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إلى صالح الذي رحل 
واقفا الينحني 

عبدالناصر مجلي
مالذي فعلته بنا ياصالح ومالذي فعلناه بك 
حتى نشعر بفداحة غيابك بكل هذه الحرقة 

واأللم 
مع أننا لم نكن من أتباعك وال من مريديك أو 

عبيدك
الذين رسعان ماباعوك ونسوا كل لقمة أكلوها عىل 

موائدك
كيف تخلوا عنك ونرصناك نحن الذين لم تكن 

تعرفنا لكننا عرفناك
باخطاءك وإنجازاتك بشطحاتك وتواضعك 

بحبك لليمن وأهل اليمن
بقوتك وضعفك وهوانك عىل الناس الذين كان 

يمتصون دمك ودمنا
أتعبتنا وأتعبناك وكرهناك وأحببناك لكنك لم 

تتعب منا.
ربما كنا نكرهك والنحبك

ربما تمنينا زوالك قبل األوان
فلماذا بكينا عليك إن كنا نكرهك كل هذه الكره

وملاذا ضاقت علينا األرض بعد مرصعك ؟
نحن لم نكن نكرهك 

بل كنا نخاف منك علينا وعليك
ونخاف من حبنا لك لكي اليعمينا ويعميك

لكننا حينما رأيناك مرضجا بدمك
بكيناك جميعا

بكل قلوبنا
بكل دموعنا

بكل أوجاعنا
وبكل الفجيعة التي لم نكن نتوقع 

أننا سنُفجع بها يف موتك عليك .
بكتك اليمن
بكتك العرب
بكاك العالم

ولم يشمت بك إال الجبناء.
فمن أنت حتى تهتز ملوتك الدنيا كلها

حتى الذين كانوا يكرهونك بكوا عليك.
لم تكن نبيا 

ولم تكن قديسا
ولم تكن مالكا

بل كنت واحد منا وفينا ومثلنا
يماني حر اليجنب واليخاف.

ياصالح الجيد
ياوجهنا كلنا

وياوجعنا كلنا
ويايمننا كلنا

نحن النبكيك
بل نبكي بالدنا التي ناديتنا 

للحفاظ عليها فكذبناك ولم نصدقك
وشتمناك

ولعناك
وجرحناك

وأخريا بخذالننا قتلناك
فيا صالح سامحنا

عندما تراجعنا يف لحظة إقدامك
عن نرصتك ونرصة أنفسنا ففقدناك
أما نحن الذين أوجعتنا وأوجعناك

فقد سامحناك يا أبانا القوي واألمني
سامحناك ياحارسنا القبييل العرس والطيب 

سامحناك ياحادينا اىل األيام الخرض 
التي أحرقناها يف هوجة االحقاد بعمانا

يا سيد هذا الوقت وآخر الفرسان 
الذين النراهم إال يف كتب االساطري

ونسمع عنهم يف أغاني صناع الحياة
رحلت مدثرا بدمك الغايل واملسفوح

وبقي الحزن اليماني بعدك يف األرجاء 
شاخص

ونافر 
وصّداح
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يعتبــر الوضــع اإلنســاني فــي اليمن االســوا 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.

THE PEOPLE OF YEMEN 

أغيثوا أهلكم 
في اليمن 

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
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سي.إن.إن: كان منعزاًل عن شعبه وال يتصنع حب بالده.. هذه أبرز مالمح حياة 

جـورج بـوش األب

وبعد خروجه من البيت األبيض عام 1992، أصبح بوش األب 
سياسًيا ُمخرضًما يحظى باحرتام الجميع، ويقفز من الطائرات 

لُيؤرِّخ إنجازات عيد ميالده. وللتأكيد عىل كرم روحه، أقام صداقًة 
حميمًة -وغري متوقعة- مع الديمقراطي بيل كلينتون، الرجل 
الذي أنهى مسريته الرئاسية. وحني أسكته مرض باركنسون 

عن املشاركة يف الحياة العامة، عربَّ بوش األب عن حس فكاهته 
بارتداء جوارَب ُمخطَّطة ُملوَّنة.

كان بوش األب متزوًجا من باربرا بوش لثالثة وسبعني عاًما، 
لكنَّها رحلت يف السابع عرش من أبريل )نيسان( عن ُعمٍر يناهز 

92 عاًما. ويشري التقرير إىل أنَّه قبل جنازتها التُقطت صورٌة 
ل نعش زوجته  لبوش األب جالًسا عىل كريس ُمتحرٍِّك وهو يتأمَّ

املُغطَّى بالزهور، يف لحظٍة لخَّصت عالقتهما الغرامية التي 
استمرت مدى الحياة.

كان جورج بوش األب أول نائب رئيس ُينتخب للرئاسة منذ عام 
1836، فضاًل عن كونه ثاني شخٍص يرى نجله يسري عىل خطاه 

ويتوىل الرئاسة يف تاريخ الواليات املتحدة، حني انتُِخَب جورج 
بوش االبن للرئاسة عام 2000.

باإلضافة إىل بوش االبن، الرئيس الثالث واألربعني للواليات 
املتحدة، ترك بوش األب عائلًة كبرية تتضمن ابنه جيب بوش، 

ُمحافظ فلوريدا السابق ومرشح االنتخابات الرئاسية عام 2016، 
ونجليه نيل ومارفني، ونجلته دوروثي، عالوًة عىل 17 من األحفاد. 

وتُوفِّيت نجلته روبني يف طفولتها بسبب اللوكيميا، وهي املأساة 
التي أثَّرت يف بوش األب كثريًا حتى املراحل األخرية من حياته. 

ودفن إىل جوارها هي والسيدة األوىل السابقة داخل مكتبته 
الرئاسية يف مدينة كوليج ستيشن بوالية تكساس.

حني رحل بوش األب عن منصبه عام 1993، أصبح واحًدا من 
الرؤساء الذين رفض الناخبون استمرارهم بعد فرتٍة رئاسيٍة 
واحدة، لتُكتب النهاية رسيًعا لرئاسته التي كانت تعده لها 

الوظائف العليا التي توالها طوال حياته املهنية.
خرس بوش األب أمام كلينتون إثر فشله يف تغيري الصورة الذهنية 

التي ارتسمت يف صورة املواطنني عنه، وهي أنَّه شخٌص أمريكي 
جامد من الواليات الشمالية ال يدري شيًئا عن معاناة األمريكيني 

القاطنني يف وسط البالد خالل فرتة الرتاجع االقتصادي.
ولكن بمرور الوقت، ُعِرفَت فرتته الرئاسية بفطنته يف السياسية 

الخارجية، إذ ترك وراءه إرثًا من اإلدارة الحكيمة واملوثوقة 
للشؤون العاملية.

"حرب الخليج"
وفقًا لتقرير »يس. إن. إن«، أدار بوش األب إىل جانب مستشار 
األمن القومي برنت سكوكروفت ووزير الخارجية جيمس بيكر 

عملية خروٍج آمٍن من الحرب الباردة إثر تَفَكُِّك اإلمرباطورية 

السوفييتية وتوحيد أملانيا ثم ازدهارها، رغم 
التشكُّك يف تاريخها ودوافعها عىل نطاٍق واسٍع يف ذلك الوقت.

ويف اختباٍر خطرٍي آخر للسياسة الخارجية، قرر بوش األب عام 
1990 تشكِّيل تحالٍف دويٍل ُمتنوِّع يضم أكرث من 400 ألف جندٍي 

أمريكي لطرد القوات العراقية من الكويت.
د بوش األب قبل أن يبدأ العمل بخطته الناجحة التي  وتعهَّ

دت حلفاء الواليات املتحدة األوروبيني والرشق أوسطيني يف  وحَّ
حرٍب خاطفة قائاًل: »هذا األمر لن يستمر. هذا العدوان بحق 

الكويت لن يستمر«.
وحني ُهزَِمت القوات العراقية يف وقٍت الحق، يقول التقرير إَنّ 

م يف اتجاه بغداد إلطاحة صدام حسني.  بوش األب قرَّر أالَّ يتقدَّ
وبرهنت تلك الغريزة يف ما بعد عىل بصريتها، بالنظر إىل كم 

الدماء واملوارد التي تكبَّدتها الواليات املتحدة خالل الحرب التي 
شنَّها نجله ضد العراق.

وتَُعدُّ حرب الخليج يف التسعينيات املرة األوىل التي يشهد فيها 
العالم الطفرات الهائلة يف األسلحة الدقيقة التي تستخدمها 

القوات األمريكية، وبدأت بعدها حقبٌة وجيزة من الهيمنة 
األمريكية دون منازع بعد تراجع ثقة العالم يف الجيش األمريكي 

عقب حرب فيتنام.
وقُبيل ذلك، أصدر بوش األب أيًضا أوامره للجنود األمريكيني 

باجتياح بنما إثر مقتل أحد أفراد القوات البحرية خارج خدمته 
عىل يد القوات املوالية للديكتاتور مانويل نورييجا. ورسعان ما 

تغلَّبت القوة األمريكية عىل رجال نورييجا، وأُطيح من الُحكم 
يف أربعة أياٍم فقط، قبل أن ُيحكم عليه بالسجن 40 عاًما داخل 

سجٍن فيدرايل أمريكٍي يف وقٍت الحق بتهٍم تتعلَّق باملخدرات.
واتسم بوش األب أيًضا بالحرص الشديد فيما يتعلَّق بالصني، إذ 

فرض عليها عقوباٍت يف أعقاب حملٍة قمعية شنتها الحكومة عام 
1989 لوقف مظاهرات ساحة تيانانمن يف بكني، لكنَّه سعى أيًضا 

إىل الحيلولة دون حدوث رشٍخ دائٍم يف العالقات. وخالل واليته 
أيًضا، تبنَّت واشنطن أوىل املساعي الدبلوماسية بني إرسائيل 

ت بدورها إىل توقيع اتفاقيات أوسلو يف  والفلسطينيني، والتي أدَّ
عهد كلينتون.

االنطباع السائد بانعزاله عن شعبه
لكن يوضح التقرير أَنّ نجاح بوش األب يف القضايا الخارجية 

تحوَّل إىل عبٍء ُيثقل كاهله يف الداخل. إذ تََولَّد انطباٌع لدى 
الناخبني بأنَّه يهتم بالتبخرت عىل املرسح العاملي أكرث من 

معاناتهم االقتصادية.
ويتلخَّص فشله يف التواصل مع شعبه يف واقعٍة أثارت السخرية 

عىل نطاٍق واسع، حني انبهر بآلة مسٍح ضوئٍي داخل أحد املتاجر 
خالل حملة إعادة انتخابه عام 1992.

وحتى يومنا هذا، يرى املُساعدون السابقون لبوش األب أَنّ 
سمعته ترضرت بسبب تقريٍر نرشته صحيفة »نيويورك تايمز« 

األمريكية عن الواقعة، ويقولون إَنّ ذلك التقرير كان نتيجًة لسوء 
تفسرٍي لتقريٍر صحفي مشرتك.

وذكر تقرير »يس. إن. إن« واقعًة أخرى فاقم بوش األب فيها فكرة 
انعزاله عن شعبه، حني سألته امرأٌة عن تأثري الوضع االقتصادي 

املتدهور عليه يف نقاٍش مع املواطنني، وكانت إجابته أن نظر إىل 
ساعته ثم أجاب إجابًة طويلة غري واضحة.

وتعرَّض بوش األب النتقاداٍت واسعٍة بسبب افتقاره لفلسفٍة 
سياسيٍة شاملة، وهي التهمة التي شجبها كثريًا، وكان يشعر 

بالحنق تجاهها كما اتضح يف حديثه مع أحد أصدقائه حني كانا 
يتناقشان بشأن عدم امتالكه »رؤيًة« شاملة، حسبما ورد يف 

تقريٍر بمجلة »تايم« األمريكية نرُِش عام 1987.

"اقرؤوا شفتاي"
أحد األسباب األخرى التي ذكرها التقرير لفشل بوش األب يف 

تويل الرئاسة لفرتٍة ثانية هو تدهور عالقته بمحافظي الحزب 
الجمهوري حني لم يتمكن من تحقيق وعده الشهري يف مؤتمر 

الحزب الجمهوري عام 1988: »اقرؤوا شفتاي: ال رضائب 
جديدة«.

ويف يوم االنتخابات، تشتَّتت أصوات اليمني املُعتدل بسبب 
املرشح املستقل ورجل األعمال امللياردير روس بريوت، وفاز بوش 

األب بأصوات 18 واليًة فقط ونحو %37 من إجمايل األصوات.
من عدة نواٍح، دفع بوش األب ثمن تدنِّي مهاراته يف تقديم 

نفسه. وحتى قبل حملته الرئاسية عام 1988، طُِرَحت تساؤالٌت 

U.S.A أمريكا

تُوفِّ الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش األب الجمعة 30 نوفمرب )ترشين الثاني( 2018 عن ُعمٍر 
ُيناهز 94 عاًما ف مدينة هيوسنت، حسبما أفاد املتحدث الرسمي باسمه. وعقب خرب الوفاة، نرش موقع 

»يس.إن.إن« األمريكي تقريرًا عن أبرز مالمح حياة الرئيس الراحل.
ذكر التقرير أَنّ بوش األب وُلد ف عائلٍة من نخبة األمريكيني معتادة عىل تويل الوظائف العامة، إذ كان 
نجل ُعضٍو ف مجلس الشيوخ، وشارك باعتباره طيارًا حربيًّا ف الحرب العاملية الثانية، وكان ينافس 
ف البطوالت الرياضية أثناء دراسته الجامعية، وعمل بصناعة النفط ف تكساس، وفاز بأحد مقاعد 

الكونجرس نيابًة عن الحزب الجمهوري، وكان دبلوماسًيا رائًدا، وتوىل إدارة وكالة املخابرات املركزية. 
وبعد فشل حملته ف انتخابات الرئاسة عام 1980، شغل منصب نائب الرئيس رونالد ريجان لفرتتني 

متتاليتني، قبل أن يصل إىل قمة السلطة السياسية بفوزه ف االنتخابات الرئاسية عام 1988، إثر تغلُّبه 
عىل الديمقراطي مايكل دوكاكيس.
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عديدة بشأن جلده السيايس. إذ نرشت مجلة »نيوزويك«، التي 
كانت تمتلك نفوًذا واسًعا يف التأثري عىل خطاب وسائل اإلعالم 

السياسية قُبيل ظهور الشبكات االجتماعية، مقالًة ظهرت 
عىل غالفها تتساءل عما إذا كان الرئيس ُمطوَّقًا نتيجة »عامل 

الُجنب«.
ويف الخطاب الرئييس الذي ألقته آن ريتشاردز، أمينة خزانة 
والية تكساس حينها، خالل مؤتمر الحزب الديمقراطي عام 

1988، سخرت من نشأة بوش األب وأسلوبه السيايس معقود 
اللسان، ُمتهكِّمًة بأنه »ُولِد بقدٍم من فضٍة يف فمه«.

وتحوَّلت وقائع أخرى يف رئاسة بوش األب إىل جزٍء من الثقافة 
الشعبية. يذكر التقرير أنَّه يف إحدى املناسبات أثار الذعر لفرتٍة 

وجيزة حني انهار أثناء حفل عشاٍء رسمٍي يف اليابان. وعزا 
السبب يف ذلك الحرج إىل مرٍض معوي. ويف عام 1990، حظر 
الربوكيل عىل الطائرة الرئاسية، قائاًل إنَّه يكرهه منذ طفولته.

حافظ على صمته العلني بوصفه رجل دولة ُمخضرم
يذكر التقرير أَنّ بوش األب اختفى عن األنظار خالل سنوات 

ح نجله  كلينتون، لكنَّه عاد إىل األضواء مرًة أخرى حني ترشَّ
للرئاسة عام 2000، وتحوَّل إىل موضوٍع للعديد من التحليالت 

النفسية التي يجريها الهواة.
بوش األبن وهو يلقي خطاب تنصيبه رئيًسا للواليات املتحدة 

وبجواره والده بوش األب الرئيس السابق.
وبوصول نجله إىل السلطة، أُصيب أولئك الذين يتوقعون عودة 

أساليب بوش األب بخيبة األمل. إذ استجاب الرئيس الجديد 
لهجمات 11 سبتمرب )أيلول( برفض النزعة األَُمِميَّة التي 

انتهجها والده واعتناق عقيدة الحرب االستباقية التي ينتهجها 
املُحافظون الُجدد.

ناٌت عديدٌة حول رأي بوش األب بشأن ترصفات  وانترشت تكهُّ
نجله يف العراق، وخاصًة إثر توجيه مساعديه يف السياسة 

الخارجية انتقاداٍت علنيٍة لسياسة الواليات املتحدة يف ذلك 
الوقت.

لكَنّ بوش األب حافظ عىل صمته العلني وفقًا للتقرير، رغم ثورة 
غضبه حني وصف الديمقراطيون جورج بوش االبن بالـ»كاذب« 

خالل حملة إعادة انتخابه عام 2004.
وشعر بآالٍم شخصية عميقة بعد الهجوم عىل نجله اآلخر 

جيب، الذي خاض معركًة طاحنًة يف االنتخابات التمهيدية عام 
2016 ضد دونالد ترامب، املرشح النهائي للحزب الجمهوري يف 

االنتخابات ذلك العام والرئيس الحايل للواليات املتحدة. وأفادت 
املصادر أَنّ بوش األب صوَّت لصالح هيالري كلينتون، منافسة 

ترامب الديمقراطية.
وبحسب التقرير إَنّ الرئيسني السابقني األب واالبن اتصال لتهنئة 

ترامب بمجرد فوز رجل األعمال النيويوركي عىل كلينتون. ويف 
واحدٍة من أواخر أفعاله السياسية، كتب بوش األب خطاب 

اعتذاٍر إىل ترامب عىل عدم قدرته عىل حضور حفل تنصيب 
األخري بسبب سوء حالته الصحية.

ومن ُمختلف النواحي، مثَّلت االنتخابات شديدة االنقسام 
وحادة اللهجة عام 2016 نهايًة موجعًة للسياسات اللطيفة 
وقديمة الطراز التي انتهجها جورج بوش األب، الذي اعتاد 

حتى مرحلٍة ُمتأخرٍة من حياتها عىل ترك ُمالحظاٍت بخط يده 
ألصدقائه وحلفائه السياسيني وأعدائه السابقني، فضاًل عن 

املراسلني الذين َغطَّوا فرتة رئاسته. وكانت تربطه عالقة صداقة 
بعدٍد من الديمقراطيني، ما يجعل وفاته تَْذكِرًَة بحقبٍة سياسية 

اتسمت بقدٍر أكرب من الكياسة يف واشنطن.

ٍب  ُل إلى ُمنقِّ بطٌل من الحرب العالمية الثانية يتحوَّ
عن النفط في تكساس

ُولَِد جورج بوش األب يف 12 يونيو )حزيران( 1924 بوالية 
ماساتشوستس للزوجني دوروثي وبريسكوت بوش، املرصيف 

الرثي يف وول سرتيت الذي أصبح يف ما بعد عضًوا بمجلس 
الشيوخ.

أصبح بوش األب أصغر طيَّاٍر بحرٍي يف سن الثامنة عرش يف 
أعقاب الهجوم الياباني عىل بريل هاربور، وحلَّق يف مهماٍت 

قتاليٍة انطلقت من حاملة الطائرات يو إس إس سان جاسينتو. 
وبوصفه طيارًا يف حرب املحيط الهادئ، شارك بوش األب يف 58 

مهمة قتالية، ونال وسام صليب الطريان الفخري وفقًا لوكالة 
»يس إن إن«.

ويذكر التقرير أنَّه كاد أن يفقد حياته خالل إحدى املهمات 
يف سبتمرب عام 1944. حيث هاجم الجناح الجوي لبوش األب 

محطًة إذاعيًة عىل جزيرة شييش جيما الصغرية التي ُيسيطر 
عليها اليابانيون. وأثناء الغارة، أُصيبت طائرة بوش األب 

واشتعلت ألسنة اللهب يف قمرة القيادة، فأمر الطاقم بالتخيلِّ 
عن الطائرة. ولم ُيعرث عىل جثث أفراد طاقمه تيد وايت وجون 

ف داخل طوف اإلنقاذ بيأٍس  ديالني. أما بوش األب، الذي َجدَّ
ُمبتعًدا عن الشاطئ والقوارب اليابانية التي أُرسلت ألرسه، فقد 

أنقذته غواصٌة أمريكيٌة بأُعجوبة.

ن من الحديث علًنا عن تجاربه  واستغرق عقوًدا حتى تمكَّ
في الحرب.

وقال بوش األب يف ترصيٍح لشبكة »يس. إن. إن« عام 2003: »كان 
األمر جزًءا من واجبي. يقول الناس إنَّني )بطل حرب(. كيف 

ُيعترب الرجل الذي أُسِقطَت طائرته بطاًل، وال يعد اآلخر الذي كان 
جيًدا بما فيه الكفاية ليحمي طائرته من 

األبطال؟«.
ويف أيامه األخرية، أطلقت البحرية 

اسمه عىل حاملة طائراٍت من طراز 
نيمتز عرفانًا ببطولته.

ويتابع التقرير أنَّه بعد عودته من 
املحيط الهادئ، التحق بوش األب 

بجامعة ييل، حيُث كان رياضًيا بارزًا، قبل 
أن ينتقل إىل الغرب مع زوجته الجديدة باربرا بريس، 

ليصبح واحًدا من أوائل املُنقِّبني عن النفط يف تكساس.
وبحلول منتصف الستينيات، نادته السياسة، ولبَّى بوش 

ح ملقعٍد يف مجلس الشيوخ األمريكي، لكنَّه  األب النداء بالرتشُّ
خرس االنتخابات. ويف عام 1966، بدأ مسريته السياسية إثر فوزه 

بمقعٍد يف مجلس النواب.
واختاره الرئيس ريتشارد نيكسون ليشغل منصب مبعوٍث 

لألمم املتحدة، قبل أن ُيصبح رئيس اللجنة الوطنية للحزب 
الجمهوري أثناء فضيحة ووترجيت.

ويذكر التقرير أنَّه أصبح بعدها واحًدا من أبرز الغربيني القالئل 
الذين دخلوا الصني، والتي كانت ُمغلقًة يف وجه الغرباء لعقوٍد 

طويلة. حيُث ترأَّس مكتب التواصل مع الواليات املتحدة يف بكني، 
الذي سبق افتتاح السفارة األمريكية. ورسد تفاصيل تجربته 
التي شملت رحالٍت إىل الريف الصيني بالدراجات الحقًا يف 

ُمذكِّراته التي نرُشت عام 2008.

ويف عام 1976، ُعنيِّ بوش األب 
رئيًسا لوكالة االستخبارات املركزية 

األمريكية. ورغم أنَّه لم يستمر يف 
منصبه ألكرث من عام، لكنَّه ترك أثرًا 

طيًبا يف الوكالة لدرجة أنَّهم 
أطلقوا 

اسمه عىل مقرها يف النجيل بوالية فريجينيا 
بعد ذلك، ورصَّح الحقًا بأَنّ تلك الوظيفة 

كانت وظيفته املفضلة.
ح بوش األب لرئاسة  ويف عام 1980، ترشَّ

الواليات املتحدة منافًسا حاكم والية 
كاليفورنيا السابق رونالد ريجان يف 

الحصول عىل ترشيح الحزب الجمهوري، 
وُمهاجًما ما وصفه بـ»سياسة اقتصاد 

الفودو« التي ينتهجها ُمنافسه.
وإثر حملٍة انتخابية اتسمت بالضغينة يف 

كثرٍي من األحيان، فاز ريجان. وبعد أن فكَّر لفرتٍة وجيزٍة يف تعيني 
الرئيس السابق جريالد فورد نائًبا له، سلَّم ريجان منصب نائب 

الرئيس لبوش األب.

ي لبالدي" ع ُحبِّ "ال أتصنَّ
ومع استعداد ريجان لرتك منصبه عام 1989 وشعبيته يف أعىل 

مستوياتها، كان بوش األب يف وضٍع مثايٍل للفوز بالرتشيح 
والرئاسة.

وقال يف خطابه الذي ألقاه عام 1988 أمام مؤتمر الحزب 
الجمهوري: »ربما ال أكون شخًصا بليًغا، لكنَّني تعلَّمُت يف وقٍت 

مبكٍر من حياتي أن البالغة لن تُخِرج النفط من باطن األرض. 
ربما أكون غريًبا بعض اليشء، لكنِّي ال أتصنَّع حبي لبالدي. 

أنا رجل هادئ، لكنَّني أسمع الرجال الهادئني الذين ال يسمعهم 
أحٌد غريي«.

د بالقتال من أجل »أمريكا أفضل، ومن أجل ُحلٍِم دائٍم بال  وتعهَّ
نهاية، ومن أجل ألف نقطة ضوء«.

ويرى التقرير أنَّه من املثري للسخرية أَنّ كثريًا من األمريكيني لم 
يبدأوا إدراك بعض سماته الشخصية التي ربما كانت ستساعده 

عىل الفوز برئاسٍة ثانية إال بعد أن أصبح يف مرحلٍة ُمتقدمٍة من 
التقاعد.

ِمه يف العمر، احتفل بوش األب  ويف رفٍض واضٍح للتسلِّيم بتقدُّ
بعيد ميالده الخامس والسبعني والثمانني والتسعني بالقفز 

باملظلة من الطائرة، وذهب ريع تلك األحداث إىل األعمال 
الخريية. وشملت القضايا الرئيسية التي تبنَّاها: الجهل وأبحاث 
الرسطان والتطوُّع، وجمع مع زوجته باربرا بوش تربعاٍت لألعمال 
الخريية تتخطى مليار دوالر أمريكي يف السنوات التي تلت عمله 

داخل البيت األبيض.
وأصبح صديقًا ُمقرًبا لكلينتون إثر عملهما مًعا يف أعقاب »كارثة 

تسونامي اآلسيوية« عام 2004 وإعصار كاترينا يف العام التايل 
وفقًا لوكالة »يس إن إن«.

وقال كلينتون عام 2011 عن عملهما مًعا: »لقد كانت تجربًة 
رائعة. أصبحُت حرفًيا أحب ذلك الرجل، الذي أُعجبت به 

حت ضده«. واحرتمته دوًما وترشَّ
وقرَّر الرئيس باراك أوباما منح بوش األب وسام الحرية الرئايس 

يف العام نفسه.

لم يبتعد عن السياسة تماًما
يتابع التقرير أنَّه رغم حياته الحافلة، 

م العمر عىل  أبقت نوبات املرض وتَقدُّ
بوش األب بعيًدا عن دائرة الضوء يف 

السنوات األخرية، ونادرًا ما كان ُيديل 
بترصيحاٍت علنية.

لكنَّه، يف نوفمرب )ترشين الثاني( عام 
2014، كان من بني الحضور عىل كريٍس 

ُمتحرٍك أثناء إصدار جورج بوش االبن 
 A :41« لسريته الذاتية التي تحمل عنوان

.»Portrait of My Father
وقال بوش االبن يف تأثُّر: »أردُت 

أن يكون أبي عىل 
قيد الحياة« 

حني يصدر 
الكتاب.
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Occupied Palestine

فلسطين المحتلة
Occupied Palestine

ترجمة وتحرير : عبدالرحمن النجار
قال مارك كريتس يف مقال له عىل موقع »ميدل إيست آي« 

إن بريطانيا تآمرت مع إرسائيل عىل ارتكاب الكثري من جرائم 
الحرب، وأن وسائل اإلعالم الربيطانية تغض الطرف عن 

الخوض يف هذا األمر. وإليكم ترجمة املقال كاماًل:
زار وزير التجارة الدولية الربيطاني، ليام فوكس، مؤخرًا رئيس 

الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو، متعهًدا بزيادة التجارة 
واالستثمار بني البلدين، التي بلغت بالفعل تسعة مليارات 

دوالر.
ويف الوقت الذي قُتل فيه أكرث من 230 فلسطينًيا وأصيب آالف 
آخرون عىل أيدي القوات اإلرسائيلية منذ مارس )آذار(، تزداد 

عالقات لندن مع تل أبيب نمًوا أكرث من أي وقت مىض.
ومع ذلك، ال يمكنني العثور عىل مقال واحد يف وسائل اإلعالم 
الربيطاني »العامة«، يشري إىل عمق سياسات اململكة املتحدة 
الداعمة إلرسائيل. إن هذا التعتيم اإلعالمي يسمح لربيطانيا 

بمواصلة دعم العدوان اإلرسائييل يف األرايض املحتلة دون عقاب.

الدعم بالسالح كما جرت العادة
يف عامي 2016 و2017، عندما كانت ترييزا ماي رئيسة للوزراء، 
باعت اململكة املتحدة بضائع عسكرية بقيمة 402 مليون جنيه 

إسرتليني إىل إرسائيل، بما يف ذلك قطع الطائرات املقاتلة 
والدبابات والطائرات بدون طيار ومعدات االتصاالت العسكرية. 
وبينما كان األمري وليام يزور إرسائيل يف أواخر يونيو )حزيران(، 

وافقت اململكة املتحدة عىل تراخيص تصدير لـ34 نوًعا من 
املعدات ذات الصلة بالجيش.

وقد أُذن بتصدير هذه األسلحة بينما يخاطر الفلسطينيون 
بحياتهم يف مظاهرات مسرية العودة الكربى عىل السياج 

الحدودي بني غزة وإرسائيل. كان حوايل 33 طفاًل من بني القتىل، 
إىل جانب أكرث من 24 ألف جريح فلسطيني. وقد أُصيب عرشات 

األشخاص بعاهات، بما يف ذلك 15 طفاًل، بينما أفادت تقارير 
األمم املتحدة أن 1200 مريض سيحتاجون إىل إعادة بناء 

أطرافهم عىل املدى الطويل.
لكن العديد من الخدمات غري متوافرة يف غزة حيث يكافح نظام 

الرعاية الصحية العدد الهائل من الضحايا. وبحلول نهاية 
أكتوبر )ترشين األول(، لم توافق السلطات اإلرسائيلية إال عىل 

74 من أصل 335 طلب ترصيح خروج للفلسطينيني املصابني 
الذين يحتاجون إىل العالج خارج غزة.

أظهرت الوثائق التي كشف عنها إدوارد سنودن يف عام 2014 أن 
وكالة األمن القومي األمريكية كانت توفر لنظريتها اإلرسائيلية، 

الوحدة الوطنية اإلرسائيلية SIGINT »واملعروفة أيًضا 
باسم الوحدة 8200« البيانات املستخدمة لرصد واستهداف 

الفلسطينيني.
وقد تبني أن مركز التجسس الربيطاني GCHQ رشيك 

رئييس لوكالة األمن القومي والوحدة اإلرسائيلية، فكان يمد 
اإلرسائيليني ببيانات اتصاالت مختارة قام بجمعها. ويف عام 

2009، وأثناء عملية »الرصاص املصبوب« اإلرسائيلية يف غزة – 
التي خلفت قرابة 1400 قتيل من بينهم 344 طفاًل – تبادلت تلك 

األطراف املعلومات عن الفلسطينيني.

تعاون قوي
هل ما زالت بريطانيا تفعل هذا اآلن؟ يف العام املايض، قال 

روبرت هانيجان، املدير السابق لـ GCHQ، إن منظمته 
لديها »رشاكة قوية مع نظرائنا اإلرسائيليني يف املعلومات 

االستخباراتية، وأننا نقيم عالقة سيربانية ممتازة مع مجموعة 
من الهيئات اإلرسائيلية«.

ويف وقت سابق من هذا العام، أصبح هانيحان رئيًسا ملؤسسة 
BlueVoyant Europe، وهي رشكة عاملية لألمن السيرباني يدير 

عملياتها، من بني آخرين، نائب سابق لقائد الوحدة 8200، 
ورئيس سابق لشعبة يف جهاز األمن اإلرسائييل شني بيت. 

وهناك العب رئييس آخر يف الرشكة هو الوزير الربيطاني السابق 
اللورد ماندلسون، الذي يرأس املجموعة االستشارية يف الرشكة.

أصبح األمن السيرباني مجااًل رئيسًيا للتعاون بني اململكة 
املتحدة وإرسائيل. إذ يشري تقرير صدر مؤخرًا عن مجموعة 

اللوبي اإلرسائييل الربيطانية، بيكوم، إىل أن »التعاون بني 
إرسائيل واململكة املتحدة يف مجال األمن السيرباني قوي، وقد 
وصفه مسؤول كبري يف اململكة املتحدة بأنه رشاكة من الدرجة 

األوىل«.
وأضاف التقرير أن »هناك عالقات عمل وثيقة بني 

وكاالت األمن السيرباني الوطنية يف البلدين واعرتفت 
بالتعاون يف وضع اسرتاتيجياتها لألمن القومي«.

يف الواقع، يشري التقرير إىل أنه »ربما ليس من قبيل 
الصدفة« أن يكون سفري اململكة املتحدة السابق 

يف إرسائيل، ماثيو جولد، قد عاد من منصبه يف تل أبيب يف عام 
2015 ليصبح مدير األمن اإللكرتوني يف مكتب مجلس رئاسة 

الوزراء باململكة املتحدة.
ويف دليل دامغ عىل اعتماد بريطانيا عىل قطاع األمن السيرباني 

يف إرسائيل، يزعم التقرير أنه بما أن البنوك الربيطانية الكربى 
هي عمالء للعديد من الرشكات اإللكرتونية اإلرسائيلية، فإن 

»الغالبية العظمى من املعامالت الرقمية والتجارة اإللكرتونية 
ببطاقات االئتمان يف اململكة املتحدة محمية بشكل أسايس 

بالتكنولوجيات اإلرسائيلية«.

تعاون عسكري متعاظم
وكما وثقُت يف مقال نرش يف ميدل إيست آي يف يونيو )حزيران(، 

فإن العالقة العسكرية الربيطانية مع إرسائيل واسعة النطاق، 
وتشمل مجاالت مثل التعاون البحري وتوفري مكونات 

للغواصات النووية اإلرسائيلية املسلحة. لكن االفتقار إىل 
التحقيقات الصحفية يعني أن هناك القليل من التفاصيل التي 

ظهرت يف العديد من الربامج.
يف سبتمرب )أيلول(، كشفت الحكومة أنها كانت تقدم تدريًبا 

عسكرًيا إلرسائيل. جاء ذلك يف أعقاب أنباء ظهرت يف عام 2016 
عن أن طيارين عسكريني بريطانيني كان من املقرر تدريبهم 

عىل يد رشكة تملكها رشكة إلبيت سيستمز اإلرسائيلية 
لألسلحة. وكانت مدة التدريب طويل األمد. ويف عام 
2011، تم الكشف عن تدريب الجنود الربيطانيني 

يف إرسائيل عىل استخدام الطائرات بدون 

طيار التي »تم اختبارها ميدانًيا عىل الفلسطينيني« خالل 
حرب 2009 يف غزة.

وما زال التعاون مستمرًا. ففي وقت سابق من هذا العام، وافقت 
وزارة الدفاع يف اململكة املتحدة عىل عقد بقيمة تصل إىل 52 

مليون دوالر لرشاء تطبيق إلدارة ساحة املعركة من فرع إلبيت 
سيستمز يف اململكة املتحدة، يف حني تم اختيار أخصائي الدروع 

اإلرسائييل، بالسان، من قبل وزارة الدفاع الربيطانية لتصميم 
وإنتاج الحماية املدرعة للفرقاطات الربيطانية من نوع 26 

الجديدة التي يجري بناؤها من قبل رشكة بي إيه إي سيستمز 
يف جالسكو.

ويف مؤتمر حزب املحافظني يف أكتوبر )ترشين األول(، اصطف 
كبار الشخصيات الحكومية يف مناسبة استضافها »أصدقاء 

إرسائيل املحافظني« للدفاع عن الترصفات اإلرسائيلية يف 
األرايض املحتلة. وقال وزير الدفاع جافن ويليامسون: »من 

حيث التعاون يف مجال الدفاع، تعمل بريطانيا وإرسائيل بشكل 
وثيق مًعا بشكل متزايد. هناك رابطة حقيقية«.

تسهيل العنف اإلسرائيلي
وباملثل، قال ليام فوكس لنتنياهو منتصف الشهر الجاري  

املايض: »إنني أتطلع إىل إقامة عالقة تجارية واستثمارية أكرث 
تطورًا وأكرث طموًحا مع إرسائيل، ونحن نعمل مًعا عىل نحو 

أقرب يف امليض قدًما نحو املستقبل«.
فرّد نتنياهو بالقول: »بريطانيا هي يف الواقع أكرب رشيك تجاري 

لنا يف أوروبا، ونحن نقدر هذه الصداقة ونقدر آفاق املستقبل«.
يواصل كل من فوكس وويليامسون تنفيذ اسرتاتيجية 

رئيستهما، ترييزا ماي، التي قالت عن إرسائيل: »أريد أن أبني 
أقوى وأعمق عالقة ممكنة بني بلدينا«.

ومع ذلك، فإن حقيقة ما يعنيه هذا عملًيا – ال سيما فيما 
يتعلق بالدعم العسكري واالستخباراتي الربيطاني إلرسائيل، 

وكيف يسهل ذلك العدوان 
اإلرسائييل عىل 

الفلسطينيني – ال 
تتحدث عنه وسائل 
اإلعالم الربيطانية. 
وكلما طال أمد ذلك، 

سيكون من األسهل عىل 
إرسائيل االستمرار يف 

العدوان مع اإلفالت من 
العقاب عىل جرائمها.

ميدل إيست آي: كيف تواطأت بريطانيا مع إسرائيل 
في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين؟

آالف املصابني 
الفلسطينيني ف مسريات 

العودة الكربى
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Mark Curtis
Britain›s international trade secretary, Liam Fox, 
recently visited Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu, pledging to increase trade and 
investment between the two countries, which 
already stands at a record $9bn. 
While more than 230 Palestinians have been killed 
and thousands more injured by Israeli forces since 
March, London›s ties with Tel Aviv are growing ever 
stronger. 
Yet, I cannot find a single article in the British 
«mainstream» media noting the depth of 
supportive UK policies towards Israel. This media 
blackout is allowing Britain to continue backing 
Israeli aggression in the occupied territories with 
impunity.
Arms as usual
In 2016 and 2017, when Theresa May has been 
prime minister, the UK sold £402m ($512m) worth 
of military goods to Israel, including components 
for combat aircraft, tanks, drones and military 
communications. As Prince William visited Israel in 
late June, the UK approved export licences for 34 
types of military-related equipment.
These arms exports have been authorised while 
Palestinians risk their lives in the Great March of 
Return demonstrations on the perimeter fence 
between Gaza and Israel. Some 33 children were 
among those killed, alongside more than 24,000 
Palestinians injured. Dozens of people have had 
limbs amputated, including 15 children, while the 
UN reports that 1,200 patients will require long-
term limb reconstruction. 
But many services are unavailable in Gaza as the 
healthcare system grapples with the massive influx 
of casualties. By the end of October, only 74 of 335 
exit-permit applications had been approved by 
Israeli authorities for injured Palestinians needing 
attention outside of Gaza.
Documents revealed by Edward Snowden in 2014 
showed that the US National Security Agency 
was providing to its Israeli counterpart, 
the Israeli SIGINT National Unit (ISNU, 
also known as Unit 8200) data used to 
monitor and target Palestinians.
A key partner of the NSA and 
ISNU was shown to be Britain’s 
spy centre, GCHQ, which was 
feeding the Israelis selected 
communications data it 
collected. In 2009, during 
Israel’s Operation Cast Lead 
in Gaza that left nearly 1,400 
people dead, including 
344 children, this involved 
sharing information on 
Palestinians. 
A ‘strong partnership’
Is the UK doing this now? 
Last year, Robert Hannigan, 
the outgoing director 
of GCHQ, said that his 
organisation had a “strong 
partnership with our Israeli 
counterparts in signals 
intelligence” and that 
“we are building on an 

excellent cyber relationship with a range of Israeli 
bodies”. 
Earlier this year, Hannigan became chair of 
BlueVoyant Europe, a global cybersecurity firm 
whose operations are managed by, among others, 
a former deputy commander of Unit 8200 and a 
former division head in the Israeli security agency 
Shin Bet. Another key player in the firm is former 
British minister Lord Mandelson, who chairs 
BlueVoyant’s European Advisory Group.
Cybersecurity has become a key area of UK-Israeli 
cooperation. A recent report by the British Israeli 
lobby group, Bicom, notes that “government-to-

government cooperation 
between the UK and Israel 
in cybersecurity is strong 
and has been described 
by a senior UK official as a 

‘first-order partnership’”.
It added that “there 
are close working 
relationships between 
the countries’ national 
cybersecurity agencies 
and acknowledged 

cross-fertilisation in the 
development of 

their national 
security 

strategies”.
Indeed, the report notes that “it is perhaps no 
coincidence” that the former UK ambassador to 
Israel, Matthew Gould, returned from his posting in 
Tel Aviv in 2015 to become director of cybersecurity 
at the UK Cabinet Office. 
In striking evidence of Britain’s reliance on Israel’s 
cybersecurity sector is the report’s claim that since 
major British banks are clients of many Israeli cyber 
companies, “the vast majority of digital transactions 
and credit card ecommerce in the UK is essentially 
protected by Israeli technologies”.
Deepening military relations
As I documented in an article for Middle East Eye 

in June, the UK’s military 
relationship with 

Israel is extensive, 
covering areas 
such as naval 
cooperation and 

the provision of 
components 

for Israeli 

nuclear-armed submarines. But the lack of 
journalistic investigations means that few details 
have emerged on many programmes. 
In September, the government revealed that it was 
providing military training to Israel. This followed 
news in 2016 that British military pilots were due 
to be trained by a company owned by Israeli arms 
firm Elbit Systems. Training is longstanding: in 2011, 
it was revealed that British soldiers were being 
trained in Israel in the use of drones that had been 
“field-tested on Palestinians” during the 2009 war 
in Gaza.
The contracts keep coming. Earlier this year, the 
UK’s Ministry of Defence agreed to a contract worth 
up to $52m to purchase a battlefield management 
application from Elbit Systems UK, while Israel’s 
armour specialist, Plasan, was selected by the UK 
Ministry of Defence to design and produce armour 
protection for Britain’s new Type 26 frigates being 
built by BAE Systems in Glasgow. 
At the Conservative Party conference in October, 
senior government figures queued up at an event 
hosted by Conservative Friends of Israel to defend 
Israeli actions in the occupied territories. Defence 
Secretary Gavin Williamson stated: “In terms of 
defence, Britain and Israel are working increasingly 
closely together. There’s a real bond.”
Facilitating Israeli violence
Similarly, Liam Fox told Netanyahu last week: “I am 
looking forward to an enhanced and even more 
ambitious trade and investment relationship with 
Israel as we work closer together going forward into 
the future.”
Netanyahu replied: “Britain is in fact our largest 
trade partner in Europe ... we value the friendship, 
we value the prospects for the future.”

Fox and Williamson are continuing the 
strategy of their boss, Theresa May, 
who has said of Israel: “I want to build 
the strongest and deepest possible 
relationship between our two 
countries.” 
Yet, the reality of what this means in 
practice - especially in terms of British 

military and intelligence support for 
Israel, and how this facilitates 

Israeli aggression - is simply 
not being reported in the 
British media. The longer 

that continues, the 
easier it will be for Israel 
to continue to act with 
impunity for its crimes.

* Mark Curtis is 
a historian and 
analyst of UK 
foreign policy 

and international 
development and 
the author of six 

books, the latest 
being an updated 

edition of Secret Affairs: 
Britain’s Collusion with Radical 
Islam.

فلسطين المحتلة
Occupied Palestine

Colluding in war crimes: 
Britain’s unreported military 
alliance with Israel
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YEMEN اليمن

أكد األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش، من 
ريمبو يف السويد، الخميس13 ديسمرب 2018 ، أن االتفاق 
بشأن مدينة الحديدة غربي اليمن بني الحكومة اليمنية 

واملتمردين الحوثيني يتضمن وقفا كامال إلطالق النار 
وانسحابا عسكريا.

وقال غوترييش للصحفيني: »هناك وقف إلطالق النار 
أعلن عنه يف محافظة الحديدة بأكملها، وسيكون هناك 

انسحاب لكافة القوات من املدينة وامليناء«.
وأوضح أن األمم املتحدة ستتوىل دور »مراقبة امليناء، 

بينما سترشف قوى محلية عىل النظام يف املدينة«.
من جانبه، أشار وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، 

إىل أن »اتفاق الحديدة إنجاز، ألنه يتضمن انسحاب 
الحوثيني للمرة األوىل منذ االنقالب عىل الحكومة الرشعية 

قبل أكرث من 4 سنوات«.
وأضاف: »للمرة األوىل يف تاريخ االنقالب الذي قادته 

ميليشيات الحوثي، تقبل األخرية باالنسحاب من مدينة 
الحديدة ومينائها. ستعود املدينة إىل السلطات الرشعية 

وهذا يعترب إنجازا، وستبقى الحديدة ممرا آمنا ملساعدات 
اإلنسانية«.

ووفق مصادر حكومية يمنية، فإن اتفاق الحديدة يقيض 
بانسحاب ميليشيات الحوثي من املدينة وامليناء خالل 

14 يوما، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام 
املؤسسات املحلية بأداء وظائفها.

 وأكدت املصادر، أن االتفاق ينص أيضا عىل انسحاب 
امليليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيىس 
إىل شمال طريق صنعاء، يف مرحلة أوىل خالل أسبوعني.
ومن املقرر أن تتشكل لجنة لإلرشاف عىل إعادة انتشار 

القوات اليمنية يف الحديدة بإرشاف من األمم املتحدة، 
عىل أن تتوىل السلطات املحلية اإلرشاف عىل املدينة وفق 

القوانني اليمنية.
وسترشف لجنة تنسيق إعادة االنتشار عىل عمليات 

إعادة االنتشار واملراقبة، هذا إىل جانب عملية إزالة 
األلغام من الحديدة ومينائها.

وينص االتفاق أيضا، أن تودع جميع إيرادات موانئ 
الحديدة والصليف ورأس عيىس يف البنك املركزي اليمني 

من خالل فرعه املوجود يف الحديدة للمساهمة يف دفع 
مرتبات موظفي الخدمة املدنية بمحافظة الحديدة 

وجميع أنحاء اليمن.
فيما ييل نص االتفاق :

 اتفاق ستوكهولم
 إن األطراف، بعد أن اجتمعت برعاية األمم املتحدة يف 
الفرتة ما بني 6 /12 /2018 و13 /12/ 2018 يف مملكة 

السويد.
 وإذ تعرب عن امتنانها لحكومة مملكة السويد عىل 

استضافتها للمشاورات وعىل حسن الضيافة والدعم 
الذي قدمته لهذه املشاورات،

 وإذ تعرب أيضا عن امتنانها لكافة الدول واملنظمات التي 
ساهمت يف توفري الدعم إلنجاح هذه املشاورات.

 وإدراكًا منها للحاجة امللحة ملواجهة الظروف املعيشية 
واإلنسانية واألمنية الصعبة التي يعاني منها الشعب 

اليمني.

لقد اتفقت األطراف على ما يلي
1 . اتفاق حول مدينة الحديدة والصليف ورأس 

عيىس
2 . آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل 

األرسى
3 . إعالن تفاهمات حول تعز

 نتعهد:
- تنفيذ أحكام هذا االتفاق تنفيذا كامالً والعمل 

عىل إزالة أية عوائق تحول دون تنفيذه.
- االلتزام باالمتناع عن أي فعل أو تصعيد أو اتخاذ 

اي قرارات من شأنها أن تقوض فرص التطبيق 
الكامل لهذا االتفاق.

 - االلتزام بمواصلة املشاورات دون قيد أو رشط 
ف غضون شهر يناير 2019 ف مكان يتفق عليه 

الحقًا.

اتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة 
والصليف ورأس عيسى
إتفق الطرفان عىل ما ييل:

• وقف فوري إلطالق النار ف محافظة ومدينة 
الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيىس 

يدخل حّيز التنفيذ فور توقيع اإلتفاق.

 • إعادة إنتشار مشرتك للقوات من موانئ 
الحديدة والصليف ورأس عيىس ومدينة الحديدة 

إىل مواقع متفق عليها خارج املدينة واملوانىء.

 • اإللتزام بعدم إستقدام أي تعزيزات عسكرية من 
قبل الطرفني اىل محافظة ومدينة الحديدة وموانئ 

الحديدة والصليف ورأس عيىس.

 • إزالة جميع املظاهر العسكرية املسلحة ف 
املدينة.

 • إنشاء لجنة تنسيق إعادة إنتشار مشرتكة 
ومتفق عليها برئاسة األمم املتحدة وتضم، عىل 

سبيل املثال ال الحرص، أعضاء من الطرفني ملراقبة 
وقف إطالق النار وإعادة اإلنتشار.

 • يقدم رئيس لجنة تنسيق إعادة اإلنتشار تقارير 
اسبوعية من خالل االمني العام اىل مجلس االمن 

الدويل حول امتثال االطراف إللتزاماتها ف هذا 
االتفاق.

 • سترشف لجنة تنسيق إعادة اإلنتشار عىل 
عمليات إعادة اإلنتشار واملراقبة. وسترشف 

أيضاً عىل عملية إزالة األلغام من مدينة الحديدة 
وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيىس.

• دور قيادي لألمم املتحدة ف دعم اإلدارة 
وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة ملوانئ البحر 
األحمر اليمنية ف موانئ الحديدة والصليف ورأس 

عيىس ويشمل ذلك تعزيز آلية األمم املتحدة 
للتحقق والتفتيش )UNVIM( ف موانئ الحديدة 

والصليف ورأس عيىس .

• تعزيز وجود االمم املتحدة ف مدينة الحديدة 
وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيىس.

 • يلتزم األطراف بتسهيل وتمكني عمل األمم 
املتحدة ف الحديدة.

 • تلتزم جميع األطراف بتسهيل حرية الحركة 
للمدنيني والبضائع من وإىل مدينة الحديدة 

وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيىس وتلتزم 
أيضاً بعدم عرقلة وصول املساعدات اإلنسانية من 

موانئ الحديدة والصليف ورأس عيىس.

 • تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف 
ورأس عيىس ف البنك املركزي اليمني من خالل 

فرعه املوجود ف الحديدة للمساهمة ف دفع 
مرتبات موظفي الخدمة املدنية ف محافظة 

الحديدة وجميع أنحاء اليمن.

 • تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ 
الحديدة والصليف ورأس عيىس عىل عاتق قوات 

األمن املحلية وفقاً للقانون اليمني، ويجب إحرتام 
املسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو 

عقبات تحول دون قيام املؤسسات املحلية بأداء 
وظائفها، بما فيها املرشفني.

 • ال تعترب هذه اإلتفاقية سابقة يعتد بها ف أي 
مشاورات أو مفاوضات الحقة.

 
سيتم تنفيذ هذه اإلتفاقية عىل مراحل يتم تحديدها من 
قبل لجنة تنسيق إعادة اإلنتشار، عىل أن تشكل عملية 

إعادة اإلنتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس 
عيىس واألجزاء الحرجة من املدينة املرتبطة باملرافق 
اإلنسانية املهمة يف املرحلة األوىل ويتم إستكمالها يف 

غضون أسبوعني من دخول وقف إطالق النار حّيز 
التنفيذ. يتم إستكمال إعادة اإلنتشار املشرتك الكامل 

لكافّة القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة 
والصليف ورأس عيىس خالل مدة أقصاها 45 يوماً من 

دخول وقف إطالق النار حّيز التنفيذ.

 إعالن تفاهمات حول تعز
اتفق الطرفان عىل التايل:

1 -تشكيل لجنة مشرتكة من الطرفني تضم ممثلني 
من املجتمع املدني و بمشاركة األمم املتحدة.

2 -يسمي الطرفان ممثليهما ف اللجنة املشرتكة 
و يتم تسليم األسماء إىل مكتب املبعوث ااملمي 

ألملم املتحدة ف موعد ال يتعدى أسبوع من تاريخ 
انتهاء مشاورات السويد.

3 -تحدد األمم املتحدة موعد و مكان االجتماع 
األول للجنة املشرتكة.

4 -تقوم اللجنة املشرتكة بتحديد صالحيتها وآلية 
عملها .

5 -تقدم اللجنة املشرتكة تقريرا عن سري اعمالها 
اىل االجتماع التشاوري القادم

النص الحرفي "التفاق ستوكهولم"
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PLEASE HELP 
THE PEOPLE OF YEMEN 

أغيثوا أهلكم في اليمن 

يعتبــر الوضــع اإلنســاني فــي اليمن االســوا 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.

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

Pure Hands Inc is a 501 ( C ) ( 3 )  tax exempt nonprofit charitable organization with Tax  ID # 454310090 
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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










10am-6pmن��� م� �����ي� ��� �����


توصيل مجاني

�جو�� م�ج� ������



SPINE REHAB
Specializing In Auto & Work Injuries 
Dr, Khalid Almasmari/ Dr.riyad Almasmari/ Dr. Hael Ghaleb 

Call today for an appointment 
3 1 3 -  5 8 2 -  2 2 2 5 

مركز العمود الفقري 

13323 Michigan Ave. Dearborn, MI 48126

spinerehab@outlook.com 

Did You Know.... 

Most Auto Accident Injuries Don`T Revel Themselves For Days Or Even Weeks After A Collsion

WHY RISK SURGERY? 

Many People With Disc Herniation Find Relief With Conservative Care FREE

CHIROPRACTIC

CONSULTATION

ARE YOU

 SUFFERING 

FROM we can help د المسمري - الدكتور 
الدكتور خال

ض المسمري - الدكتور هائل غالب 
ريا

جة عن 
النات

 اآلالم 
ي عالج

متخصصون ف

الرياضة
ل و

ر والعم
ث السي

حواد

الدكتور خالد 
المسمري 

Dr, K
halid Almasmari/ Dr.riy

ad 

Almasmari/ Dr. H
ael Ghaleb 

· Neck & Back Pain
· Arm & Leg Pain 

· Disc Related Injuries 
· Headaches

· Dizziness
· Auto Accidents 

· Work Related Injuries 

الظهر	 
الساقين	 
اآلم الرقبة	 
الصداع المزمن 	 
إصابات العمل 	 
حوادث السير	 
اآلم الديسك	 

Family Health Center & Rehab 
313-874-3130 

9743 Conant ST. Hamtramck, MI 48212
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أبوظبي - نفت اإلمارات العربية املتحدة وقالت 
وزارة الخارجية اإلماراتية يف بيان: »ما ورد يف 
التقرير عار تماماً عن الصحة، وال يعدو كونه 

مزايدات سياسية تسعى من خاللها املليشيات 
االنقالبية وأطراف مترضرة من جهود التحالف 

العربي الرامية إىل محاربة التنظيمات اإلرهابية 
وتشويه سمعة التحالف الذي تدخل أصال يف 

اليمن من أجل إنقاذ الشعب اليمني.”
وأكدت الخارجية أن اإلمارات باعتبارها جزءاً من 
التحالف العربي الذي تقوده السعودية يف اليمن 

لدعم رشعية الرئيس اليمني املعرتف به دولياً، 
عبدربه منصور هادي، »ال تقوم بإدارة أو اإلرشاف 

عىل أي سجون يف اليمن،« مشرية إىل أن ذلك األمر 
»من اختصاص السلطات الرشعية اليمنية، فيما 

تقوم قوات التحالف بتوفري التدريب الالزم للكوادر 
اليمنية وفقا ألفضل املمارسات القانونية.”

وأشار البيان الحكومي إىل تقديم اإلمارات »مليارات 
الدوالرات بشكل مساعدات مبارشة يف جنوب اليمن 

بهدف توفري األمن هناك وتوفري املياه والكهرباء 
وإصالح وتجهيز املدارس واملستشفيات إضافة إىل 

تقديم املواد الغذائية عىل نطاق واسع.”
كما شددت الوزارة عىل أن القوات املسلحة 

اإلماراتية »يف اليمن تلتزم باملواثيق الدولية فيما 
يتعلق بالحروب والرصاعات،« مشددة أنه ليس 

لإلمارات يف اليمن أي مراكز اعتقال رسية هناك.

لجنة تحقيق يمنية  تنفي وجود سجون 
سرية بحضرموت

وكانت لجنة مكونة من 6 منظمات مدنية يمنية قد 
أصدرت  تقريرا بشأن ادعاءات وجود سجون رسية 

يف حرضموت
وخلص التقرير إىل عدم وجود أي سجون رسية 

يف املواقع التي زارتها املنظمات يف مديريتي املكال 
والشحر بمحافظة حرضموت.

وأكدت اللجنة يف بيان »عدم وجود أي سجون 
رسية يف األماكن التي استهدفتها، وأن جميع 

املحتجزين يف املواقع املستهدفة متهمون 
باإلرهاب”.

وقال البيان إن سجن الريان هو السجن الرئييس 
لكل املتهمني باإلرهاب.

وضمت لجنة تقيص الحقائق يف عضويها كل من 
مؤسسة حرضموت للدعم القانوني والتدريب، 

ونقابة املحامني يف حرضموت، ومؤسسة حق 
لحقوق اإلنسان والتأهيل، واللجنة الوطنية 

للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان يف 
اليمن، ومؤسسة دار املعارف للبحوث واإلحصاء ، 

ومؤسسة الدانة لإلعالم والتنمية.

اإلمارات تنفي وجود "سجون سرية" لها في اليمن : 
تقارير عارية عن الصحة

The UAE is keeping to its promise to help the people of 
war-torn Yemen, reiterating its readiness to help them 
rebuild and develop their country after the defeat of 
the Houthi rebels.
UAE ambassador to the UN, Lana Nusseibeh, outlined 
the Arab Coalition’s humanitarian plan to address 
the needs of civilians, including the restoration of 
Hodeidah port and other infrastructure that has been 
damaged by the Iran-backed militias.
“Our efforts are now dedicated to implementing 
Security Council resolution 2216, which demands that 
the Houthis end their use of violence and withdraw 
their forces from all the areas they have seized. We 
believe liberating Hodeidah is vital in order to restart 
the political process,” she said at a joint coalition 
meeting in Washington on Friday.
“Our vision for Yemen’s success doesn’t end with 
Hodeidah. When a political agreement is eventually 
reached and the conflict ends, the recovery will 
require stability, development and investment.
“The UAE stands ready to help rebuild and develop the 
country when that time comes.”
The Arab Coalition – which includes Saudi Arabia and 
the UAE – intervened in the Yemen war in March 
2015 at the request of the internationally-recognised 
government of President Abdrabu Mansur Hadi.
Both countries were recognised by the UN for their 
contributions to the humanitarian response in Yemen 
– where the conflict has left up to 10,000 people dead.
More than 22 million people in the country are in 
need of aid, including 8.4 million who are at risk of 
starvation, according to the UN, which considers 
Yemen to have the world’s worst humanitarian crisis.
Earlier this month, the UN recognised Saudi Arabia 
and the UAE’s contributions to the international 
organisation’s Yemen Humanitarian Response Plan. 
The UAE contributed US$465 million (Dh1.7 billion) of 
the requested $2.1bn.
Countries in the Arab Coalition pledged $1.25bn for 

the response plan, with Saudi Arabia and the UAE 
committing to provide up to $1bn.
Ms Nusseibeh said that implementation of the 
humanitarian response plan remains the UAE’s top 
priority as the operation to liberate the key port city of 
Hodeidah from the rebels continues.
“Alongside the current surge of pre-positioned aid for 
Hodeidah, there is a rapid expansion of country-wide 
aid capacity through other ports, airlifts, and land 
corridors, conducted in coordination with the UN,” 
she said.
Since 2015, the UAE’s assistance to Yemen has been 
close to $4bn, said Minister of State for International 

Co-operation, Reem Al Hashimy last week.
Mark Lowcock, Under-Secretary General for 
Humanitarian Affairs and the UN Office for 
Humanitarian Affairs, praised the UAE’s joint pledge 
with Saudi Arabia.
“[It] was unconditional, except for the fact that the 
money was to be used for the UN’s response plan, 
and was unearmarked. In other words, it was our 
favourite kind of funding,” he said, noting that the UN 
is now able to provide aid to seven million Yemenis 
per month, compared to the three million per month 
in 2016.
David Beasley, executive director of the World Food 

Programme, said that “the UAE and Saudi Arabia 
stepped up in an extraordinary way”.
He said that the countries’ financial and logistical 
support was supporting eight million civilians who are 
on the brink of famine.
“Things have taken a negative turn with regards to 
[humanitarian] access with the Houthis,” he said, 
adding that the rebels are digging trenches and had 
cut off the water supply to Hodeidah residents.
On Friday, UAE Ambassador to the United States, 
Yousef Al Otaiba, said that the coalition in Yemen 
was preparing its next phase of its military and 
humanitarian plan to push the Houthi rebels towards 
the negotiating table.
He reiterated during the coalition meeting in 
Washington the Emirates’ support for UN Special 
Envoy to Yemen Martin Griffiths’s efforts to “facilitate 
the Houthis’ peaceful and unconditional handover of 
Hodeidah port and city to the legitimate government 
of Yemen”.
Yemen government forces – backed by the coalition – 
launched an offensive on Hodeidah on June 13 to box 
the rebels into Sanaa, cutting off their supply lines and 
forcing them to work on a political process.
“The coalition is preparing the next phase of its 
calibrated and integrated military and humanitarian 
plan to press the Houthis to the negotiating table 
while meeting the needs of the Yemeni people,” the 
UAE Embassy in the US tweeted on Friday.
It also said that the city’s port remains open, adding 
that 25 ships have unloaded goods in the last month.
“Food for 6.6 million people for a month is already 
stockpiled in Hodeidah. But the Houthis are stealing 
and selling aid to fund their war effort,” said the 
embassy.
“The Houthis have placed tens of thousands of 
landmines and IEDs. They are firing ballistic missiles. 
They are using sea mines to block shipping.”

UAE reiterates long-term support for Yemeni people
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وصل إجمايل مساعدات دول تحالف دعم الرشعية 
لليمن خالل ثالث سنوات إىل 17.6 مليار دوالر.

ونقلت وكالة األنباء السعودية »واس« عن الدكتور 
عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة املستشار بالديوان 

امللكي السعودي املرشف العام عىل مركز امللك 
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، تأكيده خالل 

مؤتمر صحفي لدول تحالف دعم الرشعية عن 
الجهود اإلغاثية يف الحديدة، االهتمام الكبري الذي 

توليه دول التحالف للجانب اإلنساني وحرصها 
عىل الشعب اليمني بفئاته ومناطقه ومحافظاته 

كافة.
حرض املؤتمر سلطان محمد الشاميس مساعد 

وزير الخارجية والتعاون الدويل لشؤون التنمية 
الدولية، واللواء الطيار عبدالله الحبابي مدير 
العمليات املدنية بقيادة تحالف دعم الرشعية 

وعدد من املهتمني يف املجال اإلغاثي واإلنساني.
وقال الربيعة: »إن األسابيع املاضية شهدت تركيزاً 

كبرياً عىل رفع معاناة الشعب اليمني يف محافظة 
الحديدة، وإيجاد ممرات آمنة للمدنيني وطرق آمنة 
للقوافل والحمالت اإلنسانية جرى بشأنها االتفاق 

مع األمم املتحدة«. واستعرض الدكتور الربيعة 
خطة االستجابة اإلنسانية لليمن ضمن خطة 

العمليات اإلنسانية الشاملة، واملساعدات اإلغاثية 
واإلنسانية املقدمة من مركز امللك سلمان، منوهاً 

بأن إجمايل ما قدمته اململكة العربية السعودية 
لليمن بلغ أكرث من 11.5 مليار دوالر. 

باملقابل أكد أن ميليشيا الحوثي اإليرانية انتهكت 
65 سفينة مساعدات و124 قافلة إغاثية، و628 

شاحنة مساعدات، واحتجاز 19 سفينة كانت 
تحمل نحو 200 ألف طن من املشتقات النفطية 

علماً بأن السفن لديها ترصيح من قوات التحالف 
املشرتكة لدخول ميناء الحديدة.

وعىل صعيد الربامج الصحية واإلصالح البيئي 
وسوء التغذية يف محافظة الحديدة، أوضح 

املرشف العام عىل مركز امللك سلمان أن إجمايل 
عملية اإلمداد املائي باملحافظات اليمنية، ومنها 

الحديدة بلغ 1.3 مليون دوالر، فيما وصل إجمايل 
مكافحة سوء التغذية مع منظمة األمم املتحدة 

للطفولة »يونيسف«، وأهمها محافظة الحديدة 
إىل مليوني دوالر، بينما بلغ عالج ومكافحة 

حمى الضنك مليون دوالر، كما وصل إجمايل 
تأمني محطات توليد األكسجني للمستشفيات، 

ومنها الحديدة إىل 1.4 مليون دوالر. وأشار إىل أن 
مبلغ تحسني خدمات التطعيم وإنشاء وتجهيز 

ورش عمل التدريب والتثقيف الصحي وصل 
إىل 4.7 مليون دوالر، بينما جرى تجهيز أقسام 

الطوارئ ملستشفى الثورة والعلفي الجديدة 
بمحافظة الحديدة بمبلغ 1.9 

مليون ريال، كما وصل إجمايل 
تكاليف مرشوع مكافحة 

الكولريا مع منظمة الصحة 
العاملية ومنظمة اليونيسيف 
للمحافظات اليمنية، ومنها 

الحديدة إىل 76.1 مليون 
دوالر ومرشوع العيادات 

الطبية املتنقلة الذي ينفذه مركز امللك 
سلمان لإلغاثة 417.487 دوالر. وقال 

إن مساعدات اململكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة تعمل عىل 

إنعاش االقتصاد والتجارة بالحديدة ودعم 
املستشفيات الحكومية والخاصة، ومدها باألجهزة 

واألدوية والطواقم الطبية، وتوفري الوقود لتشغيل 

الخدمات العامة.
يف السياق ذاته، قدم سلطان محمد الشاميس 

شكره للمملكة العربية السعودية عىل جهودها 
اإلنسانية وتقديم اإلغاثة للمحتاجني حول 

العالم بقيادة خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل 
عهده. وأكد الشاميس، أن دولة اإلمارات العربية 

املتحدة تويل أهمية كبرية لألوضاع اإلنسانية 
حول العالم، وتؤكد رضورة االستمرار يف العمل 

عىل رفع املعاناة عن املتأثرين من الكوارث وحاالت 
الطوارئ اإلنسانية، وأوضح أن دولة اإلمارات تدين 

وبشدة إطالق الصواريخ الباليستية عىل األرايض 
السعودية من قبل امليليشيات الحوثية املدعومة 

من إيران.
وقال إن إجمايل حجم املساعدات املقدمة من 

دولة اإلمارات لليمن خالل الفرتة من أبريل 
2015 إىل سبتمرب العام الجاري بلغ 14,79 مليار 

درهم »4,03« مليار دوالر تم توجيهها لتلبية 
االحتياجات األساسية ألكرث من 16.7 مليون يمني 

منهم 10.1 مليون طفل و3.4 مليون امرأة.
وأضاف أن املساعدات اإلماراتية لليمن خالل 

العام 2018 بلغت 1.24 مليار دوالر تم تخصيص 
465 مليون دوالر منها لدعم خطة األمم املتحدة 

لالستجابة اإلنسانية للعام 2018.
وشملت املساعدات دعم الربامج العامة وتوليد 

الطاقة وإمدادها والنقل والتخزين ودعم املوازنة 
العامة واملجتمع املدني »التطوير القضائي 

والقانوني«، والصحة، والتعليم، والبناء والتنمية 
املدنية، والخدمات االجتماعية، واملياه والصحة 

والعامة.
وأكد الشاميس أن »الهالل األحمر« اإلماراتية 

تعمل بالتنسيق مع مركز امللك سلمان لإلغاثة يف 
امليدان عىل تنفيذ عدد من املشاريع اإلنسانية، 
والتنسيق مع منظمات األمم املتحدة العاملة يف 

امليدان.
ويف سياق متصل، أشاد وكيل األمني العام لألمم 

املتحدة للشؤون اإلنسانية، بالجهود اإلغاثية 
التي تقدمها دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 

سبل التخفيف من األوضاع اإلنسانية االستثنائية 
التي تمر بها اليمن جراء الحرب. وقال، إن جهود 

اإلغاثة يف اليمن لم تكن لتصبح ممكنة من دون 
التمويل السخي املقدم من املانحني، يف مقدمتهم 
اململكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية 
املتحدة والكويت. وحذر مارك لوكوك من مخاطر 

حدوث مجاعة وشيكة يف اليمن تسفر عن خسارة 
هائلة يف األرواح، مضيفاً »إننا نخرس الحرب ضد 

املجاعة«.

عدن )الجمهورية اليمنية(  - وكاالت
أشاد مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن مارتن غريفيت باملساعدات 

االقتصادية اإلماراتية يف سبيل دعم االقتصاد اليمني. وقال إن إصالح 
االقتصاد اليمني يمثل أولوية يف مواجهة خطر املجاعة التي يواجهها 

اليمنيون.
يف وقت بدأت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي أمس فتح عدد من الطرق 

املترضرة واملغلقة يف 7 قرى بمديرية ارياف املكال بعد أن جرفتها السيول 
واإلمطار جراء إعصار لبان الذي رضب محافظة حرضموت مؤخراً وعزل 

هذه القرى التي تسكنها قرابة 3 آالف نسمة.
وأعرب غريفيت عن تفاؤله بتحقيق خرق يف جدار األزمة اليمنية، مشرياً إىل 

أنه سيطلع مجلس األمن الدويل يف 16 من نوفمرب عىل مواعيد املحادثات 
اليمنية املرتقبة.

وقال يف هذا الصدد إن إصالح االقتصاد اليمني يمثل أولوية يف مواجهة 
خطر املجاعة التي يواجهها اليمنيون، مشيداً بالجهود الكبرية التي تبذلها 

اإلمارات يف إنقاذ االقتصاد اليمني إضافة إىل املساعدات املالية السعودية 
لتي قدمتها فأشار إىل أن انخفاض قيمة العملة أحد أسباب املجاعة يف 

اليمن.
غريفيت تحدث خالل برنامج »الشارع 

الدبلومايس« عىل شاشة »العربية«. عن 
زيارته إىل واشنطن وطلبه دعم اإلدارة 

األمريكية يف مساعيه لحل األزمة اليمنية، 
وكشف عن محادثات قريبة بني 

الحكومة اليمنية وامليليشيات الحوثية 
االنقالبية، ستتخذ من جنيف أو فيينا 

مكاناً لها بنهاية نوفمرب.
وقال املبعوث األممي إن األمني العام 

لألمم املتحدة له رغبة كبرية يف حل 
الرصاع يف اليمن، وأن مساعيه هدفها استكمال عمل 

األمني العام سعياً لحل األزمة يف اليمن.
وأضاف أنه سيلتقي رئيس الوزراء اليمني الجديد يف 

عدن قريباً وأنه سيتوجه إىل محافظة تعز لالطالع عىل 
الوضع فيها.

فتح الطرق املتضررة
إىل ذلك، بدأت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، صباح 

أمس، فتح عدد من الطرق املترضرة واملغلقة يف 7 قرى 
بمديرية ارياف املكال بعد أن جرفتها السيول واألمطار 

جراء إعصار لبان الذي رضب محافظة حرضموت مؤخراً 

وعزل هذه القرى التي تسكنها قرابة 3 آالف نسمة.
وقامت آليات الهيئة بفتح الطرق وإزالة مخلفات السيول واألمطار وتسوية 

الطرق الرتابية بني القرى.
وقام وفد من الهيئة برفقة مدير عام مديرية ارياف املكال احمد سليمان 

العكربي باإلطالع عن كثب عىل أعمال شق وفتح الطرقات املغلقة التي تكفل 
الهالل بإنجازها ومعاينة أرضار مناطق املديرية، وتوفري اآلليات واألفراد بما 

يتناسب مع حجم املنطقة يف ظل وجود عرشات القرى املتناثرة باملديرية 
ووعورة طرقها الرتابية التي تعزل سكانها عند هطول األمطار وجريان 

األودية.
شكر اإلمارات

وتقدم مدير عام املديرية »العكربي« بجزيل الشكر والعرفان لهيئة الهالل 
األحمر اإلماراتي عىل اهتمامها باملديرية وتكفلها بمرشوع إعادة فتح 

الطرقات املغلقة التي جرفتها السيول وتسببت بعزلة أهايل هذه القرى 
باملديرية التي انقطعت بالكامل عن الساحل بعد أن ترضرت الطرقات فيها 

وانقطعت الحركة إىل جانب أرضار البنية التحتية للمديرية واألرضار الكبرية 
التي حصلت يف األرايض الزراعية للمواطنني التي تعترب مصدر دخلهم 

األسايس إضافة لنفوق الكثري من املوايش.
وأشاد برسعة استجابة الهيئة للنداءات للتخفيف من معاناة 

األهايل نتيجة لإلعصار الذي حول املديرية إىل منطقة 
منكوبة.

مليار دوالر مساعدات التحالف 
لليمن خالل 3 سنوات 17,6

إشادة أممية بجهود اإلمارات في دعم االقتصاد اليمني

ABU DHABI (WAM) -- Fahad Saeed Al Minhali, Yemeni 
Ambassador to the UAE, stated that the UAE’s humanitarian 
and development giving in Yemen is continuing and started 
decades ago when the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
established its foundations.
In a statement to the Emirates News Agency, WAM, on Zayed 
Humanitarian Work Day, he praised the UAE’s humanitarian 
role in Yemen and highlighted the fact that the value of 
humanitarian aid provided to his country between April 2015 
and April 2018 totalled AED13.82 billion (US$3.76 billion) and 
included six key sectors, which include education, health, relief, 
infrastructure and housing, and was praised locally and globally. 
He added that the UAE also provided US$500 million to support 
the humanitarian response plan of the United Nations, UN, in 
Yemen for 2018.
He said that these statistics reflect the UAE’s leadership 
and its desire to support the Yemeni people while 
confirming the strong and historic ties between 
the two countries, in light of the objectives of the 
Arab Coalition, led by Saudi Arabia and with the 
effective participation of the UAE.
Al Minhali said that Zayed Humanitarian Work 
Day is a crucial part of the UAE’s history, as 
the people of the country, as well as the 
entire world, are proud on this day full 
of humanitarian achievements.
He further stated that the UAE’s 
humanitarian work has acquired 
major importance, due to the desire 
of President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the 
Vice President, Prime Minister 
and Ruler of Dubai, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 

Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces, and Their Highnesses Supreme 
Council Members and Rulers of the Emirates, to launch 
international humanitarian initiatives and dispatch relief aid to 
needy people, through Emirati and international charity and 
humanitarian organisations.
Al Minhali pointed out that the external Emirati humanitarian 
aid provided by the Emirates Red Crescent, ERC, is not limited 
to the distribution of food aid, but also includes other types 
of support, such as the building of schools and hospitals and 
providing medication, ambulances and vaccines, which took 
place before in Afghanistan and Pakistan.
Between April 2015 and April 2018, the UAE’s aid to Yemen 
helped 13.8 million Yemenis, including 5.3 million children.
The UAE is also supporting the long-term needs of Yemen by 
funding key sectors, supporting public programmes, generating 

power, and providing health and education services.
The UAE provided aid to 12 Yemeni governorates and 
restored basic infrastructure such as the airports in Aden, 
Al Rayyan and Socotra, as well as the maritime ports in 
Aden, Mukalla, Socotra and Mocha.
It also restored 218 schools, provided over 232,000 

tonnes of food aid that benefited around 10,000 
people on a daily basis, maintained 46 hospitals 

and health centres, provided over 300 tonnes 
of medical aid, restored 12 power plant 
that generate 635 megawatts of energy, 
reconstructed nine water stations with 
80 pumps and four sewage treatment 
plants, built 250 dams, provided polio 
and measles vaccines to around 488,000 
children, delivered 74 ambulances and 
around 500 police vehicles to support 
security institutions, as well as 70 buses 
to support the education sector, and 
relaunched 19 police centres.

UAE continues to provide Yemen with humanitarian, 
development support: Yemeni Ambassador
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ملف العدد

بعد عام على إستشهاده 

روح اليمن الجمهوري التي التزال  
تنبض في صدور كل اليمنين

“ الشهيد علي عبد اهلل صالح- رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس املؤتمر الشعبي العام األسبق.. كان احد أهم رموز السالم السياسي 
والتعايش مع الخصوم السلطويين والبقية الباقية لصف الرعيل األول الذين كانوا يف خطوط الدفاع األولى عن الثورة السبتمبرية.. وآخر 

حصون النظام الجمهوري«.. هكذا كان يصفه املحللون واملراقبون الدوليون واملهتمون بالحالة اليمنية منذ زمن بعيد، وباألخص  يف زمن 
الربيع العربي )النسخة اليمنية( الذي كان موعدا قاسيًا النفراط عقد التحالف بين السياسة، والقبيلة، والقوة العسكرية، والدين..  معتبرين 

علي عبد اهلل صالح هو الرئيس العربي الوحيد الذي أثبت أن اليمن غير بلدان الربيع...  فمن هو ىلع عبد اهلل صالح- ومن أي أكاديمية 
سياسية عاملية تخرج..؟ وما االختبارات التي نال بموجبها استحقاق الدهاء السياسي والزعامة العربية االستثناء يف زمن »الربيع« الكارثي 

؟ كلها أسئلة تحاصر املتابعين ملشهد »الربيع« العربي الدموي الذي قضى ىلع الرئيس الليبي والرئيس التونسي والرئيس املصري 
ووقف عاجزا عند رئيسين عربيين هما بشار األسد الذي حمى دولته وسّيج سلطته بالحلف السوري الروسي.. والزعيم علي عبد اهلل الصالح 
الذي ال حليف له سوى الذكاء السياسي بالسليقة.. الذي مكنه من غمس السياسة يف قيم الحوار والتعايش والصفح والتسامح والحكمة 

حتى لقي ربه شهيدا  مدافعا عن اليمن الجمهوري ومكتسباته العمالقة من ثورة واستقالل ووحدة وديموقراطية

صالح.. 
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خاص - مجلة "العربي األمريكي اليوم" تقدم يف هذا العدد 
قراءة مغايرة لتفاصيل وسمات هذه الشخصية وهذه الزعامة 

الفذة التي تعرضت للظلم... مركزة عىل الست السنوات العجاف 
من زمن الربيع العربي يف الجمهورية اليمنية ومآالت أحداثها 

املؤسفة 
الحديث عنه ما قبل الربيع العربي رضبا من التيه يف محيط 

السياسة الكبري الذي تتضاءل فيه احتماالت الخروج بما ُيمكِّن 
الباحث من لوصول ألحكام معرفية عن شخص الرئيس عيل 

عبد الله صالح.. فمسرية ثالثة وثالثني سنة يف حكم شعب وصف 
الله أبنائه يف كتابه العزيز بـ "أولو قوة  وأولو بأٍس شديد".. شعٌب 

مسلح، وشعب قبائيل عشائري من الدرجة األوىل، كما تحكي 
متون فنونه الشعبية الزواملية، وتاريخه العريض، شعب يتسم 

أبناؤه برسعة التفاعل، فيمضون وأيديهم عىل الزناد إلطالق 
رصاصات املوت يف وجه أي حاكم يحاول التطاول عليه خارج 

نظم العرف والحكم الشوروي.. ليغدو عرش الحكم فيه أقرب ما 
يكون إىل نعش عىل أهبة الرحيل، عىل حفلة رصاع "الثعابني" 
التي يطري املوت من رؤوسها كما تطري الرشر يف ليلة مظلمة.. 

ولكن إن كان ال بد من التطرق إىل  أهم ما تميز به الرئيس عيل 
عبد الله صالح خالل سنوات حكمه الثالثة والثالثني التي 

سبقت "ربيع" الشتات املدمر..
فجديرة اإلشارة إىل أن عيل عبد الله صالح – الذي ولد يف 21 

مارس 1946م يف قرية بيت األحمر )مديرية سنحان( محافظة 
صنعاء- لم يأتي من أباطرة املال، أو السلطة، أو الجاه املتخم 

بغرور االنتماء املشيخي والقبيل، ولم يكن أحد أحفاد سالالت 
الحاكميات التاريخية الشهرية، ولكنه جاء من أرسة يمنية 

ذات حضور قبيل واجتماعي، تحظى بعالقتها الوثيقة باألرض 

الزراعية التي اشتهرت بها اليمن منذ القدم، وباإلنسان اليمني 
الحمريي األصيل ، حيث يتجىل حضورها يف سجايا التعايش 

واإلخاء والبساطة وقيم الكفاح والكرم املقرونني باإلنتاج 
واالعتماد الذاتي  يف كفاف العيش.. فكانت تباعا لذلك أهم سمة 

تجلت يف شخص الرئيس عيل عبدالله صالح أنه ظل عىل ارتباط 
وثيق بالناس والشعب والبسطاء-  من مرحلة طفولته التي 

توجها برعي األغنام قبل أن ينتقل اىل سلك الجندية يف سنة 

1958م.. ومروراً بمحطات حياته السياسية املختلفة وصوالً إىل 
آخر وأكرب تظاهرة شعبية وجماهريية يف تاريخ اليمن املعارص 

شهدتها العاصمة صنعاء يف 24 أغسطس 2017م-  ففي املواقف 
الوطنية الكربى الصعبة يف فرتات حكمه ، ال يتخذ القرار دون أن 
يستشعر رأي الشعب يف هذا القرار أو ذاك، من خالل تعميد كل 

خطواته بالتظاهرات التي شهدتها فرتة حكمه. 
 ولعل كان أولها ما شهده الشارع اليمني من تظاهرات جماهريية 

حاشدة تطالب مجلس الشعب التأسييس بإعادة انتخاب عيل 
عبدالله صالح رئيساً للبالد للدورة الثانية عام 1983م.

 البعد االجتماعي اآلخر والذي تحدث عنه رموز النخب 
السياسية والفكرية  أو الجماهريية أو حتى األشخاص من عامة 
ر لهم مقابلة صالح.. يتمثل يف أنه ال يجلس إليه  الناس الذين قُدَّ

شخص حتى يأنس إليه ويشعر أن عيل عبد الله صالح واحداً 
من أهله وذويه.

  وعىل مدى بقائه ف السلطة كرَّس كل جهوده من أجل تحقيق نهضًة 
تنموية شاملة ف اليمن، ومن أبرز املنجزات التنموية اإلسرتاتيجية التي 

تحققت ف ظل قيادته، إعادة بناء سد مأرب العظيم، استخراج النفط 
والغاز، تحقيق تنمية زراعية كبرية، إقامة املنطقة الحرة بعدن.. مؤسس 

الدولة اليمنية الحديثة املرتكزة عىل الديمقراطية وتعددية األحزاب، 
وحرية الصحافة والرأي والرأي اآلخر، واحرتام حقوق اإلنسان، ومبدأ 

التداول السلمي للسلطة.
 وعىل صعيد السياسة الخارجية قاد الرئيس عىل عبد الله صالح شؤون 

البالد وعالقاتها باملجتمع الدويل بحكمة سياسية فائقة الدبلوماسية 
اليمنية وبما يخدم املصالح العليا للشعب اليمني واألمة العربية 

واإلسالمية ، والتي أثمرت عن تعزيز دور ومكانة اليمن عىل الصعيدين 
اإلقليمي والدويل وتوطيد عالقات اليمن الخارجية والتعاون الثنائي 

مع البلدان الشقيقة والصديقة، منهياً ملفات الرصاعات الحدودية 
بمعاهدات الحدود املوقعة مع كل من اململكة العربية السعودية وسلطنة 

عمان وأريرتيا وانضمام اليمن إىل بعض مؤسسات مجلس التعاون 
الخليجي، إضافة إىل املواقف القومية الثابتة من دعم القضايا العربية 
العادلة وف مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني وحقه ف تقرير املصري 

وإقامة دولته الوطنية املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف ، ودعم 
العمل العربي املشرتك، تعترب محطات بارزة ف انجازات السياسة 
الخارجية اليمنية التي قادها باقتدار الرئيس عيل عبد الله صالح

محقق النهضة والتنمية

 هكذا غدا الرئيس عيل عبد الله ي أول رئيس يمني 
من رشيحة الفالحني، وأول رئيس يمني يصل إىل 

سدة الحكم باالنتخابات وبالجماهري والتظاهرات 
الشعبية.. وأول سيايس عربي قومي لم يدرس 

القومية أو فنون السياسة بأكاديميات عاملية معرتف 
بها ، بل جاء سيايس بالسليقة أو عىل البديهة أو 

بتوصيف أدق أتى بموهبة سياسية نادرة تذكر بقادة 
عظماء حول العالم يشبهم ويشبهونه يف أشياء 

كثرية، فلم يذهب مع رموز اليسار للدراسة يف موسكو 
أو أوروبا أو الصني، وال مع رموز اليمني لتلقي علوم 

الالهوت ومدارس العقائد الدينية ، بل واصل دراسته 

وتنمية معلوماته العامة يف سلك الجندية، ثم التحق 
بمدرسة صف ضباط القوات املسلحة عام 1960م، 

قبل الثورة بعامني ليسجل سفراً ناصعاً يف مسار 
النظام الجمهوري من ميالد ثورة الـ 26 من سبتمرب 
حتى اليوم.. فتقديراً لجهوده وبسالته السبتمربية 

يف األشهر األوىل للثورة ، رُقي إىل رتبة )مساعد( 
وإلسهامه الوطني يف معارك الدفاع عنها رُقي يف عام 

1963م  إىل رتبة )مالزم ثان( ويف نهاية العام نفسه 
أصيب بجراح أثناء إحدى معارك الدفاع عن الثورة يف 
املنطقة الرشقية ملدينة صنعاء، ويف عام 1964 م التحق 
بمدرسة املدرعات ألخذ فرقة تخصص )دروع(، ليعود 

بعد تخرجه إىل معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية، 
مبدياً فيها شجاعة نادرة، ومهارة يف القيادة ووعياً 

وإدراكاً للقضايا الوطنية.. فكان من أبطال حرب 
حصار السبعني يوما الذي تعرضت له العاصمة 

صنعاء..
 وبعد انتصار صنعاء والدخول يف تسوية سياسية بني 

الجمهوريني وامللكيني تقلّد 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(- 

مثّل البالد منفردا ومشرتكاً مع غريه يف العديد من 
املحادثات والزيارات الرسمية لكثري من البلدان 
الشقيقة والصديقة لليمن- شغل منصب عضو 

مجلس رئاسة الجمهورية املؤقت ونائب القائد العام 
ورئيس هيئة األركان العامة عقب اغتيال الرئيس 

أحمد الغشمي يف 24 يونيو 1978م.. ويف 17 يوليو 
1978 م أنتخبه مجلس الشعب التأسييس رئيسا 
للجمهورية وقائدا عاماً للقوات املسلحة- ومنحه 

املجلس وسام الجمهورية تقديرا لجهوده وتفانيه يف 
خدمة الوطن يف 22 سبتمرب 1979م - ويف 17 سبتمرب 

1979م رقي إىل رتبة )عقيد( بناًء عىل إجماع تام من 

 سياسي بالفطرة 

ديسمرب 2018 م - السنة السادسة - العدد: 72
December 2018 - Volume : 6 - Issue :72

WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET

0020ARAB  AMERICAN TODAY
ــي األمريكــي اليــوم العرب

ملف العدد



ملف العدد

 األهم من االسرتسال يف سرب أغوار وأبعاد الشخصية االجتماعية 
والسياسية والشعبية والجماهريية ، هو الذهاب إىل ما قاله 

الشاعر العربي الكبري األديب األستاذ عبد الله الربودوني يف 
كتابه اليمن الجمهوري : " جاء عيل عبد الله صالح إىل الرئاسة 

من أنقى الرشائح الشعبية ومن أكرثها إنتاجا، ألنه من طبقة 
الفالحني الذين عجنت تربتهم أنامل األشعة وقبالت املطر، فَدَرَج 

عىل األرض التي يرويها العرق اإلنساني وعبري السنابل وتتكئ 

عليها أهداب املجرات، فمن املعروف عن قبيلة "سنحان" قوة 
التفاني يف األرض وعشق الفالحة ، يتساوى يف هذين الرجل 

واملرأة " .
 مضيفا ً: " تلقى عيل عبدالله صالح القراءة والكتابة بذكاء ابن 
الفالح، ثم التحق بالجندية يف بلوك سنحان فتحول من موقع 

شعبي إىل موقع أوفر شعبية، وعندما حملت الثورة )26 سبتمرب 
1962( فجر اليمن الجمهوري كان الرئيس من جنودها األوفياء 

عىل امتداد مسريتها القتالية، رغم أن أشباه اإلقطاعيني من 
منطقته وسائر املناطق تاجروا بالحرب بني املعسكرين، وجارى 
بعض جنود النظام تجار الحروب، أما عيل عبد الله صالح فانه 

يؤكد يف كل أحاديثه جنديته للثورة، وال يدعي ما ال يفعل وال 
يحب أن يدعي له أحد، ألنه خري من يعي، أن نفاق املديح يعزل 

املمدوح عن الحقائق املوضوعية، كما أن الحقيقة ذاتها أهدى 
إىل دخائل األمور.. ويكفي أن عيل عبدالله صالح من رشائح القوة 

املنتجة التي تصنع رغد اليمن، فالفالحون بكل املقاييس هم 
غالبية شعبنا وغالبية كل الشعوب، وهم طاقة اإلنتاج والعطاء 

ومواطن الرباءة وغالبية كل الشعوب، وهم طاقة االنتاج والعطاء 
ومواطن الرباءة والطيبة " . 

ويواصل الربدوني : " انتقل عيل عبدالله صالح من الفالحية 
إىل الجندية، فكان تناميه من الشعب إليه، وكان ترقيه بتدرج 
خربته، فمن حركة يونيو 74 إىل 78م مارس االختبار املبارش يف 

العسكرية واملوطن، توىل عام 75م قيادة لواء تعز، وقوَّى صالته 
بكل املواطنني.. وبعد مقتل "أحمد الغشمي" يف يونيو 78م 

أفزع منصب الرئاسة كل الشجعان، ألنه رادف القتل العنيف، 
فأصبح الطموح إليه فراراً منه، وعىل خطورة ذلك املكان قبل 

عيل عبدالله صالح ترشيح مجلس الشعب له رئيساً للجمهورية 
وقائداً عاماً للقوات املسلحة يف يوليو عام 78م وعمره يقرع بوابة 

األربعني.... إن أبهى املعالم التي ستحّول تاريخاً هي: بطولة 
الرئيس يف استالم الرئاسة يف ذلك الظرف.. املعلم الثاني هو أن 
الرئيس أول رئيس من أبناء الفالحني الكادحني الذين يشكلون 
غالبية الناس وأكرثية القوى املنتجة.. املعلم الثالث أن الرئاسة 

الحالية اقتدرت عىل االستمرار من منتصف عام 78م إىل آخر 
عام 80م، وكان مجرد االستمرار أهم الحاجات األمنية يف ذلك 
الحني، أما من عام 81م إىل 83م فقد بدأ الرئيس يشكل عهده 
املميز، ففتح صدره للحوار الشعبي وعاد إىل دورته الثانية يف 

الرئاسة عىل أكتاف املظاهرات الجماهريية التي أرصت عىل 
استمرار رئاسته

كافة قيادات وأفراد القوات املسلحة، عرفانا ووفاء 
ملا بذله من جهود عظيمة يف بناء وتطوير القوات 

املسلحة واألمن عىل أسس حديثة.
انتخب أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام يف 30 

أغسطس 1982م وكان له البصمات الوطنية األهم يف 
مجال التأسيس للمسار الديمقراطي اليمني ، وقيم 

التعايش ونهج الحوار واملساواة والعدالة والحفاظ 
عىل النظام الجمهوري وغريها من الخطوط التي 

تضمنها امليثاق الوطني، الذي اشرتكت يف صياغته 
كل فئات الشعب ونخبه السياسية والفكرية والدينية 

واالجتماعية والقبلية والعسكرية - أعيد انتخابه يف 
23 مايو 1983م رئيسا للجمهورية وقائدا عاما للقوات 

املسلحة من قبل مجلس الشعب التأسييس.. ويف 
17 يوليو 1988م أعيد انتخابه رئيسا للجمهورية 

وقائدا عاما للقوات املسلحة من قبل مجلس الشورى 

املنتخب.. وعىل مسار هذه السنوات خاض مفاوضات 
ناجحة بني الشطرين وتوىل مهمة اطفاء حرائق 

الفنت والحروب ، بما يمتلكه من حب وشغف بالسالم 
والحوار والتصالح الوطني الشامل سواء يف تلك 

الحروب التي نشبت بني الشطرين أكرث من مرة، أو يف 
اطفاء الفنت الداخلية التي كان أكرثها تعقيداً أحداث 

املناطق الوسطى.... كما مىض نحو تحقيق أهداف 
ثورة السادس والعرشين من ستمرب 1962 والتي من 

أهمها تحقيق الوحدة اليمنية عىل طريق الوحدة 
العربية الشاملة.. لُيْجمع مجلس الشورى يف 21 مايو 

1990م عىل إعطائه رتبة )فريق( عرفانا ووفاء ملا بذله 
من جهود عظيمة لتوحيد الوطن وقيام الجمهورية 

اليمنية.
 ويف 22 مايو 1990م قام برفع علم الجمهورية اليمنية 

بمدينة عدن وإعالن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 

وإنهاء التشطري واىل األبد، ويف نفس اليوم أختري 
رئيسا ملجلس الرئاسة للجمهورية اليمنية.. ليعيد 

املجلس انتخابه مجدداً 16 أكتوبر 1993م، بعد أول 
انتخابات نيابية.. تصدى لكل محاوالت تمزيق الوطن 

اليمني ومؤامرة االنفصال، وقاد معارك الدفاع عن 
الوحدة وحماية الديمقراطية والرشعية الدستورية. 
وواجه دعاة االنفصال يف  حرب صيف 1994م حتى 

تحقق النرص العظيم للوحدة اليمنية وإلرادة الشعب 
اليمني يف يوم السابع من يوليو 1994م.. ويف مطلع 
أكتوبر من العام نفسه أنتخب عيل عبد الله صالح 

رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب بعد إجراء 
التعديالت الدستورية التي أقرها املجلس بتاريخ 28 

سبتمرب 1994م، ومنحه املجلس رتبة "ُمِشري" يف 24 
ديسمرب 1997م تقديراً لدوره الوطني والتاريخي يف 

بناء اليمن الجديد. 

 ويف 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 ألف و673 وبنسبة 77.17 %..

ويف 23 نوفمرب 2011م وقع الرئيس عيل عبد الله صالح 
املبادرة الخليجية بالرياض برعاية امللك عبدالله بن 

عبد العزيز رحمه الله ملك اململكة العربية السعودية 
آنذاك، وهي املبادرة التي قضت بتسليم السلطة 

من الرئيس صالح إىل نائبه الفريق عبد ربه منصور 
هادي.. ويف 28 فرباير 2013م جرت مراسم تسليم 
السلطة بحضور عربي ودويل وأممي.. وكان يوماً 

تاريخي يف سجل التاريخ اليمني السيايس
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  تطورت األحداث متسارعة بني الحوثيني وبني 
األخوان )التجمع اليمني لإلصالح( وبدأت تتساقط 

مواقع حاشد ومواقع السلفيني ف دماج ثم سقطت 
عمران بمقتل اللواء حميد القشيبي قائد اللواء 310 

واملرابط ف عمران، ف يوليو 2014م، بعد ذلك سقطت 
العاصمة صنعاء يوم ف 21 سبتمرب 2014م وفر عىل إثر 

ذلك عيل محسن األحمر إىل اململكة بمساعدة السفري 
السعودي ف صنعاء، كل ذلك وخصوم صالح يربرون 

أنما يجري هو تحالف صالح مع الحوثيني، غري أن 
املؤرشات ف خطاب الحوثيني وف خطاب املؤتمر لم 

تؤكد ذلك، والدليل إعالن اللجنة الثورية التابعة 
للحوثيني )اإلعالن الدستوري( الذي علق الدستور 

والربملان الذي يحوز املؤتمر الشعبي العام عىل 
غالبية أعضاءه ، الذين حورصوا ومنعوا من حضور 

الربملان للتصويت عىل استقالة هادي وكان ذلك خطا 
سياسيا فادحا كانت نتائجه هي سبب ماوصلت اليه 

اليمن من حرب كارثية طالت البرش والشجر والحجر 
ف اليمن،  ودخلت بعدها البالد ف فراغ دستوري 

ورئايس وحكومي، ثم فر الرئيس هادي املستقيل إيل 
الرياض، وبدأت نُذر الحرب تستعر عىل مدى أوسع 

لتشمل املحافظات الوسطى واملحافظات الجنوبية، 
فيما تجري مفاوضات بالخفاء ووساطات ترسها 

دول التحالف قبل شن العدوان تطالب صالح بخوض 
الحرب ضد الحوثيني أو التحالف مع هادي واألخوان 

، لكن صالح -الذي أبى أن يسلم أي يمني للخارج – 
رفض أيضاً رفضا باتاً التحالف مع هادي واألخوان ضد 

الحوثيني، داعياً ف نفس الوقت إىل مصالحة وطنية 
شاملة ال تستثني أحد بعيدا عن التحالفات التي 

ستقود اىل الحرب.
 كل تلك املواقف جعلت الحوثيني يعيدون النظر 
باتجاه الرئيس صالح الذي يملك مفاتيح الدهاء 

السيايس والحكمة وأصول الحكم واالستماتة ف سبيل 

القضايا الوطنية، ورغم أن صالح أعلن ف مايو 2015م 
عقب استهداف منزله وسط العاصمة صنعاء ف حدة 

أنه لم يكن حتى اللحظة متحالف مع الحوثيني ، لكنه 
يعتزم التحالف مع كل يمني يقاوم العدوان، ورغم 

بدأ التقارب بني الطرفني من يومها إال أن التحالف 
الحقيقي بينهما لم يعلن إال بتوقيع االتفاق السيايس 

ف 28/7/2016م الذي قىض بالعودة إىل قبة الربملان 
والعمل بالدستور وهو االتفاق الذي حظي بتأييد 
ورشعية شعبية عارمة، وكان هذا االتفاق مخرجاً 

للفجوة التي كانت بني كافة القوى الوطنية املواجهة 
للعدوان وعىل رأسها املؤتمر الشعبي العام والحوثيني، 

لكن هذا التحالف مثل الخطأ االسرتاتيجي األكرب 
ف تاريخ صالح الداهية والذي أوصله اىل مواجهة 
الحوثيني بعد أن كشف مخططهم للشعب ودعاه 
للخروج للدفاع عن ثورته وجمهوريته ووحدته

التحالف مع  الحوثيين الخطأ االستراتيجي القاتل 

0022ARAB  AMERICAN TODAY
ــي األمريكــي اليــوم العرب

ديسمرب 2018 م - السنة السادسة - العدد: 72
December 2018 - Volume : 6 - Issue :72

WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET

0022ARAB  AMERICAN TODAY
ــي األمريكــي اليــوم العرب

ملف العدد

 عىل  عكس الدول العربية التي شهدته، مثل العربي يف اليمن 
نقطة تحّول باتجاه استكشاف معادن القوى السياسية واختبار 

شعارات األحزاب والشخصيات االجتماعية، فظهر صالح عىل 
واقع األرض كما هو يف الخطابات واضحا ورصيحا وصادقا ، تلك 

الخطابات التي طاملا أساء تفسريها الخصوم حقداً وفجوراً فنكران 
الجميل والعمالة وبيع األوطان لم تلصق بصالح كما ارادوا..  

 وإذا كان املراقبون الذين فرحوا برياح "الربيع" واستبرشوا بها 
خرياً قد أكدوا أن "الربيع" العربي كشف عن  القاسم املشرتك 

والوحدة العضوية بني األنظمة العربية، لتسقط جربا إدعاءات 
كل نظام أنه ليس اآلخر، وأن مرص ليست تونس، واليمن ليست 
مرص، وليبيا ليست تونس، وسوريا ليست اليمن.. لتغدوا نتاجاً 

لذلك نظرية املؤامرة بالساذجة عىل حد تعبريهم، فإن الرئيس 
عيل عبدالله صالح وحده قد أثبت للجميع داخليا وإقليميا أن 

اليمن غري ، وأن ما يجري هو مؤامرة عىل ما تبقى من الوحدة 
العربية وتجزئة قضايا العروبة املصريية والقومية يف قضايا قطرية 

جانبية.. أما كيف اثبت ذلك ؟! فيمكن النظر بعني اإلنصاف إىل 
املعطيات املاثلة عىل املشهد اليمني والعربي، فقد ثبت  وبقي 

عيل عبدالله صالح شامخاً ولم يرحل، ظل حراَ باقياً بني شعبه 
وجماهريه املحبة له ، والتي يعد حبها له أكرب من الحصانة التي 

منحت له بموجب املبادرة الخليجية التي وقعها يف 23/11/2011م 
والتي كان هو صانعها كمخرج لليمن واليمنيني. 

 
املفارقة األكرث لفتاً لالنتباه أنه بقى سياسياً قوياً واثقاً من فكره 

النظري وسلوكه السياسيي، فرغم أن خصومه نكثوا بكل بند يف 
العهد املربم بينهما املتمثل يف املبادرة الخليجية التي قال لهم عقب 

توقيعها: "ليس املهم التوقيع، ولكن األهم ُحْسن النوايا"، فكان 
أول طالئع نقض مارسه خصومه ضده، التخلف عن احتفالية 

تسليم السلطة -التي جرت مراسمها يف دارالرئاسة 28/2/2012 
- غرية منهم بما يحققه صالح من انجازات حتى بعد احرتاقه يف 
جامعة النهدين مع قادة الدولة ضمن مكيدة جبانة أفشلها الله 

ونجي منها صالح رغم شدة التفجري الذي حدث بسبب وضعهم 
رشائح ملغمة يف املسجد الذي كان يصيل فيه صالة الجمعة، وكون 

تسليم السلطة رسمياً حدثاً تاريخياً لن يمحى من ذاكرة أجيال 
الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

 ثم نكثوا بعهودهم حني ظلت وسائلهم اإلعالمية تصفه 
بـ"املخلوع" يف خطاب يعكس الفجور يف الخصومة ، وحني 
استمروا يف إخراج املسريات الجماهريية املطالبة بإسقاط 

الحصانة، ولم تكن هذه املمارسات سوى إلهاء للشعب عن بشاعة 
ما يخططون له من جريمة اغتيال ثانية لم يشهد مثلها التاريخ 

السيايس ، إذ كشف الرئيس صالح رئيس الجمهورية األسبق، 
أن نفقاً حفر تحت  األرض وأصبح عىل أمتار أعد 

خصيصاً الغتياله هو وأرسته يف عقر داره 
الكائن يف شارع حدة .. وكشفت 

التحقيقات أن حميد األحمر 
هو من دعم ومول وخطط 

لعمل هذا النفق الذي 
لو تم لصارت جريمته 

وصمة عار يف سفر 
تاريخ اليمن 
الحضاري.. 

فخرجت حشود 
ماليينية إىل 
بيت صالح 

تستنكر هذه 
املؤامرة البشعة 

ومهنئة له 
ومباركة النجاة 

من االغتيال 
املحقق.. عاكسة 

يف نفس الوقت أن 

الجماهري والشعب اليمني هو أكرب حصانة للرئيس عيل عبدالله 
صالح وليس االتفاقات السياسية مع من نكثوا بنود عهودها.

 صحيح قد ال تستطيع جماهري الشعب اليمني  من دفع املوت عن 
زعيم تحبه كصالح خصوصا إذا كانت املؤامرة بذلك الحجم من 

البشاعة واملكر.. إال أن موته يعني حياة جديدة ستنبعث من جديد 
كما قال الرائي العربي الربدوني:

                                 "لكن موت املجيد الفذ يبدأه 
 والدة من صباها ترضع الُحقُب"

 
  لقد أثبت صالح أنه غري الرؤساء العرب، حني مارس السلوك 

السيايس الصادق مثبتاً بما ال يدع مجاالً للشك مصداقية 
مساعيه وخطاباته برضورة الحوار نهجاً 

للخروج من دوامة "الربيع" الفتنوي، 
محرقاً بهذا السلوك خصومه أمام 
العالم بعد أن أقنعوا العالم بما 

ليس فيه من صفات متناسني 
اعرتافاتهم السابقة دون 
إجبار انه هو الرئيس 

األكرث بياضا ونصاعة 
من جرم الدموية ، وأنه 

الشخصية الجامعة 
ملا يحويه البلد 

من تنوع وتناقض 
وتنافر.. لتكون هذه 

الصفات هي سياجه 
القوي وحصنه املنيع 
من الرحيل من الوطن 
كما زعمت شعاراتهم.. 

كما أثبت الواقع اليوم 
الذي تشهده اليمن 

مصداقية صالح يف تحذيره من مغبة ما كان يجري يف الساحات 
وأنما كان يدور مؤامرة عىل اليمن، يوم رفع املصحف الرشيف أمام 

علماء اليمن قائالً : " هذا كتاب الله، احكموا بيننا به يا علماؤنا 
األجالء ، أنا أحملّكم كافة املسؤولية يف الدماء التي ستسفك 

واليمن التي ستتصومل"، لكن ذلك لم يجِد ولم يكبح شهوة اللقاء 
املشرتك وما دار يف فلك أحزابه للسلطة ،  استغالالً ملطالب الشباب 

املرشوعة يف والوظائف والرشاكة السياسية.. إذ لم يكتفوا بذلك 
بتشويه مقاصد صالح ونواياه مؤكدين أنه يكذب ويغالطهم بالقرآن 

ويستعطف الشعب، وأن تحميله لهم املسؤولية رضبا من التهديد 
اإلجرامي، لكن األيام أثبتت مصداقية صالح إذ تصوملت اليمن 

وأولها املحافظات  .
ذلك عىل املستوى الداخيل أما عىل املستوى العربي فكان صالح 

هو الزعيم العربي االستثنائي يف تسونامي "الربيع" العربي 
الكارثي، الذي بقى حراً شامخاً مقارعاً مخططات إعادة تقسيم 

األمة العربية، مثبتاً ما حذر منه من البداية من أن مايسمى زورا بـ 
"الربيع"  ماهو يف أصله وفصله وغاياته وأهدافه إال فتنة تستهدف 

األمة العربية، فكانت خطاباته تعكس ُبْعداً قومياً يكشف مؤامرة 
دولية تستهدف األمة العربية لصالح إرسائيل،  وهو ما يجري 
يف سوريا وليبيا وما يجري من استهداف الجيش املرصي من 

تفجريات وما يجري يف الخليج من استدراج لدول الخليج . 
استثنائية الزعيم عيل عبد الله صالح بني الرؤساء العرب تتجسد 

يف أن املسارات العملية ملؤامرة "الربيع" العربي أفضت إىل نفي زين 
العابدين بن عيل من عرش الحكم يف تونس إىل مزبلة التاريخ وتم 

قتل الزعيم معمر القّذايف صاحب الحضور األكرث جدال يف ذاكرة 
الزعامة يف العالم.. واستطاع الربيع املرصي أن يودع مبارك ونجليه 

يف السجن، وأحدثت مؤامرة الربيع يف سوريا ما لم تحصيه التقارير 
والصور من الدمار الكارثي، لكن وحده عيل عبد الله صالح أثبت 

للعالم ما قاله قبل تنحيه من السلطة أن "اليمن غري".. وأن صالح 
غري الرؤساء العرب،  وأنه سيقف يف وجه املؤامرة التي تحاك ضد 

اليمن سواء وهو يف السلطة أو هو خارجها

"الربيع" العربي المشؤم.. واستثنائية صالح

روح اليمن الجمهوري التي التزال  
ترفرف في صدر كل يمني حر



 يف الوقت الذي مثل فيه مايسمى بـ" الربيع" العربي 
فرصة تاريخية سانحة أمام معاريض صالح )اللقاء 

املشرتك( يف القضاء عىل صالح عرب استدعاء ما 
شهدته اليمن من حروب يف فرتة حكمه دون أن يتذكروا 

أنهم كانوا جزء من نظامه، نظام الدولة العميقة، 
فعمدوا إىل رفع شعارات مظلومية أبناء صعدة وأن 

عىل الحوثيني جزء من الثورة السلمية لهم حقهم، يف 
أخذ القصاص من النظام، وأن اللقاء املشرتك يقف 

إىل جانبهم لالنتصار لحروب صعدة الستة من نظام 
صالح.. كما رفعوا شعارات قضية حرب الحجرية 

وإحداث املناطق الوسطى، وحرب صيف 94 وغريها 
من األحداث التي جمعت للمعارضة السياسية لنظام 

صالح زخم شعبي يأمل بمعالجة املايض رغم اقتناعهم 
يف املايض أن صالح عالج تلك الحروب وقبل بالجميع 

رشكاء يف الحياة السياسية والوظيفة العامة.. 
لكن ما حدث يف 18 مارس 2011م )جمعة الكرامة( 
نقطة التحول باتجاه رشعنة الثورة ومن ثم السطو 

عليها، حيث عمد خصوم صالح الذين يريدون السلطة 
تعميد الثورة بالدم عرب اإلسهام يف مقتل 50 شابا عاري 

الصدر، عرب الدفع بالشباب السلميني للصدام مع 
قوات األمن.. ليقول صالح حني أكتشف ما يحاك ضد 

نظامه من رشكاء األمس:"اليوم سقطت الدولة" ، وما 
هي إال ثالثة أيام وأعلن عيل محسن األحمر انضمامه 

إىل ثورة الشباب، وهنا بدأ حزب بذاته الرتتيب املنظم 
الختطاف ثورة الشباب، ولم يكتِف بذلك بل سعى إىل 
إقصاء رشكاؤه يف الربيع وعىل رأسهم الحوثيني ، حيث 

بدأ الفرز التدريجي بإقصاء رشاكاؤه يف ما يسمى 
باللقاء املشرتك )املعارضة( من اشرتاكيني ونارصيني 

وغريهم، وهنا البدأ الرصاع الحقيق بني القوى الجديدة 
ففتح خصوم صالح حروباً جديدة عىل ألوية 

ومعسكرات الحرس الجمهوري، من 
ناحية.. ومن ناحية أخرى 

أستدعى هؤالء الخصوم 
مايض الرصاع العقدي يف 

صعدة فاتحني حروبا 
عىل الحوثيني يف 

صعدة ومن ثم 
دماّج ومن ثم 

عمران..
ورغم الخلفية 
اإليديولوجية 

التي قامت 
عليها الحروب 

الستة التي 
اعتذر عنها 

النظام يف مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل ، إال أن خصوم صالح الذين 
كان يرافقون حروبهم عرب القبيلة ، طالبوا سياسيا ومن 

عىل منصات الحوار الوطني باالعتذار عن الحروب 
الستة ليس حبا يف الحوثيني بل نكاية يف صالح ، غري 
أن دهاء صالح السيايس القائم عىل املنطق الصادم، 

غرّي وجهة الرياح برؤى مقبولة لدى الداخل والخارج 
ولدى الحوثيني أنفسهم ، مؤطراً ما جرى 

بالخالف اإلداري بني الدولة وبني 
حسني بدر الدين الحوثي الذي 

رفض االنصياع للدولة 
كمواطن يمني.

 أي أن صالح لم يقد 
حربا عقائدية 
مذهبية، بل 

مواجهة بني 
الدولة ومتمرد 
عليها مسببا 

فتنة التزال 
مشتعلة اىل 

يومنا هذا، ومع 
مرور األيام 

واحتدام الرصاع 
بني الحوثيني  

واألخوان الذي يمسكون بزمام املؤسسات األمنية يف 
حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة 

ن تكّشف للجميع أن األخوان يقودون حربا أخرى 
ضد مكون الحوثيني، أثبتتها معطيات الحشد القبائيل 

بقيادة الشيخ حسني عبدالله األحمر، واتصاالت 
هاتفية جرت بني رجل واألعمال وبارون املال حميد 

األحمر، وبني الناشط السيايس املحسوب عىل الحركة 
الحوثية حسن زيد هدد فيها باستئصال الهاشميني 

من اليمن وهو ما أثار سخطاً شعبياً صب يف خدمة 
الزعيم صالح، الذي لم يتعصب خالل فرتة حكمه 

ملذهب أو جهة أو قبيلة، بل كان يرعى الجميع ويقبل 
بالجميع، كاشفاً مصداقية مربراته يف الحروب الستة 

كرجل دولة، كان يتلقى تقارير مغلوطة من القائد 
العسكري األخواني البارز عيل محسن األحمر الذي 

كان يتوىل قيادة املنطقة الغربية ويتوىل قيادة تلك 
الحروب ميدانياً

أخريا.. الرئيس عيل عبدالله صالح آخر التبباعة الحمرييني الذين حكموا اليمن السعيد، 
موحدا من مشارف املحيط الهندي وحدود سلطنة عمان ورملة السبعتني املشافهة لضفاف 

الربع الخايل رشقاً،  إىل مشارف جيزان والبحر األحمر غرباً، ومن عمق بحر العرب رشق القرن 
األفريقي عىل باب املندب وخليج عدن جنوباً إىل مشارف نجران وعسري شماالً.

 صالح الداهية والفارس والحكيم الذي حكم بلد الحضارة والنب والبخور بكل ما يحويه من 
تنافر وتعقيد وتنوع ف تكوينه القبائيل والعشائري، ولم يحكمه بالحديد والنار والكهنوت ولم 

ينحرف عن املسار الجمهوري، إذ لم يقبل التوريث كما روج عنه بل أسس حزباً سياسياً قويا 
نهجه الوسطية واالعتدال والقبول باآلخر، وسلم السلطة طواعية لحقن دماء اليمنيني.

 صالح بتوصيف كهذا كان هو فعال آخر حصون اليمن الجمهوري املتني والقوية والصامدة 
، الذي اليمكن السماح بسقوطه أو هزيمته ، ولعل ذلك الخروج  الشعبي اليمني األعظم ف 

تاريخ اليمن ف يوم 24 أغسطس الجاري 2017 ماهو إال دليل عىل إن الشعب اليمني ف غالبيته 
الكربى تقف وراء صالح ، ولن تفرط فيه ولن تسمح ألحد أن ينال منه ، فهزيمة صالح داخليا 
أو خارجيا تعني هزيمة النظام الجمهوري وثورته الخالدة 26 سبتمرب و14 أكتوبر ، وهذا ما 

لن يقبل به شعب سبأ العظيم أبدا ولن يسمح بحدوثه حتى وإن سقط صالح شهيدا دفاعا عن 
اليمن الجمهوري إال أنه اشعل بدمه زيت الثورة التي لن تنطفئ نريانها إال بالنرص املبني عىل 

أعداء اليمن الجمهوري والوحدة واالستقالل 

أخيـــرًا
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ملف العدد

مظلومية اليمن.. وبراءة صالح

روح اليمن الجمهوري التي التزال  
ترفرف في صدر كل يمني حر



الحرية لـ أحمد علي عبدالله صالح
Freedom for Ahmed Ali Abdullah Saleh
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جملةالعربي الأمريكي اليوم
THE ARAB AMERICAN TODAY

$100
يرجى ارسال شيك )موني اوردر (

بقيمة المبلغ مع  عنوان البريد 
واسم المستلم باسم مجلة 

العربي األمريكي اليوم  ..  ليتم 
ارسال المجلة اليه

 Please Send A Check (Money
 Order) With The Address And The
 Recipient,S Name In The Name Of

 The Arab American  Today Magazine
.. To Be Sent To The Magazine

The Arab American 
Today Magazine
 P.O. Box 1464 

Dearborn,
 Ml 48126 USA

SUBSCRIBTIONلال�شرتاك يف

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

�شامل ال�شحن جلميع الوليات املتحدة فقط بــ
�شنــةكاملـة 12 عدد
WHOLE YEAR 12  ISSUE

مجلة

األولى

عرب أمريكا

لال�شتـراك

يرجى ارسال قيمة االشتراك والمعلومات 
Please Mail it To   إلى العنوان التالي

نقبل التبرع
 ايضًا ..تبرعكم 

السخي
 يعين المجلة 
على االستمرار
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- ضرائب المحالت - تأسيس الشركات 
- التخطيط المالي  - مسك الدفاتر 

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

- معامالت الهجرة  - كاتب عدل
- التعبئة االلكترونية  

مردود ضريبي لـ 3 أطفال            6318 $
مردود ضريبي لطفلين                 5616 $
مردود ضريبي لطفل واحد            3400 $
مردود ضريبي لمن ليس له طفل     510 $
مردود ضريبي لكل طفل تحت سن 13  1000 $
مردود ضريبي لطلبة الجامعة      2500 $
مردود ضريبي لرعاية األطفال       1200 $

مردود ضريبي لتكلفة التدفئة 

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

خبرة ألكثر من عشرة أعوام في 
مجال المحاسبة والضرائب والهجرة 

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

• IRS & State 
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
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Muslims Around The World 
المسلمون حول العالم

البرازيل

الربازيل هي أكرب دول أمريكا الجنوبية من حيث املساحة وعدد 
السكان البالغ 145 مليون نسمة تقريًبا.

