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The Lincoln Manor قاعة لينكون مانر
Banquet Hall & Event Center  لإلفراح والمناسبات

ثالث  قاعات حديثة وذات مساحة كبرية  
ومجهزة بأحدث التجهزيات العصرية 

حفالت األعراس - حناء - التخرج - 
اجتماعات - ولكل مناسباتكم

قاعة لينكون مانر تقدم  لكم اشهى 
األكالت بأيدي أمهر الطباخني 

وتجهز كافة مناسباتكم السعيدة مع 
موقف كبري للسيارات

Filling every occasion with great food and service!
WEDDINGS - QUINCEANERAS -  CORPORATE EVENTS - GRADUATIONS - BRIDAL SHOWERS AND MORE

25160 W outer Dr, lincoln park, MI 48146

(313)  381-4000 Info@TheLincolnManor.com



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

العربي األمريكي اليوم
مجلة عرب أمريكا األولى

 
مجلة عربية أمريكية . سياسية . ثقافية . 

شاملة . شهرية . مستقلة .
تصدر عن المركز العربي األمريكي لإلعالم 

والثقافة والتراث
ديربورن – ميتشغان – الواليات المتحدة

الناشر ورئيس التحرير
عبدالناصر مجلي

Publisher & Editor -in-Chief
ABDULNASSER  MUGALI

يتم إرسال جميع المشاركات والرسائل بإسم 
رئيس التحرير 

 وما ينشر في المجلة اليعبر بالضرورة عن رأي 
المجلة أو المركز

لإلعالن واإلشتراكات

 313-409-9541
arabamericantoday@yahoo.com

THE  INTERNATIONAL 
MAGAZINE OF ARAB AMERICANS

 
INDEPENDENT ARAB 

AMERICAN MAGAZINE
 PUBLISHED BY THE ARAB  

AMERICAN MEDIA & CULTURE & 
HERITAGE CENTER

 DEARBORN-MICHIGAN - U.S.A

ALL ARTICLES, OPINIONS AND
 LETTERS ARE SENT IN THE NAME 

OF THE EDITOR AND DO NOT 
NECESSARILY EXPRESS THE

 OPINION OF THE NEWSPAPER OR THE 
CENTER. CONTACT THE ADVERTISER IN 

THE ARAB AMERICAN TODAY MAGAZINE
 please call : 313- 409-9541

ADDRESS :العنوان 
THE ARAB AMERICAN TODAY 

 MAGAZINE
P.O.BOX 1464 

DEARBORN MI 48126
USA

اإلخراج الفني /
ART DIRECTION

THE ARAB AMERICAN TODAY 
 MAGAZINE TEAM

سبتمبر 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 00481

BOOKS كتب

9

14

12

  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

0028

سبتمبر 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 81

    cultuer ثقافة

أستاذ عيل نبدأ من »بالد القائد« الرواية التي لم 

جغرافيا؟ ويف أي زمان؟تصل بني يدي القارئ بعد، أين تقع هذه البالد يف أي 

بالتأكيد، الديكتاتور يف هذه الرواية هو ديكتاتور عربي، له 
خصوصيته يف التسلط ومحنته يف الُحكم.

يمكن للكثريين من القراء أن يتعرفوا عليه، بمعنى أن كل شخص 

يمكن أن يجد ديكتاتوره الخاص فيه أو الذي يتصوره فيه وعنه.

هل مكان اقامتك اليوم يف فرنسا غري من ارتباطك بدار 
الساقي أم أنه ال زال هناك تعاون؟

أعترب نفيس من أرسة دار الساقي وفيها ومعها قّدمت رواياتي.

كيف سيصل هذا العمل »بالد القائد« بني يدي القارئ 

العربي؟ هل هناك آلية معينة لديك ولدى النارش؟ وهل 

سيتم ارشاكه يف مسابقة ما كجزء من الرتويج؟

سيصل، كما املعتاد، إىل املكتبات العربية ومعارض الكتب.

أما إرشاك الرواية يف مسابقات فلم أفكر باألمر حتى اآلن.

هناك سؤال مهم حول مسار الروائي عيل املقري، 

وهو محاولة التميز عن بقية الكتاب اليمنيني حيث 

ظهرت األربعة األعمال مختلفة من ناحية املواضيع 

وأسلوب الكتابة وحتى تكثيف الرسد؟ هل لهذا عالقة 
بقراءتك العميقة للرتاث وكتب التاريخ؟

أظن أن هذا من ُحسن قراءتك وتفحصك. أنا أحاول أن اقرأ 

املجز العاملي يف الرواية. نعم اقرأ الرتاث والتاريخ، ولكنني اقرأ 

أيضاً التحوالت الهائلة يف فن الرواية وتاريخها. وأحاول أن اسأل 

نفيس مع كل عمل جديد أكتبه: ماذا سأقدم من جديد؟

وما املحنة أو اإلشكالية اإلنسانة التي ما زالت بحاجة إىل أسئلة 
وفحص.

بالنسبة للجهد، هل هناك روائي مجتهد وآخر غري 
مجتهد مثالً كيف يمكن تقييم ذلك؟

بالتأكيد، هناك كثريون يستسهلون الكتابة الروائية وال يحاولون 

أن يسائلوا تجربتهم، لكن مع هذا الفضاء الروائي متاح للجميع، 
ويقبل التنوع بمختلف الوجهات الرسدية.

كنت شاركت يف مؤتمر للرواية العربية يف القاهرة 

منتصف العام الجاري تقييمك ملثل هكذا مؤتمرات؟

فيها يف أوروبا والغرب.امللتقيات الروائية واألدبية العربية تختلف عن تلك التي أشارك 

تصور أن يتم دعوتك إىل لقاء أدبي عربي، يدفعون لك خالله 

قيمة التذكرة والسكن ملدة أربعة أيام يف فندق درجة متميزة، 

يحصل أبداً يف أوروبا.بهدف أن تشارك يف ورقة )مكتوبة( ملدة عرش دقائق. هذا ال 

هناك لقاءات مع القراء وأسئلة ونقاشات تمتد من ساعة إىل 
ساعتني، وليس عبارة عن تلقني وكالم!.

كما أن عدد الحضور يف املهرجانات العربية قد يتجاوز الخمسني 

مشاركاً، وهم أنفسهم الذين يحرضون يف كل دورة، فيما يشارك 

تنظيم أكرث من فعالية لكل واحد.يف مهرجانات أدبية عاملية عرشة أدباء فقط، أو أكرث قليال، ويتم 

تقييمك للجوائز العربية عموما والبوكر خصوصا؟ 
وهل هي نوافذ محفزة للتنافس؟

الجوائز األدبية حفزت الكثريين للكتابة والنرش، وهي تشجع يف 

النواحي املالية كثرياً، مع وجود الكثري من املالحظات التي تقال 
حولها.

