران، خاصة وأنها تستورد منها أكرث من نصف 

مليون برميل نفط يومياً.
    كما أن إيران تمثل سوقاً يتجاوز 80 مليون مستهلك، 

مما يجعل الصني، الباحثة عن أسواق جديدة الستيعاب 
صادراتها الضخمة، غري مستعدة للتخيل عن مصالحها 

مع طهران بسهولة.
    تؤكد بكني أن عالقاتها بطهران »اسرتاتيجية«، لكن ليس 

واضحاً إىل أي مدى يمكن للتنني الصيني تحدي النمر 
األمريكي.

    يف 17 مايو/أيار املايض، قال وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي، إن بالده تعارض فرض الواليات املتحدة عقوبات 

أحادية عىل إيران، وتقف ضد ما أسماه بـ«الصالحيات 
األمريكية العابرة للحدود«. مشدداً عىل أن البلدين 

رشيكان اسرتاتيجيان، وينبغي عليهما تعزيز التنسيق 
بينهما، السيما مع تطور األوضاع الدولية واإلقليمية بوترية 

رسيعة«.
    قبل توقيع االتفاق النووي يف 2015، كانت الصني 

الالعب الرئييس يف االقتصاد اإليراني، لكنها 
واجهت، بعد هذا التاريخ، منافسة قوية من 

رشكات أوروبية دخلت السوق اإليرانية 
املتعطشة للمنتجات الغربية ذات الجودة 

العالية مقارنة بنظريتها الصينية.
    انسحاب العديد من الرشكات 

األوروبية مؤخراً من االستثمار يف 
إيران تحت ضغط أمريكي، يشكل 

فرصة للرشكات الصينية لالستحواذ 
عىل مزيد من الحصص يف هذا السوق 

الخصب، خاصة وأن إيران رشيك 
رئييس يف مبادرة »الحزام والطريق« 

الصينية.
    لكن الصني، املعروفة بطابعها املهادن، 

تواجه مخاطر اقتصادية عالية يف حال تمسكها بـ«رشيكها 
االسرتاتيجي«، فتهديدات ترامب جدية، ومصالح بكني مع 

واشنطن أكرب، فإن كانت األوىل »مصنع العالم«، فالثانية 
سوقه، وحجم املبادالت التجارية بينهما تصل لنحو 600 

مليار دوالر، قرابة 500 مليار دوالر منها صادرات صينية إىل 
الواليات املتحدة.

    ضغوط واشنطن عىل بكني كبرية، خاصة بعد فرضها 
رسوماً جمركية عىل الصادرات الصينية إىل أسواقها 

لتقليص الفجوة يف امليزان التجاري، لكن أخطر من ذلك 
تحرش الواليات املتحدة بالرشكات الصينية ذات االنتشار 

العاملي، والتي يسهل فرض عقوبات عليها، عىل غرار 
»هواوي«.

    يظهر أثر الضغوط األمريكية عىل الرشكات الصينية، 
إعالن رشكة الصني الوطنية للبرتول، ومجمع »سينوبك« 

الناشط يف القطاعني النفطي واملرصيف ومجاالت أخرى 
»تجميد الواردات النفطية من إيران وجميع العمليات هناك 

لفرتة غري محددة«، وذلك يف يناير/كانون الثاني 2018.
    التنني الصيني، ورغم أنه يملك مصالح اسرتاتيجية 

مع إيران، إال أن حسابات الربح والخسارة تجعله يعيد 
تقييم أولوياته، والبحث عن خيارات أخرى لاللتفاف عىل 

العقوبات األمريكية، خاصة وأن بكني تتميز بمرونة يف الدفع 
من خالل مقايضة السلع أو استعمال العمالت املحلية يف 

املبادالت التجارية.

الخالصة
    الدعم الرويس إليران يف مواجهة عقوبات ترامب، لطاملا 

كان براغماتياً، خاصة وأن طهران ترفض أن تكون مجرد 
تابع لحلفائها الروس، الذين ال يملكون الكثري من األوراق 

لدعم طهران اقتصادياً، عىل عكس الصينيني الذين يعد 
اقتصادهم تكاملياً مع االقتصاد اإليراني.

    لكن إيران قد تتحول إىل ساحة رصاع وسوق للمزايدات 
واملراهنات بني العمالقة الكبار، الدب الرويس والتنني 

الصيني، يف مواجهة النمر األمريكي وحلفائه، يف ظل 
سياسة ترامب التصادمية مع القوى املنافسة يف العالم.

إيران تتطّلع نحو الصين وروسيا 
لينقذاها من مخالب أمريكا، 

ولكّنهما بال أوراق قوة

روسيا تعترب أكرب مصدر لألسلحة 
إليران، لكنها ال تنظر لألخرية 

AFP /كحليف اسرتاتيجي

رغم املصالح املشرتكة إال أن 
حسابات الربح والخسارة تجعل 

AFP /الصني تعيد تقييم أولوياتها
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BY NIKOLAS GVOSDEV

The beating of the war drums between the 
United States and Iran is music to the Kremlin’s 
ears. As a crisis looms between Washington and 
Tehran, Moscow is poised to reap the benefits 
— as long as it can limit the damage.
Russia already is benefiting from the resump-
tion of stringent U.S. sanctions against the sale 
of Iranian oil. Not only are Russian companies 
poised to gain additional market share as 
customers such as Japan, India, Korea and 
Italy reduce their purchases from Iran, Russia 
also emerges as a more reliable, dependable 
provider of energy to global markets. U.S. 
partners that reluctantly agreed to accept U.S. 
restrictions on Iran are thus far less incentivized 
to also impose penalties on Russia.
Indeed, we are seeing the latest iteration of 
the law of inverse sanctions results. Western 
allies were more inclined to go along with 
stricter sanctions on Russia following its 2014 
intervention in Ukraine, in part because the 
Iranian nuclear deal offered new opportunities 
to obtain oil and natural gas. Now, with Iran in 
the sanctions crosshairs, and despite increases 
in U.S. production, Russia re-emerges as the 
supplier of last resort.
Meanwhile, the collapse in Iranian oil exports 
kills two birds with one stone: It allows Moscow 
to continue its partnership with Saudi Arabia 
to manage global oil markets, but allows for 
Russian producers — who have been laboring 
under a production freeze personally ordered 
by President Vladimir Putin — to increase sales 
without torpedoing the understanding with 
Riyadh.
Turmoil in the Persian Gulf also increases the 
attractiveness of Russia’s northern sea route as 
a replacement energy and trade corridor. Last 
month, at the Belt and Road summit in China, 
Putin showcased the importance of the Arctic 
sea lanes to global growth and prosperity, 
describing it as a “global and competitive 
route that connects northeastern, eastern and 
southeastern Asia with Europe.” His invitation 
to other countries to pursue further investment 
and development in a region that he believes 
will only grow in significance for the Russian 
economy starts to look more attractive if the 
Middle East seems on the verge of war.
Having the United States become embroiled in 
a new Middle Eastern crisis also suits Russian 
strategic plans. A U.S. that pivots its attention 
back to the Gulf, while also dealing with an 
unresolved and destabilizing crisis in Venezuela, 
a looming trade war with China and ongoing 
political turmoil at home, is a Washington that 
is far less inclined to interfere in Russian plans 
for the greater Eurasian space. With no U.S. 
ambassador in Ukraine after a momentous 
election campaign and strained U.S. relations 
with key allies — in part over the Iran crisis — 
Moscow is perfectly happy to see the United 
States be drawn into a more prolonged “cold 
war” with Iran.
At the same time, U.S. pressure on Iran, and 
apparent European acquiescence to that 
pressure, has shown Tehran that it 
can never dispense with its Russia 
connection. Tehran has always had a 
wary partnership with Moscow, and 
the two are often partners of convenience 
rather than conviction. After the nuclear deal 
was signed in 2015, and sanctions lifted, Iran 
signaled its preference for dealing with Europe-
ans in business and commercial matters, even 
if Iran continued to coordinate its efforts in 
Syria with Moscow. To deal with sanctions, 
and to salvage at least some of 
the income it is losing from U.S. 
efforts, Iran may have no choice 
but to concede to business ar-
rangements with Russian entities 

— particularly those already under sanction 
from the U.S. — at terms far less advantageous 
to Tehran.
Despite language in the media that suggests 
Russia and Iran are allies, Moscow has no 
binding defense commitments with Tehran. 
Russia therefore has no obligation to respond 
to any U.S. strike against Iranian targets and no 
credibility to jeopardize by appearing unable to 
defend its “red lines” since, when it comes to 
Tehran, it has not declared any. Iran, of course, 
is a major customer for Russian military equip-
ment, although it is unclear whether any clash-
es between U.S. and Iranian units would serve 
as selling points for Moscow’s arms exports or 
highlight their deficiencies in coping with U.S. 
weaponry. Increased U.S. pressure on Iran, 
however, may compel Iran to spend even more 
of its diminishing reserves to obtain capabilities 
to blunt or thwart U.S. actions.
As my colleague Jim Cook has pointed out in 
these pages, the United States is currently 
not postured to engage in a major military 
operation in the Middle East while sustaining a 
longer-term shift for great power competition 
with China and Russia in Europe and Asia. To 
gear up for a major conflict with Iran, the U.S. 
would be forced to de-emphasize Europe’s 
eastern flank, allowing Russia more time and 
breathing space to consolidate its position. On 
the other hand, a U.S. campaign that is defined 
more by bellicose rhetoric and less by action 
will buttress Russia’s claim, already seemingly 
validated in Syria and in Venezuela, that the 

U.S. talks a good game but has no real stomach 
for projecting its power.
But given America’s track record in other 
Middle Eastern conflicts, where tactical 
victories become political quagmires, Russia 
isn’t particularly worried about the possibility 
of the United States unleashing some sort 
of massive transformation of the region that 
would undercut Russia’s interest in the region 
or pose a threat to Russia itself. We can expect 
Russia to use the threat of an Iran-U.S. conflict 
to insert itself as the responsible mediator, and 
to position Russia, as it has done in Syria, as the 
indispensable mediator.
Secretary of State Mike Pompeo will be trav-
eling for consultations with Foreign Minister 
Sergei Lavrov and possibly Putin himself when 
he makes a previously unscheduled visit to 
Sochi, Russia’s de facto southern capital, on 
May 14 — following in the footsteps of the 
Iranians, Saudis, Israelis and Turks who have 
gotten to know the route to Sochi quite well in 
the past two years. No matter how those talks 
pan out, Russia is positioning itself to benefit 
from whatever happens in the Gulf.

*Nikolas Gvosdev is a professor of national 
security affairs at the Naval War College, the 
U.S. Navy’s staff college in Newport, R.I., and 
a senior fellow at the Foreign Policy Research 
Institute. The views expressed are his own.
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Russia is the real winner in any US-Iran conflict
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تحقيق استقصائي: ثروة بوتين 
وصلت إلى 160 مليار دوالر

أظهر تحقيق استقصائي أخري أن ثروة الرئيس الرويس 
فالديمري بوتني تقارب 160 مليار دوالر، وهو رقم يتجاوز 
ما كانت مجلة ”فوربس“ األمريكية أوردته يف تقديراتها 

لرثوات كبار األغنياء يف العالم عن عام 2019.
البحث االستقصائي أجراه املحلل االقتصادي 

األمريكي الخبري بالشؤون الروسية، أندرس أصلون، 
ونرشه يف كتاب بعنوان ”الرأسمالية الحميمة: 

الطريق من اقتصاد السوق إىل الفساد الحكومي 
املستفحل“.

ويف عرض مخترص للكتاب نرشته مدونة ”املجلس 
األطليس“، فإن بوتني راكم هذه الرثوة )التي 

ترتاوح تقديراتها األخرية بني 100 – 160 بليون 
دوالر( من خالل تركيبة سلطته التي يدير 

فيها الدولة من خالل شبكة رشكاء أو حلفاء 
يحظون بامتيازات خارقة يف قطاع األعمال.

ويشري املؤلف إىل أن بوتني ال يتمتع 
برفاهيات هذه الرثوة الخرافية التي ربما 

تجعله أغنى من جيف بيزوس مدير 
أمازون. فالرثوة بالنسبة لألباطرة السياسيني، 

ال تعني القدرة عىل التمتع بالرفاهيات، وإنما هي ضمانة إدامة 
التنفّذ…“إن لم يكونوا األغنى فإنهم يستشعرون تهديد فقدان السلطة“، كما يقول.

التضخم والفقر أكبر الهواجس 
لدى الروس

كشف استطالع للرأي أجراه مركز »ليفادا« الرويس لألبحاث )غري حكومي( يف شهر فرباير/
شباط املايض أن التضخم ثم الفقر يشكالن »الهاجس األكرب« للمواطنني الروس.

وبينت نتائج االستطالع التي نرشت مؤخرا أن التضخم يشكل الهاجس األكرب لـ%77 من 
املواطنني املستطلعة آراؤهم، وأن الفقر يقلق %49 منهم، أما البطالة املتزايدة يف البالد 

فتشغل %43 من املواطنني.
وشمل االستطالع 48 منطقة يف روسيا بمشاركة 1600 شخص. وتبني أجوبة املشاركني أن 

املخاوف ترتكز عىل املشاكل االقتصادية يف البالد.
وبحسب بيانات نرشها مركز اإلحصاء الرويس »روستات« األسبوع املايض، فإن عدد الروس 
الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغ 19.2 مليون شخص يف عام 2015 بزيادة 3.1 ماليينغرد 

النص عرب تويرت شخص عن عام 2014.
وبحسب أرقام وزارة التنمية الروسية، فإن الدخل الحقيقي للفرد عام 2015 انخفض بنسبة 

%4 مقارنة بعام 2014.

موسكو - د.سامى عمارة
ال أحد ينكر ىف روسيا مدى تغلغل الفساد بني 
صفوف النسق األعىل للسلطة، بالقدر نفسه 

الذى ال ينكرون فيه تواصل الحمالت املناهضة 
للفساد التى بلغت ىف اآلونة االخرية حد اعتقال 

عدد من أبرز الوزراء واملحافظني وكبار رجال 
الحزب الحاكم، ومنهم من أرشف النائب العام 
لروسيا االتحادية بنفسه عىل اعتقاله داخل 

الربملان دون اعتبار لحصانته الربملانية، وإن كان 
هناك من يواصل تساؤالته حول جدية مثل هذه 
الحمالت، ومدى احتماالت أن تشمل من ال تزال 
أسماؤهم ترتدد عىل ألسنة الكثريين من خصوم 

ونقاد الكرملني.
فبعد إعالن اعتقال وزير االقتصاد الروىس 

السابق، الكىس اولوكايف، والحكم بسجنه ثمانى 
سنوات، جزاء ارتكابه جريمة استغالل منصبه 

وتقاىض الرشوة، أعلنت موسكو خالل األيام القليلة 
املاضية اعتقال ميخائيل أبيزوف امللياردير الشاب 
والوزير السابق لشئون ما كانت تسمى »الحكومة 

املفتوحة« )املسئولة عن اتصاالت الحكومة مع 
االوساط االجتماعية( بتهمة االحتيال والرسقة، 
إىل جانب تشكيله ما هو أقرب إىل العصابة التى 

ارتكبت عىل مدى سنوات طوال الكثري من جرائم 
االحتيال وتهريب األموال. ومن الالفت ىف هذا 

الصدد ما نرشته الصحافة الروسية حول استدراج 
امللياردير الشاب للعودة من إيطاليا، بحجة حضور 

حفل عيد ميالد أحد النواب السابقني لرئيس 
الحكومة الذى جرى استبعاده من تشكيلها 

األخري، بعد أنباء عن عالقته ببعض الذين شملتهم 
إجراءات االعتقال والسجن ىف جرائم فساد، 

رغم اعتباره من املحسوبني عىل رئيس الحكومة 
الروسية ديمرتى ميدفيديف. 

وقد واكبت أنباء القبض عىل »أبيزوف«، املحسوب 
أيضا عىل ميدفيديف، أخبار أخرى تشري إىل 
القبض عىل فيكتور إيشايف املفوض السابق 

للرئيس بوتني ىف الرشق االقىص محافظ مقاطعة 
خاباروفسك الذى كان محسوبا كذلك عىل 

إيجور سيتشني رئيس مؤسسة »روس نفط« 
العمالقة، أحد أكرب املؤسسات النفطية العاملية، 

ورجل الكرملني القوى الذى سبق وشغل العديد 
من أهم املناصب ومنها نائب رئيس الحكومة 

الروسية ونائب رئيس ديوان الكرملني. وإذا أخذنا 
ىف االعتبار أيضا ما سبق ذلك من اعتقال عدد من 

أهم اقطاب عالم رجال االعمال، ومنهم األخوان 
محمدوف اللذان كانا محسوبني عىل رئيس 

الحكومة ميدفيديف، ورءوف أراشوكوف، امرباطور 
الغاز ىف القوقاز عضو مجلس االتحاد واحد اهم 

قيادات الحزب الحاكم »الوحدة الروسية« داخل 
قاعة جلسات املجلس األعىل للجمعية الفيدرالية 

)الربملان(، دون اعتبار ملا يسمونها »الحصانة 
الربملانية«، فإننا نكون أمام منعطف جديد لتطور 
عىل صعيد معالجة الكثري من القصور الذى طاملا 

شاب حمالت مكافحة الفساد ىف روسيا االتحادية.
ولعله يكون من املناسب ىف هذا الصدد تذكر ما قاله 

وحذر منه الرئيس فالديمري بوتني حول رضورة 
الحيلولة دون محاوالت ممثىل عصابات الجريمة 

املنظمة التسلل إىل انساق السلطتني التنفيذية 
والترشيعية، وهى املحاوالت التى دفعته مع نهاية 

واليته الثانية ىف عام 2008 إىل االعرتاف رصاحة 
بأن مكافحة الجريمة ىف روسيا هى املشكلة التى 
استعصت عىل الحل. ونضيف إىل ذلك ما كشفت 

عنه نتائج آخر استطالعات للرأى ىف روسيا أجراه 
مركز »ليفادا« لقياس الرأى العام، ومنها أن اكرث من 

%68 من الروس يعتربون الرشوة والفساد مظهرا 
من مظاهر تهافت السلطة وانحاللها. وأضافت 
مصادر »ليفادا« أن %22 فقط من املشاركني ىف 

استطالعه األخري يعتربون الفساد »مسألة عارضة 
وظاهرة غري نمطية«. واشارت املصادر إىل أن 

النتائج كشفت أيضا عن ان %31 من املشاركني 
ىف استطالع الرأى تعترب القبض عىل امللياردير 

أراشوكوف، عضو الربملان عن قره شاى والرشكس 
ىف منطقة شمال القوقاز وأحد أكرب »ملوك الغاز« 
ىف روسيا، مسألة تتعلق بالرصاع بني مراكز القوى 

واقتسام النفوذ.
وكانت قضية مكافحة الفساد بني ممثىل النسق 
األعىل للسلطة ىف روسيا قد تفجرت بكل القوة 

عقب القبض عىل رءوف أراشوكوف عضو مجلس 
االتحاد خالل وجوده تحت قبة املجلس. ومن 
الالفت ىف هذا الصدد أن النائب العام لروسيا 

االتحادية، ومعه رئيس »لجنة التحقيقات«، حرصا 
عىل أن يكونا بنفسيهما عىل رأس الفريق الذى 
اضطلع بمهمة القبض عىل أراشوكوف دون أن 

يشفع له وجوده تحت قبة املجلس، ودون اعتبار لـ 

»حصانته الربملانية«.
وىف هذا الصدد، أشارت صحيفة »فيدومستي« إىل 
ما ارتكبه رءوف أراشوكوف من »تجاوزات« تتعدى 

حدود »جرائم الفساد«، لتشمل جرائم القتل 
والتحريض عليه، ورسقة املال العام ىف القوقاز. 

وحول املوضوع نفسه نقل موقع »نيوز رو« عن 
الكىس نافالني، أحد أبرز نجوم املعارضة الروسية 
مؤسس »صندوق مكافحة الفساد«، ما قاله حول 

»قبيلة قعيدوف« ىف جمهورية قره شاى والرشكس 
التى تملك مقدرات الكثري من أبرز مجاالت الحياة 

ىف الجمهورية من خالل ما يقرب من ثمانية من 
أبنائها يشغلون أبرز املناصب ىف الحكومة والربملان 

والنيابة والقضاء عىل مدى عقود طوال، ومنهم 
من جرى اتهامه بجرائم قتل وصدرت ضده أحكام 

بالسجن لسنوات طوال، لم يقض منها سوى 
القليل.

 وتقول مصادر إعالمية روسية إن حمالت 
تطهري صفوف السلطة ىف روسيا، الذى طاملا 
اقترصت بالدرجة االوىل حتى عام 2016 عىل 

ممثىل  املستويات االدنى ىف االجهزة التنفيذية 
والترشيعية، تحولت اليوم  لتتخذ ابعادا جديدة 

تطال الكثريين من ممثىل النسق األعىل لهذه 
االجهزة، وذلك ما يدفعنا إىل ان نعود لننقل عن 
بوتني ما سبق وأعلنه حول بداية حملة جديدة 

ملواجهة تفىش ظاهرة الرشوة والفساد ىف روسيا، 
ورضورة تطوير آلية مكافحة الفساد ومصادرة 
أموال وممتلكات كل من يثبت تورطه ىف تلقى 

الرشوة واستغالل الوظيفة. وكان الرئيس الروىس 
قد سبق وأكد أهمية مالحقة الفاسدين ممن 
يحاولون تغطية نشاطهم غري املرشوع وعقد 

االتفاقات والصفقات وتسليم الرشاوى خارج 
حدود الوطن.

ورغما عن كل هذه الترصيحات واالعرتافات، فإن 
إعالن »القول الفصل« والحكم عىل نتائج هذه 

الحمالت والقرارات، وجدية ما تتخذه الدولة من 
إجراءات عىل صعيد مكافحة الفساد، وما سوف 
يجد معها من تبعات ونتائج يظل سابقا ألوانه، 

وهو ما يصدق معه  القول العربى املأثور »ان غدا 
لناظره قريب«، وإن وجدنا ىف الشارع الروىس من 

يردد عىل استحياء: ليس كل ما ُيعرف يقال، وليس 
كل ما حان وقته صح قوله!.

الفساد والصراع على السلطة فى روسيا

Corruption Dies 
Hard in Russia
By Alexei Levinson
Corruption sure is an interesting thing. In Russia, while most people 
usually condemn it, polls show that people are also convinced of its 
indestructibility.
Russians love to believe that corruption has existed in the country from 
the time of its inception. Children at school are taught the story of Peter 
the Great beating up his friend Aleksandr Menshikov for stealing public 
funds and other tales of grand dukes who were exposed for bribe-taking.
Soviet authorities also had their share of corruption within their ranks 
starting in the regime’s earliest days. A mere five years after seizing power, 
a new law was adopted — bribery was now punishable by death.
Under Stalin, everyone was aware that theft was endemic to state trade, 

that judges were corrupt, doctors bribed, and so forth. After Stalin’s death, 
major cases of corruption were regularly uncovered. In 1960, the death 
penalty was once again imposed for “embezzlement of state or public 
property on a large scale”.
When discussing corruption, it is sometimes believed that, when leaders 
crack down on corruption, they show their impotence rather than their 
strength.
They choose to physically annihilate embezzlers and bribe-takers because 
they don’t know and cannot conceive any other way to prevent them from 
stealing from state coffers or from accepting bribes.
At the Levada Center, we discussed with ordinary citizens 
the reasons why people who have more money than 
they can spend are involved in high-level corruption. 
They must be compelled to do so by some sort of 
force, people told us.
When faced with top officials’ corruption, Russians 
adopt a rather interesting attitude. Although they 
agree to identify it as public enemy number one, 
they don’t show any specific class-consciousness. 

Our respondents, people to whom bribes would never be offered, hold 
the belief that “corruption is inherent” to the upper layers of society.
In turn, politicians from all sides — from those in power to those in the 
opposition — are convinced that taking a public stand against high-level 
corruption will ensure them love and gratitude from the common folk.
Experience tells us otherwise. A while back, government-supporting 
media began exposing Moscow’s then-mayor Yuri Luzhkov. It was hardly 
breaking news. Everyone already knew about it, asserted the Muscovites. 
They forgave him, arguing: “But he really loves Moscow!”

Opposition leader Alexei Navalny drew attention by artistically 
shedding light on corruption at the highest levels, gaining a 

following in the process. However, it did not visibly reduce 
corruption, and nobody expected it to.

Meanwhile, where is the string of increasing regular 
arrests of top officials accused of corruption leading us 
to? Do ordinary Russians believe that the accused real-
ly took part in acts of corruption? Of course, they do. 
To read the rest of the article go to: www.themos-
cowtimes.com
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The Rights & Freedoms حقوق وحريات

كتابة وتحرير إسالم عبدالوهاب
لم يحملوا السالح، ولم يكونوا طامعني يف يشء، كانوا 

يعيشون مطمئنني يف بالدهم، يأكلون من عمل أيديهم، فجأة 
تبدلت مصائرهم، عرف األوروبيون طريقهم ولم يكتفوا 

بنهب أراضيهم؛ واستعمار بالدهم، بل ذهبوا إىل ما هو أبعد 
من ذلك، أخذهم بالقوة واستعبادهم، وشحنهم إىل أوروبا، 

ثم األمريكتني، وكان أقىس ما عانوه هي رحلتهم فوق السفن، 
وعرب املحيط للوصول إىل األسياد، أما هم فكانوا ينظرون إىل 

السماء ويأملون يف غد أفضل.

حين طفت أوروبا على جثث المستعبدين
كانت الدول األوروبية تتسابق يف استعمار األرايض حول 

العالم، وبعد أن وسعت رقعتها يف أمريكا الجنوبية منذ 
منتصف القرن الخامس عرش، كان عليها أن تجد قوى 

عاملة تعمل يف تلك املستعمرات الزراعية الجديدة لصناعة 
املنتجات وكسب األموال، لذا كان الحل األسهل لها استعباد 

األفارقة للعمل لديهم دون مقابل، وباألخص أن األوروبيني 
كان لديهم منشآت تجارية عيل الساحل األطليس الغربي 

ألفريقيا.
شاركت النخب السياسية والتجارية لدول وسط وغرب 

أفريقيا الوسطى يف تزويد األوروبيني بأبناء جنسهم من 
األفارقة، وبدأت رحلة االستعباد عرب الباعة األفارقة والذين 

استولوا عىل العبيد وجلبوهم إىل األسواق عىل الساحل 
األطليس، ودفع املشرتون األوروبيون واألمريكيون ثمن 

العبيد باستخدام السلع، كالقماش، والحديد، واألسلحة 
النارية، والخمور، ومواد الزينة، أما العبيد فلم يكونوا سوى 

مواطنني أرسوا، سواء يف حروب، أو من غارات كانت تشن 
عىل قبائلهم، وخطفهم.

تشري التقديرات أن حوايل 12.4 مليون أفريقي استعبدوا؛ 
ونقلوا عرب املحيط األطليس يف سفن العبيد بني أواخر القرن 
الخامس عرش وأواخر القرن التاسع عرش، وتشري التقديرات 

أن هناك 1.8 مليون مستعبد تويف خالل رحلتهم املعروفة 
باسم »املمر األوسط«، وألقيت جثثهم إلطعام أسماك 

القرش، أما العرشة ماليني الذين نجوا من الرحلة فاستعبدوا 
يف نظام زراعي وحيش.

سفن مسلحة وأجساد عارية
يف البداية استخدم التجار السفن التجارية العامة لتجارة 

العبيد، ويف وقت الحق صنعوا سفن ملواصفات التجارة 
الخاصة، فهناك سفن إنجليزية وصل حجمها إيل 566 

طن، بينما كان التجار األمريكيون يفضلون السفن األصغر 
واملراكب الرشاعية، والتي تراوح حجمها من 30 إىل 150 

طنًا؛ ألنها كانت تتطلب أطقًما أصغر، وعادة ما كان يقسم 
السطح السفيل للسفينة إىل حجرات منفصلة للرجال 

والنساء، مع تكديس الذكور مًعا يف أزواج، أما النساء 
فغالًبا ما تركوا دون قيود، ولكن مكدسني بما يعيق تحركهم، 

أيًضا ضمت سفن الرقيق أسلحة ومدافع أحيانًا يف حالة 
العصيان، أو هجوم من قراصنة.

حملت السفن كل ما يمكن حمله من العبيد؛ وكان العدد 
يف كل واحدة يرتاوح من 250 إىل 600 مستعبد وربما أكرث، 

ويف أغلب السفن كان العبيد يتكدسون بطريقة غري آدمية، 
وأحيانًا مع عدم وجود مجال حتى لاللتفاف بالجسد، 
وأظهر املخطط التفصييل لسفينة بروكس الربيطانية؛ 

إحدى سفن تجارة الرقيق أن نصيب كل رجل مستعبد من 
املساحة كان 1.80 مرت للطول، و41 سنتيمرت للعرض، بينما 

كان نصيب املرأة 1.78 مرت للطول، و41 سنتيمرت للعرض، أما 
األطفال فكان نصيبهم 1.5 مرت للطول، 36 سنتيمرت للعرض.

أظهر املخطط التفصييل أيًضا لسفينة بروكس طريقة 
شحن العبيد فيها، والتي كانت عادة ما تحمل 609 
مستعبد، وكان الطابق السفيل للسفينة يحمل 292 

مستعبًدا، 130 منهم يرقدون تحت الرفوف، وكان هناك أيًضا 
130 مستعبًدا يقودهم حظهم العاثر أن يكونوا يف أماكن أكرث 

بشاعة، حول أجنحة أو جوانب الطابق السفيل للسفينة، 
ويف مساحة ارتفاع أقل من مرت.

السفن ال تشكو إلى البحر
عاش العبيد فوق السفن يف أوضاع مأسوية من الصعب 
تحملها، ويف رحلة تستغرق عادة ما بني ستة إىل ثمانية 

أسابيع، وربما يعطلها سوء األحوال الجوية إىل 13 أسبوًعا 
أو أكرث، وبجانب تكدسهم كان الرجال مكبيل األيدي 

والسيقان، وكانوا أحيانًا ال يتمكنون من الوصول إيل مكان 
التبول، وساهم دوار البحر والحرارة ونقص الهواء يف انتشار 

الروائح الكريهة، ويف مثل هذه األجواء ظهرت األمراض 
عليهم، مثل الحمى أو التهاب املعدة واألمعاء، وأحيانًا 

كان يستيقظ أحد املستعبدين عيل جثة ترقد بجواره، فقد 
مات زميله بسبب مرض ما، وكان هذه من أكرث اللحظات 

رعًبا لهم.
كان الجلد سمة أساسية يف سفن العبيد، كان طاقم 

السفينة يستخدمونها دوًما ملنع أي محاوالت تمرد، وأيًضا 
إلجبارهم عىل الرقص يف مكانهم حني يغني طاقم السفينة، 

وكانوا أحيانًا يستخدمون محلواًل ملحًيا عىل جروحهم 
بعد رضبهم مبارشة ليعظموا األلم لديهم، أما النساء 

املستعبدات فكن عرضة لالغتصاب يف تلك الرحالت من 
جانب طاقم السفينة، أما العبيد الذين يرفضون الطعام، 

فأجربوا عليه، بل إن تجار الرقيق صنعوا آلة ميكانيكية 
طويلة ورفيعة أسموها منظارًا؛ إلجبارهم عىل فتح أفواههم 

وإطعامهم عنوة، فأي خسائر يف األرواح يعني أن األرباح 
املادية أقل.

قبل نهاية الرحلة بما يقرب من 10 أيام تسحب األغالل 
من العبيد الذكور، لتختفي عالمات القيود، ويحلق طاقم 

السفينة للعبيد لحاهم وأحيانًا شعرهم، ويستخدمون مادة 
نرتات الفضة الكاوية إلخفاء القروح يف الجسد، أما من ظهر 

لديهم ُخصل شعر بيضاء فتصبغ باألسود، ويف النهاية 
كان البحارة يضعون زيت النخيل عيل أجسادهم ليجعلوا 
برشتهم ناعمة والمعة، ليصلوا عند امليناء وكأنهم كانوا يف 

نزهة وليسوا يف رحلة مقيتة.

التمرد ممنوع واالنتحار أيًضا
حاول العديد من العبيد التمرد عىل وضعهم يف تلك السفن 

القذرة، هناك من خططوا بجدية، مستخدمني مجموعة 

متنوعة من الوسائل للتواصل مثل األطفال، وكانت 
مجموعات املتآمرين غالًبا ما تبقى صغرية، عىل أمل أن 

ينضم اآلخرون تلقائًيا عندما يحني الوقت، ويف بعض 
األحيان كان العبيد قادرين عىل البقاء عىل قيد الحياة 

ضد األسلحة املتجمعة ضدهم والسيطرة عىل السفينة، 
مثلما فعلوا عىل سفينة »منت كلري« يف عام 1729، ويف 

حاالت أخرى أدى التمرد إىل مقتل جميع من كانوا عىل منت 
السفينة بما فيهم طاقم السفينة نفسه، مثل ما حدث يف  

سفينة »األشباح« املكتشفة يف املحيط األطليس عام 1785. 
لكن األكرث أن أغلب االنتفاضات املعروفة من سجالت سفن 

العبيد فشلت وأدت إىل خسارة كبرية وعقوبات مروعة.
هناك روايات عن عبيد متمردين أحبط تمردهم، وتعرضوا 

للتعذيب من خالل قطع أيديهم وأذرعهم وأرجلهم، بناء عىل 
أمر من القبطان كدرس لبقية العبيد، أما النساء فتعرضن 

للهجوم وتشويه أجسادهن، ولم يجد العبيد حاًل لهذه 
الرحلة سوى باالنتحار، إيمانًا منهم أن املوت سيعيدهم 

إىل بالدهم مرة أخرى، وكان أسهل طريقة لالنتحار القفز يف 
البحر، لكن سفن العبيد كانت تحمل شبكات طويلة ملنعهم 

من االنتحار، بجانب املراقبة الشديدة لهم.
تمكن األفارقة املستعبدون عىل منت بعض السفن من 

الحصول عىل السكاكني والسيوف وحتى البنادق، وأولئك 
الذين لم يستخدموا هذه األسلحة ضد طاقم السفينة 

استخدموها يف بعض األحيان لالنتحار، وهناك حاالت 
موثقة من األفارقة املستعبدين الذين انتحروا عرب تفجري 

أنفسهم مع آرسيهم، مثل ما حدث عىل منت سفينة 
»بريطانيا الجديدة« يف 1773، وهذا ال يزال واحًدا من أكرث 
األشكال الدرامية لالنتحار الجماعي الذي شهدته تجارة 

الرقيق عرب املحيط األطليس.

العبيد يرون آهات الموت
أولوداه أكيوانو والذي ولد عام 1745، اختطف من منزله وهو 

صبي ذو 11 عاًما، وكان أبوه زعيم القرية، وكانت أمه ترى 
فيه زعيًما يخلف أباه؛ لكنه اختطف وأرسل إىل الساحل 

األفريقي لريكب سفينة العبيد، يقول يف سريته الذاتية عن 
وجوده يف السفينة: »رصخات النساء، وآهات املوت حولت 

السفينة ملرسح رعب بالكامل، وال يمكن تصوره تقريًبا«.

أولوداه اكيوانو
اشرتى أكيوانو مالزم يف البحرية امللكية الربيطانية، فكان 
يسافر أكيوانو معه، وعلم نفسه اإلنجليزية كتابة ونطقًا، 

وتمكن من العمل يف التجارة الخارجية يف جزر الهند 
الغربية، واشرتى حريته يف عام 1766، وكتب سريته الذاتية 

ونرشها يف عام 1789، ليسجل أول حالة موثقة كشفت ما 
يحدث يف سفن العبيد، وساهمت تلك السرية الذاتية يف 

إلغاء الرق يف إنجلرتا بعد صدورها بعرش سنوات عام 1799، 
لكن لألسف مات أكيوانو قبل أن يرى نجاحه عام 1797.

لم تكن سرية أكيوانو هي الوحيدة يف هذا املضمار، فقد كتبت 
العديد من الروايات عن العبودية وسفن العبيد من شهادات 

ناجني، وهناك العديد من األفالم عن العبودية أبرزها فيلم 
»12 عاما عبًدا« للمخرج ستيف ماكوين، والفيلم حصل 

عىل جائزة األوسكار، يقول ماكوين عن ذلك: »استمرت 
الحرب العاملية الثانية خمس سنوات، وهناك مئات من 

األفالم حولها وحول املحرقة. واستمرت العبودية ملدة 400 
سنة، ومع ذلك هناك أقل من 20 فيلماً عن العبودية يف 

أمريكا«.

 مكبلين بالسالسل محرومون من الحرية..

 رحلة العبيد األفارقة فوق سفن التجار

One in 200 people 
is a slave. Why?
by Kate Hodal
How many slaves are there today, and who are they?
The word “slavery” conjures up images of shackles and transat-
lantic ships – depictions that seem relegated firmly to the past. 
But more people are enslaved today than at any other time in 
history. Experts have calculated that roughly 13 million people 
were captured and sold as slaves between the 15th and 19th 
centuries; today, an estimated 40.3 million people – more than 
three times the figure during the transatlantic slave trade – are 
living in some form of modern slavery, according to the latest 
figures published by the UN’s International Labour Organiza-
tion (ILO) and the Walk Free Foundation.
Women and girls comprise 71% of all modern slavery victims. 
Children make up 25% and account for 10 million of all the 
slaves worldwide.
What are the slaves being forced to do?
A person today is considered enslaved if they are forced to 
work against their will; are owned or controlled by an exploiter 
or “employer”; have limited freedom of movement; or are 
dehumanised, treated as a commodity or bought and sold as 
property, according to abolitionist group Anti-Slavery Interna-
tional.
Globally, more than half of the 40.3 million victims (24.9 
million) are in forced labour, which means they are working 
against their will and under threat, intimidation or coercion. 
An additional 15.4 million people are estimated to be living in 
forced marriages.
Of the 24.9 million people trapped in forced labour, the major-
ity (16 million) work in the private sector. Slaves clean houses 
and flats; produce the clothes we wear; pick the fruit and vege-
tables we eat; trawl the seas for the shrimp on our restaurant 
plates; dig for the minerals used in our smartphones, makeup 
and electric cars; and work on construction jobs building infra-
structure for the 2022 Qatar World Cup.
Another 4.8 million people working in forced labour are 
estimated to be sexually exploited, while roughly 4.1 million 
people are in state-sanctioned forced labour, which includes 
governmental abuse of military conscription and forced 
construction or agricultural work. In certain countries such as 
Mauritania, people are born into “hereditary” slavery if their 
mother was a slave.
Again, women and girls bear the brunt of these statistics, 
comprising 99% of all victims in the commercial sex industry, 
and 58% in other sectors, according to the ILO.
Where is this happening?
Statistically, modern slavery is most prevalent in Africa, fol-
lowed by Asia and the Pacific, according to the Global Slavery 
Index, which publishes country-by-country rankings on modern 
slavery figures and government responses to tackle the issues.
But the ILO and Walk Free warn that these figures are likely 
skewed due to lack of data from key regions. “We believe that 
the global estimate of 40.3 million is the most reliable data 
to date, although we believe it to be a conservative estimate 
as there were millions of people we couldn’t reach in conflict 
zones or on the refugee trail and places where we couldn’t be 
sure of collecting robust data such as the Gulf states, where 
access and language barriers prevented us from reaching the 
migrant worker communities,” said Michaëlle de Cock, a senior 
statistician at the ILO.
More than 70% of the 4.8 million sex exploitation victims are in 
the Asia and Pacific region. Forced marriage is most prevalent 
in Africa. But there isn’t a single country that isn’t tainted by 
slavery: 1.5 million victims are living in developed countries, 
with an estimated 13,000 enslaved here in the UK.

To read the rest of the article go to : www.theguardian.com
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تخيل أنك تمر بحالة صحية طارئة تحتاج إىل عملية زراعة 
عضو، فلنقل، عىل سبيل املثال، قلباً، وتمكنت من وضع 

اسمك عىل قائمة املرىض الذين ستُجرى لهم عملية الزراعة، 
لكنك بعد ذلك تكتشف أن هناك فرتة انتظار مدتها ستة 

أشهر.
يجد عرشات اآلالف من الناس أنفسهم يف هذا الوضع 

العصيب كل عام، لكن الطباعة ثالثية األبعاد لديها القدرة 
عىل تغيري ذلك إىل األبد.

وفقاً ملا نرشه موقع Big Think األمريكي؛ ُيمكن أن تصبح 
التكنولوجيا مؤثرة مستقبالً، إذ سيمكن طباعة األعضاء 

القابلة للزراعة، ليس فقط بثمن بخس، ولكن أيضاً 

باملواصفات الترشيحية الدقيقة املناسبة لكل مريض عىل 
حدة.

ما هي االبتكارات األخرى التي يمكن أن توفرها الطباعة 
ثالثية األبعاد للطب والرعاية الصحية؟ ال حدود لذلك، 

وذلك وفقاً للدكتور تود غولدشتاين، الباحث لدى ذراع دعم 
املرشوعات يف رشكة Northwell Health، وهي أكرب مزود 
للرعاية الصحية يف والية نيويورك األمريكية، وأحد رواد 

الصناعة يف مجال أبحاث وتطوير الطباعة ثالثية األبعاد.
يقول غولدشتاين: »يتعلق األمر بقدرة األفراد عىل الحلم 

واالبتداع بالنسبة ملا يريدون استخدام الطباعة ثالثية 
األبعاد فيه. يف الوضع األمثل، نأمل أنه بعد 50 عاماً من اآلن 

سوف تتمكن من الحصول عىل األعضاء املطبوعة بالطابعة 
ثالثية األبعاد، حسب الطلب«.

لكن، بينما ال يزال الباحثون يعملون عىل ذلك، فإن الطباعة 
ثالثية األبعاد تعمل بالفعل عىل دعم وتحسني صحة 

املرىض، من خالل إحداث ثورة يف الطب يف ثالثة مجاالت 
رئيسية.

طباعة نماذج واقعية ومخصصة لألعضاء
يمكن للطابعات ثالثية األبعاد أخذ الصور الناتجة من 

التصوير بالرنني املغناطييس، أو التصوير املقطعي باإلصدار 
البوزيرتوني أو التصوير باملوجات فوق الصوتية أو التقنيات 

األخرى وتحويلها إىل نماذج ثالثية األبعاد بالحجم 
الطبيعي ألعضاء املرىض.

هذه النماذج تساعد الجراحني للتخطيط للتدابري األفضل 
التباعها أثناء العمليات الجراحية املعقدة، ذلك ألنها تعمل 

كأدوات ترسم نموذجاً ملموساً لألعضاء الداخلية.
كما أنها تسمح لألطباء بتعديل النماذج لتناسب كل 

مريض عىل حدة قبل الجراحة. عىل سبيل املثال، تستخدم 
Northwell الطباعة ثالثية األبعاد يف العديد من التطبيقات 

الرسيرية:
نماذج استئصال األورام، وهي تسلط الضوء بوضوح عىل 

الورم واألنسجة املحيطة به.
نماذج العظام، وهي مفيدة لقياسات ما قبل الجراحة 

وضبط األجهزة الطبية.
النماذج الوعائية وهي تحدد التشوهات يف األعضاء، 

واألورام، ومجرى الدم، والصمامات، واألنسجة العضلية، 
والتكلسات.

يمكن إنشاء األدوات الالزمة وزراعة األسنان يف يوم واحد 
فقط، مما يقلل إىل حد كبري من فرتات االنتظار بالنسبة 

.Northwell ألطباء األسنان ومرضاهم يف
ال يؤدي استخدام نماذج واقعية إىل نتائج صحية أفضل 
فحسب، بل ُيقلص أيضاً املدد التي تستغرقها العمليات 

الجراحية. ويمنح هذا املرىض وقتاً أقل تحت تأثري التخدير، 
كما يوفر للمستشفيات مدخرات محتملة بماليني الدوالرات 

عىل مدى بضع سنوات فقط.
إن القدرة عىل تخيل كيف ستسري األمور يف العملية قبل 

إجرائها تساعد عىل إرضاء املرىض وعائالتهم. عىل سبيل 
املثال ما حدث يف حالة برنابي غوبردان، الرجل الذي 

اكتشف أن ابنه الصغري، أيزايا، كان لديه ورم عدواني يف 
حنكه.

التقى غوبردان مع أستاذة الطب، نيها باتيل، اختصاصية 
طب األنف واألذن والحنجرة يف مركز كوهني الطبي لألطفال، 

وهي مستشفى تابع لـ Northwell Health، ملناقشة 
العملية ومعرفة كيف ستسري بمساعدة نموذج ثالثي 

األبعاد مطبوع.
قال غوبردان:

»الحصول عىل تصور مطبوعة ثالثي األبعاد لحالة ابني 
كان مفيداً للغاية عند التحدث مع الطبيبة حول 

الجراحة. لقد كانت الطبيبة قادرة عىل فعل ما 
هو أكرث من التحدث حول ما سيفعلونه خالل 

العملية، لقد أرتني ما سيحدث.
ال يوجد يشء أكرث إثارة للخوف واإلجهاد من 

خضوع طفلك لعملية جراحية. كان هناك 
العديد من الخيارات التي أطلعتنا عليها 

الدكتورة باتيل للوصول إىل أفضل طريقة 
للحفاظ عىل أسنان أيزايا ومنع إحداث جروح 

إضافية داخل فمه.
لقد رغبت يف الحصول عىل إجابات عن جميع 

أسئلتي حتى أكون أقل خوفاً وأكرث استعداداً 
للتحدث مع ابني حول ما هو مقبل عليه. ومع 
النموذج الثالثي األبعاد، شعرنا بالراحة أكرث«.

لسنوات، كانت النماذج الجراحية املطبوعة 

بالتكنولوجيا ثالثية األبعاد باهظة الثمن. اآلن، توفر 
أنظمة أقل تكلفة مثل Formlabs ’Form Cell ملزيد من 

املستشفيات يف جميع أنحاء البالد إمكانية الوصول لهذه 
التكنولوجيا، من أجل إنتاج نماذج واقعية خاصة بكل 

مريض، عادًة يف غضون يوم واحد.

األطراف االصطناعية ثالثية األبعاد
يف حني أن األعضاء املطبوعة بالتكنولوجيا ثالثية 

األبعاد ال يزال أمامها شوط كبري لتقطعه يف املستقبل، 
فتلك تكنولوجيا مناسبة اليوم كلياً لتصنيع األطراف 

االصطناعية.
إن األطراف االصطناعية املطبوعة بالتكنولوجيا ثالثية 

األبعاد غالباً ما تكون بأسعار معقولة ومصممة لتناسب 
مستخدمها بشكل أكرب من نظرياتها التقليدية.

لقد كانت األطراف التقليدية تمثل مشكلة كبرية للعديد من 
العائالت، خاصة تلك التي لديها أطفال ما زالوا يف مراحل 

النمو، وهو ما يجعل األطراف االصطناعية غري مناسبة بعد 
فرتة ويضطرون إىل رشاء أطراف جديدة.

أحد اإلنجازات الحديثة فيما يخص األطراف االصطناعية 
ثالثية األبعاد تتجىل يف حالة دان السكو، وهو جندي سابق 

من مشاة البحرية كان قد خرس الجزء األسفل من ساقه 
اليرسى يف أفغانستان، وكان يرغب يف ممارسة السباحة مع 

ساقه االصطناعية.
لقد كان ارتداء األطراف االصطناعية يف املاء ممكناً لسنوات، 
لكنها عادًة ما كانت تبطئ السباحني. فلم يساعد أي طرف 
صناعي تقليدي يف االنتقال بسالسة من األرض إىل املاء، أو 

املساعدة يف دفع مرتديها عرب املاء.
إلصالح ذلك، مولَّت Northwell Health مؤخراً مرشوعاً 
كان يهدف إىل تطوير The Fin وهو أول طرف اصطناعي 
برمائي حقيقي يف العالم. مع The Fin، يستطيع السكو 

ممارسة السباحة والغطس مع عائلته بشكل طبيعي.
يقول السكو: »لقد عدت إىل املسبح مع ابنّي الصغريين، 

وألول مرة تمكنت من الغطس يف املسبح معهم«.
ستساعد األطراف االصطناعية ثالثية األبعاد يف تحسني 

الحياة اليومية ملا يقرب من مليوني 
أمريكي 

فقدوا أحد أطرافهم.
هذا أمر مبرش، ألنه من املتوقع أن تتسبب الزيادة املتوقعة 
لنسبة املصابني بمرض السكري من النوع الثاني يف زيادة 

عدد مبتوري األطراف يف الواليات املتحدة إىل حد كبري، وفقاً 
 Archives of Physical Medicine لدراسة نرشت يف دورية

.and Rehabilitation

الطباعة الحيوية ثالثية األبعاد
لسنوات، صنعت الطابعات ثالثية األبعاد منتجات متنوعة: 

حافظات للهاتف، ولعب األطفال، وحتى األسلحة النارية.
وإلنتاج هذه األغراض، تسخن اآلالت املادة الخام، عادًة 

تكون من البالستيك، وتبني الغرض املراد طبقة تلو األخرى، 
وذلك وفقاً لتصميم معني.

قد تقوم الطباعة الحيوية ثالثية األبعاد، وهي حقل حديث 
طوره باحثون من رشكة Northwell Health، ذات يوم 

بالعملية نفسها، ولكن بدالً من ذلك ستستخدم مادة خاماً 
.bioink من الخاليا الحية تعرف بالحرب الحيوي أو

قال دانيل غراندي، مدير مخترب بحوث تقويم العظام يف 
معهد Feinstein للبحوث الطبية، وهو أحد أذرع رشكة 

Northwell Health، إنه وفريقه سعوا أوالً لتحقيق 
عملية الطباعة الحيوية ثالثية األبعاد، عن طريق تعديل 
الطابعات ثالثية األبعاد العادية لكي تقبل الخاليا الحية.

ويوضح غراندي:
»كانت فكرتي األولية عن الطباعة الحيوية ثالثية األبعاد 

تستند إىل الدراسات املبكرة التي بحثت يف تعديل الطابعات 
النافثة للحرب، حيث نقوم بدمج الحرب الحيوي الذي 

يحتوي عىل خاليا داخل مركبة توصيل. هذا الهيدروجيل 
يمكن بلورته بعد ذلك أو تصلبه، وذلك بالحرارة أو عند 

التحفيز بضوء األشعة فوق البنفسجية، بحيث يمكننا يف 
الواقع تكوين بنية معقدة، ثالثية األبعاد، تضم خاليا حية. 

هذا الهيدروجيل املتصلب قادر عىل االحتفاظ بالخاليا 
عىل قيد الحياة وقابلة للنمو. كما أنه متوافق حيوياً، بحيث 

يمكن زرعه بأمان يف البرش«.
إنه مرشوع واعد، ويمكنه أن يغري جذرياً تجربة الرعاية 

الطبية.
يقول مايكل داولينغ، الرئيس 

واملدير التنفيذي برشكة 
 :Northwell Health

»إمكانات الطباعة 
الحيوية ثالثية األبعاد ال 

حدود لها تقريباً ولديها 
القدرة عىل استبدال العديد 

من األجزاء املختلفة من 
الجسم البرشي.

يتصور الباحثون املستقبل 
بوجود الطابعات ثالثية 

األبعاد يف كل غرفة طوارئ، 
حيث يمكن لألطباء طباعة 

وزراعة األعضاء والعظام 
عند الطلب وإحداث ثورة يف 

طريقة ممارسة الطب«.

تقتحم عالم الطب بقوة.. 