يبلغ عدد املسلمني يف الربازيل حوايل 35 ألف نسمة فقط وبالتايل 
فهم أحد أصغر األقليات يف الربازيل.

وصل اإلسالم إىل الربازيل عرب تجارة الرقيق فقد كان عدد من 
العبيد الذين تم جلبهم من القارة اإلفريقية من املسلمني.

جدير بالذكر أن املسلمني األوائل قاموا عام 1835م بأكرب ثورة 
للعبيد تشهدها القارتني األمريكيتني، فالربازيل كانت تحوي 

بمفردها %37 من إجمايل العبيد الذين تم جلبهم من إفريقيا 
بشكل عام. هذه النسبة تبلغ حوايل 3 مليون من العبيد.

املرحلة الثانية لوصول املسلمني إىل الربازيل جاءت من خالل 
العرب وتحديًدا من سوريا ولبنان وذلك يف أعقاب الحرب العاملية 

الثانية أماًل يف الوصول إىل مصدر دخل جيد. غالبية السوريني 
واللبنانيني كانوا من املسيحيني املارونيني لكن كان معهم عدد 

قليل من املسلمني.
الجيل األول من هؤالء العرب جاء حاماًل عاطفة فطرية تجاه 

اإلسالم دون علم حقيقي بالدين مما جعل الجيل األول من 
العرب املسلمني يف الربازيل ال يحمل من الدين إال اسمه.

أول مسجد تم افتتاحه يف الربازيل كان عام 1960م بمدينة 
ساوباولو التي تعترب هي الحاضن األكرب للمسلمني يف الربازيل.

باإلضافة للمناطق الصناعية يف مدينة ساوبالو فإن املسلمني 
يرتكزون أيًضا يف مدينة سانتوس الساحلية باإلضافة لتجمعات 

أقل يف والية بارانا.

غالبية املسلمني هم من السنة كما توجد هجرات حديثة مؤخرًا 
من املسلمني الشيعة باتجاه الربازيل.

يالحظ مؤخرًا وجود ظاهرة يف تحول عدد من غري العرب إىل 
اإلسالم حيث تقول الدراسات إن حوايل 10 آالف شخص تحولوا 

مؤخرًا إىل اإلسالم.
يف الثالثني عاًما األخرية شهدت الربازيل بناء، ليس فقط 

املساجد، ولكن املكتبات واملدارس اإلسالمية وقيام املسلمني 
بتمويل عدد من الصحف باملال.

من بني أبرز الشخصيات الربازيلية املسلمة يوجد العب الكرة 
فابيو كارفالو، والعب القفز الطويل جاديل غريغوري، والفنان 

وليد إسماعيل.

األرجنتين
املسلمون يف األرجنتني يمثلون أكرب األقليات املسلمة يف قارة 

أمريكا الجنوبية.
ال توجد تقديرات دقيقة ألعداد املسلمني يف األرجنتني ألن 

اإلحصاء املحيل للسكان ال يطلب الديانة، لكن الرتجيحات تشري 
إىل أن عدد املسلمني هناك يبلغ تقريًبا من 400 – 5 ألف نسمة 

يمثلون حوايل %1 من إجمايل السكان وذلك طبقًا للتقرير الدويل 
للحرية الدينية لعام 2010م، لكن معهد بيو الدويل للدراسات يف 

نفس العام أشار إىل أن عدد املسلمني يف األرجنتني يبلغ تقريًبا 
مليون نسمة مما يرفع نسبة املسلمني لحوايل %2 من إجمايل 

السكان.
تشري الدراسات إىل أن املسلمني األوائل يف األرجنتني يعودون إىل 

فرتة االستكشافات اإلسبانية وتحديًدا يف القرن الخامس عرش 
امليالدي من قبل املوريسكيني املغاربة وهم أولئك املسلمني الذين 

ظلوا يف األندلس بعد سقوطها وقاموا باستكشاف األمريكتني 
مع اإلسبان ثم أقاموا يف األرجنتني هرًبا من التفرقة العنرصية 

واالضطهاد الذي مورس ضد املسلمني يف إسبانيا.
يوجد يف األرجنتني حوايل 3,5 مليون نسمة من أصول عربية 

غالبيتهم من املسيحيني واليهود السفرديم.
من أهم املساجد يف األرجنتني هو ذلك املسجد يف مدينة بيونس 
أيريس العاصمة األرجنتينية والذي تم بناؤه عام 1989م. كذلك 

فقد قام امللك السعودي فهد باملساعدة عىل بناء مركز امللك 
فهد الثقايف اإلسالمي الذي يضم أكرب مسجد يف القارة األمريكية 

الجنوبية كلها.

فنزويال
يوجد بها حوايل 100 ألف مسلم يمثلون حوايل %0,4 من إجمايل 

السكان.
ورغم صغر حجم الجالية اإلسالمية يف فنزويال إال إن لها تأثريًا 

مميزًا يف البالد.
غالبية هؤالء املسلمني هم من الفلسطينيني واللبنانيني 

والسوريني واألتراك.
العاصمة كراكاس تحتوي تقريًبا عىل 15 ألف مسلم، وتضم أيًضا 

ثاني أكرب مسجد يف قارة أمريكا الجنوبية وهو مسجد إبراهيم 
اإلبراهيمي.

تعترب جزيرة مارغريتا هي املوطن للعدد األكرب من املسلمني يف 
فنزويال.

جدير بالذكر أن قنوات الكابل املوجودة هناك تضم حالًيا عدة 
قنوات عربية مثل الجزيرة وإم بي يس وإل بي يس، وقناتني 

سعوديتني.
النساء املسلمات املحجبات تعملن بشكل واسع يف مجال 

تسجيل النقود باملحال املختلفة.
نتيجة لذلك فإن عدًدا كبريًا من املساجد تظهر بها اآليات 

القرآنية يف األماكن املخصصة لدفع النقود.
يعمل املسلمون بشكل عام يف مجال تجارة التجزئة والبنوك 

ووكاالت السفر.
شارك عدد كبري من املسلمني يف مظاهرة من 200 شخص باتجاه 

السفارة الدانماركية عام 2006م يف أعقاب الرسوم الكرتونية 
املسيئة للنبي محمد. ويف نفس العام تظاهر العرشات أمام 

السفارة اإلرسائيلية تنديًدا بحربها عىل لبنان.

شيلي
يبلغ عدد املسلمني يف شييل حوايل 4000 نسمة فقط يمثلون أقل 

من %0,1 من إجمايل السكان.
توجدعدد من املنظمات اإلسالمي مثل املجتمع اإلسالمي يف 
شييل كما يوجد مسجد السالم بالعاصة سانتياغو ومسجد 

بالل بمدينة إنكويكي ومركز محمد السادس اإلسالمي يف 
كوكيمبو وغريها.

يعود تاريخ املسلمني هناك إىل حقبة املستعمر اإلسباني وفرتة 
الدولة العثمانية التي هاجر بعض سكانها إىل شييل.

عانى املسلمون هناك من عمالت اضطهاد صغرية يف أعقاب 
هجمات الحادي عرش من سبتمرب.

بوليفيا
يوجد بها عدد قليل جًدا من املسلمني يبلغ حوايل 2000 شخص 

يمثلون أقل من %0,1 من إجمايل السكان.
توجد مراكز إسالمية يف ثالثة مدن بوليفية والتي تأسس أوالها 

عام 1986م بواسطة اإلمام الفلسطيني محمد عامر أبو رشر.
عام 1994م تم بناء أول مسجد للمسلمني يف بوليفيا.

عرفت بوليفيا اإلسالم خالل القرن الخامس الهجري عندما 
هاجر إليها عدد من األفارقة. بدأ اإلسالم يتوسع هناك نتيجة 

إعجاب السكان األصليني بهم وبأخالقهم.
لكن مع وصول املستعمر اإلسباني إليها قام بعمليات لتقليص 

الوجود اإلسالمي هناك فعاش املسلمون يف حالة من االضطهاد 
حتى عام 1825م.

يف الربع الثاني من القرن العرشين بدأت املرحلة الثانية من 
هجرة املسلمني لبوليفيا.

نتيجة الجهل بالكثري من املفاهيم اإلسالمية لقرون طويلة، 
ظلت أعداد املسلمني هناك قليلة، كما انترشت بعض املفاهيم 

الخاطئة مثل الجنة تحت أقدام األمهات، فظهرت األمومة 
الدينية وأصبحت األم هي القائمة بأمور الوعظ، لكن هذه األمور 
انحرست تدريجًيا مع وصول هجرات متتالية من البالد العربية.

يتمركز غالبية املسلمني يف العاصمة الباز ومدن سانتا كروز 

وكوتشاباميا.
عاش املسلمون هناك يف ظل اضطهاد ديني من بقايا محاكم 

التفتيش اإلسالمية لكن األمور أخذت يف التحسن تدريجًيا.
يوجد يف بوليا مسجد “العمرين” التابع للمركز اإلسالمي كما 

يوجد مصىل للشيعة بالعاصمة أيًضا.
يعاني املسلمون هناك من قلة الدعاة ونقص املساجد وعدم 

توفر مساجد إسالمية ومقابر خاصة بهم.
يتخوف املسلمون من انحسار نسبة الكاثوليك األغلبية وتصاعد 

نسب الربوتستانت اإلنجيليني األقوياء اقتصادًيا وإعالمًيا.

كولومبيا

يوجد يف كولومبيا حوايل 14 ألف مسلم.
يوجد عدد من املراكز اإلسالمية هناك يف مدن سان أندريس 

وبوغوتا وغواجريا وناريناو وسانتا مارتا.
يوجد عدد من تابعي الطائفة األحمدية يف شييل.

توجد مدارس ابتدائية وثانوية إسالمية يف مدينتي بوغوتا 
ومايكاو.

املسجد املوجود بمدينة مايكاو هو ثالث أكرب مساجد أمريكا 
الجنوبية.

وجود املسلمني يف كولومبيا يعود إىل رحالت مسلمي قرطبة 
للمنطقة طبقًا ملا ذكره املسعودي يف كتابه مروج الذهب.

يعاني املسلمون هناك من مشاكل انتشار تجارة املخدرات والتي 
تعترب مشكلة قومية كبرية للحكومة الكولومبية بشكل عام.

هناك إقبال من املسلمني عىل الزواج من غري املسلمات مما يهدد 
بتقلص أعداد املسلمني يف كولومبيا.

اإلكوادور
يصل عدد املسلمني يف اإلكوادور لحوايل 2000 شخص فقط.

وجودهم يعود لهجرات العرب يف فرتة ما بعد الحربني العامليتني.
يرتكز هؤالء يف مدينتي كيتو وغواياكيل وبكميات أقل يف مانابي 

ولوس ريوس.
تأسس املركز اإلسالمي اإلكوادوري من قبل الحكومة عام 

1994م.. غالبية املسلمني هناك من السنة.

باراغواي
يعود تاريخ املسلمني بها لفرتة ما بعد سقوط األندلس.

يف القرن التاسع عرش بدأت هجرات مكثفة من العرب واملسلمني 
ذوي األصول الفلسطينية والسورية واللبنانية إىل باراغواي.
لم يهتم املهاجرون الجدد بإقامة املساجد واملراكز اإلسالمية 

لظنهم أنهم لن يستمروا ببارغواي.
يقدر عدد املسلمني يف باراغواي بحوايل 20 ألف مسلم.

يقيم غالبية املسلمني يف املدن الرئيسية وخصوصًا العاصمة 
أسونسيون.

اعتنق اإلسالم مؤخرًا حوايل 500 من الشعب الباراغوياني وسط 
تحسن ملحوظ ألحوال املسلمني هناك.

األورغواي
تحوي األقلية املسلمة األصغر يف أمريكا الجنوبية.

يرتاوح عدد املسلمني بني 300 – 400 نسمة.
يعيش غالبية هؤالء يف مدينة تشوي قرب الحدود الربازيلية.

ماذا نعرف عن المسلمين 
في دول أمريكا الجنوبية العشرة

كتابة وتحرير : عالء الدين السيد

قارة أمريكا الجنوبية هي إحدى القارات التي ال تثري اهتمام املتابع العربي بشكل كبري إال ف 
بعض األمور الخاصة بالشأن الريايض وخصوًصا كرة القدم.

ما ال يعلمه الكثريون عن هذه القارة هو أن جميع دولها تقريًبا تحتوي عىل أقليات مسلمة.
دعونا نتعرف عىل أحوال هؤالء املسلمني.

رسم توضيحي  مسجد ف الربازيل
رسم توضيحي مسجد ف شييل

رسم توضيحي مسجد ف كولومبيا

رسم توضيحي 2مسجد ف األرجنتني

رسم توضيحي مسجد ف فنزويال
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Muslims Around The World 
المسلمون حول العالم

Fourteen hundred years ago, God sent 
Angel Gabriel to reveal the religion of 
Islam to Muhammad (peace be upon 
him). God transformed him from an 
ordinary man to the last of the Prophets. 
He was given the responsibility of guiding 
humanity to righteousness and the 
worship of One God alone.
Muhammad (pbuh) advised his fellow 
Arabs in Mecca to cease their worship of 
idols and to affirm the Oneness of God. He 
warned them of an afterlife where they 
will be held accountable for the evils they 
committed such as paganism, promiscuity, 
and petty tribalism. He also gave glad 
tidings of paradise to those who obey 
God and His Prophet and lead socially 
conscientious lives.
Prophet Muhammad (pbuh) and his small 

group of followers endured persecution, 
boycott, exile, and warfare before they 
finally achieved acceptance and success. 
Eight years after Muhammad and his 
followers had fled Mecca, they returned 
to their hometown 10,000 strong in a 
peaceful and spiritual revolution.
His powerful message and extraordinary 
persona had overcome the most ardent 
enemies of Islam. Impressed by the 
relevance, resonance, and rationality 
of the message he proclaimed and 
attracted by his humility, honesty, and 
humanitarianism, the Arabs embraced 
Islam in hordes upon hordes. By the time 
Muhammad (pbuh) died, twenty-three 
years since he first began spreading God’s 
message, the entire Arabian Peninsula had 
pledged their allegiance to him.
Islam had transformed an ignorant 
society into one of the most enlightened 
civilizations in history. Their faith provided 
the Muslims with complete guidance 
and a foundational springboard as 
they proceeded to attain unparalleled 
achievements in human rights, 
enfranchisement of women, military 
expeditions, scholarship, inventions, 
institutions, law and arts, among others.
From its very inception, Islam heralded 
an era distinguished by its commitment 
to freedom of religion. Hence, Muslim 

empires, from the Umayyads to the 
Abbasids to the Ottomans, were renowned 
for tolerance of and peaceful coexistence 
with people of different faiths. Palestine, 
the strip of land dear to Jews, Christians, 
and Muslims, serves as the hallmark of this 
Islamic trait: when Muslims conquered 
Palestine in 637 A.D., they invited the Jews 
to settle in the holy land after 500 years of 
exile; when Muslims retook Palestine from 
the Crusaders in 1187 A.D., they ensured 
the safe passage of departing Christians 
in sharp contrast to the bloodbath the 
Crusaders had subjected Muslims to in 
1099.
Furthermore, Islam took root gradually 
in the conquered people despite the 
swiftness with which Muslims expanded 
their rule, reinforcing the freedom with 
which people practiced their religion in 
Muslim lands. In fact, in many areas of 
the world, Islam spread through trade, 
interaction, and intermarriages. Lastly, 
Islam impacted lives and landscapes 
wherever it went, resulting in a legacy 
which has shaped the world as we 
know it today. (See Ten Largest Muslim 
Populations)
In his 1993 address on “Islam and the 
West” at the Sheldonian Theatre, Oxford, 
Prince Charles acknowledged this legacy 
and lamented its historical neglect in the 
following words:
If there is much misunderstanding in the 
West about the nature of Islam, there is 
also much ignorance about the debt our 
own culture and civilization owe to the 
Islamic world. It is a failure, which stems, 
I think, from the straight-jacket of history, 
which we have inherited. The medieval 
Islamic world, from central Asia to the 
shores of the Atlantic, was a world where 
scholars and men of learning flourished. 
But because we have tended to see Islam 
as the enemy of the West, as an alien 
culture, society, and system of belief, we 
have tended to ignore or erase its great 
relevance to our own history.
In the spirit and hope of lifting the veil of 
a 1000 years of contributions and their 
impact on our modern world, this section 
highlights the historical heritage of Islam 
as it spread to Asia, Europe, and Africa.
Furthermore, over the last few centuries, 
Muslim minorities have emerged in every 
area of the world, from the Americas to 
Australia. Approximately seven million 
Muslims live in the United States, 
representing the most diverse Muslim 
community in the world. This Muslim 
presence is also explored in this section in 
order to show the continuing involvement 
of Muslims across the globe.

When the Americas were discovered by the Spaniards in 
the fifteenth century, they brought slaves from the north 
and west of Africa who introduced Islam in Latin America, 
staying in countries like Brazil, Venezuela, Colombia and 
some Caribbean islands. In many cases, these Muslim 
slaves were forced to leave their religious beliefs or be 
executed instead. Thus, with the passing of time, Islam 
started fading away in Latin American countries.
At the end of the sixteenth century, after the liberation 
of slaves and the return of many of them to these lands, 
together with immigration from India and Pakistan, 
new concentrations of Muslims appeared. According 
to some documents, between the years 1850 and 1860 
massive immigration of Arab Muslims to American lands 
took place. The majority came from Syria and Lebanon, 
and stayed in countries like Argentina, Brazil, Venezuela 
and Colombia. Some of these also stayed in Paraguay, 
together with immigrants from Palestine, Bangladesh and 
Pakistan. This immigration was very intense, and started 
decreasing in the 1950’s in these countries and in the 
1970’s in Colombia, with future currents taking residence 
in Brazil and Venezuela.
These communities, just like in the U.S.A., integrated 
themselves to national activities, standing out for 
their hard work, respect and love for the country that 
sheltered them. Many of them grouped to create Islamic 
societies, centers, mosques, etc. in order to worship 
freely. Nowadays, in all Latin American countries, there 
are Muslim concentrations, immigrants and natives, 
who adopted Islam as their new faith. According 
to statistics, the number of Muslims in Latin 
America is over four million, with 700,000 
in Argentina and more than 1.5 million 
in Brazil. Immigrants represent 50% of 
Muslims in the Islamic communities 
in Latin America, the rest being 
new Muslims of different 
nationalities, such as Mexicans, 
Spanish, Italians, Colombians, 
Argentinians, etc.
Just as in any other country 
where Muslims are a minority, 
Latin American Muslims also face 
some difficulties. These include 
lack of knowledge of the Islamic 
culture and religion, lack of formal 
teaching of the Arab language, lack of 
economic resources, and lack of Islamic 
material in Spanish. Many Muslims have 
assimilated so much into the cultures of their 
countries that they are not aware of basic Muslim rites 
like marriage, funeral, burial, etc. However, many groups 
maintained their identity and did everything possible to 
return to their religious origins. These groups worked 
hard in order to change that situation.
Today, many members of the Latin Muslim community 
participate in Islamic congresses around the world, young 
Latin Muslims study at universities in Arab countries, and 
many others maintain their Islamic religion and traditions 
and wish to increase their knowledge of it. The number 
of people embracing Islam is also growing day by day. 
In view of this situation, Muslim representatives of 19 
countries in Latin America and the Caribbean gathered 

in the year 1997 in Buenos Aires, and achieved the 
formation of the “Islamic Association for Latin America.”
As a result, many tasks have been accomplished, such 
as the Spanish publication of many Islamic books 
and websites, mass distribution of Spanish material 
on Islam, recognition by government authorities (for 
example, in Argentina) of holy days for the Islamic 
community, including the Islamic new year, and 
Muslim representation by members of our community 
in their individual countries as governors, senators, 
representatives and other positions of importance.
At the same time, there is much that still needs to be 
attained. Muslims must cooperate in the building of 
mosques in the places where Islamic communities lack 
them; they must cooperate in the creation of a fund for 

humanitarian help to the old, the poor and the sick; 
they must unify the attitude of all Muslims 

in subjects like marriage, funerals, 
burials, etc., and must encourage 

the mosques to hold various 
activities, so that they can 

perform their true roles and 
not only that of a place to 
pray and commemorate 
events.
Finally, Muslims in Latin 
America must continue 
to reach out to their 
neighbors to show them 

the beauty of Islam and 
remain committed to being 

productive citizens in their 
respective countries.

Adapted from a speech delivered 
by Muhammad Yusuf Hallar at a 

recent Islamic Organization for Latin 
America conference.

*Muhammad Yusuf Hallar is the Secretary General of 
the Islamic Organization for Latin America, Director of 
the Office of Islamic Culture- Argentina, member of 
the Constituent Islamic Council of the Muslim World 
League (Makkah), and a member of Expert Committee 
on Minority Rights- Islamic Conference (OIC). In 2009, 
he was named one of 500 Most Influential Muslims of 
the World by a report published by The Prince Alwaleed 
Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding at 
Georgetown University.
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 ديربورن - العربي االمريكي اليوم - تحت شعار) لنقف معا ً ألجل 
اليمن ( ، إحتضنت قاعة ) لنكولن مانر ( يف مدينة ) لنكولن بارك ( 
حفل العشاء الخريي الذي نظمته مؤسسة االيادي النقية بالتعاون 

مع رشكائها من الجمعيات واملؤسسات واملراكز الدينية ووسط 
حضور كبري من أبناء الجالية اليمنية وعدد من ممثيل منظمات 

املجتمع املدني ، ووجهاء الجالية ومرشدي املراكز االسالمية ، اىل 
جانب ممثيل وسائل االعالم ، أفتتح الحفل الذي تناوب عىل تقديم 

فقراته إبنا الجالية عادل معزب ، ونجوى عيل ، حيث تحدثا عن 
بشكل موجز عن املعاناة التي يعيشها الشعب اليمني يف ظل االزمة 

االنسانية الكبرية ، بعدها قام ُمعزب بتقديم الشاب أحمد مجيل 
الذي تىل عىل مسامع الحارضين تالوة عطرة من القرآن الكريم من 

 سورة البقرة .
 بعدها قام عريف الحفل برتجمة االيات البينات التي كانت من 

سورة البقرة التي قرأها مجيل والتي تتمحور حول اإلنفاق والعطاء 
واالجر الذي يرتتب عليه للشخص الذي تجود يداه يف فعل الخري 

ومساعدة املستحقني من الناس ، بعدها تحدث االستاذ محسن 
الحبييش نائب رئيس مؤسسة االيادي النقية حيث أعرب عن 

تقديره لجميع املساهمني بجهود إغاثة الشعب اليمني من منظمات 
اىل أشخاص ومراكز وجميع الرشكاء الذين إصطفوا اىل جانب 

مؤسسة االيادي النقية لنجدة الشعب اليمني الذي يعيش أوضاعا 
ً كارثية ً بسبب الحرب حاثا ً الحضور وجميع الجهات الخرية عىل 
عدم الرتدد يف مد يد املساعدة لتأمني الحاجات االنسانية العاجلة 

كالغذاء والدواء ، من جهته تحدث د. محمود الحديدي االستاذ 
يف جامعة الزيتونة عن اليمن وما يعيشه من أزمة إنسانية حادة 

يف ظل التداعيات التي أفرزتها الحرب الدائرة يف اليمن مركزا ً عىل 
الجانب االنساني املتدهور وأوضح أن ما تنقله وسائل التلفزة ليس 

سوى مشاهد محدودة من حجم الكارثة االنسانية التي ترضب 
معظم أجزاء اليمن ، وذكر يف مستهل حديثه بتاريخ اليمن الذي 

كان يسمى فيما سبق باليمن السعيد بالنظر ملا يتمتع به من خري 
وفري وتمنى أن يعود هذا اللقب بعد زوال الغمة التي تخيم عىل 

سماء اليمن داعيا ً الجميع اىل التكاتف وتغليب لغة الحوار والسالم 
عىل لغة االحرتاب والتناحر وقد تضمنت كلمته الكثري من االرقام 

واالحصائيات التي تعكس حجم الكارثة التي أصابت قطاعات 
واسعة من الشعب اليمني وخاصة االطفال الذين كانوا الضحية 

االوىل يف اليمن بسبب الرصاع املسلح ، يذكر أن د. الحديدي ألقى 
كلمته باللغة االنجليزية ، ويف ختام حديثه شكر د. الحديدي 
الجهات املنظمة للفعالية الخريية مشددا ً عىل أهمية حماية 
الحياة البرشية عرب العمل الخريي إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من 

حيوات الناس .
ويف سياق متصل ألقى االستاذ محمد الحجاجي املؤسس والرئيس 

التنفيذي ملؤسسة ) األيادي النقية ( كلمة تناول خاللها الدور 
الذي تضطلع به مؤسسته اىل جانب رشكائها الداعمني لعملها 

الخريي الذي يذهب لصالح الشعب اليمني من الشمال اىل الجنوب 
دون التمييز بني منطقة وأخرى ودون التمييز بني مكون وآخر من 
مكونات الشعب اليمني الذي يعيش بأكمله كارثة إنسانية كبرية 

تستدعي التدخل االنساني من مختلف الجهات التي تُعنى 

بالعمل الخريي واالنساني ، وأكد الحجاجي عىل أن املؤسسة 
رأت النور عىل خلفية إندالع االزمة اليمنية وإستطاعت أن تجد 

لها رشكاء َ يؤمنون بقيمة العمل االنساني ويحبون وطنهم اليمن 
وشعبه مستعرضا ً عرب رشيط الفيديو أبرز ما قدمته االيادي النقية 
للشعب اليمني من مساعدات متنوعة عرب منظمات املجتمع املدني 

التي تساعد عمل املؤسسة يف اليمن وعرب مكاتب املؤسسة هناك 
وركز عىل أن املؤسسة تعمل وفق معايري العمل االنساني الذي تقره 

إتفاقيات جنيف ، ومواثيق االمم املتحدة ذات الصلة ، مبينا ً أن 
أن دعم مهما ً كان حجمه سيصب يف صالح املستحقني من أبناء 

الشعب اليمني املنكوب.

 وأثنى الحجاجي عىل دعم رشكاء مؤسسة االيادي النقية الذين 
ساهموا يف إنجاح مسرية العمل الخريي عرب دعمهم املستمر ، 

وتضمن حديث الحجاجي عددا ً من االرقام والبيانات التي توضح 
حجم الكارثة االنسانية يف اليمن وذكر بأن مؤسسته قدمت طلبا 

ً اىل املؤسسة االمريكية لإلغاثة للحصول عىل مبلغ 20 مليون 
دوالر وقال أن الرد سيصلهم يف نهاية شهر كانون الثاني يناير 

املقبل ، كما أوضح بأن االيادي تعتمد أعىل درجات الشفافية يف 
التعامالت املالية وأنها إستعانت بخربات مالية للتدقيق تعامالت 

املؤسسة التي أثبتت أنها تعتمد مبدأ الشفافية واالستقاللية 
بعيدا ً عن أي جهة سياسية وأن جل إهتمامها يكمن يف التخفيف 

عن معاناة الشعب اليمني ، داعيا ً الحضور اىل املساهمة يف دعم 
الشعب اليمني املنكوب وتجسيد القيم االنسانية التي تؤكد عليها 

جميع االديان ومنها ديننا االسالمي الحنيف ، كما تضمنت كلمة 
الحجاجي معلومات ٍ عن التطور البياني ملسرية عملها من حيث 

التربعات التي حصلت عليها منذ إنشائها حتى العام 2017 وذكر 
بأن هدف املؤسسة هو التنمية والتطوير ولكن بما أن اليمن يعيش 

أزمة إنسانية خانقة فاألولويات باتت ترتكز عىل تأمني الحاجات 
االنسانية االساسية ، وأكد عىل رضورة تبني مبدأ التنمية واإلعمار 

بعد إنتهاء االزمة وتحقيق االستقرار ، ولم ينس َ الحجاجي يد 
الخري التي ُمدت من غري اليمنيني للمساهمة يف إغاثة الشعب 

اليمني الذي لم يطلب يوما ً إغاثة بل أن سلته الغذائية متوفرة 
دوما ً ، النه بلد خري تتوفر فيه الزراعة الناجحة والرثوة السمكية 

واملوانئ ، بل أن ظروف الحرب هي التي أنتجت هذا املشهد الكارثي 
الذي يقع ضحيته أبناء الشعب اليمني حيث ذكر الحجاجي بأن 

ثمة مساعدات طبية أتت من بعض االخوة العرب املبادرين وبعض 
الجهات االجنية االخرى مشجعا ً الجميع عىل االستمرار عىل دعم 

الشعب اليمني حتى إعادة اليمن اىل بر االمان االمني والغذائي 
والدوائي .

ضمن حملة شركاء من أجل اليمن

مؤسسة االيادي النقية للتنمية واإلغاثة تواصل مسيرتها االغاثية

معايل وزير الخدمة اليمني يلقي كلمته ف الحفلاالستاذ محمد الحجاجي يلقي كلمة بيور هاند

 معايل وزير الخدمة املدنية اليمني  رئيس الهيئة العليا عبد الرقيب فتح  واالستاذ محمد الحجاجي يوقعان اتفاق الرشاكة والتعاون الزميل  رئيس  التحرير  يسلم واىل جواره معايل وزير الخدمة اليمني عبد الرقيب فتح واالستاذ الحجاجي اثناء تسلم جائزة شخصية العام   
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عرب أمريكا

كما شهد حفل العشاء الخريي املوسوم ) لنقف َ جميعا ً ألجل 
اليمن ( حضور ضيف قادم من اليمن وهو الوزير عبد الرقيب 

فتح رئيس الهيئة الوطنية لإلغاثة الذي حرض الحفل املذكور بعد 
مشاركته يف حفل مماثل يف والية كاليفورنيا ، حيث رحب يف مستهل 
كلمته بالحضور وبجميع الجهات املشاركة يف تنظيم حفل العشاء 

الخريي ألجل اليمن مثنيا ً عىل جميع الجهود االنسانية التي تُبذل 
من مختلف الجهات الرسمية وغري الرسمية إلغاثة الشعب اليمني 

، متحدثا ً عن الهيئة التي يرأسها حيث تحدث عن الدور الذي 
تلعبه الهيئة والذي يتمثل يف تشخيص املشكلة ودراسة املتطلبات 

لحلها والعمل عىل السعي لتأمني تلك املتطلبات من الداعمني وأكد 
عىل أن الهيئة تعمل بتجرد وبنفس وطني وإنساني ووفق الدولية 
التي وثقتها االمم املتحدة والدوائر الرسمية التابعة لها مركزا ً عىل 
أن الهيئة جهة تنفيذية تتصدى لتلك املشكالت االنسانية وأنها ال 

تمتلك رصيدا ً مرصفيا ً يف أي من البنوك ، معربا ً عن ثقته يف تفعيل 
أي جهد إنساني نبيل للتخفيف عن معاناة الشعب اليمني .

 كما أفرد الوزير فتح عددا ً من البيانات الرسمية واالحصائيات 
التي ترد من وكاالت االمم املتحدة العاملة يف اليمن فضال ً عن 

املنظمات اليمنية املعنية بأن قرابة 22 مليون يمني هم بحاجة اىل 
مساعدات عاجلة وأن 2 مليون تلميذ يمني أصبحوا خارج املدارس 
بعد ان استهدفت الحرب املدارس عرب القصف اىل جانب إستخدام 
عدد من املدارس كمراكز إيواء للنازحني  اىل جانب أن 1400 مدرسة 

ال تؤدي دورها املطلوب بسبب تداعيات الحرب والنقص الحاد 
يف متطلبات العمل الرتبوي ، كما أن 70 مؤسسة صحية أصبحت 

خارج الخدمة ، كما أوضح بأن قرابة املليون ونصف اىل املليونني 
بحاجة املياه الصالحة للرشب االمر الذي يستدعي حفر املزيد من 

اآلبار للحصور عىل املياه الصالحة للرشب ، وذكر الوزير فتح بأن 
هذه املرحلة العصيبة يجب التصدي لها عرب تفعيل الجهود املحلية 

والعربية والدولية والعمل عىل حلها وصوال ً اىل مرحلة الوصول 
اىل التنمية املستدامة واإلنعاش االقتصادي عرب دعم املرشوعات 

االقتصادية الصغرية التي من شأنها تأمني الدخل املايل لالرس التي 
بات يعاني يف معظمها من عدم وجود فرص عمل بسبب الحرب 

الدائرة منذ سنوات مذكرا ً بأن الشعب اليمني ترفض العائالت يف 
املكوث يف مخيمات النزوح كما يحصل يف بعض البلدان التي تعيش 

ذات االزمة ، حيث تلجأ هذه العائالت اىل أقاربها يف مناطق أخرى 
االمر الذي يفاقم االزمة.

 حيث الجميع يعاني من االزمات الغذائية والصحية والنقص الحاد 

يف املوارد ، ويف ختام حديثه أعرب الوزير عن سعادته للقائه أبناء 
الجالية كما أشاد أيضا ً بالجالية اليمنية يف كاليفورنيا التي تساهم 

يف جهود إغاثة الشعب اليمني . ويف ختام كلمته تم التوقيع عىل 
إتفاقية بني الهيئة الوطنية لإلغاثة يف اليمن ومؤسسة ) االيادي 

النقية ( التي ستكون بموجب االتفاقية املمثل الرسمي للهيئة 
يف الواليات املتحدة االمريكية ، ويف ذات السياق قام الزميل رئيس 

مجلة العربي االمريكي اليوم االستاذ عبد النارص مجيل بتقديم درع 
تكريمي لالستاذ محمد الحجاجي رئيس مؤسسة االيادي النقية 

الذي فاز بلقب شخصية العام 2018 وفقا ً لالستفتاء الذي أطلقته 
املجلة املذكورة حيث صوت له الجمهور الذين عربوا عن تثمينهم 
لدوره يف مسرية العمل اإلغاثي للشعب اليمني ، كما قدم  الزميل 
رئيس التحرير درعا ًللوزير عبد الرقيب فتح تقديرا ً لدور الهيئة 

يف جهود االغاثة الوطنية مثنيا ً عىل دور رشكاء االيادي النقية من 
مؤسسات ورجال اعمال ومراكز دينية ومنظمات مجتمع مدني 

داعيا ً الجميع اىل املساهمة الفعالة يف مسرية العمل الخريي من 

أجل الشعب اليمني .

جمع التبرعات
 ويف ختام برنامج الحفل جاءت فقرة التربعات التي قدمها الشيخ 
القادم من شيكاغو كفاح مصطفى الذي رحب بالحضور ، مشيدا 

ً بدور مؤسسة االيادي النقية لإلغاثة والتنمية ورشكائها مباركا ً 

عملهم االنساني الخريي الذي يساهمون من خالله ببسلمة جراح 
أبناء الشعب اليمني محفزا ً الحضور عىل التربع بوصفه عمال ً 

إنسانيا ً رفيعا ً وعبادة من العبادات التي يحثنا عليها الخالق عز 
وجل عرب كتابه الكريم القرآن مبينا ً حجم االجر الكبري الذي يناله 

كل متربع ألجل إنقاذ نفس إنسانية من براثن القتل والجوع واملرض 
والفقر ، فضال ً عن أن من يجود بالخري فإن الله تعاىل سيضاعف 

له ، وقد فتح الشيخ كفاح مصطفى باب التربع بملبغ 15 عرش ألف 
دوالر ، ثم تدرج يف املبلغ بشكل تنازيل وقد وصل حجم التربعات اىل 

حوايل أكرث من 215 ألف دوالر سيذهب اىل صالح الشعب اليمني 

املترضر جراء الحرب العبثية التي تدور رحاها منذ سنوات والتي 
يدفع الشعب اليمني فاتورتها الباهظة عرب أطفاله ورجاله ونسائه 

وبيئته وأمنه وتميز أسلوب الشيخ كفاح مصطفى يف جذب املتربعني 
مركزا ً يف طريقة إقناعه عىل القرآن والسنة وبعض االقوال املأثورة 
. بعد االنتهاء من فقرة التربعات ذكر االستاذ سعيد حيدرة  ممثل 

مؤسسة حيدرة التي تعد أحد الرشكاء الفاعلني يف الحفل اىل 
جانب رشاكتها مع مؤسسة االيادي النقية بأنه ال يستطيع تناول 

العشاء تضامنا ً مع الجوعى من ابناء شعبه وتجدر االشارة اىل أنه 
كان متأثرا ً حتى أن دموعه قد غالبته أثناء الحديث كما ذكر بأن 

مؤسسة حيدرة لالغاثة والتنمية قامت بفتح مخابر تعمل ملدة 24 
ساعة وتقدم الخرب مجانا ً للمنكوبني وهي بصدد فتح مخابر اخرى 

يف مناطق أخرى من اليمن ودعا الجمهور اىل املساهمة يف التربع 
بمادة الطحني كي تستمر املخابر بعملها .

ويف معرض أجابتهم عن االسئلة التي توجهت بها العربي االمريكي 
اليوم للمساهمني يف العمل الخريي حول طبيعة أنشطتهم الخريية 

وآلية عملهم حيث قال االستاذ صالح املثيل عضو هيئة االمناء :
بأن مسرية الحملة ) رشكاء من أجل اليمن ( ستستمر بعملها 

لتقديم يد العون اىل املنكوبني من أبناء الشعب وتحاول الحملة 
تأمني الحاجات االساسية التي يحتاجها كل إنسان وأكد عىل 

رضورة حشد الجهود وتركيزها يف مسار العمل الخري واالنساني اىل 
صالح الشعب اليمني الذي يعيش أزمة غري مسبوقة

أما رئيس مؤسسة االيادي النقية ومؤسسها االستاذ محمد 
الحجاجي فقد أكد أن مؤسسته تعمل بمعزل عن أي تأثري سيايس 

وأنها تقدم الدعم ملختلف رشائح الشعب اليمني عىل إختالف 
توجهاته الحزبية وعىل إختالف مناطقه من الشمال اىل الجنوب 

وتبقى الغاية االساسية هي ايصال املساعدات االنسانية اىل 
املحتاجني يف الوقت الحارض ، بوعد إنجالء الغمة ستبدأ املؤسسة 

بتبني برنامج تنموي آخر لغرض االعمار وإعادة تأهيل البنى 
املختلفة .

أما االستاذ أمني محمد الرشيف رئيس نادي رجال االعمال اليمنيني 
االمريكيني فقد أكد عىل أهمية إستمرار الجهود اإلنسانية إلغاثة 
الشعب اليمني متحدثا ً بمرارة عن الوضع الكارثي الذي يعيشه 

أبناء الشعب اليمني وأوضح أن نادي رجال االعمال يف تنسيق دائم 
مع الفعاليات التجارية والجهات ذات العالقة لـتأمني املساعدات 

التي يحتاجها الشعب اليمني .

 الزميل  رئيس  التحرير عبدالنارص مجيل يسلم االستاذ محمد الحجاجي االمني العام ملنظمة األيادي النقية جائزة شخصية العام 2018 االنسانيةكلمة الزميل عبدالنارص مجيل رئيس  التحرير

الزميل عبدالنارص مجيل رئيس التحرير مع الدكتور عبدالله رشيف رئيس نادي األطباء والصيادلة اليمنيني األمريكيني ، أ. مسعد الظليمي 
نائب رئيس نادي رجال االعمال اليمنيني االمريكي واىل جوارى رئيس النادي امني رشيف

رشاكاء من أجل اليمن
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    Environment بيئة

ُيعترب التلوُّث ظاهرًة عامليًة آخذًة يف التزايد، رغم التدابري التي 
تتخذها الدول محلًيا وعاملًيا يف مختلف املعاهدات واالتفاقيات 
البيئية. ويف مقاٍل نرشته مجلة »اإليكونومست«، اختارت املجلة 
تسليط الضوء عىل الهند، باعتبارها واحدًة من أكرث دول العالم 

تلوُّثًا. وترسد السطور التالية قصة واحدٍة من أكرب الكوارث 
الصناعية يف التاريخ وتأثريها عىل السكان. وتُسلِّط الضوء عىل 

ُمسبِّبات التلوُّث الرئيسية يف الهند وتقاعس الحكومة عن التصدي 
لها.

يبدأ املقال بالتنويه إىل أن أي شخٍص ُيقيم داخل املُستعمرة 
النوابية عىل أطراف مدينة بوبال الهند يعرف ضحيًة ما للتلوث. 

من هؤالء الضحايا أنيسة، التي تبلُغ من العمر 20 عاًما، ولها وجه 
نجمٍة بوليودية، لكَنّ أطرافها ضامرٌة لدرجٍة تمنعها من امليش. 

وهناك راج، البالغ من العمر 13 عاًما، بجسده املتقلِّص والعاجز 
يحمله والده عىل أكتافه كدميٍة ضخمة. أما املُراهق اآلخر شيامالل، 
فيجلس وحيًدا عىل عتبة الباب، إذ ُيعاني شلاًل جزئًيا أخف حدة، 

وُيمكنه التكلُّم دون أن يسيل لعابه عىل األقل. وعىل بعد خطواٍت 
يف الجانب اآلخر من خطوط السكك الحديدية، يتضح أَنّ الرضيعة 

املحمولة عىل أكتاف والدتها ما هي إالَّ طفلة صلعاء جزئًيا تبلُغ 
من العمر ثالث سنوات، وتُعاني حالًة شديدًة من التقزُّم، لدرجٍة ال 

تستطيع معها رفع رأسها إىل األعىل.
هذه الحاالت السابق ذكرها تأتي ضمن 961 حالًة تبنَّاها صندوق 

»شنجاري تراست«، الصندوق الخريي املحيل الذي يتبنى 
حاالت األطفال من ضحايا أسوأ حادثٍة صناعيٍة يف التاريخ. 

هؤالء لم يكونوا عىل قيد الحياة حني ترسَّب حوايل 40 طنًا من 
غاز إيزوسيانات امليثيل إىل خارج مصنع مبيدات رشكة »يونيون 

كاربايد«، ليقتل ما بني 4 آالف إىل 16 ألف شخص. حدث ذلك عام 
1984. وليست الغازات أو تأثريها عىل ذويهم هي سبب إعاقاتهم، 
بل املياه املُستخرجة من اآلبار املحلية التي ترشَّبت املواد السامة 

التي بدأ املصنع يف التخلُّص منها عام 1969. وبعد أن ُهِجَر املصنع 
فجأة، ظل ُيرسِّب سمومه إىل باطن األرض يف انتظار تنظيفه منذ 
ذلك الحني. وبحلول عام 2014، بموجب أوامر املحكمة، حصلت 

املستعمرة النوابية عىل مياه األنابيب. لكَنّ اإلمدادات تنقطع 

معظم الوقت، لذا يعتمد الكثريون حتى اآلن عىل املضخات اليدوية 
القديمة.

ووصفت »اإليكونومست« حالة الالمباالة عىل املستوى الرسمي 
تجاه قرابة 100 ألف يعيشون يف هذا الجزء األكرث فقرًا من بوبال 
بأنَّها برهاٌن عىل فشل الهند يف مواجهة التلوُّث عىل نطاٍق أوسع. 
إذ يقع مقر الحكومة الوطنية يف العاصمة دلهي، حيُث يستنشق 

السكان ما ُيعادل نصف علبة سجائٍر يف اليوم العادي، وقرابة 
العلبتني يف أسوأ األيام. أما املمرات املائية وبحريات الضواحي يف 

بنجالور، مركز التكنولوجيا املتقدمة يف الهند، فرتغي سموًما أو 
تزبد انفجاراٍت حارقة: يف يناير )كانون الثاني(، قىض خمسة آالف 

جندي قرابة السبع ساعات يف إطفاء بحرية بيالندور، البحرية 
التي تستقبل رصف الجزء الجنوبي الرشقي من املدينة. ويف حيدر 
أباد، عاصمة الهند الدوائية، تترسَّب املضادات الحيوية إىل األنهار 
لترُسِّع تطوُّر امليكروبات املُقاِومة للعقاقري. ويف جميع أنحاء الهند، 

َيُمر ثلثا مياه الرصف الصحي يف املناطق الحرضية دون عالج.
ونفت املجلة يف حديثها أن يكون التلوُّث آفًة حرضيًة فقط. إذ تُعِتُم 

السماوات فوق سهل الغانج الشاسع امليلء باملزارع نتيجة دخان 
الديزل والفحم، كما يحدث يف دلهي. وال تَُعدُّ مياه نهر الغانج 

املُقدس صالحًة لالستحمام أو الرشب بطول النهر البالغ 2500 

كيلومرت. إذ تسبَّبت عمليات تعدين الفحم يف إزالة الغابات وتصدير 
انبعاثات الغبار األسود إىل العديد من املناطق يف وسط الهند. 

وعىل املدى البعيد، سيدفع املزارعون ثمنًا أكرب، إذ ُيؤثِّر االحتباس 
الحراري عىل الرياح املوسمية السنوية ذات األهمية الحيوية، 

مما ُيؤدي إىل ظروٍف بيئية قاسية ترتاوح بني السيول والجفاف 
املفاجئ.

جهوٌد قليلة ومتأخرة
وتابعت »اإليكونومست« رسد الحقائق ُمؤكِّدًة عىل أَنّ الدولة 
الهندية لم تكن غافلًة تماًما عن تلك األزمة. إذ أطلقت خطًة 

لتنظيف نهر الغانج يف عام 1986. وقبل 20 عاًما، خطت الهند 
خطوًة رائدًة بتحويل اعتماد وسائل النقل العام إىل الغاز 

الطبيعي. وسارعت 
الحكومة الحالية إىل 

تشديد املعايري الوطنية 
النبعاثات الغازات 

مت االستثمار  الضارة، ودعَّ
دة، وزادت من الحوافز التي تمنع الفالحني من  يف الطاقة املُتجدِّ

تنظيف حقولهم بالنريان. وخالل اجتماٍع ُعِقد الشهر الجاري يف 
م املُحَرِز يف جهود إبطاء التغريُّ املناخي،  بولندا لإلرشاف عىل التقدُّ
زعمت الهند أنَّها ستُحقِّق األهداف التي حددتها يف اتفاق باريس 

عام 2015 قبل حلول موعدها النهائي عام 2030.
وتقول سونيتا نارين من مركز العلوم واملناخ، وهو مركز بحثي يف 

دلهي، إَنّ األهداف املهمة التي تبنتها الحكومات املُتتالية تفتقر إىل 
وسائل التطبيق. وتُضيف: »لدينا الكثري من املؤسسات والعديد من 

القوانني الجيدة. 
لكن أين القدرة الفعلية واألفراد واألدوات؟«. ومثاٌل عىل 

ذلك هو َمصهَر النحاس العمالق اململوك لرشكة »سترياليت«، 
يف توتيكورين الواقعة أقىص جنوب الهند، والتي كانت موضوًعا 

للشكاوى البيئية لعقوٍد طويلة. ويف مايو )أيار(، احتشد السكان 
املحليون يف تظاهرٍة اعرتاًضا عىل التوسعة املُخطَّطة للَمصَهر. 

وفتحت الرشطة النار عىل املتظاهرين لتقتل 13 شخًصا من بينهم. 
وأغلقت الدولة املصهر لشعورها باإلحراج. ولو كانت الدولة قد 

وضعت ضوابَط لتنظيم التلوُّث، عوًضا عن التلميح إليه أو وقف 
اإلنتاج ككل، كان خمسة آالف عامل سيحتفظون بوظائفهم.

ويف كثرٍي من األحيان، تُنِتج السياسات الخاطئة آثارًا سامًة غري 
مقصودة بحسب املقال. ففي دفعٍة جديدٍة تجاه االكتفاء الذاتي، 

عت الحكومة املزارعني عىل زراعة األرز. وانحدرت الجداول  شجَّ
املائية كما يجب، مما دفع العديد من الواليات إىل إجبار املزارعني 

عىل حرث زراعة األرز يف وقٍت الحق من العام، بعد بدء األمطار 
املوسمية. وهو األمر الذي أدى إىل تأخري أعمال الحصاد قرب 

دلهي إىل أواخر أكتوبر )ترشين األول( حني ترتاجع حدة الرياح. 
ويف الوقت ذاته، ترتك آالت الحصاد الجديدة كمياٍت أكرب من القش. 

ومع قرص نافذة زراعة القمح الشتوي، لجأ املزارعون إىل أرسع 
السبل لتطهري حقولهم: الحرق. إذ يعلق الدخان ويتدفَّق بني 

الحقول يف الشتاء، بعكس أشهر الرياح التي يتفرَّق فيها رسيًعا.
وسلَّطت »اإليكونومست« الضوء عىل خطوٍة أخرى اتخذتها 

مت الديزل الذي  الحكومة للحفاظ عىل أصوات املزارعني، إذ دعَّ
ل  تستخدمه معظم الجرارات واملضخات. وساعد ذلك يف تحوُّ

ُمصنِّعي السيارات إىل املحركات التي تعمل بالديزل تحوُّاًل كبريًا، 
فشكَّلت تلك املُحرِّكات ثالثة أرباع استهالك الوقود املُستخدم يف 

دلهي، وتسببت يف نسبٍة كبرية من الحبيبات املرُسطنة التي تجعل 
ل الحكومة أيًضا استخدام  هواء العاصمة أكرث خطورة. وتُفضِّ

الفحم يف توليد الطاقة، ويرجع ذلك ظاهرًيا إىل الرغبة يف تقليل 

االعتماد عىل الوقود املستورد. لكَنّ الفحم الهندي يحتوي عىل 
نسبٍة عاليٍة من الرماد، وتُعاني شبكة النقل يف توصيله إىل محطات 

الطاقة. ونتيجًة لذلك، تستورد الهند فحًما بقرابة العرشين مليار 
دوالر سنوًيا. ويف الوقت ذاته، تظل محطات الطاقة التي تعمل 

بالغاز األكرث نظافة »مقيدًة«، سواٌء لكونها غري متصلٍة بخطوط 
األنابيب أو لرفض موزعي الكهرباء استخدامها.

ولكل تلك األسباب ترى املجلة التفاخر الهندي بتحقيق التزاماتها 
املناخية تفاخرًا زائفًا. فالهند حددت لنفسها أهدافًا سهلة املنال، 

كان أحدها تقليص حجم االنبعاثات بالنسبة إىل الناتج املحيل 
اإلجمايل بنسبة %35. لكن مع نمو الناتج املحيل اإلجمايل بنسبة 

%7 سنوًيا، ستسمح تلك الزيادة بزيادة االنبعاثات بما ُيعادل 
ثالثة أضعاف. وتتوقع الهند أن تستهلك محطات الطاقة األكرث 

تلويثًا للبيئة يف العالم فحًما أكرث بنسبة %50 بحلول عام 2030.
وأرجعت »اإليكونومست« السبب األكرب يف فشل الهند يف التعامل 

مع التلوث بجدية إىل أَنّ ساستها نجحوا حتى اآلن يف تجاهل 
الطبقة املتوسطة. لكَنّ هذا أمٌر آيٌل للتغيري أخريًا. وتقول سونيتا: 

»أرى التغيري يلوح يف األفق. لقد تزايد الغضب وأصبح حقيقًيا. لكَنّ 
التحرُّك لم يصل بعد إىل املستوى الذي ننشده«.

ما ال تعرفه عن الهند.. 

لهذه األسباب ُتَعدُّ من أكثر 
ًثا الدول تلوُّ

By Umair Irfan 
Delhi has earned the unenviable 
distinction of becoming the most 
polluted city on Earth this month, 
as air quality has reached epically 
bad proportions.
On November 8, pollution surged 
so high that some monitoring 
stations reported an Air Quality 
Index of 999, way above the 
upper limit of the worst category, 
Hazardous. (An extra-sensitive 
air quality instrument at the US 
embassy got a reading of 1,010, 
as you can see in the chart 
below.)
United Airlines canceled its flights 
to India’s capital because of poor 
air quality. Visibility was so bad 
that cars crashed in pileups on 
highways and trains had to be 
delayed and canceled.
The airborne particles and toxic 
chemicals that make up the 

smog have choked the 19 million 
residents of the metropolitan 
area, where merely breathing 
the air was, at its worst, like 
smoking 50 cigarettes in a day. 
Hospitals reported a 20 percent 
surge in patients with pollution-
related illnesses, and doctors 
have declared a public health 
emergency.
Delhi’s chief minister went 
as far as to call his city a “gas 
chamber”:
@ArvindKejriwal
 Delhi has become a gas chamber. 
Every year this happens during 
this part of year. We have to 
find a soln to crop burning in 
adjoining states
“You can’t see very far ahead of 
you,” Manon Verchot, a former 
colleague of mine who leads 
the 20-person video team at the 
Hindustan Times, told me. “In 

terms of how it effects people in 
Delhi, everyone is sick. Half of my 
team is down right now.”
The gray smoke and haze was 
so terrible that the US State 
Department, which has its own 
air quality monitoring stations 
in India, installed air filters for 
its staff at in their offices and 
homes. Costa Rica’s ambassador 
to India, Mariela Cruz Alvarez, 
described in a viral blog post 
how she developed a serious 
respiratory infection and had to 
decamp to South India. “I´m used 
to living in paradise and suddenly 
India has become a threat to 
my health and the health of my 
friends and colleagues,” she 
wrote.
To read the rest of the article 
go to: http://www.vox.com

How Delhi became the most 
polluted city on Earth

www.vox.com
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Sami Abu Farha, M.D.
OAKMAN MEDICAL 

الدكتور سامي أبو فرحة 
عن استقبال مرضاه في عيادته 

المجهزة بأحدث المعدات الطبية

يعلن

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

األطفال-اوجاع الظهر والمفاصل-كافة أنواع التحاليل واألشعة

نقبل معظم أنواع التأمين لدينا طبيبة نسائية

5280 Oakman Blvd, Dearborn, MI 48126

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

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

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

قم بوضع المستندات في المكتب 
سنقوم بتعبئة الضرائب 

نتصل بك للمراجعة والتوقيع فقط

التعبئة السريعة 

مالء طول العام 
ن ندعم الع

نح

هذا العام تجنب المشاكل والتعقيدات. 
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حددت محكمُة القاهرة لألمور املستعجلة جلسَة 23 ديسمرب الجاري، للنظر ف الدعوى التي أقامها عدٌد من 
املواطنني، للمطالبة بإلزام مجلس النواب باالنعقاد لتعديل نّص املادة 140 من الدستور، الخاصة بعدم جواز 

إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إال مرةً واحدة فقط، وتعديلِها بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس ألكرَث من مدة.
يرى ُمقيمو الدعوى القضائية أن السييس بدأ مساَر التقدم وأنه أحدَث طفرةً ف مرص ال يمكن تجاهلها، وعليه فإن 

بقاءَه هاٌم جداً إلتمام ما بدأه، لذلك نضع  الكامريا بني صفوف مؤيدي الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ف 
محاولٍة لرصد إنجازاِت الرئيس التي يتحدثون عنها.

1 - حل أزمة الكهرباء
استلم السييس البالَد وهي تعاني من أزمٍة كبرية يف انقطاع التيار الكهربائي، الذي تجاوز مدة 

6 ساعاٍت يومياً، ويف مناطق أُخرى وصل إىل 8 ساعات، وخالل أربع سنواٍت من حكمه نجح 
يف القضاء نهائياً عىل تلك األزمة لتتحوَل مرص من دولة تعاني من نقٍص شديد يف الكهرباء، 

إىل أخرى مصدرٍة لها، من خالل شبكة ربٍط كهربائي مع السودان ومنها إىل الجنوب 
األفريقي، ومع األردن من ناحية أخرى، وهناك خطٌة للربط الكهربائي بأوروبا.

تجربة السييس لحل أزمة الكهرباء كانت ناجحًة بال شك، فالرجل تعاقد مع رشكة سيمنز 
األملانية إلقامة ثالِث محطاِت توليد كهرباء عمالقة يف العاصمة اإلدارية الجديدة، فضالً عن 
محطتني آخرتني، واحدة يف مدينة الربلس والثانية يف بني سويف جنوب القاهرة، إضافة إىل 

محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح.
باستثماراٍت تجاوزت 8 ملياراِت دوالٍر، أغلبها قروٌض مخصصة لهذا الغرض، نجح عبد 

الفتاح السييس يف حّل أزمٍة حقيقيٍة كانت تعاني منها جميع محافظات الجمهورية، ونقل 
مرَص من خانِة العوز إىل خانة التصدير.

C 2 - عالج التهاب الكبد الوبائي - فيروس
يف 30 سبتمربَ املايض أطلق الرئيس مبادرتَه األوىل، للقضاء عىل فريوس يس، والكشف عن 

األمراض غري السارية، تحت شعار »100 مليون صحة«، التي تستهدف الوصوَل إىل مرص 
خالية من فريوس يس بحلول عام 2020. 

وقد تم مبارشًة بعد املبادرة توقيع بروتوكول بني وزارة الصحة، والهيئة الوطنية لالنتخابات، 
لالستعانة بقاعدة بيانات الناخبني للوصول لجميع املستهدفني الذين يتجاوز عددهم 45 

مليوَن مواطن.
يعترب فريوس يس أحَد األمراض املتوطنة يف مرص، ورَغم عدم وجود أرقاٍم دقيقة لعدد املرىض 

يف مرص إال أن اإلحصاءات تتحدث عن نسبٍة تقارب الـ%20 من املرصيني املصابني بهذا 
املرض، وأن عدد املرىض الجدد سنوياً يتجاوز الـ170 ألَف مريٍض، وهي نسبٌة كبرية جداً 

مقارنة بالدول األخرى.
وقد رصح جوتفريد هرينيشال، مديُر الربنامج العاملي ملكافحة التهاب الكبد الوبائي، أن مرَص 

ضمَن تسِع دوٍل تستطيع القضاَء 
عىل فريوس التهاب الكبد الوبائي 

)يس( بحلول عام 2030.
ووفقاً آلخر التقديراِت الرسمية 

الصادرة عن وزارة الصحة 
والسكان، فإن الحملَة 

فحصت أكرثَ من ثالثة ماليني 
مواطٍن خالل النصف األول 

من أكتوبر 2018 وهو 
معدٌل رسيع جداً، وإذا 

استمرت الحملُة بنفس 
هذا املعدل فمن املتوقع 

أن يتمَّ القضاء نهائياً 
عىل املرض كما وعد 

السييس سابقاً.

ألنه صنع معجزة مصرية في زمن قياسي

لماذا يريد البعض بقاء الرئيس 
عبدالفتاح السيسي
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باألرقام.. إنجازات الرئيس السيسى يف 4 سنوات..

11 ألف مشروع بـ2 تريليون جنيه.. تضاعف اكتشاف الغاز 8 مرات.. 
200 ألف فدان زيادة فى الرقعة الزراعية.. انخفاض العجز التجارى20 

مليار دوالر.. و 15 % تمثيل المرأة بالبرلمان
كتبت شيماء بهجت - أ ش أ

حفلت فرتة الرئاسة األوىل للرئيس عبد الفتاح السيىس 
والتى امتدت من عام 2014 إىل عام 2018 بزخم كبري من 

اإلنجازات ىف املرشوعات القومية العمالقة واملتنوعة، حيث 
تم خالل تلك الفرتة إنجاز 11 ألف مرشوع عىل أرض مرص، 
بتمويل يصل إىل 2 تريليون جنيه، من أبرزها مرشوع قناة 

السويس الجديدة، والعاصمة اإلدارية الجديدة إضافة إىل 
13 مدينة أخرى، وإقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية 

مليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من املزارع السمكية.
وخالل تلك الفرتة ودع املرصيون عرص انقطاع الكهرباء، 

و يجرى العمل حاليا عىل إنشاء شبكة لنقل الكهرباء 
تتكلف من 60 إىل 70 مليار جنيه، وتم توقيع 62 اتفاقية 

بحث واستكشاف ضمن خطة تنمية قطاع البرتول، 
وتضاعفت االحتياطات املضافة من اكتشافات الغاز 

الطبيعى 8 أضعاف عن مثيالتها خالل الفرتة من 2010 
إىل 2014 لتصل إىل 36.8 تريليون قدم مكعبة، وتم تنفيذ 

مرشوعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى باستثمارات 
بلغت 12.6 مليار دوالر ليصل إنتاجها إىل 5 ماليني قدم 

مكعبة ىف اليوم بزيادة %130 عن الفرتة من 2010 إىل 
2014. وىف مجال الطرق والكبارى، تم إنشاء 7 آالف كيلو 

من الطرق بتكلفة تتجاوز الـ 85 مليار جنيه، وإقامة حواىل 
200 كوبرى بتكلفة تقارب 25 مليار جنيه، وزيادة الرقعة 

الزراعية بإضافة 200 ألف فدان زراعي، وبنهاية عام 2019 
سيكون هناك مليون فدان زراعى.

واقتصاديا، ارتفع االحتياطى النقدى، وانخفض 
ميزان العجز التجارى ىف العامني السابقني بمقدار 20 
مليار دوالر، وزادت الصادرات بمقدار 4 مليارات دوالر، 
وانخفضت الواردات بمقدار 16 مليار دوالر ىف العامني 

السابقني، وتمت زيادة املرتبات منذ عام 2011 حتى اآلن 
من 80 مليار جنيه إىل 230 مليار جنيه، بنسبة 300 ىف 

املائة، وزيادة املعاشات بنسبة 15 ىف املائة ليصل الحد 
األدنى إىل 630 جنيه، ابتداء من شهر يوليو املايض، 

وانخفضت معدالت البطالة من %13.4 إىل 11.9 ىف املائة، 
إىل جانب انخفاض معدالت التضخم، وتراجع عجز 

املوازنة العامة نسبة للناتج املحىل من %16.7 إىل 10.9%، 
وارتفاع تدفق االستثمارات األجنبية املبارشة بنسبة 14% 

ىف العام املاىل السابق، ووصول حجم االستثمارات ىف 
مرشوعات التنمية منذ منتصف 2014 لنحو 400 مليار 

جنيه.
وعىل صعيد البعد االجتماعى، بلغ الحد األدنى ملعاش 

»تكافل وكرامة« ىف بداية العام املاىل الحاىل بنسبة 30% 
ليصل إىل 450 جنيها للمسن أو املعاق ويرتاوح بني 350 

و600 جنيه للمرأة التى تعول أطفاال منتظمني ىف الدراسة، 
وارتفع عدد املستفيدين من معاش تكافل وكرامة ألبناء 

أكرث من 2.5 مليون أرسة مرصية بسيطة، ويستفيد مليون 
و750 ألفا من معاش الضمان االجتماعي، وارتفع إجماىل 
مخصصات املعاشات الضمانية من 6 مليارات جنيه منذ 

ثالث سنوات إىل 17 مليارا و250 مليون جنيه لتغطى 10 ىف 

املائة من أبناء مرص ىف األرس األكرث احتياجا.

كما زادت مخصصات التموين للفرد ىف األرس املستفيدة 
ابتداء من يوليو املاىض، لريتفع نصيب الفرد من 21 جنيها 

إىل 50 جنيها، وكان املخصص للفرد منذ 4 سنوات ال 
يتجاوز 15 جنيها، ومنذ بداية العام املاىل الحاىل تم رفع 

حد اإلعفاء الرضيبى .
وبلغت نسبة تمثيل املرأة بالربملان %15 ألول مرة ىف تاريخ 

مرص، ووصل تمثيل املرأة بالحكومة إىل 20 %، وتم مد 
شبكة الرصف الصحى لتغطى 16 % من القرى املرصية 

بعد أن كانت النسبة ال تتعدى %10 منذ 42 شهرا.

وعىل مستوى التعليم، تمت زيادة عدد الفصول واملعامل 
الدراسية بأكرث من 41 ألف فصل و5 آالف معمل ىف مراحل 

التعليم األساىس املختلفة، وتم تخريج 10 آالف معلم 
كدفعة أوىل من برنامج »املعلمون أوال«، ووفرت الحكومة 

الرشيحة الثالثة من كادر املعلم التى تقدر بـ125 ىف املائة 
من الراتب األسايس، وتم إنشاء 9 جامعات حكومية 
وخاصة جديدة عىل مدى أربع سنوات، وارتفع عدد 

الكليات من 292 إىل 450 كلية، وزاد عدد املبعوثني للخارج 
بنسبة %72 بتكلفة 700 مليون جنيه.

بطاقة الرئيس السيسي

عبد الفتاح سعيد حسني خليل 
السييس )19 نوفمرب 1954(، هو 

الرئيس السادس والحايل لجمهورية 
مرص العربية، والقائد األعىل للقوات 

املسلحة املرصية، تم انتخابه سنة 
2014 ملدة 4 سنوات بعد نجاحه ف 

االنتخابات الرئاسية 2014
تخرج ف الكلية الحربية عام 1977، 

وخدم ف سالح املشاة، وعني قائًدا 
للمنطقة الشمالية العسكرية، 

وتوىل منصب مدير إدارة املخابرات 
الحربية واالستطالع.

 ثم شغل بعد ذلك منصب القائد 
العام للقوات املسلحة املرصية 

ووزير الدفاع الرابع واألربعني منذ 
12 أغسطس 2012 حتى 

استقالته ف 26 مارس 
2014 للرتشح للرئاسة.  
أدى اليمني الدستورية 
لواليته الرئاسية األوىل 
ملدة أربع سنوات أمام 

املحكمة الدستورية 
ف 8 يونيو 2014،  
بينما أدى اليمني 

الدستورية 
لواليته الثانية 

أمام مجلس 
النواب ف 2 

يونيو 2018.



بقلــوب مؤمنــة بقضاء اهلل وقدره
تتقــدم مجلــة العربــي االمريكي اليوم

 بخالــص العــزاء وصادق المواســاة القلبية
 إلــى آل حمزه الكرام:

لوفــاة المغفــور لــه بإذن اهلل تعالى الحــاج الصيدالني/

 محمــد يحيــى حمزه
ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمــد الفقيد بواســع رحمته وأن يســكنه 

فســيح جناتــه وأن يلهــم أهله وذويه الصبر والســلوان..
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صيدليــة حمزة
HAMZEH PHARMACY

MOHAMMAD & NANCYمحمد يحيى حمزة - نانسي يحيى حمزة

عامًا يف 30
خدمة الجالية

YEARS IN 
SERVING THE 
COMMUNITY

بجوار مسجد دكس

South Dix Pharmacy 
9925 Dix
Dearborn, MI 48120
(313)841-2272
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املقدمة:
تعد ظاهرة اإلرهاب من مظاهر العنف الذي تفىش يف املجتمعات 

العربية , يعود تاريخ العمل اإلرهابي إىل ثقافة اإلنسان بحب 
السيطرة وزجر الناس وتخويفهم بغية الحصول عىل مبتغاة 

بشكل يتعارض مع املفاهيم االجتماعية الثابتة، ان املجتمعات 
اإلنسانية عىل مر العصور خربت أشكاال كثرية من الخوف فضال 

عن تسارع وترية انتشاره وتنوع مصادره وتعدد اسبابه وتباين 
دوافعه وخصوصا يف املجتمعات العربية لذا أصبحت ثقافة 

الخوف سمة من سمات هذه املجتمعات اىل الحد الذي يمكننا ان 
نصف عرصنا الراهن بعرص الخوف لشعور الفرد بالخوف املزمن 
سواء عىل املستوى النفيس او االجتماعي او املكاني فثمة أزمات 

كثرية وتحديات كبرية تعصف باألمة اإلسالمية برمتها وتهدد 
ماتبقى من أمنها وتماسكها وتشوه صورتها وتعرض حارضها 

ومستقبلها لإلخطار.

مشكلة البحث:
وقد أصبح اإلرهاب أكرب التحديات وأخطرها والتي تواجه 

الحكومات الساعية إىل االستقرار الوطني واإلقليمي والدويل 
عىل حٍد سواء، فهو عقبة رئيسة أمام تنمية وتطور الشعوب، لذا 
فقد أدركت الدول واملنظمات الدولية مدى ما يشكله اإلرهاب من 
خطر واضح منذ ثالثينيات القرن املايض، وقد كرست كافة الدول 

واملنظمات الدولية الجهد الكبري من أجل التعاون فيما بينها 
من أجل محاربة ومكافحة اإلرهاب, األمر الذي يدعو إىل رضورة 

البحث فيما يقف وراء هذه الظاهرة، واآلثار والتداعيات التي 
ترتتب عيل ظاهرة اإلرهاب بأشكاله وصوره املختلفة.

أهمية البحث:
تعود أهمية البحث الحايل إىل موضوع البحث )االرهاب الدويل 

وصناعة ثقافة الخوف( تُعد ظاهرة اإلرهاب واحدة من أهم 
القضايا اإلقليمية التي تواجه الشعب والتي تتطلب تضافر 

الجهود املجتمعية للتصدي لها، إىل جانب رضورة دراسة 
وتحليل هذه الظاهرة للوقوف عىل أسبابها، وتداعياتها وسبل 

مكافحتها.

منهجية البحث:
اعتمدت يف البحث عىل املنهج الوصفي والذي يقوم عىل دراسة 

الواقع قد تفيد  القائمني عىل التعامل مع ظاهرة اإلرهاب، األمر 
الذي يؤدي إىل محارصة ظاهرة اإلرهاب بكل أشكالها وصورها، 

ووضعها تحت السيطرة ومن ثّم الحد من تداعياتها وأثارها 
املختلفة.

المبحث األول: مفهوم اإلرهاب الدولي
ان مفهوم اإلرهاب هو استخدام العنف والقوة يف إطار منظم، 

وغري مرشوع، يرتكبه فرد أو دولة ضد أشخاص، هيئات، أو 
مؤسسات، أو ممتلكات تابعة لها بهدف التأثري عىل السلطة 

أو املدنيني، وذلك من خالل نرش الرعب والخوف، من أجل 

تحقيق أهداف معينة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية، أم 
اجتماعية، وأن يكون هذا االستخدام للقوة والعنف لغري الدفاع 
عن النفس، أو الدين أو مقاومة العدوان والتحرر من االحتالل, 

وهناك تفسريات مختلفة ملفهوم اإلرهاب ، وخاصة بعد الهجمات 
اإلرهابية عىل الواليات املتحدة ،فمعظم الدول أشارت بأصابع 

االتهام إىل املسلمني يف أنحاء العالم ، واإلسالم بصفة عامة ، 
وفهناك تناقض تام مع املعتقد الحقيقي لهذا الدين ، فاإلسالم 

يف جوهره ُيدين اإلرهاب ، معتربا انها جريمة ، كما جاء يف القرآن 
الكريم ، والدين اإلسالمي ينص عىل رشوط جزائية بموجب 

القانون ملثل هذه الجرائم اإلرهابية ، مهما كانت األهداف 
والوسائل

املطلب االول – دوافع اإلرهاب الدويل
ان املتغريات الدولية والتحديات الجديدة التي يشكلها النظام 

الدويل الجديد مع العالم الخارجي واملتمثلة بزوال القطب 
السوفيتي وتربع الواليات املتحدة عىل قمة الهرم السيايس 

الدويل قد أضافت بعدا جديدا يف تنامي ظاهرة اإلرهاب عامليا 
ومن جهة أخرى أدت أحداث 11 أيلول 2001 إىل ميالد حقبة 

سياسية دولية جديدة سمتها الرئيسية الجنوح املتزايد نحو 
االستخدام الالمحدود للوسائل العسكرية والضغوط السياسية 
يف مواجهة القوى املعارضة للواليات املتحدة، وهو ما شجع عىل 

دعم وتعزيز ظاهرة اإلرهاب العاملي وتنطوي هذه الظاهرة أي 
فعل خطري من أفعال العنف أو التهديد بارتكابه من قبل شخص 

ما سواء ارتكب هذا الفعل بمفرده أو باالشرتاك مع أشخاص 
آخرين إذا كان موجها ضد أشخاص محميني دوليا أو ضد 

منظمات أو أماكن أو أنظمة نقل أو اتصاالت محمية دوليا أو 
ضد أشخاص عاديني بقصد تخويف هؤالء ومتسببا بوفاتهم أو 

إلحاق أرضار بهم أو شل أنشطة هذه املنظمات الدولية.

املطلب الثاني 
– أساليب اإلرهاب 

الدويل

أوال / التفجريات:
ويستند هذا األسلوب عىل إيقاع أكرب الخسائر يف الهدف 

املنتحب، وذلك باستخدام أنواع متعددة من القنابل التفجريية. 
وُيعد هذا األسلوب من أكرث األساليب شويعاً يف العالم، حيث 

احتل املرتبة األوىل يف أساليب اإلرهاب %46، والهجوم يف املرتبة 
الثانية %22 ، واختطاف الطائرات %12، واالغتياالت  9.5%، 

واختطاف األفراد %6 وأخرى 4.5%.

ثانيا / االختطاف:
يعترب الخطف من الطرق اإلرهابية التقليدية لتوفري أموال لدعم 

التنظيمات وقد أصبحت هذه الوسائل إسرتاتيجية إرهابية 
مفضلة لجأت إليها معظم املنظمات منذ بداية موجة اإلرهاب 

العاملية باندالع حركة الشباب يف فرنسا، والخطف قد يقع عىل 
وسائل النقل أو عىل األشخاص كالتايل:

خطف وسائل النقل : يمارس اإلرهاب الدويل هذا التاكتيك 
عىل وسائل النقل الجوي والبحري بصفة خاصة حيث يقوم 

اإلرهابيون باختطاف الطائرات والسفن. وقد اعترب خطف 
الطائرات يف العقود األخرية من القرن 19 واألوىل من القرن 20 

بديال أكرث حدة وتأثريا من خطف السفن البحرية وتغيري مسارها 
يف ما عرف بالقرصنة البحرية بعد تزايد أهمية النقل الجوي 

حتى أطلق عىل عمليات االختطاف الجوي ” القرصنة الجوية” 
وان كان هذا ال يمنع من ظهور بعض صور

االعتداءات عىل السفن واختطافها مثل حادثة السفينة ” 
اكيل الورو”وأسلوب اختطاف الطائرات تكتيك إرهابي تمارسه 

الجماعات اإلرهابية أو األفراد بقصد إحداث أكرب قدر من التأثري 
والدعاية لقضيتها األمر الذي يلزم معه توافر رشوط معينة يف 

الدول التي يحدث فيها مثل هذه العمليات مما جعل بعض 
الدول ال تعرف هذه الجريمة إال من خالل وسائل اإلعالم

ثالثا/ عمليات االغتيال السيايس:
كانت عمليات االغتيال السيايس الناجحة كثرية فإن املحاوالت 

الفاشلة ال تقع تحت حرص واغتيال الحكام يعد أشد صور 
العنف السيايس جسامة ليس فقط بالنظر إىل مكانة الضحية، 

ولكن لخطورة 
الظاهرة اإلجرامية عىل 

حياة الذين يقدمون عليها ، 
ولقد كان لالغتياالت السياسية 

ألسباب دينية سبق الوجود يف 
املجتمع اإلنساني فقد ظهرت يف أوروبا 

اغتياالت دينية جماعية يقدم عليها 
الحكام تجاه املحكومني وكان يشار إليها عىل 
أنها نوع من املجد يف حق فاعليها ، بل إن القاتل 

السيايس أطلق عليه لقب النبيل أبان القرن 16،17 
و 18 .ولالغتياالت بصفة عامة أسباب عديدة ومتنوعة 

تختلف تبعا للدوافع كما تختلف من حادث آلخر وهي عمليات 
ليست مقصورة عىل جنس أو شعب دون آخر ففي عام 1982 

حدثت 46 عملية اغتيال يف أماكن متفرقة من العالم شملت 
األمريكيني وأوروبا الرشقية والغربية والرشق األوسط وآسيا 
وتعترب أوروبا الغربية من أكرث مناطق العالم يف عدد حوادث 

العنف واالغتيال كما تعترب ظاهرة االغتيال من إحدى السمات 
الظاهرة يف الواليات املتحدة األمريكية كما شهدت مرص موجة 

من االغتياالت السياسية

المبحث الثاني – موقف االتفاقيات الدولية 
من اإلرهاب

لقد كان هناك عدة اتفاقيات من أجل منع ومعاقبة اإلرهاب 
الدويل بكافة أشكاله ولكن رغم ذلك يجمع هذه االتفاقيات 
تناولها بالتحديد مجموعة األفعال املكونة لإلرهاب والتي 

تشكل جرائم معاقب عليها طبقاً لنصوصها، كما توضح تلك 
االتفاقيات طبيعة ومالمح جريمة اإلرهاب من وجهة نظر 

القانون الدويل,

املطلب األول: اتفاقية جنيف ملنع ومعاقبة اإلرهاب 
عام 1937

عقدت هذه االتفاقية يف ظل عصبة األمم وتتكون من ديباجة و 
22 مادة، وقد حثت هذه االتفاقية األطراف املتعاقدة عىل اتخاذ 

تدابري ملنع اإلرهاب وهذا ما تعهدت به الدول األطراف يف املادة 
األوىل، بينما بينت املادة الثانية العمال التي تكون جريمة 

إرهابية, وطبقاً لهذه االتفاقية يشرتط يف العمل اإلرهابي أن 
يكون من النوع الذي يدخل ضمن األفعال اإلجرامية الواردة 
يف االتفاقية والترشيعات العقابية الوطنية، وأن يوجه الفعل 

بطريقة مبارشة أو غري مبارشة إىل دولة، فاألفعال املوجهة ضد 
األفراد ال تدخل يف نطاق تطبيق االتفاقية وأن يكون الهدف من 

ارتكابه هو إحداث حالة من الفزع والرعب وأن تتولد هذه الحالة 
لدى شخصيات معينة أو مجموعات معينة من األشخاص 

أو لدى الجمهور وأن يدخل الفعل اإلرهابي يف عداد األفعال 
الواردة يف املادة الثانية من االتفاقية، وأن يكتسب الفعل طابعاً 
دولياً, وتتميز اتفاقية جنيف بأنها تتناول بالتحديد مجموعة 

األفعال املكونة لإلرهاب والتي تشكل جرائم معاقب عليها، طبقاً 
لنصوصها كما توضح االتفاقية طبيعة ومالمح جريمة اإلرهاب 
من وجهة نظر القانون الدويل، مع تحديد محل هذه الجريمة, 
وعىل الرغم من عدم دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ بسبب 
عدم تصديق الدول املوقعة عليها فهي تعد أول محاولة جادة 
ملعالجة ظاهرة اإلرهاب عىل املستوى الدويل ويؤخذ عىل هذه 
االتفاقية اقتصارها عىل شكل وحيد من اإلرهاب وهو اإلرهاب 

الثوري واالعتداءات املوجهة ضد حائزي السلطان الدولة 
ولكنها رغم ذلك تعرب عن إيمان الدول.

املطلب الثاني : االتفاقية األوربية لقمع اإلرهاب 
لعام 1977

عقدت هذه االتفاقية يف مدينة سرتاسبورغ يف إطار دول مجلس 
أوربا تتكون من ديباجة و16 مادة، وتنص الديباجة عىل أن 

الهدف من هذه االتفاقية هو اتخاذ التدابري الفعالة لتأكيد عدم 
إفالت مرتكبي األعمال اإلرهابية من اإلدانة وتأمني معاقبتهم, 
ولقد حددت املادة األوىل من االتفاقية األفعال املكونة لجريمة 

اإلرهاب الدولي 
وصناعة ثقافة 

الخوف – المجتمع 
العربي أنموذجا

إعداد : م. كرار علي مكطوف – جامعة واسط- كلية القانون

ملخص البحث:
احتل اإلرهاب بمختلف إشكاله وصوره جزءا من حياتنا وهاجسنا حارضا له حساباته سواء ف طريقة 

تفكرينا وف عملنا او ف حارضنا ومستقبلنا لذا أصبحت الرضورة القائمة عىل الرغم من كل املحاوالت 
األدبية للباحثني واملتخصصني واألكاديميني ف دراسة هذه الظاهرة والرتكيز عىل إيجاد السبل الناجعة 

لعالجها عن طريق اإلسهام ف بث ثقافة ورفع مستوى الوعي املجتمعي والبحث العلمي املتواصل للوقوف 
عىل أسباب افة العرص وانعكاساتها املبارشة عىل جميع مفاصل الحياة إفراد املجتمعات فهذه الظاهرة 

استأثرت باهتمام متزايد وأصبحت ظاهرة عاملية خالل العقد األخري من القرن املنرصم وبداية القرن الحايل 
ألثارها السلبية التي ترتبها ف حياة املجتمعات اإلنسانية فشيوع هذه الظاهرة ارتبط بتسارع اإلحداث 

الجارية عىل الساحة السياسية الدولية , وعليه فقد أصبح اإلرهاب خطراً حقيقياً يواجه الوجود البرشي 
وحضارته وإنجازاته خاصة، وأن األنشطة اإلرهابية أصبحت تمارس وعىل نطاق واسع عرب الزمان وعرب 

املكان ف املايض والحارض واملستقبل.
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اإلرهاب الدولة والتي ينبغي عدم اعتبارها جرائم سياسية 
حتى يمكن تسليم مرتكبيها إىل الدول التي وقعت الجريمة عىل 

إقليمها,
1- العمومية والتجريد الذي انتهجته االتفاقية عند تحديدها 

لألفعال املجرمة طبقاً لنصوصها مما يفتح الباب عىل مرصاعيه 
لتعدد التفسريات عند وضع هذا النص موضع التنفيذ.

2- غموض معيار ارتكاب عمل من أعمال العنف الخطرية، الذي 
تبنته االتفاقية وهو ما يفتح باب التقدير التعسفي من جانب 

الدولة يف تحديد ما يعد إرهاباً وما ليس كذلك.
ولكن رغم هذه االنتقادات فإن اتفاقية تعد إحدى املحاوالت 

الهامة نحو قمع األعمال اإلرهابية يف
منطقة جغرافية محددة من القارة األوربية، ويمكن القول أن 

الدافع وراء إبرام هذه االتفاقية هو تعرض القارة األوربية للعديد 
من األعمال اإلرهابية ومن جهة أخرى ساعد التجانس القائم 
بني الدول األعضاء يف مجلس أوربا، وتقارب نظمها السياسية 

والقانونية واالجتماعية عىل تحقيق هذا القدر من التعاون الذي 
بلورته نصوص االتفاقية,

ثانياً- املواثيق الخاصة بمنع ومعاقبة أعمال اإلرهاب املوجهة 
ضد األفراد واألشخاص املتمتعني بحماية دولية:

لم تقف ظاهرة اإلرهاب الدويل عند حدود األعمال املوجهة ضد 
الدولية، بل امتد ليشمل خطف األبرياء واحتجازهم كرهائن 

طلباً لفدية أو للضغط عىل الحكومات تحقيقاً ملطلب سيايس 
كما تفشت ظاهرة خطف املمثلني الدبلوماسيني واالعتداء 

عليهم. وقد شهدت األعوام األخرية جهداً دولياً واضحاً بهدف 
مكافحة هذه الجرائم وتشديد العقاب عىل مرتكبيها وتم التوقيع 

عىل ثالث اتفاقيات دولية بهذا الشأن.
1 - اتفاقية منع ومعاقبة اإلرهاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد 
األشخاص، وأعمال االبتزاز املرتبطة بها ذات األهمية الدولية، 

املوقعة يف واشنطن عام 1971:
عقدت هذه االتفاقية نظراً لتزايد األعمال اإلرهابية يف قارة أمريكا 
الالتينية وازدياد خطف الدبلوماسيني واالعتداء عليهم، وتتكون 

االتفاقية من ديباجة وثالث عرشة مادة، وتهدف إىل حماية 
األشخاص املتمتعني بحماية خاصة طبقاً لقواعد القانون الدويل 

وعىل وجه الخصوص أعضاء البعثات الدبلومايس
املادة األوىل: تقيض بتعاون الدول األطراف باتخاذ اإلجراءات 

لقمع هذا النوع من الجرائم
املادة الثالثة: تقيض بجواز تسليم األشخاص املهتمني بارتكاب 

أي من الجرائم التي نصت عليها
االتفاقية وذلك طبقاً ملعاهدات التسليم السارية بني األطراف 

املتعاقدة أو طبقاً لترشيعاتها الداخلية.

املطلب الثالث : االتفاقيات العربية ملكافحة اإلرهاب
و يف سياق الجهود اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب إتخذت  الدول 

العربية بدورها  العديد  من الخطوات اإليجابية  للحد من تنامي  
مخاطر  األعمال اإلرهابية و سبل  مكافحتها  . و قد  تبلورت  أوىل 

الجهود العربية الهادفة إىل مكافحة اإلرهاب  يف اإلسرتاتيجية 
األمنية  العربية  املعتمدة من قبل وزراء  الداخلية العرب سنة 

1983 ،  التي نصت  عىل رضورة  الحفاظ عىل أمن  الوطن العربي  
و حمايته  من  األعمال اإلرهابية  سواء املوجهة من الداخل أو 
الخارج, و تواصلت الجهود  و املشاورات للوصول إىل إتفاقية 

عربية ملكافحة اإلرهاب إإل أنها تعرثت  خالل فرتة التسعينيات  
بسبب ما يعرف بحرب الخليج . و بعد العديد من املشاورات 

وقع وزراء  الداخلية  العرب إتفاقية موحدة  ملكافحة اإلرهاب  
تحت مسمى “اإلسرتاتيجية العربية ملكافحة اإلرهاب،  و تشري 

ديباجة  اإلتفاقية إىل أن الدول العربية املوقعة  قد أبرمتها إلتزاما  
منها باملبادئ  األخالقية  و الدينية السامية ، و ال سيما أحكام 

الرشيعة اإلسالمية ،  و كذا بالرتاث  اإلنساني لألمة العربية التي 
تنبذ  كل  أشكال العنف  و اإلرهاب ، و تدعو إىل

حماية  حقوق  اإلنسان . و هي  األحكام  التي تتماىش  معها 
مبادئ القانون الدويل  و أسسه و التي قامت  عىل تعاون 

الشعوب  من أجل  إقامة السالم ، و إلتزاما بميثاق جامعة  
الدول  العربية و ميثاق  األمم املتحدة  و جميع العهود و املواثيق  

الدولية  األخرى التي تكون الدول املتعاقدة  يف هذه االتفاقية  
طرفا فيها، و تأكيدا  عىل حق  الشعوب  يف الكفاح ضد  اإلحتالل 

األجنبي  و العدوان بمختلف الوسائل ، بما  يف ذلك  الكفاح 
املسلح من أجل  تحرير أراضيها, و تعرف االتفاقية يف مادتها  

األوىل  الفقرة الثانية  اإلرهاب بأنه ”  كل فعل من أفعال العنف  
أو التهديد  به  أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا  ملرشوع 
إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف  إىل إلقاء  الرعب بني الناس  

أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض  حياتهم أ حرياتهم أ  أمنهم  
للخطر ،   أو إلحاق  الرضر  بالبيئة أو بأحد املرافق  أو األمالك 

العامة أو الخاصة ، أو احتاللها أو اإلستالء  عليها ، أو  تعريض  
أحد  املوارد  الوطنية للخطر.

المبحث الثالث: تولي جامعة الدول العربية 
مكافحة اإلرهاب، الذي يهّدد أمن الدول 
العربية واستقرارها، ويشّكل خطًرا على 

مصالحها الحيوية، إهتمامَا متزايًدا، سواء على 
المستوى العربي أو الدولي

املطلب األول : ظاهرة اإلرهاب ف الدول العربية
لقد أدت وسائل القمع واإلكراه واالستبداد والتسلط والظلم 
واالستئثار بالسلطة والرثوات يف العالم العربي طوال عقود 

طويلة إىل قيام حراك شعبي سلمي يف نهاية العام 2010، نواته 
الرئيسة التيارات العلمانَية الليربالية، يف معظم الدول العربية 

)تونس، مرص، البحرين، اليمن، سوريا، األردن، الجزائر، 
املغرب، السعودية( مطالًبا باإلصالح السيايس واالجتماعي. ثم 

تطّور هذا الحراك إىل ثورات عسكرية مسلّحة إلسقاط بعض 
األنظمة يف ليبيا، واليمن وسوريا. وبات واضًحا، بعد نجاح 

الثورة يف بعض البلدان العربية )تونس، مرص، وليبيا( فالتيارات 
اإلسالمية هي التي حصدت نتائجها باستحقاق، مستفيدة من 

إمكاناتها املالية واللوجستية وتأثريها عىل الناس. وقد فشلت 
هذه التيارات اإلسالمية يف إدارة شؤون البالد سياسًيا واقتصاديا 

واجتماعيا ما أّدى إىل قيام ثورة عىل الثورة كما حصل يف مرص 
وتونس، ويف املقابل تشهد ليبيا اليوم حالة من الفوىض وعدم 
االستقرار واملزيد من األعمال اإلجرامية من قبل املجموعات 

اإلسالمية املتطرَفة واملتشّددة. أصبح اإلرهاب صفة لصيقة 
بكل ماهو عربي ومسلم وحتى منظمات املجتمع املدني يف 

العالم العربي واإلسالمي وخاصة املنظمات الخريية، ومنظمات 
املساعدة اإلنسانية، تعرضت ومازالت تتعرض)إلرهاب اإلرهاب( 

فصودرت وحجزت أرصدة العديد من املنظمات اإلنسانية 
والخريية، وصنفت باعتبارها منظمات إرهابية أو منظمات تدعم 

اإلرهاب، وجففت مصادر تمويلها، وروع أهل الخري والعطاء 
بحجة أنهم يدعمون اإلرهاب، من خالل او عن طريق دعمهم 

لإلعمال اإلنسانية والخريية لهذه املنظمات.

املطلب الثاني : اإلسرتاتجية 
العربية ملكافحة اإلرهاب

تضمن مرشوع 
االسرتاتيجية العربية 

ملكافحة االرهاب 
عددا من املنطلقات 

واالهداف 
واملقومات 

واالليات التي 
تحدد االسس 

التي تقوم 
عليها سياسة 

مكافحة االرهاب 
والسبل الكفيلة 

بتحقيق اقىص 
قدر من التعاون 

عىل الصعيد العربي 
والدويل لتطويق هذه 

الظاهرة والحد من االخطار التي تشكـــلها عىل الدول املختلفة. 
وقد خرجت االسرتاتيجية بمفهومها الحديث والشامل عن 

االرهاب ، واعتربت ان االعمال االرهابية هي اعمال عنف منظم 
يسبب رعبا وفزعا ، عىل ان يكون واضحا – كما اشارت – انه 

بعيد كل البعد عن الكفاح املسلح والذي هو حق للشعوب 
الخاضعة لالحتالل االجنبي من اجل تحرير اراضيها املحتلة 

والحصول عىل حقها يف تقرير مصريها واستقاللها وفقا مليثاق 
وقرارات االمم املتحدة ، وقد حددت االسرتاتيجية فيما يتعلق 

بالسياسة الوطنية لكل دولة عدة اجراءات وتدابري للوقاية من 
االرهاب يربز يف مقدمتها زيادة دعم الدولة لألرسة بما يكفل 

الرتبية السليمة للنشء والشباب ، وتكثيف استخدام وسائل 
االعالم املختلفة لتنمية الوعي الوطني والقومي ، وان الدول 

ملتزمة باتخاذ تدابري فعالة وحازمة ملكافحة االرهاب بمختلف 
صوره واشكاله ، وذلك من خالل الحيلولة دون اتخاذ اراضيها 

مرسحا لتخطيط وتنظيم او تنفيذ اعمال ارهابية ، كما اكدت 
االسرتاتيجية عىل رضورة قيام الدول العربية بتشديد اجراءات 

املراقبة ملنع تسلل عنارص االرهاب والتخريب او تهريب الذخرية 
واملتفجرات ، وتطالب الدول االعضاء برضورة تحديث قوانينها 
وترشيعاتها الجنائية لتشديد , العقوبات عىل مرتكبي االعمال 

االرهابية ، وتجميد ومصادرة كافة االموال املوجهة اىل هذه 
االعمال كما تطرقت االسرتاتيجية اىل موضوع تحديث وتطوير 
اجهزة االمن من خالل دعمها باملؤهلني وتوفري ما تحتاجه من 

معدات وتقنيات حديثة ، وكذلك وضع خطط وقائية ملنع أي 
عمل ارهابي ، كما لم تغفل االسرتاتيجية جانب البحث العلمي 
الذي يتناول دراسة وتحليل ما يقع من اعمال ارهابية ومتابعة 

التطور املحيل والعاملي للظاهرة ، ويتحقق ذلك من خالل تحديد 
واجبات االجهزة املعنية بمكافحة االرهاب بشكل دقيق واقامة 

تعاون فعال بني تلك االجهزة وفيما بينها وبني املواطنني . وعىل 
صعيد التعاون العربي فقد تضمنت االسرتاتيجية عدة بنود 

اهمها تعزيز التعاون بني الدول االعضاء ملنع ومكافحة االرهاب 
وتقديم املساعدة املتبادلة يف مجال اجراءات البحث الجنائي 

والتحري والقبض عىل االشخاص الخارجني واملتهمني او 
املحكوم عليهم يف جرائم االرهاب ، كما اكدت االسرتاتيجية عىل 

اهمية تبادل الخربات والخرباء والتقنيات الحديثة واملعلومات 
يف مجال التعامل االمني مع الجماعات االرهابية ومواجهتها 

وتختص االمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب بمتابعة 
مستجدات ظاهرة االرهاب وسبل مكافحتها والتنسيق بني الدول 

العربية بهذا الشأن.

الخاتمة:
إن القضاء عىل ظاهرة اإلرهاب بمختلف أشكالها وصورها 

وأساليبها املتنوعة، أمر 
مربوط يف املقام 

األول 

بالوقوف عىل األسباب والدوافع الكامنة ورائه، إىل جانب تحديد 
أهم وأبرز اآلثار املرتتبة عىل ظاهرة اإلرهاب، األمر الذي ُيعد دافعاً 

كبرياً لدفع الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية إىل العمل بكل 
ما أوتيت من قدرات وإمكانات ملحاربة هذا املرض اللعني,وان 

التعاون العربي ملكافحة ظاهرة االرهاب والتطرف يف الوطن 
العربي لم يتمكن حتى االن من االرتقاء اىل مستوى التحديات 

االمنية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تشكلها 
ظاهرة االرهاب والتطرف التي تجتاح املنطقة العربية منذ عدة 

سنوات مما يجعل املنطقة مرشحة ملزيد من التدخالت االجنبية 
بحجة مكافحة االرهاب,و خطر  يتنامى  يف ظل التطور  الرسيع  

الذي يشهده العالم اليوم ، و رغم  كل املساعي  و جهود  املجتمع 
الدويل لقمع  األعمال اإلرهابية و الحد من تناميها إال أن إختالف 

الرؤى و املصالح السياسية  و اإلقتصادية للدول إنعكس سلبا 
عىل فعالية مكافحة الظاهرة و الحد من تنامي مخاطرها، ما 

يسمح بالقول أن غياب  تعريف  دقيق و موحد  لإلرهاب هو نتاج 
هذا اإلختالف الذي يعيشه املجتمع الدويل اليوم.

التوصيات:
1 -تكثيف الجهود الدولية وصوال إىل إتفاق يتضمن تحديد  

دقيق و شامل ملفهوم اإلرهاب مراعيا كافة جوانبه الجوهرية   
بحيادية تامة أي دون ربط الظاهرة  بدين معني أو بطائفة منه أو 

بحضارة أو  بعرق.
2 -تمييز ظاهرة اإلرهاب عن غريها من املفاهيم ضمانا لفعالية 

مكافحته ، سيما ما تعلق بالكفاح املسلح و املنصوص عليه 
ضمن املعاهدات الدولية و ميثاق األمم املتحدة.

3 -تجريم إرهاب الدولة سواء عىل املستوى الداخيل  كالتعذيب 
و اإلعتقال و اإلغتيال  …، أو   عىل املستوى الدويل من خالل 

دعم و  تمويل األعمال اإلرهابية بدول أخرى
-4االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان و سيادة الدول و املنصوص 

عليها صلب املواثيق الدولية ، دون 
التذرع بالحرب عىل اإلرهاب.

املصادر:

أبوالوفا، أحمد )1998م( الوسيط 
يف قانون املنظمات الدولية، الطبعة 

الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة.
أبوعني، جمال زايد هالل )2009م( 

اإلرهاب وأحكام القانون الدويل، 
الطبعة األوىل، عالم الكتب الحديث 

للنرش والتوزيع، إربد.
الرتتوري، محمد عوض؛ وجويحان، أغادير 

عرفات )2006م( علم اإلرهاب األسس 
الفكرية والنفسية واالجتماعية والرتبوية 

لدراسة اإلرهاب، الطبعة األوىل، مطابع الحامد، 
عمان.

الجربين، سعد عبدالرحمن )1989م( اإلرهاب 
الدويل، بحث مقدم للحصول عىل درجة 

املاجستري، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 
الرياض.

الجحني، عيل بن فايز )2008م( خطاب العنف 
اإلرهابي: قنواته وآثاره، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

الرياض.
جمال زايد هالل أبو عني، “اإلرهاب وأحكام القانون الدويل”، عالم 

املكتب الحديث للنرش والتوزيع، إربد، 2009، ص. 226ـ
عبدالرزاق محمد )2010م( الدعاية واإلرهاب، الطبعة األوىل، دار 

جرير للنرش والتوزيع، عمان.
رفعت، أحمد محمد؛ والطيار، صالح بكر )2002م( اإلرهاب 

الدويل، الطبعة الثانية، مركز الدراسات العربي – األوربي، 
باريس.
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Issue قضية

مصنع للكذب!
يستهل الكاتب تقريره بإحدى الحوادث التي نزع فتيلها عىل 

إنستاجرام، فانفجرت يف مواقع أخرى للتواصل االجتماعي، 
يقول إنه عندما نرشت »سكارليت ديكسون«، مدونة األزياء 

البالغة من العمر 24 عاًما، صورة لها وهي تتناول طعام اإلفطار 
عىل حسابها عىل موقع إنستاجرام، تحول اإلنرتنت إىل يشء 

بغيض، أرفقت »ديكسون« تعليقًا تحت صورتها التي تكاد 
تكون مثالية، إذ تظهر فيها عىل رسير يبدو أنه قد نُمق جيًدا، 

ُمحاطة ببالونات الهيليوم عىل شكل قلوب، كتبت »أفضل األيام 
تبدأ بابتسامة وتفكري إيجابي، وحبات فراولة، وقدح كبري من 

الشاي«.
أُعيد نرش هذا املنشور برعاية رشكة ليسرتين وقد ظهرت زجاجة 

من غسول الفم ليسرتين يف جانب الصورة، وانترشت الصورة 
كالنار يف الهشيم عىل تويرت، عندما علق أحد مستخدميه، 

ويدعى »ناثان« -من كارديف- قائاًل »اللعنة، أهذا صباح عادي 
ألي شخص هنا؟ ما تطبيق إنستاجرام إال مصنع كذب ُوجد 

ليشعرنا بالنقص«. أثار منشور »ناثان« الذي حصل عىل 111 
ألف إعجاب )بما يفوق منشور ديكسون األصيل بـ 22 ضعفًا(، 

و25 ألف إعادة نرش عىل تويرت، موجة عنيفة من االنتقادات، 
بمجموعة مكررة من التعليقات التي تراوحت بني: »حياة 

مزيفة« و»مهووسة وصولية«، إىل »هيا لنفقأ بالوناتها«، و»من 
الذي يضع زجاجة ليسرتين عىل منضدة بجانب رسيره؟ القتلة 

املتسلسلني بالتأكيد«.
كتبت تحت صورتها املنشورة عىل إنستاجرام:

»أفضل األيام تبدأ بابتسامة وتفكري إيجابي، وحبات فراولة، 
وقدح كبري من الشاي. تُعرض عاداتي الصباحية اآلن مبارشًة 

عىل اليوتيوب -بالطبع لن أُريكم شعري حال نهويض من الرسير 
)صدقوني، ليس جيًدا(، أُعطيكم فقط فكرة بسيطة عن كيف 

أبدأ يومي بطريقة إيجابية. اذهب إىل قصيص واضغط عىل 
الرابط -وأخربوني عما يجول يف خواطركم. من ضمن عاداتي 

الصباحية املتميزة، استخدام غسول ليسرتين معزز البياض، 
listerineukireland#BringO@ .للمساعدة يف تبييض أسناني

utTheBold -تلك رشاكة مدفوعة من ليسرتين.«

تعددت المواقع والضرر ثابت
يبدو أن اإليجابية املفرطة عىل إنستاجرام هي نفسها املشكلة 

لعدد متزايد من مستخدميه، وكذلك خرباء الصحة النفسية.
يقول الكاتب إن هذا العداء بدا متماشًيا مع النمط السائد 

عىل تويرت؛ إذ أصبحت شبكة التواصل االجتماعي مرتًعا يسء 
السمعة للغرباء البذيئني الذين يرتاشقون اإلساءة مع غرباء 

بذيئني آخرين، والذين يجتمعون من حني آلخر ليتنمروا عىل 
أحد مشاهري اإلنرتنت بسبب بعض اإلخفاقات الطفيفة، كأن 

تكون امرأة يف فيلم حرب النجوم. وعىل العكس من ذلك، يبدو 
إنستاجرام أكرث شبكات التواصل االجتماعي التي يمكن 

تصورها ودية. إنه مجتمع برصي الدافع، حيث الضغط مرتني 
عىل صورة ما تعبريًا عن اإلعجاب بها هو الطريقة األساسية 

يف التفاعل، وحيث تنترش املنشورات برسعة مهولة بسبب 
اإليجابية، ال بسبب الغضب، وحيث يوجد الكثري من الحسابات 

الكبرية تدور منشوراتها فقط حول القطط والكالب. وبطبيعة 
الحال، ما الذي قد ال ُيالقي إعجاًبا يف ذلك؟

ولكن يبدو أن اإليجابية املفرطة عىل إنستاجرام هي نفسها 
املشكلة لعدد متزايد من مستخدميه وكذلك خرباء الصحة 

النفسية، إذ يشجع املوقع مستخدميه عىل تقديم صورة مبهجة 
وجذابة، وهو ما قد يجده البعض أمرًا مضلاًل يف أفضل حاالته، 

وضارًا يف أسوئها. فإذا كان الفيسبوك ُيظهر الجميع 
مملون، وتويرت يثبت أن الجميع سيئون، فإن 

إنستاجرام يجعلك قلقًا من أن الجميع 
مثاليون باستثنائك أنت.

يف األيام التي تلت مشاركتها 
منشورها األصيل عىل إنستاجرام، 

أشارت »ديكسون« إىل املفارقة 
الساخرة يف أن الخوف من أن 
تتسبب عدم واقعية شبكات 

التواصل االجتماعي يف إيذاء 
الناس، كان ُيستخدم لتربير 

أفعال اآلالف ممن يهاجمونها 
ويؤذونها.

كتبت يف منشور تاٍل مصحوًبا بصورة لها يف مدينة البندقية 
ممسكة بآيس كريم »يف كل مرة أطلع عىل الجديد يف صفحتي، 

أجد مئات الرسائل البذيئة الجديدة التي تتدفق عىل حساباتي 
يف إنستاجرام، وتويرت، ويوتيوب، بعض هذه الرسائل يحتوي 

عىل تهديدات رشيرة بالقتل. هناك مئات آالف التغريدات تطوف 
الشبكة العنكبوتية، تسبني اآلن«.

وأضافت »ديكسون« »منشوراتي ليست صورة للواقع. أعني أنه 
من ذا الذي يقيض وقته يف هذه املدينة الجميلة، ُمتكًئا عىل حافة 
جرس، ممسكًا بآيس كريم، واالبتسامة ال تفارق وجهه؟ كل يشء 

قد سبق إعداده يا شباب«.
وقالت »أنا شخصًيا ال أعتقد أن املحتوى الذي أُقدمه مرضًا 

للفتيات الصغريات، لكنني أتفق تماًما مع إمكانية تقديم 
إنستاجرام لتوقعات زائفة قد يتطلع لها بعض الناس«. 

ولكن سواء كان املحتوى الذي تقدمه ديكسون ضارًا أم ال، 
فهناك تأييد متزايد لفكرة أن إنستاجرام ليس جيًدا لصحة 

املستخدمني النفسية.
قد يبدو إنستاجرام ودوًدا جًدا. لكن هذا التصفح الذي ال 

ينتهي، دون تواجد القدر الكايف من التفاعل، ال يؤدي يف الواقع 
إىل تأثري إيجابي عىل الصحة النفسية والصحة بشكل عام.
 ،RSPH يف عام 2017، أجرت الجمعية امللكية للصحة العامة

وهي جمعية خريية مستقلة تسعى إىل تحسني الصحة العامة، 
مسًحا استقصائًيا للشباب من سن 14 عاًما إىل 24 عاًما 

عىل نطاق اململكة املتحدة، وسألوهم حول أكرب خمس 
منصات تواصل اجتماعي: تويرت، وفيسبوك، 

ويوتيوب، وسناب شات، وإنستاجرام. صنف 
املستخدمون تلك املنصات من حيث تأثري 

استخدامها عىل كل يشء يف حياتهم، 
بدايًة من جودة نومهم، وصواًل لـ»الفومو« 

وهو رهاب تفويت أحداث ما أو نشاطات 
يستمتع بها اآلخرون، ما يجر األشخاص 

عىل االتصال الدائم باإلنرتنت ملتابعة ما 
يحدث.

احتل إنستاجرام املرتبة األخرية من حيث 

التأثري السيئ عىل النوم، وصورة الجسم، والخوف من فوات 
ما يستمتع به اآلخرون، بينما اقرتب سناب شات منه يف درجة 
السلبيات بشكل عام إذ أنقذته تأثرياته اإليجابية يف العالقات 

الحقيقية، بينما سجل يوتيوب تأثريات إيجابية يف كافة املقاييس 
تقريًبا -مع استثناء تأثريه عىل النوم، إذ احتل املرتبة األسوأ 

مقارنة بجميع املنصات األخرى.
تقول »نيم ماكداد« من الجمعية امللكية للصحة العامة 

»ظاهرًيا، قد يبدو إنستاجرام ودوًدا جًدا. لكن هذا التصفح  
الذي ال ينتهي، دون تواجد القدر الكايف من التفاعل، ال يؤدي يف 

الواقع إىل تأثري إيجابي عىل الصحة النفسية والصحة بشكل 
عام. عالوة عىل أنك –باعتبارك مستخدًما- ال تتحكم فيما تراه 

يف واقع األمر. ويف كثري من األحيان ترى صورًا تزعم أنها تظهر 
لك الواقع، لكنها ليست كذلك. فيتسبب ذلك عىل وجه التحديد 

يف أرضار عىل الرجال والنساء عىل السواء«.
عادًة ما ُيسلط الضوء عىل خطر تنمية »صورة غري صحية 

للجسم«، إال أن »ماكداد« تُشدد عىل أن ذلك ليس إال غيًضا من 
فيض؛ فتوضح أن »بعض الناس قد ينظرون إىل منشوراٍت مليئٍة 

بالسيارات، ما يولد لديهم قلقًا وإحباطًا ألنهم ال يستطيعون 
تحمل كلفتها«.

عىل سبيل املثال، »ستيفن« شاب لندني، يبلغ من العمر 24 
عاًما، أدت به عدم الواقعية إىل تطوير سلوك غري صحي عىل 
اإلنرتنت، يقول »كنت أشعر بقليل من الحرسة يف ذلك الوقت، 

وكنت أشعر بالعذاب يف كل مرة أرى فيها اسم حبيبتي السابقة 
عىل إنستاجرام. كنت أشعر باإلحباط كثريًا، ووجدت نفيس 

أستخدم إنستاجرام بشكل أسايس إما لتأنيب نفيس بالنظر إىل 
حبيبتي السابقة، أو باستخدام ميزة التصفح إللهاء نفيس. ومن 
ثم وجدت نفيس أتصفح صور النساء الجميالت بشكل كثيف يف 

كل مرة استعمل ميزة التصفح، ما يؤدي بدوره إىل ظهور املزيد 
منهم«.

يضيف »وصلت إىل مرحلة تبنيت فيها عادة غري صحية، وهي 
تكوين صورة مشوهة للنساء، ما أدى بي إىل شعور أسوأ«. أقلع 

»ستيفن« عن استخدام التطبيق ملدة عام كامل، وخالل هذه 
الفرتة، كتب أُطروحة حول اآلثار الضارة لتطبيق إنستاجرام عىل 

الصحة العامة، والقناعات بشكل الجسم.
كيف تحول إنستاجرام من بيئة ودودة إىل منصة تنافسية؟

 يف الوقت الذي نشعر فيه بالبؤس بسبب أساليب الحياة غري 
الواقعية التي نتابع أخبارها عىل إنستاجرام، نديل نحن بدلونا 

ونشارك أيًضا نسخة غري حقيقية عن حياتنا الخاصة.
يقول »ستيفن« »مشكلة تطبيق إنستاجرام، عىل سبيل 

املثال ال الحرص، أنك تنرش محتوى يهدف يف األصل إىل تقديم 
صورة إيجابية عن نفسك. فعىل تويرت أو فيسبوك، يمكنك أن 
ترى محتوى عكس ذلك تماًما، ال يتضمن منشورات من قبيل 

)مرحًبا، انظروا إىل حياتي الرائعة(«.
يقول الكاتب إن كل مستخدم عىل إنستاجرام تقريًبا يضيف 
بعض الوقود إىل اللهب، ما يزيد األمر سوًءا، وحتى يف الوقت 
الذي نشعر فيه بالبؤس بسبب أساليب الحياة غري الواقعية 

التي نتابع أخبارها –أو باألحرى صورها عىل إنستاجرام-، 
نديل نحن بدلونا ونشارك أيًضا نسخة غري حقيقية من حياتنا 

الخاصة. يقول »عدنان«، شاب سوري يبلغ من العمر 25 عاًما، 

الجارديان: كيف ُتسبب 
خوارزمية في "إنستاجرام" 

البؤس لمستخدميه؟
ليس الكاتب »أليكس هرين« وحده من لديه تخوفات من مواقع التواصل االجتماعية وخاصة تطبيق إنستاجرام والتحديثات عىل خوارزميته، إذ عرب ف تقريره املنشور عىل موقع »الجارديان« الربيطاني عن 

تلك التخوفات، فذكر أن أعداًدا متنامية من مستخدمي التطبيق، وكذلك خرباء الصحة النفسية أشاروا إىل أن الجانب اإليجابي لتطبيق إنستاجرام صار هو املشكلة ف حد ذاتها، وذلك بسبب تأكيده دون هوادة 
عىل ترويج أساليب الحياة »املثالية«، ويربز هنا تساؤل: »هل يجب عىل الجميع أن يتوقفوا عن تصفحه؟«

من 
املفترض أن تعزز 

تلك املواقع التواصل 
االجتماعي -ولكنها ىلع 
نحو غريب، تعتمد ىلع 

خوارزمية تعمل ضد 
هذه الفكرة.
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مقيم يف كيب تاون »أملك حساًبا عىل إنستاجرام منذ عام 2008، 
كنت أستمتع باألمر يف البداية. ولكن مع مرور السنني، تحول 

من بيئة ودودة، حيث كان الناس ينرشون صور الطعام، إىل 
منصة اجتماعية تنافسية، حيث يعمد الجميع إىل فلرتة وتنقية 

حياتهم، لتقديم صورة لحياة أخرى غري موجودة. ليس هناك من 
يبدو بمظهر جيد طوال الوقت، ليس هناك من يشعر بالسعادة 

عىل الدوام. عندما أواجه بعض األوقات العصيبة، أشعر 
باالنزعاج الشديد عندما أرى آخرين يعيشون حياًة مثالية«، 

ويضيف »أنا ُمذنب أيًضا بسبب محاوالتي إظهار الجانب 
األفضل من حياتي للناس«.

ولكن لطاملا كان تطبيق إنستاجرام يدور حول فكرة »الخلو دائًما 
من العيوب«، فما الذي تغري مسبًبا هذا االرتداد العنيف؟ من 

بني املستخدمني الذين تحدث الكاتب إليهم، اُستشهد أحدهم 
مرارًا وتكرارًا بحدث واحد مفصيل، وهو »تقديم اإلطار الزمني 

لخوارزمية إنستاجرام يف منتصف عام 2016«، إذ كانت إحدى 
كربيات التحوالت التي طرأت عىل املنصة منذ استحواذ فيسبوك 

عليها عام 2012؛ فبداًل من تقديم عرض شامل ملا يتابعه الناس 
وما يفعلونه يف لحظة ما للمستخدم، بدأ إنستاجرام يف تكديس 

املنشورات األجدر باملشاهدة لتلك الحسابات، وغالًبا ما كان 
يعود أياًما، أو حتى أسابيع الختيار محتوى قوي مقنع، ومن 

ثم، بدأت الخدمة يف الرتويج لنسخة منسقة غري واقعية من 
املنشورات املنمقة غري الواقعية معدة سلفًا.

مع مرور السنني، تحول من بيئة ودودة، حيث كان الناس 
 ينرشون صور الطعام، إىل منصة اجتماعية تنافسية

، حيث يعمد الجميع إىل فلرتة وتنقية حياتهم، لتقديم صورة 
لحياة أخرى غري موجودة.

الحظت »تايال ستون«، صاحبة مدونة متخصصة يف 
مجال تربية األطفال عىل موقع »مذرهوود: ذا ريل ديل« 

)Motherhood: The Real Deal( التغريات التي طرأت عىل 
تطبيق إنستاجرام، تقول »لفرتة طويلة، كان إنستاجرام أحد 

األماكن القليلة التي كان التفاعل فيها حقيقي. ثم جاءت تلك 
الخوارزمية وعصفت يكل يشء. إن الهدف األسايس ملنصات 
التواصل االجتماعي تلك، أنها من املفرتض أن تعزز التواصل 

االجتماعي -ولكنها وبشكل غريب، تعتمد عىل خوارزمية تعمل 
ضد هذه الفكرة«.

تشري »فيكتوريا هوي«، التي تدير مدونة معنية بأسلوب ونمط 
الحياة بعنوان »لست لِست« )Lust Listt(، إىل أن هناك مسألة 

أخرى تؤثر عىل مستخدمي إنستاجرام »املحرتفني«، وهم 
املستخدمون الذين يكتسبون دخلهم )أو يطمحون إىل ذلك( 

من اإلعالنات والحمالت املمولة. وتقول إن »الخوارزمية الجديدة 
تخلق تنافًسا عىل الشعبية يف أوساط صناع املحتوى، وبالتايل 

يلجؤون إىل اتخاذ قرارات غري أخالقية من أجل الحفاظ عىل 
تربعهم عىل قمة السلسلة الغذائية -لبيئة إنستاجرام-«.