كتبت بأنه وصلتك مجموعة من األعمال والكتب 

املتنوعة لكتاب يمنيني ما الذي لفت نظرك منها؟

املهم يف هذه األعمال للكتاب والكاتبات اليمنيات أنها ما زالت 

الكثريين نفسيا وماديا.تواصل الكتابة بالرغم من كل أجواء الحرب املرعبة والتي دمرت 

أراك تعرب بالشعر أحيانًا إما اقتباسات أو نصوص لك 

فهل ال زال الشعر يسكن عيل املقري وهو األداة األقوى 
للتعبري؟

لقد غادرت كتابة الشعر منذ أكرث من خمسة عرش عاماً وأعود 

لالشتغال فيها فقط.إليه، فقط، ألقتبس كما قلت. الرواية تحتاج إىل هواجس يومية 

*املشكلة اليمنية اليوم هل هي إجتماعية، أم سياسية، 

إقتصادية، فكرية، مشكلة أشخاص، جغرافيا؟ ما هي؟

املشكلة اليمنية هي نتاج حكم متسلط لعقود من الزمن ساهم 

فيه كثريون وما زلنا نعيش إشكالية هذا التسلط، فما عرفناه 

من السلطات السابقة هو احتكار السلطة والرثوة والرأي، واآلن 

نعيش مرحلة عاصفة من التحول بعد سقوط هذه السلطات 

لتحقيق ما يريد.القمعية، وهو مخاض عسري ومرعب يستفيد منه البعض 

وضعت بعض املبادرات إلنهاء الحرب واالنقسام يف 

اليمن وكان هناك تجاوب، لكنه غري فاعل، كيف يمكن 

ترجمة أي مبادرة ضمن نخبة سياسية وثقافية تعيش 
يف أوروبا؟

ليس بالرضورة أن تتحقق أي مبادرة إنقاذ من أجل اليمن 

بتفاصيلها، ولكن يمكن التعامل معها كفكرة، أو كمنطلق يهدف 

إىل تجاوز املرحلة الصعبة التي تعيشها اليمن إذ لن يتحقق ذلك 

إال عرب استسالم الجميع واعرتافهم بهزيمتهم، هزيمتهم جميعاً.

هل لك عالقات ديبلوماسية يف مقر اقامتك يف أوروبا؟ 

هل هناك تواصل إلبرام أي مرشوع سيايس جامع؟

أنا كاتب، وليس لدي أي نشاط سيايس. أقول آراء فقط.

ستظل مدينة مفتوحة؟هل ستعود يوما إىل صنعاء للعيش فيها ولتؤكد أنها 
ستبقى اليمن، كلها، تسكنني إىل األبد.

نعود من جديد ألعمالك، هل هناك يشء بعد »بالد 

القائد«؟ ترجمة مثال لبعض أعمالك إعادة طباعة؟

وقعت ترجمة رواية »بالد القائد« إىل الفرنسية، وستصدر رواية 
»حرمة« قريبا باإليطالية. وما زلت أكتب.

كل رواياتي قريبة إيل.مشاعر القارئ بكل مستوياته؟أي الروايات هي الحبيبة إىل قلبك وتشعر أنها حركت 

*تدرجت يف أعمالك من ناحية إختيار األفكار واملواضيع، 

برأيك هل رواية بخور عدني أخذت صدى كما هو 

مع رواياتك الثالث األوىل »رائحة سوداء طعم أسود« 
و«اليهودي الحايل« و«حرمة«؟

نعم، أظنها كذلك، فقد طبعت مرتني وأحتفى بها كثريون من 
القراء.

عليها، ففيها كتبي وأوراقي ما، لكنني أعيش يف حال قلق لحياتي. لقد نقلتها إىل مكان أشعر بأنني أفتقد أهم مكون بمكتبتي يف اليمن، فأنا ال تذكرني يا صديقي التي كانت يف صنعاء؟أين ذهبت مكتبتك ما يحدث يف اليمن.هواجس يومية مرهقة تتابع ما زلت اقرأ وأكتب، ولكن مع مساحة كبرية كما عهدناك؟ كيف يقيض األستاذ عيل وقته وهل ال زال للقراءة 
عيل املقري بالكتاب ما هي عالقة وذكرياتي.

اإللكرتوني من ناحية القراءة والنرش؟ وكيف ترى 

مستقبل الكتاب املطبوع يف ظل الكتابة الرقمية؟

أنا ال اقرأ الكتاب الكرتونياً إال مضطراً، وأظن أن الكتاب 

الكتاب الورقي.االلكرتوني صار منترشاً بكرثة إال أن هذا ال يغيب العالقة مع 

كان لديك مرشوع فكري إىل جانب ترميمات شعرية، 

مثل النبيذ يف اإلسالم وأعالم اليمن، ملاذا توقف هذا 
النهج هل الرواية أخذت كل جهدك؟

صحيح إن الرواية أخذت كل جهدي، ولكن، أيضاً، كما تعرف 

ليس يف اليمن مؤسسات ثقافية ترعى أو تهتم بمشاريع الكتب 
شكرا جزيال أستاذ عيل.التي ال يمكن إنجازها عىل املستوى الفردي.

الروائي اليمني  علي المقري للعربي األمريكي اليوم:

هناك كثيرون يستسهلون الكتابة 
الروائية واليشتغلون عليها كما ينبغي

القاهرة  - حاوره/ محمد عبده الشجاع.

كاتب وسيايس مخرضم، اشتغل يف الصحافة وهو شاب يافع، كتب الشعر وعرف عنه بأنه كثري القراءة واإلطالع، طرق أبوابا 

مغلقة يف قصائده وبعض كتبه الفكرية والثقافية ما أثار حفيظة املتشددين من رجال الدين.

تعرض للتشهري والتكفري مثل عديد من الكتاب واملفكرين الذين خرجوا عن دائرة املحظورات.

ألهم العديد من املبدعني الشباب من خالل كتاباته وبرز يف عالم الرواية فجأة حتى صار صاحب تجربة إستثنائية يف عالم 

األدب.. عيل املقري شخصية لطيفة أجريت معه عرشات الحوارات واللقاءات التلفزيونية والصحفية حول تجربته األدبية، 

انتقل للعيش يف فرنسا منذ أكرث من ثالثة أعوام ضمن الكثري من املبدعني الذين هاجروا بسبب التضييق عىل حرية الرأي، 

وتراجع سبل العيش بسبب الرصاعات والحروب.

الحوار تطرق إىل تجربة املقري وأوضاع البلد السياسية.

