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»بي بي سي« والربيع العربي... حيادية أم انحياز؟
لندن ــ إياد حميد

أثــــارت تــصــريــحــات أنـــطـــوان خــــوري، مقدم 
برنامج »عالم الظهيرة« على قناة »بي بي 
سي« العربية، والتي وصف فيها »الجيش 
املتكرر  الجدل  بــاإلرهــابــي،  الحر«  الــســوري 
يها 

ّ
حول مدى مصداقية تغطية القناة، بشق

اإلنكليزي والعربي، للربيع العربي عمومًا، 
والثورة السورية خصوصًا. 

ــي بــــي ســـي«  ــ ــنــــاة »بــ ــلــــق مــــذيــــع قــ ــقـــد أطــ فـ
العربية أحكامًا خارجة عن املهنية خالل 
بـــرنـــامـــج حـــــــواري عــــن الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة 
»غصن الزيتون« الجارية حاليًا في شمال 
ــة، إذ بــــدا وكـــــأن حـــالـــة االســـتـــفـــزاز  ســــوريــ
يجول  بما  للبوح  ودفعته  عليه  هيمنت 
فـــي خـــاطـــره مـــن أن الــنــظــام الـــســـوري هو 
روســيــا دخلت  وأن  الــســوريــة«  »الحكومة 
ــــف »الـــجـــيـــش  ــا، بــيــنــمــا وصــ ــنـــهـ بـــطـــلـــب مـ
الــســوري الــحــر« بــأنــه »منظمة إرهــابــيــة«، 

وليقطع بعدها مداخلة ضيفه.
بي  »بي  قناة  االنتقادات ملوضوعية  كانت 
سي« العربية قد وصلت ذروتها عام 2016 
الــســوريــة ديــمــا عز  املــذيــعــة  عندما تقدمت 
احتجاجًا  الــقــنــاة،  مــن  باستقالتها  الــديــن 
عــلــى طــريــقــة تــغــطــيــتــهــا لــلــمــلــف الـــســـوري، 
نظام  باالنحياز لصالح  واتهمتها حينها 
ها عادت وقالت في منشور على 

ّ
األسد، لكن

 االســتــقــالــة جـــاءت ألســبــاب 
ّ
»فــيــســبــوك« إن

 
ّ
 فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن

ً
ــــدة ــؤّكـ ــ شـــخـــصـــّيـــة، مـ

»لـــديـــهـــا اعــــتــــراضــــاٍت عــلــى تــغــطــيــة الــخــبــر 
السوري في القناة«.

ــــورًا  ــــي ســــــي« حـــيـــنـــهـــا صـ ــــرت »بــــــي بـ ــــشـ ونـ
ــام حــلــب  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ لــــضــــحــــايــــا قــــصــــف قــــــــــوات الـ
املــحــاصــرة عــلــى أنــهــا مــن مــنــاطــق الــنــظــام، 
 إلـــى أن الــضــحــايــا ســقــطــوا نتيجة 

ً
مــشــيــرة

 استهالك 
ً
قــصــف قـــوات املــعــارضــة، مــعــيــدة

رواية محطة »آر تي« )روسيا اليوم سابقًا( 
املدعومة من الكرملني واملعروفة بتأييدها 
لنظام األسد. وأثارت هذه الخطوة حفيظة 
الــعــديــديــن، خــصــوصــًا مـــن أبـــنـــاء الــجــالــيــة 
الـــســـوريـــة فـــي بــريــطــانــيــا، والـــذيـــن نــظــمــوا 
العاصمة  في  القناة  مبنى  أمــام  احتجاجًا 
ــانـــت »بــــي بـــي سي  ــنـــدن. وكـ الــبــريــطــانــيــة لـ
ــتــــذرت عــلــى حــســابــهــا على  عـــربـــي« قـــد اعــ

»تويتر« عن هذا الخطأ. 
»التضامن  مــن حملة  ويــقــول محمد عتيق 
مــن أجـــل ســـوريـــة«، والــتــي تتخذ مــن لندن 
 أمام مقر 

ً
مت تظاهرة

ّ
 الحملة »نظ

ّ
مقرًا، إن

الــقــنــاة بــعــد أن كـــانـــوا قـــد تــواصــلــوا معها 
مسبقًا، وكل ما تلقيناه كان إقرارًا بالخطأ 
لم يعتذروا  القناة في تويتر.  على حساب 
الــذيــن ظلموهم  للسوريني  أو  عــن خطئهم 

بمثل هذا الخطأ«.
ــذا املـــوقـــف لـــم يــبــّدد  ــذار فـــي هــ ــتــ ولـــكـــن االعــ
ــهــامــات املــتــكــررة للقناة بــاالنــحــيــاز في 

ّ
االت

ــد، فــقــد كــان  ــ تغطيتها لــصــالــح نــظــام األسـ
مراسل »بــي بي ســي«، جيريمي بوين، قد 
أعد تقريرًا من دمشق عن »صمود الجيش 
الـــــــســـــــوري« فـــــي وجـــــــه خــــطــــر »املــــعــــارضــــة 
جوبر  جبهات  على  اإلرهــابــيــة«  الجهادية 
الدمشقية، بينما كان مراسل القناة عساف 
عـــبـــود مــشــاركــًا عــنــاصــر الــنــظــام الـــســـوري 
احتفاالتهم بحصار حلب وقرب سقوطها، 
 إلــى ظهور ليز دويست إلــى جانب 

ً
إضــافــة

املــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة وجــيــش الــنــظــام في 
مــعــركــة الــقــصــيــر، واكــتــفــائــه حــيــنــهــا بلقاء 

»شبيحة نظام األسد«. 
ــــي بــــي ســــي لــــم تــكــن   »بـ

ّ
ويــــــرى عــتــيــق أن

ــــى اإلطـــــــــــــالق ولـــــــــم تـــلـــتـــزم  ــلـ ــ حـــــيـــــاديـــــة عـ
واملبني  الشفاف  املهني  اإلعــالم  بمعايير 
ــائــــق والـــــوقـــــائـــــع خـــصـــوصـــًا  ــقــ ــلــــى الــــحــ عــ
فـــي تــغــطــيــة الـــثـــورة الـــســـوريـــة«، مــوجــهــًا 
نــــقــــده بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي لـــلـــقـــنـــاة الــنــاطــقــة 
ــعــــروف  ــيـــف »مــ بـــالـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة. ويـــضـ
ــــي« والــقــائــمــني  ــــي بــــي سـ لــلــجــمــيــع أن »بـ
عــلــيــهــا مــــن رؤســـــــاء الـــتـــحـــريـــر، وخـــاصـــة 
»بــي بــي ســي عــربــي«، تــعــرف بأنها قناة 
»دائمًا  بأنهم  ويتابع  العربية«،  األنظمة 
ــا يــــســــاوون بــــني الــــجــــالد والـــضـــحـــيـــة«. مــ