هكذا يمكن 
للطباعة ثالثية 
األبعاد أن تنقذ 

حياتك يومًا ما
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يف عالم يتطور فيه الذكاء الصناعي بصورة متسارعة ال 
تهدأ أو تتوقف، بدأت تظهر تطبيقات غريبة لهذه التقنية 

الثورية، قد تغرِيّ وجه العالم كما نعرفه بالفعل.
يف شهر أبريل/نيسان 2019، نرشت جامعة نوتنغهام 

دراسة يف مجلة PloSOne عن نموذج جديد للذكاء 
الصناعي يستخدم التعلم اآليل للتنبؤ بمخاطر الوفاة 

املبكرة، باستخدام بيانات صحية )عن العمر ونمط 
الحياة( للربيطانيني يف املرحلة العمرية من 40 إىل 69 

عاماً.
وجاءت هذه الدراسة بعد عدة أشهر من الدراسة املشرتكة 

بني جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، ستانفورد، 
وجوجل، والتي ذكرت نتائج التنقيب عن بيانات 

السجالت الصحية الرقمية اعتماداً عىل التعلّم اآليل 
لتقييم احتمالية وفاة املريض يف املستشفى.

وكان الهدف املشرتك لكلتا الدراستني هو تقييم كيف 
يمكن لهذه املعلومات مساعدة األطباء عىل تحديد 

املرىض الذين قد يستفيدون بشكل أفضل من التدخل.

الذكاء الصناعي في مجال الرعاية الصحية
كما تبحث إدارة الغذاء والدواء يف كيفية استخدام الذكاء 

الصناعي يف الرعاية الصحية، ونرشت دعوة يف وقت سابق 
من هذا الشهر، أبريل/نيسان، لوضع إطار تنظيمي 

للذكاء الصناعي يف الرعاية الصحية.
ومع تقدم املحادثات الجارية بشأن الذكاء الصناعي 

والطب، أصبح من الواضح رضورة وجود رؤية محددة 
لدور الذكاء الصناعي يف تحديد وتوقع احتمالية الوفاة، 

حسب مجلة Wired األمريكية.

لكن المشكلة في انحياز الذكاء الصناعي
هناك عدد من األسباب لذلك.

يف البداية، أشار الباحثون والعلماء إىل بعض الشكوك 
حول التحيز الذي عرف طريقه إىل الذكاء الصناعي، كما 
يقول إيريك توبول، الطبيب ومؤلف كتاب الطب العميق: 
 Deep Medicine:( الذكاء الصناعي يف الرعاية الصحية

.)Artificial Intelligence in Healthcare
بمعنى آخر، صعوبة التحيز يف التعلم اآليل نابعة من 

»املدخالت العصبية« املُضّمنة يف الخوارزمية، والتي قد 
تنطوي عىل تحيزات برشية.

وبالرغم من حديث العلماء عن تلك املشكلة، ظلت كما 
هي.

مثال عىل ذلك: أصبح مرشوع الذكاء الصناعي الجديد 
الذي أطلقه معهد ستانفورد منذ بضع أسابيع خاضعاً 

للتدقيق بسبب افتقاره للتنوع العرقي.

حتى الذكاء الصناعي أصبح منحازًا
التحيز غري الواعي مشكلة أخرى

وهناك مشكلة التحيز غري الواعي أو الضمني يف الرعاية 
الصحية، والذي خضع لدراسة مكثفة، سواء من جانب 

األطباء أو تجاه املرىض.
هناك اختالفات، عىل سبيل املثال، يف كيفية عالج مرىض 

املجموعات العرقية املختلفة الذين يعانون من األلم، إال 
أن ذلك قد يختلف أيضاً بناء عىل جنس الطبيب وقدراته 

اإلدراكية.
وجدت إحدى الدراسات أن هذه التحيزات أقل احتماالً 
يف األطباء أصحاب البرشة السمراء واإلناث. )كما ُوجد 
أن التطبيقات الصحية عىل الهواتف الذكية والتقنيات 

القابلة لالرتداء »مثل الساعات« عرضة للتحيزات(.

االنحياز لذوي البشرة البيضاء
يف عام 2017، واجهت دراسة أثر تلك التحيزات، ووجدت 

أن األطباء قد يفضلون املرىض بيض البرشة، إىل أن ذلك ال 
يؤثر عىل قراراتهم الطبية.

ولكن هناك الكثري من الدراسات األخرى التي توصلت إىل 
عكس ذلك.

حتى عىل مستوى الحي، وهو املستوى الذي أُجريت 
عليه دراسة نوتنغهام، هناك تحيزات؛ عىل سبيل املثال، 
قد تكون النتائج الصحية لبعض األمراض أسوأ للمرىض 
أصحاب البرشة السمراء إذا كانوا يعيشون يف مجتمعات 

تمارس تحيزاً طائفياً ضدهم.
وال يمكن كذلك تجاهل التحيز بناء عىل الجنس؛ حيث 

تُعالج النساء بطريقة أقل عدوانية بعد اإلصابة بنوبة 
قلبية )متالزمة الرشيان التاجي الحادة(، عىل سبيل 

املثال.

ز حتى في الموت التحيُّ
وعندما يتعلق األمر باملوت والرعاية يف مرحلة االحتضار، 

تصبح تلك التحيزات مثرية للقلق بشكل متزايد، حيث 
إنها قد تؤكد عىل تلك االختالفات املوجودة.

وجدت دراسة، أُجريت عام 2014، تزايد احتمال اتخاذ 
أصحاب القرار لقرار نزع أجهزة التنفس الصناعي إذا 

كان املريض غري أبيض البرشة.
وقامت دراسة لفهم التكهنات والتفضيالت لنتائج 

ومخاطر العالجات بفحص البيانات ألكرث من 9,000 
مريض يف خمسة مستشفيات، وجدت أن املرىض من 

أصحاب البرشة السوداء يتلقون تدخالً أقل من الطاقم 
الطبي فيما يتعلق برعاية مرحلة االحتضار، وعىل الرغم 

من إعراب املرىض أصحاب البرشة السوداء عن رغبتهم 
يف مناقشة اإلنعاش القلبي الرئوي مع أطبائهم، فإن 

احتماالت إجرائهم ملثل تلك املحادثات أقل احتمالية – 
إحصائياً.

وتوصلت دراسات أخرى إىل نتائج مشابهة فيما يتعلق 
بحصول املرىض من أصحاب البرشة السمراء عىل 

معلومات أقل بشأن الرعاية يف مرحلة االحتضار.

هل وقت الموت له عالقة بالِعرق؟
هذه التوجهات ليست متسقة حتى اآلن. إحدى 

الدراسات عام 2017، والتي حللت بيانات استطالع 
للرأي، لم تجد فوارق واضحة يف رعاية مرحلة االحتضار 

مرتبطة بالعرق.
وكما أشار أحد أطباء الرعاية التلطيفية، وجدت العديد 

من الدراسات األخرى بعض املجموعات العرقية تفضل 
رعاية أكرث رشاسة تجاه مرحلة االحتضار، وقد يعود ذلك 

إىل مقاومة التحيز املنهجي لنظام الرعاية الصحية.
وبالرغم من إمكانية اختالف تلك التفضيالت بني 

املجموعات العرقية املختلفة، يظل التحيز قائماً عندما 
ال يقدم الطبيب – بغري وعي – كل الخيارات أو يضع 

افرتاضات بشأن الخيارات التي قد يفضلها مريض معني 
بناء عىل انتمائه العرقية.

ومع ذلك، ويف بعض الحاالت، قد يكون االستخدام 
»الحذر« للذكاء الصناعي مفيداً يف تقييم مرحلة 

االحتضار، من بني مكونات أخرى، للحد من تأثري التحيز.
يف العام املايض، استخدم باحثون صينيون الذكاء 

الصناعي لتقييم الوفاة الدماغية.
وباستخدام الخوارزميات، كانت اآللة أكرث قدرة، بشكل 

ملحوظ، عىل التقاط األنشطة الدماغية التي غفل عنها 
األطباء باستخدام األساليب القياسية.

وجلبت هذه النتائج إىل األذهان حالة جاهي مكماث، 
الفتاة الصغرية التي دخلت يف حالة غيبوبة إثر 

مضاعفات أثناء التدخل الجراحي إلزالة اللوزتني.
قد يكون التحيز الضمني لعب دوراً يف حالتها، ليس فقط 
يف طريقة معاملتها – هي وأرستها، بل كذلك يف املحادثات 

التي أجريت حول إن كانت عىل قيد الحياة أم ميتة.
ولكن يحذر توبول من رضورة التحقق من صحة 

استخدام الذكاء الصناعي لتقييم األنشطة الدماغية قبل 
استخدامه خارج اإلطار البحثي.

الحل: تدريب مقّدمي الخدمات الصحية
من املمكن ملقدمي الخدمات الصحية تدريب أنفسهم 

للتخلص من التحيز الضمني. ويعترب تدريب التحيز غري 
الواعي الذي يقدمه معهد ستانفورد أحد تلك الخيارات.

بينما تقدم معاهد أخرى تدريبات تركز عىل املراجعة 
الذاتية أو الوعي الذهني.

ولكن األمر مختلف تماماً عندما تتخيل محاولة 
التخلص من التحيزات يف الخوارزميات وقواعد 

البيانات التي تدربوا عليها.
 بالنظر إىل إلغاء املجلس االستشاري األوسع الذي 

أطلقته جوجل لإلرشاف عىل أخالقيات الذكاء 
الصناعي، سيكون الخيار األفضل هو السماح لهيئة 

تنظيمية أكرث مركزية -مثل استكمال املقرتح الذي 
تقدمت به إدارة الغذاء والدواء- يمكنها خدمة الجامعات، 

واملعاهد التقنية واملستشفيات.
يعترب الذكاء الصناعي من األدوات الواعدة، والتي أثبتت 

فائدتها الكبرية يف األغراض التشخيصية.
ولكن التنبؤ بالوفاة، أو حتى تحديد الوفاة الدماغية، 

منطقة شائكة وذات حساسية خاصة، وقد تتأثر بنفس 
التحيزات التي تؤثر عىل التفاعل بني الطبيب واملريض.

ويف يوم من األيام، سواء كنا جاهزين أم ال، سنواجه 
قضية عملية وفلسفية، بوجود آلة تشارك يف تحديد وفاة 

اإلنسان. يجب أن نتأكد أال ترث تلك التقنية تحيزاتنا 
البرشية.

 لكن انحيازه لمجموعة ِعرقية قد يمنع عنهم العالج

الذكاء 
االصطناعي 

ع  يمكنه توقُّ
 الموت..

Will we ever know the 
difference between a 
wolf and a dog?
Living in the Canadian Rockies allows me ample opportunities to get 
out into nature. In an hour outside the city, I can be within wilderness, 
with no cellphone reception and no other humans. Such wilderness, of 
course, comes with plenty of wildlife, including a number of contempo-
rary North American canids such as coyotes and wolves. While I tend 
to go without any human company, I do have a canid companion, one 
taxonomically positioned within the species Canis familiaris but also 
bearing a proper name, Yuni, which distinguishes him as a particular 
individual apart from his species.
Being positioned above the 42nd parallel, snow is plentiful in these 
parts of the Rockies, often starting to fall early in the autumn. While 
Yuni and I get out plenty in the summer, enjoying the relative warmth 
of the area, we are both in our element during the winter. Yuni is a 
Finnish Lapphund, a breed from northern Scandinavia; my ancestors 
are positioned within southern Scandinavia.
Being out in the wild during winter affords me, a human, with rich 
visual signs present in the landscape. Yuni’s cues are predominantly 
olfactory, though at times he also responds visually to the prints left on 
the ground. Sometimes, we stand paw-print to paw-print, wolf steps 
next to dog steps. We haven’t come face to face with these wolves, but 
we sometimes listen to their howls in the near distance.
Most of the common cultural representations that inform my human 
mind tell me that we should be very wary, even scared, in the presence 
of these wild canids. Within the domains of human culture, wolves 
are commonly evoked as predatory and aggressive. Some locals even 
inform me that Yuni and I could be torn apart at any moment. My dog 
certainly doesn’t act with any fear in these situations. After all, his exis-
tence falls outside the domain of most, though certainly not all, human 
language games. His is also a dog variety bred for reindeer herding 
where part of the job is to protect the herd from predators.
Many details of human-dog co-evolution, especially its time and place, 
have been subject to debate. But what is clear is that the interrelation-
ship between our species is long and richly interwoven. The molecular 
evidence hardly offers clarity. The overall physical remains from 
archaeological sites also pose challenges, mainly because the earliest 
proto-dogs were not much different from wolves. In fact, the clearest 
evidence into the depth and length of our co-existence, interaction and 
at times interdependence lies in the very distinction between a wolf 
and a dog today.
While it indeed is true that, on some levels, the dog and the wolf, as 
well as the coyote, are one and the same animal, it is also clear that 
identity (ontologically speaking) isn’t sorted out on a genetic level 
alone. We can ponder here, by analogy, the similarities, or the differ-
ences, between some close human ancestors and our own species, 
Homo sapiens, which remains the only one of those several ancestral 
hominins.
To read the rest of the article go to: www.realclearscience.com
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

واتسآب يتوقف على 
هذه األجهزة قريبًا

أعلن تطبيق »واتساب« للرتاسل الفوري، أنه سيتوقف عن 
العمل عىل جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل 

»ويندوز« خالل أشهر، يف خطوة قد يتضر منها مئات اآلالف 
من املستخدمني حول العالم.

وقال القائمون عىل التطبيق اململوك لـ«فيسبوك«، يف تحديث 
نرشوه عىل مدونتهم، إنه »لن يتم تشغيل التطبيق عىل الهواتف 

التي يدعمها برنامج »مايكروسوفت« 
بدءا من ديسمرب املقبل«.

وأضافوا: »نظرا ألننا لم نعد 
نعمل عىل تطوير أنظمة 
التشغيل القديمة، فقد 

تتوقف بعض امليزات عن 
العمل يف أي وقت«.

وكانت »مايكروسوفت« 
أطلقت نظام التشغيل 

»ويندوز فون« الذي 
يعمل عليه تطبيق 

واتساب يف أكتوبر 2010، 
لكنها أعلنت مؤخرا أنها 
لن تزود هواتفها الذكية 

الجديدة بهذا النظام، 
املستخدمني برشاء ونصحت 

أجهزة تعمل بنظام تشغيل »أندرويد« الخاص بـ«غوغل«، أو 
»آي أو إس« الخاص بهواتف »أبل«.

ولم يحقق »ويندوز فون« نجاحا مماثال لنجاح منافسيه، كما 
أن »مايكروسوفت« لم تقم بتطويره بالشكل الكايف.

ومع ذلك، سيتضر اآلالف أو حتى مئات اآلالف من األشخاص 
الذين يستخدمون »واتساب« عىل هواتف »ويندوز«، عندما 

يتوقف التطبيق عن العمل.

أبرز املشاكل التي تواجه املستخدمني يف الفرتة الحالية هي 
ارتفاع درجة حرارة الهاتف، وذلك نتيجة التطور املستمر 

وزيادة إمكانات الهاتف والتي تكون درجة الحرارة هي 
الضيبة التي يدفعها املستخدم لهذا التطور، الحرارة 

العالية تمثل خطرا حقيقيا ومن املمكن أن تؤدي إىل حالة 
احرتاق كامل وإصابة األشخاص بضر بالغ.

ارتفاع درجة حرارة الهاتف له عدة أسباب وأحياناً يحدث 
بشكل مفاجئ، عندما نقوم بالبحث عن هذه األسباب 
نجد أن أغلبها نتيجة االستخدام السيئ او الزائد عن 

الحد، مثل تشغيل تطبيق او أداة تستهلك الكثري من 
املوارد وتجعل املعالج يعمل بأقىص قدرة له )مثل تشغيل 

الفيديو( وكذلك بسبب االستخدام الكثيف أثناء شحن 
الهاتف وغريها.

بالرغم أن أنظمة التشغيل الحديثة مزودة ببعض األدوات 
التي تظهر لك رسالة تنبيه عند تشغيل أي يشء بشكل 

زائد عن الحد، إال أنه أحياناً تجاهل هذه الرسائل أو حدوث 
مشاكل أخرى قد يزيد من تفاقم مشكلة الحرارة، خاصة أن 

بعض الخرباء رجحوا أن من أسباب الحرارة أيضاً حدوث 
أعطال يف مكونات الهاتف تؤدي إىل زيادة يف استهالك 

الطاقة أو زيادة يف تشغيل املعالج، ومع وجود البطاريات 
الحالية ذات السعة الكبرية، تصبح مسألة ارتفاع حرارة 

الهاتف خطرا وشيكا.
هناك العديد من األسباب التي تؤدي الرتفاع درجة حرارة 

الهاتف، ولكننا سنستعرض أبرز األسباب التي تؤدي 
لذلك، وكيفية حماية هاتفك منها:

- تشغيل الكاميرا بأقصى 1
قدراتها

بعض املستخدمني خاصة ممن لديهم هواتف 
 Sony ذات كامريا عالية مثل

Xperia Z5 فوجئوا عند 
التقاط الكثري من الصور 

أو تسجيل الفيديو 
لفرتة طويلة بوجود 

حرارة مرتفعة يف 
الهاتف وظهور رسائل 

تنبيه بها.
معظم الهواتف الحديثة مزودة بأغطية مطورة 

لحمايتها من التلف نتيجة التعرض للشمس، ولكن 

من أسوأ عيوب هذه الفكرة أنه مع تشغيل الكامريا عىل 
إعدادات عالية وتشغيل الكامريا ألكرث من 20 دقيقة، ينتج 

عن هذا ارتفاع حرارة الهاتف بشكل مفاجئ، وقد يقوم 
الهاتف بإغالق نفسه نتيجة لذلك.

تشغيل الكامريا أيضاً عىل الجودة العالية يمثل ضغطاً  
عىل املعالج، ويجعله أيضاً يستهلك الكثري من الطاقة 

وينتج عن هذا ارتفاع يف درجات الحرارة.

- وجود فيروسات على هاتفك2
ما ال يعلمه الكثريون أن وجود فريوسات يؤدي لزيادة 
هائلة يف تشغيل الهاتف بشكل زائد نتيجة عمليات يقوم 
بها الفريوس، فبالتأكيد من قام بتطوير الفريوس ال تعنيه 
سالمة هاتفك بقدر ما يهمه الحصول عىل البيانات التي 

يريدها.
فريوسات الهواتف الذكية تعد بشكل عام محدودة عىل 

عكس الحاسوب مثالً، وأهم قاعدة لحماية الهاتف من 
الفريوسات هي عدم تحميل أي تطبيقات من مصادر 

مجهولة، وكذلك عدم تحميل أي ملفات مشتبه بها.

- أغطية وحافظات الهاتف3
األغطية او الحافظات أو الكفرات التي تستخدم 

لحماية الهاتف من الصدمات او الخدوش عادة ما يتم 
تصنيعها من الجلد أو البالستيك أو املطاط 
والسيلكون، كل هذه 

األغطية تساهم يف حماية 
هاتفك ولكنها تؤثر بشكل 

سلبي عىل حرارة الهاتف، خاصة عند التشغيل 
لفرتات طويلة يف مكان سيئ التهوية أو أن يكون 
الهاتف مصنوعا من البالستيك )مثل بعض 

الهواتف الحالية(.
بعض املستخدمني قد يعارضون 

فكرة إلغاء الغطاء 
أو الكفر، وهذا 

األمر قد يكون 
مقبوال ولكن 
برشط أن تتم 

تهوية الهاتف من 
حني إىل آخر، وإزالة 

الغطاء عند التشغيل لفرتات طويلة.

- البطارية وشاحن الهاتف4
من الضوري دائماً القيام بفحص كابل الشحن 

والبطارية بني الحني واآلخر، الهواتف القديمة عادة ال 
يمكن شحنها بنسبة %100، فمن املعروف ان البطارية لها 
عمر افرتايض يقل تدريجيا مع مرور الوقت، وغالباً ما يكون 

بني 80 - %90، لذلك إذا تم ترك الشاحن يف الهاتف لفرتة 
أطول من الالزم فهذا ال يقوم بشحن البطارية بل يقوم 

بعملية شحن زائد تؤدي إىل تولد حرارة كبرية.
لذلك يجب عىل الشخص أن يقوم بفحص عملية الشحن 

من الحني إىل اآلخر، وإذا تبني ظهور حرارة عالية فيجب 
فحص كفاءة الشاحن وكذلك كفاءة البطارية واستبدالها 

إذا كانت تالفة.

- تشغيل الواي فاي لفترة طويلة5
عند توصيل الهاتف باإلنرتنت عرب WI-FI  يستهلك 

الهاتف طاقة كبرية عادة، نتيجة عملية التشغيل الضخمة 
املصاحبة لها، تشغيل الواي لفرتات طويلة )أكرث من 3 
ساعات مثالً( يشكل ضغطا هائال عىل املعالج، خاصة 

مع تشغيل تطبيقات أخرى أو وجود تطبيقات تعمل يف 
الخلفية، وهو ما يتسبب يف زيادة حرارة الهاتف.

هناك تطبيق يسمى Greenify يقوم بوضع التطبيقات 
التي تعمل يف الخلفية يف وضع السبات، بحيث يوفر كما 

كبريا من موارد الهاتف ويساهم أيضاً يف تقليل الحرارة 
الناتجة عن كم الشغيل الكبري.

كيف تؤدي درجة الحرارة إلى احتراق 
الهاتف؟

هناك بعض الحاالت القليلة يف السنوات املاضية نتج عنها 
احرتاق الهاتف نتيجة الحرارة الزائدة، الوصول لدرجة 

االحرتاق يحتاج لطاقة ودرجة حرارة قد تزيد عىل 70 درجة، 
ولكن مكونات الهاتف قد تؤدي إىل ذلك، خاصة البطاريات 

التي عادة ما تكون مصنوعة من الليثيوم او البوليمر، 
الحرارة الزائدة قد تؤدي أيضاً النفجار القطع بداخلها وقد 
ينجم عنها حاالت من الحروق، لذلك يجب عىل املستخدم 

توخي الحذر جيداً من مسألة حرارة الهاتف.

أسباب ارتفاع درجة حرارة 
هاتفك وكيفية تفاديها

درون التضاريس
»إكس تانكوبرت« أكرث من مجرد درون عادية فهي مزيج متطور 

القدرات يجمع بني الدرون والدبابة. ويمنح هذا الخليط الهجني 
قدرة غري محدودة عىل تخطي العقبات أرضاً وجواً. ويمكن 

االحتفاظ باملهمة املفعمة بالحركة عرب كامريا ذات دقة عالية 
موجودة عىل الطائرة تتيح لك أن تعيش مجدداً لحظات املغامرة 
وتتعقب مستوى التقدم، وتضفي نظارات الواقع االفرتايض فرصة 

االنغماس يف التجربة. ويمكن التحكم بالدرون من خالل تطبيق 
ذكي أو التحكم بالحركة.

سّماعات صديقة 
لألطفال

ابتكر املصمم كيم هيوجني سماعات »جيه بي إل 
جونيور بوب«، التي حازت جائزة »ريد دوت ديزاين 
كونسيبت« وجائزة »آي إف للتصميم« للعام 2019. 
السماعات مصممة لتكون صديقة لألطفال وصغرية 

الحجم وملونة، كما أنها متينة ويرافقها رباط يجعل 
حملها سهالً، ناهيك عن كونها محاطة بحلقة من 
الضوء لجذب انتباه الطفل بألوان ضوئية مختلفة 

أثناء استماعه للموسيقى، وهي قابلة لالتصال عرب 
تقنية البلوتوث بالهواتف الذكية لألهل واألجهزة 

اللوحية.

الماليين يستعملون أغبى كلمة سر
كشفت دراسة حديثة، أن ماليني األشخاص حول العالم يستعملون كلمة رس 

سهلة للغاية، وهي األرقام من 1 إىل 6، مما سهل عملية اخرتاق حساباتهم 
اإللكرتونية.

وأظهرت الدراسة التي أجراها املركز الوطني ألمن املعلومات يف بريطانيا، 
ونرشها عىل موقعه اإللكرتوني، األحد، أن كلمة الرس »123456«، كانت األكرث 

استخداما يف الحسابات التي تم اخرتاقها.
وحللت دراسة املركز بيانات حسابات 23 مليون شخص تعرضت إىل االخرتاق، 

لتجد أن كلمة الرس املذكورة، هي األكرث استخداما بني املاليني من الحسابات، 
وفقا لسكاي نيوز.. ومن بني كلمات الرس السهلة الرائجة، وفق املركز الربيطاني 

: 123456789، وPassward، وqwerty، و1111111.
وأجريت الدراسة بني 12 نوفمرب 2018، و9 يناير 2019، ومزجت بني تحليل 

البيانات وإجراء املقابالت.
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Amazon’s Jeff Bezos 
unveils lunar lander 
project ‘Blue Moon’
Jeff Bezos, founder and chief executive of Amazon and the head of 
space company Blue Origin, announced his intent to participate in the 
new race to the Moon with a high-tech lander to carry vehicles and 
equipment.
“This is Blue Moon,” Mr Bezos said at a carefully choreographed presen-
tation in Washington on Thursday, as curtains lifted to show a model of 
a huge vessel.
It is supported by four legs, with an upper deck where equipment can 
be fixed. A large tank of liquefied nitrogen fuel occupies its centre.
“It’s an incredible vehicle, and it will go to the Moon,” the Amazon 
founder declared.
Mr Bezos didn’t announce a specific date for the project’s first launch, 
but Blue Origin later said it was capable of meeting US President Donald 
Trump’s announced goal of returning people to the Moon by 2024.
“We can help meet that timeline, but only because we started three 
years ago,” he said. “It’s time to go back to the Moon, this time to stay.”
Fifty years after American astronauts first walked on the Moon, the US is 
among countries showing renewed interest in Earth’s natural satellite.
The vehicle will be capable of carrying scientific instruments, four 
self-driving rovers and a future pressurised vehicle for humans.
The goal is to land on the Moon’s south pole, where ice deposits were 
confirmed in 2018. Water can be exploited to produce hydrogen, which 
in turn could fuel future exploration of the solar system.
The White House’s intention to return to the Moon in 2024 has sent 
National Aeronautics and Space Administration - the US federal govern-
ment agency responsible for the civilian space programmes - into a fren-
zy of activity, because that particular mission was originally anticipated 
for 2028.
Mr Bezos, who rarely speaks about the projects at Blue Origin, which he 
founded in 2000 and finances with more than $1 billion per year, clearly 
suggested he wants to help NASA.
Several other aerospace companies are also expected to bid to build the 
lander for the space agency. Maryland-headquartered Lockheed Martin 
proposed its own lander concept some months ago.
Mr Bezos outlined his broader vision to build an infrastructure that 
would sustain the colonisation of space by future generations of hu-
mans and shift polluting industries off the Earth.
“My generation’s job is to build the infrastructure,” said Mr Bezos. 
“We’re going to build the road to space.”
Blue Origin is working on two other major projects: New Shepard - a 
suborbital rocket to fly tourists into space - and New Glenn - a heavy lift, 
partly reusable launch rocket.
Mr Bezos confirmed his commitment to fly the first people in New Shep-
ard this year and New Glenn in 2021.

Blue Moon, a lunar landing vehicle, is announced by Amazon’s chief executive 
Jeff Bezos during an event in Washington. AFP

Google announced new low-
er-priced smartphones in a bid to 
push its consumer hardware busi-
ness, after sales of its existing Pixel 
line nosedived in the first quarter.
The new smartphones, which the 
tech giant unveiled at IO developer 
conference at its headquarters 
in Mountain View, California on 
Tuesday, are priced at less than 
half of the company’s current Pixel 
smartphones.
Google, which saw its slowest 
revenue growth in three years in 
the first quarter, showed off a range 
of new additions including a much 
faster Google Assistant, an upgrad-
ed operating system, better search 
results and Google Nest, covering 
its home products. Google prod-
ucts are available at UAE online 
shopping sites such as noon.com, 
amazon.ae and sharafdg.com.

A more budget-friendly Pixel
Aiming to invigorate its consumer 
hardware business - in a sector 
globally dominated by Apple and 
Samsung - Google announced two 
new versions of the Pixel. The Pixel 
3a, with a 14.2 centimetre screen, 
comes in at $399 (Dh1,466) and 
Pixel 3a XL, with 15.2cm screen, for 
$479.
Google’s price point is much 
lower than the premium models 
of its competitors, which can cost 
upwards of $1,000. In an earnings 
call last month, Google parent 
company Alphabet’s chief financial 
officer Ruth Porat pointed out that 
industry-wide pressure on high-end 
phones led to fewer Pixel sales.

Refurbished Android
Android Q is the latest software up-
date for Google’s mobile operating 
system. It will support 5G networks 
and foldable phone displays re-
cently announced by Samsung and 
Huawei. Promising better parental 
controls, faster security updates 
and new “dark mode” to save 
battery consumption, Android Q is 

expected to start arriving to devices 
from August or September. It will 
let users find out which apps have 
access to their location data and 
also suggest replies while typing in 
messaging apps.
Google Assistant becomes more 
alert
Competitor to Apple’s Siri, Google 
Assistant has become faster and 
more responsive. Now it will re-
spond nearly 10 times quicker than 
before, with a fivefold increase to 
the amount of data it can com-
prehend. This is possible due to 
Google’s latest artificial intelligence 
update and results will be more 
accurate than before, the firm says.

Nest gets bigger
Google is bringing its home prod-
ucts under the brand “Google Nest” 
– such as the Nest security alarm 
and Nest home camera. It has also 
unveiled a 25.4cm smart device 
Nest Hub Max that comes with 
better audio and video quality than 
previous versions. Users can now 
also deactivate home devices such 
as timers and alarms just by saying 
“stop”.

Augmented search results
By the end of this year, Google aims 
to allow users to get more detailed 
results from any search. For exam-
ple, searching the word “robot-
ics” will show results including a 
timeline of robotics’ development, 
related news stories, podcasts, 
among other information. It will 
also add an augmented reality 
feature where users can see a 3D 
model of what they search.

Google rolls out cheaper smart-
phone as Pixel sales flag
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    THE MAN الرجل

من هو الناشط عماد حمد ؟ 
ببساطة هو إنسان ينتمي لهذا املجتمع االنساني ويتفاعل مع قضاياه 

، ولدت ُ كالجئ يف مخيم لالجئني يف لبنان شأني كشأن الكثري من 
الفلسطينيني الذين عاشوا تجربة اللجوء والشتات ، أنهيت ُ مراحيل 

الدراسية املبكرة وبما فيها مرحلة الثانوية العامة يف لبنان ، ويف عام 
1980 سافرت اىل الواليات املتحدة لغرض الدراسة ولم يكن تدور 

يف خلدي يوما ً فكرة البقاء الدائم يف الواليات املتحدة ، وهديف كان 
الحصول عىل املؤهل العلمي والرجوع ثانية اىل الوطن ، كما لم أكن أفكر 

يف أن أكون ناشطا ً يف يوم ما والسياسة كانت شيئا ً ثانويا ً بالنسبة يل 
يف بواكري الشباب ، ولكن بحكم واقع اللجوء والترشد والحرمان والفقر 

الذي عشناه كفلسطنيني يحتم علينا املشاركة يف بعض االنشطة التي 
كانت تُنظّم آنذاك . 

 ملاذا إخرتت أن تكون َ ناشطا ً ، وما هي أبرز القضايا التي 
تنشط من أجلها ؟ هل لكونك من فلسطني أو بسبب بروز 

معطيات جديدة يف الواقع االغرتابي الجديد ؟
الشك أن طبيعة الحياة التي عشناها كفلسطنيني وماواجهناه من 
صعاب ومشقات عززت فيها روح التحدي والصمود وعدم اليأس ، 

وكرست يف داخلنا حالة الحلم كحق من حقوق االنسان ، وبالتأكيد 
ساهمت القضية الفلسطينية يف تغذية هذا التوجه ولكن أيضا ً ثمة 

مشكالت أصابت عاملنا العربي ، اىل جانب مشكالت واقع االغرتاب كل 
ذلك ساهم يف تعزيز فكرة االنخراط بالعمل السيايس ، فالفرد العربي 

بات يشعر بالغربة حتى يف وطنه االم وتلك املعطيات خلقت عندي 
حافزا ً كبريا ً ، وحينما جئنا اىل الواليات املتحدة لم تكن هناك جاليات 

عربية كبرية ولك يكن هناك من املقدرات املالية واملؤسسات ، السيما 
يف الوالية التي وصلت ُ لها يف البداية وهي ) لويزيانا ( التي ال توجد 

فيها اي جالية عربية أو مسلمة ، وحني وصلنا بوصفنا طالبا ً إختلفت 
لدينا الظروف املوضوعية وشعرنا بنوع من الضياع ونحن نحاول قراءة 

املشهد الجديد الذي رصنا جزءا ً منه .
 فأمريكا التي قراءنا عنها وشاهدناها عرب االعالم والسينما غري أمريكا 

التي شاهدناها عىل أرض الواقع وتعرفنا عليها عن كثب وأصطدمنا 
بالكثري من مفردات واقعها الصعب ، ويمكن القول بأن نشاطي إنبثق 

من رحم االغرتاب عىل الصعيد السيايس ، ففي لبنان لم يكن لدي نشاط 
مميز يخصني وكنت ُ اشارك مع اآلخرين يف املناسبات والنشطة التي 

يتم تنظيمها مثل التظاهرات وغريها ، ولكن عندما وصلت ألمريكا كانت 
أحد الجوانب التي لفتت إهتمامي هوي موضوعة الحريات املوجودة يف 

هذا البلد املكفولة دستوريا ً ولكن ممارستها عىل االرض ليست بالهينة 
، وهنا اريد ان أروي قصة بسيطة بهذا الصدد فقد كنت طالبا ً ودرست 

ُ مادة ً تتعلق بماهية النظام السيايس والحقوق والحريات يف امريكا ، 
وذلك بعد دراستي للغة االنجليزية .

 وقد كانت االستاذة التي تدرّسنا تحاول رشح طبيعة النظام السيايس 
يف الواليات وتبني سقف الحريات املمنوحة للفرد بموجب الدستور 

وكنت ُ حينها الطالب االجنبي الوحيد يف الصف وحاولت التعبري عن 
ذلك عىل قدر إستطاعتي من اللغة آنذاك اىل جانب تعبريي عن ذلك 
بلغة الجسد حيث أوصلت جوابا ً مفاده إنني غري مقتنع بذلك االمر 

الذي جعل االستاذة تبذل جهدا ً كبريا ً إلقناعي أن ثمة حريات مدنية 
يتمتع بها الفرد ومكفولة دستوريا ً ، حينها كانت هناك طالبة من أصول 
أفريقية شاطرتني الرأي ، وكان جميع من يف الصف يؤيد طرح األستاذة 

والنني ربما طالب قادم من الرشق االوسط لم أكن مقتنع تماما ً بأن 
ثمة حريات تمنح للفرد عىل هذا النحو ، وهنا حاولت إيجاد مقاربة 

بني أن يولد املرء أمريكيا ً وبني أن يختار أن يكون أمريكيا ً وثمة فرق بني 
الحالتني.

 وبعد أن أمضت االستاذة وقتا ً أخربتها بأنني فهمت ولكن أدركت 
ُ ايضا ً أن ال حرية ال ثمن ، وحاولت ُبتلك الفرتة التعرف اىل طلبة 

أمريكيني ومنهم الطالبة املذكورة من اصول أفريقية التي وقفت اىل 
جانبي وحفزتني أن الج فضاء العمل السيايس وشعرُت بأن ثمة ما 

يربط الجالية االمريكية من اصول أفريقية وبيننا ، فالصورة السائدة 
يف الكتب واالعالم عن املجتمع االمريكي تّسوق دائما ً بأن ذوي العرق 

االبيض هم االفضل واالكرث إبداعا ً وصدقا ً وأمانة ً وذوي االصول 
االفريقية يمثلون التخلف والرجعية وما اىل ذلك من أوصاف ولكن 

إكتشفت مع الوقت بأن هذا املعيار غري موضوعي وغري منصف وزميلتي 
من أصول أفريقية فتحت عيوني عىل تلك الحقيقة أيضا َ والصورة 

النمطية التي كانت يف ذهني ليست صورة ) مارتن لوثر كنك ( وإنما 
هي صورة تخيلها شخص ال يتجاوز عمره 19 – 18 سنة يعتقد أن 
أمريكا هي فقط ناطحات السحاب ، السيارات الفخمة ، الدوالرات 

املرمية عىل جنبات الطرق ، ولكن رسعان ما تغريت هذه الصورة النمطية 
حول أمريكا ، وكان ذلك سببا ً آخر لتغيري وجهتي واالنطالق نحو نقطة 

جديدة وبعد إدراكي أن ممارسة العمل السياسية حالة ممكنة قررت 
االنخراط يف هذا الطريق إيمانا ً مني بأن االنسان يستحق أن يكون 

له صوت وكان نشاطي يف بداية مسريتي كناشط يرتكز حول فلسطني 
وحقوق شعبها الذي يعاني الكثري من املآيس .

 كيف تصف رحلتك االغرتابية ، وهل لك أن تخربنا عن أبرز 
محطاتها ، ويف أي الحقول كانت دراستك  ؟

بدأت ُ نشاطي كطالب يف العام 1980 وكان العنوان الرئييس للعمل 
الشبابي الذي كنا نقوم به هو القضية الفلسطينية وكل ما يتعلق بها 
بوصفها أولوية قصوى للنشاط الطالبي واملؤسساتي وحينها لم يكن 
هناك مؤسسات عربية إغرتابية ومتنوعة كالتي نراها اليوم ، وقد كان 

االتحاد العام لطلبة فلسطني ، ومنظمة الطلبة العرب ، واملنظمة العربية 
ملكافحة التمييز ، ويف العام 1982 كانت املحطة األبرز والتي وضعتني 

تحت الضوء وتحت املالحقة األمنية يف ذات الوقت وهي تمثل نموذجا ً 
حيا ً ملا تعنيه الكلمة حيث شهد العام املذكور االجتياح االرسائييل عىل 

لبنان ومن الطبيعي كطلبة عرب وكفلسطنيني والسيما فلسطنيي لبنان 
أن نتحرك وكنا نتابع الحدث عرب نرشات االخبار وحدث إنقطاع بيننا 

وبني أهلنا وشعرنا حينها بالقلق الشديد عىل أهلنا ولم نكن نعرف أنهم 
مازالوا احياءا ً او أنهم ماتوا ، ومع إشتداد االوضاع حاولنا كفعاليات 
ومنظمات أن نقوم بفعل ضمن نطاق الواليات املتحدة االمريكية وقد 

قمنا بتنظيم تظاهرة كربى أمام البيت االبيض حملت شعارا ً ) أوقفوا 
الحرب وأوقفوا االجتياح االرسائييل عىل لبنان ( ويف الوقت ذاته قررنا 

أن ننظم نشاطا ً إحتجاجيا ً خارج االطار التقليدي ، فإخرتنا أن ننظم 
إعتصاما ً داخل مكاتب الجامعة العربية يف أمريكا ، بشكل سلمي 

وال ننهي االعتصام إال بعد فك الحصار وإيقاف االجتياح االرسائييل 
للبنان .

 كما طالبنا االمم املتحجة بإتخاذ خطوة عملية يف هذا االتجاه إليقاف 
العدوان االرسائييل ضد لبنان ، ويف هذه االثناء قمنا باملكوث بمكاتب 
الجامعة بشكل سلمي االمر الذي جعل القوى االمنية تطوق االبنية 

التي إعتصمنا بها يف نفس الوقت ونفس اليوم ، وحينما تلقينا إتصاال 
ً من سفري الجامعة العربية آنذاك لدى واشنطن واالمم املتحدة د. 
كلوفيس مقصود الذي دعانا اىل تغيري خيارات االعتصام مع عدم 

التفريط بحق االحتجاج حيث طلب منا أن نبقى يف مبنى واحد من 
مكاتب الجامعة العربي يف امريكا وأن نُخيل بقية املكاتب كي ال يتعطل 
عمل تلك املكاتب وقد أخذنا بنصيحته ونحن نكن له االحرتام والتقدير 
بوصفه شخصية مخلصة للقضايا العربية وقد إخرتنا البقاء يف مكتب 

كاليفورنيا وألنني كنت أحد الشخصني اللذين نظما االعتصام اىل 
جانب زميل يل ُيدعى رومل عبد النور فقط كانت املطالبات االمنية 

تتجه الينا حيث بقينا ماكثني يف املكتب املذكور قرابة 40 يوما ً حتى تم 
إنهاء االجتياح االرسائييل للبنان ، وحني طلبتني السلطات للتحقيق 

حاولوا إبعادي من الواليات املتحدة بحجة مخالفتي القوانني ولكن 
املحكمة برئتني وقد خاض مهمة الدفاع عنا 25 محاميا ً معظمهم من 

االمريكيني ولم يكن حينها محامون مسلمون وعرب سوى 1او 2 ومعظم 
املحامني كانوا أمريكيني .

 وبعدها لم يكفوا عن مضايقتي بهدف إبعادي من البلد وهذه املرة 
التهمة ثمة خلل يف االقامة حيث أنني احمل إقامة بوصفي طالبا ً ، 
وظلت تلك املضايقات طيلة 21 سنة هو عمر املعركة القضائية التي 

خضتها هنا مع دائرة الهجرة ألحصل عىل حقوق املواطنة ، وعىل الرغم 
من إنني تزوجت ُ هنا وأصبح يل زوجة وأطفال إال أن املضايقات كانت 
مستمرة ضدي .أما فيما يتعلق بالسؤال عن االخصاص الذي درسته 
فهو الهندسة االلكرتونية ، ويف العام 1987 إنتقلت للعيش يف ميشيغن 

عىل الرغم من إنني عملت بعد تخرجي من الجامعة ملدة سنتني يف 
إحدى الرشكات وتحقق لدي االستقرار املايل وقد وجه زمالئي اللوم يل 

حينما خطوت ُ خطوة تركي للعمل يف والية كاليفورنيا ، ويف هذا الصدد 
حاولت من خالل دراستي إرضاء االهل الذين كانوا يعانون ظروفا ً 

صعبة ولكنهم عملوا عىل تأمني إحتياجي ألن الفكرة السائدة يف العائلة 
الفلسطينية ويف عموم املجتمع الفلسطيني هو أن العلم هو السالح 
الحقيقي وأنه العامل االسايس يف تقوية الفرد  لذا فقد صممت ُ عىل 

إرضائهم عىل الرغم من إنني كنت أرغب يف دراسة الطب ولكن تم قبويل 
يف الواليات يف قسم الهندسة االلكرتونية وحني تخرجت ُ قلت لهم هذه 
الشهادة لكم إال أنني أحمل رؤية أخرى فيما يتعلق بمسرية حياتي . 

وتنفيذا ً لهذه الرؤية رحلت ُ اىل ميشيغن وبدات ُ منها مسريتي كناشط 
سيايس . 

كيف تصف واقع املنظمات الناشطة يف مجال الحقوق 
املدنية وحقوق االنسان ؟ 

بالتأكيد جميع جهود تلك املنظمات التي تنشط يف مجال الحقوق 
املدنية والدستورية متميزة ونقدرها ، والبد من االشارة بأن نجاح تلك 

املنظمات لم يأت بمحض الصدفة وإنما جاء بسبب دعم الجالية لهذه 
املنظمات التي يكمن واجبها يف حماية حقوق أبناء الجالية ومهما 
كانت هذه املنظمات واملؤسسات كبرية ومهمة فإن سبب إستمرارها 

ونجاحها هو إيمان الجالية بمهمة هذه املنظمات ودعمها املستمر ، 
ومع إستمرار عمل هذه املنظمات فإن ثمة وجهات نظر بدأت تتشكل 
حيال قضايا مختلفة ، تبقى هذه املنظمات هي تحاول إكمال مسرية 

ما بدأه املؤسسون يف هذا القطاع فلوالهم ملا إستطعنا املحاولة إلكمال 
املسرية ، واآلن بدأت هذه املنظمات واملؤسسات تتنوع يف برامجها ورؤآها 

ومهماتها ورسالتها والشك أن املنظمات املعنية تقوم بعمل جيد ، ولكن 
تبقى الحاجة ماسة اىل عملية تقييم ومراجعة شاملة ، كما تربز الحاجة 

اىل رضورة إمتالكنا رؤية للعمل العربي االمريكي يف الواليات املتحدة ، 
وذلك عنرص مفقود كما أن عامل التكامل مفقود .

 وما يؤسف يف بعض حاالت واقع تلك املنظمات أن ثمة تنافس سلبي 
يسود أحيانا ً بدل أن يسود التكامل لألدوار كما أن إحرتام التخصصات 
أحيانا مقود أيضا ً والناجح أحيانا ً بدل يتم تقويته يتم كرسه وحصاره 

وخناقه ، ألن هناك أزمة يف فلسفة القيادة أو إدارة العمل فالبعض 
مازال يتبنى منطق شيخ القبيلة الذي يعرف يف كل يشء وذلك منطق 
لم يعد صالحا ً للعمل اآلن ، وفيما سبق ساد منطق العمل هذا بسبب 

أن املؤسسات كانت تضطر للعب أكرث من دور لتلبي حاجات الناس 
أما االن البد من تبني مبدأ التكامل يف االدوار وإستيعاب حالة التنوع 

يف اآلراء ، ويجب أن نرتجم ما نؤمن به من قيم املجتمع االمريكي 

الذي حينما نُسأل عن فنقول أن مجتمع للمهاجرين ويتميز بالتنوع 
الحضاري والثقايف ، ونرفع شعارا ً ال للعنرصية والتمييز .

 هذه القيم البد ان نرتجمها عىل أرض الواقع وال ينفع أن نرددها بشكل 
نظري ، والشك أن أغلبنا إختار أن يكون مواطنا ً امريكيا ً فالبد أن يؤمن 

بتلك القيم ، وذلك بالطبع اليعني أننا نؤيد  السياسات الخارجية 
لإلدارة االمريكية وذلك موضوع مختلف ، ورغم إننا نتغنى بتلك القيم 

إال أننا عىل الجانب اآلخر نعيش بعض االحيان عنرصية بيننا أكرث من 
عنرصية الخارج ألسباب عديدة قد تكون السياسة أبرزها وما يدور 

يف عاملنا العربي من مآس ٍ فضال ً عن تمدد التطرف الديني وبالنهاية 
حيثما كان االنسان يتأثر ويؤثر يف الواقع الذي يعيش ، ولكن ما هو 

رضوري لنا هو أن نكون موضوعيني يف عملية التقييم والحكم عىل 
االشياء ، ونحن نسري يف الطريق الصحيح لتحقيق وعلينا أن نتذكر 

أننا لسنا يف عالم مثايل وكل مجتمع  برشي فيه ثمة عنرصية وكراهية 
فقد تكون هذه الظاهرة يف بلداننا األم حيث يتم أحيانا ً ممارسة نوع من 
التمييز بني منطقة ,أخرى مثل بني الشمال والجنوب أو الغرب والرشق 

يف البلد الواحد ، وما يهم هو تبني معيار منصف يف الحكم . وأرى أن أهم 
نعمة هنا هو أن القانون االمريكي يحظر ممارسة العنرصية والكراهية 

ويقايض من يمارسها ، والشك أن دور املؤسسات املعنية يكمن يف الدفاع 
عن حقوق الناس االجتماعية والسياسية والقانونية . 

 هل لك أن تحدثنا عن املجلس االمريكي لحقوق االنسان 
الذي تتوىل مسؤوليته املبارشة ؟ 

تأسس املجلس يف العام 2013 حيث بدأت مجموعة من أبناء الجالية 
من خلفيات مهنية متنوعة مثل أطباء ومحامني ومهندسني ونشطاء 

اىل جانب وجود عنارص من املجتمع االمريكي الذين إنضموا للمجلس 
إليمانهم بمبادئه وأهدافه وال شك أن تسميته ال تيش بأنه مجلس 

بخص جالية بعينها وإنما هو مجلس أمريكي لحقوق االنسان وهو 
منظمة غري حكومية تنشط ألجل حقوق االنسان ، والبد من القول أننا 

حينما أقدمنا عىل تأسيس هذا املجلس ليس رغبة يف إيجاد منظمة 
فقط وإنما أردنا تأسيس منظمة تختلف عما هو سائد يف خريطة 

املنظمات املوجودة لتكون معنية بالدرجة االساس بموضوعة حقوق 
االنسان ، حيث يوجد لدينا منظمات تُعنى بموضوعات العنرصية 

والكراهية والتمييز وتلك املفاهيم لها عالقة بحقوق االنسان ولكن ليس 
بشكل شمويل .

أما يف منظمتنا فحقوق االنسان هي املوضوعة الرئيسية التي نعمل 
عليها فهذا املفهوم هو مفهوم إنساني والن عالم االنسان اليمكن أن 
يكون إنتقائيا ً واالنسان هو االنسان سواء يف أمريكا أو يف إفريقيا أو 

غريها من البقاع وبعد خوضنا لعدد من الحوارات يف العام 2013 صمننا 
عىل إيجاد منظمة ال تَُعد ُ تقليدا ً إستنساخا ً ملنظمات أخرى موجودة 

أصال ً يف مجتمع جاليتنا ، بالرغم من أن ذلك ال يؤثر يف مسرية العمل 
املدني ، وأنا اعتقد بأن أي نشاط مدني مهما كان صغريا ً أو مهما كانت 

املنظمة صغرية فهو يف  موضع تثمني وتقدير  من قبل الجالية النه يصب 
يف خدمتها وأفضل من البقاء يف املنزل وعدم إبداء اي موقف حيال أي 

قضية مهمة ، وإذا نظرنا اىل املنظمات الدولية غري الحكومية املعروفة 
مثل منظمة ) هيومن رايتس ووش( ومنظمة ) العفو الدولية ( وغريها 

سنجد بأن كل منظمة مىض عىل تأسيسها 100 عاما ً ومجمل هذه 
املنظمات يرتكز عملها يف جانب كبري منه عىل ثقافة حقوق االنسان 

ونحن يف منظمتنا نتبى املفهوم املذكور بماهيته ، وحني تأيتنا قضية 
أو مظلومية ألي شخص أساسها التمييز والعنرصية أو الكراهية فإننا 
نقوم بإرساله بمنظمة معنية بشكل أسايس لهذا الغرض ألننا نتعاطى 
مع قضايا حقوق االنسان بالدرجة االساس رغم عالقة تلك املفاهيم ) 

العنرصية والكراهية ، والتمييز ( بحقوق االنسان .
 ما هي أبرز منجزاتكم كمنظمة ستحتفل قريبا ً بالذكرى 

السادسة عىل تأسيسها ؟ 
تمكنا خالل هذه السنوات الخمس من عمر املجلس أن نحظى بتأييد 

منظمات املجتمع املدني املوجودة داخل الواليات املتحدة االمريكية 
، كما أن املجلس االمريكي لحقوق االنسان تمكن من إنتزاع االعرتاف 
من الجمعية العامة لالمم بوصفنا منظمة غري حكومية تنشط داخل 
الواليات املتحدة االمريكية عىل صعيد حقوق االنسان وعىل الصعيد 

االجتماعي والسيايس ، وتلك داللة عىل أن املنظمة تحاول الحفاظ 
عىل بوصلتها إزاء مفهوم حقوق االنسان كعنوان أسايس ال يمكن له أن 

يتحرك ال يمينا ً وال شماال ً . 