بدأ صناع املحتوى معدومو الضمري رشاء املتابعني، واإلعجابات، 
والتعليقات، يف محاولة لخداع تلك الخوارزمية، بينما قاوم 

إنستاجرام ذلك بشدة، تقول »هوي«، إن هؤالء املستخدمني 
شكلوا »لجان تعليق إلكرتونية« رسية تتفق فيما بينها عىل 

نرش »كل منشور ينرشه أعضاء املجموعة، لخلق نوع من 
املوثوقية والتفاعل الفوري«. ويف الوقت الذي تحصل فيه بعض 

الشخصيات املؤثرة، مثل »ديكسون«، عىل نصيب األسد من 
اللوم عىل تفيش عدم الواقعية عىل إنستاجرام، نجد أن األمر 

واسع االنتشار عىل مستوى قاعدة املستخدمني بقدر انتشاره 
بني أوساط »مشاهري إنستاجرام«.

هل في اعتزاله حل؟
يقول الكاتب إنه توقف عن استخدام التطبيق يف وقت سابق من 

هذا العام، عندما أدرك أنه يشعر بالسوء عند فتحه، أكرث من 
قبل اإلبحار فيه. ولكن حسابه عىل إنستاجرام حساب محدد 

بالخصوصية، وليس لديه سوى بضعة مئات من املتابعني، 
وبعض املنشورات، ويكاد يكون التواصل فيه محصورًا عىل 

األشخاص الذين تعرف إليهم بطرق أخرى خارج إنستاجرام.
ويضيف أنه عىل الرغم من ذلك، يف كل مرة يفتح فيها التطبيق، 
يجد عدًدا ال ُيحىص من منشورات أصدقائه وأفراد عائلته وهم 

يقومون بأشياء ال تُصدق، ويحظون بأوقات ممتعة من دونه. 
عىل سبيل املثال، اكتشف ُمصادفًة من خالل التطبيق حفل 

زفاف أحد أصدقائه، وأنه لم ُيدع له. وكذلك يمر عىل صور أحد 

أصدقائه الرائعة التي ينرشها عقب كل تمرين ريايض، وهنالك 
الصديق الذي يعيش يف مدينة نيويورك، ويبدو أنه ذهب إىل لندن 

يف عطلة نهاية األسبوع دون أن يخربه.
يف حني أنه ال يفعل شيًئا ُيذكر عدا تصفح إنستاجرام، ويضيف 

»عىل األقل أنا ال أعاني من  تدفق اإلعالنات، فبسبب خلل يف 
إعدادات الخصوصية، يعتقد إنستاجرام أنني فتاة مراهقة من 

بانكوك، لذا، ال يعرض يل إال إعالنات كُتبت باللغة التايالندية 
لعالج حب الشباب، ومطاعم كنتاكي. ليست هذه مزحة«.

يجب أن ُيقلل من تركيز استخدامه إلنستاجرام عىل معرفة ما 
 يفعله األشخاص الذين يهتم بهم، 

ويف املقابل يزيد من استخدامه مصدرًا للمعلومات واإللهام.
يذكر الكاتب أنه عندما أخرب أصدقائه باستيائه من التطبيق، 

تباينت ردود أفعالهم، إذ استشهد بعضهم بالحكمة التقليدية، 
بأن يلغي متابعة حسابات املشهورين واملؤثرين الذين ينرشون 

إعالنات للرتويج لصورة الحياة املثالية، واقتصار متابعته عىل 
األصدقاء الذين يهتم ألمرهم. عىل سبيل املثال، صديقه »روب« 
يتابع »أقل من 100 شخص، جلهم من األصدقاء وأفراد العائلة 

فحسب«. لكنه يقول إنه ال يتابع أيًّا من الشخصيات صاحبة 
التأثري، وأن األصدقاء الذين يهتم ألمرهم حقًا، هم األكرث احتمااًل 

يف إصابته بالفومو أو الخوف من تفويت ما يستمتعون به حقًا.
بينما أسداه بعض األصدقاء اآلخرين نصيحة مغايرة تماًما، إذ 

قالوا إن مشكلته األساسية تتلخص يف عدم متابعة عدد كاف 
من هؤالء الشخصيات املؤثرة، وكذلك أنه يجب أن ُيقلل من 

تركيز استخدامه إلنستاجرام عىل معرفة ما يفعله األشخاص 
الذين يهتم بهم، ويف املقابل يزيد من استخدامه باعتباره مصدرًا 

للمعلومات واإللهام. استشهدت »لينيس« إحدى صديقاته، 
بمتابعتها حساب أحد املتاجر املتخصصة يف بيع أدوات مكتبية 
ُمصممة بإتقان عىل سبيل املثال، باعتباره أحد الحسابات التي 
تسعد بتصفحها. بينما نصحته أخرى وتدعى »ماري«، باتباع 

طريقتها؛ فهي خلقت مزيجها الشخيص ملن تتابعهم، واملكون 
من تالثة أجزاء »ثلث أصدقاء، وثلث أعضاء برملان، وثلث للدراج 

كوينز –وهم املمثلون الرجال الذين يرتدون مالبس نسائية 
ألغراض الرتفيه والكوميديا الساخرة«.

يؤكد الكاتب أن »بالفعل هناك عالم كامل من املعلومات أفضل 
وسيلة لتوصيله هي الوسائط البرصية«، إال أن محتوى اللياقة 
البدنية عىل إنستاجرام عىل سبيل املثال يجعلك تشعر وكأنك 
كتلة دهون مطاطية لدنة، بينما البعض اآلخر ما هو إال مصدر 

للنصيحة املفيدة املوجهة تحديًدا لألشخاص يف مثل حالتك
لكنه جرب تلك النسخة من إنستاجرام أيًضا، ويخىش أنها ال 

تقدم سوى قشور، بينما يستقر يف أساسها صور وجبات اإلفطار 
الرائعة املستحيلة –واقعًيا- والتي يتناولها األشخاص املثاليون 

بدرجة يستحيل محاكاتها. حتى أن فيسبوك، مالك تطبيق 
إنستاجرام، يحذر من استخدام إنستاجرام بهذه الطريقة، إذ 

كتبت الرشكة يف مدونتها العامة العام املايض »بشكل عام، عندما 
يقيض الناس كثريًا من الوقت يف تلقي املعلومات بشكل سلبي 

-من خالل القراءة دون التفاعل مع الناس-، يفيدون بأنهم 
يشعرون بالسوء بعد ذلك«.

ال تيأس من تطبيق إنستاجرام فتعتزله، فقط 
اعتزل بعض من تتابعهم.

وبطبيعة الحال كان رد فيسبوك بأن »ربما عىل الجميع أن 
يشاركوا قصصهم أكرث«، بالطبع سيكون ردها عىل هذا املنوال، 

فإنستاجرام أحد تطبيقاته، لكن هناك مخرًجا آخر، ربما عليك 
اتباع دليل الجمعية امللكية للصحة العامة اإلرشادي، إذ تشجع 

يف حملة خريية باسم »سبتمرب )أيلول( خال من التصفح« 
)scroll-free September( وتشمل اإلقالع تماًما عن إدمان 

تصفح مواقع التواصل االجتماعي عىل الرغم مما قد يصاحب 
ذلك من آثار االنسحاب، أو حتى التوقف يف أوقات معينة 

كالتوقف عن تصفحها يف غرف النوم أو أثناء تناول الوجبات.
ويختتم الكاتب تقريره باحتمال أخري ربما يكون متاًحا أمام 

البعض، وقد طرحه بعض أصدقائه عندما أبدى تخوفاته من 
التطبيق، »ال تيأس من تطبيق إنستاجرام فتعتزله، فقط اعتزل 

بعض من تتابعهم عليه، فهناك اآلالف من الحسابات التي تهتم 
فقط بالقطط والكالب والطيور عىل سبيل املثال، وهي حسابات 
من الصعب أن تصاب باالكتئاب أو أن تستاء من حالك ونفسك 

إذا ما تصفحتها«.

Alex Hern

When 24-year-old fashion blogger Scarlett Dixon 
posted a picture of herself having breakfast, the 
internet turned nasty. “The best of days start with 
a smile and positive thoughts. And pancakes. And 
strawberries. And bottomless tea,” Dixon wrote on 
her scarlettlondon Instagram feed, under an image of 
her looking flawless on a freshly made bed flanked by 
heart-shaped helium balloons.
The sponsored post – for Listerine mouthwash, a 
bottle of which is visible on the side of the shot – was 
swiftly reposted on Twitter. “Fuck off this is anybody’s 
normal morning,” wrote Nathan from Cardiff. 
“Instagram is a ridiculous lie factory made to make 
us all feel inadequate.” His post, which has garnered 
more than 111,000 likes (22 times as many as Dixon’s 
original) and almost 25,000 retweets, prompted a 
wave of criticism, with the more printable comments 
ranging from “Fakelife!” and “Bunny-boiler” to “Let’s 
pop her balloons” and “Who keeps Listerine on their 
bedside table? Serial killers, that’s who.”
That hostility feels par for the course on Twitter. 
The social network is a notorious hotbed of abusive 
strangers hurling abuse at other abusive strangers, 
who then all occasionally come together to bully a 
celebrity off the internet over some minor failing, 
such as being a woman in a Star Wars film. Instagram, 
by contrast, looks like the friendliest social network 
imaginable. It’s a visually led community where the 
primary method of interaction is double-tapping an 
image to like it, where posts that go viral tend to 
do so because of positivity rather than outrage and 

where many of the biggest accounts are famous dogs 
and cats. What’s not to like?
But, for a growing number of users – and mental 
health experts – the very positivity of Instagram is 
precisely the problem. The site encourages its users 
to present an upbeat, attractive image that others 
may find at best misleading and at worse harmful. 
If Facebook demonstrates that everyone is boring 
and Twitter proves that everyone is awful, Instagram 
makes you worry that everyone is perfect – except 
you.
In the days following her initial Instagram post, 
Dixon pointed out the irony that this fear – that the 
unreality of social media is harming people 
– was itself being used to justify the 
thousands attacking her.
“Each time I refresh my page, 
hundreds of new nasty 
messages pour on to my 
Instagram, Twitter and 
YouTube, some of which 
have contained malicious 
death threats,” she wrote 

in a follow-up Instagram post, accompanying a 
picture of her in Venice with an ice-cream. “There 
are now hundreds of thousands of tweets circling the 
internet, shaming me.”
“My feed isn’t a place of reality,” Dixon added. “I 
mean who spends their time in such a beautiful city, 
perched on a ledge, ice-cream in hand and smile 
permanently affixed to her face? It’s staged, guys.
“I personally don’t think my content is harmful to 
young girls, but I do agree Instagram can present a 
false expectation for people to live up to.”

But whether or not Dixon’s feed is harmful, there 
is growing support for the idea that Instagram isn’t 
great for its users’ mental health.
In 2017, the Royal Society for Public Health (RSPH), 
an independent charity that seeks to improve 
people’s wellbeing, conducted a UK-wide survey of 
14- to 24-year-olds, asking them about the big five 
social media platforms: Twitter, Facebook, YouTube, 
Snapchat and Instagram. Users ranked how their use 
of the platforms affected everything from the quality 
of their sleep to their Fomo – the fear of missing out 
on what others are enjoying.
Instagram came last, scoring particularly badly for 
its effects on sleep, body image and Fomo. Only 
Snapchat came close in its overall negativity, saved 
by a more positive effect on real-world relationships, 
while YouTube scored positively on almost every 
metric – except its effect on sleep, for which it was 
the worst of all the platforms.
“On the face of it, Instagram can look very friendly,” 
says the RSPH’s Niamh McDade. “But that endless 
scrolling without much interaction doesn’t really lead 
to much of a positive impact on mental health and 
wellbeing. You also don’t really have control over 
what you’re seeing. And you quite often see images 
that claim to be showing you reality, yet aren’t. That’s 
especially damaging to young men and women.”
The risk of developing an unhealthy body image is 
often highlighted, but McDade emphasises that this 
is just one aspect. “Some people may be looking at 
feeds full of cars, and it’s giving them anxiety and 

depression as they can’t afford them.”
For Stephen, a 24-year-old from 

London, the unreality led him to 
develop unhealthy behaviours 

online.
To read the rest of the 
article go to: http://www.
theguardian.com

Theguardian : Instagram is sup-
posed to be friendly. So why is 
it making people so miserable?
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Economy اقتصاد

ما هواالستثمار ف الذهب وكيف يمكن االستثمار 
ف الذهب؟.. وما هى أفضل طرق االستثمار ف 

الذهب وما الفرق بني تلك الطرق ؟ أسئلة كثرية 
وردت اىل صفحة املوقع وسوف نحاول تغطيتها 

ىف هذا املقال.

ما هو االستثمار في الذهب ؟
االستثمار بالذهب يعترب من أفضل طرق االستثمار وذالك 

لعدة اسباب منها ان اسعار الذهب ىف ارتفاع مما يحقق فرص 
لتحقيق الربح من االستثمار بالذهب ، باالضافة اىل منذ 

القدم اعترب الذهب املالذ االمن والحكيم عىل فرتات التاريخ 
نظرا لحتفاظة بقيمتة وقت االزمات .

االستثمار يف الذهب هو الطريق األمثل للوصول إىل النجاح 
املايل وتحقيق الرثاء، فإذا نظرنا إىل األخبار اإلقتصادية التي 
يتم عرضها بشكل يومي سوف نالحظ أنها ال تخلو من ذكر 

األسعار الخاصة بالذهب بالبورصة املحلية والبورصات 
العاملية، وقد ذكرت اإلحصائيات الحديثة أن التجارة يف 

الذهب تبلغ نسبة ثمانون باملائة من التجارة العاملية.
ويمكن ألي شخص أن يقوم بإستثمار بعض 

األموال الخاصة به يف الذهب، من خالل 
أن يتاجر بسبائك ذهب بواسطة بنوك 

أو بورصات عاملية أو حتى الرشكات 
التي تعمل يف الوساطة. وهذا ما سوف 

نُلقي عليه الضوء يف هذا املقال من 
خالل موقع ” فن املال “ فتابعوا معنا.

طرق االستثمار في الذهب :
طرق االستثمار ىف الذهب عديدة ومتنوعة ومن 

تلك الطرق هى البورصة وصناديق االموال 
واالستثمار املشرتك أو العقود االجلة للذهب 

او تخزين الذهب ىف عدة اشكال سواء ىف شكل 
سبائك ذهبية بغرض االستثمار او ىف صورة مشغوالت 

ومجوهرات ذهبية .
كيف يمكن االستثمار يف الذهب؟ سواء لغرض االستثمار أو 

االدخار، ستتعرف فيما ييل عىل أفضل طرق االستثمار يف 
الذهب.

أفضل طرق االستثمار في الذهب :
اوال: االستثمار يف الذهب التقليدي، يعترب الشكل األكرث 

تقليدية واملبارشة هي السبائك الذهبية وتختلف قيمتها 
باختالف وزنها وهي تناسب أكرث صغار املستثمرين ، ورغم 
ازدياد صعوبة حفظ السبائك مع زيادة وزنها وكميتها ، إال 

أنها من أكرث األنواع محافظة عىل القيمة.
ثانيا : االستثمار يف الذهب عن طريق البورصات او صناديق 

الذهب أو عقود الذهب يجب ان يكون عن طريق وسيط 
معتمد ىف سوق االسهم مثل البورصة العادية تماما وتلك 

الطريقة تناسب االستثمارات الكبرية من الذهب واملتوسطة و 
تناسب من يقوم ببيع ورشاء الذهب مع تغري السعر.

غري أن أسهل طريقة لرشاء الذهب تتم من خالل الصناديق 
االستثمارية املتخصصة أو حتى من خالل رشاء أسهم 
صناديق املؤرشات املتداولة، وهي عبارة عن أسهم تباع 

وتشرتى مثل بقية األسهم وال تختلف عنها يف يشء، مثال 
 ،GLD ذلك سهم

الذي يحاكي 
سعره 

سعر أونصة الذهب، وتعادل عرشة أسهم منه سعر أونصة 
واحدة من الذهب. وعىل الرغم من شعبية هذا الصندوق 
وسهولة تداوله، هناك من ال يعتربه رشاًء حقيقياً للذهب، 
ويختلف عن االمتالك الفعيل لقوالب الذهب أو العمالت 

الذهبية.
ثالثا: من طرق االستثمار يف الذهب أو من أشكال االستثمار 

ىف الذهب هى رشاء الذهب و االحتفاظ بة لفرتات معينة 
ثم بيعة إما مع تغري السعر وتحقيق ارباح أو مع الحاجة 

اىل مزيد من السيولة النقدية ،ويمكن لالفراد رشاء الذهب 
لالستثمار ىف شكل سبائك باوزن مختلفة من 5 جرام اىل 

كيلو من الذهب أو ىف صورة مشغوالت ذهبية بهدف الزينة 
واالستثمار معا .

رابعا: االستتثمار يف الذهب الورقي وهو احد أكرث الطرق 
األكرث فعالية واقتصادية لرشاء الذهب 

بشكل غري ملموس كحصص يف الذهب 
تحسب عىل أساس األونىص أو ليغرام 
وغالبا ما تكون هناك نسبة ثابتة بني 

رواق الذهب وما تمثله من الذهب 
املادي.

مالحظة : عىل الرغم من سهولة 
رشاء املجوهرات الذهبية إال 

أنها ليست الطريقة املناسبة 
لالستثمار يف الذهب لعدة أسباب، 

منها أن سعر القطعة الذهبية 
يعتمد عىل التصميم والتنفيذ 

واألحجار األخرى املضافة، لذا 
ال توجد عالقة مبارشة ودقيقة 

بني سعر أونصة الذهب يف 
األسواق الدولية وسعر 
املنتجات املصنوعة 
من الذهب. لهذا 

السبب هناك من 
يشرتي عمالت 

وقوالب ذهبية تأتي 
بشكل ذهب خالص 

من عيار 24 قرياطا، وهو 
العيار املستخدم يف تداوالت 

الذهب، سواء من خالل 
األسواق الفورية أو اآلجلة، 

ومن ثم حفظها يف أماكن آمنة 

يف خزانات املصارف أو من قبل رشكات متخصصة مع عمل 
تأمني عليها.

االستثمار يف الذهب لة قوة كبرية من انة مقاوم للتضخم 
مثل التضخم الكبري يف عام 1973 إىل عام 1982 ،وقد ارتفعت 

اسعار الذهب اىل مستويات قياسية لتصل اىل ما يقارب 
الثالث اضعاف ما كانت علية قبل 10 سنوات .

تعلم كيفية االستثمار يف الذهب عادة ما يستغرق بعض 
الخربة ،فينبغى عىل املشرتين للذهب الول مرة بهدف 
االستثمار ىف الذهب رشاء العمالت الذهبية والسبائك 

الصغرية اوال بهدف التعلم وإكتساب الخربة ىف بيع ورشاء 
الذهب وكيفية حساب اسعار الذهب اليوم ،أما املستثمرين 
ذوي الخربة فيمكن االستثمار ىف الصناديق املشرتكة للذهب 
أو صناديق االسثمار يف الذهب املرتبطة بالتعدين والتنقيب 

عن الذهب والتى تكون مع الخربة مربحة.
تعلم كيفية بيع الذهب يف السوق املتقلبة هو مهارة هامة، 
فعندما تمر بضائقة مالية يكون االستثمار ىف الذهب هو 

خيارك املفضل ،ولكن تعلم متى تبيع الذهب بفهم اصول 
الذهب التى لديك واسعار الذهب اليوم ،وليس من الحكمة 

عندما تمر بازمة مالية ان تبيع الذهب ىف وقت يكون سعر 
الذهب وقتها يحقق لك خسائر كبرية وايضا ليس من الحكمة 
ان تكون اسعار الذهب مرتفعة مما يحقق لك هامش ربح كبري 

وال تبيع الذهب الذي تملك.
يف الختام، ال يزال االستثمار يف الذهب وسيلة مناسبة ملن 

يمتلك ثروة كبرية ويريد املحافظة عليها ضد ترصفات البنوك 
املركزية وأثر التضخم، ومن املمكن أن تمر أسعار الذهب 

بفقاعات مالية نتيجة تأرجح القوة الرشائية للدوالر، ومن 
املمكن املضاربة عىل أسعار الذهب، كاملضاربة عىل األسهم، 

وهي بذلك ال تخلو من املخاطرة وخسارة جزء كبري من رأس 
املال.

تحذير: االستثمار يف الذهب ال يخلوا من املخاطر حيث 
من املمكن أن تمر أسعار الذهب بفقاعات مالية نتيجة لعدد 
كبري من االسباب واهمها تأرجح القوة الرشائية للدوالر، ومن 

املمكن املضاربة عىل أسعار الذهب، تماما كاملضاربة عىل 
األسهم.

قدمنا لكم أعزائنا متابعي موقع فن املال، ملحة عن ما هو 
االستثمار يف الذهب و كيف يمكن االستثمار يف الذهب وأفضل 

طرق االستثمار يف الذهب ، نرجو أن نكون قد ساهمنا يف فتح 
أفاق جديدة أمامكم، فقوموا بنرش املقال عىل أوسع نطاق 

فقد يكون هناك من ينتظره ليبدا طريق نجاحه، وأرسة املوقع 
تعدكم بتقديم املزيد فتابعونا.

كيف يمكن االستثمار 
في الذهب ؟ 

أفضل طرق االستثمار فى الذهب

خالل حياتنا اليومية نمارس الكثري من العادات املالية التي تصبح بمثابة 
روتني يمنعنا من االنتباه بأن هذه العادات قد تؤدي أحيانًا إلفالسنا أو 

لخسارة الكثري من املال بدون داٍع.
إن تلك العادات املالية السيئة وعدم وجود أي نوع من اإلدارة املالية للدخل 

الشهري قد تؤدي إىل تبديد الكثري من األموال، كما أنها ستؤدي إىل عدم 
وجود فائض مايل تستطيع ادخاره أو استثماره الحقًا، بل قد يؤدي يف كثري من 

األحيان إىل تراكم الديون.
إن كنت تعاني من عدم سيطرتك عىل أمورك املالية أو دخلك الشهري، أو 

تعاني من ضياع وهدر جزء كبري من املال دون أن تدرك أين قمت بإنفاقه، فهذا 
املقال سيساعدك يف زيادة الوعي املايل بشأن تلك األمور كما سيساعدك يف 

التعرف عىل العادات املالية السيئة وكيفية تجنبها والتخلص منها بأرسع 
وقت.

1. الشراء بدافع عاطفي
وهذا يعني أن تقوم بالرشاء مدفوًعا بشكل عاطفي نحو املنتج. فمثاًل قد تقوم 

بالتسوق لرشاء منتج معني لرتى أن هناك تخفيضات كبرية عىل منتج آخر، 
عندها ستسارع لرشاء املنتج اآلخر رغم أنك ال تحتاج إليه حاجة ملّحة.

قد يغريك مثاًل رشاء أصدقاءك ألحد القمصان بكرثة ألنه يالئم موضة العرص، 
أو حتى قد تغريك طريقة عرضه، عندها ستقوم أيًضا برشائه 

دون أن تفكر بشكل عقالني إن كنت تحتاجه حقًا أم ال، 
أو إن كنت تمتلك فائًضا يف نقودك يكفي لدفع ثمنه 

أم ال.
للحد من االنفاق بهذه الطريقة العاطفية، عليك أن 
تكون حازًما مع نفسك وتجربها عىل االنتظار لفرتة 

معينة حتى تقوم بالرشاء. مثاًل قد تقوم بتحديد 
عدد قطع املالبس التي ستقوم برشائها كل شهر 

ويجب أن تلزم نفسك بعدم رشاء أي قطعة إضافية. 
إن هذا اإلجراء يجعلك تفكر أكرث بقرارات رشائك، كما 
أنه سيجعلك تفكر بشأن املنتجات التي ال تحتاجها 

بشدة.

2. عدم التخطيط ووضع موازنة شهرية إلدارة الدخل
عدم وجود ميزانية واضحة لنفقاتك وإيراداتك سيجعلك تفقد البوصلة التي 

يجب أن تعتمد عليها عند إنفاق دخلك الشهري.
إن وضع امليزانية يسمح لك بتحديد مبلغ املال الذي 

تقوم بالحصول عليه كدخل شهري وكيفية إنفاقه 
بشكل متوازن وعقالني. كما أنه يساعدك عىل 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفري املزيد من املال 

وتجنب الغرق يف الديون كل شهر، بل وادخار مبلغ 
مايل بشكل شهري يساعدك يف استثماره الحقًا.
إن كنت ترى أن االلتزام بوضع ميزانية شهرية 

يعترب أمرًا مرهقًا، فبإمكانك استخدام بعض الربامج 
أو التطبيقات التي تساعدك عىل إدارة ميزانيتك 

ونفقاتك بشكل تلقائي مثل برنامج Mint. فكل ما 
عليك القيام به يف هذه الحالة هو فتح الربنامج كل 

عادات مالية سيئة عليك التخلي عنها بأسرع وقت ممكن
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Economy اقتصاد

يوم للتأكد من أنك تسري عىل الطريق الصحيح أو لتكتشف املصاريف 
اإلضافية التي تقوم بها وتقوم بالتعديالت الالزمة حسب الحاجة.

3. االعتماد على بطاقات االئتمان
تعترب بطاقة االئتمان أحد أهم األسباب التي تحفزك عىل الرشاء بشكل 

غري عقالني وقد تتسبب بإفالسك وإغراقك بالديون، وذلك يف حال قمت 
بدفع مبلغ أكرب من الرصيد الذي تستطيع شحنه بها كل شهر.

إن استخدام بطاقات االئتمان يجعلك تقوم باستخدام األموال وكأنها 
أموال مجانية، لذلك عليك أن تكون حذرًا وعقالنًيا يف استخدامها.

4. الميل للراحة والرفاهية المبالغ بها
كلنا نسعى ألن نعيش بنوع من الرفاهية والراحة، لكن كرثة االعتماد عىل 
تلك األمور مع الدخل املحدود سيؤدي إىل خسارة الكثري من املال الذي 

كان من املمكن استثماره يف مرشوع ناجح.
إن الكسل قد يكلفنا الكثري ولذلك علينا أن نتجنب تلك املصاريف غري 

العقالنية إال يف حال الرضورة أو الرسعة.
عليك أن تتوقف عن تناول الوجبات الرسيعة كل يوم، عليك أيًضا أن 

تتوقف عن عادات الرشاء اليومية التي يمكن توفريها مثل رشاء القهوة 
غالية الثمن يف الطريق إىل العمل كل صباح، حيث يمكنك أن تستعيض 

عنها بتحضري القهوة يف املنزل. كل ذلك يمكن أن يساعدك يف تجنب 
اإلرساف يف املرصوفات التي ال داعي لها.

5. العادات الشخصية
وهي تشمل العادات الشخصية اليومية مثل رشاء املالبس واألجهزة 

باهظة الثمن، وتشمل حتى عادات أخرى مثل تناول الطعام يف الخارج 
بشكل متكرر أو التسوق بدون أن يكون لديك حاجة للرشاء. باإلضافة 

ألي عادة تدفعك إلنفاق مبالغ كبرية من املال كان من املمكن توفريها 
واستثمارها يف أحد املشاريع الناجحة لتكسب املزيد من املال منها 

الحقًا.
يقول وارن بافيت “إذا اشرتيت ما ال تحتاجه، سيأتي عليك الوقت الذي 

 تضطر فيه لبيع ما تحتاجه”
. فالتخلص من تلك العادات املالية السيئة سيجعلك أكرث استقرارًا 

مادًيا، أكرث سعادًة وأكرث ثراًء.

By Frederik Balfour
If you just made a nice windfall selling your property, 
or came into a fat inheritance, or just happen to have 
a large nest egg sitting around, here are some ideas 
from our inaugural survey of experts on where to park 
$1 million. Suggestions range from leveraging the trade 
war between China and the U.S. to Vietnamese condos, 
or 300-year-old tea.
As always, the appeal of these investments depends on 
your risk appetite, and the members of our panel are 
mostly in a cautious mood. But those with a tolerance 
for the stomach-lurching cryptocurrency markets, or 
the vagaries of Chinese sorghum-based liquor, will find 
interesting ways to broaden their portfolio.
Darrin Woo
Director of Woo Hon Fai Group
Because of my family background—my grandfather 
founded Lee Cheong Gold Dealers in Hong Kong in 
1950—I believe in the physicality of gold. I would buy 
a million dollars’ worth of bullion bars and stuff them 
under my mattress. Gold has underperformed the S&P 
500 index for the past five years. SPX has delivered 46 
percent in that time, and gold has 
lost 1 percent. In the next 
10 years gold 
is one of 
the best 
contrarian 
plays. I say 
buy when 
no one else 
does.
I also like the 
idea of digital 
tokens backed by 
physical gold. If you 
talk to millennials, 
they aren’t interested 
in buying stocks and 
don’t even have brokerage 
accounts, and they can’t 
afford real estate. So they are 
looking for a store of value that’s 
also convenient. They are interested 
in new technology and blockchain 
and using a digital wallet. But unlike 
Bitcoin and Ether, whose prices trade wildly, 
gold-backed tokens have an intrinsic 
value and should be a lot less 
volatile. I’ve participated in 
an early round of funding in 

Santa Clara-based Emergent Technologies Holdings, a 
company which is creating the world’s first digital token 
called G-Coin backed by gold produced in accordance 
with World Gold Council and Responsible Jewellery 
Council standards. The resulting gold can be tracked 
from mine to vault using blockchain.
The other way to play: I’m also a classic car collector. 
For the past several years nearly everything has 
appreciated but don’t be fooled by a rising tide lifting 
all boats. Like stocks, blue chips will fare best in a 
downturn. That means focusing on investment-grade 
cars that are rare but not too rare and will hold their 
value. For $1 million and change you can pick up a 
Mercedes Benz 300SL Gullwing. Only 1,400 were 
ever made between 1954 and 1957. But remember, 
unlike other asset classes, classic cars are expensive 
to maintain, so aren’t a good hedge against inflation. 
Neither is gold, but it’s much cheaper to park.
Stefan Hofer
Chief Investment Strategist LGT Bank, Hong Kong
The key questions that high-net-worth individual 
investors ask today are, “should I close out my U.S. 
equity positions” and “is it time to buy China?” On 
the former, we advise clients to stick with their U.S. 
positions, or if markedly still underweight, to actually 
add more. On the latter, we think it is too soon to 
average-down or stock up on China-related equities, 
notwithstanding their significant underperformance 
this year.
On the U.S., the growth story is just too compelling to 
ignore: according to U.S. Federal Reserve, household 
wealth in the U.S. has now exceeded $100 trillion – it 
is very likely that this is the largest pool of wealth in 
recorded human economic 

history. The pre-Global Financial Crisis peak in U.S. 
wealth in 2007 was close to $70 trillion.
With additional fiscal stimulus from the White House in 
2019 a distinct possibility, the next U.S. recession could 
be pushed out beyond 2020, something that equity 
markets are likely to cheer. For the full year, U.S. firms’ 
earnings are forecast to grow at 23 percent, which again 
is well ahead of European peers at 9 percent.
In terms of valuations, with a 12 month forward price 
to earnings ratio of 17 times, some investors maintain 
that the U.S. is simply expensive. It is undeniable that 
there are “cheaper” equity markets to be found. We 
would argue, however, that given uniquely strong U.S. 
economic momentum, investors can expect to pay 
more to own these fundamentals, and won’t be wrong 
to do so.
On China, there is lingering uncertainty as to how far 
the current slowdown will go, as the economy absorbs 
the cross-currents of lowering debt, and at the same 
time, the central government increases spending to 
buffer the impacts of the ongoing trade dispute with 
the U.S. We may see some improvements on this front 
as Presidents Trump and Xi are expected to discuss 
trade at the G-20 in Argentina.
For China stocks, it is arguably too soon to say where 
the floor will be for growth, and how effective recent 
policy moves will be. On the plus side, overall food 
inflation is near zero, and if the November 11 (Single’s 
Day) sales numbers are anything to go by, the Chinese 
consumer remains in good health. As such, important 
economic fundamentals in China appear robust enough 
to withstand the trade-related shocks that are in the 
pipeline. That does not mean it is time to buy, however, 

and we think investors should be 
patient, as better entry levels 
are likely to be ahead.
The other way to play: On a 

purely personal 
level, my out-
of-the-box 
investment 
idea is to buy 
contemporary 
Korean 
art, mostly 
because I 
purchased a 
painting by 
Sungsoo Kim 
four years ago 

and am waiting 

for it to appreciate. It’s hanging in my home and I enjoy 
it every day.
Edie Hu
Art Advisory Specialist at Citi Private Bank Hong 
Kong
Before you think about investing $1 million in a painting, 
make sure you really like what you’re buying. Given the 
fickle nature of the art market, you could get stuck with 
it for several years, so get something you’d like to see 
on your wall. Do your homework and search auction 
records to avoid buying works that get flipped every 
couple of years. And in case you missed the memo, the 
Chinese contemporary art market peaked several years 
ago.
Now collectors are chasing works by 20th century Asian 
artists whose western peers have long been recognized. 
Japan’s Gutai abstract expressionist and avant garde 
painters like Kazuo Shiraga and Atsuko Tanaka have 
appreciated steadily in recent years, while western-
influenced Korean minimalist painters like Lee Ufan, 
Park Seo Bo and Chung Sung Hwa are also on the rise.
If black and white is your thing, contemporary ink 
paintings are undervalued—and they fit nicely with 
modern décor. And because they draw on the centuries-
old “literati” tradition of Imperial Chinese scholars, you 
can earn extra bragging rights for cultural sophistication. 
Top works by Shanghai-born Li Huayi, now 70 years old, 
can be yours for about $600,000 or $700,000, and Liu 
Dan’s meticulous paintings can still be found for less 
than $1 million. Collaborative works by New Jersey-
based classical landscape painter Arnold Chang and 
Michael Cherney, an American photographer in Beijing, 
are among my favorites.
Australian art has been largely overlooked outside the 
country, and that’s a pity. Next time you’re Down Under, 
check out the works of Brett Whiteley, who died of a 
drug overdose in 1992. His vibrant canvases owe a lot 
to Matisse and other Fauvist painters of the early 20th 
century. His most expensive work sold for $2.9 million, 
but there are still plenty of his smaller oils for well 
under $1 million. His stuff is absolutely beautiful.
The other way to play: For an out-of-the-box idea, think 
vintage toys. As people get older they get nostalgic for 
childhood playthings. A Barbie doll sold for $302,500 
in 2010, and Gen-Xers have pushed up prices for Star 
Wars figures, with two Jedi Knights from 1978 going for 
a combined 100,000 pounds in April. And board games 
like Monopoly are perennial favorites.
To read the rest of the article go to: https://www.
bloomberg.com

Bloomberg:Where to Invest 
$1 Million Right Now
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 Religion & life دين ودنيا

بقلم: د. سالم الهنداوي*
 إن كثريًا من الناس يف بالد الرشق أو الغرب يبحثون عن 

السعادة، ويسعون دائبني يف ُسبل تحصيلها، وتتباين رؤيتهم 
وتختلف عن السعادة؛ إذ يرى أحدهم أن السعادة تعني 

امتالك املال والرثوة، وآخرون يرون أن السعادة يف الوصول إىل 
املنصب املرموق أو القرص املشيد أو السيارة الفارهة، وآخرون  

يرون أن السعادة يف الزوجة الحسناء، وآخرون  يرون أن 
السعادة تعني قضاء أوقاٍت سعيدة، وآخرون يرون أن السعادة 

يف القُرب من الله تعاىل والسري يف طريقه تعاىل.
ومع اختالف هذه الرؤى حول السعادة نجد أن اإلسالم يبني 

فلسفة أوسع وأعمق؛ إذ يؤسس للحياة الطيبة بكل ما تحِملُه 
من جمال وكمال، يعم ظاهر اإلنسان وباطنه، وحياته 

العامة والخاصة.
ويؤسس للرؤية الجمالية يف حياة اإلنسان، 
مع املوازنة لكل احتياجاته ونزعاته الفطرية 

واإلنسانية.
فربما يكون اإلنسان فقريًا لكنه ممتلئ 
بالسعادة ومغموٌر بالفرح، وربما يبتىل 

وتجد قلبه عامراً بالرضا والصرب.
ونجد أن تعاليم اإلسالم تحثه عىل 

الجمال يف كل مناحي الحياة؛ 
الجمال الذي يرتقي به إىل السعادة 

التي يبحث عنها.
وتختلف نظرتنا عن السعادة أو 

الجمال باختالف إدراكنا ملفاهيم 
الحياة ومقاصدها، وتختلف أيًضا 

باختالف نزعات اإلنسان واحتياجاته 
النفسية والجسدية.

فربما ينظر أحدهم إىل الجمال يف 
الجسد، وآخر ينظر إىل الجمال يف 

الرثاء، وآخر ينظر إىل الجمال يف امللبس األنيق أوالسيارة 
الفارهة أو البيت الحسن، وآخر ينظر إىل الجمال من ناحية 

الطبقة االجتماعية، أو الوظيفة املرموقة، أو الجاه أو الشهرة 
أو نحو ذلك، وكل هذه الرؤى عن السعادة أو الجمال هي رؤى 

قارصة.

من مناحي الجمال في حياتنا
لَم الذي نرتقي به درجات السعادة  إن السُّ

التي نبحث عنها أو نفتقدها يف حياتنا هو 
الرؤية الجمالية، تلك الرؤية التي تغرس 

الجمال بكل صنوفه وطرقه وأشكاله يف 
حياة اإلنسان وعالقاته مع اآلخرين، 

فيتنسم بالجمال سعادة الحياة 
وبهجتها.

والجمال يف الحقيقة موجود يف كل 
جزٍء من أجزاء حياتنا ويرسي فيها 

كرسيان املاء يف الورد، وإننا نستطيُع أن 
نجعله يزاحم الهواء يف أيامنا وليالينا 

ونومنا ويقظتنا، وأفراحنا وأحزاننا، وعافيتنا 
وابتالئنا.

والحياة الجمالية التي يحث عليها اإلسالم ويدعو 
إليها ال تختص بجانٍب واحٍد يف حياة اإلنسان، بل 

هي رؤية وفلسفة وسلوك عاٌم، يعم الفكر واالعتقاد 
والسلوك والقول والعمل واللباس وغري ذلك.

ومن مناحي الجمال يف حياتنا: جماُل العبودية.. 
فالرسالة والتكليف الذي ُخلق ألجله اإلنسان 

هو منبع حياته وسعادته، قال تعاىل: 
}َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيُبوا للِه 
َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاكُْم لَِما 

ُيْحِييكُْم{. 
ويرتبع عىل قمة الجمال: 

جمال العبودية لله تعاىل، من توحيٍد وصالة وصيام وزكاة 
وحج وعمرة، وذكٍر لله تعاىل، وعفو وصفح ورضا بالقضاء 

والقدر، وتوكٍل وإنابة وتفويض األمور كلها لله تعاىل.
فهذه العبادات اإلسالمية كلها تنتج أنواًعا من الجمال ال نهاية 

لها، فنجد من يطيل قيام الليل للذٍة وجدها يف الصالة، ونجُد 
من يسعى يف جوف الليل يحمل الطعام والكساء والدواء 
للفقراء واليتامى واملحتاجني، ونجد من يكرثُ من 

الصيام لصفاء نفسه وتهذيبها فيه، ونجد 
من يتعلق بزيارة بيت الله الحرام كل عام، 

ونجد من إذا قدر عفا وصفح، ونجد 
من ال يتعلق بأسباب الدنيا بل يأخذ 

باألسباب ويكل أموره كلها إىل الله 
تعاىل راضًيا بقضائه وقدره سبحانه، 

وذلك عني سعادته.
ومن مناحي الجمال: الكلمة الطيبة، 

العذبة الرقراقة املثمرة، فقولك لها أو 
سماعك إليها أو إهدائها ألحد هو نوع من 

أنواع الجمال الحسن.
ويأتي اإلسالم ليغلفها ويكسوها بكساٍء من 

القُربة؛ لرُيغب فيها فتزاد الحياة بها جماالً، قال  صىل الله 
عليه وسلم : »الكَلَِمُة الطَّيَِّبُة صََدقٌَة«.

ومن مناحي الجمال يف حياتنا: الثوب الحسن، فيأمر اإلسالم 
املسلم أن يهتم بظاهره كما يهتم بباطنه، فيأمره أن يتزين يف 

أجمل لباسه عند ذهابه إىل املسجد، }َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزينَتَكُْم 
ِعنَْد كُلِّ َمْسِجٍد{ ليعتاد هذا األمر فيصري بعد ذلك عادة 

وسجيًة له.
ومن مناحي الجمال يف حياتنا: الطهارة والنظافة، حيث يعتاد 

املسلم الطهارة لكل صالة واالغتسال يوم الجمعة والقيام 
بسنن الفطرة، والتطيب، ويف ذلك يقول النبي الكريم  صىل 

الله عليه وسلم : »ِإنَّ اللَه َجِميٌل ُيِحبُّ الَْجَماَل«.
ومن مناحي الجمال يف حياتنا: الزوجة الصالحة، وهي عطاٌء 

ورزق من الله تعاىل، فمن الجمال يف الحياة  أن تجد روًحا 
طيبة تشاركك الفرح والحزن، واألمل، واألحالم، واملستقبل، 

فتشاركك الصرب واأللم والضيق وتقلبات الحياة.
هكذا كانت أُمنا خديجة ريض الله عنها مع الحبيب  صىل الله 
عليه وسلم ؛ يقول لها: »لَقَْد َخِشيُت َعىَل نَفيِْس« فتقول ريض 

الله عنها: »كاَلَّ َواللَِّه َما ُيْخِزيَك اللَُّه أََبًدا، ِإنََّك لَتَِصُل الرَِّحَم، 
ْيَف، وَتُِعنُي َعىَل  ، وَتَكِْسُب املَْعُدوَم، وَتَقِْري الضَّ وَتَْحِمُل الكَلَّ

.» نََواِئِب الَحقِّ

األمل والعمل
ومن مناحي الجمال يف حياتنا: األمل، الذي تتجدد به الحياة، 
ويزول به اليأس والقنوط، وترشق معه أنوار السعادة والتفاؤل 
والنجاح، يقول تعاىل: }اَل تَْيأَُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإنَُّه اَل َيْيأَُس ِمْن 

َرْوِح اللَِّه ِإالَّ الْقَْوُم الْكَاِفُروَن{. 
ومن مناحي الجمال يف حياتنا: العمل واإلنتاج، الذي به قوام 

الحياة، وبه يتحقق التقدم والرخاء، فحياة بال عمل ال قيمٍة 
لها، فيقول تعاىل: }َوقُِل اْعَملُوا فََسرَيَى اللُه َعَملَكُْم َورَُسولُُه 

َوالُْمؤِْمنُون{. 
ومن مناحي الجمال يف حياتنا: هذا الكون الفسيح، الذي 

أوجده الله تعاىل يف إتقاٍن بديع، أرٌض وبحاٌر وأنهاٌر وجباٌل 
وزروٌع وثماٌر وطيور، حتى ال تقع عني اإلنسان عىل خري جمال، 
فتتذوق العني هذا الجمال، فترتجمه يف سلوك اإلنسان وأقواله 

وأعماله.
إن مناحي الجمال وطرقه كثرية جًدا يف حياة املسلم، فكُل 

تكليف رباني يف باطنه جماٌل، لكن الكثري منا ربما ال يلتفت إىل 
ذلك، فالجماليات يف اإلسالم تتفق مع الرشيعة ومع احتياجات 

اإلنسان، ولكن علينا أن نبحث بداخلنا عن مكنونات هذه 
الجماليات وننميها ونتعايش بها يف حياتنا؛ فتزداد حياتنا بها 

بهجة وسعادة.

حول فلسفة الجمال في اإلسالم..

ديننا 
س  يؤسِّ

بة  للحياة الطيِّ
بكل ما تحمله 

من جمال 
وكمال

فوائد الصالة الصحية و الروحية والعقلية
تعترب الصالة هي طريقة إتصال بينك و بني الله و 
هناك العديد من فوائد الصالة الصحية والروحية 
والعقلية .  يقوم فيها الفرد بالتخلص من اي أفكار 

توجد يف داخل عقله و يركز عيل الخشوع يف الصالة 
. فهي تساعد عيل زيادة التفكري اإليجابي و التأمل . 

فهذه العبادة يمكن أن تكون رسية أو جهرية .

فوائد الصالة
الناس عندما يؤدوا الصالة يشعروا بطاقة إيجابية 

عالية و بذلك نستطيع اإلجابة عيل سؤال ما هي 
الفوائد الصحية و العاطفية و الجسدية و النفسية 

 للصالة ؟
إذا كنت ال تصيل ستشعر أن حياتك تزاد سوءاً ، 

ألنك تبتعد عن األمور الروحانية التي تساعد عيل 
تهدئة النفس . و إذا كنت تصيل فهي تعمل عيل تقوية 

عالقتك مع املويل عز وجل و الثناء لله عيل نعمه عليك 
و الدعاء بما يكنه صدرك من الهموم .

فوائد الصالة الصحية :

أظهرت الدراسات أن هناك العديد من الفوائد الصحية 
للصالة . فهناك دراسة تمت عيل ما يقرب من 4000 

شخص يف عمر 65 عام . وجد الباحثون أن األفراد 
الذين يؤدون الصالة بشكل يومي و منتظم قلت نسبة 

تعرضهم لإلصابة بإرتفاع ضغط الدم بنسبة 40% .
 ثبت أن الصالة تجلب لك العديد من الفوائد التالية :

تقلل خطر اإلصابة باألمراض .
 تساعد يف تقليل ألم املريض الذين يعانوا من أالم 

مزمنة .
مفيدة لصحة الدماغ و الذي بدوره يؤدي إيل تحسني 
الصحة الجسدية و العاطفية و العقلية و  تعمل عيل 

تحفيز أداء الفص األمامي يف الدماغ .
تعمل الصالة عيل تحسني الحالة النفسية .

و تشمل  الفوائد الصحية أيضاً للصالة عيل أنها تقلل 
من اإلصابة باإلجهاد و تقليل خطر اإلصابة  بالنوبات 

القلبية و السكات الدماغية و التخفيف من التوتر و 
اإلكتئاب .

فوائد الصالة الجسدية و النفسية :

إذا كان الشخص يصيل بإنتظام سيشعر بتغري روحي 
و الهدوء و السالم النفيس . فمثالً عندما يتعرض ألذي  

او ظلم أو ألم يشعر بالرغبة يف اإلنتقام عند اإلنتظام 
عيل الصالة سيجد أن املشاعر السلبية التي توجد 

بداخله تغريت إيل البحث عن العدالة .

فوائد الصالة الروحية :
الشعور بالسالم و التقرب إيل الله .

زيادة قدرة الفرد عيل التسامح .
السالم عند التواصل مع األخرين .

زيادة الشعور بالفرح و السعادة .
القدرة عيل التعاطف و رقة القلب .

زيادة محبة الله يف داخل قلبك .
التخلص من القلق و التوتر .

الروح املتفائلة و زيادة النظرة اإليجابية للحياة .
تساعد الجسم عيل التخلص من الخمول والكسل و 

اإلرهاق .
هي رياضة جسدية و روحية و عقلية  حيث تساعد 

عيل تهدئة النفوس و إتزان العقل .

وهناك فوائد صحية أخري للصالة منها : 
يساعد الركوع و السجود يف الصالة عيل تنشيط الدورة 

الدموية و تحسني أداء القلب و تساعد يف أن يصل 
الدم إيل املخ و جميع اجزاء الجسم .

تساعد الصالة يف التخلص من أالم القدمني و  أالم 
الظهر و تقوية العظام و تحمي الجسم من تكون 

الرتهالت  و تقوي عضالت البطن و تزيد من حركة 
األمعاء و بالتايل تمنع حاالت اإلمساك .

يساعد الوضوء يف مقاومة العديد من األمراض منها 
اإلنفلونزا و السعال الديكي و الرمد و أمراض األذن و 

إلتهاب اللوزتني و األمراض الجلدية .
تعمل الصالة عيل تنشيط الذاكرة و التخلص من القلق 

و التوتر و الخوف فأنت توكل أمورك كلها لله .
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 Religion & life دين ودنيا

عشر خطوات 
لمعالجة السرحان

فى الصالة
أواًل: استحضار هيبة الله تعاىل

قبل أن تؤدي الصالة. فهل فكرت يوماً وأنت 
تسمع األذان بأن جبار السماوات واألرض 

يدعوك للقائه يف الصالة..؟

ثانيًا: يجب عقد النية والتصميم عىل 
الرتكيز يف الصالة ليتقبلها الله سبحانه 

وتعاىل واالستعاذة من الشيطان.

ثالثًا: إننا يف حديث مع الله فيجب أال 
تؤدي الصالة كمجرد مهمة فعندما تقرأ 
سورة الفاتحة يف الصالة تشعر بأنك يف 

حوار خاص

بينك وبني خالقك ذي القوة املتني.

رابعًا: استحضار املعنى بارشاك القلب 
والعقل مع اللسان ىف تدبر كل كلمة

واالحساس بها وبمعناها قال الله تعاىل: 
)والذين هم يف صالتهم خاشعون( سورة

املؤمنون.

خامسًا: عدم النظر إىل السماء.
– قال رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء ىف

صالتهم فاشتد قوله ىف ذلك حتى قال 
لينتهن أو لتخطفن أبصارهم.

سادسًا: عدم االلتفات.
– فإن االختالس يختلسه الشيطان من 
صالة العبد فإذا صليتم فال تلتفتوا فإن

الله ينصب وجهه لوجه عبده ىف صالته 
مالم يلتفت فإذا التفت انرصف عنه.

سابعًا: عدم التثاؤب.
– قال رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم 

التثاؤب ىف الصالة من الشيطان
عند التثاؤب يقبض الفكني عىل بعضهما 

جيداً أو بوضع اليد عىل الفم.

ثامنًا: عدم التشكك.
– ال يتشكك من اى هاجس فاذا تشكك من 

أي يشء كصحة وضوءه أو عدد الركعات 
استعاذ بالله من الشيطان وأكمل صالته.

تاسعًا: عدم القراءة رساً وأيضاً عدم رفع 
الصوت عالياً.

– فيجب أن يسمع نفسه فقط لقوله تعاىل 
ىف سوره اإلرساء

)وال تجهر بصالتك وال تخافت بها وابتغ 
بني ذلك سبيال(.

عاشرًا: اتقان الصالة وذلك يكون بالتأني 
يف أدائها وإعطاء كل ركن حقه .

ISLAMIC 
TEACHINGS

It’s that time of year where people begin to think of 
what they are grateful for. Although it is nice to count 
your blessings, being thankful year-round can have a 
tremendous impact on your life and level of happiness. 
Thankfulness is a tool we have to deal with the struggles 
of life. The reality of life is that we can always find 
something to complain about. There will always be 
someone who has something that we do not have. It 
may be money, health, family, job stability, or personal 
traits we wish we had. If one gets caught up in what 
others have, they begin to belittle what they have. 
Islam provides humans with the tools they need to be 
thankful. The Qur’ān and teaching of the Prophet peace 
be upon him seek to help us snap out of ingratitude by 
observing the blessings we have.
The Prophet Muhammad peace be upon him said: “If 
one of you looks at those blessed over him in wealth 
and appearance, then let him look at those below him.” 
(Bukhari). Taking a moment to look at those who are 
less fortunate puts many of our problems or wants 
into perspective. While it is true that you may not have 
everything you want, but there are many in the world 
who would happily switch problems or places with you. 
Many are suffering from diseases, poverty, are paralyzed, 
are blind, or lost several family members. It is true that 
there are some things that money cannot buy.
Everything that happens to the one who believes in God 
is for his/her own good. The Prophet peace be upon 
him said: “Amazing is the affair of the believer, verily all 
of his affairs are good and this is not for no one except 
the believer. If something of good/happiness befalls him 

he is grateful and that is good for him. If something of 
harm befalls him he is patient and that is good for him” 
(Muslim). If one trusts in God, then even that which 
appears to be bad can be seen as something good. At 
times, bad things are actually what is best for us. Prophet 
Yusuf (Joseph) was separated from his father Yaqub 
(Jacob) for decades. His brothers plotted to kill him, he 
was sold into slavery, wrongfully accused of fornication, 
and imprisoned. All of these difficult events made him 
who he was. Had he not gone through these challenges 
there is the possibility that he would have been a young 
boy who was overly spoiled by his father’s love at home.
When a parent takes a child to the doctor, the child does 
not understand why the parent would put them through 
such a traumatic and terrifying experience. However, as 
we grow up, we recognize that those doctor visits were 
necessary for our health as adults. Sometimes God puts 
us through many forms of extreme hardship, but these 
are actually good for us in the long run. This can be in 
this life or the hereafter. This is not to suggest that we 
should not try to find a way out of hardship or accept 
the wrongdoing others might do to us. Rather it is to 

understand that those things are not in our control are in 
better hands, the Hands of God.
God is constantly showing us his blessings and we 
are asked to reflect on them. The sun, the moon, the 
changing of the day and night, the air we breathe, and 
the water we drink. These are all “small” things that we 
take for granted, but without them we cannot survive. 
“And if you would count the favors of Allah, never could 
you be able to count them. Truly! Allah is Oft-Forgiving, 
Most Merciful.” (Qur’ān 16:18). There is another 
identical verse in the Qur’ān, but it ends by noting that 
man is sinful and unthankful (Qur’ān 14:34). When 
it comes to blessings, God is forgiving and merciful, 
but on our part, we are often sinful and unthankful, 
but He nevertheless continues to give. God gives and 
forgives, man gets and forgets. Being thankful will help 
remove many ailments that exist in society today such 
as jealousy, envy, arrogance, and greed. It just takes a 
change in mindset to recognize that we are always in a 
state of blessings Then which of the favors of your Lord 
will you deny? (Qur’ān 65:13).

The Psychological Power of Gratitude

The famous comedian Jim Carrey is noted to 
have said: “I think everybody should get rich 
and famous and do everything they ever 
dreamed of so they can see that it’s not the 
answer.” What do you do in life when you 
get everything you wanted? What happens 
when you wake up every morning with 
everything you ever wanted? You begin to 
question “Is this it?” Most people chase 
money, wealth, success and fame, in hopes 
that it will bring them happiness. Once they 
attain it, the person is disappointed and 
thinks to themselves “That’s it? That’s what 
all the hype was about? I don’t feel happy 
or fulfilled.”
We often find celebrities and wealthy 
people fall into depression and resort to 
digressive behaviors. Recently, Michael 
Phelps, the most decorated Olympian with 
23 gold medals opened up about being 
depressed and considering suicide. One 
might imagine that winning gold, not once 

but 23 times, at the Olympics might 
have resulted in happiness. We all 

know that this is not the way 
humans work, we are never 

satisfied. The Prophet 
Muhammad peace be 
upon him said “If the 

son of Adam had a 
valley full of gold, he 
would want to have 

two valleys. Nothing 
fills his mouth 

but the dust of 
the grave, yet 

Allah will 

accept whoever repents to him.” (Bukhari). 
If we attain all the targets of our wants, the 
“want” will not go away.
It is human nature to always want more 
and never feel completely satiated. The 
achievement of wanted things does not 
remove the human tendency toward 
constant striving for wanted things. In fact, 
it reinforces the tendency. When was the 
last time you got more and wanted less? 
It is fine to want things, but a wise person 
recognizes that obtaining a want does not 
equal long-term happiness. Materialism, 
fame, wealth, and status are not the source 
of happiness and can never fill a spiritual 
or emotional void. This sounds very cliché, 
but those who have these things testify to 
this fact.
People quickly normalize what they have. 
If you get a brand-new car, at first, it is an 
amazing car. After a few months, it is just 
your car. After two years, you are ready for 
another kind of car because yours is getting 
kind of boring. In other words, having a new 
car went from making feel very happy, to 
being just a thing that you would willingly 
trade away, just to feel that surge of 
happiness again. Becoming famous, rich, or 
getting what you really wanted will quickly 
become your norm once you have had it for 
a while. Then you will need to come back to 
whoever you were before that. If you were 
not happy before you got your want, getting 
it will not keep you happy beyond that 
initial, but temporary, rush.
How do we find happiness and fill the 
emptiness inside? It is important to be 
happy with who you are now. This is not to 
say that you should not work on improving 

yourself, but to not be so hard on yourself 
and feel valuable for simply being human. 
This also requires that you live in the 
moment and enjoy the blessing you have. 
If one is constantly worried about getting 
more in the future, they will naturally 
always be in a state where they belittle what 
they currently have. Think of all the things 
that are most important in your life. Things 
that money cannot buy. Your health, your 
children, spouse, parent, or close friend. 
At the end of life, no one looks back and 
wishes they worked more or made more 
money. Rather, they wish to have spent 
more time with family or touched more 
people’s lives.
This is why the Prophet Muhammad 
peace be upon him said: “When a human 
being dies, all of his deeds are cut off 
except for three types: an ongoing charity, 
knowledge from which others benefit, and 
a righteous child who makes supplicates 
for them”(Muslim). Each of these three 
items touches people’s lives. It is important 
to recognize that what we have is already 
great. There is a saying attributed to the 
Prophet Muhammad peace be upon him 

that “Contentment is a never-ending 
treasure.”
Take a moment and look at your life. You 
will realize that you have everything, but 
something is missing. It is this missing thing 
that drives us to keep wanting and never 
be happy. We seek to keep fulfilling that 
emptiness or itch by seeking more things, 
achievements, gold medals, money, sex, or 
a high. What is missing is something that 
we already have, but we tend to belittle. 
We lost sight the joy of being human and 
connecting with ourselves, laughing with 
family and friends, enjoying nature, a simple 
meal, and the little things that play a big role 
in our life.
Without knowing what you want in life, 
what you love, or your purpose, you 
will continue to be lost. One cannot buy 
purpose, it must be found. Once you find 
it your happiness will be based on that 
purpose or connection, and not anything 
outside of it. That makes you rich in your 
heart. The ultimate purpose in life is to 
worship and connect with God. I have 
created jinn and man for no other purpose 
than to worship Me (Qur'an 51:57).

Feeling Empty? Give This a Read
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 FAMILY CARE PHARMACY 

صيدليـــة األســــرة 
· نقوم بتركيب وصرف األدوية بأمر الدكتور

· خدمات كاملة للوصفات الطبية
· نقبل الميدكيد ومعظم التأمينات 

· معدات طبية وأجهزة السكر والضغط
 والكولسترول

الصيدلي/نبيل الصباري 
 Nabil Al- Subari

Pharmacist

10035 W. Vernor Hwy.
Dearborn, MI 48120

Tel: (313) 914-5556
Fax: (313) 914-5510 

التوصيل 
مجاني
 FREE

DELIVERY

Dearborn Community Care 
Pharmacy 

صيدلية الشفاء 

بإدارة الصيدلي نبيل الصباري 

التوصيل 
مجاني
 FREE

DELIVERY

15120 Michigan Ave, Dearborn, MI 48126

Tel: 313.558.2121/ Fax: 313.558.2020

moenabil@yahoo.com 

زورونا في صيدليتنا الثانية 

نحن بعون الله نرعاكم
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    cultuer ثقافة

Mustafa Abid

CAIRO - In nearly every modern novel in Standard 
Arabic there is bound to be dialogue written in 
dialectical Arabic. This style feature feeds the feud 
between supporters of the sole use of Standard 
Arabic and those who favour injecting local 
dialects.
Even though a new round of the battle is taking 
place, the feud itself dates to the 1950s. The 
debate rages on, especially after some juries in 
literary competitions in the Arab world said they 
would have accepted the use of dialects in novels.
Standard Arabic purists said it can be used to 
express many situations and attitudes shared by 
all Arabic speakers. Therefore, it is essential to 
preserve it to elevate artistic and literary taste.
Defenders of dialects in literature say that using 
“popular” dialects introduces realism. As far as 
comprehension is concerned, this side of the 
debate argues that satellite TV channels have 
made it possible for Arabic speakers everywhere 
to understand local dialects.
For defenders of Standard Arabic, 1988 Nobel 

Prize Literature Laureate Naguib Mahfouz is 
the best example supporting their argument. 
Mahfouz, born in Cairo, wrote realistic novels 
using only Standard Arabic, even in dialogues.
In Syria, the late novelist Hanna Mina shared 
Mahfouz’s commitment to Standard Arabic in 
literature and succeeded in depicting daily life 
and characters in Syrian society using Standard 
Arabic.
Perhaps the best-known supporter of the use of 
local dialects in all forms of communication is 
late Egyptian intellectual Louis Awad, who used 
Egyptian Arabic in his writings and organised 
several campaigns to encourage using dialects in 
narration and not just in dialogues.
As it often happens in such feuds, the debate is 
not purely about language usage. Purists accused 
supporters of the dialects of wanting to destroy 
Classical Arabic. They accused them of a lack of 
respect for its rich literary heritage.
Champions of the dialects have accused purists 
of closed-mindedness and of wanting to have 
patriarchal control of Arabic literature.
With new generations of novelists and writers 

in Arabic, the balance of power has shifted in 
favour of the modernist camp. Local dialects 
have become the staple of dialogues in novels. In 
some cases, the dialect used is so geographically 
restricted to specific communities like the dialects 
of Southern Egypt, of Aleppo in Syria, Shawia in 
Algeria and Kurdish in Syria and Iraq.
Virtual reality and social media platforms 
add a twist to the debate. Youthful users 
have developed a specific style of mixing 
Standard Arabic with foreign words in their 
communications. That style has found its way to 
dialogues in novels. It is not uncommon to find 
main characters in modern novels in Arabic using 
words and expressions such as “missed call,” 
“delete,” “block” and “chat” and those words 
would appear written in Arabic characters.
Supporters of the dialects argue that novelists 
should depict reality as closely as possible. They 
argue that Standard Arabic is flexible and has 
evolved with daily life.

To read the rest of the article go to: http://www. 
thearabweekly.com

كتب : ممدوح فرّاج النّابي 

عندما فازت الكاتبة الفرنسية من أصل مغربي ليىل 
سليماني، بجائزة “غونكور” عن روايتها “أغنية 
هادئة” 2017، وهي املرأة العربية الوحيدة التي 

نالت الجائزة بعد الطاهر بن جلون عام 1987، 
وأمني معلوف عام 1993، اهتمت األوساط الثقافية 

الغربية والعربية يف آن معا بفوزها، وهو ما كان له 
األثر الجيّل عىل ترجمة عملها الفائز إىل العربية 

رسيعا بتوقيع محمد التهامي العماري، وصدر عن 
املركز الثقايف العربي. لكن هذا الفوز يجب أن يطرح 

أسئلة من قبيل: ماذا قدمت سليماني للغرب؟ وماذا وجد 
الغرب من ثيمات مختلفة يف كتاباتها؟ وإن كان السؤال 

الذي يسبق الجميع ما القضايا التي يطرحها األدب العربّي 
باللغات األخرى يف ظل اطراد هذه الكتابات يف السنوات األخرية، 

وأّي هوية يحمل، هوية بلد املنشأ أّم بلد املستقر؟
القضية التي تطرحها الرواية، وهي قضية النساء العامالت واملربيات، واحدة 

من قضايا العرص الراهن والتي هي نتاج توغل الرأسمالية وفرض آلياتها 
التسويقية عىل نمط الحياة، فصارت املجتمعات استهالكية وشخصياتها 

منزوعة العاطفة. فتبدأ الكاتبة روايتها هكذا بحّس بولييس “تويف 
الرضيع. لم يستغرق موته سوى بضع ثوان. أما الطفلة الصغرية، 

فكانت ال تزال حّية عند وصول النجدة، دافعت عن نفسها 
اردة يف الحكاية مبارشة، وهي  برشاسة” هكذا تدخلنا السَّ

حادثة وقعت يف عمارة أنيقة يف شارع هوتفيل بالدائرة 
العارشة.

اكتشاف هذه الحادثة كان مصادفة 
ز  لألّم التي جاءت مبكّرة وهي تُجهِّ

يف عقلها للخروج باألطفال، لكن ما 
قة تكون الحادثة  إن تصل إىل الشَّ

أمامها. بعد هذا االستهالل الذي هو 
بمثابة خرب وتلخيص لحكاية ُمفجعة، 

وهو ما يدفع بالبحث عن األسباب 
والدوافع، وما وراء هذه الجريمة 

البشعة؟ تقودنا الكاتبة إىل حكاية 
الزوجني بول ومريم. وهي حكاية 
ال تقُف عند املكان بؤرة الحدث، 

بل تستدعي حوادث متكرِّرة 
خاصّة يف املجتمعات 

الحديثة التي أخذت بأهداب 
الرأسمالية والحداثة يف نهجها الحياتي، 

كما يف دول الخليج عىل سبيل املثال، 
وقد صار جحيم الخادمات واملربّيات 

أزمة حقيقية ال تضاهيها أزمة، وال 
تقترص أخطاره عىل األرضار النفسّية 

والجرائم الجسمانية عىل األبناء 

التي يكتشفها األهل بالّصدفة، وإنما تذهب إىل تفكيك أوارص األرسة حيث زواج 
الّسيد من مخدومته، ثّم الكارثة يف عدم االعرتاف باألبناء يف ما بعد، عىل نحو 
ما رأينا يف رواية “ساق البامبو” للكويتي سعود السنعويس وغريها من أعمال 

توّسعت يف مناقشة أزمة الهويات.

أغنية هادئة ولكنها فاجعة
ع  ال تقف الرواية عند هذه النقطة الضيقة، وإنما توسِّ

من الرؤية لتسلُّط الضوء عىل مجتمع الرواية الذي تدور 
فيه األحداث، وهو مجتمع مديني بامتياز أفراده الهثون 

– بل أرَسى – خلف طموحاتهم، ولو تخلّوا عن واجباتهم 
األساسّية يف سبيل تحقيقها. لذا تُصبح رواية “أغنية 

هادئة” تجسيدا للواقع املتأزّم واملتشابك واملتصارع، 
والذي طَغى عىل مشاعر اإلنسان وأسبغه بصفات اآللة. 

الغريب أنهم ال يملكون رفاهية االستغناء عنه والعودة إىل 
الطبيعة، بل عىل العكس تماما فهم يبالغون يف مالحقته. 

ومن ثّم تسيطر األنانية عىل أفراده. وهذه الحالة هي 
ثمار الرأسمالية املتفشّية، فوالدا بول ُيسافران دون إخباره يف رحلة 

ألسبوعني إىل آسيا، وهو ما ُيربك حياته األرسية. ومن ثّم صار وجود طفلني يف 
ظّل هذه الحاجة املاّسة إىل عمل الزوجني لسّد رمق الحياة، يمثّل أزمة حقيقة 

للعائلة.
الرواية تمسُّ موضوعات آنية وتُنذر نتائجها أو الرتاخي يف عالجها بعواقب 
وخيمة، حيث الهجرة غري الرشعّية وحاالت الخوف التي تنتاب املهاجرين 

من اللجوء إىل الرشطة إذا حدثْت كارثة داخل مكان العمل، لخشيتهم من 
املالحقات األمنية. ومن ثّم كانت خيارات أرسة مريم وبول باستبعاد املهاجرين 

الرّسيني، وشملت قائمة املستبعدين املربّية الطاعنة يف الّسن 
واملدخنة واملحّجبة. كان خيار األرسة هو اختيار امرأة تعمل بجد 

“لنستطيع أن نعمل بجد أيضا” كما تطمح األرسة. يف إحدى 
مراحل هذه العالقة بني املربية ومشغليها، صارت لويز ال غنى 
عنها يف البيت. فصارت األم أشبه بالطيف لها حضور حميمي 

لكنه غري مرئي. حتى راحت املربية لويز “تبني ُعشها بأناة 
داخل الشقة

بدأت لويز تتسلّل إىل العائلة يف مقابل انسحاب مريم من 
محيط العائلة، ومن هنا تأخذ الساردة يف تتبع هذه االخرتاقات 

والتوغالت التي صارت عليها شخصية لويز، وتأثريها الكبري عىل 
الطفلني إىل درجة التواطؤ كما يف حالة الطفلة ميال. فُتور العالقة 

بني الزوجني بسبب مشاغلهما التي أنستهما مرور الشتاء، 
قابله تحقّق الطموحات؛ فصارت الحياة سلسلة من األعمال 

وااللتزامات واملواعيد التي ال ينبغي التأّخر عنها. وقد صار 
كل واحد منهما مديرا لرشكة. حتى أن بول للمرة األوىل يرى 

فيها “حياته عىل مستوى تطلُّعه وحيويته املتقدة”.
جرس إنذار

فة  د يف البعض منه إىل حياة أرسة لويز وزوجها جاك ونهايته املؤسِّ يذهب الرسَّ
بعد حادثة وضعها النبيذ يف الطعام، ثم الديون التي ورثتها عنه، وباملثل ابنتها 

ستيفاني التي جاءت إليها فجأة، ونبتت “كفطٍر عىل قطعة خشب رطبة” ثّم 
حجز البنك عىل شقتها الصغرية. وغريها من األمور التي لم تَْسرتِع انتباه أرسة 

مريم وبول عندما وقع االختيار عليها لتكون هي املربّية للطفلني.
الزمن يف الرواية موظِّف بطريقة ماهرة، فالرواية التي تبدأ بالحادثة ثّم تأخذ يف 

د يف عالقة هذه املربّية بأرسة  االرتداد إىل الخلف، وبينما يستمر الرسَّ
ة تقاطعات لزمن أسبق قد يصل إىل مرحلة  مريم وبول، لكن ثمَّ

عمرية كانت فيها لويز يف الخامسة والعرشين من عمرها، وعالقتها 
بصاحب العمل الرّسام وأمه العاجزة التي كانت تنام إىل جوارها، ثّم 

حملها والذي سعى )م. فرانك( ملعرفة من املسؤول عنه. ثم يعود 
الزمن إىل املايض خاصة يف عالقتها بوفاء التي تلتقيها يف حديقة 
تجتمع فيها املربيات مع األطفال. وتكشف حكاية وفاء جزًءا من 

حكايات الهجرة غري الرّشعّية والتحايالت التي يسعى إليها البعض 
من أجل الوصول إىل اإلقامة كالزواج الوهمي الذي سعت إليه وفاء 

من يوسف من أجل األوراق.

مناقشة أزمة الهويات
حكاية وفاء ال تقف عندها وإنما هي تمثيل لواقع عربي مفجع 

طارد ألبنائه، وغرب فارق صفته األوىل التي تجّسدت يف أدبياته 
حيث كان الُحلم أو الفردوس؛ ليصبَح املالذ اآلمن. فوفاء هربت 

من الدار البيضاء، بفضل عجوز كانت تدلكه يف أحد الفنادق يف الدار البيضاء. 
ومع حالة االغرتاب التي يعيش فيها هؤالء املهاجرون وبحثهم عن مالذ آمن، 
وربما كان البحث أحد أسباب اضطراب الشخصية، إال أّن املقابل املخدوم يف 

ظّل لهاثه خلف أطماعه. ال ُيفكِّر يف خادمه عىل أنه إنسان، يمرض ويحتاج إىل 
الراحة، وإنما مجرد آلة منزوعة املشاعر تنفذ األوامر دون اعرتاض أو تذّمر.

الّرواية تبدأ من النهاية، من حادثة القتل، ثم تعود الساردة باألحداث إىل الخلف 
عرب تقنية الفالش باك، وترسد حكاية هذه العائلة الصغرية، وكيف بدأت الزوجة 

تتخلّص من سأمها وضغط هذه الحياة الرتيبة بأن استجابت ربة البيت إىل 
اقرتاح صديقها يف الجامعة باسكال ألن تُمارس مهنة املحاماة. وهو ما استدعى 
التفكري يف مربية تجلس مع الطفلني آدم وميال، وبعد اختيارات عديدة استقرت 

األم عىل لويز التي وقعت يف غرامها من النظرة األوىل.
فكما تقول مريم “مربيتي ساحرة، ال بّد أنها تمتلك قدرات خارقة. فقد 

استطاعت أن تغرّي هذه الّشقة الخانقة الضيقة إىل مكان هادئ ومرشق أو إىل 
بيت برجوازي حقيقي”. ما يلبث هذا اإلعجاب أن يتحّول إىل ثقة، فصارت لويز 

ع  وكأنّها “ترعى أحالم مريم يف أرسة مثالية”، ومع تقّدم مّدة العمل راحت توسُّ
من صالحياتها فتنقل أشياء من أماكنها، ولكن براعتها كانت يف الطعام الذي 

أبهر الجميع حتى جعل مريم تدعو أصدقاءها إىل البيت، وتقول بكل فخر “إّن 
املربية هي َمن أعدت كّل يشء” تأثريها األهم هو يف ترويض الطفلة ميال. مع 

الّسعي إىل تحقيق الرغبات تطلّب األمر وقتا أطول تقضيه مريم خارج البيت، 
خاصة وقد منحت الثقة ملربيتها، التي يف ظّل غياب األم أخذت سلطات جديدة 

لم تكن يف اختصاصاتها، لدرجة أنها حلّت محل األم يف أحد اجتماعات أولياء 
األمور باملدرسة. هكذا تتحّول األرسة إىل ضحية إىل هذه املربية.

الّرواية أشبه بجرس إنذار بعدما طغت الحياة الرّسيعة واملتجردة من املشاعر، 
فآفة هذا العرص أن كل األطفال مهملون “بينما يجري اآلباء خلف طموحاتهم”، 
كما تدق جرس اإلنذار عىل حالة التغريب التي يسعى إليها املهاجرون، والرغبة 

يف الذوبان يف املجتمعات الجديدة حتى ولو كان بالتحايل..

* كاتب مرصي

ليلى سليماني ونعي الرأسمالية القاتلة

Do dialects threaten or nourish Standard Arabic?
Defenders of dialects in literature say that using “popular” dialects introduces realism.
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أغنيات قصيرة للطائر الصغير كي ينام

1

بعيداً تحلق الطيور
يف سماء الشتاء العالية

هرباً من بكاء الريح
ورعونة الثلج املُبتذل

تحلق عالياً يف حزنها
عائدة إىل أعشاشها

برّاقة العيون
يف مناقريها حبات الربد

وتعب النهار.

2

الطيور الرمادية
التي تطلق زغاريدها املوجعة

يف وجه الربد الكئيب
تظُل تقفز من شجرة جرداء إىل 

أخرى
ناثرة أحزانها

مثل نجوم صغرية
يف الحدائق الفارغة

ومنعطفات الشوارع
التي رُسعان

ما تتجمد يف مهرجان
الشتاء الكبري.

      3

وحده ذلك الطائر
تخلف عن رسب
الهجرة العجول

وحده
يف بحرية أحزانه

يرتقب املوت
بالزقزقة والرقص

وألم الجناح املجروح.

     4

كل شتاء
تتعرى األشجار فيه
من ثيابها ورقة ورقة

كي تقف شامخة
يف عريها الخشبي

تعذبها سياط الريح
وبكاء الطيور.

   5
ً لعلُه قد نزف كثريا
ذلك الطائر املُلقى
عىل قارعة الجليد

كان منكفئاً عىل وجهه
فارداً جناحيه كََمن

يودُّ التحليق يف البعيد
رأسه املهشمة

فقدت بوصلة السماء
والعينان أغمضتا

إىل األبد،...
كان طائراً وحيداً فحسب

ارتطمت رأسه الصغرية
ذات شتاء

بزجاج سيارة مرسعة
و

مات.

    6

عّماذا يبحث
ذلك الطائر

اليائس التحليق
يف قلب تلك العاصفة

يف ذلك الصباح املوحش؟!

     7

قبل أن يخلد إىل النوم

كانت األم تُغني لفرخها الصغري
أغنيات قصرية

عن الهجرة ومواسم التعب
واضعة يف فمه بضع

حبات من األرز والذرة
وفتافيت جافة لخبز قديم كي ينام

ثم تحتضنُه بعينيها الخائفتني.
عنٌي مغمضة

وأخرى تراقب جارها
الثعبان األرقط
الذي يحلو له

السهر كل ليل.

      8

تعود الطيور متعبة
إىل أعشاشهايسبقها الغناء

وحده يبقى الثلُج
نعساناً يف الشوارع

ال يالعبه أحد.

* شاعر وقاص وروائي يمني 
أمريكي – رئيس تحرير مجلة العربي 

االمريكي اليوم
Abby Diamond* لوحة الطائر 

املرفقة مع النصوص للفنانة 
التشكيلية االمريكية * 

    Provision نصوص

Aleppo Diary
POET : Fouad Mohammad Fouad
LITERAL TRANSLATORS : Samuel Wilder

1.

Writing is pain.
And the blood that drips down the screen 
pollutes the atmosphere
staining the couch with what looks like dried 
coffee, which we touch with trembling fingers so 
we don’t get infected.
We manage with broken backs as if going to 
hell seeing dark red - no, brown as well - which 
deposits a residue like rust in the soul.
We stroke their old heads then turn aside to lick 
away the tears.
Those who crawl from street to screen leave 
green traces on the asphalt that spring into 
bushes of basil; they toss us a flower and die in 
haste to spare our shame.
Now you’ve entered the sacred valley, take off 
your shoes and walk on broken glass.

2.

The comrades in reading have fallen asleep.
You wander alone through the book stacks
with no sign of an exit.
From the third shelf on the right comes a groan -
a whole chapter expelled from a novel.
Laughter the tragic title
for a book of philiosophy.
Politics flows like phlegm from one shelf to 
another.
There is no time for epic
for The Book of Delight and Intimacy
as Machado eases open the book covers
gently, so as not to disturb the ornaments.

We are the proofs of books
full of paragraphs in need of revision.

3.

I sit on the balcony. Aleppo spread before me 
black and deserted. The clatter of crockery in 

the dark means life goes on. No sound save 
sporadic gunfire from somewhere, then a single 
shell preceded by a peculiar whistle. Someone 
is leaving this planet with a dry throat. Aleppo 
before me black and still. These huge shadows 
might be trees or childhood goblins or black 
vapours exhaled by women waiting for children 
who are already numbers in a news report.
Aleppo. No oud plucked. No ‘Swaying Silhouette’. 
No drinks in The Nightingale. No drinkers. No 
song.

One by one
they awaken
the beasts of darkness.

4.

Marina Shihwaro
I am Marina Constantine
widow of the priest George Shihwaro
companion of Marcel as we walk, late at night, to 
our home;
I am she, endowed with secrets of the holy 
church,
with cherries at the bottom of a glass of liqueur,
busy with laughter at the age of fifty,
hair braids forgotten in an old chest of drawers.
..
..

I am Marina
returning from the Carlton
where life clings to music

and thickens like frankincense
Freely
I scatter salt
even though I know that meat will not spoil
I dip a finger in wine to rejoice my heart.
..
..

I am Marina
who, at the wrong turn, smelled
the odour of fear exuding from sweating fists
piercing the air like lead
before the Citadel vanished in a magician’s hat
..
..

I am Marina
who did not know she had died
until, alongside the thousands bearing roses 
wearing white,
she heard
the words of the priest in the church of Prophet 
Ilyas:
O dearly beloved,
in God’s hands and with humble hearts
let us pray:
May the soul of our daughter
who ascends with the crown to our Lord in 
Heaven
rest in peace.
…
…

Al-Fatihah.

..........................................................................

FINAL TRANSLATOR : The Poetry Translation 
Workshop

Fouad Mohammad Fouad
Fouad Mohammad Fouad is a Syrian doctor, public 
health researcher, and poet. He was born in Aleppo 
in 1961.
In 1980, Fouad was one of a group of younger Syrian 
writers to participate in the formation of the Aleppo 
University Conference, a group that made a novel 
contribution to modern poetry in Syria and the Arab 
region.
He has published a number of collections of poetry: 
Taghut al-Kalaam (The Idol of Speech, 1990), Matruk 
Janiban (Left Aside, 1998), Qal Baydaba (Baydaba 
Said, 2004) and Ajza’ al-Hayawan (TheParts of the 
Animal, 2010). He participated in a workshop on 
translation at the International Centre for For Poetry 
in Marseille, which resulted in the publication 
in 2002 of a collection entitled Import / Export, 
Damascus / Marseille. The collection included the 
work of three Syrian poets and three French poets.
He has published both poems and critical articles 
in Arabic journals and magazines. Among the 
conferences in which he has participated are the 
‘Voices of the Mediterranean’ conference on poetry 
held in France in 2005, the First Cultural Festival for 
Young Writers held in Algiers in 2009, and the first 
Conference on the Prose Poem in Cairo in 2010.
In 2007 he participated, along with a group 
of Egyptian poets, in publishing Muqaddima 
(Introduction), a journal dedicated to prose poetry.
He’s travelled a great deal: desire, curiosity, and 
his profession have taken him to more than forty 
countries. This has allowed him to live - in the words 
of the philosopher, poet, and doctor Avicenna - ‘a 
life that is broad rather than long’. He has written a 
number of essays on these journeys to be included in 
a book that will be published in the future. 
The circumstances of the war in Syria have forced 
him to leave Aleppo for Lebanon, where he currently 
works as visiting professor in the College of Health 
Sciences at the American University in Beirut. 
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القاهرة- ليليان وجدي-

أمل العودة
 يخلع الرجل العجوز سلسلة ذهبية يتدىل 

منها مفتاح.. يتأمله لربهة قبل أن يعطيه 
لطفلة صغرية طالبا منها أن 

تعتني به من أجله.
العجوز هو الجد 
األكرب وابن أرسة 
أجربت مع ثلثي 
سكان فلسطني 
عىل النزوح عن 
أرضها مع قيام 

دولة إرسائيل عام 
1948، والطفلة 
هي ابنة حفيد 

الجد األكرب وتمثّل الجيل الرابع من الفلسطينيني الذين 
ال يعرفون وطنا لهم سوى املخّيمات، أما 

املفتاح فهو للدار التي تركها الجد مع أرسته 
خلفه والتي ظل يتمنى أن يعود إليها يف 

يوم من األيام.
هذا ما يتناوله فيلم “الربج” للمخرج 
الرنويجي ماتس جرورد الذي عرض 

األحد ضمن املسابقة الرسمية للدورة 
األربعني من مهرجان القاهرة السينمائي 

الدويل.
والفيلم هو الروائي الطويل األول 
ملخرجه وإنتاج فرنيس سويدي 

نرويجي مشرتك، وبدأ املخرج العمل 
عليه بعد أن عاش ملدة عام يف مخيم 
برج الرباجنة عىل مشارف العاصمة 

اللبنانية بريوت وسمع قصصا 
مختلفة من أجيال متعاقبة من 

الالجئني.
ويحكي الفيلم قصة الطفلة وردة التي تخىش أن يكون 

جدها األكرب منحها مفتاح الدار ألنه فقد األمل يف 
العودة لوطنه، تحاول وردة أن تعيد له ما تعتقد أنه أمل 
مفقود فتتسلق الربج الذي تقيم فيه أجيال مختلفة من 

أرستها يف مخيم برج الرباجنة عىل مشارف العاصمة 
اللبنانية بريوت، لتتحدث مع أفراد مختلفني وتتعرف 

من خالل ذلك عىل أهم املحطات يف تاريخ الالجئني 
الفلسطينيني.

وينقسم الفيلم إىل جزأين، جزء يتناول الحارض وتم 
تصويره بتقنية إيقاف الحركة أو تحريك الرسوم بشكل 

يجعلها تظهر وكأنها تتحرك من تلقاء نفسها، وآخر 
يتطّرق إىل املايض وتم تصميمه عىل نسق الرسوم 

املتحركة ثنائية األبعاد، وكأن املخرج قرر أن ينزع عن 
الشخصيات البعد الثالث ليكرّس انتماءها إىل املايض.

ويف املحطة األوىل تقف وردة مع الجد األكرب الذي يروي 
لها كيف أجرب مع أرسته عىل النزوح عن أرضه يف اليوم 

الذي بات الفلسطينيون يعرفونه باسم يوم النكبة، 
وكيف استقر به الحال مع أرسته يف أرض عىل مشارف 

بريوت تحوّلت يف ما بعد إىل مخيم برج الرباجنة، وكيف 
ورث مفتاح الدار عن األب يف رمز لألمل الدائم بأن حق 

العودة سيصبح ممكنا ذات يوم.
وتواصل وردة صعود الربج ومع كل بيت تتوقف فيه 

تقابل شخصا يفتح أمامها صفحات جديدة من تاريخ 
لم تكن كطفلة تعرف عنه شيئا، فهناك الجد لطفي 

الذي كان جزءا من املقاومة املسلحة، وهناك الخالة 
حنان التي كانت تخىش ظالم املالجئ أثناء الغارات 

وفضلت بدال من ذلك أن تواجه القصف، ثم هناك رجل 
الحمام الذي أصيب بصدمة نفسية عندما قتل صديق 

طفولته أمام عينه برصاص قناص.
ورغم أن األمل الذي كانت تبحث عنه وردة ظل يتناقص 

مع كل محطة توقفت فيها، فقد زادها هذا تشبثا بحلم 
العودة وتصميما عىل أن ينال الجد األكرب الراحة من 

يقينه بأنها ستحمل معها املفتاح واألمل.

فيلم كرتون نرويجي يجسد 
النكبة الفلسطينية

»البرج«..
فيلم البرج ينقسم إلى جزأين، جزء يتناول الحاضر وتم تصويره 

 بتقنية إيقاف الحركة 
وآخر يتطّرق إلى املاضي وتم تصميمه ىلع نسق الرسوم 

املتحركة ثنائية األبعاد.

Two Stars For Green Book
Viggo Mortensen and Mahershala Ali are ‘staggeringly good’ in 
a flawed film that seems bound for Oscars nominations, writes 
Caryn James.

By Caryn James
Tony Vallelonga is a hot-tempered Italian-American nightclub bouncer. 
Don Shirley is a highly educated black pianist. Dr Shirley, as he’s known, 
can play Chopin – a name that comes out of Tony’s mouth sounding like 
‘Joe Pan’. In 1962, the decorous, tightly-wound Shirley hires the brash 
Tony to drive and give him some thuggish protection on a concert tour 
through the segregated American South. Only someone who has never 
viewed a movie before – not just Driving Miss Daisy, but any movie at 
all – will fail to see where this odd-couple, buddy-comedy road movie 
is going.
Fortunately, Green Book has Viggo Mortensen as Tony and Mahershala 
Ali as Shirley, actors who are staggeringly good in everything they 
do. They make the film watchable and often entertaining, despite its 
predictability and glaring flaws. Green Book, which won the Audience 
Award at the Toronto International Film Festival and seems bound for 
Oscar nominations, is proof that a film can be awards-ready without 
actually being very good
Mortensen, with a pot belly and a Bronx accent, disappears gleefully 
into his role as a soft-hearted slob. He makes Tony so warm and fun 
to watch – look at him fold an entire large pizza in half and eat it like 
a sandwich – that it’s easy to overlook the fact that the character is 
one more fast-talking Italian-American stereotype. He’s a small-time 
scammer, tough on the outside, yet a family man to his core, with a 
pasta-eating dinner table full of relatives and a patient wife (Linda 
Cardellini), who is smarter than he is.

In an early scene, Tony also reveals himself to be an unthinking racist, 
setting up the problem the film will, of course, resolve. After two black 
workmen leave his kitchen, he picks up the water glasses they have 

drunk from and tosses them into the bin. Green Book is at times as 
unaware as Tony, stumbling into the stereotypes it is supposedly trying 
to break down.
The film is based on actual people and events, and the screenplay 
was co-written by Nick Vallelonga, the real-life Tony’s son. The story is 
primarily Tony’s, often told from his point of view.  
The buttoned-down Shirley is the less flashy role, even though when 
he first interviews Tony for the driver’s job, he is wearing a white and 
gold African robe and sitting on a throne-like chair in 
his apartment above Carnegie Hall. On the road, 
the men are cranky with each other at first, but 
before long, Shirley is helping Tony write more 
romantic, grammatically correct letters to his 
wife.
Shirley speaks several languages, 
has advanced degrees and sells 
his exceptional talent short by 
performing a crowd-pleasing mix 
of classically-infused pop. He is 
extraordinary by any measure, but 

the screenplay only hints at the layers of his character, skittishly racing 
past a scene that reveals he is gay.

Ali is so strong a presence that he can convey depth and thoughtfulness 
with a single glance, almost delivering a character where the 
screenplay doesn’t. “Dignity always prevails,” he tells Tony, a line that 
explains the restrained posture Shirley assumes as a defense against a 
world of indignities. The most eye-opening aspect of the film exposes 
that everyday racism, which still shaped the Deep South in the early 
1960s. Shirley hands Tony a small volume called The Negro Motorist 
Green Book, an actual handbook that guided black travelers to hotels 
and restaurants that would accept them. In one harrowing scene, Tony 
and Shirley are pulled off the road by police because a local law forbids 
black people to be out after dark.

But even Mahershala Ali can only do so much with a film in which 
Tony assumes that Shirley loves fried chicken, then after learning that 
the stereotype doesn’t apply, teaches him to appreciate fried chicken 
after all. Why shatter a stereotype if you’re just going to put it together 
again?
Director Peter Farrelly has made broad comedies with his brother, 
including the perfectly named Dumb and Dumber and Something 
About Mary. Working on his own here, he doesn’t veer far from that 
formula, opting for obvious comedy at every turn. The film heads 
inevitably toward a moment of brotherhood between two men who 
must have seemed unlikely friends 
in life, and are all too likely on 
screen.    
Mortensen and Ali are a 
joy to watch, but Green 
Book is just a warm bath of 
clichés.
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يبدو فيلم Eighth Grade )الصف الثامن( الجديد للمخرج بو بورنهام الذعاً 
وحساساً ومؤثراً لدرجة أننا نشعر يف بعض املشاهد بحاجتنا إىل انتزاع 

الهاتف من يد أي شخص وقذفه باتجاه الجدار.
يف أحد مشاهد Eighth Grade تظهر فتاة خجولة يف مرحلة الدراسة 

املتوسطة، اسمها كايال داي )بأداء مبهر من إيليس فيرش(، تطلق بكل 
شجاعة محادثة عادية مع فتاتني محبوبتنَي يف صفّها. لكن تكتفي األخريتان 

بأجوبة مقتضبة وتتابعان النظر إىل هاتفهما عىل أمل بأن تنتهي تلك 
املحادثة املزعجة يف أرسع وقت ممكن.

ال تمارس الفتاتان التنمر ضد كايال وال تكنّان لها مشاعر الكره بل تشعران 
بالالمباالة تجاهها وباإلحراج عند الوجود معها. يف عقلهما الذي لم يتطور 

بالكامل بعد، قد يكون تجاهل هذه الفتاة الفاشلة واليائسة ألطف ما يمكنهما 
فعله. لكنهما مخطئتان عىل مستويات عدة. قد تكون كايال خجولة ومتحفظة 

وقليلة الكالم )ليست حالة نادرة بالنسبة إىل املراهقني يف عمرها(، لكننا 
سندرك خالل لحظات معدودة أنها ليست فاشلة بأي شكل.

لكّن الشخص الوحيد الذي يدرك هذه الحقيقة يف محيط كايال ليس مهماً 
لألسف: إنه والدها مارك )جوش هاملتون( الذي رّباها وحده طوال سنوات 

وال يعطيها إال قطرات شحيحة من عاطفته. أكرث ما يجذب يف قصة كايال 
قدرتها عىل جرّنا إىل عاملها.

قوقعة رقمية
يبدو فيلم Eighth Grade مبنياً عىل املالحظات املوضوعية وعاطفياً بشكٍل 

حالم يف آن، وال يكّف عن جذبنا مراراً وتكراراً إىل قوقعة كايال الرقمية، فتعطي 
املوسيقى حيناً أثراً ساحراً وينبعث الضوء الساطع من شاشة هاتفها الذكي 

أحياناً لتهدئتنا من جديد. لكن يعرف بورنهام أن كايال ال تستطيع االختباء 

من العالم إىل األبد، لذا يحاول يف بقية أجزاء هذا الفيلم الحميم واملشحون 
عاطفياً دفعها إىل العالم الخارجي.

تتطور أحداث القصة خالل األسبوع األخري من املوسم الدرايس، مع أنها قد 
تقع يف أي أسبوع عادي. تتحرك كايال املتوترة وسط األروقة املزدحمة من دون 
أن تتكلم مع أحد بل تكتفي بالتحديق باألرض. رسعان ما يلفت نظرها رفيقها 
الوسيم أيدن )لوك برايل(، مع أنها تحتاج إىل بعض الوقت قبل أن تستجمع 

شجاعتها للتكلم معه.
انتخبت كايال أكرث الفتيات هدوءاً يف صفّها، وال شك يف أن هذا اللقب أسوأ 
ما يمكن أن تحصده أي فتاة هادئة. لكنّها ليست هادئة لهذه الدرجة، بل 

إن أقرب الناس إليها أخذوا الوقت الكايف للتعرف إليها والسماح لها بإطالق 
مكنوناتها الداخلية. يف املنزل، تُسّجل كايال فيديوهات شخصية لعرضها عىل 

قناة )يوتيوب( وتبدو فيها فتاة حيوية وتقّدم النصائح حول مواضيع مثل 
)التصالح مع الذات( و)اكتساب الثقة بالنفس(.

 تشويه النضج
يتعلق أحد املواضيع األساسية يف فيلم Eighth Grade بحجم التشويه الذي 

طاول تجربة النمو والنضج بسبب شبكة اإلنرتنت. قد تكون مرحلة الدراسة 
املتوسطة جزءاً من تلك التجارب املزعجة عاملياً، حيث تبدو الحياة قاسية 

ويكون األوالد أقىس منها. لكن كان معظمنا محظوظاً بما يكفي عىل األقل 
لتجاوزها من دون القلق بشأن التعرّض إلهانات معّينة عرب وسائل التواصل 

االجتماعي.
ال يوحي فيلم Eighth Grade يف أية لحظة بأنه مجرّد هجوم مركّز عىل 

التكنولوجيا والتنمر والرتبية املبنية عىل الحماية املفرطة أو أي مشاكل 
شائعة أخرى. بل ثمة ملسة أنرثوبولوجية وثقافية يف املقاربة التي يستعملها 

بورنهام. تبدو مالحظات يطرحها جزءاً من فيلم وثائقي عن الحيوانات الربية، 
من بينها مشهد ولٍد وهو يشّم قلم تظليل يف الصف.

 االنتكاسات تصبح مجرد ذكريات
نندهش من كّم األحداث التي يمكن أن تقع خالل أسبوع أو حتى يف لحظة. 

تذهب كايال إىل حفلة قرب املسبح حيث يتجاهلها الجميع، حتى الفتاة التي 
تحتفل بعيد ميالدها. تغني هناك الكارايوكي وتوشك عىل الوقوع يف املشاكل 

لكنها تتماسك وتحمي نفسها برسعة.
تحزن هذه الفتاة ألنها خرست طفولتها لكنها تدرك أن أكرب االنتكاسات 

ستصبح قريباً مجرّد ذكريات غابرة. كذلك تفهم بعد وقت طويل أن والدها 
لطيف وعرصي. تتّضح حقيقة هذا الفيلم اللطيف واملؤثر بفضل خليٍط 

سلس من اللحظات السخيفة والعميقة: ال أهمية للمشاكل العابرة كونها 
ترتاكم إلعطاء نتائج الحقة!

...Eighth Grade
فيلم حساس وعاطفي عن 

حالة المراهقات

Four stars for Van 
Gogh biopic
There may never have been a painter as sure 
of his artistic vision, yet as emotionally needy, 
psychologically troubled and socially isolated as 
Vincent van Gogh. Willem Dafoe’s magnificent 
performance captures every bit of the artist’s 
complexity in Julian Schnabel’s At Eternity’s Gate. 
With stunning visuals and a judicious balance of 
poetry and drama, Schnabel draws us into both Van 
Gogh’s genius and his tortured life.
Film-makers have been fascinated by Van Gogh for 
decades, of course, from Lust for Life (1956) with 
Kirk Douglas as the scenery-chewing hero, to last 
year’s beautiful, animated Loving Vincent. Schnabel, 
esteemed as both a painter and the director of films 
including The Diving Bell and the Butterfly, takes an 
impressionistic approach, freely inventing scenes and 
swerving from history when it suits him.
The story he tells, of Van Gogh’s last years, is familiar 
nonetheless. Financially supported by his loving 
brother, Theo (Rupert Friend), Van Gogh lives and 
works in the village of Arles, joined for a time by Paul 
Gauguin (Oscar Isaac). In and out of asylums, he died 
at the age of 37 in Auvers-sur-Oise, a thorough failure 
commercially. 
At the start of the film a voiceover by Dafoe expresses 
Van Gogh’s poignant loneliness. Over a black screen, 
he says of the villagers in Arles, “I just want to be one 
of them. I would like to sit down with them and have 
a drink.” The film then opens to reveal the sky and 
fields surrounding the village, a vista of rich colours, 

the blues and greens astonishingly like those in Van 
Gogh’s paintings.
Dafoe, with reddish hair and beard, piercing blue eyes 
and a craggy face, looks the part, but the brilliance 
of this performance comes from the way he quietly 
conveys the painter’s thoughts, insecurities and 
moments of inspiration.  
Schnabel almost exclusively immerses us in Van 
Gogh’s point of view. In extended scenes, the artist 
wanders through the landscape, looking up at the 
light filtering through the trees or clambering up 
a rocky hill for a better view. A change in the light 
seems like an event to him, and Dafoe’s expression 
responds to tell us whether he is searching or is finally 
inspired. Tatiana Lisovskya’s lovely score, lyrical with 
piano and strings, fills the soundtrack in those scenes. 
The effect is not at all slow, but entrancing, like losing 
yourself in a painting as everything else around you 
falls away.
Benoît Delhomme’s cinematography echoes Van 
Gogh’s world-famous works, including the famous 
yellow walls of his bedroom at Arles, without 
creating caricatured, poster-like images. We see a 
field of dead sunflowers and later, one of Van Gogh’s 
famous, bright sunflower paintings simply appears 
on his bedroom wall, without Schnabel calling 
attention to it. The camera is often as graceful as Van 
Gogh’s contemplation of nature, but at times moves 
erratically, to convey his off-kilter perspective.
Schnabel offsets those scenes of Van Gogh’s creative 
life with his deteriorating ability to function in society. 
Disturbed by schoolchildren as he paints in a field, 
he shouts and terrifies them. In the village, he chases 
and grabs other children after they have thrown rocks 
at him.
Gauguin is a stabilising force for a time. Isaac plays 
him as brash and larger than life, assertive in his 

debates with his fellow artist about their different 
approaches. Adored by Van Gogh, when Gauguin says 
he is about to leave Arles, Van Gogh runs off, howling 
with grief. Dafoe’s face displays the anguish felt by the 
painter, an excruciating moment.
In the aftermath of Gauguin’s abandonment, Van 
Gogh tells a doctor that he cut off his ear, hoping to 
send it to his friend. One of the most notorious scenes 
in his life, it doesn’t get a grisly on-screen moment. 
Less obviously, the film moves on to patrons in a Paris 
cafe reading a rave review of Van Gogh’s work, then 
cuts to show him in a straitjacket, curled up in the 
corner of a hospital bed.
There are a few small clumsy stretches. Van Gogh is 
asked several times why he paints, and his answers 
eventually make the film seem a bit didactic. “I 
paint to stop thinking,” he tells Dr Gachet (Mathieu 
Amalric), who is posing for his portrait. It is true that 
Van Gogh left behind voluminous written records of 
this thoughts about art, but that doesn’t mean similar 
pronouncements work on screen.
The episodes about Van Gogh’s death are 
problematic. The film shows him not committing 
suicide, as is commonly thought, but being shot by 
two local boys, one of them dressed as Buffalo Bill. 
And as the film progresses, Schnabel emphasises Van 
Gogh’s near-mystic visions. The film doesn’t decide 
whether they were the source of his artistic genius, 
or symptoms of illness, or both, but leans toward 
the ‘mad genius’ definition of the artist. When Van 
Gogh says on his deathbed, “Don’t blame anyone,” he 
becomes Christ-like, a choice that threatens to reduce 
a richly defined character to a one-dimensional saint. 
There is no need to share Schnabel’s interpretation, 
though. Agree with him or not, he allows viewers to 
experience the mystery of creativity in this gloriously 
artistic film. bbc
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قاسم ماضي - ديترويت
يعمُل بصمٍت ، كلماتُه قادمُة من عوالَم أخرى ، ومضامني وصور حية تنبض بالحياة ، 
حتى أن قصائده كالريِح فوق أغصان املحبِة املفقودة  يف عاملنا امليت والعاج بالحروب 

والتوابيت ،هذا العاشُق الولهان رغَم خريف العمر،كأنه يسبُح يف معرتِك العشق 
الذي رسمه لنفسه امللتهبة لعالم ِ املرأة الغامض ، ليس هذا فقط وإنما يرسم غربته 

والوطن يف وعاء ال يخرج منه إال بصعوبة » والشاعر » السماوي » كما أجده يف عرصنا 
الراهن«شاعرا ًبحجم األمة » بما يقدمه اآلن لألدب والثقافة العربية، وكأنه نذَر 

روَحه الهائمة ملحبِة البرشية .وكما قال »إبن منظور« الشعر منظوم القول 
غلَب عليه لرشفه بالوزن والقافية ، وإن كاَن كُل علٍم شعرا . 

“ كُن عاِشقا ً ال تُساقي قلبه ُ إمرأة »ص18
فالشاعر »السماوي » كما غريه من الشعراء الذين سبقوه فهو 
ُيدرُك اليومي واملألوف ،وتأثريهما عليه وكيف تكون أصداء هذا 

التأثري عىل نفسيته حتى تتحرك يف داخله وتخرج شعرا ًوكأنما 
يرسُمها بواقعيٍة كي تخلّد قصيدته التي تعربُ عن شخصيِة 

الشاعر الواعية . وحتى يأخذنا إىل مرابع اللغة والكتابة فهو دائُم 
الحراك والتجريب من خالل اللغة الفارهة وفيها من املخيلة الكثري 

عرب إجرتاِح صوٍر شعرية طازجة وفيها من الحالوة الكثري
” وملاذا جئتني يف آخر العمر » ص27

هو يشتغل عىل الكثري من آليات الشعر العربي القديم والحديث، قلَّب 
جميَع الصفحات التي أشغلت تفكريه يف الشعر العربي منذ تعلمه القراءة 

والكتابة ، وعرف جميَع بحوِر الشعر،ولو تفحصنا جميَع دواوينه نجُد كَل ديواٍن من 
دواوينه يتضمُن تجربًة  مغايرة لسابقتها ،

“وأن عطَرزفريِك اللييل ،أشذى من رذاِذ الياسمني،ومن رحيق الزنجبيل » ص122
وقصيدة » بدرمن املاء والياقوت »وغريها قد تجلت اللغُة القرانية الرائعة واملرسومة 
بإحكام ٍيف معظِم قصائده املنشورة يف دواوينه الحديثة والقديمة التي أطلعنا عليها 

،ويبدو أنه مطلٌّع عىل القرآن الكريم بشكل عميق ومتأمل  لكل تالوين لغته الرثة  ،هذا 
الطائُر الذي ينزُف شعرا ًويجّدُد قضاياه اليومية وهو يستعريُ عدداً من الصور حتى 

يحاكيها بالحرب السائل يجعلُه يثُق بما يكتب .  
“ أتاني من وراء ِالباِب ،ناداني لِتدخيل فأنا قد َهيُت لك » ص30

 ويجُد نفسه يف هذا املجال  كالطائِر الذي ال يوجد غريُه يف عالِم السماء ، وألنه تربى 

يف بيئٍة تعكس إنفعاالته الداخلية وما يحيطه من ضجيِج هذا العالم الذي شبّهُه 
بخيمٍة كبرية ممزقة التشبه الوطن ،وألنه مهووس بالشعر،وهذا الهوُس الذي يعلو يف 

فضاءات الغربة املقيتة  ،والتي شكلت له عاملاً خاصاً به ،حتى أخذته السنني »الغربة 
» إىل مطافات أخرى جعلته يشدو يف سماِء غربته التي أنتجت لها مصدات كثرية يف 

عاملها الذي يجعلك تتفرُد بمغزلك الشعري ، والذي أراد منه أن يكوَن أداة ًمحركة لتلك 
الذكريات واألحداث اآلنية التي ربطها يف ديوانه الجديد وكأنها مرثية يشيُع بها األحبة .

أحدو وليس سوى األوهاِم قافلًة 
بني املناف حسرَي الحزِن والكدر ِ ص22  

يقول عنه الناقد » جمعة عبد الله » نجُد الطراوَة والحالوة َيف اللغة 
الشعرية املبهرة  لدى الشاعر العراقي املعروف »السماوي »نجد 

اإلندهاَش يف األداء الفني والتعبريي   يف شفافية ملهمة ، يف جوهر 
األشياء الروحية واملادية ،  يف محسوساتها املتفجرة ،ولهذا 

أخذتني قصائُد هذا الديوان  » تيًممي برمادي » إىل  مديات أخرى 
حتى شعرت أنني أتكئ عىل عالٍم كامل من فيِض هذه املشاعر 

العفوية والراقية واملؤثرة، وأنت أيها القارئ  تستلهُم مصدرَها 
من أحاسيس هذا الشاعر »السماوي« الكامنة يف داخله املُعبأ 
بالعشق والسكون .وشاعرنا » السماوي  » بقوة أفكاره وما يؤمن 

به من فلسفِة شكلها مشواره الشعري ، منذ أن جعَل للمفردة صوراً 
مختلفة عاجة يف البانوراما التي ترسمها قصيدته التي أشعلت يف 

داخله هذا العشق الضوئي ، ولهذا يتبنُي لنا داللة عىل قدرة » السماوي » 
عىل اللحاق بأفق مفتوح لقصيدته التي التكتمل.

يا جنة الله ف قلبي ويا قمرا 
من األنوثة أدناني من القمر ص19  

ولو دققنا كثريا يف جميع دواوين هذا الشاعر املتفرد لوجدنا أنه أطلع عىل  الكثري من 
الثقافات والتجارب ،وأنتج وأبدع ،ووجدت يف هذا الديوان وخاصة عن املرأة هي الحلم، 

األم، الجمال ، الدفء ، الحبيبة ، 
“ فَلَق الوردةَ رًَبُ الفلق ِ، فتجلت شفتني » ص161

ومن الجدير بالذكر  أنهذا الديوان »تيممي برمادي » للشاعر العراقي املعروف بني 
األوساط العربية والعراقية ،هو من القطع املتوسط ويقع يف 176،وهو من إصدار مؤسسة 

املثقف العربي - سيدني-اسرتاليا   

وتيمّمي برمادي للشاعر" يحيى السماوي" حزمة من 
حطب الغربة في بستان العشق الضوئي

الخرب )السعودية(- تحت شعار “نقرأ لنبني حضارة”، أطلقت 
نساء سعوديات وعربيات وسط مدينة الخرب رشق السعودية 

مبادرة متنقلة، تهدف إىل تبادل الكتب بني أفراد املجتمع، 
بإنشاء رابطة تعنى بتدوير الكتب املستعملة.

وتستهدف مبادرتهن ألف كتاب، يف مسعى منهن إىل تشجيع 
قراءة الكتب ومطالعتها، حيث يجتمع العرشات منهن نهاية 

كل شهر يف حلقة مطالعة تنعشها إحداهن بقراءة أحد 
الكتب ضمن برنامج “اقرأني”، الربنامج الذي اتخذ من مواقع 

التواصل االجتماعي منصة لجذب املهتمات بالقراءة والثقافة.
واجتمعت النساء للتعريف بمبادرتهن، ولفتت انتباه املارة 

خيمتهن التي رافقت أحد األنشطة املجتمعية، وحملت شعار 
“خذ كتابا، واترك كتابا”، واحتوت طاوالت الخيمة عىل عدد 

من الكتب املستعملة، التي يتبادلها الراغبون يف القراءة يف ما 
بينهم بهدف التشجيع عىل القراءة ونرش ثقافة املعرفة.

وأطلقت هذه املبادرة السيدة السعودية عالية نوح، مؤسسة 
نادي اقرأني، وقد حظيت منذ إطالقها قبل سنوات قليلة 

برواج وترحيب كبريين بني املواطنني واملقيمني، وحرضها املئات 
من األشخاص الذين تصفحوا اآلالف من الكتب املعروضة.

وقالت عالية إن “هذه املبادرات تشكل إسهاما يف الحراك 
الثقايف، وتعترب ضمن العديد من فعاليات ومبادرات تشجيع 

وتحفيز الجمهور عىل القراءة، وتضمنت الخيمة صنوفا 
متنوعة من الكتب يف مجاالت عدة، أبرزها األدب والروايات 

املتعددة، وقد صنفت جميعها بحسب اللغتني العربية 
واإلنكليزية، كما أن هناك مجالت وكتبا تخاطب رشيحة 

األطفال”.
وترشح السيدة سناء سمارة، املرشفة عىل املبادرة، منهجية 

جمع الكتب قائلة “إن الكتب املستعملة ال تفقد قيمتها بعد 
قراءتها للمرة األوىل، فبعض القراء يحتفظون بها إىل األبد، 

ألنها أشبه بوسام فخر بعد إتمام القراءة، لكن الكتب ترتاكم 
أيضا عىل الرفوف رغم احتفاظها بقيمتها”.

 وتسهم مبادرات األنشطة الثقافية يف تعزيز حب القراءة ونرش 
الثقافة بني جميع املتطوعات بها وأفراد املجتمع، وتستهدف 

جميع رشائح املجتمع وفئاته العمرية كافة، واستقطاب 
الجمهور الذي بات يحرص عىل حضورها، كما أن كال منها 

صارت تشكل قيمة
إضافية مميزة. وتؤدي هذه املبادرات وظيفة ثقافية يف 

محيطها تتجاوز حدود التجربة الفردية إىل مشاركتها مع 
املجتمع وتتحول نظرة القائمني عىل املبادرة بتحولها إىل 

مقصد للقراءة يريض ذائقة الزوار الثقافية.
ونجحت املبادرة يف التوسع عىل نطاق أكرب، لتضم مدنا أخرى 

يف السعودية، كاملدينة املنورة والرياض، حتى تعم الفائدة عىل 
الجميع، إذ لقيت رواجا كبريا.

وتقوم منهجية املبادرة باتخاذ إطالق حمالت موسمية 
كان آخرها “إليك كتابي”، التي قامت عىل التربع بالكتب 

ليستعريها آخرون، واستقطبت خالل فرتة وجيزة العرشات من 
الزوار الذين شاركوا باملئات من الكتب من مختلف املجاالت 

ووصفوا املبادرة بأنها تجربة جديدة وفريدة.

"نقرأ لنبني حضارة" مبادرة ثقافية 
نسائية في السعودية

أبوظبي  – أصدر مرشوع “كلمة” للرتجمة يف دائرة 
الثقافة والسياحة- أبوظبي كتاب “صناعة اللوم: 
املساءلة ما بني االستخدام وإساءة االستخدام” 

للباحث الربيطاني ستيفن فاينمان، ونقله إىل العربية 
ماهر الجنيدي، وراجع الرتجمة فخري صالح.

ويتناول الكتاب مختلف جوانب مسألة إشكالية 
هدامة وبناءة يف اآلن ذاته يف حياة البرش، أال وهي 

اللوم، الذي يشكل حياتنا، أفرادا ومؤسسات 
وشعوبا، ويعد أحد أحدث كتب الثقافة املؤسسية 

املعارصة التي ألفها ستيفن فاينمان، الربوفيسور يف 
السلوك املؤسيس يف مدرسة اإلدارة يف جامعة 

باث، بأسلوب أدبي سلس، مبني عىل 
انطباعاته ورصيده املعريف.

اللوم يقسم مجتمعنا بطرق ال 
حرص لها

وينطلق كتاب “صناعة اللوم” من 
مسألة أن األمور كلما اتخذت مسارا 

خاطئا، قادتنا الغريزة األوىل يف 
الكثري من األحيان إىل البحث عن 

شخص نلقي عليه اللوم، فاللوم يقسم 
مجتمعنا بطرق ال حرص لها، إذ يغرس 

بذور الحقد واالنتقام، ويباعد بني 
العشاق، ويفصم عرى الصداقة بني 

زمالء العمل، ويبعرث املجتمعات، ويرشخ 
األمم، ومع ذلك، فإن اللوم إذا ما تم 

وضعه وإدارته بشكل مناسب، يحمي النظام 
األخالقي ويعزز املسؤولية القانونية.

ويستكشف ستيفن فاينمان يف هذا الكتاب تلك 
الثغرة الكامنة يف اللوم، ويأخذنا يف رحلة رائعة عرب 

مشاهد اللوم املريرة أحيانا واملستحقة أحيانا أخرى.
وانطالقا من رحلة تاريخية وفكرية وثقافية ممتعة، 

يركّز الكتاب عىل جذور اللوم ومظاهره، بدءا من 
“صيادي الساحرات” يف املايض وصوال إىل أكباش 

الفداء وحاالت الوصم التي مازلت قائمة حتى يومنا 

هذا، من الغضب الصحي الذي 
ينتاب الفرد إىل ثقافات بأكملها 

صاغتها القوة الغاشمة، مخاطبا 
عرصنا الذي تتزايد فيه حاالت 

الضجر واالضطراب والقلق. وبعني 
الناقد، يدرس فاينمان القضية 

املحرّية املتمثلة باملساءلة العامة 
وحلبة السياسة، والتي غالبا ما تميز 

سياسيينا ومؤسساتنا املنغمسة يف 
“ألعاب اللوم”.

ويف نهاية هذا الكتاب الرشيق 
املمتع، الذي يتألف من حوايل 200 صفحة من 

القطع املتوسط، يسأل فينمان سؤاال شائكا حول 
الكيفية التي يمكن لنا بواسطتها أن نخفف من آثار 

اللوم املسببة للتآكل، ثم يطرح أسئلة حاسمة ويف 
الوقت املناسب حول حدود الندم والغفران، وعن 
دور االعتذارات التي تقدمها الدول عن أخطائها 

التاريخية، وما إذا كان بمقدور العدالة التصالحية 
أن تنفع.

كلما وقع خطأ نبحث عن شخص نلقي عليه اللوم
الكتاب رحلة تاريخية وفكرية وثقافية ممتعة يرّكز من خاللها الباحث ىلع 

جذور اللوم ومظاهره وطريقة التحكم فيه.
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    ART تشكيل

أبو بكر العيادي - باريس
ولد توماس رَساسينو عام 1973 يف توكومان شمال غرب 

األرجنتني، وبعد أن حاز شهادة ماسرت يف الهندسة املعمارية 
من املعهد األعىل للفنون الجميلة ببوينس أيرس، واصل دراسة 

الفنون يف مدرسة ستادل بفرانكفورت، ثم يف جامعة يواف 
بفينيسيا حيث أحرز ماسرت يف الفنون التشكيلية والهندسية، 

استقر بعدها يف برلني، ليصوغ “مشاريع تهدف إىل اإلشعاع عىل 
األرض وما وراءها”، عىل حّد تعبريه.

ومعرضه األخري بـ”قرص طوكيو” البارييس هو أضخم مرشوع 
أنجزه حتى اآلن، ويحتوي عىل منتخبات من أعماله السابقة 

وأعمال جديدة طموحة، تميزت كلها بتقاطعات بني الفن 
والعلم والهندسة، وحولت القرص إىل فضاء حيس ال نظري له، إذ 

أضحى غشاوة تدور فيها كوريغرافيا َعرَضية متحولة، حيث 
التعدد والرثاء وتشابك عنارص الكون، مرئية كانت أم غري مرئية، 

آدمية أم غري آدمية، سواء أدركتها حواسنا أم لم تدركها، عبارة 
عن أصوات ال تحىص الئتالف الكائنات الحية.