القناة اإلنكليزية أيضًا
لصالح  بــاالنــحــيــاز  االتــهــامــات  تقتصر  ال 
النظام على الوجه العربي للقناة، بل تمتّد 
فقد  اإلنكليزية.  باللغة  الناطق  وجها  إلــى 
ــاء، والـــتـــي تعنى  ــنــ ــمــة فــكــر وبــ

ّ
كـــانـــت مــنــظ

ــة فــــي مــديــنــة  ــوريــ ــســ ــة الــ ــيـ ــالـ بــــشــــؤون الـــجـ
مانشستر البريطانية، قد أعدت تقريرًا بناء 
لسورية خالل  القناة  لتغطية  دراســة  على 
حملة نظام األسد على مدينة حلب أواخر 
الــدراســة التي شملت  عــام 2016. وخلصت 

أكثر من 300 مــادة إعالمية إلــى أن تغطية 
»بــــي بـــي ســــي« ال تــعــكــس حــجــم الــجــرائــم 
الــتــي يرتكبها نــظــام األســـد وحــلــفــاؤه ضد 
املدنيني، باملقارنة بالجرائم التي ترتكبها 

األطراف األخرى. 
فــقــد كــشــفــت الــــدراســــة حــيــنــهــا أن »بــــي بي 
سي« ذكرت أن النظام وحلفاءه كمرتكبني 
للمجازر في أربعة فقط من أصل 38 تقريرًا 
الـــنـــظـــام، أي بنسبة  ارتــكــبــهــا  ــازر  عـــن مـــجـ
تحديد  نسبة  بلغت  بينما  املـــائـــة.  فــي   11

بها  اتهمت  التي  الهجمات  فــي  املسؤولية 
املعارضة إلى 80 في املائة، وإلــى مائة في 
املائة عندما يتعلق األمر بتنظيم »داعش« 
أو الهجمات التي قام بها التحالف الدولي 

بقيادة الواليات املتحدة. 
ــاز »بــــــي بــي  ــيــ ــحــ وكـــــانـــــت آخــــــر حـــلـــقـــات انــ
ــورة الـــســـوريـــة  ــثــ ــــي« اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة ضــــد الــ سـ
ومــؤســســاتــهــا عــنــدمــا نــشــرت نــهــايــة الــعــام 
املــاضــي تحقيقًا فــي بــرنــامــج »بــانــورامــا« 
تحت عنوان »الجهاديون الذين تمولونهم« 
تــتــهــم فــيــه شـــركـــة »آدم ســمــيــث« بــتــمــويــل 
تنظيم »القاعدة« في سورية. وتتلقى »آدم 
سميث« تمويلها من وزارة التنمية الدولية 
الحرة  السورية  الشرطة  لدعم  البريطانية 
الــعــامــلــة فــي املــنــاطــق املـــحـــررة مــن سيطرة 
اتهامات  »آدم سميث«  األســد. ونفت  نظام 

بي بي سي كليًا.
البرنامج منظمة »فــكــر وبــنــاء«  ودفـــع هــذا 
ــن اســـتـــمـــرار  ــ ــن قـــلـــقـــهـــا مـ ــ إلــــــى الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
الــقــنــاة فــي نزعتها فــي تــصــويــر مــا يجري 
فــي ســوريــة عــلــى أنـــه صــــراع تهيمن عليه 
 الـــقـــوى الــثــوريــة 

ً
الـــقـــوى املــتــطــرفــة، مــهــمــلــة

والديمقراطية في صفوف الثورة السورية 
ضد نظام األسد.

ويـــقـــول بــــالل الـــشـــامـــي، مـــن مــنــظــمــة »فــكــر 
 »تغطية 

ّ
الــجــديــد«، إن »الــعــربــي  لـــ وبـــنـــاء«، 

بـــي بـــي ســـي لــلــصــراع الـــســـوري تــصــب في 
صالح رواية النظام السوري حول »الحرب 
ــاب«. ويــقــوم ذلــك على تضخيم  ــ على اإلرهـ
مثل  املتطرفة  اإلســالمــيــة  املجموعات  دور 
»داعش« وتقليل دور الفظائع التي يرتكبها 
الــنــظــام الـــســـوري ضــد الــســكــان املــحــلــيــني«. 
فــي تضليل  ويضيف »يــخــدم هــذا املنظور 
الرأي العام البريطاني وربط االضطرابات 
في سورية »باإلرهاب« و»األسلمة«، ودفعه 
بــعــيــدًا عـــن قــمــع نــظــام األســــد لــلــطــمــوحــات 
ــيــــة لـــلـــشـــعـــب الــــــســــــوري بـــالـــحـــريـــة  الــــشــــرعــ
والــديــمــقــراطــيــة والــتــي أطلقت الــصــراع في 

املقام األول«.

الثورات العربية
كما كانت »بي بي سي« تعرضت النتقادات 
سابقة في عام 2012 بسبب تغطيتها غير 
العربي،  الربيع  للثورات في دول  املتوازنة 
الــقــنــاة حينها  املــفــارقــة تكمن فــي أن  إال أن 

ركزت على رواية الثوار بداًل من األنظمة. 
فقد خلص تقرير أعدته إدارة القناة حينها 
ــى أن تــغــطــيــتــهــا لــلــربــيــع الـــعـــربـــي كــانــت  إلــ
»رؤيـــة  تطلبت  ولكنها  عــمــومــًا«  »حــيــاديــة 
 
ً
أوسع« ووضع األمور »في سياقها«، إضافة
الــذي يصلها من  إلــى التوثق من املحتوى 
الناشطني على األرض، خصوصًا في دول 

مثل سورية والبحرين. 
وأضاف التقرير إلى أن القناة فشلت حينها 
فـــي الــتــأكــد مـــن حــقــيــقــة أو تــمــثــيــل املــقــاطــع 
املــصــورة الــتــي تصلها، والــتــي كــانــت نحو 
ثــالثــة أربــاعــهــا قــادمــة مــن هــواتــف جــوالــة. 
 لألحداث يشمل 

ً
توفر تحليال لم  أنها  كما 

السياق الذي تقدم األخبار ضمنه.
ويـــضـــاف إلــــى مـــا ســبــق، تــأخــر الــقــنــاة في 
الــتــقــريــر عــن خــروقــات حــقــوق اإلنــســان من 
قبل الثوار في ليبيا، وتراجع التغطية في 
مصر بعد تنحي )الرئيس املخلوع حسني( 
مــبــارك، وعـــدم تغطية الــجــانــب الــســعــودي، 
 إلـــى اســتــخــدام لــفــظ »الـــنـــظـــام« في 