الناشط والحقوقي عماد حمد للعربي االمريكي اليوم :

الزميل عبدالنارص مجيل رئيس التحرير يكرم الناشط 
عماد حمد يف إحدى مناسبات املجلة

جميع منظماتنا ومؤساتنا المدنية والحقوقية بحاجة إلى 
مراجعة وتقييم والجالية بحاجة الى نسج إستيراتيجية 

للعمل السياسي العربي االمريكي في الواليات المتحدة
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    THE MAN الرجل

Paget Norton
In a recent conversation, a male friend was de-
scribing a group of his female friends discussing 
their ideal male partners, detailing how the 
define a “successful” man. This particular group 
of women are all financially successful and live 
in luxurious homes. Their measure of success? A 
man who made more money than they did.
Each time I hear of such things, I metaphori-
cally vomit a little in my mouth. My own father 
worked long hours to bring home a six-figure 
salary. He left at 5 a.m. and returned at 7 p.m., 
tired and cranky. A female friend of mine is mar-
ried to someone like that. They have a beautiful 
home, take beautiful vacations, but at the end 
of the day, all that’s left for her and her family 
are the scraps of a vibrant man working himself 
to the nubs.
This is not the measure of a successful man. 
Society may pressure a man into being this, 
wearing himself down day after day, but how 
is that the measure of success when there is 
nothing left for your partner, friends, family, or 
self after a long day at work?
When I look at the word “success,” it 
becomes incredibly problematic. 
For some, the notion of a success 
is a Trumpian world where the 
gleaming opulent lifestyle should 
somehow bleed inward, resulting 
in a magnificent internal world 
gilded by good looks.
For me, success doesn’t flow from 
outside to inside; it moves from 
inside to out. It transcends money, 
celebrity, height, weight, race, sexu-
al orientation. This success has 
a man glow with purpose 
and integrity.
1- In my eyes, a 
successful man 
is one who is 
willing to quit 
his job when he 
realizes he is sell-
ing his soul. No 
amount of money 
will nourish a 
withering soul. 
My husband left a 
six-figure, eighty-
hours-per-week job 
when he realized 
the money didn’t 
represent freedom. 
It represented being 
chained to his desk. 
In short, a successful 
man is not someone who 
brings home the bacon when he himself is the 
sacrificial animal.
2 - A successful man embraces a partnership 
where both people contribute, where he might 
not make more money than his partner, or even 
less than fifty percent. When my husband and I 
first moved in together, I paid more of the rent. 
It simply made sense as I made more money. He 
was not a “kept man.” We were in a partnership 
of equals not defined by money.
3 - A successful man is one who finds his pur-
pose and creates a life where he can fulfill that 
purpose. He knows or seeks to find the balance 
between fueling that purpose and sacrificing 
himself and others to make it happen.
4 - A successful man knows himself—or search-
es to find out who is he—so he can take respon-
sibility for his choices and impact on others.
5 - A successful man is one who has close 
friends, people he is willing to be vulnerable 
with. I know some men tend to be more intro-
verted, but even introverts have friends. I want 
to see that when it man is down and out, he has 

other people support him, not just his intimate 
partner.
6 - A successful man is internally resourced. 
He doesn’t look for others to do his emotional 
labor. He knows his own true north and can find 
ways to nourish and replenish himself alone or 
with others, but ultimately, he is responsible 
for it.
7 - A successful man is one who will work to 
co-create a relationship, not dominate and try 
to control it.
8 - A successful man chooses to be or not to be 
in an intimate relationship because he knows 
there is a choice and one that stems from being 
complete and whole as he is.
9 - If a man is a father—and let’s be clear, 
contributing sperm is not a measure of success, 
but being a father is something else—he is 
willing to work on whatever issues come up for 
him. His children don’t bear the brunt of his 
dissatisfaction. My husband is not the father he 
or I thought he would be, yet he returns, again 
and again, trying to be the best he can.
10 - A successful man is one who recognizes 

within himself the desire for freedom, is 
honest about it, and at the same time 

cultivates a nest where he can have 
a soft landing. He is not running; he 
is being himself without negatively 
impacting others. His freedom 
does not preclude integrity or 

commitment.
11 - A successful man embodies 

commitment without suffocation. He 
gives his word when he knows he can 

follow through, and if he is unable to 
follow through, he examines wheth-

er or not this is an anomaly 
or pattern to change.

This is more of a be-
ginning than a finite 

list when it comes 
to the qualities a 

successful man 
embodies. No 
amount of 
money, good 
looks, or fame 
can cultivate 
this.
When I heard 
my friend’s 
words, I 

imagined a 
group of women 

who might attract 
a man who played the 
game of life by the num-

bers. Perhaps his compass 
would be tuned to a north within himself, one 
magnetized by his core, guided by integrity. But 
when the first attribute relates to money, I have 
to wonder what kind of man that is: someone 
who measures his success by the digits in his 
bank accounts, or someone whose own vast 
worth goes beyond the external, the vast space 
uninhabited by a dollar symbol.
I chose the latter when I chose my husband. I 
see him rise daily to be a better man, father, 
husband, friend. For me, that makes him suc-
cessful now and forever.

About Paget Norton  began to compose rip-off 
Spider-man stories at the age of four, carefully 
illustrating them in crayon and pencil. While her 
first works were heavily plagiarized from the 
popular TV show, her subsequent works have 
matured beyond 1970’s kitsch. She writes about 
parenting, relationships, and any sort of political 
and cultural movement that requires more than 
two brain cells to understand. She leads a rich 

11 Ways a Man Is Successful It’s not 
about money, looks, or fame

مما ال شك فيه أن اختيار األزياء املناسبة بالنسبة لك هو أمر رضوري 
للغاية من أجل الظهور بإطاللة أنيقة، ولسوء الحظ فإن ذلك يمكن أن 

يكون صعباً يف بعض األحيان، وخاصة بالنسبة لألشخاص أصحاب البنية 
الضخمة أو البدناء، لكن ال داعي للقلق ألنه مهما كان شكل جسمك أو 

وزنك فإنه يف إمكانك ارتداء أزياء مناسبة ومريحة وأنيقة.. الرس هو الفهم 
الجيد ملا يناسب شكل وطبيعة جسدك؛ ويشار إىل أن اختيار املالبس 

املالئمة ال يغري شكل جسمك، إال أنه بدون شك يجعلك تظهر بإطاللة 
متناسقة ومتوازنة ومميزة، وهو ما يساعدك عىل ترك انطباع جيد لدى 

اآلخرين.
ومن أجل تحقيق ذلك من املهم االنتباه إىل عدة أمور وسلوكيات وأخذها 

يف عني االعتبار عند اختيار ورشاء مالبس جديدة، كما يتضح مما ييل:

المقاس المناسب
يميل العديد من الرجال البدناء إىل ارتداء مالبس بمقاس أكرب من املقاس 
املناسب لهم، اعتقاداً بأن ذلك قد يلعب دوراً يف إخفاء وزنهم، لكن يف واقع 

األمر املالبس الفضفاضة ال تخدع أي شخص، بل عىل العكس تجذب 
مزيداً من االنتباه لوزنك، فضالً عن أنها تؤثر سلباً عىل مظهرك وعىل 

انطباع اآلخرين عنك، ذلك بالطبع إىل جانب شعورك باالنزعاج والضيق 
نتيجة ارتدائك مالبس غري مالئمة؛ وباختصار فإن اختيار املقاس املناسب 

يجعلك تشعر بالراحة، وذلك مهم جداً من أجل مظهرك العام وكذلك 
حالتك املزاجية.

البساطة
اعتماد إطاللة بسيطة وأنيقة يف الوقت ذاته من األمور التي يجب االهتمام 

بها؛ وبصفة عامة فمن األفضل للرجل البدين االبتعاد عن األزياء ذات 
النقوش أو الرسومات الزاهية عند اختيار مالبسه، حتى ال تبدو متكلفاً، 

ذلك إىل جانب أن مثل هذه األزياء قد تجعلك تبدو بديناً أكرث. 

اختيار القماش المناسب
القماش السميك والثقيل يربز حجمك ويجعلك تبدو ضخماً، ذلك فضالً 

عن أن ارتداء املالبس الثقيلة قد يتسبب يف التعرق املفرط وهو أمر يجب 
االنتباه إليه جيداً، وحتى إذا كنت ال تعاني من مشاكل التعرق، فمن 
األفضل أيضاً اختيار مالبس من نسيج ناعم وخفيف، إذ إنها تساعد 

الشخص البدين عىل الظهور بإطاللة أفضل كما تشعره بالراحة، فهي 
أفضل بكثري من املالبس املكتنزة.

ماذا عن أفضل األزياء التي تناسب البدناء؟
- أفضل األزياء التي تناسب أصحاب البنية الضخمة أو البدناء هي 

تلك التي تعطي شكالً واضحاً ومحدداً للجسم، مثل البدل واملعاطف 
الرياضية والسرتات والجاكيتات، وكذلك فإن ارتداء املعطف الطويل 

يف الطقس البارد يضفي أناقة عىل إطاللتك كما يساعدك عىل ترك 
انطباع جيد.

- بشكل عام يبدو الرجال البدناء بمظهر أفضل عند ارتداء الرساويل 
واألزياء ذات األكمام الطويلة.

- أما عند رشاء أزياء مثل الكنزات الصوفية أو الـ«سويت شريت« 
فمن الضوري التأكد من اختيار املقاس املناسب تماماً، كي ال تظهر 

بإطاللة غري متناسقة أو غري مرتبة.
- وبالنسبة للمالبس الرياضية فإنه بالطبع من العادي جداً ارتداؤها 
أثناء ممارسة الرياضة، لكن الظهور بها يف أماكن أو مناسبات أخرى 

ليس اختيارا جيدا، وقد يكون سبباً يف ظهورك بإطاللة سيئة.
- أما بالنسبة لأللوان التي من األفضل للرجل البدين أن يرتديها فهي 

األلوان الداكنة مثل األزرق واألسود والبني والرمادي الفحمي، وإذا 
كنت تفضل ارتداء ألوان أخرى فإنه يفضل ارتداء الدرجات الداكنة 

لهذه األلوان.
- وأخرياً تجدر اإلشارة إىل أنه من بني األمور التي تساعد الرجل 

البدين عىل الظهور بإطاللة أفضل االستعانة بحماالت البنطلون بدالً 
من الحزام، وذلك نظراً ألن الحزام قد يبدو أحياناً وكأنه عىل وشك 
أن ينزلق، وهو ما قد يجعل مظهرك يبدو فوضوياً، يف حني يمكن أن 

تساعد حماالت البنطلون عىل تجنب هذه املشكلة تماماً.

للرجل 
البدين.. أنت 
أيضا يمكنك 

الظهور 
بإطاللة أنيقة

عادت ساعة سيماسرت دايفر 300M لتبرص النور عام 2018 بمظهر 
ديناميكي جديد ومعايري فنية جديدة. واآلن ترحب أوميغا بكل 

فخر بإصدارها املحدود الجديد لهذا املوديل الذي يحمل التصميم 
املتميز نفسه ويرسم رابطاً باملايض.

كانت سعت سيماسرت دايفر 300M األصلية الصادرة عام 1993 
التي قّدمت املعدن الفريد املعروف باسم تانتالوم. عادًة ما 

يستخدم هذا املعدن يف تصنيع املعدات اإللكرتونية والطبية وهو 
بلونه األزرق الرمادي الفاخر يعترب أكرث ندرًة من الذهب وأقوى من 
الفوالذ ومقاوم للتآكل إىل حّد بعيد. وهو صعب التعامل ما يجعل 

استخدامه أكرث ندرة يف قطاع صناعة الساعات.
تناسب لون تانتالوم املمّيز تماماً مع تصميم ساعة سيماسرت دايفر 

300M الثوري وأصبح من بني الخصائص التي ميزت الساعة 
األوىل والقت استحساناً كبرياً. ها هي أوميغا تعود اليوم لتطرح 

هذا املعدن يف املوديل الخاص محدود اإلصدار بـ2500 ساعة 
فقط.

تحمل الساعة الجديدة علبة 42 مم مصقولة 
وسوار مصنوع من تيتانيوم باب ثاٍن. 

استخدم لون تانتالوم األزرق الرمادي 
املتباين يف قاعدة الحرف ويف وسط 

حلقات الربط عىل السوار.  
كما يتضمن موديل اإلصدار املحدود ملسات جريئة من ذهب 

Sedna™ 18 قرياط عىل التاج وحلقة الحرف وصمام األمام 
املخروطي إلخراج الهيليوم وحلقات ربط السوار واملؤرشات 

والعقارب. كما أُضيفت لوحة من ذهب Sedna™ 18 قرياط عىل 
جنب العلبة ونُقش عليها رقم اإلصدار املحدود.

أما يف الجهة األمامية، فيمكن صاحب الساعة أن يتأمل باملينا من 
التيتانيوم الرمادي مع املوج الهائج املنقوش عليه والذي كان سمًة 

أخرى ميزت موديالت ساعة دايفر 300M األصلية.
إذا ما قلب الساعة يجد علبة خلفية شفافة نُقشت عليها كلمات 

وصورة فرس البحر من أوميغا وكلها محكمة يف مكانها بفضل 
نظام إقفال NAIAD من أوميغا. 

عرب الكريستال الياقوتي، 
يمكن مشاهدة حركة ماسرت 

كرونوميرت 8806 املعتمدة من 
معهد السويرسي الفدرايل 
للقياس )METAS( الذي 

يضع أعىل معاير الدقة واألداء 
واملقاومة املغنطيسية يف الصناعة.

عودة معدن نادر.. أوميغا تطرح إصدارًا محدودًا من ساعة 
سيماستر دافر 300M تيتانيوم تانتالوم
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أثبتت حضارة املايا إنجازاتها من خالل ما خلفوه وراءهم، والتي 
شهدت عظمتهم، حيث كانت إنجازات املايا كبرية وخالقة.

اخرتع شعب املايا أشياء كثرية يف مجاالت مختلفة ومتعددة، 
وكان لهم أرسارهم الخاصة التي كانت سبباً يف بناء حضارتهم يف 

العالم القديم.
امتدت حضارة املايا إىل معظم أنحاء أمريكا الوسطى، ووصلت 

إىل أوجها وازدهارها ىف الفرتة الكالسيكية.
استمرت هذه الحضارة مدة 3000 سنة تقريباً، وقد تألفت من 

عدة دول صغرية، لكل دولة حاكمها الخاص. وقد سيطرت 
حضارة املايا عىل العالم القديم.

استطاع شعب املايا النقش عىل الكهوف واألحجار والصخور، 
مما كان له دور كبري عىل ثقافتهم، وقد تم نرش هذه الثقافة لكثري 

من الدول والحضارات األخرى.
والجدير بالذكر انها وقد وجدت مجموعة من القرى املكتظة 

بالسكان ىف جميع أنحاء املناطق التى سكنت فيها حضارة املايا. 
والزال هناك بعض املايا يرتكزون يف املكسيك.

شعب المايا وعادتهم وتقاليدهم
ظهرت قبيلة املايا منذ آالف السنني، وكان لهم دور يف نرش العديد 

من العادات والتقاليد الخاصة بهم. كما أنهم يعدوا من أهم 
الشعوب والقبائل، وذلك ملا لهم من أدوار كثرية وثقافات مختلفة 

ومتنوعة.
ويتكون شعب املايا من العديد من طوائف املجتمع فكان بينهم 

املزارعني، والتجار، والقساوسة، باإلضافة إىل النبالء والعبيد.
كما اشتهر شعب املايا بعادات وتقاليد غريبة فكان منها عىل 
سبيل املثال، قيامهم بخلع جميع أسنانهم، فيما عدا الطبقة 

العليا والنبالء فقط هم من لهم حق االحتفاظ بأسنانهم.
وتميز رجال املايا بأن لديهم 

أنف عىل شكل منقار، وابتكر 
رجال املايا بعض الرتكيبات 

الخاصة التي تجعل األنف عىل 
هذا الشكل، وكان من بينهم من 

يضع بها األحجار الكريمة.

إنجازات حضارة المايا
كانت حضارة املايا شأنها 

كغريها من الحضارات، فربعت 
يف العديد من املجاالت وتميزت 

بها.
الفلك والتقويم: ابتكر شعب 

املايا نظاماً تقويمياً يسمي 
الروزنامة، وهو نظام العد الطويل عن طريق وحدات مختلفة 

تراوح بني يوم وماليني السنني. وتضم الروزنامة ثمانية عرش 
شهراً، عىل أن يتكون كل شهر من عرشون يوماً فقط، ماعدا شهراً 

واحداً يتكون من خمسة أيام فقط ويعرف عند املايا بالشهر 
املقدس. وقد بدأ استخدام الروزنامة يف عام 3114 قبل امليالد.

أما يف مجال الفلك فقد علم شعب املايا بالتواريخ واأليام 
بشكل دقيق، كما أنهم عرفوا بتحركات النجوم، وأيضاً ظاهرتي 

الخسوف والكسوف.

الزراعة: من أشهر املحاصيل التي اهتم شعب املايا بزراعتها 
هي محصول الذرة، حيث أنها كانت تعترب املكون األسايس يف 

أطباقهم.
ويعد شعب املايا هو أول شعب يزرع الكاكاو ويستهلكه. كما 
زرعوا الفانيال والفول أيضاً، واهتموا برتبية النحل حيث كان 
العسل من أهم املرشوبات، وكان يعد من املرشوبات الروحية 

لديهم.
العمارة: تميز شعب املايا ببناء املسالت واألهرامات الضخمة، 

كما ابقت حضارة املايا عىل بعض املواقع األثرية ومنها: كوبان يف 
هندوراس، وتيكال يف غواتيماال، وتازومال يف السلفادور.

بينما بقى من املعابد معبد كوكولكان؛ وهو يشتهر بوجود إحدى 
وتسعني درجة عىل كل جانب من جوانبه تصل إىل أعىل الهرم، 

لتكون مجموع قاعدة هذا الهرم مع الدرجات األربعة 365 درجة، 
وهذا عدد يتطابق تماماً مع عدد األيام يف السنة.

باإلضافة إىل مدينة بالينكي 
يف املكسيك والتي تعترب من 
أهم إبداعات شعب املايا يف 

مجال العمارة، كما أنها تعد 
من أكرب املواقع األثرية لهذه 

الحضارة العظيمة.
األدب واللغة: يتحدث شعب 

املايا العديد من اللغات، 
بلغ عددها 36 لغة. كما 

أن لهم كتابات أسطورية 
كثرية ومتنوعة؛ شكلت هذه 
الكتابات جزءاً أساسياً من 

ثقافتهم، ومن هذه الكتابات 
كتاب املايا املقدس )بوبول 

فوه(.
الرياضيات: عرفت حضارة املايا الرقم صفر عىل عكس غريها من 

الحضارات األخرى كما أنهم كانوا عىل دراية ببعض العمليات 
الحسابية املختلفة كالضب والقسمة وكذلك الجمع.

األسلحة: تميز شعب املايا بمعرفته بالكثري من األشياء والفنون. 
واستطاع ابتكار أشياء غريبة، حيث أنهم استطاعوا تصنيع 

األسلحة من الزجاج األسود ومن الصخور، ولم يستخدموا 
الحديد مطلقاً.

الطقوس والدين عند المايا
سادت السلطة الدينية والسياسية يف حضارة املايا، حيث 
كانت تدير شؤون املجتمع. كما كان لشعب املايا باختالف 

طبقاته طقوس دينية متنوعة. وتعددت اآللهة لديهم، فكان لهم 
احتفاالت خاصة كالقداس باإلضافة إىل بعض االحتفاالت عند 

الطوارئ مثل املجاعات واألوبئة والجفاف.
واعتمدوا األهرام الحجرية معابد لهم، وكان املعبد مزخرفاً 

بالنقوش الغائرة أو مرسوماً بتصميمات متقنة.
وكان املتعبدون يقدمون الذرة والفاكهة وطيور الصيد وأحياناً 

الدم كقرابني وعطايا لآللهة.

وكان من أهم الطقوس الدينية والقرابني املقدمة لأللهة هي دهان 
بعض العبيد والبسطاء والسجناء، و تقديمهم لكي يضحوا 

بأنفسهم، وكان يتم تجهيزهم لكي يطلق عليهم السهام ثم يلقوا 
بأنفسهم من فوق األهرامات، وبعد السقوط يقوموا بخلع قلوبهم 

ويقدموها كقربان للكهنة.

انهيار حضارة المايا
لم تنهار حضارة املايا بالشكل املعروف إلنهيار الحضارات، بل 
أنها اندثرت بسبب عدة عوامل منها الحروب، حيث أن شعب 

املايا فقد حضارته وكل يشء، وال يوجد سبباً واضحاً لذلك، ولكن 
عندما دخل األسبان أثر ذلك عليهم بشدة مما جعلهم يفقدون 

كل يشء، مما أدي إىل اختفاء شعب املايا.
وكانت املجاعات وتبدل املناخ له التأثري األقوى الندثارها، حيث 

أن تغري املناخ من رطب إىل جاف.
ففي الفرتة التي ازدهرت بها حضارة املايا كانت مليئة بالتوسع 

الزراعي وزيادة عدد السكان نتيجة للمناخ الجيد والرطب، وقد 
استمر هذا املناخ لفرتات طويلة، وبعد تغري املناخ وتحوله إىل 

مناخ جاف، أدي إىل هروب شعب املايا إىل أماكن أخرى بعيداً عن 
املناخ الجاف، مما نتج عنه اندثار حضارة املايا.

حضارة المايا: عراقة 
التاريخ وإبداع اإلنجازات

Mayan achieve-
ments: Inventions 
and History of 
Maya civilization
Mayan achievements have proven by the civilization 
they left behind, which witnessed their greatness. The 
Mayan achievements were great and creative.
The Mayan people invent many things in different 
fields. And had their own secrets for making their 
civilization in ancient world.
The Mayan civilization extended to most parts of 
Central America, reaching its height and prosperity in 
the classical period.
This civilization lasted for almost 3,000 years and con-
sisted of several small states, each with its own ruler. 
Mayan civilization dominated the ancient world.
The Mayan people were able to engrave on caves, 
stones and rocks, which had a great role in their cul-
ture. This culture was spread to many other countries 
and civilizations.
It is noteworthy that it has found a group of densely 
populated villages throughout the areas inhabited by 
the Mayan civilization. There are still some Mayans 
concentrated in Mexico.
Mayan people and their customs and traditions
The Mayan people appeared thousands of years ago 

and had a role in spreading many of their customs and 
traditions.
And they are considered among the most important 
peoples and tribes, because of their many roles and 
different cultures and diverse.
They consist of many communities, including farmers, 
merchants, pastors, nobles and slaves.
The Mayan people were known for their 
strange customs and traditions. For ex-
ample, they took off all their teeth, 
except for the upper class and 
the nobles only had the right 
to keep their teeth.
The Mayan men distin-
guished themselves by 
having a beak-shaped 
nose, so they invented 
some special wares 
that made the nose like 
this, among them was 
the one who put out 
precious stones.
Mayan Achievements
The Mayan civilization was 
like any other civilization, and 
it flourished in many areas and 
was distinguished by it. And the 
Mayan achievements appeared in various 
fields.
Astronomy and Calendar: The Mayan people created a 
calendar system called the calendar (Rosnamya), a sys-

tem of long counting through different units ranging 
from day to millions of years.
The calendar (Rosnamya) consists of eighteen months, 
with each month consisting of only 20 days, except for 
one month of only five days and known as the Mayan 
month. The calendar was introduced in 3114 BC.
In the field of astronomy, the Maya people knew the 

dates and the days accurately, and they 
knew the movements of the stars, as 

well as the phenomena of eclipse.
Agriculture: One of the most 

popular crops that the Mayan 
people cultivated was 

maize, as it was consid-
ered the main ingredient 
in their dishes.
The Mayan people are 
the first people to plant 
and consume cocoa. 
They also planted flannel 
and beans, and cared 

about bee-keeping, where 
honey was one of the most 

important drinks, and was 
considered one of their spirits 

drinks.
Architecture: The Mayan people 

distinguished the construction of large 
temples and pyramids, and the Mayan civilization 

remained on some archaeological sites like: Copan 
in Honduras, Tikal in Guatemala and Tazumal in El 

Salvador.
While the temples of the Kokolkan temple remain; it is 
famous for having ninety-one degrees on each side up 
to the top of the pyramid, to be the total base of this 
pyramid with the four degrees 365 degrees, a number 
that corresponds exactly to the number of days a year.
In addition to the city of Palenque in Mexico, which 
is one of the most important innovations of the 
Maya people in architecture, and is one of the largest 
archaeological sites of this great civilization.
Literature and language: The Mayan people speak 
many languages, about 36 languages. They also have 
many mythological writings; these writings formed an 
essential part of their culture. Among these writings is 
the sacred Mayan book (Popul Fuh).
Mathematics: one of the most important Mayan 
achievements is that the Maya civilization knew the 
zero number, unlike other civilizations, and they were 
familiar with some various calculations such as multi-
plication, division, and plural.
Weapons: The Mayan people were distinguished by 
their knowledge of many things and the arts. They 
were able to invent strange things, since they were 
able to manufacture weapons from black glass and 
rocks, and never used iron.
Rituals and religion at the Maya
The religious and political authority of the Mayan 
civilization dominated the affairs of society. The Maya 
people also had different religious rituals.

To read the rest of the article go to: www.ootlah.com
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 HISTORY & PLACES تاريخ وأماكن

لندن - صالح حميد
أدت التطورات العسكرية األخرية بني واشنطن وطهران، عىل 

خلفية تصاعد تهديدات النظام اإليراني ضد القوات األمريكية، 
إىل تسليط الضوء عىل 4 عقود من العالقات األمريكية-اإليرانية 

املشوبة بالرصاعات واملواجهات واملفاوضات.
وكانت العالقات األمريكية اإليرانية بعد الثورة التي أطاحت 

بالشاه عام 1979 متقطعة وشابتها حالة من عدم الثقة 
املتبادلة ونزاعات مثل قضية »إيران كونرتا«، وتفجريات مقرات 

للقوات األمريكية، ثم الربنامج النووي وتمدد طهران اإلقليمي.
وفيما ييل نظرة عىل محطات الرصاعات واملفاوضات 

واالتصاالت الرسمية وغري الرسمية بني الواليات املتحدة 
وإيران منذ عام 1979.

أزمة الرهائن
يف 4 نوفمرب/ترشين الثاني 1979 اقتحمت مجموعة من 

الطالب والثوريني السفارة األمريكية يف طهران واحتجزت 52 
دبلوماسيا وموظفا أمريكياً كرهائن ملدة 444 يوما حتى 20 

يناير/كانون الثاني 1981.
خالل هذه الفرتة، كانت هناك محادثات بني إدارة الرئيس 

األمريكي جيمي كارتر وإيران عن طريق نائب وزير الخارجية 
األمريكي آنذاك وارن كريستوفر ومبعوثني جزائريني، لتأمني 

إطالق رساح الرهائن األمريكيني.
ولتصعيد الضغط، علّقت الواليات املتحدة واردات النفط من 

إيران وجمدت مليارات الدوالرات من األصول اإليرانية. وكانت 
النتيجة هي »اتفاقيات الجزائر« لعام 1981، التي أدت إىل 

إطالق رساح الرهائن. ووعدت الواليات املتحدة حينها بعدم 
التدخل يف السياسة اإليرانية.

استهداف األميركيين في بيروت
عام 1983 قام عنارص من حزب الله، وبأوامر إيرانية، بتفجري 

السفارة األمريكية يف بريوت ما تسبب بمقتل 63 شخصاً يف 
السفارة. أما الهجوم األعنف فكان يف نفس العام بعملية 

انتحارية استهدفت مقر مشاة البحرية األمريكية يف بريوت، 
التي نجم عنها مقتل 241 وجرح أكرث من 100 من أفراد 

هت أصابع االتهام للنظامني  البحرية واملدنيني األمريكيني. ووِجّ
اإليراني والسوري بتدبري هذا االعتداء.

ويف نفس العام قام عنارص من حزب الله وحزب الدعوة 
العراقي، املدعومني من إيران، بمجموعة هجمات طالت 

السفارة األمريكية والسفارة الفرنسية يف الكويت ومصفاة للنفط 
وحي سكني، نجم عنها مقتل 5 أشخاص وجرح 8 آخرين.

تفجري السفارة األمريكية بالكويت عام 1983

فضيحة »إيران كونترا«
عام 1985، ويف ذروة الحرب اإليرانية العراقية، جرت اتصاالت 

رسية بني الواليات املتحدة وإيران يف سياق صفقة ثالثية معقّدة 
تهدف إىل إطالق رساح الرهائن األمريكيني املحتجزين لدى 

حزب الله املوايل إليران يف لبنان. تضمنت الصفقة التي ُعرفت 
فيما بعد بفضيحة »إيران-كونرتا« تزويد إيران عن طريق 
إرسائيل بأسلحة متطورة منها صواريخ مضادة للدبابات 

 F-14 أمريكية الصنع وقطع غيار للطائرات الحربية من طراز
وأسلحة أخرى.

توترات الخليج عام 1988
أغرقت سفن حربية أمريكية فرقاطة إيرانية وقصفت منصتي 

نفط يف الخليج بالقرب من مضيق هرمز رداً عىل هجوم ضد 
فرقاطة أمريكية. بعد بضعة أشهر، أسقطت البحرية األمريكية 
بطريق الخطأ طائرة تجارية إيرانية تقل 290 راكباً وطاقمها. 

أخطأت الحكومة األمريكية يف الطائرة حيث اعتقدت أنها 
مقاتلة عسكرية لكنها رفضت االعتذار أو االعرتاف بأي 

مخالفات.

العقوبات االقتصادية
يف التسعينيات، تحسنت العالقات اإليرانية-األمريكية تدريجيا 
مع وصول هاشمي رفسنجاني إىل سدة الحكم، وبلغت ذروتها 
مع الرئيس اإلصالحي محمد خاتمي عام 1997، لكنها توترت 

مجددا بسبب الربنامج النووي اإليراني.
وعام 1995 فرضت إدارة بيل كلينتون عقوبات تحظر عىل 

الرشكات األمريكية وفروعها األجنبية التعامل مع إيران، 
باإلضافة إىل أي تمويل أو تطوير لقطاع النفط والغاز فيها. يف 
العام التايل، فرض قانون العقوبات اإليراني الليبي حظراً عىل 

الرشكات غري األمريكية التي تستثمر أكرث من 20 مليون دوالر 
سنوياً يف قطاع النفط والغاز اإليراني.

اعتذار أميركي وتطور العالقات
يف مارس/آذار 2000 أعلنت مادلني أولربايت وزيرة الخارجية 

األمريكية آنذاك، اعتذاراً عن دور أمريكا يف اإلطاحة بمحمد 
مصدق عام 1953 )الذي كان رئيس وزراء منتخبا ديموقراطيا 

والذي هدد بتأميم حقول النفط اإليرانية( وأقرت باالنقالب 
الذي أدى إىل تثبيت الشاه. كما رفعت إدارة كلينتون جزئياً 

العقوبات عن السجاد الفاريس والفستق والكافيار وأبقت عىل 
عقوبات النفط والغاز.

موضوع يهمك ? رداً عىل تهديد إيران بهجوم محتمل عىل 
القوات األمريكية، قرر الجيش األمريكي إرسال قوات وقطع 
عسكرية إضافية إىل منطقة الرشق...عتاد عسكري متقدم 

وقوة نارية أمريكية ساحقة ملواجهة إيران أمريكا
ثم تعاونت طهران مع واشنطن حول غزو أفغانستان حيث 

اجتمعت أولربايت يف وقت الحق مع وزير الخارجية اإليراني، 
كمال خرازي، كجزء من املحادثات اإلقليمية حول أفغانستان.

وبعد تفجريات 11 سبتمرب/أيلول 2001 يف نيويورك وواشنطن، 
دان املرشد اإليراني عيل خامنئي، مثل كل زعماء العالم، هذا 

الهجوم اإلرهابي.
وبعد اإلطاحة بطالبان يف أفغانستان، التقى الدبلوماسيون 
األمريكيون واإليرانيون يف بون بأملانيا، بحضور ممثيل األمم 

املتحدة لتشكيل حكومة جديدة ودستور ألفغانستان.

مواقع سرية نووية
يف أغسطس/آب 2002 اتهمت واشنطن طهران بالسعي 

لتطوير أسلحة نووية عندما تم الكشف عن موقعني نوويني 
رسيني، هما منشأة لتخصيب اليورانيوم يف نطنز يف محافظة 

أصفهان، ومنشأة املاء الثقيل يف أراك قرب طهران.

قتل جنود أميركيين في العراق
بقيت التوترات مستمرة بني البلدين حتى ساهمت طهران 

بمساعدة األمريكيني يف غزو العراق. لكن بعد عام 2003 
واحتالل العراق، اتهمت إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش 

االبن، إيران بدعم الحركات املتطرفة ودعم امليليشيات يف 
العراق بالسالح لقتل الجنود األمريكيني وأدرج بوش إيران بني 

دول »محور الرش«.

عقوبات على النووي
بلغت الخالفات بني البلدين ذروتها بني عامي 2006 و2010 
وتمحورت حول امللف النووي، حيث صادقت األمم املتحدة 

عىل 4 دفعات من العقوبات عىل إيران. وفرضت الواليات 
املتحدة واالتحاد األوروبي عقوبات إضافية عىل طهران طالت 

القطاع املايل وأنهكت االقتصاد اإليراني.
يف عام 2009 أعلنت الواليات املتحدة عىل لسان الرئيس، باراك 

أوباما، موافقتها عىل إجراء مفاوضات مع إيران مقابل رفض 
طهران، مما أدى إىل تشديد العقوبات وتفاقم األزمة االقتصادية 

اإليرانية.

المفاوضات
يف عام 2013 كانت إيران عىل وشك االنهيار االقتصادي التام 

بسبب الضغوط االقتصادية والعزلة الدولية حتى وصل حسن 
روحاني للسلطة. وبدأت يف سبتمرب/أيلول من ذلك العام أوىل 

جوالت التفاوض بني إيران وأمريكا.
استمرت املحادثات حتى يونيو/حزيران عام 2015 وتكللت 

باالتفاق النووي الشامل بني إيران ومجموعة دول الـ1+5، وتم 
رفع العقوبات األمريكية ومنح الكثري من االمتيازات إليران.

االتفاق النووي اإليراني 2015
ومنح أوباما إيران حوايل 150 مليار دوالر من أرصدتها املجمدة، 

مما سمح لها يف استمرار التمدد يف دول املنطقة، بالرغم من 
فرض واشنطن عقوبات عىل طهران عىل خلفية تدخلها 

العسكري يف سوريا ودعمها للميليشيات والجماعات االرهابية 
يف املنطقة والعالم وزعزعة األمن واالستقرار.

انسحاب ترمب من االتفاق
غري أن الرئيس األمريكي الحايل دونالد ترمب، انسحب من 

االتفاق النووي يف مايو/أيار املايض بسبب عدم التزام إيران 
ببنوده واالستمرار بدعم اإلرهاب وتطوير برنامج الصواريخ 

الباليستية القادرة عىل حمل رؤوس نووية وانتهاكات حقوق 
اإلنسان وزعزعة األمن واالستقرار اإلقليمي والعاملي وتهديد 

مصالح الواليات املتحدة وحلفائها.
ويف مايو/أيار 2018 وضعت أمريكا 12 مطلبا إلعادة التفاوض 

مع إيران أو تواجه سقوط نظامها سواء من خالل دعم 
االحتجاجات الشعبية والضغوط الداخلية ودعم املعارضة أو 

من خالل عمل عسكري.
ويف أكتوبر/ترشين األول 2018، أعلن وزير الخارجية األمريكي، 

مايك بومبيو، إلغاء معاهدة الصداقة بني الواليات املتحدة 
وإيران والتي تعود إىل ما قبل الثورة حيث وقعت مع الشاه 

محمد رضا بهلوي عام 1955.

محطات 4 عقود من 
عالقات وصراعات 

إيران وأميركا

Timeline of tensions 
between Iran and 
the United States
By Sebastian Whale
From the shooting down of an Iranian commercial airline 
to the development of Iran’s nuclear program, below is a 
timeline of the historical moment’s post 1979 that have 
formed the present-day relationship.
January 1979: Shah Mohammed Reza Pahlevi flees Iran
The US-backed Shah of Iran, Mohammed Reza Pahlevi, 
is forced to leave the country on 16 January following 
months of demonstrations against his rule by secular and 
religious opponents. Two weeks later, Islamic religious 
leader Ayatollah Khomeini, who referred to America as 
the “Great Satan”, returns from exile.
April 1979: Islamic Republic of Iran formed
Following a referendum, the Islamic Republic of Iran is 
proclaimed.
November 1979: The Iran hostage crisis:
Angered by the Carter administration allowing the 
recently deposed Shah into the United States, the revo-
lutionary group Muslim Student Followers of the Imam’s 
Line occupied the American embassy in Tehran and took 
52 American diplomats hostage for 444 days. On April 24, 
1980, a failed rescue – Operation Eagle Claw – resulted in 
the deaths of eight American servicemen and one Iranian 
civilian.
The crisis ended with the signing of the Algiers Accords in 
Algeria on January 19, 1981.
April 1980: The end of diplomatic relations
The United States end diplomatic relations with Iran, a 
break which has yet to be restored.
1983: Hizbollah bombings
United States implicates Hizbollah, an Iranian movement 
formed at the time of the Iranian Revolution, in terrorist 
attacks against the US. Attacks included the United States 
embassy bombing in Beirut, Lebanon, that killed 17 
Americans, and the Beirut barracks bombing which killed 
241 US peace keepers.
1986: Exchange of weapons
The US provided weapons to Iran, reportedly to fund 
anti-communist Contras militants in Nicaragua to help 
free US hostages held by Hizbollah in Lebanon. Reagan 
administration confirmed that weapons had been trans-
ferred to Iran but denied they were part of an exchange 
for hostages.
1988: Iranian Airbus shot down
FORMER US EMBASSY IN TEHRAN 
US Navy guided missile cruiser USS Vincennes shot down 
commercial airline Iranian Airbus A300B2, killing 290 
civilians from six nations, including 66 children. The US 
says the Airbus A300 was mistaken for a fighter jet that 
was outside the civilian air corridor and was not respond-
ing to radio calls.
April 1995: Clinton administration embargo
A total embargo on dealings with Iran by American com-
panies was imposed by Bill Clinton.

To read the rest of the article go to:
www.telegraph.co.uk
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تجارب سابقة.. أيهما أقوى، العراق في عهد صدام أم 
إيران؟

حاربت أمريكا العراق مرتني، إحداهما يف مطلع التسعينيات كانت 
بغداد يف ذروة قوتها، وكانت خارجة لتّوها من حرب مع إيران، اعترُبت 

يف نظر الكثريين انتصاراً للعراق، ثم أمر صدام قواته بغزو الكويت، ويف 
الثانية قام األمريكيون يف عام 2003 بغزو العراق بدعوى وجود أسلحة 

دمار شامل لدى العراق، وهو ما ثبت عدم صحته.
ويف الحربني سحق األمريكيون القوة العراقية، فما الذي يمنع 

األمريكيني من تكرار األمر مع إيران.
يميل القادة العسكريون والسياسيون اإليرانيون إىل املباهاة بقوة 

بالدهم العسكرية، والتهديد بمحو إرسائيل من عىل الوجود، وأحياناً 
حلفاء أمريكا من دول الخليج العربية.

فما هي حقيقة القوة اإليرانية، وهل إدعاءات الزعماء اإليرانيون 
حقيقية.

ما حقيقُة القوة العسكرية اإليرانية، ومن أين يأتي 
اإليرانيون بهذه الثقة؟

ال يتفق أعداُء إيران وحلفاؤها عىل يشء قدَر اتِّفاقهم عىل املبالغة 
يف إمكانية القوة العسكرية اإليرانية الحالية، وهو ما يعوق عملية 

التحليل العربي السليم لألزمة املرتبطة بامللف النووي اإليراني 
وتداعياتها واحتماالتها املستقبلية.

ث عن قوة  فترصيحات قادة إيران العسكريني والسياسيني تتحدَّ
طهران الجبَّارة، وقدرتها عىل إزالة إرسائيل وتقويض أمن الخليج، يف 
حال تعرُّضها ألي اعتداء، يف املقابل فإن الواليات املتحدة األمريكية 

وحليفتها إرسائيل ال تتوقفان عن الحديث عن خطورة إيران وقدراتها 
املتنامية.

الخوف العربي من إيران أو اإلعجاب بها أحياناً، نأى بالعرب عن 
الدراسة املوضوعية لعنارص قوتها وضعفها، رغم وضوحها.

مفاتيح القوة األساسية اإليرانية.. سالح جو متهالك

يمكن مالحظة أن إيران ليست قوة جبارة يف أي املجاالت الرئيسية، 
ففي املجال الجوي، يمكن اعتبار إيران باطمئنان قوة متأخرة لعقود، 

فهي ال تملك سوى عدد محدود من الطائرات الحديثة والفعالة، بل 
إن القوة الضاربة للقوات الجوية اإليرانية هي الطائرات األمريكية من 
طراز )إف 14(، )تمتلك إيران أكرث من أربعني طائرة، يعتقد أن نصفها 

فقط يف نطاق الخدمة(، وهي طائرة تتميز بالكفاءة بال شك، لكن يعود 
إنتاجها إىل السبعينات، وقد أخرجتها صانعتها الواليات املتحدة 

األمريكية من الخدمة لدى قواتها الجوية منذ سنوات.

كما أن الطائرات التي تمتلكها إيران من هذا الطراز حصلت عليها 
منذ السبعينات، وتعاني من مشكالت يف الصيانة، ونقص قطع الغيار 

نتيجة للحظر األمريكي.
نعم يرجح أن إيران استطاعت توفري الصيانة لهذه الطائرات، وقد 

تكون صنعت أجزاء مقلدة من قطع غيارها، وهذا يشري إىل تحقيقها 
تقدماً يف مجال اإلنتاج الصناعي العسكري، لكن يف النهاية يف 

ميدان أي معركة فإن هذه الطائرات سوف تكون يف مستوى أقل من 
منافساتها املوجودة لدى األمريكيني أو اإلرسائيليني، أو حتى دول 

الخليج.
كما أن لدى إيران عدداً محدوداً من الطائرات الروسية، أغلبها 

أصبحت تعترب طرزاً قديماً مثل )سوخوي 24( التي أوقف الروس 
إنتاجها، وأحدث ما يف الرتسانة الجوية اإليرانية من طائرات هي 

الطائرات الروسية )ميغ 29(، التي استولت عىل بعضها من الطائرات 
العراقية الفارّة ألراضيها أثناء حرب تحرير الكويت، ولديها عدد آخر 

اشرتته من روسيا يف التسعينات، ومع أن عددها غري معروف، إال أنه ال 
يظل ال يقارن بحجم األساطيل الجوية لدول املنطقة األخرى.

عند مقارنة هذا األسطول اإليراني املتقادم مع أسطول السعودية من 
الطائرات إف 15 األمريكية وتايفون الربيطانية، فإننا سنعلم أن هناك 

مبالغة كبرية يف املنطقة العربية، يف تقدير أو فهم الطبيعة الحقيقية 
للقوة العسكرية اإليرانية.

حقيقة اإلنتاج الحربي اإليراني من الطائرات
أما اإلنتاج الحربي اإليراني من الطائرات، 

فقد قطع شوطاً بعيداً وتفوَّق عىل 
معظم الدول العربية، إن لم يكن 

كلها، واعتماداً عىل الذات، 
لكن أفضل الطائرات 
الحربية التي تُفاخر 

إيران بإنتاجها 
هي الطائرة 

)الصاعقة(، ال 
تزيد عن كونها 
محاولة لتقليد 

الطائرة )إف 
5(، التي لم 
تستخدمها 

القوات الجوية 
األمريكية أصالً، بل 
صنعها األمريكيون 

لحلفائهم من الدول 
النامية يف الستينات 

والسبعينات، وبدأت تخرج من الخدمة من أغلب جيوش العالم.
وهذه الحقيقة تنطبق عىل كل القدرات العسكرية اإليرانية، فقد 

قطعت إيران شوطاً كبرياً يف مجال تصنيع أغلب املعدات العسكرية، 
مقارنة بالدول العربية وكثري من دول العالم الثالث، لكن يف النهاية فإن 
هذه األسلحة التي تنتجها ال تزال أقل يف املستوى من أغلب األسلحة 

التي تستوردها دول املنطقة، باستثناء األسلحة الفردية والصواريخ 
املضادة للدبابات.

كما أنها أقل يف أغلب األحوال يف املستوى مما تصنعه دول مثل تركيا 
وباكستان.

فإيران تعتمد يف األساس عىل تقليد أسلحة الدول الكربى، وبما أنها 
عليها شبه حظر دويل لرشاء السالح منذ قيام الثورة اإلسالمية، فإن 

أغلب األسلحة التي تقلدها هي أمريكية وغربية من طرز قديمة، 
باإلضافة إىل بعض األسلحة الروسية والسوفييتية أو الصينية 

)األخرية تكون عادة بدورها مقلدة(.

القوة البرية.. اكتسبت خبرة كبيرة ولكنها تعاني من 
نقطة ضعف أساسية

أما القوات الربية اإليرانية، فإنها بال شك تظل أقوى فروع القوات 
املسلحة اإليرانية، واألقوى يف الخليج، ومن األقوى يف املنطقة.

 وتتميز هذه القوات بعقيدة قتالية قوية، وتعرَّضت لعملية شحن 
معنوي هائل، إىل جانب ما ُيعرف من انتماء وطني عال للشعب 

اإليراني، كما تتميز بخربة قتالية اكتسبتها خالل الحرب العراقية-
اإليرانية، وتعزَّزت باملناورات املستمرة والتدريب املكثف.

ولكن فيما يتعلق باملعدات، وخاصة الدبابات، تعاني إيران قصوراً 
كبرياً، إذ ال يمكن مقارنة الدبابات التي تمتلكها إيران من حيث العدد 

والنوعية بدول مثل تركيا ومرص وإرسائيل، بل وحتى سوريا أو 
السعودية.

عىل 
سبيل املثال 
تمتلك سوريا 
نحو 5 آالف دبابة، ومرص 

وتركيا وإرسائيل أعداداً 
أقل قليالً، مقابل 

1600 إليران.
مع مالحظة أن 

مرص والسعودية 
وتركيا وإرسائيل 

كلها تمتلك 
دبابات غربية 

حديثة، ال 
تقارن باألجيال 

القديمة التي 
تمتلكها إيران.

ولكن تتميز إيران 
نسبياً بمحاوالت ال 

ُيعرف مدى نجاحها لتطوير نسخها الخاصة من الدبابات وصناعة 
ذخائرها وما إىل ذلك، ولكن تظل قدرات سالح الدبابات اإليراني أقل 
بفارق شاسع مع الدول الرئيسية يف املنطقة، وبطبيعة الحال الفارق 

أوسع مع الواليات املتحدة.
أما القوة البحرية اإليرانية، فبالتأكيد أنها تظل من أقوى أفرع القوات 

املسلحة اإليرانية، وهي ذراع إيرانية قادرة عىل إيذاء الجريان، لكن 
يف النهاية يف ظل الضعف الشديد للقوات الجوية اإليرانية، فإن قدرة 

طهران املطلقة عىل استخدام القوة البحرية بفاعلية تبقى محل 
شك كبري.

امليزة الرئيسية إليران فيما يتعلق باملعدات، هي أنها حقَّقت قدراً كبرياً 
من االكتفاء الذاتي، ال يجعلها تحتاج إىل رشاء معدات وقطع غيار من 

الخارج، وهو أمر ذو أهمية كبرية يف حالة وقوع حرب.

م اإليرانيون من تجربة صدام حسين؟ هل تعلَّ
من الناحية النظرية فإن إيران أضعف كثرياً من أغلب دول املنطقة 

الرئيسية، ولكن يجب مالحظة أن هذا النمط العسكري الذي ال ُيركز 
عىل األسلحة التقليدية ويقوم عىل االعتماد عىل الذات قد فُرض عىل 

إيران مع نشوب الثورة اإلسالمية يف إيران، والحصار الذي تعرَّضت 
له خالل حربها مع العراق )كان العراق حليفاً تقليدياً لالتحاد 

السوفيتي، وكان يحصل عىل السالح من الدول الغربية أيضاً(.
إال أن هذه التجربة جعلت اإليرانيني يعتمدون عقيدة عسكرية 

مختلفة عن كل دول الجوار.
يعلم اإليرانيون أن احتمال املواجهة العسكرية املبارشة الرئييس الذين 

قد يتورطون فيه هو مع الواليات املتحدة.
ويعلم اإليرانيون أن مثل هذه الحرب سيخرسونها مهما حشدوا من 

دبابات وطائرات وسفن، وهذا ما حدث مع صدام حسني.
كان لدى العراق إبان الغزو العراقي للكويت عام 1990 جيش، كان 

يقال إنه رابع جيش يف العالم.
كان هذا التصنيف عىل األرجح مبالغة من قبل أنصار صدام وخصومه 

عىل السواء، ولكنها مبالغة لم تبتعد كثرياً عن الحقيقة.
كان لدى صدام جيش ضخم مكون من نحو خمسة آالف دبابة، ونحو 
700 طائرة نفاثة، وكمية هائلة من املعدات والجنود الذين كانت لديهم 

خربة كبرية من الحرب التي خاضوها ملدة ثماني سنوات ضد إيران، 
والتي تعترب أطول حرب يف القرن العرشين.

حشد صدام هذه القوات بشكل مثري أمام األمريكيني.
والنتيجة كانت أشبه بألعاب الفيديو.

هل تستطيع أمريكا احتالل إيران؟
كانت أمريكا قد بدأت منذ فرتة كافية عرصاً للتكنولوجيا العسكرية، 

يعتمد عىل األسلحة الذكية التي كانت معّدة للتغلب عىل التفوق 
العددي السوفيتي الهائل، بينما كان العراق قوة متوسطة يعتمد عىل 

أجيال من األسلحة السبعينية.
وكانت أمريكا أيضاً قد بدأت أول تجربة واسعة النطاق الستخدام 
الحرب اإللكرتونية )الحرب السيربانية(، التي شلَّت قواعد الدفاع 

الجوي العراقية رغم ضخامتها.
النتيجة هزيمة مدوية لهذا الجيش الضخم، فالدبَّابات األمريكية 

األطول يف مدى القصف والرؤية كانت تصيب نظريتها العراقية قبل 
أن تراها األخرية، والطائرات األمريكية حّيدت سالح الجو العراقي عرب 
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ليس لديها جيش صدام، أو أسلحة السعودية.. 

ماذا سيحدث إذا غزت أمريكا إيران؟
ر  هل تستطيع أمريكا احتالل إيران؟ ماذا سيحدث إذا تطورت األمور إىل حرب بني البلدين وقرَّ

ترامب غزو إيران، من أين يأتي اإليرانيون بهذه الثقة يف مواجهتهم مع األمريكيني؟.
رغم أن الطرفني األمريكي واإليراني عىل السواء يستبعدان وقوع حرب بينهما، إال أن تصاعد التوتر 

بينهما مع استمرار تعرُّض حلفاء أمريكا لهجمات خاطفة، واستعراض قوة أمريكي يف الخليج قد 
يخرج عن السيطرة، فالحروب قد تندلع أحياناً رغم إرادة أطرافها.
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تفوقها العددي، إضافة إىل تفوقها النوعي.
ولهذا السبب ال يستثمر اإليرانيون يف جيش تقليدي، فهو أوالً خيار 

غري متاح لهم، يف ظل العالقات املتوترة مع الغرب، كما أن تاريخ 
عالقتهم مع الروس ال يختلف كثرياً، إذ لم تبِد روسيا حماساً لتزويد 

إيران بأسلحة متطورة، وسبق أن تراجعت عن صفقة صواريخ أس 
300، إلجبار إيران عىل توقيع االتفاق النووي.

فقد تكون روسيا وإيران حليفتني لبشار األسد، ولكن ال يعني هذا 
بالضورة أنهما حليفتان.

االستراتيجية العسكرية اإليرانية.. الحرب غير المتماثلة
يف مواجهة التفوق األمريكي الساحق والحصار الغربي، والجفاء 

الرشقي، عمد اإليرانيون العتماد عقيدة عسكرية ُيطلق عليها الحرب 
غري املتماثلة، حسبما يقول خبري عسكري لبناني لـ »عربي بوست«.

تعتمد هذه العقيدة عىل مجموعة معقدة من االسرتاتيجيات، 
والنموذج الواضح لهذه العقيدة ما قام به حزب الله يف حروبه مع 

إرسائيل.
ولكن يالحظ أنه يف تجربة حزب الله مع إرسائيل، أن نجاح الحزب 
يف األساس تحقق يف الحرب الدفاعية، التي خاضها بطريقة حرب 

العصابات، من خالل نصب الكمائن للقوات اإلرسائيلية يف أرض 
جنوب لبنان الوعرة.

