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لكن احلـدث األسـاسي يـحصل في مـديـنة
سانـتـياغـو دي كـوبا الـتي سـيطـر عـليـها

. الثوار وأعلنوها عاصمةً مؤقتةً
ومـعززاً بـهـذا االنـتـصـار فـيـديل "يـفصح
عن نــيــتـه الــذهــاب إلى هــافــانــا لــيــقــلّــد
مـانـويل أوروتـيـا مـنـصـبه" بـعـدما عـيـنه

. رئيساً مؤقتاً
في العـاصـمة يـبدأ الـسـياح األمـيركـيون
تـوقعة القـلقـون من هذه األحـداث "غيـر ا
عــلى اإلطـالق بــالــرحــيـل إلى فــلــوريــدا".
الـعـديـد مـنـهم جـاء "إلى كـوبـا لـلـسـيـاحة
واللـعب في صـاالت األلـعـاب الـعـديدة في
ـديـنــة".يـشـدد مـراسل الــوكـالـة عـلى أن ا

هـــافــانـــا (أ ف ب) إنـه األول من كـــانــون
الثاني 1959 يصدر خبر عاجل من وكالة
فـرانس بـرس: "الــرئـيس بـاتــيـسـتـا غـادر
الــبالد". مـــراسل مــحــلـي ومــوفــد خــاص
لـلـوكـالـة يـتـحــــــــوالن إلى شـاهــــــــــدين
عــلى الــثــورة الــكـوبــيــة بــقــيــادة فـيــديل

كاسترو.
لم يكن للوكـالة مكتب مـحلي في كوبا في
تلك احلـقبة. "األسـتاذ الـسابق لـلصـحافة
في جـامعـة هـافـانـا كارلـوس تـيــــــــــــلـيز
يـــؤمن مـــراسالت وكـــالـــة فـــرانـس بــرس
" كــمـا يــورد فـي كــتـاب ورويــتــرز أيــضــاً
"تاريخ وكالـة فرانس بـرس" جان اوتـــــو
الــذي كُـلّف افــتــتــاح مـكــتب الــوكــالـة في

هافانا عام 1960.
وفي الـــســاعـــات األولى لـالضــطـــرابــات
يـــســود االرتـــبــاك. وفـق مــراسـل فــرانس
فـرنس الـرئـيس فـولغـيـنـسـيـو بـاتـيـسـتا
"غــادر بـشــكل غــامض صــبــاح اخلــمـيس
ــمــزقـــة بــالــعــصــيــان" إلى جــهــة بالده ا
"مــجــهـولــة". وفي وقـتٍ الحق يــتــبـ أن
الــديـــكــتــاتـــور قــد جلــأ إلى جـــمــهــوريــة

الدومينيكان.
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ــراسل "بــيــانـات وفي بــرقــيــاته يــذكــر ا
رسمية" و"مـعلومات من مـصادر موثوقة"
و"شــــــائـــــعــــــات ذات طـــــابـع ســـــيــــــاسي
وعسكـري". ووفق إحداها فـإنّ مقرباًَ من
بــاتــيــســتـا "أوقـف في حلــظــة مــحـاولــته
الدخـول إلى سفارة أجـنبـية مـتنـكراً بزي

ديني".
تصف البرقيات احملفوظـة بنسخة رقمية
في مكتب فـرانس برس في بـاريس "حالةً
" في هـافـانـا مع "تـظـاهـرات صـعـبـة جـداً
ـــــؤيـــــدي كــــــاســـــتــــــرو ونـــــهب فــــــرح" 
والـية للـكازيـنوهـات ومقـرات الصـحف ا

لباتيستا وإطالق نار من قبل الشرطة.

االجتماعي بحسب مـا أفادت منظمة
العفو الدولية.

ـنظـمة في بـيان تـلقت وكـالة وقالت ا
فـرانس بــرس نـسـخــة مـنه إن احلـكم
الصادر عن احملكمة االحتـادية العليا
ــكـن اســتــئـــنــافه (...) "نــهـــائي وال 
ويـثــبت عـدم وجــود مـسـاحــة حلـريـة
الـــتــعـــبــيـــر في اإلمــارات الـــعــربـــيــة

تحدة". ا
من جـهـتـهـا قــالت مـنـظـمـة "هـيـومـان
رايـــتس فـــورست" الـــتي تـــتــخـــذ من
ـتــحـدة مــركـزا لــهـا "لــقـد الـواليــات ا
أجــبـــرت الــضـــغــوط الــدولـــيــة دولــة
االمارات على اطالق سـراح اجلامعي
البـريـطـاني مـاثيـو هـدجـز وال بد من
ثل بـشـأن احـمد مـنـصور". القـيـام بـا
وكان هدجـز اتهم بـالتـجسس قبل ان

ينال العفو ويطلق سراحه.
وكـان مـنـصور ( 49عـاما) اعـتـقل في
31 آذار/مــــــــــــــــــــــــارس  2017وفـي 
ـاضي أصدرت مـحـكـمة أيار/مـايـو ا
اماراتية حكـما بسجـنه عشر سنوات
وبـغـرامـة قــدرهـا مـلـيـون درهم (270
ألف دوالر) بعد ادانـته "باإلساءة إلى
هـيـبــة ومـكـانـة الـدولــة" عـبـر وسـائل