ً
إضـــافـــة

تغطية التطورات. وأوصى التقرير حينها 
بـــإدخـــال تــحــديــثــات عــلــى تــغــطــيــة »بـــي بي 

سي« لتوفير صورة أشمل.
ولــكــن يــبــدو أن هـــذا الــتــقــريــر أدى إلـــى قلب 
تغطية »بي بي سي« للتطورات في املنطقة 
ــقـــب، والــــتــــي عــانــى  ــًا عـــلـــى عـ ــ الـــعـــربـــيـــة رأســ
منها املــلــف الــســوري أشــد مــا يمكن، حيث 
لتصوير  أّدى  ــداث  ــ األحــ ســيــاق  تــوفــيــر  إن 
التطورات في سورية على أنها صراع بني 
نـــظـــام عــلــمــانــي ومــتــمــرديــن مــتــطــرفــني في 
املحطة اإلنكليزية. بينما توّجه االتهامات 
إلـــى الــطــاقــم الــتــحــريــري الــعــامــل فــي القسم 
ــاداة  ــعــ ــربـــي بــــمــــواالة نـــظـــام األســــــد ومــ ــعـ الـ

الثورة السورية.

االنتقادات ضّد تغطية 
القناة توالت خالل 

األعوام السبعة الماضية

تحت عنوان الحياديّة، تتعامل هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«، تحديدًا في قناتها العربية، بكثير من االنحياز 
لصالح األنظمة، ما يتّضح جليًا من خالل تغطيتها وتعاطيها مع الملف السوري

الحالي،  الــوقــت  فــي   BBC البريطانية ــة  اإلذاعــ هيئة  ــواجــه 
ُ
ت

بالتورط في محاولة إسكات  اتهامها  بعد  عــدة،  تحقيقات 
من  الجنسني،  بني  العنصري  والتمييز  التحرش،  ضحايا 
بغية  اتفاقيات ســريــة،  على  التوقيع  على  إجــبــارهــم  خــال 
الــســيــاســيــة. وأكـــدت  حــمــايــة سمعة عـــدد مــن الشخصيات 
البرملان  فــي  ــاواة«  واملـــسـ »املــــرأة  لجنة  رئيسة  ميلر،  مــاريــا 
ى حالًيا التحقيق في القضية، في حني 

ّ
البريطاني، أنها تتول

سُيستجوب توني هول، املدير العام إلذاعة الـBBC، من قبل 
لجنة »الثقافة واإلعام والرياضة« في األسبوع املقبل، كذلك 
الوطني  التدقيق  مجلس  البرملان  أعضاء  من  العديد  طالب 
بــفــتــح مــلــف تــحــقــيــق رســـمـــي. واخــتــفــى مــصــطــلــح »تكميم 
الــســابــق جيمي سافيل،  اإلعــامــي  مــنــذ فضيحة  ــواه«  ــ األفـ
الذي كان يعمل في الـ BBC واستغل شهرته لجذب النساء، 
واالعتداء عليهن في غرف تبديل املابس، إال أنه عاد للظهور 
تحت األضواء اليوم، بعد إثارة مخاوف حول استخدام هيئة 

اإلذاعــة البريطانية املال العام في تمويل اتفاقات سرية في 
املحكمة، إلبقاء ادعــاءات التحرش الجنسي أو ما يشبهها، 
البريطاني،  الــبــرملــان  فــي  نائًبا  الــظــل. ووقـــع نحو 30  تحت 
من بينهم وزيــرة التعليم السابقة نيكي مورغان، وأعضاء 
في حزب العمال، والجبهة الوطنية الليبرالية، على عريضة 
دون فيها أن هيئة اإلذاعة البريطانية تستخدم الوثائق 

ّ
يؤك

ــواه الــضــحــايــا، وأضـــافـــوا: »وجــدنــا أن  الــقــانــونــيــة لتكميم أفــ
استخدام الـ BBC املال العام، الذي جمعه الناخبون، في إتمام 
اإلجراءات القانونية للتغطية على الفضائح، أمر غير مقبول 
التمييز  أزمة  نهائًيا، ونطالب بالتحقيق فيه«. كما تستمّر 
الجندري في األجور. وقالت »بي بي سي« األسبوع املاضي 
اإلذاعية جيرمي فاين وجــون همفريز  البرامج  إّن مقدمي 
بشؤون  املختص  واملــحــرر  إدواردز  هيو  األخــبــار  ومــذيــع 
أميركا الشمالية جون سوبل وافقوا إما بشكل رسمي أو 

من حيث املبدأ على خفض رواتبهم، بعد أزمة املساواة.

تمييز وإسكات
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أثار خبر اكتشاف ديناصور طويل 
العنق في مصر أصبح أول دليٍل على 

االتصال بين الديناصورات األفريقية 
واألوروبية قبل وقت قصير من 

اختفاء المخلوقات قبل نحو 66 
مليون سنة، اهتمام المغردين 

المصريين الذين تساءلوا ساخرين »كيف 
سيبيعه السيسي؟«.

انتشرت صورة قدري جميل، الذي 
يُسّمي نفسه معارضًا بينما هو 

مواٍل للنظام، مع قائد مجموعة 
مسلّحة تقاتل مع النظام السوري، 

معراج أورال )المعروف بعلي 
كيالي(، أو »جزار بانياس«، وهما 

يتصافحان. ورأى السوريون أنّها ُتعبّر 
عن حقيقة مؤتمر سوتشي.

أعلن موقع »فيسبوك« أنّه سيبدأ 
بإعطاء األولويّة لألخبار المحليّة 

على صفحة األخبار الرئيسية »نيوز 
فيد«، وبالتالي إعطاء مساحة 

أكبر للناشرين المحليين للوصول إلى 
المستخدمين في منطقة معيّنة، إن 

كانوا يتابعونهم، أو إذا كان األصدقاء 
يشاركون قصصهم. 

حّذرت وزارة الداخلية المغربية من 
تنامي ظاهرة نشر صور وفيديوهات 
مفبركة التقطت خارج المغرب، مع 

تقديمها بشكل »تضليلي«، على 
أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت 

في المملكة، أو استغاللها اللتماس 
»اإلحسان«، مهددًة بمحاكمة ناشري 

تلك الصور.



ــتـــاريـــخ، إذ  مـــن أكـــثـــر الـــحـــروب دمـــويـــة فـــي الـ
أسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف من سكان 
اآلالف  مئات  تهجير  إلى  باإلضافة  القوقاز، 

من الشركس وغيرهم من شعوب املنطقة.