تقوم هذه العقيدة عىل عدم الرتكيز عىل القوة العسكرية التقليدية 
التي يمكن رضبها بسهولة، ولكن اللجوء لخليط من حرب العصابات 

يف املدن واملناطق الوعرة، مع استخدام القوة الصاروخية كوسيلة 
للردع، عرب استخدامها ضد األهداف ذات القيمة املدنية واالقتصادية 

الكبرية، وليس األهداف العسكرية يف األغلب.
وكما يظهر من تجربة حزب الله، تعتمد العقيدة عىل اختالط القوات 

العسكرية مع سكان املدن، واستخدام األنفاق إلخفاء األسلحة، يف ظلِّ 
التفوق الجوي الساحق للخصوم، مع محاولة االنتقام عرب القصف 
الصاروخي الذي ال يهزم الخصم، ولكن يؤثر عىل معنويات املدنيني 

لديه.
ويمكن فهم تأثري هذه العقيدة عىل دول الخليج، التي ستستضيف يف 

األغلب أي قوة أمريكية يف حال تنفيذ هجوم أمريكي ضد إيران.
فإطالق الصواريخ اإليرانية عىل الخليج لن يدمر هذه الدول أو يتسبب 

يف هزيمة جيوشها كما يظن البعض، ولكنه يمثل عبئاً ثقيالً عىل 
اقتصادات هذه الدول ونمط حياة سكانها.

وستعتمد االسرتاتيجية عىل ما يمكن تسميته بحرب عصابات بحرية، 
يف مواجهة التفوق البحري األمريكي الساحق، بهدف عرقلة املالحة 

يف مضيق هرمز، الذي يمر عربه جزء كبري من تجارة النفط العاملية، 
وسيتضافر كل ذلك مع قيام حلفاء إيران وأذرعها باملنطقة بإشعال 

الوضع، كلٌّ يف حّيزه الجغرايف، وقد تشمل هذه التحركات تنفيذ 
هجمات يف مناطق خارج الرشق األوسط.

ال تستطيع هذه االسرتاتيجية هزيمة أمريكا عىل اإلطالق، ولكنها 
تجعل انتصار واشنطن مكلفاً لها، ومكلفاً أكرث لحلفائها يف املنطقة، 
األمر الذي يجعلهم يفكرون كثرياً قبل إقدامهم عىل خيار الحرب أو 

غزو إيران.

هل يعني ذلك أنها قادرة على 
منع أمريكا؟

ال يعني ذلك أن إيران قادرة عىل منع 
غزو أمريكي ألراضيها، ولكن هذه 

االسرتاتيجية تجعل الجزء األكرب من 

القوة العسكرية اإليرانية يصعب استهدافه، ويمكن استخدامه حتى 
لو تعرَّضت البالد لالحتالل.

وتزداد هذه االسرتاتيجية قيمة بعد تجربة العراق.
فالعراق األصغر سكاناً ومساحة من إيران، واألقل وعورة، تسبَّب 

يف معاناة كبرية للقوات األمريكية، التي أنجزت الغزو ببساطة، 
حتى وصفها الرئيس األمريكي جورج بوش بأنها واحدة من أنجح 

العمليات العسكرية يف التاريخ.
ولكن ماذا لو تغاضت الواليات املتحدة عن كل هذه املحاذير وقرَّرت 

غزو إيران؟

هل تستطيع أمريكا احتالل إيران؟
قد يكون غزو إيران وإمالء الرشوط عىل طهران محتلة إحدى 

السبل لتحقيق تغيري النظام الذي يريده كثري من الساسة 
اإليرانيني.

لكن يرى روبرت فاريل، األستاذ الزائر بكلية الحرب التابعة 
 The National للجيش األمريكي يف تقرير نرشه بمجلة

Interest األمريكية، أن الواليات املتحدة ستعاني 
لإلطاحة مبارشًة بنظام الجمهورية اإلسالمية 

باستخدام قوة السالح.
إذ تفتقر الواليات املتحدة إىل 
القواعد اإلقليمية الضورية 

لحشد القوات الالزمة لغزو 
إيران، وتدمري قواتها 

املسلحة، واقتالع النظام 
الثوري يف طهران، 

والسيطرة عىل البالد 
لصالح حكومة 

جديدة طيِّعة أكرث.
فاألمر يتطلب غزو 

العراق أوالً للمرة 
الثانية

من املتصور أن أي 
غزو أمريكي إليران 

يحتاج إىل انتشار الجيش 
األمريكي يف العراق، لكنَّ هذا 
سيتطلب حرب تغيري نظام 

أخرى ضد الحكومة الحالية 
يف بغداد.

ن الواليات  وبدالً من ذلك، يمكن أن تُحسِّ
املتحدة بعَض رشوط االنتشار يف القواعد 

العسكرية، عن طريق تنفيذ عملية دخول برمائي بالقوة 
إليران.

لكنَّ هذا من شأنه أن يجعل القوات األمريكية ُعرضة بصورة كبرية 
لرتسانة طهران من الصواريخ الباليستية، وعىل األرجح تكبُّدها 

لخسائر فادحة. عالوة عىل ذلك، لن يحل هذا مشكلة احتالل البلد يف 
مرحلة ما بعد الرصاع.

ماذا عن عملية عسكرية تستهدف خنق إيران 
اقتصاديًا؟

يمكن لخصوم إيران يف اإلدارة األمريكية أن يفكروا يف تنفيذ حملة 
عسكرية لتغيري النظام، عىل األرجح سرُتكِّز عىل تقويض االستقرار 

االقتصادي إليران، عىل أمل خلق حالة من االستياء الشعبي وثورة 
مضادة.

وبدالً من القيام بغزو شامل، فإن هذا السيناريو سيعني أن تحاول 
الواليات املتحدة تحفيز انهيار النظام من خالل سياسة خنق 

عسكري واقتصادي، تقودها الضبات الجوية، ورضبات بصواريخ 
كروز تُطلَق من البحر، واالستخدام القوي لقوات العمليات الخاصة.

ومن شأن حملة الخنق االقتصادي أن تعتمد بقوة عىل األدوات املالية 
والتجارية األمريكية، بهدف تقييد تجارة إيران مع باقي العالم.

لكن بما أنَّ قليالً فقط من الرشكاء الدوليني عىل األرجح سيكونون 
متحمسني للحملة، فقد تضم الحملة بعض اإلجراءات العسكرية 

املصممة ملنع نقل البضائع من وإىل إيران، خصوصاً املعدات 
التكنولوجية الحساسة.

قد تستهدف املراحل األوىل من الحملة البنية التحتية العسكرية 
القائمة إليران، بما يف ذلك القواعد العسكرية والبحرية ومنشآت 

الصواريخ الباليستية. ستؤدي هذه الهجمات إىل أرضار بالغة عىل 
الرغم من الدفاعات الجوية إليرانية، التي ستتعرَّض 

للهجوم هي أيضاً.
وستعاني القوات البحرية والجوية 

اإليرانية بشدة، وستؤدي الضبات 
واسعة النطاق أيضاً إىل إلحاق 

رضر جسيم بالقوات 
الصاروخية اإليرانية.

ومن املفرتض أن 
يجري توفري الدعم 

بالقواعد من 
جانب حلفاء 

الواليات املتحدة 
الخليجيني، 

بما يف ذلك 
السعودية.

استعداد 
السعوديين 
لرعاية عملية 

عسكرية طويلة 
أمر محل شك

ولكن روبرت فاريل يرى أنَّ 
استعداد السعوديني لرعاية 

حملة عسكرية طويلة األجل ضد 
إيران أمر محل تساؤل جدي.

وقد تستهدف الواليات املتحدة االقتصاد اإليراني، 
بما يف ذلك منشآت النفط والبنية التحتية للنقل، بالتزامن مع الدعم 

القوي للمجموعات اإليرانية املناوئة للحكومة، مثل تلك املرتبطة 
بحركة مجاهدي خلق اإليرانية.

ن هذا نقل األسلحة، واملعلومات االستخباراتية، والتدريب  وقد يتضمَّ
ألي قوات مقاومة متاحة، وكذلك تجنيد قوات جديدة، يف كردستان 

ربما.
لكنَّ يرى روبرت فاريل أن بناء قوات قابلة للنجاح سيستغرق وقتاً 

طويالً. ودون وجود قوات برية إلجبار وحدات الجيش اإليراني عىل 
االنتشار واملناورة، سيكون من الصعب بالنسبة للهجمات الجوية 

األمريكية أن تُضِعف القدرات الربية اإليرانية كثرياً.

عالوة عىل ذلك، عىل األرجح ستنترش الكثري من وحدات الجيش 
اإليراني والحرس الثوري يف املناطق الحضية، لتقليص احتماالت 

حدوث اضطرابات داخلية وتفادي الهجمات من خالل االختالط 
باملدنيني.

رد الفعل اإليراني
ستتمتع إيران بمجموعة من الخيارات للرّد عىل الهجمات األمريكية. 

فقد تُكثِّف إيران الجهود لزعزعة استقرار العراق وأفغانستان عرب 
استخدام الوكالء وشحنات األسلحة. وباملثل، قد تحاول دفع وكالئها 

يف املنطقة ملهاجمة حلفاء الواليات املتحدة.
وقد تستخدم إيران أسطولها الضخم من الصواريخ الباليستية 

ملهاجمة القواعد األمريكية والسفن واملنشآت العسكرية واالقتصادية 
لحلفاء الواليات املتحدة، ولو أنَّ هذه القوة الصاروخية ستُمثِّل أصالً 

ُمستهلَكاً يف ظل تراجع عددها بمرور الوقت.
لكن األمر األكرث ترجيحاً هو أنَّ إيران ببساطة قد تنتظر وفق منطق 

أنَّ الرأي الدويل املعارض للحملة األمريكية سيرتاكم باطراد إىل النقطة 
التي ال تعود واشنطن عندها قادرة عىل مواصلة حربها.

ترامب وكأنه يريد تقوية النظام اإليراني؟
ال ُيخفي كثري من صقور اإلدارة األمريكية رغبتهم يف إسقاط النظام 

اإليراني، ولكن املشكلة أن معظم إجراءاتهم التصعيدية تساعد عىل 
تقوية النظام، وتجعل الشعب اإليراني يلتف حوله.

وهذا األمر قد يزداد يف حالة تنفيذ هجوم عسكري سرياه اإليرانيون 
اعتداء عىل بالدهم.

فعىل األرجح سيؤدي أي هجوم عىل إيران إىل رد فعٍل قومي، األمر 
الذي يجعل الرأي العام أكرث دعماً للنظام عىل املدى القصري.

ومن شأن شّن هجوم أيضاً أن ُيمكِّن النظام من تثبيت ضوابط 
اجتماعية واقتصادية أكرث قسوة، حسبما يرى روبرت فاريل.

وتلك الضوابط قد تؤدي بمرور الوقت إىل رد فعٍل عكيس، لكنَّ الثورة 
املضادة ليست أكيدة بأي حاٍل من األحوال.

ضون على الحرب وال يريدون دفع  حلفاء أمريكا يحرِّ
ثمنها

تفتقر الواليات املتحدة إىل الدعم الدويل الواسع لحملتها لتغيري 
النظام، وحتى الحلفاء مثل السعودية وإرسائيل سيكونون مرتّددين يف 

مواجهة التكاليف طويلة األمد التي ستخلقها الحرب.
ولن تدعم روسيا أو الصني الحرب مطلقاً، وستتدخل كلتاهما عىل 

األرجح بطرٍق تهدف لتخفيف الضغط عن طهران.
وسريّد األوروبيون برفٍض عام قوي، سُيجرب يف النهاية الزعماء 

املتعاطفني مع الحملة يف فرنسا واململكة املتحدة للنأي بأنفسهم عن 
واشنطن.

وسيزيد التعاطف الدويل مع إيران بمرور الوقت، وهي الحقيقة التي 
يدركها قادة إيران بكل تأكيد. وإذا لم تتعرَّض الجمهورية اإليرانية 

ا اإلقرار  لالنهيار، فسيتعني عىل الواليات املتحدة يف نهاية املطاف إمَّ
بالهزيمة أو فتح الباب أمام التصعيد الخطري.

وقد ينجح تغيري النظام، لكن ال توجد أسباب وجيهة لالعتقاد أنَّ 
فرص تحقُّق هذا كبرية، حسبما يرى روبرت فاريل، األستاذ الزائر بكلية 

الحرب التابعة للجيش األمريكي.
ستُكبِّد أي حرٍب إيراَن تكاليف باهظة، لكنَّها أيضاً ستفرض عىل 

الواليات املتحدة االلتزام تجاه إيران يف حالة إزالة النظام، مثل ما 
حدث مع العراق.
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    HOT SPOT  نقطة ساخنة

by Robert Farley

First, any attack against Iran will likely trigger a na-
tionalist backlash, making the public more supportive 
of the regime in the short term. An attack would also 
enable the regime to install more draconian social 
and economic controls. These controls might generate 
backlash over time, but counterrevolution is by no 
means certain.
The Trump administration appears ready to decertify 
Iranian compliance with the the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), despite a lack of evidence 
of Iranian violations. For critics of the JCPOA, this 
represents a move in the right direction; the goal of 
U.S. policy should be the end of the Islamic Republic 
and the overthrow of the existing regime in Tehran. As 
long as this regime exists, no matter how constrained it 
is by bilateral and multilateral agreements, it will seek 
to undermine the stability of the established order 
in the Middle East through overt and covert military 
means. This position is held in the United States by 
figures such as Mark Dubowitz of the Foundation for 
Defense of Democracies and by policymakers such as 
Sen. Tom Cotton. The desire for regime change 

is also shared by some in the Middle East, including 
significant elements of the Israeli and Saudi national 
security states.

To be fair, few of these voices have 
called for a military campaign to 
overthrow the Islamic Republic, 
and generally for good reason; 

there is little prospect for 
success and little appetite 
for paying the costs 
necessary to succeed. 

Still, it’s worth evaluating 
what a war for regime change 

might look like. The decision 
of the Bush administration 
to commit itself to regime 
change in Iraq 

undoubtedly helped lead to the war, 
even if war was not initially the intention. 
If the Trump administration similarly 
commits itself to regime change, then war may 
come sooner or later.
Invasion?
Invading Iran and dictating terms to an occupied Tehran 
would be one way to achieve regime change. However, 
the United States would struggle to directly overthrow 
the Islamic Republic regime through force of arms. The 
United States lacks regional bases necessary to build 
up the forces that would be required to invade Iran, de-
stroy its armed forces, displace the revolutionary regime 
in Tehran, and then control the country on behalf of a 
new, more amenable government. Conceivably, the U.S. 
military could deploy in Iraq, but this would likely re-

quire another war of regime change against 
the current Baghdad 
government. Alter-

natively, the U.S. could 
ameliorate some of the 

basing requirements by undertaking 
an amphibious forced entry into Iran. This would make 
U.S. forces particularly vulnerable to Tehran’s arsenal 
of ballistic missiles, however, likely incurring very heavy 
casualties. Moreover, it would not resolve the problem 
of occupying the country post-conflict.
Strangulation
 One of the core critiques of the JCPOA from regime 
change advocates is the argument that the sanctions 
regime installed by the United States could have, 
eventually, induced the collapse of the Islamic Republic. 
Consequently, any military campaign of regime change 
would likely concentrate on undercutting the economic 
stability of Iran, in the hopes of creating popular discon-
tent and a counterrevolution. Instead of an invasion, 
the United States would probably try to induce regime 
collapse through a policy of military and economic 
strangulation, led by airstrikes, sea-launched cruise 
missile strikes and the vigorous employment of special 
operations forces.
To read the rest of the article go to: https://nationalin-
terest.org

Nationalinterest : The Question You Want 
to Ask: Can America Really Invade Iran?
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Eve حواء

* من هي أماني عميس وما هو تحصليها العلمي ؟ 
- أنا أماني عميس من أبناء الجالية العربية أنتمي 

ألصول فلسطينية ولكنني ولدت هنا يف ديرتويت ، وتلقيت 
تعليمي هنا وحصلت عىل شهادة البكلوريوس يف مجال 
إدارة األعمال لكنني لم أعمل يف إدارة االعمال بل فضلت 

العمل مع األرسة يف مجال صناعة الكازولني ، ومنذ سنة 
أعمل كوسيطة عقارية يف رشكة ) سكنجر ( . 

* كيف ترين هذا القطاع وهل ثمة ما يربط بينه وبني 
تلقيته من تعليم يف مجال إدارة االعمال ؟ 

- إخرتت ُ هذا القطاع ألن نظام العمل فيه ينطوي عىل 
مرونة فيما يتعلق بتنسيق املواعيد واإللتزامات الزمنية 

بني الرشكة والزبائن االمر الذي ُيتيح يل فرصة لتنظيم 
وقتي الشخيص بني إلتزاماتي االرسية واالجتماعية 

وبني أوقات عميل الرسمي يف الرشكة ، فأنا أم لثالثة أوالد 
وأحاول أن أوفق بني هذه املهمات ، وأخرتت ُ هذا القطاع 

أيضا ً ألتمكن من مساعدة الناس يف إختيار األفضل 
واألنسب لهم ، والنقطة األخرية التي دعتني إلختيار 

العمل يف هذا الحقل ألنه يشكل مصدرا ً جيدا ً للدخل . 
*كيف تقيمني حركة السوق وعمليات العرض والطلب 

للعقارات ؟
- أستطيع القول بأنني متفاجئة من نشاط السوق 

وإضطراد حركته ونشاطه ويمكن القول أن سوق العقارات 

اآلن يف افضل حاالته منذ حدوث االزمة املالية قبل أكرث 
من عقد من الزمن ، وهذا ينطبق عىل العقارات السكنية 

والتجارية . وذلك املؤرش يفند ما يطرح أحيانا بأن أسعار 
املنازل ذاهبة اىل االنخفاض . فالعقار حينما يعرض للبيع 

اآلن ال ينتظر أكرث من أسبوع حتى يتهافت عليه الكثري 
من الزبائن . 

* ما هي املناطق األكرث نشاطا ً يف عمليات البيع والرشاء ؟
- يمكن القول أن مدينة ) ملفن ديل ( تشهد تصاعدا ً 

كبريا ً يف عمليات إقبال الزبائن عليها لذا نشهد عمليات 
بيع ورشاء كثرية ، كما توجد مدن تشهد نشاطا ً جيدا ً يف 

العرض والطلب والبيع والرشاء مثل ديربورن ، ديربورن 
هايتس ، كانتون ، نورثفيل ، ليفونيا. 

* إذا كان واقع السوق هكذا ! ملاذا يشاع بني الفرتة 
واألخرى أنباء تفيد بأن السوق سيشهد قريبا ً تباطؤاً أو 

ركودا ً أو ربما إنكماشا ً ؟ 
- نسمع بني الفينة واألخرى من الناس أسئلة من هذا 

النوع بسبب ما ينتابهم من قلق حول إتخاذ القرار 
االنسب لهم ، ولكن يف حقيقة االمر أن سوق العقارات 
عادة ما يمر بدورة زمنية ترتاوح بني 10 سنوات يكون 

فيها السوق نشاطا ً وطبيعيا ً ، ولكن حني تنتهي الدورة 
الزمنية يحدث نوع من التباطؤ املؤقت ال يرقى أن يتحول 

اىل إنكماش كما حصل يف االزمة املالية الكبرية إبان العام 
 . 2008

*  بوصفك ِ وسيطة عقارية ، ما هي العالقة التي تربط 
الوسيط العقاري بالشخص املعني بتأمني القرض 

العقاري ؟ 
- يف واقع االمر نحن نستقبل يف مكاتب رشكتنا زبائن 

يبحثون عن عقارات وبطبيعة الحال هناك قسم منهم 
بحاجة اىل قروض لتمويل صفقة البيع والرشاء التي 

يرمون إبرامها لذا فعالقتنا تكمن يف تأمني العقار املناسب 
للزبون والشخص املناسب املسؤول عن القروض والبحث 

يف السجل املايل للزبون والنقاط التي يمكلها التي قد 

تؤهله لنيل القرض أو ال .ويحاول الجميع يف الرشكة تقديم 
التسهيالت الالزمة للزبائن لتسري معاملة الرشاء أو البيع 

بإنسيابية . 
* ما هي أبرز الحوافز أو االمتيازات التي تقدمونها 

للزبون لتحقيق حالة املنافسة مع الرشكات األخرى ؟ 
- نحاول أال نصطدم مع اي رشكة تعمل يف القطاع ونؤمن 

بأننا جميعا ً نقوم بأدوار تكاملية يف فضاء السوق ، وننظر 
اىل الزبون بأنه جزء من عائلتنا ونسعى دوماً لتحقيق 

هدفه ليشعر بالراحة . 
*  هل واجهتم أي مشكالت مع الزبائن ؟ وهل تتعاملون 

يف قطاع العقارات السكنية أم التجارية أيضا ً ؟
- لم نواجه أي مشكلة مع الزبائن بإستثناء مشكالت 

تتعلق بسجل الزبون املايل الذي أحيانا ً ال يساعده يف 
الحصول عىل القرض ، ولكن بشكل عام لم يحدث أي 

مشكل مع اي زبون . 
*  ما هي أبرز الطموحات التي تسعى اليها ) سكنجر( 

وهي رشكة فتية؟
- مىض عىل تأسيس رشكة ) سكنجر ( أربعة أعوام 

وبالرغم من قرص املدة ولكن الرشكة تحقق نجاحات 
متواصلة وتسري بخطوات جيدة وواثقة ويعمل لدى 

الرشكة اآلن من 40 45- وكيل عقاري وهذه االعداد قابلة 
للزيادة نظرا ً إلزدياد وترية العمل ، وكفريق عمل لرشكة 

)سكنجر( 
نتمنى أن نقدم أفضل الخدمات اىل الزبائن . 

* هل تنصحني من يريد رشاء عقار أن ُيرشع بالرشاء أم 
يؤجل وماهي كلمتك االخرية ؟ 

- أشكر مجلة العربي اليوم وأتمنى لها التطور الدائم وأود 
تطمني أبناء الجالية وتحديدا ً ملن يرغب رشاء منزل أو 

أي عقار بأن ُيرشع بعملية الرشاء الن الوقت مناسب جدا 
ً والظروف مهيأة ، والرشاء أفضل اآلن الن ظروف السوق 

معروفة ومن الصعوبة بمكان رهن عملية الرشاء مع ظروف 
غري معروفة وضبابية . 

الوسيطة العقارية أماني عويس للعربي االمريكي اليوم : 

نسعى لتأمين حاجات الزبائن العقارية 
بأنسب الشروط

حاورتها إستبرق العزاوي / تصوير : قاسم ماضي

تعج خارطة السوق العقارية بالكثري من أبناء جاليتنا العربية الذين حققوا حضورا ً يف 
رشكات عقارية مختلفة ولها تاريخ يف مجال تجارة العقارات التجارية والسكنية ويمكن 

القول أن أي من الرشكات املعروفة والرائدة ال تخلو من وجود أبناء الجالية يف مواقع 
وظيفية متنوعة ، واآلن تُضاف اىل السوق رشكة جديدة إسمها ) سكنجر ( حققت يف زمن 

قيايس العديد من النجاحات ، وضيفتنا لهذا العدد واحدة من وكالء الرشكة املتميزات يف 
قطاع الوساطة العقارية هي أماني عويس ، العربي االمريكي اليوم إلتقها وكان معها 

هذا الحوار : - 

Brittany L. Stalsburg

More than 73 million women participate in the 
U.S. workforce, making up more than half of 
the country’s working population.  Women are 
increasingly their family’s breadwinner—more 
than 40% of working mothers are the sole or 
primary income earner in their household, a 
number that reflects both the rise in single 
motherhood as well as the fact that some wom-
en are out-earning their partners, despite the 
gender pay gap. 
And gone are the days when control of the 
family’s finances fell primarily to men. As more 
women enter the workforce and bring home the 
family’s income, they are also taking on more re-
sponsibilities related to financial management—
responsibilities that historically were considered 
in the “male” realm. Data from a national survey 
of American adults*  conducted by my firm, 
Whitman Insight Strategies, indicates that wom-

en are just as likely as men to be responsible for 
a variety of financial responsibilities, including:
• Making monthly payments for utilities, phone, 
etc. (78% of men, 83% of women)
• Paying credit card bills (74% of men, 81% of 
women)
• General financial planning/budgeting 
(68% of men, 65% of women)
• Making mortgage or rent 
payments (59% of men, 59% 
of women)
The sample in this study 
included only women 
and men in “part-
nered” households, 
meaning people who 
are married, in a 
domestic partnership, 
or living with a signifi-
cant other. We might 
infer from this data 

that men and women have achieved some sort 
of equality in their relationships, in that they are 
equally responsible for financial management in 
their households.
But while women and men may have achieved 
parity when it comes to financial obligations, 

with other household tasks, women 
shoulder much more responsibility 

than men. Women are much 
more likely than men to be 

responsible for buying gro-
ceries, cooking and pre-

paring meals, household 
cleaning, and planning 
social activities:
•Buying groceries: 
(65% of men, 90% of 
women)
• Cooking/preparing 

meals: (48% of men, 
85% of women)

• Household cleaning (48% of men, 88% of 
women)
• Planning social activities (26% of men, 57% of 
women)
Women are also performing more of the caregiv-
ing work—55% of partnered women say they are 
responsible for caring for loved ones, including 
children and elderly relatives, while only 39% of 
partnered men say the same.
But perhaps younger generations are creating 
more egalitarian households where women and 
men share in domestic labor? Wrong. Gender 
roles are remarkably similar across generations. 
The data from this survey shows that women 
of every generation—from Millennials to Baby 
Boomers—are much more likely than men to 
be responsible for the cooking, cleaning, social 
calendar keeping, and caregiving. 

To read the rest of the article go to: 
www.huffpost.com

Huffpost :Women Are Working More Than Ever—Inside The Home And Out
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ماليني األهل أحسوا ويحسون باإلحراج حني يجدون 
طفلهم يرفض رد التحية عىل الجارة التي تسأله عن 
صحته، أو حني يتجمد إن طرح عليه أحدهم سؤاالً.

الدكتورة فؤادة هدية أستاذة طب نفس األطفال بجامعة 
عني شمس مجموعة من النصائح للوالدين لحل مشكلة 

خجل طفلهما.

- ال تكرثا يف ما تتوقعانه من طفلكما، فإذا لم يكن راغباً 1 
-مثالً- يف الذهاب إىل عيد ميالد صديق فال داعي 

إلجباره؛ حتى ال يزيد من خوفه.

- تقبال خجله؛ فبعض األطفال منفتحون عىل الناس، 2 
وبعضهم اآلخر حذرون، وفئة ثالثة ترتاوح بني األوىل 

والثانية.. فال تجعلوه يفهم أنه يعاني من مشكلة ما.

- ال تبخال عليه بكلمة مديح عندما يعلق بكالم ما عىل 3 
حديث.

-  دعوه يراكما تتفاعالن مع الناس يف مواقف 4 
اجتماعية.

- ال تشعراه أن اللوم بانتظاره إذا إخطأ.5 

- أجيبا عن األسئلة التي ال يعرف بماذا يجيب عليها.6 

- شاركاه الحديث، مثالً: ما رأيك بإعداد بيتزا للعشاء 7 
الليلة؟ أخرب عمتك عما شاهدته أمس يف حديقة 

األسماك.

- ال تذاله فهذا يفقده الثقة يف املواقف االجتماعية.8 

- ال تتوسال إليه حتى يجيب عن أسئلة الناس، حتى ال 9 
يرص عىل رفض اإلجابة.

- ال تعتذرا لألهل واألصدقاء عرب القول بأن طفلكما 10 
خجول؛ حتى ال يتحول املوضوع إىل أمر أشبه 

بنبوءة تتحقق.

 10
نصائح 
تساعد 

الطفل على 
التلغلب 

على خجله

قد تتساءل األمهات كيف يتعلم 
الطفل الكالم وما هي املراحل 
العمرية، التي يمر بها وما هو 

مخزون كل مرحلة؟ من الخطأ الكبري 
هو مقارنة الطفل بغريه، فالقدرات 

الكالمية،
تختلف من طفل آلخر كما القدرات 

الذهنية والفيزيائية. ولكن هنالك 
خط يتبعه االخصائيون ملعرفة نمو 
الطفل السليم. وعىل األم أن تتذكر 
دائماً أن الكالم وفهم اآلخر ومعرفة 
ما يجب قوله، باإلضافة إىل كيفية 

التعبري من املهارات املهمة، فهي 
تساعد الطفل عىل تكوين صداقات 

وعىل التعلم وكذلك االستمتاع بوقته 
وحياته.

1 - المواليد:
املواليد يتواصلون معنا منذ الوالدة. 

بكاؤهم يخربنا بجوعهم او عدم 
راحتهم. انهم يبتسمون وينظرون 

لنا عندما نتحدث إليهم. كلما 
تحدثنا معهم، يبدؤون بفهم الكلمات 

البسيطة التي نقولها. املواليد 
يحبون جداً اللعب باألصوات، لذا 
تجدينهم اغلب األوقات يصدرون 

أصوات املناغاة أو الرببرة.
تذكري أن أول كلمة ستظهر ما 

بني عمر 12 – 18 شهراً. قد ال تكون 
واضحة؛ ولكن كلما سمعناها كلما 

اعتدنا عليها وأصبحت مفهومة لنا.

2 - عمر 2 – 3 سنوات:
كلما كرب الطفل كلما زاد عدد 

الكلمات التي يفهمها ويقولها. 
وتذكري أن فهم الطفل للكلمات يأتي 

أوال تليه مرحلة قولها. بعد مرحلة 
الكلمة األوىل يبدأ الطفل بخزن ما 

يقارب 100 كلمة ليستخدم واحدة يف 
كل مرة خالل هذه املرحلة العمرية. 

أنهم يستمعون لألم ويتعلمون كيفية 
وصل الكلمات مع بعضها ليبدؤوا 

بوضع كلمتان يف جملة قصرية، تليها 
تكوين جمل أطول.

عندما يصل الطفل لعمر 3 سنوات 
قد يكون لديه القدرة أيضاً عىل فهم 

كلمات مثل )فوق، تحت، قريب( 
وكذلك فهم األسئلة مثل )أين 

وماذا(.

3- عمر 4 سنوات:

يف هذه العمر يبدأ الطفل باستخدام 
جمل أطول. سيتعلم الكثري من 

الكلمات الجديدة ويتمكن من 
املحادثة والحوار. سيبدأ أيضاً 

بطرح الكثري من األسئلة ويستمتع 
باالستماع ملا يقوله اآلخرون. مع 
هذه يبقى هنالك بعض األحرف 

واألصوات، التي يصعب عليه نطقها 
فال داعي للقلق فأغلب األمهات 

يستطعن فهم لغة أطفالهم كذلك 
أغلب الكبار سيتمكنون من فهمهم.

مراحل تعلم الطفل 
الكالم خالل بداية حياته

كشفت دراسة جديدة أن النساء الحوامل، اللواتي يتناولن املكرسات، أقرب إلنجاب أطفال 
أذكياء، ووجد باحثو معهد برشلونة للصحة العاملية ارتفاعا واضحا يف معدل االنتباه وقوة 

الذاكرة والقدرة اإلدراكية عند األطفال، الذين تناولت أمهاتهم املكرسات خالل األشهر الثالثة 
األوىل من الحمل.

ودرس فريق البحث الوجبات الغذائية لـ 2200 امرأة حامل، وكذلك تطور الدماغ عند أطفالهن 
لدى بلوغهم 18 شهرا و5 و8 سنوات من عمرهم.

وقالت فلورنس جيجناك، املعدة الرئيسية للدراسة: »هذه هي أول دراسة من نوعها تستكشف 
الفوائد املحتملة لتناول املكرسات أثناء الحمل، عىل نمو الطفل العصبي عىل املدى البعيد. 

يخضع الدماغ لسلسلة من العمليات املعقدة أثناء الحمل، وهذا يعني أن غذاء األم الحامل عامل 
حاسم يف نمو دماغ الجنني، ويمكن أن تكون له آثار بعيدة املدى«.

واستطردت موضحة: »شملت الدراسة مدى استهالك مكرسات الجوز واللوز والفول السوداني 
وجوز الصنوبر والبندق، نعتقد أن اآلثار املفيدة تعود إىل حقيقة أن املكرسات تحوي مستويات 
عالية من حمض الفوليك، وعىل وجه الخصوص، األحماض الدهنية األساسية، مثل أوميجا 3. 

وتميل هذه املكونات إىل الرتاكم يف األنسجة العصبية، وخاصة يف املناطق األمامية من الدماغ، 
والتي تؤثر عىل الذاكرة والوظائف التنفيذية«.

ولوحظت الفوائد املوصوفة يف الدراسة لدى مجموعة من األمهات، اللواتي أبلغن عن أعىل 
استهالك للمكرسات، بمعدل أسبوعي بلغ أقل من 30 جراما.

ما هو الطعام الذي تأكلينه خالل فترة الحمل 
ويزيد من ذكاء طفلك؟

by Hansa D. Bhargava, MD
Creating an environment where your kids can make healthy nutri-
tional choices is one of the most important steps you can take to 
ensure the health of your child.
By fostering a supportive environment, you and your family can 
develop a positive relationship with healthy food. You can lead 
them by your example.
Here are 10 tips for getting children to eat healthy food and 
form wise nutritional habits, offered by Melinda So-
thern, PhD, co-author of Trim Kids and director of 
the childhood obesity prevention laboratory at 
Louisiana State University.
Avoid placing restrictions on food.
Restricting food increases the risk your 
child may develop eating disorders such 
as anorexia or bulimia later in life. It can 
also have a negative effect on growth and 
development. Instead of banning foods, 
talk about all the healthy, nutritional op-
tions there are -- encouraging your family 
to chose fruits, vegetables, whole grains, 
lean meats, and low-fat dairy, while avoiding 
heavily processed, low-quality junk foods.
Keep healthy food at hand.
Children will eat what’s available. Keep fruit in a 
bowl on the counter, not buried in the crisper section 
of your fridge. Remember, your child can only choose foods 
that you stock in the house. And have an apple for your own snack. 
“Your actions scream louder than anything you will ever tell them,” 
says Sothern.
Don’t label foods as “good” or “bad.”
Instead, tie foods to the things your child cares about, such as 
sports or doing well in school. Let your child know that lean protein 

such as turkey and calcium in dairy products give them strength for 
sports. The antioxidants in fruits and vegetables add luster to skin 
and hair. And eating a healthy breakfast can help them keep focus 
in class.
Praise healthy choices.
Give your children a proud smile and praise when they choose 
healthy foods such as fruits, vegetables, whole grains, or low-fat 

dairy.
Don’t nag about unhealthy choices.

When children choose fatty, fried, unhealthy foods, 
redirect them by suggesting a healthier option.

Instead of regular potato chips and dip, offer 
baked tortilla chips and salsa.

If your child wants candy, try dipping fresh 
strawberries in a little chocolate sauce. Too 
busy? Keep naturally sweet dried fruit at 
home for quick snacks.
Instead of buying French fries, try roasting 
cut up potatoes in the oven (tossed in just 
a bit of oil).

Never use food as a reward.
This could create weight problems in later life. 

Instead, reward your children with something 
physical and fun -- perhaps a trip to the park or a 

quick game of catch.
Sit down to family dinners at night.

If this isn’t a tradition in your home, make it one. Research 
shows that children who eat dinners at the table with their parents 
have better nutrition and are less likely to get in serious trouble as 
teenagers. Start with one night a week, and then work up to three 
or four, to gradually build the habit.

To read the rest of the article go to: //fit.webmd.com

10 Ways to Get Kids to Eat Healthy Food
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Belle of the ball: Dior brings bespoke 
nature of couture to its timepieces
A multi-drawer leather coffret slides open to reveal a world of possibilities. A bezel set 
with brilliant or baguette diamonds? A case in gold or steel? A dial in coloured lacquer, 
mother-of-pearl, opal, veined turquoise or malachite? The choice is yours.
Dior has launched a “created-to-measure” service for its Grand Bal timepiece, bringing 
the customised, one-off appeal of haute couture clothing to its watchmaking offering. 
The new service allows customers to build a personalised Dior Grand Bal watch from 
scratch.
Christian Dior was a big fan of the lavish costume balls of post-war Paris, relishing the 
opportunities they provided for role play and drawing inspiration from the creativity 
on show during these grand occasions. At the Kings and Queens ball in Paris in 1949, 
Dior arrived dressed as the king of the jungle; at the Artists ball hosted by the Noailles 
in 1956, the designer came as French writer Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly.
To read the rest of the article go to: www.thenational.ae
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Fashion Jewelry موضة مجوهرات

من املثري للدهشة أن األزياء املحتشمة لم تعد مجرد 
انعكاس لهويتنا الدينية والثقافية، بل تحَوّلت 

إىل موضة عاملية تبنَّاها الكثري من املصممني ودور 
األزياء.

أزياء محتشمة تكتسح األسواق العاملية
بحسب صحيفة The Independent الربيطانية، 
بدأت األزياء املحتشمة باكتساح األسواق العاملية 

بشكل ملحوظ.
فقد أصبحت موضة رائجة، لدرجة أن نسبة البحث 

عن مصطلح »modest fashion« أي »األزياء 
املحتشمة« عىل جوجل أصبحت قريبة من 149 

مليون نتيجة، وهو رقم كبري نسبياً مقارنة باألعوام 
املاضية.

يف حني ذكر موقع Pinterest UK أن عمليات البحث 
عن هذا املصطلح ازدادت بنسبة %500 منذ بداية 

العام الجاري 2019.
كما أن قيمة سوق املالبس املحتشمة العاملية تبلغ 

بالفعل مليارات الدوالرات، ومن املتوقع أن يرتفع 
هذا الرقم.

ويتنبأ مؤرش االقتصاد اإلسالمي العاملي أنه بحلول 
عام 2020 قد تبلغ قيمة هذه السوق أكرث من 293 

مليار دوالر أمريكي.
اليوم، أصبحت األزياء املحتشمة 

موجودة يف كل مكان، بداية من 
مقاطع الفيديو عىل يوتيوب 

مروراً بتشكيالت متاجر 
األزياء، ووصوالً إىل عروض 

أزياء أشهر املصممني.
ما هي »األزياء 

املحتشمة«؟
يمكن تفسري مصطلح »األزياء 

املحتشمة« بعدد 
من التفسريات 

املختلفة، لكنه 

عادًة ما ُيستخدم لوصف املالبس التي تخفي شكل 
الجسم بدالً من إبرازه.

ويمكن أن تشمل هذه املالبس الحجاب والربقع، 
باإلضافة إىل القمصان والرساويل والسرتات 

والفساتني ذات القصات الفضفاضة واملحتشمة.
ويف حني أنه قد يكون قرار ارتداء هذا النوع من 

املالبس ألسباب دينية أو ثقافية، إال أنها يمكن 
ارتداؤها أيضاً للحصول عىل مظهر جمايل أكرث 

احتشاماً.
أدت الحاجة إىل املزيد من خيارات املالبس األنيقة 

واملحتشمة إىل تنامي هذه السوق 
من مالبس تقليدية إىل أحدث صيحات املوضة

أدت الحاجة إىل املزيد من خيارات املالبس األنيقة 
والعرصية املحتشمة، خاصًة يف حالة الشابات 

املتدينات، إىل تنامي سوق األزياء املحتشمة.
عدد كبري من مصممي األزياء ونجوم مواقع التواصل 

االجتماعي املسلمني عملوا بجد لسِدّ الفجوة 
التي رصدوها يف األسواق، والتي ال تراعي النساء 

املحتشمات يف أزيائها.
فبدأ هؤالء بإنشاء متاجر تواكب املوضة وتناسب 

املحتشمات يف الوقت نفسه، باإلضافة إىل استخدام 
منصاتهم عىل اإلنرتنت للتأثري عىل الرأي العام.

وفعالً حقق هؤالء نجاحاً غري متوقع.
فأصبح اإلنستغرام مثالً عامراً بحسابات املؤثرين 
املهتمني باألزياء املحتشمة، بما يف ذلك ماريا عليا 

وحبيبة دا سيلفا وديان بيالنجي.
كما حصلت ديان بيالنجي عىل لقب »محرك القوة 
يف مجال املوضة اإلسالمية العاملية« من قبل موقع 

.Business of Fashion
إذ إنها ناشطة قوية يف مجال األزياء املحتشمة، 
وتقيم عروض أزياء يف بريطانيا وفرنسا وأملانيا 
وهولندا وأسرتاليا ودبي ومرص والكويت واألردن.

 Wardah وهي أيضاً سفرية للعالمة التجارية
Beauty ملستحضات التجميل، ونرشت كتابها 

الخاص بعنوان Hijab Street Style عام 2012، وهي 
تشكيلة من صور ألزياء تقليدية ترتديها نساء 

مسلمات ألهمن بيالنجي.
ساعد هؤالء املؤثرون عىل جعل األزياء 

املحتشمة موضًة عامليًة، بعدما كانت 
الخيارات املتاحة يف هذا املجال إما قديمة 

الطراز وإما مملة.
ماركات عاملية تتبنى األزياء املحتشمة 

والعارضات املحجبات
بالنظر إىل أنها صناعة تزداد شعبية، وتحاول 

يف الوقت نفسه كرس القوالب النمطية، 
فمن الواضح أن هناك مكاسب 

مالية ال بد أن صناعة 
األزياء املحتشمة 

تحققها.
عىل مِرّ السنوات، 

استجابت أشهر 

العالمات التجارية يف مجال املوضة لطلبات العمالء، 
من خالل إطالق خطوط األزياء املحتشمة الخاصة 
بها، وبذل الجهود لتجعل حمالتها التسويقية أكرث 

شموالً.
ففي العام 2014، سَوّقت العالمة التجارية األمريكية 

الشهرية DKNY مجموعة رمضانية من أزياء 
املحجبات للراغبات يف ارتداء مالبس وفساتني 

محتشمة.
يف حني قدمت العالمة التجارية السويدية الشهرية 

H&M أول عارضة أزياء ترتدي الحجاب، ماريا 
إدرييس، يف العام 2015.

ويف السنوات األخرية، أظهرت عارضات أزياء يعتنقن 
اإلسالم، مثل األمريكية حليمة عدن، البالغة من 

العمر 20 عاماً، للعالم، أن النساء املحجبات يمكن 
أن يكَنّ أنيقات.

ويف العام 2016، أصبحت حليمة أول متسابقة 
ترتدي الحجاب يف مسابقة ملكة جمال مينيسوتا، 

ومنذ ذلك الحني ظهرت عدة مرات يف أسابيع املوضة.
كذلك أصبحت حليمة أول عارضة أزياء محجبة 

تظهر عىل غالف مجلة British Vogue الربيطانية 
عام 2018، عىل مدار تاريخ املجلة الذي يبلغ 102 

عام.
وأصبح هناك كذلك أسبوع للموضة خاص باألزياء 

املحتشمة.
ففي العام 2017، استضافت العاصمة الربيطانية 

لندن أول حدث لألزياء املحتشمة عىل اإلطالق، 
حيث ُعرِضت مجموعة متنوعة من األزياء املحتشمة 

العرصية والفاخرة لعدد من العالمات التجارية، 
وأثبت الحدث أنه يمكن لجميع النساء االستفادة 
من هذه األزياء، بغِضّ النظر عن الهوية الدينية أو 

الثقافية.
من أين أحصل عىل هذه األزياء؟

بدأت العالمات التجارية السائدة ومصممو األزياء 
عىل حد سواء يف تلبية احتياجات سوق األزياء 

املحتشمة.
ففي العام 2018، طرحت عالمة H&M تشكيلًة كاملة 

 LTD من األزياء املحتشمة، وأطلقت عليها اسم
Collection، يف محاولة لجذب املستهلك العاملي.

ويف اآلونة األخرية، طرح املتجر اإللكرتوني الربيطاني 
ASOS تشكيلته الخاصة من األزياء املحتشمة، إذ 

عرض منتجات من عالمة تجارية جديدة تُدعى 
Verona Collection، التي تبيع منتجاتها أيضاً يف 

متاجر Macy’s بالواليات املتحدة.
وأصبحت أشا محمد، وهي مدونة يف مجايل الصحة 

النفسية والجمال، عارضة أزياء لهذه العالمة 
التجارية، إذ ترتدي جميع منتجاتها، سواء من 

الحجاب أو الفساتني الطويلة أو القمصان الواسعة.
وتشمل العالمات التجارية األخرى التي توفر 

تشكيالت من األزياء املحتشمة كالً من Nike و 
.The Modist واملتجر اإللكرتوني American Eagle

كيف استطاعت 
األزياء 

المحتشمة 
اكتساح دور 

األزياء والتحول 
إلى موضة 

عالمية؟

األخضر النعناعي سيد 
األلوان المريحة

يرتبع األخض النعناعي “Mint green” عىل عرش ألوان املوضة 
النسائية يف ربيع-صيف 2019 ليمنح املرأة إطاللة رومانسية 

حاملة تنطق بالرقة واألنوثة.
وأوضحت خبرية املوضة األملانية ريتيش كاركوفسكي أن 

األخض النعناعي يندرج ضمن ألوان الباستيل الناعمة، 
التي تشيع أجواء ربيعية مبهجة، مشرية إىل أن هذا اللون 

الرقيق يزين هذا املوسم الفساتني والتنانري والرساويل والقطع 
الفوقية، وكذلك األحذية والحقائب.

وأضافت كاركوفسكي أن األخض النعناعي يتناغم مع 
درجات الباستيل األخرى، كالوردي واألصفر الناعمني. 

وإلطاللة أكرث جرأة وجاذبية يمكن ارتداء األخض 
النعناعي من قمة الرأس إىل أخمص القدمني.

وأوضحت خبرية املوضة األملانية كالوديا شولتس أن 
األخض النعناعي يتمتع بطابع رومانيس حالم، ويزين 

هذا املوسم الصنادل املسطحة والصنادل ذات الكعب 
العايل.

وأضافت شولتس أنه يمكن تنسيق الصندل املزدان 
باألخض النعناعي وذي الكعب العايل مع فستان صيفي يزدان بنقوش الزهور الحاملة للحصول 

عىل إطاللة أنيقة.

عارضة بالبوركيني على 
غالف مجلة أميركية

عدن: ينبغي أن تجد الفتيات الالتي يرتدين الحجاب نساء 
يتطلعن إليهن يف جميع املجاالت

واشنطن - أصبحت حليمة عدن، عارضة األزياء األمريكية 
من أصول صومالية، أول مسلمة تظهر يف مجلة “سبورتس 

اليسرتيتد” مرتدية ثوب السباحة اإلسالمي )البوركيني(.
وظهرت صورة عدن يف إصدار املجلة السنوي 

الخاص بثياب البحر.
وقالت العارضة األمريكية لهيئة اإلذاعة 

الربيطانية “بي.بي.يس” إنه “ينبغي أن تجد 
الفتيات الالتي يرتدين الحجاب نساء يتطلعن 

إليهن يف جميع املجاالت”.
وقالت صحيفة “غارديان” الربيطانية إن “صور 

العارضة عدن ظهرت عىل املجلة يف عددها لـ8 مايو 
الجاري، مرتدية مالبس السباحة املزركشة، التي تغطي كافة أنحاء جسمها”.

ونشأت عدن يف مخيم لالجئني يف كينيا، ثم انتقلت إىل الواليات املتحدة وهي يف السابعة من 
عمرها وارتدت الحجاب بعد فرتة وجيزة.
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YOUR  HOME بيتك

تردد كثريون يف اختيار األثاث الجلدي ملنازلهم، معتقدين أن 
طابعه العميل مناسب للمكاتب حرصًا، فيغفلون عن خصائص 

هذه الخامة الفخمة، املصمم عدنان غازي الحربي، يطلعنا عىل 
كيفّية توظيف قطع األثاث الجلدّية يف الديكور الداخيل.

قطع األثاث الجلدّية صلبة وطويلة العمر ودافئة، تيش بذوق 
رفيع عند حسن اختيارها وتوظيفها بصورة مدروسة يف املكان 

املختار لتحّل فيه، وبالتناغم مع املكونات األخرى املعّدة 
من خامات مختلفة. كما تربز يف الـ«ديكورات« الكالسيكية 

والـ«مودرن« واملعارصة، وترّوج باللون األبيض خصوصًا، كما 
البني واألحمر واألسود...

قواعد هاّمة عند تنيس ألثاث الجلدي يف املكان، يجب تحقيق:
1 - التوازن: من الضوري تنظيم كل قطعة أثاث، كي تتناسب 

يف مقاسها ومساحة الحجرة، كما حجم املفروشات األخرى.
2 - التباين: مما ال شك فيه أن اعتماد التنويع يف الشكل 

واللون والحجم ونوع الجلد يف الفرش يجذب النظر، علًما بأن 
قطع األثاث متفاوتة االرتفاع ممتعة للعني.

أنواعه
الجلود الطبيعية باهظة الثمن: تعّمر طوياًل، وتمتاز 

بطلتها الفخمة وبملمسها.
الجلود املعالجة باألصباغ: أي امللونة، بحيث تكون طبقة 

الجلد فيها سميكة.
الجلود شبه املعالجة باألصباغ: هي األكرث شيوًعا، نظرًا إىل 

تكلفتها املقبولة.

1- الجلد والخشب
يلفت حضور األثاث الجلدي حينما يقرتن بديكور خشبي، 

فيضفي طابًعا كالسيكيًّا راقًيا. ويف هذا اإلطار، تربز املقاعد 
واألرائك املكسوة بالجلد الناعم الخالص املوزعة مع أخرى 

مشغولة من الجلد ومؤطرة بالخشب، أو محملة بقوائم 
خشبية، ومتبوعة بطاولة خشبية.

2- الجلد والصوف
إن تنسيق األثاث الجلدي مع سجادة مشغولة من الصوف، 

يشيع نكهة دافئة يف املكان، وخصوصًا يف غرفة املعيشة، 
التي يجب أن تطّل بصورة مريحة وبسيطة. لتاليف الوقوع يف 

فّخ الديكور الروتيني، ُينصح بإضافة مقاعد جلدية بلونني 
متقاربني، مع اختيار سجادة بلون متباين مع األخريين.

في غرف المنزل...
1 - يف غرفة الطعام: تتداخل الكرايس الجلدية يف غرفة 

الطعام وسطح الطاولة الزجاجي وخامة الخشب الظاهرة 
غالًبا يف هذا املكان، وفق الصورة املعارصة، ليبدو األخري مكسوًّا 

بالفخامة والعرصية.
2 - يف غرفة النوم: تناسب خامة الجلد غرفة النوم، خصوصًا 

حني تدخل يف تصميم الرسير ومنضدة الترسيح واملنضدة 
الجانبية، ما يشيع الدفء.

3 - يف غرفة املكتب: تنسجم خامة الجلد والجو العميل، لذا 
نراها تغلب عىل مكونات املكاتب، وخصوصًا الكرايس فيه، علًما 
بأنه يمكن تنسيق حضور هذه الخامة وفق الطراز الكالسيكي، 

حينما ندمجها بالخشب، أو الطراز الـ«مودرن«، بعد مصاحبة 
الحديد والـ«ستانلس ستيل« لها.

نصائح إلدخال الجلد في ديكور المنزل

نصائح لتجديد غرفة المعيشة 4 
في الصيف

ال شك أن الصيف فصل محب لأللوان، لذلك هو من العوامل التي تشجع البعض عىل 
القيام بتغيري الديكور الخاص بمنازلهم ملزج ألوان مبهجة وخلق روح جديدة للمنزل، 

واليوم سوف نقدم عدة نصائح يمكن االستعانة بها إذا أردت أن تجعل غرفة معيشتك 
مليئة باأللوان.

1- النصيحة األولى:
يجب أن تقوم يف البداية بتحديد لونني أو ثالثة لتمزجها مًعا، واحرص يف اختيارك أن 

تمزج بني األلوان الساخنة والدافئة معا، فمثال األزرق مع الربتقايل، األخض مع الوردي 
وهذا لراحة العني، ومن األفضل أن تجعل الجدران من اللون األبيض حتى ال تتزاحم 

األلوان.

2-  النصيحة الثانية:
ال تضع الكثري من القطع باأللوان الصارخة يكفي قطعة أو اثنتني عىل أن تكون باقي 

القطع من األلوان الهادئة واملحايدة، مع وضع وسائد وإكسسوارات من األلوان املبهجة.