عامًا وأعود إليه لإلقتباس منذ أكثر من خمسة عشر  غادرت كتابة الشعر الى هذه الكارثةالساسة لما وصلت بالدنا الى األبد ولوال حماقة  ستبقى اليمن تسكنني 
سأقدم من جديد؟مع كل عمل أكتبه: ماذا  أحاول أن اسأل نفسي فقط 

 

روائي يمني، ولد يف 30 أغسطس 1966،  يقيم يف فرنسا، علي المقري : سيرة ذاتية أدبية
من أعماله:

)طعم أسود.. رائحة سوداء( رواية، دار الساقي، بريوت 
.2008

)اليهودي الحايل( رواية، دار الساقي، بريوت 2009.

رواية، دار الساقي بريوت  2014.)ُحرمة( رواية، دار الساقي، بريوت 2012. )بخور عدني(،  
)بالد القائد( دار املتوسط، ميالنو 2019.

والكردية وغريها.ترجمت أعماله إىل الفرنسية، واإلنجليزية، واإليطالية، 

تم اختيار روايتيه »طعم أسود رائحة سوداء« و«اليهودي 

الحايل« ضمن القائمة الطويلة للجائزة العاملية للرواية 

العربية )البوكر العربية( يف دورتي الجائزة 2009 و2011.

حازت رواية »حرمة« برتجمتها الفرنسية عىل جائزة 

التنويه الخاص من جائزة معهد العالم العربي للرواية، 
ومؤسسة جان لوك الغاردير يف باريس 2015.

الشيخ زايد 2015.أختريت رواية »بخور عدني« يف القائمة القصرية لجائزة 

له إصدارات شعرية منذ منتصف الثمانينات، وكتب فكرية 

األعمال  الروائية.وثقافية؛ قبل أن يتوقف عنها ويتجه بشكل كيل لكتابة 
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صيدلية سباء 
10136 Vernor Hwy

Dearborn Mi 4812O

نقيل جميع أنواع التأمين 	 
تخفيض لكبار السن	 
خدمة سريعة وتقنية فائقة ودقة في العمل	 
مستلزمات طبية متوفرة	 

	 we accept all types of insurance
	 30% senior discount
	 guaranteed lowest prices
	 full line of over - the - counter medications

3 1 3 - 8 4 1 - 8 8 2 0

توصيل األدوية مجانًا 

FREE DELIVERY 

توصيل األدوية مجانًا 

FREE DELIVERY 

نقبل جميع أنواع التأمينات الصحية	 
تعبئة الوصفات في عشر دقائق أو أقل	 
توصيل األدوية مجانًا للعيادات والمنازل	 
استشارات مجانيــــــة وأقـــل األســـعار	 

• 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

4726 GREENFIELD - DEARBORN , MI 48126 
3 1 3 - 6 3 3 - 9 3 1 0

PACKARD
PHARMACY
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يعتبــر الوضــع اإلنســاني فــي اليمن األســوأ من بين بلدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. وفــق تقديــر المنظمات الدولية
Where The Country Is Going Through A Catastrophic Humanition…The Worst In The Region And Recent History.

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 
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كلما أراد رئيس الفوز تحدث عن خطر الغزو الالتيني
إن كلمتَي »الغزو« و »الغزاة« دخلتا ألول مرة قاموس تيار اليمني 

لتوصيف الهجرة عرب الحدود الجنوبية األمريكية يف أواخر 
الثمانينيات والتسعينيات. فعىل سبيل املثال، أثناء محاولة باتريك 

بوكانان للفوز برتشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 1992، 
استخدم عبارة »غزو غري قانوني«، يف إشارة إىل املهاجرين من أصل 

التيني. وبالتايل، سلَّط الضوء عليهم كأنهم تهديد وطني وبطريقة 
أصبحت مألوفة بالفعل يف السنوات األخرية.

ولكن اليوم، بدايًة من تغريدات البيت األبيض ووصوالً إىل البيان 
الطويل الذي نرشه باتريك كروسيوس، القومي األبيض البالغ من 

العمر 21 عاماً، الذي قتل 22 شخصاً، من بينهم ثمانية مواطنني 
مكسيكيني، يف متجر وول مارت يف إل باسو، أصبح استخدام كلمة 

»الغزو« -أو يف حالته »غزو الالتينيني لتكساس«- جزءاً من أسلوب 
الحياة األمريكي )واملوت(. ويف الوقت نفسه، بشكل أشمل قليالً، ال 

تزال اللغة تُستخدم سالحاً.

رغم أنهم فقط يأتون من أجل األمان
يقول الكاتب: وبالطبع، حني تتحدث عن الغزو هذه األيام، مثلما 

فعل الرئيس ترامب مراراً -فقد استخدم الكلمة سبع مرات يف أقل من 
دقيقة يف تجمع حاشد مؤخراً، ويف بداية شهر أغسطس/آب، ونرشت 

حملة إعادة انتخابه أكرث من 2000 إعالن عىل الفيسبوك يتضمن 
كلمة الغزو- فأنت تتحدث عن نوع واحد فقط من الغزو. ويعد هذا 

النوع ذا طبيعة مجازية وسياسية، وفيه »هم« من يغزوننا )رغم 
أنهم قد ال يعرفون أنهم يفعلون ذلك(. إذ يعرب مئات اآلالف »منهم« 

الحدود الجنوبية، ومعظمهم بمبادرة فردية. ومع ذلك، يف بعض 
الحاالت، وصلوا إىل الحدود يف »قوافل«. ولكن كل شخص فيهم لم 

يأِت وهو يفكر يف الفوىض، وإنما أتى بحثاً عن األمان، وحياة أفضل 
عىل األقل يف هذا البلد، إن لم يكن الرفاهية.

لكن البيت األبيض أو معظم الجمهوريني أو الشخصيات اإلعالمية 
اليمينية ال يتناولون األمور بهذه الطريقة، فعىل حد تعبري الرئيس يف 

اجتماع استشاري للقوة العاملة بالبيت األبيض يف مارس/آذار:
»أنتم ترون ما يحدث عىل الحدود… إن أداءنا رائع بالنسبة لهجوم 

كبري كهذا، أسميه »غزواً«، وهم ينزعجون دوماً حني أقول »غزو«، 
ولكنه يف الحقيقة نوع من الغزو« .

أو مثلما قال تاكر كارلسون عىل شاشة قناة Fox News: »نحن يف 
حالة ذهول، إنه حرفياً غزو يعرب فيه أشخاص الحدود إىل تكساس« 

 :Fox & Friends أو مثلما تساءلت جينني بريو رصاحة يف برنامج .
»هل سيتحرك أي شخص يف السلطة لحماية أمريكا هذه املرة، أم 

سيواصل قادتنا الوقوف ساكنني فيما يستمر الغزو؟« واألمثلة عىل 
مثل هذه الترصيحات عديدة.