الدوافع
يحتل موقع القوقاز أهمية كبرى، إذ تعتبر 
الــقــارتــن اآلسيوية  بــن  املنطقة صلة وصــل 
ــة، وبـــوابـــة عــبــر منها املــهــاجــرون  ــيــ واألوروبــ
الحضارات  انتقلت عبرها  كما  الغرب،  نحو 
بن الشمال والجنوب والشرق والغرب. كما 

شكلت طريقًا تجاريًا آمنًا بن الهند والصن 
إلــى أوروبــــا، وذلــك قبل أن يبدأ األوروبــيــون 
بــاإلبــحــار عـــن طــريــق رأس الـــرجـــاء الــصــالــح 

 قناة السويس.
ّ

وشق
باإلضافة إلى املوقع الجغرافي املميز، تنتشر 
فـــي الـــقـــوقـــاز الـــغـــابـــات والـــســـهـــول، وتــســاعــد 
املحاصيل على  زراعــة  الوفيرة على  األمطار 
ــثــــروات الــبــاطــنــة من   عـــن الــ

ً
أنـــواعـــهـــا، فـــضـــا

البترول والغاز.
أكثر  القيصرية  روســيــا  سياسة  وأصــبــحــت 
صـــرامـــة، شــمــال الــقــوقــاز، فــي الــقــرن الــتــاســع 

سوتشي ــ العربي الجديد

انــطــلــق »مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
الـــــســـــوري«، فــــي مـــديـــنـــة ســوتــشــي 
ــة، وســـــط انـــســـحـــاب وفـــد  ــيــ الــــروســ
أنــقــرة، وتوكيل  مــن  اآلتــي  السورية  املعارضة 
يهاجم  وبينما  مطالبه.  بحمل  التركي  الوفد 
ســـوريـــون مـــا وصـــفـــوه بــــ »مــؤتــمــر الــخــيــانــة« 
على أجساد السورين الذين قضوا بالقصف 
الروسي على بيوتهم، عاد إلى األذهان تاريخ 
دمــــوي آخــــر فـــي ســوتــشــي أو »لـــؤلـــؤة الــبــحــر 
األسود«، إذ ارتكبت روسيا القيصرية جريمة 
الــشــركــس من  املسلمن  بــحــق  إبــــادة جماعية 
الـــقـــوقـــاز، فـــي هــــذه املـــديـــنـــة، قــبــل 154 عــامــًا، 
ومليون  القتلى،  آالف  مئات  ضحيتها  وراح 
ونصف املليون شركسي هجروا من موطنهم 
ــــورة تلك  ــزال صـ ــ ــقـــوقـــاز، وال تـ ــلـــي فـــي الـ األصـ
املــأســاة وجــراحــهــا ماثلة فــي ذاكـــرة ووجـــدان 
موسكو  لكن  الشركس،  من  الجديدة  األجيال 

تتجاهلها تمامًا.

الحرب
شــهــد شـــمـــال الـــقـــوقـــاز حـــربـــًا اســـتـــمـــرت 101 
الـــروس وشــعــوب املنطقة املسلمة،  عامًا بــن 
بــن عــامــي 1763 و1864، وتــعــّد هــذه الحرب 

تّمت تسمية الديناصور 
باسم  تيتانوسوريان 

منصوراصورس شاهيناي

تمثل سوتشي 
آخر معاقل المقاومة 

الشركسية

تتنوع أعمال الفريق بين 
الرسم والكتابة بالخطوط 

العربية وغيرها

2223
منوعات

عــشــر. وتــحــولــت مــع مـــرور الــوقــت إلـــى حــرب 
ضد شعوب هذه املنطقة.

الهزيمة
انتصرت روسيا القيصرية على القوقاز، في 
فــي 21 مايو/ كــبــادا«، قــرب سوتشي،  »وادي 

التاريخ  أيــار عام 1864، وبالتالي تحول هذا 
إلــــى يــــوم اإلعـــــان عـــن بـــدايـــة مــرحــلــة جــديــدة 
القوقاز املسلمة،  بالنسبة للشركس وشعوب 
التغيير  القيصرية سياسة  اتبعت روسيا  إذ 
الديمغرافي، فهجرت 1.5 مليون شركسي من 

مدن سوتشي وتوابسي وسخومي الساحلية 
العثمانية، وعلى  الدولة  إلى مناطق سيطرة 
رأسها مدينة فارنا، وهي مدينة بلغارية مطلة 
عــلــى الــبــحــر األســـــود، وصــامــســون وســيــنــوب 
ــات تــركــيــة مطلة على  وطـــرابـــزون، وهـــي واليــ
الــبــحــر األســـــــود. وخـــــال عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر 
الــــقــــســــري، قـــضـــى نـــحـــو 500 ألـــــف شــركــســي، 
بسبب األوبئة والجوع، ونفي معظم الشركس 
ــيـــة  إلـــى مــنــطــقــة األنـــاضـــول واألجــــــزاء األوروبـ
الخاضعة لسيطرة العثمانين، ثم هاجر قسم 
إلــى ســوريــة واألردن،  املــنــاطــق  منهم مــن تلك 

وفقًا لوكالة »األناضول«.

التهجير
واجــــه مــئــات آالف الــتــتــار )وهــــم ســكــان شبه 
القسري،  التهجير  األصليون(  القرم  جزيرة 
وتــحــولــوا إلــى ضحية سياسات روســيــا في 
مايو/  18 من  اعتبارًا  الديمغرافي،  التغيير 
إلــى وســط روسيا  أيــار عــام 1944، وانتقلوا 
وســيــبــيــريــا ودول آســيــا الــوســطــى الــنــاطــقــة 
السوفياتي  للحكم  خضعت  التي  بالتركية 
حينها، وقضى الكثيرون منهم على الطريق.
كما صـــودرت منازلهم وأراضــيــهــم، فــي عهد 
بتهمة  ستالن،  جوزيف  السوفياتي  الزعيم 
»الــخــيــانــة«، ثــم ُوزعــــت عــلــى الــعــمــال الـــروس 
املوقع  ذات  الجزيرة  إلــى شبه  انتقلوا  الذين 
األســود(  البحر  الــهــام )شــمــال  االستراتيجي 
وتــــّم تــوطــيــنــهــم هـــنـــاك. كــمــا شــهــدت الحقبة 
السوفياتية، بقرار من ستالن، تهجير أتراك 
ــــى جــمــهــوريــات  األهـــيـــســـكـــا مــــن جـــورجـــيـــا إلـ
الثاني  نوفمبر/تشرين   15 فــي  آسيا  وســط 
ألــفــًا مــنــهــم ألســبــاب  عــــام 1944، وقــضــى 20 

مختلفة، وفقًا لتقارير إعامية. 