3- النصيحة الثالثة:
يمكنك أيضا اعتماد األقمشة املنقوشة بالزهور سواء عىل اآلرائك أو السجاد، أو حتى 

الستائر، ولكن اخرت أحد هذه االقرتاحات وال تطبقها عليهم جميًعا.

4- النصيحة الرابعة:
وإذا أردت أن تستخدم أكرث من 3 ألوان يف غرفة املعيشة يجب أن تكون حريًصا أو أن 

تتعمد خلق مشهد عشوائي، وهذا يف حد ذاته أحد اتجاهات الديكور املعارص.

Rin Hamburgh
If you’re planning a home makeover project, no matter how 
large or small, things can easily go out of hand price-wise. From 
material and labour to those added extras that personalise 
a space, it is worth going over the costs that are likely to be 
involved before you start.
Here are some ways to plan your budget and tips on how to 
stretch it, so you can have a little bit more of what you fancy.
Draw up a plan
Budgets can be as simple or as complex as you like, but we 
suggest keeping it relatively straightforward unless you’re 
getting some serious renovation or building work done. Start by 
planning for the absolute essentials, the things you don’t have 
a choice but to buy. For example, if you’re thinking of replacing 
wallpaper, you’ll almost certainly need paste, a brush and 
perhaps a wallpapering table. These don’t have to be fancy or 
expensive, but you’ll need to factor them in.
Next, think about the items that you’ll need but can offer some 
flexibility – the wallpaper itself, for example. Explore the range 
available within various price brackets, and compare the costs 
of the brands or types that appeal to you or suit your space. For 
this category, you might want to put two columns into your bud-
get, one with a minimum and the other with a maximum price. 
That way you can weigh 
up where and how 
much you can save.
Then look at labour 
costs and any tools 
you’ll need to buy 
or hire. Get multiple 
quotes to ensure you’re 
getting good value for 
your money. And don’t 
forget to account for de-
livery charges for large 
furniture items.
Finally, add in the nice-
to-have items. These are 
the pieces you’ll include 
if you can afford them – 
a painting, perhaps, or 
a fancy framed mirror 
to hang on your freshly 
wallpapered wall. You 
might also want to 

include a buffer zone, in case anything unexpected comes up, 
especially in larger projects.
Once you have all these factors written down in black and white, 
you’ll find it is much easier to work out what you can and cannot 
realistically afford.
Spend versus save
Of course, there are some items where it just doesn’t pay to go 
for the cheap option. If a piece of furniture will be getting a lot of 
use, you need it to last long. Investing in something that is made 
well will pay off in the long run because you won’t have to keep 
replacing it.
Some items can actually impact our physical health and mental 
well- being, too. A mattress is a good example. Resist settling 
for cheap bedding that will give you a backache or disturb your 
sleep each time your partner turns over. The same goes for a 
sofa, as well as paint. For example, opt for a slightly costlier 
organic, volatile organic compounds (VOC)-free paint option over 
one that may contain harmful chemicals.
Also, while you might be tempted to snare a steal deal, spare a 
thought for your personal likes and dislikes, as these will come 
into play in the long run. If you hate laminate flooring, it might 
be worth investing in solid wood floorboards rather than feeling 
put off each time you enter that room. If you absolutely can’t 

afford something at the moment, 
wait and save up until you can, 
rather than waste money on a 
cheap alternative that will bring 
you no joy.
There are times when it makes 
sense to go with a budget option 
if you’re trying to save money. 
For example, if you’re doing 
up the nursery, it will likely be 
redecorated in a few years, so 
don’t blow the budget on luxury 
items.
Children’s rooms, too, fall under 
this category, especially if you 
have young ones and will have to 
deal with spilt food and crayon 
marks on the wall.
www.budgetdumpster.com

How to plan a home makeover budget
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    APPETITE  لقمة شهية

وصفاته تعود إلى عام 1817 ويدخل فيها سمك األنشوفة

الكاتشاب صلصة آسيوية... 
واألميركيون أدخلوا عليها التحلية

لندن: كمال قدورة
كانت أوىل وصفات الكاتشاب عام 1817 تحتوي عىل سمك األنشوفة، أما الوصفات التي ال تحتوي 

عليها وتعتمد بشكل رئييس عىل الطماطم )البندورة( فقد ظهرت يف كتاب الطبخ األمريكي ربات بيوت 
فرجينيا - The Virginia Housewife الذي ألفته ماري راندولف ابنة عم توماس جيفرسون عام 

.1824
وحول تاريخ الكاتشاب، يقال إن الطهاة األمريكيني بدأوا بتحلية الكاتشاب يف القرن التاسع عرش، وإن 

الناس آنذاك كانوا أكرث تقبال لتناول البندورة كجزء من منتج عايل التجهيز تم طهيه وتغذيته بالخل 
والتوابل بدال من البندورة الجاهزة.

وتقول املوسوعة الحرة يف هذا اإلطار، إن بيع صلصة البندورة يف البداية كان يتم يف أمريكا محليا من 
قبل املزارعني. وكان جوناس يركس أول مواطن يبيع ويوزع كاتشاب البندورة عىل املستوى الوطني 
يف زجاجة بحلول عام 1837. بعد ذلك بوقت قصري، أطلقت رشكة هاينز صلصة البندورة عام 1876. 

وتضيف املوسوعة أنه تم اإلعالن عن كاتشب بندورة هاينز عىل أنه: »نعمة مباركة لألم وغريها من 
النساء يف األرسة!«. وهو شعار أراد اإلشارة العملية الطويلة واملرهقة املطلوبة إلنتاج هذا النوع من 

الصلصات يف املنزل. ومع إنتاج الكاتشاب الصناعي والحاجة إىل عمليات حفظ أفضل ارتفعت نسبة 
السكر فيه، مما أدى إىل إنتاج تركيبة حلوة وحامضة حديثة.

ويف العودة إىل األصول، تقول القصة إن الكاتشاب أصال »صلصة آسيوية مصنوعة من السمك 
املخمر. ويقول البعض إنها اخرتعت يف الصني يف القرن السادس وعرفت باسم ke - tsiap. ويقول 
آخرون إنها جاءت من فيتنام، وما زال آخرون يناقشون بداياتها املختلفة يف جزر الهند الغربية«.

ولكن الكاتشاب الحديث قد نشأ كما يبدو يف السنوات األوىل من القرن العرشين وبسبب الجدل 
الدائر حول استخدام املركب الكيميائي امللحي بنزوات الصوديوم كمواد حافظة يف الكاتشاب. إذ 

تحدى هرايف واييل األب الروحي ملؤسسة »إدارة الغذاء والدواء يف الواليات املتحدة األمريكية« سالمة 
البنزوات التي تم حظرها يف قانون الغذاء والدواء النقي لعام 1906. ورداً عىل ذلك اتبع هرني هاينز 

صاحب رشكة هاينز وصفة بديلة قضت عىل الحاجة إىل تلك املادة الحافظة، وخصوصا أن عاملة 
األحياء الدقيقة كاثرين بايتينغ أثبتت يف بداية القرن العرشين أن زيادة محتوى السكر والخل يف 

الكاتشاب يمنع التلف ويلغي الحاجة إىل املواد الحافظة.
ويبدو أن هذا التحول والرغبة يف التخلص من البنزوات أدى إليجاد كاتشاب البندورة الذي يهيمن 

عىل األسواق حاليا. أو بكالم آخر فإن الحاجة إىل مراقبة محتويات األطعمة املصنعة والغرية عىل 
الصحة العامة هي التي أدت إىل والدة هذا املنتج الشهري جدا.

وتقول بلوم يف »الناشيونال جيوغرافيك«، إن هاينز استخدم وصفته األوىل لتحضري الكاتشاب من 
وصفة والدته التي تعتمد عىل حمض الساليسيليك املشتق من لحاء األشجار، وقد انتقل يف وقت 
الحق إىل بنزوات الصوديوم الحافظة والرخيصة، وإن التغيري حصل بعد طرح أسئلة حول سالمة 

املواد الحافظة الجديدة كما ذكرنا.
وتقول املعلومات املتوفرة إن هاينز املولود يف بيرتسبريغ عام 1844 وذو األصول األملانية، كان ذا تربية 

مسيحية لوثرية وكان شعاره يف الحياة »افعل كل ما تستطيع. ال تعش لنفسك«. وقد دخل حربا 
رضوسا مع الصناعيني الكبار الرافضني للتغيري يف أمريكا ألنه قبل تغيري الرتكيبة ونصائح مؤسسة 

إدارة الغذاء والدواء املعروفة. فقد كان هاينز يؤمن بأن نجاح أي عملية ترويج ألي منتج، يشرتط أن 
يكون املنتج نفسه جيدا ويمكن الوثوق بصانعه كما تقول دبرة بلوم. وقد كان أول الصناعيني الكبار 

الذي يسمحون للعامة بزيارة مصانعه والتعرف عىل حجم النظافة فيها واملعاملة الحسنة التي 
يتلقاها العمال. واألكرث من ذلك أن هاينز بعد تغيري محتوى الكاتشاب سخر قدرات رشكته للسعي 

لتكون رائدة يف املنتجات الخالية من املواد الحافظة.
ومن بيع الخضار إىل الجريان كولد يف العارشة من العمر، تمكن هاينز من أن يصبح صناعيا كبريا 

وتصنيع ما ال يقل عن 200 منتج عند بداية القرن العرشين.
أما حول أصل كلمة كاتشاب - ketchup فهناك عدة نظريات متداولة: األوىل تقول إنها جاءت 

من الكانتونية الصينية »keh jap« التي تعني حرفيا »صلصة بندورة - عصري بندورة »والثانية 
تقول إنها جاءت من منطقة فوجيان يف جنوب الصني »kôe - chiap، والثالثة تقول إنها دخلت إىل 

اإلنجليزية من املاالوية ومن كلمة kecap التي تلفظ بـ»كاتشب« والتي تعني صلصة السمك. وهذه 
الكلمة أصال متدرجة من الكانتونية. ويف املطبخ اإلندونييس املشابه للمطبخ املاليزي تشري كلمة 

kecap إىل »صلصة مخمرة«. أما النظرية الرابعة فتقول إنها جاءت من الفرنسية escaveche والتي 
 escabeche تعني »الطعام يف الصلصة« والتي توجد أيضا يف األشكال اإلسبانية والربتغالية مثل

 Kabees - التي تعني »صلصة للتخليل«، والتي ترجعها مؤرخة الطهي كارين هيس إىل كلمة كبيس
يف اللغة العربية )التخليل بالخل( وقد تم تجسيد املصطلح إىل caveach، وهي كلمة ظهرت ألول 

مرة يف أواخر القرن السابع عرش يف الوقت نفسه مع الكاتشب. أما كلمة كاتشاب – catchup فقد بدأ 
استخدامها يف عام 1690 يف بريطانيا، وبدأ استخدام كاتشاب – ketchup بداية القرن الثامن عرش، 

وجاء تعريفها يف قاموس أكسفورد آنذاك بأنها: صلصة رسق الهند.

Many Bahrain food are famous for their 
taste, which combined with different flavors 
of other Arab kitchens. When you visit Bah-
rain, you have to live an adventure of eating 
and tasting its various foods. 
The Bahraini cuisine is primarily based on 
the cooking of wild animals found in the 
Kingdom, such as camels. There are also 
many delicious seafood dishes served by 
different and delicious Bahraini cuisine. 
Bahraini dishes vary in shape, taste and 
presentation. This article invites you to 
know more about the most popular Bahrain 
food and dishes.
Bahrain is located near Iran, Iraq and India, 
resulting in the impact of the Bahraini 
cuisine on many of the food ingredients of 
these countries.
 Also, many Bahraini cuisine have been in-
fluenced by the marine environment, which 
has been offered by the water resources 
that surround the Kingdom.
Seafood

Many Bahrain seafood were influenced 
by the marine environment. Numerous 
seafood dishes, including grubar, mackerel, 
shrimp and lobster, were found. 
One of the most important ingredients in 
Bahraini marine dishes is the hamour, which 
is served grilled, mashed or smoked. In addi-
tion to eating some types of local fish such 
as Alknad and Sabiti. 
Fish in Bahrain is usually served with rice, 
and sometimes served with French fries 
influenced by the most famous English dish 
served in Britain Fish & Chips.
Bahrain Bread
If we talk about Bahrain food, it is necessary 
to mention the light white bread. It is one of 
the most famous Bahrain food available and 
known throughout history. 
Beans with tahini, garlic and lemon are 

added to it. In addition to tabbouleh which 
consists of parsley, bulgur, tomatoes, garlic 
and lemon.

Popular dishes in Bahrain
For example, falafel is one of the most 
popular dishes in Bahrain, but it is made 
differently. It consists of fried chickpeas and 
is served as balls with vegetables in bread. 
The makiosus is a popular national dish in 
the Kingdom, consisting of rice with fish, 
and sometimes served with sauce. Also, 
the cuzi is one of the popular dishes, it is 
grilled lamb, stuffed with rice, eggs, onions 
and spices.
Rice dishes
Bahrain is famous for serving rice as a side 
dish, and there are also Bahraini dishes that 
rely on rice as a basic ingredient, including 
Magbous. 
Magbous is one of the most famous dishes 
in Bahrain and is usually served with meat, 
fish, chicken or shrimp. This dish differs 
from the Saudi Kabsa, despite the similarity 
in shape and color, but lemon and black 
pepper are used in it frequently. 
Mahamar dish, is another type of rice dish-
es, but it is sweetened with dates or sugar 
and served with fried fish. 
While Musaly is cooked rice with chicken, 
meat, fish or shrimp, and the ingredients are 
cooked directly in the pot, to have a special 
flavor distinct from the rest of the dishes. 
And Chillani, is boiled white rice with salt 
and black cloves, is usually served with 
a fried or grilled fish meal, or sometimes 
served with cinnamon sticks.

Quzi dish
The Quzi is made from grilled lamb, served 
with boiled white rice, onions and spices. 
It is similar to the Iraqi Quzi, but it differs in 
the quality of spices used. 

Quzi dish is one of the most popular dishes 
in Bahrain.
Bahrain Biryani
The Bahrain biryani dish is famous in Bah-
rain and is derived from the Indian biryani. 
It is an Indian-style rice with the addition of 
some Bahraini spices. 
Bahrain biryani disagrees with the Indian 
that chicken or meat needs more maturity 
than his Indian counterpart. The biryani 
is often devoid of hot peppers used in the 
preparation of Indian biryani.
Al-Mudalal
This dish is a modern dish that never 
existed in Bahrain, but it has been widely 
recognized and has become one of the most 
famous Bahrain food. 
Is a rice cooked with herbs, which earns 
the green color, and is provided with small 
pieces of chicken, and then add a special 
kind of butter, which is specially prepared 

for this dish.
Saloon meal
It is a thick soup made of vegetables such 
as potatoes, tomatoes, okra and pumpkin, 
and added to chicken, meat, fish or shrimp. 
Usually served with white cilantro rice. 
The taste is similar to the Indian masala 
dish. When the saloon is served with the 
Bahrain bread cut in a small pieces, it will be 
a new meal is called “Tharid”. 
Which is one of the most famous meals 
served at Ramadan breakfast in the 
Kingdom. In the case of adding salunah to 
the bread of the rice, it becomes the gravy 
meal.
Bahrain’s Breakfast
There are many breakfasts in Bahrain, and 
the most famous Bahrain food served in the 
breakfast are the ballet, which is similar to 
long noodles but is thinner and served with 
fried eggs. 
And also a meal of bread Almhayawah is 
a special type of bread characterized by 
thinness and sprinkled with sauces. 
Bahrain’s breakfast always served with a cup 
of Karak tea, a tea mixed with milk. 
Sambosak is often eaten at breakfast and is 
stuffed with vegetables, cheese or potatoes 
and sometimes served with white or red 
jabati bread.
To read the rest of the article go to:
www.ootlah.com

Bahrain food: A Journey to taste the best 
Bahraini dishes
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نعتمد عادًة عىل فنجان القهوة الصباحّية لتعديل 
مزاجنا، ونلجأ إليها عندما نشعر بأننا بحاجة 

ملزيد من النشاط خالل يومنا. ولكن فوائد القهوة 
ال تقترص فقط عىل كونها منّشطة ومنّبهة، بل 

تطال أيضاً املجال التجمييل. فهي تدخل يف 
خلطات األقنعة التي نحّضها للعناية بالبرشة 

والشعر. تعرّفوا عىل فوائد 7منها فيما ييل.

1- لتحضير قناع لبشرة الوجه:

تُساعد إضافة القهوة إىل القناع التجمييل 
الصباحي يف تجديد البرشة والحفاظ عىل إرشاقها 

طوال اليوم. لتحضريه، يكفي خلط ملعقتني 
كبريتني من النب أو من تفل القهوة، ملعقتني كبريتني 

من بودرة الكاكاو، 3مالعق كبرية من الحليب 
السائل الكامل الدسم أو الزبادي، وملعقة كبرية 

من العسل. بعد خلط هذه املكوّنات جيداً، تُصبح 
جاهزة للتطبيق عىل برشة الوجه ملدة 15دقيقة 

قبل إزالتها بمنشفة رطبة ودافئة.

2- لتحضير مقّشر للوجه:

يساعد هذا املقرّش يف تجديد البرشة وإزالة الخاليا 
امليتة املرتاكمة عىل سطحها. لتحضريه يكفي خلط 

3مالعق كبرية من تفل القهوة، ملعقة كبرية من 
الزيت النباتي الذي تفّضلون )زيت الزيتون، أو 

زيت بذور العنب، أو زيت اللوز الحلو، أو زيت جوز 
الهند(، وملعقة كبرية من السكر األسمر. ابدأوا 

بخلط جميع املكوّنات الجافة ثم أضيفوا الزيت 
ودلّكوا الخليط بحركات دائرّية عىل برشة الوجه 

قبل شطفه باملاء الدافئ.

3- إلعادة البريق إلى الشعر:

تساعد القهوة يف تجديد الشعر وإضفاء اللمعان 
عليه فيبدو مظهره صحّياً، كما أن غناها بمضادات 

األكسدة يساهم يف تقوية الشعر وتعزيز نمّوه. 
يكفي غيل القهوة مع املاء وتركها لتصبح فاترة إىل 

باردة قبل تطبيقها عىل طول الشعر وجذوره ثّم 
تغليفه بقّبة حّمام بالستيكّية وتركه ملدة 20 دقيقة 

قبل غسله بالشامبو واملاء الدافئ.

4- للتخّلص من السيلوليت:

تساهم القهوة يف التخفيف من حّدة السيلوليت، 
ولذلك نجدها تدخل يف تركيبة الكريمات املنّحفة. 

وهي عندما تجتمع مع زيت جوز الهند تساعد 
عىل تفريغ الخاليا الدهنّية من محتوياتها 

وترطيب البرشة يف الوقت نفسه. لتحضري هذه 
الخلطة أنت بحاجة إىل كوب من تفل القهوة، 

نصف كوب من السكر األبيض أو األسمر، وكوب 
من زيت جوز الهند. بعد خلط جميع هذه املكوّنات 
جيداً، ُينصح بتدليك هذه الخلطة ملدة دقيقة عىل 
البرشة الرطبة يف األماكن املصابة بالسيلوليت قبل 

شطفها باملاء الدافئ.

5- لتحضير مقّشر لكامل الجسم:

لتحضري هذا املقرّش الذي ُيستعمل لكامل الجسم، 
أنت بحاجة إىل 4 مكوّنات فقط تخلّص البرشة من 
الخاليا امليتة واإلفرازات التي ترتاكم عىل سطحها 

مما يجعلها ناعمة امللمس. لتحضريه يكفي خلط 
نصف كوب من تفل القهوة، نصف كوب من السكر، 

ربع كوب من زيت جوز الهند، وملعقة صغرية من 
مسحوق القرفة. يكفي خلط جميع هذه املكوّنات 

واستعمالها كمقرّش للحصول عىل برشة بنعومة 
الحرير.

6- للحصول على قناع مغّذ للشعر:

تساعد مضادات األكسدة املتوفرة يف القهوة عىل 
تعزيز نمّو الشعر وجعله أكرث قوة، ونعومة، وبريق 

كما تحميه من التساقط. لتحضري هذا القناع 
يكفي خلط ملعقتني كبريتني من زيت الزيتون، 
وملعقة كبرية من النب. طّبقوا هذه الخلطة عىل 

فروة الرأس والشعر واتركوها لحوايل 30 دقيقة قبل 
تفويح الشعر باملاء ومن ثّم غسله بالشامبو الذي 

تستعملونه.

7- للعناية ببشرة اليدين والقدمين:

تحتاج العناية ببرشة اليدين والقدمني إىل مقرّش 
يكون أكرث قساوة قليالً من ذلك املستعمل عىل 
بقّية مناطق الجسم. يكفي خلط كوب ونصف 
من سكر القصب، نصف كوب من تفل القهوة، 

ملعقة صغرية من خالصة القهوة، ملعقة صغرية 
من خالصة البندق، نصف كوب من زيت اللوز 
الحلو، وملعقة صغرية من خالصة الشوكوالتة 

)اختياري(. استعينوا بمقدار ملعقة صغرية من 
هذا املقرّش لتدليك اليدين وأخرى للقدمني مما 

يؤّمن لها النعومة والرتطيب.

هكذا تؤّمن 
القهوة النضارة 

لبشرتِك والحيوية 
لشعرِك

هذه العوامل تؤدي الى ظهور 
الشيب المبكر

مع التقدم يف الُعمر يتحول لون الشعر إىل الرمادي ، لكن تختلف رسعة التحول من شخص 
آلخر وفقاً ملجموعة عوامل، بعضها وراثي واآلخر يعود إىل نمط الحياة والظروف الصحية. 

دعونا نذكر بعض العوامل التي تؤثر عىل تغيري لون الشعر ومن ابرزها:
من أكرث العوامل التي تبكر من ظهور الشعر االبيض أو الرمادي هو التدخني . فالتدخني يؤدي 

اىل زيادة األكسدة يف خاليا الشعر وزيادة الجذور الحرّة )وهي العادم الناتج عن األكسدة( 
االمر الذي يعّجل ظهور الشعر الرمادي.

ومن العوامل التي تزيد إنتاج الجذور الحرّة يف الجسم أيضاً التلوث وخاصة الهوائي ، والتي 
تزيد معه األكسدة.

كذلك يساهم اضطراب هرمون الكورتيزول - هرمون يفرزه الجسم عند الشعور بالتوتر 
واإلجهاد- يف تغيري لون وملمس وكثافة الشعر، وهو ما يحدث بعد سن الـ 50 عادة، فإذا حدث 

خلل يف توازن الهرمونات مبكراً يظهر اللون الرمادي.
وأخرياً تسبب بعض األمراض املناعية الذاتية تساقط الشعر وتحول لونه إىل األبيض مبكراً.

أفضل أجزاء الجسم لوضع العطر
 خرباء التجميل: رائحة العطر تفوح بشكل رائع عند وضع العطر عىل أجزاء الجسم،

 التي يتدفق الدم بها جيدا، مثل خلف األذن وأسفل املعصم عند النبض أو يف ثنية املرفق
 يرغب املرء يف أن تفوح منه رائحة عطرة ترتك أثرا ساحرا عىل من حوله. فما هي أفضل أجزاء 

الجسم لوضع العطر؟
ولإلجابة عىل هذا السؤال، أوضحت خبرية التجميل األملانية 

بريغيت هوبر أن رائحة العطر تفوح بشكل رائع عند وضع 
العطر عىل أجزاء الجسم، التي يتدفق الدم بها جيدا، 

مثل خلف األذن وأسفل املعصم عند النبض أو يف ثنية 
املرفق، باإلضافة إىل الشعر املغسول للتو. ويف أيام 

الصيف الحارة تنصح هوبر بوضع كمية 
قليلة من العطر، نظرا ألن زيادة 
إنتاج دهون الجلد قد تؤدي 

إىل تكثيف تأثري العطر؛ لذا 
ينبغي تفضيل العطور 
الخفيفة عن العطور 

الثقيلة يف فرتة الظهرية.
وأشارت هوبر إىل أن العطر املركّز 

)Perfume( يحتوي عىل زيوت عطرية 
 )Eau de perfume( بنسبة تركيز ترتاوح بني 20 و40 باملئة يف حني ترتاوح نسبة تركيز العطر

بني 15 و30 باملئة.
 Eau de( بني 4 و8 باملئة، أما نسبة تركيز العطر )Eau de Toilette( وترتاوح نسبة تركيز العطر

Cologne( فترتاوح بني 3 و5 باملئة.

 أسرار صحة وجمال الشعر

تحلم كل امرأة بشعر صحي يتمتع بالطول والكثافة والنعومة. ويمكن تحقيق هذا الحلم من 
خالل التغذية الصحية والعناية السليمة.

وأوضح مصفف الشعر األملاني أنطونيو فاينيتشيكه أن معدل نمو الشعر يرتاوح بني 1 و1.5 سم 
شهريا، أي 12 إىل 15 سم سنويا.

وأضاف أن التغذية الصحية تلعب دورا مهما يف التمتع بشعر صحي وجميل؛ حيث إنها تمده 
بالعنارص املغذية، التي تساعده عىل النمو وتقوي بنيته. ولهذا الغرض ينبغي تناول 

األغذية الغنية بالحديد والزنك وفيتامني C والبيوتني والسيلينيوم.
وأشار مصفف الشعر األملاني ينس داجنه إىل أهمية تنشيط الدورة الدموية 

بفروة الرأس؛ حيث يسهم ذلك يف إمداد جذور الشعر بالعنارص املغذية 
بصورة أفضل.

ولهذا الغرض ينبغي تدليك فروة الرأس أثناء استعمال الشامبو 
بواسطة أطراف األصابع بحركات دائرية. ولزيادة تأثري التدليك يمكن 
استعمال شامبو يحتوي عىل الكافيني أو بضع قطرات من أحد زيوت 

الفواكه الحمضية الطّيارة.
كما حذر داجنه من غسل الشعر يوميا؛ نظرا ألنه يتسبب يف 

تعرض الشعر إلجهاد شديد. وللسبب ذاته ال يجوز غسل 
الشعر بماء ساخن.

وأكد فاينيتشيكه عىل أهمية استعمال زيوت العناية مثل 
زيت الخروع أو زيت جوز الهند؛ حيث إنها تساعد 

عىل نمو الشعر بشكل أرسع، وتمنحه بريقا.

BY LAUREL NAVERSEN GERAGHTY, MD
Board-certified dermatologist

T he struggle against our strands is real: Women have been waging 
war against the hair we don’t want (and lamenting the hair 

we wish we had) for centuries. We’ve resorted to a variety of 
inventive, often painful, and occasionally borderline-bar-
baric methods of removing hair: tweezing, plucking, 
waxing, sugaring, scraping, shaving, dermaplaning (aka 
dermablading), threading, depilatory creams, topical 
hair-growth inhibitor (prescription Vaniqa), electrolysis, 
laser hair removal, and microwave energy treatments 
(MiraSmooth).
Is it any wonder that there’s an increasing trend of wom-
en turning to the simple facial hair removal method men 
have relied on for hundreds of years? Shaving.
Advantages
Shaving is typically pain-free and may last hours or for up to several 
days at a time, depending on the rate of each individual’s hair growth. Plus, 
shaving exfoliates the skin to help keep your complexion soft and looking 
luminous.
Drawbacks
The disadvantages are the same as you’d experience when shaving any oth-
er part of your body: a potential for irritation, redness, small cuts, ingrown 

hairs, and possibly even infection.
Patients regularly ask me if shaving will cause hair to come back thicker and 
coarser. It doesn’t. Our hair follicles are programmed to grow at a certain 

rate and thickness (this can and does change as we go through life, based 
on our age, hormones, medicines, and other factors), and shaving 

doesn’t alter this. However, when a razor cuts a strand at a 
blunt angle, the naturally soft, tapered end of the hair may 

feel a bit sharper as it regrows. 
Tools
While men are prone to terminal hairs on the facial skin 
(the thick, coarse kind that grows in response to male 
hormones), female faces mostly grow vellus hairs (the 
thin, light-colored strands we often call peach fuzz). 

This means women may not need a four-blade, high-tech 
razor for a smoother face. More and more precision hand-

held facial blades and small electric razors are now available, 
geared for women who want to gently skim off peach fuzz in 

delicate areas, such as the chin or upper lip. Good choices include 
Finishing Touch Flawless Women’s Painless Hair Remover, Michael Todd Son-
icsmooth At-Home Dermaplaning Kit, and Schick Silk Touch-Up Multipurpose 
Exfoliating Dermaplaning Tool.

To read the rest of the article go to:
https://blogs.webmd.com

Should Women Shave Their Face? A Derm Weighs In
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MEDIA ميديا

كشف مكتب مكافحة االحتكار يف االتحاد األوروبي، أنه ال 
يجب النظر إىل مسألة تفكيك رشكة فيسبوك األمريكية إال 

كـ”حل أخري”، ألن ذلك سيؤدي إىل سنوات من املعارك.
باريس - قالت مارغريت فيستاغر، مفوضة شؤون املنافسة يف 

االتحاد األوروبي، إن “التفكيك القرسي لفيسبوك يف أوروبا 
من شأنه أن يجعل اللجنة مشغولة جدا باملحكمة ملدة عقد 
من الزمان”، ورغم وجود العديد من التحفظات عىل الشبكة 

االجتماعية، إال أنها ترى أن تفكيك فيسبوك لن يكون أفضل 
طريقة لحل املشكلة، ألن ذلك األمر سيكون معقدا ومثريا 

للجدل ومكلفا.
وأشارت فيستاغر -التي صنعت لنفسها اسًما من خالل 

محاربة عمالقة التكنولوجيا، بما يف ذلك غوغل وأبل وأمازون- 
إىل أن املطالبة بالوصول إىل بيانات فيسبوك لتنظيم الرشكة 

ستكون بديال مفضال.
 VivaTech ”وقالت من خالل مؤتمر التكنولوجيا “فيفاتيك

املنعقد يف العاصمة الفرنسية باريس “ما نبحث عنه هو سبل 
حدوث املنافسة، والحفاظ عليها لكي يزدهر االبتكار، وإن 

الحاجة للوصول إىل بيانات فيسبوك أكرث مبارشة وقوة من 
مسألة تفكيك الرشكة”.

وأكملت فيستاغر -املتنافسة عىل منصب رئيس املفوضية 
األوروبية- حديثها قائلة “نحتاج إىل بذل املزيد من الجهد 

حتى تكون األسواق مفتوحة بما فيه الكفاية؛ ألن األسواق غري 
الخاضعة للتنظيم عرضة لتشكيل االحتكارات، وأصبحت 

أوروبا أكرث ثقة ووعًيا بقوتها”.
وأشارت إىل الجهود التي بذلتها لجنة مكافحة االحتكار 

األوروبية للحفاظ عىل قدرة األسواق عىل املنافسة.
 وأضافت “أعتقد أن من املهم االهتمام بأنفسنا، عندما يأتي 

الناس إىل أوروبا للقيام بأعمال تجارية، فإنهم يقومون بذلك 
لألسباب الحقيقية”. وتأتي تعليقات مارغريت فيستاغر بعد 

أن دعا كريس هيوز -أحد مؤسيس موقع فيسبوك- إىل تقسيم 

شبكة التواصل االجتماعي؛ ألن الرئيس التنفيذي للرشكة، 
مارك زوكربريغ، يتمتع بقوة كبرية جًدا.

وحث هيوز الحكومة عىل تفكيك إنستغرام وواتساب، وعىل 
منع عمليات االستحواذ الجديدة لعدة سنوات.

ويف مقال رأي بصحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية، قال هيوز 
-وهو زميل سابق لزوكربريغ أثناء دراستهما الجامعية- “نحن 

أمة لها تقليد يف كبح االحتكارات أيا كانت النوايا الحسنة 
لقادة هذه الرشكات، نفوذ مارك لم يسبق له مثيل وال يتوافق 

مع التقاليد األمريكية”.
ولدى فيسبوك أكرث من ملياري مستخدم يف مختلف أرجاء 

العالم. وتملك أيضا واتساب وماسنجر وإنستغرام وكل منها 
يستخدمها أكرث من مليار شخص. وكانت فيسبوك قد اشرتت 

إنستغرام يف عام 2012 وواتساب يف سنة 2014.
وبعد رشاء إنستغرام وواتساب أصبح لدى مجموعة فيسبوك 

2.7 مليار مستخدم شهريا عرب منصاتها. وشارك هيوز يف 
تأسيس فيسبوك سنة 2004 يف جامعة هارفارد مع زوكربريغ 
وداسنت موسكوفيتز. وترك فيسبوك يف 2007 وقال يف تدوينة 

عىل شبكة لينكدإن إنه جمع نصف مليار دوالر أثناء عمله مدة 
ثالث سنوات فيفيسبوك.

 فيسبوك متهم باالستحواذ أو تقليد منافسيه لتحقيق 
الهيمنة يف مجال وسائل التواصل االجتماعي

وأشار هيوز أيضا إىل أنه يجب إلقاء املسؤولية عىل زوكربريغ 
بشأن ثغرات تتعلق بالخصوصية وأخطاء أخرى يف الرشكة.

وكتب هيوز -وهو اآلن عضو يف مرشوع األمن االقتصادي 
الذي يدافع عن دخل أسايس شامل يف الواليات املتحدة- أن 

زوكربريغ “أنشأ وحشا مفرتسا يزاحم ريادة األعمال ويقِيّد 
خيار املستهلك”.

وأضاف أن تركيز زوكربريغ عىل النمو “دفعه إىل التضحية 
باألمن والكياسة من أجل نقرات املستخدمني” عىل اإلعالنات، 

وحّذر من أن تأثريه العاملي أصبح “مذهالً”.

واتهم فيسبوك باالستحواذ أو تقليد جميع منافسيه لتحقيق 
الهيمنة يف مجال وسائل التواصل االجتماعي، ما يجعل 

املستثمرين مرتددين يف دعم أي منافس من املنافسني اآلخرين 
ألنهم يعرفون أنهم ال يستطيعون الصمود لفرتة طويلة.

لكن فيسبوك سارعت إىل رفض دعوة تقسيم أكرب رشكة يف 
العالم لشبكات التواصل االجتماعي إىل ثالث رشكات، وقالت 
إنه بدال من ذلك يجب أن يكون االهتمام منصّبا عىل تنظيم 

اإلنرتنت.
وقال زوكربريغ، ردا عىل هيوز، إن تفكيك الرشكة 

“لن يساعد عىل حل تلك املشاكل” التي يواجهها 
موقع التواصل االجتماعي األشهر يف العالم.

وكانت النقطة الرئيسية التي تحدث عنها 
زوكربريغ هي أن فكرة تفكيك فيسبوك لن تعالج 
مبارشة املشاكل املعينة التي تواجهها يف قضايا 

الخصوصية والسالمة وتضليل املعلومات 
وخطابات الكراهية، بل عىل العكس ستعرقل 

جهود الرشكة األمريكية يف حماية شبكاتها 
االجتماعية ألن التطبيقات التابعة لفيسبوك 

ستكون نظريا أضعف اقتصاديا عند االستثمار يف 
تكنولوجيا متطورة مثل الذكاء االصطناعي لرصد 

املحتوى املضلل عىل الشبكات 
االجتماعية.

ورأى زوكربريغ 
أن حجم رشكة 
فيسبوك يفيد 

العامة، موضحا 
أن ميزانية 

السالمة 
هذا العام 

أكرب من 

إجمايل إيرادات الرشكة عندما تم طرح أسهمها للبيع يف وقت 
سابق من العقد الجاري، مشريا إىل أن ذلك النجاح سببه 
قدرة املؤسسني عىل بناء رشكة ناجحة يمكنها حاليا دعم 

جهود سالمة موقع التواصل االجتماعي، مستطردا “نحن 
نستثمر يف السالمة أكرث من أي أحد يف مجال التواصل 

االجتماعي”.
وزوكربريغ ليس الوحيد الذي رد عىل مقال هيوز 

حيث كتب نائب رئيس فيسبوك نيك كليغ 
مقاال يف “نيويورك تايمز”، قائال “ال ينبغي 
تفكيك فيسبوك لكن بدال من ذلك يمكن 

إخضاعها لقوانني صارمة وجديدة”.
وأضاف كليغ -الذي عمل سابقا نائبا 

لرئيس الوزراء الربيطاني- أن “هيوز 
محق بشأن رضورة محاسبة الرشكات 

عىل أفعالها، لكن التحديات التي يلمح 
إليها -بما فيها التدخل يف االنتخابات 

وحماية الخصوصية- لن تختفي بتفكيك 
فيسبوك أو أي رشكة تكنولوجية كبرية أخرى؛ 

إصالح تلك املشاكل يتطلب مصادر هائلة 
وقوانني قوية جديدة”.

وقال نيك كليغ املتحدث باسم فيسبوك 
يف بيان “تعرتف فيسبوك بأن النجاح 

يرافقه خضوع للمحاسبة. لكن 
املرء ال يمكنه أن يفرض 

املحاسبة بالدعوة إىل 
تقسيم رشكة أمريكية 

ناجحة”.

Egyptian women use ancient Indonesian martial 
arts to fight abuse
 Cairo - In the heart of Egypt’s capital, an ancient Indonesian martial arts 
sport is helping dozens of women stand up to harassment.
With the help of Indonesian students, over 1,200 women and children are 
learning the sport at a cultural center in Cairo.
“Of course there are problems in the street,” Egyptian teenager Rahma 
Hatem said during a break from training.
“If someone comes near me, I’m able to defend myself well. I have confi-
dence now and no one can harass me because I can face them.”
“Pencak Silat” gained prominence in Egypt in 2003 but started to increase 
in popularity in 2011, said trainer Roqaya Samaloosi.
The women, mostly teenagers and young adults, gather in the Indonesian 
Cultural Centre weekly and train to enhance self-defense skills and fitness.
At one recent session, women wearing red uniforms paired with black 
head covers sat in a circle around two women exchanging kicks and 
punches. The women clapped when one of the fighters took down her 
opponent.
Experts surveyed by the Thomson Reuters Foundation in 2017 ranked 

Cairo as the world’s most dangerous megacity for women, based on lack 
of protection from sexual violence, harmful cultural practices, and poor 
access to healthcare and finance.
Women are frequently cat-called in the streets. Pencak Silat dates back to 
the sixth century, where it was practiced on Sumatra island and the Malay 
peninsula.
Two kingdoms, the Sriwijaya in Sumatra and the Majapahit on Java island, 
used the fighting skills and between the 7th and 16th century ruled much 
of what is now Indonesia, Malaysia, and Singapore.
Influences of Hindu weapons, Nepalese music, Indian grappling styles, 
Siamese costumes, Arabian weapons, and Chinese fighting methods are 
found in Pencak Silat due to trade, migration, and wars.
Pencak is the performance aspect of the discipline, while Silat is the 
fighting and self-defense version of the sport.
Silat has many different techniques but players usually focus on strikes, 
joint manipulation, and throws. One point is rewarded for punches, two 
for kicks and three for takedowns in three two-minute bouts.

تفكيك 
وحش 

زوكربيرغ 
معركة 
مؤجلة
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شاعرة أخت شاعر، وهي من أهم شعراء األرض املحتلة 
وأدباؤها يف القرن العرشين. قال عنها الراحل محمود 
درويش بأنها أم الشعر الفلسطيني وشاعرة املقاومة 

الفلسطينية.

نبذة عن فدوى طوقان

شاعرة وأديبة عربية فلسطينية حارصتها العادات والتقاليد يف 
كربها وعاشت طفولًة حزينة، وقهرها االحتالل االرسائييل فخطت 

شعرًا “يتميز بجزالة غري متوقعة وصدق عاطفي” وقصائًدا تنضح 
فرًحا يف أحيان وحزنًا يف أحياٍن أخرى.

كانت ذات موهبة فذة ولغة متمكنة رغم عدم إكمالها سوى 
تعليمها االبتدائي، لكنها عملت عىل تثقيف نفسها بنفسها وعىل 

يد أخيها ابراهيم شاعر فلسطني الكبري، الذي عمل عىل صقل 
موهبتها، فتطور شعرها كثريًا بدايًة من الشعر العمودي الذي امتاز 

بالرومانسية، ثم االنتقال للواقعية والرمزية يف الشعر الحر حتى 
بدأت أشعارها تأخذ منوال القصيدة التقليدية.

كانت فدوى رمزًا للمرأة الناجحة ومثّل شعرها الذي بلغ 1220 
قصيدة أساًسا قوًيا للتجارب األنثوية يف الحب والثورة واحتجاج 

املرأة عىل املجتمع.
ُولَِدت فدوى عبد الفتاح آغا طوقان يف األول من آذار/ مارس لعام 

1917 يف مدينة نابلس الفلسطينية لعائلٍة فلسطينية معروفة مؤلفة 
من عرش إخوة كانت هي السابعة بينهم.

لم تتمكن فدوى من إكمال إالّ املرحلة االبتدائية قبل أن تضطر 
ملغادرة املدرسة بعد أن علم أخوها الكبري يوسف بإعجابها، مجرد 

إعجاٍب دون حديث بفتى يف السادسة عرش من عمره بعد أن ألقى 
الشاب وردة فل لها تعبريًا عن إعجابه به، لكن هناك من شاهد 
الواقعة ووىش ألخيها يوسف الذي اعرتفت له خوفًا من بطشه 

ورضبه فأجربها عىل اإلقامة يف البيت وترك املدرسة نهائًيا حيث 
كانت عائلتها تعترب مشاركة املرأة يف حياة العامة أمرًا غري مقبول 

عىل اإلطالق.
كانت فدوى من صغرها تحب القراءة، وكانت مهتمة بقراءة أي 

يشء تقع عيناها عليه. فبعد مغادرة املدرسة لم تتوقف عن التعلم، 
فأخذت يف تثقيف نفسها بنفسها وساعدها يف ذلك أخوها ابراهيم 

طوقان، الذي كان شاعرًا بدوره ولقبوه بشاعر فلسطني الكبري، 

فعمل عىل صقل موهبتها وتنميتها وتوجيهها نحو كتابة الشعر 
ونرشه يف العديد من الصحف العربية.

إنجازات فدوى طوقان

بدأت عالقة فدوى بالشعر من أخيها الكبري ابراهيم، فكانت فدوى 
تتابع أخيها إبراهيم يف كتابته للشعر، ويف مرة سمعته يتحدث مع 

أمه عن تلميذين عنده وحسن تنظيمهما لقصائد خالية من عيوب 
الوزن والقافية، وعندها الحظ إبراهيم حرستها وشغفها فقال لها 

أنه سيعلمها نظم الشعر فأخذها إىل مكتبته يف الطابق الثاني وبدأ 
تعليمها بقراءة قصيدة وتفسريها لها ثم هي عليها نقلها وحفظها 

ثم اختباره إياها فيها.
لم يكن اختيار إبراهيم للقصائد عشوائًيا، بل كان عن قصد واختار 

لها يف البداية قصائد المرأة ترثي أخاها لرييها كيف كانت نساء 
العرب تكتب الشعر، من هنا عادت فدوى للدراسة، لكن هذه املرة يف 

مدرسة أخيها الذي فتح أبوابه لها، وبدأت مرحلة جديدة يف حياة 
فدوى طوقان وبدأت تشعر بذاتها وإنسانيتها وحقها يف الحياة 

والتعلم وتجددت ثقتها بنفسها.
بدأت فدوى أواًل نظم الشعر العمودي ثم انتقلت للشعر الحر، 
وامتاز شعرها بمعالجة املوضوعات الشخصية واالجتماعية، 

وكانت من أوائل الشعراء الذي جسدوا العواطف يف شعرهم، وبهذا 
قد وضعت أساسيات قوية للتجارب األنثوية يف الحب والثورة 

واحتجاج املرأة عىل املجتمع. بدأ شعرها كذلك شعرًا رومانسًيا ثم 
تحول إىل الشعر الحر الذي هيمن عليه موضوعات املقاومة وذلك 

بعد سقوط بلدها يف االحتالل.
أول ما فكرت فدوى طوقان يف النرش بدأت بإرسال قصائدها إىل 

املجالت األدبية يف القاهرة وبريوت تحت أسماء مستعارة، فنرشتها 
تلك املجالت مما عزز ثقتها بنفسها وموهبتها فاستمرت يف كتاباتها 

محملة باآلمال العريضة. لم تلبث اآلالم أن حلت محلها آالم بموت 
أخيها إبراهيم عام 1941، فخطّت كتابها األول »أخي إبراهيم« قبل 

أن تعود لحياتها املتشائمة حبيسة الجدران إأن إىل ظهر ديوانها 
األول »وحدي مع األيام« عام 1952 الذي هيمن عليه اإلحساس 

بالعزلة والكآبة الشديدة وظهر فيه جلًيا تأثرها بشعراء مثل إيليا 
أبو مايض وعيل محمود طه.

ثم يف 1956 صدر ديوانها الثاني »وجدتها« وكان مختلفًا تماًما 

حيث عكس ابتهاجها بالحب والحرية التي شهدها مجتمعها 
مؤخرًا، كما امتاز بشعر التفعيلة الذي أًصبح نمط الشعر السائد 

عندها منذ ذلك الحني. ويف 1960 صدر لها ديوان »أعطنا حًبا« 
الذي ظهر فيه جلًيا فقدانها للحب فسافرت إىل إنجلرتا لدراسة 

األدب اإلنجليزي عام 1962، لكنها لم تلبث سوى سنتني قبل أن 
تعود لوطنها وترغب يف الخلوة لكنها شهدت مرارة الهزيمة يف 1967 
فعادت تشارك الناس يف الحياة العامة، وتحض الندوات واملؤتمرات 

واللقاءات التي ينظمها الشعراء، وصدر لها »أمام الباب املغلق« 
الذي شهد تحول قصائدها للهم العام ألحوال البالد والخاص لوفاة 

شقيقها نمر يف حادث سقوط طائرة.
انتقل شعرها يف هذه املرحلة لريكز عىل تضحيات الفلسطينيني 

ونضالهم، فصدر لها ديوان »الليل والفرسان« يف 1969 وديوان 
»عىل قمة الدنيا وحيًدا«، واستمرت يف عطاءتها الشعرية حيث 

صدر لها »تموز واليشء اآلخر« يف 1987 الذي كان عام االنتفاضة 
الفلسطينية األوىل، ويف عام 2000 وقبل وفاتها بثالث سنوات، صدر 
ديوانها األخري »اللحن األخري« الذي شهد تأمالتها للحياة والحب 

والحرية.
لم يكن النرث اهتمامها لكنها برعت فيه كذلك، حيث كان أول 

إصداراتها كتاب »أخي ابراهيم«، كما صدر لها »رحلة جبلية، رحلة 
صعبة« عام 1985 الذي كان الجزء األول من سريتها الذاتية الذي 
غطى فرتة صباها ومراهقتها حتى عام 1967 ونال إعجاب النقاد 

كثريًا قبل أن يصدر الجزء الثاني »الرحلة األصعب« عام 1993 
الذي تناول السنوات القليلة بعد 1967.

نالت الشاعرة الكثري من الجوائز منها: جائزة الزيتونة الفضية 
الثقافية لحوض البحر األبيض املتوسط يف بالريمو بإيطاليا عام 
1978، وجائزة رابطة الكتاب األردنيني عام 1983، وجائزة جائزة 

سلطان العويس من اإلمارات العربية املتحدة يف 1989، ووسام 
القدس من منظمة التحرير الفلسطينية يف 1990، وجائزة كافافيس 

الدولية للشعر عام 1996، وغري ذلك الكثري.

وفاة فدوى طوقان

أنهكها املرض وأصبحت طريحة فراش املوت أشهرًا عانت فيها 
الكثري قبل وفاتها يف 12 كانون األول/ ديسمرب عام 2003، دِفنت إىل 

جانب أخيها ابراهيم.

حقائق سريعة عن فدوى طوقان

كادت أالّ ترى الدنيا من األساس، حيث حاولت والدتها إجهاضها 
أكرث من مرة لتعبها الشديد من كرثة الوالدة )كانت والدتها تزوجت 

وهي بنت 11 ربيًعا وأنجبت أول أبنائها وهي لم تكمل 15 عاًما بعد( 
ولكنها فشلت يف اإلجهاض كما أنجبت بعدها ثالثة أبناء آخرين.
ارتبطت بأخيها ابراهيم منذ وقٍت مبكٍر من حياتها، فهو كان أول 

من أعطاها هدية وأول من سافرت معه وكان الوحيد الذي مأل فراغ 
نفسها بعد فقدان عمها، وبهذا كان ملحة األمل الوحيدة املوجودة يف 

عاملها املظلم امليلء بظلم املجتمع للمرأة.
وقّعت قصائدها األوىل باسم دنانري.

شاركت يف الحياة السياسية يف خمسينيات القرن املايض.
ال ُيجاريها يف الجرأة إال األديبة السورية غادة السمان.

من هي فدوى طوقان - Fadwa Tuqan؟

Fadwa Tuqan
Fadwa Tuqan)  Birth: 1917, NABLUS, PALESTINE - Death 
: 12 DECEMBER 2003, NABLUS, WEST BANK(   was born 
in Nablus. Her father was Abd al-Fattah Tuqan and 
her mother was Fawziyya Amin Asqalan. She had five 
brothers—Yusuf, Ibrahim, Ahmad, Rahmi, and Nimr—
and two sisters, Fataya and Adiba.
She attended elementary school in Nablus at the 
Fatimiyya school and later at the Aishiyya. She had 
barely completed five years of study when she was 
removed from school under pressure from her brother 
Yusuf for “social reasons” and forced to stay at home.
She was greatly influenced by her brother Ibrahim.  
After he graduated from the American University of 
Beirut and returned to Palestine, he was determined 
to help her continue her education and to act as her 
guardian. She was able to escape to some extent from 
the harsh conditions of her home life when she de-
cided to move to Jerusalem to live with him. She had 
contemplated suicide more than once, and the move 
to Jerusalem might have removed that thought from 
her mind for good.
Thanks to Ibrahim, who taught her to write poetry, a 
new phase of her life began. She started to become 
aware of her individuality, humanity, and right to 
education, and she took private lessons in English. 
She sent her poems to literary magazines in Cairo and 
Beirut, using pseudonyms. When they were published, 
her confidence in herself and her literary abilities 
increased.
After the deaths of her brother Ibrahim (in 1941) and 
her father, and then the Nakba of 1948, she began to 
take part, though from the sidelines, in the political 
life of the fifties. In 1956, she travelled to Stockholm as 
part of a Jordanian delegation to a peace conference, 
a trip that also took her to Holland, the Soviet Union, 
and the People’s Republic of China.
In 1956, she joined the Cultural Club established in 
Nablus by Walid Qamhawi and was an active member 

of it. This marked the beginning of her career as a 
poet. Through the club she met Kamal Nasir, a poet 
and member of the Jordanian parliament, as well as 
the poet Abd al-Karim al-Karmi (Abu Salma). She also 
met some leaders of the nationalist movement in 
Jordan such as Abd al-Rahman Shuqair, whom she hid 
in her house when he was pursued by the Jordanian 
authorities and helped escape to Syria in 1957.
In the early sixties, Fadwa left for England and lived 
for two years in Oxford, where she studied English 
language and literature. That trip left a deep impact on 
the development of her poetry and her personality.
When she returned to Nablus, she decided to remove 
herself from family and people and so built a house of 
her own to the west of the city. However, the disaster 
of 1967 drove her to once again take part in the 
public life of Nablus, now under occupation, and to 
commence a series of poetic and journalistic disputes 
with the Zionist occupier and his culture. That disaster 
transformed her poetry, moving it from personal and 
social subjects to poetry of resistance.  Eventually 
her poetry became more comprehensive and human 
in theme, treating subjects like life and death, love, 
nature, family, and societal repression.
Tuqan was uniquely open and bold in her confessions 
as shown in her two-volume autobiography, which 
dealt with her private life and the social and political 
life of Nablus and the customs of its residents. She 
voiced her rejection of many of these customs, which 
in her view stifled the pursuit of knowledge and 
enlightenment so important to her. In that same work 
she dealt with her political and cultural activity, her 
resistance to occupation, and her contacts with Pales-
tinian poets living in areas occupied in 1948.
Tuqan was elected to the Board of Trustees of al-Najah 
University when it was founded in Nablus in 1977. 
She wrote the university anthem and was granted an 
honorary doctorate by the university.
Tuqan, known as the “Poetess of Palestine,” is con-
sidered one of the most prominent cultural figures 
of Palestine. Between 1952 and 2000, she published 

eight collections of poetry. Selections of her poetry 
have been translated into English, French, German, 
Italian, Persian, and Hebrew. She was awarded a 
number of prizes and medals, including the annual 
Sulayman Arar poetry prize; the prize of the Union of 
Jordanian Writers in 1983; the Sultan Uways prize of 
the United Arab Emirates in 1989; the Jerusalem med-
al of the PLO in 1990; the prize of the World Festival 
of Contemporary Writing, Salerno, Italy, in 1992; the 
Tunisian cultural medal of 1996; and the PLO prize for 
literature in 1997. Several books and university theses 
have appeared about her and her work in a number 
of Arab and foreign universities, in addition to many 
articles and studies in Arab and foreign journals. The 
Palestinian novelist Liana Badr produced a documen-
tary film about her life and poetry entitled “Fadwa: A 
Poetess from Palestine.”
Fadwa Tuqan died on 12 December 2003. She was al-
most 85 years old. Four years before her death she had 

suffered from a brain clot, which severely impaired her 
vision and her reading and writing. She was buried in 
Nablus.
Her death was announced by the Palestinian Authority 
to the world and to all who are concerned with 
culture, literature, and thought. The announcement 
ran as follows: “We announce the death of the great 
poetess of Palestine, an innovative and original talent, 
a daughter of Nablus, the mountain of fire; daughter 
of Palestine, educator, fighter for justice, cultural icon, 
exceptional literary figure, winner of the Palestine 
medal: the poetess Fadwa Tuqan.”
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By Mayo Clinic Staff
كَّري يمكن أن يؤثر ارتفاع السكر  عندما تكون مصاباً بالُسّ

يف الدم كثرياً عىل الجسم بأكمله —بما يف ذلك األسنان 
واللثة. ما هي األخبار املبرشة بالخري؟ إَنّ الوقاية بني 

يديك. تََعلم ما يمكنك عن ما أنت بصدد مواجهته، ثم توىل 
مسؤولية صحة األسنان.