ولكن هؤالء هم الغزاة الفعليون األخطر على كوكب 
األرض

وإليكم األمر الغريب رغم ذلك: يف هذا القرن، هناك غاٍز حقيقي واحد 
فقط عىل كوكب األرض، وهو ليس أولئك اليائسني يف أمريكا الوسطى 

الذين يفرون من الفقر واملخدرات والعنف والجوع )وهي أمور 
تتحمل الواليات املتحدة بالفعل مسؤولية بعض جوانبها املهمة( .

يصادف أن يكون الغازي الحقيقي يف هذا العالم الذي نعيش فيه هو 
الواليات املتحدة األمريكية. 

يقول الكاتب: أنا أتحدث، بالطبع، عن الدولة الوحيدة يف هذا القرن 
التي غزت قواتها املسلحة، باملعنى التقليدي للكلمة )هذه املرة(، 

بلدين آخرين. 
ففي أكتوبر/ترشين األول عام 2001، ردت إدارة الرئيس جورج بوش 
االبن عىل عمل إرهابي مروع مزدوج يف أمريكا بالغزو، إذ ثبت أن من 

كانت مسؤولة عن تنفيذ العمل اإلرهابي جماعة إسالمية متطرفة 
أطلقت عىل نفسها اسم »القاعدة«، وكان يتزعمها سعودي ثري 

)كانت واشنطن متحالفة معه يف القرن املايض يف حربها ضد االتحاد 
السوفييتي يف أفغانستان(. وبدالً من تنظيم عمليات قانونية دولية 
للتعامل مع بن الدن وتنظيمه، بدأ الرئيس بوش وكبار مسؤوليه ما 

أطلقوا عليه برسعة الحرب العاملية عىل اإلرهاب. وبدأت بقصف 
وغزو أفغانستان، رغم أنها كانت تستهدف من الناحية النظرية ما 

يصل إىل 60 دولة يف أنحاء الكوكب. 
وكان أسامة بن الدن وبعض أفراد تنظيمه موجودين بالفعل يف ذلك 

الوقت، لكن هدف الغزو كان يف املقام األول إطاحة مجموعة أخرى 
من اإلسالميني املتطرفني، وهم أعضاء حركة طالبان، الذين كانوا 

يسيطرون عىل معظم تلك األرض.

اكتسحوا كل شيء، كل ما له عالقة وما ليس له 
عالقة

وهكذا بدأت واشنطن حرباً لم تنته بعد، ثم يف ربيع عام 2003، فعلت 
املجموعة نفسها من املسؤولني بالضبط ما كان عدد منهم يتوق 

إىل فعله يف 12 سبتمرب/أيلول عام 2001: أطلقوا القوات األمريكية 
يف غزٍو ضد العراق كان يهدف إىل إسقاط نظام صدام حسني 

االستبدادي )حليف الواليات املتحدة السابق الذي لم تكن له عالقة 
بأحداث 11 سبتمرب/أيلول أو بالقاعدة(. يف الواقع، نعرف اآلن أنه يف 
غضون ساعات من اصطدام طائرة مخطوفة بمبنى البنتاغون، كان 

وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يفكر بالفعل يف مثل هذا الغزو تحديداً. 
)أوردت تقارير أنه قال ذلك اليوم فيما يشجع مساعديه عىل 

الخروج بخطة لغزو العراق »أريد أفكاراً ضخمة، اكتسحوا كل يشء، 

كل ما له عالقة وما ليس له عالقة«(.

والنتيجة موجة األزمات والحروب واإلرهاب
وهكذا استولت القوات األمريكية عىل عاصمتي البلدين، كابول 

وبغداد، حيث شكلت إدارة بوش حكومتني من اختيارها. 
ولن تنتهي االحتالالت والحروب  أو االضطرابات التي نشأت عنهما 

انتهاًء فعلياً يف أي منهما أبداً. ففي كلتا املنطقتني، أصبح اإلرهاب 
أكرث انتشاراً اآلن مما كان عليه يف ذلك الوقت. ويف السنوات التي تلت 

الغزو، ُهّجر ماليني السكان من منازلهم يف هاتني املنطقتني وغريهما 
خالل الحرب األمريكية عىل اإلرهاب، وقُتل وُجرح مئات اآلالف، فيما 

انترشت الفوىض واإلرهاب والحرب يف جميع أنحاء الرشق األوسط 
الكبري )وهي أمور ضاعفها »الربيع العربي« بعد ذلك(، وأخرياً يف 

قلب إفريقيا.
وفضالً عن ذلك، نفّذ الجيش األمريكي -بالقدر نفسه من الفشل 

وطول األمد واالستفادة حني يتعلق األمر بانتشار اإلرهاب والدول 
املتدهورة أو املنهارة- عمليات يف ليبيا والصومال واليمن )كانت 

بدرجة كبرية عن طريق السعوديني، ولكن ليس حرصياً(.
بل ويف سوريا، ورغم أن هذه العمليات قد تعد تدخالت، وليست 

غزواً، فقد كان كل منها يتصف بالغزو بدرجة أكرب من أي يشء يطلق 
عليه اليمني املحيل اآلن غزواً عىل حدودنا الجنوبية. 

يف سوريا عام 2016، عىل سبيل املثال، ألقى سالح الجو األمريكي 
وحلفاؤه ما يقدر بنحو 20 ألف قنبلة عىل »عاصمة« تنظيم الدولة 

اإلسالمية )داعش(، الرقة، وهي مدينة سورية صغرية الحجم. ومن 
خالل ما فعلوه، إىل جانب ما اضطلعت به املدفعية وما اضطلع 

به االنتحاريون من داعش، حولوها إىل ركام. وبنفس الطريقة من 
املوصل إىل الفلوجة، تحولت املدن العراقية الكربى إىل أنقاض. ويف 

العموم، كان هذا إىل حد كبري سجالً من الغزو والتدخل والدمار.
ال ينبغي لنا أن ننىس أنه يف تلك البلدان وغريها )مثل باكستان(، 
أرسلت الواليات املتحدة طائرات مسرية مزودة بصواريخ هيلفاير، 

لتنفيذ رضبات »محددة« كان ُيطلق عليها يوماً »اغتياالت« . فضالً 
عن ذلك، يف عام 2017 وحده، أُرسلت وحدات من قوات العمليات 

الخاصة -التي ال تزال متنامية والتي تضم اآلن حوايل 70 ألف فرد 
يف الحرب ويف السالم- إىل 149 دولة، وفقاً لصحفي التحقيقات نيك 

تورس. 
والحاميات العسكرية األمريكية تتوسع بشكل غري مسبوق، 

واالستخبارات تخطف الناس من الشوارع
ويف الوقت نفسه، استمرت الحاميات العسكرية األمريكية يف 