وجهة سياحية
يــجــمــع املــــؤرخــــون عــلــى ارتـــبـــاط اســــم املــديــنــة 
بــاســم الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي جـــوزيـــف ستالن 
ــرارًا، فـــي 1934، يــقــضــي بضخ  ــ الــــذي أصــــدر قــ
مليار روبل بهدف تحويل هذه البلدة الريفية 
على ضفاف البحر األسود إلى منتجع مركزي.

إحياء المأساة
ــا  ــيــ ــم روســ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــركـــــس حــــــــول الـ ــ ــــشـ ــب الـ ــالــ ــطــ يــ
بــاالعــتــذار واالعـــتـــراف بــالـــ 21 مــن مــايــو/أيــار 
من كل عام يومًا للحداد الشركسي وخسارة 
ــر بـــ  ــذه الــــحــــرب، بـــاعـــتـــبـــاره يـــذكـ ــ الـــشـــركـــس هـ
»اإلبادة الجماعية والتهجير بحق الشركس«. 
ويــجــتــمــعــون ســنــويــًا، فـــي الـــيـــوم املـــذكـــور من 
شهر مــايــو، مــن دول عــدة حــول الــعــالــم، حيث 
املــــأســــاة والــــوطــــن األم، مثل  لــتــذكــر  ــروا،  ــجــ ُهــ
ســــوريــــة )الـــجـــمـــعـــيـــة الـــخـــيـــريـــة الــشــركــســيــة( 

واألردن )الجمعية الخيرية الشركسية(.
كما يجتمع شراكسة تركيا وأرض الوطن األم 
شــمــال الــقــوقــاز، وشــراكــســة الـــواليـــات املتحدة 
األمــيــركــيــة وفلسطن املحتلة وأملــانــيــا كــل في 
مــديــنــتــه أو فــــي أمــــاكــــن مـــخـــتـــارة، الســتــعــادة 
وإحياء ذكرى »اليوم األسود« وضياع األرض. 
للسنوات  العابرة  معاناتهم  مــن  الــرغــم  وعلى 
تــقــدم على أي خطوة  لــم  هـــذه، إال أن موسكو 
من أجل إعادة االعتبار للشركس أو التخفيف 
من مأساتهم. والحدث األقرب إلى األذهان هو 
خروج الشركس في تظاهرات ضد دورة األلعاب 
األوملبية الشتوية املقامة في مدينة سوتشي، 
عام 2014، باعتبارها آخر معقل للشركس قبل 
ظمت التظاهرات تحت شعار »ال 

ُ
تهجيرهم. ون

لسوتشي 2014«، وطالب املتظاهرون باعتراف 
الروسية، وســط تجاهل  رسمي من الحكومة 
الرئيس الروسي فاديمير بوتن، الذي قال إن 
 
ً
سوتشي كانت موطنًا لليونانين، متجاها

ــم، وذلـــك  ــهــ الـــشـــركـــس ومــعــانــاتــهــم عــلــى أرضــ
حن وقع االختيار على سوتشي الستضافة 

الدورة، في 2007.

A

ــٍة معّمقة وواســعــة  وجــد الــبــاحــثــون فــي دراســ
ــة الـــحـــيـــوانـــات، فــي   نـــطـــاق حـــركـ

َّ
الـــنـــطـــاق، أن

 
ّ

أقل هي  البشر،  قبل  من  املصنوعة  ات  املحميَّ
قبل  ة  الطبيعيَّ ة  البريَّ في  حركتها  من  بكثير 
ــل الــبــشــري. إذ قــام أكــثــر مــن 100 عالم، 

ُّ
الــتــدخ

ــواع حــيــوانــّيــة  بــتــزويــد خــايــا حــوالــي 803 أنــ
نوا  بّرية، بأجهزة إرسال GPS، وذلك كي يتمكَّ
من تسجيل املاحظات، وأخذ ملحة دقيقة عن 
ة شهرين على األقل.  حركة هذه الحيوانات ملدَّ
وقـــد قـــّدم فــريــق الــبــحــث الـــدولـــي نــتــائــجــه إلــى 
العاِلم، مارلي توكر، رئيس مركز فرانكفورت 
ــيــــوي، ونـــشـــرت  ــحــ لـــلـــتـــنـــّوع الـــبـــيـــولـــوجـــي والــ
ــنــــس«. وقـــــد وجـــد  ــيــ ـــة »ســ

ّ
ــل الـــنـــتـــائـــج فــــي مـــجـ

ا بن البيانات التي 
ً
الباحثون تشابهًا وتطابق

ر البصمة 
ّ

جمعوها، وبن ما يسّمى بـ »مؤش
ة«، أو Human Footprint Index، والذي  البشريَّ
ــت الــنــتــائــج على  ــ

ّ
ُيــســّمــى اخــتــصــاًرا HFI. ودل

مــــدى وعـــمـــق تـــأثـــر الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي تعيش 
ة  السكنيَّ بالتجّمعات  ــة،  الــبــشــريَّ املناطق  فــي 
 
َّ
أن للفهم،  والــزراعــة والــطــرق. وجــديــر بالذكر 

ر البصمة البشرّية، يتراوح بن 0 درجة 
ّ

مؤش
في بعض املناطق الرطبة في البرازيل، والتي 

أفريقيا  الفترة تجوب  تلك  الديناصورات في 
القديمة، وتسير في جماعات تهاجر وتتنقل 
بحثًا عن املاء والغذاء، كما هو الحال اآلن مع 
في  تهاجر  التي  العشبية  البرية  الحيوانات 

جنبات أفريقيا طوال العام لنفس السبب.
وديـــنـــاصـــور املـــنـــصـــورة، املــكــتــشــف حــديــثــًا، 
يعود إلى العصر الطباشيري النباتي الذي 
بــدأ منذ 135 مليون ســنــة، وانــتــهــى منذ 65 
مــلــيــون ســنــة، وظــهــرت فــيــه أنــــواع كــثــيــرة من 
الــثــديــيــات مــثــل الــكــنــغــارو وبــعــض النباتات 
الــزهــريــة واألشـــجـــار مــثــل الــبــلــوط والـــــدردار، 
وفي نهايته انقرضت الديناصورات بعد أن 