التواصل االجتماعي.
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ــعــارض االمــاراتي عــام ونــال هــذا ا
جـائـزة مــارتـان ايـنــالـز االمـ 2015
نظمة العفو الدولية. العام السابق 
والــعـام  2011 حــكم عــلى مــنــصــور
بـالـســجن ثالث سـنـوات بــعـد ادانـته
بـ"شتـم" السـلـطـات اثر مـحـاكـمته مع
أربـعـة آخـرين ولــكن أفـرج عـنه بـعـد
ثــمـــانــيـــة اشــهــر بـــعــفـــو من رئــيس
االمـارات الـشـيخ خــلـيـفـة بن زايـد آل
نـهـيـان.ومـنــذ ذلك الـوقت سـحب مـنه

جواز سفره ومنع من السفر.
وأيدت محكـمة استئـناف في القاهرة
االحـد حـكــمـا بـحـبس الــنـاشـطـة أمل
فـتــحي سـنــتـ بــعـد ثالثــة أيـام من

نحن نـعرف جـميل صـدقي الزهـاوي شاعـراً وفيلـسوفـاً وعالِـماً ولكن
قـلمـا نعـرفه ظـريفـاً منـكتـاً. دعاه يـومـاً رئيس الـوزراء نوري الـسعـيد
. التـقيا هـناك. لم يكن لاللتـقاء به. فسـأله: أين? أجابه: في مقـهى أم
ـة ــقــهى من مــتـاع الــدنــيـا غــيــر بــضـعــة تــخـوت وكــراسي قــد في ا
. ومع ذلك أعـجب الـزهــاوي به فـاتـخــذه مـقـامـاً له وفــونـوغـراف قــد

Æ(مقهى الزهاوي) :سرعان ما سُمي باسمه حتى يومنا هذا
وسرعـان ما حتـوَّل إلى ملـتقى لألدبـاء. كان بـينـهم معـروف الرصافي
الـذي انـطلق فـي إنشـاد قـصيـدة طـويـلة. تـضـايق الـزهاوي مـنـها ومن
صـاحـبـهـا. وكـان بـيـنـهـمـا مـا صَـنَع احلـداد. جـلس الـزهـاوي يتـربص
ه الـرصافي حتى لفـكرة يعـمل بهـا مقلـباً لصـاحبه أو بـاألحرى غر
ظهر صـبي يبيع الفـستق. فقـاطع الزهاوي زميـله متوجهـاً إلى البياع:

استغرق احلاضرون  (يا ولد عندك قميص شبابي على مقاسي)
بالضحك وضـاعت القصيدة عـلى الرصافي; فخرج غـاضباً. وعندئذ
ــقـهى تـربّـع الـزهــاوي في جــلـســته ونَـصـَّب من نـفــسه أمــيـراً عــلى ا

ه. وتخلص من غر
حـله يأخذه محـمد مهدي اجلـواهري الشاعر ذهب الرصافي وإذا 
الشـاب عـنـدذاك. انـطـلـق هذا يـتـلـو شـيـئـاً من شـعـره هـو اآلخـر حـتى
قاطعه الفيلسوف الكبير. (أفندم تتراهن) استغرب اجلواهري الشاب
من الـسـؤال. أعـاد الـكـرّة. (نـتـراهن عــلى أي شيء أسـتـاذ) (على أن
أقطع نـفسي وأنت تـقطع نـفسك! دعـنا نـشوف من فـينـا يخـلص نفسه

باألول?!).
ا يـلهو به األطـفال. ولكن اجلـواهري لم يشـأ أن يعترض كانت لعـبة 
على سيده في السبـع من عمره; فأمسك بـأنفه وقطع نفسه... وفعل
مثله الـزهاوي. بعد بـرهة من الوقت استـسلم اجلواهري:  يـا أستاذنا
كـفـاية فـكـسب الــزهـاوي الـرهـان وحق عـلى اجلـواهـري أن يـدفع عـنه

قهى (أربعة فلوس). أيام خير! والفلوس كانت فلوساً. أجرة ا
ـثـل الشـائـع: (ديـكـ عـلى مـزبـلـة واحـدة مـا يـعـيـشون .«كان يـقـول ا
ـــثل أن يــقـــول: (شــاعــران في مـــقــهى واحــد ال األفــضـل لــصــاحب ا

يعيشان).
بــيـد أن الـزهـاوي لـم يـكن بـخـيـالً في الـواقع أو حـريــصـاً عـلى أجـرة
ـعتـاد له عنـدما يـهم باالنـصراف أن قـهى وقـدح الشـاي... بل كان ا ا
ن يحـبهم ولـكن يـستـثني يـنادي عـلى النـادل ويـدفع عن اجلالـسـ 

من ال يحبهم أو من أغضبوه في اجللسة أو قاطعوه في الكالم.
هكذا كان مقهى الزهاوي في شارع الرشيد  واحةً من واحات الفكر
ارتـبط بـأسـماء مـشـاهـير تـلك الـعـقـود. انضمّ إلـيـهم يـوماً عـبـد الـقادر