االنتشار يف أنحاء العالم بأعداد هائلة، وبطريقة لم يسبق لها مثيل 
يف التاريخ، وتُستغل من حني آلخر هذه السنوات لتسهيل تلك 

التدخالت واالغتياالت وعمليات الغزو.
باإلضافة إىل ذلك، أقامت وكالة االستخبارات املركزية يف هذه 

اآلونة »مواقع سوداء« يف عدد من البلدان، حيث كان السجناء 
الذين ُيختطفون فعلياً يف بعض األحيان من شوارع املدن الكربى 

)ويؤَسون أحياناً يف مناطق الكوكب النائية(، عرضة للقسوة التي 
ال تُحتمل والتعذيب لسنوات. واستُخدمت سفن البحرية األمريكية 

باملثل مواقع سوداء. وكل هذا ليس سوى جزء من مثلث برمودا 
الربي للظلم الذي أسسته واشنطن، والذي كان قلبه النابض سجٌن 

سيئ السمعة )ال يزال مفتوحاً( يف خليج غوانتانامو بكوبا.
وبعدما بددت الحكومة األمريكية أموال دافعي الرضائب، خلقت 

أزمة لجوء
منذ عام 2001، نجحت الواليات املتحدة يف تبديد مبالغ هائلة 

من أموال دافعي الرضائب يف إثارة االضطرابات يف مساحات كبرية 
من الكوكب، وقتلت أعداد مهولة من الناس الذين لم يستحقوا 

املوت، وطرد الكثري منهم من منازلهم، واإلسهام بذلك يف خلق أزمة 
املهاجرين والالجئني ذاتها التي عكّرت صفو أوروبا والواليات 

املتحدة من حينها. 
إذ إن الدول الثالث األوىل التي يأتي منها طالبو اللجوء غري املرغوب 

فيهم إىل أوروبا هي سوريا والعراق وأفغانستان، وكلها غارقة حتى 
النخاع يف أتون الحرب األمريكية عىل اإلرهاب. )يف هذه األثناء، 

بالطبع نعيش نحن يف بلد رئيسه دعا إىل »منع املسلمني نهائياً 
وبالكامل من دخول الواليات املتحدة« خالل حملته االنتخابية عام 

2015، وبعدها بذل قصارى جهده ملتابعة تنفيذ مثل هذا الحظر 
عىل املسلمني(.

وباملناسبة، كانت كل هذه التدخالت وعمليات الغزو األصلية محاطة 
بتربيرات مبهرة حول تحقيق »الديمقراطية« و »تحرير« مختلف 

املجتمعات، وهي تربيرات ال تقل كذباً عن تلك التي قدمها قاتل إل 

باسو لتربير املذبحة التي ارتكبها.

الروس يحتلون المركز الثاني
أتقول إنهم غزاة ودخالء ومخربون؟ ال بد أنك تمزح، أو عىل األقل 

إذا كنت تتحدث عن املهاجرين غري املوثقني من جنوب حدودنا 
)حتى يف ظل االدعاءات الكاذبة بأنه كان يوجد بينهم »إرهابيون«(. 

يقول الكاتب »عندما نتحدث عن الغزو، يجب أن نهتف قائلني: 
»الواليات املتحدة األمريكية« . ويضيف: »كنا غزاة ومخربني عىل 

كوكب األرض )ويأتي الروس بعدنا بمسافة كبرية يف املرتبة الثانية، 
وذلك يف جزيرة القرم وأوكرانيا(.

قصفوا العراق دون أن يصيبوا رجال صدام بأذى
فكيف ترصف األمريكيون مع الغزاة الحقيقيني يف هذا العالم؟ إنه 

سؤال منطقي، حتى وإن لم يرتدد كثرياً يف دولة صار فيها »الغزو« 
اآلن موضوعاً لنقاشات ومناظرات شبه مهووسة.

والحق أنه يف عشية الغزو العراقي، كان هناك عدد كبري من 
األمريكيني ال يرغبون يف خوض الحرب، امتألت الشوارع يف املدن 

الكربى والصغرى باملتظاهرين الذين يطالبون إدارة بوش بعدم فعل 
ما كان واضحاً وجلياً أنهم مقدمون عىل فعله. عندما حدث الغزو 

واالحتالل، كان يجب أن يتضح سيعاً أنه سيكون كارثة مدمرة، فعىل 
سبيل املثال، نجحت الحملة الجوية األوىل، التي كانت تستهدف 
التسبب يف  صدمة وإرهاب ودق عنق نظام صدام حسني، يف عدم 

املساس بأي شخصية قيادية يف النظام العراقي، لكنها بدالً من 
ذلك طبقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش، قتلت عرشات املدنيني. بهذه 

الطريقة كانت الساحة جاهزة لكثري مما سيأتي بعد ذلك.
ولكن عندما بدأ تواتر األخبار السيئة )تمت املهمة!(، اختفى 

املتظاهرون مناهضو الحرب من الشوارع، ولم يعودوا أبداً، كان 
األمريكيون عموماً يف السنوات التالية يتجاهلون الرضر الذي تسببه 

الواليات املتحدة حول مناطق مهمة يف العالم واهتموا بشأنهم 
الخاص، لكنها أصبحت بالفعل عادًة من وقت آلخر أن »يشكروا« 

القوات التي نفذت الغزو عىل »خدماتها« .

وكم من حفالت زفاف في أفغانستان تحولت إلى مآتم
يف هذه األثناء، نيُس بكل بساطة كثري مما حدث يف هذه الحرب 

عىل اإلرهاب حول العالم )أو أنه لم ُيذكر من األساس(. لذا عندما 
فجر انتحاري داعيش نفسه، يف منتصف أغسطس/آب يف حفل 

 New York زفاف، وقتل حوايل 63 شخصاً عىل األقل، قالت صحيفة
Times األمريكية إن »حفالت الزفاف، وهي االحتفاالت بلم الشمل، 

ظلت بدرجة كبرية االستثناء« من شعور األفغان بعدم األمان يف 
األماكن العامة. وهذه الجملة لن يتوقف عندها الكثري من الشعب 

األمريكي، كأن تلك الدولة لم تشهد تدمري حفالت زفافها. لن يتذكر 
كثريون هنا حفالت الزفاف الستة التي فجرتها القوات الجوية 

األمريكية يف أفغانستان )باإلضافة إىل حفل زفاف واحد عىل األقل 
يف كل من العراق واليمن(. كان أولها يف عام 2001 يف شهر ديسمرب/
كانون األول، وأسفر عن مقتل 100 من املحتفلني يف قرية يف رشقي 

أفغانستان، وكانت هذه مجرد بداية لكابوس قادم. فقد كان هذا شيئاً 
وثقته أنا يف موقع TomDispatch منذ سنوات، لكنه لم يعد يف بنك 

الذاكرة حتى هنا.