التجاويف وأمراض اللثة
كَّري من النمط األول أو الثاني الذي  برصف النظر عن السُّ

تعاني منه ُيعترب تدبري مستوى السكر يف الدم يف غاية 
األهمية. فكلما كان مستوى السكر يف الدم مرتفعاً كلما 

ارتفع خطر اإلصابة بالتايل:
تسوس األسنان)التجاويف(.يحتوي الفم بشكل طبيعي 

عىل أنواع عديدة من الجراثيم. عند تفاعل النشويات 
والسكريات يف الطعام واملرشوبات مع تلك الجراثيم 

تتكون طبقة لزجة تعرف باللويحة عىل األسنان. تهاجم 
األحماض يف اللويحة سطوح األسنان )املينا والعاج(. 

يمكن أن يؤدي ذلك إىل تكوِّن التجاويف.
كلما كان مستوى السكر يف الدم مرتفعاً كلما زاد إمداد 

السكريات والنشويات — وبذلك تزداد األحماض التي 
تتلف األسنان.

كَّري من  مرض اللثة املبكر )التهاب اللثة( ُيقلل السُّ
مقدرتك عىل مكافحة الجراثيم. يف حال عدم إزالة اللويحة 

عن طريق تفريش األسنان املعتاد وتنظيفها بالخيط 
فسوف تتصلب تحت مستوى اللثة وتتحول إىل مادة 

تعرف بالقلح )التكلسات(. كلما كان وجود اللوائح والقلح 

عىل األسنان لفرتة طويلة كلما كرث مستوى التهييج يف 
املنطقة حول األسنان— وهي ذلك الجزء اللثوي حول 

قاعدة األسنان. وبمرور الوقت تعاني اللثة من التورم 
ونزف الدم بسهولة. وهذا ما يسمى بالتهاب اللثة.

مرض اللثة املتقدم )التهاب دواعم السن(:يف حال عدم 
تلقي املعالجة يمكن أن يؤدي التهاب اللثة إىل التهاب أكرث 

خطورة يسمى بالتهاب دواعم السن، وهو يدمر النسيج 
الضام والعظم الذي يدعم األسنان. ويف نهاية املطاف 

يؤدي التهاب دواعم السن إىل انسحاب اللثة وعظم الفك 
بعيداً عن السن، مما ُيسبب ارتخاء األسنان واحتمال 

تساقطها.
يميل التهاب دواعم السن إىل أن يكون أكرث خطورة 

كَّري، ذلك  بني األشخاص الذين يعانون من السُّ
كَّري يقلل من مقدرتهم عىل  ألن السُّ

مقاومة االلتهاب وإبطاء االلتئام. 
يمكن أن ُيسبب التهاب دواعم 

السن ارتفاع مستوى السكر 
ب  يف الدم الذي بدوره ُيَصعِّ

كَّري. يمكن  السيطرة عىل السُّ
أن تفيد الوقاية من التهاب 

دواعم السن وعالجه يف تحسني 
السيطرة عىل السكر يف الدم.

العناية السليمة 
باألسنان

للمساعدة يف 
الوقاية من تلف 

كَّري والعناية  األسنان واللثة عليك أن تفكر يف السُّ
باألسنان بجدية:

كَّري: قم بمراقبة مستوى السكر يف الدم  التزم بتدبري السُّ
واتبع تعليمات الطبيب لضمان بقاء مستوى السكر 

ضمن النطاق املطلوب. فكلما كان مستوى السكر تحت 
السيطرة كلما قل احتمال نشوء أمراض اللثة وغريها من 

املشاكل لديك.
قم بتفريش األسنان مرتني يف اليوم عىل األقل. قم بتفريش 

الصباح والليل، وبشكل مثايل األسنان يف 
بعد الوجبات الرئيسية 

والخفيفة . استعمل 
فرشاة أسنان ناعمة 

الُهلب ومعجون أسنان 
يحتوي عىل الفلوريد. 
تجنب الفرك القوي أو 

الشديد، إذ أنه يمكن 
أن ُيهييج اللثة. فَكِر يف 

امر استعمال فرشاة 
األسنان الكهربائية 

خاصًة ِإذا كنت تعاني 
من التهاب املفاصل 

أو املشاكل األُخرى التي 
ب تفريش األسنان  تَُصعِّ

بشكل جيد. استعمل 
فرشاة أسنان 

جديدة كل ثالثة 
أشهر عىل األقل.

نَظِّف أسنانك بالخيط مرة واحدة يف اليوم عىل األقل. 
يفيد تنظيف األسنان بالخيط يف إزالة اللوائح العالقة 

بني األسنان وتحت مستوى اللثة. إذا كنت تواجه مشكلة 
يف تمرير خيط التنظيف بني األسنان فاستعمل النوع 

املشمع. فإذا كان من الصعب استعمال خيط التنظيف 
فاستخدم حامل خيط تنظيف األسنان.

َحدد مواعيد العناية باألسنان بانتظام: قم بمراجعة 
طبيب األسنان مرتني يف السنة عىل األقل إلجراء التنظيف 

الشامل والفحوص.
اِحرص عىل أن يعرف طبيب األسنان بأنك تعاني من 

كَّري:يف كل مرة تزور فيها طبيب األسنان عليك أن  السُّ
كَّري. واحرص عىل أن يكون  تذكره بأنك تعاني من الُسّ
لدى طبيب األسنان معلومات االتصال بطبيبك الذي 

كَّري. ُيساعدك عىل تدبري الُسّ
ابحث عن العالمات املبكرة التي تُشري إىل أمراض اللثة: 

قم باخبار طبيب األسنان عن أي عالمات تُشري إىل مرض 
اللثة،—من ضمنها االحمرار والتورم ونزف الدم من 

اللثة—. كما عليك ذكر أي عالمات وأعراض أُخرى مثل 
جفاف الفم واألسنان املرتخية أو األلم يف الفم.

اِمتنع عن التدخني: يزيد التدخني خطر اإلصابة 
كَّري الخطرية بما يف ذلك أمراض اللثة.  بمضاعفات الُسّ

ويف حال كنت تدخن فاسأل الطبيب عن الخيارات التي 
تفيد يف االقالع عن التدخني.

كَّري التزام مستمر مدى الحياة وهذا  ُيعترب تدبري السُّ
يتضمن العناية السليمة باألسنان. تُجازى جهودك 

بأسنان صحية ولثة صحية مدى الحياة.

    Health Medical صحة وطب

بوسطن- أكد باحثون من الواليات املتحدة أن 
الفيتامينات واألمالح املعدنية التي مصدرها املكمالت 
الغذائية قد تض الجسم بدل تغذيته وأثبتوا أن ليس 

لها إجماال تأثري عىل معدالت الوفاة.
وخلص الباحثون من خالل دراسة وبائية يف الواليات 

املتحدة إىل أن بعض الفيتامينات بعينها، )فيتامني 
كاي وآي( واألمالح املعدنية )املنجنيز والزنك( التي 

معدالت يربط بينها وبني انخفاض 
الوفاة، مصدرها أغذية 

طبيعية وليس 
مكمالت غذائية.
ونرش الباحثون 

تحت إرشاف 
فانج فانج 
شانج، من 

جامعة بوسطن، 
نتائج الدراسة يف 

مجلة “أنالس أوف أنرتنال ميديسني” ألبحاث طب 
الباطنة.

وربط العلماء بيانات إحصائية خاصة بربنامج أبحاث 
الصحة والتغذية القومي األمريكي شملت الفرتة بني عام 

1999 وعام 2010 وسجالت الوفيات يف الفرتة نفسها.
وذكر أكرث من 30 ألف بالغ أمريكي خالل الربنامج 

معلومات عن أسلوبهم الغذائي واملكمالت الغذائية التي 
يستخدمونها.

وتم رصد كميات الفيتامينات واألمالح املعدنية 
التي تناولها املشاركون ضمن غذائهم 

الطبيعي، وذلك برصف النظر عن كمياتها 
املوجودة يف املكمالت الغذائية، 

واستطاعوا بذلك تصنيف 
جرعات بعض العنارص 

الغذائية تبعا ملصدرها )سواء 
الغذاء الطبيعي أو املكمالت(.

ومن أهم النتائج التي توصلت 

إليها 
الدراسة هو أن 

تناول فيتامني “كاي” واملنجنيز 
بشكل كاف، يرتبط بانخفاض 

عام باحتماالت الوفاة، وإن للتناول 
املعتدل لفيتامني “آي” وفيتامني “كاي” 

واملنجنيز صلة بانخفاض خطر الوفاة 
جراء اإلصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، يف حني 

أن التناول املفرط للكالسيوم له صلة بخطر اإلصابة 
بالرسطان.

وأوضح الباحثون أن تناول الفيتامينات واألمالح 
املعدنية املذكورة ال يكون صحيا إال إذا كان مصدرها 

الغذائي طبيعيا، بل إن كالسيوم املكمالت الغذائية 
يمكن أن يكون خطريا إذا تجاوز أكرث من 1000 مليغرام 

يوميا. وبني شانج 
“من املهم أن 

نفهم الدور الذي 
يلعبه العنرص 

الغذائي ومصدر 
هذا العنرص بالنسبة 

إىل النتائج الصحية، خاصة 
عندما ال يكون التأثري إيجابيا”.

وقالت مارغريت ريشرت، من الجمعية األملانية 
للتغذية يف بون، إنها ترى يف الدراسة تأكيدا عىل ما 
عرف بالفعل منذ سنوات بشأن املكمالت الغذائية، 

مضيفة “من غري املجدي عىل اإلطالق أن نفرض عىل 
الجسم فيتامينات وأمالحا معدنية”.

ونصحت ريشرت بالتخيل عن املكمالت الغذائية يف 
حالة عدم وجود نقص يف الفيتامينات األساسية التي 

يحتاجها الجسم.

المكمالت الغذائية قد تضر 
الجسم بدل عالجه

ري والعناية باألسنان:  كَّ السُّ
دليل الفم الصحي

كَّري؟ لها تأثري كبري. إِذا كنت  ما تأثري تفريش األسنان وتنظيفها بالخيط عىل السُّ
كَّري  تعاني من السُّ

 إليك األسباب التي تجعل العناية باألسنان مهمة - باإلضافة إىل كيفية االهتمام 
باألسنان واللثة.
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The majority of adults in the United 
States take one or more dietary supple-
ments either every day or occasionally. 
Today’s dietary supplements include vi-
tamins, minerals, herbals and botanicals, 
amino acids, enzymes, and many other 
products. Dietary supplements come in 
a variety of forms: traditional tablets, 
capsules, and powders, as well as drinks 
and energy bars. Popular supplements 
include vitamins D and E; minerals like 
calcium and iron; herbs such as echina-
cea and garlic; and specialty products like 
glucosamine, probiotics, and fish oils.
The Dietary Supplement Label
All products labeled as a dietary supple-
ment carry a Supplement Facts panel 
that lists the contents, amount of active 
ingredients per serving, and other added 
ingredients (like fillers, binders, and fla-
vorings). The manufacturer suggests the 
serving size, but you or your health care 
provider might decide that a different 
amount is more appropriate for you.
Effectiveness
If you don’t eat a nutritious variety of 
foods, some supplements might help 
you get adequate amounts of essential 
nutrients. However, supplements can’t 
take the place of the variety of foods 
that are important to a healthy diet. 
Good sources of information on eating 
well include the Dietary Guidelines for 
Americansexternal link disclaimer and 
MyPlateexternal link disclaimer.
Scientific evidence shows that some 

dietary supplements are beneficial for 
overall health and for managing some 
health conditions. For example, calcium 
and vitamin D are important for keeping 
bones strong and reducing bone loss; fo-
lic acid decreases the risk of certain birth 
defects; and omega-3 fatty acids from 
fish oils might help some people with 
heart disease. Other supplements need 

more study to determine their value. The 
U.S. Food and Drug Administration (FDA) 
does not determine whether dietary 
supplements are effective before they 
are marketed.
Safety and Risk
Many supplements contain active ingre-
dients that can have strong effects in the 
body. Always be alert to the possibility of 
unexpected side effects, especially when 
taking a new product.
Supplements are most likely to cause 
side effects or harm when people take 
them instead of prescribed medicines 

or when people take many supplements 
in combination. Some supplements can 
increase the risk of bleeding or, if a per-
son takes them before or after surgery, 
they can affect the person’s response to 
anesthesia. Dietary supplements can also 
interact with certain prescription drugs 
in ways that might cause problems. Here 
are just a few examples:
Vitamin K can reduce the ability of the 
blood thinner Coumadin® to prevent 
blood from clotting.
St. John’s wort can speed the breakdown 
of many drugs (including antidepressants 
and birth control pills) and thereby 
reduce these drugs’ effectiveness.
Antioxidant supplements, like vitamins C 
and E, might reduce the effectiveness of 
some types of cancer chemotherapy.
Keep in mind that some ingredients 
found in dietary supplements are added 
to a growing number of foods, including 
breakfast cereals and beverages. As a 
result, you may be getting more of these 
ingredients than you think, and more 
might not be better. Taking more than 
you need is always more expensive and 
can also raise your risk of experiencing 
side effects. For example, getting too 
much vitamin A can cause headaches and 
liver damage, reduce bone strength, and 
cause birth defects. Excess iron causes 
nausea and vomiting and may damage 
the liver and other organs.
To read the rest of the article go to:
https://ods.od.nih.gov

Dietary Supplements: What You 
Need to Know
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خلطة صحية سحرية التغنيك عن إستشارة الطبيب

لمرضى ضغط الدم المرتفع.. 
الخيار بالثوم هو الحل

غادة شكري
 يعترب ارتفاع ضغط الدم مشكلة شائعة يعاني 

منها كثري من الناس يف وقتنا الحارض، 
وتتسبب يف مضاعفات صحية خطرية مثل 

أمراض القلب.
ومن أسباب ارتفاع ضغط الدم يف الرشايني، 

والذي يضع عىل القلب عبئاً إضافيا 
لدفع الدم يف األوعية الدموية، التوتر، سوء 

التغذية، الخمول البدني وارتفاع الكوليسرتول 
السيئ بالجسم.

ورغم أن كثريين يلجأون لتناول أدوية 
ارتفاع ضغط الدم، إال أن هناك حال سحريا 

وطبيعيا لعالج هذا االرتفاع املزعج والتخلص 
من الكوليسرتول السيئ والذي يتسبب يف انسداد 

الرشايني، أال وهو الخيار بالثوم، حسبما جاء يف موقع »دييل هيلث« املعني بالصحة.
وتكمن فائدة صحن سلطة الخيار بالثوم يف أن الخيار غني باملاء واأللياف واملاغنيسيوم، والبوتاسيوم 

الذي يساعد يف تحقيق التوازن بني كمية الصوديوم يف خاليا الجسم، والتي يمكن أن يسهم ارتفاعها يف 
تصلب الرشايني.

ومن ناحية أخرى، فإن األلياف تنظم ضغط الدم وتساعد أيضا يف خفض نسبة الكوليسرتول الضار بالدم، 
وتكافح داء السكري من النوع 2، هذا فضالً عن دورها يف إنقاص الوزن.

أما الثوم فأثبتت الدراسات أنه يحتوي عىل مركب األليسني النشط والذي يعمل بمثابة األدوية املثبطة 
للضغط، كما يعتقد أن الثوم يمنع تكوين هرمون األنجيوتنسني 2، املسبب لضيق األوعية الدموية مما 

يساعد عىل اسرتخائها، هذا فضال عن دور الثوم يف خفض الكوليسرتول السيئ بالدم.
وإلعداد هذه السلطة السحرية واملفيدة، كل ما عليك هو تقطيع 3 فصوص من الثوم النيئ مع ثمرة من 

الخيار وملعقة كبرية ونصف من خل التفاح وملعقة صغرية من املاء.

سرطان الفم والحلق نتيجة حتمية للتدخين
برلني – يعد رسطان الفم والحلق نتيجة حتمية ألسلوب الحياة غري الصحي املتمثل يف التدخني ورشب 

الخمر. ومن خالل التشخيص املبكر تزداد فرص عالج رسطان الفم، يف حني يعد االبتعاد عن السلوكيات 
الحياتية الخاطئة بمثابة درع الوقاية من هذا املرض اللعني.

قال الربوفيسور األملاني ينس بيرت كلوسمان إن رسطان الفم والحلق هو مصطلح عام يشمل أي ورم ينشأ 
يف التجويف الفموي، مشريا إىل أن األسباب الرئيسية لإلصابة برسطان الفم 

تتمثل يف التدخني ورشب الخمر؛ حيث تؤثر السموم عىل سطح األغشية 
املخاطية مبارشة وتؤدي إىل تغريات يف املادة الوراثية.

وأضاف مدير عيادة األنف واألذن والحنجرة بمستشفى كولن 
الجامعي أن رسطان الفم والحلق قد يرجع أيضا إىل ما يعرف 

بفريوس الورم الحليمي البرشي، الذي يعد يف األساس سببا 
رئيسيا لإلصابة برسطان عنق الرحم.

ومن جانبه أشار الربوفيسور أندرياس ديتس إىل أن أعراض 
رسطان الفم والحلق تتمثل يف نزيف ووجود تقرحات مفتوحة 

بالفم وصعوبات الكالم وصعوبات البلع والنزيف وتغريات 
الصوت والبّحة وآالم الحلق واألذن.
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سوزانا ريغ 
عىل خالف أمكنة كثرية يف املكسيك، ليست بويبال مدينة تعود 
إىل الحضارة الهندية األمريكية، بل هي مدينة شّيدها اإلسبان 

جنباً إىل جنب مدينة شولوال، وهذه تعود إىل ما قبل مرحلة 
التأثري األوروبي يف القارة األمريكية. وثمة نهر يقسمها قسمني، 

األول اسباني والثاني يسكنه السكان األصليون. ويف أيامنا 
هذه، وعىل رغم من أن النهر واالنقسام هذا اندثرا، يجد املرء 
قرميد تاالفريا الذائع الصيت يف الجانب االسباني، ويف التل، 

حيث تكرم ذكرى معركة سينكو دي مايو، ويقع الجانب الذي 
يسكنه سكان البالد األصليون. وإىل اليوم، ثمة فارق ملحوظ 

بني ضخامة العمران بني القسمني لدى اجتياز الطريق بني 
الجانبني.

يف العام املايض فحسب، صارت هذه املدينة املثرية التي يعود 
تاريخها إىل 500 سنة- وهي معروفة بصلصة املوليه، والقرميد 
وجامعاتها الكثرية- أكرث الوجهات املقصودة يف املكسيك. وهي 

تُقصد ملزياها الخاصة وليس لتمضية نهار فيها عىل بعد 
ساعتني من مدينة مكسيكو.

ويعود الفضل يف عملية تجديد املدينة وتجميلها أخرياً إىل 
املوارد االضافية التي ضخها حاكم املنطقة بني عامي 2011 

و2017، لتحسني البنى التحتية. واستخدمت املوارد لتحسني 
املواصالت بني مكسيكو وبويبال: فُشقَّ طريق جديد بينهما. 

وأنشئت معالم ثقافية جديدة- فكُلف املهندس الياباني طويو 
إيتو تصميم متحف عىل طراز باروك Baroc، إضافة إىل تطوير 

أو تحديث األماكن الجذابة للسياح. وهذا كله ساهم يف تغيري 
صورة بويبال القديمة، فهي لم تعد مدينة محافظة قديمة 

الطراز ومنتهية الصالحية، بل صارت اليوم تتمتع بمتاحف من 
الطراز األول عاملياً، ومطاعم حائزة جوائز وفنادق فاخرة عىل 

غرار فندق روزوود الذي فتح أبوابه يف مايو )أيار( 2017. وفيها 
كل ما يجذب الزائرين من أصقاع العالم.

كذلك فتح فندق كارتيزيانو التابع ملجموعة هاماك أبوابه يف 
2017. وهو يقع يف ما كان يف املايض مصنع القرميد يف املدينة، 

ومايزال يحتفظ بكثري من معامله السابقة التي دمجت يف إطار 
تصميم حديث، عىل مقربة من حي إلـ كاليخون دي لوس 

سابوس. وهو من أكرث شوارع بويبال جاذبية، وألوان واجهات 
متاجره املمتدة عىل طوله تراوح بني األخض والربتقايل الفاتح، 

وألوانه تُجاري خلفية السماء الزرقاء. وثمة واجهة موسومة 
بمثلث أصفر تشري إىل ميسون ساكريستيا دي ال كومبانيا، 

وهو فندق بوتيك ومقهى يستحق التوقف عنده لتناول الفطور 
والتأمل يف األثاث الداخيل الزهري والتقليدي.

ويف نهاية االسبوع، تنبعث الحياة يف شارع إلـ كاليخون دي 
لوس سابوس كما غريه من الشوارع القريبة: ففيه تقام سوق 

تبيع جميع أنواع السلع القديمة، خصوصاً مخلفات مكسيكية 
صغرية ليست ذات قيمة ولوحات من أنحاء البالد. وكانت 

السوق هذه ذات يوم تجذب جامعي اللوحات الفنية من 

املكسيك كلها، ولكنها راهناً سوق تجذب السياح من داخل 
املكسيك وخارجها.  

ومايزال مطبخ بويبال التقليدي القديم نقطة جذب- فاملدينة 
تقدم نفسها عىل أنها موطن صلصة املوليه، وتحتضن خيارات 

واسعة من متاجر الحلوى التقليدية يف شارع ُيعرف بـ كاليه 
دي لوس دولشيس. ويتكىء الطهاة املعارصون عىل مكونات 

تقليدية إلدخال أفكار جديدة أو وصفات جديدة إىل مشهد 
الطهو املحيل، ويف السنوات املاضية، لفت عدد من املطاعم 
األنظار، واستقطب جوائز الطهو املحلية والدولية. فمطعم 

أوغوريو الفائز بجوائز يعّد أصنافاً منوعة من صلصة املوليه 
التي تقدم مع البط الطريء، وكوكتيالت مبتكرة. أما مطعم كازا 

باروكا فيقدم أطباقاً تقليدية فاخرة يف إطار أنيق.
وذواقة الطعام ومحبوه ممن تجذبهم زيارة بويبال يف متناولهم 

زيارة مرافق أكرث تواضعاً يف املدينة ولكنها تقدم ما لذ وطاب 
من خيارات وأطعمة الشارع. ويف مثل هذه الجولة، بوسع املرء 
تذوق شطرية بوبالنو املسماة سميتا، وأخذ عينة من العشبة 

املقلية هوازونتيل يف السوق، وتناول الشالوباس )رقاقات 
ذرة صغرية، منقوعة بالصلصة ومقلية( يف مطعم محيل. 
فالخيارات االقتصادية تجعل يف املتناول تذّوق الطيبات 

املحلية عىل قدر ما يشتهي املرء.
والخيارات الثقافية كثرية- فمتحف آمبارو يف قلب الوسط 

التاريخي يعرّف الزوار عىل مايض املكسيك الهندي األمريكي 
وماضيها الكولونيايل، وثمة معارض ينظمها فنانون دوليون 
يواكبون الجديد. وعىل سطح املتحف رشفة مطلّة عىل قبة 

بويبال وناطحات الُسحب، وهي مركز جذاب يجمل املدينة. ويف 
وسط بويبال، 79 كنيسة، أبرزها كاتدرائية تعود إىل 1573 وفيها 

مذبح من عقيق، وكاتدرائية كابيال دل روازاريو، وتضم كنيسة 
صغرية وزخارف ذهبية.

ومكتبة باالفوكسيانا هي من مراكز الجذب كذلك يف بويبال، 
فهي تعود إىل 1646، وكانت أول مكتبة يف القارة األمريكية. ولم 

يتبدد شطر كبري من معاملها األصلية، وفيها كتب من املكتبة 
الشخصية للسيايس والقس الكاثوليكي خوان دي ال باالفكو 

دي مندوزا.
ويتعايش الجانب التاريخي مع الحداثة يف بويبال. فاملدينة 

حافلة باملباني الكولونيالية ويعلو سقف املباني هذه القرميد، 
وفيها مرافق حديثة تستحق الزيارة، منها املتحف الباروكي 

الدويل، ويقع خارج مركز املدينة. إنه متحف حديث، أبيض 
اللون ويعرض قطعاً فنية من الطراز الباروكي.

ومن املمكن إضافة بعض التاريخ القديم إىل هذا املزيج، بأخذ 
رحلة إىل مدينة تشولوال القريبة، التي أصبحت تُعترب بشكل 

متزايد أحد أحياء بويبال، وترى الزوار وهم يتسلقون أكرب هرم 
يف األمريكيتني للوصول إىل الكنيسة يف القمة. ويف يوم صاٍف 

أيضاً، يوفر منظر بركان بوبوكاتيبتل املهيب خلفية مناسبة لـ 
بيوبال - واحدة من أكرث مدن املكسيك إثارة.

بويبال أروع مدينة في المكسيك... 
لكنها بعيدة عن األضواء

(CNN) — Puebla is the fourth-largest city in Mexico, 
just a two-hour drive from the capital (it›s 67 miles, 
but there›s no accounting for Distrito Federal traffic).
Yet it often gets tacked on as a day trip from Mexico 
City instead of treated like a destination in its own 
right. That›s all about to change, though, as a slate 
of new hotels and structural improvements 
make this vibrant city easier to travel 
to than ever.
Following an earthquake in 
Puebla in September 2017, 
many of the city›s most 
famous attractions 
have gotten fixed up 
and are ready to host 
visitors again--which 
means that contrib-
uting to the city›s 
economy is more 
vital than ever.
What to know
First things first: Puebla 
is the capital of Puebla 
state, and people from 
there are called poblanos. If 
you’re not up for driving, you can 
fly to Puebla directly from several US 
cities, including Dallas and Houston. Puebla’s previous 
governor sunk a lot of money into projects like new 
bridges, trains and hotels, many of which are now 
completed and ready to handle visitors.
Within Mexico, Puebla has a reputation for strong 
religious roots. The Spanish built the city at the 
intersection of two rivers and dubbed it their new 
Jerusalem, and there seems to be a stunning church 

on every corner. Locals will tell you there are 365 -- 
one for every day of the year.
And Puebla is the city attached to Cinco de Mayo, 
when the Mexican army defeated French forces on 
May 5, 1862 in the Battle of Puebla. All that and 
Puebla’s city center is a UNESCO World Heritage site, 

too. Talk about crossing a lot off your list at 
once.

What to do
First, you’ll want to get 

started on a few of those 
365 churches. While 

you could easily drive 
yourself crazy trying to 
see them all, you’re 
best off focusing on 
a few of the most 
celebrated.
Start at the central 

Church of Santo 
Domingo, which is most 

notable for its over-the-
top Baroque-style Capilla 

del Rosario, which drips with 
so much gold you’ll wonder how 

it doesn’t come crashing down to 
the floor. Then stop into the Templo de San 

Francisco, a bright-yellow structure that pays homage 
to local hero Blessed Sebastian of Aparicio (who hap-
pens to be a step away from sainthood), and Puebla 
Cathedral, with its stunning black limestone front 
and stunning gold organ, which is the second-tallest 
church in the country.

To read the rest of the article go to: www.cnn.com

Why Puebla is so much more 
 than a day trip from Mexico City
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تراجعت مبيعات املساكن القائمة يف الواليات 
املتحدة خالل شهر مارس )آذار( املايض بأكرث من 

التوقعات، وذلك وفقاً ملا ذكرته بيانات اقتصادية 
نرشت مؤخراً، حيث ذكر »االتحاد الوطني للمطورين 

العقاريني« يف الواليات املتحدة أن مبيعات املساكن 
القائمة تراجعت بنسبة 4.9 يف املائة مقارنة بالشهر 

السابق عليه إىل ما يعادل 5.21 مليون وحدة سنويا، 
بعد ارتفاعها بنسبة 11.2 يف املائة إىل ما يعادل 5.48 

مليون وحدة سنويا، خالل فرباير )شباط( املايض 
وفقا للبيانات املعدلة.

وكان املحللون يتوقعون تراجع املبيعات خالل مارس 
املايض بنسبة 3.8 يف املائة إىل ما يعادل 5.30 مليون 

وحدة سنويا، مقابل 5.51 مليون وحدة سنويا يف 
فرباير املايض وفقا للبيانات األولية. 

وجاء الرتاجع األكرث من التوقعات بعد وصول 
مبيعات املساكن القائمة خالل فرباير املايض إىل أعىل 
مستوى لها منذ نحو عام، وتراجعت املبيعات خالل 

مارس بنسبة 5.4 يف املائة مقارنة بالشهر نفسه من 
العام املايض الذي سجل 5.51 مليون وحدة سنويا.

وقال لورانس يون، كبري املحللني االقتصاديني يف 
»االتحاد الوطني للمطورين العقاريني« إن »رؤية 

املبيعات ترتاجع ليست مفاجأة بعد االرتفاع الكبري 
فيها خالل الشهر السابق، نشاط املبيعات حاليا ما 

زال منخفضا، بالنسبة لقوة سوق الوظائف. تأثري 
أسعار الفائدة عىل التمويل العقاري لم يتحقق 

بالكامل«.
وذكر »االتحاد« أن متوسط أسعار بيع املساكن 

القائمة خالل مارس املايض كان 259.4 ألف دوالر 
للمسكن الواحد، بارتفاع نسبته 3.7 يف املائة عن 

الشهر السابق، حيث كان 250.1 ألف دوالر، وبارتفاع 
نسبته 3.8 يف املائة عن الشهر نفسه من العام املايض 

حيث كان 249.8 ألف دوالر.
ويف الوقت نفسه ارتفع إجمايل املعروض من املساكن 

القائمة خالل الشهر املايض إىل 1.68 مليون 
مسكن بما يكفي لتلبية الطلب ملدة 3.9 شهر وفقا 

للمعدالت الحالية. وقال »يون« إن استمرار »زيادة 
املعروض أمر مرغوب بشدة حتى تظل األسعار 

تحت السيطرة، النمو املطرد للمبيعات يمكن أن 
يحدث عندما ترتفع األسعار بنفس وترية الزيادة يف 

األجور«.
ويف جانب آخر شهد مؤرش الثقة يف سوق املساكن 
يف الواليات املتحدة خالل أبريل )نيسان( املايض 

ارتفاعاً يف تعامالته، حيث رصد تقرير، أصدره 
االتحاد الوطني لبناة املساكن يف الواليات املتحدة، 

ثقة رشكات تشييد املساكن يف السوق.
وذكر التقرير أن مؤرش »االتحاد الوطني لبناة 

املساكن ويلز فارجو« لسوق اإلسكان ارتفع خالل 
الشهر املايض إىل 63 نقطة، مقابل 62 نقطة يف مارس 

املايض، ليصل إىل أعىل مستوى له منذ أكتوبر 
)ترشين األول( من العام 2018.

ويف الوقت نفسه ارتفع املؤرش الفرعي للمبيعات 
الحالية للمساكن ذات الوحدة الواحدة إىل 69 نقطة 
خالل أبريل مقابل 68 نقطة خالل مارس املايض، يف 

حني تراجع مؤرش املبيعات املستقبلية لهذه املساكن 
إىل 71 نقطة خالل أبريل مقابل 72 نقطة خالل 

مارس املايض.
وبحسب »روبرت دايتس« كبري خرباء االقتصاد يف 
االتحاد الوطني لبناة املساكن الذي قال إن النمو 

املستمر للوظائف مع األوضاع السكانية املواتية 
وانخفاض أسعار الفائدة، سيساعد يف زيادة بسيطة 

يف نمو املبيعات عىل املدى القريب.
وأضاف أن املشكالت التي يواجهها جانب العرض يف 

سوق املساكن يؤدي إىل ارتفاع تكاليف الحصول عىل 
سكن وهو ما يحد من نمو سوق اإلسكان وفقاً لوكالة 

بلومربغ لألنباء.
وكانت بيانات نرشت مؤخراً تراجع املبيعات املؤجلة 

للمساكن يف الواليات املتحدة خالل فرباير املايض، 
عىل خالف التوقعات.

وذكر االتحاد الوطني للمطورين العقاريني أن مؤرش 
املبيعات املؤجلة للمساكن تراجع خالل الشهر 

املايض بنسبة 1 يف املائة مقارنة بالشهر السابق إىل 
101.9 نقطة، بعد ارتفاعه يف كانون يناير )كانون 

الثاني( املايض بنسبة 4.3 يف املائة إىل 102.9 نقطة 
وفقا للبيانات املعدلة. وكان املحللون يتوقعون ارتفاع 

املؤرش خالل الشهر املاض بنسبة 0.7 يف املائة بعد 
ارتفاع يف الشهر السابق بنسبة 4.6 يف املائة وفقا 

للبيانات األولية.
ويف الوقت نفسه، تراجعت املبيعات خالل فرباير 

املايض بنسبة 4.9 يف املائة مقارنة بالشهر نفسه من 
العام املايض، ليستمر الرتاجع السنوي للمبيعات 

للشهر الرابع عرش عىل التوايل.
يذكر أن املقصود باملبيعات املؤجلة، هي املبيعات 

التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بني الطرفني دون 
إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خالل فرتة من 4 إىل 6 

أسابيع من توقيع العقد.
وقال لورانس يون كبري املحللني االقتصاديني يف 

االتحاد الوطني للمطورين العقاريني: »يف يناير 
املايض ارتفعت املبيعات املؤجلة بنحو 5 يف املائة 

لذلك فإن تراجعها بنسبة 1 يف املائة ال يمثل قلقا 
كبريا، بشكل عام األرقام تشري إىل أن دورة املبيعات 

املنخفضة أصبحت من املايض، لكن نشاط السوق ال 
يتناسب مع الوترية الرسيعة يف الربيع املايض«.

وجاء الرتاجع غري املتوقع للمبيعات خالل فرباير 
نتيجة تراجع املبيعات بقوة يف الغرب األوسط 

األمريكي، حيث تراجعت املبيعات بنسبة 7.2 يف 
املائة، كما تراجعت املبيعات يف الشمال الرشقي 

األمريكي بنسبة 0.8 يف املائة خالل الشهر املايض، 
وارتفعت املبيعات بنسبة 0.5 يف املائة يف الغرب 

األمريكي وبنسبة 1.7 يف املائة يف الجنوب. ويف الوقت 
نفسه، يتوقع »يون« تراجع مبيعات املساكن القائمة 

بنسبة 0.7 يف املائة إىل ما يعادل 5.30 مليون وحدة 
سنويا خالل 2019، يف حني يتوقع ارتفاع متوسط 

أسعار املساكن القائمة خالل العام الحايل بنسبة 2.7 
يف املائة، كما يتوقع نمو مبيعات هذه املساكن خالل 

العام املقبل بنسبة 3 يف املائة وارتفاع أسعارها بنفس 
النسبة.

بنسبة 4.9 % وتوقعات باستمرار التباطؤ خالل العام الحالي

تراجع في مبيعات المساكن القائمة 
في الواليات المتحدة

 كتب: رشيف عبد الحميد - عرضت أمازون منازل 
خشبية للبيع بتكلفة إنشائية تبدأ من 5000 دوالر، وقد 

بيعت كافة املنازل بعد ساعات قليلة من طرحها، وفقا 
ملوقع بيبول.

وأشار املوقع إىل أن فئة من املنازل املعروضة 
بتكلفة 7250 دوالراً تعد من أكرث البضائع 

مبيعاً عىل أمازون، حيث يستغرق بناء 
املنزل البالغة مساحته 172 قدماً 

مربعة، 8 ساعات، ويقوم 
برتكيبه فنيان فقط.
وأشار املوقع إىل أن 

املنزل يتم وضعه 
يف الحديقة، 

وهو مقسم 
إىل جزءين، 

أحدهما مفتوح 
واآلخر مغلق.

وتوفر أمازون عرب 

موقعها كثريا من الخيارات لبناء املنازل الخشبية، والتي 
يستغرق بناؤها عدة أيام، وعىل املشرتي أن يوفر األرض 

لبناء هذه املنازل.
ويرتاوح سعر املنازل الخشبية 

املعروضة عىل موقع أمازون بني 
5000 و18 ألف دوالر.

وأشار املوقع إىل أن كل منزل 
من تلك املنازل يؤدي 

وظيفة محددة، ففي الوقت 
الذي من املمكن استخدام 

املنزل الذي تبلغ تكلفته 
نحو 5000 دوالر، كموقع 

لألمسيات الصيفية، يمكنك 
أن تنفق نحو 6000 دوالر 
لكي تجد يف حديقة منزلك 

مكانا يمكنك استخدامه كمكتب 
شخيص، كما يمكن أيضا أن تستخدم 
املنزل البالغة تكلفته 18 ألف دوالر كوحدة 

منزل األحالم بـ5 آالف دوالر فقط.. وهذه المواصفات

n 2010, at the height of the foreclosure crisis, 
the federal government watched nervously as 
hundreds of thousands of families lost their 
homes. Empty houses blighted neighborhoods, 
their shades drawn, their yards overgrown. With-
out some kind of intervention, federal officials 
worried, the housing market would continue in 
its free fall, prices would keep dropping for exist-
ing homeowners, and the economic recovery, 
already tenuous, would be imperiled.
But who would fill these empty homes? Few 
Americans were in a buying mood, and for those 
who were, mortgages were harder to come by 
than they had been before the crash. So the 
government incentivized Wall Street to step in. 
In early 2012, it launched a pilot program that 
allowed private investors to easily purchase 
foreclosed homes by the hundreds from the gov-
ernment agency Fannie Mae. These new owners 
would then rent out the homes, creating more 
housing in areas heavily hit by foreclosures.
“There was this glut of foreclosed properties in 

parts of the country, and inadequate demand 
from the traditional home-buying population and 
even traditional investors,” Meg Burns, who was 
at the time the senior associate director of the 
Office of Housing and Regulatory Policy, told me. 
“We were trying to influence demand.”
It worked. Between 2011 and 2017, some of the 
world’s largest private-equity groups and hedge 
funds, as well as other large investors, spent 
a combined $36 billion on more than 200,000 
homes in ailing markets across the country. In 
one Atlanta zip code, they bought almost 90 per-
cent of the 7,500 homes sold between January 
2011 and June 2012; today, institutional investors 
own at least one in five single-family rentals in 
some parts of the metro area, according to Dan 
Immergluck, a professor at the Urban Studies 
Institute at Georgia State University. Some of the 
nation’s hardest-hit housing markets were finally 
stabilized.
To read the rest of the article go to: 
www.theatlantic.com

When Wall Street Is Your Landlord

 REAL ESTATE عقارات
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بإشراف خبير األعشاب : جمال عرقوب

محمصة ديربون
DEARBORN ROASTERY

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

شوكوالة سويسوية وهادايا لجميع المناسبات مكسرات وبزورات ومخلوطة 
طازجة - تمز ورطب كالفورنيا مدجول - عسل طبيعي - زيوت وآعشاب 

طبيعية - مستحضرات تجميل طبيعية

Fresh Arabic & American Coffee- 
Fresh Spices & Seasonings

Swiss Chocolate & Gifts For All Occasions - 
Nuts & Mixed Nuts - Organic Honey Callfornia 

Medjool Dates & Ruttab Ntural Herbs & 
Essential Oils - Ntural Beauty Supplies

(313) 584-7700
www.dearornroastery.com

(313) 584-7700
www.dearornroastery.com

Always Fresh... Wake - Up To It !

) يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام ( 
Alternative Medicine الطـب البديــل

االجزاء المستعملة في الخبازي:
الجذور ، االوراق ، االزهار التي لم تتفتح

الخبيزة نبات عشبي منها أنواع الربي وتجنى لألكل وتستعمل يف الطب، وأنواع 
تزرع لزهرها أو ألكل ورقها مطبوخاً ، تنمو الخبيزة بكرثة يف املروج والغابات وعىل 

جوانب الطرق، وقد اشتهرت منذ القديم بتحسني لون البرشة.

موطن و تاريخ الخبيزه:
 - جميع انحاء العالم، املستنقعات، االرايض غري املزروعة. 

- عرضها القدماء كطعام وكدواء وعالج، يؤكل منها الرؤوس الغضة الطرية 
 )طربون(. 

- أكلها اإلغريق خصوصاً فيثاغورس والذي كان يعتربها نباتاً مقدساً يهدئ 
االعصاب ويزيل التوتر والشهوة، اما االمرباطور شارملان فقد أمر بزرعها يف 

 حدائقه االمرباطورية لتزيينها. 
- الرومان اعتربوها عالجاً لكل االمراض ومن هنا جاءت التسمية 

.)Omnimorbia(

تركيبة الخبيزة:
لعاب النبات )Mucilage ( فيها 

نسبة عالية من مادة مهمة للنسيج 
Glucos الغضويف يف الجسم هي

. Authocyanin ومادة amine
الفوائد واإلستعماالت:

1 - الخبيزة مفيدة يف حالة السعال 
والنزالت الصدرية ويف حالة خشونة 

الصوت والصدر.
 2 - الخبيزة مدرة للبول وتفيد يف 

 حالة حرقان البول.
3 - تخزن أزهار الخبيزة بعد 

تجفيفها ويصنع من مسحوقها 
منقوع حار مسكن آلالم الحلق 

 ويستعمل كغرغرة للبلعوم.
4 - أوراقها مفيدة للجلد 

وتستعمل يف صنع الكريمات التي 
 تغذي البرشة وتزيل التجاعيد كما أنها تستعمل يف صناعة الصابون والشامبو.

 5 - تفيد يف حالة وهن األعصاب. 
 6 - تفيد يف تخفيف اإلمساك حيث إنها تلني أغشية األمعاء الغليظة. 

 7 - عمل مغاطس بمغيل أوراق الخبيزة يلّطف احتقانات الرحم .
8 - الخبيزة من مجموعة النباتات التي تقلّل من نشاط ديدان اإلسكارس حيث 

أنها تشُلّ حركة الديدان األمر الذي يتطلب إعطاء رشبة سهلة بعدها إلمكان 
طرد هذه الديدان من األمعاء عند إستعمال الخبيزة لهذا الغرض.

 دراسة طبية:
أثبتت دراسة طبية حديثة نرشتها مجلة »الطب النباتي« أن أزهار نبات الخبيزة 

تقلل ضغط الدم الرشيانى، أشار الباحثون أن الخبيزة تحتوى عىل عنارص 
عالجية أهمها املواد املضادة لألكسدة التي تضيف فوائدا وقائية لجهاز القلب 
الوعائي وتحمي عضلة القلب واألوعية الدموية من التلف التأكسدي، كما أن 

سالمة استخدامها وعدم تسببها يف تأثريات جانبية سلبية يجعلها بديال مثاليا 
لعالجات الضغط التقليدية.

وقد الحظ الباحثون أن ضغط الدم االنبساطي انخفض بحوايل 10 نقاط عىل 

األقل عند 79 % من األشخاص الذين تناولوا شاي الخبيزة، مقابل 84 % عند 
من تعاطوا العقاقري الطبية, مما يؤكد أن الشاي املصنوع من خالصة زهور 

الخبيزة فعال يف تقليل ضغط الدم الرشياني عند األشخاص املصابني بحالة 
بسيطة إىل متوسطة من ارتفاع الضغط، جدير بالذكر أن ضغط الدم يعترب عاليا 
إذا تجاوزت قراءاته العليا والسفىل أكرث من 140/ 90 ، وأن ارتفاع ضغط الدم هي 

حالة شائعة يف البلدان املتقدمة ويؤثر عىل حوايل %20 من البالغني فيها.

استعماالت و فوائد الخبيزة الطبية:
1. يستعمل آلالم اللوزتني والرشح ) منقوع ( للغرغرة وللرشب، يعالج امراض 

 الفم ) القالوع ( والتهابات الحنجرة. 
2. يعالج امراض الصدر الصدر والسعال . مقشع يزيل البلغم، يزيل التهابات 

 القصبات الهوائية، يعالج نوبات الربو. 
 3. مدر للبول، يفتت الحىص والرمل . 

 4. ملني للطبيعة ، يزيل القبوضة . ورقه يعالج القروح يف االمعاء والرشج. 
 5. ورق الخبيزة يمنع االلتهابات الجلدية. 

6. مغيل اوراق الخبيزة يستعمل كغسيل مهبيل إلزالة االحتقان وااللتهابات 
 ويعالج امراض الرحم. 

 7. يخفف ويلطف امراض وآالم البطن واملغص. 
8. فيه مادة لها خاصية مضادة لاللتهابات امليكروبية والفطرية والفريوسية 

خاصة االلتهابات الجلدية والباكترييا املوجودة عىل سطح الجلد، يكافح 
 الخراجات واإلنتانات. 

9. يعالج الوتر النفيس واعتالل املزاج، مهدئ لألعصاب، يزيل البدانة 
الناتجة عن كرثة الطعام التي يسببها التوتر النفيس عند بعض 

 املرىض. 
10. ملطف للحساسية الجلدية والطفوح الجلدي، وعقص 

 الحرشات. 
11. يكافح أمراض اللثة واألسنان.

مالحظة:
الخبيزة نبتة مغذية لكنًّها قد تثقل عىل معد 

بعض النًّاس وقيل أنها قد تساعد عىل تكوين 
الحىص الكلوي لألشخاص ذوي الكىل الضعيفة.

طرقة عمل الخبيزة من الرتاث الشعبي الفلسطيني:

المقادير :
  ضمة أو ضمتني من الخبيزة الطازجة

بصل - زيت زيتون - طحني قمح أو طحني عادي - ملح فلفل اسود - ماء

طريقة العمل :
تقطف أوراق الخبيزة دون السيقان ، ثم يغىل املاء وتسقط اوراق الخبيزة يف املاء 

وتحرك إىل أن يتم استوائها .. ثم يحض املفراك وهو عبارة عن عصا خشبية 
يوجد بها عدة ثقوب يخرج من تلك الثقوب أعواد خشبية صغرية وتحرك 

الخبيزة بواسطته يمينا وشماالً .. ويمكن استخدام خفاقة البيض يف الوقت 
الحايل تؤدي نفس الغرض .. بعد ان تذوب الخبيزة وتتفكك أوراقها .. يوضع 
القليل من املاء عىل الدقيق وتحرك حتى يتكون كتالً من العجني الصغرية .. 
توضع عىل الخبيزة املطبوخة وتتبل بامللح والفلفل األسود .. وترتك عىل نار 

 هادئة إىل أن يتم استواء العجني ..
يقطع البصل ويقىل بزيت الزيتون .. إىل أن يحمر ومن ثم يضاف خليط البصل 

 والزيت ايل الخبيزة وهو ساخن ويطبخ قليالً ..
يقدم ساخناً مع الليمون.وصحتني وعافية ..

الخبيزة البرية ، 
الخبازي ، الخباز
 Mauve (Malva(

sylvestris
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أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن التنمر الذي يتعرض له 
التالميذ يف املدارس باملرحلة الثانوية، يزيد بشكل كبري من فرص 

إصابتهم بمشاكل الصحة العقلية والبطالة يف وقت الحق من 
العمر.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة “النكسرت” الربيطانية، بالتعاون 
مع علماء من جامعة سيدني األسرتالية، ونرشوا نتائجها، يف 

العدد األخري من دورية الجمعية األمريكية لتقّدم العلوم.
والتنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة 

من األطفال ضد طفل آخر أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة. 
وقد يأخذ التنمر أشكااًل متعددة كنرش اإلشاعات، أو التهديد، 

ر عليه بدنياً أو لفظياً، أو عزل طفل  أو مهاجمة الطفل املُتنَمّ
ما بقصد اإليذاء أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غري 

ملحوظ.
ولكشف العالقة بني التنمر واألمراض العقلية، راقب الباحثون 

أكرث من 7000 تلميذ ترتاوح أعمارهم بني 14 و16 عاماً يف املدارس 
الثانوية بإنجلرتا. ووجد الباحثون أن تعرض التالميذ للتنمر، 

يجعلهم عرضة ملشاكل الصحة العقلية بنسبة %40 عندما 
يصلوا إىل سن 25 عاماً، كما يزيد من احتمال أن يكونوا عاطلني 

عن العمل بنسبة %35 يف هذا السن أيضاً.
ووجد الباحثون أن التنمر يؤثر أيضاً عىل مستوى التعليم لدى 

التالميذ، ويقلل من فرص حصولهم عىل درجات متقدمة يف 
االختبارات بنسبة 10%.

وقالت الدكتورة إيما جورمان، قائد فريق البحث، إن “الدراسة 
كشفت أن التنمر الذي يتعرض له األطفال يف املدارس، يؤدي 

إىل تأثريات سلبية عىل حياتهم يف مرحلة الشباب، مثل تدني 
احرتام الذات ومشاكل الصحة العقلية وعدم الحصول عىل 

فرصة عمل”.
وال تقترص أرضار التنمر عىل األطفال فقط، حيث أظهرت دراسة 

سابقة، أن األشخاص الذين يتعرضون للمضايقات والتنمر أثناء 
العمل أكرث عرضة لخطر اإلصابة بمشاكل يف القلب واألوعية 

الدموية يف الدماغ، بما يف ذلك األزمات القلبية والسكتة الدماغية.

التنمر، أسبابه وأنواعه وطرق عالجه
بدأت ظاهرة التنمر Bullying تنترش بكرثة يف اآلونة األخرية 
وأصبحنا نرى التنمر يف كل مكان؛ يف الشارع أو املدرسة أو 

الجامعة أو املنزل حتى يف مكان العمل! من هنا، اخرتنا أن نناقش 
يف هذا املقال تعريف التنمر، وطرق التعامل معه، وأسبابه، وآثاره 

وأنواعه وعالجه.

التنمر المدرسي
يتعرض العديد من األطفال يف املدارس إىل ظاهرة التنمر املدريس، 

فما هو التنمر املدريس وما هي أسبابه وطرق عالجه؟
التنمر املدريس أو التنمر يف أماكن الدراسة هو أكرث أنواع التنمر 

انتشاراً، وهو تعرض التلميذ لإليذاء الجسدي أو النفيس من 
خالل الضب، الركل، شد الشعر، تخريب املمتلكات الخاصة 
بالشخص، التقليد السلبي، التجريح، الشتائم، الشائعات، 
التهديد، العزل، أو حتى تعديل صور غري قانونية للضحية 
عرب اإلنرتنت واستغاللها يف تهديد الضحية، أو نرشها ملجرد 

االستهزاء من الشخص والتقليل من شأنه.