جابت األرض لنحو 200 مليون سنة. 
مــنــصــوراســوروس  أن  إلــى  الباحثون  خلص 
يــرتــبــط ارتــبــاطــًا وثــيــقــًا مــع تــيــتــانــوصــورات 
أوروبــيــة وآســيــويــة، أكــثــر مــن تلك املــوجــودة 
في أماكن أخرى في أفريقيا، وغيرها من كتل 
الــكــرة األرضــيــة فــي نــصــف الــكــرة الجنوبي، 
بما في ذلك أميركا الجنوبية، وهذه القارات 
ــدعــى 

ُ
ــارٍة ُعــظــمــى ت ــ ــزءًا مـــن قـ كــانــت ســابــقــًا جــ

غوندوانا. ويظهر االكتشاف للمرة األولى أن 
بعض الديناصورات على األقل كانت تتحرك 
بن شمال أفريقيا وجنوب أوروبا في نهاية 

العصر الوسيط.
ــرة أمـــتـــار  ــه عــــشــ ــولــ ــالــــغ طــ ــبــ ــنــــاصــــور الــ ــديــ الــ

القاهرة ــ محمد كريم

ــع ملـــركـــز  ــابــ ــــري، تــ ــــصـ ــق بـــحـــثـــي مـ ــريــ نـــجـــح فــ
اكتشاف  في  الفقارية،  للحفريات  املنصورة 
ــفـــوريـــات لــديــنــاصــور ســيــكــون لــهــا األثـــر  أحـ
ــاريــــخ مـــصـــر وأفــريــقــيــا  فــــي إعـــــــادة كـــتـــابـــة تــ
وتــوثــيــق فـــتـــرة جــيــولــوجــيــة غــامــضــة تــعــود 
كـــان  ــة(.  ــنــ مـــلـــيـــون ســ بــــن )66 و94  ــا  مــ إلـــــى 
ــي الــــصــــحــــراء الــغــربــيــة  مـــوقـــع االكــــتــــشــــاف فــ
ــة وتـــــحـــــديـــــدًا فــــــي مـــنـــطـــقـــة تـــدعـــى  ــ ــريـ ــ ــــصـ املـ
»تنيدة«، وجرى تسمية الديناصور باسم » 
تيتانوسوريان منصوراصورس شاهيناي« 
العلمي  الـــرقـــم  ويــحــمــل   )Mansourasaurus(
)MUVP( هي  األحــرف  َعدُّ 

ُ
وت  ،)200-MUVP(

االخـــتـــصـــار اإلنــكــلــيــزي الســــم مـــركـــز جــامــعــة 
املنصورة للحفريات الفقارية. 

نشر البحث، الذي أجري تحت قيادة الدكتور 
هشام ســام، في دوريــة »نيتشر إيكولوجي 
آنـــد إيــفــولــوشــن« الــعــلــمــيــة، اإلثــنــن املــاضــي، 
العاملية  اإلعــام  من وسائل  العديد  وتلقفته 
فــي حــن تجاهلته وســائــل اإلعـــام املصرية 
بـــصـــورة كــبــيــرة ال تــنــاســب الـــحـــدث. وكــانــت 
صفحة الدكتور سام على فيسبوك قد قامت 
بــعــرض مــتــواضــع اإلخـــــراج لــهــذا االكــتــشــاف 
ــتـــي واجــــهــــت  فــريــق  ــعـــوبـــات، الـ ــدى الـــصـ ــ ومــ

الباحثن املشاركن وجميعهم من الشباب.
وذكــر ســام أن هــذا الديناصور هو السادس 
ـــف فــــي مـــصـــر، لــكــنــه األول فــــي مــصــر 

َ
املـــكـــتـــش

ق تلك الحقبة الجيولوجية. 
ِّ
وأفريقيا الذي يوث

أمـــــا عــــن مـــواصـــفـــات الـــديـــنـــاصـــور املــكــتــشــف 
املدرسية،  الحافلة  حجمه  يقارب  ضخم  فإنه 
ــع أرجــــــــل، ويــــرجــــع تـــاريـــخ  ــ ــ ويـــســـيـــر عـــلـــى أربـ
وجـــوده إلــى حــوالــى 80 مليون ســنــة. وكانت 

ــة فــي املــدن  لــم يــمــّســهــا أي أحــــد، إلـــى 50 درجــ
الصناعّية املطّورة بشكل كبير مثل نيويورك. 
ــكــــس ذلـــــــك فــي  ــعــ ـــــع، وقـــــــد انــ

ّ
ــو مـــــتـــــوق ــ ــا هــ ــمــ كــ

 الــحــيــوانــات 
َّ
اإلحـــصـــاءات بشكل واضــــح، فـــإن

ــيـــش كـــبـــيـــرة،  ــة عـ ــاحـ ــاج إلــــــى مـــسـ ــتـ ــحـ ــتــــي تـ الــ
ت  كــالــنــمــور والــفــيــلــة وحــمــيــر الــــوحــــش، ُحــــدَّ
حـــركـــتـــهـــا، ألنـــهـــا ال تــســتــطــيــع أن تـــتـــقـــدم فــي 
جهة  مــن  بالسّكان.  املأهولة  ة 

َّ
املكتظ املناطق 

 حيوانات أخرى، 
َّ
أخرى، أظهرت الدراسات أن

وهي الحيوانات األليفة التي ال تخيف وتردع 
ــم املــنــاطــق 

ّ
ــــرت أيـــضـــًا بــتــضــخ

َّ
الـــبـــشـــر، قـــد تــــأث

ــارت تــتــحــّرك   إنــهــا صــ
ْ
املــأهــولــة بــالــســكــان، إذ

ـــه فــي هــذه املــنــاطــق املأهولة 
ّ
ملــســافــات أقـــل. ألن

بالسكان، توجد جزئيًا خيارات تغذية أفضل، 
لذلك صارت هذه الحيوانات األليفة ال تسافر 
الحصول  أجــل  من  ملسافات طويلة،  وتتحّرك 
ها غير مضطرة إلى ذلك. 