وترامب يقلب الحقائق حول من هم الغزاة
انتخب األمريكيون بالطبع يف عام 2016 رجالً أثار غضب من عرفوا 

بعد ذلك بـ »قاعدته« بعد أن أطلق حملة رئاسية مبنية عىل الخوف 
من »املغتصبني« املكسيكيني القادمني لهذه الدولة، ورضورة بناء 
»جدار كبري وسميك وجميل« ملنعهم. أو يمكننا أن نقول إنه منذ 

البداية كان يركز عىل إيقاف »غزو« أرضه. وقبل شهر أغسطس/آب 
2015، كان بالفعل يستخدم هذا املصطلح يف تغريداته.

ولذا يف ظل حكم ترامب، بعد أن انترشت الكلمة واملخاوف املصاحبة 
لها بيننا، رصنا نحن املعرضني للغزو، وصاروا »هم« الغزاة.

بعبارة أخرى، انقلب العالم بطريقة ما رأساً عىل عقب، تماماً مثلما 
ما كان )ومثلما سيبقى هكذا بدرجة كبرية(. ونتيجة لهذا، نعيش 

جميعاً اآلن يف األرض املعرضة للغزو املجازي وقتلة إل باسو، الذين 
توجهوا يف هذه السنوات إىل أماكن تختلف بني املعابد اليهودية 

وحتى مهرجانات الثوم، مسلحني بأسلحة تشبه أسلحة القوات 
املسلحة، ليوقفوا الغزاة املختلفني يف طريقهم. )يف إشارة للمتطوعني 

اليمينيني(. 
ويف هذه األثناء، يستمر الرئيس وفريق السياسيني من كال الحزبني 

يف واشنطن يف ضخ املزيد من األموال إىل الجيش األمريكي )ويف 
أشياء قليلة أخرى تُستثنى منها جيوب الـ%1 من الصفوة(.

يقول الكاتب: »عىل الرغم من أنني عشت يف مدينة نيويورك، لكنني 
لم أدخل أبداً برج ترامب. أقصد أنني لم أغُز مساحته أبداً بغض 

النظر عن مدى مجازية األمر« . 
لذا مع انتشار الغزو يف األجواء، أواصل طرح السؤال عن السبب كل 

يوم وبكل طريقة: ملاذا يغزو مساحتي الشخصية؟
وال شك أن الرئيس الذي يقتات عىل هؤالء »الغزاة« من الجنوب، 

يرى أن السالالت الوحيدة املهددة باالنقراض عىل هذا الكوكب قد 
تكون رشكات النفط، والفحم، والغاز الطبيعي.

ويختتم مقاله قائالً: »صدقوني، أنتم اآلن يف عامله وليس عاملي، 
ومرحباً بكم هناك!«

بات حديث اليمني األمريكي عن تعرض الواليات املتحدة للغزو خطاباً مكرراً، لدرجة أكسبته مصداقية 
زائفة، ولكن هذا الخطاب يتجاهل حقيقة أن املهاجرين الضعفاء ليسوا غزاةً، وإنما أخطر غزاة يف 

القرن العرشين موجودون بالقرب منهم.
 The United ومؤلف كتاب  The American Empire Project توم إنغلهارت، أحد املشاركني يف تأليف سلسلة
States of Fear، كتب يف مقال بموقع Lobe Log األمريكي حول خطاب ترامب العدائي تجاه املهاجرين، 

وما يخفيه هذا الخطاب عن أهم دولة غازية يف القرن الحادي والعرشين وهي أمريكا.
يقول الكاتب »لقد عرب الحدود دون إذن، أو -عىل حد علمي- دون وثائق من أي نوع. إنني أتحدث عن 
غزو دونالد ترامب التطفيل الذي لم أرغب فيه ملساحتي الشخصية، إنه هناك كل يوم، بل وكل ساعة 

يف أغلب األحيان، سواء أحببت ذلك أم ال، وال أملك وزارة لألمن الداخيل لفصله عن أبنائه، وإلقائهم 
جميعاً فيما يشبه سجوناً ال تحرتم آدميتهم -دون تزويدهم حتى بمستلزمات النظافة األساسية أو 

الطعام الصالح لألكل أو املاء النظيف- وبعدها أعيده إىل الربج الذي جاء منه يف املقام األول. )لذلك، ال 
بد يل من االعتماد عىل الشعب األمريكي عام 2020 ومن أجل أنه ال يزال ُيعتقد، مهما كان غريباً، أنه 

ديمقراطية(.
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قال آدم شيف، رئيس لجنة املخابرات بمجلس 
النواب األمريكي، إن التحقيق إذا أظهر أن الرئيس 

دونالد ترامب ضغط عىل نظريه األوكراني للتحقيق 
بشأن جو بايدن نائب الرئيس األمريكي السابق، 

فستكون مساءلة ترامب هي الخيار الوحيد 
املطروح.

ودافع ترامب ومؤيدوه، ومنهم وزير الخارجية مايك 
بومبيو، عن اتصال هاتفي أجراه الرئيس األمريكي، 

ُيعتقد أنه موضوع شكوى قدمها مبلغ لم يعلن 
اسمه بعد، وصعدوا من هجومهم عىل بايدن.

وكان شيف يف السابق قد أحجم عن الدعوة ملساءلة 
ترامب، لكن ترصيحاته لشبكة تلفزيون »يس.

إن.إن« أشارت إىل تغرّي موقفه. 

ترامب متهم بالتحريض على مخالفة القانون
وقال شيف: »إذا كان الرئيس يحجب املساعدات 

العسكرية يف نفس الوقت الذي يضغط فيه عىل 
زعيم أجنبي للقيام بيشء غري مرشوع لتلويث 

منافسه أثناء حملة انتخابية، فإن ذلك قد يكون 
العالج الوحيد الذي يعادل الرش الذي يمثله هذا 

الفعل«.
وكان شيف قال لشبكة »يس.إن.إن« يوم 25 يوليو/

تموز إن السبيل الوحيد ألن يرتك ترامب السلطة هو 

أن يخرس االنتخابات يف حني شجع الديمقراطيني 
عىل ضمان إقبال الناخبني عىل اإلدالء بأصواتهم يف 

انتخابات 2020.
ودعا مرشعون آخرون قيادة الحزب الديمقراطي 

للبدء يف مساءلة ترامب عىل الفور، ولكن 
نانيس بيلويس رئيسة مجلس النواب وزعيمة 

الديمقراطيني يف املجلس رفضت حتى اآلن دعوات 
البدء رسمياً يف عملية املساءلة. 