ورساسينو، يف حرصه عىل تجاوز إدراكنا واستكشاف إدراك 
الكائنات األخرى واستلهام عنارصها، يجعل العالم أكرث 

حساسية من البرش، وأوسع من حقل آفاقنا الوحيدة، ويحوله 
إىل بوليفونيا تحرض فيها أصوات األجناس وحركاتها وذبذباتها، 

من املجهري إىل الكونّي.
يكشف عمل رساسينو عن ذلك التشابك يف أكرث األحجام 
صغرا وأوفرها كربا، كما يكشف عن الروابط التي نسجها 

الفنان بني ذرة تراب وشبكة عنكبوت وهندسته ملدن سحابية 
 ،Aerocene وإعادة امتالكه للجو عن طريق مرشوع األيروسني

وهو مرشوع يشمل التخصصات التي تعرض االستكشاف 
الفني والعلمي للقضايا البيئية، ويهدف إىل إعادة التفكري 

شعريا وبطريقة مشرتكة يف الكيفية التي نقيم بها يف العالم، 
باالستفادة من األشكال الحارضة يف شسوع النظام البيئي 

للكون.
واملعلوم أن أعمال توماس رساسينو هي ثمرة تضافر جهود عدة 

أطراف، وكان قد جمع بمناسبة هذه التظاهرة عددا مّمن اعتاد 
التعامل معهم من أعضاء يف مؤسسات علمية أو مجموعات 

بحث وناشطني، وهيئات محلية، وموسيقيني وفالسفة، إضافة 
إىل الزوار، للمشاركة يف وضع تصور لـ”ائتالف كوني”، ومساندة 

ثقافة تضامن، متصلة يف ما بينها بشكل يسمح بخلق خطابات 
وأنماط عيش جديدة كأجوبة ممكنة عىل التحديات الشاملة 

.Anthropocène التي يطرحها األنرتوبوسني
توماس رساسينو تركزت أعماله عىل احرتام البيئة، 

والدعوة إىل النظر إليها نظرة مغايرة
واألنرتوبوسني مصطلح اقرتحه بول كروتزن الفائز بجائزة نوبل 

للكيمياء عام 2002، ويستعمل للداللة عىل عرص جيولوجي 
جديد، متأت من أفعال اإلنسان ضد البيئة العاملية كضياع 

التنوع الحيوي، والتغري املناخي، وتعرية األرايض..
وقد رافق االفتتاح بعث ورشات، وأعمال رتيالء، وارتجاالت 

حولت “قرص طوكيو” إىل مكان تتبدى فيه ممارسات إيكولوجية 
جديدة، وتشكيالت متكاملة، وتشابك ذبذبات بني الكائنات.

ونلمس ذلك مثال يف “مجرات” التي تشغل فضاء العرض بشكل 
يجعل الزوار يتلمسون سبيلهم وسط الكبالت كأنهم يجتازون 

طريقا محفوفا بالحواجز، وكذلك يف “بيت العنكبوت” تلك 
الشبكة العمالقة التي توهم من يقربها بأنه واقع ال محالة بني 
خيوطها، وكلها دعوة إىل تغيري نظرتنا إىل الظواهر الطبيعية.

رؤية العالم من زاوية جديدة، والدخول يف ثوب كائن حي آخر، 
واإلحساس بالبيئة من حولنا، تلك هي الحاالت التي يروم 

الفن املعارص أن نغوص فيها، وقد كانت مساحة “قرص طوكيو” 
)ثالثة عرش ألف مرت مربع( مالئمة لتوماس رساسينو كي 

يستغل “حريته املطلقة” كما يهوى، ويميض بها إىل منتهاها، 
من خالل أنصاب عمالقة تبهر الزائرين وتثري أحاسيسهم، ذلك 

أن الفنان األرجنتيني ماهر يف التالعب باألشياء، صغرية كانت 
أم كبرية، ليشد انتباه الزائر ويؤنسه بالفن البيئي، كأن يمأل 

غرفة كاملة بشبكة عنكبوت عمالقة، أو يضخم قطرات ماء إىل 
حدود خيالية ليجعلها تنسكب عىل عنكبوت.

والغاية كما بينت مفوضة املعرض ريبيكا المارش فاديل حمل 
الزائر عىل تغيري زاوية النظر، والوقوف من ناحية ما هو 

َمْيكروْسكوبّي، فالكائن البالغ الصغر إذا ما نظرنا إليه كغشاء 
تتجمع األنواع والحركات واألصوات، سواء يف سلم صغري أو 

كبري، يصبح كونيا، والاليشء متصال بالكل، ما يزيد األحاسيس 
ويضاعفها، وهي طريقة شاعرية لجعل الكائنات كلها يف حالة 

تناسق وتنافذ.
وصفوة القول إن توماس رساسينو تركزت أعماله عىل احرتام 
البيئة، والدعوة إىل النظر إليها نظرة مغايرة، قد يبدو تفكريه 

طوباويا نوعا ما، ولكنه ينجح دائما يف جمع كل العنارص 
املمكنة ليشكل أثرا فنيا حقيقيا، يخيل ملن يراه يف بدايته أنه 

غري قابل للتجسيد.
ولنئ كانت أعماله سلسلة تمجيد للطبيعة، فإن تأمالته ترتكز 

أساسا عىل نمط الحياة يف املدن، والكيفية التي يمكن أن 
تصاغ بها بشكل مختلف، لذلك دعته املنظمة اللندنية “محفّز 
الفنون” The Arts Catalyst، التي أوصتها به الوكالة الفضائية 
األوروبية للنظر يف إمكانية استعمال املحطة الفضائية الدولية 
ألغراض ثقافية، وقد اتفق معها عىل مرشوع تربوي لفهم العالم 

ومجرياته.

»الباطن 
والظاهر«.. 18 

فنانا عربيا وعامليا 
يجتمعون يف 

أبوظبي

من املجموعة الفنية الخاصة بزكي نسيبة
أبوظبي - محمد الحماميص- يكشف معرض “الظاهر 

والباطن” النقاب عن املجموعة الفنية الخاصة بزكي نسيبة، 
وهو املعرض الذي يقام بالتعاون بني جامعة نيويورك أبوظبي 

ومنارة السعديات، والذي افتتح مؤخرا ليستمر حتى الثامن 
من ديسمرب القادم محتويا عىل 25 عمال فنيا لـ18 فنانا مفعما 

بالدالالت واإليحاءات الكاشفة عن أبعاد النفس البرشية 
عليها وقدرة الفنان عىل وانعكاسات الواقع 

سربها وتشكيلها.
ويتوىل طالب 

جامعة نيويورك 
أبوظبي التقييم 
الفني للمعرض 

ضمن فصل 
درايس 

ترشف عليه 
األستاذة 
املساعدة 
واملمارسة 

يف تاريخ 
الفن لدى 

الجامعة 
سلوى 

املقدادي.
وتمتد األعمال الفنية الـ25 

املعروضة حاليا بجامعة نيويورك أبوظبي عىل مدى 
طيف واسع من االبتكار الشكيل، ومن نماذج جديدة من 

التصوير، وكذلك من التعبري التجريدي، ويؤكد األسلوب 
املميز يف عرض الوجوه واألجساد البرشية تحرر الفنانني 

املشاركني من األنماط التقليدية يف الفن التشكييل.

بورتريه األلوان )لوحة لمروان كساب باتشي(
وتأتي هذه األعمال لتذكرنا كيف استفاد الفنانون من تقاليد 

ثقافية متنوعة عىل مدى زمن طويل يف التصوير الذاتي، 
وكيف تحدت أعمالهم طريقة النظر إىل أنفسنا لنعيد النظر 

من جديد.
وقد وجهت سلوى املقدادي باإلنابة عن جامعة نيويورك 

أبوظبي الشكر والتقدير إىل زكي نسيبة، والذي أفسح 
املجال أمام طالب الجامعة لرعاية معرض يتضمن مجموعة 
متميزة من أعماله الفنية الخاصة، كما شكرت دائرة الثقافة 

والسياحة-أبوظبي عىل تعاونها يف تنظيم املعرض.
وأضافت املقدادي أنه “عىل مدى ثالثة أشهر، دأب الفصل 

الدرايس املكون من تسعة طالب عىل إجراء األبحاث وتنظيم 
املعرض، مكرّسا الوقت والجهد لجميع جوانب التنظيم، بدءا 

من األبحاث ووصوال إىل التجهيزات، وتمثل الرشاكة املثمرة 
بني جامعي األعمال الفنية واملؤسسات الفنية والجامعة 

دليال ساطعا عىل نجاح األنشطة التعاونية يف تعزيز مسرية 
التعلم للطالب، وإعدادهم عىل الوجه األمثل ملزاولة مهنهم 

املستقبلية، بما يعود بالفائدة عىل املجتمع يف نهاية املطاف”.
وضمت قائمة الفنانني الذين يقدم املعرض إبداعاتهم كال من 
صبحان آدم، وتيسري بركات، وصفوان داحول، ومنري فاطمي، 
وإسماعيل فتاح، وروكني هايريزاده، وبشار الحروب، ومروان 

كساب باتيش، ومحمد املزروعي، وحسني املحسن، وفاتح 
مدرس، ومحمد مهرالدين، ورافع النارصي، وأحمد أمني نزار، 

وإسماعيل الرفاعي، ومروان سهمراني، ومنى سعودي، 
وأرنستو شيخاني، وأندرو فريسرت وفادي يازجي.

بينما ضمت قائمة طالب جامعة نيويوك أبوظبي الذين قاموا 
بتنظيم املعرض، كال من ناديا الهاشمي )الفنون الجميلة(، 

وعلياء الجالف )العلوم السياسية(، وفالنتني بينويت 
)العلوم االقتصادية وتاريخ الفن(، ونيكوالكرام كابيليتو 

)تاريخ الفن والعلوم االقتصادية(، وسارا ضاهر )املرسح 
والعلوم االقتصادية(، وساكوراكو ناكا )اآلداب والتأليف 
اإلبداعي(، وبينيلوب بنج )العلوم السياسية(، وجوليا 

تورتشيتي )العلوم السياسية(، وفوك فوكوفيتش )الدراسات 
السينمائية وتاريخ الفن(.

توماس سراسينو يطلق العنان لممارساته 
اإليكولوجية الجديدة

بعد فيليب بارينو عام 2013 وتينو سيغال عام 2016 وكميل هنرو السنة املاضية، يفتح “قصر طوكيو” بباريس أروقته لفنان آخر هو األرجنتيني 
توماس َسراسينو كي يؤثث فضاءه ىلع هواه، تأسيسا لتقليد درج عليه هذا املتحف عنوانه “مطلق الحرية”.

من املجهري إىل الكوني

N.P. Krishna Kumar
DUBAI - The inaugural group exhibition “Crude: 
Oil as Archive, Infrastructure and Technology” 
brought together 18 regional and international 
artists at the Jameel Arts Centre in Dubai, 
showcasing works from the 1940s to the 
present.
The exhibition spread across five of the ten 
galleries of the centre with its 10,000 sq.metre 
dedicated space.

The history of oil is inextricably linked to 
colonial adventures, wars and coups and 
it has been a catalyst for nation-building, 
modernisation and development and a cause of 
terrible ecological disasters.
US- and UAE-based critic and curator Murtaza 
Vali presented, through the works of a wide 
array of artists, material that “lies buried 
in various national, corporate and media 
archives.”
“This exhibition showcases the works of 
contemporary artists that engage with these 
murky archives and histories, narrating an 
alternate and episodic material history of 
modernity in the region,” said Vali.
“The exhibition also includes works that reflect 
on some of the specific technologies and 

materialities that oil has enabled — from drills 
bits and automobiles to synthetic petroleum 
products — and their longstanding sociological, 
cultural and environmental effects across the 
region.”
Among the earliest works are seven black-
and-white photos by Latif al-Ani, known as 
the “father of Iraqi photography.” The photos 
“capture the spirit of oil-led modernisation” and 
the “aerial perspective shows Iraq’s changing 
topography,” Vali said.
Alessandro Balteo-Yazbeck’s “Last Oil Barrel 
(Date postponed)” is a miniature barrel of 
oil in limited edition and can be bought at 
the Jameel Art Centre’s gift shop. Its price 
changes according to the daily price of oil on 
the American market. It reveals the intricate 
relationship between the worlds of finance, 
petroleum and contemporary art.
Balteo-Yazbeck’s “UNstabile-Mobile” references 
American sculptor Alexander Calder’s work to 
unearth how the United States used abstract 
expressionism to advance its interests during 
the Cold War and links it to the Western 
intervention in Iraq, with its major aim being 
the country’s oil resources.
To read the rest of the article go to: http://www. 
thearabweekly.com

Showcasing ‘crude’ in Dubai group exhibition
The exhibition spread across five of the ten galleries of the centre with its 10,000 sq.metre dedicated space.

More than one angle. Part of “Crude” exhibition at the Jameel Arts 
Centre in Dubai. (Mohamed Somji)

Through the artist’s eyes. An installation at “Crude” exhibition at the 
Jameel Arts Centre in Dubai. (Mohamed Somji)
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لم يحظ أندري برينك )2015-1935( بما حظي به بعض 
أدباء جنوب أفريقيا من اعرتاف عاملي عىل غرار نادين 

غورديمر )نوبل 1991( وجون ماكسويل كويتزي )2003(، 
رغم أنه كان أغزر منهما إنتاجا وأعىل صوتا يف مجابهة بني 

جلدته والتنديد بسياسة امليز العنرصي التي تنتهجها بالده 
منذ كتابه األول “السفري”.

فهو من ساللة البوير، املستوطنني املسيحيني الهولنديني 
الذين احتلوا جانبا من جنوب أفريقيا يف القرن السابع عرش، 

وعرفوا الحقا باألفريكانرز، وقاوموا اإلنكليز برشاسة قبل أن 
يذعنوا للهزيمة.

وبرحيل اإلنكليز عام 1948، حظر نظام بريتوريا سائر 
العالقات السياسية بني األعراق، التي يحددها لون البرشة، 

حرصا منه عىل نقاء النوع، تمثال للمثل األعىل الذي دعا 
إليه هندريك فرانش فريوورد )1966-1901( األب املؤسس 

لألبارتهايد يف جنوب أفريقيا.
ولكن برينك، الذي عاش خمسا وعرشين سنة من حياته يف 
قرية معزولة بجنوب أفريقيا لم يكن يدرك تماما أيديولوجيا 

نظام بريتوريا، فكان يرى يف تسخري السود لخدمة البيض 
أمرا من أمور الحياة املعتادة، ولم يع ذلك الوضع الالإنساني 
الذي كان يعيشه السود إالّ عندما قدم إىل باريس عام 1959 

ملواصلة دراسته يف األدب املقارن.
هناك اكتشف معنى املساواة بني األجناس، وغياب الفوارق 

بني أسود وأبيض، وهناك أيضا كتب روايته األوىل )-1961
1963( التي تساءل فيها عن معنى الحرية، تلك الثيمة 

التي ستصبح قارة يف رواياته، ويف نضاله السيايس دفاعا 
عن السود.

ويقول يف هذا الصدد “اكتشفت مروعا ما كان يفعله بنو 

جلدتي منذ زمن بعيد، وعىل أي فظاعات وانحرافات بنَت 
حضارتُنا البيضاُء أسَس أخالقها وأنوارها املسيحية”.

ومن الطبيعي أن تقابل روايته الثانية “النظر يف الظالم” 
)1973( باملصادرة، وتعتربها الرقابة رواية بورنوغرافية، 

ويوصَم صاحبها بتهمة الخيانة التي ظلت تالحقه حتى 
إقرار املصالحة بني مانديال ودو كلريك، فضال عن التهديدات 

التي كانت تصله. كل ذلك ألنه تجارس عىل هتك املحظور، يف 
بلد جعل امليز رشعة، إذ صور عالقة غرامية بني شاب أسود 

وامرأة بيضاء.
والحكاية التي تخّيلها تدين مبارشة أيديولوجيا األبارتهايد، 

إذ تروي مصري رجل أسود، جوزيف ماالن، متهم بقتل 
جيسيكا، امرأة بيضاء كان يقيم معها عالقة غرامية رسية، 

تقع تحت طائلة قوانني امليز العنرصي التي كانت شائعة يف 
جنوب أفريقيا.

وبينما كان قابعا يف السجن ينتظر محاكمته، ترتد به الذاكرة 
إىل فصول فارقة يف حياته، طفولة فقرية قرب أهله الذين 

ُيسّخرون لخدمة األسياد البيض، وتمرده عىل رغبة أمه يف 
“أن يظل يف مكانه” ال يريم عنه، واكتشافه املرسح، الذي 

سيغري مجرى حياته، فسافر من أجله إىل لندن، ليتمرس 
بأدوات هذا الفن، ويستفيد من تجارب املحرتفني هناك.

وملا عاد إىل وطنه، أنشأ أول فرقة مرسحية للملونني يف كاب 
تاون تتكون من ممثلني هواة، أرادها أداة لخدمة التزامه 

السيايس، وكان يجوب بها املدن ليحرّض أهاليها عىل التمرد 
الذي يغتيل كربكان يوشك عىل االنفجار، إىل أن فّجر الغضب 

يف ضواحي سويتو.
وكانت فرقته قد حققت النجاح حيثما حلت، بعرض 

أعمال لكبار رجال املرسح قدامى ومحدثني، مثل “الحياة 
حلم” لإلسباني بدرو كالديرون، و”أنتيغون” لسوفوكليس، 

و”هاملت” لشكسبري، و”العادلون” أللبري كامو، حاول املخرج 
الشاب من خاللها مجابهة املحظورات، والحصول عىل حرية 

تجهد السلطة السياسية، التي استوىل عليها األفريكانرز، 
النتزاعها من األهايل السود.

ويف تلك األثناء يتعرف إىل جيسيكا، وهي امرأة بيضاء يف 
مقتبل العمر سيعارشها رسّا، وكالهما يعلم أن تلك العالقة 

طريقها مسدود، ولكنهما يتحديان املحظورات، ويفلتان من 
عيون البوليس، ويقاومان التحرشات العنرصية، ويستجيبان 

لتحريض السود عىل امليض قدما إىل أن وقعت الجريمة.
ويظل جوزيف وراء القضبان يتساءل ما إذا كانت الحتمية 

أو تعطشه للحرية أو تمرده عىل القوانني الجائرة أو حبه 
الولهان المرأة بيضاء هي التي دفعته إىل حلكة الظلمات؟

الديكور مجرد أضواء كاشفة قريبة من الخشبة، ألن الجوهر 
يقع يف الذاكرة ويف كلمات جوزيف ماالن، رجل املرسح الذي 
ينتظر محاكمته، فيرسد حكايته وحكاية أجداده عىل ضوء 

آمال هشة.
والتشويُق القائم عىل عقدٍة غائٌب، فلحظة االنفراج تبّدت 

منذ مطلع الفصل األول برسد سرية البطل، ولكن املخرج 
املارتينيكي الشاب عرف كيف يرتك مناطق ظل للمحافظة 

عىل نوع من الغموض، خصوصا ما يتعلق باألدوار امللتبسة 
لبعض الشخصيات، وظروف املأساة، مثلما كبح العنف وإن 
ظل التوتر ملموسا، إذ محا مشاهد مرعبة من الرواية، لريكز 

عىل الوجد املمنوع والدور املنقذ للمرسح.

 اليوم يف دمشق، يستطيع عشاق املرسح من طلبة املعهد 
وأساتذته، وغريهم من املمثلني وحتى الجمهور، مشاهدة 

مرسحيتني يف يوم واحد، نظرا إىل التنسيق من حيث قرب املكان 
أو حتى زمن العرض.

النهل من األدب
قدم مؤخرا يف مرسح الحمرا عرض من نوع املونودراما بعنوان 
“امرأة وحيدة” مقتبس عن نص عاملي، ومن بطولة أمانة وايل 
وإخراج نرسين فندي، كما قدم عرض آخر بعنوان “اعرتافات 

زوجية” ويعرض عىل مرسح القباني، وهو أيضا مقتبس عن نص 
عاملي، ومن تمثيل رنا جمول ومالك محمد ومن إخراج مأمون 

الخطيب.
العودة مرة أخرى للنهل من األدب العاملي يف عرضني مرسحيني 

سوريني، لم يأت بطريقة عبثية، حتى وإن لم يرصح أصحاب 
العمل بذلك، لكنه حقيقة قد يكون وسيلة لالبتعاد عن النصوص 

املرسحية التي أنتجت مؤخرا والتي كانت تدور حول الظرف 
الحايل الذي تعيشه سوريا، ومحاولة الغوص يف النفس البرشية 

عرب نصوص إنسانية اجتماعية تنبض بالحياة يف أي مكان 
ويف ظل أي ظروف، وتحمل إىل جانب ذلك مشاعر برشية تم 

تناسيها أو التغايض عنها بحجة أن ما تعيشه سوريا أكرب بكثري 
من تلك الرتهات والتفاصيل اليومية.

حاولت نرسين فندي عرب مرسحية امرأة وحيدة، الدخول إىل 
عوالم امرأة بائسة يف ظل غياب الرجل )الزوج، االبن(، لكنها 

وقعت يف فخ اللغة العربية الفصحى حني أبقت عليها، رغم أن 
النص يحتمل كثريا اللهجة املحلية، أما عرض “اعرتافات زوجية” 

فقد كرس ذلك الحاجز حني جعل النص عاّميا بسيطا، بحيث 
اقرتب كثريا من مالمسة الجمهور السوري، رغم أنه نص مقتبس 

عن الفرنسية.
يف كال الحالتني، تفوق النص عىل العرض، والدليل عىل ذلك أن 

الجمهور يخرج من العرضني وقد ثبتت يف ذهنه بعض العبارات 
والحوارات اإلنسانية، بمعزل عن اإلخراج أو السينوغرافيا، أو 

حتى أداء املمثل.

اعترافات زوجية
بالتوقف عىل مرسحية “اعرتافات زوجية” فقد أخرجها مأمون 

الخطيب بينما قامت املخرجة آنا عكاش بعمل الدراماتورج 
لها، وتعرض يوميا عىل مرسح أبوخليل القباني، وسط إقبال 

جماهريي كبري. يدور العرض حول مصارحات بني زوجني، 
فجمال الساحيل )الذي يلعب دوره مالك محمد( العائد إىل 
بيته، مع زوجته )تلعب دورها الفنانة رنا جمول(، بعد رحلة 

غياب يف املستشفى، كان يعاني فيها من مرض فقدان الذاكرة 
إثر حادثة وقعت له، لكن الزوج الذي تنتابه الشكوك منذ لحظة 

دخوله إىل املنزل، يف حقيقة كونه زوج تلك السيدة وصاحب 
ذلك املنزل، ُيقحم املشاهد يف دوامة الشك تلك التي تنتهي وقد 

عرفنا أن كال منهما يستغل جهل اآلخر بوضعه النفيس، فينسج 
القصص والخياالت التي ال يمكن ألي من الطرفني تصديقها، إىل 

أن ينتهي العرض وقد كشف الزوج األمر.
 استعاد الزوج ذاكرته وما كان ينقصه سوى اعرتاف الزوجة 

بمحاولة قتله، وعرب 50 دقيقة من األخذ والرد، نكتشف دواخل 
هؤالء الزوجني، والتي بإمكانها أن تكون نموذجا شبيها بكل 

األزواج، هذه الدواخل التي عرب عنها املخرج بشكل مادي، حني 
جعل بطيل العمل يخلعان بعضا من مالبسهما الخارجية كتعبري 

عن االرتياح التدريجي والتقرب، ألن األحاسيس واملشاعر، قد 
تتفوق وتتعاىل عىل األخطاء واألوجاع واآلالم التي قد سببها 

أحدهما لآلخر، لكن الديكور املحيط باملمثلني والذي يحمل 
الكثري من التفاصيل التي استوجب وجودها النص ذاته، أدت 

إىل محدودية حركة املمثلني، ليصبح الحوار سيد العرض ومالكه، 
لكن هذا ال ينفي الحضور الالفت للممثلة رنا جمول، التي تؤكد 
يوما بعد يوم أنها مازالت عاشقة للمرسح، وأنها تمتلك حضورا 
مميزا، بهدوئها وقوتها، أما مالك محمد فرغم أنه قليل الحضور 

عىل املرسح، فقد أثبت هو اآلخر إمكانيات مرسحية وحضورا فنيا 
ال يقل أهمية عن حضور وتوهج رنا جمول.

ورغم أن املرسحية مأخوذة عن نص مرسحي للكاتب الفرنيس 
إيريك إيمانويل شميث، عاشق الفلسفة كما يقال عنه، وتحمل 

نفس العنوان، فقد أجريت تعديالت بسيطة عليها من ضمنها 
تحويل العمل من نص أدبي باللغة الفصحى إىل نص باللهجة 

العامية، بشكل سلس وانسيابي، وبعض التعديالت غري 
األساسية يف الحوارات، قد ال يصدق املشاهد أنه نص مرسحي 

فرنيس، بقدر ما يعتقد أنه نص ابن بيئته، والسبب يعود بطبيعة 
الحال إىل انسيابية ذلك النص الذي يمكن إن تنطبق أحداثه 

ليس فقط يف فرنسا بل يف العالم كله، وليس فقط بني زوجني، بل 
بني أي اثنني تربط بينهما عالقة ما عىل مدى سنوات عدة من 

املعارشة.
وإيريك سميث املولود عام 1960 كاتب املرسحية، واحد من أهم 
الكتاب الفرنسيني ليس هذا فحسب، بل أيضا هو مخرج وكاتب 
مقال وسيناريست، ترجمت مرسحيته “اعرتافات زوجية” فقط 

يف العام 2016، من قبل املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
يف الكويت، كاكتشاف متأخر، وهو من الكتّاب الذين تظهر 

الفلسفة يف جل أعمالهم املرسحية، وبشكل خاص الفلسفة التي 
ترشح وتفرس الكون، وقد ذاعت شهرته منذ التسعينات وخاصة 

بعد عرض مرسحيته “ليلة فالوني” يف فرنسا تحديدا يف العام 
1991، كما عرف بمرسحياته األكرث شهره مثل “دون جوان” 

و”الزائر” وغريهما.

مسرح سوري ينهل من العالمي 
والنصوص تتفوق على العروض

دمشق- لمى طيارة 

رغم أن املرسح كمهنة فنية ال يعطي أكُله كما يقال، وخاصة ف ظل الظروف االقتصادية البائسة التي 
يعيشها بلد كسوريا، تبقى العروض املرسحية، ف تزايد واستمرار، وبرعاية كل من وزارة الثقافة 

ومديرية املسارح واملوسيقى، ليس هذا فحسب، بل إن معظم العروض يرتادها الجمهور بأجور رمزية 
وربما مجانا، ما يشكل حافزا إضافيا لحضور الجمهور بهذه الكثافة، لكن ف ظل انعدام اإلعالن 

الرتويجي عن تلك العروض عرب وسائل اإلعالم التقليدية، تبقى مسألة استمرارها رهينة فقط لسمعة 
العرض ونجاحه ال غري.

املخرج نيلسون رفائيل ماديل عرف كيف يترك مناطق ظل يف مسرحيته للمحافظة ىلع 
نوع من الغموض، خصوصا ما يتعلق باألدوار امللتبسة لبعض الشخصيات.

النظر في الظالم  وجد ممنوع ينقذه المسرح

عن رواية »النظر ف الظالم« للكاتب الجنوب أفريقي الراحل أندري برينك، استمّد املارتينكي نيلسون رفائيل ماديل 
مرسحية بالعنوان نفسه، تعرض حاليا ف مرسح “العاصفة” بباريس، تبنّي كيف كان نظام األبارتهايد يحطم املصائر.
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BOOKS كتب

 تأليف: بول أ.سيلفرستني
عرض وترجمة: نضال إبراهيم

تعترب فرنسا رائدة يف الشعور بالقلق ما بعد االستعمار والسياسة 
الشعوبية التي تظهر يف جميع أنحاء العالم اليوم. يستكشف هذا الكتاب 
ديناميات ومعضالت اللحظة الراهنة لألزمات واألمل يف فرنسا، من خالل 

استكشاف الفزع األخالقي الحديث الحاصل بني القوميني الفرنسيني. 
ويتتبع الرصاعات الناشئة عن توترات املرشوع اإلمرباطوري التي لم يتم 

حلها، وال تزال تسبب املعاناة يف حياة الكثريين يف فرنسا اليوم.
من خالل تقييم التوترات التي ظهرت خالل الربع األخري من القرن 

املايض، ينظر بول سيلفرستني إىل العنف الحضاري الحاصل يف املناطق 
الحرضية بفرنسا، والزي اإلسالمي للمرأة، والصالة العامة للذكور، 

وموسيقى الراب املناهضة للنظام، والعروض الرياضية يف وحول 
املناقشات التي تدور حول التعددية الثقافية يف فرنسا. 

وعىل الرغم من الحواجز التي تشمل العنرصية القومية الجديدة 
والكراهية تجاه املسلمني، فقد وجد املواطنون الفرنسيون من مختلف 

الخلفيات أساليب لهم لبناء حياة مزدهرة. يظهر الكاتب كيفية 
االستجابة للتهميش يف املناطق الحرضية، وعنف الرشطة والتمييز 

املؤسيس بطرق مبتكرة بشكل ملحوظ.
يأتي الكتاب يف 240 صفحة عن دار »بلوتو برس« للنرش، وينقسم 

بعد املقدمة املعنونة »إىل أين فرنسا ما بعد االستعمار؟« إىل سبعة 
فصول هي: 1( موضوعات متنقلة. 2( كيف تشعر أنها أزمة؟ 3( املسلم 
واليهودي. 4( عالمات خطرة: شاريل إيبدو وديودون. 5( كرة قدم قلقة. 

6( أماكن البحث عن املفقودين: الباركور والفضاء الحرضي 7( دول 
الهيب هوب. الخالصة: الحب ما بعد االستعمار.

تاريخ االنقسامات
يعود الكاتب يف مقدمته إىل فرتات سابقة من التاريخ الفرنيس يقول فيها: 

»يف نوفمرب/ترشين الثاني 1934، وسط األزمات االقتصادية وشغب 
الشوارع لليمني املتطرف يف فرتة ما بني الحربني العامليتني. طرح ليون 

تروتسكي السؤال امللح »إىل أين يا فرنسا؟«. هل ستنحدر إىل الحماس 
العنيف للقومية الفاشية التي مّيزت جريانها يف الرشق والجنوب؟ أم أن 

الطبقة العاملة والفالحية املستغلة ستنهض ضد عقود من البونابورتية 
الربجوازية التي أفلست املجتمع الفرنيس سياسياً، واقتصادياً، وأخالقياً. 

وسأل: هل سيكون البديل االشرتاكية الثورية أو االستجابة الفاشية 
وأيهما سُيظهر أوالً - قوالً وفعالً - قدرته عىل التخلص من كل عائق عىل 
الطريق إىل مستقبل أفضل؟ وقال: عىل هذا السؤال يعتمد مصري فرنسا 

لسنوات عديدة قادمة.
واستكماالً ملا أشار إليه تروتسكي، يشري الكاتب إىل أن مصري فرنسا 

أصبح لسنوات تيل ذلك الوقت أحد االنقسامات األصولية. إذ إن فرنسا 
أصبحت ممزقة إىل قطع بتأثري الغزو األملاني بعد بضع سنوات من سؤال 

تروتسكي، حيث الشمال تحت الحكم النازي والجنوب يتمتع بحكم 
ذاتي تحت قيادة فييش، وحكومة قوات فرنسية حرة يف املنفى بقيادة 
شارل ديجول. االنقسامات األخالقية واإليديولوجية والتكتيكية بني 

»التواطؤ« و»املقاومة« استمرت يف تحديد املشهد االجتماعي السيايس 
الفرنيس لفرتة طويلة بعد »التحرير« الشكيل يف عام 1944، متحولة إىل 

روايات قومية متنافسة موجودة بني »فرنسا الحقيقية« الكاثوليكية 
والريفية والجمهورية املدنية والعلمانية.

ويشري إىل أن »املشهد بعد الحرب كان إمربيالياً بشكل بارز، وتوضح 
ذلك من خالل العالقات اإلدارية مع األرايض الخارجية، حيث تم منح 

الجنسية لرعايا املستعمرات، واستقطاب الطالب الكاريبيني واآلسيويني 
واإلفريقيني والجنود والعمال الذين حملوا نوعاً ما عبء التحرير، 
وإعادة بناء فرنسا أو فرتة العقود الثالثة من االزدهار التي أعقبت 

التحرير«.

تجاوز الحدود الوطنية
تتداخل فصول الكتاب يف تقييمها لفرنسا ما بعد الكولونيالية، كحارٍض 

معيش وتوجٍه مستقبيٍل. الفصل األول منه يعتمد عىل العمل التأسييس 
لعالم االجتماع عبد املالك صياد، الستكشاف التنقل العابر للحدود 

الوطنية كأسلوب يومي، وأبعاد هيكلية للحياة الشخصية والعائلية يف 
فرنسا. ويشري إىل أنه »يف حني أن الرجال والنساء الفرنسيني امللونني 

يعينون بشكٍل واسٍع داخل الهياكل االجتماعية والسياسية للدولة 
القومية الفرنسية، فإن مثل هذا االندماج الكبري يتوسط العمليات 

املستمرة للمحافظة عىل االتصاالت الخارجية، وبعبارة أخرى، يعتمد 
البحث عن الوطن يف فرنسا عىل القدرة ذاتها عىل تجاوز حدوده جسدياً 

ونفسياً«.
ويضيف: »الرجال والنساء الذين ينحدرون من خلفيات مهاجرة بعد 
االستعمار يحملون عبء مآزق ومعاناة املايض معهم، وأصبحت جزءاً 

من ترصفاتهم وآرائهم تجاه العالم، ويف مواقفهم تجاه الحياة يف فرنسا، 
وتصوراتهم عن اسرتاتيجيات الخروج املستقبيل. ورغم أن العديد من 
آبائهم وأجدادهم سواء كانوا طالباً أو عماالً يف املصانع أو املناجم قد 
شاركوا يف النضال ضد االستعمار، فإن نشاطاتهم ونتائجهم نادراً ما 

تذكر، وآخرون كانوا ببساطة غري قادرين عىل اتخاذ أي حركة بسبب 
موقعهم الضعيف. يستمر الناشطون من هذه الخلفيات منذ الثمانينات 

بالتذكري بماضيهم وبما قدموه لفرنسا، وكذلك عن معاناتهم، واستغاللهم 
يف العمل واالستغالل الذي تعرضوا له«.

خاتمة هذا الفصل: »إن التفكري فيما بعد الدولة-األمة كان مرشوعاً 
مستمراً يشكل قلقاً لألكاديميني والنشطاء لعدد من العقود. إذا ما 

استمرت جهود الدول يف إبقاء احتكارها عىل العنف الرشعي والتحكم 
املايل من دون توقف، فإن األمم التي يحكمونها لن يكون باإلمكان 

احتواؤها من خالل الحدود اإلقليمية والعرقية املحددة. وتحت عنوان 
تجاوز الحدود الوطنية، علماء الهجرة أبرزوا بشكل مهم هذه الخطوط 

من االنقسام املحتمل، خاصة التشكيك يف األهداف النهائية لالستيعاب 
الذي من املفرتض أن يخضع له املهاجرون، داعني إىل مسألة »بوتقة 

االنصهار« التي من املفرتض أنها حولت بشكل سحري الفالحني 
الشمال إفريقيني إىل رجال فرنسيني. لكن عند التفكري بتجاوز الحدود 

الوطنية كهدف أحادي الجانب يستمر يف توحيد املهاجرين وأحفادهم 
مع »أوطانهم« الثقافية والجغرافية هو افرتاض أن كل املهاجرين مثلما 

يتحدث عنهم الكاتب جيمس فريجوسون يف منطقة كوبربيلت عىل 
حدود زامبيا، واملخاطرة يف التأكيد عىل الفزع القومي الجديد الذي يعترب 
الفرنسيني املسلمني طابوراً خامساً يسعون ملستقبل »أورابي« أي عربنة 

وأسلمة أوروبا. وهذا املصطلح يدخل ضمن نظرية املؤامرة التي يدافع 
عنها أنصار اليمني املتطرف يف أوروبا.

عوائق سياسية
يف الفصل الثاني، يتناول املؤلف الحجاب اإلسالمي، والتحول الديني، 

والتطرف باعتباره هاجساً متكرراً 
للدولة ولوسائل اإلعالم، والذي 

يولد جهوداً قانونيًة لتنظيم 
وتحديد التدين والتحكم فيه، 

باإلضافة إىل مواضيع إسالمية 
علمانية جديدة مثلما تطرح 

فضيلة عمارة، وهي كاتبة الدولة 
املسؤولة عن السياسة الحرضية يف 

حكومة فيون الثانية بالجمهورية 
الفرنسية، وعائلتها من أصل 
جزائري. يرى الكاتب أن هذه 

املخاوف وصلت إىل ذروتها مع صعود 
»داعش« وعنفه العابر للحدود، 

لكن مراقبة الدولة الفرنسية للحياة 
اإلسالمية وثّقت الهجمات األخرية 

املأساوية. ويركز الفصل عىل كيفية 
تقويض الحياة، ما بعد الكولونيالية يف فرنسا، 

بشكل متزايد من خالل عسكرة الفضاء املدني وعلمنة 
التعبريات الثقافية والدينية. 

ويعاين الفصل الثالث العوائق السياسية أمام بناء الشعور بالوطن يف 
فرنسا ما بعد الكولونيالية، والتي يواجهها الرجال والنساء الفرنسيون 

امللونون عىل شكل من العنرصية والتمييز، ويركز الكاتب فيه بشكل 
خاص عىل الخطابات واملمارسات املشرتكة مثل اإلسالموفوبيا، 

ومعاداة السامية، والتي ُينظر إليها عىل أنها تقسم نموذج فرنسا 
ما بعد الكولونيالية ضمن حدود التسامح. ويستكشُف كيف يميل 

الرجال والنساء الفرنسيون امللونون إىل تهميشهم بسبب حساسيتهم 
لإلسالموفوبيا والفشل - عىل ما يبدو - يف إجراء نقد مناسب ملعاداة 
السامية والقيود التي تفرضها هذه املطالب عىل أشكال التعبري عن 

الذات. ويناقش أيضاً مختلف الجهود الرامية إىل خلق حوار عرب 
تضاريس الفوارق الدينية، وال سيما تلك التي تعود إليسرث بينباسا 

وجان كريستوف آتياس.
ويميض الفصل الرابع أيضاً يف مناقشة وتحليل قضايا معاداة السامية 

واإلسالموفوبيا يف سياق الهجمات عىل صحيفة »شاريل إيبدو«. 
واملالحقة املتكررة للفكاهي الفرنيس الساخر واملثري للجدل ديودوني 

مباالمباال، وحديثه عن الكراهية. وبدالً من أن يعلق الفصل عىل النفاق 
الواضح الذي يتضح من املعاملة التفضيلية ملمثيل شاريل إيبدو 

وديودوني، يركز عىل التضمينات واالستثناءات املتولدة، وأنواع التضامن 
املختلفة التي يطلق عليها بتعابري عامة مثل »أنا شاريل« أو )التحية 

النازية(.

خالفات متكّررة
ويركز الفصل الخامس عىل الخالفات املتكررة حول اختيار وأداء 

املنتخب الوطني الفرنيس لكرة القدم. إذ يعترب الفريق الوطني لكرة 
القدم، بمثابة الرائد يف مجال التكامل والتعددية الثقافية، والذي يتلقى 

معاينة غري متناسبة، كما أن العبيه امللونني يخضعون ملعايري مستحيلة. 
فالرضبات الرأسية لزين الدين زيدان خالل مباريات كأس العالم لعام 
2006 أعطته موقعاً، ولكنها لم تمُح تراثه. وتُقاَرن شخصيته البطولية 
مع شخصية الالعب الفرنيس اإلفريقي نيكوالس أنيلكا بني جيل من 

الالعبني املسلمني الفرنسيني املتهمني باالنطواء 
الذاتي والوالءات غري املؤكدة، ال سيما يف أعقاب 
الفشل الذريع للمنتخب الفرنيس يف بطولة كأس 

العالم لعام 2010.
ويركز الكاتب يف الفصل السادس عىل الرياضة 

كموقع ثقافة ما بعد الكولونيالية، ويستكشف 
الفصل ظهور املمارسة الرياضية للجري 

الحر بني الشباب الفرنسيني من 
الرجال والنساء امللونني مجتمعة 

مثل ديفيد بيل وسيبستيان 
فوكان، كوسيلة الستعادة 

املساحات الهامشية من العقارات 
السكنية يف الضواحي، وتحويل هياكلها 

املبنية لإلقصاء إىل مالعب لصنع الذات. 
ويقول الكاتب: »من خالل هذه املشاركات الرياضية، 

يحاول املواطنون الفرنسيون الشباب يف الهامش أن 
يتحّدثوا إىل هياكل السلطة، ويشكلوا قدراً من التأثري يف 

املجتمعات املحلية«.
والفصل السابع كذلك يدور حول املدن ويتمحور حول 

ابتكارات فن ال»هيب هوب« لعبد املالك صياد، وميدين، وكريي جيمس 
وغريهم، وهو يتناقض مع أشكال مختلفة من أشكال املتشددين 

والصوفيني الذين ظهروا يف أعقاب العنف املناهض للرشطة يف عام 2005، 
وهو أكرث أشكال املواجهات صدًى، والتي تمت مواجهتها عرب ثالثة 

عقود يف ضواحي مشاريع اإلسكان يف فرنسا. وعارض مرشوع األساليب 
املختلفة لفن الهيب هوب، رؤى »الجيتو« أو الرتاث الوطني واالنتماء، 

واملفارقات املختلفة من الكراهية الكاملة ضد فرنسا العنرصية )والرشطة 
التي يبدو أنها تمثلها( والحب الروحي لها كموقع للفكر والثقافة. 

تتوقف الخاتمة عىل مسألة طلب »حب فرنسا أو تركها« وكيف 
استجابت شخصيات املجتمع اإلسالمي الفرنيس لهذا الطلب من خالل 

لغة إعادة صياغة الحب. كما يناقش كيف تجاوزت فرنسا تحركات 
التضامن عرب أوروبا واملحيط األطليس.

نبذة عن الكاتب
** بول سيلفرستني يحمل شهادة الدكتوراه يف اإلنرثوبولوجيا )علم 

اإلنسان( من جامعة شيكاغو 1998. وهو حالياً أستاذ علم اإلنرثبولوجيا 
يف كلية )ريد أوريجون( الواليات املتحدة األمريكية. يكتب يف سياسة 

الهوية وما بعد الكولونيالية، والثقافة الشعبية للشتات يف فرنسا 
وشمال إفريقيا، والهجرة، العرق/اإلثنية، القومية، االستعمار / ما بعد 

الكولونيالية، السياسة الثقافية، الرياضة، اإلنرثوبولوجيا الحرضية، 
اإلنرثوبولوجيا التاريخية، نظريات املمارسة، النظرية املاركسية وما بعد 

املاركسية، اإلسالم، فرنسا، شمال إفريقيا، الرشق األوسط. له العديد 
من الكتب من بينها: الجزائر يف فرنسا»)2004(؛«الذاكرة والعنف يف 

الرشق األوسط وشمال إفريقيا»)2006(؛«بورديو يف امليدان: السياسة 
االستعمارية، املمارسات اإلثنوغرافية، التطورات النظرية )2009(.

“the new heaviness” that the presidency 
brought with it, symbolised by a limo that is 
“a seven-ton tank disguised as a luxury vehi-
cle, tricked out with hidden tear-gas cannons, 
rupture-proof tyres, and a sealed ventilation 
system” able to withstand a biological or 
chemical assault. The antidote to this onerous 
symbolism is her irrepressible lightness of 
being: her dance moves, 
her rapping with Jay 
Pharoah, her karaoke 
session with James 
Corden, and the happy 
informality that made 
her ignore protocol 
and stoop from her 
great height to give the 
Queen a consoling hug 
when they first met.
While Barack had to 
cope with the burden 
of that 40lb “nuclear 
football” lugged around 

by a military aide, Michelle astutely exercised 
what she calls “soft power”. Hillary Clinton 
antagonised housewives everywhere by 
refusing to stay at home and bake cookies; as 
First Lady, Michelle devoted herself to plant-
ing a vegetable garden in the White House 
grounds – an enterprise that looked harmless-
ly domestic, although this “miniature Eden” 

also provided her with an excuse 
for lecturing obese America 
about healthy eating.
Michelle treasures her young 
daughters because they 
are so indifferent to their 
father’s vertical ascent. “Is he 
president yet?” they asked 
during the long campaign in 
2008, like restive kids in the 
back seat wanting to know 
whether they’re there yet. 
She is even more amused 
by one of their presidential 
pets, a dog that refused to be 

house-trained: why bother, since the execu-
tive mansion contained 132 rooms?
Becoming is frequently funny, sometimes 
indignant or enraged, and when Michelle 
describes her father’s early death from mul-
tiple sclerosis it turns rawly emotional. My 
favourite scene is a recent one, with Michelle 
in her new Washington home, alone one 
evening except for the armed guards in the 
garage. Feeling peckish, she pads downstairs, 
barefoot and in her shorts, toasts bread, grills 
cheese in the microwave, then takes the “fat 
mess of gooey cheddar” outside to eat – none 
of which she would have been allowed to do 
in the White House, at least not without su-
pervision or fussy assistance. On the veranda, 
she chomps contentedly, “not thinking about 
the new president, or for the matter the old 
president either”. The character of black 
youth and the fate of American democracy 
can wait. Sometimes you just desperately 
need a calorific midnight snack.
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BOOKS كتب

Peter Conrad
When Michelle Obama, aged four, began her 
piano lessons with a great aunt on the proletarian 
South Side of Chicago, the first instruction barked 
at her by her crabby relative was “Find middle C”. 
That key, its ivory chipped so that it looked like 
a carious tooth, was her anchorage, the frontier 
between right and left hands or between treble 
and bass clefs.
She learned this preliminary lesson well, as her 
memoir testifies: Becoming serenely balances 
gravity and grace, uplift and anecdote, though its 
high-mindedness does permit a few low blows at 
Barack Obama’s villainous successor. A single sen-
tence catches the blend of conscientious bass and 
giggly treble that makes Michelle simultaneously 
admirable and adorable. Recalling her teenage 
friendship with Jesse Jackson’s daughter, she says 
that “Santita and I were all for strengthening the 

character of black youth across America, but 
we also needed rather desperately to get to the 
shopping mall before the K-Swiss sneaker sale 
ended.”
The same complementarity underlies her alliance 
with her husband. As she tells it, they are oppos-
ing forces, like yin and yang. Michelle’s gregari-
ousness rubs up against Barack’s need for pensive 
solitude. She is a far-sighted planner, 
whereas he prefers “an improvisation-
al zigzag through disparate worlds”. 
She constructs an identity as if 
tucking and folding a piece of 
origami; he is an improbable 
American original, a hybrid 
of Kenya, Hawaii and Kansas 
with an Arabic middle name, a 
one-man melting pot whose 
mixed ingredients make him 

eternally ambivalent. Among moneyed Wasps at 
Princeton, Michelle feels a misfit, “poppy seeds 
in a bowl of rice”. Barack suffers no such anxiety: 
since he is unique, what group or class could he 
possibly belong to?
Their relationship develops as a disputatious 
comedy of manners. At their Chicago law firm, 
Michelle initially appraises him an “exotic geek”, 
then more politely reclassifies him as a unicorn. 

On their first date, he wears a white linen 
blazer that resembles a cast-off from 

Miami Vice. “Ah well,” she reflects. He 
also smokes, which disgusts her. All is 
forgiven, thanks to his “noble heart” 

and his encyclopaedic head.
During their courtship, Barack 

writes deeply pondered letters 
while Michelle insists on sponta-

neous phone calls. Once they are 

married, his political commitments turn him into 
a “human blur, a pixelated version of the guy I 
knew”. A message saying “On my way” or “Almost 
home”, she learns, is “not a geo-locator” but a 
statement of intent; he even leaves her to get 
pregnant on her own as she angrily stabs syringes 
into her thigh during a course of in-vitro fertil-
isation. In the White House, where she makes 
clothing choices a month in advance and submits 
to endless primping by stylists, he maintains his 
“loose-jointed Hawaiian casualness” and is ready 
for work as soon as he pulls “the same dark suit 
out of his closet”. He doesn’t, she adds, even 
need to comb his hair.
Treble and bass clash again and are gently rec-
onciled when Michelle describes the way power 
institutionalised the two of them as Potus and 
Flotus or, to use their Secret Service code names, 
Renegade and Renaissance. She complains about 

 تأليف: نورمان فينكلشتاين
عرض وترجمة: نضال إبراهيم

 
يعترب قطاع غزة من أكرث األماكن كثافة بالسكان يف العالم. أكرث من ثلثي 

سكانها من الالجئني، وأكرث من نصفهم دون الثامنة عرشة. منذ عام 
2004، أطلقت »إرسائيل« ثماني عمليات مدمرة ضدهم. فقد قُتل اآلالف، 
وتُرك عرشات اآلالف بال مأوى. يف غضون ذلك، أخضعت »إرسائيل« غزة 

لحصار غري قانوني خانق. وبناء عىل عرشات تقارير حقوق اإلنسان، 
يقدم الكتاب الجديد لنورمان جي. فينكلشتاين بحثاً دقيقاً يف استشهاد 

غزة، ويفضح اعتداءات »إرسائيل« التي تشكل يف الواقع انتهاكات 
صارخة للقانون الدويل.

يأتي الكتاب يف 440 صفحة، وهو صادر يف يناير 2018 عن مطبعة جامعة 
كاليفورينا باللغة اإلنجليزية. بعد املقدمة يحتوي عىل أربعة أجزاء: 

الجزء األول: عملية الرصاص املصبوب، ويأتي يف أربعة فصول هي: 
الدفاع عن النفس؛ ردع العرب وردع السالم؛ التحكم يف الدوران؛ دروع 

برشية. الجزء الثاني: تقرير جولدستون، ويأتي يف فصلني: شاهد عيان 
يهودي؛ الشاهد الرئيس يرتاجع. الجزء الثالث: قافلة سفينة »مايف 

مرمرة« )أسطول الحرية(، ويتضمن ثالثة فصول هي: القتل يف البحار؛ 
إخفاء الجريمة 1: تقرير توركيل؛ إخفاء الجريمة 2: تقرير فريق األمم 

املتحدة. الجزء الرابع: توقف الطاغوت، ويأتي يف ثالثة فصول هي: 
»إرسائيل » لها الحق يف الدفاع عن نفسها؛ الخيانة األوىل: منظمة العفو 
الدولية؛ الخيانة الثانية: مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان. خاتمة. 
يقول الكاتب بداية: »غزة، كما وصفها رئيس الوزراء الربيطاني السابق 

ديفيد كامريون، بأنها »سجن يف الهواء الطلق«. والسجان »اإلرسائييل« 
هو املسؤول. 

يف املخيلة الشعبية التي تمتصها الدعاية الحكومية، والتي يتكرر 
صداها من قبل كل شخص يف السلطة، دائماً تكاد »إرسائيل« أن ترد عىل 

»اإلرهاب« أو توجه رضبة انتقامية ضده. ولكن ال الحصار الالإنساني 
والالقانوني الذي فرضته »إرسائيل« عىل غزة وال »العمليات«املميتة 

قد أطلقت ضدها نريان صواريخ حماس. كانت هذه قرارات سياسية 
»إرسائيلية« انبثقت عن الحسابات السياسية »اإلرسائيلية«، والتي 

اعتربت فيها أعمال حماس العسكرية عامالً باطالً. 
يف الحقيقة، »إرسائيل« يف أكرث األحيان لم تتفاعل مع تقاعس حماس: 
رفضت الحركة اإلسالمية تقديم الذريعة »اإلرهابية« التي تسعى إليها 

»إرسائيل« من أجل إطالق عملية، كان مؤرّشها سياسياً وليس عسكرياً 
)دفاعاً عن النفس(. بطبيعة الحال، إذا كانت غزة »ستغوص يف البحر 

فقط« )كما قال الحائز جائزة نوبل للسالم إسحاق رابني(، أو إذا سلمت 
من جانب واحد مصريها إىل النزوة »اإلرسائيلية«، فإن »إرسائيل« لن 

تعاملها بوحشية. لكن باستثناء هذه الخيارات، ال تستطيع غزة ممارسة 
سوى قدر ضئيل، أي القليل، من الوكالة التي يتم تخصيصها ألشخاص 

محتجزين يف حالة من االستعباد«.

سياسات مرعبة
محور هذا الكتاب هو تناول السياسة التي دفعت إىل استشهاد غزة، 

ويكون البعد االقتصادي فيه شامالً ومقّسماً بمهنية عالية، ويعلق 
الكاتب عىل ذلك: »ال يمكن ألي مراقب إال أن ُيصدم من رزم األوراق 

التي استهلكت عىل تحليالت االقتصاد يف غزة ووصفاته، عىل الرغم 
من أن اقتصادها وهمي أكرث من كونه واقعياً. أفاد البنك الدويل يف الفرتة 

2016-2015 بأن غزة«تعتمد اآلن عىل نحو 90 يف املئة من ناتجها املحيل 
اإلجمايل عىل النفقات من جانب الحكومة الفلسطينية واألمم املتحدة 

وغريها من التحويالت املالية الخارجية ومشاريع املانحني. ال شك أن 
أولئك الذين قاموا بتجميع هذه التقارير االقتصادية كانوا مدفوعني 

بالرغبة يف فعل الخري، عىل الرغم من أن معظمهم استسلم يف النهاية 
لإلمالءات »اإلرسائيلية««. 

ولكن إذا بقيت غزة، فذلك بسبب اإلعانات األجنبية التي يتم تقديمها 
بالتزامن مع التهدئة العرضية - إىل الضجة الدولية املبتذلة - للسجان 

»اإلرسائييل«. وبالفعل، فإن املفارقة تكمن يف أنه مع ظهور كل تقرير 
اقتصادي جديد، فإن يوم »إعادة التنمية« يف غزة يقرتب أكرث. من 

الصعب مقاومة الفكرة القائلة إن غزة كانت ستستفيد أكرث لو أن الوقت 
والطاقة واملرصوفات املستثمرة يف هذه التقارير الدقيقة واململوءة 

بالتفاصيل الذهنية قد تم تحويلها ببساطة إىل بركة سباحة يف الهواء 
الطلق، داخل السجن يف الهواء الطلق، ملصلحة أطفال غزة املحرومني. 

ويشري فينكلشتاين إىل أنه مع ذلك، فهذه التقارير تشكل سجالً ال 
ينقطع من الشهادات عىل الرعب الذي ألحق بغزة. إنها نصب تذكاري 
خالد للشهداء واتهام أبدي ضد معذبيهم. ويضيف: »إن تقرير حقوق 
اإلنسان عن غزة، والذي يشكل املوضوع الرئييس لهذا الكتاب، يعكس 

املحتوى وقد عانى مصري هذه التقارير االقتصادية. ويمكن للعدد الهائل 
من تقارير حقوق اإلنسان أن تمأل اآلن مكتبة متوسطة الحجم؛ وقد 

اتبعت بشكل عام معايري الدقة الصارمة، وهي تسجل قصصاً مروعة 
عن املعاناة والبؤس، من جهة، والفائض اإلجرامي والقسوة الفظيعة، من 

جهة أخرى. لكنه تم تجاهلها إىل حد بعيد خارج مجموعة ضيقة من 
املتخصصني، ويف النهاية استسلم مجتمع حقوق اإلنسان نفسه للطغمة 

»اإلرسائيلية«. وعىل الرغم من ذلك، فإن التقارير تشكل املورد األسايس 
ألولئك الذين يهتمون بالحقيقة والذين يعتربون الحقيقة ثمينة، حتى 

وإن كانوا غري مستغلني بشكل كبري، فإنهم يشكلون السالح األكرث قوة يف 
ترسانة أولئك الذين يأملون يف تعبئة الرأي العام، إلنقاذ قدر من العدالة.

كارثة إنسانية
ما أصاب غزة هو كارثة إنسانية من صنع اإلنسان. وهذا التطاول عليها 

لم يحدث يف عتمة الليل، بل يف وضح النهار وعىل مرأى من الجميع، ويف 
ظل تواطؤ الكثريين كما يقول الكاتب الذي يسعى إىل دحض الكذب 

املحيط بقضية غزة عن طريق فضح كل األكاذيب الصغرية منها والكبرية. 
ويقول: »إذا كان الرش يف التفاصيل، فإنه ال يمكن مواجهته والتخلص 

منه إال يف إجراء التحليل املنطقي وتقديم األدلة«.
ويوضح كيف أن حراس القانون الدويل - من منظمة العفو الدولية 

ومنظمة هيومن رايتس ووتش إىل مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة - أخفقوا يف نهاية املطاف فيما يتعلق بغزة. أحد أكرث 

استنتاجاته إثارة للقلق هو أنه بعد تراجع القايض ريتشارد جولدستون 
بتقريره عن األمم املتحدة، خضعت منظمات حقوق اإلنسان للقوة 

»اإلرسائيلية الساحقة«، رغم أن املعلومات الواردة فيه، لم يكن هناك 
مهرب من صحتها ودقتها.

ويتساءل كيف كان ألبواق الدعاية »اإلرسائيلية« أن »تلعب بثقة أوراقهم 
املعتادة«، وتطلق مصطلحات ضد جولدستون مثل: »معادة السامية«، 

»يهودي يكره نفسه«، و»ناكر للهولوكوست«، وملاذا يدير جولدستون 
ظهره للصهيونية، ويضحي بموقفه االجتماعي الجدير بالثقة يف هذا 

املجتمع ويواجه ردوداً عنيفة، ما لم يشعر بأنه مجرب بالتزامه بالقانون؟ 
يقول فينكلشتاين: »الحقيقة كانت أن لديه خيار من الناحية النظرية 

فقط. إذا انتخب جولدستون للدفاع عن »إرسائيل« ضد ما ال يمكن 
الدفاع عنه، لكان قد ارتكب االنتحار املهني«. ومع ذلك، فقد فعل 

جولدستون ذلك: خاطر ب »ارتكاب االنتحار املهني« باالنسحاب يف 

أبريل 2011 يف خيانة للحقيقة والنزاهة 
املهنية. يف الجزء األخري من الكتاب حول 

القايض املثري للجدل، يؤكد الكاتب أن 
جولدستون وقف بمفرده عىل مسألة 

استبعاده.
ويشري إىل أنه حينها لم يجد مندوبو 

منظمة العفو الدولية وخرباء األمم املتحدة، 
ناهيك عن األعضاء الثالثة اآلخرين يف فريق 

جولدستون، أي أساس لرده، وعربوا عن 
مشاعر مختلطة من خيبة األمل واإلحباط. 

ويرى الكاتب هنا أن حلقة جولدستون تمثل 
منعطفاً حرجاً يف كيفية اختيار مجتمع 
حقوق اإلنسان عنارصها لتغطية غزة. 
بعد جولدستون، راقب مجتمع حقوق 

اإلنسان بصمت ما يحدث يف غزة. ومن 
الجدير بالذكر، عندما قرأ فينكلشتاين 

خمسة تقارير كبرية من هيومن رايتس ووتش 
عن عملية الرصاص املصبوب يف عام 2009، 

فقد روعه أن يجد أن منظمة هيومان رايتس ووتش 
لم تنرش سوى تقرير واحد، مكون من خمسة عرش 

صفحة حول الحافة الواقية، وذلك خوفاً من تداعيات اتباع 
خطى جولدستون، بالتايل يجد أن مجتمع حقوق اإلنسان قام بتكميم 

لسانه.

خيبة أمل
اآلن أصبح اللوبي »اإلرسائييل«املقيم يف الواليات املتحدة أكرث يقظة من 

أولئك الذين تجرأوا عىل ارتكاب »حرب قانونية« ضد »إرسائيل«، وهو 
ما يعرِّفه فينكلشتاين يف كتابه بأن األمر لديهم أصبح »فكرة شائنة بأن 

إرسائيل ينبغي أن تخضع للمساءلة القانونية عن جرائمها«. وحتى 
مع ذلك، فإن مجتمع حقوق اإلنسان أثبت أنه يمتلك عموداً فقرياً هشاً 

عندما يحمل قضية غزة عىل أكتافه، وهذا ما يجده فينكلشتاين خيبة 
أمل كربى، إذ كان يتوقع املزيد منهم.

كما لم يتفاجأ فينكلشتاين من تقرير لجنة األمم املتحدة حول 
الغارة عىل أسطول الحرية الذي نرُش بعد ستة أشهر من التقرير 

»اإلرسائييل«، وقاد لجنته الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي، 
الذي اشتهر برغبته يف إقامة عالقات عسكرية أوثق مع »إرسائيل«، إذ 

أوضح دفاعاً عن »إرسائيل« من خالل إخفاء القانون وإظهار أن غزة 
لم تكن »محتلة« ولكن وضعها القانوني »غري مؤكد«. عالوة عىل ذلك، 
زعم التقرير أن الحصار لم يكن غري قانوني ألنه عىل الرغم من أنه منع 
دخول املواد الغذائية األساسية إىل غزة، فإن »إرسائيل« لم تكن تنوي 

هذا من أجل تجويع السكان. 
يشعر الكاتب أنه بالنسبة ملنظمة العفو الدولية وغريها من منظمات 

حقوق اإلنسان التي انحنت إىل هذا املستوى الهابط )ما بعد 
جولدستون(، فإن عملها »خيانة« واضحة ملبادئ وقيم حقوق اإلنسان. 

ويتناول يف األجزاء األخرية من عمله الذي يوضح فيه االسرتاتيجيات 
املتكررة التي استخدمها تقرير منظمة العفو الدولية عن الحافة الواقية 

إلعفاء »إرسائيل«، رغم أنه مراراً وتكراراً أوضحت دراسات الحالة املروعة 
ملنظمة العفو الدولية بال جدال االستنتاج بأن »إرسائيل« تعمدت 

مهاجمة املدنيني، إال أن التقرير يحرّف هذا االستنتاج ويصدر حكماً 
مخففاً. 

كما يقدم أمثلة أخرى مثل إطالق »إرسائيل« 
لصواريخ عىل مخيم لالجئني وقتلها أربعة من 
أفراد عائلة من بينهم ثالثة أطفال، أحدهم كان 

يوسف البالغ من العمر 10 سنوات تم تفجري 
نصفه العلوي، حينها أعلنت منظمة العفو 

أن هذا »هجوم غري متناسب«. رغم أن منظمة 
العفو نفسها وجدت أنه »ال توجد معلومات 

تشري إىل أن أي من الرجال الذين كانوا يف املنزل 
كانوا أعضاء يف جماعة فلسطينية مسلحة«. 

وهنا يؤكد فينكلشتاين الذي يقّيم ويقتبس 
باستفاضة قائالً: »إذا لم يكن لدى منظمة 

العفو الدولية أي معلومات«، فقد 
كان هجوماً متعمداً عىل املدنيني 

واألهداف املدنية. 
ويجد الكاتب يف النهاية أن 

املنظمات الحقوقية باتت تعمل 
خارج القانون فيما يتعلق ب »إرسائيل«. 

فاستناداً إىل األدلة التي جمعوها، كان ينبغي 
عىل منظمة العفو الدولية أن تخلص إىل أنه كان 
من غري املعقول الشك يف أن »إرسائيل« تعمدت 

مهاجمة املدنيني يف ظل غياب هدف عسكري. 
ورغم أن الكاتب ينتقد بشدة هذه املمارسات 

للمنظمات الحقوقية، إال أنه يناشدها يف الوقت ذاته أال 
تضل الطريق أكرث من ذلك، وتعود لتكون مدافعة عما تشهده غزة من 

اضطهاد، وأن تكون شاهدة عىل الحقيقة املؤملة وتحفظها يف الذاكرة 
الجمعية.
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عىل غزة« )2014(؛ »معرفة الكثري: ملاذا تقرتب الرومانسية اليهودية 
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    Opinion كتابات

عامل توازن القوى له تأثري حاسم عىل صياغة وحل 
القضايا العاملية عرب املنافسة السياسية واالقتصادية 

والعسكرية الدولية وضمان األمن الدويل والوطني والحفاظ 
عىل االستقرار والتنمية املستدامة، غري إن أوضاع العالم 

لم تستقر جراءه وذلك نتيجة لتدهور الوضع الدويل 
وتزايد الرصاع يف العالم وتأثري عوامل عدم اليقني املرتبطة 

بالسلوك املتمركز حول الذات لبعض الدول الكربى وظهور 
جهات فاعلة عاملية غري تابعة للدول ويف مقدمتها منظمات 
اإلرهاب الدويل وحاالت تدهور البيئتني البرشية والطبيعية 

ومشاكل تخصيص املوارد العاملية وأساليب إدارة القضايا 
االجتماعية العاملية, وإن إنشاء نظام عاملي جديد ال يقوم 

عىل توازن القوى وعىل توازن املصالح سيؤدي ذلك إىل 
حاال أسوء مما يعني التعامل بسلوك عنيف للغاية مما 

يعد أمرا ليس مقبوال. وقد آثار سياقات اآلمنني الوطني 
والدويل متناقضة جدا وخطرية للغاية بظل التحديات 

واملخاطر والتهديدات لذلك لربما كان األمر يتطلب معارضة 
منسقة للنماذج الحالية لهما, غري انه وعىل خلفية 

انخفاض مصداقية وفعالية املنظمات الدولية فأن هناك 
تدهورا يف إمكانية إدارة العمليات يف مجال األمن الناتجة 

عن انعدام التطابق بني التهديدات وبني فرص املكافحة 
املشرتكة مما يستلزم الفهم العلمي واإلدراك التام لقضايا 

التكيف البيئية السياسية والديناميكية التحويل.
منطق التكيف يجب أن يعالج مشكلة تنسيق أنشطة 

املنظمات الدولية العاملة يف مجال األمن املحيل واإلقليمي 
والدويل يف إطار إسرتاتيجية عاملية واحدة، ويعالج أيضا 

مشكلة تنسيق هذه االسرتاتيجيات مع األمن القومي 
وإن تنفيذ النهج املقرتح سيضمن القدرة عىل التنبؤ 

بتطور األوضاع امنيا وإيجاد فرص إضافية لتخطيط 
اإلجراءات ملنع تفاقم األزمات, لذا يجب عىل مؤسسات 

ضمان األمن القومي أن تتكيف مع واقع أوضاع العالم عرب 
تكييف وبرمجة املؤسسات الدولية مع الوقائع والتطورات 

املتعاقبة. وإن العوامل املرتابطة به قد تعيق التنفيذ العميل 
لخطوات تنظيم تفاعل نماذج لضمان األمن املحيل والدويل 
كما يف استيعاب وإدراك أهمية مشاكل ضمانه وحاجته إىل 

التعاون يف سبيل حلها مما قد يؤدي إىل تطوير وثائق دولية 
هامة ومحفزا محاوالت وضع قواعد ومعايري وممارسات 

مشرتكة تهدف إىل ضمان االستقرار والتنمية املستدامة وقد 
أدى ذلك إىل نرش تأثريه إىل ظهور بعض االتفاقات اإلطارية 

العاملية وإدخالها التدريجي يف ممارسة العالقات الدولية 
عرب توحيد طبقة املشاكل العاملية املفرتض حلها لتعزيز 

التعاون والتفاهم املتبادل.
ال تتزامن يف إطار هذا الهيكل اسرتاتيجيات األمن الدولية 

والوطنية وال تتزامن حتى يف العديد من القضايا ذات 
الطبيعة املتعارضة مما يؤدي إىل تدني التضامن بني 

ترصفات أعضاء املجتمعني الوطني والعاملي وحتى 
إىل االفتقار التام للفهم املشرتك للمشاكل الرئيسية يف 

عرصنا. وان ذلك هذا الوضع يرجع إىل التناقضات األمنية 
واإلسرتاتيجية يف املجال السيايس الدويل املتسم بالرصاع 
بني حاجة موضوعية لتعزيز الحكم الجماعي وبني تأثري 

املجتمع البرشي يف تطور العوملة ورغبة القادة الحاليني 
باالحتفاظ الصكوك التنظيمية الرئيسية يف أيديهم.

وان التأثري األمني الحاسم عىل اسرتاتيجيات ضمان األمن 
الوطني والدويل يجعل من املمكن تصنيف التحديات 

والتهديدات التي تواجه املجتمع كعامل محدد لتطوير 
االسرتاتيجيات املناسبة, وإدراكًا لذلك فأن كل الدول 

وائتالفاتها ليست مستعدة لعمل مشرتك هادف لتعزيز 
وجهات النظر بشأن املساعدة اإلنمائية وخصائص 

تأثريها عىل حالة األمن الدويل واتخاذ خطوات مشرتكة 
للعطاء عىل أساس متفق عليه وإن عدم وجود إسرتاتيجية 
شاملة ملواجهة املشكالت األمنية محليا وحتى دوليا يربك 

الوضع السيايس العاملي واإلقليمي. كما إن التأثري القوي 
املزعزع لالستقرار ما هو إال محاوالت البعض للسيطرة 

واحتكار املجتمع الدويل من دون رقابة من جانب املجتمع 
الدويل ومن دون تحديد أولوية اإلجراءات املعينة القائمة 
واملتوقعة. وترتتب عىل العواقب الخطرية ترصفات أحادية 

من جانب بعض الدول واملنظمات يف تحديد أشكال وطرق 
املواجهة لتصل أحيانا إىل استخدام تدابري القوة العسكرية 
يف الرد, لذا ينبغي أن تهدف إسرتاتيجية الضمان األمني إىل 

التقيد الصارم والدقيق لقواعد السلوك املعرتف بها عامليا 
وامللزمة عىل الساحة الدولية كما يجب أن تستند إىل آليات 

موثوقة للتأثري عىل تطور املواقف السياسية القائمة.
لن اخفي حقيقة انه واىل أالن لم يتمكن املجتمع الدويل 

إنشاء نماذج فعالة وموثوق بها لحل املشاكل األمنية 
وال مواجهة التهديدات والتحديات، األمر الذي يتطلب 

تشكيل وتفعيل القدرة الجماعية ومضاعفة تنشيط 
العنرص التنافيس يف أنشطة عدد من منظمات والتي 

تعمل يف الغالب يف عزلة وال تحضا بالتنسيق السليم وال 
بتكامل الجهود ملواجهة وحدة تطوير املنشآت والوحدات 

واملؤسسات األمنية. وهناك اتجاه مماثل يبتكر وضعا 
إشكاليا، إذ إن جوهر التناقضات بني وجود نظام واسع 

النطاق من املنظمات األمنية املحلية مع املنظمات الدولية 
هو بعدم وجود اإلرادة السياسية للمجتمع الدويل وأعضائه 

لتحقيق عمل هادف لتحسني كفاءة املؤسسات القائمة، 
ولتنسيق استخدام املوارد يف حل مشاكل األمن الدويل 

القائمة عىل إسرتاتيجية واحدة عرب االسرتشاد يف الشؤون 
الدولية وحسب املصالح الوطنية للوصول إىل أساس 

معقوال لجميع التفاعالت وفقا للرتايض والتوافق.
لذلك يتطلب حل النزاع تطوير واستخدام اسرتاتيجيات 

التكيف السيايس للمصالح الوطنية وتشابكها مع مصالح 
املجتمع الدويل بأرسه يف إطار نموذج تكاميل لألمن الدويل 

القائم عىل منطق ضبط النفس والقيود, وإن الرشط 
األسايس للنظام يترتجم يف مثالية قدرة الدول لضبط القرار 

واملجتمع الدويل ككل للحد من ترصفات بعض الجهات 
املحلية واإلقليمية والدولية الفاعلة التي يرض سلوكها 
بمصالح األمن الدويل بشكل عام. وان بعض املنظمات 

الدولية والدول الفردية لها ما يربر اإلعراب عن قلقها إزاء 
بناء االستعدادات العسكرية ومعاملتها كتهديد لألمن 

الدويل أو الوطني وانتهاك اللتزامات التقييد العسكرب, 
لذلك يمكن استخالص استنتاجات مماثلة من الزيادة يف 

عدد ونطاق التدريبات ، واختيار موقعها ، والزيادة الحادة 
يف إنتاج األسلحة واملعدات العسكرية ، والنمو يف حجم 

مبيعات األسلحة والسيما يف مناطق الرصاع املتزايد وبعض 
الخطوات األخرى. وملنع هذا السيناريو هناك حاجة إىل 
نظام متطور لتدابري املعلومات املتبادلة بشأن األنشطة 

العسكرية استنادا إىل آليات موثوقة للرصد والتنبؤ, ومن 
الرضوري إجراء تقييم شامل وعميل والتنبؤ بالعواقب 

املحتملة إلجراءات الدول لضمان األمن القومي يف سياق 
واسع عرب ربط تأثري الخطوات املتخذة يف إطار التهدئة يف 

كال من حالة األمن الدويل وحالة األمن الوطني.
مع ما تقدم كله فتحتاج البالد إىل سياسة أمن قومي 

متوازنة مع أولوية غري مرشوطة للمصالح والقيم الوطنية 
وتراعي يف الوقت نفسه الحقائق السياسية التي تتطور 

يف الوضع الدويل ومصالح الدول األخرى واملنظمات 
الدولية, وينبغي وضع منطق تنسيق املصالح، باالعتماد 

عىل مبادئ الحد منها، وضبط النفس يف األساس 
إلسرتاتيجية األمن الدويل، مع األخذ بعني االعتبار 

املصالح الوطنية, ومن املهم أن نجد طريقة ملطابقة 
أفضل السياسات املحلية مع العمليات الحقيقية يف 

املجال األمني, كما ومن املهم تجنب كل سياسة لينة أو 
موقف مرن من البالد عىل حساب املصلحة الوطنية ألن 

املواجهة األمامية يف حقيقتها تهدف لتطوير االتجاه 
العاملي نشوء وتطور والذي ال يعود عىل املعارضني 

واالئتالفات املتنافسة بألتخبط بظروف فوضوية 
وجديدة حتى لو كانت غري موضوعية, كما وتحتاج 
كل دولة إىل نموذج تكاميل شامل يجمع بني مصالح 

املجتمع الدويل واملصالح الوطنية لها كما يجب أن يسهم 
النموذج يف حل مجموعتني من القضايا وإنشاء أداة 
لدعم التأثريات التنظيمية عىل األمن الدويل واختيار 

الطرق املثىل للتفاعل مع منظمات األمن الدولية لحماية 
املصالح الوطنية.

When King Faisal I assumed power in 1921, Iraq was 
neither a state nor even a semi-state. It was divided 
into several states under the Ottoman era whose 
protracted and backward occupation had ruined Iraq’s 
great cultural heritage. King Faisal had to begin from 
scratch, but in just 12 years, he managed to establish 
the modern state of Iraq. When he died in 1933, his 
successors did not find any difficulty in managing the 
state, as he established the cornerstone for it: The con-
stitution, the laws and the administration department 
required for a state with its three authorities.
Abd al-Karim Qasim ruled Iraq for less than four years, 
during which he made major economic and social 
changes. His achievements included abolition of the 
feudal system and the Tribal Disputes Code in favor of 
the modern state system. This is in addition to agrarian 
reforms, expansion of education, health, social and 
cultural services.
This is in addition to regaining 99.5 percent of the land 
granted to foreign oil companies, which later paved the 
way to nationally invest in oilfields, establish industrial, 
agricultural and irrigation projects planned by the re-

construction council 
in the last years of 
the royal era and 
legislate the new 
personal status law, 
which guaranteed 
women many of 
their rights.
Current regime 
falls short
Within 10 years 
(1968-1978), 
Al-Ba’ath Party es-
tablished a powerful 
state, by stopping 
the war against the 

Kurds and recognizing their rights, mainly autonomy. 
The party also paved the way for a powerful state by 
being open to other political forces (Kurdish, Arab 
nationalism and the Communist Party), nationalization 
of oil and construction of large factories, planning 
agricultural and irrigation projects, building ports and 
highways and developing the public services system 
(electricity, water, health, education, sewage and trans-
port). It managed to end illiteracy, all before Saddam 
Hussein turned against the leadership of his own party 
turning everything into ashes with his aggressive wars 
and flagrant violence against those who had different 
opinions.
The current Iraqi regime is now into its 16th year. 
However, it has not matured enough like King Faisal 
I’s regime did in less than 12 years and it also did 
not reach the extent of maturity which Qasim’s rule 
reached in less than four years and al-Ba’ath regime 
reached in less than 10 years. The current regime has in 
the past 15 years increased the extent of comprehen-
sive destruction caused by Saddam Hussein’s regime. 
There is not the faintest hope that it would change its 
course which is only reproducing destruction, crises, 
disasters and ordeals — a fate we have been suffering 
for the past 15 years.
The corrupt people who manage the current regime 
have not even left the aspired and desired state its cor-
nerstone as the transitional phase that the corrupt had 
agreed upon shall remain open for several years and 
decades as this is what the permanence of corruption 
requires!

*Adnan Hussein is the executive editor-in-chief of 
Al-Mada newspaper and head of the National Union 
of Iraqi journalists. Previously, he has held the position 
of Managing Editor in Asharq al-Awsat newspaper. He 
tweets under the handle @adnanhussein.

النموذج الكامل إلستراتيجية اآلمنين المحلي والدولي

بقلم: د. ميثاق بيات ألضيفي 

سمة هامة من سمات الحكم العاملي ف تشكيل النموذج العاملي املتعدد املراكز يتمحور ف التغيري 
الكبري ف النسبة العامة لإلمكانات الدولية الرائدة واملنظمات الدولية وكذلك ف تآكل بعض أجزاء 

القانون الدويل والذي يفرسه كل طرف عىل طريقته الخاصة ومصالحه الخاصة، فال يرتدد ف 
استخدام القوة لتطبيقه. وقد زادت تلك السمات من القدرة عىل التأثري ف العمليات العاملية 

بحجة حماية املصالح الوطنية مما يؤرش انخفاض ملحوظ ف قدرات املنظمات الدولية الرامية 
إىل الدفاع عن مصالح املجتمع الدويل بأرسه وهكذا برز وتطور نظاًما قائًما عىل ميزان القوى.
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    Opinion كتابات

منذ اسطورة محمد البوعزيزي التي 
انبعثت مثل طائر الفينيق من رماد جثة 

الشاب لتونيس الذي قام بإرضام النار 
يف جسده عام 2011 احتجاجا عىل 

ضيق سبل العيش والعالم العربي يهذي 
بكالم، لم يقله من قبل.

ما سمي بالربيع العربي هو عبارة 
عن كيس، كانت محتوياته تتكون من 

ترصفات لم يعتدها اإلنسان العربي ومن 
جمل لم يسبق له أن رصح بها علنا. وهو 
ما يشري إىل أن ذلك الكائن البرشي فاجأ 

نفسه بيشء من إنسانيته حني صار 
يهذي جسديا ولسانيا كما لو أن رقابة 
عصور قد فقدت السيطرة عليه فصار 

حرا يف الوقت الذي لم يكن فيه مستعدا 
لذلك الفصل الذي قد يكلفه الكثري من 

املعاناة.
سيكون فصال من الجحيم كما رصنا 

نعرف.
أتذكر أن مراسل إحدى القنوات 

التلفزيونية األمريكية علق عىل عمليات 
نهب املمتلكات العامة التي شهدتها 

شوارع بغداد حني أعلنت الواليات 
املتحدة عن سقوط النظام العرايف 

واحتالل العراق »إنهم أحرار ألول مرة 
يف حياتهم. وهم ال يعرفون ماذا يفعلون 

بحريتهم. إنه ثمن الحرية”.
“ثمن الحرية« عنوان مغر لفيلم 

سينمائي، مسلسل تلفزيوني أو رواية 
ولكن حني يتعلق االمر بمصائر الشعوب 

فإن العدالة ينبغي أن تفتح عينيها 
جيدا.

فإين هي الحرية مقابل الكلفة العالية 
لثمنها الذي ُدفع سلفا؟

كل هذا الخراب، خرب املدن والخالق. كل 
هذا الدم املراق يف حروب ذهب معظمها 

إىل النسيان قبل أن يجف ذلك الدم. كل 
هذه الفوىض. كل هذا الترشد والنزوح 
والتهجري الذي صنع موجات برشية 

مروعة من الالجئني الذين غادروا من 
غري أمل يف العودة. كل هذا االنهيار يف 

القيم الذي أنتج دوال فاشلة وحكومات 
فاسدة وشعوبا رضيت بالفساد حال 

لترصيف شؤونها. الرشور بكل أصنافها 
وقعت وصارت تحظى برعاية استثنائية 
حني تكيف املجتمع معها وصار يتفادى 

ازعاجها إذا لم نقل إنه وضع نفسه يف 
خدمتها. فهل بقي هناك مجال لنبوءة 

الحرية التي يبرش بها ثمنها؟
عبارة مضللة صار بعض املثقفني 

يتداولها وهم يفكرون يف الثورة الفرنسية. 
ولطاملا صدع أولئك املثقفون رؤوسنا 

بالحديث عما قدمته الشعوب املتقدمة 
من تضحيات لكل تصل إىل املكان الراقي 

الذي وصلت إليه.
وكما أرى أن ذلك الهذيان قد ضلل 

الشعوب حني أوهمها بأنها كانت تقف 
وراء سقوط األنظمة الرثة من غري أن 

يتم التطرق إىل موقف الجيش واألجهزة 
األمنية الذي كان حاسما يف عملية 

السقوط تلك.
وهو ما دفع الشعوب إىل تصديق 

الكذبة التي تنطوي عليها حكاية 
ثوراته املزعومة التي لم تنتج طبقة 

سياسية جديدة، تكون يف مستوى آمال 
وتطلعات تلك الشعوب وباألخص يف ما 

يتعلق بإنهاء الفقر الذي أصبح أشبه 
بالفضيحة التي ال تجد الحكومات 

الناشئة رضورة ملواجهتها.
لقد تم تدجني »ابو القاسم الشابي« 

حني وُضعت رصخته املتفائلة »إذا 
الشعب يوما أراد الحياة« يف علب تم 

توزيعها عىل الناس ليتناولوا محتوياتها 
قبل النوم فريوا القدر وقد استجاب لهم 

يف األحالم.
يشء من هذا القبيل يشبه إىل حد بعيد 
ما تحدث عنه الصحفي األمريكي حني 

أعترب عمليات النهب ثمنا للحرية.
ما حدث يف الواقع أن الشعوب حني 

وصلت إىل اليأس املطلق من إمكانية 
اإلصالح وكانت تتلفت حائرة بحثا عَمن 

ينقذها تم استدراجها إىل الفوىض ويف 
الوقت نفسه كانت انقالبات القصور 

تجري بسالسة. وهو ما يعني أن تلك 
االنقالبات ما كانت لتقع لوال قيام تلك 

الفوىض.
وإذا ما كان الشعوب قد اقتنعت مزهوة 

يف بدايات التغيري أن حراكها كان 
حاسما يف االحداث وهو ما يشكل نصف 

الحقيقة فإنها اليوم تستعيد ذلك 
الحراك عىل شكل هذيانات، تكتشف 

من خاللها أن دورها يف التغيري هو أشبه 
بالحجاب الذي يتسرت عىل الحقيقة.

* كاتب من العراق مقيم ف السويد

ثمن الحرية الزائفة
»ثمن الحرية« عنوان مغر لفيلم. لكنه ىلع األرض يعني فقدان 

لألمن والقيم ومقدمة للخراب.

محمد عبده الشجاع
كل املؤرشات التي كانت عىل األرض، لم تكن توحي بأن ذلك الضابط 

العادي، والفالح البسيط ذو الجسد النحيل، القادم من منطقة 
»سنحان«؛ سيصعد إىل سدة الحكم، وسيستمر ألكرث من عام، خاصة 

وأن عملية إغتيال الرؤساء واالنقالبات؛ كانت هي الوضع السائد يف 
الشمال ويف الجنوب.

كما أن الطموح ال يشفع ألحد، يف حال كان املوت هو املرتبص واألقرب 
من كل األحالم، وذلك ما ُجبل عليه هذا الرجل  قبل أن يصبح رئيساً، 

فقد كان الوصول إىل حكم البالد هاجساً ال يفارق صالح كما تحدث عنه 
أصدقاؤه ورفقاؤه واقرانه.

لقد لعبت األقدار التاريخية دوراً كبريا إىل جانب الكاريزما، بمعنى أنه 
لن تنفع معك كرئيس دولة أو قائد عسكري؛ اإلستخبارات، وال الحراسة 

املشددة، وال األمن السيايس، وال القوات الخاصة، ما لم تكن هناك 
عوامل مساعدة.

ذلك ما جعل من عيل عبدالله صالح شخصية مكشوفة أمام الجميع 
مع الكثري من الحذر، وغامضة حد الدهشة يف الوقت ذاته، فقد تجاوز 

إنقالب النارصيني 1978م، وتكررت عمليات اإلغتيال والرجل يزداد قوة، 
وعملية التنمية تسري عىل قدم وساق، تأسس حزب املؤتمر الشعبي 

العام، وكان امليثاق الوطني هو النهج واملرجعية.
تشكلت الكثري من مالمح الدولة، التي كانت قد بدأت مع الرئيس إبراهيم 

الحمدي، حتى تمت »الوحدة« بني الشطرين أمام توجس 
داخيل وإقليمي، ويف غفلة من تدخالت القوى الكربى؛ 

املؤثرة يف املشهد السيايس العربي.
كانت اإلرادة هي الفاعل يف املشهد، إىل جانب أن 

تحقيق الوحدة كان هدفاً قد وصل ذروته وال 
بد من تحقيقه والوصول إليه.

بدأ املرشوع الديمقراطي باإلنتشار 
بعد املشاركة الواسعة يف تثبيت دستور 

الجمهورية اليمنية، ومعهما بدأ رصاع القوى 
حتى ثبت األمر وتم تجاوز حرب صيف 94م، 
لتدخل البلد مرحلة جديدة، تم تقييمها من 

قبل الباحثني واملتابعني كالً حسب رؤيته، فمنهم 
من أعتقد أن تجاوزها أمر طبيعي، ألن حدوثها أصالً 
جاء من تقديرات خاطئة ومترسعة، ومنهم من تصور 

أن تجاوزها كان معجزة، بينما اعتربها آخرون املسمار األول يف 
نعش الوحدة، محمالً املركزية الطاغية يف صنعاء؛ املسؤولية يف محاولة 

التفرد بالحكم.
كل ذلك لم يمنع من استمرار الحياة، ومتابعة العملية الديمقراطية، 

ومسرية التنمية، وبناء املؤسسات، وتوفري الكثري من الخدمات.
اتفقت األطراف السياسية كثرياً واختلفت أكرث، لكن ذلك لم يصل حد 

»القطيعة« والتمرتس خلف الرؤى والتوجهات، بفعل العمل السيايس 
الذي كان قد تم تطويعه تماماً حتى صار بالفعل »فن املمكن«، إىل 

جانب ما يتمتع به صالح من قدرات وكذلك نضج بعض معاونيه، وقوة 
بعض الشخصيات اإلجتماعية التي كانت يف األساس تتقاسم السلطة 

بشكل أو بآخر، حتى حدث ما حدث مع موجات »الربيع العربي«، 
ومحاولة اغتيال صالح داخل جامع دار الرئاسة.

أن يحتمل جسدك »قنبلة« موقوتة، تنفجر بك عىل بعد أقل من مرتين، 
يف مكان فيه مئات املصلني وتعود إىل الحياة؛ فذلك يعني أن مسريتك لم 

يكتب لها الخاتمة بعد، تفقد معها أعز أصدقاء العمل السيايس، وأهم 
رجاالت الدولة، ثم تعود ملمارسة العمل السيايس بعد عرشات العمليات 

»الجراحية« وأنت أكرث قوة؛ فذلك ما يسمى كاريزما الروح والجسد.
الجميع لم يتعض لذلك فقد وصلنا إىل ما وصلنا إليه، توقفت عجلة 

التنمية، تم التخيل عن الوطن كحقيقة؛ ليصبح التعامل معه مجرد 
شعارات زائفة ال أكرث.

توسعت »رغبات« الدول الكربى واإلقليمية، بحثاً عن مصالحها، 
وتبددت كل اآلمال والطموحات، فكانت الفوىض هي البديل وال سواها.

ظل صالح العباً أساسيا حتى اللحظات األخرية من مقتله، بصورة 
أثارت دهشة الجميع بما فيهم خصومه اللدودين، وال زال صالح حارضاً 

يف املشهد حتى وهو ميت.

لذا يعتقد الخصوم بأنهم ينترصون لذواتهم وشعاراتهم التي يتغنون 
بها، حني ينكرون عىل اآلخرين َمشاهد البطولة، أو حتى مسريتهم يف 
الحياة، غري عابئيني بحركة التاريخ، وتقلبات الحياة، وتنوع املجتمع، 

فتجدهم يندفعون بكل حماس ملحاولة طمس الشواهد والحقائق املاثلة 
للعيان، خاصة ونحن يف عرص الصورة، وعرص التكنولوجيا.

عموما لسنا بصدد فرض قناعات، بقدر حرصنا عىل التذكري بأن حركة 
التاريخ ال تحتاج منا ألكرث من تدوين الحقائق دون تشويه أو مغالطة. 

ألن من الحكمة واإلنصاف أن يصبح الفرد بمثابة عدسة، توثق ما 
يجري، ومدونة تسجل ما تشهده الساحات، عىل األقل أن يتحمل 

مسؤولية يف لحظات النقاش، ونقل املعلومات وتداولها، وهذا ال بد أن 
يرسي عىل مراكز األبحاث واملهتمني، كل تلك املدخالت تعمل عىل تجاوز 

الكثري من العقبات واملشكالت املستقبلية.
يف كل األحوال ويف أسوأها لم يكن صالح شخصا عادياً، وإذا اختلفنا 

حوله يف جانب من حياته؛ إما من باب التقديرات الخاطئة أو التعصب، 
فإن خطاباته التي استمرت حتى بعد موته، دليل واضح عىل كاريزما 

الرجل، وقدرته عىل التعاطي مع الواقع، وقراءته للمشهد بصورة 
شجاعة ودقيقة، ومن يعتقد غري ذلك فهو ال يعي شخصية عيل عبدالله 

صالح، وطريقة تفكريه، وهذا ال يمنع أن يصبح الرجل معرضاً للخطأ 
يف أي لحظة.

ستظل كاريزما الروح والجسد شاهدة عىل حياة الرجل حتى بعد 
موته، من خالل أوالده وتربيته لهم، وهنا يكمن رس آخر، فقد حرص 

الضابط العادي، والرجل املغامر والشقي يف مطلع 
شبابه، عىل تربية أبنائه تربية مختلفة، وهي 

شهادات سمعناها من اآلخرين، وربما ملسها 
الكثري من املهتمني والناس العاديني.

عىل سبيل املثال ال الحرص، أتذكر يوم 
حرض النجل األكرب للرئيس صالح مأدبة 

إفطار جماعي، وكيف تجمعت العديد 
من القيادات السياسية حوله ملصافحته 

واحتضانه، لم يكن األمر مجرد مجاملة أو 
نفاق، بقدر ما كان احتضان لروح وكاريزما 

صالح، التي يتمتع بها وعمل عىل بثها يف 
أوالده، واألمر هنا كان وال زال واقعاً، وليس بث 

قصص وحكايات من نسيج األمن القومى كما يروج 
أو يعتقد البعض.

كل هذه املتناقضات اليوم يف العمل السيايس وإدارة البلد، وتشكيل 
مالمح املستقبل، وعدم القدرة عىل الخروج من دائرة الرصاعات، وتخلق 

مشاريع جديدة بكل تأكيد تضعنا أمام حقائق  مثرية، أوال أننا كنا أمام 
دولة غرية مكتملة األركان،

وفيها الكثري من العشوائية والفساد، لكن ال يعني ذلك أن األمور كانت 
سيئة إىل درجة أن نحشد كل طاقاتنا ومعاولنا لهدم كل الذي قد تحقق.

ولعل الطامحني إىل التغيري قد غاب عن ذهنهم، أن إسقاط »النظام« 
مهما كان مصابا بقصور يف بعض جوانبه، يعد جرماً خاصة وأن املآالت 
كارثية، وهنا تغلب الحماس عىل العقل ولم نستطع اليوم الحفاظ عىل 

املوجود، بل ذهب املشهد إىل أبعد نقطة لم تخطر عىل بال الكثري.
غادر صالح الحياة شهيداً، وهو متمسك بالوحدة وقد قولته الشهرية 

»لن نتأقلم ما دامت الدماء ترسي تحت أظافرنا«، وحتى حني قال بأن 
الربيع العربي يتحرك من غرفة داخل »تل ابيب« لم يذهب بعيداً، وال 
كان مبالغاً أبداً، كما أنه لم يكن ما قاله اكتشافا بقدر ما هو واقعاً حياً.

من يتابع خطابات الرجل بانصاف سيجد أنه كان يعي الكثري مما يحاك 
للبلد، وحجم الضغوطات التي حاول تجنبها حتى اللحظات األخرية.

حتى توقيعه عىل إتفاقية ترسيم الحدود مع سلطنة عمان، واململكة 
العربية السعودية بالتحديد، كان من أجل قطع الطريق أمام الخالفات، 

وإزالة أي توجس بني األشقاء، مع كل ذلك لم تشفع له هذه السياسة، 
ليصبح يف نظر بعض قوى الداخل خائن، والحقاً يف نظر األشقاء عدو، 

حتى وصلنا إىل مرحلة إسقاط السيادة، والبيع بالجملة والتجزئة.
قتل الرجل مظلوما، بعد مؤامرة خبيثة عليه وعىل حزب املؤتمر الشعبي 

العام وقواعده العريضة وأنصاره، وعىل البلد، واليوم الجميع يبحث يف 
كومة القش عن رجل رشيد.

علي عبدالله صالح .. كاريزما الروح والجسد

 RICHARD N. HAASS
NEW YORK – It was not all that long ago 
– just a few years, as hard as that it is to 
believe – that Europe appeared to be the 
part of the world most closely resembling 
the end-of-history idyll depicted by Francis 
Fukuyama at the end of the Cold War. 
Democracy, prosperity, and peace all seemed 
firmly entrenched.
Not anymore. Parts of Paris are literally burn-
ing. The United Kingdom is consumed and 
divided by Brexit. Italy is led by an unwieldy 

left-right coalition that is resisting EU budget 
rules. Germany is contending with a political 
realignment and in the early phases of a tran-
sition to a new leader. Hungary and Poland 
have embraced the illiberalism seen across 
much of the world. Spain is confronting Cat-
alan nationalism. And Russia is committing 
new acts of aggression against Ukraine.
In what by historical standards constitutes an 
instant, the future of democracy, prosperity, 
and peace in Europe has become uncertain. 
Much of what had been widely assumed to 
be settled is not. NATO’s rapid demobilization 

after the Cold War looks premature and 
precipitous.
There is no single explanation for these 
developments. What we are seeing in France 
is populism of the left, the result of people 
having difficulty making ends meet and re-
jecting new taxes, whatever the justification 
for them. This is different from what has 
fueled the rise of the far right across Europe: 
cultural defensiveness amid local and global 
challenges, above all immigration.
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EUROPE IN DISARRAY
In what by historical  standards constitutes an instant, the future of democracy, prosperity, and peace in Europe has become uncertain. 
And with the US under President Donald Trump treating its allies like enemies, the continent must confront the growing threats it 
faces largely on its own.



واشنطن - لم تعد املجوهرات واألملاس وسيارتا المبورغيني 
وبوغاتي وساعة رولكس، تعني كثريا ألثرياء العالم، ال ألن هناك 

عالمات تجارية أقوى بل ألن التباهي بالرثوة ومظاهر الرفاه 
لم يعد يعنيهم كثريا، كما أن فلسفتهم يف الحياة أصبحت أكرث 

ميال نحو استثمار األموال يف التعليم والصحة واألبوة واألمومة 
والتقاعد، وليس يف رشاء السلع املادية.

تؤمن هذه الثقافة الصاعدة يف أوساط األثرياء بأنه عىل أفرادها 
اإلنفاق عىل التعليم ورشاء املنتجات العضوية وإرضاع أطفالهم 

رضاعة طبيعية.
وترصد الكاتبة األمريكية هيالري هوفري، يف تقرير نرشه موقع 

بيزنس إنسايدر، تصاعد هذه الظاهرة يف أوساط الطبقة شديدة 
الرثاء التي أصحت متحفظة، مشرية إىل أن أفراد هذه النخبة باتوا 

عىل ينفقون اآلن أكرث من أي وقت مىض 
األمن والخصوصية، ويشرتون 

املنازل الواقعة عىل 
قمم التالل ويهتمون 

أكرث بصحتهم، 
واالستثمار 

يف بناء 

املستقبل.
 ويف الوقت الحايل حيث يعني االستهالك الشامل أن أفراد الطبقة 
الرثية والطبقة املتوسطة يمكن أن يمتلكوا نفس العالمة التجارية 

الفاخرة، فإن األغنياء بدأوا يتخلون عن امتالك السلع املادية 
لالستثمار يف الوسائل غري املادية كدليل عىل وضعهم االجتماعي 

الراقي.
وهذا ما تسميه عاملة االجتماع إليزابيث كوريد-هالكيت 

“االستهالك غري الواضح” يف كتابها »مجموع األشياء الصغرية: 
نظرية الطبقة الطموحة«؛ هذا املفهوم هو تماما عكس 

“االستهالك الواضح”، وهو املصطلح الذي رآه ثورستاين فيبلني 
يف كتابه “نظرية الطبقة املرفّهة”، يف إشارة إىل مفهوم استخدام 

السلع املادية للداللة عىل الوضع االجتماعي، وهي السمة املميزة 
لنفقات النخبة السابقة.

ويف األساس، لم يعد التباهي بالرثوة هو الوسيلة التي تدل عىل 
وجود أثرياء يف أي مجتمع. ففي الواليات املتحدة عىل 

وجه الخصوص، كانت نسبة 1 باملئة من الطبقة الغنية 
بدأت تنفق أقل عىل السلع املادية منذ عام 2007، 

حسبما كتبت كوريد-هالكيت نقال عن بيانات 
نفقات املستهلك األمريكي.

وتشري هيالري هوفري إىل أن هذا التوجه لم يعد 
متناميا بني أصحاب املاليني واملليارات فحسب، 

بل أيضا بني أوساط “الطبقة الطموحة”.
وتقول كوريد-هالكيت “إن هذه النخبة 

الجديدة تعزز مكانتها من خالل اكتساب 
املعرفة وبناء الرأسمال الثقايف، ناهيك عن 

عادات اإلنفاق التي تتغري بالطبع. إنها 
تتجنب رشاء السلع املادية، فاألغنياء اآلن 

يستثمرون بشكل أكرب يف التعليم وأموال 
التقاعد والصحة، وكلها مصاريف غري معلنة 

بشكل رصيح، لكنها تكلف أكرث من أي حقيبة 
يد قد يشرتيها املستهلك متوسط الدخل”.
يستخدم أفراد هذه الطبقة قوتهم الرشائية 

لتوظيف املربيات ومدبرات املنازل، وممارسة 
اليوغا والبيالتس. وتشري كوريد-هلكيت إىل أن أسلوب 

الحياة الجديد هذا يعزز من ثرائهم ويزيد من الفجوة 
املتسعة بينهم وبني أفراد الطبقات األخرى.

ومن خالل املقابالت التي تم عملها 
واألبحاث التي أنجزت، يوضح الكتاب 
كيف يؤدي رأس املال الثقايف إىل تغيري 

يف نمط الحياة ويفحص ما ستعنيه هذه 
التغيريات للجميع.

االستثمار في التعليم
عىل األغلب، هذا االستهالك “غري 
الواضح” ال يالحظه أفراد الطبقة 

املتوسطة، ولكن اهتمام الطبقة الرثية 
به هو ما يجعل األمر متحفظا ورسيا 

للغاية. ووصفت كريد-هالكيت هذه الحالة 
بأنها الطريقة التي يعرب بها األثرياء عن 

وضعهم االجتماعي والثقايف. وقالت أيضا 
إن هذه الحالة تثبت مدى ثرائهم أكرث مما 
تستطيع أي سلعة مادية أخرى أن تثبته.

يف السابق كان التباهي باملعرفة والثقافة 
دليال عىل وجود رأس مال ثقايف كبري 

ويعطي الشخص نفوذا لتسلق السلم 
االجتماعي وإقامة العالقات. لكن، اليوم، 

ترى كريد-هالكيت أن “االستهالك غري 
الواضح هو الذي بات يدفع بالعجلة 

االجتماعية إىل األمام”.
ووصف الصحايف جي يس بان كيف 

يحاول اآلباء ترسيخ الوضع االجتماعي 
ألبنائهم بقوله “إنهم يشرتون ألطفالهم 
باقات الرعاية الصحية، ويأخذونهم يف 

رحالت تثقيفية إىل جزر جزر غاالباغوس، 
واألهم من ذلك، أنهم يعملون عىل إثراء 

رصيدهم التعليمي، حيث أثبتت التقارير 
أن نسبة 1 باملئة األغنى من بني األمريكيني 

قد أنفقوا أعىل بنسبة 860 باملئة عن 
املعدل الوطني للتعليم”.

وبمجرد النظر إىل العائالت الرثية التي تنفق املاليني للعيش عىل 
مسافة قريبة من أفضل املدارس االبتدائية والثانوية الحكومية 

يف البالد، أو أولئك الذين يدفعون ما يصل إىل 60 ألف دوالر ألخذ 
جولة بطائرتهم الخاصة، يتضح بيرس أنهم يصنعون مثل هذا 

االستثمار يف التعليم عىل أمل إعداد أوالدهم من أجل مستقبل 
ناجح.

وكثريا ما يستثمر الوالدان يف معرفتهما وثقافتهما الشخصية 
من خالل العمل طوال الوقت، وهو طريقة حديثة أخرى لإلشارة 

إىل الوضع االجتماعي، وفق شانا ليبويتز، من مجلة بيزنيس 
إنسايدر، وكما قالت كريد-هالكيت “بالنسبة للطبقة الطموحة 

اليوم، فإن خيارات االستهالك غري الواضحة تؤمن الوضع 
االجتماعي وتحافظ عليه”.

وكان بيل غيتس، من بني أحد أغنى أغنياء العالم الذين فاجأوا 
الناس حني تحدث عن أسلوب عيشه وكيف يتعامل مع أبنائه 

وأين ينفق أمواله. تصدر بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، ألربع 

سنوات متتالية قائمة مجلة فوربس 
ألغنى املليارديرات يف العالم برثوة تقدر 

بـ87 مليار دوالر.

ويف حديث عن حياته الخاصة، قال 
غيتس إنه لم يسمح ألطفاله بامتالك 
هاتف محمول حتى بلوغهم 14 عاما 

من العمر، وليس هذا فقط، بل إنه يحدد 
مقدار الوقت الذي يمكن استخدام 

الهواتف فيه قبل الذهاب إىل الرسير، 
ملساعدتهم عىل الخلود للنوم، كما 

أنه يحظر الهواتف الذكية أثناء تناول 
الطعام.

وقال مؤسس مايكروسوفت إنه يريد 
إعطاء أطفاله تنشئة طبيعية قدر 

املستطاع. وذكرت صحيفة مريور أن 
أغنى رجل يف العالم، والبالغ من العمر 

61 عاما، كان يرتدي ساعة كاسيو بقيمة 
10 دوالرات أثناء مقابلة صحافية معه، 

باإلضافة إىل مالبسه املتواضعة.
واختارت جينيفر غيتس، ابنة مؤسس 

رشكة مايكروسوفت بيل غيتس، 
وإيف جوبز، ابنة الراحل ستيف 

جوبز، املؤسس املشارك لرشكة آبل، أن 
تستفيدا من ثرواتهما من أجل الدراسة 

)ذهبت كالهما إىل جامعة ستانفورد 
يف كاليفورنيا( والتنافس يف رياضة 

الفروسية، فيما أخذت هويل برانسون، 
ابنة رجل األعمال الربيطاني ريتشارد 

برانسون، نفس مسار والدها وتحب أن 
تنفق أموالها عىل التجارب واملغامرات 

بدال من األشياء املادية.

الصحة تدل على الوضع االجتماعي
ذكرت مجلة فوغ يف عام 2015 أن الصحة أصبحت رمزا للوضع 

االجتماعي املرفه، وهو أمر منطقي. ويف تحليل صدر يف العام 
املايض، كتب سيمون كوبر، يف فاينانشيال تايمز، قائال إن “النخبة 

الثقافية تنفق القليل نسبيا عىل منتجات التجميل، بينما تنفق 
الكثري عىل التمرينات الرياضية، ألنها تعتقد أن األجسام )مثل 

الغذاء( يجب أن تظل يف حالة صحية جيدة. فالجسم الرفيع 
الصحي يعرب عن وضع هذه الطبقة االجتماعي”.

ويدفع بعض سكان نيويورك من األثرياء ما يصل إىل 900 دوالر يف 
الشهر للحصول عىل عضوية يف بريفورميكس هاوس يف مانهاتن، 

وهي صالة ألعاب رياضية متميزة لها إجراءات اشرتاك صارمة، 
ومدخل خاص، واستوديو لتقديم محتوى أشهر املؤثرين يف 

وسائل التواصل االجتماعي.

األغنياء يزهدون في وهج 
األلماس والماركات العالمية

اختالالت في مقياس الثراء في المجتمعات، ولوي فيتون 
ورولكس والسيارات الفاخرة لم تعد توضح الطبقة االجتماعية.

لطاملا كان امتالك حقيبة يد من العالمة التجارية لوي فيتون، أو قيادة سيارة المبورغيني 
أو بوغاتي تقدر باملاليني من الدوالرات، أو ارتداء ساعة رولكس المعة عالمة عىل الوضع 

االجتماعي، وداللة عىل أن الشخص الذي يرتدي هذه العالمة أو يقود تلك السيارة هو 
من طبقة شديدة الرثاء، لكن، اليوم لم تعد هذه املاركات دليال يساعد عىل تقييم الطبقة 
االجتماعية للشخص، بل بالعكس قد تكون عالمة عىل أنه من الطبقة املتوسطة ال من 

الطبقة فاحشة الرثاء التي أصبحت أكرث “زهدا”.

كريد هالكيت: 
االستثمار في التعليم 

والصحة يساعد 
األثرياء على دفع 

العجلة االجتماعية 
والوصول إلى ما ال 
تستطيع الطبقة 

المتوسطة القيام به

غيتس لم يسمح ألطفاله بامتالك هاتف محمول حتى 
بلوغهم 14 عاما من العمر
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اعداد : أميرة أحمد حرزلي، باحثة في العلوم 
السياسية والعالقات الدولية 

مقدمة:
تشهد فرنسا منذ أسابيع حالة قصوى من االستنفار األمني 

عىل وقع سلسلة احتجاجات شعبية العارمة التي ينظمها 
أصحاب السرتات الصفراء، هذا ان الربيع األوروبي الفرنيس 

كما يصفه متابعون هو األكرب منذ تويل الرئيس الفرنيس 
إيمانويل ماكرون سدة الحكم يف 14 ماي 2017 ، عىل خلفية 
الزيادة يف أسعار الوقود والرضائب وغالء املعيشة…، يف ظل 

انخفاض شعبية الرئيس الفرنيس نتيجة سياسته االقتصادية 
التي عادت بأثار سلبية عىل املجتمع الفرنيس خاصة ذوي 

الدخل املحدود.
يبدي الرئيس الفرنيس وحكومته يشء من التناقض يف 

التعامل مع املواطنني املحتجني، بحيث يرى ان مطالبهم 
محقة وتحل بالحوار من جهة ومن جهة أخرى يرفض التنازل 
عن خفض سعر الوقود والرضائب واخذ تدابري جادة للحد من 

انتشارها وتصاعدها، سيما أن بعض املدن الفرنسية أخرى 
كمرسيليا وليل وروان…والبلدان األوروبية االخرى كبلجيكا 

التي تأثرت بشكل واضح باالحتجاجات، يف ذات السياق 
تتخوف الحكومة الفرنسية من خروج االحتجاجات عن 

السيطرة، حيث تصاعدت إىل أعمال عنف وشغب ومواجهات 
عنيفة بني املحتجني وقوات الرشطة، وطالب املحتجون برحيل 

ماكرون و حكومته.
يف ظل هذه االزمة االجتماعية الكبرية التي تعيشها فرنسا 

يمكن طرح عدد من اإلشكاليات التالية:
ماهي أسباب االحتجاجات الفرنسية؟ كيف ستتعامل 

الحكومة الفرنسية مع االحتجاجات االجتماعية الراهنة؟ 
وكيف سيؤثر ذلك عىل مستقبل الرئيس الفرنيس؟

كيف ستستغل أحزاب اليمني املتطرف الفرنسية الوضع 
الراهن لتمرير سياساته؟

نناقش املوضوع عىل النحو التايل:

تفاصيل االحتجاجات الفرنسية الراهنة
نظم مجموعة من املواطنني الفرنسيني من كافة الفئات 

االجتماعية رجال ونساء ذوي الدخل املتوسط والضعيف 
يطلقون عىل أنفسهم ” أصحاب السرتات الصفراء ” تظاهرات 
سلمية يف بدايتها، وتطورت تدريجيا اىل احتجاجات عنيفة يف 

اسبوعها الثالث، تخللها غلق الطرق ببقايا االشجار وحرق 
إطارات السيارات واشتباكات عنيفة بني املحتجني الذين 

يقذفون الحجارة وباملقابل ترد رشطة مكافحة الشغب بالرضب 
ورش غاز املسيل للدموع لتفريقهم، االحتجاجات خلفت عدد 

كبريا من اإلصابات وجروح يف صفوف املحتجني والرشطة.
املحتجون الذين يقدر عددهم بخمسة أالف محتج قادموا 

من ضواحي مختلفة مهمشة قريبة العاصمة باريس واخرون 
قدموا من مدن أخرى فقرية تجمعوا يف الساحات الرئيسية 
لها، والقريبة من شارع الشونزيليزي  املشهور واملؤدي ايل 

قرص اإلليزيه أين يريد املحتجون الوصول اليه  إليصال 
صوتهم للحكومة بالتخيل عن سياسات التقشف وخفض 
أسعار الوقود و الرضائب وتحسني األوضاع املعيشة ، ومع 

تعنت الرئيس الفرنيس ورفض مطالبهم و وصف وزير 
الداخلية الفرنيس املحتجني باملخلني باألمن العام ، رفع 
املحتجون سقف مطالبهم اىل رحيل ماكرون و حكومته.

خلفيات وأسباب االحتجاجات الفرنسية
يرجع محللون دوليون متابعون للشأن الفرنيس ان 

االحتجاجات ليست وليدة اللحظة بل لها تراكمات سابقة، 
فاألستاذ عماد الدين الحمروني من أكاديمية العلوم 

السياسية يف باريس يرجع حالة االحتقان الشعبي الراهنة 
يف فرنسا للسياسات االقتصادية الرأسمالية السابقة التي 
خلقت فجوة كبرية بني األثرياء الربجوازيني الذين يتهربون 

من دفع الرضائب وبني الفقراء الذي ُيجربون عىل دفع 
الرضائب. فاالحتجاجات حسبه غري مؤطرة وال موجهة بل 
عفوية تعرب عن الواقع املعييش واالجتماعي لفرنسا. كذلك 

يضطلع العامل الخارجي فيما يحدث يف 
فرنسا من خالل دور دونالد ترامب 

الدويل يف قيادة تحالف يمني عاملي 
يشمل اسبانيا والربازيل، إيطاليا، 
أملانيا … ضد السياسات الوطنية 

ولطاملا سخر من ماكرون عىل 
مواقع التواصل االجتماعي حني 

انخفضت شعبيته.
من جهته يرى األستاذ ماجد 

نعمة رئيس تحرير افريقيا واسيا 
يف باريس األغلبية الساحقة 

من الشعب الفرنيس تدعم 
االحتجاجات حتى وأن لم يخرج 
لالحتجاجات والتعبري عن رأيها، 

كذلك االمر امللفت ان التظاهرات يف 
فرنسا ال تمثلها وحدها بل تمثل 

كامل أوروبا، الن الديمقراطية فيها 
مزيفة تخدم األقلية االوليغارشية، ولتشابه 
األنماط املعيشية والسياسات االقتصادية 

فيها.
زيدان خويلف، األكاديمي يف جامعة 

باريس، يرى أن االحتجاجات يف ظل حكم 
ايمانويل ماكرون تصاعدت الن من ساهم 

يف اعتالءه الحكم ودعمه هم رجال املال 
واالعمال وسياسته الراهنة تخدمهم وال 

تخدم الفرد الفرنيس.
فالواضح اذن ان ارتفاع أسعار الوقود اىل 

2.9 سنت والرضائب وغالء املعيشة 
… ساهمت يف اندالع 

االحتجاجات وزاد من 
تصعيدها استخفاف 
السلطة بها ومحاولة 

قمعها، فاملشهد الفرنيس الراهن بات يشبه ما حدث قبل سبع 
سنوات ونيف يف الوطن العربي.

فضال عن ذلك ومع ضبابية املشهد االحتجاجي الراهن 
يف فرنسا حول حقيقة ما يحصل ال يمكن تأكيد أو نفي 

التدخالت الخارجية بشكل واضح، و لكن األكيد ان التدخالت 
الخارجية تستفيد من االحتجاجات و أعمال الشغب و 

الفوىض أسوة بما حصل فيما يسمى بالثورات العربية أو 
حتى الثورات امللونة و هنا يرى ليوبوف ستيبوشوفا يف مقال 

له يف صحفية برافدا رو الروسية   موسوم ب ” الفرنسيون 
يتفكرون : هل بدأ ترامب ثورة ملونة عندهم” ، حيث ذكر 

ان االحتجاجات الفرنسية استخدمت فيها رموز و عالمات 
الثورة امللونة ك لون السرتات ، الحفاظ عىل الحشود لفرتة 
طويلة ، شبان يلبسون أقنعة سوداء يخربون و يهاجمون 

الرشطة ، رفع هتفات تدعو لتغيري السلطة ” عىل ماكرون ان 
يرحل “]1[  .

تداعيات االحتجاجات الفرنسية على 
أمن اوروبا

اىل حد االن تسري وترية 
االحتجاجات 
الفرنسية يف 

وترية 

متصاعدة 
نحو مزيد 

من اعمال الشغب والتخريب 
يف ظل تجاهل الحكومة 

ملطالب املحتجني، وهذا 
له تداعيات عكسية 

عىل أمن فرنسا وامن 
البدان األوروبية 

املجاورة، فاملخاوف االن 
ترتكز يف كيفية حرص هذه 

االحتجاجات والتخفيف منها 
حتى ال تنتقل اىل مدن فرنسية 
أخرى وبلدان األوروبية املجاورة ضمن ما يعرف نظريا 

بـ “عامل االنتشار ” وبلجيكا أبرز املتأثرين بهذه الحركة 
احتجاجية مشابهة.