ّ
على تغذية كاملة، ألن

ت الــشــوارع وتجزئة  إضــافــة إلــى ذلـــك، فقد أدَّ
الــحــيــوانــات، إلى  الكثير مــن مــســاحــات عيش 
 هذه 

َّ
ا للباحثن، فإن

ً
الحد من حركتها. ووفق

الدراسة، هي أكثر دراسة بعيدة املدى منشورة 
 تــراقــُب 

ٌ
ــة ــهــا دراســ

َّ
 إن

ْ
ــى اآلن، إذ

ّ
فــي الــعــالــم حــت

الثدييات، من  مــن  نــوًعــا مختلفًا  مــن 57  أكثر 
بالفيلة.  مـــروًرا  البرّية  الخنازير  إلــى  األرانـــب 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، نــشــر، بــــروس بــاتــرســون، 
رئيس متحف »الطبيعة« في شيكاغو، نتائج 
بمراقبتها  قــام  نــمــور،  ومعطيات حــول ثاثة 
بشكل حثيث وعــن كثب طــوال ثــاث سنوات. 
 نمًرا من هذه النمور، 

َّ
وأشار باترسون، إلى أن

ك عــلــى مــــدار ثـــاث ســنــوات فــي مساحة  تــحــرَّ
قدرها 1400 كم2 فقط، وهي مساحة صغيرة 
جًدا بالنسبة لحجمها ومتطلّباتها ونوعها. 
بــاتــرســون: »كــل األشــيــاء الحّية تحتاج  يقول 

الطريقة  املساحة هي   
َّ
كافية. ألن إلى مساحة 

ــادة احــتــمــاالت الــحــصــول على  ــزيـ الــوحــيــدة لـ
تــغــذيــة كــافــيــة، وإيـــجـــاد شــريــك لــلــتــزاوج، أي: 
نت  الحفاظ على النوع وعدم االنقراض«. وخمَّ
ى %70 

ّ
ه حاليًا، أكثر من 50% حت

َّ
الدراسة، أن

ــّر الــقــابــل لــلــحــيــاة عــلــى كــوكــب  مـــن ســطــح الـــبـ

األرض، يتأثر بشكل مباشر بالوجود البشري. 
 الحد من حركة الحيوانات 

َّ
وتؤكّد الدراسة أن

ر على الحيوانات فقط، بل على البيئة 
ّ
ال توث

 بذور النباتات والكثير 
َّ
بشكل عام أيضًا، ألن

ة، يتم نقلها من منطقة  املــواد الغذائيَّ من من 
إلى منطقة أخرى عبر حركة الحيوانات.  كما 

 الحيوانات املفترسة الكبيرة، تقوم بصيد 
َّ
أن

ــــذا أمـــُر  الـــحـــيـــوانـــات الــعــاشــبــة الــصــغــيــرة، وهـ
وبالتالي،  الطبيعي،  الــتــوازن  طبًعا،  يضمن 
 الحد من حركة الحيوانات، هو أمٌر يهدد 

َّ
فإن

النظم الطبيعية أيضًا.  
)العربي الجديد(

كـــــــان ضــمــن  أطــــــنــــــان،  ووزنــــــــــه حـــــوالـــــى 5.5 
فــئــة الــتــيــتــانــوصــورات الــتــي ضــمــت أضــخــم 
حيوانات األرض قاطبة. وكانت مجلة نيتشر 
العظمي  الــهــيــكــل  أن  ذكــــرت  قــد   )NATURE(
عينة  من  اكتماال  األكثر  هو  أخيرا  املكتشف 
مــن مخلوقات  املــعــروفــة  األرضــيــة  الفقاريات 
ــة  الـــــزمـــــن الــــســــحــــيــــق، فـــــي الــــــقــــــارة األفـــريـــقـــيـ
العديد  اكــتــشــاف  مــن  الــرغــم  بأكملها. وعــلــى 
ــن الـــحـــفـــريـــات األخــــــرى عــبــر أفـــريـــقـــيـــا؛ فــإن  مـ
مــنــصــوراســوروس هــو األكــمــل بينها، بينما 
ــام ضــعــيــفــة مــعــزولــة  ــات مـــجـــرد عـــظـ ــ ــريـ ــ األخـ
األجــــزاء  تــتــكــون  بينما  بــعــضــًا،  عــن بعضها 
املكتشفة من الديناصور من الهيكل العظمي 
والفك  الجمجمة،  بعد  ما  وعظام  للجمجمة 
واألضــاع  الفقري  والظهر  والــرقــبــة  السفلي 

والكتف، ومعظم الجسم واألقدام.
هذا  الديناصور  اكتشاف  أن  العلماء  واعتبر 
وتحليات بقاياه، تؤكد الصات البيوغرافية 
ــيــــة الـــتـــي ســكــنــت أفــريــقــيــا  لــلــفــقــاريــات األرضــ
والجزيرة العربية في فترات بعيدة. كما تؤكد 
عــلــى اتــصــال شــبــه الــجــزيــرة بــالــبــر الرئيسي 
ــربــه من 

ُ
ألفــريــقــيــا فــي تــلــك الــعــصــور، بينما ق

واحـــة الــداخــلــة يــدل على وجـــود املـــاء والــغــذاء 
في تلك املنطقة بوفرة. ويرجح العلماء تواجد 
الــكــثــيــر مـــن تــلــك الــحــفــريــات واآلثـــــار الــقــديــمــة 
املــراعــي والــســافــانــا والــغــابــات املطيرة،  تحت 
الــتــي تحجب الــصــخــور داخـــل أفــريــقــيــا، حيث 
يمكن الــعــثــور على مــزيــد مــن الــحــفــريــات، أما 
فــــي مـــصـــر فـــــإن الــــرمــــال الـــتـــي تــغــطــي مــعــظــم 
التي  الغربية  الــصــحــراء  وخــاصــة  مساحتها، 
تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 700 ألــــف كــيــلــومــتــر مــربــع، 
فإنها بكل تأكيد تضم في باطنها الكثير من 

الحفريات التي تنتظر اكتشافها. 

الحيوانات تعاني من وجود البشرديناصور المنصورة... أحدث االكتشافات األحفورية في مصر
نشرت دراسة حديثة 

تتناول على نطاق واسع 
مسألة حركة الحيوانات 

وتأثّرها بالوجود البشري، 
وانعكاسات ذلك عليها 

وعلى النظم البيئيّة

غزة ــ عالء الحلو

 19( عــاشــور  ــراءة  بـ الفلسطينية  الــشــابــة  انشغلت 
عامًا( من مدينة ديــر البلح، وســط قطاع غــزة، في 
أحد معارض األشغال اليدوية بالرسم على قطعة 
خــشــبــيــة، بــعــد أن لــونــتــهــا بـــألـــوان داكـــنـــة، لتخرج 
بقطعة فنية متكاملة، شملت الرسم والخط العربي 

الكوفي، وقد زينت أطرافها بزخارف هندية.
الــقــطــع الــفــنــيــة الـــافـــتـــة الـــتـــي صــنــعــتــهــا عـــاشـــور، 
ــددًا مـــن الــفــنــانــن والــفــنــانــات، كـــانـــوا قد  جــذبــت عــ
شاركوا في املعرض، ويتقن كل واحد منهم فنًا من 
فنون األشغال اليدوية، لتولد فكرة تشكيل فريق 
»خـــربـــشـــات« الـــخـــاص بــصــنــاعــة وتــجــهــيــز الــقــطــع 