: ميز صاحب جريدة »أبو حمد «فاستقبله الزهاوي بهذين البيت ا
قد جاءنا أبو حمد

شي كمِشيةِ األسد
قد طابت القهوة لي

صبّ يا ولد... صب يا ولد
وهنـاك كـان يـنـفث أفـكـاره الـفـلـسـفـيـة في شـتى الـعـلـوم ال سـيمـا عن
نظـريته في اجلاذبـية التي نـشر فيـها كتـاباً صغـيراً. وكتب الـكثير عن
نظـرية الـتطـور والدارويـنيـة وأصل اإلنسان ونـحوهـا. وفيـما كـان يوماً

ـقهى رجل غاضب توجه إليه محلقاً بـأفكاره اقتحم ا
فـوراً: أتـنــكـر خـلـقـة اخلـالق وتـقـول اإلنـسـان أصـله
قرد! يعني أبويا كان قرد! فأمسك الزهاوي بذقنه
وأجابه: (ال ابني! أنـا ما قلت أبـوك كان قرد. لكن

أنا أبويا كان قرد!)

"أعــلن خـاللــهــا مــرةً جــديـــدة بــأنه لــيس
". وبــعــد عــدة ســاعــات يـلــقى شــيــوعــيـاً
كـاسـتــرو لـدى  وصـوله إلى الــعـاصـمـة "
تـــرحــيـــبــاً كـــبــيـــراً من مـــئــات اآلالف من

األشخاص على طول الطريق".
ـلـحـمـة ويـكـتب الـصـحـافـي "هـذا تـألـيه ا
ـلـتحي الـكـوبيـة" مـسـتـحـضـراً "الـوجه ا

واآلن األسطوري لزعيم الثورة".
في تـلك احلـقــبـة لم تـتـضــمن الـبـرقـيـات
اسم أو األحـرف األولى من اسم كـاتـبـهـا.
ـراسل يـشـار إلـيـه الحـقـاً من قـبل مـديـر ا
اخلـدمـة الـسـيـاسـيـة والـدبـلـومـاسـيـة في
الـــوكـــالـــة جـــان آالري ب "مـــوفـــد خــاص

ا بـالطائرة" في فيديل كاسـترو يصل "ر
كانون الثاني/يناير. لكن األخير 3

يــحـضــر في مــقــدمــة "رتل من الــدبــابـات
ــدرعــة في قــافــلــة نــصــر من واآللــيــات ا
فترض أن تنتهي في القصر الرئاسي". ا
وعنـد كلّ محـطّة "تـقبّل الـفتـيات اجلـنود

لتح فيما يعانقهم الرجال". ا
متـأثـراً ينـضم مـراسل فـرانس برس إلى
ـــوكب ويـــكـــتب بـــفـــخـــر في  8كـــانــون ا
الثاني/يناير: "مراسل فرانس برس دخل
إلى ماتـانـزاس (مديـنـة شرق هـافـانا) مع
ـنح كـاسـترو جـنـود فـيـديل كـاسـتـرو".و
لـلـمـراسل مـقــابـلـة "حـصـريـة ومـرجتـلـة"

لوكـالة فرانس بـرس" وبعـد ذلك من قبل
جان أوتو الـقادم من بـوينس آيريس مع
آلــتـه الــكـــاتــبــة مـن صــنـــاعــة أنــدروود

احملفوظة اآلن في مكتب هافانا.
وتــخــبــر ابــنــة جــان أوتــو مــاريــان أن
"بالـنـسبـة لـوالدي كـان فخـراً الـعمل في
وكالـة فـرانس بـرس حيث ال يـتمّ إمـضاء
عـلومـة ال يجب قـاالت وكان يـرى أن ا ا
ـقاوم أن تربط بـاسم". وتابـعت أن هذا ا
الـقـد يـنــتـمي إلى "جـيـل لم يـكن يـؤمن

بالتفاخر".
…d³½ dOOGð

في  13 كانون الثاني/يناير تتبدّل نبرة
" يسرّ البرقـيات: "احملاكـمات تبـدأ قريبـاً
في مـــــقــــابـــــلـــــة خــــاصـــــة كـــــامــــيـــــلــــو
سيـينـفويـغوس يـد فيديـل اليمـنى الذي
قتل في حادث طـائرة غـامض في تشرين
األول/أكـــــــتـــــــوبـــــــر 1959 .يـــــــضـــــــيف
سييـنفويـغوس "نـحن مجبـرون أخالقياً
من أجل ذكـرى رفــاقـنــا الـذين قــتـلـوا من
قـبل بـاتـيـسـتـا ورجـاله أن نـعـدم كلّ من
يتبيّن تورطهم في تلك اجلرائم الكبرى".
ـقــبــلــة يـروي الــصــحـافي وفي األيــام ا
"الـتـطـهـيـر" "اإلعـدامـات بـدون مـحـاكـمـة
ألنـصـار بـاتـيــسـتـا". لـكن "تـعـداد األرقـام
يـصـبح صـعـبـاً أكـثـر فـأكـثـر" فـقـد بـاتت
ــراســلـ الــســلــطــات أكــثــر حـذراً مـن ا
األجـــانب."خـــائب األمـل" من انـــتـــقــادات
ـنع فـيديل اجملتـمع الـدولي إلجراءاته 
كاسترو بثّـها عبر التـلفزيون أو اإلذاعة
راسلـ من حول بعـد استـقبـاله البـارد 
العالـم.وبعد تـمركـزه في كوبـا ب عامي

 يغطي جان أوتو عملية1962و 1960
اإلنـــزال في خــــلـــيج اخلـــنـــازيـــر وأزمـــة
الصـواريخ الـكـوبيـة. الحـقـاً تولى إدارة
ــعــلــومـات فـي وكــالـة فــرانـــــس بـرس ا

وتوفــــــي في عام 2003.