بدون شك سترتك االحتجاجات اثارا عىل مستقبل ماكرون 
السيايس عىل اعتبار ان مطالب املحتجني يف تحسني الظروف 

املعيشية والتخيل عن سياسات التقشف االقتصادية …
مطالب محقة، من املتوقع ان يستغل اليمني املتطرف الذي 
يتمتع بشعبية كبرية يف فرنسا بقيادة مارين لوبان، ويدعو 
أنصاره لتكثيف التظاهرات ضد سياسات ماكرون الفاشلة 
التي أدخلت فرنسا يف ازمة اجتماعية وربما يدعوه رصاحا 

للتنحي عن السلطة وتنتقل عدوى كل ذلك اذا نجح يف فرنسا 
اىل الدول األوروبية األخرى أين تتمتع أحزاب اليمني املتطرف 

بشعبية كاسبانيا و إيطاليا و غريها .
يف ظل أزمة االحتجاجات والفوىض تجد التنظيمات اإلرهابية 

ذلك فرصة الرتكاب اعمال إرهابية عرب خالياها النائمة يف 
أوروبا، وحسب ما ذكرت صحفية ” ذا الصان” الربيطانية ان 

تنظيم ” داعش ” اعطى أوامر ملجموعتني متشددتني تابعتني 
له يف اوروبا باستغالل االحتجاجات الفرنسية، حيث نرشت 

ملصقات يف الشوارع مكتوب عليها ” يا ايتها الذئاب املنفردة 
استغلوا االحتجاجات يف فرنسا ” الستهداف املدنيني]2[.

وقد شهدت فرنسا أواخر السنوات املاضية مع اقرتاب 
احتفاالت أعياد امليالد ونهاية السنة امليالدية اعمال إرهابية 

عنيفة متزامنة شملت قتل ودهس حشود من املواطنني … 
التي راح ضحيتها االالف من املدنيني األبرياء.

خاتمة:  

االحتجاجات الفرنسية الراهنة لها ابعاد داخلية تعود 
للسياسة االقتصادية الفرنسية املنتهجة التي ترضر منها 

املواطن الفرنيس و زادت من تدهور أوضاعه االجتماعية ، كما 
لها ابعاد خارجية يف سيستثمرها خصوم فرنسا يف تصفية 
حساباتهم السياسية ، سواء الواليات املتحدة االمريكية أو 

أحزاب اليمني املتطرف لتمرير سياساتهم يف الداخل ، او حتى 
التنظيمات اإلرهابية يف ارتكاب عمليات إرهابية كما حصل يف 
السنوات الفارطة.  فاذا ما سارعت السلطات الفرنسية بأخذ 

تدابري استثنائية الحتواء أزمة االحتجاجات قبل اتساعها 
أكرث وخروجها عن سيطرة السلطة، فسيكون أمن فرنسا 

وكامل أوروبا مهددا بشكل حقيقي من أكرث من طرف و عىل 
كافة املستويات.

]1[ـ احتجاجات فرنسا: لعبة أمريكية ام اعمق من ذلك ؟ موقع قناة 
روسيا اليوم، عىل الرابط االلكرتوني :

https://arabic.rt.com/press/985447
]2[ ـ داعش يحرض “الذئاب املنفردة” للعب عىل وتر احتجاجات 

فرنسا ، موقع سكاي نيوز ، عىل الرابط االلكرتوني :
https://www.skynewsarabia.com/world/1203190

االحتجاجات الشعبية في فرنسا: قراءة في العوامل 
الداخلية والخارجية وتداعياتها على أمن فرنسا وأوروبا
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إيغور برانكراتنكو * 
»قبل عام، لم يكن أحد ليصدق... أن 
أوروبا ستنضم إىل إيران يف مواجهة 

أمريكا... وروسيا والصني والهند 
واالتحاد األوروبي وبعض الدول 
األفريقية واألمريكية الالتينية هم 
أصدقاؤنا... سيف أمريكا من ورق 

حني تلوح به ضد طهران«، قال 
حسن روحاني، الرئيس اإليراني، 

أمام مجلس الشورى اإليراني. ولكن 
حماسته الخطابية هذه رمت إىل 
التأثري يف النواب ورصفهم النظر 
يف طرحهم أسئلة محرجة. ولكن 

جواب النواب اإليرانيني وقع عليه 
وقع الصدمة، وسئل: »ماذا عن 

االستدارة أو النظر إىل الرشق يا شيخ 
الديبلوماسية النبيل، وماذا عن 

بكني؟ هل هي كذلك صديقتنا؟«. 
فعشية قمة شنغهاي، أماط حسن 

روحاني اللثام عن سياسة »النظر أو 
التوجه إىل الرشق«، وقدمها عىل أنها 

»تطور بارز« يف اسرتاتيجية طهران 
يف املواجهة مع الواليات املتحدة. 

ولكن ما رأي بكني بـ »التطور« هذا أو 
املنعطف؟

وال يخفى أحد أن نجاح العقوبات 
األمريكية هو رهن بكني، فهي الفيصل. 
والصني هي أضخم مستوردي النفط 

اإليراني، وهي القّيمة عىل وديعة 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف 

مصارفها. واألسبوع املايض، قبل يوم 
من أداء روحاني املنفرد أمام املجلس 

الترشيعي اإليراني، أعلنت أضخم 
رشكتني صينيتني، »شاينا ناشنل 

بيرتوليوم« و »سينوبيك«، وهما عىل 
رأس االقتصاد الصيني، وقطاعاته 

النفطية واملرصفية الخ، تجميد 
استرياد النفط من إيران والعمليات 

التجارية كلها يف البلد هذا، بدءاً من 
ترشين الثاني )نوفمرب( الجاري 

وإىل أجل غري مسمى. وإىل التجميد 
النفطي هذا، تتوجه األنظار إىل قمة 

تجمع دونالد ترامب والرفيق 
يش جينبينغ عىل هامش قمة 

مجموعة الدول العرشين يف 
ترشين الثاني. وعىل خالف 

ما درجت عليه، يكرث كالم 
املصادر الصينية، رشط عدم 

اإلفصاح عن هويتها، 
عىل محور القمة 
»الحاسمة« هذه 

وعىل من يقف 
وراء التجميد 

هذا، وكأن ثمة 
من يخفاه 
أن اللجنة 
املركزية يف 

الحزب الشيوعي هي من تمسك 
بمقاليد الرشكات العامة الصينية. 
»وأخطار استرياد النفط من إيران 
تفوق املنفعة املرجوة منه«، يقول 

ممثلو الرشكتني اآلنفتي الذكر. ويبدو 
أن بكني تنكر عىل طهران مكانة 

»الرشيك االستثنائي« وال ترغب يف 
مواجهة واشنطن دفاعاً عن الرشاكة 

هذه. وصارت إيران بيدقاً أو ورقة 
يف لعبة »غو« الصينية الكربى مع 
الرئيس األمريكي، ويف وسع الزعيم 

يش التضحية بها أو استخدامها 
حني تدعو الحاجة.

وحني إلقاء نظرة عىل جدول 
املستوردات الصينية من إيران يف 
حزيران )يونيو( 2018، يقع عىل 

الناظر وقع املفاجأة ارتفاع معدالت 
االسترياد الصيني النفطي من 

إيران حني تحتدم الحرب التجارية 
الدائرة بني واشنطن وبكني، وميلها 
إىل االنخفاض حني انحسار حدة 

الحرب هذه. واليوم ترفع الصني النربة 
وتقدم عىل خطوات »تصعيد« وتلّوح 

بالتقرب أكرث من إيران لثني أمريكا 
عن النفخ يف الحرب التجارية.

وأبرز ما يرتتب عىل انهيار 
اسرتاتيجية روحاني املوسومة بـ 

»النظر إىل الرشق« أو »التوجه 
إىل الرشق«، هو إخفاق سياسة 

االعتداد بالصني واالعتماد عليها. 
فهو لم يفلح يف حمل بكني عىل التزام 
مساندة بالده يف أصعب الظروف. ولم 
يقدم روحاني ومحيطه عىل خطوات 

يعتد بها الستمالة الصني، وحسبوا 
حسباناً متعجرفاً بأنهم حليف ال 
غنى للصني عنه. وتبني أن »النظر 

إىل الرشق« سياسة قصرية النظر 
تشوبها شوائب كثرية، عىل رغم 

إشادة روحاني وإدارته بمحاسن 
هذه »النظرة« أو »االستدارة«.

*استاذ علوم سياسية، ومدير عام 
مركز التقديرات االسرتاتيجية، 
عن »نيزافيسيمايا غازيتا« 

الروسية، 29/10/2018،

خيبة "استدارة" 
طهران نحو بكين أرنو ليبارمونتييه * 

عشية االنتخابات النصفية األمريكية، يف 6 ترشين 
الثاني )نوفمرب(، وهي انتخابات تخرسها عادة اإلدارة 

التي تتوىل الحكم، يتكاتف الجمهوريون املحافظون، 
البيض والربوتستانتيون واملسنّون. وهم يكنّون الكراهية 
لليرباليني من النخب الديموقراطية، أو حتى اليسارية، 

أهل الساحلني الرشقي والغربي ومدنهما، الذين مثلتهم 
هيالري كلينتون التي رجحت االستطالعات فوزها 

يف 2016، ومثلهم باراك أوباما قبلها. ويقيم الناخبون 
الجمهوريون يف الواليات التي تقع بني الساحل الرشقي 

وبني كاليفورنيا. وطوال عام التقت »لو موند« عمال 
مناجم مونتانا، والصناعات املنجمية يف كانتاكي ومزارعي 

نرباسكا وإييووا، ومستخرجي النفط يف أوكالهوما، 
وأنصار تفوق العرق األبيض يف فريجينيا. وينتسب 

هؤالء إىل واليات غري تلك التي تقع بني الساحل الرشقي 
وبني كاليفورنيا. وسألتهم رأيهم يف الحرب التجارية 

التي يشنها دونالد ترامب، ويف وعوده بتجديد التصنيع 
األمريكي.

ويف أثناء التنقل يف أرجاء هذه البالد شبه الصحراوية، 
واالستماع طويالً إىل محطات اإلذاعة املحافظة، الحظ 

املستمع استماتة إذاعات وييومينغ يف مهاجمة هيالري 
كلينتون، والدفاع عن استقبال األطفال املصابني بمتالزمة 

داون trisomiques يف والية كانتاكي، إحدى واليات 
»حزام التوراة«. وتسكت اإلذاعات عن سياسة الرئيس 

االقتصادية، وعن أحوال املواطنني املالية، وذلك يف خضم 
اإلصالح الرضيبي. وتؤيد ديانا موتز، أستاذ العلوم 

السياسية يف جامعة بنسيلفانيا ومؤلفة دراسة نرشت يف 
نيسان )أبريل( عنوانها »تهديد املكانة وليس الصعوبات 

االقتصادية هو تعليل االقرتاع الرئايس يف 2016«. وعىل 
خالف التأويل الذي ساد يف آخر املطاف، لم يفز دونالد 

ترامب يف انتخابات الرئاسة ألنه استمال مساكني البيض 
يف واليات »حزام الصدأ« التي خرست منشآتها الصناعية، 

وهي بينسيلفانيا وويسكونسني وميتشيغن.
»لم يقرتع املتساقطون عىل طريق االنتعاش االقتصادي 

لرتامب«، تقول السيدة موتز. فالعامل املرجح كان الهوية. 
وغذى هذا العامل خوف الرجل األبيض من خسارة 

مكانته وغلبته، وتردي رتبته العددية إىل أقلية سكانية. 
ونظري »إنه االقتصاد أيها الغبي!«، الشعار الذي كان 

السبب يف فوز بيل كلينتون يف 1992، شعار »إنها الهوية، 
أيها الغبي!« هو السبب يف انتخاب دونالد ترامب يف 2016. 

فـ »التهديد الثقايف« الذي شعر به البيض هو ما دعاهم 
إىل االقرتاع لرتامب، عىل قول ديانا موتز. وانتخاب أوباما 
إىل واليتني خلف أثراً فاق أثر الهجرة وصدمتها. »رئيس 

أفريقي- أمريكي حائز تأهيل جامعي، ودرس الحقوق 
يف هارفرد، تهديد ملكانة البيض، بينما املهاجرون الذين 
يبلغون الواليات املتحدة وعىل ظهر واحدهم قميصته 

ليسوا تهديداً«.
واستمال شعار »أمريكا أوالً« و »استئناف أمريكا عظيمة« 
يف وقت أول البيض. وهم ترجموا الالزمتني الرتامبيتني إىل 

»أمريكا )البيضاء( أوالً«، و »أعيدوا إلينا أمريكا البيضاء«. 
ويف أثناء مقابالتنا لم يتجرأ أحد عىل الطعن يف باراك 

أوباما، يف مكانته وثقافته ومهابته. ويقول مزارع من 
نرباسكا جيم كارلسون: »إنه ذرب )فصيح( اللسان لكنه 
لم ينجز شيئاً«، غري أن واليتيه قلبتا األوضاع رأساً عىل 
عقب. ويجهر أندرو سوالري )71 عاماً(- وهو جمهوري 

عىل يقني من جمهوريته ومتقاعد من صناعة الطاقة 
يف بيلينغز، والية مونتانا- خشيته من خسارة املكانة: 

»نعتت هيالري كلينتون ناخبي ترامب بـ )املعرتين(، 
وأمثال كلينتون ال يزالون ينعتوننا بهذا النعت املؤلم. فهم 

منقطعون من عامة الناس«. واإلحساس باملهانة والقلق 
املصريي ظهر أثرهما يف عدد من املواجهات. فأندرو 

سوالري يؤيد تعيني القايض املحافظ بريت كافانو يف 
املحكمة العليا، وهو اتهم باعتداء جنيس قبل 36 عاماً، ما 

أثار فيضاً من الكراهية بني نساء اليسار وبني املحافظني 
البيض. »أهل اليسار املتطرف مفرطون يف تطرفهم! إنهم 

عىل يقني من خسارة النساء الحق يف اإلجهاض، إال أن 
االمور لن تبلغ هذا الحد، يقول السيد سوالري.

ويقايض إدورد بلوم، الناشط املحافظ من ميتشيغن، 
جامعة هارفرد التي يتهمها بانتهاج سياسة تمييز يف 

حق األسيويني وميلها إىل السود واإلسبانيني، لكنه يريد 
فعالً الدفاع عن البيض. أما نظام التأمني الصحي الذي 

أنشأه أوباما )املعروف بـ »أوباما كري«(، فكان عرضًة 
يف بعض األحيان لرفض موصوف. »كنت مؤيداً للفكرة، 

إال أنها أدت إىل كارثة، وانهارت تغطيتي وبلغت األكالف 
أرقاماً ال تحتمل«، يشكو مزارع غري متحزب من نرباسكا، 
يدعى راندي أورماشري. وإصالح أوباما حمل عىل إجراء 

يخدم مصلحة الفقراء من األقليات عىل الخصوص، بينما 
يقول البيض من ذوي الدخل املحدود إنهم يسددون ثمن 

الخدمات الصحية فوق ما يسدده أمثالهم لقاء تغطية 
أقل. وهذه املخاوف دعت إىل تأييد املرشح ترامب.

وتوجز ديانا موتز الحال بالقول: »الذين حسبوا أن 
املراتب انقلبت رأساً عىل عقب- ورجحت كفة السود 

عىل كفة البيض، وكفة املسلمني عىل املسيحيني والنساء 
عىل الرجال- مالوا إىل ترجيح االقرتاع لرتامب«. وتظهر 

دراسة السيدة موتز التغيري الذي أصاب ترتيب القيم 
واملعايري: فاإلقبال عىل »الهرمية« املرتبية يتقدم عىل 

طلب »املساواة«، وهذا قرينة عىل رغبة الجماعة يف 
التماسك والتعصب بإزاء تهديد من خارج. وخرج إىل 

العلن موقف مضمر يعادي النساء واألقليات واملسلمني. 
ويقتيض فهم األمر االنتباه إىل اليمني املتطرف. فانبعاثه 

يشهد عىل قلق عميق يمثل عليه جايسن كيْسلر )35 
عاماً(، الناشط املتعصب لتفوق الرجل األبيض الذي 

دعا، يف آب )أغسطس( 2017، إىل تظاهرات يف شارلوتفيل 
)والية فرجينيا(، احتجاجاً عىل تقويض نصب للجرنال 

الجنوبي يف الحرب األهلية روبرت يل، وآلت إىل مقتل 
متظاهرة مضادة دهسها نازي جديد. وجايسن كيْسلر 

هو من هؤالء البيض املتساقطني والزائغني: تركته زوجته 
فرجع إىل اإلقامة يف منزل أهله مع كلبه، وال يطيق ارتقاء 

الجماعات األخرى إىل مكانة يرى أنها حكر عىل جماعته.
وباكورة انخراطه يف التصدي لألقليات كانت مشادة مع 

أفريقي- أمريكي انتخب إىل مجلس شارلوتفيل البلدي، و 
»غرد« تغريدة كراهية للبيض وإزدراء للنساء. »البيض 

هم الجماعة الوحيدة التي يحق إجراء تمييز يف حقها«، 
قال جايسن يف آب 2017. وهو يزعم أنه اقرتع ألوباما يف 

2008، ويعلق عىل األمر قائالً: »املشكلة هي ما حصل 
يف واليته الثانية حني استوىل متطرفون عىل السلطة، 

ناشطون مثليون من النساء والرجال، لم يقنعوا بفرض 
زواج املثليني فجهروا عىل املأل طريقة عيشهم، وقالوا: 

استولينا عىل السلطة وسنثأر من الذين سبقونا«. 
وحِسب الرجل أن دور ثأره حان مع دخول ستيف بانون، 

منظم حملة ترامب، البيت األبيض.
ومن »البيض الذين احمرت رقابهم من لفح الشمس« 

)»ريدنكس«(، الجمهوريني الريفيني، الذين التقيناهم، 
قلة تطرقت إىل موضوع املهاجرين باستثناء تشارلز كينغ. 

فهذا الديموقراطي السابق هو عمدة هاوسفيل، البلدة 
الصغرية يف والية كنتاكي، التي ترى تباشري مستقبل زاهر 

تلوح لها مع فرض واشنطن تعرفة جمركية عىل الصلب 
املستورد، وحماية مصنعها املحيل. ويأسف كينغ عىل 

إحجام دونالد ترامب عن تشييد جدار عىل الحدود مع 
املكسيك: »السياسيون جبناء، ويخشون الدفاع علناً 

عن آرائهم خشيتهم وصفهم بعرقيني وبجنسيني«. وينكر 
عمدة هاوسفيل عىل املهاجرين خلسة وتهريباً تمتعهم 

بحقوق تفوق حقوق األمريكيني، واجتياحهم النظام 
املدريس: »هؤالء الذين يأتون من املكسيك إىل الواليات 

املتحدة ال يأتون لألسباب التي دعت أجدادي إىل املجيء: 
هؤالء هاجروا يف سبيل الحرية وآمنوا بالعمل والتقدم. أما 

القادمون من أمريكا اإلسبانية فال يؤمنون بالقانون«.
والتهديد الخارجي املبهم الذي تشعر به هذه الجماعة 

من البيض، عىل رغم ندرة فرص التقائهم يف والياتهم 
بمهاجرين، الباعث الفعيل عليه هو العوملة والصني. 

ويتقدم الخوف الثقايف العام اإلخفاق الشخيص. »الناس 
يحتسبون االقتصاد، إال أن االقتصاد ضعيف الصلة 

بوضعهم الشخيص«، تقول السيدة موتز. وتظهر عينة 
من الناخبني يف دورتي 2012 و2016 الرئاسيتني، خرسوا 

عملهم يف هذا الوقت، أن هؤالء لم يقدموا ترامب عىل 
غريه من املرشحني. وتصدق املالحظة عينها عىل الذين 

ألحقت بهم قواعد التجارة الدولية رضراً، أو يحسبون 
أن هذه القواعد عادت عليهم بالخسارة. أي أن انتفاضة 

ضحايا العوملة وتنقيل الصناعات، الرتامبية واملفرتضة، 
غري محققة وال ملموسة. فالعوملة والتنقيل برزت آثارهما 

يف أعوام عقد األلفني، والعمالة الصناعية استؤنفت مع 
2010، وتجدد النمو والتوظيف يف 2016، آن االنتخابات. 

»ذاكرة الناس قصرية«، تالحظ الكاتبة الجامعية. وبحثها 
يكذب املقالة يف الخوف من املستقبل االقتصادي التي 

يتوسل بها مراقبون إىل تعليل انتخاب ترامب.
ويثبت مزارعو آيوا ونرباسكا- وهم يؤيدون املواجهة 
االقتصادية مع الصني عىل رغم استدراجها هذه إىل 
إجراءات رادعة تحرمهم موائد واسواق ترصيف- أن 

املصري الشخيص والفردي ليس شاغلهم األول. وهذه 
الواليات ال تزال عىل ميلها إىل ترامب. »يف الحكم رجل 

ثقيل اليد قليالً، وهذا قد يؤلم، إال أن الصينيني يفتقرون 
إىل ذخرية«، يأمل راندي أورماشري، مزارع نرباسكا غري 

الحزبي. »الناس يميلون هنا إىل التبادل الحر، والتبادل 
)مع الصني( لم يكن حراً. وثمة أمور ينبغي تقويمها، 
وعىل أحدهم االضطالع بذلك«. ويف والية آيوا الحارة، 

توقع املزارع الجمهوري راي غايسري حرباً تجارية مديدة، 
ويخىش عىل موسم 2019 من ارتجال قرارات ترامب. 

ويأمل يف عقد اتفاق إيجابي، شأن أندرو سوالري، من 
والية مونتانا، الذي يوجز رأيه يف الوضع: »يقول ترامب 

أن التجارة لم تكن منصفة وهو يريد املساواة، وهذا ما ال 
ُيالحظ يف اإلعالم«.

ومعنى هذا أن ناخبي ترامب ال يحسبون أنفسهم 
حمائيني وال أحاديني، وجّل همهم تصحيح قواعد يرونها 

»غري منصفة«. ويقلقهم أشد القلق حصارهم، وإجماع 
العالم عليهم- الصني واملكسيك وكندا وأملانيا-، وكان 

القلق عىل هذا النحو من سمات الروس، وهو عالمة فارقة 
وجسيمة عىل خسارة الواليات املتحدة ثقتها يف نفسها.

* مراسل الصحيفة يف الواليات املتحدة، عن »لو موند« 
الفرنسية، 29/10/2018-28، إعداد منال نحاس

جمهور ترامب في االنتخابات النصفية:

"إنها الهوية يا غبي!"
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Michael Deibert

The mass of humanity living in a makeshift en-
campment at the US border with Mexico is driven 
by historical forces of which many Americans are 
only dimly aware.
Demonized by Donald Trump as an “invasion” of 
miscreants who should be housed in concentration 
camp-like tent cities, the migrants, many of whom 
are in fact planning on applying for asylum, persist 
under the weight of a US history in their home 
countries as heavy as any burden they carry with 
them.
Though several caravans have made the trek to 
the United States over the last year, the one that 
attracted Trump’s attention left San Pedro Sula, the 
second largest city in Honduras, on 12 October. It 
was largely made up of citizens of that country, as 
well as some from El Salvador and Guatemala.
Traversing a route infamous for its danger – the 
Mexican leg of the journey crosses states long in 
thrall to the country’s powerful drug cartels – their 
safety in numbers logic is self-evident. What is 
forcing thousands of people into such a precarious 
flight?
In Honduras, where the caravan originated, the 
past decade has seen the terrorizing effects of 
street violence by criminal gangs exacerbated by 
an increased presence of Mexican cartels, police 
abuses and the murder of human rights and envi-
ronmental activists, most notoriously that of Berta 
Cáceres in 2016.
Much of this current instability can be traced back 
to the June 2009 ouster of its then president, the 
erratic leftist Manuel Zelaya. Though the then US 
president Barack Obama declared the ouster “not 
legal”, his administration subsequently worked 
with regional powers such as Mexico to assure 
Zelaya did not return to office.
After Zelaya’s overthrow, Honduras was run by a 
series of rightwing leaders. When the most recent 
of them, Juan Orlando Hernández, looked likely to 
lose his re-election last year to the former journal-
ist Salvador Nasralla, his government responded 
with a repression that Amnesty International char-
acterized as having “violated international norms 
and the right to personal integrity, liberty and fair 
trial guarantees”.

At least 31 people, the vast majority civilians, died 
in the violence, but Orlando Hernández continued 
in office, with Trump’s state department congratu-
lating him on his victory while stressing “the need 
for a robust national dialogue”.
Honduras is hardly the only country whose society 
has been undermined by US political decisions 
both recent and historic.
In neighboring Guatemala, the US provided exten-
sive aid to the Guatemalan military during 
the country’s 1960 to 1996 civil war, 
which killed an estimated 200,000 
people. The war itself was to a 
large extent an outgrowth of a 
US-backed coup that ousted 
the country’s democratically 
elected president Jacobo 
Árbenz, in 1954.
More recently, the Trump 
administration has lent 
its support to attempts to 
neutralize the Comisión Inter-
nacional contra la Impunidad 
en Guatemala (Cicig), a United 
Nations-backed body tasked with 
investigating organized crime and its links to 
political actors.
One of those actors is Guatemala’s current pres-
ident, former comedian Jimmy Morales, who is 
under investigation for allegedly accepting illicit 
campaign contributions, and came to power with 
the support of some of the most reactionary ele-

ments of the country’s military.
Under the rule of Morales, the Guatemalan gov-
ernment was one of only a handful that followed 
Trump’s decision to move the US embassy in Israel 
from Tel Aviv to Jerusalem this past May. With his 
undercutting of Cicig, many view Trump as return-
ing the favour.
But perhaps no country’s history attests to the US 
role in helping to create the conditions for this 

latter-day exodus than El Salvador.
After an October 1979 coup resulted 

in a military-civilian junta, the US 
government, first under Jimmy 

Carter and then under Ronald 
Reagan, supported the junta 
even as its civilian members 
resigned and it grew more 
violent.
As political polarization 

accelerated, a bubbling 
multi-front guerrilla insurgen-

cy united under the umbrella 
of the Farabundo Martí National 

Liberation Front (FMLN). In turn, 
the FMLN was met with increasing 

death-squad activity by the right. Much of this 
violence was orchestrated by US-trained Major 
Roberto D’Aubuisson, a former intelligence official.
The United States worked furiously to prevent a 
D’Aubuisson victory in 1984 elections that saw 
center-right José Napoleón Duarte come to power. 
Despite its role in preventing D’Aubuisson’s elec-

tion, the US government for years poured money 
into Salvadoran military bodies such as the Atlacatl 
Battalion, whose chief military maneuver appears 
to have been the massacre, a tendency which it 
carried out in mass killings in hamlets such as El 
Mozote and El Calabozo and even in the capital, 
where it murdered six Jesuit priests and two lay 
workers in 1989.
Both during his campaign and his president, Trump 
has frequently inveighed against criminal organi-
zations with links to El Salvador and their malign 
influence on the United States. Here, too, the 
history is more complicated – and more shaped by 
the US – than many acknowledge.
During El Salvador’s civil war, which lasted until 
1992 and killed an estimated 75,000 Salvadorans, 
hundreds of thousands fled to the United States, 
especially to southern California. There, young 
Salvadoran boys found themselves endangered by 
local gangs and coalesced into their own groups, 
including Mara Salvatrucha, or MS-13.

When some of these young gang members, not US 
citizens though culturally American, were deported 
back to El Salvador, they took California’s gang 
culture with them. The gangs have since prolifer-
ated throughout Central America. Though MS-13 
remains the bete noire of Trump and his acolytes, 
the American origins of the gang go almost unre-
ported.
All this being the case, it is rather irresponsible for 
the United States to take such an active role in cre-
ating the conditions that make people want to flee 
the countries that make up the Central American 
isthmus and then profess shock when they do so.
The caravans themselves push on, as the assassi-
nated Salvadoran poet Roque Dalton once wrote, 
“far from where hope is already left behind”.

*Michael Deibert is an author, journalist and 
visiting scholar at Franklin & Marshall College. The 
author of books on Haiti, Mexico and the Demo-
cratic Republic of Congo, he is currently at work on 
a history of the United States in Puerto Rico. His 
website can be found at http://www.michaeldeib-
ert.com and he can be followed on Twitter at @
michaelcdeibert.

Theguardian:What is forcing thousands of 
migrants to flee their home countries?

The 
United States 

is more to blame 
for its immigration 

problem than it 
would like to take 

credit for
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    POLITICS سياسة

واشنطن - جيف ميسون وستيف هوالند - بثقته املعهودة، تحدث 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، يف حوار مع وكالة رويرتز، حول 

قضية رشوة نساء أقام معهن عالقات )قبل توليه الرئاسة( لرشاء 
صمتهن، قائال إن الفوىض ستعّم البالد إذا ما تم التصويت بحجب 

الثقة عنه، مؤكدا أنه “من الصعب مساءلة شخص لم يفعل أي 
يشء خطأ وأوجد أعظم اقتصاد يف تاريخ الواليات املتحدة”، التي 

تخوض حربا ضد الصني وتشهد تحوالت يف عالقتها بروسيا 
وبحلف شمال األطليس وحلفائها األوروبيني، كما يف سياستها يف 
منطقة الرشق األوسط، وهي كلها نقاط كانت محور الحوار الذي 

أجراه ترامب مع وكالة رويرتز.

حجب الثقة
يف نوفمرب 2016، نجح دونالد ترامب، مرشح من الحزب الجمهوري، 

يف أن يصنع الحدث األمريكي والعاملي بفوزه يف االنتخابات 
الرئاسية األمريكية، ليكون الرئيس الخامس واألربعني للواليات 

املتحدة ويخلف سلفه الديمقراطي باراك أوباما، ويدخل البالد 
والعالم يف مرحلة جديدة تؤسس وفق املتابعني لنظام عاملي 

مختلف عن الذي ساد العالم منذ نهاية الحرب العاملية الثانية.
 ومنذ أن كان مرشحا، عمل ترامب عىل إثارة الجدل والغضب، 

وتواصل األمر مع وصوله إىل البيت األبيض. وقد سعى خصومه 
ومعارضيه إىل مواجهته بالطرق التقليدية إال أنهم فشلوا يف مقارعة 

الرئيس “املغرّد” )نسبة إىل تغريداته يف تويرت(.
ووصل التصعيد إىل حد الحديث عن مواجهة ترامب ملساءلة 

محتملة يف الكونغرس، حني يسيطر الديمقراطيون العام املقبل، 
بعدما قدم مدعون أمريكيون وثائق تشري ألول مرة إىل أن مايكل 

كوهني املحامي السابق لرتامب كان يترصف بتوجيهات منه حني 
دفع أمواال لرشاء صمت امرأتني )ممثلتي األفالم اإلباحية ستورمي 

دانيالز وكارين مكدوجال( زعمتا أنهما أقامتا عالقات مع ترامب، 
وهي وقائع تنطوي عىل مخالفة لقوانني الحمالت االنتخابية.

واألسبوع املايض، قال مدعون اتحاديون يف نيويورك إن ترامب 
طلب من كوهني أن يدفع املاليني من الدوالرات المرأتني حتى 

ال تتحدثان عن عالقتهما املزعومة مع ترامب قبل االنتخابات 
الرئاسية يف 2016. واعتربوا أن هذه املدفوعات تنتهك القوانني التي 

تنّص عىل أنه يتعني اإلفصاح عن املساهمات املالية يف الحمالت 
االنتخابية، التي تعرف بأنها أشياء ذات قيمة تمنح لحملة 

ما للتأثري عىل االنتخابات، ويجب أال تتجاوز 2700 دوالر لكل 
شخص.

رّد ترامب عىل ذلك بتأكيده قي حواره مع رويرتز بإنه “ليس 
قلقا” من مساءلته وأن األموال التي دفعها محاميه الشخيص 

السابق مايكل كوهني قبل انتخابات 2016 ال تنتهك قوانني تمويل 
الحمالت االنتخابية، مشريا، يف حواره النادر مع وسيلة إعالم تعترب 

“تقليدية” بمعايري ترامب، أن الناس سيثورون ضد مساءلته أو 
حجب الثقة عنه.

وأضاف، يف املقابلة التي أجريت يف مكتبه بالبيت األبيض، “من 
الصعب مساءلة شخص لم يفعل أي يشء خطأ وأوجد أعظم 

اقتصاد يف تاريخ بلدنا”.
وشن كوهني هجوما الذعا عىل الرئيس األمريكي، قبيل إصدار 

محكمة فدرالية عليه حكما بالسجن ملدة ثالث سنوات األربعاء 
بعد إدانته بجرائم عدة. وقال كوهني، أثناء طلبه تخفيف الحكم 

عليه من القايض األمريكي وليام بويل الثالث، “لقد كان عميل 
التغطية عىل أفعاله القذرة”. وأضاف كوهني أنه يتحمل مسؤولية 

جرائمه “ومن بينها تلك التي يمكن أن تورط رئيس الواليات 
املتحدة”.

ويف وقت سابق هذا العام أقر ترامب بأنه سدد لكوهني 130 ألف 
دوالر كان قد دفعها لستورمي دانيالز )اسمها الحقيقي ستيفاني 

كليفورد(. وكان أنكر يف البداية معرفته بأي يشء عن هذه املبالغ.
ويقول الديمقراطيون إن انتهاك هذا القانون سيكون جريمة 

تستوجب املساءلة لكن زعماء كبارا للحزب يف الكونغرس يشككون 
يف أنها جريمة خطرية بما يكفي لتربير بدء إجراءات مساءلة 

الرئيس.
وتتطلب املساءلة موافقة أغلبية بسيطة يف مجلس النواب الذي 
سيسيطر عليه الديمقراطيون اعتبارا من يناير 2019. لكن عزل 
الرئيس يتطلب موافقة أغلبية الثلثني يف مجلس الشيوخ حيث 

يتمتع الجمهوريون بأغلبية.
وأجاب ترامب عندما ُسئل عما إذا كان قد ناقش قوانني تمويل 

الحمالت مع كوهني بأن “مايكل كوهني محام. أفرتض أنه يعرف ما 
يفعله. أوال، لم تكن مساهمة يف الحملة… لم يكن هناك انتهاك يف 

ما فعلناه”.

سفاسف أمور
ال تتوقف األزمة بني ترامب وكوهني عند قضية دانيالز ومكدوجال، 

بل تطال أيضا أزمته األكرث حساسية وهي املتعلقة بالتدخل 
الرويس يف االنتخابات األمريكية، ودور موسكو الروس يف الحملة 

االنتخابية لرتامب. ووصف ترامب يف ترصيحات صحافية سابقة 
محاميه السابق بأنه “ضعيف للغاية“، وذلك يف رده عىل األنباء 
التي تقول إن كوهني أقّر بأنه مذنب يف اإلدالء بترصيحات كاذبة 

للكونغرس حول التحقيق الخاص بروسيا.
وأضاف ترامب “لقد أُدين بسجن طويل األجل إىل حد ما بأمور ال 

عالقة لها بمؤسسة ترامب”، مستشهداً بقضايا كوهني القانونية مع 

الرهون العقارية ومصلحة الرضائب. وتكهن ترامب بأن “ما يحاول 
القيام به هو الحصول عىل جملة مخففة” من األحكام.

وعند سؤاله عن تأكيدات املدعني بأن عددا ممن عملوا معه التقوا 
أو أبرموا صفقات تجارية مع روس قبل وخالل الحملة االنتخابية 

يف 2016 رد ترامب “األشياء التي تتحدث عنها من سفاسف 
األمور”. ثم سعى إىل تحويل دفة الحوار إىل هيالري كلينتون 

منافسته الديمقراطية يف انتخابات 2016.
وقال “لم أسمع هذا لكن يمكنني فقط أن أقول: هيالري كلينتون.. 

زوجها حصل عىل أموال وهي حصلت عىل أموال ودفعت أمواال، 
ملاذا ال يتحدث أحد عن ذلك؟”.

وأضاف مؤكدا أن يمكنه العمل مع الديمقراطيني يف الكونغرس، لكنه 
أشار إىل أن هذا لن يحدث إذا أصدروا مذكرات استدعاء له وواصلوا 

التحقيقات ضده. وقال “سنميض يف واحد من مسارين. إما سنبدأ 
حملة وسيسببون مضايقات رئاسية وإما سنمرر عددا هائال من 

الترشيعات من خالل العمل معا. ليس هناك مسار ثالث. لن نفعل 
األمرين”.

قضية خاشقجي
عىل صعيد السياسة الخارجية، كان من املتوقع أن تثري رويرتز 

قضية مقتل الصحايف السعودي جمال خاشقجي رغم انحسار 
االهتمام عنها، إال أن الرئيس األمريكي اقترص يف إجابته عىل 

التأكيد عىل “أنه ال يريد أن يخوض يف هذا األمر”.
واعترب أنه من الغباء التفريط يف صفقات بمليارات الدوالرات لفائدة 

الصني وروسيا. وقال “أتمنى بحق أال يقرتح الناس أال نحصل 
عىل مئات املليارات من الدوالرات التي سيحولها السعوديون إىل 
روسيا والصني عىل األخص بدال من منحنا إياها. تتحدثون عن 
مئات اآلالف من الوظائف. تتحدثون عن عقود عسكرية وغريها 
من العقود الضخمة. أتمنى أال تكون هذه توصية بعض أعضاء 

الكونغرس”.
وقال يف رده عىل سؤال حول هل أن الوقوف مع السعودية يعني 

الوقوف مع ويل العهد، “حسنا، يف هذه اللحظة هذا هو األمر 
بالتأكيد. إنه زعيم السعودية. وهي حليف جيد جدا”، مضيفا 

يف تعليقه عن التقارير التي تقول إن بعض أفراد العائلة املالكة 
يف السعودية يريدون التغيري، قائال “لم أسمع بذلك. برصاحة 

ال يمكنني التعليق عىل األمر ألني لم أسمع به عىل اإلطالق. يف 
الحقيقة سمعت أنه يمسك جيدا بزمام السلطة”.

استغل بعض املرشعني يف الكونغرس، كما بعض املسؤولني 
األمريكيني وأطراف خارجية، أزمة خاشقجي للحديث عن الحرب 

الدائرة يف اليمن، والتي يشارك فيها التحالف الدويل، بقيادة 
السعودية، لدعم الحكومة الستعادة الرشعية من االنقالبيني 

الحوثيني، املدعومني من إيران.
ويدفع البعض جاهدا إلنهاء التدخل األمريكي يف اليمن، فيما يؤكد 
ترامب قائال، إنه “منفتح جدا بالنسبة لليمن ألني برصاحة أكره ما 
يحدث يف اليمن. لكن األمر يتطلب جهدا من الطرفني. أريد أن أرى 

إيران تنسحب من اليمن أيضا.. وأعتقد أنها ستفعل”.

أزمة هواوي
تطرق الحوار إىل أحدث أزمة عىل الساحة الدولية ويف سياق الحرب 
التجارية بني واشنطن وبكني، وهي أزمة ترحيل املسؤولة التنفيذية 
برشكة هواوي منغ وان تشو، حيث قال ترامب إنه يرغب يف الحديث 
مع الصني يف القضية، مشريا إىل أن “ما حدث للرشكة لم يكن جيدا. 
هذه مشكلة كبرية واجهناها بأشكال شتى مع العديد من الرشكات 

من الصني ومن أنحاء أخرى. لذلك أريد معرفة ما تطلبه الصني”.
وقال يف رده عىل سؤال ما إن كان سيتدخل يف القضية هواوي، 

إنه سيفعل “كل ما هو يف صالح الواليات املتحدة. إذا رأيت أن هذا 
يف صالح البلد وإذا رأيت أنه سيفيد ما سيكون قطعا أكرب اتفاق 

تجاري عىل اإلطالق، وهو أمر بالغ األهمية، وإذا كان مفيدا لألمن 
القومي سأتدخل بالتأكيد إذا رأيت األمر رضوريا”.

وعن التجارة مع الصني، قال “إنهم يشرتون كميات هائلة من فول 
الصويا. لقد عادوا إىل السوق… علمت أنهم يشرتون كميات هائلة 

من فول الصويا. لقد بدأوا للتو”، مضيفا “ربما نجري اجتماعا 
آخر وربما نعقد اجتماعا لكبار املسؤولني من الجانبني. وإذا 

تطلب األمر سأعقد اجتماعا آخر مع الرئيس يش جني بينغ الذي 
تربطني به عالقة جيدة للغاية”.

وعما إذا كان سيفرض رسوما جمركية عىل السيارات من اليابان 
واالتحاد األوروبي أكد ترامب أن األمر يعتمد عىل األداء يف 

املفاوضات التجارية. إذا لم يكن األداء جيدا فهذا هو أحد الخيارات 
املتاحة لنا”، مشريا إىل أن واشنطن تجري “محادثات جيدة للغاية 

مع االتحاد األوروبي ومع اليابان”.

تراجع القوة األميركية
ارتبطت سياسة الرئيس األمريكي بشعار “أمريكا أوال”، الذي اعتربه 

البعض يؤذن بأفول نجم نظام القطب الواحد، الذي تسيدت 
خالله الواليات املتحدة العالم عىل مدى عقود. لكن، ترامب يرى 
عكس ذلك، معتربا أن السيادة والقوة األمريكتني بحاجة إىل نظام 

ليربايل جديد لتبقيا رائدتني.
وقال يف رده عىل سؤال عما إذا كانت الواليات املتحدة تتجه صوب 

ركود، “أعتقد أننا يف وضع جيد للغاية. رشكاتنا يف وضع جيد 
للغاية. إذا ترصف مجلس االحتياطي االتحادي بشكل منطقي 

وعقالني أعتقد أننا سننطلق مثل مكوك فضائي”، مضيفا “يجب 
أن تدركوا أننا نخوض بعض النزاعات التجارية ونحرز نرصا”.

وختم الحوار املطّول مع رويرتز متحدثا عن حملة إعادة انتخابه، 
يف خضم كل ما أثري حوله، قائال “أعتقد أنني سأحقق نتيجة طيبة 

يف إعادة انتخابي. أنظر إىل نتائج استطالعات الرأي. وصلت إىل 
حد 50 باملئة يف معهد استطالعات الرأي راسموسن، وهذا أعىل 

بكثري مما حصل عليه باراك أوباما”.

أكد أن الوقوف مع السعودية يعني الوقوف مع ولي العهد

دونالد ترامب: األميركيون سيثورون ضد حجب الثقة عني
أثبت الرئيس األمريكي دونالد ترامب أنه رئيس مختلف عن كل من سبقه للبيت األبيض، كما زعماء دول أخرى، حني اختار اإلعالم، الذي لطاملا هاجمه ودخل 

معه ف رصاعات، ليواجه من خالله منتقديه ومعارضيه، الذين أشهروا ضده السالح التقليدي إلسقاط “األقوياء” وهو الفضائح الجنسية. تحدث ترامب ف 
حوار مع وكالة رويرتز حول القضية املرفوعة ضّده بشأن عالقته مع ممثلة أفالم إباحية سابقة دفع لها أمواال مقابل صمتها، مؤكدا أنه ال يخىش املساءلة وأن 
األمر ليس بتلك األهمية التي تجعل األمريكيني يثورون ضده، كما تطرق الحوار ملختلف القضايا املطروحة عىل الساحتني األمريكية والدولية، مثل حرب اليمن 

ومقتل الصحاف السعودي خاشقجي والحرب التجارية مع الصني والتوجهات العاملية الجديدة.
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    POLITICS سياسة

يعترب الوضع اإلنســاني ف اليمن االســوا من بني بلدان الرشق 
األوســط وشــمال أفريقيا. وفق تقدير املنظمات الدولية

Where The Country Is Going Through A Catastrophic 
Humanition…The Worst In The Region And Recent History.

PLEASE HELP 
THE PEOPLE OF YEMEN 
أغيثوا أهلكم في اليمن 
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Head office: 7340 HWY 78, Suite # 270 
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WASHINGTON (Reuters) - Here are highlights from 
the Reuters interview with U.S. President Donald 
Trump on Tuesday December 11, 2018.
ON THE POSSIBLE EXTRADITION OF HUA-
WEI EXECUTIVE
“Well I think I’d want to speak to China. We’ve 
spoken to the Justice Department. You know – it 
wasn’t good what happened with the company, you 
understand that, in terms of what they did. And this 
has been a big problem that we’ve had in so many 
different ways with so many companies from China 
and from other places. So I want to see what China 
requests. So far they have not made that request.”
ON WHETHER HE WOULD INTERVENE IN 
THE HUAWEI CASE
“Whatever’s good for this country, I would do. If I 
think it’s good for the country, if I think it’s good for 
what will be certainly the largest trade deal ever 
made – which is a very important thing – what’s 
good for national security – I would certainly inter-
vene if I thought it was necessary.”
ON CHINA TRADE
“They’re buying tremendous amounts of soybeans. 
They’re back in the market ... I just heard today that 
they’re buying tremendous amounts of soybeans. 
They are starting, just starting now.”
“We’ll probably have another meeting. And maybe 
a meeting of the top people on both sides. If it’s 
necessary, I’ll have another meeting with President 
Xi, who I like a lot and get along with very well.”
ON WHETHER HE WILL PUT TARIFFS ON 
CARS FROM JAPAN AND THE EU
“It depends on how we do with the trade negotia-
tions. If we don’t do well, that’s one of the options 
that we have.”
“We’re having very good talks with the EU and 
we’re having very good talks with Japan. You know 
those talks have already started. But that certainly 
is an option.”
ON WHETHER THE SAUDI CROWN PRINCE 
WAS COMPLICIT IN THE DEATH OF JAMAL 
KHASHOGGI
“Well, I don’t want to get into that. I can say 
that he says no, and other people say no, 
and some people say yes.”
“The fact is, you know, he vehemently 
denies it, as 
you know. The 
crown prince 
vehemently 
denies it.”
ON FURTHER 
RESPONSE TO 
THE DEATH 
OF KHASHOG-
GI
“I really hope 
that people 
aren’t going to 
suggest that we 

should not take hundreds of billions of dollars that 
they’re going to siphon off to Russia and to China, 
primarily those two, instead of giving it to us. You’re 
talking about hundreds of thousands of jobs. You’re 
talking about huge military and other contracts. I 
hope that’s not going to be a recommendation. But 
that’s moving along. And some of the senators are 
coming over to see me.”
ON WHETHER STANDING BY SAUDI ARABIA 
MEANS STANDING BY THE CROWN PRINCE
“Well, at this moment, it certainly does. He’s the 
leader of Saudi Arabia. They’ve been a very good 
ally.”
ON REPORTS THAT SOME IN THE SAUDI 
ROYAL FAMILY WANT CHANGE
“I just haven’t heard that. Honestly, I can’t com-
ment on it because I had not heard that at all. In 
fact, if anything, I’ve heard that he’s very strongly 
in power.”
“That’s going to be up to them. They’re going to 
have to make that decision.”
ON ENDING THE U.S. INVOLVEMENT IN 
YEMEN
“Well, I’m much more open to Yemen because 
frankly, I hate to see what’s going on in Yemen. But 
it takes two to tango. I’d want to see Iran pull out of 
Yemen too. Because – and I think they will.”
ON HIS RELATIONSHIP WITH DEMOCRATS 
IN CONGRESS
“We’re going to go down one of two tracks. We’re 
either going to start the campaign and they’re 
going to do presidential harassment. Or we’re going 
to get tremendous amounts of legislation passed 
working together. There’s not a third track. We’re 
not going to do both.”
ON WHETHER HE WORRIES ABOUT IM-
PEACHMENT
“It’s hard to impeach somebody who hasn’t done 
anything wrong and who’s created the greatest 
economy in the history of our country.”
“I’m not concerned, no. I think that the people 
would revolt if that happened.”

ON HIS FORMER LAWYER, 
MICHAEL COHEN, AND 

HUSH MONEY PAY-
MENTS

“Number one: it wasn’t 
a campaign contribution. 

If it were, it’s only civil. 
And even if it’s only 

civil, there was 
no violation 
based on 

what 

we did.”
“And to add a fourth little tranche to it: Michael 
Cohen IS a lawyer. He’s supposed to know what to 
do. That’s what you rely on people for. That’s what 
you pay lawyers for.”
“Michael Cohen should have known what he was 
doing. I hope he did. My lawyers say frankly that 
everything he did was fine.”
ON WHETHER THE U.S. IS HEADED TO-
WARD A RECESSION
“In my opinion, we are doing really well. Our 
companies are doing really well. If the Fed is going 
to act reasonably and rationally, I think we’ll go - I 
think we are a rocket ship going up.”
ON THE POSSIBILITY OF THE FED RAISING 
RATES NEXT WEEK
“Well, I think that would be foolish but what can I 
say? What can I say? You know, I put a man there. 
What can I say? If they do that, I’d be disappointed 
and I think a lot of people would be disappointed.”
“You have to understand, we’re fighting some trade 
battles and we’re winning. But I need accommoda-
tion, too.”
“I think Jay (Powell) is great.”
“I think he’s trying to do what he thinks is best. I 
disagree with him - I think he’s a great guy. But, I 
think he’s trying to get it right but I think he’s being 
too aggressive, far too aggressive, actually far too 
aggressive.”
ON WHAT HE IS LOOKING FOR IN A NEW 
CHIEF OF STAFF
“Somebody that I can really get along with well. 
Somebody whose ideas are similar to my ideas. 
Somebody that will take my ideas and go with 
them. That doesn’t mean they can’t be questioned. 
I like being questioned.”
“I have at least 10, 12 - 12 people that want it 
badly.”
“Everybody wants it. Who doesn’t want to be one 
of the top few people in Washington, D.C.?”
ON HIS RE-ELECTION CAMPAIGN
“I think I’ll do well with the re-election. I’m looking 
at polls. We had 50 yesterday in Rasmussen, right? 
That’s higher than Obama had, by a lot.”
“Even Bruce Springsteen said they have nobody 
that’s going to beat Trump. And you know what, I 
listened to that - in one ear out the other - because 

frankly I don’t want to be 
sitting here someday saying, 
‘You know, I believed this.’ I 
don’t believe anything. All I 
know is I’ll work very hard. 
We’re doing a great job. The 
country’s in great shape.”

*Reporting by Roberta 
Rampton, Jeff Mason, Steve 
Holland; Editing by Sonya 
Hepinstall

Highlights: Key quotes from the Reuters 
interview with Trump

U.S. President Donald Trump sits for an exclusive interview with Reuters journalists Roberta Rampton, Jeff Mason and Steve Holland as White House Communications Director Bill Shine (R) 
looks on in the Oval Office at the White House in Washington, U.S. December 11, 2018. REUTERS/Jonathan Ernst
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     AGAINST CORRUPTION  
ضد الفساد

الحاجة إىل اإلصالح من األمور امللحة يف حياة الفرد واألمة و العجب 
ال ينقيض من أناس يتبجحون باإلصالح ونرصة الدين ثم يخالفون 

منهج الدين ويسعون لزرع الفرقة ونرش الفوىض
اإلصالح ظاهرة صحية، وداللة قوية عىل علو الهمة سواء عىل 

مستوى الفرد أو األرسة أو املجتمع، لكن يظل اإلصالح املطلوب 
هو اإلصالح الذي ينبثق من الدين ويكون رحمة وسالماً، ولطفاً 

وسعادة، إصالح ينبه الغافل، ويعلم الجاهل، ويهدي التائه، ويرشد 
الحريان، ويوحد الصف، ويجمع الكلمة، وينبذ الهوى·· قضية مهمة 

وقضية كل فرد وكل مجتمع

اإلصالح في القرآن الكريم
معنى كلمة اإلصالح وردت بمشتقاتها يف القرآن الكريم حوايل مائتي 

مرة، واإلكثار من ذكر اليشء يدل عىل العناية به·
ووردت كلمة اإلصالح يف آيات كثرية مرتبطة بكلمة الفساد ومقابله، 

كقوله تعاىل: }ّاللٍَّه ّيًعلٍّم ًپٍمفًٌسّد ٌمّن ًپٍمًصلٌٌح{، ووردت يف آيات أخرى 
مقابلة للسيئة، كقوله تعاىل: }َخلَطُوا َعَماًل صَالًِحا وَآَخَر َسِيًّئا {، 

كما وردت كلمة الفساد وهي ضد اإلصالح حوايل خمسني مرة·وربط 
القرآن الكريم بني اإليمان واإلصالح ربطا وثيقا، كقوله تعاىل: } 

فََمْن آَمَن وَأَصْلََح فاََل َخْوٌف َعلَْيِهْم واََل ُهْم َيْحزَنُوَن {، وبني التقوى 
واإلصالح كقوله تعاىل: } فََمِن اتَّقَى? وَأَصْلََح فاََل َخْوٌف َعلَْيِهْم واََل 

ُهْم َيْحزَنُوَن{، وبني التوبة واإلصالح كقوله تعاىل: }إالَّ الذيّن تّاٍبوا و 
أّصلّحوا{ وقوله تعاىل: }فّإن تّاّبا وّأّصلّّحا{، وقوله تعاىل: }ِإاَلّ الَِّذيَن 

تَاُبوا ِمْن َبْعِد َذ?لَِك وَأَصْلَُحوا فَِإَنّ اللََّه َغفُوٌر رَِحيٌم {·
ويبني القرآن الكريم أن رسالة األنبياء – عليهم السالم – هي 

اإلصالح: }إًن أٌٍريٍد إالَّ اإلًصالّح ّما \ًستّطًّعٍت{ أن الفساد وترك 
اإلصالح هو سبب كل نقمة، وأساس كل بلية، وعنوان كل شقاء·

هذه بعض املالمح العامة لهذا املوضوع يف القرآن الكريم· الصالح 
ضد الفساد، وهو بمعنى االستقامة واالعتدال والتقويم· الفساد 

بمعنى خروج اليشء عن االعتدال واالستقامة·

قصة اإلفساد في األرض
بداية الصالح واإلفساد يف األرض منذ أن تخوفت املالئكة من خلق 
آدم ووجوده يف األرض ألنها صالحة سليمة نقية، وقد يأتي إليها 
هذا املخلوق فيفسد فيها، قال تعاىل: }َوِإْذ قَاَل َرُبَّك لِلَْماَلِئكَِة ِإِنّي 

َجاِعٌل يِف اأْلَرِْض َخلِيفًَة ? قَالُوا أَتَْجَعُل ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيْسِفُك 
ُس لََك ? قَاَل ِإِنّي أَْعلَُم َما اَل  َماَء وَنَْحُن نَُسِبُّح ِبَحْمِدَك وَنُقَِدّ الِدّ

تَْعلَُموَن {·
ونوع االستفهام هنا – كما قال البالغيون – هو استفهام اسرتشادي، 

وليس استفهاماً استنكارياً؛ إذ يستحيل عىل املالئكة أن يستنكروا 
شيئاً يريد الله له أن يكون، أو أن يعرتضوا عليه – سبحانه – ، وإنما 

هم يسألون عن الحكمة يف ذلك، فيقولون: يا ربنا! ما الحكمة يف 
خلق هؤالء مع أن منهم من يفسد يف األرض ويسفك الدماء؟ قال: 

إني أعلم ما ال تعلمون·
وقد علمت املالئكة من علم الله تعاىل أنه ال يشء أبغض إىل الله من 
سفك الدماء والفساد يف األرض، وهذا هو املتحقق يف هذا الزمن عىل 

يد بني آدم؛ فإن سفك الدماء ظاهرة مألوفة، بل لقد سالت األرض 
بدماء الناس وأكرثهم أبرياء، بل وأكرثهم مسلمون، وكذلك الفساد، 

فلم تعرف الخليقة يف تاريخها أشد فسادا وال أعظم فجورا مما 

تتلطخ به األرض يف هذا الزمان·

اإلصالح والفساد في األرض
إن للقرآن الكريم إشارة بديعة، وإملاحات جميلة، واستمع إىل قوله 

تعاىل: }واََل تُفِْسُدوا يِف اأْلَرِْض َبْعَد ِإصْاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا وَطََمًعا 
? ِإَنّ رَْحَمَت اللَِّه قَِريٌب ِمَن الُْمْحِسِننَي {، إنه ينهى عن اإلفساد يف 

األرض بعد إصالحها، ثم يرشد إىل الفعل الجميل الذي هو اإلصالح 
بعينه، والفوز برمته، وهو التقرب إىل الله، واالنطراح بني يديه، 

والخوف من عقابه، والطمع يف مغفرته، واليقني بأن رحمته وعطائه 
وفضله إنما يناله املحسنون وليس املسيئني، واملصلحون وليس 

املفسدين·
إن املتأمل آليات اإلصالح يجد املزج القوي بينها وبني التقوى، 

وتزكية النفس، وحب الخري، وسالمة املقصد؛ وأي دعوى لإلصالح 
ال تجمع تلك الصفات فهي دعوة خائبة، ومسرية غاوية؛ وإن 

املفسدين من جميع األطراف والتوجهات مهما حاولوا اإلصالح 
أو ادعوه فلن تفلح جهودهم، ولن تثمر أعمالهم حتى ولو تخللها 

يشء مما يصلح للناس أو يصلح به الناس، فهم يف األصل أصحاب 
فساد، وسلكوا سبيل فساد، وهذا ال ُيصلح أبدا: }إَنّ پلَّّه ال ٍيًصلٌٍح 

ّعّمّل ًپٍمفًٌسٌدين{·

األنبياء بعثوا لإلصالح
وبني لنا – جل وعال – يف كتابه أن األنبياء – عليهم السالم – بعثوا 

إىل أقوامهم لإلصالح ومحاربة الفساد واملفسدين، هذا هو صالح 
عليه السالم ينادي يف قومه: }فَاتَّقُوا اللََّه وَأَِطيُعوِن ?150? واََل 

تُِطيُعوا أَْمَر الُْمرْسِِفنَي ?151? الَِّذيَن ُيفِْسُدوَن يِف اأْلَرِْض واََل ُيْصلُِحوَن 
·}

وها هو شعيب – عليه السالم – يهتف بالنداء نفسه: }اْعُبُدوا اللََّه 
َوارُْجوا الَْيْوَم اآْلِخَر واََل تَْعثَْوا يِف اأْلَرِْض ُمفِْسِديَن {·

ُبوا ِمْن  وموىس – عليه السالم – ينادي يف بني إرسائيل: }كُلُوا َوارْشَ
ِرْزِق اللَِّه واََل تَْعثَْوا يِف اأْلَرِْض ُمفِْسِديَن {؛ وها هو يقدم النصيحة 

الغالية ألخيه: }َوقَاَل ُموىَس? أِلَِخيِه َهاُروَن اْخلُفِْني يِف قَْوِمي وَأَصْلِْح 
واََل تَتَِّبْع َسِبيَل الُْمفِْسِديَن {·

وكذلك يزجي موىس هذه النصيحة الغالية إىل قارون: }َواْبتَِغ 
نَْيا ? وَأَْحِسْن  اَر اآْلِخرََة ? واََل تَنَْس نَِصيَبَك ِمَن الُدّ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الَدّ

كََما أَْحَسَن اللَُّه ِإلَْيَك ? واََل تَْبِغ الْفََساَد يِف اأْلَرِْض ? ِإَنّ اللََّه اَل ُيِحُبّ 
الُْمفِْسِديَن {·

ولقد ابتيل موىس بفرعون وبني إرسائيل الذين بلغوا أقىص درجات 
الفساد والفسق والضالل: } َوِفرَْعْوَن ِذي اأْلَوْتَاِد ?10? الَِّذيَن طََغْوا يِف 

الِْباَلِد ?11? فَأَكرَْثُوا ِفيَها الْفََساَد {·

المتظاهرون باإلصالح
ويبني فضيلة الشيخ أن األدهى من ذلك واألمر أن فرعون كان يدعي 

الصالح واإلصالح ويتهم موىس – عليه السالم – بالفساد، قال 
تعاىل: }َوقَاَل ِفرَْعْوُن َذُروِني أَقْتُْل ُموىَس? َولَْيْدُع َرَبُّه ? ِإِنّي أََخاُف 
َل ِدينَكُْم أَْو أَْن ُيظِْهَر يِف اأْلَرِْض الْفََساَد {، وهذا هو املنطق  أَْن ُيَبِدّ
املعكوس عند أهل الكفر والضالل يف كل مكان وزمان كما يفعل 

فراعنة العرص حينما يتآمرون عىل املصلحني، ويعلنون الحرب عىل 
املسلمني، ويشوهون صورة الناصحني، ويتهمونهم بأنهم يفسدون 

يف األرض، فال بد من إعالن الحرب عليهم إلقامة العدل والحرية 
والسالم واألمن والديمقراطية!

فهذه السمة واملغالطة يجليها لنا القرآن الكريم، ويبني أنها أسلوب 
يتبعه الكافرون كما تقدم، ويسلكه أيضا املنافقون واملراوغون الذين 

يمتهنون الفساد، ويسعون للفسق، ويقودون البرشية إىل املهاوي 
واملهالك·

ثم إذا ما دعوا للكف عن فسادهم قالوا نحن ال نفسد ولكننا 
نصلح، فهم ينادون بالتحلل والتفسخ والشهوات والشبهات واللهو 

والضياع والتنكر للدين، ويقولون هذا هو السبيل األقوم لإلصالح 
ورقي األمم: }يِف قُلُوِبِهْم َمرٌَض فَزَاَدُهُم اللَُّه َمرًَضا ? َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم 
ِبَما كَانُوا َيكِْذُبوَن ?10? َوِإَذا ِقيَل لَُهْم اَل تُفِْسُدوا يِف اأْلَرِْض قَالُوا ِإنََّما 

نَْحُن ُمْصلُِحوَن ?11? أاََل ِإنَُّهْم ُهُم الُْمفِْسُدوَن َوَل?كِْن اَل َيْشُعُروَن{·
ر القرآن أشد التحذير من املتظاهرين باإلصالح وهم سدنة  ولقد حَذّ

الفساد وأربابه، قال تعاىل: }َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجُبَك قَْولُُه يِف الَْحَياِة 
نَْيا َوُيْشِهُد اللََّه َعىَل? َما يِف قَلِْبِه َوُهَو أَلَُدّ الِْخَصاِم ?204? َوِإَذا  الُدّ

? َسَعى? يِف اأْلَرِْض لُِيفِْسَد ِفيَها َوُيْهلَِك الَْحرَْث َوالنَّْسَل ? َواللَُّه  تََوىَلّ
اَل ُيِحُبّ الْفََساَد{·

إفساد في األرض باسم الدين
واحذر من الفهم املعكوس للدين وسلوك طريق الفساد بحجة 

اإلصالح ممن يحمل شعار الدين، ويتزيا بزي اإلسالم، ثم يمتهن 
العنف والقتل والتخريب وإشاعة الخوف والرعب بحجة اإلصالح 

والتقويم، وذلك هو الفساد بعينه، }الَِّذيَن َضَلّ َسْعُيُهْم يِف الَْحَياِة 
نَْيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنَُّهْم ُيْحِسنُوَن صُنًْعا {· الُدّ

موضحا أن اإلصالح الذي ينبثق من الدين هو ما يكون رحمة 
وسالماً، ولطفاً وسعادة، وسمواً وإرشاقاً؛ إصالح يهب كالنسيم 
العليل، ويميض كالجـداول الرقراقـة، ويتدفق كاألنهار العذبة، 
يروي الظمأ، ويذهب العطش، ويسعد األرواح، ويبهج القلوب، 

ويقر األعني، وينبه الغافل، ويعلم الجاهل، ويهدي التائه، ويرشد 
الحريان، ويوحد الصف، ويجمع الكلمة، وينبذ الهوى، ويمقت 

العقد، ويأبى الطغيان، ويأنف الجور، ويتزيا بالعدل، ويتجمل 
بالعقل، ويستنري بالحكمة، ويميض عىل بصرية؛ الدليل ديدنه، 

والحجة عنوانه، واإلقناع برهانه؛ إصالح يفرح به املسلمون، ويرس 
به املؤمنون، ويرشق بروعته الحاقدون واملغرضون·

أما الدعاوى الزائفة، والشعارات الطائشة، واالتهامات املنمقة، 
والشبهات املموهة، فهي داللة عىل حمق أصحابها، وبرهان عىل 

جهل أربابها، ال تهدي ضاالً، وال ترد غاوياً، وال تصنع معروفاً، وال 
تثمر فضيلة·

مفسدون وليسوا بمصلحين

وإن العجب ال ينقيض من أناس يتبجحون باإلصالح، وإرادة 
الخري، ونرصة الدين، ثم يخالفون منهج الدين، وسمو املنهج، 

وصفاء الرسالة، يثريون الفنت، ويشعلون اإلحن، ويزرعون الفرقة، 
ويفرحون بالفوىض، بل يعزفون ألحان الرضا عىل ترويع اآلمنني، 

وقتل املسلمني، وتخريب املنشآت، وتفجري املجمعات، وإن لكل 
يشء ثمرة، فما هي ثمار أفعالهم؟! ولكل فعل نتيجة، فما نتائج 

أفكارهم؟! لقد استثارت املسلمني، وأثارت غضب املوحدين، وعمقت 
الكُرْه والبغض ألولئك املرجفني، ثم عادت عليهم الحرسة والندامة، 

والخيبة والخرسان، واملحق والترشيد، بما كسبت أيديهم، وجنَتْه 
أفكارهم، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور·

إن املصلح الذي يحبه الله ويحبه عباد الله هو الذي يميض عىل 
نور من الله وإتباع لنبيه، يدعو إىل الكتاب، ويقيم الصالة، ويستقيم 

اَلَة  كُوَن ِبالْكِتَاِب وَأَقَاُموا الَصّ عىل الجادة، قال تعاىل: }َوالَِّذيَن ُيَمِسّ
ِإنَّا اَل نُِضيُع أَْجَر الُْمْصلِِحنَي {·

وإن الله تعاىل قد رتب أشد العقوبة عىل أي عمل يؤدي إىل الفساد 
يف األرض، فقال تعاىل: }ِإنََّما َجزَاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َورَُسولَُه 
َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَرِْض فََساًدا أَْن ُيقَتَّلُوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم 

نَْيا ?  وَأَرُْجلُُهْم ِمْن ِخاَلٍف أَْو ُينْفَْوا ِمَن اأْلَرِْض ? َذ?لَِك لَُهْم ِخزٌْي يِف الُدّ
َولَُهْم يِف اآْلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم {·

ثمار اإلصالح
وعن ثمار اإلصالح ونتائج محاربة الفساد مؤكدا أن الصالح 

واإلصالح ومحاربة الفساد واإلفساد طريق للعزة، وسبيل للكرامة، 
وعنوان للفالح، ورفعة لألمم، وحفظ للشعوب، وكسب ملرضاة 

الواحد األحد، ونجاة من عقابه: } فَلَواَْل كَاَن ِمَن الْقُُروِن ِمْن قَْبلِكُْم 
ْن أَنَْجْينَا ِمنُْهْم  أُولُو َبِقَيٍّة َينَْهْوَن َعِن الْفََساِد يِف اأْلَرِْض ِإاَلّ قَلِياًل ِمَمّ

?{ وإن الحاجة إىل اإلصالح من األمور امللحة يف حياة الفرد واألمة: 
}َوَما كَاَن َرُبَّك لُِيْهلَِك الْقُرَى? ِبظُلٍْم وَأَْهلَُها ُمْصلُِحوَن {·

والطريق إىل الصالح واإلصالح يقتيض العقل والعدل والحكمة حتى 
تثمر جهود املصلح، وتؤتي أكلها؛ وأما سلوك سبيل املفسدين 

فال يصلح، والسري يف ركب املنافقني والشهوانيني ال يصلح، وكذلك 
التهور باسم الدين ال يصلح، والعنف والتخويف واإلرهاب ال 

يصلح، بل هو سبيل املنهزمني، وطريق العابثني؛ إن الطريق الوحيد 
لإلصالح الحقيقي، اإلصالح النافع املاتع الخرِيّ النرِيّ هو طريق 

األنبياء – عليهم السالم ·
إن عىل املسلمني أن يسعوا إلصالح قلوبهم، وإصالح نياتهم، 

وإصالح أعمالهم، وإصالح مسريتهم الحياتية سياسيا واقتصاديا 
وإداريا، إصالحاً ينبعث من قلوب مخلصة، وأنفس مؤمنة، وأرواح 

زكية تسعى لإلصالح؛ رغبة يف اإلصالح، رغبة يف الرقي، رغبة يف 
العزة، رغبة يف الكرامة

مفاهيم اإلصالح والفساد 

في نصوص الشريعة

International Anti-Corruption Day 
2018: The Power Of People’s Pressure
Corruption impacts the poorest and most vulnerable in society the hardest.
It is ordinary citizens who suffer most when the corrupt steal funds intended for 
public services like infrastructure, healthcare and education, or take back-handers to 
award lucrative contracts to their cronies.
One in four people around the world say they have had to pay a bribe to access public 
services in the past twelve months.
But, when ordinary people fight back against corruption, they can make a real 
difference.
LEVERAGING PEOPLE POWER
Across the world, Transparency International chapters work hard to help the public 
become involved and engaged in the fight against corruption.
In Sri Lanka, for example, our chapter welcomed a new right to information (RTI) law 
with an award-winning online campaign that led to a three-fold increase in citizens’ 
requests for information from the government. Just this week, this RTI law led to the 
release of the prime minister’s asset declaration.
TI Bangladesh is one of the leaders in our movement at leveraging people power. 
Over 6,000 people are volunteer members of the chapter’s grassroots Committees 

of Concerned Citizens, which play a dual role of promoting values of integrity and 
transparency and implementing the chapter’s anti-corruption tools. 
In Palestine, our local chapter and partner organisations created a national account-
ability day and helped 120 young people engage with decision-makers and hold them 
accountable at a series of events, leading to new promises and plans for action. 
THE PUBLIC AS WATCHDOG
In Ghana, social audit clubs are trained to monitor public projects. In one case, they 
found that a planned school was not built at all; it was eventually constructed after a 
complaint was made. Another social audit club found dangerously poor materials in 
the foundations of a school building and managed to halt the construction.
This is just one way that ordinary people can make a difference in fighting corruption 
in Africa. According to new survey results from Afrobarometer, a slim majority of 
people in Africa believe that this is possible.

In Peru, a similar social audits mechanism is estimated to have saved the taxpayer 
US$8 million. In a region where the Lava Jato scandal has shone a spotlight on 
high-level corruption and caused major changes in the political landscape, this kind of 
citizen engagement has a vital role to play in increasing accountability.     
In Italy, citizens and organisations are monitoring the use of public funds in an archae-
ological excavation, restoring trust in the procurement process. This model, known as 
an Integrity Pact, is also one of the few remaining ways we can constructively engage 
with the current government in Hungary, which has presided over an increasingly 
centralised system of corruption in recent years. 
And in Brussels, we’ve been working to make sure the EU makes it easier and safer 
for people to come forward when they see wrongdoing at work.

BUT VIOLENCE AND REPRESSION CONTINUE
We can’t ignore the ways that governments around the world are making it harder for 
people to engage. In just the past few months, in Ukraine, we’ve seen a worrying lack 
of progress in investigations into physical attacks on activists, and, in Turkey, attempts 
to silence civil society voices with unjust arrests. 
This International Anti-Corruption Day, we’d like to invite people everywhere to take 
part in helping the world become a fairer, more just and more sustainable place to 
live.
Contact your local Transparency International chapter and find out how you can 
safely get involved.
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حقوق وحريات
THE RIGHTS & FREEDOMS

"اسمعني كذلك" 
شعار الحملة العالمية لمناهضة 

العنف ضد المرأة

تقرير أممي يؤكد أن واحدة من ثالث نساء 
يف العالم تتعرض للعنف الجسدي أو 

الجنسي ويكون غالبا من طرف العشير.

أنطونيو غوتيريش: ال 
يمكن الحديث عن عالم 
عادل ومتساو ما دامت 

النساء والفتيات غير 
قادرات ىلع العيش 

بمنأى عن كافة أشكال 
العنف والخوف

كسر حاجز الصمت
اعتربت منظمة األمم املتحدة العنف ضد النساء والفتيات أحد 

أكرث انتهاكات حقوق اإلنسان انتشارا واستمرارا وتدمريا يف 
العالم اليوم، واتخذت من يوم 25 نوفمرب يوما عامليا ملناهضة 

العنف ضد النساء. وتحيي دول العالم هذا اليوم يف سعي 
مستمر للتوعية بتداعياته عىل حياة املرأة يف شتى النواحي. 

ويتخذ هذا العنف املسترشي أشكاال متعددة ملحقا األذى 
باإلناث يف جل الفئات العمرية، إال أن معظم حوادث االعتداء 
واإليذاء التي تطالهن ال يتم اإلبالغ عنها ألسباب متعددة من 

بينها غياب العقوبات الرادعة وإحساس الضحية بالعار اللذان 
يجعالنها تلتزم الصمت.

لندن - يتّخذ العنف ضد النساء أشكاال متعددة منها االعتداء 
الجسدي أو الجنيس مثل التحرش واالغتصاب أو اإليذاء 

النفيس ويشمل أيضا عنف العشري بما يف ذلك الرضب واإلساءة 
النفسية واالغتصاب الزوجي. وبحسب أرقام منظمة األمم 

املتحدة، تتعرض واحدة من ثالث نساء يف العالم خالل حياتها، 

ويكون يف معظم األحيان من طرف العشري.
وأظهرت اإلحصائيات عىل الصعيد العاملي أن نسبة 52 باملئة 

فقط من النساء املتزوجات أو املرتبطات يتخذن بحرية قراراتهن 
بشأن 

العالقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية 
الصحية، ومن بني الدول التي تصنّف عىل أنها رائدة يف مجال 

حقوق اإلنسان وحقوق املرأة الواليات املتحدة والتي فشلت 
مؤخرا يف تعديل مرشوع قرار لألمم املتحدة حول االعتداءات 
الجنسية والعنف ضد النساء، حيث سعت الرئاسة األمريكية 

تحديدا إىل إلغاء فقرة من هذا القرار غري امللزم تتناول الحق يف 
الحصول عىل الخدمات الطبية للصحة الجنسية واإلجهاض 

اآلمن وحق النساء يف تقرير ما يتعلّق بحياتهّن الجنسية.
وحاولت واشنطن أيضا إجراء تعديل عىل فقرة حول حّق 

حصول الفتيات عىل الصحة الجنسية، لكنها فشلت يف ذلك 
أيضا. وقال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش 

“ال يمكن الحديث عن عالم عادل ومتساو ما دامت النساء 
والفتيات غري قادرات عىل العيش بمنأى عن كافة أشكال العنف 

والخوف”.
وقُتلت واحدة من كل اثنتني من النساء يف جميع أنحاء العالم 

عىل يد عشريها أو أرستها يف العام 2012، بينما قتل واحد فقط 
من بني 20 رجال يف ظروف مماثلة.

وَعرّف إعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة الصادر عن الجمعية 
العامة لألمم املتحدة عام 1993، العنف ضد املرأة عىل أنه “أي 

فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويرتتب عليه أو يرّجح أن 
يرتتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية 

أو الجنسية أو النفسية، بما يف ذلك التهديد بأفعال من هذا 
القبيل أو القرس أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث 

ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة.”
ويعّد عنفا ضد النساء كل ما يرتبط بأنماط العنف التي 

تندرج ضمن املضايقات الجنسية ومن بني أشكاله االغتصاب 
واألفعال الجنسية القرسية، والتحرش الجنيس غري املرغوب فيه 

واالعتداء الجنيس عىل األطفال والتحرش يف الشوارع، وكذلك 
املالحقة واملضايقة اإللكرتونية التي تصاعدت بمفعول انتشار 

تقنيات االتصال الحديثة.
وأظهر استطالع للرأي أجراه معهد “إيفوب” بتكليف من 

مؤسسة جان جوريه يف باريس شمل عدة دول مختلفة أن 
النساء يتعرضن كثريا لإليذاء الجنيس يف الشوارع، وأن واحدة 

من بني كل امرأتني يف الواليات املتحدة تعرضت إلشارات جنسية 
مؤذية أو إهانات، مقابل 43 باملئة من النساء يف بريطانيا و40 

باملئة يف إسبانيا. كما تبنّي أن أكرث من ثلث النساء يتعرضن ذات 
مرة للمالحقة الجنسية يف الشوارع، يف كل من أملانيا وفرنسا 

وإسبانيا والواليات املتحدة.
وبحسب الدراسات العاملية التي تخص العنف واملضايقات 

الجنسية، فإنه من أكرث املمارسات العنيفة ضد النساء انتشارا 
وهو يف ذات الوقت أحد أكرث أنواع العنف التي تؤثر بشكل كبري 
يف صحة ونفسية الضحية غري أنه، ومن املفارقات، يظل النوع 

الذي يجابه يف الكثري من الحاالت بالصمت من طرف الضحايا 
ومحيطهم األرسي بسبب اإلحساس بالفضيحة ووصمة العار 
املحيطة به خصوصا يف املجتمعات املحافظة مثل املجتمعات 

العربية املسلمة.
كما يعد زواج األطفال والزواج القرسي خصوصا بالنسبة 

للقارصات من بني أنواع العنف املنترشة يف الدول التي لم تعتمد 
قوانني تحدد عمرا أدنى للزواج أو تلك التي وضعت مثل هذه 

الترشيعات دون اعتماد الرصامة يف تطبيق العقوبات عىل 
املخالفني من اآلباء أو أولياء األمور الذين يزوجون بناتهم دون 

السن املحددة قانونيا. وبحسب األرقام، فقد تم تزويج حوايل 
750 مليون امرأة وفتاة عىل قيد الحياة اليوم يف جميع أنحاء 

العالم قبل بلوغهن سن  الـ18.
ويصنّف االتجار بالبرش، سواء من خالل ممارسات العبودية أو 

االستغالل الجنيس، كأحد أنواع العنف ضد النساء، إذ تمثل 
النساء والفتيات 71 باملئة من جميع ضحايا االتجار بالبرش يف 
العالم، وتكشف اإلحصائيات أن 3 من أصل 4 من هؤالء النساء 

والفتيات يتعرضن لالستغالل الجنيس.
أما تشويه األعضاء التناسلية خصوصا يف الدول التي مازالت 
تسود فيها عادات ختان اإلناث، فقد خضعت 200 مليون امرأة 
وفتاة لتشويه أعضائهن التناسلية بسبب عادات ختان اإلناث 

بحسب إحصائيات األمم املتحدة.

العنف
وشّبهت املنظمة العنف ضد املرأة بالرسطان واعتربته سببا 

جوهريا للوفاة والعجز لدى النساء يف سن اإلنجاب، وهو ما 
أثبتته العديد من البحوث حول التأثري السلبي للعنف بأنواعه 

عىل النساء والفتيات كونه يرض بصحة النساء النفسية 
والجنسية واإلنجابية يف جميع مراحل الحياة، ومثال ال تمثل 

سلبيات انعدام التعليم املبكر العائق الرئييس لحق الفتيات يف 
التعليم وتعميمه فقط بل يف النهاية تقّيد الوصول إىل التعليم 

العايل وتؤدي بالتايل إىل محدودية خلق فرص الشغل للمرأة 
داخل سوق العمل.

ويشكل العنف حاجزا أمام استيفاء الحقوق اإلنسانية للمرأة 
والفتاة يف سبيل تحقيق املساواة يف جميع مناحي الحياة ويف 

كل املجاالت، وهذا الحاجز ال يقترص عىل دول العالم النامي أو 
الدول العربية بل هو ظاهرة دولية تحاول الحكومات يف العالم 

تبني سياسات واسرتاتيجيات تستهدف الحد منه ومن تأثرياته 
التي ثبت علميا وحسابيا أنها تتجاوز املرأة واملساس بحقوقها 
ومكتسباتها إىل عائق أمام التنمية وتحقيق النهضة والسالم يف 

العالم.
وتعمل الدول العربية من جانبها، لكن بجهود متفاوتة، عىل 
مجابهة جميع أنماط العنف ضد املرأة الذي يجد يف الثقافة 

السائدة بنظرتها الدونية للمرأة أرضية مالئمة لالنتشار 
واالستمرار، حيث ترّشع العقلية الذكورية والعادات والتقاليد 

واملعتقدات املحافظة واملتشددة دينيا لالعتداء عىل حقوق 
النساء وتزويجهن  وتربّر االعتداء اللفظي واملادي ليس فقط يف 

الفضاء األرسي بل أيضا يف الفضاء العام.
وكشفت دراسة لألمم املتحدة حول التحرش يف املغرب أن أكرث من 

60 باملئة من الرجال يرون أن التحرش “مرشوع” يف حال كانت 
مالبس املرأة “مثرية”، فيما ترى 78 باملئة من النساء أن املرأة 

نفسها مسؤولة عن هذه الترصفات. وال تختلف بقية املجتمعات 
العربية مع هذه األفكار بل إن العديد من البحوث االجتماعية 

أكدت أن بعض النساء العربيات يربّرن العنف ضد النساء 
والتحرش وغريهما من االعتداءات، وبالتايل يشكلن بدورهن 

عائقا يف طريق مناهضة العنف ضد املرأة.
وتنتظم عىل مدار السنة ويف جميع املناسبات الدولية واملحلية 
ذات العالقة باملرأة تظاهرات وفعاليات تمرر من خاللها رسائل 

لدعم حقوق املرأة والحد من مظاهر االعتداء واإليذاء التي تلحق 
بها يف محاولة لغرس ثقافة الدفاع عن النفس عند النساء أوال 

وتشجيعهن ودعمهن يف مجال مواجهة العنف والتبليغ عنه 
ورفضه والتخيل عن الصمت واإلحساس بالعار، وثانيا سعيا 

لبث الوعي لدى جميع الفئات االجتماعية بخطورة االعتداء 
عىل النساء.

ورفعت العديد من الفعاليات املناهضة للعنف والتحرش 
واالعتداء الجنيس يف العديد من الدول العربية مثل تونس ومرص 

واملغرب شعارات تحّث النساء عىل كرس حاجز الصمت مثل 
حملة “ما سكتاش” مؤخرا يف املغرب التي دعت النساء إىل فضح 

املعتدين ومواجهة العادات االجتماعية واملطالبة بحقوقهن.
كما وضعت العديد من الدول العربية ترشيعات وقوانني تجرّم 

االعتداء عىل النساء وتنص عىل عقوبات قاسية ضد املعتدين 
تصل إىل الحبس لسنوات مثل قانون مناهضة العنف 

ضد النساء الذي تمت املصادقة عليه يف تونس يف 
شهر يوليو 2017.

وأطلقت منظمة األمم املتحدة بمناسبة اليوم الدويل 
ملناهضة العنف ضد املرأة لهذا العام حملة دولية 

تحت شعار ”16 يوما من النشاط ملناهضة العنف 
ضد املرأة” ابتداء من األحد 25 نوفمرب إىل غاية 10 

ديسمرب الذي يوافق اليوم العاملي لحقوق اإلنسان، 
تحت شعار “العالم الربتقايل #اسمعني كذلك”.
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16 days of activ-
ism2018
From 25 November, the International Day 
for the Elimination of Violence against 
Women, to 10 December, Human Rights 
Day, the 16 Days of Activism against 
Gender-Based Violence Campaign is a time 
to galvanize action to end violence against 
women and girls around the world. The 
international campaign originated from the 
first Women’s Global Leadership Institute 
coordinated by the Center for Women’s 
Global Leadership in 1991.
Orange the World: #HearMeToo, end vio-
lence against women and girls
For far too long, impunity, silence and stig-
ma have allowed violence against women 
to escalate to pandemic proportions—one 
in three women worldwide experience 
gender-based violence.
The time for change is here and now.
In recent years, the voices of survivors 
and activists, through campaigns such as 
#MeToo, #TimesUp, #Niunamenos, #No-
tOneMore, #BalanceTonPorc and others, 
have reached a crescendo that cannot be 
silenced any more. Advocates understand 
that while the names and contexts may 
differ across geographic locations, women 
and girls everywhere are experiencing 
extensive abuse and their stories need to be 
brought to light.
This is why the UNiTE Campaign’s global 
advocacy theme this year is: Orange the 
World: #HearMeToo

Under the theme Orange the World: 
#HearMeToo, the UNiTE partners are en-
couraged to host events with local, national, 
regional and global women’s movements, 
survivor advocates and women human 
rights defenders and create opportunities 
for dialogue between activists, policy-mak-
ers and the public. As in previous years, the 
colour orange will be a key theme unifying 
all activities, with buildings and landmarks 
lit and decorated in orange to bring global 
attention to the initiative.



    Sciences علوم

جنة الله على األرض.. 
هكذا يلغي العلم معاناة اإلنسان!

كتابة وتحرير : دعاء عبدالباقي

تخيل أكرث ما يمكن أن يسعدك. تصور أنك تشعر بالرضا واالكتفاء والسعادة والحرية ف تحقيق كل ما تحب وتبغي أكرث من أي وقت مىض.
ليست هذه جلسة اسرتخاء، أو محاولة للتنويم املغناطييس..فالعلم يقول لنا أن هذا ممكن! وأن أكرث خياالتنا تطرفًا لن تكون سوى ملحة من العرص البيولوجي 

الجديد. فتصوراتنا نابعة من جهازنا العصبي العتيق؛ إال أن النسخة الجديدة واملحدثة من اإلنسان لن تعاني من ذلك عىل اإلطالق!
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حقبة جديدة لفردوس «ما بعد اإلنسانية«
سيجرى برمجتنا وراثًيا مسبقًا. وبانطالق هذه الحقبة 

الجديدة ستغدو الحياة عىل األرض جيدة بشكل ال 
يصدق! وسنشعر بسعادة تفوق حدود التجربة اإلنسانية 

املعارصة، ففي السنوات العرشين املاضية، أسهم العلماء 
بشكل كبري يف تقدم مجال الحوسبة، وتصوير الدماغ، 

والهندسة الوراثية، عىل نحو منحنا معرفة وفهًما أعمق 
لألنظمة البيوكيميائية التي تنظم اإلدراك والعاطفة. 

والتي أثارت بدورها إمكانية التالعب بهذه النظم بقوة 
ودقة أكرب من أي وقت مىض.

لذا انبثقت تلك الفكرة التي يروج لها عدد من الفالسفة 
والعلماء بـ»حتمية املتعة«، وأن هناك رضورة أخالقية 

قوية للبرش للعمل من أجل رفع األلم واملعاناة املادية 
والعقلية ليس فقط من عىل البرش، ولكن من عىل 

جميع أشكال الحياة الحية. وذلك بفضل تقنيات مثل 
»الهندسة الوراثية، وتكنولوجيا النانو، والصيدلة« 

وغريها، للوصول ملا يسميه العلماء )ما بعد اإلنسانية( 
»»Transhumanism وفقًا لـ)هندسة الجنة( أو

.»»paradise engineering

خريف العمر إلى ربيعه
وجدت أبحاث أن مادة ampakine«« تعزز الذاكرة. فقد 

نجحت باستخدام حقنة واحدة فقط من العقار يف عكس 
تراجع الذاكرة لدى الحيوانات يف منتصف العمر؛ لتصبح 
لديها ذاكرة تعادل تلك التي يتمتع بها الصغار. لذا هناك 

آمال معقودة حول إمكانية نجاح هذا العقار يف أن يكون له 
نفس التأثري عىل البرش.

عىل الجانب اآلخر، تبحث عديد من رشكات األدوية 
يف إمكانية التالعب باملسارات الكيميائية العصبية 

املختلفة. وذلك بعد أن أظهرت بحوثهم نتائَج واعدة عىل 
الحيوانات، لذا يخططون إلجراء تجاربهم عىل اإلنسان. 

فهذه األدوية املعززة للذاكرة يمكن أن تغدو أدوية روتينية 
حياتية يف املستقبل.

سعادة دائمة
يمكننا أن نشعر بالسعادة كل ثانية بداية من لحظة 

االستيقاظ. فبعد االنتهاء من مرشوع الجينوم البرشي 
عام 2003 أصبح من األسهل تطوير العقاقري من خالل 
دراسة املتغريات الجينية التي تميز الرجل املكتئب من 

أخيه السعيد عىل سبيل املثال.
مما يفتح املجال لتطوير عقاقري أكرث فعالية لرفع املزاج. 

وبمساعدة األدوية سنغدو قادرين عىل »القرصنة 
الكيميائية« ألنظمة الدوبامني لدينا.

ساللة جديدة من البشر تقضي على الحقبة 

الداروينية
يعدنا العلماء أن هذا العرص الجديد للعلم سينجب لنا 

ساللة جديدة. وستجعلنا التكنولوجيا الحيوية أكرث ذكاء، 
وأكرث سعادة وربما أجمل. وفقًا لنظرية العالم »داروين« 

تتقدم الكائنات الحية عىل سلم التطور مدفوعة عن 
طريق االنتقاء الطبيعي بناء عىل طفرات وراثية عشوائية 

تنتقل إلينا عرب التاريخ التطوري.
ففي الوقت الحارض، يتحكم الحمض النووي يف الحياة 
عىل األرض. وبعض جينات هذا الحمض تتسبب يف أن 

يستوطن األلم واملرض الكائنات الحية يف عاملنا. إال أن علم 
األحياء يف األلفية الثالثة سيسمح لنا: بإعادة كتابة املادة 
الوراثية، وتصميم النظام البيئي العاملي من جديد، ونقل 

الجينات املربمجة مسبقًا إيذانًا ببدء »الحقبة الداروينية 
الجديدة«.

فداعمو مخطط هذا العالم الجديد يرون أنه يمهد الطريق 
لالنتقال لـ»ما بعد الداروينية« إىل عالم خال من القسوة. 

وهو أمر بسيط من الناحية النظرية، ومن املمكن تقنًيا، 
وعاجل من الناحية األخالقية.

لذا أسس ديفيد بريس David Pearce«« الفيلسوف 
الربيطاني النفعي منظمة BLTC للبحوث عام 1995، وهي 

عبارة عن سلسلة من املواقع تحوي سجاًل من املقاالت 
واملعلومات حول العديد من املجاالت العلمية، بما يف ذلك 

»الصيدلة، والطب النفيس الحيوي، وميكانيكا الكم«. 
لنرش مبدأ استخدام التكنولوجيا الفائقة يف مكافحة 

الشيخوخة، وترويج مجال »هندسة الجنة« باعتباره 
تخصًصا أكاديمًيا وفرًعا منبثقًا من العلوم التطبيقية.

صراع حول المعاناة والرفاهية
يطفو عىل السطح جدٌل أخالقي يتضمن القرارات التي 

سيتخذها العلماء. وذلك حول قدر املعاناة الذي سنبقي 
عليه يف العالم الذي نريد خلقه والحفاظ عليه. أو بداًل 

من ذلك القضاء عىل كل مظاهر املعاناة تماًما. ليخلفها 
مستويات متدرجة من الحياة عىل سطح األرض بدرجات 

متفاوتة من النشوة والرفاهية تفوق حدود تجربتنا 
اإلنسانية العادية.

إال أنه عىل ما يبدو أن أكرب العقبات أمام مبدأ التمتع 
بالصحة الفائقة superhealth«« والعقل الخارق 

»superminds« مدى الحياة يف عالم خاٍل من القسوة 
مصدره أيديولوجي وليس تقنيًّا.

نسخة أكثر تطوًرا لإلنسان تتمتع بالمتعة 
األبدية

عىل الجانب اآلخر شارك بريس يف تأسيس منظمة 
»+Humanity« والتي انطلقت عام 1998 باعتبارها 

حركة طبية وثقافية تروج فكرة »ما بعد اإلنسانية«، وهو 
مرشوع إلعادة برمجة اإلنسان لنسخة أكرث تطورًا وقدرة 

بمساعدة األدوية والتكنولوجيا الحيوية لتمديد القدرات 
البرشية عىل املستوى النفيس والجسدي والفكري.

»مهما كانت بداية هذا العالم، ستكون النهاية 
 مجيدة وفردوسية، بما يفوق قدرتنا عىل التخيل«

. جوزيف بريستيل 1733 – 1804

5 كتاب المتعة الحتمية
 THE« )يتناول ديفيد يف كتابه )املتعة حتمية

HEDONISTIC IMPERATIVE«، كيف أن تالقي تقنيات 
مثل: الهندسة الوراثية، وتكنولوجيا النانو، والصيدلة، 

وجراحة املخ واألعصاب يمكن أن يقيض عىل املعاناة، 
لتحل محلها الرفاهية البرشية. مؤكًدا عىل أن هناك 
مسئولية ورضورة أخالقية قوية كي يعمل البرش من 

أجل القضاء عىل جميع صور التجارب البرشية السيئة، 
وإعادة تصميم النظام البيئي العاملي كي ال تعاني 

الحيوانات يف الربية.
مشريًا إىل أن معاناة اإلنسان غري رضورية؛ وإنما ُوجدت 

فقط ألن البرشية قد تطورت من خالل األساليب التي 
تحافظ عىل بقائها، ال سعادتها. وأنه يف يوم من األيام 

سوف ننظر إىل املعاناة النفسية باعتبارها من بقايا 
املايض، تماًما كما تخلصنا من األلم الجسدي أثناء 

الجراحة مع ظهور التخدير.
فمثلما يمكن أن نشعر برفاهية أكرب عن طريق العقاقري 

املصممة خصيًصا مثل: أدوية تعديل املزاج، يمكن يف 
املستقبل أن تخلصنا الهندسة الوراثية والتكنولوجيا 

الحيوية من جميع أوجه األلم.

دواء لجعلك تؤمن بالله
تثار تساؤالت حول ما إن كانت هذه املعرفة العلمية تمهد 

الطريق من أجل دواء لـ»تدجني« الرجال. فقد أشارت 
دراسات أجريت عىل التوائم أن امليول األساسية تحددها 

الجينات بنسبة%40 إىل 50%.
كذلك أسفر بحث أجراه املعهد الوطني للرسطان بالواليات 

املتحدة، أن األشخاص الذين لديهم اختالف يف جني 
»VMAT2«، والذي يؤثر عىل نقل مثبطات كيميائية 

عصبية؛ هم أكرث مياًل لخوضهم خربات روحية متسامية. 
فيما يتساءل علماء املستقبل إن كان لبضعة أقراص أن 

تجعلك تؤمن بالله؟
عىل الجانب اآلخر يتساءل جيمس هيوز؛ املتخصص 

بعلوم املستقبل، عن جدوى استجابة املجتمعات 
الديمقراطية لدعوى إعادة تصميم اإلنسان يف املستقبل، 

وإمكانية توريث السعادة. مما يوحي أنه قد تكون هناك 
أدوية وعالجات جينية يف املستقبل تنطلق بسعادتنا إىل 

الحد األقىص »من دون آثار جانبية سلبية«.
يضيف ليون كاس؛ الفيلسوف يف مجال الطب الحيوي، 

أن اإلنسان قد حقق هذه الجوانب من السعادة والنجاح 
يف حياته من خالل االنضباط والجهد، لكن تحقيق 

تلك اإلنجازات عن طريق العقاقري؛ يبدو أنه من صميم 
»الغش« ويعترب أمرًا مجحفًا وغري طبيعي. فإن كانت كل 

مواجهتنا مع العالم تخضع للتعديل والتنقيح والتغيري 
فلن يعود اإلنسان إنسانًا عىل اإلطالق.

داروين
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Like a brain, an ant colony operates 
without central control. Each is a set of 
interacting individuals, either neurons or ants, 
using simple chemical interactions that in the 
aggregate generate their behaviour. People use 
their brains to remember. Can ant colonies do 
that? This question leads to another question: 
what is memory? For people, memory is the 
capacity to recall something that happened in 
the past. We also ask computers to reproduce 
past actions – the blending of the idea of the 
computer as brain and brain as computer has 
led us to take ‘memory’ to mean something 
like the information stored on a hard drive. 
We know that our memory relies on changes 
in how much a set of linked neurons stimulate 
each other; that it is reinforced somehow 
during sleep; and that recent and long-term 
memory involve different circuits of connected 
neurons. But there is much we still don’t know 
about how those neural events come together, 
whether there are stored representations that 
we use to talk about something that happened 
in the past, or how we can keep performing 
a previously learned task such as reading or 
riding a bicycle. 

Any living being can exhibit the simplest form 
of memory, a change due to past events. Look 
at a tree that has lost a branch. It remembers 
by how it grows around the wound, leaving 
traces in the pattern of the bark and the shape 
of the tree. You might be able to describe the 
last time you had the flu, or you might not. 
Either way, in some sense your body ‘remem-
bers’, because some of your cells now have dif-
ferent antibodies, molecular receptors, which 
fit that particular virus.
A red wood ant colony remembers its trail sys-
tem leading to the same trees, year after year, 
although no single ant does. In the forests of 
Europe, they forage in high trees to feed on the 
excretions of aphids that in turn feed on the 
tree. Their nests are enormous mounds of pine 
needles situated in the same place for decades, 
occupied by many generations of colonies. Each 
ant tends to take the same trail day after day to 
the same tree. During the long winter, the ants 
huddle together under the snow. The Finnish 
myrmecologist Rainer Rosengren showed that 
when the ants emerge in the spring, an older 
ant goes out with a young one along the older 
ant’s habitual trail. The older ant dies and the 
younger ant adopts that trail as its own, thus 
leading the colony to remember, or reproduce, 
the previous year’s trails.

Foraging in 
a harvest- er 

ant colony requires 
some indi- vidual ant memory. The 
ants search for scattered seeds and do not use 
pheromone signals; if an ant finds a seed, there 
is no point recruiting others because there 
are not likely to be other seeds nearby. The 
foragers travel a trail that can extend up to 20 
metres from the nest. Each ant leaves the trail 
and goes off on its own to search for food. It 
searches until it finds a seed, then goes back to 
the trail, maybe using the angle of the sunlight 
as a guide, to return to the nest, following the 
stream of outgoing foragers. Once back at the 
nest, a forager drops off its seed, and is stim-
ulated to leave the nest by the rate at which 
it meets other foragers returning with food. 
On its next trip, it leaves the trail at about the 
same place to search again.
Every morning, the shape of the colony’s forag-
ing area changes, like an amoeba that expands 
and contracts. No individual ant remembers the 
colony’s current place in this pattern. On each 
forager’s first trip, it tends to go out beyond 
the rest of the other ants travelling in the same 
direction. The result is in effect a wave that 
reaches further as the 
day progresses. 
Gradually 
the wave 
recedes, 
as the 
ants mak-
ing short trips to sites 
near the nest seem to be the 
last to give up.

From day to day, the colony’s behaviour 
changes, and what happens on one day affects 
the next. I conducted a series of perturbation 

experiments. I put out toothpicks that the 
workers had to move away, or blocked the trails 
so that foragers had to work harder, or created 
a disturbance that the patrollers tried to repel. 
Each experiment affected only one group 
of workers directly, but the activity of other 
groups of workers changed, because workers of 
one task decide whether to be active depend-
ing on their rate of brief encounters with work-
ers of other tasks. After just a few days repeat-
ing the experiment, the colonies continued to 
behave as they did while they were disturbed, 
even after the perturbations stopped. Ants had 
switched tasks and positions in the nest, and so 
the patterns of encounter took a while to shift 
back to the undisturbed state. No individual ant 
remembered anything but, in some sense, the 
colony did.

Colonies live for 20-30 years, the lifetime of the 
single queen who produces all the ants, but 
individual ants live at most a year. In response 
to perturbations, the behaviour of older, larger 
colonies is more stable than that of younger 
ones. It is also more homeostatic: the larger 
the magnitude of the disturbance, the more 

likely older colonies were to focus on 
foraging than on responding to the 

hassles I had created; while, the 
worse it got, the more the 

younger colonies reacted. In 
short, older, larger colonies 
grow up to act more wisely 
than younger smaller ones, 

even though the older 

colony does not have older, wiser ants.

Ants use the rate at which they meet and smell 
other ants, or the chemicals deposited by other 
ants, to decide what to do next. A neuron uses 
the rate at which it is stimulated by other neu-
rons to decide whether to fire. In both cases, 
memory arises from changes in how ants or 
neurons connect and stimulate each other. It is 
likely that colony behaviour matures because 
colony size changes the rates of interaction 
among ants. In an older, larger colony, each 
ant has more ants to meet than in a younger, 
smaller one, and the outcome is a more stable 
dynamic. Perhaps colonies remember a past 
disturbance because it shifted the location of 
ants, leading to new patterns of interaction, 
which might even reinforce the new behaviour 
overnight while the colony is inactive, just as 
our own memories are consolidated during 
sleep. Changes in colony behaviour due to past 
events are not the simple sum of ant mem-
ories, just as changes in what we remember, 
and what we say or do, are not a simple set of 
transformations, neuron by neuron. Instead, 
your memories are like an ant colony’s: no par-
ticular neuron remembers anything although 
your brain does.

Past events can alter the behaviour of both 
individual ants and ant colonies. Individual 
carpenter ants offered a sugar treat remem-
bered its location for a few minutes; they 
were likely to return to where the food had 
been. Another species, the Sahara Desert ant, 
meanders around the barren desert, searching 
for food. It appears that an ant of this species 
can remember how far it walked, or how many 
steps it took, since the last time it was at the 
nest.  https://aeon.co

An ant colony has memories 
that its individual members 
don’t have



TECHNOLOGY تكنولوجيا

أحمد مغربي
األرجح أنه لم يكن مفاجئاً ملتابعي الشأن املعلوماتي ما 

رّسبته »منظمة الصحة العاملّية« أخرياً، عن اعتزامها 
تكريس إدمان اإلنرتنت Internet Addiction مرضاً نفسّياً 

يف تصنيفها العلمي املقبل. وإذ يسري الحديث عن إدمان 
اإلنرتنت منذ سنوات طويلة، تحديداً قبل بداية األلفية 

الثالثة، فاألرجح أن ما لفت يف إعالن املنظمة الدولّية هو 
أنه جاء بعد أسابيع قليلة من موجة عاتية من النقاش عن 

العالقة بني األلعاب اإللكرتونية و... االنتحار.
وتذكرياً، ظهر أول مستشفى لعالج إدمان اإلنرتنت عام 

1999، وأسسته الطبيبة النفسّية األمريكية كيمربيل جونز، 
وكان مختصاً بالتحديد بعالج إدمان الجنس االفرتايض 

Cyber Sex عرب شبكة اإلنرتنت. ومذاك، لم تتوقف األرقام 
واملعطيات عن التدافع عن إدمان اإلنرتنت، خصوصاً إدمان 

األلعاب اإللكرتونية.
يف أواخر آب )أغسطس( من العام الحايل، انشغلت 

وسائل إعالم أمريكّية وعاملّية من بينها هيئة »بي بي يس« 
الربيطانية، بحادثة إقدام الشاب األمريكي ديفيد كاتز 

)24 سنة( عىل قتل شخصني وجرح 11 آخرين بواسطة 
مسدس، عقب خسارته يف مسابقة لأللعاب اإللكرتونية 

تُحاكي مسابقة كرة الريغبي األمريكية، يف أواخر آب 2018. 
واختتم كاتز تلك الفورة من العنف القاتل، باالنتحار بإطالق 

الرصاص عىل نفسه.
واألرجح أن ذلك االنتحار الذي اختتم مشهد العنف الفردي 

املنفلت يف »جاكسونفيل« بوالية فلوريدا يف مسابقة 
لأللعاب اإللكرتونية، كان تعبرياً مكثفاً عن مشكلة شبابّية 

معارصة هي: االنتحار باأللعاب الرقمية.
وآنذاك، لم يركّز اإلعالم كثرياً عىل كون حادث 

»جاكسونفيل« انتحاراً شبابًياً، وأنه يتصل بالتكنولوجيا 
الرقمية. ربما ال يصعب الحديث عن عنف دموي مارسه 

كاتز )قتل وجرح آخرين( ثم ارتّد عىل صانع العنف نفسه 
باالنتحار.

لكن، من أين جاء ذلك العنف كله؟ أليس واضحاً أّن 
الشاشات اإللكرتونّية كانت جزءاً من مشهدية ذلك العنف 

القاتل؟ لكن، هل يكفي إلقاء اللوم عىل التقنّيات الرقمّية، أم 
إن هنالك شيئاً آخر؟

ال إللقاء المسؤولّية على... الضحية!
قبل كل نقاش، يجدر الحذر من التفسري املبسط الذي يميل 

إىل تحميل الشاب املنتحر مسؤولية القتل واالنتحار، إذ 
يسهل القول إن تلك املسابقة اإللكرتونية كانت تضّم عرشات 

الالعبني، وأكرثهم خرس مرة تلو املرة، ملاذا 
انفلت عنف فرد بعينه فصار قتالً 

وانتحاراً؟
بقدر ما تغري سهولة تلك الكلمات 

يف رشح ما حصل، إال أنها تضمر 
شيئاً يصعب قبوله يتمثّل يف 

تحميل املنتحر - القاتل مسؤولية العنف كله. هل يمكن 
اختزال املسألة عىل ذلك النحو: »إنه مختل... لم يتحمل 

الخسارة ولم يستطع السيطرة عىل غضبه، بل قتل وجرح 
ثم... انتحر«، ويصبح الكل بريئاً وخالياً من املسؤولية، 

مقابل رمي الجريمة واالنتحار عىل من غّيبه املوت - 
االنتحاري؟

لنوسع الصورة قليالً. يف السؤال عن العنف، يصعب إخالء 
مسؤولية ألعاب الفيديو عن العنف الشبابي املعارص، بل 

يمكن الحديث عن ظاهرة قوامها العنف واالنتحار بها.
ومنذ عام 2016، حسمت دراسة علمية أجرها خرباء 

يف »جامعة تكساس« بأن نسبة من يمارسون األلعاب 
اإللكرتونية تكون مرتفعة تماماً يف أوساط من يمارسون ألعاب 

الفيديو بينهم، بل إنها تساعدهم عىل االنتقال من التفكري 
يف االنتحار إىل تنفيذه.

وهناك مجموعة من األلعاب اإللكرتونية التي ُربطت مع 
االنتحار، خصوصاً تلك التي تتضمن كجزء منها التشجيع 

عىل االنتحار أو تطلب ذلك مبارشة.
يف زمن قريب من حادث »جاكسون فيل«، انشغلت األذهان 

 Blue »بلعبة إلكرتونّية اسمها »تحدي الحوت األزرق
.Whale Challenge

ويف نيسان )أبريل( 2018، وصفت »بي بي يس« حال ذعر 
انترشت يف مرص بعد انتحار الشاب خالد الفخراني )18 

سنة(، تنفيذاً ألوامر مديري تلك اللعبة. وساد ذعر مماثل 
يف معظم دول شمال أفريقيا والخليج العربي، بأثر انتشار 
تلك اللعبة وحدوث حاالت انتحار متصلة بها، وفق تقارير 

صحافية عربية متقاطعة. واهتمت بعض املواقع الشبكّية 
العربّية بتقديم تفاصيل عن »الحوت األزرق«، مبّينًة أنها 

تتحّدى ممارسيها تنفيذ أعمال عنيفة وخطرية، ثم تتدرج 
صعوداً يف العنف والخطورة، بما يف ذلك طلب قطع أوردة 

ورسم وشم وأرقام يف عمق الجلد، وأخرياً تصل إىل االنتحار.

الشاشات توازي معسكرات اإلبادة النازية!
هل يصدم القرّاء العرب إذا علموا أن معظم وسائل اإلعالم 
تجاهلت ما صدر عن الشاب الرويس فيليب بودايكن )21 

سنة( الذي صمم تلك اللعبة. وبلهجة هتلرية، تفاخر 
بأن اليافعني الذين يستجيبون للتالعبات التي تتضمنها 

»الحوت األزرق« ليسوا سوى »حثالة... أنا أعمل عىل 
تخليص املجتمع منهم«، وفق تغطية مطوّلة ظهرت يف 

صحيفة »داييل مايل« الربيطانّية! أال يشبه ذلك مقوالت 
النازية عن العرق اآلري املتفوق، وسعيها إىل تخليص 

البرش من أعراق كانت تراهم »أدنى«، عرب معسكرات 
املوت الجماعي والهولوكوست يف »داخاو« و 

»أوشفيتز« وغريهما؟
وتسّببت »الحوت األزرق« بسلسلة حاالت 
انتحار يف روسيا ]انترشت هناك عرب موقع 

»يف كي. كوم«[ وأوروبا وأمريكا، ما أثار حراكاً 
واسعاً ضدها، انخرطت فيه الحكومات 

وهيئات املجتمع املدني وناشطو حقوق 
اإلنسان وغريها.

وراجت لعبة »الحوت األزرق« بعيد 
انتشار لعبة فيديو اخرى تأمر ممارسيها 
باالنخراط يف تحديات متطرفة وعنيفة، 

بل وصوالً إىل تحدي االنتحار. وراجت 
عىل الـ »واتس آب« عرب منصة تعمل بنظام 
»آندرويد«، تحت اسم »تحدي االنتحار مومو« 

Momo Suicide Challenge. واشتهرت تلك 

اللعبة بأيقونتها املكوّنة من وجه غرائبي مفزع، بعني بارزتني 
وفم مبالغ فيه ضمن وجه يمزج مالمح البرش مع الرسوم 
املتحركة، ويدين عىل هيئة أرجل الدجاجة. ووفق املوقع 

الشبكي لشبكة التلفزة »فوكس نيوز«، ُربطت تلك اللعبة مع 
مجموعة من حاالت االنتحار بني مراهقني ممارسني أللعاب 

الفيديو، خصوصاً يف االرجنتني والربازيل ومجموعة من دول 
أمريكا الالتينية، مع مالحظة أن الدجاج يظهر يف ممارسات 

تتصل بالسحر والشعوذة يف الثقافة الشعبّية لتلك البلدان.
واهتمت سلطات االتحاد األوروبي بمحاربة انتشار »تحدي 

مومو« بني املراهقني األوروبيني. ويف أمريكا، اهتمت رشكة 
»مايكروسوفت« بانتشار »تحدي االنتحار مومو« عىل نحو 

خاص، ربما بسبب اخرتاقها جمهور لعبة »ماينكرافت« 
الشهرية التي تصنعها تلك الرشكة. وأشارت »مايكروسوفت« 
إىل أن تقارب »مومو« مع أيقونات ومسارات يف »ماينكرافت« 

يدل عىل سوء نية صُنّاعها وسعيهم إىل استغالل رواج 
»ماينكرافت«.

السيطرة على العقول
يف هذا السياق، عرض املوقع اإللكرتوني لصحيفة »مريور« 

الربيطانّية حال املراهق الهندي مانيش ساركي الذي شنق 
نفسه يف زريبة ماشية، ظهرت عىل جدرانها كلمات من نوع 

»شيطان بعني واحدة« و »ميتال« و »تنّشط باملواد« و 
»رجل مشنوق« وغريها.

ولفتت »مريور« و »فوكس«، إىل التشابه املرعب بني »مومو« 
و »الحوت األزرق«، خصوصاً أنهما يتالعبان بممارسيهما 

عرب الطلب منهم االنخراط يف تحدّيات عنف متصاعدة 
الخطورة، وصوالً إىل اليوم الخمسني الذي ُيطلَْب فيه رصاحة 

من املشارك االنخراط يف تحدي االنتحار.
ليس ما سبق سوى حاالت متناثرة من ظاهرة العنف املرتبط 

باأللعاب اإللكرتونية، وهو يطاول األجيال الشابة التي 
تعترب جمهوره األسايس، بما يف ذلك العنف املرتد عىل الذات 

باالنتحار.
وعىل موقع »تي يف تروبس« tvtropes.org، يظهر جدول 

طويل عن ألعاب فيديو تطلب من الالعبني الوصول إىل 
مرحلة االنتحار.

إذا نُِظَر إىل االنتحار كجزء من ظاهرة العنف الفردي، إضافة 
إىل عالقته مع اضطرابات نفسية مختلفة، يكون دفع الفرد 

إىل العنف خطوة أساسية فيه. وإذا كان مصدر ذلك العنف 
إىل األفراد )ألعاب الفيديو يف هذه الحال(، هو نفسه مصدر 
الضغط عىل توازن الفرد العقيل - النفيس وصوالً إىل إحداث 

اضطرابات فيه، يكون لأللعاب اإللكرتونية تأثري أسايس 
يف نوع من االنتحار بني األفراد املمارسني لها، خصوصاً 

الشباب.
ويف منتصف تموز )يوليو( 2018، نرشت »هيئة بي بي 

يس« الربيطانية تحليالً مطواّلً عن تلك العالقة، استند إىل 
رأي الربوفسور آندي بريزيبليسكي، من »معهد أوكسفورد 

لإلنرتنت« الذي قدم عرضاً مفصالً لألدلة العلمية التي 
تراكمت يف السنوات األخرية عن العنف الذي تحفزه االلعاب 

اإللكرتونية.
وذكّرت »بي بي يس« بظهور توافق بني مختيص الطب 

النفيس عىل التأثري النفيس السلبي أللعاب الفيديو، 
خصوصاً الدراسة املوسعة التي نرشتها »املعاهد الوطنية 

)األمريكية( للصحة« وشملت ما يزيد عىل خمسة آالف 
طفل ومراهق أمريكي، وحسمت بأن ألعاب الفيديو تتسّبب 

يف انتشار الكآبة يف أوساط أولئك اليافعني.

تبدو أحيانًا مثل مخّدر يأسر الدماغ ويأمر باالنتحار
األلعاب اإللكترونية.. 

منظومة "بي تو كيه"
تستطيع التنبؤ بالتفاعالت التي 

قد تحدث بين األورام ذات الطبيعة 
البروتينية والعالجات المختلفة لمرض 

السرطان
أونتاريو - تمكن فريق من الباحثني الكنديني من تطوير 

منظومة جديدة للذكاء االصطناعي بوسعها ترسيع وترية 
ابتكار أدوية جديدة، إذ تقلل من الحاجة إىل االختبارات 

املعملية املكلفة للوقت واملال.
طور باحثون بجامعة “ووترلو” الكندية منظومة جديدة 

للذكاء االصطناعي يمكنها أن تسهم بشكل كبري يف 
ترسيع وترية ابتكار األدوية الجديدة مع تقليل الحاجة 

إىل االختبارات املعملية التي تستهلك قدرا كبريا من املال 
والوقت.

ويطلق عىل املنظومة الجديدة التي تندرج يف إطار تقنيات 
التعلم العميق، اسم “باترين تو نوليج” وتُعرف اختصارا 

بـ”بي تو كيه”. ويمكن للمنظومة الجديدة التنبؤ بعمليات 
االتصال بني املتواليات الحيوية يف ثوان معدودات، وبالتايل 
تقلل املشكالت املعقدة التي قد تظهر خالل أبحاث الدواء.

وتستخدم منظومة “بي تو كيه” تقنيات الذكاء االصطناعي 
يف جمع املعلومات من خالل تحليل البيانات بدال من 

االعتماد عىل آليات البحث التقليدية.
ونقل املوقع اإللكرتوني “تيك إكسبلور” املتخصص يف 

األبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث أندرو وونغ 
املتخصص يف هندسة تصميم األنظمة اإللكرتونية قوله 

إن “منظومة بي تو كيه يمكنها تغيري قواعد اللعبة بالنظر 
إىل قدرتها عىل فك رموز الروابط الربوتينية الدقيقة داخل 
البيئات الكيميائية املعقدة، وبالتايل يمكنها إجراء تنبؤات 

دقيقة اعتمادا عىل البيانات املتوافرة لديها”.
منظومة »باترين تو نوليج« التي تندرج يف إطار تقنيات 

التعلم العميق تقلل املشكالت املعقدة خالل أبحاث الدواء
وأكد وونج أن “القدرة عىل الوصول إىل املعلومات الدقيقة 

بناء عىل نتائج علمية مثبتة ستدفع مجال األبحاث الدوائية 
قدما”، مشريا إىل أن منظومة “بي تو كيه” لديها القدرة عىل 

تغيري كيفية االستفادة من البيانات يف املستقبل.
ويقول الباحثون إنه بالرغم من جمع كميات هائلة من 

البيانات بشأن املتواليات الحيوية، ليس استخالص 
معلومات مفيدة وذات مغزى من هذه البيانات باألمر الهني، 

ولكن منظومة “بي تو كيه” يمكنها مواجهة هذا التحدي من 
خالل فك شفرة العالقات املعقدة داخل املعادالت الكيميائية 

الحيوية والتنبؤ باالرتباطات بني األحماض األمينية التي 
تتحكم يف التفاعالت الربوتينية.