وتنترش هذه الظاهرة بنسبة %25 يف املدارس االبتدائية يف 
بريطانيا و%10 يف املدارس الثانوية. يف حني تشري اإلحصاءات 

إىل أن حوايل نصف األطفال يف العالم تعرضوا مرة واحدة عىل 
األقل للتنمر، خالل املرحلة املدرسية، وأن نسبة %10 منهم 

يتعرضون لنوع من الضغوط العنيفة بشكل منتظم.)1(
كما تشري الدراسات املسحية يف السعودية، وفق اللجنة الوطنية 
للطفولة، إىل أن )57.1 يف املئة( من الفتيان، و)42.9 يف املئة( من 

الفتيات يعانون التنمر يف املدارس.)2(
ويف دراسة لليند وكريني Lind & Kerrney أجريت يف نيوزلندا 

، اتضح أن حوايل %63 من الطالب قد تعرضوا لشكل أو آخر 
من ممارسات 

التنمر، كما 
أشارت دراسة 

أدامسكي 
 Rayan وريان

 & Adamski
التي أجريت 

يف والية إلينوي 
بالواليات 

املتحدة إىل أن 
أكرث من 50% 

من الطالب قد 
تعرضوا لحاالت 

التنمر، ويف 
إيرلندا أوضحت 

دراسة ملينتون 
 Minton

تعرض الطالب 
ملشكالت التنمر 
بنسبة %35 من 

طالب املرحلة 
االبتدائية و%36 من طالب املرحلة املتوسطة. )3(

وتنعكس ظاهرة التنمر بشكل سلبي عىل الطالب املمارس 
عليهم لتجدهم يعيشون يف حالة من القلق والخوف والعزلة 

والوحدة والتي قد تصل إىل مراحل متقدمة من االكتئاب وبالتايل 
االنتحار.

إال أن ظاهرة التنمر Bullying ال تنعكس آثارها عىل الضحية 
فقط، حيث أظهرت الدراسات ان املتنمرين أنفسهم من املحتمل 

أن يكونوا أكرث عرضة للفشل يف حياتهم املستقبلية، وهم أكرث 
عرضة الرتكاب الجرائم يف سن مبكرة.

دور األهل في منع التنمر المدرسي
• عىل األهل عدم االستعجال بعدم تصديق أن طفلهم متنمر 

والعمل جاهداً مع املدرسة عىل وضع خطة فعالة للحد من 
ترصفات الطفل املتنمر والوقوف عىل مشكالت الطفل السلوكية 

أن وجدت.
• يتوجب عىل األهل مناقشة الطفل املتنمر بهدوء والوقوف معه 
عىل األسباب التي جعلته يترصف هكذا، وتوضيح أنه سلوك غري 
صحيح وعليهم 

أيضاً رشح نتائج 
هذا السلوك 

وانعكاسه عىل 
الطفل املُعرض 

له.
• عىل األهل 
االبتعاد عن 

وصف الطفل 
باملعتدي أو 

املتنمر وخاصة 
أمام اآلخرين.

• الوقوف عىل 
اإلحباطات 

التي يواجهها 
الطفل يف املنزل 

أو يف التعامل 
مع أخوانه او 

حل الواجبات 
املدرسية.

• التحكم يف 
مشاهدة الطفل للربامج التلفزيونية العنيفة أو التي يرى فيها 

عىل سبيل املثال أشخاصاً يقعون عىل األرض ويسخر ويضحك 
منهم آخرون.

دور المدرسة في منع التنمر المدرسي
• يتوجب عىل املدرسة سن قوانني حازمة تمنع إيذاء أي طفل 

لآلخر سواء كان اإليذاء بدنياً أو نفسياً.

• يجب حماية كل طفل من التعرض لإليذاء داخل املدرسة فهي 
بيئة أمنة وهادئة.

• عىل املدرسة تكثيف الرقابة واإلرشاف عىل الطالب مما يضمن 
عدم تعرضهم للتنمر والخوف والذعر.

• التفرقة بني التعبري الفطري للطالب حول األشياء من حولهم 
وبني التعدي عىل حقوق اآلخرين، والتفرقة بني ارتكاب العنف 

واكتساب املهارات الالزمة للدفاع عن النفس.
• تحفيز روح التعاون بني الطالب ونرش املودة بينهم من خالل 

إنشاء مجموعات.
• عىل املعلم أن يدرك أنه هو القدوة الفعلية للطالب، وعليه أن 
يعلم أن الكلمات قد تؤذي وأن إيذاء الكلمات قد يكون أشد من 

اإليذاء الجسدي.
• عىل املعلم أن يكون ملماً بمهارات التواصل وحل النزاعات بني 

الطالب.

عالمات التنمر
عىل األهل التنبه ملشكلة التنمر وما إذا كان ابنهما أو ابنتهما 

يتعرض أو تتعرض للتنمر داخل املدرسة وساحاتها، أو يف باص 
املدرسة أو يف الكافترييا وغريها، وهناك بعض العالمات التي تدل 

عىل تعرض الطفل للتنمر عىل األهل التنبه لها.
عالمات تدل عىل تعرض ابنك للتنمر يف املدرسة:

• انسحاب الطفل بشكل متكرر من األنشطة املفضلة لديه.
• تراجع اهتمامه باألنشطة املدرسية أو ما بعد املدرسة.

• ابتعاده عن أصدقائه أو أي تجمعات.
• إهمال شكله الخارجي ومظهره العام.

• إهمال واجباته املدرسية أو أي أغراض متعلقة باملدرسة ككتبه 
ودفاتره ووجباته الغذائية.

• التأخر عن باص املدرسة.
• يسعى الطفل املعرض للتنمر إىل الهروب من الواقع الذي 

يعيشه.
• يعاني الطفل املعرض للتنمر حالة من العصبية والغضب.

• يعاني حالة من القلق الدائم والخوف.
• يعاني من حالة مزاجية متقلبة.

• قد يخفي الطفل أدوات لحماية نفسه يف املدرسة مثل 
السكاكني.

• كما يمكن أن تظهر عىل جسده بعض الكدمات والجروح.
• قد يعاني حالة من فقدان أو زيادة الشهية.

التنمر ونتائجه..مشاكل عقلية 
بالصغر وبطالة بمرحلة الشباب

Dealing With 
Bullying
What Is Bullying?
Bullying is when someone is picked on by a person 
or group. Bullies might make fun of people who they 
think don’t fit in.
Bullies might make fun of others for many things, 
including:
appearance (how someone looks)
behavior (how someone acts)
race or religion
social status (whether someone is popular)
sexual identity (like being gay, lesbian, or transgender)
Bullying can come in different types:

Physical bullying is when bullies hurt their targets 
physically. This might be shoving, tripping, punching, 
or hitting. Any form of touching that a person does not 
want can be bullying and possible sexual assault.
Verbal bullying is taunting or teasing someone.
Psychological bullying is gossiping about or 
excluding people to make them feel bad 
about themselves.
Cyberbullying is when bullies use 
the internet and social media 
and say things that they might 
not say in person. This 
can include sending mean 
texts, posting insults about 
someone on Twitter, or 
making rude comments on 
their Instagram pictures. 
Cyberbullies also might post 

personal information, pictures, or videos designed to 
hurt or embarrass someone else.
What Are the Effects of Bullying?
Bullies often pick on people over and over again. This 
can make teens:
feel afraid, stressed, depressed, or anxious

have thoughts about suicide or hurting themselves
have trouble with their schoolwork

have problems with mood, energy level, 
sleep, and appetite

What Kind of People Are 
Bullies?
Both guys and girls 
can be bullies. Bullies 
may be:

outgoing and aggressive. 
This kind of bully might 
make fun of you to your 

face or physically hurt you.
quiet and sneaky. This kind of bully might try to 
manipulate in secret. They might anonymously start a 
damaging rumor just to see what happens.
friendly and fake. This kind of bully might pretend to 
be your friend so that you tell them things, but then do 
hurtful things behind your back.
Many bullies are a lot alike. They:
like to be in control of others
are focused on themselves
have poor social skills and have a hard time getting 
along with people
might not care about people, or lack empathy
are often insecure and bully others to make them-
selves feel better
Some bullies don’t understand normal social emotions 
like guilt, empathy, compassion, or remorse.
To read the rest of the article go to://kidshealth.org

//kidshealth.org
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سامراء عاصمة الخالفة العباسية وإىل اآلن لم يتم الكشف عن كافة آثارها، 
حيث امتألت بالكثري من القصور والحمامات امللكية، باإلضافة إىل الحدائق 

وساحات سباق الخيل كما تضم أشهر جامع هناك dwتميز بمعمار املئذنة 
اللولبية الذي لم يسبق أن ُبني مثله يف أي مكان يف العالم.

ويتحدث مسؤولون حكوميون عن مخطط جديد لسامراء املدينة إضافة إىل 
املدينة األثرية فيها، يتضمن بناء فنادق عرصية تستوعب الزائرين، لكن يبدو 

أن الحديث يذهب مع كل هبة ريح.

لبنان

قلعة بعلبك معابد ومهرجانات صيفية

قلعة بعلبك ترتبع عىل أعىل مرتفعات سهل البقاع، هي من روائع العالم القديم 
ومن أكرث اآلثار الرومانية عظمة، يعود تاريخها إىل أكرث من خمسة آالف سنة، 
وتحتوي يف داخلها عىل معبدي جوبيرت وباخوس وإىل جانبها معبد فينوسز.

وعىل معبدي جوبيرت وباخوس يف مدينة الشمس تقام مهرجانات بعلبك 
الدولية سنويا، وتجذب العدد األكرب من السياح العرب واألجانب، حيث 

تستقطب أهم األعمال املرسحية واملوسيقية وأبرز الفنانني العرب واألجانب.

تونس

مرسح الجم من الرصاعات إىل السيمفونيات

هو مرسح أثري يف مدينة الجم التابعة ملحافظة املهدية يف تونس، أدرج عام 
1979 عىل قائمة الرتاث العاملي من قبل اليونسكو. يعد ثاني أكرب املسارح 

األثرية يف العالم بعد مرسح كولوسيوم روما وأضخم املباني األثرية الرومانية يف 
أفريقيا ويتسع لنحو 35 ألف متفرج.

يف عهد الرومان كان املرسح حلبة مصارعات وسباقات، أما اليوم فيعد وجهة 
للكثري من الفنانني والفرق املوسيقية العاملية إذ تقام فيه سنويا الحفالت 

واملهرجانات وعروض األوبرا والسيمفونيات.

الجزائر

تعود هذه املدينة إىل الحضارة الفينيقية يف القرن الرابع قبل امليالد 
حيث تعترب من أجمل مدن البحر املتوسط، وتضم مجموعة من املنازل 
القديمة األثرية باإلضافة إىل القصور واملساجد التاريخية والحمامات 

بعيون املياه الدافئة.
تصميم املدينة عبارة عن متاهة وال يمكن الوصول إليها بسهولة، كما 

ترجع أهمية هذه املدينة أيضا إىل املقاومة الجزائرية ضد االستعمار 
الفرنيس حيث كانت بها بطلتا الثورة جميلة بوحريد وحسيبة بن 

بوعيل.

السعودية

مدائن صالح تقف منفردة بني رمال السعودية

مدائن صالح الواقعة يف محافظة العال السعودية تعرف قديما بـ”مدينة 
الحجر”، تحتوي عىل 131 مدفنا، تم بناؤها يف الفرتة بني العام األول قبل 

امليالد وحتى العام 75 ميالدي، وسط صخور ضخمة تقف منفردة بني الرمال 
املتموجة، وتخصص كل مقربة لصاحبها الذي بناها ولألجيال املتعاقبة.  وكانت 

مدائن صالح مغلقة طوال العقود املاضية أمام الزوار بناء عىل فتوى دينية 
تحرم دخولها، لكن يف سنة 2012 قررت السلطات فتحها أمام الناس وحثتهم 

عىل زيارتها.

TRAVEL & TOURISM سياحة و سفر

أسرار 
العباسيين 
في سامراء 

العراق 

قالع :

املئذنة اللولبية ال مثيل لها يف 
العالم

قصبة الجزائر متاهة فينيقية ومعقل الثوار
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TRAVEL & TOURISM سياحة و سفر

ديزني الند هى أرض األحالم بالنسبة للكثري من األطفال واألرس والعائالت، 
ولكن باإلضافة إىل كونها واحدة من أكرب املدن الرتفيهية يف العالم فهى 

واحدة من أثرى املؤسسات االقتصادية التي توظف أسطوالً من العاملني يف 
التسويق ليتمكنوا من جذب املزيد من األموال إىل سلسلة ديزني الند، وإذا 

كانت هذه الزيارة األوىل لك يف أرض الخيال واملتعة فهناك بعض األخطاء 
التي قد تقع فيها وتجربك عىل إنفاق املزيد من األموال، لذلك انتبه إليها !

1-شراء األغراض عند الوصول بداًل من جلبها قبل السفر
ال بأس أن يقوم الشخص 

باإلنفاق عىل األشياء 
التي يحتاجها داخل 

عالم ديزني الند، ولكن 
سيكون األمر مكلف 

إذا قام الشخص برتك 
أغراضه الشخصية يف 

املنزل وجاء ليشرتي 
بعًضا منها من هذا املكان، 

لذلك عىل الشخص أن 
يتأكد جيًدا من جلبه لجميع األغراض التي قد يحتاج إليها مثل الثياب، 

والنظارة الشمسية، واألحذية وشاحن الهاتف، وواقي الشمس وما إىل ذلك.

2-شراء األلعاب التي تضئ في الظالم
يحب األطفال جًدا إقتناء هذه األلعاب التي تضئ يف الظالم، ولكن املشكلة 

الوحيدة هى أن هذه 
األلعاب تجد طريقها إىل 

سلة املهمالت عقب أن 
يخفت ضوءها ويذهب بال 
رجعة، كما أن هناك أنواع 

أخرى من هذه األضواء 
تعمل بالبطاريات ولكنها 

تفقد رونقها بمجرد انتهاء 
الرحلة لذلك ال داعي 

إلنفاق 20 دوالر عىل مثل 
هذه األلعاب.

3-العاب ستار وار
ستار وار أو “حرب 

النجوم” هى واحدة 
من أشهر الخطوط 

التسويقية يف العالم، 
وتمتلك ديزني الند حق 

بيع العاب ليجو الخاصة 
بها، كما يوجد بكل ركن 

من أركان ديزني الند 
لعبة مختلفة من هذه 

األلعاب املشوقة، ولكن 

قبل اإلندفاع ورشاء إحدى هذه األلعاب بإمكان الشخص أن يبحث عنها 
عرب االنرتنت ليجد إذا كانت متوفرة يف أحد املتاجر االلكرتونية، وسيجد أن 

ثمنها أقل تقريًبا بنصف الثمن املعروضة به داخل ديزني الند، لذلك تريث 
قبل الرشاء.

4-اإلنخداع بالحيل الترويجية لوجبات الطعام دادخل ديزني 
الند

تتميز خطط الرتويج للطعام داخل ديزني الند بالذكاء، بينما ال تتضمن 
الوجبات أي مقبالت كما 

يتم إضافة %18 رسوم إىل 
الفاتورة، وقد تم إضافة 

بند املرشوبات مؤخرًا 
هذا العام حيث لم يكن 

موجود يف السابق، ولذلك 
فإن جلب بعض أنواع من 

الطعام التي يمكن تناولها 
داخل املدينة هو أحد 

األمور التي يمكن فعلها 
لتوفري بعض املال عند التواجد يف ديزني الند.

5-زيارة ديزني الند خالل أوقات الذروة
تزداد تكلفة زيارة ديزني الند يف أوقات العطالت واملناسبات واإلحتفاالت، 
وتعد هذه هى أوقات الذروة، وقد ترتفع تكلفة اإلقامة يف املدينة من 100$ 

يف الليلة الواحدة إىل $200 يف أوقات الذروة، لذلك يفضل اإلبتعاد عن هذه 
املواسم.

6-إنفاق الكثير من المال على المياه
ترتفع درجة حرارة اورالندو يف الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة وامليش داخل 

املدينة فإن الزوار يحتاجون إىل املياه باستمرار، لذلك يصبح الزائر أمام 
خيارين إما أن يقوم برشاء زجاجة مياه بـ 3 $ كلما احتاج لذلك، أو أن يقوم 

بجلب زجاجة مياه واحدة ويمألها من النافورات التي تمأل أرجاء املدينة.

7-عدم تفقد العروض والخصومات قبل الزيارة
دائًما ما تقوم ديزني الند بعمل عروض وخصومات رائعة وذلك من خالل 

صفحات وكوبونات خاصة عىل املوقع الرسمي ملجموعة ديزني الند، ولذلك 
قبل حجز أي يشء عليك بتفقد الصفحة الرسمية فربما تحصل عىل خصم 

خاص عىل اإلقامة، أو املشرتيات أو األلعاب.

8-عدم االنتباه لألغراض المجانية
عىل الرغم من حقيقة أن أغلب األشياء داخل ديزني الند تحتوي عىل ملصق 

الثمن إال أن هناك بعض األشياء املجانية التي قد يجهلها هؤالء الذين 
يقومون بزيارة املدينة للمرة األوىل، فهناك باركينج مجاني داخل ديزني 

الند، كما أن هناك مركز ليجو التخييل واملقام عىل مساحة تبلغ 3000 قدم 
مربع، وجميع األغراض أو األلعاب بداخله مجانية، لذلك ابحث عن األلعاب 

املجانية أوالً.

أخطاء مكلفة مادًيا تقع فيها عند 
زيارة ديزني الند ألول مرة

John Brunton
As my plane starts its slow-motion descent 
into Beirut airport, the city below seems al-
most close enough to touch – a chaotic mix 
of modern high-rise buildings, ramshackle 
houses, tall minarets and statuesque church 
towers, fringed on one side by the azure 
waters of the Mediterranean and on the 
other by verdant mountain peaks. Suddenly, 
we are right above the Corniche, Beirut’s 
iconic clifftop promenade, and my neigh-
bour, one of Lebanon’s vast global diaspora 
who lives in Venezuela, leans past me to 
grab an emotional glimpse of the country 
he has not seen for 10 years.
Exploring the cultural scene
This is the ultimate city of contradictions, 
but now Beirut is buzzing and back on 
the global map. It may be at the centre of 
a historic conflict zone and flooded with 
refugees, but frankly, during my whole trip 
here, I feel much safer than at my home in 
Paris, where Gilets Jaunes maraud down 
the Champs-Elysees every Saturday. The 
airport is almost in the city centre, and after 
a frenetic 10-minute, traffic-jammed drive, 
I immediately plunge into this pulsating 
metropolis of modern art museums, 
fashion boutiques and funky restaurants, 
cutting-edge designers and avant-garde 
galleries.
The first surprise is how dynamic the 
cultural scene is here. I begin with a tour 
of the grand 1900s villas and lush gardens 
of Sursock, an exclusive millionaire’s ghetto 
that seems caught in a time warp when 
Beirut was feted as “the Paris of the East”. 
The jewel in the crown is the sumptuous 
Sursock Museum, an extravagant mix 
of Ottoman and Venetian styles, with a 
 wedding-cake exterior of swirling balus-
trades. Inside, though, renowned French 
architect Jean-Michel Wilmotte has created 
a series of modern, airy salons to exhibit an 
impressive permanent collection of contem-
porary Lebanese art alongside provocative 
temporary shows.
A steep flight of steps, the Route Saint-Nico-
las, leads down from Sursock to the 
bustling Rue Gouraud, heart of another 
arty quarter, Gemmayzeh. First stop is Plan 
Bey, an alternative art gallery that offers 
 affordable prints, photos and graffiti  stickers 
by Beiruti artists such as Mazen Kerbaj and 
Cherine Yazbeck, then it is time for a break 
of barista coffee and delicious sticky sweets 
at Ginette, a hip multi- concept store that 
morphs from a cafe, design and fashion 
boutique, into an art gallery.
Embracing the arts
Next, we brace the traffic jams for a 
hair-raising taxi ride to the bright red 
Aishti Foundation. This is the brainchild 
of Lebanese billionaire Tony Salame, 
whose decision to commission a futuristic 

private museum to showcase his priceless 
 contemporary art collection has put Beirut 
firmly back on the global art map, alongside 
similar museums by Francois Pinault in 
Venice or Bernard Arnault’s Parisian Louis 
Vuitton Foundation.
Aishti covers four floors, currently exhibiting 
the likes of Julian Schnabel, Lucio Fontana 
and Cindy Sherman from Salame’s esti-
mated 2,000 artworks. It is a venue with 
a difference, though, as the businessman 
made his millions retailing luxury fashion 
brands, so visitors also find themselves in a 
quite surreal glass-and-metal shopping mall 
of Gucci, Armani and Fendi boutiques, right 
alongside the foundation’s art exhibitions. 
I end the day in a relaxed style at the 
legendary Al Falamanki Cafe, a delightfully 
decadent rendezvous spot where customers 
recline on satin sofas, play backgammon 
and sip scalding mint tea while waiters 
expertly prepare shisha pipes.
Just next door is the magnificent pastel yel-
low neo-Ottoman mansion that houses Beit 
Beirut, a unique museum that everyone 
coming to the city must visit. The building 
was situated right on the infamous Green 
Line, which divided Muslim and Christian 
Beirut during the civil war, serving as a snip-
er bunker, and has been deliberately pre-
served in its crumbling half-destroyed state, 
complete with bullet and shell pockmarks. 
A tour of the building is an intensely moving 
experience and the project’s architect, 
Youssef Haidar, tells me he hopes “it will 
finally be a step towards replacing the mass 
amnesia and to come to terms with what 
has happened in the past”.
A taste of Beirut
On my first evening, I have a dinner date at 
Liza, the ultra-fashionable restaurant owned 
by Liza Soughayar, who is pretty much the 
queen of Lebanese cuisine in Paris. In one 
of the private dining rooms, decorated with 
dramatic artworks of bombed Beirut build-
ings by a young Lebanese painter, we taste 
her signature dishes: the best hummus I 
have eaten, traditional kebbe nayyeh, lamb 
tartare and loukoz bel selek, sea bass with 
tahini. Liza explains how despite success in 
Paris, she could not resist being part of the 
renaissance in her hometown. “There is an 
incredible intensity to create and succeed 
here.”
Like all Beirutis I meet, she has an incredible 
optimism and enthusiasm for her city, and 
is immediately making plans for my foodie 
tour. The next morning, we begin with an 
unbelievable feast prepared at Al Soussi, 
Beirut’s top street food address. Only open 
for breakfast, this hole-in-the-wall eatery 
may be in a backstreet, but the forecourt is 
packed with Mercedes and Porsches.
To read the rest of the article go to:
www.thenational.ae

Buzzing Beirut: why the capital city 
constantly surprises travellers
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Education تعليم

فاطمة البغدادي
إذا كان وصول التالميذ إىل مدارسهم يف كثري من الحوارض واملُدن 

حول العالم ال يتطلَّب سوى عبور الشارع، ففي مناطق عديدة 
أُخرى ُيجازف التالميذ بالسري يف دروب خطرة أمالً يف اللحاق 

بطابور الصباح املدريس. فتكون رحلتهم من البيت إىل املدرسة أقرب 
إىل املغامرة غري املحسوبة العواقب، حيث تُحِتّم عليهم التضاريس 

الُجغرافية الصعبة، وقسوة الطقس، واألحوال غري املُستقرَّة للمناخ، 
عبور طُرق غري مألوفة، كاخرتاق مناطق صحراوية جافــــة، أو 

مناطــق غابات وأدغــال، أو اجتياز جــداول وأنهــار، أو تسلُّق 
دة. مناطق جبلية، أو السري فوق مياه ُمتجِمّ

ة أسس ومعايري معتَمدة يف دول العالم الختيار مواقع املدارس.  ثََمّ

وبشكل عام، سواء أكانت املدارس يف قلب املدينة، أو يف الريف، يتعنَيّ 
عند اختيار مواقع هذه املدارس، خاصة التي تخِدم تالميذ املراحل 
األوىل )صِغار الِسن(، مراعاة الظروف البيئية السائدة يف املنطقة، 

وأحوال الطقس، وأن تكون الطُُرق املؤدية إليها جِيّدة، وتتوافر فيها 
معايري السالمة مثل اللوحات اإلرشادية الواضحة التي تُساعدهم 
عىل السري بأمان، وأن تكون بعيدة عن مصادر الضوضاء والدخان 
وكافة أنواع امللوّثات، التي تؤثر سلبــاً عىل صحة التالميذ.. وكانت 

اليونيسكو قد وضعت توصيات إرشادية، هي أقرب إىل معايري 
ومواصفات للطُرق املدرسية اآلمنة. ولكن، أللف سبب وسبب، اليشء 
من هذه التوصيات وصل إىل مناطق نائية كثرية يف بعض دول العالم، 
فبقيت الطرق إىل بعض املدارس أقرب إىل ميادين املغامرات الخطرة، 

ال يجرؤ عىل اقتحامها غري األطفال يف طلبهم للعلم.

يتسّلقون الجبال في الصين
يف ُمقاطعة قوي تشو بجنوب غرب الصني، قرية تُدعى غن غوان، 

وأقرب مدرسة ابتدائية إليها تقع يف منطقة جبلَيّة، تَفرِض عىل 
التالميذ القادمني إليها من القرية، اجتياز نفق محفور خارج 

الصخور، يعود تاريخه إىل نحو نصف قرن، وكان يف السابق 
ُيستخدم كمجرى مائي للري، ثم ُجِفف، ليستَخِدمه املُشاة. وبعد 
اجتياز الخندق، يسلك التالميذ ممراً ُمتصاعداً ذا شكل حلزوني، 

ُمغطَّى بالحىص، وهو ممر خِطر للغاية ويتطلَّب الَحَذر الشديد عند 
ُعبوره، يف أثناء الذهاب، وكذا اإلياب.

وبحسب ُمدير املدرسة السيد شو ليان غفان، الذي يحرِص عىل 
ُمرافقة تالميذه، عند اجتياز هذا الطريق يف رحلة تستغِرق نحو 
ساعتني، فإن اإلقبال عىل الدراسة ال ينقطع. فاآلباء ُمطمئنون، 

بفضل ِحرص إدارة املدرسة عىل سالمة أبنائهم، ومرافقتهم يف عبور 
الطريق الصعب.

ويف قرية تشانغ جياوان، الواقعة يف أعماق الجبال، بمقاطعة هونان 
الصينية أيضاً،، يتسلق التالميذ ساللم حجرية حلزونية غري آمنة. 

وال تقترص خطورتها عىل كونها ضِيّقة، إذ إنها تميل إىل مواجهة 
ِجرف يبلغ ارتفاعه نحو 60 مرتاً. وِحرصــاً عىل أبنائهم، يقوم 

القرويون باستبدال هذه الساللم، مرَّة كُل ثالث إىل خمس سنوات.

ويعبرون األنهر والغابات في إندونيسيا
د الطرق املدرسية الصعبة التي يتعنَيّ  ويف األرخبيل اإلندونييس تتعَدّ

عىل التالميذ اجتيازها. ففي سومطرا، يضطَّر تالميذ قرية باتو 
بوسوك إىل السري فوق جرس معلّق غري مستقر، ويرتنّح يمينـاً ويساراً 

أثناء السري عليه، وهو عىل ارتفاع 30 قَدمــاً فوق نهر متدفّق، ثم 
يواصلون السري يف طريق طوله نحو سبعة أميال داخل الغابة، حتى 

يتمكَّنوا من الوصول إىل أقرب مدرسة إليهم يف بلدة بادانج.
وإذا كان وضع الطريق يشكّل خطورة كبرية عىل التالميذ يف األوقات 
العادية، فإن هذه الخطورة تُصبح مضاعفة يف األوقات التي يسقط 
فيها املطر بغزارة، حيث يمكن أن تحدث االنهيارات األرضية بشكل 

ُمفاجئ.
الشغف بالتعليم لدى الِصغار، وِحرص الكثري منهم أن يكونوا فاعلني 

يف ُمستقبل أوطانهم، كان سببـاً رئيسـاً يف جعل ُمبادرة “التعليـم 
أوالً، التي أطلقتها األمم املتحدة، عىل سلم األولويات.

م يشبه إىل حد كبري معاناة تالميذ قرية سانغ يانغ  وما تقَدّ
اإلندونيسية، حيث يتعنَيّ عليهم عبور نهر سيبريانغ فوق جرس 

بدائي، ُمعلَّق بالِحبال واألسالك، ثم السري يف طريق وِعر، للوصول 
إىل مدرستهم.

واألنهار الجليدية في النيبال
ويف النيبال، التي تشتهر بكرثة جبالها وأنهارها، يسلك التالميذ 

جسوراً مؤلفة من حبال وأسالك، ومرصوفة بألواح خشبية، تعرِّضهم 
ملخاطر جّمة، حيث يعني أي ارتباك أو زلَّة قََدم السقوط يف النهر 

أو الوادي.
وُيمكِن ُمشاهدة ذلك، يف مناطق عديدة، وخاصة يف منطقة غوركا، 

عند قرية لويرانغ، الواقعة عىل ُبعد نحو 80 كيلو مرتاً غربي 
العاصمة كاتماندو، حيث يوجد أكرث من جرس من الجسور املعلَّقة 
باألسالك، تصل بني ضفتي النهر. وملرَّتني يف السنة، يسلك تالميذ 

إحدى املدارس الداخلية، الواقعة إىل أقىص الشمال الرشقي من 
نيبال، طريقاً طويالً، عىل صفحة نهر ُمغطَّى بعباءة جليدية.

ق من اإلطارات في الفلبين ونفق معلَّ
ويف الفلبني، ثمة طريق مثري للدهشة، يسلكه تالميذ قرية نائية 
يف ُمقاطعة ريزال رشقي العاصمة مانيال، للوصول إىل مدرستهم 

ع من اإلطارات،  االبتدائية. هذا الطريق هو عبارة عن أنبوب، مجَمّ
وُمعلَّق عىل نهر جاٍر، ويحتاج عبوره إىل حذر شديد من املُشاة 

الكبار، فما بالك بالصغار الذين يمضون نحو ساعة كُل يوم للذهاب 
إىل مدارسهم، والعودة منها. وعندما تتساقط األمطار الغزيرة، يقرتِب 

ُمستوى مياه النهر من هذا األنبوب، عىل نحو يصعب اجتيازه، 
فيضطَّر التالميذ إىل املبيت عند أقاربهم، عىل الِضفَّة التي تقع فيها 

مدارسهم.

وفي نيجيريا مدرسة في بحيرة
ويف املساكن العائمة التي انتقل إليها ُسكَّان األكواخ القديمة، التي 

كانت إىل وقت قريب منترِشة يف قرية ماكوكو الواقعة عىل بحرية 
ة مدرسة ابتدائية عائمة أيضــاً،  الجوس، من أعمال نيجرييا، ثََمّ

تتِسع لنحو 100 تلميذ. ومع تباشري كُل صباح، تشاهد أرساب 
الزوارق الصغرية، والطوافات البسيطة، وهي تتمايل عىل صفحة 

مياه البحرية، ورُكّابها هم أطفال صغار، شغوفون بالتعليم.

وما يشبه ذلك في العالم العربي
ويف بعض املناطق النائية من عاملنا العربي، ُيشاَهد كثري من التالميذ 

وهم يجتازون طُرقـاً صعبة، تتطلَّب شيئاً من الشجاعة واملُجازفة، 
واألمثلة عىل ذلك كثرية.

ففي أقىص جنوب مرص، وتحديداً يف منطقة تدعى«غرب سهيل« 
النوبيــة، عىل األطفــال أن يصحوا فجــراً، استعداداً لرحلة الذهاب 

إىل مدرستهم سرياً عىل األقدام، فوق طريق غري معّبد وكثري التعُرّج، 
وتنترش فيه برك الوحل والطيـن، نتيجة سقوط األمطار. بينما 

يتجمع آخرون، لريكبوا معـاً وسيلة مواصالت تُدعى »تروسيكل«، 
وهي عبارة عن درَّاجة نارية، تجّر خلفها ما ُيشبه الصندوق املُكتظ 

بالتالميذ.
ة بحرية اسمها »املَنزَلة«،  ويف شمال ِدلتا النيل، يف مرص أيضــاً، ثََمّ

حيث ُيشاَهد كُل صباح أطفال جزيرة الِعزبي وهم يركبون قوارب 
بدائية، يف رِحلة عرب ممرات مائية داخل الُبحرية، التي تنترش يف 

بعض مناطقها بكثافة نباتات »الغاب« العالية، إىل أن يصلوا إىل 
أقرب مدرسة يف قرية »غيط الِعنب«، من أعمال دمياط، بينما يتَّجه 

بعضهم إىل مدرسة أُخرى، يف منطقة »ابن سالم«، القريبة من مدينة 
املطرية، من أعمال الدقهلية. وتستغرق هذه الرحلة ما يزيد عىل 

الساعة ونصف الساعة، وِمثلها يف رحلة العودة. وكان املُخِرج عيل 
ل ذلك يف فلْم وثائقي شهري، يحمل عنوان »صيد  الغزويل، قد سَجّ

العصاري«، الذي يحكي قصة تلميذ وأُخته، يركبان معـاً قاربـاً 
صغرياً، يف رِحلة شاقة، للوصول إىل مدرستهم، ويف أيام الُعطالت 

املدرسية، يخرج للصيد يف الُبحرية.
ويف منطقة األهوار العراقية، ما يشبه ذلك إىل حد كبري. إذ يتجّمع 

األطفال عىل ألواح خشبية، بجوار مساكن ذويهم شبه العائمة، 
لينطلقوا بقواربهم البسيطة، عىل صفحة املاء، ضمن قوافل أو 

أرساب، بُصحبهم عدد من األهايل لحمايتهم طوال الرحلة التي تمتد 

لعدة كيلو مرتات، حتى يصلوا إىل مدارسهم. وللتخفيف من هذه 
املُعاناة، أُنشئت مدارس متنقّلة، تشبه البيوت الجاهزة، املعروفة 

باسم »الكرفانات«، يتّسع كل منها لنحو 30 تلميذاً. إالَّ أن هذه 
س فيها التالميذ مفرتشني أرضّيتها. املدارس غري ُمريحة، ويتكَدّ
ويف منطقة تدمر السورَيّة، بالقُرب من أحد أكرب وأشهر املواقع 

األثرية، تعيش قبائل بدوية تنترش األُمَيّة بني كبارها، الذين رأوا أن 
أوالدهم، يجب أالَّ يتجرَّعوا من كأس األُمية، فسجلوهم يف مدارس 

تبُعد عن خيامهم عدة كيلو مرتات. وُيشاهد بعض هؤالء التالميذ، 
وهم يمتطون الحمري والبغال، ليقطعوا طريقــاً صحراويــاً ال يخلو 

من املخاطر بفعل عزلته، ويخلو من أي لوحات إرشادية، ناهيك عن 
وجود الكاِلب والحيوانات الضالة، كما ال يخلو الطريق من العواصف 
الرُتابية والصقيع ِخالل فصل الشتاء. ومع ذلك يخرج هؤالء الصغار 

كل صباح، للتوجه إىل مدارسهم، وينضموا إىل أقرانهم.

شغفهم بالعلم حّرك األمم المتحدة
فعىل الرغم من تنُوّع الصعوبات التي تعرتض هؤالء الصغار يف 

طرقهم إىل مدارسهم، فإن السمة املشرتكة يف ما بينها كلها هي يف 
اإلرصار عىل مواصلة التعليم. وكم من ِحكايات وذكريات يرويها 
أشخاص صارت لهم مكانة مرموقة يف مجتمعاتهم، تظهر مدى 
معاناتهم من طرق صعبة كانوا يسلكونها يوميــاً، للذهاب إىل 

مدرستهم، وأن من رَحم هذه املُعاناة، تولَّد لديهم اإلرصار والعزيمة، 
عىل أن يرسموا طريقــاً طموحـاً ألنفسهم، وأن يكونوا مساهمني يف 

تقدم مجتمعاتهم.
وكان تقرير صادر عن األمم املتحدة قد أشار إىل أن الشغف بالتعليم 

لدى الِصغار، وِحرص كثري منهم عىل أن يكونوا فاعلني يف مستقبل 
أوطانهم، كان سببـاً رئيسـاً يف جعل مبادرة »التعليم أوالً »، التي 

أطلقتها األمم املتحدة، عىل ُسلَّم األولويات، يف جدول الِخطَّة األُممية 
للتنمية املستدامة، والتنُبّه إىل رضورة إعطاء جميع األطفال يف كافة 

أنحاء العالم، بما فيهم الذين يعيشون يف املناطق الريفية والنائية، 
فرصة الذهاب إىل املدرسة لتحقيق آمالهم، والتحليق نحو مستقبل 

أفضل لهم وألوطانهم.

أربعة أبطال في ِفْلم وثائقي
يروي املُخرج الفرنيس باسكال بليس أن فلمه الوثائقي »يف الطريق 

إىل املدرسة« يكاد أن يكون »ابن الصدفة«. فهو لم يكن يخطط 
عىل اإلطالق إلنجازه، بل ذهب إىل كينيا لتصوير ِفلْم وثائقي عن 

الحيوانات. إالَّ أنه الحظ خالل فرتة إقامته يف منطقة البحريات 
الكربى يف شمال كينيا، بعض التالميذ يف طريقهم إىل مدارسهم. 

وعىل الرغم من فقرِهم واملشقَّة يف سريهم عرب طرق ومسالك صعبة، 
كانوا يتسامرون طوال الطريق. وهنا تولَّدت لديه ِفكرة إنجاز ِفلْم 

وثائقي عنهم. ثم طّور فكرته بحيث يكون أبطال الِفلْم من عدة 
بلدان، مع مراعاة أن يكون القاسم املُشرتك بينهم، املعاناة واملشقَّة 

املمزوجتني باإلقبال عىل التعليم يف مدارس تبعد عن منازل ذويهم 
عدة كيلو مرتات.

حظي هذا الفلم، عند عرضه األول، بإقبال غري متوقّع، حيث شاهده 
يف األسبوع األول فقط، أكرث من 700 ألف متفرج، وزادت قاعات 

عرضه عىل 350 قاعة، بعد أن كان مقرراً عرضه يف 180 قاعة فقط. 
ويحكي الفلم أربع تجارب مختلفة ومن بلدان مختلفة.

التجربة األوىل لتلميذ من الهند ُيدعى صامويل، يبلغ من العمر 
11 عامــاً، يسكن مع أرسته الفقرية، يف إحدى قرى خليج البنغال. 

ولُحبه الشديد ملواصلة التعلم، ُيشاَهد وهو يندفع بكرسيه املتحرِّك 
عىل الطريق كل صباح، أمالً يف أن يكون أول الواصلني إىل املدرسة. 

وعىل الرغم من إعاقته وُبعد مسكنه عن املدرسة نحو 4 كيلو مرتات، 
إالَّ أنه كان يحقق هدفه يف الوصول أواّلً إىل املدرسة بشكل شبه دائم، 

وسط إعجاب الجميع به وبإرصاره وبروحه املِرحة، حتى عندما 
ُيصاب كرسيه املتحرِّك، املهرتئ أصالً، بُعطل يف الطريق.

والتجربة الثانية، من األرجنتني، بطلها كارلوس، ابن األحد عرش 
ربيعــاً، الذي يسكن مع أرُسته الفقرية يف منطقة اسمها بات غوينا 

الريفية، والذي يمتطي كُل صباح الحصان، وإىل خلِفه أُخته األصغر 
»ميكا«، ليسلك طريقـاً وعراً طوله 18 كيلو مرتاً، خالل رِحلة الذهاب 

فقط، وِمثلها عند العــودة. وأمـل كارلوس هو أن يصبـح طبيبـاً، 
بينما تأمل أُختــه ميكا أن تُصبح ُمعلِّمة.

وتحكي التجربة الثالثة، تجربة التلميذة زهرية بادي، ذات الثانية 

عرش ربيعــاً، التي تسكن مع أرُستها، يف منطقة نائية من ريف جنوب 
اململكة املغربية. إنها تجهز نفسها كل أسبوع، لرحلة الذهاب سرياً 

عىل األقدام ملُدة يوم كامل، حتى تصل إىل مدرستها، الواقعة يف 
منطقة أسفي، تقطع ِخاللها نحو 22 كيلومرتاً، وتحمل معها ديكاً 
لبيعه يف سوق املدينة لدى وصولها، واالستفادة من ثمنه يف رشاء 
الحلوى وبعض األطعمة التي تُعينها، حيث إن املدرسة الداخلية 

ترَصِف لها وجبة غري كافية.
أما تجربة جاكسون، وهو رابع أبطال الفلم، وأبطال الواقع أيضــاً، 

والذي تجاوز ُعمره العرش سنوات بقليل، فأبرز ما يمّيزها هو 
ف الكبري الذي تعيشه أرُسته يف ِشبه كوخ داخل أدغال كينيا،  التقُشّ

والصعوبات التي كان يتعرض لها جاكسون، أثناء سريه يف طريق 
مشوب بكثري من املخاطر، بُصحبة شقيقته سالومي، وهي أصغر 

منه سنـاً. فقد كانا يقطعان مسافة تزيد عىل 7 كيلو مرتات، مشيـاً 
عىل األقدام للوصول إىل املدرسة. ويحرصان عىل حضور طابور 

الصباح. وشغف جاكسون وأخته بالتعلّم، جعلهما أشجع من 
غريهما، يف اخرتاق طرق ال تخلو من حيوانات األدغال وقطَّاع الطرق.

صغار يواجهون مخاطر يهابها 
الكبار على طريق المدرسة

ة مناطق نائية عديدة يف بعض دول العالم، تعترب الطرق إىل املدارس فيها أشبه بميادين املغامرات الخطرة، ُيجازف  ثََمّ
التالميذ بالسري فيها، أمالً يف اللحاق بطابور الصباح املدريس، حيث تُحِتّم عليهم التضاريس الُجغرافية الصعبة، وقسوة 

الطقس، عبور مناطق صحراوية جافة، أو غابات وأدغال، أو اجتياز جداول وأنهار، أو تسلُّق مناطق جبلية.
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دراسة تنصح بممارسة الرياضة بعد اإلقالع عن التدخني 
والبدء بامليش بدال من الركض أو الهرولة ألن امليش أسهل 

عىل القلب والرئة واملفاصل أيضا.
مونرتيال - أن يأخذ الفرد قرارا بالتوقف عن التدخني ليست 

سوى خطوة أوىل الستعادة لياقته، فالجسد يف حاجة إىل برنامج 
متكامل إعادة تأهيل تكون الرياضة والنظام الغذائي الصحي 

أهم ركائزه.
يشدد مدربو اللياقة وأخصائيو األمراض الصدرية عىل أن 

ممارسة الرياضة بعد التوقف عن التدخني ينبغي أن تكون 
بشكل تدريجي وأن يتم فيها اختيار رياضات بعينها تتوافق مع 
الحالة الصحية للجهاز التنفيس والقلب اللذين أنهكهما دخان 

السجائر. وقد بني تقرير نرش يف موقع “كانالفي” الكندي أن 
الرئتني يحمالن عبء التدخني لسنوات طويلة حتى بعد التوقف 

عنه. وينصح كاتب التقرير، جيمي سفيني، بضورة استشارة 
الطبيب عند الرغبة يف ممارسة املدخنني السابقني للتمارين 

الرياضية.
كما يويص الربوفيسور األملاني، ديرت كولر، األشخاص الذين 

أقلعوا عن التدخني بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي سليم، 
لتفادي حدوث زيادة يف الوزن. فرغم الفوائد اإليجابية العديدة 

لإلقالع عن التدخني، تظل زيادة الوزن التي تتبع التوقف عن 
السجائر، مثرية للقلق لدى البعض وخاصة النساء. ويفرس 

األطباء هذه املسألة بأن النيكوتني املوجود يف السجائر يقلل 
الشهية للطعام وبالتايل فغيابه يفتح الشهية بشكل واضح، 

كما أن املدخن يحاول تعويض غياب السجائر بتناول الحلوى 
والسكريات وهو أمر يزيد احتمالية زيادة الوزن.

ونقال عن موقع “غيسوندهايت” األملاني املتخصص يف األخبار 
الصحية، أوضح الربوفيسور كولر -وهو عضو يف الجمعية األملانية 

ألمراض الرئة وطب الجهاز التنفيس بالعاصمة برلني- أن سبب 
زيادة الوزن التي تعقب عملية اإلقالع عن التدخني، يرجع إىل 

حدوث خلل يف تركيبة األحياء الدقيقة املعوية -والتي تلعب دورا 
هاما يف عملية األيض- بفعل أعراض االنسحاب )األعراض التي 

تظهر عىل الشخص نتيجة إقالعه عن التدخني مثل العصبية 
والصداع(. وأشار إىل أن هذا الخلل يتمثل يف زيادة أعداد 

السالالت البكتريية التي عادة ما توجد بكرثة يف أمعاء البدناء.
ونتيجة للمجهود البدني املبذول أثناء ممارسة الرياضة، يفرز 

الجسم هرمون اإلندورفني الذي يعمل عىل الحد من آثار أعراض 
االنسحاب. كما أن زيادة النشاط البدني تعمل عىل إيقاف تدهور 

الكفاءة الوظيفية للرئة، والحيلولة دون اإلصابة بأمراض الرئة 
كالرسطان.

وذكرت إحدى الدراسات أن التدخني يمنع وصول األوكسجني إىل 
العضالت بشكل مالئم، إال أنه خالل فرتة تمتد من 3 إىل 5 أيام من 
اإلقالع عن التدخني، تعود قدرة خاليا الدم عىل حمل األوكسجني 

نحو القلب والعضالت إىل املعدل الطبيعي. وتنصح الدراسة كّل 
من يبدأ يف ممارسة الرياضة بعد اإلقالع عن التدخني بالبدء 

بامليش بدال من الركض أو الهرولة ألن امليش أسهل عىل القلب 
والرئة واملفاصل أيضا.

ثم يمكن بعد ذلك االنتقال إىل الهرولة بعد عدة أسابيع من 
امليش حيث يكون الجسم قد استعاد بعض لياقته. ويمكن امليش 
ملدة عرش دقائق ثم الهرولة ملدة 60 ثانية ثم امليش ملدة دقيقتني. 

وبالتدريج ستعود قدرة الجسم عىل التنفس وعدم اللهاث، رغم 
التمرين واملجهود.

وأظهرت دراسة بريطانية سابقة أن ممارسة النشاط البدني ملدة 
ساعتني يوميا تساعد أيضا عىل استمرار األشخاص يف اإلقالع 

عن التدخني. وأوضح الباحثون أن نتائج الدراسة تعزز البحوث 
التي أجريت من قبل، لتوضيح أهمية الرياضة يف الحد من الرغبة 

يف العودة إىل التدخني بعد اإلقالع عنه.
وكان الباحثون قد تابعوا مجموعتني من الفرئان التي تعاني من 

إدمان النيكوتني، األوىل مارست أنشطة بدنية مكثفة ملدة ساعتني 
يوميا، فيما لم تمارس املجموعة الثانية أي أنشطة رياضية. 

وقاموا بتقييم أعراض إقالع الفرئان عن التدخني، كما تم تحليل 
تتبع أعراض انسحاب النيكوتني عىل الدماغ.

وعادة ما يتم اإلبالغ عن أعراض انسحاب النيكوتني من الجسم 
مثل التهيج وصعوبة النوم، أو حتى اإلصابة باالكتئاب لدى 

بعض األشخاص الذين يعانون من إدمان التبغ.
ممارسة التمارين الرياضية كإجراء وقائي عند اإلقالع عن 

التدخني تخفف من شدة أعراض انسحاب النيكوتني
ووجد الباحثون أن املجموعة التي مارست الرياضة ملدة ساعتني 

يوميا، انخفضت لديها شدة أعراض انسحاب النيكوتني من 
الجسم مقارنة باملجموعة الثانية.

وقال الباحث أليكسيس باييل قائد فريق الدراسة، “إن اآلليات 
الدقيقة املسؤولة عن هذا األثر ال تزال غري معروفة إىل حد كبري”. 

وأضاف أن “هذه النتائج تدعم ممارسة التمارين الرياضية 
كإجراء وقائي عند اإلقالع عن التدخني؛ للتخفيف من شدة 

أعراض انسحاب النيكوتني من الجسم”.
وأشار إىل أن هذه هي املرة األوىل التي يظهر فيها هذا التأثري 

العميق ملمارسة الرياضة عىل الحيوانات املدمنة عىل النيكوتني.
وبينت البحوث أن للتدخني وممارسة رياضة الركض معا يف نفس 

الوقت أرضارا وخيمة عىل الرئتني والقلب وحتى العضالت. ففي 
سنة 2002 أكدت اللجنة الفرنسية للرتبية الصحية عىل عدة 

نقاط:
* يعمل غاز أحادي الكربون وهو الغاز املستنشق خالل التدخني، 

عىل الخفض الحاد لألوكسجني يف جسم املدخن.
* يعمل النيكوتني عىل الرفع من دقات القلب والضغط الدموي، 
حتى يف فرتة الراحة التامة، مما يجعل القلب يستهلك كميات 

كبرية من األوكسجني.
* يزداد خطر احتقان عضلة القلب عند الرياضيني الذين يتجاوز 

سنهم 40 سنة، خصوصا عند بذل مجهودات كبرية.
* أما بالنسبة إىل العضالت، فهي كالقلب والرئة، تحتاج إىل 

األوكسجني لتعمل بشكل سليم، وبما أن التبغ يقلص نسبة 
األوكسجني يف الجسم فالنسيج العضيل يتعرض بذلك لضر 

كبري.
* النيكوتني يرفع من إنتاج حمض الالكتيك يف الجسم، وهو 

حمض ينتج يف األصل عن تحلل مادة السكر يف الدم.
ويف تقرير لصحيفة دييل ميل الربيطانية، توصلت دراسة أخرى 
إىل أن قلب املدخن يحتاج إىل 15 سنة ليتعاىف بشكل نهائي بعد 

اإلقالع عن التدخني.
وتشري مجموعة من البحوث العلمية إىل أن خطر إصابة املدخنني 

السابقني بسكتة دماغية، يستقر يف غضون 5 سنوات، ولكن 

الدراسة الجديدة تظهر أن األمر قد يستغرق 3 أضعاف الوقت 
املحدد.

وبعد تحليل بيانات 8700 شخص عىل مدى 50 عاما، وجد 
باحثو جامعة “فانديربيلت” األمريكية أن قلوب املدخنني تتطلب 

أكرث من عقد من الزمن لتتخلص من األرضار املهددة للحياة، 
بما يف ذلك النيكوتني والتبغ وعدد ال يحىص من املواد الكيميائية 

األخرى املوجودة يف السجائر.
ويف الوقت ذاته، أوضحت املعّدة الرئيسية للدراسة، مرييديث 

دونكان، وهي طالبة دكتوراه يف املركز الطبي بالجامعة، أن القلب 
واألوعية الدموية هما األرسع يف التعايف من أرضار التدخني، أما 

الرئتان فقصة أخرى تماما.
وأرادت دونكان وفريقها يف ناشفيل، بوالية تينييس األمريكية، 

استكشاف املدة التي يحتاجها الجسم بعد اإلقالع عن التدخني، 
إلظهار تأثريات صحية حقيقية.

وللتحقق من ذلك، جمع الفريق بيانات حللتها دراسة أجراها 
مركز “فرامينغهام هارت”، بدأت عام 1948 واستمرت حتى 

عام 1975، حيث شملت جيلني من الناس )نصفهم تقريبا من 
املدخنني(.