انتقد فيها سلطات بالده.
وتــشــهــد الــبــحــرين مــقــر االســطــول
اخلـامس االمـيـركي اضـطـرابـات مـنذ
القمع القاسي عام  2011 للتظاهرات
التي حـركتـها الـغالـبيـة الشـيعـية في
البالد للمطالـبة بتوسيع تـمثيلها في

السلطة.
ومـنــذ تــلك الـفــتـرة  حـل كـثــيـر من
ــعــارضــة مع ســجن الــتــنــظــيــمـات ا
ـــــعــــارضــــ أو ســــحب عــــشــــرات ا

جنسيتهم.
…œbA²   UŽuL−

إال أن السلـطات تـنفي أي تمـييز ازاء
السـكـان الشـيـعة وتـؤكد أنـهـا تواجه
مــجـمــوعــات مــتـشــددة مــدعــومـة من

طهران األمر الذي تنفيه ايران.
في اإلمارات أيّدت احملكـمة اإلحتادية
الـــعـــلـــيـــا االثــنـــ حـــبس الـــنـــاشط
احلـقـوقي االمــاراتي أحـمــد مـنـصـور
دة  10سنـوات على خـلـفيـة انتـقاده
الــســلــطــات عـبــر وســائل الــتــواصل

ـنــامـة الى نـيــقـوسـيــا (أ ف ب) من ا
أبـــوظــبـي مــرورا بـــالـــقــاهـــرة عــرف
ــدافــعــون عن الــنــاشــطــون الــعــرب ا
حـقــوق االنـســان نـهـايــة عـام قــاتـمـة
شهدت صدور أحكام قـاسية بالسجن

على العديد منهم.
في مــنــطـقــة اخلــلـيـج صـدر حــكــمـان
بالـسـجن االثـن عـلى اثـنـ من أبرز
عارضـ بلغ مـجموعـهما 15 سنة ا
ــصـري وفي مــصــر حـول الــقــضــاء ا
االحد حكما بالسجن سنت مع وقف
التنفيذ علـى ناشطة تدافع عن حقوق

رأة الى حكم نافذ. ا
نـظمـات غير ويبدو أن احـتجـاجات ا
ـــدافـــعـــة عن حـــقــوق احلـــكـــومــيـــة ا
االنسـان لم تـكن كافـية لـتـخفـيف هذه
االحـكـام في بـلــدان ال تـتـهـاون مع أي

معارضة.
فقد أيّدت محـكمة التـمييز البـحرينية
االثـــنـــ حـــكـــمــا بـــســـجن الـــنـــاشط
ـــدة خـــمس احلـــقـــوقي نـــبـــيل رجب 

سنوات في قضية تـغريدات معارضة
لـــلـــحـــرب عـــلى الـــيـــمـن ومـــنـــتـــقــدة
ـمــلـكـة. لالجـراءات الــقـضـائــيـة في ا
واحلكم الصـادر عن محـكمة الـتمـييز

كن الطعن به. هذه نهائي وال 
واعتبـرت منـظمـة العفـو الدولـية هذا
احلـكم "مــعـيــبـا وزائـفــا (...) ومـجـرد
مـسـرحــيـة هـزلــيـة" فـيـمــا قـال مـركـز
ـوقـراطـيـة الـبـحـرين لـلـحـقـوق والـد
الذي يـتـخـذ من لنـدن مـركـزا إن قرار
سجن رجب "عـمل مـخطط له" يـتزامن
مع "عـطـلـة األعيـاد في وقـت يتـراجع

االهتمام الدولي".
وكـــــــــــان رجـب مـن أبــــــــــرز وجــــــــــوه
التـظاهـرات التـي عمت الـبحـرين عام

للمطالبة بإصالحات 2011
وقراطية واقامة مـلكية دستورية. د
وسبق أن حكم عليه في تـموز/يوليو

بالسجن عام في قضية 2017
ثـانــيـة ديـن فـيــهـا ب"نــشـر شــائـعـات
والتضليل" خالل مقـابالت تلفزيونية

إخالء ســبــيــلــهــا في قــضــيــة اخـرى
بـحــسب مــا قـال مــحـامــيـهــا رمـضـان

محمد لفرانس برس.
واحلــــكـم الــــصــــادر عـن مــــحــــكــــمــــة
االسـتــئـنــاف واجب الـنــفـاذ بــحـسب
مـحـامي الـنـاشـطـة الـذي أكـد أنـهـا لم