ومن خالل استخالص النتائج من قواعد البيانات عرب 
تقنيات الحوسبة السحابية، تستطيع منظومة “بي تو كيه” 

التنبؤ بالتفاعالت التي قد تحدث بني األورام ذات الطبيعة 
الربوتينية والعالجات املختلفة ملرض الرسطان.

 ورغم أن منظومة “بي تو كيه” مازالت يف طور النماذج األولية 
التجريبية، أتاح وونج وفريقه للباحثني فرصة الوصول إىل 

نسخة املنظومة عىل شبكة اإلنرتنت.
ويرى الباحث أنطونيو يس تو الذي شارك يف ابتكار املنظومة 

أن “وضع هذه التقنية بني أيدي الباحثني يف مجال الطب 
الحيوي سوف يساعد يف التوصل إىل نتائج فورية، يمكن 

استخدامها يف االكتشافات العلمية يف املستقبل”.
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

برلني – مهما كان موقعك، يمكنك اآلن مشاهدة 
كل اللوحات الستة والثالثني التي رسمها الفنان 
الهولندي يوهانس فريمري )1632–1675(، وذلك 

مجانا يف متحف رقمي.
وهذه الجولة الرقمية للوحات الرسام الهولندي 

هي نتاج تعاون 18 متحفا وجامعا خاصا للوحات 
يف سبع دول وباستخدام تطبيق “غوغل ارتس آند 

كلترش”.
ويضم املرشوع العاملي الذي تم الكشف عنه أوائل 
الشهر الجاري يف متحف ماورتشهاوس يف الهاي 

لوحة “الفتاة ذات القرط اللؤلؤي”.
وجلب هذا التعاون أعماال يضمها كل من متحف 

املرتوبوليتان للفنون يف نيويورك ومتحف تاريخ 

الفنون يف فيينا واملعرض الوطني يف لندن ومتحف 
غيملده غالريي يف برلني.

ويتيح التطبيق املسمى “مييت فريمري” لعشاق الفن 
الوصول إىل اللوحات من خالل أجهزة الحاسب 

اآليل أو األجهزة اللوحية )تابلت( أو الهاتف الذكي. 
ويمكن للمشاهدين االطالع عىل اللوحات يف مواقع 

متاحفها أو يف متحف افرتايض.
ويف معرض التعقيب عىل املعرض، قالت مديرة 

ماورتشهاوس، إيمييل جوردنكر، لنيويورك 
تايمز إنها “إحدى هذه اللحظات التي تقوم فيه 
التكنولوجيا بيشء ال يمكنك أبدا فعله يف الحياة 

الحقيقية، وهذا ألنه ال يمكن أبدا جمع هذه 
اللوحات يف الحياة الحقيقية”.

By improving innovation capabilities, Middle East businesses 
can successfully avert a loss of more than $400 billion in 
enterprise value that could be eroded through ongoing tech-
nological disruption elsewhere, according to a new report.
“With unrealised market opportunities in the Middle East, 
industry leaders must change their approach to innovation,” 
said Xavier Anglada, managing director of Accenture Digital in 
the Middle East.
In its latest report, Dublin-headquartered Accenture said 
regional companies could lose huge capital due to limited 
innovation capabilities.
The report noted that although many companies have 
increased their spending on innovation (such as investing in 
research and development) in recent years, these investments 
have not necessarily led to above-average growth. At a global 
level, return on innovation spend has declined by 27 per cent 
over the past five years.
“By preparing a comprehensive digital strategy, they [Middle 
East companies] will be able to pivot to new growth opportu-
nities,” said Mr Anglada, a co-author of the report.
Accenture’s findings are based on an analysis of 200 of the 

largest companies by revenue across 18 industries and a 
survey of 150 top executives from 11 industry sectors across 
the UAE and Saudi Arabia.
“The digital revolution has exposed abundant value opportu-
nities for companies to raise efficiency and develop new kinds 
of products and services,” said Yusof Seedat, a research direc-
tor at Accenture and co-author of the report, adding, “Compa-
nies that can leverage innovation to drive deep organisational 
change are more likely to unlock trapped value.”
In the past few years there has been an uptick in investment 
in adopting new technologies in the region.
In a survey of senior executives, 53 per cent in the Middle East 
and North Africa region say that Artificial Intelligence (AI) and 
robotic process automation are the most prominent technol-
ogies on their boardroom agendas – compared to 46 per cent 
globally, according to EY.
The Middle East and Africa region’s investment in AI is 
forecast to reach $114.22 million by 2021, representing a 
compound annual growth rate of 32 per cent for the 2016-
2021 period, according to the US research firm International 
Data Corporation.

تجمع لوحات فيرمير افتراضيا

Middle East businesses at risk of losing $400bn 
through unrealised innovation, says Accenture

A Virgin Galactic rocket plane blasted to the edge of 
space on Thursday and returned safely to the Cal-
ifornia desert, capping off years of difficult testing 
to become the first US commercial human flight to 
reach space since America’s shuttle program ended 
in 2011.
The test flight foreshadows a new era of civilian 
space travel that could kick off as soon as 2019, with 
British billionaire Richard Branson’s Virgin Galactic 
battling other billionaire-backed ventures, like Am-
azon.com founder Jeff Bezos’ Blue Origin, to be the 
first to offer suborbital flights to fare-paying tourists.
Virgin’s twin-fuselage carrier airplane holding the 
SpaceShipTwo passenger spacecraft took off soon 
after 7 a.m. local time (10 a.m. ET) from the Mojave 
Air and Space Port, about 90 miles (145 km) north 
of Los Angeles.
Richard Branson, wearing a leather bomber jacket 
with a fur collar, attended the take-off along with 
hundreds of spectators on a crisp morning in the 
California desert. After the rocket plane topped 
50-mile altitude, a crying Branson high-fived and 
hugged spectators.
The carrier airplane hauled the SpaceShipTwo 
passenger rocket plane to an altitude of about 
45,000 feet (13.7 kms) and released it. Seconds 
later, SpaceShipTwo fired, catapulting it to at least 
50 miles (80.47 km) above Earth, high enough for 
the pilots, Mark Stucky and Frederick Sturckow, to 
experience weightlessness and see the curvature of 
the planet. 

Test flight crash 
Virgin’s latest flight test comes four years after the 
original SpaceShipTwo crashed during a test flight 
that killed the co-pilot and seriously injured the 
pilot, dealing a major setback to Virgin Galactic, a 

US offshoot of the London-based Virgin Group.
“We’ve had our challenges, and to finally get to 
the point where we are at least within range of 
space altitude is a major deal for our team,” George 
Whitesides, Virgin Galactic’s chief executive, told 
reporters during a facilities tour on Wednesday in 
Mojave, where workers could be seen making pre-
flight inspections of the rocket plane.
While critics point to Branson’s unfulfilled space 
promises over the past decade, the maverick busi-
nessman told a TV interviewer in October that Vir-
gin’s first commercial space trip with him onboard 
would happen “in months and not years.”
Thursday’s test flight will have two pilots onboard, 
four NASA research payloads, and a mannequin 
named Annie as a stand-in passenger. More than 

600 people have paid 
or put down deposits to fly 
aboard Virgin’s suborbital 
missions, including actor Leonardo 
DiCaprio and pop star Justin Bieber. A 90-minute 
flight costs $250,000.
Short sightseeing trips to space aboard Blue Origin’s 
New Shepard rocket are likely to cost around 
$200,000 to $300,000, at least to start, Reuters 
reported in July. Tickets will be offered ahead of the 
first commercial launch, and test flights with Blue 
Origin employees are expected to begin in 2019. 

Other firms 
Other firms planning a variety of passenger space-
craft include Boeing Co, Elon Musk’s SpaceX and 

late 
Microsoft 
co-founder Paul Allen’s 
Stratolaunch.
In September, SpaceX said Japanese billionaire 
Yusaku Maezawa, founder and chief executive of 
online fashion retailer Zozo, would be the compa-
ny’s first passenger on a voyage around the moon 
on its forthcoming Big Falcon Rocket spaceship, 
tentatively scheduled for 2023.
Musk, the billionaire CEO of electric carmaker Tesla, 
said the Big Falcon Rocket could conduct its first 
orbital flights in two to three years as part of his 
grand plan to shuttle passengers to the moon and 
eventually fly humans and cargo to Mars.
According to Virgin, SpaceShipTwo is hauled to an 
altitude of about 45,000 feet (13.7 kms) by the 
WhiteKnightTwo carrier airplane and released. The 
spaceship then fires its rocket motor to catapult it 
to at least 50 miles (80.47 km) above Earth, high 
enough for passengers to experience weightless-
ness and see the curvature of the planet.
Bezos’ New Shepard has already flown to that 
altitude - an internationally recognized boundary 
between Earth’s atmosphere and outer space 
known as the Karman line - though the Blue Origin 
trip did not carry humans.
Virgin’s Thursday launch likely will not go as high as 
the Karman line. Virgin’s pilots are aiming to soar 
50 miles into the sky - the US military and NASA’s 
definition of the edge of space and high enough to 
earn commercial astronaut wings by the US Federal 
Aviation Administration.
Thursday’s test flight carried two pilots, four NASA 
research payloads, and a mannequin named Annie 
as a stand-in passenger.

التكنولوجيا

Virgin Galactic advances space 
tourism with successful test
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    THE MAN الرجل

10 طرق تساعدك على تحسين حياتك في 10 دقائق

ال تنقطع عن رشب الكثري من املياه قبل العودة من جديد إىل الصالة الرياضية
تجربك الظروف يف بعض األحيان عىل التخيل عن الذهاب إىل الصالة الرياضية، وهو 
األمر الذي يتسبب بالكثري من اإلحباط للرياضيني بسبب اعتقادهم أنه من الصعب 

العودة مرة أُخرى إىل الصالة الرياضية والبدء من جديد.
إذا قررت العودة إىل الصالية الرياضية؛ الستعادة عضالتك املفتولة من جديد، هناك 

بعض القواعد التي ال يجب أن تقوم بتجاهلها؛ حتى تساعدك عىل اسرتجاع عضالتك 
القوية مرة أخرى والتي سيعرضها لك التقرير التايل.

1 - ذخرية من النوم 
إذا كنت تنوي العودة مرًة أخرى إىل الصالة الرياضية، فالبد لك أن تحرص عىل أن 

تنال قسطاً وافراً من النوم الهادئ املتواصل ال يقل عن الـ8 ساعات؛ حتى يتم تهيئة 
عضالتك عىل تحمل املجهود البدني الكبري الذي ستقوم به يف اليوم التايل.

2 - املاء
يجب أال تنقطع عن رشب الكثري من املياه قبل العودة من جديد إىل الصالة الرياضية، 

سواء قبل بدء أول تمرين بعدة ساعات أو أثناء التمرين، فاملياه تحافظ عىل رطوبة 
عضالتك وانتعاشها.

كما تقوم املياه باملساهمة بإنقاص كمية حمض اللبنيك املرتاكمة عىل العضالت وهو 
الحمض املسؤول عن شعورك باإلجهاد والتعب أثناء ممارسة التمارين الرياضية 

الشاقة.
3 - القهوة أساسية

إذا كنت من محبي القهوة فالبد لك من رشب كوب صغري من القهوة قبل التمارين 

الرياضية بشكل عام، وخاصًة قبل يوم من التمرين بعد فرتة انقطاع كبرية عن الصالة 
الرياضية.

فالقهوة تحتوي عىل كمية جيدة من الكافيني الذي سوف يقوم بإمداد جسمك بالطاقة 
الالزمة؛ حتى ال تشعر بالتعب أثناء ممارسة التمارين، لذلك احرص عىل رشب كوب من 

القهوة قبل بدء ممارسة التمارين الرياضية بـ60 دقيقة عىل األقل.
4 - لَم العجلة؟

عليك أن تعرف أن عضالتك التي قمت ببنائها قبل أن تتخىل عن الذهاب إىل الصالة 
الرياضية ال تزال متواجدة، ولكنها يف حالة ارتخاء شديد نتيجة عدم ممارستك 

للتمارين الرياضية منذ فرتة طويلة، لذلك حافظ عىل هدوئك يف أول أسابيع التمارين 
بعد العودة إىل الصالة الرياضية مجدداً.

فال تقم بممارسة التمارين التي اعتدت القيام بها قبل فرتة الراحة الطويلة، ولكن يكفي 
القيام ببعض التمارين العامة الخفيفة يف األسبوع األول؛ حتى تستعيد عضالتك 

لياقتها من جديد وال تقلق، ففي غضون أسابيع قليلة سوف تستعيد عضالتك القديمة 
مجدداً.

5 - الغذاء املتوازن
يجب أن تقوم باتباع نظام غذائي يحتوي عىل كمية متوازنة من الكاربوهيدرات 

والربوتينات بشكل يتناسق مع حجم املجهود البدني الذي تبذله يف الصالة الرياضية، 
فاملجهود البدني الذي ستبذله يف أول أسبوع لن يكون بقوة آخر األسابيع التي قضيتها 

يف الصالة الرياضية.
األول، الذي يعترب من أكرث األسابيع أهمية بعد العودة من جديد إىل عالم الرياضة بعد لذلك احرص عىل عدم تناول سعرات حرارية تفوق أو تقل عن احتياجاتك يف األسبوع 

فرتة انقطاع كبرية.

للرجال : 5 قواعد سحرية للعودة إلى الجيم بعد طول انقطاع
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هل تعلم أن بإمكانك تطوير نفسك وتحسني حياتك يف خالل 
10 دقائق فقط؟! نعم، هذا صحيح، ويوجد العديد من األمور 

التي بإمكانك القيام بها يف هذه الفرتة الوجيزة.
 أثبتت الدراسات واألبحاث أن هذه املدة القصرية قد تكون 

سحرية، ومن املمكن أن تساعدنا عىل تغيري طريقتنا يف 
التعامل مع كل األمور املحيطة بنا، وتجعلنا أكرث نجاًحا، 

بإمكانك القيام بأشياء كثرية يف 10 دقائق فقط تساعدك عىل 
تحسني حياتك، والتحول إىل شخص أكرث إنتاجية قادر عىل 

الرتكيز إلتمام مهامه.

1 - اعمل 50 دقيقة وخذ استراحة 10 دقائق
هذه طريقة فعالة تساعدك عىل أن تكون أكرث انتاجية، فقط 

التزم بالعمل الجاد والرتكيز عىل ما تقوم به ملدة 50 دقيقة، ثم 
احصل عىل 10 دقائق قم فيها بأي يشء تريد.

وأثبتت الدراسات أن هذه الطريقة تجعلك أكرث إنتاجية، 
وستساعدك عىل االنتهاء من أكرب قدر ممكن من املهام 

واألعمال.

2- كن شاكًرا

خصص 10 دقائق يوميًّا؛ لكي تذكر نفسك باألشياء الجيدة 
يف حياتك، كن شاكرًا وممتنًا ملا تملكه، هذه املمارسة جيدة 
ا لروحك وعقلك، كما أنها تحفزك عىل العمل وتجعلك  جدًّ

أكرث إنتاجية.

3- تعلم مصطلحات جديدة

حاول أن تتعلم مصطلحات وكلمات جديدة طوال الوقت، 
وقد تفعل ذلك من خالل القراءة واالطالع أو من خالل سماع 

األغاني أو التعامل مع أشخاص قادمني من بيئات وثقافات 
مختلفة أو استخدام بعض التطبيقات التي يمكن تنزيلها 

عىل هاتفك املحمول، وقم بذلك ملدة 10 دقائق يوميًّا.
 تعلم لغات ومصطلحات جديدة سيجعلك أكرث قدرة عىل 

التواصل مع اآلخرين؛ ما يعزز ثقتك بنفسك.

4- كن قارًئا سريًعا

نعلم جميًعا أن القراءة أفضل وسيلة للمعرفة، ويقيض أغلبنا 
فرتات طويلة يف القراءة، سواء كان ذلك من خالل 
اإلطالع عىل الكتب أو قراءة تقارير أو تفقد الربيد 
اإللكرتوني؛ لذا من الرضوري أن نعزز قدرتنا عىل 

القراءة حتى نصبح قادرين عىل القراءة بشكل 
أرسع.

وممارسة هذا األمر 10 دقائق يوميًّا سيعزز 
قدرتك عىل القراءة، ويجعلك قارًئا 

رسيًعا.
 واآلن تخيل أنك قادر عىل قراءة جزء 

من الكتاب أو االنتهاء من التقرير أو تفقد 
بريدك اإللكرتوني يف ثلث الوقت الذي كنت 

تستغرقه سلفًا، أمر ُمدهش أليس كذلك؟

5- احصل على قيلولة

عوًضا عن تناول كوب من القهوة حتى 
تبقى مستيقظًا، ابحث عن مكان هادئ 

واحصل عىل قيلولة قصرية، أغلق عينيك ملدة 
10 دقائق، بهذه الطريقة ستتجدد طاقتك 

وستصبح يقظًا باقي اليوم.
وال ُيستحب أن تزيد القيلولة عىل 10 دقائق؛ ألنها ستكون لها 

نتائج عسكية.

6- تعلم لغة جديدة

ماذا لو خصصت 10 دقائق يف اليوم لتعلم لغة جديدة؟ إذا 
قمت بذلك برتكيز واهتمام ستتمكن من تعلمها يف غضون ستة 
أشهر، أو ربما سنة، كما أنك ستنمي مهاراتك وستعزز قدراتك 

عىل الرتكيز.
 Duolingo وهناك الكثري من التطبيقات اإللكرتونية مثل

وغريها التي قد تساعدك عىل تعلم لغات جديدة ملدة دقائق 
بشكل يومي.

7- اشرب كوب من القهوة مع صديق

االنخراط يف بيئة العمل وتعزيز عالقتك بزمالئك 
أمر جيد ومفيد لعقلك، كما أنه ُيحسن طريقة أدائك 

يف العمل، فاملحادثات الودية التي تجري بينكم لها 
الكثري من الفوائد.

 
وجدت الدراسات أن التحدث والتواصل االجتماعي 

يجعلنا أكرث قدرة عىل حل املشكالت؛ لذا كن لطيفًا 
وتجنب أن تكون عدوانيًّا أو رشًسا يف التعامل مع زمالئك.

اكتشف الباحثون أن التحدث مع زمالئك لعرش دقائق 
يعزز قدرات األفراد املعرفية؛ لذا خذ فرتة اسرتاحة، واذهب 

أنت وصديقك إلعداد كوب من القهوة، وتحدثا عن بعض 
األمور املشرتكة.

8- اذهب للسير

خذ فرتة اسرتاحة، واترك املكتب، واذهب للسري 10 دقائق، قم 
بتمديد ساقيك من آٍن آلخر حتى ال تفقد قدرتك عىل الرتكيز؛ 
ا لصحة العظام، كما أنها وسيلة فعالة لتقليل  فهذا مفيد جدًّ

التوتر ومواجهة االكتئاب وتعزيز صحة القلب والدماغ.

9- أعد قائمة بمهام اليوم التالي

ا؛ ألنه من الرضوري  آخر 10 دقائق يف العمل تكون حاسمة جدًّ
أن تستخدمها يف اإلعداد لألشياء التي ينبغي القيام بها يف 

اليوم التايل، لذا عليك أن تعمل عىل أن تكون أكرث إنتاجية.
 اجلس يف هدوء قبل مغادرة املكتب، وأعد قائمة باملهام املتوقع 

العمل عليها يف اليوم التايل ما لم يطرأ أمر جديد، وتأكد مع 
أنك انتهيت من كل املهام التي كان عليك القيام بها.

10- اكتب في دفتر يومياتك

ضع نفسك يف جو مالئم للنوم عن طريق قضاء آخر عرش 
دقائق قبل االستلقاء عىل رسيرك وأنت تكتب كل ما مررت به 
يف دفرت يومياتك، وكأنك تكتب تقريرًا مفصالً بسيطًا تتحدث 

فيه كيف قضيت اليوم، وإذا كان خطك تصُعب قراءته فاكتبها 
عىل حاسوبك اإللكرتوني أو هاتفك املحمول.

 وإذا قررت كتابة يومياتك، فمن الرضوري أن تتحدث بأمانة 
وصدق عن كل األحداث التي عشتها طوال اليوم، اكتب عن 

انتصاراتك وخسائرك، فكر يف األشياء التي كان بوسعك 
القيام بها بيشء مختلف حتى يكون اليوم أفضل، كن متفائالً 

وإيجابياً يف التعامل مع األمور، وأكد لنفسك أن غًدا سيكون 
يوًما أفضل.



بواسطة: أسماء أحمد محمد
ال تتوقف متابعة أحدث صيحات املوضة واألزياء 

والقيام بتنسيق املالبس واختيار الوانها بدقة 
عىل النساء او الفتيات فقط بل يمتد األمر كذلك 

اىل الرجال. وقد ساعد التطور الدائم يف مجال 
األزياء واألهتمام الدائم من مصممي األزياء 

ملالبس الرجال عىل لفت انتباه الرجال اىل رضورة 
مواكبة خطوط املوضة و تنسيق األلوان مالبس 

الرجال تتوافق مع األسود .
• كما عمل هذا األهتمام من مصممي االزياء 

عىل لفت انتباه الرجال اىل رضورة تنسيق األلوان 
التي يرتدونها من أجل الظهور بمظهر جيد. 

ويعمل ذلك عىل منع شعور الرجال باإلحراج 
بسبب الظهور بمظهر غري مرتب بعيد عن األناقة 
كما يمنع الشعور باإلحراج او الضيق عند ارتداء 

الرجل لبعض االألوان التي ال تتناسق مع بعضها 
ما يؤدي اىل ازعاج للعني عند النظر اليها.

• تنقسم األلوان اىل ثالثة مجموعات املجموعة 
األويل هي األلوان املحايدة وهي لونان اللون 

االبيض واللون االسود، كما أن املجموعة الثانية 
هي األلوان األساسية وهي مثل اللون االحمر 

واللون االزرق واللون األصفر. اما عن املجموعة 
الثالثة فهي األلوان الثانوية وهي التي تضم 

باقي األلوان االخري بخالف االلوان املحايدة 
وااللوان االساسية.

نصائح تنسيق الوان المالبس للرجال
• االطالع عىل انواع االلوان :

ويمكن اجراء األطالع عىل انواع األلوان بمعرفة 
مجموعات األلوان ما أن اللون األبيض من 
االلوان املحايدة واللون االحمر من األلوان 

األساسية واللون البنفسجي من األلوان الثانوية 
حتي يمكن تحديد تناسق االلوان

• عدم التوسع ف ارتداء االلوان :
ويعني عدم التوسع يف ارتداء األلوان ان يقترص 

عدد األلوان التي يرتديها الرجل يف اإلطاللة 
الواحدة عىل ثالثة الوان بحد اقيص وال يزيد 

عدد األلوان عن ذلك. ويجب ان يتم تحقيق ذلك 
نظرا لصعوبة التناسق بني األلوان يف حالة زيادة 

عددها عن ثالثة الوان مما يجعل الرجل يظهر 
بمظهر غري جيد خاصة يف وجود املالبس 

املزركشة.
• اتباع تدريجات اللون :

ويعمل اتباع تدريج اللون عىل تحقيق 
التناسق يف املالبس حيث انه عند 

اختيار اللون يف املالبس مع اختيار 
درجاته املختلفة يؤدي ذلك اىل تحقيق 

التناسق بكل يرس وبدون 
بحث فتظهر املالبس 

بشكل متناسق جميل
• توحيد لون الحزام 

والحذاء :
يجب ان يتم توحيد 
لون الحزام مع بون 

الحذاء او النعل 
حيث ان ذلك من 

قواعد تنسيق 
املالبس سواء 

كان هذا الحذاء 
هو حذاء رسمي او 

حذاء ريايض او حتي 

صندل مفتوح فانه يجب ان يكون له نفس لون 
الحزام.

• التنسيق بني البنطلون والقميص :
ويجب ان يتم التنسيق بني البنطلون والقميص 

بانه عىل سبيل املثال يف حالة ان يحتوي 
القميص عىل عدد من األلوان فانه عند اختيار 
البنطلون يجب ان يكون من ضمن هذه األلوان 

املتضمنة يف الوان القميص لتحقيق التنسيق 
واالناقة مما يساعد عىل تحقيق الدمج بني 

االلوان ومنع حدوث تنافر يف األلوان.
• ادخال البدالت املقلمة :

وهذا يحقق قدر كبري من االناقة خاصة عند 
ادخال البدالت املقلمة يف مالبس الرجال مع 

القيام بارفاقها بربطة عنق عىل رشط ان تكون 
لها لون زاهي كما يعطي البدلة مظهر اكرث اناقة.

• اإلطالع عىل الجسم :
يجب قبل اي شئ وقبل اختيار املالبس املناسبة 

ان يتم اإلطالع عىل الجسم حتي يتم تحقيق 
التناسق بني لون املالبس التي سوف يرتديها 
الرجل مع لون برشته مما يعطي مظهرا الئقاً 

،كما أنه من الرضورى تنسيق األلوان مع حجم 
الجسم فيمكن اختيار األلوان الداكنة يف حالة 

زيادة الوزن حيث ان األلوان الداكنة تعمل عىل 
إخفاء الوزن الزائد كما أن األلوان الفاتحة تكون 

مناسبة اكرث للوزن النحيف.

نصائح ارتداء اللون األسود للرجال
• عند قيام الرجل باختيار اللون األسود فيجب 

عليه معرفة ان اللون األسود يعطي مظهر 
نحيف ففي حالة كون الرجل نحيف فعليه ان 

يختار مقاس اكرب درجة من مقاسه الطبيعي من 
املالبس ذات اللون األسود حتي ال يظهر بمظهر 

نحيف للغاية.
• كما ان اللون األسود ال يقوم بالرضورة باعطاء 
مظهر قاتم حيث ان اختيار البنطلون بلون فاتح 

يمكنه ان يكرس قتامة اللون األسود يف القميص 
او يف التي شريت. كما ان ربطة العنق الداكنة ال 
يفضل استخدامها مع القميص االسود فيجب 

ان يتم ارتداء ربطة عنق فاتحة اللون يف حالة 
ارتداء قميص اسود اللون.

• عىل الرغم من املدي الواسع الذي يحققه اللون 
األسود من تناسق مع معظم األلوان إال أنه 

هناك بعض الرساويل التي ال تناسب 
القميص باللون األسود فال يجوز عىل 

سبيل املثال ارتداء قميص او تي 
شريت اسود اللون مع بنكلون كحىل 

اللون او زيتي اللون او بني اللون.
• هذا وال يفضل ارتداء قميص اسود 

اللون وبنطلون اسود اللون 
سويا من درجات مختلفة 
من اللون األسود حتي ال 

يظهر احدهما بمظهر باهت 
اللون عن األخر. كما انه من 
األفضل للقميص االسود يف 
حالة الرغبة يف ارتداؤه عىل 

سرتة سوداء اللون أن يكون 
مطعم بلون اخر مثل 

اللون الرمادي او اللون 
البنفسجي.

    THE MAN الرجل

 With so many health problems on the rise, people have begun to 
question what causes them in the first place. Is it stress? Diet? Lack of 
exercise? Mental exhaustion? All of these factors play a role in the de-
cline of human health, but the increased consumption of sugar could 
arguably be one of the biggest culprits. In order to make products 
taste better, companies add sugar to virtually everything now.
If you look at the label on products from dressings to sauces to even 
some canned vegetables, you’ll likely see sugar listed as one of the in-
gredients. Sugar makes the product more addictive; therefore, people 
will want to keep buying it.
One product in particular, though, contains so much sugar that it 
seems almost criminal to sell it to people. We’ve been drinking soda 
since it first came to the market in 1885, when a pharmacist named 
Charles Alderton created what we know today as Dr. Pepper. Believe 
it or not, soda was originally invented as a medicine to heal ailments 
such as indigestion, impotence, headaches, and even psychiatric dis-
orders. However, the industry has taken a dark turn and is, ironically, 
doing the opposite of healing people.
HERE ARE SOME OF THE HEALTH PROBLEMS ASSOCIATED WITH 
DRINKING SODA REGULARLY, ACCORDING TO THE HARVARD T.H. 
CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH:
A 20-year study on 120,000 men and women found that those who 
upped their sugary drink consumption by one 12-ounce beverage per 
day gained more weight—on average, one pound every 4 years—than 
people whose intake remained the same. Other studies have discov-
ered a link between sugary drinks and obesity in children. In fact, one 
study found that for each additional 12-ounce soda children consumed 
per day, the odds of becoming obese increased by 60% 
after 1½ years of follow up.
People who consume 1 to 2 cans or more of soft 
drinks per day have a 26% greater risk of devel-
oping type 2 diabetes than those who have 
them infrequently. The risk increases even 
more in young adults and Asians.
A study that followed 40,000 men for 
twenty years found that those who 
averaged one sugary beverage a day had 
a 20% higher risk of having or dying from 
a heart attack than men who consumed 
them infrequently. Another study in 
women showed similar results.
A 22-year study of 80,000 women 
found that people who had one sug-
ary drink per day had a 75% higher 
risk of developing gout than women 
who didn’t drink soft drinks often. 
Results were similar in men.
The health risks listed above just 
scratch the surface of what soft drinks 
can do to your brain and body. Our bodies 
were just not designed to process so much 
sugar at once. It puts great strain on our liver, 
stomach, and other organs. In the article below, we 
will go over what happens to your body when you give 
up sugary beverages.
HERE’S HOW YOU BENEFIT FROM GIVING UP SODA:
“Rising consumption of sugary drinks has been a major contributor to 
the obesity epidemic.” – Harvard School of Public Health

YOUR HEART HEALTH WILL IMPROVE.
A 2012 Harvard University study found that consumption of sugary 
drinks increased a person’s risk of developing chronic heart disease. 
Another 2011 study found that sugary beverages increase blood 
pressure, raising it the more you drink. Decreasing soda consumption 
by just one drink per day can result in improvements in blood pressure 
and heart health.
YOUR BRAIN WILL GET A BOOST.
While many people reach for a soft drink to give them energy and help 
them make it through the work or school day, the consequences of 
consuming so much sugar far outweigh the benefits. One study found 
that consuming sugar regularly over many years could result in learn-
ing impairment, memory problems, and behavioral plasticity.
“We have investigated a potential mechanism by which a diet, similar 
in composition to the typical diet of most industrialized western 
societies rich in saturated fat and refined sugar (HFS), can influence 
brain structure and function via regulation of neurotrophins,” authors 
of the study said. They discovered that when animals were put on a 
diet high in sugar, they had decreased amounts of a chemical called 
brain-derived neurotrophic factor (BDNF). This affected their ability to 
learn and remember things.
Other studies have found a link between consumption of soft drinks 
and an increased risk of Alzheimer’s disease or other types of demen-
tia. The studies found that mice given sugary drinks had an increased 
amount of plaque deposits, which is a telltale sign of Alzheimer’s.
YOU’LL HAVE A BRIGHTER SMILE.

Drinking soda often can lead to stained teeth and other dental 
problems. In some cases, drinking a lot of soda can corrode your 
teeth as much as doing meth, according to a 2013 study. In the study, 
researchers found that one woman who drank 2 liters of diet soda per 
day for three to five years had similar tooth erosion as a methamphet-
amine and crack cocaine addict. The citric acid in soda causes erosion 
of tooth enamel, which can lead to cavities and yellowing of teeth. 
So, giving up soda will help you have a whiter smile and improve your 
oral health.
YOU’LL HAVE A HEALTHIER BLADDER.
Soda is a diuretic, which means it makes you pee more urgently and 
frequently. It can also cause bladder infections and irritation. Drinking 
water instead of soda will help you have better bladder health and aid 
in detoxing the body.
YOU’LL HAVE STRONGER BONES.
Giving up soda will help you have stronger bones and decrease your 
risk of developing osteoporosis. The caramel color of dark sodas con-
tains an artificially created phosphorus that can cause calcium to leach 
out of your bones. Substituting soda for natural drinks like tea or water 
will help protect your bone health.
YOUR KIDNEYS WILL START TO HEAL.
Studies have shown that drinking a lot of soda can lead to kidney dis-
ease and even kidney failure. Diet sodas aren’t any better. Researchers 
from the Nurses’ Health Study found that women who consumed a lot 
of diet soda every day had lower functioning of the liver compared to 
women who abstained from soda.
YOUR REPRODUCTIVE ORGANS WILL BE IN BETTER SHAPE.

While many companies don’t use BPA in their products 
any longer, some cans of soda still contain it. BPA 

has been linked to an increased risk of certain 
types of cancer as well as reproductive 

problems. Some studies have shown that BPA 
can cause premature puberty or infertility, 

resulting in permanent damage to the 
reproductive system.
According to the Breast Cancer Fund, 
BPA is in so many products, from food 

and drink containers to dental fillings. 
It’s a synthetic estrogen that disrupts 
the hormonal system and increases 
the risk for developing diseases 
such as breast cancer, prostate 
cancer, metabolic disorders, and 
even type 2 diabetes.

IT CAN LEAD TO WEIGHT LOSS.
Sodas contain a lot of empty calo-

ries – some contain as many as 700, 
and they won’t satisfy your hunger 

since they have no nutritional value.
soda

According to weight loss expert Malia Frey 
in an article on About Health, cutting out a large 

Coca-Cola from McDonald’s from your diet every day 
would save you over 200,000 calories — or about 60 pounds 

— in one year. So, if you want to lose weight, cutting out soda could 
help you reach your goals faster.
HERE’S A BONUS OF GIVING UP SOFT DRINKS:
You might live longer.
A recent study published in the American Journal of Public Health 
found that people who had high consumption of sugary beverages had 
shorter telomeres in immune cells. Telomeres are protective DNA units 
at the ends of chromosomes, and the shorter they get, the closer a 
person is to the end of their life. So, by cutting out sugary drinks, you 
might extend your life a little bit as well as improve your overall health.
FINAL THOUGHTS ON THINGS THAT HAPPEN WHEN YOU STOP 
DRINKING SODA
Sugary beverages such as soda have contributed to the decline of our 
health. They have virtually no nutritional value and a lot of calories. 
Many people have turned to soda for an energy boost, but the dangers 
of consuming soda on a regular basis outweigh any benefit you might 
receive from the caffeine.
Plus, the drop in energy after the soda wears off will leave you feeling 
fatigued after your insulin levels decrease. This will only lead to further 
cravings. If you want more sustainable energy throughout the day, 
consider drinking water instead. Also, bring healthy snacks to work 
such as chopped up fruits and vegetables.
Soda might taste great, but it should be an occasional treat rather than 
an everyday indulgence. Doctors and scientists all agree that soda 
harms one’s health in numerous ways. As such, it should be cut out 
of the human diet, or at least consumed less often. Sales of soda are 
dwindling, and for good reason. Save your health by cutting out soda 
from your diet. Notice how much better you feel after giving up this 
toxic concoction.
www.powerofpositivity.com

تنسيق األلوان 
لمالبس الرجال 

8 Things That Happen To Your Body When You 
Stop Drinking Sodastop drinking soda
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World Cultures
ثقافات العالم

واكتشف مارشال الذهب بالنهر أثناء فرتة عمله عىل 
مرشوع منرشة لصالح رجل األعمال جون سوتر. 

وجاءت عملية اكتشاف الذهب بهذه املنطقة قبل أيام 
 Treaty( قليلة من توقيع معاهدة غوادالوبي هيدالغو

of Guadalupe Hidalgo(، التي تخلت عىل أثرها 
املكسيك عن كاليفورنيا لصالح الواليات املتحدة.

ويف البداية، حاول كل من سوتر ومارشال التسرت عىل 
األمر يف سعي منهما لالحتفاظ بالذهب لنفسيهما. 

لكن مع انتشار الخرب يف حدود منتصف آذار/
مارس عن طريق إحدى الصحف املحلية، حل آالف 

األشخاص بالنهر األمريكي للبحث عن الذهب أمالً 
يف تحقيق الرثوة وتحسني مستوى معيشتهم. وعىل 
حسب اإلحصائيات األولية، شهدت األسابيع األوىل 

قدوم اآلالف من سكان مدينة سان فرانسيسكو )حوايل 
ثالثة أرباع رجال املدينة( نحو املناطق القريبة من 

ممتلكات سوتر.
وتزامناً مع تواصل انتشار خرب العثور عىل الذهب، حل 
بشكل يومي اآلالف من املهاجرين بكاليفورنيا يف سعي 

منهم لتحقيق الرثوة لتشهد املنطقة بروز ما تمت 
تسميته الحقاً بحمى الذهب، والتي تمثلت أساساً يف 

فورة هجرة رسيعة نحو هذه املنطقة.

وتوافد أهايل أوريغون واملهاجرون األيرلنديون بشكل 
رسيع عىل كاليفورنيا، مع قدوم أعداد هائلة من ذوي 

األصول اإلسبانية املقيمني باملكسيك والبريوفيني 
والتشيليني والصينيني.

كما تدفق أواخر عام 1848 العديد من أهايل السواحل 
الرشقية للواليات املتحدة عىل كاليفورنيا عقب بيان 

 )James K. Polk( الرئيس األمريكي، جيمس بولك
حول انتشار الذهب باملنطقة.

ومع حلول عام 1849، تواصل توافد املهاجرين عىل 
كاليفورنيا بحثاً عن الذهب، حيث اتجه األمريكيون من 
بقية الواليات إىل اقرتاض املال ورهن ممتلكاتهم لتأمني 

املبلغ الكايف للسفر طمعاً يف حياة أفضل.
وشهدت مناطق البحث عن الذهب 

ارتفاعاً رسيعاً ملستوى الجريمة، حيث 
اتجه كثريون للقتل والرسقة، بسبب 

عدم حصولهم عىل كميات وافرة من هذا 
املعدن.

وعقب توقيع معاهدة غوادالوبي هيدالغو 
عام 1848، تواجد بكاليفورنيا 6 آالف 

شخص من أصول مكسيكية أو إسبانية، 
إضافة إىل حوايل 700 أمريكي ونحو 120 

ألفاً من السكان األصليني.
لكن مع اكتشاف الذهب باملنطقة وبداية 

ما عرف بحمى الذهب، ارتفع عدد 
األجانب بكاليفورنيا ليقدر بنحو 20 ألفاً 

أواخر عام 1848 قبل أن يبلغ 100 ألف مع نهاية عام 
.1849

وقد ساهمت هذه التطورات يف تعجيل 
انضمام كاليفورنيا لالتحاد واعتمادها 

كالوالية األمريكية الواحدة والثالثني. 
وشهد قطاع التجارة والصناعة تطوراً 

ملحوظاً باملنطقة، حيث كان من ضمن 
املهاجرين العديد من التجار واألثرياء، 

الذين لم يرتددوا يف استغالل املوقف 
لصالحهم عن طريق افتتاح متاجر 

ومصانع استقطبت اليد العاملة املتوفرة 
بكاليفورنيا عقب نهاية ما عرف بحمى 

الذهب منتصف خمسينيات القرن 
التاسع عرش.

وبلغت عملية البحث عن الذهب أوجها 

يف حدود عام 1852. فأثناء تلك السنة، استخرج ما 
قيمته 81 مليون دوالر من الذهب، ويف السنوات التالية 
تراجعت هذه القيمة لتستقر يف حدود 45 مليون دوالر. 

وبينما نجح البعض يف تحقيق ثروة طائلة، فشلت 
األغلبية يف بلوغ هدفها محافظني بذلك عىل مستوى 

فقرهم.
وإضافة إىل العائدات املالية الهائلة لحمى الذهب، 

شهدت كاليفورنيا طفرة ديموغرافية رسيعة ساهمت 
يف تقدمها، حيث بلغ عدد سكانها قرابة 300 ألف 

عام 1860، وهو ما وفر قوة عاملة هائلة باملنطقة. ويف 
املقابل، تسببت عملية البحث عن الذهب يف تخريب 

نسبة هامة من املناظر الطبيعية لكاليفورنيا.

كيف ساهمت "حمى الذهب" 
في تطور هذه الوالية األميركية؟

طه عبد الناصر رمضان

يوم الرابع والعرشين من كانون الثاني/يناير 1848، كانت والية كاليفورنيا األمريكية عىل موعد مع 
حدث غرّي مستقبلها لألبد، إذ عرث النجار جيمس ولسون مارشال، املنحدر من نيوجرييس، عىل قطع 

ذهب صغرية بالنهر األمريكي )American River( أسفل جبال سيريا نيفادا قرب كولوما بكاليفورنيا.

خريطة كاليفورنيا ف حدود عام 1850

رسم تخييل لعدد من الباحثني عن الذهب بوديان كاليفورنيا  رسم تخييل لعدد من الصينيني خالل بحثهم عن الذهب بالنهر األمريكي

جون سوتر

الرئيس األمريكي جيمس بولك صورة تربز خريطة النهر األمريكي ونقطة التقائه بنهر 
ساكرامنتو

جيمس ولسون مارشال

صورة تجسد عملية قبول كاليفورنيا باالتحاد 
واعتمادها كوالية عام 1850
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HISTORY & PLACES
تاريخ وأماكن  

كتابة وتحرير : محمد صالح

بعد أكرث من 45 عاًما عىل الفتح، بدأ التأسيس الفعيل للدولة اإلسالمية 
يف األندلس عام 138 هجرًيا، عندما وصل إليها عبد الرحمن الداخل 

فارًّا من املرشق بعد سقوط الدولة األموية. من أجل تثبيت سلطته أمريًا 
لألندلس، التي أنهكتها الفنت وحروب السلطة والنفوذ قبل قدومه.

خاض الداخل غمار 30 عاًما من الرصاع والتدبري، تمكن خاللها من 
تأسيس دولة إسالمية موحدة يف وسط وجنوب شبه جزيرة أيبرييا، 

وأجزاء من شمالها. عىل مدار قرنني ونصف، كان األعم الغالب سيطرة 
الحكومة األموية املركزية القوية يف العاصمة قرطبة عىل زمام األمور يف 

األندلس التي كانت ترفل يف الرثاء والعمران، وأحيانا كان يرتامى نفوذها 
إىل الجانب اآلخر من مضيق جبل طارق، ليشمل أجزاًء من املغرب.

األندلس إىل حكم ملوك الطوائف
أعيذها نظراٍت منَك صائبة … أن تحسَب الشحَم فيمن شحُمه 

ورَم *املتنبُي
يف النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، يطفو عىل سطح الحدث 

األندليس شخصية بارزة الطموح هو املنصور محمد بن أبي عامر، 
مؤسًسا دولته الخاصة، ومستبًدا بكافة صالحيات الحكم يف األندلس، 
بينما وُضع الخليفة األموي الطفل هشام املؤيد بالله يف الظل. يشتهر 

املنصور بغزواته الساحقة للممالك املسيحية الشمالية مرة أو مرتني كل 
عام. يرحل املنصور عام 392 هجرًيا ويخلفه ابنه عبد امللك، ويسري عىل 

نهجه حتى وفاته املفاجئة عام 399 هجرًيا.
فجأة، ستسقط الدولة العامرية القوية عام 399 هجرًيا بعد ثالثة أشهر 
ال أكرث من حكم عبد الرحمن شنجول بن املنصور بعد أخيه عبد امللك، 

وذلك لسوء تدبريه، وجنون أطماعه، وستزيل الجموع الثائرة التي التفَّت 
حول مغامر أموي تلقّب بمحمد املهدي، مدينة الزاهرة، العاصمة امللكية 

للدولة العامرية من الوجود.
دخلت األندلس يف فتنة لم تنقطع ألكرث من 23 عاًما، أدخلتها يف حلقات 

مفرغة من الرصاعات املحمومة عىل الحكم والنفوذ والرثوة بني مختلف 
أعراق وأحزاب وزعامات األندلس خاصة األمويني والعرب والرببر 

والصقالبة. أدت تلك الفتنة إىل رضب سلطة الدولة املركزية يف مقتل، 
فانقسمت الدولة األندلسية القوية إىل عدد ال يكاد ُيحىص من الدويالت 

واملدن وحتى الحصون والقرى التي تقاسمتها الزعامات املحلية، 
أما حكومات قرطبة الضعيفة يف تلك الفرتة فلم تتعَد سلطتها حدود 

ضواحي قرطبة.
شهد شهر ذي القعدة من عام 422 هجرًيا حدثًا فاصاًل، إذ نادى 

املنادون يف شوارع قرطبة بطرد كافة األمويني من العاصمة التي شهدت 
دخول جدهم عبد الرحمن الداخل ناجًيا ظافرًا قبل زهاء ثالثة قرون، 

وبعدم التسرت عىل أي منهم. جاء هذا اإلعالن الخطري بعد عزل 
وجهاء املدينة آلخر خليفة أموي يف قرطبة وهو املعتد بالله، والذي 

كان ضعيف الشخصية، منرصفًا للهو والرتف، وأساء السرية يف الحكم. 
اعترب هذا الحدث هو اإليذان الرسمي بدخول األندلس إىل عرص التمزق 
واالضمحالل املشهور بعرص ملوك الطوائف، والذين كان أمرًا واقًعا قبل 

ذلك بسنواٍت.
عىل مدار 60 عاًما تالية، سيصبح التاريخ والجغرافيا واألدب وحتى 

الدين باألندلس، رهائَن ألطماع وأهواء ملوك الطوائف، خاصة أولئك 
املتغلِّبني عىل الحوارض األندلسية الكربى، كبني َجْهَور يف قرطبة، وبني 
األفطس يف بطليوس، وبني باديس يف غرناطة، وبني هود يف رسقسطة، 

وبني ذي النون يف طلْيطلة.. وبالطبع أبرز ملوك الطوائف، وأكرثهم 
انتفاًخا: بنو عباد ملوك إشبيلية.

إشبيلية.. جذور "المملكة المنتفخة"
يف جنوب غربي األندلس، عىل ضفاف نهر الوادي الكبري، كانت إشبيلية 

الدرة الثانية يف عقد األندلس، والتي طاملا نافست قرطبة عىل مكانتها 
كواسطة للعقد الفريد. عندما اندلعت الفتنة الضارية عام 399 هجرًيا، 

وكان مرسحها الرئيس قرطبة، لم يلبث أن ظهر يف واجهة األحداث يف 
إشبيلية قاضيها إسماعيل بن عباد، والذي كان يتوىل هذا املنصب 

الرفيع منذ أيام املنصور بن أبي عامر.
كان للرجل نفوٌذ بارز يف إشبيلية وأحوازها، استغلَّها يف ضبط األمور يف 

العاصمة الثانية لألندلس، وإبعادها عن أهوال الفتنة. لم ينجّر الداهية 
الحكيم إىل الرصاع املحموم عىل العرش املفخَّخ يف قرطبة، واكتفى بما 

تحت يدْيه، وحتى عندما استوىل بنو حمود الرببر عىل الخالفة عام 407 
هجرًيا، وعينوا أحدهم وهو القاسم بن حمود والًيا إلشبيلية، أظهر ابن 

عباد له الطاعة، واكتفى بخطة القضاء، وبتعزيز نفوذه لدى خاصة 
املدينة وعامتها.

عندما انهارت خالفة الرببر بعد سنوات، لم يكن مستَغرًبا أن يتبوأ 
القايض ابن عباد الصدارة يف إشبيلية. وعندما تويف الرجل، لم يجد ابنه 

أبو الوليد بن عباد أدنى صعوبة يف وراثة القضاء، ونفوذ أبيه كذلك، 
خصوصًا وقد كان يحمل الكثري من مناقب أبيه.

عام 414 هجرًيا، نجح أبو الوليد بن عباد يف التخلص من بقايا نفوذ 

الرببر يف إشبيلية، وأقر اإلشبيليون انفراَده بالسلطة يف املدينة. مع 
االنهيار الشامل الذي عمَّ األندلس آنذاك، تخىل بنو عباد عن حذر 

أبيهم، وأفلتوا مطامَعهم من عقالِها، وتطلَّعوا إىل ما وراء إشبيلية.
عىل مدار 20 عاًما من حكم أبي الوليد بن عباد، بدأت مملكة إشبيلية 
تتوسع شيًئا فشيًئا عىل حساب جريانها، وممالك الطوائف املجاورة. 
حدثت صدامات دموية عنيفة مع مملكة بطليوس من أجل مد النفوذ 
غرًبا باتجاه أرايض الربتغال الحالية. كذلك اصطدمت قوات ابن عباد 

شمااًل مع مملكة طليطلة الواقعة يف قلب شبه الجزيرة.
أما رشقًا وجنوًبا فكان أبرز خصوم العباديني هم من أمراء الرببر الذين 
تقاسموا حكم أجزاٍء واسعة من جنوبي األندلس، خاصة بني حمود 
الذين وثبوا عىل خالفة قرطبة غري مرة، مرتكزين إىل أصولهم العريقة 

التي تعود إىل األدارسة الذين حكموا املغرب قبل مئتْي عام، وهم 
ينتسبون آلل البيت.

اضطر ابن عباد ملواجهة رشعية النسب تلك أن يخرج شبيًها بهشام 
املؤيد بالله الخليفة األموي الذي انتزع العامريون ُسلطتَُه قبل نصف 

قرن، ويعلن أنه كان مختفًيا ولم يُمْت، وأنه –ابن عباد– حاجبه، ويدعو 
إىل خالفته، وتجديد بيعته! لكن لم تنطِل تلك الخدعة عىل أكرث ملوك 

 الطوائف، ومن قبلها، فكان قبوله شكالً ال مضمونًا.
إنها لفضيحة لم يقع يف العالم إىل يومنا مثلها، أربعة رجال يف مسافة 
ثالثة أيام يف مثلها، كلهم يتسمى بأمري املؤمنني، ويخطب لهم يف زمن 

واحد. *اإلمام ابن حزم ساخرًا من كرثة مدعي الخالفة يف فرتة ملوك 
الطوائف، وكان معارصًا لتلك األحداث.

نجح جيش ابن عباد يف قتل يحيى بن عيل بن حمود أبرز خصومه من 
الرببر، وأشهر مدعي الخالفة آنذاك، يف كمني محكم عام 427 هجرًيا، 

خارج مدينة قرمونة، مستغلني نزوله للحرب مخمورًا. لكن عام 431 
هجرًيا ستتعطل مشاريع ابن عباد إىل حني، بعد أن مزق جيشه تحالفًا 

كبريًا من أمراء الرببر، ونجحوا يف قتل ابنه اسماعيل قائد الجيش، 
واملسؤول عن قتل يحيى الحمودي قبل أربعة أعوام.

تويف القايض ابن عباد عام 433 هجرًيا، وخلفه ابنه عباد الذي اشتهر 
بلقب املعتضد، والذي يعترب أقوى ملوك الطوائف قاطبًة، وذاع صيته 

بالدهاء الشديد الذي لم يتجاوزه من صفاته إال القسوة والوحشية ربما.
بدأ املعتضد عهَده أواًل باضطهاد كافة الزعامات املحلية يف إشبيلية 

حتى ينفرد مطلقًا بكل سلطة ورأي يف اململكة، وألقى القبض عىل كثري 
ل له نفسه االعرتاض  منهم يف سجن إشبيلية، حتى يكونوا عربة ملن تسوِّ

عىل أي خطوة يقوم بها. وبعد أن أطبق املعتضد عىل الجبهة الداخلية 
بيٍد من حديد، أطلق جيوش إشبيلية مجدًدا لالستيالء عىل ما حولها 

من املناطق.
اصطدم املعتضد بقوات مملكة بطليوس، وأرهقها بغاراته سلًبا ونهًبا 

وقتاًل وتخريًبا، حتى اضطر صاحبها ابن األفطس إىل التحصن يف 
بطليوس حارضة ملكه عام 442 هجرًيا. ثم استوىل عىل مدينة لبلة 

غربي إشبيلية عام 445 هجرًيا بعد سنوات من الحصار والغارات ونقض 
املواثيق مع حكامها املحليني. ثم استوىل عىل بعض القواعد الغربية 

الواقعة يف أرايض الربتغال حالًيا، وأهمها مدينة ِشلْب عام 455 هجرًيا. 
وتعرّض آالف الضحايا املدنيني للقتل والجوع واألرس من جرّاء غزوات 

املعتضد الضارية.
لم يكتِف املعتضد يف توسعاته بقوة السيف فقط، إنما لجأ إىل الغدر 

والحيلة يف أحياٍن كثرية إلضعاف خصومه. من أبرزها واقعة مفجعة ظلَّت 
حديث األندلس لسنوات، عندما دعا بعض أمراء الرببر املستولني عىل 

بعض املدن التي يطمع فيها وهي رُندة وأركش ومورور، لزيارته يف قرصه 
يف إشبيلية حارضة ُملكه إلكرامهم، والتباحث معهم.

كانت النتيجة أنه ألقى القبض عليهم وقتلهم، ثم استوىل عىل مدنهم 
تباًعا يف السنوات التالية. استوىل املعتضد كذلك عىل الجزيرة الخرضاء، 

وهي الجزء الواقع يف أقىص جنوب األندلس والذي يفصله عن املغرب 

مضيق جبل طارق، وكانت يف حيازة الحموديني. كذلك لم يسلْم أقرب 
املقربني للمعتضد من بطشه وقسوته، إذ قتل بيده ابنه إسماعيل 

عندما حاول االنقالب عليه عام 450 هجرًيا عندما أمره عىل غري رغبٍة 
منه –وكان قائد جيش أبيه– أن يهاجم مدينة قرطبة برضاوة طمًعا يف 

االستيالء عليها.
يف مقابل ذاك الحزم والعزم والشدة ضد باقي أمراء وملوك األندلس، دفع 

املعتضد الجزية صاغرًا إىل ملك قشتالة اإلسباني فرناندو األول عندما 
ل بجيوشه يف أرايض مملكة إشبيلية عام 455 هجرًيا، وظّل يدفعها  توغَّ

يف كل عام. تويف املعتضد عام 461 هجرًيا وخلفه ابنه محمد بن عباد 
الشهري باملعتمد عىل حكم مملكة إشبيلية التي تضاعفت مساحتها عدة 

مرات نتيجة غزوات املعتضد.
ومن أبرز تجليات قسوة املعتضد املمتزجة بغرابة األطوار، أنه كان يمتلك 

حديقة يحتفظ فيها برؤوس القتىل من خصومه محنطَّة، وكان يستمتع 
بعقد مجلس رشابه وأنسه فيها من حنٍي آلخر، رغم أنَف ندمائه وجواريه. 

كذلك كان املعتضد حريًصا عىل جمع أمهر األدباء والشعراء يف بالطه، 
فقد كانوا بمثابة وسائل اإلعالم يف ذلك العرص التي تنافح عنه وعن 

أفعاله، واستْوزر بعضهم كالشاعر األندليس الشهري ابن زيدون الذي أتاه 
فارًا من قرطبة، وظل ُمقدًما يف زمن املعتمد. كذلك كان ينفق ببذخ عىل 

قصوره يف إشبيلية، ومن أبرزها القرص الكبري الذي ما زال قائًما إىل اليوم.
سار املعتمد عىل نهج أبيه يف التوسع املحموم عىل حساب جريانه، لكنه 

كان أقل دموية، وأكرث اعتدااًل، وأشد مْياًل إىل النعيم والرتف. نجح بمعونة 
شاعره ووزيره الداهية ابن عمار يف االستيالء عىل مرسية عىل ساحل 

البحر املتوسط رشقًا. ثم كانت رضبته الكربى باالستيالء عىل قرطبة 
مستغاًل خالفًا بني ولدْي أمريها املريض ابن جهور، واستوىل عىل كثري من 

أرايض مملكة طليطلة وبطليوس وغرناطة املتاخمة له.
وهكذا أصبحت مملكة إشبيلية أضخم ممالك األندلس قاطبًة، وأصبح 
تحت سيطرتها أكرث من نصف مساحة األندلس اإلسالمية قبل الفتنة 

م إشبيلية ورًما ال شحًما، إذا اقتبسنا تعبري  والتفرق، لكن كان تضخُّ
املتنبي الشهري، الذي ذكرناه ابتداًء.

لقد رسَّني أنَّ النَِّعيَّ ُموَكٌّل … بطاغيٍة قد ُحمَّ منُه ِحماُم *الشاعر ابن 
زيدون وزير املعتضد تعبريًا

 عن سعادته بوفاته، لخشيته أن يبطش به ف إحدى تقلباته الكثرية
استمرَّ املعتمد عىل نفس نهج والده يف الخضوع أمام ألفونسو السادس 
ف. بل  ملك قشتالة، ودفع الجزية صاغرًا مهما زاد فيها ألفونسو وتعسَّ
إنه حاول أحيانًا االستقواء بألفونسو عىل من بقَي من خصومه، فعقد 
اتفاقًا معه عىل أن يعاونه يف حصار غرناطة حتى يتمكن من السيطرة 

عليها، عىل أن تكون املدينة من نصيب املعتمد، وكنوزها وخزائنها وبعض 
حصونها أللفونسو.

بالفعل اشرتكت قوات ألفونسو يف هجوم املعتمد عىل غرناطة، حتى 
أذعن حاكم غرناطة، وعرض دفع جزية كبرية أللفونسو مقابل إيقاف 

الهجوم، فوافق ألفونسو وعاد إىل بالده بعد أن تحّصل عىل الجزية 
من كال اململكتنْي، إذ لم تكن غرناطة أقىص الجنوب هي هدفه العاجل، 

لبعدها عن حدود مملكته، فقد كانت عينه عىل ثمرة أكرث نضًجا، وأدنى 
مناالً: طليطلة.

إشبيلية.. من االنتفاخ إلى االنتهاء
نجح ألفونسو السادس بن فرناندو األول يف االنتصار عىل أخوْيه يف 

الحرب األهلية التي اندلعت بعد وفاة أبيه، وانفرد بالسلطة يف مملكتْي 
ليون وقشتالة، وأصبح الرجل األقوى يف كامل إسبانيا املسيحية إىل 

الشمال من األندلس، وذاع صيته يف أوروبا املسيحية لعزمه، ولفرضه 
الجزية والخضوع عىل ملوك املسلمني يف األندلس.

كان ملخص سياسة ألفونسو تجاه األندلس هو إرهاق ممالكها بالجزية 
لفرتة طويلة، وإذكاء الرصاعات ما بينها إمعانًا يف إنهاكها، فإذا آن األوان، 

لم تستِطع الوقوف يف وجه جيوشه الضخمة التي أحسن تجهيزها 
مستغاًل الفوائض املالية التي جناها من الجزية.

كان يتوىل حكم طليطلة شاب ضعيف وفاسد هو القادر بالله. عىل مدار 
سنوات، ضيَّق ألفونسو الخناق عليها بغاراته، وأمعن السلب والنهب يف 

ريفها وضواحيها، حتى فشا فيها الغالء، وحاكمها الضعيف ال يقوى 
عىل املواجهة، وباقي حكام الطوائف وعىل رأسهم املعتمد يدفعون 

الجزية وهم صاغرون أماًل يف أال يطالهم العدوان.
ويف عام 478 هجرًيا )1085 ميالدًيا( بعد حصاٍر طويل، استسلمْت 

طليطلة، وكانت أول قواعد األندلس الكربى سقوطًا يف يد إسبانيا 
ت األندلس، وأرسلت النخب األندلسية وفوًدا، ورسائل  املسيحية. ارتجَّ

استغاثة إىل أقوى ملوك املسلمني يف الغرب آنذاك، وهو يوسف بن 
تاشفني، أمري دولة املرابطني التي تمتد سيطرتها من تونس رشقًا إىل 

غانا غرًبا.
ومما زّهدني ف أرِض أندلٍس … أسماءُ معتمٍد فيها ومعتضد

أوصاُف مملكٍة ف غري موضعها … كالهر يحكي انتفاًخا صولة األسد
عىل صعيٍد آخر، حدث أن تطاول املسؤول عن الجباية أللفونسو من 

إشبيلية عىل املعتمد، فأخذته الحمية، وأمر بقتله. عندئذ توغل ألفونسو 
بجيشه يف مملكة إشبيلية حتى وصل إىل ساحل البحر املتوسط املواجه 

للمغرب، وأثخن يف طريقه فيما صادفه من قرًى ومدن صغريه سلًبا 
ونهًبا وإحراقًا، ولم يملْك املعتمد سوى أن يتحصن وراء أسوار إشبيلية 

ريثما تهدأ العاصفة. أدت تلك الغزوة إىل اقتناع املعتمد أنه ال مفر من 
االستنجاد باملغاربة وابن تاشفني.

بعد سقوط طليطلة، وتهديد ألفونسو باجتياح كامل األندلس، 
توافق املعتمد مع ملوك غرناطة وبطليوس، واستنجد ثالثتهم بشكل 

رسمي بابن تاشفني، وأذعن ابن عباد لطلبه بإخالء الجزيرة الخرضاء 
للمرابطني لتكون منزاًل لجيوشهم القادمة من املغرب.

تقاطرت جيوش املرابطني عىل األندلس عام 479 هجرًيا )1086 ميالدًيا( 
، وتوجهت الحشود األندلسية املرابطية املشرتكة إىل قرب الحدود 

الشمالية لألندلس جنوب غربي طليطلة. عندما تسامع ألفونسو بهذا 
الخرب، فك حصاره عن رسقسطة –الثغر الشمايل– واندفع بحشوده 

الضخمة، وفيها متطوعون من كافة أنحاء إسبانيا املسيحية، ومن بالد 
الفرنجة، للقاء الجيش اإلسالمي جنوًبا قبل أن يتوغل يف أراضيه.

وبالفعل تواجه الجيشان يف واٍد عرف عربًيا بوادي الزاّلقة، لتحدث 
واحدة من أضخم الوقائع يف تاريخ األندلس، ويف تاريخ الحرب بني 

الجيوش اإلسالمية واملسيحية يف أوروبا، هي موقعة الزالقة يوم الجمعة 
12 رجب 479 هجرًيا 23 أكتوبر )ترشين الثاني( 1086 ميالدًيا.

كان التفوق العددي واضًحا لصالح جيش ألفونسو، ولذا لم تصمد 
القوات األندلسية أمامه التي كانت تمثل مقدمة الجيش اإلسالمي، رغم 

ثبات املعتمد يف ثلة من فرسانه. لكن تغري ميزان املعركة عندما نزلت القوة 
الضاربة الرئيسة للمرابطني، والتي نجحت يف تدمري معسكر ألفونسو، 

وفشا القتل يف الجيوش املسيحية، حتى اضطر ألفونسو للفرار يف 
بضع مئات من فرسانه بعد أن أصيب يف ساقه، لكن لم تستغل الجيوش 
اإلسالمية االنتصار الساحق للتوغل شمااًل، وعادت إىل قواعدها، وعاد 

ابن تاشفني للمغرب ملا بلغه وفاة ابنه الذي استخلفه هناك.
بعد عام، عاد ألفونسو للهجوم، منطلقًا من حصن الليط رشق األندلس، 

فاستنجد األندلسيون مجدًدا باملرابطني، فعرب ابن تاشفني، وشدد 
الحصار عىل الحصن املنيع أربعة أشهر، حتى فنيت معظم حاميته، 

واضطر ألفونسو لسحب من بقي فيه. لكن خالل هذه املعركة، تبنّي البن 
تاشفني أنه ال أمل يف إصالح ملوك األندلس، إذ حاول كل منهم استمالته 

ضد خصومه، ودس الدسائس ضد اآلخرين.
بعد أربعة أعوام من الزالقة، عام 483 هجرًيا )1089 ميالدًيا(، كانت 

العودة الثالثة البن تاشفني إىل األندلس، هذه املرة عاد الرجل النتزاع 
ممالك األندلس، وضمها إىل حكم املرابطني، فقد شهد بنفسه فساد 

أحوال ملوكها، وضجر الرعية من ترفهم وعجزهم وكرثة رضائبهم، 
واألنكى عودتهم رسًا ملراسلة ألفونسو، وتحريضه ضد املرابطني، وقبل 

أن يبدأ حملته، استصدر الفتاوى املؤيدة له من كبار فقهاء األندلس 
واملغرب، وحتى جاءته فتاوى من أقىص الرشق كما فعل اإلمام أبو حامد 

الغزايل.
بدأ ابن تاشفني بانتزاع مملكة غرناطة الجنوبية، ثم فوَّض إىل كبار قادته 

استكمال باقي املهمة. تساقطت مدن مملكة إشبيلية يف يد املرابطني 
الواحدة تلو األخرى، ويف بعض األحيان، كان السكان يثورون ويفتحون 

األبواب بمجرد وصول جيش املرابطني.
فرض املرابطون الحصار عىل إشبيلية، فأرسل املعتمد أللفونسو 

مستنجًدا، فأرسل حملة عسكرية كبرية، لكن نجح املرابطون يف سحقها، 
وشددوا الحصار عىل إشبيلية، ثم اقتحموها يف هجوم ضاٍر بعد أشهر، 

تزامن معه ثورة بعض العامة والغوغاء لينهبوا قصور ابن عباد، يف 
مشاهد من الفوىض العارمة.

حاول املعتمد عبثًا الدفاع عن قرصة حتى أرُس، ثم نفاه املرابطون إىل 
قرية صغرية يف صحراء املغرب، وهكذا طويت صفحة مملكة إشبيلية 

وصفحة عرص ملوك الطوائف.

قصة مملكة أندلسية 
قوية بناها "بنو عباد" 

ثم ضيعوها
إشبيلية.. 
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    HOT SPOT  نقطة ساخنة

كانت األحداث التي أعقبت 
مقتل الصحايف السعودي 

جمال خاشقجي، 
والحملة الجماعية ضد 

اململكة العربية السعودية، 
بمثابة االختبار للسعودية 

الجديدة التي سطرت 
مالمحها األوىل من خالل مواقف سياسية 

ضد سياسة الرئيس األمريكي باراك أوباما 
وعسكرية بإعالن العاهل السعودي امللك 
سلمان بن عبدالعزيز عن عاصفة الحزم 
يف اليمن )مارس 2015(، ثم جاءت رؤية 

السعودية 2030، التي أعلن عنها ويل 
العهد األمري محمد بن سلمان، وما تبعها 

من أفعال تؤكد عىل جدية األقوال. سببت 
هذه الصورة الجديدة للسعودية، التي 

أثبتت أنها عىل طريق التغيري فعال بتحجيم 
دور هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

واملوقف من جماعات اإلسالم السيايس، 
ما يعني القطع مع صورة اململكة املتشددة 

التي لطاملا كانت الشماعة التي يسارع 
الكثريون إليها البتزاز السعودية. لذلك كان 
األمري محمد محور الحملة يف قضية مقتل 

خاشقجي التي حولها البعض إىل استهداف 
شخيص له ولرؤيته التي تتطلع إىل سعودية 

وفق معايري الرشق األوسط “الجديد”، والنظام 
العاملي “الجديد”، وحتى تبقى السعودية قوة 

ومرجعا إقليميا ودوليا، وثبت ذلك خالل قمة 
مجموعة العرشين، والجولة العربية التي جاءت 

قبلها وبعدها، والتي فشلت الحمالت املضادة يف 
تحويلها إىل “مأزق” لألمري محمد بن سلمان، بل 

كانت فرصة للمواجهة والتحدي.

الرياض - كان توجه ويل العهد السعودي األمري محمد بن 
سلمان لحضور أعمال قمة العرشين يف 30 نوفمرب املايض، 

قرارا سياسيا حازما هدفه تأكيد مشاركته وتواجده داخل 
املحافل الدولية الكربى بصفته تمرينا طبيعيا يتسق مع 

دور السعودية األسايس داخل الدوائر الدولية السياسية 
واالقتصادية.

آثر األمري محمد أال يتوجه إىل بوينس آيرس، التي 
استضافت أعمال القمة عىل مدى يومني، إال بعد املرور 
بعدد من العواصم العربية. كانت هذه الجولة ترمي إىل 

إرسال إشارات واضحة حول موقع السعودية وموقع 
ويل العهد داخل قيادة اململكة كما داخل البيئة العربية 

الواسعة. زار املسؤول السعودي اإلمارات والبحرين ومرص 
وتونس ليعود بعد انتهاء أعمال القمة ويختم جولته بزيارة 

موريتانيا والجزائر.
وإذا ما كان لتجوال األمري محمد بني عواصم العرب وصوال 

إىل عاصمة األرجنتني رسائل لها أبعاد دولية ترد عىل 
الحملة املنظمة واملكثفة التي شنتها منابر تركية وقطرية 

وأمريكية ضد الرياض، وضد األمري محمد شخصيا، فإن 
غياب ويل العهد عن اململكة ملدة عرشة أيام عكس حالة 

الثقة التي يتمتع بها الرجل داخل بلده ضمن الدائرة 
القيادية العليا يف اململكة إىل جانب والده، عىل نحو أطاح 

بكافة الترسيبات التي كانت تروجها منابر التحريض ضد 
الرياض، والتي تحدثت عن وجود أزمة حكم ووالية عهد يف 

السعودية.
أيا كانت أجواء هذه الزيارات داخل العواصم العربية والتي 

أسالت حربا كثريا وردود فعل مرحبة ورافضة، وأيا كان 
صدى الحدث، قبل، وأثناء وبعد، زيارته للعواصم العربية، 

فإن ويل عهد السعودية تعامل مع البيئة الخارجية، العربية 

األمير محمد بن سلمان اختار المواجهة 

السعودية "الجديدة"
 تكسب التحدي في مواجهة الحمالت المضادة

كانت األحداث التي أعقبت مقتل الصحاف السعودي جمال خاشقجي، والحملة الجماعية ضد اململكة العربية السعودية، بمثابة االختبار 
للسعودية الجديدة التي سطرت مالمحها األوىل من خالل مواقف سياسية ضد سياسة الرئيس األمريكي باراك أوباما وعسكرية بإعالن العاهل 

السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز عن عاصفة الحزم ف اليمن )مارس 2015(، ثم جاءت رؤية السعودية 2030، التي أعلن عنها ويل العهد 
األمري محمد بن سلمان، وما تبعها من أفعال تؤكد عىل جدية األقوال. سببت هذه الصورة الجديدة للسعودية، التي أثبتت أنها عىل طريق التغيري 

فعال بتحجيم دور هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر واملوقف من جماعات اإلسالم السيايس، ما يعني القطع مع صورة اململكة املتشددة 
التي لطاملا كانت الشماعة التي يسارع الكثريون إليها البتزاز السعودية. لذلك كان األمري محمد محور الحملة ف قضية مقتل خاشقجي التي 

حولها البعض إىل استهداف شخيص له ولرؤيته التي تتطلع إىل سعودية وفق معايري الرشق األوسط “الجديد”، والنظام العاملي “الجديد”، 
وحتى تبقى السعودية قوة ومرجعا إقليميا ودوليا، وثبت ذلك خالل قمة مجموعة العرشين، والجولة العربية التي جاءت قبلها وبعدها، 

والتي فشلت الحمالت املضادة ف تحويلها إىل “مأزق” لألمري محمد بن سلمان، بل كانت فرصة للمواجهة والتحدي.
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    HOT SPOT  نقطة ساخنة

والدولية، بربودة وحكمة ودراية وتأّن، واستطاع استعادة 
زمام املبادرة من خالل توجه هجومي مبارش قاده األمري 

الشاب بشخصه وبأسلوبه.

سياسة واقعية
يعترب املحللون أن األمري محمد بن سلمان يمارس سياسة 

واقعية؛ ينطلق من حقيقة أن أزمة مقتل الصحايف 
السعودي جمال خاشقجي هي حدث أساء إىل سمعة 

الرياض وقيادتها، وبالتايل كان عليه بصفته واجهة 
أساسية من واجهات القيادة بعد عاهل البالد امللك سلمان 

بن عبدالعزيز، أن يتوىل بنفسه تحّمل مسؤولية الدفاع 
عن السعودية والعائلة املالكة وقيادتها الراهنة، كما الدفاع 

عن شخصه الذي لطاملا تناولته التقارير التي بثّتها 
الترسيبات الرتكية والقطرية، والبيئة اإلعالمية الحاضنة، 

ناهيك عن تلك التي صدرت عن اإلعالم األمريكي، والتي 
كان حافزها تصفية حسابات مع الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب أكرث من كونها تصفية حسابات مع الرياض.
انطلق ويل عهد السعودية نحو الخارج بعد أن تولّت 

األجهزة القضائية االهتمام بملف الجريمة التي ارتكبت 
داخل القنصلية السعودية يف إسطنبول. لم توار الرياض 

مسؤولية من ارتكب هذه الجريمة فأخرجت إىل العلن 
نتيجة تحريات القضاء وتحقيقاته، وتم إعالن هوية 

املذنبني وطبيعة األنشطة واألدوار التي تورطوا بها يف 
هذه الجريمة. انطلق األمري محمد وهو يدرك أن ألصداء 

الجريمة جانبا سياسيا مصدره خصوم الرياض أو 
من يرى يف األمر مناسبة لتصفية حسابات قديمة مع 

السعودية وأمريها الشاب.
ال يمكن لخصوم ويل عهد السعودية إال االعرتاف بخيبة 

ما كانوا يعولون عليه يف قمة العرشين يف األرجنتني. أدار 
األمري محمد حضوره برشاقة كاملة جعلته نجم اإلعالم 

الدويل. تصيدت الكامريات كل حركة وهمسة ونظرة 
ومصافحة. كانت له لقاءات رسمية مع بعض قادة العالم 
كما لقاءات جانبية مع قادة آخرين. غري أنه يف املحصلة 

ترصّف بصفته قائدا من قادة عالم هذه األيام، وترصف 
قادة العالم معه بنفس الصفة، بما يمثله وما تمثله 

السعودية من موقع ودور يف العالم.

الدائرة العربية
تجاوز األمري محمد بن سلمان حدث قمة بوينس آيرس 

عىل نحو سهل لم يكن يتوقعه املراقبون. فعدا رئيس 
الوزراء الكندي، الذي أعاد التذكري بخالف البلدين السابق 

عىل قضية خاشقجي، فإن املجموعة الدولية، التي تمثل 
80 باملئة من االقتصاد العاملي، تعاملت بحيوية مع حضور 

ويل عهد السعودية بمستويات لم يحظ بها شخص 
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان.

غري أن املناسبة يف شقيها العربي واألرجنتيني تستدرج 
تأمال ملوقع السعودية والدور الذي تلعبه داخل الدائرة 
العربية. يبدو األمري محمد مدركا ألهمية العالم العربي 
يف تحصني املسارات التي تنتهجها الرياض يف الداخل 
والخارج. ويلفت املراقبون إىل أن الجولة العربية لألمري 

محمد يف عدد من العواصم العربية عكست توق النظام 
السيايس العربي إىل إبداء التضامن الكامل مع السعودية 
وتأكيد هذا النظام عىل عدم السماح ألجندات ملتبسة يف 
استهداف واحدة من أهم الدول األساسية يف املنطقة، كما 
توق السعودية إىل التذكري بالبعد العربي األسايس ألمنها 

االسرتاتيجي.
وفّرت جولة األمري محمد بن سلمان العربية مناسبة 

لبحث سبل التعاون باملعنى العميل، ولتأكيد دور 
السعودية القديم الجديد يف هذا املضمار. تحدثت 

البيانات املشرتكة عن انخراط سعودي كامل داخل 
مشاريع التنمية داخل الدول العربية، لكنها لفتت يف منت 

هذه البيانات إىل تمسك الرياض بثوابت لطاملا شككت 
بها منابر اإلعالم الخبيث. كان واضحا أن األمري محمد 

يود من داخل الفضاء العربي التذكري بثوابت اململكة 
وقواعدها.

داخل هذه البيانات أعيد التأكيد عىل التمسك 
بدعم حقوق الشعب الفلسطيني بما يف ذلك 

تشكيل دولة مستقلة عىل حدود عام 1967 
عىل النحو املتسق مع املبادرة العربية 

)وهي باملناسبة مبادرة سعودية تقدم بها 
امللك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز(. 

واألمر يطيح تماما بكل الغبار الذي 
أثري عن دعم سعودي مفرتض لصفقة 
القرن األمريكية مجهولة املالمح حتى 

اآلن.
كشفت طبيعة التحركات املعارضة 

داخل بعض الدول العربية التي 
زارها عن طبيعة األجندات التي ما 
زالت تجد يف ويل العهد خصما لها 

وتهديدا لوجودها. قادت بعض 
الجماعات التي تدور حول جماعة 

اإلخوان املسلمني حمالت تهاجم 
تلك الزيارات، لكنها بدت مكشوفة 

من حيث أنها جزء من الربوباغندا التي 
تمولها الدوحة منذ قرار الرباعية العربية 

مقاطعة قطر. كشف األمر أيضا رتابة رد الفعل 
القطري عىل الفعل السعودي الذي يمثله 

محمد بن سلمان ومرشوعه يف السعودية.
أفصحت جولة ويل العهد السعودي عن متانة 

املرشوع االقتصادي السيايس االجتماعي 
الذي يقوده األمري محمد، وهو مرشوع جريء 

Saudi FM Hails Crown 
Prince’s Role in Success 
of Yemen Consultations
Saudi Foreign Minister Adel al-Jubeir hailed 
on Friday14 December, 2018 the role played 
by Crown Prince Mohammed bin Salman, 
Deputy Prime Minister and Minister of De-
fense, in ensuring the success of the Yemen 
peace consultations that were held in 
Sweden.
He tweeted that the Crown Prince 
exerted “great personal efforts” in 
guaranteeing the success of the peace 
negotiations between the legiti-
mate Yemeni government and 
Iran-backed Houthi militias.

He added that the imple-
mentation of the Stockholm 
agreement will act as an 
important step in reach-
ing a political solution 
that would ensure that 
the rule of the state and 
security and stability are 
restored in Yemen.

Saudi Arabia, through the leader-
ship of Custodian of the Two Holy 
Mosques King Salman bin Abdulaziz 
and Crown Prince Mohammed, sought 
to reach a political solution in Yemen 
based on the three references, starting 
with United Nations Security Council 
2216, stressed Jubeir. 
The other two references are the 
national dialogue outcomes and Gulf 
initiative.

يعول عليه السعوديون كما يعول عليه العاملان العربي 
واإلسالمي. يبقى أن هذا املرشوع ما زال يمثل تحديا 

للمرشوع الرتكي الذي يقوده رجب طيب أردوغان، والذي 
تلتحق به قطر.

تسعى أنقرة والدوحة إلعادة إنعاش اإلسالم السيايس 
والعمل عىل منع ما تمثله مفاعيل االنفتاح السعودي. 

حسمت الرياض املوقف بشكل صارم لصالح الدفاع عن 
استقرار املنطقة ومستقبل السلم داخلها وجاهرت بالعزم 

عىل مكافحة اإلرهاب والتطرف يف املنطقة. هدف سيعارضه 
الخصوم وسيجعلون من ويل العهد هدفا دائما لهجماتهم 

وحمالتهم.
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    Maternity أمومة

الفواكه الغنية باأللياف كاملوز والتفاح باإلضافة إىل الخرضوات تزيد 
من وزن الجنينالفواكه الغنية باأللياف كاملوز والتفاح باإلضافة إىل 

الخرضوات تزيد من وزن الجنني
يجب عىل األم االهتمام جّيداً بنظامها الغذائّي واألنشطة التّي تقوم بها 

وأي يشء قد يؤثّر عىل جنينها ولكن أحياناً قد تنصدم بانخفاض وزن 
جنينها، بحيث يكون أقل من الوزن الطبيعّي، لذلَِك ينصحها الطبيب 

بالعمل عىل زيادة وزنه عن طريق تناول األكالت الصحيحة واملُفيدة لُه، 
ومن هذه األكالت:

-1 الفواكه الغنية باأللياف كاملوز والتفاح باإلضافة إىل الخرضوات 
وُمنتجات األلبان والحبوب الكاملة، فهَي رضورّية لنمو الجنني بشكٍل 

ووزٍن طبيعّي، لذلَِك تُصنُح األمهات بتناولها ُمنُذ الشهور األوىل من 
الحمل وحتّى آخره.

-2 األطعمة الغنية بالربوتني كاللحوم الحمراء والبيض، وإدخال الزيوت 
)مثالً زيت الزيتون( كُمكوٍن أسايّس إلعدادها وطبخها، كقيل اللحم 

بكمّية قليلة من زيت الزيتون، فذلَِك ُيساعد عىل االستفادة من املُكونني 
بنفس الوقت، بحيث يزداد وزن الجنني بوقٍت قصري.

-3 األطعمة التّي تحتوي عىل الدهون الصحّية واملُفيدة للجسد مثل 
البذور واملُكرسات، واألسماك التّي تحتوي عىل هذِه الدهون كالسلمون، 
وُينصح بتناول املُكرسات عىل سبيل املثال كوجبة خفيفة بنَي الوجبات 

الرئيسّية.
-4 العصائر الطبيعّية واملُعّدة يف املنزل من الفواكه، فهَي غنّيٌة 

بالُسعرات الحرارّية املُفيدة للجنني، كما أنّها تحتوي عىل املُحلّيات 
الطبيعّية ِمّما يجعلها الخيار األمثل لألم أيضاً.

أكالت تزيد وزن الجنين 
 في بطن أّمه

ال ترمي األسنان اللبنية ألطفالك بعد اليوم
 خسارة األسنان اللبنية هي مرحلة هامة من مراحل نمو األطفال، 

ولكل بلد طقوس خاصة الستقبال هذا الحدث. بعضهم يعطي مبلغا 
من املال لقاء استبدال السن، والبعض يعطي هدية صغرية، والبعض 

يرمي بالسن باتجاه الشمس ويطلب سنا جديدا جميلة.
يف الواقع يعود تقليد خرافة األسنان إىل زمن بعيد، وبعضه يربطه مرة 

أخرى إىل ثقافة الفايكنغ القديمة، حيث اعتربت أسنان الطفل حظا 
سعيدا.

ولكن أظهرت دراسة أجريت يف عام 2003 أن أسنان الطفل هي مصدر 
غني للخاليا الجذعية، مثل الخاليا النانوية التي يمكن زراعتها يف 

أنواع متعددة من الخاليا إذا لزم األمر.
وهذا يعني أنه إذا احتاج الطفل يف وقت الحق من الحياة إىل نسيج 

بديل ألي سبب من األسباب، فيمكن استخدام الخاليا الجذعية من 
أسنان الطفل لزراعة األنسجة الالزمة. امر مذهل جدا!

لذا من املحتمل أن ممارسة تخزين أسنان الطفل يمكن أن تنقذ 
األرواح وتعالج مجموعة متنوعة من األمراض.

لذلك إذا كنت تعتقد أن الحصول عىل دوالر لقاء سنك كان امرا جيدا، 
فماذا عن فرصة زراعة أي نوع من األنسجة، من خاليا القلب إىل 

خاليا الدماغ، وإصالح األنسجة التالفة !
ولكن هناك امر واحد يجب أخذه بعني االعتبار: يجب أن تبقى 

األسنان طازجة. مثل أي يشء، خاليا الجذعية تتحلل وتفقد قوتها 
مع مرور الوقت.

like Store-A- بدال من ذلك، يمكن للوالدين استخدام خدمات مثل

Tooth ، متجر  متخصص لحفظ األسنان بالشكل الصحيح.
حيث يتم وضع األسنان يف قبو تربيد يحتوي عىل النيرتوجني السائل، 

حيث تبقى الخاليا الجذعية سليمة وقابلة لالستخدام لسنوات.

Habit disorders أي مصطلح اضطراب العادات، 
هو ضعف السيطرة عىل الوظائف الحركية عند 
األطفال، وتشتمل قضم األظافر، ومص اإلبهام، 
والتلعثم، وهذه العادات هي عبارة عن متنفس 

للتوتر العصبي لديهم، الدكتورة يف اإلرشاد 
النفيس »لنا العمري« تقرتح عليك طرقاً تمكنك 

من تخليص طفلك من إحدى هذه العادات.

مص اإلبهام 

هي عادة شائعة يف السنة األوىل والثانية من 
عمر الطفل، وهذه العادة تشوه األسنان، وتسبب 
صعوبة يف املضغ والتنفس، وإذا استمرت العادة 

بعد بدء تساقط األسنان اللبنية عند الطفل؛ زاد 
خطر التشوه يف الفك.

العالج:
1 - إذا كان طفلك صغرياً، فاستخدمي اللهاية، 

وأشعريه باألمان، وحاويل تخفيض الضغط عليه، 
وأطييل فرتة الرضاعة.

2 – إذا بلغ السنة؛ فتجاهيل العادة، وابتعدي عن 
التهديد والسخرية والرصاخ، وحاويل إبقاء يديه 

مشغولتني، ووفري له ألعاباً تحتاج منه استخدام 
يديه، كالرسم والعزف، وغريها.

3 – عندما يكرب قليالً؛ قدمي له املعززات التي 

تؤكل قبل الذهاب للفراش فقط، وراقبيه يف أوقات 
محددة خالل النهار، فإذا لم يكن اإلبهام رطباً؛ 
ضعي نجمة يف الجدول، وعندما يجمع الطفل 
عدد نجوم معيناً يتم استبدال مكافأة به، وإذا 

ما لوحظ أّن إبهامه رطٌب؛ يتم سحب بعض 
املعززات منه.

4 - استخدمي القفازات، أو إخاطة كم رداء النوم؛ 
حتى ال يصل الطفل إلبهامه .

قضم األظافر

هذه العادة من أكرث العادات صعوبة من حيث 
القابلية للتغيري، وللوقاية منها؛ ال بد من قص 

أظافر الطفل باستمرار؛ بحيث ال يكون لها 
حواف خشنة، وإشغاله بالنشاطات التي تتطلب 

استخدام األيدي.
العالج:

1 - احتفظي بسجل لعدد املرات التي يقضم 
الطفل أظافره.

2 - استخدمي املكافآت بمعدل 3 مرات يف اليوم 
كلما نقص القضم مرة، وإذا لم ينقص؛ يعاقب 

بحرمانه من يشء يحبه.
3 - علمي طفلك االسرتخاء عن طريق رسد 
القصص املحببة لديه، وجعل الجو مريحاً.

التلعثم والتأتأة: التلعثم هو تقطع ال إرادي يف 
النطق.

التأتأة

هي اضطراب يف اإليقاع الصوتي، بحيث ال يكون 
الحديث متصالً، وكما ترى الدكتورة لنا، أّن 

معظم املتلعثمني يتحدثون بطالقة مع األصدقاء، 
ولكنهم يتلعثمون بشدة عندما يكونون مع 

الغرباء؛ وخصوصاً مع من يمثلون السلطة، 
ومن أهم أسباب التلعثم: توقعات الوالدين غري 

الواقعية، حيث يضغطون عىل طفل السنتني؛ أن 
ينمي قاموسه اللغوي.

الوقاية
1 - ينبغي أال يجرب الطفل عىل الكالم إال إذا كان 

يتقبله.
2 - وفري له جواً هادئاً يسوده التقبل واالنسجام.

3 - حاويل رفع ثقته بنفسه وتشجيعه .
العالج:

1 - اجعليه يتقبل املواقف املقلقة، وليتخيل 
نفسه يتكلم من دون قلق.

2 - الغي النشاطات التي تسبب له التوتر 
والضغط.

طرق لتخليص طفلك من 
عادات التوتر العصبي

By Judy Koutsky
It seems like every child has her nervous 
habit: twirling her hair, picking at her nails, 
chewing the sleeves of her shirt. What gives? 
We asked the experts why kids have these 
compulsions and how to get them to stop.
1. Recognize why it’s a habit. When kids bite 
their shirt collars, chew on their nails, or pick 
at a scab, it could be a red flag that they are 
suffering from anxiety, says Carole Lieberman, 
MD, a psychiatrist based in Beverly Hills, 
California, and a clinical faculty member of 
UCLA’s Neuropsychiatric Institute. You need to 
look into what is making your child nervous in 
the first place. “Ask him if he’s worried about 
school, being bullied, not getting on a team, 
or something going on in the family,” says 
Lieberman. If your child won’t say, and her 
nervous habit persists, consider taking her to 
a therapist or talking to your pediatrician.
2. Respond directly to the habit. If your child 
is constantly negative as a way of dealing 
with stress or anxiety (“I hate school,” “I 
don’t want to go to soccer,” etc.), explain 
to him the difference between positive and 
negative, says Joan Munson, PhD, co-author 
of 50 Plus One Great Life Lessons to Teach 
Your Children.
She suggests explaining that when children 
are positive, other kids want to be around 
them, and they feel happier, but when kids 
are negative and cranky all the time, nobody 
wants to be their friend. “I’m not sending the 
message that kids have to be filled with sun-
shine all the time, but there are constructive 
ways to voice complaints without bringing 
others down,” says Munson. Share ways that 
a child can voice that he’s angry or upset 
without using the word “hate.”
More from P&G everyday: 8 Healthy Habits 
I’m Teaching My Kid to Calm Her Worry & 
Anxiety
3. Physically remove the thing that’s becom-
ing the habit. “My daughter Alexis would con-
stantly bite the ends of her long-sleeve shirts. 
It drove me nuts,” says Mildred, a mom of 
three, who lives in Chicago, Illinois. Then, her 
teachers started rolling up her sleeves every 
day. “I don’t know why I didn’t think of that, 
but just rolling the sleeves up to her elbow 
eliminated the issue,” she said. If your child 
is constantly chewing on the ends of her hair, 
then pull her hair back into a high ponytail or 
braid. Biting nails? Cut them short. Removing 
the culprit can often stop the habit.

4. Motivate them to break the habit. Mo-
tivation can go a long way with kids, even 
if it’s just to please an adult (their mom, 
dad, or teacher), says Elaine Taylor-Klaus, a 
parent coach who works with parents and 
kids dealing with ADHD. “If a child has a clear 
reason, interest, or motivation, they’ll make 
a change,” she says. Maybe it’s a new pair 
of sneakers, extra dessert, or a movie with 
Mom. Talk to your child and together agree 
on a reward he can receive once the habit is 
broken.
5. Be aware that often, the habit goes away 
on its own. Nervous habits can serve to 
comfort an anxious child. These habits can 
develop very early in childhood and frequent-
ly resolve without a specific intervention, says 
psychiatrist Ivan Walks, MD. In the meantime, 
support and encourage your child when he is 
behaving appropriately. Focus on the positive 
things that he’s doing.
6. Replace the habit with something else. 
Parents should work with their child’s school 
to identify and implement age-appropriate re-
placement behaviors, says Walks. Talk to your 
child’s teacher to see if he or she can suggest 
something. If your child is constantly fidgeting 
in class, maybe the teacher can suggest put-
ting a small object in his pocket that he rubs 
when he’s feeling anxious. A simple swap like 
that could do the trick.
What is your child’s nervous habit? 

*Judy Koutsky is the former Editorial 
Director of KIWI magazine, a green parenting 
publication. She was also Executive Editor of 
Parenting.com, AOL Parent and BabyTalk.com. 
Follow her on Twitter @JudyKoutsky.

www.pgeveryday.com

Pgeveryday : 6 Tips for Breaking 
Your Child’s Nervous Habits
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التركيز على كل المهام اليومية
إدارة الوقت يمكن أن تكون واحدة من أصعب 

املهارات التي يمكن تعلمها وإتقانها، و يف الواقع 
العديد من األمهات العامالت ال يجدون ما يكفي 

من الوقت يف اليوم لفعل كل شئ مطلوب منهم 
، حتى األشخاص األكرث تنظيما قد يكونون أكرث 
توتراً عندما يكون الوقت قصري، فمن فعل أفضل 

شئ يف العمل كل يوم، لقضاء وقت ممتع مع 
أطفالك بعد يوم العمل ، كل هذا يحتاج إىل الكثري 

من الوقت، و لكن األمهات العامالت تستحق 
أفضل إسرتاتيجيات إلدارة الوقت إلنجاز كل 
البنود املدرجة يف قائمة العمل و التي تتزايد 

دائماً .
وللحصول عىل أقىص إنجاز ممكن كل يوم، 

تعلمي إستخدام إسرتاتيجيات إدارة الوقت 
التالية عىل أساس منتظم:-

1 - الرتكيز عىل كل املهام اليومية: فواحدة 
من األخطاء األكرث شيوعا يف إدارة الوقت هو أن 
تكون مشتتا ، و إدارة الوقت تعني الرتكيز يف كل 

يشء ، فإذا كنتي يف العمل ، و وجدتي نفسك 
تفكرين يف ماذا ستطهني اليوم عىل الغداء ، حاويل 

وقف عقلك عن التفكري يف الغداء حتى تنجزي 
عملك ، و إذا لم تستطيعي فعل ذلك ، خذي وقت 
مستقطع 5 دقائق فقط للتفكري يف الغداء و من ثم 

العودة إلنهاء العمل .
2 - تجنب تعدد املهام غري الفعالة : فالعديد 

من األمهات العامالت تعتقد أنه يمكن توفري 
الوقت عن طريق تعدد املهام ، و لكن ذلك له 

عيوبه عند محاولة إتمام مهمتني يف آن واحد 
إذا كانت املهمتني تحتاج مجهود بدني كطهي 
الطعام و كي املالبس ، و لكن مع ذلك يمكن أن 
تكون طريقة فعالة إذا إخرتت إستكمال مهمة 

جسدية واحدة فقط يف كل مرة ، مثل إجراء مكاملة 
هاتفية ألمك يف وقت الكي .

3 - الفصل بني مسئوليات العمل و األمومة 
: فواحدة من أفضل أرسار إدارة الوقت هو ترك 

مسؤوليات األوالد يف املنزل عندما تكونني يف 
العمل ، و باملثل عند الخروج من الباب بعد 

العمل ترك مسؤوليات عملك يف املكتب ، و إذا 
كان عملك يتطلب أخذ جزء منه يف املنزل ، كما 

لو كنتي مدرسة ، فيجب إتمام هذه املهام بعد 
ذهاب األطفال إىل الرسير ، و إذا كنتي تعميل من 

املنزل تأكدي من وضع حد ليومك يف العمل ، و 
تحتاجني كذلك إىل ترك العمل يف وقت محدد 

يوميا .
4 - تحديد األهداف اليومية بصورة معقولة 

: فإدارة الوقت هي اإلنتهاء من األعمال اليومية يف 
كمية معقولة من الزمن ، فقومي بتحديد األهداف 

اليومية لنفسك لكل من العمل و الحياة املنزلية 
التي تسمح لك أن تتمتعي بشعور اإلنجاز ، 
و ال تقومي بتعيني األهداف التي سيكون من 

املستحيل الوصول إليها ، إذا كان هدفك اإلنتهاء 
من األعمال املقرتحة ، إجعليها أولوية مع التأكد 

من إنتهاء املهام األساسية قبل املساء .
5 - ال تتهربي : فإذا كنت ال تفضلني تنظيف 

املطبخ ، ال تؤجيل تلك املهمة حتى نهاية االسبوع 
عندما ترغبني يف قضاء بعض الوقت مع العائلة 
، ألنك لن تقومي بعمله وقتها ، و أفضل تقنيات 
إدارة الوقت تستلزم إستخدام الوقت بحكمة ، و 
بال مماطلة ، مع تحديد أولويات املهام الخاصة 

بك عىل قائمة ، و إذا ما تركتي املهام ، مثل 
تنظيف املنزل لفرتة طويلة جدا فإنه يصبح أكرث 

صعوبة لإلنتهاء منها .

نصائح للمرأة العاملة للتوفيق 
بين العمل والعائلة

Eve حواء

ملاذا سميت حواء بهذا االسم

ا يف نسبهم إىل نفٍس واحدة هي نفس آدم عليه الّسالم، فقد شاء  يعود البرش جميًعَ
الله سبحانه وتعاىل أن يخلق برشًا من طنٍي فسّواه ونفخ فيه من روحه وأمر املالئكة 
بالّسجود له تعظيًما لخلقه وتكريماً، وقد سجد املالئكة كلّهم إالّ إبليس عليه لعنة 

الله، وقد خلق الله سبحانه من جسد آدم عليه الّسالم نفًسا ُسّميت بحواء ليسكن 
إليها وتطمنئ روحه، وقد كان الخلق من ضلٍع أعوج من أضالع جسد آدم عليه الّسالم 

كما ذكر يف الحديث الّصحيح عن الرّسول عليه الّصالة والّسالم. كانت حّواء زوجة آدم 
ورفيقته يف الجنّة حتّى حصل ما حصل من فتنة الّشيطان وإغوائه آلدم وحواء حينما 
أكال من الّشجرة التي نهيا عنها، فأنزلهما الله تعاىل إىل األرض من بعد أن تاب عليهما، 

فما هو سبب تسمية حواء بهذا االسم؟

معنى كلمة حّواء في اللغة
اختلف العلماء واملؤرّخون يف سبب تسمية حّواء بهذا االسم لعدم وجود حديث صّح 

عن النّبي عليه الّصالة والّسالم يف ذلك، فمن العلماء من بحث يف معنى كلمة حّواء 
اللّغوي، وأنّها مشتقة من الحّوة وهي سمرة الّشفاه، فيقال حّواء ويقال عن الرّجل 

أحوى، وتطلق كذلك عىل اللّون األحمر املائل إىل الّسواد والّسمرة، لذلك يقول أصحاب 
هذا الرّأي إّن حّواء سمّيت بذلك ألنّها أدمة البرشة أي سمراء.

سبب تسمية حّواء بهذا االسم
روى اإلمام النّووي يف رشح صحيح اإلمام مسلم روايًة عن ابن عباس ريض الله عنه أّن 

حّواء سّميت بهذا االسم ألنّها أّم كّل حّي، فجميع البرش قد أتوا من ذّرية من حملت به 
حّواء، وقد ولدت آلدم عليه الّسالم كما يروى أربعني مولوًدا يف عرشين بطنًا، فقد شاء 

الله تعاىل أن تحمل حّواء يف كّل بطٍن زوجني من الّذكر واألنثى، وكان من عادة آدم عليه 
الّسالم أن ُيزّوج ذكر كّل بطٍن من أنثى بطن آخر حرصًا عىل التّغريب ما أمكن.

روى اإلمام القرطبي يف تفسريه سبباً آخر لتسمية حّواء بهذا االسم؛ حيث أورد روايًة 
تقول إنّه بينما كان آدم عليه الّسالم جالًسا وحده خلق الله من ضلعه زوجه حّواء من 
دون أن يشعر، وملّا انتبه إليها سألته املالئكة عنها فقال هذه امرأة، وسألته عن اسمها 

فقال هي حواء، فقيل له لم ذلك، فقال إنّها امرأة ألنها خلقت من املرء، وهي حّواء ألنّها 
خلقت من حّي، وقد حصل هذا الحوار بني املالئكة وآدم عليه الّسالم يف سبيل تجربة 

علمه، والله تعاىل أعلم.

للمحجبات: 7 طرق لتنسيق 
مالبس مقابلة العمل

shutterstock.com تخيل عن البنطلونات الجينز املمزقة يف املقابلة الشخصية
تعد مقابلة العمل من األشياء املهمة للغاية والتي يتحدد عىل أساسها القبول يف العمل 
أو الرفض. طريقة ارتداء املالبس ومدى تنسيقها يعكس انطباًعا يؤخذ يف االعتبار عند 

تقييمك لدى رئيس العمل. مقابلة العمل لها أسس وقواعد هامة البد أن تتحىل بها 
كل فتاة مقبلة عىل هذه الخطوة. إذا كنت من املحجبات وتحتارين يف طريقة تنسيق 

مالبسك ملقابلة العمل.
1 - اعلمي أن تنسيق 

األلوان من األشياء 
الهامة التي يجب أن 

تراعيها جيدا يف أزياء 
املقابلة الشخصية، 

ألنها ستعكس مدى 
أناقتها.

2 - ابتعدي عن املالبس 
الكاجوال مثل التي 

شريتات والبنطلونات 
الواسعة املنقوشة 

واستبدليها باملالبس 
البسيطة الكالسيكية. 

فاتجهي إىل الباليزر والبنطلون الجينز والقمصان أو البلوزات الخفيفة.
3 - تخيل عن البنطلونات الجينز املمزقة يف املقابلة الشخصية، ألنها غري مناسبة تماما 

ملقابلة رسمية وهامة.
4 - الفساتني ذات األلوان املوحدة التنانري املاكيس ستكون رائعة إذا نسقت معها بليزر 

أو جاكيت قصري.
5 - إذا كنت تفضلني ارتداء اإليشاربات املنقوشة، فيفضل أن تختاري نقشة هادئة 

وبسيطة. واألفضل أن تتجهي إىل األلوان املوحدة من اإليشاربات الشيفون والستان.
6 - اختاري حقيبة متوسطة الحجم أو صغرية ملقابلة العمل، لتميزي بها إطاللتك 

الجذابة.
7 - تجنبي ارتداء أي قطع من اإلكسسوارات كبرية الحجم حتى ال تشتت االنتباه عن 

كالمك الهام يف مقابلة العمل.

by Habeeba Husain

Growing up, I had a lot of Barbies. My cousin and I 
would get together at one of our houses and claim 
a room to begin playing out our little fantasy world 
filled with dolls. As our collection expanded, we 
formed different families among the toys, grouping 
similar looking ones together. Realistically, our entire 
collection could have been one big family—they all 
looked the same.
I remember some Muslim dolls that were sold when 
we were younger, but they were nowhere near the 
quality of the Barbies we had. Their hair was brittle 
and plastic-like and their heads were easily pulled 
off. I always preferred to play with my actual Barbies, 
and not the “Muslim” doll I had that was poorer in its 
manufacturing.
Recently, Barbie announced the newest member of 
their Shero line, Olympic fencer Ibtihaj Muhammad. 
Ibtihaj was the first American to compete in the 
Olympics while wearing a headscarf, or hijab. 
She definitely shone a positive light on the 
Muslim community with all of her accom-
plishments. Now, Barbie is honoring her 
with a doll made in her likeness—the 
world has its first ever hijab-wearing 
Barbie!
Although I am well past the age of 
playing with Barbie dolls, I must say, 
seeing this news really put a smile on my 
face. I am so happy that young Muslim 
girls will be able to see a Barbie on the 
shelf in their toy store who wears hijab. 
And not only that, but this doll is modeled 
after an African-American Muslim woman 
fencer who competed in the Olympics, 
is an incredible voice for justice, 
and represents her religion 

without any shame despite living in a world that 
spews anti-Muslim bigotry left and right. She is a role 
model for everyone, everywhere—not only young 
Muslim girls.
I remember hearing Ibtihaj Muhammad speak once at 
my university. She shared her story about how she got 
started with fencing. Her parents noticed the uniform 
in fencing covers the entire body from head to toe. A 
Muslim woman who wears hijab also covers her body 
head to toe. It was a perfect coincidence. And thus, 
began Ibtihaj’s fencing journey.
In an interview about the launch of the new Barbie, 
Ibtihaj mentioned she requested her doll embody 
more built, athletic legs as opposed to the very 
thin one’s people are used to seeing on the famous 
toy. This is yet another stride Barbie has made as a 
company to reflect different types of beauty. Last 
year, they expanded their toys to include dolls that 
were shorter or taller than the average Barbie. In this, 

we see how Barbie is using its product to 
teach young girls that every type of 

woman is beautiful no matter 
her shape. With its Shero 

line specifically, we see the 
achievements of the wom-
en it celebrates to be the 
point of conversation, not 

only 
how 
phys-
ically 

beautiful each of the honorees are.
Interestingly enough, this concept is rooted in Islam 
as well. Women are not to be seen for only their 
physique. The religion requires women and men 
to cover the most outwardly attractive parts of 
themselves, and thus causes others to see individuals 
for their intelligence and actions, not merely their 
looks. This results in valuing people for their amazing 
accomplishments.
There is a long list of Muslim women who have 
achieved great status and broken many barriers in 
the past. The first person to accept the religion of 
Islam was Khadija, the wife of Muhammad (may the 
peace and blessings of God be upon him) at the time 
of the initial revelation. She gave him comfort and 
strength to disperse the message among his people 
and not doubt himself. The greatest scholar of Islam 
is considered to be Aishah, a later wife of Muhammad 
(may the peace and blessings of God be upon him). 
She narrated an immense amount of sayings from her 
husband that allow Muslims everywhere to practice 
Islam properly. Fast forward some years, and the first 
person to establish a university was also a Muslim 
woman, Fatimah al-Fihri. Using exclusively her own 
wealth, she built the Qarawiyyin Mosque in Morocco, 
which is considered the oldest university in the world.
Today, Ibtihaj Muhammad and many others continue 
this Muslim tradition of female excellence. Their 
adherence to their faith did not stop them from 
reaching their goals, despite the wrongful predictions 
of their doubters. Instead, Islam lifted them up, instill-
ing in them a value for themselves and others as well 
as a drive to be the best they can be. It is wonderful 
to see Barbie celebrating the achievements of women 
today, and it is even more satisfying to know Islam 
has been honoring women since its very beginning.       
www.whyislam.org

Barbie Honors Ibtihaj Muhammad with Its 
First Doll in Hijab

Ibtihaj Muhammad
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BEAUTY & HEALTH
صحتك وجمالك

البوردو لون يتطلب عناية أكثر باألظافر

يرتبع األحمر البوردو “Bordeaux” عىل عرش طالء األظافر يف شتاء 2018 /2019.

وأوضح فنان التجميل األملاني باتريك مالدينجر أن األحمر البوردو هو لون مشبع يتطلب العناية الجيدة باألظافر، مشريا إىل رضورة 

استعمال طالء أساس “Base Coat” أوال ثم وضع اللون البوردو ثم استعمال طالء نهائي “Top Coat”، وذلك لحماية األظافر من التصبغات 

اللونية.

ويمتاز طالء األظافر األحمر البوردو بطابع دافئ ينطق باألنوثة واإلثارة، وبحسب مالدينجر، فهو يغازل كل النساء برصف النظر عن لون 

الشعر أو البرشة.

وتزهو تشكيالت املاركات العاملية مثل Chloé وAlexander McQueen، بالبوردو هذا العام.  كما تألقت به مؤخرا مجموعة من املشاهري يف 

العالم ومن بينهن دوقة كامربديج، كيت ميدلتون، ودوقة ساسيكس، ميجانماركل.

ويشري خرباء التجميل والجمال أن لون طالء األظافر البوردو يظهر جمال اليدين ويمنحهما مظهرا جميال مهما كان لون البرشة. كما يربز 

البوردو شكل األظافر.

الكيراتين سر جمال 
وصحة الشعر

يعد الكرياتني بمثابة رس صحة وجمال الشعر؛ حيث 
إنه يقيض عىل كل مشاكل الشعر املتمثلة يف الجفاف 

والخشونة والتقصف وبهتان اللون.
وأوضحت خبرية التجميل األملانية بريجيت هوبر أن 
الكرياتني يعمل عىل تقوية بنية الشعر ويجعله سهل 

التصفيف ويمنحه ملمسا أملسا وناعما كالحرير.
كما ُيعيد الكرياتني إىل الشعر بريقه ورونقه، فضال عن أنه 

يجعله يبدو أكرث كثافة، ويحسن مظهره ويسهل اختيار 
الترسيحات التي تناسب ذوق املرأة وشكل وجهها يف 

مشاويرها اليومية أو يف املناسبات التي تنوي التزين لحضورها يف أبهى إطالالتها.
ومن ناحية أخرى يندرج الكرياتني ضمن مكونات مستحرضات العناية بالبرشة أيضا من أجل ترطيب البرشة 

ومنحها ملمسا مخمليا.
جدير بالذكر أن الكرياتني يعد املكون الرئييس للبرشة والشعر واألظافر، وهو يتألف من أحماض أمينية 

متصلة ببعضها البعض عىل شكل ألياف تمتاز بالثبات واالستقرار، مما يساعد عىل تمتع البرشة وكذلك 
الشعر باملرونة وقوة التحمل.

املواد املرطبة ضرورية 
للبشرة الجافة

يمثل فصل الشتاء كابوسا مزعجا لليدين؛ حيث تتسبب 
برودة الطقس يف جفاف اليدين وتشقق األظافر.

وللحفاظ عىل جمال اليدين يف الشتاء ينصح فنان 
التجميل األملاني باتريك مالدينجر باستعمال كريم يد 

يحتوي عىل مادة مرطبة مثل زبدة الكاكاو من أجل حماية 
برشة اليد.

 Nail( كما أكد مالدينجر عىل أهمية استعمال زيت أظافر
Oil( يحتوي عىل مواد فعالة مغذية مثل زيت األرجان أو 

زيت اللوز قبل النوم.
ويعد جفاف البرشة من املشاكل الجمالية الشائعة يف 

فصل الشتاء. وأوضحت بوابة الجمال “هاوت.دي” األملانية أن جفاف البرشة يف الشتاء يرجع إىل الربودة 
وانخفاض الرطوبة والهواء الجاف يف الغرف الدافئة؛ حيث تصري طبقة الجلد العليا قليلة الرطوبة وقليلة 

الدهون وحساسة، ومن ثم تعاني البرشة من الجفاف والخشونة وظهور القشور.
وملواجهة هذا الجفاف تنصح “هاوت.دي” باتباع روتني عناية يتألف من مستحرضات تنظيف لطيفة عىل 
البرشة وكريمات غنية بالدهون واملواد املرطبة، مثل زبدة الشيا وزيت الزيتون ومستخلص الحرير، وذلك 

لرتطيب البرشة ومنحها ملمسا أملس وناعما كالحرير.

فوائد الترمس املر للبشرة
فوائد الرتمس املر إزالة عالمات الشيخوخة املبكرة التي تظهر عىل البرشة

يتميز الرتمس املر باحتوائه عىل العديد من العنارص الغذائية الرضورية لجسم اإلنسان، وأهمها 
الكربوهيدرات، والربوتينات، والتي بدورها تعود عىل الجسم بالفوائد الصحية والجمالية، ويف هذا املقال 

سنذكر فوائد الرتمس املر للبرشة:
1 - إزالة عالمات الشيخوخة املبكرة التي تظهر عىل البرشة، كالتجاعيد، والخطوط الدقيقة. 

2 - ترطيب البرشة ووقايتها من اإلصابة بالجفاف. 
3 - تفتيح البرشة وبالتايل التخلص من البقع الداكنة، والهاالت السوداء. 

4 - تنظيف البرشة وإزالة الشوائب واألوساخ العالقة يف مساماتها. 
-5 من فوائد الرتمس املر أيضاً تنعيم البرشة ومنحها النضارة واإلرشاق.

So, you want thicker hair
Many people experience hair loss 
at some time or another in their 
lives. Common causes include 
aging, changes in hormone 
levels, heredity, medications, and 
medical conditions.
It’s important to see a doctor if 
your hair loss is sudden, or if you 
suspect it’s caused by an underly-
ing medical condition.
In many cases hair loss is 
reversible, and there are ways 
you can help improve your hair’s 
thickness and appearance.
Home remedies
Research suggests there are 
some simple ways you can help 
promote hair growth at home. 
These remedies include:
1. Taking saw palmetto sup-
plements
Saw palmetto, or Serenoa 
repens, is an herbal remedy that 
comes from the American dwarf 
palm tree. It can be bought as an 
oil or tablet in most drugstores. 
It’s most often used to treat 
benign prostatic hypertrophy. But 
research also suggests it can be 
helpful as a hair loss remedy.
In one small study, researchers 
had 10 men with hair loss take 
a daily 200-milligram (mg) saw 
palmetto soft-gel supplement. 
The researchers found that six 
out of 10 of the men showed 
an increase in hair growth by 
the end of the study. Only one 
out of 10 men given a placebo 
(sugar) pill had an increase in hair 
growth. Researchers believe saw 
palmetto helps block the enzyme 
5-alpha reductase. Having too 
much of this enzyme is associat-
ed with hair loss.

2. Taking biotin supplements
Biotin is a B-complex vitamin im-
portant in many body processes. 
People with a lack of biotin often 
experience hair loss, brittle nails, 
and dry skin. Biotin is a wa-
ter-soluble vitamin complex. This 
means that your body doesn’t 
store excess amounts of it, mak-
ing an overdose unlikely. It’s also 
available in most drug stores.
There is some evidence that 
biotin can help encourage hair 

growth. But most research 
demonstrates a link between bi-
otin deficiency and hair loss only. 
Regardless, supplementing one’s 
diet with biotin for hair growth is 
unlikely to have negative effects.
3. Adding seaweed to your 
diet
Seaweed, such as kelp, has been 
a popular food item in Asia for 
centuries. Now it’s becoming a 
popular addition to the diets of 
health-conscious people in the 
United States.
Seaweed is rich in omega-3 fatty 
acids and vitamins associated 
with healthy skin and hair. Sea-
weed is widely available in health 
food stores as a food product and 
also as a supplement.
There has been some research to 
see if seaweed can treat hair loss. 
In one recent study, researchers 
worked with groups of mice 
whose hair had been removed. 
The mice that were fed seaweed 
experienced quicker hair re-
growth than the mice that were 
fed either cereal or herbs.
4. Taking an MSM supplement
Methylsulfonylmethane, better 
known as MSM, is an organic 
sulfur compound. It’s been used 

to help reduce pain and inflam-
mation. It’s widely available in 
most health food stores as a 
supplement.
One study tested MSM with 
magnesium ascorbyl phosphate 
(MAP) to see if it would help hair 
grow on mice whose hair had 
been removed. The researchers 
found that MSM and MAP were 
effective in making hair grow 
faster.
5. Getting enough iron
Research suggests a link between 
hair loss and iron deficiency. It 
may be beneficial for those with 
hair loss to be screened for iron 
deficiency. If a deficiency exists, 
correcting the problem may 
increase hair growth.
The daily dosage of iron, accord-
ing to the National Institutes of 
Health, is:
Group Daily amount of iron
adult men ages 19-51+ and wom-
en ages 51+ at least 8 mg
adult women ages 19-50 18 
mg
pregnant women 27 mg
lactating women 10 mg

www.healthline.com

5 Home Remedies for Thicker Hair
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Fashion Jewelry
موضة مجوهرات

املعطف قطعة تعترب من اساسيات موسم 
 Max الشتاء ولهذا السبب، مجموعة ماركة
Mara معطف دمية الدب الذي يطلق عليه 
اسم “Teddy Bear” أو الدب »تيدي« وقد 

 Kim :أضحى هوساً لدى النجمات مثل
 Kardashian ، Heidi Klum ، Hailey Baldwin

..،Elsa Hosk

صنع معطف Teddy Bear من خامة فخمة 
غنّية بقماش حريري منفّذ عىل قاعدة من 
الحرير واأللياف النبيلة، وهو تصميم رائع 

مع ياقة كبرية أمامية وصدر مزدوج وجيوب 
أمامّية كما يتمّيز املعطف بانسدال 

األكتاف. اضاءة عىل صور النجمات 
اللواتي أطللن به.

معطف Teddy Bear.. اختيار النجمات هذا الشتاء

تذكر باريس، فتتبادر إىل الذهن 
أسماء كثرية يف مجال الجواهر، 

مثل »كارتييه« و»فان كليف أند 
أربلز« و»بورشون« وغريها. تذكر 

صناعة الجواهر يف مرص فيقفز 
إىل الذهن اسم واحد هو عزة 

فهمي. فهذه املرأة التي تنحدر 
من سوهاج، استطاعت بإرادتها 

القوية أن تحول ما كان يعترب حرفاً 
تقليدية إىل صناعة قائمة بذاتها 
تحظى بصدى عاملي. الجميل يف 

كل هذا أنها لم تحتج أن تتنصل من 
إرثها املتجدر يف هذه الحرف 

التقليدية لكي تصل إىل 
ما وصلت إليه. بالعكس، 

كان هذا اإلرث مكمن 
قوتها.