وصنف فريق البحث “املدخنني الرشهني” عىل أنهم األشخاص 
الذين يدخنون ما يعادل علبة سجائر واحدة يف اليوم عىل مدى 

20 عاما. وعانى املدخنون الرشهون من خطر اإلصابة بنوبات 
قلبية بنسبة 70 باملئة، وبعد 5 سنوات، انخفضت املخاطر بنسبة 

38 باملئة بعد اإلقالع عن التدخني.
ولكن األمر استغرق 16 عاما تقريبا بعد اإلقالع عن التدخني، 

لعودة مستوى خطر اإلصابة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية إىل املعدل الطبيعي.

ويف الواقع، تبني أن األوعية الدموية هي 
املستفيد األول من فوائد اإلقالع عن 

التدخني، فبعد 20 دقيقة فقط من توقف 
املدخن عن التدخني، ينخفض معدل 

دقات القلب ويعود ضغط الدم إىل 
املستوى الطبيعي.

وبعد 12 ساعة، تستقر مستويات أول أكسيد 
الكربون يف الدم، يف حني ينخفض 

خطر اإلصابة بنوبة قلبية 
بعد حوايل أسبوع، ألن 

القلب واألوعية الدموية 
“يتخلصان نسبيا من 

املواد الكيميائية 
املوجودة يف دخان 

السجائر، التي 
تجعل الصفائح 

أكرث لزوجة، 
وتسبب تجلط 

الدم”.
وتضيف دونكان “حتى 

بالنسبة إىل املدخنني الرشهني، 
ال يمكن املبالغة يف تقدير فوائد 

اإلقالع عن التدخني”.

المشي أكثر الرياضات سالمة للمقلعين 
عن التدخين حديثا

7 benefits of regu-
lar physical activity
You know exercise is good for you, but do you know how 
good? From boosting your mood to improving your sex life, 
find out how exercise can improve your life.
By Mayo Clinic Staff
Want to feel better, have more energy and even add years to 
your life? Just exercise.
The health benefits of regular exercise and physical activity 
are hard to ignore. Everyone benefits from exercise, regard-
less of age, sex or physical ability.
Need more convincing to get moving? Check out these seven 
ways exercise can lead to a happier, healthier you.
Exercise controls weight
Exercise can help prevent excess weight gain or help maintain 
weight loss. When you engage in physical activity, you burn 
calories. The more intense the activity, the more calories you 
burn.
Regular trips to the gym are great, but don’t worry if you 
can’t find a large chunk of time to exercise every day. Any 
amount of activity is better than none at all. To reap the 
benefits of exercise, just get more active throughout your 
day — take the stairs instead of the elevator or rev up your 
household chores. Consistency is key.
Exercise combats health conditions and diseases
Worried about heart disease? Hoping to prevent high blood 
pressure? No matter what your current weight is, being active 
boosts high-density lipoprotein (HDL) cholesterol, the “good” 
cholesterol, and it decreases unhealthy triglycerides. This 
one-two punch keeps your blood flowing smoothly, which 
decreases your risk of cardiovascular diseases.
Regular exercise helps prevent or manage many health prob-
lems and concerns, including:
· Stroke
· Metabolic syndrome
· High blood pressure
· Type 2 diabetes
· Depression
· Anxiety
· Many types of cancer
· Arthritis
· Falls
It can also help improve cognitive function and helps lower 
the risk of death from all causes.
Exercise improves mood
Need an emotional lift? Or need to blow off some steam after 
a stressful day? A gym session or brisk walk can help. Physical 
activity stimulates various brain chemicals that may leave you 
feeling happier, more relaxed and less anxious.
You may also feel better about your appearance and yourself 
when you exercise regularly, which can boost your confidence 
and improve your self-esteem.
Exercise boosts energy
Winded by grocery shopping or household chores? Regular 
physical activity can improve your muscle strength and boost 
your endurance.
Exercise delivers oxygen 
and nutrients to your 
tissues and helps your 
cardiovascular system 
work more efficient-
ly. And when your 
heart and lung health 
improve, you have more 
energy to tackle daily 
chores.
Exercise promotes better 
sleep
Struggling to snooze? 
Regular physical 
activity can help you 
fall asleep faster, get 
better sleep and 
deepen your sleep. 
Just don’t exercise 
too close to bed-
time, or you may 
be too energized 
to go to sleep.
To read the rest 
of the article go 
to:www.mayoc-
linic.org
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SPACE فضاء

من  سامر اللحام

1. اإللتحام البارد
 LEMMiNO اإللتحام البارد – الصورة من فيديو عىل قناة

عىل يوتيوب.
إذا تالمست قطعتني معدنيتني يف الفضاء، ستذوبان مع 

بعضهما وتصبحان قطعة واحدة. وهذا يدعى بااللتحام 
البارد أو اإللتحام بالتالمس. وهذا اليحدث عىل األرض ألن 

األتموسفري تضع طبقة من املواد املؤكسدة عىل السطوح مما 
يمنع هذا من الحدوث.

قد يبدو هذا مشكلة كبرية بالنسبة لألقمار الصناعية 
ومحطات الفضاء، ولكن بما أنها أتت أساساً من األرض فهي 

مغطاة مسبقاً بهذه املواد.

2. هل تعرف جميع أسماء الكواكب في 
نظامنا الشمسي؟

الكثري منا يعتقد أنه يعرف كل الكواكب املوجودة يف نظامنا 
الشميس، فالكواكب املعروفة هي، عطارد، الزهرة، األرض، 

املريخ، املشرتي، زحل، أورانوس، نيبتون. يوجد أيضاً بلوتو 
ولكن بعد عام 2006 لم يعد بلوتو مصنفاً ككوكب، بل أصبح 

من فئة الكواكب القزمة )الصغرية(.
طبعاً بلوتو ليس الكوكب القزم الوحيد هنا فمثالً يوجد، 
سرييس، إيريس، ماكي ماكي، هاوِميا، ِسيْدنا، أوركاس، 

كواوار، إكسايان، فرينا، كي وس، والعديد من الكواكب التي لم 
تعطى أسماء رسمية. ويعد كويكب سرييس مميزاً ألن مساره 

الدائري حول الشمس يتموضع بني املريخ واملشرتي.

3. ماهي حقيقة الثقب االسود؟
لدى ِذكر الثقب األسود، يتخيله األغلبية عىل شكل قرص 

ثنائي البعد يجذب كل يشء نحوه من جانب واحد وال يظهر 
الجانب اآلخر )أي كأنه ثقب فعيل يف الفضاء يجذب األشياء 

إىل حفرة عميقة(، وهذا ليس بغريب نظراً الستخدام أفالم 
الخيال العلمي وعروض التلفزيون املعنى الحريف للتسمية 

املجازية، ثقب وأسود، وتصويرها له عىل هذا األساس.
ولكن يف الحقيقة اليوجد فرق بني الثقب األسود والنجم أو 
الكوكب من حيث الشكل فهو كروي الشكل، ويملك حقل 

جذب كبري جداً يعمل عىل سحب كل يشء باتجاهه من كل 
اإلتجاهات، بسبب كثافته العالية، حتى الفوتونات ال تجنو 

من مغناطيسيته ولذلك نراه باللون األسود.

4. لون الشمس
الشمس، مصدر الحياة عىل وجه األرض، ليست صفراء 

عىل اإلطالق بل نحن نراها كذلك بسبب طبقة األتموسفري 
املحيطة باألرض. يف الحقيقة الشمس تصدر جميع ألوان 

الطيف املرئية بكثافة متساوية تقريباً لكل منها، مما يعني أن 
اللون الحقيقي للشمس هو األبيض.

5. الصوت في الفضاء
طريقة التواصل يف الفضاء – الصورة من فيديو عىل قناة 

LEMMiNO عىل يوتيوب.
 ALIEN الشعار ”يف الفضاء، ال أحد يسمع رصاخك“ من فيلم

من عام 1979 هو حقيقي فعالً، فاألمواج الصوتية ال تستطيع 
التنقل يف الفراغ، بعض األمواج كاألمواج الصوتية تحتاج 

إىل وجود جزيئات يف املحيط للتنقل )جزيئات الهواء عىل 
األرض(.

ولكن ال داعي للقلق إذا وجدت نفسك يف الفضاء يف بدلة 
فضاء مع صديق يمكنكما التحدث مع بعضكما بمالمسة 

زجاج الخوذة مع األخرى )كما يف الصورة باألعىل( فيعمل 
الزجاج عمل الجرس الناقل للرصاخ.

6. أغرب النجوم
يمكن للنجوم أن تكون غريبة جداً. عىل سبيل املثال، النجم 

الذي يدعى ”WISE 1828+2650“ واملثري بهذا النجم )مو 
اسمو طبعاً( هو مدى برودته، وهو يعترب نجم بني قزم، وهو 

أبرد نجم معروف بدرجة حرارة ترتاوح ما بني 23- و127- 
سيليزيوس.

نجم غريب آخر اسمه ”BPM 37093“ نواته مكونة من 
األملاس، نعم، 10 بليون تريليون تريليون قرياط من األملاس.
النجوم النيوترونية هي األغرب، فهي عالية الكثافة لدرجة 
أن ملعقة شاي فقط من املادة املكونة لها تزن أكرث من 100 

مليون طن.

7. الحياة خارج األرض
الحياة خارج األرض يمكن أن تكون ممكنة يف مكان ما من 

الفضاء، ولكن حتى اللحظة ال يوجد أدلة عىل هذا—أدلة 
معروفة للعموم عىل األقل، ما نعرفه فعالً أنه يوجد كواكب 

 Habitable Exoplanets ممكن أن تقوم عليها حياة وتسمى
)الكواكب الخارجية القابلة للسكن(، حتى اآلن وجدنا 50 

كوكبا مماثال وبعضها قريب للغاية عىل بعد 20 سنة ضوئية. 
ولكن حتى هذه اللحظة ال نملك أي طريقة للتأكد من أن 

هذه الكواكب هي أهل للحياة فعليا.
يجدر هنا الذكر وتصحيح الخطأ الشائع بأن السنة الضوئية 

هي زمن، إن السنة الضوئية هي مسافة وليست زمنا؛ هي 

املسافة التي يقطعها الضوء يف سنة، علماً أن الضور يقطع 
مسافة 3X10^5 كم يف الثانية، حاولوا حساب الناتج.

8. ليست مؤامرة
يف نيسان 2010 رصح علماء فلك يعملون بمجال بأمواج 
الراديو عن جسم غري معروف يف املجرة ”M82“. بدأ هذا 

الجسم، والذي بدى وكأنه ظهر فجأة من الالمكان، يصدر 
موجات راديو غريبة والتي لم تكن كأي يشء تمت رؤيته 

مسبقاً يف أي مكان يف الكون. وقد ظهرت نظريات عديدة عن 
ماهية هذا الجسم ولكن أي منها لم تتناسب مع املعطيات 

امللحوظة عنه.

9. تصادم المجرات
هل علمت بأن مجرتنا درب التبانة The Milky Way تتصادم 

اآلن مع مجرة أخرى أصغر بكثري، مجرة معروفة باسم 
Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy وهي حالياً عىل 

بعد 70,000 سنة ضوئية من األرض. ولكن التصادم ال يكون 
كتصادم كوكبني أو نجمني ببعضهما، بل تندمج املجرتان 

مع بعض، كما سيحدث أيضا بعد عدة مليارات من السنني 
 Andromeda” عندما ستندمج مجرتنا مع مجرة أندروميدا

 The” وستشكالن مجرة أكرب بكثري من مجرتنا وهي “Galaxy
.“Milkdromeda Galaxy

10. لنتحدث عن األحجام
يف نهاية هذا املقال لنتكلم قليالً عن الحجم. ملن يعتقد 

 “UY Scuti”أن أرضنا أو حتى شمسنا كبرية جداً فالنجم
هو أضخم نجم معروف حتى اآلن. إذا تم وضعه يف مركز 

مجموعتنا الشمسية سيبتلع كل الكواكب لغاية املشرتي، 
بمعنى أدق نصف قطر هذا النجم هو 1,708 مرة قطر 

الشمس، أي 1,188,255,600 كم تقريباً.
IC 1011 )املوضحة يف الصورة باألعىل( واحدة من أكرب 

املجرات املعروفة يف الكون حيث تحتوي عىل حوايل 100 
تريليون نجم، وللمساعدة عىل املقارنة فدرب التبانة تحتوي 

فقط عىل حوايل 400 مليار نجم. )الرتيليون باملعنى الحايل 
يف كل من أمريكا وبريطانيا هو ألف مليار(.

ولكن الهائل يف الحجم واألضخم عىل اإلطالق يف الكون 
املعروف، اكتشف يف ترشين الثاني من عام 2013 واسمه 
”Hercules-Corona Borealis Great Wall“ وهو عبارة 

عن عنقود مجري )خيط مجري(. بعبارة أوضح، مجموعة 
ضخمة جداً من مجرات تجمعت تحت تأثري الجاذبية. هذه 
البنية هي كبرية جداً لدرجة أن العلماء ال يستطيعون حتى 

أن يفرسوا وجودها، تبعد هذه البنية عنا 10 مليارات سنة 
ضوئية مما يعني أننا نراها كما كانت قبل 10 مليارات سنة.

آخذين بعني اإلعتبار أن عمر الكون هو 13.7 مليار سنة، هذا 
يعني أن هذه البنية أخذت أكرث بقليل من 3 مليارات سنة 

لتتشكل عىل النحو الذي نراها عليه اآلن، ويقول العلماء أن 
هذا األمر غري ممكن إذا ما قورن بمدة تشكل نظامنا الشميس 

الذي يعد صغري وبسيط أمام هذه البنية والذي احتاج لـ4.6 
مليار سنة ليتشكل. وبكلمات أبسط هذه البنية هي أكرب من 

أن توجد.

10 معلومات شيقة 
عن الفضاء نراهن 
على أنك ال تعرفها

Black Holes: 
Facts, Theory & 
Definition
By Nola Taylor Redd

Black holes are some of the strangest and most fascinat-
ing objects found in outer space. They are objects of 
extreme density, with such strong gravitational attrac-
tion that even light cannot escape from their grasp if it 
comes near enough. Read on for black hole facts
Albert Einstein first predicted black holes in 1916 with 
his general theory of relativity. The term «black hole» 
was coined in 1967 by American astronomer John 
Wheeler, and the first one was discovered in 1971. 
There are three types: stellar black holes, supermassive 
black holes and intermediate black holes.
Stellar black holes — small but deadly
When a star burns through the last of its fuel, it may 
collapse, or fall into itself. For smaller stars, up to about 
three times the sun’s mass, the new core will be a 
neutron star or a white dwarf. But when a larger star 
collapses, it continues to compress and creates a stellar 
black hole.
Black holes formed by the collapse of individual stars 
are (relatively) small, but incredibly dense. Such an 
object packs three times or more the mass of the sun 
into a city-size range. This leads to a crazy amount of 
gravitational force pulling on objects around it. Black 
holes consume the dust and gas from the galaxy around 
them, growing in size.
According the Harvard-Smithsonian Center for Astro-
physics, “the Milky Way contains a few hundred million” 
stellar black holes.
Supermassive black holes — the birth of giants
Small black holes populate the universe, but their cous-
ins, supermassive black holes, dominate. Supermassive 
black holes are millions or even billions of times as 
massive as the sun, but have a radius similar to that of 
Earth’s closest star. Such black holes are thought to lie 
at the center of pretty much every galaxy, including the 
Milky Way.
Scientists aren’t certain how such large black holes 
spawn. Once they’ve formed, they gather mass from 
the dust and gas around them, material that is plentiful 
in the center of galaxies, allowing them to grow to 
enormous sizes.
Supermassive black holes may be the result of hundreds 
or thousands of tiny black holes that merge together. 
Large gas clouds could also be responsible, collapsing 
together and rapidly accreting mass. A third option is 
the collapse of a stellar cluster, a group of stars all falling 
together.
Intermediate black holes  — stuck in the middle
Scientists once thought black holes came in only small 
and large sizes, but recent research has revealed the 
possibility for the existence of mid-size, or intermediate, 
black holes (IMBHs). Such bodies could form when stars 
in a cluster collide in a chain reaction. Several of these 
forming in the same region could eventually fall together 
in the center of a galaxy and create a supermassive black 
hole.
In 2014, astronomers found what appeared to be an in-
termediate-mass black hole in the arm of a spiral galaxy.
“Astronomers have been looking very hard for these 
medium-sized black holes,” co-author Tim Roberts, of 
the University of Durham in the United Kingdom, said in 
a statement.
To read the rest of the article go to: www.space.com
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CARS سيارات

ال شك أن ثمة اتجاه عاملي لتعزيز موقع 
السيارات الكهربائية للعديد من األسباب 

البيئية واالقتصادية وغريها، لذا عمدت الكثري 
من الدول املتطورة اىل توفري محطات للشحن 

الكهربائي.
وعىل الرغم من هذا االتجاه، إال أن الكثريين 
ال يزالون يبتعدون عن استخدام السيارات 

الكهربائية، نتيجة بعض املعتقدات الخاطئة 
عن هذا النوع من السيارات:

1- بطاريات السيارات الكهربائية 
تحتاج لتبديل كل 5 سنوات

كشف استطالع للرأي أن شخصاً واحداً من 
بني كل أربعة أشخاص )%23( يعتقدون 

أنهم سيحتاجون إىل تبديل بطارية السيارة 
الكهربائية بعد خمس سنوات. هذا ليس 

صحيحاً، فاملوديالت الحالية مصممة بحيث 
تدوم البطارية 10 سنوات عىل األقل وربما 20 

سنة قبل أن تحتاج إىل استبدال.

2- ال يمكن غسل السيارة الكهربائية 
في مغسل السيارات

نظراً الرتباط اسم هذه السيارة بالكهرباء، 
يسود االعتقاد بني الكثريين أن من غري املمكن 
غسلها يف مغاسل السيارات التقليدية، إال أن 
الخرباء يؤكدون أن باإلمكان تنظيفها يف هذه 

املغاسل مثل أي سيارة أخرى.

3- تشغيل السيارات الكهربائية أكثر 
تكلفة

يبالغ السائقون يف تقدير تكلفة تشغيل السيارة 
الكهربائية بنسبة ال تقل عن ٪100، حيث 

يمكن أن تعمل السيارات الكهربائية ملسافة 
100 ميل بتكلفة ترتاوح بني 5 و 8 دوالر، مقارنة 

بـ 18 إىل 230 دوالر للسيارات العاملة عىل 
البنزين أو سيارات الديزل.

4- السيارات الكهربائية ليست قوية
يعتقد الكثريون أن السيارات الكهربائية ليست 

بنفس قوة السيارات التي تعمل بالبنزين أو 
الديزل. ويف الواقع، يمكن للسيارات الكهربائية 

توليد الطاقة بشكل أرسع وأكرث قوة 
من نظريتها التقليدية. كما أن 
أرسع سيارة عىل هذا الكوكب 

هي سيارة كهربائية، تم 
الكشف عنها يف معرض 

جنيف للسيارات.

5- ال ينبغي 
استخدام السيارة 

الكهربائية في 
األجواء الماطرة

يتم اختبار 
السيارات 

الكهربائية عىل نطاق واسع من قبل الرشكات 
املصنعة لها، وقبل بيعها يتم وضعها من خالل 

اختبارات األمان ضد املطر، وحتى أجهزة 
الشحن مانعة لترسب املاء - حيث تخضع 

جميع نقاط الشحن الختبار أمان صارم أيضاً 
قبل تثبيتها.

6- ال يمكن قياة سيارة كهربائية على 
طريق سريع

اعتقاد خاطىء آخر لدى السائقني، حيث 
تسمح معظم الدول بقيادة السيارات 

الكهربائية عىل الطرقات الرسيعة، وتوفر البنية 
التحتية ومحطات الشحن لهذا الغرض.

معتقدات خاطئة عن السيارات 6 
الكهربائية.. ال تصدقها

ثغرات المفاتيح ثقب 
أسود يزعج فورد

ديرتويت  - ينصّب اهتمام كبار املصنّعني مع الطفرة املتسارعة يف مجال الرقمنة 
عىل توفري تكنولوجيا األمان لألنظمة اإللكرتونية يف السيارات ومن بينها املفاتيح.

ويف أحدث موجة يف هذا املضمار، كشفت رشكة فورد أنها طّورت تقنية جديدة 
لزيادة أمان املفتاح الالسلكي، الذي طاملا شكل ثغرة أمنية يف منظومة تأمني 

السيارة.
وأوضحت الرشكة األمريكية أنها قامت بتزويد مفتاح السيارة الالسلكي بمستشعر 

حركة تتمثّل مهمته يف تحويل املفتاح إىل وضع الُسبات بعد مرحلة خالية من 
الحركة ملدة 40 ثانية.

ويف هذا الوضع ال يقوم املفتاح بإرسال أّي بيانات، حتى لو كان موجودا بالقرب من 
السيارة. وبهذه الطريقة ال يتمكّن اللصوص من قرصنة اإلشارة الالسلكية املرسلة، 

ما يحول دون إمكانية دخولهم السيارة.
ومن املقّرر أن تقوم فورد بتجهيز الطرازين فوكس وفييستا بهذه التقنية قريبا، عىل 

أن يتم تجهيز باقي الطرازات بها يف غضون العامني القادمني.
ويسود عالم صناعة السيارات بعض التصّورات املخيفة بشأن قدرة القراصنة عىل 
اخرتاق األنظمة الذكية والتحكم يف السيارات عن بعد السيما بعد أن أثبتت أحدث 

التجارب أّن السيطرة تتم بسهولة.
ويتوقّع أن تنترش املفاتيح الرقمية نظرا إىل تحذيرات املختّصني من أن السيارات 

املزّودة باملفاتيح الالسلكية تعترب أكرث ُعرضة للرسقة مقارنة بتلك املزّودة باملفاتيح 
العادية.

والعديد من رشكات صناعة السيارات، ومنها أودي ولنكولن ومرسيدس وتسال 
وفولفو، كانت قد تعهدت بجعل سياراتها الجديدة 

تدعم استخدام أي هاتف ذكي كمفتاح 
بديل.

وقّدمت رشكة هيونداي 
الكورية الجنوبية 

خالل النسخة األخرية 
ملعرض نيويورك 

مفتاحا إلكرتونيا يتيح 
ألصحاب السيارات 

فتح وبدء تشغيل 
مركباتهم بواسطة 

هواتفهم الذكية.

DAN TRENT

ESSAOUIRA, Morocco — It took a decade, but finally 
America is letting the rest of the world taste the Rap-
tor magic. In terms of heritage, style and capability, 
the F-150 Raptor still rules supreme. The rest of the 
world wanted a piece and, finally, Ford is spreading 
the love.
Enter the Ranger Raptor, created by Ford Australia 
and packaged for the world. But is it a Raptor in name 
only, or the real deal? Our first drive in Australia 
revealed an underwhelming four-cylinder diesel en-
gine and fears that Ford Performance may have sold 
customers short.
Second chance for the Ranger Raptor to prove itself 
comes on Morocco’s Atlantic coast. And we’re prom-
ised this will be a real opportunity to see if the Baja 
spirit endures, remixed for a global audience.
But not before confronting Chief Program Engineer 
Damien Ross about that engine. As the Ranger Raptor 
progressed from long-held dream to reality, he boasts 
of trips to America to sample F-150s at Ocotillo Wells 

and meetings with U.S. colleagues to concoct the 
ingredients list for creating a true Raptor. You can 
hazard “a four-cylinder diesel will be enough” wasn’t 
on that list.

Yet that’s what it’s got, the sophisticated sequential 
turbo 2.0-liter EcoBlue punching above its weight with 
210 horsepower and 368 lb-ft of torque. It’s the latter 
figure Ross insists ruled out a gasoline motor, despite 
the existence of a 270 horsepower, 310 lb-ft, 2.3-liter 
EcoBoost option in the American market Ranger. 
With 310 horsepower in the EcoBoost Mustang and, 
in evolved form, tuned to an officially-sanctioned 
375 horsepower in the Mountune Ford Focus RS, 
there’s clearly headroom in that engine. Surely a Ford 
Performance product needs a powerplant worthy of 
the name, and wouldn’t Raptor buyers trade a little 
payload or towing capacity for some fireworks under 
the hood? Ross offers an apologetic shrug and “we’re 
listening” to a question he’s probably been asked 
once or twice already.
Keen to talk positives, he cites the switch to coil 

springs and a Watt’s linkage on the rear axle as 
“a big engineering decision” with significant cost 
implications. “Our dynamics team said we had to 
have it,” says Ross, “and it’s 
what makes the Ranger Raptor 
special and gives it genuinely 
different characteristics to the 
F-150. I consider that car has 
a raw character, but ours is 
a little more sophisticated 
and therefore better 
suited to the roads 
in markets we’ll 
be selling in.”
It’s all relative, 
of course. 
We’re still 
talking a lad-
der-framed 
truck with 
fat tires and 
Fox suspen-

sion. Designer Dave Dewitt shows clear delight at 
how it’s turned out, even when being tossed around 
in the back seats on a rock crawl to a coffee stop in 
the dunes. “Opportunities like this really are once 
in a lifetime,” he grins. “We’d been sketching Raptor 
versions of the Ranger for a long time, and then we 
got the green light. Engineering came to us and said, 

‘We can give you 5.9 inches of 
extra track — how much 

do you need?’ and we 
said, ‘All of it!’”
To read the rest of 
the article go to: 

www.autob-
log.com

Ford Ranger Raptor Second Drive Review 
| Engage Baja mode
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HERITAGE تراث

مصطفى فتحي /صحافي
الوصول إىل مسجد الحسني، أو »سيدنا الحسني« كما 
يطلق عليه املرصيون، من أسهل ما يكون، كل ما عليكم 
القيام به هو بلوغ ميدان العتبة الشهري يف القاهرة، ومن 

هناك ستجدون سيارات صغرية عديدة ينادي سائقوها 
بصوت عال »الحسني.. الحسني«، وبثالثة جنيهات 

ستنقلكم هذه السيارات إىل املكان الذي يعتربه الكثريون 
من رائحة النبي محمد...وصلتم املكان؟ أهالً بكم يف 

املسجد الذي ُيجمع املرصيون عىل عشقه وعشق صاحبه 
الذي يلقبونه بـ »سيد شباب أهل الجنة”.

رائحة رمضان تمأل املنطقة هذه األيام، بائعو الفوانيس 
يف كل مكان، والزينة املعلقة تجعل رؤية السماء مهمة 

صعبة، فالفوانيس تغطي كل الشوارع املحيطة باملسجد، 
واملطاعم املجاورة تجهز قوائم طعامها الستقبال 

الصائمني بأشهى املأكوالت وقت اإلفطار والسحور... 
تخيلتم املشهد هذه األيام يف منطقة الحسني؟ تعالوا 
نتعرف عىل 5 أمور ربما ال تعرفونها عن هذا املسجد.

بركة الباب األخضر
ُبني املبنى الضخم، مسجد الحسني، يف عهد الفاطميني، 

وبالتحديد يف العام 549 هـ املوافق لعام 1154 ميالدية، 
تحت إرشاف الوزير الصالح طالئع.

يضم املسجد ثالثة أبواب صنعت بالرخام األبيض تطل 
عىل أشهر شوارع القاهرة الفاطمية وهو شارع خان 

الخلييل، لكن هناك باباً آخر بجوار القبة ُيعرف 
بالباب األخض، ويقول الكثري من املرصيني 

البسطاء إن زيارة الباب األخض يف حد ذاتها 
بركة، أو كما يقول الحاج رجب، أشهر بائع 

سبح يف املنطقة، وهو يقف منذ سنوات 
طويلة أمام هذا الباب يقول: »حني تزورون 

الباب األخض ستشعرون بروح الحسني 
تستقبلكم وترحب بكم”.

السبب يف عشق الكثري من املرصيني 
للباب األخض هو اعتقادهم بأن 

رأس الحسني حني جاء مرص مرت 
عربه، وكانت ملفوفة بحرير 

أخض اللون، لذلك تم 

تسمية الباب بالباب األخض، ويقال كذلك إن دماًء من 
رأس الحسني سقطت عند هذا الباب.

هل رأس الحسين في المسجد فعاًل؟
يؤمن أغلب املرصيني أن املسجد سّمي بهذا االسم نظراً 

لوجود رأس اإلمام الحسني مدفونًا فيه، وتحكي 
روايات أنه مع بداية الحروب الصليبية خاف 

حاكم مرص الخليفة الفاطمي عىل رأس 
الحسني من األذى الذي قد يلحق به 

يف مكانه األول يف مدينة عسقالن 
الفلسطينية، فأرسل يطلب قدوم 

الرأس إىل مرص، وبالفعل حمل 
الرأس الرشيف إىل مرص، ودفن 
يف مكانه الحايل وبني املسجد 

يف املكان نفسه.
لكن انتظروا. ليست هذه 

الرواية هي الوحيدة التي 
ترتدد عن الحسني، فهناك 
رواية تقول إن الرأس ليس 

مدفوناً يف املسجد، وهو ليس يف 
مرص أصالً. أحد املؤمنني بهذه الرواية 

هو الباحث بمعهد البحوث والدراسات 
العربية، أحمد حسني، الذي يقول إن الرواية 

التاريخية األكرث دقة تفيد بأنه مع مطلع فجر العارش 
من ُمحرم عام 61 هـ انطلقت أحداث معركة كربالء 

يف العراق، بني جيش حفيد النبي محمد وجيش 
اليزيد بن معاوية، وبعد ساعات من القتال مات 

الحسني وقام أحد األشخاص بقطع رأسه.
لكن أين استقر الرأس؟ يجيب حسني 

أن هذا األمر موضع خالف 
شديد، إذ هناك من 

يقول إن الرأس يف 
سوريا، 

ومن يقول إنه يف املدينة املنورة، ويؤكد آخرون أنه يف 
كربالء ولم يخرج من العراق، ويضيف أنه ال يوجد اي 

دليل عىل أن الرأس يف مرص.
لكن ال تحاولوا أن تناقشوا املرصيني يف ذلك، فهم يؤمنون 

أن رأس الحسني يف بلدهم، وأنه يجعل حياتهم مألى 
بالخري والربكة.

معركة أنيس منصور واألوقاف 
المصرية

يف ثمانينيات القرن املايض، كتب 
الكاتب املرصي أنيس منصور 

مقاالً حمل وجهة نظره يف 
املوضوع، خالصتها أن أحباء 

الحسني طافوا برأسه يف 
ثماني مدن هي: كربالء 
واملدينة املنورة ودمشق 

والقاهرة وعسقالن وحلب 
والرقة، إىل أن استقر به املقام 

يف دمشق.
وتسبب مقال منصور بجدل 
كبري وقتذاك داخل مرص، حتى 

إن وزارة األوقاف املرصية أعلنت أنها 
نزلت إىل مكان الرأس فوجدته يف حجرة 

صغرية ملفوفاً يف قماش أخض والحجرة تشع 
برائحة املسك والزعفران معاً، مؤكدة أن الرأس موجود يف 

الضيح وأنها ترفض ما جاء يف مقال منصور.

محتويات مسجد الحسين
حني تدخلون مسجد الحسني، تالحظون أنه يشتمل 

عىل 5 صفوف من العقود املحمولة عىل أعمدة رخامية، 
أما محرابه فمبني بقطع صغرية من الفسيفساء امللون، 

وهو مصنوع عام 1303 هـ، وهناك أيضاً منرب من الخشب 
يجاوره بابان يؤديان إىل القبة 

وثالث يؤدي إىل حجرة 
املخلفات التي بنيت يف 

العام 1311 هـ.

واملسجد مبني بالحجر األحمر عىل الطراز الغوطي، أما 
منارته فتقع يف الركن الغربي القبيل، وقد بنيت عىل نمط 

املآذن العثمانية، فهي اسطوانية الشكل، ولها دورتان 
وتنتهي بمخروط.

داعية سلفي طالب بهدم الضريح
يف العام 2017 أثار الداعية السلفي سامح عبدالحميد 

حمودة جدالً كبرياً يف مرص حني طالب بهدم رضيح 
الحسني، مؤكداً أن ال صحة لوجود رأس اإلمام الحسني 
باملسجد، وأن كل ما يرتدد يف هذا الشأن مجرد أكاذيب.

يقول الداعية السلفي إنه بحث يف الكثري من الكتب 
واملراجع الدينية، حتى خلُص إىل أن رأس »الحسني« 
موجود يف السعودية، بحسب قوله، لذلك طالب بهدم 

الضيح الذي يعترب »خدعة يصدقها املرصيون« عىل حد 
تعبريه.

لم يقتنع أحباء الحسني بما قاله حمودة، ووصفوه بعدو 
األرضحة، مضيفني أن الفكر السلفي الذي يتبناه يحرم 

وجود أرضحة يف املساجد.

آثار النبي
يف مسجد الحسني حجرة تضم آثار النبي يتبارك بها 
الزوار من بينها قطعة من قميصه وأربع شعريات من 

لحيته والسيف الذي يسمى العضد، الذي كان هدية 
للرسول من سعد بن عبادة، واملكحل واملزود اللذان كان 

النبي يكتحل بهما.
ومن بني اآلثار املوجودة يف املسجد، قطعة من عصا 

النبي محمد حني فتح مكة ويقال إنها مدهونة بمادة 
»الجماالكا«، كما يوجد أحد املصاحف املنسوبة إىل اإلمام 

عيل بن أبي طالب خّط بالخط الكويف.

5 أمور ال تعرفونها عن مسجد »سيدنا الحسين«

رأس الحسين ولحية النبي...
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    Environment بيئة

كشفت دراسة حديثة أّن التلّوث البالستيكي يّض 
البكترييا التي تنتج %10 من األوكسيجن الذي نتنفّسه.

إذ ترشح من البالستيك مواد كيميائية تتداخل مع 
نمّو  الـ«بروكلوروكوكوس” prochlorococcus وهي 

بكترييا منخرطة بغزارة يف عمليات التمثّل الضوئي )= 
استخدام نور الشمس يف تركيب الغذاء، مع انتاج كمية 

من األوكسجني(، يف املحيط، وتشكّل جزءاً مهماً من 
شبكة الغذاء يف البحار.

وأوضحت ليزا مور، األستاذة األكاديمية يف »جامعة 
ماكاري« واملؤلّفة املشاركة للدراسة، يف حديث إىل 

»اإلندبندنت« أن »الدراسة كشفت عن خطٍر جديد وغري 
متوقّع، يأتي من التلوث البالستيكي”.

يعرف الناس بشأن الحيوانات التي تبتلع البالستيك، 
ولكن فعلّياً لم يكن شيئاً معروفاً حول كيفية تأثريها عىل 

البكترييا التي تقف يف القلب من القاعدة التي تستند 
عليها السلسلة الغذائّية البحرية.

وكانت تلك الدراسة أوىل يف البحث عن كيفّية تأثري 
البالستيك عىل بكترييا »بروكلوروكوكوس« التي تضّم 

مجموعة عاملية مؤلفة من ثالثة أوكتيليون نسمة )= 
ألف تريليون تريليون أو بليون بليون بليون، وهو رقم 

يتكّون من واحد إىل يمينه 27 صفراً(.
واعتربت د. ساشا تيتو الكاتبة الرئيسية للدراسة 
والباحثة يف »جامعة ماكاري« أّن »تلك الكائنات 

املجهرية الدقيقة تتمتّع بأهمية كبرية بالنسبة إىل شبكة 
الطعام البحرية، وتساهم يف دورة الكربون، وُيعتقد أنها 

مسؤولة عن %10 من إجمايل انتاج األوكسيجن عاملياً. 
وبذا، يرجع الفضل يف كّل نفس من أصل عرشة من 

األوكسيجن الذي تتنفسوه، إىل تلك املخلوقات الصغرية، 
ولكن ما من يشء معروف بعد حول كيفية استجابة 

البكترييا البحرية مثل »بروكلوروكوكوس« عىل امللوّثات 
البرشية.”

يف تجارب مخربية، عرّض باحثون سلسلتني من بكترييا 
»بروكلوروكوكوس« ملواد كيميائية  مترّسبة من منتجني 

بالستيكيني شائعي االستخدام هما أكياس البقالة 
البالستيكّية الرمادية والحصائر البالستيكية.

أدى التعرّض إىل تلك املواد كيميائية إىل إضعاف 
وظيفتها وتغيري عمل عدد كبري من الجينات، وفق ما 

أوردته الدراسة التي نرُشت يف مجلة »كوميونيكايشنز 
.Communications Biology ”بايولوجي

وأضافت د. تيتو: »تظهر بياناتنا أّن التلوث البالستيكي 
قد يكون له تأثريات واسعة عىل النظام البيئي تتجاوز 

ما نعرفه بشأن تأثرياته عىل الكائنات الحّية الكبرية 
كالطيور البحرّية والسالحف. إذا أردنا فعالً أن نفهم 

التأثري الكامل للتلوث البالستيكي عىل البيئة البحرية 
وإيجاد طرق لتخفيفه، علينا أن ندرس تأثريه عىل 

املجموعات امليكروبّية الرئيسة، بما فيها البكترييا التي 
تستعمل الضوء يف تركيب غذائها”.

يسّبب التلوث البالستيكي خسائر اقتصادية عىل 
األنظمة البحرية تفوق عرشة مليارات جنيه اسرتليني 

)13 مليار دوالر( سنوياً. تزداد املشكلة خطورة  مع 

توقّع أن يفوق البالستيك البحري وزن األسماك بحلول 
العام 2050.

وأوردت د. مور أنّخ »يف حال تُركت إدارة النفايات 
البالستيكية من دون معالجة، 

فإّن مجموعات 
»بروكلوروكوكوس« 
قد تتقلّص يف بعض 

األماكن، األمر 
الذي قد يؤثر 

عىل املخلوقات 
األخرى 

التي تعتمد 
عىل بكترييا 

»بروكلوروكوكوس« 
يف الغذاء. من 

املحتمل أن تكون بعض 
الـ«بروكلوروكوكوس« قد تأثرت فعلّياً 

عندما تكون عىل مقربة من البالستيك. 
ولكن، قد يستغرق األمر عقوداً قبل تراكم 
كميات البالستيك يف املحيطات بما يؤثّر 

عىل مجموعات »بروكلوروكوكوس« عاملّياً”.
ويقول واضعو الدراسة أّن إجراء 

االختبارات يف ذلك املجال هو 
الخطوة التالية لهذا البحث.

دراسة تكشف عن خطر جديد وغير 
متوقع للتلوث البالستيكي

يعرف العلماء كثرياً عن تلوّث املياه بالبالستيك، وفاجأهم أنه يستنزف األوكسجني من الهواء أيضاً )» اإلندبندنت”(

التلوث البالستيكي يضر 
البكتيريا التي تنتج 10 في المئة 

من األوكسيجن الذي نتنفسه

ماليين السنين لتتعافى األرض 
من االنقراض الجماعي الناجم 

عن التغير المناخي
 

جوش غاباتس 
 حذر علماء من أن األرض قد تستغرق ماليني السنني للتعايف من الدمار الذي 

تلحقه بها البرشية حالياً.
وتشري دراسة جديدة إىل أن »الحد األقىص« لوترية معدل التطور ييش بأن 

العالم سيستغرق ما ال يقل عن 10 ماليني سنة حتى تعود مستويات التنوع فيه 
إىل ما كانت عليه قبل وجود اإلنسان.

يؤدي التغري املناخي الذي يقف وراءه البرش إىل دمار األنظمة البيئية، ويقيض 
حالياً عىل األنواع الحية بمعدل خلص منه العلماء إىل أننا اليوم نمّر يف طور 

»االنقراض الجماعي السادس”.
حدثت موجة االنقراض الجماعي السابقة بسبب ارتطام نيازك باألرض أو 

مراحل من التغري املناخي الطبيعي، ويستطيع الباحثون استرشاف املستقبل 
من خالل البحث عن مؤرشات يف هذه األحداث املاضية.

واستخدم الباحثون يف دراستهم الجديدة بقايا نوع من العوالق يسمى 
املنخربات، التي بقيت محفوظة عىل أمثل وجه يف السجالت األحفورية من 

أجل قياس التغريات يف عدد األنواع والتنوع )الحيوي( مع مرور الوقت.
وقاموا بتقييم الفرتة الزمنية التي جاءت بعد نهاية العرص الطباشريي، وُيعتقد 

أن نيزكاً قىض حينها عىل الديناصورات وشطر كبري من أشكال الحياة عىل 
األرض.

ويقول الدكتور أندرو فراس، من جامعة بريستول، الذي شارك يف الدراسة 
»استناداً إىل هذه الدراسة، ال يجايف املنطق استنتاج أن األمر سيستغرق وقتاً 

طويالً للغاية - ماليني السنني - للتعايف من االنقراض الذي نتسبب فيه من 
طريق التغري املناخي وغريه”.

شأن كثري من املخلوقات األخرى، ُدّمرت املنخربات جراء اصطدام النيزك، لكن 
الكائنات التي نجت عادت إىل سابق عهدها بشكل رسيع إىل حد ما.

ولكن هذه املجموعة الناجية بأكملها صارت ظل ما كانت عليه يف السابق، وصار 
تنوعها شحيحاً قياساً إىل ما كان عليه قبل االرتطام. واستغرقت الخصائص 

الجديدة ماليني السنني حتى تطورت ومكّنت العوالق من االنتشار وملء 
كل حّيز متاح. ويدرك العلماء أن ثمة تأخراً يف تجدد الحياة عقب موجات 

االنقراض الجماعية، لكنهم يميلون إىل افرتاض أن التأخر ناجم عن آثار بيئية 
طويلة األمد.

لكن البحث الجديد، الذي نرُش يف مجلة بيئة الطبيعة والتطور، »نيترش 
إيكولوجي آند إيفولوشن«، يشري إىل أن وترية التطور هي العامل املُقّيد.

وقال الدكتور كريستوفر لور من جامعة تكساس، وهو قاد الدراسة، »نرى 
هذا األمر يف دراستنا، لكن املغزى هو أن هذه العمليات ستكون نفسها يف 

كل االنقراضات األخرى... أعتقد أن التفسري املرجح هو أن ثمة 
رسعة حد أقىص لتعايف كل األشياء”.

Experts warn 
against climate 
change fallout in 
Arab world
Kelly Kennedy
WASHINGTON - Most large Arab cities will face 
“unprecedented threats” due to climate change in the 
second half of this century, the Middle East Institute’s 
Laurent Lambert and Cristina D’Alessandro wrote in 
a report.
Rising sea levels will affect safety and living standards 
of millions of Arab people in the nearer future, the 
authors said in “Climate Change, Sea Level Rise and 
Sustainable Urban Adaptation in Arab Coastal Cities.”
The report focused on how rising sea levels could 
affect coastal cities in Arab countries, using data from 
the World Economic Forum’s Global Risks Report, 

which was released in January. Most of the population 
in the Arab world lives within 100km of a sea or delta.
The threats include temperature increases and water 
scarcity, issues already affecting people in the Middle 
East, but coastal cities are also particularly susceptible 
to rising sea levels because they sit in low-lying areas, 
the report said.
As temperatures increased around the world, snow 
and ice have melted, causing water levels to rise, the 
United Nations’ International Panel on Climate Change 
said. When water gets warmer, it takes up 
more space than does cold water. With 
water temperatures likely to con-
tinue to go up, water levels are 
expected to increase 2 metres 
by the end of this century.
The authors warn:
Potential seafood offshore 
from cities with coastlines 
on the Arabian Gulf and 
the Red and Mediterranean 
seas will decrease as coral 

reefs die.
Extreme storms, such as cyclones, may hit cities 
more often, causing millions of dollars in damage and 
inestimable loss of human life as water temperatures 
increase.
Inland flooding could cause portions of cities to 
become uninhabitable.
“Collectively fighting the causes of climate change, 
better planning and innovating for a sustainable adap-

tation of Arab coastal cities are becoming national 
security challenges that the countries of 

the region need to properly address 
without any further delay,” Lam-

bert and D’Alessandro wrote.
The findings were reiterated 

by UAE Minister of Climate 
Change and Environ-
ment Thani bin Ahmed 
al-Zeyoudi, who led a ses-
sion about climate change 
and public health at the 

recent World Government 

Summit in Dubai.
“The facts are very clear,” he said. “Not opinions, not 
politics but scientific facts. Humans — you and me 
— are causing climate change. Change that is making 
droughts more common and putting massive pressure 
on our food systems and people’s livelihoods and caus-
ing mass displacement and migration.”
While acknowledging solutions could cause financial 
upheaval in the short term, the Middle East Institute’s 
report said they are necessary. Solutions include 
restricting construction in at-risk urban areas, avoiding 
unplanned settlements, improving existing at-risk 
housing areas, building or reinforcing flood defences 
and planning for potential emergencies.
This, the report authors said, will be challenging 
because not every city has the same capability for 
urban development planning and because the cities 
are growing so quickly.
Other climate watchers see more issues.

To read the rest of the article go to: //thearabweek-
ly.com
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هيئة أميركية تجيز أغلى دواء في التاريخ بأكثر من مليوني دوالر
أجازت إدارة الغذاء والدواء األمريكية، الدواء األغىل يف التاريخ، وهو عبارة عن عالج الضطراب يدمر رسيعا السيطرة عىل عضالت الرضع ويقتل 

أكرثهم يف غضون عامني.
تكلفة العالج الجيني للمرة الواحدة »زولجنسما«، والذي طورته رشكة نوفارتس، تصل إىل 2.125 مليون دوالر.

ويعالج الدواء حالة نادرة تسمى ضمور العضالت الشوكي، املرض الذي يصيب حوايل 400 طفل يولدون يف الواليات املتحدة كل عام.
وتمت إجازة العالج، الذي يعطى يف وحدة ضخ ملدة ساعة واحدة، لألطفال دون سن الثانية، وسيكون متاحا خالل أسبوعني.

وقالت نوفارتس إنها تعتزم تسهيل الحصول عىل الدواء عرب السماح لرشكات التأمني بإجراء مدفوعات عىل مدار خمس سنوات، وستقدم 
تعويضات جزئية إذا لم يحقق »زولجنسما« النجاح.

وقال املسؤولون التنفيذيون يف الرشكة إن املساعدة املالية ستكون متاحة.

كشفت منظمة الصحة العاملية، الخميس، عن خطة لخفض 
معدل الوفيات الناجمة عن لدغات الثعابني بشكل كبري، 

تطالب خصوصا بزيادة إنتاج مضادات السموم.
وكل سنة، تلسع الثعابني السامة ثالثة ماليني شخص تقريباً، 

يموت منهم 81 ألف شخص إىل 138 ألفاً. ويعاني نحو 
400 ألف من الناجني إعاقات شديدة، وفقا ملنظمة الصحة 

العاملية.
ويف تقرير لها، حّضت هذه املنظمة التابعة لألمم املتحدة 
املجتمع الدويل عىل معالجة هذه اآلفة التي صنفتها قبل 

عامني عىل أنها »آفة استوائية مهملة”.
وتهدف منظمة الصحة العاملية إىل خفض عدد الوفيات 

واإلعاقات الناجمة عن لدغات الثعابني إىل النصف بحلول 
العام 2030.

ويعيش معظم ضحايا الثعابني يف أفقر املناطق املدارية، 
واألطفال هم األكرث تضرا بشكل مبارش نظراً إىل بنية 

أجسادهم.
موضوع يهمك ? يتوىف ماليني 

األشخاص سنوياً حول 
العالم متأثرين بمريض 

الرسطان والسكري، عىل 
الرغم من أنه يمكن الوقاية 

منهما أو حماية...بخطوة واحدة.. يمكنك تجويع خاليا 
الرسطان حتى املوت صحة

وتشدد املنظمة عىل أن السالح الرئييس ملكافحة هذه اآلفة هو 
زيادة إنتاج مضادات السموم العالية الجودة بكميات كبرية.

ومنذ الثمانينيات، توقفت العديد من املختربات عن 
تصنيع هذه املضادات، ما تسبب يف نقص حاد 

يف وجوده يف إفريقيا وبعض الدول اآلسيوية.
وقد أشادت منظمة أطباء بال حدود غري 
الحكومية بهذه الخطة يف بيان جاء فيه 

أنها »قد تكون نقطة تحول« يف مكافحة 
هذه اآلفة والتي »تتسبب يف نسبة وفيات 

أعىل مما يتسبب به أي مرض استوائي 
آخر”.

واألسبوع املايض، أعلنت رشكة ويلكوم تراست 
الربيطانية عن برنامج بقيمة 80 مليون جنيه 

إسرتليني )100 مليون دوالر( ملعالجة 
املشكلة، قائلة إن هناك 

عقاقري محتملة جديدة 
يمكن اختبارها.

خطة عالمية لتفادي مقتل عشرات اآلالف سنويًا بلدغات األفاعي

BAGHDAD - Atidal wave of cheap imports is causing the disappearance 
of traditional crafts and industries in Iraq, such as the art of weaving 
palm fronds, which goes back to the Mesopotamian era.
Hamed Ibrahim, 49, however, has maintained his shop — the Village of 
Heritage — selling wicker products despite minimal financial rewards.
“Sustaining the business has become extremely difficult. Workers in tra-
ditional crafts are becoming rare and markets are saturated with cheap 
products from India and China,” Ibrahim said.
Many wicker shops in the Allawi neighbourhood in central Baghdad 
have shifted to selling imported goods but Ibrahim said he is deter-
mined to continue the business he had started 40 years ago to preserve 
the craft.
“Traditional Iraqi wicker items cannot be copied,” he said. “Each region 
has its own special touch. Products come in different shapes and co-
lours depending on the place of manufacturing,” he said
The shelves in Ibrahim’s shop are stacked with traditional wares that 
were once readily found in Iraqi households. These include the tabak, a 

large circular plate for holding bread; the mahfa, a hand fan; colourful 
hasira mats; deep containers for conservation of dates; bird cages; and 
shopping baskets.
Ibrahim said reed crafts are popular in low-income households and 
among collectors who like to decorate their houses with traditional 
touches. “In rich households, they are mainly used as decorative items 
but many poor Iraqis still use them in their daily life,” he said.
Oum Mohamad, one of Ibrahim’s customers, recalled that wicker items 
were essential components of brides’ trousseau and were found in ev-
ery Iraqi household. “We used to offer wicker presents for newlyweds. 
Some would request specific shapes made in specific regions,” she said.
“I could never go about on my daily shopping without the zanbeel 
(shopping basket), for instance. Most of us owned wicker items that 
have become a thing from the past, alas,” said the 70-year-old woman, 
who asked to be identified by her nickname.
T
o read the rest of the article go to: //thearabweekly.com

Iraq’s ancient crafts struggling to survive
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يعتبــر الوضــع اإلنســاني فــي اليمن األســوأ من بين بلدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. وفــق تقديــر المنظمات الدولية
Where The Country Is Going Through A Catastrophic Humanition…The Worst In The Region And Recent History.

Pure Hands Inc is a 501 ( C ) ( 3 )  tax exempt nonprofit charitable organization with Tax  ID # 454310090 

P.O Box: 941112 Plano, TX 75094
Head office: 7340 HWY 78, Suite # 270 Sachse, TS 75048
Phone: 1-800-425-1647 Fax: 972-372-0325
New York office: 186 Avenue s, Brooklyn, NY 11223
Phone: 718-339-7700 Email: info@purehands.org   Website: 
www.purehands.org

PURE HANDS

PLEASE HELP 
THE PEOPLE OF YEMEN 

أغيثوا أهلكم في اليمن 
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■ أسالوا عن التقسيط لمدة ثالثة أشهر بدون ربا                 
■نبيع جميع أنواع السيارات ونشحنها إلى أي مكان تريد

■ ملكية نظيفة وأسعار مدهشة
clean titles - great prices

معرض هاني عميسان
لبيع أحدث السيارات األمريكية واليابانية واألوربية والكورية

17
 عامًا في خدمة 

الجالية

SERVING THE 
COMMUNITY 
FOR OVER 17 

YEAR

BUY - SELL - TRADE

 نبيع بأفضل األسعار 	 
نبيع كل السيارات مع 	 

ضمانة سنة كاملة لألنجن 
والترانزميشن

FOR MORE DETAILS VISIT WWW. TOPGEARZ.COM
3540 E.DAVISON* DETROIT,  MI  48212       313-368-7000
haniomasan@gmail.com                            hamza.omasan@gmail.com

نعطيك أفضل قيمة لسيارتك 
عند الشراء

1 year warranty engine 
& transmission