حتضر جلسة النطق باحلكم.
وفي أيـــار/مــايـــو الــقت الـــســلـــطــات
االمنية القبض على فتحي (34 عاما)
بعد قـيامـها بـنشر شـريط فيـديو على
ؤسسات موقع فيـسبوك تنـتقد فـيه ا
صرية والـتحرش اجلـنسي ما أثار ا
جــــــدال عــــــلـى وســـــائـل الــــــتــــــواصل

االجتماعي.
وفي الــفـيــديـو انــتـقــدت فـتــحي بـنك
مــصـــر احلــكـــومي واتـــهــمت بـــشــكل
خـــــاص رجــــال أمـن إحـــــدى وكــــاالت
ـصرفيـة العامة بـالتحرش ؤسسة ا ا
بـهــا وتـصــفـهم فـي الـفـيــديـو بــأنـهم

"قذرون" و"حثالة الناس".
wzUC  —«d

ـاضي حـكمت وفي ايلـول/سـبتـمـبر ا
ـعــادي (في جــنـوب مــحـكــمــة جـنـح ا
القـاهرة) عـلى فتـحي باحلـبس عام

وغـــرامـــة عـــشـــرة آالف جـــنـــيه (560
) بعـدمـا دانتـهـا بسب مـوظـف دوالراً
عـمــومـيــ وبث أخـبــار كـاذبــة. وهـو

احلكم الذي  تأييده األحد.
وكانت أمل فتحي خرجت من السجن
ـاضي إثــر قـرار اصـدرته اخلـمـيـس ا
مــحــكـمــة جــنــايــات الــقـاهــرة في 18
كــانــون الــثـــاني/ديــســمــبــر اجلــاري
بـــإخالء ســـبـــيـــلـــهـــا بـــعـــد أن كـــانت
محـبوسـة احتـياطـيا عـلى ذمة قـضية
أخـــرى تـــواجه فـــيــهـــا إتـــهـــامــات ب

"االنضمام جلماعة إرهابية".
ويـــحـــمل زوج أمـل لـــطـــفي فـــتـــحي
اجلـنـسـيـة الــسـويـسـريـة إضـافـة الى
ـــصــــريـــة ويـــتـــرأس اجلـــنــــســـيـــة ا
ــصـــريـــة لـــلـــحـــقــوق ـــفـــوضـــيـــة ا ا
واحلــــريـــــات الــــتي حتـــــصي أعــــداد

اخملتف قسرا.
ــنـظــمـات غــيـر احلــكـومــيـة وتـتــهم ا
ـصـرية والـدولـيـة غـالـبـا الـسـلـطات ا
صريـة باستـخدام مكـافحة االرهاب ا

عارضة. ذريعة لقمع االصوات ا
وأقـال الـتـلـفـزيـون اإليـراني الـرسـمي
إيـريب مــديـر قـنــاة إقـلـيـمــيـة إثـر بث
ي جاكي تشان دون فيلم للـنجم العـا
حــذف مـــشــهـــد جــنــسـي. ويــبــدو أن
مشـاهدا نشـر مقـطعـا من الفـيلم على
قـــنــــاة جـــزيـــرة كـــيـش يـــظـــهـــر جنم
الريـاضات الـقتـالـية نـائمـا مع امرأة.
وكـتـبت وســائل اإلعالم اإليـرانـيـة أن
مـشــهـدا "مــنـافــيـا لـألخالق" بث عـلى
قـنــاة كـيش الـتــلـفـزيــونـيـة "انــتـهـاكـا
لـقــواعـد تــلـفــزيـون إيــريب". وال يـبث
التلـفزيون في إيـران أي مشاهـد فيها
مالمـسـة بــ رجل وامـراة. ويــعـتـقـد
أيضـا أن مـقص الرقـابـة يطـال أيـضا
ـزاح ب الـرجال والـنساء "الغزل وا
وصـــور الــــنـــســــاء دون حـــجـــاب أو
قربة لـوجوه النساء فضال الصور ا
ـشـاهد الـتي تـظـهـر الـشـرطة أو عن ا
ـلتحـ في مواقف سلـبية". الرجال ا
وقالت وكالـة تسـنيم لألنبـاء إن مدير
إيـريب علـي عسـكـري أمـر بـتـحـقيق
في القضيـة وتعهـد "بالتعـامل بجدية
مع اخملـــالــــفـــ والـــتـــبـــلـــيغ عـــنـــهم
لـــلـــســـلــطـــات اخملـــتـــصـــة". وســـخــر
اإليــرانــيــون عــلـى مــواقع الــتــواصل
االجتمـاعي من قرار تـلفـزيون إيريب.
ــســؤولــ ونــبه بـــعــضــهم إلـى أن ا
ـســؤولـ عن حـادث أغـفـلــوا إقـالـة ا
احلـافـلة الـذي قـتل فـيه  10من طـلـبة
جــامـعــة أزاد اإلسالمــيــة في طــهـران
ـــاضي. وكـــتب أحـــدهم: األســـبـــوع ا
"حـافالت تــنـقـلـب طـائـرات تــتـحـطم
وسفن تغـرق وال أحد يتـعرق لإلقالة
ولــكـن بــضع ثـــوان من فـــيــلـم جــاكي
تـشــان أدت إلى إقــالــة جـمــيع من في