إدارة ترامب تواصل التكتم عىل »الفضيحة«
ويف خطاب لزمالئها يف وقت الحق، حذرت بيلويس 

اإلدارة األمريكية من إبقاء تفاصيل شكوى املبلغ 
عن االتصال الهاتفي طي الكتمان. وترفض اإلدارة 

حتى اآلن إطالع املرشعني عىل تفاصيل الشكوى.
وقالت يف الخطاب: »إذا أرصت اإلدارة عىل منع هذا 

املبلغ من أن يكشف للكونغرس انتهاكاً محتمالً 
خطرياً للواجبات الدستورية من جانب الرئيس، 
فإنهم سيدخلون فصالً جديداً خطرياً من انعدام 

القانون الذي سيأخذنا ملرحلة جديدة شاملة من 
التحقيق«.

وتتعلق هذه املعركة املتصاعدة يف واشنطن باتصال 
هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس األوكراني فولوديمري 

زيلينسكي. وتردد أن ترامب ضغط خالل االتصال 
عىل زيلينسكي للتحقيق يف مزاعم عن بايدن.

وقال ترامب للصحفيني، أمس األحد، إنه أجرى 
اتصاال رائعاً مع زيلينسكي، وإنه ال توجد مشكلة يف 
أن يديل محاميه الخاص رودولف جولياني بشهادته 

أمام الكونغرس. وأضاف: »ال أسعى إليذاء بايدن، 
لكنه قام بعمل غري رشيف باملرة«. 
انتظار شهادة »املُبلغ« عن املكاملة

ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو، األحد، إىل 
رضورة التحقيق مع بايدن املنافس الديمقراطي 
للرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق إذا 

اثبتت األدلة أنه تدخل عىل نحو غري مالئم لحماية 
ابنه من تحقيق يف أوكرانيا.

وقال بومبيو لشبكة »إيه.بي.يس«: »أعتقد أن 
بايدن لو ترصف عىل نحو غري مالئم، إذا كان يحمي 
ابنه وتدخل لدى القيادة األوكرانية بطريقة فاسدة، 

أعتقد أننا بحاجة ملعرفة حقيقة ما حدث«.
وقال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس 

مرييف لشبكة تلفزيون »إن.بي.يس« إن الكونغرس 
يحتاج لسماع شهادة َمن كشف عن املكاملة. وأضاف 
أن املزاعم إذا كانت تستحق فيجب مساءلة الرئيس.

ويمكن أن تقود إجراءات املساءلة يف الكونغرس إىل 
عزل الرئيس، لكن الديمقراطيني سيحتاجون إىل 

دعم من الجمهوريني الذين يسيطرون عىل مجلس 
الشيوخ.

المكالمة التي قد تقود ترامب للمساءلة..

الكونغرس يتجه الستدعاء الرئيس 
األمريكي بسبب »اتصال مشبوه«

جو بايدن غاضبا:
ترامب يعلم أنني سأهزمه 

بسهولة
طالب جو بايدن، نائب الرئيس األمريكي السابق والساعي للحصول عىل ترشيح 
الحزب الديمقراطي لخوض االنتخابات الرئاسية األمريكية املقبلة، بالتحقيق يف 
تقارير أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط عىل نظريه األوكراني للتحقيق مع 

بايدن ونجله.
وقال جو بايدن، وقد بدا عليه الغضب أثناء تجمع انتخابي يف والية أيوا، »هذا يبدو 

استغالال للسلطة بصورة فجة. أن تتصل هاتفيا بزعيم بلد يتطلع للحصول عىل 
مساعدات من الواليات املتحدة وتتحدث بشأني... هذا ترصف مشني«.

وأضاف قائال :«ترامب يقوم بذلك ألنه يعلم أنني سأهزمه ببساطة ويلجأ الستغالل 
سلطته مستخدما كل أجهزة الرئاسة محاوال فعل أي يشء يشوه سمعتي«.

ويمثل اتصال ترامب الهاتفي بالرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي يف 25 يوليو 
محور أزمة متصاعدة حول شكوى سية ضد تعامالت ترامب مع أوكرانيا.

وكانت صحيفة وول سرتيت جورنال وغريها من وسائل اإلعالم ذكرت أن ترامب 
ضغط عىل زيلينسكي أكرث من مرة للتحقيق يف اتهامات ال أساس لها بأن بايدن، 
حني كان نائبا للرئيس، هدد بوقف املساعدات األمريكية ألوكرانيا إذا لم يتم رصف 

أحد مسؤويل االدعاء من الخدمة.
وكان املدعي يحقق آنذاك يف قضية تخص رشكة غاز عىل صلة بابن بايدن.

وأضافت الصحيفة أن ترامب حث زيلينسكي خالل املحادثة الهاتفية عىل العمل مع 
رودي جولياني، محامي ترامب الشخيص، لفتح تحقيق يف القضية.

واعرتف بايدن بأنه هدد بوقف املساعدات إذا لم يتم فصل مسؤول االدعاء، لكن هذا 
املطلب كان مشرتكا بني الحكومة األمريكية واالتحاد األوروبي وعدد من املؤسسات 

الدولية األخرى ملزاعم بأنه لم ينجح يف تعقب وقائع فساد كربى.

T he United States aims to avoid 
war with Iran and the addi-
tional troops ordered to be 

deployed in the Gulf region are for 
“deterrence and defense,” US Secre-
tary of State Mike Pompeo said.

Speaking to Fox News Sunday, 
Pompeo added that he was confident 
that U.S. President Donald Trump 
would take action if such deterrence 
measures fail and this was well under-
stood by the Iranian leadership.

“Our mission set is to avoid war,” 

Pompeo said. “You saw what Secre-
tary Esper announced, we are putting 
additional forces in the region for the 
purpose of deterrence and defense,” 
he said.

Tensions between Washington and 
Tehran have further escalated after 
an attack on Saudi oil facilities that 
initially disrupted half of the King-
dom’s oil production, and was blamed 
on Tehran by the United States and 
Saudi Arabia.
US has slapped more sanctions on 
Iran, penalizing the Iranian Central 

Bank while the Pentagon said it was 
sending US troops to bolster Saudi 
Arabia’s air and missile defenses after 
the largest-ever attack on the king-
dom’s oil facilities.

Pompeo said Washington was taking 
measures to deter Tehran, but he add-
ed that Trump would take necessary 
action if Tehran failed to change its 
behavior. “If that deterrence should 
continue to fail, I am also confident 
that President Trump would continue 
to take the actions that are neces-
sary,” he added.