الفنية املختلفة.
الرسم  بــن  النشأة  الفريق حديث  أعــمــال  وتتنوع 
على القطع الخشبية، والكتابة بالخطوط العربية 
ــلـــى املـــــابـــــس، والـــــــجـــــــواالت، تــجــهــيــز  املـــخـــتـــلـــفـــة عـ
قطع  تشكيل  الــخــامــات،  بمختلف  اإلكـــســـســـوارات 
فنية باستخدام الخشب، والسيراميك، الفلن، إلى 
جانب تحضير الهدايا بأساليب حديثة، ومختلفة 
عن الهدايا التقليدية، وتمييزها بلمسات خاصة، 

حسب املناسبة.
ــاشــــور، وهــــي خــريــجــة تــجــارة  وتـــقـــول الــفــنــانــة عــ
إنكليزي من جامعة فلسطن، لـ »العربي الجديد«، 
إنـــهـــا كـــانـــت مــنــشــغــلــة بــالــكــتــابــة عــلــى الـــلـــوحـــات، 
ــــرض عــلــيــهــا  ــــى أن عـ ــلـــى الـــقـــطـــع الــخــشــبــيــة، إلـ وعـ

بعض الــزمــاء إنــشــاء فريق »خــربــشــات« لتجميع 
الطلبات،  مختلف  توفير  على  والــقــدرة  الــطــاقــات، 
ــة. وتـــضـــيـــف: »تــحــمــســت  ــ ــثـــر دقـ ــرع، وأكـ ــ بـــطـــرق أســ
تنفيذها،  أجــل  مــن  ســويــًا  بالعمل  وقمنا  للفكرة، 
يــقــوم  إذ  بــيــنــنــا،  األدوار  بـــتـــوزيـــع  قــمــنــا  أن  بــعــد 
التجار،  مــع  والــتــواصــل  األدوات  بتجهيز  البعض 
والحجز مع الزبائن بعد نشر املشغوالت واألعمال 
البعض  ويقوم  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
والقص وتجهيز  والحفر  والرسم  بالكتابة  اآلخــر 

املشغوالت اليدوية والفنية«.
العمل ضمن  يتعلق باختاف طبيعة  مــا  فــي  أمــا 
فريق، فتوضح الفنانة عاشور أن الفريق أتاح لها 
املزيد من الوقت لتجهيز كمية أكبر من الطلبات، 
مضيفة: »لم أعد أفكر في تجهيز األدوات، أو بيع 
املــنــتــجــات، إذ يــنــحــصــر تــفــكــيــري بــتــجــهــيــز املــــواد 

املطلوبة، وابتكار أساليب جديدة«.
أبــو لنب بصناعة وتجهيز  الفنانة هند  وتختص 
قــطــع الــســيــرامــيــك، والــكــتــابــة عــلــيــهــا، تـــقـــول: »فــي 

ــائـــي عــلــى تــطــويــر  بـــدايـــة عــمــلــي شــجــعــنــي أصـــدقـ
مــوهــبــتــي، فــأصــبــحــت أجــهــز وأنــشــر أعــمــالــي على 
مواقع التواصل االجتماعي، إلى أن صادفت فريق 
خربشات، وبدأت بالعمل معهم«، مبينة أن العمل 

وفق فريق زاد فرص العمل، والترويج ملنتجاتها.
فـــادي خــلــف، 20 عامًا،  الـــرأي زميلها  فــي  يوافقها 
صــاحــب فــكــرة إنــشــاء الــفــريــق، إلـــى جــانــب زمــائــه 
مــؤمــن الــحــلــبــي، هــنــد أبـــو لـــنب، مــحــمــد بـــركـــة، أالء 
مــشــعــل، والء أبــــو الــنــجــا، إذ تــخــصــص كـــل واحـــد 
ودفعهم  بينهم،  العمل  سهل  مــا  مهمة،  فــي  منهم 
إلى توفير املزيد من املنتجات، ويقول: »تضاعف 
اإلنتاج، والقدرة على االستجابة لطلبات الزبائن 

بعد تشكيل الفريق«.
يوضح خلف، وهو طالب طب مجهري، أن انطاق 
 ،2017 تموز  يوليو/  نهاية شهر  فــي  كــان  الفريق 
أمــا فــي مــا يتعلق بـــدوره فــي الفريق فيقول: »أنــا 
مختص في الطباعة على املابس، والزجاج، كذلك 
التجار،  مــع  بالتنسيق  مؤمن  زميلي  برفقة  أقــوم 

والزبائن«.
يــبــن زمــيــلــه مــؤمــن الــحــلــبــي، 21 عــامــًا، تخصص 
عاقات عامة في جامعة األقصى، أنه يقوم بتوفير 
الــخــام، وبعض األفــكــار للفريق، كذلك يقوم  املــواد 
إلــى جانب  للمعارض،  املــؤســســات  مــع  بالتنسيق 
قيامه بالتواصل مع املطابع، لتجهيز املطبوعات، 
جانب  إلـــى  الخشبية،  الــقــطــع  لتحضير  واملــنــاجــر 

بعض األعمال التقنية األخرى.

»لؤلؤة البحر األسود« وتاريخها الدموي

)Getty(  تساعد حركة الحيوانات على نقل البذور النباتيّة من مكان إلى مكان آخر

من أعمال 
الفريق )عبد 
الحكيم أبو رياش(

)Getty( أول ديناصور في مصر وأفريقيا يوثِّق تلك الحقبة الجيولوجية

تتمتع سوتشي بموقع جغرافي مميز )أرتور ليبيديف/تاّس(

بدء  4 سنوات، في  قبل  الروسية،  األولمبية في سوتشي  األلعاب  دورة  استضافة  ساهمت 
شهرتها العالمية، لكن الواجهة السياحية البراقة لم تخف تاريخ المدينة الدموي نهائيًا

سوتشي الروسية

»خربشات« فنية في غزة

فنون وكوكتيل
مدينة

موهبة

حول العالماكتشاف

ابتداًء من عام 1860، كان 
من الصعب قراءة األخبار من 
دون المرور على ذكر جبال 

القوقاز، ومن أشهر من 
كتب عن تلك المنطقة ليو 

تولستوي وألكسندر بوشكين 
ولورد بيرون. هؤالء الكتاب 
كانوا ضمن كثيرين تطرقوا 

إلى جمال النساء هناك، 
وتحديدًا الشركسيات منهن. 

وكانت مسألة استعباد 
هؤالء النساء جنسيًا قد 

أثارت جدًال واسعًا في أميركا 
وأوروبا. وكتب آخرون عن 
المنطقة، مثل »مغامرات 

في القوقاز« للفرنسي 
ألكسندر دوما.

القوقاز 
في األدب
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