احملطة التلفزيونية.
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صورته وخففَ حليته  ومشط شعره ولبس رباط العنق فتيقنتُ أنه
مـربـوط بـكـرسي رئـاسـة الوزراء ربـطـاً الفـكـاك مـنه وأنّ مـاكـان يـقوله
من أن ورقة أستقالـته في جيبه هو مجرد أستهالك كالم ليس سابقاً 
ـنصب مـثل ( جِـيره بـسـبوسـة) وقد لـبس الـرباط إال وأنه مـلتـصق بـا
األحـمـر  دلـيل طـول األمل ويـنـمق كالمه ويـحـاور ويـداور فال تـلـمس
مـنه أي مـوقفٍ ثـابت في حـديـثه فـهـو يـنـسـاب ويـفـلت  مـثل ( شـبوط
على صـبخـايه ) فال تسـتطيع أن تُـمسك به وبـكل ما يـقوله ومـايصرح
به  فهو قـد إدّعى بأنه رفض مقابـلة ترامب عـند زيارة األخيـر لقاعدة
عـ األسـد وأدّعـى أيـضـاً بــأن احلـكـومــة الـعـراقــيـة كـانـت عـلى عـلم
ذكورة  ظـناً منه بأن تلك الـزيارة تنتقص من بزيارة ترامب لـلقاعدة ا
سيـادة العراق  وهي أهـانة حلـكومته في نـفس الوقت عـلما ان الـبند
الــثــامن من األتــفـاقــيــة اإلسـتــراتــيــجـيــة قــد نص عــلى نـشــر اجلــنـود
االمريـكـيـ  فـي الـقـواعـد األمـريـكيـة مـن دون أخـذ مـوافـقـة احلـكـومة
الـعراقـية وبـأعـتبـار أن ترامـب هو الـقائـد األعـلى  فمن حـقه أن يزور
اي قــاعــدة امــريــكـــيــة في الــعــراق من دون أخــذ مــوافــقــة احلــكــومــة

العراقية٠
?¦?WO?½U: الـتـهـديد والـوعـيـد الـذي أطلـقـته اجلـمـاعـات والتي « W?DI?K? «

قدرات الدولة العميقة وهي تتوعد ترامب والقوات األمريكية تتحكم 
وجودة  بقواعدها العراقية وتهددها بالويل والثبور وعظائم األمور ا
وبأن هذه اجلماعات ستنتقم من القوات األمريكية وستلقنها درساً لن
ومـثل هـذه تـنـسـاه  وسـتـلـقي بـهـا فـي صـحـراء نـيـفـادا جـثـثـاً هـامـدة
الـعـنتـريـات واخلـطابـات الـطنـانـة والـرنانـة الـتي التـهز شـعـرة من جرذٍ
مذعور فكيف بهذه اخلزعبالت والتهديدات تُوجه ألعتى قوة عسكرية
ــنــاســبـة  فــأنــا لــستُ مع وجــود الــقـوات عــلى الــكــرة األرضــيـة( بــا
األمـريـكـيـة عـلى تـراب وطـنـنـا الــعـزيـز ولـستُ مع سـيـاسـيـة الـواليـات
ـتـحـدة في الـعـراق  أنـني أرى أن سـبـب مـأسـاتـنـا وتـدمـيـر بـلـدنـا  ا
ــتـخــلـفـة وتـســلّط وحتَـكّـمْ األحـزاب الـســيـاســيـة والــقـوى الـظـالمـيـة ا
قصـودة ألمريكا التي نـفلتة هو الـسياسة اخلـاطئة أو ا يليـشيات ا وا
أختـطتهـا في العـراق  والتي كـانت هي السبب في تـسلط هـذه القوى

تخلفة بعد أن خلصتنا من السلطة الصدامية الغاشمة)٠ ا
¦W∫ شاهدتُ ذا الوجه الـصبوح  احلاج فالن الفالني  U¦ « W?DIK «

وهو يطـلب من القوات األمريـكية مـغادرة العراق ألنـنا قادرون حسب
زعـمه عـلى حــمـايـة بـلـدنـا فـالحـاجـةً لـنـا بـكـم بـعـد اآلن  وأيـضـاً فـأن
فعـليكم مغادرة بلدنا ان العراقي يـرفض وجودكم على أراضينا  البر
كمـا قال  هنا تـذكرت حكـاية شعـبية  واحلـكايات أو األمـثال تُضرب
ـشـخـابي احلـسـجـة أبـو والتُـقــاس وهـذه احلـكـايـة رواهـا لي الـشـيخ ا
محمد( اكو شاب مهبـول فقير احلال يريد يتـزوج  يومية يطلع للوالية
يـدور عـلى زوجـة حـتى يـتـزوجـهــا ألن هـو يـتـصـور أن الـزوجـة تـنـبـاع
ه راح ه حــصــلت مـره  بـالــسـوق فــد يـوم أجه ألمـه فـرحــان قـال 
ـره الـلي تـقـبل بـيك  ـهـر قـالت له مـنـو ولـك هـذي ا اتـزوج حــضـري ا
ـلك  كـلـتـلـهـا شلـون ولك  كـلـهـا والـله نص الـقـضـية ه بـنت ا كلـهـا 
عـزه كلـهـا والله ـلك كـلتـله ولك شـلـون  خـلصـانه وراح اتـزوج بنت ا
نص الـقضيـة خلـصانه  كـلهـا أنتي وابـويه وأني موافـق يـعني نص
ـلـكـة واالمـيـرة بنـتـه أذا وافـقوا ـلك وا القـضـيـة خـلـصـانه  بـقه بـس ا
ـة مـو ـلك ٠٠ هـاي  خــلـصت نص الـقـضــيـة وأني راح اتـزوج بـنـت ا