لهذا ليس غريباً أن 
تغرف منه، أو عىل األقل 
تعود إليه يف كل موسم، 

حيث عودتنا أن تستلهم تارة 
من الفراعنة والحروف الهريوغليفية، 
وتارة من الطبيعة وكائناتها الحية أو 

فنون عمارتها. أطلقت عىل مجموعتها 
األخرية اسم »نوبيا« وكانت تحية نوبية 

حارة، فرستها املصممة املخرضمة إىل حنني 
إىل جذورها، كون والدها مرصياً وأمها 

سودانية، وأيضاً إىل أول مجموعة 
قدمتها وكانت هي األخرى تتناول 
»بيوت النيل«، وهو العنوان الذي 

أطلقته عليها حينها.
 

ال تُخفي أنها كانت وال تزال ضعيفة 
أمام جمال الطبيعة والحياة يف جنوب مرص. 

تُضيف بأن حبها 
للثقافة النوبية زاد 

خالل دراستها يف 
معهد الفنون الجميلة، 

ألنها اكتشفت أن ألوان 
البيوت النوبية من الخارج 

وديكوراتها من الداخل، بهيجة 
ترشح النفس. ورغم أن فكرة املجموعة وُلدت 
من حالة حنني، فإنها تبلورت يف الهند، حني 

وقعت عينا عزة فهمي وهي تزورها عىل 
جوهرة زرقاء ذكرتها بالبيوت النوبية، التي 

كانت معظمها مغطاة بالذهبي والفيض.
 عادت وبدأت أبحاثها، وتقول إنها وجدت 
يف أرشيف الفنان حسن فتحي من الصور 

الفوتوغرافية ما ُيلهب الخيال. والنتيجة 
كانت قطعاً هندسية مثل خاتم أخذ شكل 

بيت بكل تفاصيله والتفاصيل املحيطة 
به، يطل عىل بحرية نارص من خالل حجرة 

فريوزية. وال يختلف اثنان أن هذا الخاتم 
ُيغني عن أي قطعة أخرى كما سيكون 

محور جذب وحديث، وربما هذا ما تأمله 
املصممة، التي ستحتفل يف العام املقبل 
بمرور 50 عاماً عىل تأسيسها دار »عزة 

فهمي«.، بشكله الهنديس هذا، يعترب 
التصميم فريداً من نوعه

 فحتى املهندس املعماري فرانك غريي، 
وعندما تعاون مع دار »تيفاني« من خالل 

مجموعة كان من املفرتض أن تعكس أسلوبه 
يف فن العمارة، اكتفى بالخطوط ولم يفكر 

يف بناء بيت متكامل األطراف عىل قطعة 
جواهر. عزة فهمي يف املقابل، ال تعرتف 

باملستحيل بل تتعامل معه كتحٍد، وهو ما 
جسدته يف قالدات وخواتم أخرى تُمثل 

جدرانا وشبابيك وأبواب بيوت من الفضة 
والذهب واألحجار.

مجموعتها األخيرة تحية صريحة للهندسة النوبية

عزة فهمي تبني بيوتًا وأسوارًا من الذهب والفضة

Rashida Tlaib will wear a Palestinian 
Thobe when she’s sworn into Congress
Michigan Representative-elect Rashida Tlaib will wear a traditional 
Palestinian gown when she’s sworn into the US Congress on January 
3.
She revealed her plans to wear a burgundy and black hand-
stitched Thobe on her Instagram feed, posting the details with 
the hashtag #ForMyYama (Arabic for mother). She wrote: “Sneak 
peek: This is what I am wearing when I am sworn into Congress. 
#PalestinianThobe #ForMyYama”:
The traditional hand-embroidered gown is viewed as a symbol of 
Palestinian identity and often represents the place that its wearer 
is from. Each village or town has its own style and stitch that is 
uniquely woven into the dress.
Tlaib is the daughter of Palestinian-American parents from Beit Ur 
al-Fauqa and Beit Hanina, villages in the West Bank near Ramallah. 
She is the oldest of 14 children.
The 42-year-old ran unopposed in the general election and her 
victory party saw her draped in a Palestine flag as her mother broke 
out in celebratory song.
Tlaib is a vocal critic of US president Donald Trump. She made 
history in November as one of two Muslim women elected to 
Congress, the other being Ilhan Omar from Minnesota.

بالصور: أشكال حجاب 
تناسب الوجه المربع

أشكال حجاب تناسب الوجة 
املربعأشكال حجاب تناسب الوجة 

املربع
لكل وجه شكل طرحة يناسبه ليظهر 

جماله, ويف هذا التقرير نعرض لك 
أفضل أشكال الطرح التي تناسب 

 The Fashion Awards 2018 took place in Londonالوجة املربع.
this week and were a celebration of the best and 
brightest talents in the global fashion industry, 
with a star-studded guest list.
While the biggest winners were the likes of 
Pierpaolo Piccioli at Valentino, who bagged the 
Designer of the Year award, and Clare Waight 
Keller at Givenchy, who was named British 
Designer of the Year – Womenswear, the British 
Fashion Council did take time to place the 
spotlight on lesser-known names.
For the first time, in partnership with 
Swarovski, The Fashion Awards 
included a category entitled 
New Wave: Creatives, to 
acknowledge new and 
emerging talents. Included 
as part of that list were 
two Saudi women, 
singled out for their role 
in shaping the future of 
fashion. Saudi Arabia’s 
first international runway 

model, Taleedah Tamer, and Marriam Mossalli, 
founder and senior consultant of Saudi’s luxury 
communications firm, Niche Arabia, were on the 
list of 100 names singled out as rising stars.

British singer Paloma Faith arrives for The 
Fashion Awards. EPA

“I’m honoured to be part of the Fashion Awards 
list,” says Mossalli. “Having 2,000 members of 

the Fashion Awards voting panel nominate me 
to be considered an international young 

creative talent of today is truly a 
benchmark in my decade-long 

career.”
A huge endorsement in this 

region, the announcement 
will hopefully encourage 
more emerging talents and, 
with any luck, there might 
be more GCC names on the 
list next year.

Saudi women honoured at The Fashion Awards 2018 in London
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يف األغلب، تكون الخطوة األوىل لطرد حرشات املنزل هي 
االعتماد عىل املبيدات الحرشية، بما تحمله من مكونات 
قد تكون نافعة يف طرد الحرشات، لكنها ضارة عىل صحة 

اإلنسان أيضاً، وكذلك الحيوانات األليفة، ليصبح يف تلك 
الحالة رضرها أكرث من نفعها.

املوقع املختص بشؤون البيئة “ecowatch”، نصح 
باستخدام بعض أنواع األعشاب الطبيعية لتكون بديالً 

لتلك املركبات الكيماوية، لطرد ومنع الحرشات من املنزل، 
حيث يمكن استخدام عصري الليمون أو الخل يف زوايا 

املنزل لطرد النمل مثالً، كما يمكن استخدام النعناع وأنواع 
من األعشاب العطرية لنفس األمر، وذلك بوضع 

عدد قليل من أوراق تلك النباتات عىل 
حواف النوافذ أو زرعها. أما للتخلص 

من الذباب، فيمكن استخدام 
النعناع والريحان وإكليل الجبل 

والخزامى.
وينصح املوقع بوضع الليمون 

وأوراقه عىل رشفة املنزل 
للتخلص من البعوض، وأيضاً 

يمكن وضع بلسم الليمون عىل 
البرشة، لصد الحرشات القارضة. 

وتساهم زراعة زهر األرغواني، 
والفلفل الحار، يف إبعاد الحرشات 

بشكل عام عن املنزل. ولحماية املالبس 
ينصح املوقع املتخصص يف شؤون البيئة، بوضع 

كيس صغري يحتوي عىل الخزامى والنعناع وإكليل الجبل 
والقرنفل والقرفة يف خزانة املالبس.

الحشرات الطائرة والعناكب
 Natural“ وينصح املوقع األمريكي املتخصص يف الطبيعة 

Living Ideas”، بوضع الريحان والنعناع بجوار النوافذ 
واألبواب، للتخلص من الناموس والذباب والحرشات 

املزعجة، حيث تساعد رائحة الريحان والنعانع القوية، 
 healthy“ عىل طرد الناموس والحرشات الطائرة. وذكر موقع

food house”، أيضاً بعض الحلول 
الطبيعية للتخلص من حرشات املنزل، 

مثل زيت النعناع للتخلص من العناكب، 
عن طريق الرش يف املناطق املرادة، وكذلك يمكن 
استخدام رش الخل ىف األماكن التى تسكن فيها 

الحرشات.
ويمكن التخلص من الذباب، 

كما نصح املتخصص يف التغذية وعلوم 
اإلنسان، عبد الرؤوف حبوب، عرب 

صفحته الشخصية يف »فايسبوك«، عن طريق 
قطع ليمونة إىل نصفني، مع وضع بعض 
حبات القرنفل عليها، ووضعها 

يف أماكن تواجد الذباب. ويمكن 
نصب مصيدة لصيد الذباب، 

عبارة عن كوب ماء مع وضع القليل 
من الخل، ووضعه يف أماكن تواجد 

الذباب، ليسقط بداخل الكوب، 
ويفضل تجديد الكوب كل يومني.

 ويرى سامح نوح، أن الطريقة 
األفضل للتخلص من الحرشات 

املنزلية هي الوقاية، عن طريق 
االهتمام بنظافة املنزل بشكل عام، 

واملطبخ وأدواته بصفة خاصة، حتى ال ترتك 
فرصة لتجمع الحرشات. ويجب مراعاة أن تكون 

صناديق حفظ الفضالت واملهمالت مغلقة بإحكام، مع 
إفراغ محتوياتها بشكل مستمر.

وعن الطريقة األفضل للتخلص من الناموس، ينصح 
إسماعيل دماغني، من خالل غروب »عالج نفسك بنفسك.. 
مجموعة العلم واملعرفة« يف »فايسبوك« بمزج زيت الكافور 

مع عصري الليمون، ووضعه داخل علبة »بخاخ«، ورش 
املنزل، لطرد الناموس من املنزل، حيث تعترب املادتان 

غنيتني بالعنارص املزعجة واملنفرة للناموس.

MARY JO DILONARDO
Here’s yet another reason to put down the bug spray.
Children who have been exposed to pesticides in their homes 
may have an increased risk of certain cancers, according to a 
recent study.
A review of 16 studies done since the 1990s found that 
kids who have been around certain home pesticides have 
a greater chance of developing the blood cancers leukemia 
and lymphoma. The researchers found that children who 
had been exposed to indoor insecticides were 47 percent 
more likely to be diagnosed with childhood leukemia and 
43 percent more likely to be diagnosed with childhood 
lymphoma than kids who had never been exposed to those 
chemicals.
“We don’t know ‘how much’ exposure it takes, or if there’s 
a critical window in development,” senior researcher 
Chensheng (Alex) Lu, an associate professor of environmental 
exposure biology at the Harvard School of Public Health in 
Boston, told HealthDay.
“I think it’s important to get this information out to parents, 
and let them use their own best judgment,” Lu said.
For the review, which was published in the journal Pediatrics, 
researchers looked at the connection between childhood 
cancers and indoor insecticides, outdoor insecticides and 
herbicides. They also found that kids who were exposed to 
herbicides were 26 percent more likely to develop childhood 
leukemia. They found no link between the cancers and 
outdoor insecticides.
But that doesn’t mean you have to share your home with 
insects to keep your family safe. Here are some ways to get 
rid of pests naturally: 

Ants
Lemon juice. Cinnamon. Peppermint. Sounds like the 
ingredients for a great recipe, but they’re really some simple 
remedies to keep ants from invading your home.
Houseflies
From flypaper to flytraps, there are simple no-chemical ways 

to get rid of pesky flies. Maybe a bag of water 
might even keep them from ever coming into 
your house!
Stink bugs
You know it when you back one 
of these odiferous insects into 
a corner. Fortunately, a little 
dish soap might be a simple 
solution to get rid of stink 
bugs.
Roaches
It can take a while to get rid 
of these hardy critters, but 
there are nontoxic methods 
to keep roaches out of your 
house. It starts with lots of cleaning, and then sealing up 
the spots where they get inside.
Fruit flies
These annoying tiny pests love your leftover fruits and 
veggies. If you don’t want to share, try setting a delicious trap 
for the fruit flies. (It’s also smart, of course, to get rid of the 
tempting treats that lured them in.) The artificial sweetener 
in Truvia could also be a safe pesticide, according to a new 
study. The study was limited to fruit flies, but researchers say 
erythritol shows promise to wipe out other insects too.
Gnats
These irritating bugs go where the moisture is, so get rid of 
temptations like rotting bananas and soft potatoes. If that 
doesn’t do it, some solutions for removing gnats naturally 
include dish soap, vinegar and lots of hand clapping.
Fleas
If these bloodsuckers managed to infest your dog or cat and 
have taken up residence in your carpet and upholstery, don’t 
grab a flea bomb. First, go get your vacuum cleaner. Then 
consider boric acid, diatomaceous earth or flea traps to get 
rid of fleas naturally in your house.  https://www.mnn.com

YOUR  HOME بيتك

من السهل رؤية ما يحتاج إىل الـ«تنظيف« ف املكان، 
كومة املالبس، األطباق واألواني، الرتاب عىل األرض 

والنافذة، كلها أماكن وأشياء تأخذ حقها جيدا جدا 
ف التنظيف، لكن هناك أماكن أخرى منسية، إليِك 7 

منها:

1- تحت األثاث:
الفراغات الواضحة، يظهر منها بعض الغبار، من السهل 

مسحهم وتنظيفهم، لكن ستتفاجئني بما يوجد أسفل قطعة 
األثاث، من إطارات الرسير والطاوالت واآلرائك.

2- إطار األرضية والحواف الرفيعة:
يتشبث الغبار واألوساخ باألسطح العمودية وكذلك األفقية، 

مثل أعىل عواميد الستائر، وأعىل أزرار اإلضاءة، وكذلك أيًضا 
عىل أطر األرضيات الرفيعة، ومقابض األبواب، فغالبا أثناء 

الكنس تتطاير ذرات الغبار لتجد مكانا لها عىل هذه األماكن 
غري امللحوظة والحواف الصغرية.

ويزداد األمر سوءا يف كل من املطابخ والحمامات، حيث 
الرطوبة، فتحول الغبار إىل تربة خصبة للبكترييا.

3- قمم األبواب:
كل من قمة الدوالب واألبواب، يسكن عليها كم هائل من الغبار، 

غالبا خطوات التنظيف تأخذ شكال روتينيا يتم فيها تجاهل 
ما ال تقع عليه العني، من زوايا األسقف وأعىل قمم مراوح 

السقف وإطارات األبواب وخزانة املطبخ.

4- إطارات الصور:
مكان آخر مخفي عن األعني وال تزوره أدوات التنظيف، وهو 

إطارات الصور، سواء تلك املعلقة عىل الجدران، أو املوجودة 
يف براوز عىل الطاوالت، حيث يسكن عليها كثري من الغبار 

والرتاب.

5- أرضية خزانة المالبس:
من السهل أن تري متى يحتاج الدوالب إىل الرتتيب؟ وذلك 

عند تكدس املالبس عىل الرفوف، لكن متى كانت آخر مرة 
نظفت فيها الخزانة فعليا بما يف ذلك األرضية؟ ومسح 

األرفف؟ األرض الخشبية قد تصبح موطنا للعفن والحرشات، 
فعىل األقل مع دخول كل موسم احريص عىل سحب كل يشء 

من داخل الدوالب وتنظيفه جيدا.

6- أدوات التنظيف:
إذا كانت جميع أدوات التنظيف الخاصة بك قذرة، فكل ما 

تفعلينه هو نرش األوساخ يف كل مرة تعتقدين أنك تقومي 
بالتنظيف، اغسيل كل ما تستخدمينه من املمسحة واإلسفنج 

والفرش، للحصول عىل نتائج تنظيف أفضل وغبار اقل.

7- النباتات:
سواء كانت النباتات يف بيتك زينة أو حقيقية، يرتاكم عليها 

كمية مذهلة من الغبار، استخدمي القماش الجاف يف 
تنظيفها، أو مجفف الشعر.

أماكن منسية في تنظيف 
المنـزل .. ال تتجاهلوها أبدًا

لدى الفراغ من تنفيذ ديكورات املنزل، ينتهي دور 
مهندس  الديكور الداخيل، ويبدأ دور صاحبة 

املنزل يف إضافة ملساتها الشخصيَّة، التي ستصنع 
الفارق وتربز جماليَّة املكان. ويلزم لهذه الغاية، 

قليل من الجرأة والخيال الفنِّي إلكساب ديكورات 
املنزل شيًئا من شخصيَّاتنا. ويف اآلتي، 8 أفكار 
ديكور بسيطة، قابلة لالستيحاء منها أو إعادة 

صياغتها وفق ذوق صاحبة املنزل:  
1. عوًضا عن التنجيد التقليدي لكرايس غرفة 

الطعام، ُيمكن ربط الوسائد الناعمة إىل الكرايس 
لة. بالطريقة املفضَّ

2. ُيمكن تعليق بعض أرشطة الساتان الرفيعة، بما 
ة من السقف  يتناسب وألوان األثاث إىل الرثيا املتدالَّ
بالغرفة، وذلك للحصول عىل وحدة إضاءة مبتكرة.

3. لتحقيق جوٍّ من األلفة يف الحّمام، ُيمكن تثبيت 

أحد األغراض الخاصَّة باملالكة يف زاوية بارزة، 
وبصورة مرحة.

4. يوفِّر بعض معارض األثاث خاصِّية اختيار 
تصميم ورق الجدران، ليبدو مميَّزًا يحمل ذوق 

صاحبة املنزل.
5. يحلو تعليق قطع الكريستال عىل مقابض 

األبواب ووحدات اإلضاءة.
ل الوسائد العادية إىل مبتكرة، عرب  6. قد تتحوَّ

إضافة الحيل واالكسسوارات الربَّاقة إليها.
7. يجذب وضع صورة فوتوغرافيَّة للعائلة عىل 

غالف »ألبوم« صور جميل التصميم، مع عرضه يف 
إحدى الزوايا بغرفة املعيشة، بشكل أنيق.

8. يمكن طباعة األسماء أوالعبارات عىل أطباق 
مائدة الطعام.

8 أفكار ديكور للمسة شخصية في المنزل

Natural ways to get rid of insects in your homeوصفات طبيعية للتخلص من حشرات المنزل
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    APPETITE  لقمة شهية

لندن: كمال قدورة
كرثت املطاعم املكسيكية يف العاصمة الربيطانية لندن خالل 

السنوات القليلة املاضية إىل جانب الكثري من املطاعم الالتينية 
واآلسيوية الجديدة، وعىل رأسها املطاعم البريوفية؛ وذلك 

ترافقاً مع تزايد التنوع يف املطابخ الدولية التي تتخذ من لندن 
مركزاً ومنطلقاً لها. ومن عرشات هذه املطاعم املعروفة مطعم 

»ماستيزو«، الذي يقدم املأكوالت املكسيكية ومأكوالت أمريكا 
الوسطى، ومطعم »ليسرت سكوير كيتشن« أيضاً الذي يقدم 

املأكوالت املكسيكية والبريوفية والنباتية يف الساحة التي يحمل 
اسمها وسط العاصمة. وهناك مطاعم معروفة أيضاً، كمطعم 
»واهاكا« يف منطقة كوفنت غاردن الشهرية، ومطعم »يوكا« يف 

شارع فولهام القريب من منطقتي كينزينغتون وتشليس.
بأي حال، فإن للمطعم املكسيكي سمعة طيبة هذه األيام، 

ويصعب أن تعرث عىل أحد من الجيل الجديد ال يعرف 
خبز التورتيال، ولفائف االنشيالدا، والتاكو، والكيسادياس، 
والغواكامويل وغريها. لكن ما هي جذور هذا املطعم الطيب 

وتاريخه الحافل، ومن أين جاء، وكيف وصل إىل هنا؟
تشري املعلومات املتوفرة إىل أن هذا املطبخ املعروف بألوانه 

الرشحة ومذاقاته ومكوناته الطازجة املمتازة، بدأ رحلته قبل 
تسعة آالف سنة، وهو باألصل وقبل أن يتطعم باملطاعم 

اإلسبانية واألوروبية والعاملية كان خليطاً بني املطابخ القديمة 
للحضارتني اآلزتيكية واملايية. والحقاً، وبشكل عام وبعد فشل 

اإلسبان بفرض مطبخهم وتقنيتهم الخاصة بهم، أصبح املطبخ 
املكسيكي - حسب رأي الخرباء - خليطاً بني وصفات املطبخني 

اآلزتيكي واملايي واملطبخ اإلسباني ومطابخ جنوب أمريكا 
والكاريبي واألفريقي مع وصول الكثري من العبيد إىل البالد.
ولطاملا اعتمد الهنود أو السكان األصليون يف املكسيك عىل 

مجموعة من املكونات كالذرة والفاصولياء؛ ملا يحتويان عليه 
من كميات كبرية من الربوتينات، باإلضافة إىل الدواجن والطيور 

واألسماك إذا توفرت. وكان الهنود يتناولون هذه املواد، إما 
مغلية وإما مدخنة. ورغم أنهم لم يعرفوا الخبز فقد اخرتعوا 

التورتيال املصنوعة من الذرة بديالً عنه. أما بعد وصول اإلسبان 
ويف العرص الحدث فقد بدأ الهنود املكسيكيون يف استخدام 
ما ورثه اإلسبان من املطبخني الروماني والعربي، كالزيتون 

وزيته والخبز والحنطة، وما وصل من شمال أفريقيا من غنم 
ودجاج وتوابل، وخصوصاً الكمون، والقرفة، والقرنفل، والكزبرة، 

واملكرسات، والسكر، والزعفران. ويمكن بسهولة التعرف عىل 
هذه املكونات يف سندويشات التاكو وأطباق اليخنات وأطباق 

التمال )ذرة - أوراق املوز - االفوكادو - لحم وخرضاوات - فلفل( 
املكسيكية التقليدية.

ويمكن القول هنا، إن املطبخ املكسيكي تأثر كثرياً باملطبخ 
العربي، واملغربي األندليس بشكل خاص الذي ترك بصماته 
عىل املطبخ اإلسباني أيام األندلس. إذ حمل اإلسبان معهم 

املواد األندلسية وتقنيات الطبخ التي كانت تستخدم يف 
إشبيلية، وغرناطة، وقرطبة، وغريها من املدن.

من أعمدة املطبخ املكسيكي األساسية هي الفلفل الحار الذي 
جاء إىل البالد منذ زمن طويل من أمريكا الالتينية، والذرة 

الذي يستخدم بطرق كثرية، والقرع، والفاصولياء، والبندورة. 
أضف إىل ذلك األفوكادو، والفانيليا، والفول السوداني، والديك 

الرومي، والبطاطا، والكوسا، والقنبيط، والِفطر، والسلق، 
والبابايا، واألناناس، والجوافة، والكاكاو، والتشيا، والصبار، 
واملوز، واملانغو، واألجاص، وغريها قبل أن تصل مواد أخرى 

كلحوم البقر، واألرز، والدجاج، والثوم، والبصل مع وصول 

كولومبوس إىل العالم الجديد نهاية القرن الخامس عرش وبدء 
االستعمار اإلسباني األوروبي هناك.

لكل منطقة يف املكسيك مطبخها الخاص بها كما هو الحال يف 
الكثري من دول العالم؛ وذلك ألسباب جغرافية وإثنية أو عرقية 

إثر تأثر السكان األصليني باإلسبان بدرجات متفاوتة.
فمثالً يعرف شمال املكسيك بأطباق اللحوم لكرثة املراعي، 

واألبقار، واملاعز، والنعام، وعىل رأس هذه األطباق طبق أراكريا 
)ستيك بقر(. ولهذا السبب تعرف املناطق الشمالية باألطباق 

املشوية أو املشاوي وما يعرف بالـ»كابريتو«. وألن املناطق 
الشمالية غنية باملاشية؛ فإنها تعرف أيضاً بأنها أكرب تنوع 

يف عالم األجبان يف املكسيك، أي عرشات األنواع، وعىل رأسها 

كويسو فريسكو، وورانكريو، وكواجادا.
كما يتميز مطبخ املناطق الشمالية بوجود الحنطة التي جاء 

بها اإلسبان إىل البالد واستخدام التورتيال املصنوعة الكبرية 
من القمح ال الذرة. وهناك ما ال يقل عن أربعني نوعاً من أنواع 

التورتيال يف هذه املناطق.
كما تفتقر املناطق الشمالية التي تعترب صحراوية يف معظمها 

إىل التنوع الجنوبي؛ ولذلك تكرث فيها تقنيات حفظ الطعام، 
وعىل رأسها التجفيف والتعليب. ويشمل التجفيف الفلفل، 

والقرع، والفاصولياء، والبازالء، والذرة، والعدس، واللحم، 
والفاكهة، وغريها.

وقد تأثرت املناطق الشمالية الرشقية باملطبخ اليهودي بعد أن 
استقر الكثري من اليهود اإلسبان فيها؛ ولهذا يكرث فيها ما يعرف 

بالخبز السامي وبعض أنواع الحلويات ككابريوتادا، وغريها.
يف وسط البالد التي تتمتع بمجموعة واسعة من النظم 

اإليكولوجية يتكون املطبخ »عموماً من تأثريات من مختلف 
أنحاء البالد، لكنه يتمتع ببعض األصالة مثل البارباكوا، 

والبازويل، واملينودو، والتاماليس، والكارنيتاس«. وتعود أصالة 
وبقاء مطبخ هذه املناطق، وبالتحديد مطبخ مدينة أوخاكا، إىل 

ما هو بعد دخول اإلسبان؛ إذ دخلوا املناطق من دون حرب. 
ولذا؛ حافظت هذه املناطق عىل تقنيات الطبخ القديمة أيضاً. 

وتعرف املناطق الوسطى باالستخدام املفرط للذرة والشكوالتة، 
والفاصولياء السوداء.

ويف املناطق الساحلية املطلة عىل خليج املكسيك واملحيط 
الهادي، وخصوصاً والية فرياكروز الرشقية، يسيطر املطبخ 

البحري أو املأكوالت البحرية، ويكرث استخدام أسماك الهامور، 
والنهاش األحمر، ورسطان البحر، واملحار، وسمك السنوك 

الضخم، وسمك املوجارا، وغريها. ومن أشهر أطباق األسماك 
طبق الـ»فرياكروزانا« الذي يتكون من السمك بالفرن مع 
صلصة البندورة، والكيربز، والزيتون، والثوم، وغريها. ويف 

هذه الوالية، أيضاً، يمكن العثور عىل آثار املطبخني األفريقي 
واإلسباني، حيث يكرث استخدام البقدونس، والكزبرة، والزعرت، 

واملردقوش.
أما املطبخ يف الجنوب املتأثر جداً باملطابخ الكاريبية، 

وخصوصاً يف والية تشياباس املحاذية لغواتيماال فتسيطر 
عليه الخرضاوات، والتوابل، وأطباق الدجاج، ولحم البقر، 

والجبنة بشكل عام. وتعرف مناطق الوالية بطبيعتها الجبلية 
وأدغالها الوعرة.

ويف املناطق الغربية التي تشمل املناطق املطلة عىل املحيط 
الهادي فتكرث أطباق األرز والسمك؛ لكرثة البحريات واألنهار.

أما يف والية يوكاتان عىل خليج املكسيك رشق البالد، فإن بنية 
املطبخ األساسية هي بنية مايية، لكن املطبخ متأثر جداً، 
وبشكل عام باملطابخ الكاريبية، ومطابخ الرشق األوسط، 

واملطبخ الفرنيس، ومطبخ املناطق الوسطى يف البالد.

نظرة على أعمدته األساسية وتنوعه الجغرافي

جذور المطبخ المكسيكي وتأثره باألكل األندلسي

Express lasagna
By Mary Berry

Mary Berry’s wonderfully different take on lasagne is super 
quick, perfect for a midweek supper. 
Equipment and preparation: for this recipe you will need 
a shallow 2¼ litre/4 pint ovenproof dish measuring about 
30x20cm/12x8in and 6cm/2½in deep.
Ingredients
butter, for greasing
6 large dried lasagne sheets
75g/2¾oz mature Cheddar cheese, grated
For the pork and spinach sauce
1 tbsp oil
450g/1lb pork sausage meat
1 tbsp plain flour
1 red chilli, deseeded and finely chopped
2 fat garlic cloves, crushed
250g/9oz chestnut mushrooms, sliced
200ml/7fl oz full-fat crème fraîche
100g/3½oz baby spinach, roughly chopped
salt and freshly ground black pepper
For the tomato sauce
500g/1lb 2oz passata
2 tbsp sun-dried tomato paste
1 tsp light muscovado sugar
1 tbsp chopped fresh thyme leaves
1 tbsp chopped fresh sage
Method
-1Preheat the oven to 200C/180C Fan/Gas 6. Grease the 
ovenproof dish with butter.
-2Soak the lasagne sheets in recently boiled warm water to 
soften while you prepare the two sauces.
-3For the pork and spinach sauce, heat the oil in a large, 
non-stick frying pan. Add the sausage meat and brown 
over a high heat for 5–10 minutes until golden-brown, 
breaking up the mince with two wooden spoons. Sprinkle 
in the flour and fry for a minute.
-4Add the chilli, garlic and mushrooms and fry for about 5 
minutes. Stir in the crème fraîche and spinach. Bring to the 
boil and allow to bubble for a couple of minutes. Season 
well with salt and pepper and set aside.
-5For the tomato sauce, mix all the ingredients together in 
a jug or bowl and season well with salt and pepper.
-6Drain the lasagne sheets.
-7Spoon one-third of the spinach sauce into the base of 
the ovenproof dish. Spoon one-third of the tomato sauce 
on top and arrange half the lasagne sheets over the tomato 
sauce. Repeat using two more layers of spinach and tomato 
sauce and one of lasagne sheets. Sprinkle over the grated 
cheese.
-8Bake for 30–35 minutes, or until the pasta is tender and 
the top of the dish is golden-brown and bubbling around 
the edges. Serve immediately.

من فوائد لحم الديك الرومي أنه يحّسن من عمل الجهاز 
الهضمّي

يعّد الديك الرومي بديالً أكرث صحة من اللحوم الحمراء، تحديداً 
املشبعة بالدهون الضارّة بالجسم؛ نظراً الحتوائه عىل كميات 

كبرية من العنارص الغذائية املختلفة، كالفيتامينات أبرزها 
فيتامني ب، والربوتينات، إضافًة إىل مجموعة من املواد املعدنية 

كالزنك والفسفور، ومادة السيلينوم والرتبتوفان.
نقّدم لكم فوائد لحم الديك الرومي الصحية وهي كما ييل:

1 - من فوائد لحم الديك الرومي أنه يفيد يف حاالت التخسيس 
وأنظمة الرجيم حيث إنّه يتمّيز بالسعرات الحرارّية والدهون 

املنخفضة، ولكن برشط نزع الجلد عنها وعدم تناوله، باإلضافة 

اىل أنّه ُيشعر بالشبع مّما يساعد يف تخسيس الوزن.
2 - من فوائد لحم الديك الرومّي أيضاً يساعد يف إتمام العملّيات 

الحيوّية يف الجسم؛ وذلك ألنّه يحتوي عىل عنارص مهمة مثل 
الحديد، والزنك، والفسفور، والربوتني لتنفيذ تلك العملّيات 

الحيوّية.
3 - تساعد لحم الديك الرومي عىل رفع طاقة ونشاط 

الجسم وحيويته وذلك الحتوائه عىل عنرص 
النياسني، وفيتامني ب.

4 - يعالج االكتئاب، ويساعد يف تخفيض 
نسبة الكولسرتول يف الدم ألنّه يحتوي عىل 

األحماض األمينّية التي تساعد عىل ذلك.

5 - تساعد يف وقاية األعصاب، وتحسني صّحة الجهاز العصبّي، 
ونشاط الجسم باإلضافة اىل قدرته عىل زيادة القدرة الجنسّية.

6 - يعمل عىل تقوية الجهاز املناعّي؛ وذلك ألنّه يحتوي عىل 
مضاّدات األكسدة التي تزيد املناعة، وتعمل عىل تقوّية هرمونات 

الغدد الدرقّية.
7 - من فوائد لحم الديك الرومي أنه يحّسن من عمل 

الجهاز الهضمّي ويحّد من خطر اإلصابة بعرس 
الهضم واضطراب املعّدة، ويخفض الكولسرتول.

8 - يعترب لحم الديك الرومّي مفيد ومهّم 
لصّحة األّم وصّحة الجنني ويقيهما من 

املخاطر الصّحّية.

أسرار ال تعرفها عن فوائد لحم الديك الرومي
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 Women Pioneering نساء رأيدات

وكاالت - شريفة عبد الرحيم
ليىل عيل علمي، اسم لشابة دخلت مشهد السياسة 

السويدية من أوسع أبوابه بأقل التوقعات املمكنة. لم تكن 
تدري أنها ستصحو بعد أيام من االقرتاع لالنتخابات 

الربملانية لتجد نفسها قد تجاوزت الكثري من األسماء يف 
حزبها بعد أن كانت يف املرتبة الحادية والعرشين ومسألة 

فوزها غري محتملة بدرجة كبرية.
الشابة ذات األصول الصومالية حصلت عىل 1467 صوتاً 

وتقدمت جميع املرشحني اآلخرين يف حزبها، حزب 
الخرض.

الكثري من منافسيها لم يسمع بها. لتصبح فجأة بعد 
انضمامها للحزب بخمس سنوات، لم تشغل فيها هذه 

الشابة سوى مناصب تنوب فيها أعضاء املجلس اإلداري 
لحي أنجريد الذي تقطن فيه يف إحدى ضواحي جوتنربج 

املحرومة، املرأة الوحيدة املحجبة التي ستجلس يف 
الربملان والعضو األول من أصول صومالية، ورغم أن 

شهرتها يف املجتمع السويدي جاءت مفاجئة ورسيعة 

جداً إال أن هذا لم يكن الوضع مع املجتمع الصومايل 
يف السويد حيث كانت الفتاة التي وصلت إىل اململكة 

بعمر السنتني، معروفة للجالية الصومالية يف جوتنبريج 
حيث كانت تعمل كمرتجمة وكانت تساعد املهاجرين يف 

تعامالتهم مع اإلدارات السويدية.
قبل انتخابات 2014 بوقت قصري انضمت لحزب الخرض 

حيث تقول أنه كان لديها الكثري من اآلراء القوية، كانت 
تتابع التلفزيون والصحف وقررت االنضمام للحزب 

والتوغل يف عالم السياسة وتحديداً يف صفوف املعركة ضد 
التغيريات املناخية.

ولقيت الشابة، البالغة من العمر 30 عاماً، دعماً من 
املجتمع الصومايل عندما أعلنت عن ترشحها للربملان، 
فمثالً تلقت دعوة من النادي الريايض بريجيسون إس 
كيه، الصومال إس كيه سابقاً، ومقره ضاحية مجاورة، 

لجلسة حوارية لساعتني استفرس خاللها مرشفوه عن 
طموحها وبرنامج عملها املتعلق بالضواحي، وعىل إثرها 

قرر النادي القيام بحملة لدعمها وصلت حتى تنظيم لقاء 
يف مايو مع الرئيس الصومايل محمد عبد الله محمد.

وهذا ما كان سالح ذو حدين، فتعالت أصوات يف السويد 
تتساءل عن مستقبلها يف الربملان، هل سرتكز عىل قضايا 
املسلمني أو الصوماليني؟ وإىل أي مدى ستكون مستقلة 

عن مجتمعها الذي دعمها للوصول إىل هذا املنصب، وأن 
دعم جاليتها والرتكيز عليه أكسبها هذا الفوز أكرث بكثري 

من برنامجها وبرنامج حزبها.
وعىل شبكات التواصل االجتماعي أصبحت الشابة هدفاً 
لحملة كراهية فيتم تقديمها عىل أنها »متطرفة« منتخبة 

بالتصويت القبيل أو »تصويت العشائر”.
وتأسف ليىل ألن الجدل يدور حول مظهرها وأصولها، 

وليس عن التزامها تجاه الضواحي أو التعليم أو املساواة. 
فربأيها النقاش حول أن نظام العشرية هو من أدخلها إىل 

الربملان يحمل الكثري من الجهل حيث إن هذا النظام، كما 
تقول، »يظلم النساء. ووفقاً لهذا النظام ، ما كانت لتتمكن 

الربملان”.من دخول 
وتقول الشابة إنها تريد 

»إلهام الشباب« إلظهار 

أنه »من املمكن القيام بحملة يف الضواحي« ، حيث 
»يعتقد الكثريون أنهم ال يستطيعون التأثري عىل املجتمع« 

وستكون »صوتهم”.
 

ليىل وصلت إىل السويد بعمر السنتني والثانية عرشة من 
عمرها تم إخراجها من املدرسة لتقود تمرداً ضد عائلتها 

وتعود لتعيش مع أمها بعد عامني وتجتهد يف دراستها 
وتعمل يف تنظيف البيوت وتوزيع الصحف ثم يف الرتجمة، 

هذه الرحلة من العمل الجاد والشاق وااللتزام التي قادتها 
يف النهاية إىل الربملان.

ويف 25 سبتمرب كانت ليىل من بني املصوتني بالثقة، كما 
جميع ممثيل حزبها، لرئيس الوزراء املنتهية واليته 
ستيفان لوفني الذي صوت الربملان السويدي يومها 

عىل إقالة حكومته بغالبية 204 صوتاً مقابل 142 صوتاً 
لصالحه.

وكان لوفني يحتاج اىل ما ال يقل عن 175 صوتاً النتخابه 
رئيساً للحكومة السويدية القادمة، إال أن اليمني واليمني 

املتطرف صوّتا ضده.

ليلى علي علمي.. 
أول مسلمة محجبة 
منتخبة في البرلمان 

السويدي
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شبكة األمة برس العربية األمريكية اإلخبارية
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Swedes will this week 
be treated to a new 

sight: a Swedish MP giving 
a speech in a hijab.

Leila Ali Elmi, who arrived in 
the country aged two after her 

family fled civil war in Somalia, 
will make her parliamentary 

debut after winning a 
surprise victory in this 
autumn’s polls, promising a 

voice for people targeted by 
the groundswell of hostility 
to immigration.
“My getting elected has 

caused a lot of reactions from 
the racists,” she says in the 

Green party offices in Stockholm. 
“They weren’t really ready for it, 

but here I am.”
Ali Elmi, 30, represents the other 

side of an election that was dominated 
by the issue of immigration and had 

an increase in the far-right vote. She 
fought on the issues closest to residents 

of Angered, the disadvantaged, immigrant 
suburb that has been her home for the past 

28 years – unemployment, overcrowding, 
exclusion and segregation.

“The only people who were not surprised at my 
election victory are those who know that the 

suburb needs a voice. I speak for the suburb, not 
about it or to it,” she says. “If you have not lived 

there or spent a day in those people’s shoes, you 
cannot represent them.”

Ethnic segregation in Sweden’s suburbs drew 
international attention in early 2013 when young 

people rioted in northern Stockholm, torching cars 
and schools and fighting with police. They said they 
were angry at police racism and felt like second-class 
citizens despite having been born in the country.

There have been flare-ups since, most recently when 

masked youths armed with molotov cocktails set 
80 cars ablaze in a Gothenburg suburb. Problems 
with gangs, shootings and even grenade attacks 
have led some politicians to claim the suburbs are 
ungovernable no-go zones.
The far-right Sweden Democrats have been effective 
in linking these problems with immigration. The 
party won 17% of the vote in September’s poll, 
up from 12% in 2014, but not enough to push the 
Conservatives down to third place as had widely 
been expected.
The party has also shifted the political mainstream 
to the right. Sweden has moved a long way from the 
years leading up to 2016 when it welcomed 370,000 
asylum seekers – by far the largest number relative 
to population of any European country.

For Ali Elmi, the issue is not immigration but rather 
the conditions in which most people with immigrant 
backgrounds live. “The Sweden Democrats say 
everything that is going wrong here is because of the 
immigrants, because Sweden is bringing too many 
people into the country, but this is a fiction. It is not 
true,” she says.
“I am trying to say instead that this is a national 
issue. People don’t have jobs and they live in 
segregated areas, which puts them even further from 
becoming part of the society. People feel dignity 
when they feel part of something bigger. Criminality 
is due to social exclusion … we need more equality in 
this country, harder laws against discrimination and 
racism.”
It is too soon to say precisely who voted for Ali Elmi, 
according to Jonas Hinnfors, a professor of politics at 
Gothenburg University. But the election of a young, 
liberal Muslim points to fundamental changes. 
“There is something stirring out there, a new trend,” 
he says.
“She did not play the immigrant card. It was not: ‘We 
Muslims must stick together.’ Instead it was schools, 
segregation, jobs – all the issues that are important 
to people who live in the suburbs. And because she 
comes from there, Ali Elmi also embodies what she is 

talking about. That is unusual.”
Ali Elmi worked as an interpreter, helping newly 
arrived immigrants and refugees to navigate the 
administrative process. Before her election to 
parliament, she was a city councillor for the Greens, 
campaigning on the party’s broad agenda of social 
and sexual equality, feminism and climate change.
Her political inspiration is Shirley Chisholm, the 
first black woman elected to the US Congress. Ali 
Elmi’s speech comes in the week that Sweden marks 
100 years since its parliament voted for women’s 
suffrage.

“I addressed all Gothenburgers who share my values 
and those of the Green party,” 
she says. “My election 
gives hope to people 
who recognise 
themselves in me, 
whether they are 
black, female, 
Jewish, Muslims 
or young 
people.”

Sweden’s first MP in a hijab challenges 
swing to the right
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YOUR VOICE صوتك
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التكنولوجيا وسؤال التركيز
زهور كرام

انطلق يف املغرب يوم الخميس 15 نوفمرب/ترشين الثاني 2018 »الرباق«، أول قطار فائق 
الرسعة يف إفريقيا، يخترص املسافة بني قطبني اقتصاديني للمغرب، طنجة عاصمة شمال 

املغرب، والدار البيضاء عاصمة االقتصاد املغربي، يف ساعتني فقط، بدل خمس ساعات.
االنتقال من مدة زمنية إىل أخرى هو انتقال بنيوي يف مفاهيم عديدة، منها املكان 

والزمن، البداية والنهاية، املسافة واملساحة، السفر واملشاهدة، التفكري والتأمل، اإلنتاج 
والتسويق، وغري ذلك من املفاهيم التي قد ال ينتبه إليها اإلنسان العادي، لكنها حارضة 

يف الوعي االقتصادي والسيايس والخدماتي، باعتبارها طفرة اقتصادية، غري أنها 
مفاهيم رسعان ما تبدأ يف التحول يف وعي اإلنسان العادي، ويف سلوكه وفكره، ويف ردود 

فعله، فتُغريه، وتُحوله إىل كائٍن جديٍد ومختلٍف. إنه انتقال يف قيم التأمل والرتكيز والحلم 
والتذكر، وإعادة ترتيب فوىض الذاكرة.

يمنحنا السفر يف القطار العادي والرسيع فرصة ُمشاهدة الطبيعة بتفصيالتها وأفقها، 
ودعوتها إىل مرافقتنا، إنها تُسافر معنا، وتمنحنا، يف الوقت نفسه، إمكانية االمتداد 
والتذكر. وعندما نصل إىل محطٍة، نكون قد عشنا حياة خاصة استثنائية، قبل أن 
نغادرها، تكون صور التأمل ومشاهد الرتكيز وأفق الحلم قد أخذت مكانها يف فضاء 

الذاكرة. ليس السفر مجرد انتقال يف املكان وحسب، إنه حياة وتجربة وحالة. عندما 
يتغري إيقاع السفر، يتأثر التأمل والتذكر والرتكيز والحلم، ومن ثمة، تتغري الذاكرة. كيف 

تُصبح ذاكرتنا مع الرسعة الفائقة؟ وإىل أي حد نمتلك القدرة عىل االحتفاظ بقيمة 
التأمل؟ وما مصري الرتكيز مع الرسعة الفائقة؟

األسئلة التي يطرحها االبتكار التكنولوجي فائق الرسعة هو موضوع مصري »الرتكيز« مع 
الرسعة الفائقة التي تنتقل من التكنولوجيا إىل الحياة اليومية.

يدخل »الرباق« يف إطار منجزات الثورة التكنولوجية، التي تُغري الزمن واملكان، ومن 
ثمة تُؤثر يف رشوط الوجود اإلنساني. تتميز التكنولوجيا بخاصية الرسعة الفائقة 

يف االبتكار، وهي الرسعة التي تفعل يف حياة اإلنسان وتفكريه، ويف معنى وجوده. مع 
كل ابتكاٍر تكنولوجي نُصاب بالدهشة العلمية، وهذا حق مرشوع وطبيعي، يدخل يف 

إطار الفرح اإلنساني الذي يشهد مكتسبات زمنه العلمي والتكنولوجي، غري أن رسعة 
التكنولوجيا يف ابتكار منجزاتها، قد تُلغي سؤاال رضوريا، إن لم نقل فلسفيا، حول 

عالقتنا بالتكنولوجيا.
ماذا تمنحنا التكنولوجيا؟ وماذا تأخذ منا؟ ال يحرض السؤال الثاني باعتباره نسفا 

للسؤال األول، أو سعيا إىل رضب دور وأهمية التكنولوجيا يف تحسني وضعيات اإلنسان، 
وتحقيق رشوط التنمية. إنما السؤال الثاني يشتغل بوصفه خطابا ُموازيا لألول، من 

أجل الوعي بابتكارات التكنولوجيا، وكيف يمكن االستفادة من التكنولوجيا، بدون العبث 
يف إنسانية اإلنسان. ولعل من بني األسئلة التي يطرحها االبتكار التكنولوجي فائق 

الرسعة هو موضوع مصري »الرتكيز« مع الرسعة الفائقة التي تنتقل من التكنولوجيا إىل 
الحياة اليومية.

بالنظر إىل منطق الزمن التكنولوجي، فقد أصبح اإلنسان يعيش حياتني. واحدة داخل 
شبكة اإلنرتنت، وأخرى يف الواقع املادي. تتميز الحياة األوىل بمظهرين: الرسعة الفائقة 

من جهة، وتعدد املهام أو األفعال التي ُينجزها اإلنسان يف هذه الحياة من جهة أخرى، 
ألن أي ُمستخدم للشبكة يجد نفسه يف وضعية إنجاز مجموعة من الحركات أو األفعال 
يف الوقت نفسه. يكتب رسالة، يتصفح موقعا، يتفاعل مع تعليق، يجيب عىل مكاملة عرب 

تطبيق الواتساب أو غريه، ينتقل إىل انستغرام، ُيتابع صفحته عىل الفيسبوك، يفتح ملفا 
يف محرك البحث، يدفعه إىل الخروج منه ثم احتمال العودة أو الالعودة إليه، بفعل تقنية 

الرابط، وقد ينتقل برسعة إىل املشاهدة، عرب صورة أو مقطع فيديو أو فيلم سينمائي أو 
مرسحية، قد ال يطلب املستخدم ذلك، لكنه يجد نفسه أمام إغراء االقرتاحات، فُيغريه 

االكتشاف يف الدخول يف التجربة، وقد ينىس اإلشارة األوىل لبداية الحياة يف الشبكة، وقد 
ال يعود ينتبه إىل سبب دخوله األول، وبحثه األول، وحركته األوىل. وعندما يخرج من 

الحياة يف الشبكة، قد يشعر بنوع من اإلرهاق والتعب، وقد يحس بامتالٍء من املعلومات 
والصور واألخبار والتفاعالت إىل حد التخمة، فالغثيان لكونه مارس انتقاالت متعددة بني 

فضاءات وأزمنة متنوعة، وجاب أماكن وسافر فيها، ومّر رسيعا عىل عناوين وصور. لقد 

قام بأفعال متعددة يف مدة زمنية محددة، بطريقة رسيعة. إنه املنطق االفرتايض الذي 
ُيشكل جوهر شبكة اإلنرتنت، الذي ال يفعل فقط يف املعلومات واالتصاالت، إنما ُيؤثر يف 

صيغ الوجود اإلنساني، ويف األداء االقتصادي، ويف مفهومني مهمني يف حياة اإلنسان 
وهما: الحلم والذاكرة. إنها حركة تحول جوهري، تذهب أبعد من الشبكة التكنولوجية، 
وتتحول إىل حالة اجتماعية جديدة عىل مستوى الحياة يف الواقع املادي. يتأثر سلوك 
اإلنسان بمنطق الرسعة الفائقة، وعندها يرتاجع التأمل، ويقل الصرب، ويضعف الرتكيز، 

ويحل التشتت والتجزيء.
التفكري يف العالقة بالتكنولوجيا، ال يخدم التكنولوجيا وحدها، إنما اإلنسان وإنسانيته، 
ألن تحديد املقصد من أي ُمنجز علمي، والتفكري فيه باستمرار مع كل ابتكار جديد، من 

شأنه أن يوفر رشوط استخدامه.
عندما نقرأ، فنحن نُشاهد ونتأمل ونستمع ونرى. وعندما نُشاهد، فنحن نقرأ ونستمع 
ونتأمل، وعندما نستمع، فنحن نُشاهد ونتأمل ونرى. إن الجامع بني هذه األفعال كلها 

هو الرتكيز مسار اشتغال هذه األفعال. يفرض إذن، موقع اإلنسان اليوم بني حياتني 
)افرتاضية/ واقعية( طرح سؤال »نحُن والتكنولوجيا«، أو بتعبري آخر، ما هي عالقتنا 

بالتكنولوجيا؟ وكيف تتحقق هذه العالقة يف سلوكنا وتفكرينا وذاكرتنا؟ وماذا تأخذ منا 
التكنولوجيا، وهي تقرتح علينا رشطا جديدا لوجودنا؟

إن التفكري يف العالقة بالتكنولوجيا، ال يخدم التكنولوجيا وحدها، إنما اإلنسان 
وإنسانيته، ألن تحديد املقصد من أي ُمنجز علمي، والتفكري فيه باستمرار مع كل 

ابتكار جديد، من شأنه أن يوفر رشوط استخدامه، وُيؤمن خدمته لإلنسان، وُيحصن 
مساره من كل انزياٍح، قد ُيحوله إىل عبٍث علمي، أو فوىض يف نظام الحياة، أو يكون 

سببا يف دمار البرشية، واندالع الحروب، وتأجيج االضطرابات والرصاعات االجتماعية 
والسياسية، أو ُيؤدي باإلنسان إىل محطة العبث الوجودي. عندما يتوقف استقبال 

االبتكار التكنولوجي عىل الدهشة، والفرح اإلنساني بمكتسبات العقل والعلم، بدون 
املرور إىل مرافقة هذا املُنجز، والتساؤل حول قدرته عىل تحقيق الغاية الكربى من تقدم 

العلم وتطور التكنولوجيا، فإن جوهر االبتكار يتالىش، ومعه يرتاجع دور التكنولوجيا 
يف تأهيل اإلنسان لحياة آمنة وساملة وذات معنى وجودي. إن الرسعة الفائقة للمنجز 
التكنولوجي، تُحدث رشخا يف الرتكيز، الذي يعترب أعىل درجات االنتباه، وينعكس ذلك 

عىل معنى الوجود، الذي قد يتحول- بدوره- إىل مجرد استهالٍك عابٍر ملا يتم استقباله، 
بعيدا عن تأمله، وإعادة ترتيبه وفق منطق الرتكيز واالنتباه.

ال تعني الدعوة إىل سؤال التفكري يف العالقة مع التكنولوجيا، اتخاذ موقف من 
التكنولوجيا، والدعوة إىل التبخيس من قيمتها، ودورها يف تقديم خدمات إىل اإلنسان، 

إنما الدعوة إىل استثمارها الجيد والفعال، بوضع اسرتاتيجيات بديلة، أو مرافقة، 
تعمل لتأهيل التكنولوجيا يف حياتنا وعملنا، يف تعليمنا وتربيتنا، وملقاومة التشتت، 

الذي قد ُيحول اإلنسان إىل مجرد أجزاء، وملواجهة العبور الذي قد ُينسف الذاكرة، 
واالحتفاظ بالرتكيز قيمة إنسانية تجعل اإلنسان محور الوجود. يبدأ التفكري يف العالقة 
بالتكنولوجيا من الوعي برضورة تفعيل التفكري، فلسفيا وثقافيا ومعرفيا وعلميا. ولهذا، 

يبقى التفكري معلقا حتى إشعاٍر آخر، عندما تظل املؤسسات املنتجة للسؤال والعلم 
والثقافة غري معنية بهذا النمط من التفكري، وغري مهتمة باالنخراط يف تاريخ الثورة 
التكنولوجية من مدخل السؤال الفلسفي الذي ُيرافق التحوالت العلمية، بالسؤال 

والتحليل وإضاءة الغايات الكربى يف عالقة التكنولوجيا بسعادة وأمانة وسالمة اإلنسان.

٭ روائية وناقدة مغربية

I Was an Undocumented 
Immigrant for 14 Years—
Now I’m Fighting to Pro-
tect the Rights of Others
By Lorella Praeli 

When I was 2, I was hit by a car near my home in 
Ica, Peru, and pinned against a wall. I don’t have any 
real memory of that moment, but it resulted in the 
amputation of my right leg.
My parents sought specialized treatment for me in 
the U.S. I spent a lot my youth in Tampa, Florida, 
getting fitted with a prosthetic leg and learning to 
walk with it. But traveling from Peru to America 
multiple times each year was a strain for my parents. 
By the time I was 10, my mother made the decision 
to move to the U.S. She, my younger sister and I 
moved near family in New Milford, Connecticut.
Because she was undocumented, my mother 
couldn’t sign a lease on an apartment, couldn’t 
apply for most jobs, and couldn’t buy a car, much 
less get it insured. A psychologist in Peru, she 
earned money babysitting and housekeeping. She 
walked to her jobs, sometimes hours each way, even 
during Connecticut’s brutal winters. Still, she never 
complained.
I didn’t know my mom’s status. It wasn’t until 
I began applying for colleges and asked for my 
social security number that my mom told me, “No 
tenemos papeles.” We don’t have papers. As I began 
internalizing what that meant, I felt powerless, but 
going to college was a top priority to me. I didn’t 
give up. I continued filling out one application after 
another, although I didn’t check off the U.S. citizen 

box and ignored the line for a social security number. 
I ended up getting a full scholarship to Quinnipac 
University, my dream school.
Still, I was ashamed of my status. At college, when 
other students asked, “Where are you from?” I was 
internally conflicted about how to answer. Did I say 
I was Peruvian? Or from Connecticut? I grew up in 
the U.S. so it was home, but what rights did I have to 
claim? Did I have to pick one identity over another?
A few things happened over the following years to 
help me answer those questions. The first came 
in 2009, when my car was rear-ended. The 
title was in a good friend’s name; he’d 
bought and insured it for me while 
I made the payments. Paperwork 
from the accident led me to 
realize that my friend was taking 
advantage of me. The $400 I paid 
each month covered my friend’s 
two, or even three, other cars as 
well. I was humiliated.
Soon after, I was having pizza with 
my housemate, Tim, who’s now my 
partner. When he noted that I seemed off, 
I broke down and told him the truth: “I don’t 
have papers.” I had spent so much time in my head 
feeling embarrassed about my status that I expected 
Tim to feel the same.
Instead, his response was loving and caring—
essentially, “So what?” What he meant was, “You’re 
still you. Nothing about you changes because you’re 
undocumented.”
I came out to a few people after that—another 
friend, a college professor. Then, in 2011, right 
before I graduated with a degree in sociology and 
political science, I heard the Senate was going to 
vote on the DREAM act [bipartisan legislation to 
provide a pathway to citizenship for young people 
with undocumented parents]. I called an organized 

with United Action of Connecticut and asked, “Can 
you connect me with someone? I want to share my 
story.”
Speaking at a Connecticut Democrats press 
conference was liberating. I found I could live my life, 
not live with lies. From there, my activism took off.
I became director of advocacy and policy for 
United We Dream, the largest immigrant youth-led 
organization in the U.S. Along with so many others, I 
helped championed the creation of DACA [Deferred 

Action for Childhood Arrivals], as well as 
DAPA [Deferred Action for Parents 

of Americans and Lawful 
Permanent Citizens].

Along the way, Tim and I 
married in 2012 and 
in 2015, I was 
sworn in as an 
American citizen. 
President 

Obama oversaw 
the ceremony 

at the National 
Archives. It was a 

powerful, emotional day.
When you become a citizen, 
you recognize the responsibility 
to do good and uphold 
American values. I felt not 
just the weight of that, 
but its privilege. I went 
home that night and filled out 
paperwork to help my mom 
get her green card.
I worked as the national 
Latino vote director for 
Hillary Clinton’s presidential 
campaign, believing she 
would bring about powerful 

immigration reforms. The night of the election, I was 
with Hillary’s campaign at the Javits Center in New 
York when we learned that she’d lost.
Like so many others, I was truly scared for what 
would happen. Before Hillary had even given her 
concession speech, I was on the phone with other 
immigration advocates. The landscape was going to 
shift quickly, and we needed to prepare.
Today, I work as deputy national policy director 
and the director of immigration policy and 
campaigns for the American Civil Liberties Union. 

My job: defending the rights of immigrants and 
refugees. No day is ever the same. The Trump 
administration’s strategy is attrition through 
enforcement.

This isn’t a job for the hopeless. A lot of 
times, it feels like trying to stop an 

avalanche by grabbing dirt in your 
hands. But we have to believe that 
we can stop it—and turn our country 
in a different direction. Look at the 
asylum seekers who’ve had their 

children taken from them. They’re 
still fighting. We have no right to 
complain.
After I lost my leg as a child, my 

parents discouraged people from 
rushing to help me. There were 
times I fell down and instead of 
picking me back up, my father 
coached me through the process 
of standing on my own.
The message I got from that? 
You’re going to have many falls, 
but you’ll always have the 
opportunity to get back up. That 
philosophy continues to inform 
my life. www.health.com

Lorella 
Praeli moved here 

with her mother and 
sister when she was 10.

Today she is working 
to help families 
separated at the 

border.



MEDIA ميديا

عزمي عاشور 
هناك ثالث محطات مهمة شكلت نقلة وثورة يف وسائل حمل 

املعرفة وتوليدها كان أولها اخرتاع املطبعة يف أملانيا يف القرن 
الخامس عرش األمر الذي سّهل وعّمم نقل املعرفة عرب الكتب 

ليقرأه عدد أكرب، ومنذ ذلك الوقت لم تنته الطباعة وما زالت 
موجودة بعد مرور ستة قرون. وتمثلت املحطة الثانية يف ظهور 
مهنة الصحافة وتطورها يف دول مثل أملانيا وإنكلرتا وانتشارها 
بعد ذلك يف بقية املجتمعات ما خلق بيئة ومناخاً جديدين من 
التفاعل البرشي عرب وسيلة جديدة يف نقل األخبار واملعلومات 
بمضمون واحد ُيعّمم عىل عدد أكرب من البرش يف الوقت نفسه. 

ومن يومها لم تنته املهنة بل كان لها فضل كبري يف عمليات 
التنوير والتحديث يف مجتمعات كثرية وساعدت عىل توليد 

املعرفة ونرش الثقافة يف املجتمع فيما يشبه بالتغذية العكسية 
اإليجابية. أما املحطة األخرية فكمنت يف اخرتاع اإلنرتنت منذ 

سنوات ال تتعدى العرشين سنة والثورة التي ارتبطت به 
بالتطبيقات الكثرية التي جاء بها بأن اخترص وجمع صوراً 

مختلفة لتطورات تكنولوجية ظل البرش يستخدمون لها وسائل 
مختلفة سواء كانت صحافة أم راديو أم تلفزيون أم غريها. 

فأصبح اإلنرتنت جامع لكل هذه التطورات يف جلبابه للدرجة أن 
بات الجميع قريبني من بعضهم بعضا.. وما يميز هذه املحطات 

الثالث املهمة أنه توجد بينها أيضا، مع اختالف الزمن الذي 

ظهرت فيه، سمات مشرتكة أولها أن التطور الالحق لم يلغ 
السابق بل كان هناك إثراء متبادل ما بني الجانبني. فالطباعة 

تطورت مثال بشكل أفضل مع ظهور الصحف التي بدورها كان 
ال يمكن أن تكون موجودة إذا لم تخرتع الطابعة. ويف املنطق 

نفسه ساعد ظهور اإلنرتنت عىل توسيع دائرة الصحافة وأصبح 
لها نوافذ جديدة ُيمكّن الكثريون من متابعتها عن طريق مواقعه 
. والثانية أن هذه املحطات الثالث كانت عوامل تطور يف وسائل 

تخدم عىل املضمون وليس العكس، بمعنى أن املضمون تطور 
وأصبح أعمق وانترش مع اخرتاع الطباعة والصحف ثم مع ظهور 

اإلنرتنت.
والسؤال مع وجود هذه اإليجابيات، هل يوجد تأثري سلبي لهذه 

التطورات يف املضمون؟ التأثري السلبي يظهر هنا يف حال عدم 
التفريق ما بني الوسيلة واملضمون، فيتم الخلط بالتخديم عىل 

الوسيلة سواء كانت صحافة أم إنرتنت مع إهمال املحتوى. 
واملضمون هنا قد يتعدى طباعة الكتاب أو الجريدة إىل 

مطبوعات أكاديمية وعلمية، وهو أمر معتاد وُمقّدس يف املعاهد 
والجامعات الغربية، ولكن ماذا عن املجتمعات العربية التي جاء 
االهتمام بالبحث العلمي فيها والنرش يف دوريات علمية متأخراً 
يف النصف الثاني من القرن العرشين. وهو ما أثّر بطبيعة الحال 
عىل كم ما هو موجود من هذه اإلصدارات العلمية الدورية التي 

تصدر من الجامعات ومراكز األبحاث. إضافة إىل أن غياب الرؤية 
وضعف الدعم املادي افقدا الكثري من هذه املطبوعات مع قلتها، 

االستمرار، 
بعضها عن فتوقف 

منتظم. ففي مجال الصدور يف شكل 
العلوم السياسية استطاع عدد من املجالت أن يحافظ عىل 
الصدور يف شكل دوري من دون انقطاع بفضل الدعم الذي 

تأخذه من املؤسسات التي تصدر عنها. أبرز األمثلة عىل ذلك 
مجلة »السياسة الدولية« التي صدر العدد األول منها عام 

1965 وما زالت تصدر حتى اليوم ومجلة »الديموقراطية«، عن 
مؤسسة »األهرام« يف مرص. وعربياً هناك مجلة »املستقبل 

العربي« التي تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية يف 
بريوت ومجلة »عالم الفكر« التي تصدر عن املجلس الوطني 

للثقافة والفنون يف الكويت وغريها من مطبوعات تأخذ الشكل 
األكاديمي. والسؤال: هل ظهور اإلنرتنت يساعد عىل انتشار 

املضمون األكاديمي؟
اإلجابة تعتمد عىل فهم ما هي اإلنرتنت بالضبط، هل هي 
وسيلة لنقل املعرفة أم هي غاية وهدف يف حد ذاته؟ وهنا 

يحدث اللبس يف مجال النرش بعد أن سحبت اإلنرتنت القراء، 
ليس طبعا للقراءة املتعمقة بقدر ما للفرجة وقراءة الحروف 

األوىل من العناوين، وبالتايل تراجع عدد ما يطبع من الصحف 
الورقية، فحدث الخلط بني الوسيلة والهدف، وأصبح ينظر إىل 

موقع إلكرتوني مهنة كالصحافة كأنها 
تطورت اإلنرتنت، فقط، متناسني أنها، مهما 

هي بمثابة واجهة لعرض املضمون، الذي يحتاج إىل جهد 
مضاعف ليخرج يف شكل أفضل عما كان موجوداً قبل عرص 

اإلنرتنت. فإذا كان هذا عىل مستوى الصحافة عموماً، فماذا عىل 
مستوى املجالت األكاديمية التي هي باألساس مولّدة للمعرفة 

والتي يفرتض أن تكون وعاء للرتاكم واالستمرار. ونظراً اىل 
الضغوط املادية ولغياب فهم الطبيعة الخاصة لهذه املطبوعات 

األكاديمية واىل أهمية دورها املعريف ينادي فريق بتحويلها إىل 
مواقع إلكرتونية، متناسني أن بناء املضمون يف هذه اإلصدارات 

هو األساس ويحتاج إىل جهد كبري يف تكوينه وإخراجه يف 
الشكل الذي يفيد يف الثقافة واملعرفة. وبالتايل تسطيح هذه 

املطبوعات من طريق خلق مواقع إلكرتونية موازية ينرش 
فيها ما هو غري عميق بمثابة رضبة موجهة للهدف األسايس 
لهذه اإلصدارات من توليد املعرفة وتنمية البحث العلمي أياً 

كانت التكلفة، فالعائد هنا ال يجب أن يقاس بمعايري املكسب 
والخسارة بمقدار ما ترتكه من تأثريات إيجابية يف حقل املعرفة 

والثقافة. فاإلنرتنت هنا ما هي إال وسيلة من طريقها يعرض 
املضمون واملحتوي األكاديمي للمطبوعة. وعىل مقدار اإلبداع 

والقدرة عىل االختيار يف املوضوعات وطريقة العرض ستكتسب 
هذه اإلصدارات النخبوية قراء جدداً والعكس قد يحدث.

المجالت األكاديمية وتوليد المعرفة 
بين الورقي واإللكتروني

لندن - نجح الطفل رايان البالغ من 
العمر 8 سنوات فقط، يف أن يتصدر 

قائمة “فوربس” ألكرث الشخصيات جنيا 
لألرباح من يوتيوب خالل عام 2018.

وال يختلف الطفل رايان عن أي طفل 
آخر يف عمره، مع فارق استثماره لعشقه 
األول، لَعب األطفال، التي كانت سببا يف 

أن يصبح مليونريا.
وبسبب حبه الشديد لأللعاب، قام رايان 

مع والديه يف عام 2015 بتدشني قناة 
عىل يوتيوب، تضم فيديوهات له وهو 

يقّيم ويراجع أحدث األلعاب املطروحة 
يف األسواق، من قطارات وسيارات 

وشخصيات لديزني، وليغو، وفقا ملجلة 
فوربس األمريكية.

ومع مرور الوقت، اجتذبت الفيديوهات 
التي يظهر فيها رايان وهو يلعب 

باأللعاب أمام الكامريا، املاليني من 
املشاهدين وغالبيتهم يف مرحلة املدارس 

االبتدائية.
وجعلت هذه املقاطع القصرية والبسيطة 
رايان واحدا من أكرث املؤثرين عىل شبكة 

اإلنرتنت وأكرثهم شعبية، إذ يحظى 
حاليا بـ17.3 مليون متابع، وما يقرب 

من 26 مليار مشاهد منذ أن أطلق 
)ووالديه( قناته الرئيسية عىل 
يوتيوب، “ريان تويز ريفيو”، يف 

مارس 2015.
ولم يقترص ربح رايان فقط 
عىل أعداد متابعيه، ولكن 

من الناحية املادية 
أيضا، إذ 

تّوج 

بلقب “نجم يوتيوب األعىل دخال لعام 
2018”، بعد جنيه 22 مليون دوالر يف 

12 شهرا حتى األول من يونيو بحسب 
تقديرات مجلة فوربس.

وجنى رايان تقريبا كل أمواله، أو ما 
يقرب من 21 مليون دوالر، بفضل 

إعالنات ما قبل عرض الفيديوهات عىل 
قنواته “رايان تويز ريفيو” و”ريانز تويز 

ريفيو”، أما بالنسبة للمليون املتبقي، 
فهو من املنشورات املدعومة من الرعاة.

ونظرا ألن رايان مازال قارصا، فإنه يتم 
إيداع 15 باملئة من أرباحه إىل ما يسّمى 
بـ”كوغان”، وهو حساب تحت الحماية 

حتى يبلغ السن القانونية، بينما يذهب 
جزء كبري من باقي أرباحه يف دفع 

الرسوم اإلدارية واإلنتاجية لأللعاب 
التي تحمل اسمه وتباع يف األسواق يف 

متاجر “واملارت”، إىل جانب األرباح التي 
يجنيها من ورائها.

ولدى سؤال رايان عن سبب متابعة 
الناس للفيديوهات الخاصة به، أجاب 

قائال “ألنني مسٍل”.
يذكر أن رايان نجح يف تجاوز 

جاك بول، املمثل الشهري 
الذي كان يرتبع عىل 

عرش القائمة خالل 
عام 2017، حينما قام 

بجني 21.5 مليون 
دوالر من فيديوهات 

يوتيوب.

نجم يوتيوب األعلى دخال 

طفل في الثامنة من عمره
A raid by Afghani Taliban on Ghazni 
region in central of the country last 
November, forced Afghani boy Murtaza 
Ahmadi - who became an internet 
sensation wearing a number ten shirt 
made out of a plastic bag of his hero 
Argentinian Lionel Messi - and his family 
to flee to another region after receiving 
many threats from Taliban, because of 
the western media coverage about the 
young boy.
A few years ago, Murtaza Ahmadi, 5, 
became an overnight viral star after 
pictures of him wearing an improvised 
Lionel Messi shirt made out of plastic 
were shared across social media.
Then in 2016, Murtaza Ahmadi travelled 
with his family from Taliban-infested 
eastern Ghazni province to Kabul 
to receive the gifts sent by Messi 
through UNICEF, where he is a goodwill 
ambassador.
Ahmadi, was also given the honour of 
bringing the match ball out onto the 
pitch before a friendly match between 
FC Barcelona and Saudi Arabia’s Al-Ahli 
FC on December 13, 2016. During this 
match, he met face to face with his hero. 
Murtaza said he misses his home in 
Jaghori district of Ghazni province, 
according to Sky News Arabia. With 
tears in his eyes, he said that 
he misses his ball and 
jersey which were 
given to him by 
Messi, and were 
left behind in his 
home when the family flee to a safe 
place.
The family’s attempt to emigrate 
to the United States failed, 
forcing them to go back to 
Afghanistan, from Pakistan.

IN PICTURES: Seven-year-old Afghani 
fan of Messi threatened by Taliban
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    Citys مدن

تاريخ
أُخذ اسم املدينة من نهر ديرتويت، إذ يربط بحرية هورون 

وبحرية إيري. يف السياق التاريخي، شملت ديرتويت 
مضيق بحرية ونهر سانت كلري.]5[]6[ يف عام 1701، 

الضابط الفرنيس انطوان دي ال موث كاديالك مع واحد 
وخمسني آخرين من الجنود الفرنسيني الكنديني، أسسوا 

مستوطنة تدعى فورت بونتشارترين دو ديرتويت، تسمية 
ذلك عىل اسم الكونت دي بونتشارترين، وزير البحرية 
يف عهد لويس الرابع عرش. عرضت فرنسا آنذاك أراض 

خالية مجانا يف محاولة لجذب العائالت إىل ديرتويت، التي 
نمت إىل 800 شخص يف عام 1765، كانت أكرب مدينة بني 

مونرتيال ونيو اورليانز.]7[ بحلول 1773، بلغ عدد سكان 
ديرتويت 1400. ويف 1778، وصل تعداد سكانها يصل إىل 

2144 ساكن وبذلك أصبحت ثالث أكرب مدينة يف مقاطعة 
كيبيك.]8[ كانت تجارة الفراء نشاطا اقتصاديا مهما يف 
املنطقة، علم مدينة ديرتويت يعكس هذا الرتاث الفرنيس. 
)انظر علم ديرتويت، ميشيغان(. خالل الحرب الفرنسية 

والهندية )1760(، استطاعت القوات الربيطانية السيطرة 
عىل املنطقة واخترصت االسم إىل ديرتويت. أطلقت عدة 
قبائل تمرد بونتياك )1763(، بما يف ذلك حصار حصن 

ديرتويت، لكنها فشلت يف االستيالء عليه. صارت ديرتويت 
تحت راية الواليات املتحدة بموجب معاهدة جاي 

)1796(. يف عام 1805، دمرت الحرائق ُجّل املستوطنة. 
كان النهر ومداخن الطوب من املنازل الخشبية الهياكل 

الوحيدة التي نجت من تلك الحرائق. خالل أواخر القرن 
19، تم بناء العديد من القصور الذهبية املعمرة يف رشق 

وغرب و وسط املدينة الحالية، أبرزها كان قرص ديفيد 
ويتني الذي يقع يف شارع وودوارد 4421. تم ترميمه يف 
عام 1986 وهو معروف اآلن باسم مطعم ويتني. خالل 

هذه الفرتة أشار البعض إىل أن ديرتويت أصبحت باريس 
الغرب لروعة هندستها املعمارية، وبالنسبة لواشنطن 

بوليفارد، ]9[ نمت املدينة بشكل مطرد خالل الثالثينيات 
من القرن التاسع عرش من خال عمليات الشحن، بناء 

السفن والصناعات التحويلية. احتلت ديرتويت موقعا 
اسرتاتيجيا عىل طول املمر املائي للبحريات العظمى 

إذ باتت مركز نقل رئييس. يف عام 1896، دفعت التجارة 
مزدهرة هرني فورد لبناء أول سيارته يف ورشة عمل 

مستأجرة يف ماك افينو يف ديرتويت. خالل هذه الفرتة، 
ُسمح لديرتويت لتوسيع حدودها بضم كل أو جزء من 

العديد من القرى والبلدات املحيطة بها.
بلغ عدد سكان دسلوغ 5,054 نسمة بحسب تعداد عام 

2010، وبلغ عدد األرس 2,092 أرسة وعدد العائالت 1,361 
عائلة مقيمة يف املدينة. يف حني سجلت الكثافة السكانية 
1,742.8 نسمة لكل ميل مربع )672.9/كم2(. وبلغ عدد 

الوحدات السكنية 2,274 وحدة بمتوسط كثافة قدره 
784.1 لكل ميل مربع )302.7/كم2(. وتوزع الرتكيب 

العرقي للمدينة بنسبة %97.37 من البيض و %0.24 من 
األمريكيني األصليني و %0.16 من األمريكيني ذوي األصول 

اآلسيوية و %0.77 من األمريكيني األفارقة و %1.40 من 
عرقني مختلطني أو أكرث. بلغ عدد األرس 2,092 أرسة كانت 

نسبة %34.1 منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عرش 
تعيش معهم، وبلغت نسبة األزواج القاطنني مع بعضهم 

البعض %44.7 من أصل املجموع الكيل لألرس، ونسبة 
%15.4 من األرس كان لديها معيالت من اإلناث دون وجود 

رشيك، بينما كانت نسبة %5.0 من األرس لديها معيلون 
من الذكور دون وجود رشيكة وكانت نسبة %34.9 من غري 

العائالت. تألفت نسبة %28.7 من أصل جميع األرس من 
أفراد ونسبة %12.7 كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ 

من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم األرسة 
املعيشية 2.89، أما متوسط حجم العائالت فبلغ 2.37. 

بلغ العمر الوسطي للسكان 37.4 عاماً. وكانت نسبة 24% 
من القاطنني تحت سن الثامنة عرش، وكانت نسبة 8.8% 

بني الثامنة عرش واألربعة وعرشون عاماً، ونسبة 26.2% 
كانت واقعًة يف الفئة العمرية ما بني الخامسة والعرشون 

حتى واألربعة وأربعون عاماً، ونسبة %25.2 كانت ما بني 
الخامسة واألربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 15.7% 

كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. وتوزع 

الرتكيب الجنيس للسكان بنسبة %47.7 ذكور و52.3% 
إناث.]12[

االقتصاد
يعمل حوايل 80500 شخص يف وسط مدينة ديرتويت، 

يشكل هذا الرقم نسبة خمس قاعدة التوظيف يف املدينة.
]13[]14[ يف أيار 2012، ذكرت وزارة العمل أن معدل 

البطالة يف املدينة ألبريل 2012 بلغ 15.8٪.]15[]16[ 
التخطيط والتنمية يف ديرتويت يؤثران عىل املنطقة 

وعىل الدولة أيضا. قامت مدينة ديرتويت بجهود لجذب 
الرشكات للنمو بوسط املدينة يف املنطقة ووفرت لذلك عدة 
مزايا مثل منطقة شبكة إنرتنت السلكية مجانا، والحوافز 
الرضيبية لرجال األعمال، الرتفيه، ووواجهة نهر ديرتويت 
العاملية، واملباني السكنية الشاهقة. تتخذ كربى الرشكات 
العاملية يف مختلف املجاالت ديرتويت كمقر لها عىل غرار 

أون ستار، إتش بي و فورد.

المعالم
تضم مدينة ديرتويت )منطقة ديرتويت( العديد من 
املتاحف واملعارض العاملية وتتميز هذه املدينة بأنها 

“مدينة السيارات” فمنها بدأت صناعة السيارات يف العالم 

وال زالت هذه املدينة تمثل املقر الرئييس لرشكات السيارات 
العمالقة فورد وجرنال موتورز وكرايسلر.

هذه املدينة املتعددة األعراق تتميز بأنها كانت بداية 
انطالقة العديد من االحداث يف الواليات املتحدة ففيها 

عاشت ناشطة حركة الحقوق املدنية روزا باركس 
األمريكية من أصل أفريقي.

ومن هذه املدينة كذلك انطلق بعض مشاهري الغناء 
والكوميديا ففي تسجيالت موتاون بدأ الكثري من املشاهري 
مثل مايكل جاكسون تسجيل ألبوماتهم. ويف هذه املدينة 

كان أول طريق معبد باالسمنت بطول ميل يف بداية القرن 
العرشين. وكذلك يف هذه املدينة والتي تقع عىل الحدود 
الكندية تم إنشاء أول نفق للسيارات تحت البحر يربط 

بني دولتني )أمريكا وكندا(. ]بحاجة ملصدر[
من املتاحف املوجودة يف املدينة متحف شارلز رايت وهو 

أكرب متحف يف العالم يهتم بتاريخ اأامركيني من أصول 
أفريقية، وكذلك متحف ومعرض هرني فورد الذي يعترب 

أكرب متحف مغلق ومكشوف يهتم بالتاريخ يف أمريكا 
الشمالية ويضم هذا املعرض الباص الذي كانت تستقله 

روزا باركس عند الحادثة املشهورة.
يوجد يف املدينة أيضا معهد ديرتويت للفنون وهو خامس 

أكرب متحف فنون يف الواليات املتحدة ويضم جناح دائم 
عن الحضارة اإلسالمية. قام مارتن لوثركنج بالقاء خطابه 

الشهري »لدي حلم« يف مسرية بمدينة ديرتويت يف شهر 
يونيو من عام 1963 قبل شهرين من إلقائه يف واشنطن 
العاصمة.]21[ يف هذه املدينة أيضا نشأ بطل املالكمة 

املشهور جو لويس يف بداية القرن العرشين ويف هذه 
 W.D. Ford املدينة أيضا يقع مسجد “محمد” الذي بناه

مؤسس امة اإلسالم عام 1930 وال يزال املسجد قائما عىل 
شارع وايومنغ.

عىل بعد اقل من عرش دقائق تقع مدينة ديربورن “مسقط 
رأس هرني فورد” والتي تمثل أكرب تجمع للعرب خارج 

الوطن العربي. يف هذه املدينة مجموعة من املساجد 
واملدارس اإلسالمية التي تدرس املناهج األمريكية 

باإلضافة إىل اللغة العربية والقران الكريم والحديث 
الرشيف وكذلك توجد بعض املساجد التي تدرس اللغة 

العربية والقران الكريم لطالب التعليم العام يف اجازة 
نهاية االسبوع وجميع هذه املدارس مرصحة ومعرتف 

بها أكاديميا من الجهات التعليمية بالوالية. هناك أيضا 
جامعة إسالمية بالكامل تدرس تخصصات مختلفة 

ومرصحة بتدريس مرحلة املاجستري والدكتوراه. 

بعض المعلومات عن المدينة
تضم مركز الربيد العائم الوحيد يف العالم.

أول مدينة تصدر أرقام هواتف لألفراد عام 1879.
يف ديرتويت، وجد أول مرشوب غازي باسم فرينر يف أمريكا 

عام 1862.
احتفلت ديرتويت عام 2001 بمرور 310 عام عىل انشائها.
تشييد أول طريق رسيع )دايفيسون( يف أمريكا عام 1942

 املصدر : ويكيبيديا والعنوان من قبل هيئة التحرير 
 https://ar.wikipedia.org

مدينة ديترويت..
حيث تجتمع المتناقضات كلها على ضفاف نهر واحد

ديرتويت )باإلنجليزية: Detroit( هي أكرب مدن والية ميشيغان األمريكية. تبلغ مساحتها 370.2 كم2. 
تقع ف مقاطعة وين، بالقرب من نهر ديرتويت. تأسست عام 1701 بواسطة التجار الفرنسيني. عدد 

سكان مدينة ديرتويت تبلغ حوايل 681,090 نسمة ، وتصنف ف املرتبة العارشة بالنسبة ملدن الواليات 
املتحدة األمريكية لعام 2000، وقد أصبحت املدينة الحادية عرش من حيث عدد السكان بعد سان خوسيه 

بكاليفورنيا عام 2004. و يقع ف مدينة ديرتويت ملعب فورد فيلد و هو ملعب فريق ديرتويت اليونز ف 
دوري كرة القدم األمريكية.. تعرف املدينة بصناعة السيارات، وتسمى أحياناً باسم “Motor City” أي 

مدينة املحركات أو السيارات بسبب ذلك. تجاور ديرتويت مدينة ويندرس بمقاطعة أونتاريو الكندية.

ديرتويت ف عام 1915

علم ديرتويت 
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 REAL ESTATE عقارات

تراجعت عقود رشاء املنازل اململوكة سابقا يف 
الواليات املتحدة يف أكتوبر )ترشين األول( املايض، 

وانخفض مؤرش الرابطة لعقود رشاء املنازل القائمة 
إىل 102.1. بانخفاض نسبته 2.6 يف املائة عن الشهر 
السابق، حيث جرى تعديل قراءة املؤرش يف سبتمرب 

)أيلول( إىل 104.8 من 104.6. وأشارت توقعات خرباء 
اقتصاديني استطلعت وكالة األنباء العاملية »رويرتز« 

آراءهم إىل ارتفاع عقود رشاء املنازل القائمة 0.5 
يف املائة يف أكتوبر، حيث تعترب عقود رشاء املنازل 

القائمة مؤرشا عىل متانة سوق اإلسكان يف املستقبل 
ألنها تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين. وارتفعت 

عمليات إعادة بيع املنازل 1.4 يف املائة يف الشهر 
نفسه مقارنة مع سبتمرب السابق، لكنها انخفضت 

5.1 يف املائة عىل أساس سنوي، وهو أكرب هبوط عىل 
مدى 12 شهرا منذ يوليو )تموز( 2014.

وعىل أساس سنوي، انخفضت عقود رشاء املنازل 
القائمة 6.7 يف املائة، وهبطت مبيعات املنازل 

الجديدة التي تتسع ألرسة واحدة يف الواليات املتحدة 
يف أكتوبر إىل أدنى مستوياتها فيما يزيد عىل عامني 

ونصف العام، يف داللة جديدة عىل ترضر سوق 
اإلسكان من ارتفاع فائدة الرهن العقاري.

وقالت وزارة التجارة األمريكية إن مبيعات املنازل 
الجديدة تراجعت 8.9 يف املائة إىل مستوى سنوي 

معدل يف ضوء العوامل املوسمية عند 544 ألف وحدة 
يف أكتوبر املايض، وهذا أدنى مستوى منذ مارس 

)آذار( 2016.
والهبوط بالنسبة املئوية هو األكرب منذ ديسمرب 

)كانون األول( 2017، وجرى تعديل وترية مبيعات 
سبتمرب بالرفع إىل 597 ألف وحدة، من 553 ألف 

وحدة يف قراءة سابقة. وانخفضت مبيعات املنازل 
الجديدة يف أربعة أشهر من األشهر الستة األخرية.

وكان خرباء اقتصاد توقعوا يف استطالع للرأي 
أجرته »رويرتز« ارتفاع مبيعات املنازل الجديدة، 

التي تشكل نحو 9.4 يف املائة من املبيعات يف سوق 
اإلسكان، 3.7 يف املائة يف أكتوبر إىل 575 ألف وحدة.

إىل ذلك زادت مبيعات املنازل يف الواليات املتحدة 
قليال خالل أكتوبر وأنهت موجة تراجع استمرت 

ستة أشهر، لكن استمرار الضعف يف 
سوق اإلسكان جعل رابطة وطنية 

ألصحاب العقارات تطالب مجلس 
االحتياطي االتحادي )البنك 

املركزي األمريكي( 
بالتوقف عن رفع 

أسعار الفائدة.
وقالت الرابطة 

الوطنية ألصحاب 
العقارات إن 

مبيعات املنازل القائمة يف 
الواليات املتحدة ارتفعت 
1.4 يف املائة إىل مستوى 
معدل يف ضوء العوامل 

املوسمية بلغ 5.22 مليون 

وحدة يف أكتوبر.
وبينما هذا أعىل بقليل من وترية بلغت 5.15 مليون 

وحدة يف سبتمرب السابق، فإنه ما زال أقل بنسبة 5.1 
يف املائة من أكتوبر 2017 يف أكرب هبوط الثني عرش 

شهرا منذ يوليو 2014.
وتراجعت مبيعات املنازل يف كل شهر من األشهر 

الستة السابقة. ودفعت قلة عدد العقارات املطروحة 
للبيع األسعار إىل االرتفاع، وأظهرت بيانات أن بناء 

املنازل زاد يف أكتوبر بفعل تعايف إنشاء املنازل التي 
تتسع لعدة أرس، لكن بناء املنازل التي تتسع ألرسة 

واحدة انخفض للشهر الثاني عىل التوايل.
وكان خرباء استطلعت »رويرتز« آراءهم توقعوا ارتفاع 

مبيعات املنازل القائمة إىل 5.20 مليون وحدة من 
قراءة سابقة بلغت 5.15 مليون، وتشكل مبيعات 

املنازل القائمة نحو 90 يف املائة من مبيعات املنازل يف 
الواليات املتحدة.

وكان تقرير اقتصادي قد أظهر تراجع مؤرش الثقة 
يف سوق املساكن يف الواليات املتحدة خالل نوفمرب 

)ترشين الثاني(، بأعىل وترية له منذ عام 2014. مع 
تراجع الطلب عىل العقارات نتيجة ارتفاع الفائدة 
عىل قروض التمويل العقاري إىل أعىل مستوى له 

منذ 8 سنوات، وهو ما يمثل إشارة إضافية إىل تباطؤ 
سوق اإلسكان مما سيوثر عىل مناقشات مجلس 

االحتياط االتحادي )البنك املركزي( األمريكي بشأن 
مدى ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب وكالة بلومبريغ 

لألنباء.
ويرصد التقرير، الذي يصدره 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 
تراجع خالل نوفمرب املايض إىل 60 نقطة، وهو أقل 
مستوى له منذ أغسطس )آب( 2016، مقابل 68 
نقطة خالل الشهر املايض، يف حني كان املحللون 

يتوقعون تراجع املؤرش بمقدار نقطة واحدة إىل 67 
نقطة خالل الشهر الحايل.

وأشارت وكالة بلومبريغ لألنباء 
إىل أن مؤرش بناة املساكن يمثل 
أحد أول الرتاجعات يف مؤرشات 
ثقة الرشكات واملستهلكني املهمة 

التي ظلت تقاوم الرتاجع 
منذ انتخاب الرئيس 
األمريكي دونالد 

ترمب لرئاسة 
الواليات 
املتحدة 

يف نوفمرب 
.2016

ورغم أن املؤرش ما زال 
يف املنطقة اإليجابية، 

حيث إن قراءته أكرث 
من 50 نقطة تشري إىل 

نمو القطاع، يف حني تشري قراءة أقل من 50 نقطة إىل 
انكماش القطاع، دعا االتحاد صناع السياسة النقدية 

يف مجلس االحتياط االتحادي للنظر إىل موقف 
القطاع العقاري باعتباره إشارة تحذير بشأن أداء 

االقتصاد ككل.
وأضافت أن التباطؤ يف سوق اإلسكان يمكن أن يكون 
له تأثرياته عىل كيفية تمديد البنك املركزي األمريكي 

ملسرية زيادة سعر الفائدة الذي رفعه 8 مرات منذ 
أواخر 2015 ومن املتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة 

خالل اجتماعه يف ديسمرب )كانون األول( الحايل وهي 
الزيادة الرابعة خالل العام الحايل.

وقال »روبرت دايتس« كبري املحللني االقتصاديني 
يف االتحاد الوطني لبناة املساكن إن »ارتفاع أسعار 

الفائدة عىل القروض العقارية خالل الشهور األخرية، 
ترافق مع االرتفاع الرتاكمي لألسعار وأدى إىل ثبات 
الطلب عىل املساكن، ويف ضوء حقيقة أن اإلسكان 

يقود االقتصاد، يجب عىل صناعة السياسة الرتكيز 
بصورة أكرب عىل أحوال سوق املساكن«.

وتراجع املؤرش الفرعي لقياس املوقف الراهن 
للمبيعات سبع نقاط إىل 67 نقطة خالل الشهر 

الحايل وهو أقل مستوى له منذ أغسطس 2016. يف 
حني تراجع املؤرش الفرعي لقياس النظرة املستقبلية 

للصفقات العقارية خالل األشهر الستة املقبلة 
بمقدار 10 نقاط إىل 65 نقطة، وهو أقل مستوى له 

منذ مايو )أيار( 2016، وتراجع املؤرش الفرعي لحركة 
املشرتين بمقدار 8 نقاط إىل 45 نقطة خالل نوفمرب 

وهو أيضا أقل مستوى له منذ أغسطس 2016.
يذكر أن تقريرا صدر مؤخراً أظهر استقرار إنفاق 

قطاع التشييد يف الواليات املتحدة خالل سبتمرب 
املايض مقارنة بالشهر السابق. وذكرت وزارة التجارة 

األمريكية أن قطاع التشييد استقر خالل سبتمرب 
املايض عند ما يعادل 1.33 تريليون دوالر سنويا، 

وهو نفس مستواه تقريبا يف أغسطس املايض. وكان 
املحللون يتوقعون نمو اإلنفاق خالل سبتمرب املايض 

بمعدل 0.1 يف املائة.
يف الوقت نفسه، أظهرت البيانات املعدلة لشهر 

أغسطس املايض ارتفاع اإلنفاق بنسبة 0.8 يف املائة يف 
حني كانت التقديرات األولية تشري إىل ارتفاع اإلنفاق 

بنسبة 0.1 يف املائة فقط.
وجاء استقرار إنفاق قطاع التشييد خالل سبتمرب 

املايض عىل خلفية زيادة اإلنفاق عىل مرشوعات 
التشييد الخاصة، مع تراجع اإلنفاق عىل مرشوعات 

التشييد العامة، وذكر التقرير أن اإلنفاق عىل 
مرشوعات التشييد الخاصة زاد بنسبة 0.3 يف املائة 

إىل ما يعادل 1.02 تريليون دوالر سنويا، عىل خلفية 
زيادة اإلنفاق عىل تشييد مرشوعات اإلسكان بنسبة 

0.69 يف املائة وزيادة اإلنفاق عىل مرشوعات البناء 
غري السكنية بنسبة 0.1 يف املائة.

يف املقابل، تراجع اإلنفاق عىل املرشوعات العامة 
بنسبة 0.9 يف املائة إىل ما يعادل 309.1 مليار دوالر 
سنويا، عىل خلفية تراجع اإلنفاق عىل مرشوعات 

تشييد الطرق الرسيعة بنسبة 1.1 يف املائة.

سجلت انخفاضًا ىلع أساس سنوي بنسبة 5.1 %

تراجع شراء المنازل المملوكة سابقًا في 
الواليات المتحدة

Dania Saadi

Dubai’s private sector growth recovered in November from 
a 31-month low recorded in October, thanks to output and 
new work, a survey showed on Wednesday.
The seasonally adjusted Emirates NBD Dubai Economy 
Tracker Index, a composite indicator that gives an overview 
of operating conditions in the non-oil private-sector 
economy, rose to 55.3 in November from the 52.5 recorded 
in October. It was the highest reading since June, but 
remains weaker than the 2017 average of 56, according to 
the survey.
A reading below 50 indicates the economy is shrinking, 
while a reading above 50 suggests expansion. A reading of 
50 signals no change.
“November data signalled a stronger improvement in the 
health of Dubai’s non-oil private sector, reflecting a faster 
expansion in business activity, new work and a stable trend 
in employment,” the survey said. “The three main sectors 
monitored all registered stronger performances, with 
construction seeing the fastest growth.”
Dubai is implementing a number of reforms and the 
government is boosting spending in the run-up to Expo 
2020, measures that are helping to prop up growth in the 
emirate. Reforms introduced this year include the waiving 
of corporate fines.
Companies recorded an uptick in both output and new 
work, the survey showed.
“Output in Dubai’s non-oil private sector increased at the 
sharpest rate since August, as companies reported good 
market conditions and successful promotional activity,” said 
the survey. “Moreover, the rate of expansion was greater 
than the trend for 2018 so far, and the historic series 
average [since January 2010].”
Construction was the fastest-growing sector with the index 
rising to 57.5 in November from 55.5 a month earlier. 
Wholesale and retail improved with a 55.4 reading, up from 
53.7, while travel and tourism rose to 52.8 after contracting 
to 49.6 a month earlier.
But the improvement in business activity was mainly driven 
by price cuts. Input costs also rose, putting pressure on 
company margins.
“Average cost burdens for Dubai non-oil private sector 
firms rose for the eighth month running in November. 
Furthermore, the rate of inflation accelerated to a seven-
month high,” the survey showed. “Output charges fell in 
November. Moreover, the rate of decline was the strongest 
since February 2016. Some firms linked lower selling prices 
to promotional activity.”
Employment expanded slightly after two consecutive 
months of contraction, with construction companies 
reporting a “robust” increase in headcounts, the survey 
showed.

Dubai’s private sector 
growth rebounds in No-
vember on new output
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القاهرة: د. هاني رمزي عوض
يعترب اضطراب فرط النشاط ونقص الرتكيز، من األمراض التي تحظى 
باهتمام كبري من األوساط الطبية حول العالم، نظراً إلصابة ماليني من 

األطفال به، وهو األمر الذي يؤثر يف أداء األطفال الدرايس واالجتماعي، 
خصوصاً أن تشخيص املرض يعترب حديثاً نسبياً.

ويف املايض، كان هناك كثري من الحاالت تمر دون تشخيص عىل اعتبار 
أنها أعراض طبيعية لطفل كثري الحركة أو سيئ السلوك وال يبذل 
مجهوداً كافياً يف املدرسة نتيجة لعدم تركيزه، ولكن اتضح أن هذه 

الظواهر ليست مجرد مبالغة يف الحركة، ولكنها أعراض الضطراب.

- أسباب جينية
وأشارت أحدث دراسة تناولت هذا املوضوع املهم إىل وجود ارتباط هذا 

االضطراب بعامل جيني معني يتسبب يف حدوثه. وتأتي أهمية 
هذا الكشف يف تأكيد أن األمراض العصبية والنفسية 

لها أصل جيني ما يمهد الحقاً ملحاولة عالجها.
وكانت الدراسة التي قام بها علماء من 

جامعات أمريكية مختلفة ونرشت يف 
نهاية شهر نوفمرب )ترشين الثاني( 
املايض يف مجلة »نترش جينيتكس« 

 the journal Nature(
Genetics( قد قامت بتحليل 
بيانات 55 ألف فرد واكتشفت 

وجود 12 جيناً مرتبطة بحدوث 
اضطراب فرط النشاط ونقص 
 attention - deficit( الرتكيز
 )/ hyperactivity disorder
أو اختصاراً »ADHD«. وتقود 

أماكن وجود هذه الجينات يف املخ يف 
األغلب إىل التأثري يف الجهاز العصبي 

املركزي.
وأوضح الباحثون أن هذا االرتباط يمكن من 

خالله التوصل إىل عالج للمرض الذي يعاني منه 
نحو 9 يف املائة من األطفال يف دولة بحجم وإمكانات 

الواليات املتحدة فقط. وأشاروا إىل أن كل البرش لديهم جينات 
تحمل معامل خطورة لحدوث اإلصابة بمرض فرط النشاط. وكلما زادت 

هذه الجينات زادت فرص حدوث املرض.
وأوضح الباحثون أن أماكن وجود هذه الجينات ترتبط أيضاً بشكل ما من 
نحو 200 مرض أو عرض آخر. ووجدوا أن هناك 44 جيناً مرتبطاً بحدوث 

اضطراب فرط النشاط وكذلك مرتبطة أيضاً بحدوث االكتئاب وفقدان 
الشهية واألرق، وهو األمر الذي يشري بوضوح إىل اجتماع عدة عوامل يف 

اإلصابة باملرض، سواء النفسية أو الجينية.
ويشري الكشف الجيني الذي أظهرته الدراسة إىل وجود خلل معني يف 

املخ يؤدي إىل حدوث االضطراب، وهو ما يعني أن املرض ليس مجرد خلل 
سلوكي أو بيئي، وأن هناك شقاً عضوياً يف اإلصابة. وتوصل الباحثون 
أيضاً إىل أن هذه الجينات املرتبطة باملرض لها دور يف تفاعل خاليا املخ 
املختلفة، وقد تكون مسؤولة بشكل مبارش عن تطور الحديث وحدوث 
خلل به من عدمه لألطفال الذين يعانون من االضطراب، وكذلك تطور 

املراكز املسؤولة عن اإلدراك والتعلم وتنظيم مستويات »دوبامني« 
)dopamine(، وهي مادة كيميائية تعمل كموصل عصبي بني خاليا املخ 

يف الجهاز العصبي املركزي.

- عوامل أخرى
كذلك أشار الباحثون إىل أنه ما زال هناك كثري من الجينات املسؤولة 

عن املرض لم تكتشف بعد، وتحتاج إىل دراسة أكرب، وأن الـ12 جيناً التي 
تم كشفها قد تكون مجرد جزء من مجموعة كبرية من الجينات تصل 

إىل املئات وربما اآلالف مسؤولة عن حدوث املرض وأن التوصل إىل هذه 
األعداد )12( يعترب بداية جيدة تفتح آفاقاً الستكمال التعرف عىل بقية 

املجموعة كاملة وأن اكتشاف هذا العدد حتى ولو كان صغرياً نسبياً، فإنه 
كان أكرث مما توقع الباحثون. وتكمن أهمية االكتشاف يف معرفة الرابط 

بني الجينات واملرض أكرث من عدد الجينات يف حد ذاته.
وأكد العلماء أنه عىل الرغم من توصلهم إىل العامل الجيني يف اإلصابة 

باملرض، فإن هناك بعض األسباب األخرى التي تلعب دوراً مهماً 
يف اإلصابة، مثل العامل البيئي واملقصود به الوالدة 

املبكرة، حيث تزيد نسبة حدوث املرض لألطفال 
الذين تمت والدتهم بشكل مبكر لكونهم 

ناقيص النمو ولم يتلقوا العناية الكافية 
يف الحضانة، ما يمكن أن يتسبب يف 

حدوث عيوب خلقية يف الجهاز 
العصبي للطفل قد تكون هي 
املسؤولة عن حدوث املرض.

وحذر الباحثون من أن الجينات 
التي تم اكتشافها والتأكد من 

ارتباطها باملرض لم تكن هي 
الجينات التي تستهدفها األدوية 
التي يفرتض أنها تعالج املرض من 
خالل إصالح الخلل الجيني. وعىل 
ذلك يجب أن تقوم الرشكات املصنعة 

لألدوية بمراعاة هذه املعلومة الدقيقة 
والعمل مستقبالً عىل استهداف الجينات 

التي وجدتها الدراسة.
وتؤكد هذه الدراسة أن اإلصابة باملرض بها جانب 

من عامل وراثي، وأن اآلباء الذين لديهم طفل أصيب 
باملرض من املحتمل أن يعاني إخوته من املشكلة نفسها الحقاً. وكذلك 

من خالل هذا الربط يمكن لألطباء عالج الطفل الثاني بالطريقة نفسها 
وبروتوكول العالج أيضاً الذي تمت به معالجة الطفل األول لتحقيق 

نتيجة أفضل، إذ إن بعض أنواع العقاقري يمكن أن تكون مؤثرة مع طفل 
وغري مؤثرة يف حالة أخرى. ونظراً لتشابه الجينات سوف تتم االستجابة 

من عدمها وتخترص وقتاً طويالً يف العالج. وشدد العلماء عىل رضورة 
االستمرار يف العالج السلوكي والنفيس، وكذلك إصالح عيوب الحديث إن 

وجدت، إذ إنها تعترب وسيلة العالج األفضل حتى اآلن.
ونصحت الدراسة اآلباء بأهمية رضورة التعاون مع األطباء ومعالجي 

السلوك وإعطاء تقارير دقيقة عن تنفيذ الطفل للمهام املختلفة التي 
يقوم املعالجون بإلزامه بها، مثل محاولة االلتزام بجدول معني لفعل 

األشياء ومنها اللعب واملذاكرة، وتحديد ألي مدى يتمتع الطفل بقدرة 
عىل تنفيذ هذه الواجبات، ورضورة املتابعة مع املدرسني يف الصفوف 

املدرسية ومعرفة درجة الرتكيز وطريقة لعبه يف املدرسة ومشاركته 
األلعاب مع األطفال اآلخرين.

• استشاري طب األطفال
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لندن: أسامة نعمان
قال باحثون ف جامعة كوينزالند األسرتالية إنهم 

اكتشفوا »بصمة نانوية من الحمض النووي 
)دي إن أيه(« فريدة من نوعها، يمكنها رصد كل 

أنواع الرسطان. وأضافوا أنهم نجحوا ف تطوير 
تقنية جديدة تتيح رصد أي نوع من الرسطان 

بسهولة ورسعة ف أي عينة من الدم.
وطور العلماء سلسلة من جسيمات مصنوعة من الذهب 

متناهية يف الصغر نجحت يف اكتشاف الرسطان من 
الحمض النووي للخاليا الرسطانية املتحللة يف الدم. 
ونرش الفريق البحثي من معهد الهندسة البيولوجية 
والنانوتكنولوجيا يف الجامعة نتائج الدراسة يف مجلة 

»نترش كوميونيكيشنس«.
وقال الدكتور أبو عيل ابن سينا، األستاذ املساعد يف 

الكيمياء البيولوجية بالجامعة املشارك يف الدراسة: »ألن 
الرسطان معقد بدرجة كبرية، وهو مرض متغري، فقد ظل 

من الصعب إيجاد بصمة مشرتكة بسيطة واحدة لكل 
أنواعه، تختلف عن بصمة خاليا الجسم السليمة«. 

ولذلك ركز العلماء عىل طريقة أطلق عليها اختبار 
»الحمض دي إن أيه الحر الدوار«.

وتتشابه الخاليا الرسطانية مع الخاليا السليمة يف أنها 
تموت وتتجدد. ولكن الخاليا الرسطانية تتفجر عند 

فنائها وتحرر شحنتها، التي تحمل الحمض النووي 
لها، وبذلك فإن هذا الحمض يأخذ يف الدوران يف الدورة 

الدموية.
وعلقت الدكتورة سارة كاراسكوزا املشاركة يف البحث بأن 

»العلماء ظلوا يركضون وراء بصمة دي إن أيه متميزة من 
الرسطان نفسه وليس من خاليا الجسم«.

ودرس العلماء األنماط الجينية النانوية )النانو وحدة 
تبلغ واحدا من املليار( يف داخل الجينوم )الرتكيبة 

الوراثية الكاملة( لكل من الخاليا الرسطانية والخاليا 
السليمة، بهدف التدقيق يف تشكيالت من الجزيئات 

الداخلة يف »مجموعات امليثيل« التي تؤطر الحمض دي 

إن أيه. وتعترب هذه املجموعات مهمة لوظائف الخاليا، 
ألنها تعمل كإشارات تتحكم يف تنشيط الجينات أو وقف 

عملها يف أوقات محددة.
ويف الوقت الذي تنترش مجموعات امليثيل هذه عرب كل 

الجينوم يف الخاليا السليمة، إال أن فريق البحث اكتشف 
أن جينوم الخاليا الرسطان فقري تماما عدا وجود عقد 

مركزة من مجموعات امليثيل هذه، توجد يف مناطق 
معينة.

وقال العلماء من دراستهم إن البصمة الفريدة للرسطان 
تتمثل يف وجود هذه املجموعات املتمركزة يف كل نمط 

من أنماط رسطان الثدي، وكل أنواع الرسطانات األخرى، 
ومنها رسطان الربوستاتا، والقولون - املستقيم، واللمفوما 

)ابيضاض الدم(.
واكتشف العلماء أن مجموعات امليثيل املتمركزة تحللت 

لدى وضعها يف محلول، مؤدية إىل انثناء أجزاء نانوية 
من الحمض النووي توجهت لاللتصاق بمادة مصنوعة 

من الذهب خالل زمن قصري.
ولذا صمم العلماء جسيمات نانوية من الذهب تغري 

لونها عند وجود أي أجزاء من الحمض النووي. واختربوا 
200 عينة دم من مختلف أنواع الرسطان والخاليا 

السليمة أيضا. وبلغت دقة االختبار 90 يف املائة.
وقال الدكتور أبو سينا إن االختبار »يعمل عىل رصد 

الحمض النووي الجيني من األنسجة، أو الحمض الحر 
الدائر يف الدورة الدموية«، وأضاف أن هذا االكتشاف 

سيغري كل طرق تشخيص الرسطان. وأضاف أن الدراسة 
كشفت عن أن إعادة برمجة الجينات عىل مستويات 

نانوية يف الرسطان، يمكنها تنظيم الخصائص الفيزيائية 
والكيميائية للحمض النووي »دي إن أيه«، وقد تؤدي إىل 

وسائل جديدة يف التشخيص الرسيع للمرض.
وقال إن الدراسة كشفت عن أن إعادة برمجة 

الجينات عىل مستويات نانوية يف الرسطان، يمكنها 
تنظيم الخصائص الفيزيائية والكيميائية للحمض 

النووي )دي إن أيه(، وستؤدي إىل وسائل جديدة يف 
التشخيص.

فحص دم بسيط لكل أنواع السرطان

نتيجة خلل في المخ ال في السلوك
اكتشاف جينات تتسبب باضطراب فرط 

النشاط ونقص التركيز

Tests for Acute 
Lymphocytic 
Leukemia (ALL)
 Certain signs and symptoms can suggest that a person 
might have acute lymphocytic 
 leukemia (ALL), but tests are needed to confirm the 
diagnosis.

Medical history and physical exam
If you have signs and symptoms that suggest you might have 
leukemia, the doctor will want to get a thorough medical histo-
ry, including how long you have had symptoms and if you have 
possibly been exposed to anything considered a risk factor.
During the physical exam, the doctor will probably focus on any 
enlarged lymph nodes, areas of bleeding or bruising, or possi-
ble signs of infection. The eyes, mouth, and skin will be looked 
at carefully, and a thorough nervous system exam may be done. 
Your abdomen will be felt for spleen or liver enlargement.
If there is reason to think low levels of blood cells might 
be causing your symptoms (anemia, infections, bleeding or 

bruising, etc.), the doctor will most likely order blood tests to 
check your blood cell counts. You might also be referred to a 
hematologist, a doctor who specializes in diseases of the blood 
(including leukemia).
Tests used to diagnose and classify ALL
If your doctor thinks you might have leukemia, he or she will 
need to check samples of cells from your blood and bone 
marrow to be sure. Other tissue and cell samples may also be 
taken to help guide treatment.
Blood tests
Blood samples for ALL tests are generally taken from a vein in 
the arm.
Complete blood count (CBC) and peripheral blood smear: The 
CBC measures the numbers of red blood cells, white blood 
cells, and platelets. This test is often done along with a 
differential (or diff) which looks at the numbers 
of the different types of white blood cells. 
These tests are often the first ones done 
on patients with a suspected blood 
problem.
For the peripheral blood smear 
(sometimes just called a smear), 
a drop of blood is smeared across 
a slide and then looked at under 
a microscope to see how the cells 

look. Changes in the numbers and the appearance of the cells 
often help diagnose leukemia.
Most patients with ALL have too many immature white cells 
called lymphoblasts (or just blasts) in their blood, and not 
enough red blood cells or platelets.Lymphoblasts are not nor-
mally found in the blood, and they don’t function like normal, 
mature white blood cells.
Even though these findings may suggest leukemia, the disease 
usually is not diagnosed without looking at a sample of bone 
marrow cells.
Blood chemistry tests: Blood chemistry tests measure the 
amounts of certain chemicals in the blood, but they are not 
used to diagnose leukemia. In patients already known to 
have ALL, these tests can help detect liver or kidney problems 

caused by spreading leukemia cells or the side effects 
of certain chemotherapy drugs. These tests also 

help determine if treatment is needed to 
correct low or high blood levels of certain 

minerals.
Coagulation tests: Blood coagulation 

tests may be done to make sure the 
blood is clotting properly.
Bone marrow tests
Leukemia starts in the bone marrow, 
so checking the bone marrow for 

leukemia cells is a key part of testing for it.
Bone marrow aspiration and biopsy: Bone marrow samples are 
obtained by bone marrow aspiration and biopsy – tests usually 
done at the same time. The samples are usually taken from the 
back of the pelvic (hip) bone, although in some cases they may 
be taken from the sternum (breastbone) or other bones.
In bone marrow aspiration, you lie on a table (either on your 
side or on your belly). After cleaning the skin over the hip, the 
doctor numbs the skin and the surface of the bone by injecting 
a local anesthetic, which may cause a brief stinging or burning 
sensation. A thin, hollow needle is then inserted into the bone 
and a syringe is used to suck out a small amount of liquid bone 
marrow. Even with the anesthetic, most patients still have 
some brief pain when the marrow is removed.
A bone marrow biopsy is usually done just after the aspiration. 
A small piece of bone and marrow is removed with a slightly 
larger needle that is pushed down into the bone. With local 
anesthetic, most patients just feel some pressure and tugging 
from the biopsy, but some may feel a brief pain. Once the 
biopsy is done, pressure will be applied to the site to help 
prevent bleeding.
These bone marrow tests are used to help diagnose leukemia. 
They may also be done again later to tell if the leukemia is 
responding to treatment.
To read the rest of the article go to: www.cancer.org

0094ARAB  AMERICAN TODAY
ــي األمريكــي اليــوم العرب

ديسمرب 2018 م - السنة السادسة - العدد: 72
December 2018 - Volume : 6 - Issue :72

WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET



    Health Medical صحة وطب

Dr . Ali Nasser , MDالدكتور / علي ناصر
Internal Medicine . Board Certified الهيئــة  وعضــو  ســتيت   ويــن  جامعــة  مــن  الباطنيــة  باالمــراض  متخصــص 

الطبيــة بمستشــفى اوكــوود وخبــرة فــي الجراحــة العامــة وأمــراض األطفــال

نقبل جميع أنواع التأمين الطبي

توفر لقاحات وفحوصات المدارسمتوفرة طبيبة نساء

نعالج السكري وضغط الدم وأمراض القلب والكوليسترول والكلى األزمة والتهابات الحلق والرئة والبروستات وأمراض المعدة وجميع األمراض الداخلية

Experined In General  & Pediatric Surgery Staff Member At Oakwood Hospital & Detroit Medical

ALLYSON HALLAHAN , NP-C * SARA H. SALEH, PA-C

Monday - Saturday 15120 Michigan Ave. Dearborn , MI  48126 (313)-843 - 8300

واشنطن - وافقت هيئة الغذاء والدواء 
األمريكية عىل أول دواء يف العالم يعالج 

الرسطان من جذوره عىل أساس جيني، 
ويستهدف األطفال والبالغني.

وأوضحت الهيئة، يف بيان لها أن 
العقار الجديد يحمل اسم “فيرتاكفي” 

ويستهدف بشكل أسايس الطفرات 
الوراثية لألورام الرسطانية، بغض النظر 

عن نوع املرض أو مكان نشأته.
وأضافت أن العقار يستهدف عالج مرىض 
الرسطان البالغني واألطفال الذين يعانون 

من أورام صلبة أو إذا كان االستئصال 
الجراحي لألورام من املحتمل أن يؤدي 

إىل اعتالل خطري، وليس له أي عالجات 
بديلة، أو الحاالت التي لم تستجب 

للعالجات املتاحة.
ويطرح الدواء عىل هيئتني، األوىل يف 

أقراص أو كبسوالت، واألخرى عىل 
هيئة دواء رشاب لألطفال بشكل خاص. 

وشملت األورام، التي تم عالجها بالعقار، 
أورام األنسجة الرخوة وهو نوع نادر من 

الرسطان الذي يصيب العضل أو الدهون 
أو النسيج الليفي، باإلضافة إىل رسطان 

الغدد اللعابية، ورسطان الغدة الدرقية 
ورسطان الرئة.

 وتمثلت اآلثار الجانبية األكرث شيوًعا 

للعقار الجديد يف التعب والغثيان 
والسعال واإلمساك واإلسهال والدوخة، 

وزيادة مستويات الدم لنوعني من 
اإلنزيمات يف الكبد.

وتنصح الهيئة النساء الحوامل أو 
املرضعات بعدم تناول العقار الجديد، 

ألنه قد يتسبب يف رضر عىل الجنني أو 
املولود الجديد.

وقال مفوض هيئة الغذاء والدواء 
األمريكية، سكوت غوتليب “التصديق عىل 

إجازة وطرح هذا الدواء، خطوة مهمة 
لعالج أشخاص يعانون أوراًما رسطانية 

مختلفة، ألنه يعالجه من منبعه.”

ألول مرة في التاريخ
الموافقة على أول عالج للسرطان من جذوره

You penciled in some time to stop by the pharmacy or 
your doctor’s office for your annual flu shot, and then–
why can’t anything go right?–you came down with a bug. 
Should you still get the flu shot if you’re sick?
Depends on your symptoms, says Aidtya Gaur, MD, asso-
ciate faculty member in the infectious diseases depart-
ment at St. Jude Children’s Research Hospital in Memphis, 
Tennessee. “Typically someone with a mild illness can be 
given a flu shot, but if it’s a moderate or severe illness, 
vaccination is postponed until the person recovers.”
If you’re the type to put off getting your shot, don’t let 
the sniffles be another excuse. “A mild illness is not a con-
traindication to getting the flu shot, and delaying it can 
potentially result in a missed opportunity for vaccination 
and related protection against flu,” Dr. Gaur says.
If your illness is more severe, you should check in with 
your doctor before getting vaccinated at work or a local 
pharmacy. “In someone who is moderately to severely ill, 
the healthcare provider may delay giving the flu shot to 
avoid confusing signs and symptoms of their illness with 
side effects of the vaccine,” Dr. Gaur says. Some people 
experience muscle soreness, headaches, and fever after 
the flu shot. If you already have those symptoms, you 
won’t be able to tell if you’re having a reaction to the 
vaccine.
Speaking of those flu-shot reactions: If you do notice 
flu-like symptoms after getting the shot, it’s not because 
the vaccine gave you the flu. Those are actually common 
side effects of any injection, according to the Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC). The vaccine cannot 
give you the flu, promise.