لك )٠ كتلج راح اتزوج بنت ا
هسه قـضيتـنه راح تطلع الـقوات األمريـكية ألن
ــان وافــقـــوا بــقت بس احلــاج الــفـالني والــبـــر
احلـكــومــة األمــــــريــكــيــة٠٠ وأن غـداً لــنــاظـره

قريب٠
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السكري الناجت عن السمنة احملدودة
وغــالــبــا مــا تـــصــيب مــرضى كــانــوا

يعانون من زيادة في الوزن.
النوع اخلامس وهي مـرض السكري
الــــــنـــــاجت عـن عــــــوامل ذات صــــــلـــــة
بالشـيخوخـة الذي تظـهر أعراضه مع
الـــتــــقـــدم الـــسـن وهـــو أخف أنـــواع

رض السكري. اإلصابة 
وقــــال الـــبــــاحـث اليف غــــروب أحـــد
ـشـاركـ في إعـداد الـبـحث اجلـديـد ا
ـكـان لـبي بي سي إنه "من األهـمـيـة 
أن نتـخذ خـطوة حـقيقـية في الـطريق
إلى تــوفــيــر قــدر أكـبــر مـن الـدقــة في

طرق العالج."
ثالي وأضاف أن "وفقـا للسـيناريـو ا
يـنــطـبـق مـا ســبق عـلى الــتـشــخـيص
ونـستـهـدف حتـسـ طـريـقـة العالج"
مرجحـا أن اجملمـوعات الـثالث األكثر
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خطـرا ينـبغي أن تـخضع لـعالج أكثر
تـركـيـزا مـقـارنـة بـعالج اجملـمـوعـتـ
ـــكن تــصـــنــيف من األخف ضــررا.و
يعانون من مرض الـسكري من النوع
األولى عــــلى أنـــهـم مـــرضى الــــفـــئـــة
ـعـاناة الـثانـيـة من هـذا الـداء لـعـدم ا
ـنـاعة من مـشـكالت صـحـيـة تـضـر بـا
الــذاتــيــة. وتــرجح الــدراســة إصــابـة
مرضى هـذه الـفئـة بـالسـكـري نتـيـجة
لعيوب في خاليـا إفراز اإلنسول ال
فرطة. ولذلك ينبغي بسبب السمنة ا
ستخدمة في عالج عالجهم بالطرق ا

الفئة األولى من مرض السكري.
وتـنـطـوي الـنـوع الـثـانـية عـلـى خـطر
أكبـر لإلصـابة بـالـعمى بـيـنمـا تـشكل
الـنـوع الــثـالــثـة خـطــرا عـلى وظـائف
عزز في الكُلى بيـنما يـفيد الـفحص ا
عالج أفــضل لـبــاقي اجملــمــوعـات من
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ومؤثـرات الـبـيئـة احملـلـية." مـرشـحة
عــــدد اجملــــمـــوعــــات اخلــــمس الــــتي
تــوصــلت إلــيـهــا الــدراســة احلــديــثـة

ستقبل. للزيادة في ا
وقال سـودويش كـومار أسـتـاذ الطب
في كلية ورويك: "من الواضح أن هذه
مجرد اخلـطوة األولى لـكننـا نريد أن
نعرف إذا ما كان العالج اخملتلف لكل
نــوع مـن أنــواع داء الـــســكـــري الــتي
توصل إليهـا البحث سوف يؤدي إلى

نتائج أفضل."
يـلي بـيـرنـز من جـمـعـية ورجـحت إ
الـــســـكـــري الــبـــريـــطـــانـــيــة أن فـــهم
األمــراض قـد يــســاعــد عـلـى "تـهــيــئـة
شـخصـيـة لـلـعالج وهـو ما مـن شأنه
شـكالت الصـحية أن يقـلل من خطـر ا
الـــتي قـــد تـــنــتـج عن اإلصـــابـــة بــداء

ستقبل." السكري في ا

مرض السـكري.قالت فـيكتـوريا سالم
االســتــشــاريــة والــبــاحــثــة في الــطب
السـريري لـدى إمبـريال كـوليـدج لبي
ـتخـصصـ كانوا بي سي إن أغلب ا
"على علم بـأن تقـسيم مرض الـسكري
ـكن إلى الـفــئـة األولى والــثـانــيـة ال 

رة." اعتباره نظاما دقيقا با
ÍdJ « ¡«œ

وأضــافت أن "هـذا (الــبــحث) يــجــسـد
مــســـتــقــبل كـــيــفــيــة الـــنــظــر إلى داء
السكري كمرض" لكنها حذرت من أن
هذه الدراسة لن تـغير الـواقع العملي

رض اليوم. عالج هذا ا
وفي ضـوء إجـراء الـدراسة فـي الدول
اإلسكـندنـافـية قـالت فيـكـتوريـا سالم
ـا يــصل عـدد أنــواع اإلصـابـة إنه "ر
بـداء السـكـري إلى  500نـوعـا فـرعـيا
اعــتـــمــادا عــلـى الــعــوامل الـــوراثــيــة
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قــــالـت دراســــة حــــديــــثــــة إن مــــرض
السـكـري ينـطوي عـلى خـمسـة أنواع
ـكن عالج مـنـهـا بـطـريـقـة مـخـتـلـفـة 

مختلفة عن األخرى.
والــــشـــــائع عن مـــــرض الــــســــكــــري
االضـطــرابـات في نـســبـة الــسـكـر في
الدم ينقـسم إلى الفئـة األولى والفئة
الـثــانـيـة لــكن بـاحــثـ من الــسـويـد
وفنـلـنـدا يـرون أن هنـاك صـورة أكـثر
رض عما هو شائع إذ تعقيدا لهذا ا
ــــزيــــد من أنـــواع داء اكــــتـــشــــفـــوا ا
السكري في طريقهم إلى بداية عصر
جـديـد لـعالجه وحتـديـد طـريقـة عالج

خاصة بكل مريض.
وقـــال خـــبــراء إن االكـــتـــشـــاف الــذي
تـــوصـل إلـــيه الـــبـــاحـــثـــون يـــبـــشـــر
ـــســـتــــقـــبل أفـــضـل لـــعالج مـــرض
الــســكــري لــكـن الــتــحــول إلى طــرق
الــعالج اجلــديــدة لن يــكــون في وقت

قريب.
ـرض وتـصل نـسـبـة اإلصـابـة بـهـذا ا
إلى واحـــــــد من  11شــــــخـص عــــــلى
مستوى العالم كـما تزيد اإلصابة به
من خطر األزمات والـسكتات الـقلبية
والــعــمى والــفــشل الــكــلــوي وبــتــر

األطراف.
وتعرف الفئـة األولى من داء السكري
بــأنــهـــا مــرض يــســتـــهــدف اجلــهــاز
ــئــة من ــنــاعـي ويــصــيب  10في ا ا
مرضى السكري في بريطانيا. وتضر
ـسؤولة عن إفراز هذه الفئـة بالغدد ا
مـــركب اإلنــســـولـــ في اجلـــسم مــا
يــضــعف قــدرتــهـا عــلـى الـتــحــكم في

مستويات السكر في الدم.

أما الـفئـة الثـانيـة من مرض الـسكري
فــتــرجع اإلصـــابــة بــهــا إلى أســلــوب
احليـاة كـأن تؤثـر الدهـون سـلبـا على
الـــطــريـــقــة الـــتي يــعـــمل بـــهــا إفــراز

. اإلنسول
ـعدون لـلدراسة واعتـمد الـباحـثون ا
من مــركــز أبــحــاث الــســكـري الــتــابع
جلــامـعــة لــونــد الـســويــديـة ومــعــهـد
دراسـة الــطب اجلــزيـئي في فــنـلــنـدا
على بيانات اسـتمدوها من حتليل دم
تـفـصـيـلي لـعـيـنـة بـحـثـيـة تتـكـون من
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ونــشــرت نــتــائج الــبــحث فـي مــجــلـة
ـتــخــصــصــة في دراسـات النــسـيـت ا
مرض السكري والغدد الصماء وهي
النتائج الـتي قسمت مـرضى السكري

إلى خمس أنواع هي :
األول هو مـرض السـكري احلـاد الذي
ـناعـة الـذاتـية لـلـمريض يؤثـر عـلى ا
ويـصـيـب الـشـبــاب الـذين يـتــمـتـعـون
بصـحة جـيدة ويـجعـلهم عـاجزين عن

. إفراز اإلنسول
النـوع الـثـاني يـصيب الـشـبـاب الذين
يـتـمـتــعـون بـصـحـة جـيــدة يـعـكـسـهـا
ـظـهــر اخلـارجي بـيـنــمـا يـواجـهـون ا
صعـوبـة بـالـغة في إفـراز اإلنـسـول

لــكن دون أي ضــرر يـــقع عــلى جــهــاز
ناعة. ا

النـوع الـثالث يـأتي في شـكل مقـاومة
شديـدة إلفـراز اإلنـسـول وغـالـبـا ما
صابون بها يعانون من زيادة يكون ا
في الـوزن وتــفــرز لـديــهم كـمــيـات من
اإلنسـولـ لـكن اجلسم ال يـسـتـجيب
لــــهـــا.الــــنـــوع الــــرابع وهــــو مـــرض

رض السكري يفتقر إلى الدقة وأن هناك تصنيفات أخرى تؤدي إلى نتائج أفضل أشار البحث إلى أن التصنيف احلالي 

 فولغينسيو باتيستا

جاكي تشان

فيديل كاسترو

ية لإلصابة بداء السكري إلى  1من كل  11شخصا تصل النسبة العا