If you get sick in the first few days after your shot, it’s 
possible you caught the virus before your body had time 
to form antibodies to the vaccine. (That takes about two 
weeks.)
To get our top stories delivered to your inbox, sign up for 
the Healthy Living newsletter
While the vaccine doesn’t offer 100% protection from the 
flu, it is still “the first and best way” to protect yourself, 
according to the CDC. Aside from cutting your chances 
of catching the bug, it also reduces your likelihood of 
developing life-threatening side effects of the flu if you 
do get sick.
Plus, the more people who get vaccinated, the lower the 
chances of the virus spreading to vulnerable folks like 
older adults and babies who could be in serious trouble 
if they get the flu. Simply washing your hands on the 
reg, while important, can’t guarantee all that. www.
health.com

Health : Can You Still Get the Flu 
Shot If You’re Sick?القاهرة: حازم بدر

نجح فريق بحثي أمريكي يف تحديد »عامل الشباب« 
داخل الخاليا الجذعية لنخاع العظام، وهو األمر الذي 

سيفيد يف إكساب كبار السن، الذين يعانون من تأخر 
التئام كسور العظام، خصائص رسعة االلتئام ذاتها 

لدى األطفال.
وعادة ما يتعاىف األطفال من كسور العظام خالل 
فرتة قصرية، بينما يأخذ األمر وقتاً طويالً مع كبار 

السن، وقد يتسبب يف تهديد حياتهم، وهي املشكلة 
التي عالجها الفريق البحثي يف بحثهم املنشور 

 Nature(( »أمس، يف دورية »نيترش كومينيكيشن
.Communications

وتوصَّل الفريق البحثي من قسم جراحة العظام 
يف جامعة ديوك، إىل أن »عامل الشباب«، داخل 

الخاليا الجذعية لنخاع العظم، يوجد داخل »الخاليا 
البلعمية«، وهي نوع من خاليا الدم البيضاء تفرز 

 ،)Lrp1( الربوتينات الدهنية ذات الكثافة املنخفضة
التي لها تأثري يف تجديد األنسجة، ومن ثم رسعة التئام 

العظام.
والدور الذي تقوم به هذه الخاليا البلعومية يف اإلصالح 
والتجديد للعظام ليس جديداً، ولكّن الجديد هو معرفة 

الربوتينات التي تنتجها وتساعد يف تكوين العظام، 
وهو ما تم اختباره يف جرذان التجارب األكرب سناً، 

كما يوضح د. غوربريت باهت األستاذ املساعد 
يف جراحة العظام املؤلف الرئييس للدراسة، يف 

ترصيحات خاصة لـ»الرشق األوسط«.
ويقول باهت إنّه عندما تم حقن الجرذان بهذه 
الربوتينات، فإّن ذلك ساعد عىل تحسني كفاءة 
شفاء الكسور، وهذا يمثل نهجاً عالجّياً جديداً 

لإلرساع يف عملية التئام الكسور، ال سيما عند 
كبار السن، الذين يعانون من خلل يف وظيفة 

الخاليا البلعمية يؤثر بالتايل عىل التئام الكسور.
وتشجع النتائج التي تم التوصل إليها )عىل جرذان 
التجارب( عىل امليض قدماً يف إجراء املزيد، من أجل 

الوصول إىل مرحلة التجارب الرسيرية، للخروج 
بنتيجة هذا البحث إىل التطبيق العميل عىل البرش، 

كما أكد باهت. ومن جانبه، يرشح بنيامني أملان رئيس 
قسم جراحة العظام يف جامعة ديوك، يف تقرير نرشه 

موقع جامعة ديوك بالتزامن مع نرش البحث، آلية عمل 
.»Lrp1« الخاليا البلعمية املنتجة لربوتينات

ويقول أملان: »عندما يتعرض اإلنسان للكرس وتحدث 
إصابة لألنسجة، يرسل الجسم بشكل طبيعي الخاليا 

م يف السن  البلعمية إىل موضع الكرس، ولكن مع التقدُّ
يحدث تغري يف أعداد وخصائص هذه الخاليا التي 

يرسلها الجسم بشكل طبيعي للمساعدة يف التئام 
الكسور، وما سنفعله أننا سنقوم باملساعدة عىل 

تعويض ما عجز 
الجسم عن 
أدائه بشكل 

طبيعي«.

اكتشاف يساعد على سرعة التئام كسور كبار السن
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ALTERNATIVE MEDICINE
الطـب البديــل

Healthline : 9 Health 
Benefits of Thyme
Thyme is an herb from the mint family that you probably 
recognize from your spice set. But it’s so much more than an 
after-thought ingredient.
Its range of use is impressive, and it has over 400 subspecies. 
Ancient Egyptians used it in their embalming practices, while 
ancient Greeks used it as incense.
Thanks to its distinctive taste, thyme has remained a culinary 
staple to this day. But thyme is also fast gaining a reputation for 
its medicinal qualities, such as its ability to help treat acne and 
high blood pressure.
It’s about thyme
If you’re tired of buying and trying over-the-counter acne 
medication with no good results, you may be in luck. Thyme is 
known for its antibacterial properties and it might have a future 
as an acne-fighting ingredient.
When thyme is steeped in alcohol for days or weeks, it turns 
into a solution known as a tincture. Researchers in the U.K. have 
tested the effects of thyme tinctures on acne.
In the one study done on thyme tincture, the findings were 
impressive. This natural herb preparation fought pimples better 
than antiacne products, which included benzoyl peroxide. Time 
will tell if this remedy is an effective acne treatment.
Thyme to lower blood pressure
Thymus linearis Benth. is a species of thyme found in Pakistan 
and Afghanistan.
A study found that an extract was able to significantly reduce 
heart rate in rats with high blood pressure, and it was also able 
to lower their cholesterol.
One sure way to use thyme to help lower your heart rate is to 
substitute it for salt in your foods.
Thyme to stop coughing
Thyme essential oil, which is obtained from its leaves, is often 
used as a natural cough remedy. In one study, a combination 
of thyme and ivy leaves helped to alleviate coughing and other 
symptoms of acute bronchitis.
Next time you’re faced with a cough or sore throat, try drinking 
some thyme tea.
Thyme to boost your immunity
Getting all the vitamins your body needs every day can be 
challenging. Luckily, thyme is packed with vitamin C and is also 
a good source of vitamin A. If you feel a cold coming on, thyme 
can help get you back in good health.
Another health benefit of thyme: It’s a good source of copper, 
fiber, iron, and manganese.
Thyme to disinfect
Mold is a common yet potentially dangerous air pollutant that 

can 
lurk 
in 
your 
home. Once 
you identify it, take the 
necessary steps to get rid of it once and 
for all. Thyme oil may be the answer for low mold 
concentrations.
Essential oil of thyme and thymol hold many fungicidal proper-
ties. Research suggests that it can be used as a disinfectant in 
dwellings where there is a low concentration of mold.
Thyme to get rid of pests
Thymol is also an ingredient in many pesticides — both outdoor 
and indoor — and is commonly used to target bacteria and 
viruses, as well as rats, mice, and other animal pests.
A recent study shows that thyme extract can repel mosquitoes, 
but growing it in your garden isn’t enough. In order to get the 
best pest fighting results, rub thyme leaves between your 
hands to release the essential oil.
You can also make homemade repellant by mixing four 
drops of thyme oil to every teaspoon of olive oil, or 
mixing five drops for every 2 ounces of water.
Thyme for good smells
Organic and natural skin care products can now be 
found at most retailers, and many contain thyme.
Thanks to its antiseptic and antifungal properties, it 
is a common ingredient in mouthwash. Thyme is also 
a popular ingredient in natural deodorants and is often 
included in potpourri.
Thyme to boost your mood
Thyme essential oil is often used for aromatic and therapeutic 
purposes because of its active substance carvacrol.
In a 2013 study, carvacrol was shown to affect neuron activity in 
ways that boosted the subjects’ feelings of well-being.
So if you use thyme or thyme oil regularly, it might have a 
positive effect on your feelings and mood.
Thyme for some good food
Thyme is a wonderful ingredient that’s used in cuisines around 
the world, particularly in France, Italy, and across the Mediter-
ranean.
Thyme is a main ingredient in this cleansing take on pesto 
sauce, which you can use as a condiment or add to pasta or rice.
Fresh leaves or whole sprigs can be used while preparing meat 
or poultry. Thyme is also an excellent ingredient to use with fish, 
like in this heart-healthy white fish recipe.
This whole-wheat macaroni and cheese with mushrooms and 
thyme is a grownup spin on a childhood favorite, and it’s a great 
way to add some thyme to your diet.

الزعرت هو السعرت ويسمى الصعرت وهو نبات مشهور 
من الفصيلة الشفوية ويكرث بصفة عامة يف دول حوض 
األبيض املتوسط ويطلق عليه صفة مفرح الجبال ألنه 

يعطر الجبال برائحته الذكية. وله رائحة عطرية قوية و 
طعمه حار مر قليالً .

 فوائد الزعتر  :
 1 - يساعد الزعرت عىل عالج السعال الديكي واأللتهابات 

الشعبيه ، والربو، والبلغم . كما يساعد عىل تسهيل 
خروج املخاط الشعبي فيهدئ الشعب الهوائية ويلطفها 

.حيث يرشب منه مغيل الزعرت ويستخدم زيته أيضا يف 
دهن الصدر قبل النوم .

2 -  يعمل الزعرت عىل تقوية الجهاز املناعي وتقوية 
العضالت ومنع تصلب الرشايني وتقوية عضالت القلب .

3 - يعترب الزعرت مسكن لأللم ومطهر ومنشط للدورة 
الدموية

4 - يعالج الزعرت إلتهابات املسالك البولية واملثانة 
ويشفي من مرض املغص الكلوي ويخفض الكوليسرتول 

 .
5 - يساعد الزعرت عىل طرد الغازات من املعدة ومنع 

التخمر كما يساعد عىل الهضم وامتصاص املواد 
الغذائية .

6 - طارد للفطريات والطفيليات مثل األمبيا املسببه 
للدوسنتاريا ،وقاتل للميكروبات نظرا إلحتوائه عىل مادة 

الكارفكرول .
7 -  يعترب الزعرت نبات قابض حيث يعالج حاالت 

اإلسهال .ويفضل أن يؤخذ الزعرت مع زيت الزيتون .

8 - يحتوي الزعرت عىل مواد 
مضادة لألكسدة .

9 - تناول الزعرت مع زيت 
الزيتون مفيد جدا تقوية الذاكرة 

ورسعة إسرتاج املعلومات املخزنة 
وسهولة األستيعاب .

10 - يساعد الزعرت عىل تنشيط جلد الراس ومنع 
التساقط وتكثيفه .

 11 - يفيد الزعرت أيضا يف وجع األسنان وإلتهاب اللثة 
وخاصة إذا طبخ مع القرنفل . ينصح بالتمضمض به 
وهو بارد ، كما يقي األسنان من التسوس وخاصة إذا 

مضغ وهو أخرضغض .
12 - يعالج الزعرت إلتهابات الحلق والحنجرة والقصبه 

الهوائية .
13 - يساعد الجسم عىل التعرق يف حاالت الحرارة 

واألمراض .
14 - يمزج الزعرت مع املرهم ليستعمل يف 

معالجة الثآليل .
15 - يستعمل يف صناعة العطور 

ومركبات التجميل والصابون 
ومزيالت العرق .كما يستعمل يف 

تحنيط املوتى  .
16 - يستخدم يف حفظ اللحوم 
،ويدخل يف تتبيله عند الشواء .

17 - يستعمل يف حاالت الصدفية ، 
األكزيما، معالجة الحروق الجلدية ، ويعترب 

طارد للبعوض عن الجلد.
18 - يستعمل يف عالج مرىض السكرى .

19 - ينشط النظر ويمنع جفاف العني وإصابتها باملياه 
الزرقاء.

20 - يعمل عىل تنقيه الدم عند رشب مغيل الزعرت مع 
العسل عىل الريق يوميا.

21 - مفيد يف تفتيت حصوات الكىل )  مئة جرام زعرت مع 
حلفرب وخمسني جرام من شعر الذرة وتخلط معا تأخد 
معلقة من الخليط وتغىل وتحىل بالعسل ( ترشب ثالث 

مرات يوميا .

طريقة تناوله :
تغىل عروق الزعرت املزهرة و أوراقه مع املاء و ترشب ) 
كالشاي ( ، و ذلك بتناول مغيل عشب الزعرت بنسبة 

نصف ملعقة لكل كاس من املاء الساخن بدرجة الغليان 
مع ملعقة عسل ، و يتناول املريض كاس واحد اىل ثالثة 

كاسات من شاي الزعرت يف اليوم الواحد لعدة أيام .

فوائد الزعتر ، أكثر من 
20 فائدة أكتشفها معنا

يجعل للطعام نكهة لذيذة وفريد
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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 ( 



KIDS أطفال

0097سلوكيات المسلم الصغير ARAB  AMERICAN TODAY
العربــي األمريكــي اليــوم

ديسمرب 2018 م - السنة السادسة - العدد: 72
December 2018 - Volume : 6 - Issue :72 WWW.ARABAMERICANTODAY.NETWWW.ARABAMERICANTODAY.NET



TRAVEL & TOURISM
سياحة و سفر

نيودلهي: براكريتي غوبتا
صدق من قال إن املوسيقى لغة عاملية يفهمها جميع البرش، 

تجمع الناس وتقربهم من بعض، لهذا ليس غريباً أن تصبح هناك 
سياحة موسيقى. حتى عهد قريب كانت تعد مصطلحاً غريباً 
وغري مألوف يف الهند، لكنها بدأت تكتسب شعبية كبرية بعد أن 

فتحت األبواب لفنانني من مختلف أنحاء العالم. ومع انفتاح 
مجال السفر والسياحة الستقبال عام جديد من التطورات املثرية، 

تبدو سياحة املوسيقى بمثابة كلمة الرس لعام 2019.
السياحة املوسيقية ببساطة هي السفر إىل مدينة أو بلدة أو دولة 

لحضور عرض أو مهرجان موسيقي. وبفضل تنوع الهند الثقايف 
هناك الكثري من أنواع املوسيقى التي ترتبط بمنطقة معينة، من 

تالل شيلونغ الخالبة إىل صحاري راجستان الشاسعة. عىل عكس 
أكرث الدول الغربية، يرتاجع نشاط املهرجانات املوسيقية يف الهند 

طوال فصل الصيف، وتعاود املهرجانات نشاطها خالل أشهر 
الشتاء. بداية من سبتمرب )أيلول( وحتى فرباير )شباط(، وربما 

حتى مارس )آذار( يف بعض املناطق، يبدأ تنظيم هذه املهرجانات. 
يقول فارون غوبتا، الرئيس التنفيذي لرشكة »غومو« السياحية، 

تعليقاً عىل انتشار ورواج السياحة املوسيقية: »بدأ يف الهند خالل 
السنوات القليلة املاضية تنظيم عدد من الفعاليات، التي يشارك 

بها الكثري من الفنانني العامليني املشهورين، وهو ما أسهم يف جعل 
جدول املهرجانات املوسيقية مزدحماً طوال العام عىل مستوى 

البالد. ومع تزايد اهتمام حكومات الواليات بتعزيز قطاع السياحة 
من خالل الفعاليات املوسيقية والثقافية، شهدنا أشخاصاً 

من مختلف أنحاء البالد يتنقلون من مكان إىل آخر لحضورها 
واالستمتاع باملوسيقى والفنون والثقافة املحلية«.

ال تجذب تلك املهرجانات املوسيقية السائحني الهنود فحسب، 
بل تمنح السائحني األجانب فرصة اكتشاف املوسيقى والثقافة 

والفنون الهندية يف كل منطقة من البالد. وبحسب املتحدث باسم 
موقع السفر اإللكرتوني »ياترا«، ارتفع حجز رحالت الطريان 

خالل أوقات تنظيم املهرجانات املوسيقية الكربى بنسبة 50 يف 
املائة، يف حني ارتفع حجز الفنادق يف تلك األوقات بنسبة 25 يف 

املائة. وأوضح قائال: »ما يجعل تلك الفعاليات املميزة )مكسباً( 
هو التجربة املوسيقية الرائعة التي تتضمن فرصة التعرف عىل 
أشخاص جدد«. عىل الجانب اآلخر، يقول زوبني من الدنمارك 
الذي اعتزم البقاء يف الهند ملدة شهرين: »سوف تعود إىل أرض 

وطنك بأرجل متأملة، وحذاء متسخ، وقميص ريايض مبلل، لكن يف 
جعبتك صور كثرية وضحكات، ولحظات ال تنىس طوال حياتك« 

مضيفاً أن محطته التالية هي مهرجان »ماغناتيك فيلدز«.
فيما ييل بعض من تلك املهرجانات دون ترتيب محدد، تجمع 
املوسيقى بالسياحة، من تجربة الطعام إىل القيام بمغامرات.

راجستان
تعد والية راجستان درّة التاج الهندي، حيث تزخر بالقصور التي 

تشبه تلك التي نسمع عنها يف القصص الخيالية، والحصون 

املهيبة، واملهرجانات امللونة وأشكال الحياة الربية.
هناك يشء خاص فيها يتمثل يف الجلوس ليال يف قلب صمت 
الصحراء واالستمتاع بالنسيم البارد واإلصغاء إىل صوت آلة 

السيتار الرقيق أو صوت رخيم يرتدد صداه عرب الكثبان الرملية. 
ال يوجد مكان أفضل من راجستان لحضور مهرجان موسيقى 

سواء كانت تلك املوسيقى ذات إيقاع متسارع تجعلك تتمايل، أو 
موسيقى كالسيكية تخرتق املشاعر، وتجعل قلبك يثب من مكانه، 

حيث يوجد ما يناسب جميع األذواق. من بني مهرجاناتها:
مهرجان راغستان: هو أول مهرجان موسيقي آسيوي يتضمن 

التخييم يف الصحراء، حيث تتم إقامته وسط املساحات املمتدة 
من الكثبان الرملية لصحراء طهار. ويعترب مهرجانا صديقا للبيئة، 

حيث يمنع استعمال أي زجاجات بالستيكية. تقول سوبريا 
سوبتي، من مؤسيس املهرجان: »لقد أردنا دعم التعاون االرتجايل 

بني الهواة من الكالسيكيني الغربيني وموسيقيني هنود مشهورين«. 
كذلك يوفر املهرجان منرباً للفنانني الصاعدين الناشئني من شبه 

القارة، إىل جانب مشاركات من مختلف أنحاء العالم.
التجربة، التي تمتد لثالثة أيام، تقع عىل بعد 40 كم من 

جايسلمري، وتتضمن كل أشكال املرح الذي يمكن الحصول 
عليه يف راجستان من القيادة عىل الكثبان الرملية والرقص 

عىل الرمال، والتحليق باستخدام محرك محمول عىل 
الظهر، إىل جوالت املنطاد. كذلك يمكنك تأمل النجوم 

واالستمتاع بالجلوس حول النار وبطبيعة الحال 
مشاهدة أفالم بوليوود يف الهواء الطلق، وتقدير 

الفن سواء كان برصيا أو سمعيا تحت سماء 
مرصعة بالنجوم مع األصدقاء 

والغرباء عىل حد سواء.
لم يتم اإلعالن عن 

برنامج 

املهرجان لعام 
2019 بعد، لكن عادة 

ما يتم تنظيمه بني 
20 و25 فرباير، وقد 

شارك فيه خالل 
العام املايض فرقة 

الجاز الكندية 
»شافل ديمونز«، وعازف 

الساكس ريان أوليفر، وأيضاً 
ثنائي موسيقي من الغجر 

الرحل.
مهرجان »ماغناتيك فيلدز« 

أصبح معروفاً باعتباره تجربة 
احتفالية تتسم بالتنوع يف الهند، 

حيث يعد قرص راجستان ألسيسار، الذي يعود إىل القرن السابع 
عرش، نجماً ال يقل يف تألقه عن املختارات املوسيقية التي يمثل 

خلفية لعزفها.
ويمتد املهرجان لثالثة أيام ويعد مجاالً مغناطيسياً حقاً ُيشارك 

فيه نحو 40 فرقة ومنسق »دي جي« يؤدون فقراتهم عىل 3 
مسارح. ويتفق الكل عىل أنه مزيج غريب من ألوان املوسيقى 

املعارصة التي يتم تقديمها يف فندق من الفنادق الرتاثية يف قلب 
الكثبان الرملية.

من املقرر إقامة املهرجان خالل الفرتة من 14 حتى 16 ديسمرب 
)كانون األول(، ويعد األول الذي تنفد تذاكره بمجرد اإلعالن عن 

الربنامج واملوعد، حيث تشارك يف نسخة العام الحايل من املهرجان 
شخصيات شهرية يف عالم املوسيقى اإللكرتونية منهم بايسيب، 
ودي جي »إي زي«، ونجم الجاز كمال 

ويليامز.
كذلك سوف تشاهد عدداً من 

الشباب الصاخب الذين 
يعرفون أن الصحراء هي 

أفضل مكان لحفل يستمر 
من النهار إىل آخر الليل. 

وألن الوصول إىل الوجهة 
يتطلب القيام برحلة 

مرهقة، وتفضيل األغلبية 
للتخييم، ُينصح بإحضار 

كريم واٍق من الشمس 
وارتداء حذاء مريح.

مهرجان راجستان الشعبي 
الدويل، الذي تشهده قلعة 

مهرانغاره، وهو مفخرة 
ملدينة جودبور، التي تعود 
إىل القرن الخامس عرش. 

يشارك يف املهرجان، 
الذي بدأ تنظيمه عام 
2007، 250 فنانا شعبيا من 

الهند ومن أنحاء العالم. 
تقول كانوبريا ماتور، رئيسة 

املهرجان: »هدف املهرجان هو توفري جو 
من التقدير واإلعزاز لإلسهام املوسيقي الرائع 

لفناني راجستان التقليديني، وإعادة إحياء 
الرتاث املوسيقي للمنطقة، والحيلولة دون 

اندثاره«.
مهرجان »إن إتش 7 ويك إندر« يوصف بأنه 
أكرث املهرجانات املوسيقية بهجة. فهو يمتد 

ألكرث من مدينة، وليس ذلك من فراغ. يتم 
تنظيمه سنويا خالل الفرتة من نوفمرب 

)ترشين الثاني( حتى يناير )كانون الثاني(. وينطلق عادة يف 
والية ميغااليا خالل شهر نوفمرب، لينتقل بعد ذلك إىل مناطق 

أخرى من البالد. وقد تمت إقامة املهرجان خالل السنوات القليلة 
املاضية يف عدة مدن مثل: شيلونغ، وبونه، ونويدا، وبنغالور، 

وكلكتا. وتشارك يف املهرجان مجموعة متنوعة من الفنانني 
املحليني والعامليني. وسيتمكن عشاق املوسيقى خالل العام الحايل 

بوجه خاص من االستمتاع بأفضل املؤدين ومنهم فرقة »شعراء 
الخريف«، وفرقة »سويتش فوت«، وعازف الغيتار غوثري غوفان.

ويحرض املهرجان سنوياً أكرث من مائة ألف شخص من أنحاء 
العالم. كذلك توجد الكثري من األماكن السياحية التي يمكن 

زيارتها إىل جانب حضور املهرجان املوسيقي.
مهرجان »أورانج« للمغامرة واملوسيقى، وهو مهرجان خاص 

بموسيقى الروك تجري فعالياته يف شمال رشقي البالد، وتحديداً 
يف والية أروناجل برديش خالل الفرتة من 15 حتى 18 ديسمرب 

)كانون األول(. ويشارك يف هذا املهرجان خالل السنوات الثالث 
املاضية الكثري من نجوم املوسيقى، ومن بينهم أسطورة الغيتار 

إنغفيه ماملستني، وفرقة »تانجرين دريم«، ونجم الغيتار ريتيش 
كوتزين وغريهم. وقد أعلنوا هذا العام عن مشاركة فرقة »أيرون 
ميدينز«، أشهر فرقة نسائية. ويقول كابري جاماتيا، منتج فرقة 
الروك »يسرتدرايف« املستقلة من أروناجل برديش: »ال تنسوا 

التوقف يف باسيغات يف الطريق إىل دامبوك لرؤية نهر سيانغ، ألن 
الجولة فيه معدية وتعترب من أجمل املغامرات«.

»هورنبيل«: ُيقام هذا املهرجان الدويل للموسيقى، الذي يقام من 
1 إىل 10 ديسمرب )كانون األول(، يف إطار مجموعة من الفعاليات 
التي توضح الثقافة الغنية والرتاث الرثي لوالية ناغاالند. يجذب 
هذا املهرجان جمهورا واسعا، ويتسم بالتنوع، حيث يضم ألواناً 

مختلفة من الفنون الشعبية القبلية والرقص، فضال عن العروض 
الثقافية املذهلة، وأصناف الطعام القبلية اللذيذة. بعد حضور 

املهرجان يمكن للمرء التوجه إىل آخر قرية هندية يف األرايض 
الهندية، وهي قرية النغوا، التي تقع عىل الحدود مع ميانمار، 

لرؤية آخر جامع لرؤوس الحيوانات ال يزال عىل قيد الحياة.
املهرجان الهندي الدويل للجاز: يمكن التوجه إىل والية غوا يف األول 

والثاني من ديسمرب )كانون األول( لسبب وجيه للغاية هو وجود 
الرباعي املوسيقي »هايتوس كيوتي«، املرشح لجائزة الـ»غرامي«، 

يف الهند للمرة األوىل للمشاركة يف مهرجان »غوا« الهندي للجاز. 
سوف يشارك أيضاً يف املهرجان موسيقيون يقدمون موسيقى 

الجاز املعارصة من الهند وغريها من البالد. وتجدر اإلشارة إىل أن 
موسيقى الجاز قطعت شوطاً طويال يف عالم املوسيقى بداية من 

لويس أرمسرتونغ، ونات كينغ كول، وصوال إىل فنانني معارصين 
يحاولون باستمرار اإلسهام فيها من خالل إضافة طبقات وأبعاد 

جديدة. يعد هذا املهرجان بمثابة احتفاء بموسيقى الجاز إىل 
جانب أنواع أخرى من املوسيقى مثل ألبانك والهيب هوب والبلوز. 

عندما تكون يف غوا ال ينبغي أن يفوتك الذهاب إىل الشاطئ، 
واحرص عىل ارتداء نعل مريح ومالبس مناسبة للبحر.

سياحة المهرجانات الموسيقية في الهند... 

وسيلة جذب جديدة
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TRAVEL & TOURISM
سياحة و سفر

Melinda Healy

Going with the flow takes on new meaning when 
your mode of transport for a trip along South East 
Asia’s mighty Mekong River is a private, 41-metre, 
two-cabin cruiser – and it’s monsoon season.
I’m about to embark on a three-night, four-day cruise 
on a 400-kilometre section of the 4,350km-long wa-
terway – the seventh-longest river in Asia – and one 
that has for thousands of years connected the six 
countries it flows through, from China in the north, 
through Myanmar, Thailand, Laos and Cambodia, to 
Vietnam in the south.
I’m boarding Mekong Kingdoms’ new Gypsy luxury 
cruiser in Luang Prabang, the former royal capital 
of Laos. Designated a Unesco World Heritage site in 
1995, the sleepy river town of about 55,000 people 
is surrounded by mountains and sits 700 metres 
above sea level, at the point where the Nam Khan 
and Mekong rivers meet.
Given that slow travel in an increasingly fast-paced 
world has become more appealing to global trav-
ellers in recent years, with some travel companies 
claiming that interest in boating and walking holidays 
has risen as much as 40 per cent in the past 12 
months, as I make my way to the banks of the Nam 
Khan to board the luxury four-person cruiser, I’m 
looking forward to slowing things down, going off 
the grid when it’s not possible to get Wi-Fi – it’s in-
termittent depending on where you are on the route 
– and taking in the mountainous jungle landscape 
the area is known for, with enough time to 
appreciate it. I’m also hoping it will 
allow me some time for reflective 
solitude.
The itinerary includes onshore 
stops at villages and other 
regional attractions, but I have 
been told it’s entirely up to 
me how much or little I do – 
the beauty of the programme 
is that it’s tailored to the pas-
senger’s wants and needs.
There are two cruising options – 
Laos to the Golden Triangle, the trip I’m 
doing upstream, or the two-night, three-day 
journey in the opposite direction.
As I approach the jetty, which is a few minutes’ walk 
from the centre of Luang Prabang, Gypsy’s thatched 
roof comes into view. Having only seen photos of the 
craft up to this point, which haven’t really given me 
any concept of scale, actually seeing it has me more 
than ready to set sail.
The Gypsy’s master bedroom. Courtesy Mekong 
Kingdoms
There’s quite a crowd looking on as the busied crew 
of seven accompanying me to Chiang Saen ready the 
cruiser for our imminent departure.
As I familiarise myself with my private floating 
confines, it becomes obvious that Bangkok-based 
interior-design consultant Jiraparnn Tokeeree has 
worked hard to combine the modern and traditional 
here. She has used polished timber flooring, carved 
wooden furniture, bamboo day beds, Thai silks and 
deep-hued leathers for a South East Asian feel, while 
the use of teak is a nod to the region. The plush, 
contemporary furnishings in burnt oranges and lime 
greens, along with the rich yet dimmed lighting 
choices, elevate the boat’s status from the everyday 
to high-end luxe appeal.
There’s plenty of room to move around and various 
places to while away the five or six hours we will be 
waterborne each day. The sleeping cabins, which are 

bigger than I expected, are offered in king or twin-
bed configuration, and each is air-conditioned, has 
its own en suite, plenty of cupboard space and, just 
as you would find in any quality hotel, there’s also 
robes and slippers.
The mid-cabin sitting area boasts a huge comfy 
daybed, two-seater lounge, and sizeable 
coffee table, and I’m pleased that, 
given it’s the rainy season, I’ll be 
sheltered from the elements by 
the wind-down shutters and 
canvas roof.
Having done the rounds of the 
cruiser, I have earmarked the 
panoramic al fresco lounge at 
the bow as the ideal spot for 
taking in the Mekong’s legend-
ary sunsets, and I decide to sit in 
the private dining area-cum-forward 
lounge to take my meals.
As we cruise to the mouth of the river, with the 
captain guiding us from his elevated post, we pootle 
along at a leisurely speed. As I settle in to the pace 
of it, I ponder what it may have been like to cruise 
these waters hundreds of years ago when river 
trading was at its peak.
I spy the supplies that are delivered to us by boat 
from nearby riverside properties and the fresh 
papaya plucked from trees by the resourceful crew 
at a couple of our stops, noting the self-sufficient 
existence we’re managing during the journey.

The interior of Gypsy Kingdom is kitted out with 
teak wood. Melinda Healy

Gypsy has welcomed only about 20 
guests since the Minor Hotel Group 

launched the bespoke service in 
March, so this season (Novem-
ber to March) will be the litmus 
test for the attractiveness of 
such a tailor-made cruise ex-
perience. I find the service not 

as on point as it should be for 
the price – for instance, tea and 

coffee are not offered to me until 
I ask, while the yoga on the deck and 

afternoon teas mentioned on the press pack 
do not materialise. Communication could also do 
with some attention, given there are times that I ex-
pect to be making a stop, only to be left without an 
update that it’s not possible because of conditions or 
changes to the schedule.
As we make our way through a landscape framed by 
steep jungle inclines, hilly banana plantations and 
rice paddies, and cloud-covered peaks, boats long 
and short cruise past us at speed. It’s an otherwise 
smooth journey to our first stop, about two hours 
upstream. But it is monsoon season, so not really the 
ideal time to be on the river – the Mekong is high 
and there’s a chance we may have to alter navigation 
if the waters get too wild. They are already swirling, 
even though it’s not too obvious at this point. The 
best time to take a trip down the Mekong is between 
now and March.
Pak Ou Caves, one of the most respected holy 
sites in Laos, are thousands of years old 
and set in a dramatic cliff where the 
Mekong joins the Nam Ou River. 
It’s a shrine to the river spirit 
and Buddha, and so it follows 
that it’s a popular site for local 
Buddhist pilgrims.
Entrance is a five-minute boat 
ride from where we dock and 

requires a donation. Once inside, it’s a treasure trove 
filled with limestone and thousands of small Buddha 
statues. There are two spaces to peruse – the lower 
cave (Tham Ting) and upper cave (Tham Theung).
I wander around with other tourists for a few min-
utes before being guided back to the boat, where I 
am presented with a delicious three-course lunch 

and an afternoon of nothing but leisurely 
cruising before we dock for the evening 

in a spot that has us surrounded by 
burnt-orange skies followed by a 

smattering of stars as day turns 
to night.
The river is high during 
monsoon season and the 
landscape lush and green. 

Melinda Healy
On-board life begins about 6am 

each day with the rumbling alarm 
clock that is the boat’s engine kicking 

into gear and readying for another day 
of cruising at 20kph. Shore excursions act as the 
cultural stimulants in what is otherwise a sedate 
river experience.
Two of the stops are Ban Baw village, a traditional 
weaving community where about 45 families live – 
the men working mostly in the rice fields, while the 
women spend their days on the looms – and Ban Pak 
Beng, a Hmong village that’s a training ground for 
novice monks and has a market where you can buy 
everything from live toads and lizards to fruit and 
vegetables.
It’s a delight to have children run to the shores to 
wave to us we cruise past, as others somersault 
into the river to cool off, and their parents, many of 
them in motorised vessels, make their way through 
the choppy waters with fish traps in tow and guns 
in hand, the birds overhead destined for the dinner 
table.
Perhaps the most enlightening part of this trip, 
apart from the evergreen landscape and Lao-French 
fusion food I’m served, is the experience I have on 
my final day when I join some of the crew on a short 
pre-dawn tuk-tuk ride to Port Phon Sabang village, 
where the local Thai Buddhist community is celebrat-
ing the new moon.
I’m invited to pull up a seat on a mat offered by 
some local women alongside the many people 
who have gathered in the grounds of the Wat Phon 
Savang temple. I have a small pot of sticky rice in 
front of me, and like everyone else here, will give an 
offering to the resident monks as they make their 
way past us following the morning prayers. It’s an 
intriguing morning, and I’m grateful for the front-row 
seat I have been given to what is perhaps the most 
important aspect of the culture in this part of the 
world.
Pak Ou Caves is a popular boat stop within the 
Golden Triangle. Melinda Healy
Beyond that, after four days getting to know the 
members of the Gypsy’s almost entirely Laotian 
crew, being welcomed into the riverside communi-
ties I have been lucky enough to visit and discovering 
a people and a country that is perhaps not as well 

known as its neighbours, I’m humbled by my 
guide’s want to share his beloved Laos 

with others.
“Not many people know about 

our country, so I am happy to 
share with them,” he says as 
we part ways at the dock at 
Chiang Saen.

نوميا – تعد كاليدونيا الجديدة بمثابة 
جنة سياحية طبيعية، حيث تمتاز 

بشواطئ خالبة ومياه صافية ورقراقة 
ومناظر طبيعية ساحرة تأرس األلباب.

وتعترب كاليدونيا الجديدة بمثابة 
أرخبيل تابع لفرنسا يف أوقيانوسيا 

يف جنوب غرب املحيط الهادي 
عىل مسافة 1210 كم إىل الرشق من 

أسرتاليا، وتبلغ مساحة األرخبيل 
18 ألف كلم ويسكنه حوايل 280 ألف 

نسمة.
وتتبع كاليدونيا الجديدة السيادة 

الفرنسية منذ 165 عاما، ولم يتغري 
وضع الجزر يف يشء بعد االستفتاء 

الذي شهده األرخبيل يف بداية شهر 
نوفمرب الحايل، حيث صوت 57 باملئة 

من السكان ضد االستقالل عن فرنسا، 
وأصيب السكان األصليون، وخاصة 

من شعوب بولينيزية والكاناك 
بخيبة أمل كبرية بعدما تم 

اختيار اسم لبلدهم كاناكي، 
ولكن سيظل هذا الجزء 

محتفظا باسمه كاليدونيا 
الجديدة، وقد وصل إليها 

الربيطاني املستكشف 
جيمس كوك يف عام 1774 

واستوىل عليها نابليون 
الثالث يف عام 1853، 

وجعل منها جزيرة لنفي 
املحكوم عليهم إليها.

وتعترب كاليدونيا الجديدة 
واحدة من الوجهات املثالية 

النادرة التي ال تزال محتفظة 
بطبيعتها الخالبة؛ حيث شهد 

عام 2017 استقبال 100 ألف سائح، 
وال توجد فنادق كبرية خارج العاصمة 

نوميا، وقد يجد السائح نفسه يف بعض 
األحيان بمفرده عىل أحد الخلجان 

البديعة يف الصباح، باإلضافة إىل أن 
السائح قد يصبح وحيدا يف السافانا 

والغابات املطرية أو عىل الساحل 
الصخري أو عند زيارة الجزر األخرى 

ضمن األرخبيل.

التمتع بشواطئ أطول ومياه 
أكثر نقاء وزرقة

وهناك عدة أسباب لعدم انتشار 
السياحة الجماعية، ومنها أن هذه 

الجزر بالنسبة للفرنسيني واألوروبيني 
تعترب من الوجهات السياحية البعيدة 

جدا، كما أن الجريان املبارشين يف 
أسرتاليا ونيوزلندا يفصل بينهم وبني 
كاليدونيا الجديدة حوايل 2000 كلم، 
باإلضافة إىل عامل اللغة، كما لم تعد 

كاليدونيا من الوجهات السياحية 
الرخيصة.

ويشاهد السياح عىل تالل العاصمة 
نوميا التي تقع يف جزيرة غراند تري، 

قصور األغنياء والعديد من اليخوت 
السياحية الراسية يف امليناء، كما أقام 

سكان كاليدونيا الجديدة مركزهم 
الثقايف “مركز تجيبو” عىل أحد 

املنحدرات، وهو عبارة عن مبنى وسط 
املسطحات الخرضاء، ويعترب هذا 

املبنى من أجمل املباني يف البحار 
الجنوبية.

ويوجد مطار صغري بجانب هذا 
املبنى، تقلع منه الطائرات الصغرية 

إىل الجزر املجاورة، التي ال تزال 
محافظة عىل ثقافة الكاياك وتتمتع 

بشواطئ أطول ومياه أكرث نقاء وزرقة، 
بحر وقد تم إدراج 

الشعاب 
املرجانية ضمن قائمة الرتاث الطبيعي 
العاملي منذ 2008، وتمتد هذه املحمية 

الطبيعية عىل مساحة 3.1 مليون 
كيلومرت مربع، وبالتايل فإنها تعترب 

واحدة من أكرب املحميات البحرية يف 
العالم.

وتعترب جزيرة أوفيا أجمل جزر أرخبيل 
كاليدونيا الجديدة، وتمتد عىل طول 35 
كلم، ويصل عرضها يف بعض املواقع إىل 

40 مرتا، ويمكن للسياح يف هذه الجزيرة 
البديعة االستمتاع بالشاطئ الرميل 

الوحيد فيها.

ويضم املشهد البديع من فوق الجرس 
بعض السالحف وهي تطفو يف املاء، 
كما يشاهد السياح مالمح الشعاب 
املرجانية وأسماك القرش الصغرية، 
والتي لم تمنع األطفال من القفز يف 

املياه. وتشري اإلحصائيات إىل وجود 
48 نوعا من أسماك القرش، ولكنها ال 

تهاجم اإلنسان بحسب زعمهم.

كاليدونيا الجديدة
وجهة سياحية مثالية لمحبي الطبيعة

Going with the flow on a private cruise 
down the mighty Mekong River

The luxury bespoke voyage through the Golden Triangle  
from Luang Prabang in Laos is as high-end as they come
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Education تعليم

كتابة وتحرير :هدى قضاض
التعلم هو عملية تتطلُب جهًذا بدنيًّا وذهنيًّا فائقًا من املتعلم 

أي الطالب يف حالة الدراسة الجامعية، وإن هذا األخري البد 
له يف كثري من األحيان أن يتحىل بمجموعة من الصفات التي 

تضمن له إدارة جدية لتعمله تحقيقًا ألفضل فعالية ونتائج 
من خالله.

من خالل هذا املوضوع سنحاول أن نقدم أهم الصفات التي 
البد لك كطالب أن تراجع تواجدها يف شخصك وتعلم عىل 

تطويرها أو خلقها حتى تساعدك بصفة أساسية فيما أنت 
مقبٌل عليه.
1 - ناضج

إن النضج التعليمي من أهم النقاط التي تُميز املتعلم، 
ويقصد بها الوعي التام بالهدف من التعلم ككل، والذي 

الُبد أن يحمل أهدافًا فرعية شخصية )كالصورة التي تود 
الحصول إليه، العلوم التي تود التعرف عليها…( وعمليًة 
)الحصول عىل وظيفة ما، منصب معني…(. بحيث يصبح 

املتعلم يف هذه الحالة مقباًل عىل ما هو بصدد تعلمه بوعي 
تام بأهميته وما يريد أن يخرج منه من معارف 

ومعلومات. وبالتايل، سيتمكن من إيجاد املتعة 
الخاصة وعدم الضجر من األمر.

2 - ذو نظرة
عىل املتعلم 

أن يكون 

ذو نظرة مستقبلية، تمكنه من معرفة أين هو اآلن وما الذي 
يطمح إليه، سواء املنصب الذي يصبو إليه أو الثقافة 

والعلم التي يريد الحصول عليها وتجميعها. هذه النظرة 
املستقبلة كفيلة بأن تسطر مسار حياتك بشكٍل أنت املتحكم 
األسايس فيه، دون أي تدخل من اآلخر أو عشوائية يف اتخاذ 

القرارات، وبالتايل ستضمن لك بطريقة غري مبارشة الحصول 
عىل صفة أخرى هي “االستقاللية” والتي إن هي ارتبطت 

بالنقطة السابقة – أي النضج – فستؤهلك إىل سوق العملة 
بطريقة سلسة ومميزة.

3 - صبور
إن التعلم اليتم بني ليلة وضحاها، فبعد التعليم االبتدائي 

ثم اإلعدادي والثانوي فالجامعي، هي مراحل طويلة وعمٌر 
ينقيض. لهذا، البد لك أن تصرب عىل األمر والترى فيه اليشء 

صعب املنال أو طويل األمد. فالجميع مّر بهذه املرحلة، وعىل 
املُتعلم أن يصرب ويجد لنفسه مكانًا يف العملية التعلمية حتى 

يستثمر وقته وعمره بشكٍل جيد يخدمه مستقباًل.
4 - شجاع

يقول بيرت دراكر : “أينما وجدت تجارة ناجحة، فهناك حتًما 
من اتخذ يوًما قرارًا شجاًعا”.

الشجاعة هنا أساسية من أجل تحويل كل ما تم تعلمه إىل 
حقيقة وواقع يعيشه املتعلم. إن عدم الخوف من الفشل 

وامليض قدم لتحقيق كل ما تريده هو الفارق بينك وبني 
زمالئك يف الجامعة، فجميعكم تلقى نفس التعلم من نفس 

األستاذ وداخل نفس القاعة، لكن، لكل منكم نتيجة خاصة 
ومستقبل هو من يحدده حسب ما يريد أو ما يجرأ عىل 

فعله.
لهذا، كن شجاًعا وانتقل من النظري إىل التطبيقي وانزل 

بعلمك للواقع واعتمده يف كل مناحي 
حياتك، أو اجعل منه جزًء من 

أحالمك نسعى لتحقيقها 
مستقباًل.

5 - ُمتحمس
إن الحماس يزيد من شعلة 

العلم، ويحافظ عليها مشتعلة 
ملدة طويلة. لهذا، البد أن تخلق 

حماسك بنفسك، وتحول املادة 
التي أنت بصدد تعلمها من جزء خاٍم إىل 
شكٍل حيوي تستطيع مالمسته واستشعار 

أهميته. بهذه الطريقة ستتمكن من 

املحافظة عىل حماسك واهتمامك بما تتعلمه، والتايل لن تمل 
أو تفقد حبل الوصل بينك وبني املنظومة التعليمية بمختلف 

محاورها وستولد داخلك صفة جديدة هي “الفضول 
التعلمي“.

6 - قادر ىلع التأقلم
يجب عىل الطالب أن يملك القدرة عىل التأقلم مع الظروف 

بحيث يستطيع أن يجد لنفسه دائًما الحل البديل يف 
مختلف املواقف التي قد تواجهه، كأن ينقطع التيار 

الكهربائي وهو يذاكر ليلة االمتحان، أو السيطرة عىل قلق 
االختبارات… وغريها من األمور التي قد تحصل والتي البد 

أن يكون عىل استعداد تام لها ويحسن الترصف فيها.
أيًضا، يقصد بالتأقلم هنا، من ناحية أخرى، التأقلم مع 

املستقبل وما قد يخفيه، حيث أن كون هذا األخري مجهواًل 
فالبد أن يتوقع الطالب جميع السينوريوهات املحتملة كعدم 

إيجاد وظيفة بعد التخرج أو أن يحصل عىل نقطة ضعيفة 
يف امتحان كان يعتقد أن درجته كاملة فيه… وبالتايل، البد أن 

تكون جاهزًا لكل يشء وأي يشء.
7 - ُمنظم

إن تنظيم الوقت والعمل من بني أهم الصفات التي يظفر بها 
املُتعلم املميز، حيث أنها تساعده عىل الرفع من إنتاجيته مع 

بذل أقل جهد.
هناك الكثري من التقنيات التي تستخدم لتنظيم الوقت 

)طريقة 100 قطعة يف اليوم، طريقة ABCDE…( وأخرى 
تستخدم من أجل تنظيم املذاكرة )To do list وغريها…( 

والتي يحسن املتعلم هنا اختيار األنسب له منها 
واستخدامها بكيفية جيدة لخدمة عمليته التعلمية.

هذه الصفات السبع هي أبرز ما يجب عىل املتعلم أن يطور يف 
شخصيته من أجل أن يصبح مميزًا قادرًا عىل تحصيل الكثري 

بكيفية جيدة وطريقة ذات فاعلية أكرب.
8 - التوازن:

أنت تكون طالباً متميزاً ال يعني أنك دحيح تقيض ليلك 
ونهارك يف الدراسة ومتابعة املحارضات وال تفوت عىل نفسك 

كلمة أو جملة يقولها األستاذ، وبالتأكيد ال تكون مميزاً إذا 
كنت تقيض وقتك يف النوم والتسكع مع أصدقائك، وليست 

العبقرية والقدرة عىل الحفظ من النظرة األوىل تميزاً..
بل القدرة عىل خلق التوازن بني كل هذا وإعطاء كل وقت ما 

يناسبه وال يكون هذا إال من خالل مراعاة كل ما سبق من 
الجدية والنضج والوعي الكايف لتنظيم الوقت والجهد الالزم 

لكل عمل.

كتابة وتحرير : وائل سليمان
هل تشعر أن دراستك ليست عىل ما يرام؟ هل 

يعود ذلك لنتائجك املخيبة لآلمال؟ أم ألنك تقف 
عاجزًا عن اإلجابة عندما ُيطرح عليك سؤال ما؟ 
أم ألنك تجد صعوبًة يف فهم األفكار واستيعابها؟..

إذا كان جوابك عىل تلك األسئلة بنعم، فال تقلق 
هذا أمٌر طبيعي يعاني منه أغلب طالب الجامعة 

يف وقت ما من مسريتهم الدراسية، لكن الناجح 
فقط من يسعى للتغلب عىل هذا الشعور ويتابع 

دراسته ليحقق النجاح، ولتجاوز ذلك إليك بعض 
النصائح:

1 - االعتناء بالحالة النفسية واملزاج العام:
يعلم الجميع أن الحالة النفسية للشخص لها 

الدور األكرب يف حياته بشكل عام سواء أراد إنجاز 
عمٍل معني أو تعرض ألي أمر، لذلك أنصحك 

باالهتمام بحالتك النفسية والعمل عىل تحسني 
مزاجك العام الذي والبد أنه ليس عىل ما يرام، من 

خالل القيام بكل ما يجعلك بعيًدا عن املشاعر 
السلبية، طبًعا هنا أنت األعرف بها ومع ذلك 

سأقرتح أفكارًا أنا شخصًيا أجدها مفيدة يف 
تحسني املزاج :

1 - املشاركة برحالت ترفيهية، وما أكرثها.
2 - ارتياد األماكن العامة كاملسارح والسينما 

والنوادي.
3 - قضاء فرتة من الوقت بأحضان الطبيعة.

وحتى إن عاكستك الظروف وأُجربت عىل البقاء 
يف املنزل لسبٍب ما، يمكنك القيام بالكثري من 

األشياء املمتعة كسماع املوسيقا واللعب بألعاب 

الفيديو التي أجد فيها متعًة ال توصف، لكن 
إحرص أن ال يتحول األمر لإلدمان فتحصل عىل 

نتيجة عكس ما تريد.
2 - تحديد سبب املشكلة أوىل خطوات 

الحل:
ابحث عن األسباب التي قادتك إىل الشعور بامللل 

والضجر يف الدراسة واعمل عىل تجاوزها، فإذا 
كنت تعاني من مشكلٍة يف الرتكيز فالحلُّ جدُّ 

بسيط، عليك أن تجعل وقت الدراسة منظماً 
بشكل أفضل بحيث تكون فرتة الدراسة أقل وعدد 

االسرتاحات خاللها أكرث، ليساعدك ذلك عىل 
استعادة نشاطك واكمال الدراسة دونما ملل.

وأما إذا كان السبب هو االنشغال بأموٍر أخرى 
تلهيك عن الدراسة وخاصًة أن حياتنا اليوم 

مليئة بتلك األمور التي تشغلنا دائًما كاإلنرتنت 
مثاًل، فاحرص أن تُبقي نفسك بعيًدا عنها ولو 

احتجت مساعدة اآلخرين من حولك.
3 - التواصل مع من يمكنهم مساعدتك:

ربما من املفيد لك أن تتواصل مع من هم محل 
ثقتك وتتناقش معهم حول حياتك الدراسية وما 

تعانيه من هواجس وأفكار سلبية، فقد يقدمون 
لك النصيحة أو قد يتمكنون من تغيري بعض 

األمور لتساعدك يف تجاوز هذه املرحلة.
فمدرّسك مثاًل – برأيي الشخيص – هو أفضل 
األشخاص وأعرفهم والقادر عىل فهم ما يدور 
بذهنك وتقديم النصح لتطبيق أفضل الطرق 

لدراسة التخصص من حيث أوقات الراحة 
والدراسة بشكٍل أكرث مرونة، كما يمكنه مثاًل أن 

يحدد دوامك يف األوقات التي تكون فيها طاقتك 
بأعىل مستوياتها وهذا ما سيساعدك عىل 

االستيعاب بشكٍل أفضل، أو قد يسمح لك بالدوام 
بشكٍل جزئي أو يمنحك وقتًا أطول إلنجاز 

واجباتك.
4 - اقِض وقتًا أطول بعيًدا عن أجواء 

الجامعة:
إذا وجدت نفسك التزال تشعر أنك لست بأفضل 

حاٍل دراسًيا، من املستحسن أن تغادر جّو 
الجامعة والدراسة وتقيض فرتًة أطول بعيًدا عنها 
وتعيش حياًة ملؤها النشاط، فقد يكون سبًبا يف 

شحذ همتك ورفع مستوى طاقتك لتقبل عىل 
الدراسة من جديد.

5 - أعد خياراتك وادرس البدائل:
يف حال باءت كل تلك املحاوالت بالفشل ولم 

تنفع بيشء، وبدأَت تقتنع أنك اخرتت التخصص 
الخاطئ وأنك وقفت عاجزًا عند هذه املرحلة 

عن التقدم بل ولم تعد راغًبا باملتابعة، فاعلم أنَّه 
الوقت األفضل للتغيري والتفكري ملًيا بالبدائل 

املتاحة ثم القيام بخطوٍة جريئة من شأنها أن 

تحدد مستقبلك وحياتك كلها وسأعرض عليك 
منها:

1 -االبتعاد عن االختصاص الذي تدرسه والبحث 
عن التخصص الذي يلبي مواهبك وطموحاتك 

بحيث تشعر أنك ستحقق فيه نجاًحا باهرًا.
2 - إن لم تكن ترغب بالدراسة النظرية، هناك 

فرصة الختيار بعض االختصاصات املهنية التي 
تعتمد عىل الناحية العملية أكرث من النظرية.

3 - يمكنك أن تبدأ عماًل يف مجاٍل ما ال يحتاج 
للدراسة أو أن تعود لعمٍل سابق كنت قد خربته 

لفرتٍة وجيزٍة.
يف النهاية، يقودني هذا املقال إىل التذكري بأهمية 

اختيار التخصص الذي ترغب بدراسته 
بعناية وتأني، بحيث تشعر أنك 

ستبدع فيه وتحقق النجاح الذي 
ترغب. فحتى لو أنهيت دراسته 

دونما منغصات ال أعتقد 
أنك ستجد نفس السالسة 
عندما تدخل مجال العمل.

 الطالب المميز ليس خارقًا..
ثماني صفات ستخبرك كيف تكون مميزًا

There’s no one secret strategy for becoming a successful student. 
In fact, the most successful students have had plenty of practice 
with study strategies, managing deadlines, and note taking, so 
they have fine-tuned the study habits and practices that work 
best for them. While every student has a different study style, 
there are a few basics strategies that can help you become a 
more successful student.
Every successful student has his or her fair share of stumbling 
blocks. Don’t get frustrated when things don’t go according to 
plan every time. Find a system that works for you and make 
adjustments as you go along. As long as you’re committed to your 
academic success, you’ll succeeded.
Get Organized...
Whether you use an “old school” paper planner or a leverage the 
power of the Cloud, set up and maintain a single calendar. Make 
sure you include all class information, including when reading 
assignments are due, exams, and projects, as well as any personal 
or work-related events and deadlines. By streamlining your life 
on one calendar, you’ll be able to see everything in one place and 
adjust accordingly.
Attend Class...
Sounds like a no brainer, but it can be easy to skip a class now 
and again, especially when life starts to get busy. Whether you 
are learning in a classroom or online, make an effort to attend 
any lectures when they are live, watch all videos, and participate 
in any calls, forums, and discussions. Skipping classes and 
events will put you further behind in the long run, 
and you may miss the valuable information 
that comes from a lively discussion.
Make Time To Study...
When managing your class schedule, 
be sure to budget enough time to 
study. Schedule specific and dedicat-
ed study times in your planner and 
make sure to honor those commit-
ments. Don’t just caffeinated to stay 
awake and study, it’s important to 
get your sleep even when you’re in a 
time crunch!
Set Goals...
Whether your goals are to read 90 minutes 
of assigned reading every day, or score a 
perfect 4.0 for the semester, set and record your 
goal, This will hold you accountable to yourself and help you 
benchmark your progress and work.
Prioritize Taking Care of Yourself...
Make sure you’re eating and getting enough sleep. Burning the 
candle at both ends can leave you short towards the end of the 
semester, so organize your time so you have a little room to eat, 
sleep, exercise, and have some fun.
Reduce Distractions...
Successful students know what kind of study environment works 
best for them, whether they need complete silence, or a little 
background noise. Figure out where and when you study best and 
make a commitment to that study style. If you have children and 
a family, you may need to find a space away from home to study, 
so make that a priority.
Don’t Wait to Learn More About ECPI University’s Degree 
Programs!
Review, Review, Review...
Start each study session with a brief review of the material, in-
cluding class notes, discussion questions, and any points you may 
have thought of since the last time you cracked the books. This 
keeps information fresh, builds a solid foundation, and helps you 
decide where you need to spend most of your time.
Utilize Your School’s Resources, ALL of them...
Office hours, language labs, tutoring, all these services are 
available for you if and when you need them. Take a little extra 
help when you need it, before the issue becomes complicated 
and convoluted. Successful student know when to reach out for 
a little extra help.
Do Your Toughest Assignments First...
You’ll feel better if you finish your hardest, longest, or most chal-
lenging projects and assignments at the beginning of the week. 
Think how accomplished you’ll feel when you get to cross that 
big project off your to do list. In addition to that sense of accom-
plishment, you will also ensure that nothing – work deadlines, 
sick kids, soccer practice, gets in the way of meeting your school 
commitments.
Leverage Your Experience And Experiences...
You may not have graduated from the school of hard knocks, but 
successful students know how to translate their life experiences 
and lessons learned into academic success. Be sure to reference 
any work experiences, life lessons, and overall perspective in your 
assignments. Your professors will get a chance to see you beyond 
the page, and your work will be more authentic and effective.
It takes time to get adjusted to your schedule and a new routine 
down. It’s normal to struggle, but don’t forget to ask for help!

هل تشعر بالملل من الدراسة والجامعة؟ 

ال تقلق إليك الحل...

10 Best Study Habits 
Of Successful Students
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Fitness لياقة

طوكيو – تنصح دراسة أجريت يف اليابان بأن أفضل طريقة إلعادة شحذ العقل خالل ساعات العمل هي 
التمرين ملدة قصرية دون أن يتطلب ذلك الكثري من الرتكيز.

وقال كيتا كاميجو كبري باحثي الدراسة وهو أستاذ مساعد يف كلية علوم الرياضة يف جامعة واسيدا يف 
طوكيو عرب الربيد اإللكرتوني لرويرتز هيلث، إن “الدراسة الحالية تشري إىل أن التمرين البسيط أفضل من 

ذلك الذي يتطلب جهدا إدراكيا متعمقا خالل ساعات العمل”.
واستعان كاميجو ورشيكه يف البحث ريوجي آبي بثمانية وعرشين رجال وطلبوا منهم أداء مهام تخترب ما 

يعرف بالذاكرة العاملة التي تسمح للناس بالحفاظ عىل املعلومات وتطويرها يف عقولهم بشأن ما يعملون 
عليه من أهداف ومهام.

وأدى املشاركون اختبارات للذاكرة العاملة قبل ثالث فرتات اختبار مختلفة يف ثالثة أيام متفرقة وبعدها 
مبارشة وبعدها بثالثني دقيقة. وتم اختيار فرتات االختبار عشوائيا واستغرقت 25 دقيقة.

ويف أحد االختبارات تمرن املشاركون عىل دراجة ثابتة ويف تمرين آخر أدوا مهمة إدراكية خالل جلوسهم 
عىل تلك الدراجة دون التمرن عليها أما االختبار الثالث فقد مزج بني التمرين الريايض واملهمة

العقلية.
وكانت دراسات قد أظهرت من قبل أن التمرين الريايض له أثر إيجابي عىل قدرة الناس عىل التخطيط 
واالنتباه والتذكر والتعامل مع عدة مهام يف وقت واحد. وبالتايل توقع الباحثون وجود تحسن يف الدقة 

وفرتات االستجابة يف اختبار الذاكرة العاملة بعد االختبارين اللذين تضمنا التدريب البدني.
وظهرت اآلثار اإليجابية للتمرين فقط بعد 30 دقيقة من استخدام الدراجة الثابتة. لكن االختبار الذي 

مزج بني التمرين الريايض واملهمة العقلية تسبب يف “إرهاق ذهني” وفقا ملا خلص له الباحثون يف الدراسة 
التي نرشت يف دورية الطب والعلوم الرياضية والتمرينات.

وقال كاميجو إنه ال توجد فروق كبرية بني الجنسني يف ما يتعلق بتلك التأثريات.
وقال الدكتور جون راتي أستاذ الطب النفيس بكلية هارفارد للطب يف بوسطن لرويرتز هيلث عرب الهاتف 
“نعلم منذ فرتة أن التمرينات تحسن من الذاكرة العاملة.. النتيجة املختلفة هنا هي أن التمرين أكرث من 

الالزم قد يجهد عقلك لفرتة قصرية تالية”.
وأضاف راتي الذي لم يكن مشاركا يف الدراسة أن أفضل طريقة لتحسني الذاكرة واالنتباه يف األجل القصري 

يف العمل أو خالل الدراسة هي التمرن دون أن يقرتن ذلك بمهام معقدة أخرى. وقال إن التمرينات التي 
تحتاج إىل تركيز كبري مثل اليوغا قد تجهد عقلك يف األمد القصري لكنها مفيدة للرتكيز يف األمد الطويل.

تقول بريندا لوب وهي رئيسة رشكة لياقة يف مرييالند األمريكية ومستشارة لألندية الرياضية إن ممارسة 
بعض التمارين البسيطة أثناء العمل من شأنها تجنيب املوظفني الضغط والقلق وكذلك تخفيف نسبة 

إصابات العمل.
وتقرتح أن يتم أخذ اسرتاحة من وقت آلخر خالل النهار حيث إن امليش 

يمدد عضالت الجسم حتى لألشخاص ذوي اللياقة الصحية العالية 
أيضا. كما يقول ستيفن هوروتيز، أخصائي أمريكي يف تقويم العمود 

الفقري، إن تمارين املكتب مفيدة جدا ولكنها لن تغني عن
التمارين  الرياضية اليومية. لكن إذا تمت ممارسة هذه التمارين بشكل 

متواصل فإنها تعترب نوعا من أنواع تدريبات 
اللياقة البدنية عىل املدى الطويل.

ويضيف هوروتيز أنه يجب إجراء تمارين 
مكتبية طوال النهار، مثل التوقف ملدة خمس 

دقائق كل ساعة وإجراء بعض الحركات 
والتمارين الرياضية املعتدلة والتي ال تتطلب 

جهدا أو طاقة كبريين. فقد أثبتت معظم 
الدراسات الحديثة أن الرياضة الخفيفة تبعد 

الشعور باإلرهاق وتحسن املزاج واللياقة البدنية. 
ويؤكد باحثون أن القيام بحركات رياضية 

مختلفة ومتقطعة تحسن عمل الدماغ وتنمي 
قدراته.

ويمكن استغالل فرتات االسرتاحة أثناء العمل يف 
ممارسة تمارين بسيطة يف وضعية الوقوف، كالوقوف 

عىل قدم واحدة ثم تحريك القدم والساق األخرى 
عىل شكل رقم 8 والقيام بنفس التمرين مع القدم 

األخرى. ولتدريب الذراعني يمكن اإلمساك بكتابني ثم 
فرد الذراعني وتحريكهما يف حركات دائرية يف اتجاه األمام 

ثم الخلف.
يذكر أن دراسات سابقة أثبتت أن نحو 75 باملئة من األمريكيني يذهبون إىل الطبيب يف 

وقت ما من حياتهم إلصابتهم باأللم يف أسفل الظهر، وأن أكرث هؤالء كانوا ممن يعملون يف املكاتب والذين 
يضطرون أثناء عملهم لالنحناء والثبات لفرتات طويلة.

التمارين الخفيفة خالل ساعات العمل 
تنشط العضالت والعقل

واشنطن – توصل باحثون أمريكيون إىل أن ممارسة الرياضة تحد 
من ظهور أعراض األمراض النفسية وتحسن الحالة املزاجية. 
وقال الباحثون إن هذه النتيجة ربما تنطبق حتى عىل القيام 

باألعباء املنزلية.
وبحث فريق الدراسة بيانات أكرث من 1.2 مليون بالغ يف الواليات 

املتحدة. وأجاب املشاركون عىل سؤال حول وترية ممارستهم 
للرياضة خالل الشهر املايض بعيدا عن أي نشاط جسدي يف 

نطاق العمل. كما أجابوا عىل سؤال يتعلق بكم مرة شعروا فيها 
أن صحتهم النفسية “ليست عىل ما يرام” بسبب التوتر 

واالكتئاب واملشاكل العاطفية.
وأشارت نتائج الدراسة املنشورة يف دورية “النسيت 

سايكيارتي” إىل أن أيام الشعور بالحالة املزاجية 
السيئة شهريا بلغت 3.4 يوم يف املتوسط 

وكانت أقل لدى من يمارسون 
بعض النشاط الجسدي خارج 

نطاق العمل بمقدار 
1.5 يوم.

وبدا أن للرياضة 
تأثريا أكرب عىل 

من لديهم تاريخ مع 
مرض االكتئاب. فضمن 
هذه الفئة تراجع شعور 

من يمارسون الرياضة بحالة 
نفسية سيئة بمقدار 3.8 يوم 

شهريا يف املتوسط مقارنة بمن لم 
يفعلوا قط. وقال آدم تشيكرود، وهو 

باحث يف الطب النفيس بجامعة 
ييل بوالية كونيتيكت األمريكية، 

“من يمارسون الرياضة يتحلون 
بصحة نفسية أفضل ممن ال 

يفعلون، خاصة من يتمرنون بني 
ثالث وخمس مرات أسبوعيا ملدة 45 

دقيقة”.
من يمارسون الرياضة يتحلون بصحة نفسية أفضل 

ممن ال يفعلون خاصة من يتمرنون بني ثالث وخمس مرات 
أسبوعيا

وأضاف يف رسالة بالربيد اإللكرتوني “تؤكد هذه الدراسة 
املنافع الصحية املتعددة ملمارسة الرياضة بغض النظر عن 

السن أو العرق أو النوع أو الدخل أو الحالة الجسمانية. أي 

قدر بسيط يفيد بمعدل 30 دقيقة كحد أدنى، وكل تمرين بما يف 
ذلك امليش يرتبط بتخفيف مشكالت الصحة النفسية”. وأثبتت 

الدراسة أن كل أشكال الرياضة تؤثر عىل حديث املرء عن شعوره 
بحالة نفسية سيئة.

وكانت الصلة أقوى يف حاالت من بينها الرياضات الجماعية 
وركوب الدراجات، إذ ارتبطت بتقليل أيام الشعور بحالة نفسية 

سيئة بنسبة 22 باملئة مقارنة بعدم ممارسة الرياضة، لتليها 
تمرينات اللياقة البدنية التي ارتبطت برتاجع الحالة 

املزاجية السيئة بنسبة 21 باملئة. وتوصلت الدراسة 
إىل أن التمرينات الذهنية كاليوغا والتاي تيش 

تؤدي إىل الحد من أيام الشعور باملزاج اليسء 
بنسبة 23 باملئة مقارنة بعدم ممارسة 

الرياضة.
وحتى األعباء املنزلية، أثبتت النتائج 

أنها تؤدي إىل تقليص أيام الشعور بحالة 
نفسية سيئة بنسبة 9.7 باملئة عىل األقل 

مقارنة بمن ال يمارسون الرياضة عىل 
اإلطالق.

وأوضحت دراسة حديثة لباحثني 
يف جامعة ميشيغان 

بالواليات املتحدة أن 
األشخاص الذين 
يمارسون نشاطًا 

بدنيا مرة واحدة يف 
األسبوع، أكرث سعادة من أولئك الذين لم يمارسوا أي 

نشاط بدني. كما وجد الباحثون أن النشاط البدني 
يزيد من الصحة النفسية اإليجابية للناس، ويقلل 
يف الوقت نفسه من املشاعر السلبية مثل االكتئاب 

والقلق.
وكشف التحليل اإلحصائي لـ15 دراسة قائمة عىل 

املالحظة، أنه مقارنة باألشخاص غري النشطني، 
كانت نسبة زيادة السعادة تتناسب مع نسبة 
النشاط الريايض حيث تراوحت بني 20 و52 

باملئة. فكلما ازداد النشاط البدني ازدادت 
باملقابل نسبة السعادة، وذلك بسبب 

إطالق الجسم لهرمون األندروفني، الذي 
يطلق عليه األطباء اسم “هرمون 
السعادة”، والذي يفرزه الجسم 

أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

أدلة جديدة على أهمية الرياضة في تحسين المزاج

باحثون 
يشيرون إلى 

أن ممارسة الرياضة 
تحد من ظهور أعراض 

األمراض النفسية وتحسن 
الحالة المزاجية.

BY JORDAN SMITH
Vitamin D is important for your 
health, especially as an endur-
ance athlete—it’s essential to 
keep your bones and muscles 
functioning as they should be. 
But now, there may be another 
reason to make sure your 
levels are optimal: Researchers 
from Virginia Commonwealth 
University have now found a 
link between vitamin D and 
cardiorespiratory fitness (CRF).
In the study, which was pub-
lished in the European Journal 
of Preventive Cardiology, 
researchers tested the blood 
of nearly 2,000 participants 
to determine their vitamin D 
levels, and compared those 
to their V02 max—a marker 
of cardiorespiratory fitness, 
since it shows how efficiently 
your body uses oxygen. Then, 
they split the participants into 
quartiles based on their levels 
of D. 
The researchers discovered 

that participants in the highest 
quartile of vitamin D levels had 
significantly higher VO2 max 
levels than those in the lowest 
quartile, suggesting that their 
cardiorespiratory fitness was 
higher, too.
Previous research suggests 
that vitamin D may increase 
the numbers of one type of 
fast-twitch muscle fibers and 
decrease another, leading to 
improved aerobic fitness.
Still, the researchers aren’t 
able to say whether higher 
levels of D actually caused 
an improvement in aerobic 
fitness.
“There is an association 
between vitamin D and CRF, 
but we don’t know if the CRF 
is better because of higher 
vitamin D levels, or if vitamin 
D levels are better because of 
higher CRF,” study author Amr 
Marawan, M.D., told Runner’s 
World.
Plus, it’s not exactly clear 

whether increasing or supple-
menting with D will help your 
aerobic fitness if your levels 
are already in the normal 
range and you aren’t deficient 
in it—there’s been conflicting 
data on that, Marawan said.
More research needs to be 
done before any recommenda-
tions about supplementing for 
improved cardio fitness can be 
made. In the meantime, you 
can look to natural sources of 
it—think egg yolks and fatty 
fish—to make sure you’re 
getting enough to maintain 
general wellness. You can 
also ask your doctor about 
taking the 25-hydroxy vitamin 
D blood test to check if your 
levels are normal.
www.runnersworld.com

Can Vitamin D Improve Your 
Aerobic Fitness?
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CARS سيارات

تورينو )إيطاليا(: عادل مراد
أتاحت مجموعة »فيات كرايسلر« فرصة حرصية لـ»الرشق األوسط« لتجربة أحدث 
أجيال سيارات جيب، وهي »رانغلر روبيكون« ذات البابني، التي تحتفظ بشكل جيب 

التقليدي، بما يف ذلك السقف القمايش واألبواب والنافذة األمامية التي يمكن تفكيكها. 
ويمكن اعتبار سيارات جيب من السيارات الرباعية األصلية منذ أيام خدمتها مع 

الجيوش الغربية أثناء الحرب العاملية الثانية.
وطورت رشكة »كرايسلر« طراز »رانغلر« بداية من عام 1986، وهي اآلن يف جيلها الرابع.

وتحتل »رانغلر« مكانة فريدة يف السوق، خصوصاً بعد الغياب املؤقت لسيارة 
»دفندر« من »الندروفر«. وربما ال ينافسها عىل مكانتها يف الدفع الرباعي حالياً سوى 

مرسيدس »جي كالس«.
وعىل رغم مظهرها الخشن وعجالتها ذات اإلطارات الوعرية، فإن »رانغلر روبيكون« 

الجديدة تأتي بمقصورة أكرث سعة وراحة، وبها منافذ »يو إس بي« عدة، ومحركات 
أكرث كفاءة.

لكنها سيارة ال تنىس تراثها، حيث 
يتعامل أصحاب هذه السيارات معها 

وكأنها لُعب كبرية الحجم يمكن 
تفكيكها وإعادة تركيبها بسهولة. 
فالنافذة األمامية يمكن طيها إىل 

الوضع االفقي بفك أربع براغي 
فقط، كما يمكن إزالة سقف 

السيارة املرن أيضاً.
وهي تأتي يف جيلها الجديد 

أكرث ارتفاعاً عن سطح األرض 
بقدرة أعىل عىل الدوران يف دوائر 

ضيقة وأبواب أخف وزناً بمقابض 
أفضل. وتطبع عىل السيارة 

مقاسات املعدات املطلوبة إلزالة 
األبواب والنافذة األمامية. وهي 

جديدة تماماً يف تقنياتها، وتختلف 
تماماً عن سيارات أجيال »رانغلر« السابقة.

وتأتي »رانغلر« يف أكرث من تجهيز، مثل سبورت وصحارى وروبيكون، واألخرية 
تحمل أكرب عجالت وعرية، وهي األكرث جاذبية، خصوصاً يف الطراز ذي البابني 

الذي جرت تجربته. وباملقارنة مع الطراز السابق تأتي »رانغلر« أخف وزناً وأكرب سعة، 
لكنها ما زالت أصغر حجماً من سيارات مدمجة أخرى مثل »فورد فوكس«. كما أنها 

أقل ارتفاعاً يف موقع السائق من سيارات رباعية أخرى، مثل »الندروفر ديفندر«؛ 
ولذلك توجد مساحة رأسية أعىل يف رانغلر.

املثري يف هذه السيارة، أنه عىل الرغم من قدراتها الرباعية املعروفة، فإنها قادرة أيضاً 
عىل االنطالق الرسيع عىل الطرق، حيث أمكن االنطالق بها إىل رسعات تخطت 140 

كيلومرتاً عىل بعض الطريق الرسيعة بالقرب من تورينو. وهي يف قيادتها تشبه إىل حد 
كبري قيادة السيارات السيدان. وهي ذات مرايا عريضة عىل الجانبني توضح جوانب 

الطريق جيداً.
لكنها عىل رغم زيادة مساحتها فإن املقاعد الخلفية ما زالت ضيقة بعض اليشء وال 

تتيح راحة تامة لركابها. لكن مع إزالة السقف والجلوس يف الهواء الطلق تبدو الجلسة 
الخلفية مثرية، خصوصاً عىل رسعات بطيئة.

وهي ليست سيارة رباعية رياضية مثل عرشات السيارات املتاحة يف األسواق من 

»فولفو« إىل »هوندا«؛ فهذه الرباعية املتخصصة ال تصلح لكي تكون بديالً لسيارة 
عائلية، لكنها سيارة مغامرات للكبار فقط.

وعىل الرغم من كل التقنيات الحديثة املتاحة فيها من شاشة ذكية باأللوان تعمل 
باللمس، مثل »آي باد« وكامريا رؤية خلفية وأدوات استشعار للنقاط العمياء وأدوات 

تحذير من املرور العريض الخلفي، فإن صوت اإلطارات الوعرية املرتفع، خصوصاً 
عىل رسعات عالية يماثل ضوضاء السيارات العسكرية. ويساهم يف الضوضاء أيضاً 

السقف القمايش. لكنها تتألق عىل املسالك الوعرية، حيث ال تضارعها سيارة أخرى 
يف قدراتها.

وتأتي »رانغلر« بشاشة وسطية مساحتها سبع بوصات يمكن تغيريها بخيار شاشة 
مساحتها 8.4 بوصة ووصلها بنظام صوتي من نوع ألباين بتسع سماعات. ويمكن 

متابعة وضعية السيارة يف املناطق الوعرية عىل الشاشة بدالً من خرائط الطريق. 
ويمكن وصل نظام السيارة السماعي بوصالت »آبل كار بالي« و»اندرويد أوتو« لوصل 

الهواتف الجوالة.
املحرك الذي جرت تجربته يف إيطاليا كان من النوع الديزل 

بسعة 2.2 لرت وقدرة 197 حصاناً، ويرتبط بناقل حركة 
أتوماتيكي بثماني رسعات. لكن سيارات روبيكون املتاحة 
يف الرشق األوسط تحمل محركات بنزين أهدأ صوتاً، 

وأكرث نعومة وأعىل قدرة.
ويمكن اختيار السيارة بالناقل 

اليدوي، كما أنها تحتوي أيضاً 
عىل ناقل للرسعات 

البطيئة مخصص 
للمناطق الوعرية 

وذراع تقليدية 
لفرامل اليد. وهي 

توفر جانباً من 
الراحة لراكبي 

املقعدين األماميني 
مع إمكانية تحريكها 

وتسخينها عند 
الحاجة. كما أنها تأتي 

بكسوة جلدية.
ويف منطقة الخليج تصلح سيارات »رانغلر« لكل األغراض من رحالت 

السفاري الصحراوية لالنطالق الرسيع عىل الطرق. وهي أكرث راحة من فئات »رانغلر« 
السابقة وتوفر تصميماً أيقونياً ال يماثله أي تصميم آخر، خصوصاً يف شكل املقدمة 

ذات الفتحات السبع واملصابيح املستديرة. كما أنها تحمل أنظمة تسلية حديثة 
مثل »يو كونيكت«. ويقول بعض من امتلك سيارات »رانغلر« يف املايض، إنها سيارة 

مغامرات من الطراز األول، خصوصاً يف تخطي مسالك ال يمكن عبورها أو التعامل 
معها بسيارات أخرى.

وهي عملية من جانب نقل شحنات األمتعة، حيث تستوعب مساحة الشحن 
الخلفية 32 قدماً مكعبة ترتفع إىل 72.4 قدم مكعبة مع طي املقاعد الخلفية. وتصلح 

»رانغلر« ألن تكون سيارة شبابية أو سيارة ثانية للمغامرات، لكن اختيار سيارة عائلية 
الستخدام املدن قد يشري إىل اختيار آخر من بني عرشات السيارات املتوفرة يف األسواق.

وتبدأ األسعار الدولية لطراز »رانغلر روبيكون« ذي البابني من 37.5 ألف دوالر، وهي 
تتفوق عىل فئة صحارى بنظام تعليق للخدمة الشاقة.

تحتل مكانة فريدة في السوق بعد غياب "دفندر" و"الندروفر"
تجربة "جيب رانغلر روبيكون".. الشكل التقليدي 

مستمر مع تحديث داخلي كامل

روما - نرشت رشكة بينينفارينا اإليطالية صورا تشويقية 
لسيارتها الكهربائية بي.أف زيرو الخارقة، التي يتوقع أن 

ترى النور قريبا، لكن بنسخ محدودة.
وتوضح الصور تمتع السيارة الكهربائية بمالمح رشسة من 
خالل مبيت العجالت مفتول العضالت واملقصورة الضيقة 

وغطاء حيز املحرك الضيق، فضال عن رشيط أل.إي.دي 
يمتد عرب مقدمة السيارة بالكامل والجناح املقسم لجزأين مع 

رشيط أل.إي.دي.
وتتألق املقصورة الداخلية بمقود ريايض ومقاعد رياضية 

وشاشة مركزية، وهذا النوع من الفخامة التكنولوجية يجذب 
انتباه عشاق الرسعة واملتعة والراحة.

وتتوىل رشكة ريماك الكرواتية تقديم نظام الدفع الكهربائي 
والبطاريات للسيارة، التي تخطط بينينفارينا إلنتاج 

99 نسخة فقط بسعر يبلغ حوايل مليوني دوالر للنسخة 
الواحدة.

وتنطلق السيارة الخارقة، التي تمتاز بهيكل من ألياف 
الكربون، من الثبات إىل 100 كلم/س يف أقل من ثانيتني، يف 

حني تصل رسعتها القصوى إىل 400 كلم/س مع بلوغ مدى 

السري 500 كلم.
وتعتزم بينينفارينا الكشف عن املوديل القيايس من السيارة 
خالل فعاليات معرض جنيف املقبل عىل أن تبدأ السري عىل 

الطرقات يف عام 2020.
وبالنظر إىل بي.أف زيرو، فإن الصانع اإليطايل يستهدف 

نفس السوق، التي تدور يف فلكه موديالت مثل أستون 
مارتن فالكريي ومرشوع مرسيدس-أي.أم.جي األول 

ومفهوم ريماك اثنني.
وكان ميشيل بريشيكه، رئيس الرشكة الذي عمل مديرا 

لرشكة أودي األملانية يف الهند وعضوا سابقا يف مجلس إدارة 
مجموعة فولكسفاغن الهندية للمبيعات، قد قال يف أبريل 

املايض إن “بينينفارينا تسعى إلنتاج سيارة سوبر رياضية 
تعتمد عىل الطاقة الكهربائية عىل غرار بوغاتي شريون”.

وأوضح أن املوديل يصل إىل رسعة 300 كلم/س يف أقل من 12 
ثانية بفضل املحرك الكهربائي القادر عىل توليد قوة تصل 

إىل 1500 حصان، والقادر عىل منافسة أرسع سيارة يف العالم.
وتخطط الرشكة اإليطالية أيضا إلنتاج 12 سيارة من طراز 

إتش 2 سبييد، وهي سيارة تعمل بخاليا وقود الهيدروجني 
التي تبلغ قوتها 653 حصانا، والتي تنطلق من الثبات 

برسعة 100 كلم/س يف 3.4 ثانية.

بينينفارينا اإليطالية تقتحم ميدان السيارات الكهربائية بموديل خارق

شركة بيجو الفرنسية تطلق املوديل 
أس.دبليو 508

ستطرح رشكة بيجو الفرنسية املوديل الكومبي من أيقونتها 508 يف يناير املقبل، غري أنها 
لم تكشف بعد عن األسعار.. ويتوفر املوديل أس.دبليو 508 بمجموعة من محركات البنزين 
والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بني 150 و180 حصانا، يتم نقلها للمحور األمامي عرب 

ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي ثماني الرسعات.
وإىل جانب ذلك هناك نسخة هجينة تتضافر فيها جهود 

محرك بنزين مع آخر كهربائي لتوليد قوة 225 
حصانا، كما يعتمد هذا النظام عىل بطارية ليثيوم 

أيون 300 فولت سعة 11.8 كيلوواط/ساعة.
وتمنح هذه البطارية السيارة القدرة عىل بلوغ 

مدى سري 50 كلم، ويستغرق شحنها باملقابس 
العادية 7 ساعات أو أقل من ساعتني فقط بمحطات الشحن املتخصصة.

وتزدان املقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية فاخرة مع عنارص استعمال بطالء البيانو وقمرة 
رقمية وشاشة ملسية، وحزمة من األنظمة املساعدة وكشافات بتقنية أل.إي.دي.

تعديالت خارقة ملرسيدس سي 63 أي.أم.جي

أجرت رشكة جي باور األملانية تعديالت خارقة عىل سيارة مرسيدس يس 63 أي.أم.جي 
لحقنها بقوة إضافية وزيادة مالمح الجاذبية عليها. وأوضحت الرشكة أن التعديالت، 

التي أجرتها عىل محرك السيارة الرتبو سعة 4 لرتات واملكون من 8 
أسطوانات، زادت قوته من 476 إىل 800 حصان، مع زيادة عزم 

الدوران األقىص من 650 إىل ألف نيوتن/ مرت.
وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة املعدلة 

من الثبات إىل 100 كلم/س يف غضون 3.4 ثانية، يف 
حني تصل رسعتها القصوى إىل 330 بدال من 280 

كلم/س. وتعتمد السيارة عىل ناقل حركة ريايض من 
سبع رسعات، ما يجعلها من أقوى املوديالت يف فئتها 

ولذلك يقبل عىل رشائها الكثريون من عشاق الرسعة. وتتميز السيارة من الناحية التصميمية 
بالجنوط املسبوكة قياس 20 بوصة، وذات املظهر املمّوه، الذي يزيدها جاذبية ومتعة عند 

قيادتها عىل الطرقات الرسيعة.

فورد تطلق نسخة أكثر قوة من أف 150
أعلنت رشكة هينييس األمريكية املتخصصة بتعديل السيارات، عن إطالقها نسخا معدلة قوية 

من مركبات أف 150، التي تصنعها رشكة فورد األمريكية العريقة. وتأتي نسخة فيلوشريابتور 
املعدلة من سيارات البيك آب الشهرية بمجموعة من التغريات شملت إضافة ممتصات 

صدمات من املعدن املقوى عىل الواجهتني األمامية والخلفية، وإضافة أنظمة تعليق خاصة 
تجعلها أكرب قدرة عىل اجتياز الطرق الوعرة، باإلضافة إىل عجالت كبرية.

وأما أداء املركبة القوي فيضمنه محرك بنزين من ثماني 
أسطوانات، وسعة 5.0 لرتات، قادر عىل توليد عزم 

758 حصانا، وزيادة تسارع هذه السيارة 
الكبرية من الثبات إىل 100كلم/ساعة يف 

غضون 4.1 ثانية فقط، فضال عن علبة تروس 
أوتوماتيكية من عرش رسعات. ولم تكشف 

فورد عن عدد النسخ التي تنوي إنتاجها لكن 
هينييس قالت إن هناك أكرث من مئة طلبية حتى 

اآلن لرشاء البيك آب البالغ سعرها 147 ألف دوالر.

فخامة عالية لكابريو بي.أم.دبليو الفئة الثامنة
قررت رشكة بي.أم.دبليو طرح موديل كابريو من سيارة الفئة الثامنة يف األسواق خالل مارس 

املقبل بسعر يبدأ من 108 ألف يورو. والسيارة رباعية املقاعد املكشوفة مزودة بسقف 
قمايش كبري يتم طيه بآلية كهربائية وراء املقاعد الخلفية يف غضون 15 ثانية. وتعمل هذه 

اآللية حتى رسعة 50 كلم/س، كما أنها ال تؤثر عىل سعة صندوق األمتعة، سواء كان السقف 
مفتوحا أو مغلقا.. وتعتمد السيارة عىل باقة موسعة من التجهيزات 
الداخلية مثل حارف الريح، والتجهيزات الجلدية 

العاكسة لألشعة فوق البنفسجية، باإلضافة إىل 
نظام تدفئة الرقبة باملقاعد األمامية، والذي يندرج 

ضمن باقة التجهيزات االختيارية.
وستتوفر للموديل الكابريو مجموعة من محركات 

البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بني 320 حصانا 
إىل 650 حصانا. وتتسارع أقوى موديالت السيارة من الثبات إىل 100 كلم/س يف غضون 3.9 

ثانية، بينما تقف الرسعة القصوى عىل أعتاب 258 كلم/س.

نيسان تقدم نسخة أنصقة من تيرانو
كشفت رشكة نيسان اليابانية عن نيتها إطالق نسخ معدلة من تريانو رباعية الدفع الشهرية، 

لكن لم تعلن عن السعر الجديد بعد. وستطال التعديالت الهيكل الخارجي للسيارة، 
وستشمل تغيريا طفيفا يف شكل الواجهة األمامية، وشكل املصابيح من األمام والخلف، والتي 

ستدخل عليها تقنيات أل.إي.دي، كما ستزود النماذج 
الجديدة بعدة أشكال من العجالت، منها عجالت آر 16 

بإطارات سميكة.
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CARS سيارات

ZAC PALMER

It looks like we’ve hit peak Lincoln Continental for the 
21st century with the Coach Door Edition. At least, 
80 people will be enjoying the best that Lincoln (and 
Cabot Coach Builders) can offer. We figured now was 
a perfect time to look back at the original Continental 
with suicide doors, now that there’s a return to form. 
Make sure to scroll through the barrage of historical 
Continental photos Lincoln provided to us from its 
archive above.
Lincoln was aiming to offer a design throwback to 
the 1961 Continental with its return to suicide doors. 
Back then, Lincoln wanted a car to compete with 
GM’s “Standard of the World,” ergo Cadillac. The goal 
was to make a car so enticing that people might want 
to buy a Lincoln instead of a Cadillac as their next 
luxury-mobile. It never stomped down Cadillac, but 
the Continental made a strong statement. Sales spiked 
at 54,755 Continentals in 1966 – Cadillac sold 196,685 
cars that same year.
For nine years (1961-1969), Lincoln made the Conti-
nental with suicide doors as the only option (barring 
the two-door coupe introduced in 1966). The car was 
offered as a four-door convertible or hardtop for most 

of the suicide-door generation, but the convertible 
was dropped after 1967. It was the droptop that was 
most iconic, and the car many of us picture today 
when thinking about that Continental.
The pillar-less look of the Convertible with the top 
removed and the doors swung wide exudes class 
and luxury. This generation of Continental appeared 
in movies like “James Bond’s Goldfinger”, and more 
recently in “The Matrix.” Celebrities owned them 

back in the day. Who doesn’t want to exit their large 
convertible through suicide doors onto the red carpet, 
right?
Obviously, Lincoln wanted the normal Continental 
released for model year 2017 to take the world by 
storm. As rumors swirl of its untimely death after 
2020, it’s safe to say the new Continental hasn’t 
exactly done that. What if it had suicide doors to 
begin with? Would we have been looking at the next 

Mercedes beater? Probably not. But still, we would 
have been blown away if that’s what Lincoln showed 
us at the 2016 Detroit Auto Show. Maybe those in the 
market would have been too.
The new Continental with suicide doors serves an 
entirely different purpose than the original. Producing 
only 80 of them makes sure of that. Maybe a few 
celebrities will buy one, but this one won’t have the 
same cultural impact of the old. This 2019 suicide 
door Conti also has giant B-pillars, making it a bit less 
elegant with the doors open. We can all blame crash 
standards for this look, something you’d be grateful for 
upon getting t-boned.
While we certainly support Lincoln’s decision to give 
this limited-edition car the go-ahead, suicide doors 
could be getting a lot more play for the brand. Lincoln 
just dropped the Aviator in the red-hot utility vehicle 
segment. Introducing reverse-opening doors to a 
vehicle in a market that’s on fire right now would be 
unbelievably cool and memorable. Sure, it would be a 
potentially expensive risk for Lincoln to produce. But 
it’s a surefire way to use the brand’s heritage positively 
and separate from the Germans, who currently domi-
nate that segment. https://www.autoblog.com

Lincoln Continental suicide doors: A lot has changed since 1961

Classic Lincoln ContinentalsLincoln is bringing back 
the suicide door Continental.Image Credit: Lincoln

The doors are back, but their purpose is a lot different this time around

تورينو )إيطاليا( - أطلقت رشكة إيتال ديزاين 
اإليطالية موديال خاصا من سيارة نيسان جي.تي-آر 

بمناسبة اليوبيل الذهبي لها ولأليقونة اليابانية.
ويعيد التعاون بني نيسان وإيتال ديزاين تصميم 

سيارة جي تي-آر من نيسان بهيكل جديد بتكلفة 
تقديرية تبلغ 1.1 مليون دوالر.

وهذا املبلغ ضخم عند مقارنته مع سعر جي.تي-آر 
نيسمو 2018 الحالية، أعىل نسخة إنتاجية من هذا 

الطراز، الذي يبدأ من 175 ألف دوالر.
وستصنع الرشكتان نسخا محدودة جدا من هذا 

املوديل الخارق، الذي يعّد أول ثمرة تعاون بينهما، 
حيث لن يتم إنتاج أكرث من 50 نسخة وفقا 

ملتطلبات كل زبون.
وأوضحت الرشكة 

اإليطالية أن 
السيارة جي.تي-

آر 50 باي إيتال 
ديزاين املعدلة 

تمتاز باللون 
الذهبي عىل 

املقدمة مع أرشطة اإلضاءة أل.إي.دي الجديدة عىل 
الرفارف، فضال عن شبك أمامي مختلف بالكامل 

لتظهر هوية غريبة يكتمل مع غطاء محرك جديد.
وتلفت السيارة الرياضية األنظار إليها من خالل 

زجاج املؤخرة الطويل واملصابيح الخلفية املستديرة 
والعنارص املطلية باللون الذهبي مثل االسبويلر 

الخلفي القابل لإلخراج.
كما حصلت السيارة عىل مظهر مستقبيل مختلف 

بالكامل مع مصابيح جديدة وجناح خلفي بتصميم 
رشيق ومشتّت هواء هجومي.

وتأتي سيارة نيسان مزّودة بجنوط خاصة قياس 
21 بوصة، وتستقبل 

املقصورة 
الداخلية 

الركاب بالفرش الجلدي أو فرش الكانرتا باللون 
األسود مع العديد من التطعيمات املصنوعة من 
الكربون، مع بعض العنارص باللون الذهبي عىل 

املقود ولوحة القيادة.
وعىل صعيد الجوانب التقنية، تعتمد السيارة املعّدلة 
عىل محرك سدايس األسطوانات سعة 3.8 لرت وبقوة 

720 حصانا، مع عزم دوران أقىص يبلغ 780 نيوتن 
مرت، ويعمل بمساعدة اثنني من شواحن الرتبو 

الكبرية، ويقترص إنتاج السيارة الجديدة عىل 50 
نسخة فقط.

وأزيح الستار عن سيارة نيسان جي تي-آر 50 
للمرة األوىل يف مهرجان غودوود للرسعة يف مدينة 
تشيتشيسرت الربيطانية يف منتصف يوليو املايض.
وبعد ذلك الظهور بشهر واحد، قام وحش نيسان 

الرشس خالل جولة استعراضية بتنفيذ 
دورة فائقة الرسعة حول حلبة سبا– 

فرانكورشامبس يف بلجيكا قبل 
افتتاح سباق “سبا 24 ساعة”.

نيسان تحتفي باليوبيل الذهبي أليقونتها 
جي.تي-آر بموديل خاص

ميني الكهربائية تصل يف 2020
بعد تجارب عملية عىل 60 سيارة ميني كهربائية، أكدت الرشكة أنها 
بصدد اإلنتاج التجاري للسيارة يف عام 2020، أي يف الذكرى الستني 

لدخول أول سيارة ميني إىل األسواق. وسوف يتم الكشف اإلعالمي عن 
السيارة خالل الصيف املقبل مع بداية التسليم يف عام 2020.

وتعد ميني الكهربائية هي أول سيارة فاخرة مدمجة تدخل األسواق 
بدفع كهربائي. وهي تستخدم تقنيات مجربة من الرشكة األم »بي إم 

دبليو«. وتقول الرشكة: إن مدى السيارة يمكن أن يصل إىل 200 ميل 
قبل الحاجة إىل إعادة الشحن. وهي تنطلق إىل رسعة مائة كيلومرت يف 

الساعة يف أقل من سبع ثواٍن.
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SPACE فضاء

مكمن الخطورة
بالنسبة إلينا نحن سكان كوكب األرض، أقرب مكاٍن يف الكون 

يمكن أن توجد الحياة فيه هو كوكب املريخ. يستعد البرش 
ملحاوالت استعمار هذا الجار الكوكبّي يف غضون العقد 

املقبل. قبل أن يحدث ذلك، يشري »واينرتب« إىل رضورة إدراك 
اإلمكانية الحقيقية للغاية ألن تكون الخطوات البرشية األوىل 

عىل سطح املريخ مسبًبا الصطداٍم بني الحياة األرضية الوافدة 
والكائنات الحية املحلية يف املريخ.

إذا كان الكوكب األحمر عقيًما، فإن الوجود البرشي لن يولّد 
أية معضالٍت أخالقية أو معنوية يف تلك الحالة. ولكن إذا كانت 

الحياة موجودة عىل سطح املريخ، فقد يتسبب املستكشفون 
البرشيون بسهولة يف انقراض الحياة املريخية. هذه النقاط 

يستكشفها »واينرتب« بصفته عالم فلك ضمن كتابه »الحياة 
عىل املريخ: ما يجب أن نعرفه قبل أن نذهب«، ويجادل فيه 

بأن عىل أبناء كوكب األرض فهم هذا السيناريو ومناقشة 
النتائج املحتملة الستعمار الكوكب املجاور بصورة مسبقة. 
ربما تحتاج املهمات التي ستحمل البرش إىل املريخ إىل وقٍت 

مستقطع.

أين يمكن أن توجد الحياة؟
يقرتح العلماء رضورة وجود بعض املتطلبات األساسية لنشوء 

الحياة، إذ يمكن أن تحدث يف أّي مكاٍن يف الكون يحتوي عىل 
املاء السائل ومصدرًا للحرارة والطاقة وكميات وفرية من بعض 

العنارص األساسية مثل الكربون والهيدروجني واألوكسجني 
والنيرتوجني والبوتاسيوم.

يحقق املريخ هذه املتطلبات، كما هو الحال يف مكانني آخرين 
عىل األقل ضمن نظامنا الشميس. يبدو أن »أوروبا« -أحد 

أقمار املشرتي الكربى- و»إنسيالدوس« أحد أقمار زحل 
الكربى، كالهما يمتلكان تلك الرشوط الالزمة إليواء غالٍف 

حيوّي أصيل.
يقرتح »واينرتب« أن كيفية تخطيط العلماء للبعثات 

االستكشافية إىل هذين القمرين توفّر خلفية قّيمة عند التفكري 
يف طريقة استكشاف املريخ دون املخاطرة بالتلويث.

تحت طبقاٍت سميكة من الجليد السطحّي، يمتلك كّل من 
»أوروبا« و»إنسيالدوس« محيطات عاملية، حيث توجد 

احتمالية ألن تكون الـ4.5 مليار سنة من تماوج الحساء األويل 
قد أتاحت الفرصة لنشوء الحياة واستيطانها. من الجدير 

بالذكر أن املركبة الفضائية التابعة لناسا تمكنت من التقاط 
صوٍر لينابيع مذهلة تُخِرج نوافري من املاء إىل الفضاء صادرًة 

من تلك املحيطات تحت السطحية.
الكتشاف إمكانية وجود حياة عىل أّي من القمرين، يعمل 

علماء الكواكب بنشاط عىل تطوير مهمة »أوروبا-
كليرب« املقررة يف عرشينات هذا القرن، كما يأملون يف 

تخطيط البعثات املستقبلية التي ستستهدف »إنسيالدوس«.

الحرص على تجنب التلويث
يوضح »واينرتب« أن منذ بداية عرص الفضاء تعامل العلماء 

بجدية مع خطر التلويث البيولوجي للعوالم األخرى. يف وقت 
مبكر من عام 1959، عقدت ناسا اجتماعاٍت ملناقشة رضورة 

تعقيم املركبات الفضائية املرسلة إىل عوالم أخرى. ومنذ ذلك 
الحني، التزمت جميع بعثات استكشاف الكواكب بمعايري 

التعقيم التي توازن أهدافها العلمية مع القيود املفروضة بغية 
عدم إلحاق أي رضر باملعدات الحساسة، والذي قد يؤدي 

بالنهاية إىل فشل املهمة. توجد اليوم بروتوكوالت تابعة لناسا 
مخصصة لحماية جميع أجسام النظام الشميس بما يف ذلك 

املريخ.
بما أن تجنب التلوث البيولوجي لقمرّي »أوروبا« 

و»إنسيالدوس« رشٌط مفهوم للغاية وُيعطى األولوية القصوى 
ضمن كل البعثات املوجهة إىل بيئتّي زحل واملشرتي، فإن 

قمريهما ما يزاال محمّيني من التلوث.
استكشفت »مهمة غاليليو« التابعة لناسا كوكب املشرتي 

وأقماره يف الفرتة ما بني عامي 1995 و2003. عند وضع مدار 
مركبة »غاليليو« بعني االعتبار، نشأت احتمالية أن املركبة 

بمجرد نفاد وقود الصواريخ لديها ستخضع ملختلف القوى 
الجاذبة والساحبة من كوكب املشرتي وأقماره الكثرية، ومن 

ثم يمكن أن تتعطل يف يوم من األيام وتصطدم بقمر »أوروبا« 
وبالتايل تلوثه.

قد ال يحدث هذا التصادم حتى ماليني السنني من اآلن. ومع 
ذلك، رغم أن املخاطر كانت صغرية وبعيدة، إال أنها كانت 
حقيقية أيًضا. أولت ناسا اهتماًما جدًيا لتوجيهات لجنة 

األكاديمية الوطنية للعلوم فيما يخّص استكشاف الكواكب 
واألقمار، والتي أشارت إىل وجود اعرتاضات وطنية ودولية 
خطرية عىل احتمالية ترك مركبة »غاليليو« وخطرها عىل 

قمر»أوروبا«.
للقضاء التام عىل أّي خطٍر من هذا القبيل، لجأت وكالة ناسا 

يف 21 سبتمرب )أيلول( 2003  إىل استخدام الجزء األخري من 
الوقود عىل منت املركبة الفضائية إلرسالها إىل الغالف الجوي 

للمشرتي برسعة 30 مياًل يف الثانية: تبخرت »غاليليو« يف 
غضون ثواٍن.

بعد أربعة عرش عاًما، كررت ناسا السيناريو نفسه لحماية 
األقمار. درست مهمة »كاسيني« كوكب وأقماره من عام 

2004 حتى عام 2017. ومن ثم يف 15 سبتمرب )أيلول( 2017، 
عندما بدأ الوقود 

باالنخفاض، قاد مشّغلو »كاسيني« يف ناسا املركبة عن عمد 
لتهبط يف الغالف الجوي لكوكب زحل، حيث تحللت.

لكن ماذا عن المريخ؟
املريخ مستهدٌف من سبع مهماٍت نشطة، بما يف ذلك اثنتان 

تتضمنان عربات متجولة هما »كرييوسيتي« و»أپورتيونيتي«. 
عالوة عىل ذلك، مهمة »إنسايت« التي هبطت حديثًا عىل 

سطح املريخ، بهدف إجراء قياساٍت للبنية الداخلية للمريخ. 
الحقا ضمن مخططات البعثات لـ2020، تصمم عربة »إكسو 

مارس« الجوالة ضمن برنامج وكالة الفضاء األوروبية »إيسا« 
و»مارس 2020« التابعة لناسا وكلتاهما تهدفان للبحث عن 

دالئل الحياة عىل سطح املريخ.
تتمثل األخبار الجيدة يف أن العربات الجوالة الروبوتية ال 

تشكل خطرًا كبريًا عىل تلوث املريخ، ألن جميع املركبات 
الفضائية املصممة للهبوط عىل املريخ تخضع إلجراءات 

تعقيٍم صارمة قبل اإلطالق. هذا هو ما عليه الحال منذ أن 
فرضت وكالة ناسا »إجراءات تعقيم صارمة« عىل مركبات 
»ڤايكنج الندر« يف السبعينات من القرن املايض، بما أنها 

ستحتّك بسطح املريخ مبارشة. عىل األغلب لم تحمل تلك 
املركبات إال عدًدا ضئيال للغاية من امليكروبات املتسللة.

إذا استطاعت أّي كائنات حية أرضية أن تتطفل عىل السطح 
الخارجي لتلك املركبات الفضائية، فإنها ستواجه صعوبة 

بالغة يف البقاء عىل قيد الحياة يف رحلٍة تبلغ مدتها نصف عاٍم 
من األرض إىل املريخ. من شبه املؤكد أن فراغ الفضاء مصحوًبا 
بالتعرض لألشعة السينية القاسية واألشعة فوق البنفسجية 

واألشعة الكونية سوف يعقّم السطح الخارجي ألّي مركبة 
فضائية تُرَسل إىل املريخ.

أما يف حال تسلّلت البكرتيا إىل داخل املركبة الفضائية 
املسافرة إىل املريخ ربما تصل إىل املريخ عىل قيد الحياة. إذا 

نجت بالفعل، لن يوفّر لها الغالف الجوي املريخي الرقيق 
أّي حمايٍة من الطاقة العالية واإلشعاعات اآلتية من الفضاء. 

ستُقتَُل تلك البكرتيا عىل الفور غالًبا. هذه البيئة القاسية 
ستجعل الحياة عىل املريخ –إن كانت موجودة حالًيا-  

مختبئُة عىل األغلب تحت سطح الكوكب. وبما أن العربات 
الجوالة لم تجد أي كهٍف ولم تستكشف أي حفٍر عميقة، لم 

تتح لنا الفرصة حتى اآلن ملواجهة أي ميكروبات مريخية 
محتملة.

وبالنظر إىل أن استكشاف املريخ اقترص حتى اآلن عىل 
املركبات غري املأهولة، فإن كوكب املريخ ما يزال حتى اآلن 

محمًيا من التلوث األريض عىل أغلب الظن.
لكن حني يرسل كوكب األرض رواد فضاء إىل املريخ، 

سيصلون إىل هناك محّملني 
بأنظمة دعم الحياة وأنظمة 
إمدادات الطاقة والطابعات 

ثالثية األبعاد والطعام 
واألدوات. ال يمكن تعقيم 
أي من هذه املواد بنفس 

الطريقة التي يمكن بها تعقيم 
األنظمة املتعلقة باملركبات 

الفضائية الروبوتية. سينتج 

املستعمرون البرشيون النفايات، ويحاولون زراعة الغذاء 
واستخدام اآلالت الستخراج املياه من أرض الكوكب وجوه.

إذا حدث التلوث ال يمكنك العودة بالزمن إلى 
الوراء بعدها

يحاول »واينرتب« إيصال رسالة مفادها مدى خطورة وجدية 
تهديدات التلوث عىل الكوكب األحمر، ويتعجب من املفارقة 
يف تطوير الباحثني يف مجال الفضاء منهًجا دقيقًا للتنقيب 

الروبوتي عىل املريخ والتوّجه الصارم فيما يتعلق بعدم إلحاق 
أي رضر لقمرّي »أوروبا« و»إنسيالدوس«. إذا كنا نفعل ذلك 

سابقًا، ملاذا نحن مستعدون اآلن بشكٍل جماعي للتغايض 
عن الخطر املحّدق بحياة املريخ إزاء استكشافات البرش 

واستعمارهم لهذا الكوكب؟
ليس تلوث املريخ نتيجًة غري متوقعة. منذ ربع قرن مىض، أكد 

تقرير صادر عن املجلس الوطني للبحوث يف الواليات املتحدة 
تحت عنوان »التلوث البيولوجي للمريخ: قضايا وتوصيات« 

أن البعثات التي تحمل البرش إىل املريخ ستلوث الكوكب ال 
محالة.

يعتقد »واينرتب« برضورِة بذل كل محاولة وطرق كل سبيٍل 
ممكن إليجاد أّي أدلة محتملة عىل وجود أي حياة سابقة أو 

حارضة عىل كوكب املريخ يف وقت مبكر قبل إرسال البعثات 
املستقبلية إىل املريخ التي تحمل البرش، مشريًا إىل أن ما 

نكتشفه سيؤثر عىل قرار البرش الجماعي بشأن إرسال 
املستعمرين إىل هناك أساًسا.

يتابع »واينرتب« أنه حتى لو تجاهلنا أو أغفلنا كل املخاطر 
التي يمثلها الوجود البرشي لحياة املريخ، فإن مسألة إعادة 

الحياة املريخية إىل األرض تحمل تداعياٍت اجتماعية وقانونية 
ودولية خطرية تستحق النقاش قبل فوات األوان. ما هي 

املخاطر التي يمكن أن تشكلها حياة املريخ عىل بيئتنا أو 
صحتنا؟ وهل يحق ألي بلد أو أي مجموعة برشية املخاطرة 

بتلوث الغالف الحيوي لألرض إذا كانت أشكال الحياة 
املريخية قادرة عىل مهاجمة جزيء الحمض النووي مثال 

وبالتايل تعريض الحياة عىل األرض للخطر؟
لكن يف هذا املجال: األسماء البارزة العاّمة منها -ناسا 

و»مرشوع املريخ 2117« التابع لإلمارات العربية املتحدة- 
والخاصة -»سبيس إكس« و»مارس ون« و»بلو أوريجني«-؛ 

يخططون جميعهم بالفعل لنقل املستعمرين البرشيني إىل 
املريخ لبناء املستوطنات واملدن هناك. ستلوث هذه البعثات 

الكوكب املستضيف.
يعتقد بعض العلماء أنهم اكتشفوا بالفعل أدلة قوية عىل 

الحياة عىل كوكب املريخ، سواء يف املايض أم الحارض. إذا كانت 
الحياة موجودة بالفعل عىل املريخ، فإن املريخ يعود -حتى 

اآلن عىل األقل- إىل املريخيني. املريخ هو كوكبهم، وستتعرض 
حياة املريخ للتهديد من الوجود اإلنساني هناك.

هل لإلنسانية الحق املرشوع وغري القابل للنقض يف استعمار 
املريخ، فقط ألن ذلك ببساطة سيصبح ممكنًا قريًبا؟ يتساءل 
»واينرتب«: نظرًا لكوننا نملك التطور التكنولوجي الستخدام 

الروبوتات بهدف التحقق من وجود الحياة يف املريخ، أال تحكّم 
علينا األخالقيات أن نستخدم هذا التطور وتلك 

األدوات إليجاد اإلجابة بشكل قاطع ملعرفة ما إذا 
كان املريخ مأهواًل أم عقيًما قبل أن تلمس أّي قدٍم 

برشية سطح املريخ؟

حين نلّوث وندمر الحياة خارج األرض..

المريخ؟ بأي حق نستعمر   
ترجمة وتحرير: عفاف محمد

هل هناك حياة عىل سطح املريخ؟ وإن وجدت إذن ماذا بشأن األخطار التي قد تحملها بعثاتنا 
االستعمارية إىل هناك؟ هل يحّق لنا استعمار الكوكب واالنتشار فيه كما تشاء لنا مصالحنا؟ وكيف يمكن 

تجنب إحداث أّي تلوث أو رضر ال عودة عنه ونحن نخطو خطواتنا األوىل عىل سطح الكوكب األحمر 
البعيد؟

هذه اإلشكاليات يطرحها »ديڤيد واينرتب« أستاذ علم الفلك ف جامعة »ڤاندربيلت«، ويناقش حلولها 
املحتملة وامتداداتها ف مقاله املنشور حديثا ف صحيفة »اإلندبندنت«.
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ميزوري )الواليات املتحدة( – حكم قاض يف 
والية ميزوري األمريكية عىل صياد غري رشعي 

بأن يشاهد بانتظام فيلم “بامبي” الشهري عن 
حياة ظبي قتلت أمه عىل يد صيادين.

ُحكم على بيري جونيور بالسجن لمدة 
15 شهرا 

وسُيلزم الصياد ديفيد بريي جونيور )29 عاما( 
بأن يشاهد فيلم الرسوم املتحركة الكالسيكي 

مرة يف الشهر عىل األقل خالل السنة التي سيمضيها يف 
السجن، وذلك اعتبارا من 23 ديسمرب 2018.

وُحكم عىل بريي جونيور بالسجن ملدة 15 شهرا 
بعد اعرتافه بممارسة الصيد عىل نحو غري 

قانوني يف الحياة الربية يف ما وصفته 
إدارة الحفاظ عىل البيئة يف ميزوري 

بأنها واحدة من أكرب قضايا الصيد الجائر للغزالن يف 
تاريخ الوالية.

وُيتّهم بريي واثنان من عائلته بأنهم قتلوا املئات من 
الظباء يف ثالثة أعوام، بحسب ما أفادت به سلطات 

حماية الطبيعة يف والية ميزوري )الغرب األوسط من 
الواليات املتحدة(.

ويف األشهر الثالثة األخرية من العام 2015 وحدها بلغ 
عدد الحيوانات التي قتلوها نحو مئة، بحسب الصور 

التي التقطوها عىل هواتفهم. وسبق أن صدرت بحق 
جونيور أحكام عّدة بدفع غرامات.

وخرج فيلم “بامبي” إىل صاالت العرض يف العام 1942، 
وطبع ذاكرة أجيال من األطفال، واعترُب قاسيا جدا، وال 

سيما اللحظة التي تصّور موت أم الحيوان الصغري، بسبب 
الصيادين الجائرين.

معاقبة صياد جائر بمشاهدة فيلم بامبي في سجن أميركي

كاتريونا 
غراي تسعد 

الفلبين بلقب 
ملكة جمال 

الكون
بانكوك – فازت كاتريونا غراي ملكة جمال 

الفلبني بلقب ملكة جمال الكون -17-12
2018، لتكون بذلك الفلبينية الرابعة التي 
تفوز بهذا اللقب، يف سياق الدورة السابعة 

والستني من املسابقة التي استضافتها 
بانكوك وأرشفت عليها للمرة األوىل يف التاريخ 

لجنة تحكيم مؤلفة بالكامل من نساء.
وقالت الفلبينية األسرتالية التي درست يف 

الواليات املتحدة حيث حازت شهادة يف علم 
املوسيقى، وهي مضيفة تلفزيونية ومغنية 

وعارضة أزياء، إن “مسابقة ملكة جمال 
الكون منصة رائعة”. وأضافت “قلبي ميلء 

بقدر كبري من االمتنان”.
وتسلّمت غراي التاج من ملكة الجمال 

السابقة الجنوب أفريقية ديمي-يل نيل-
بيرتز يف ختام الحفل الذي بّث بثّا مبارشا يف 

94 بلدا.
وأكدت غراي )24 عاما( “لو استطعت 

أن أعلم الناس االمتنان.. لكان لدينا عالم 
رائع ال يمكن فيه للسلبية أن تنمو وترتسخ 
ويمكن لألطفال أن تكون لديهم بسمة عىل 

وجوههم”.
وشاركت 90 شابة يف املسابقة التي تخللها 
عرض بلباس البحر وسلسلة أسئلة حول 

حركة #أنا_أيضا املناهضة للتحرّش الجنيس 
وترشيع املاريغوانا وأزمة الالجئني يف العالم.

وشهدت مسابقة هذا العام مشاركة أول 
متسابقة متحولة جنسيا، وهي ملكة جمال 

إسبانيا، أنجيال بونس )27 عاما( التي ولدت 
ذكرا ولكنها تحولت بعد ذلك إىل أنثى.

لدغة عقرب وصفة كوبي للعالج من الروماتيزم
هافانا - اعتاد مزارع كوبي يدعى بيبي 

كاساناس ويبلغ من العمر 78 عاما عىل 
اصطياد عقرب مرة كل شهر خالل 

السنوات العرش املاضية كي يلدغ 
نفسه بسمه، قائال إن هذا “السم 

يقيه من آالم الروماتيزم”.
ولم يعد ُينظر إىل عالجه الطبيعي 
عىل أنه يشء مستغرب، فقد وجد 

باحثون يف كوبا أن سم العقرب 
األزرق املنترش يف كوبا 

يحتوي عىل خواص 
مضادة لاللتهاب 

ومخففة لأللم، 
وربما تكون قادرة 

عىل تأخري نمو 
األورام لدى بعض مرىض 

الرسطان.
وعىل الرغم من أن بعض 
أطباء األورام يف الخارج 

يقولون إنه من الرضوري 
إجراء املزيد من األبحاث 

كي يتسنى تعزيز مثل هذا 
االدعاء، إال أن رشكة البيوفام 

الكوبية للمنتجات الدوائية تستخدم سم العقرب منذ 
العام 2011 لصنع أحد أدوية الطب التماثيل ويعرف 

باسم “فيداتوكس”. ولقي هذا الدواء رواجا كبريا.
وقال كارلوس ألربتو ديلجادو، مدير األنشطة التجارية 

بالرشكة، إن املبيعات ترتفع 10 باملئة سنويا. ويباع 
فيداتوكس بالفعل يف نحو 15 دولة يف شتى أنحاء 

العالم وتجري حاليا محادثات مع الصني لبيع هذا 
الدواء هناك.

وأوضح كاساناس أثناء عرضه لدوائه 
الشايف لأللم بعقرب عرث عليها 

تحت كومة من األنقاض يف 
أرض يزرعها بإقليم بينار 

ديل ريو غرب كوبا، “أضع 
العقرب يف املكان الذي 

أشعر بألم فيه”. وبعد 
أن يضغط عليها ملدة 
كافية تلدغه. وأضاف 
“يؤملني لفرتة وجيزة 
ولكن بعد ذلك يهدأ 

األلم ويختفي وال 
أشعر بأي آالم بعد 

ذلك”.
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BREAK استراحة



ــة	  ــات الصحي ــواع التأمين ــع أن ــل جمي نقب
تعبئــة الوصفــات فــي عشــر دقائــق أو أقل	 
توصيــل األدوية مجانًا للعيادات والمنازل	 
استشــارات مجانيــــــــة وأقـــــل األســـــعار	 

FREE DELIVERYتوصيل األدويـــــــة مجانًا 

• All Lnsurance Plan Accepted
• Rx Filled In 10 Min. Or Less
• Refill Reminders
• Easy Praescription Transfer
• Fast , Friendlly & Professional Service
• Guaranteed Lowest Cash Prices Around

F A X  :  3 1 3 - 6 3 3 - 9 7 0 6

4726 GREENFIELD - DEARBORN , MI 48126 
3 1 3 - 6 3 3 - 9 3 1 0
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PLEASE HELP 
THE PEOPLE OF YEMEN 

يعتبــر الوضــع اإلنســاني فــي اليمن االســوا 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

أغيثوا أهلكم في اليمن 
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لبيع أحدث السيارات األمريكية واليابانية واألوربية والكورية

FOR MORE DETAILS VISIT WWW. TOPGEARZ.COM
3540 E.Davison*  Detroit ,  MI  48212        313-368-7000
haniomasan@gmail.com                            hamza.omasan@gmail.com

معرض هاني عميسان
BUY - SELL - TRADE

نعطيك أفضل قيمة لسيارتك عند الشراء نبيع بأفضل األسعار 

 نبيع كل السيارات مع ضمانة سنة كاملة لألنجن والترانزميشن

16
 عامًا في خدمة الجالية

Serving
 The Community 

For Over
 16 year

1 year warranty engine & transmission

■ 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