Pompeo says US mission regarding 
Iran is to ‘avoid war’
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نورا تميم

أقُف يف طابور طويل يمتد آلخر شارع توفيق دياب، يف 
جاردن سيتي يف القاهرة، من طوله ظننت أنهم يوزعون 

عىل الجميع الفيزا ببالش. يف انتظاري الطويل الذي 
دام ساعة، استغرقُت يف فكرٍة واحدة، وهي لَم كل هذا 

الحماس والرغبة املُلّحة يف ترك البلد؟ ولَم أنا أقف هنا 
وقلبي تتصارع نبضاته؟ مالمُح منقبضة تكيس الوجوه، 

ترمقني إحدى املُنتظرات يف الطابور بلفتاٍت عصبية 
قائلة: »أنا خايفة أترفض تاني«.

الحلم األمريكي؟
الحلم األمريكي هو أن يعيش نخبٌة من البرش املُختلفني عن بعضهم 
البعض فوق نفس األرض، آملني بحياٍة أفضل لهم ولذويهم، مع حق 

الحصول عىل الفرص وفقاً للقدرة واإلنجاز. ولكن الحلم األمريكي 
العربي كان ُمختلفاً تماماً عن هذه الكلمات املُتسقة املصفوفة يف سطٍر 

واحد.
أتذكر أني شكّلت أفكاري األوىل عن »الحلم األمريكي« من أبي، كان 

ُيحدثني عن صديقه الذي هاجر وأخذ الجنسية األمريكية ونقل كل 
عائلته معه إىل نيويورك، ُمضيفاً أنه بدأ العمل يف البداية بطريقٍة غري 

قانونية، ومن بعدها سلك طريق املحاكم حتى تمكّن من الحصول 
عىل أوراق اإلقامة بطريقٍة قانونية. وحني أصبحُت يف التاسعة عرش 

من عمري، بدأت أتأثر بأفالم يوسف شاهني بشكل ما.. أفالم مثل: 
»إسكندرية ليه«، و«إسكندرية نيويورك«، و«عودة االبن الضال«، 
والتي تتناول فكرة السفر يف سن صغرية، والتشتت بني فقدان أرض 

الوطن والرغبة الحقيقية يف السفر بحثاً عن العالم األوسع، وعن أرض 
الحريات والفرص.

يعتقد البعض بأن وهج »الحلم األمريكي« كان محصوراً بشباب جيل 
السبعينيات والثمانينيات، ولكن هذا الحلم الوردي ال يزال يراود شباب 

أواخر التسعينيات، ومازال يراودني.
ولكن الرشق األوسط ال مجال فيه لألحالم الوردية يف الوقت الراهن، 

والفرار من الحرب واملوت غريزة إنسانية وال توجد فيها حلول وسطى، 
فال طريق سوى الهرب لهذه األرض أو لغريها.

الجئون في أمريكا
يقول قيس،30 سنة، من بيت لحم يف فلسطني: »كنا نعيش يف بلدٍة 
تقع يف قضاء بيت لحم، يف ظل االحتالل اإلسائييل... كان الشهيد 

محمد تنوح ماضياً يف طريقه وحاول التهجم بسكني عىل أحد الجنود 
اإلسائيليني، فرضبوه بالنار. مّخه سقط أمامه ... وأمي امرأة شجاعة 
ركضت باتجاهه بجلبابها األسود، شجاعة لدرجة إنها رفضت الهرب 

معي. لكني لم أستطع مزاولة حياتي بعد أن قُتل جاري. أتعرفني؟ أتوق 
للموت كل يوم ولكني أنتظر حقي يف العودة للوطن. اشتقت لفلسطني«.

يعمل قيس يف شاحنة ُمتنقلة تقّدم األكل العربي، يقف بها أمام رشكة 
أمازون.

يستكمل حديثه وهو يشيح بوجهه بعيداً: »كنت صحفياً مثلك تماماً«، 
أضاف، وتابع: »ماذا أفعل أنا اآلن؟ أعمل بني السندوتشات ملدة 

عامني كاملني، ويف طريقي كل يوم لألحياء الفقرية التي تضم أعداداً 
من املهاجرين الذين هاجروا ألسباٍب اقتصادية، أرى املرُشدين العراة 
عىل جانبي الطريق يضاجعون بعضهم البعض، ومشهداً المرأة تفك 

سوالها لتتبول يف الشارع، ومشهداً آخر أرى فيه رجالً عارياً يأكل 
الطني وحشائش األرض، ليسب ويلعن كالً منا ألننا ال نروي طينه 

باملياه، فال يزهر من قضيبه فالً وال ياسميناً«.
ابتسم له كل صباح، وأساله: كيف حالك اليوم يا قيس؟«. وال تأتيني 

منه إجابة سوى صمت ُمطبق ونظرات كئيبة تحملق يف املدى املفتوح.
أتساءل: هل هذه هي الحقيقة القبيحة التي بحثُت عنها وراء وجه 

أمريكا الرأسمايل الرغد؟
أما املعلم حمزة، ابن األربعني عاماً من بيت لحم يف فلسطني أيضاً، 

قال: »اشتقت أن تصحبني يف الحياة امرأة عربية لها تقاسيم واضحة 
وبرشة سمراء، أملس يف شعرها املموج دفء وطني املُحتل، لذلك تزوجت 

فلسطينية وأنجبت منها ابني البكر داوود.«
املعلم حمزة رجل عصامي ُمتحرّش وذكوري للغاية. يمتلك محالً 

لتحضري األكل العربي. يتلذذ بفعل سبِّ وإهانة األمريكان بالعربية يف 
منتصف الطريق. غضب عارم يطويه تحت جلده، ويمكن أن تلمحه من 

حني إىل آخر يف جملته املتكّررة: »أنتم صهاينة والد رشموطة«.
حصل حمزة عىل الجنسية بزواجه من أمريكية عىل الورق دون أن 

يعارشها، فقط دفع لها مقابالً مادياً حتى تتربع له بشهادة أمام املحكمة 
بأنه زوجها، بعد ذلك طلقها باتفاٍق مسبق بينهما. وبعد أن أصبح له 

وجود قانوني يف أمريكا، بدأ ببذل مجهود صادق يف مساعدة اآلخرين 
للحصول عىل حقوقهم من أمريكا.

يسألني كلما أُتيحت الفرصة: »لَم ال تريدين كرس الفيزا والبقاء هنا 
يف أمريكا؟ ليس لِك ُمستقبل يف مرص. سأساعدك يف الحصول عىل 

الجنسية. ال تقلقي«.
حاولت دائماً أن أحادثه باملنطق وأناقشه عن مشاعري املُركّبة تجاه 
مرص، وعن افتقادي السري يف شوارع أعرفها. أفتقد الحياة الحقيقية 
وسط برش يشبهونني، حتى أني أفتقد صوت البائعني املتجولني يف 

املرتو وهم يرصخون طلباً لحياة آدمية أفضل.
يرصخ بغضب يف وجهي: »تُحبني الفقر«، ثم يرتاجع قائالً: »وأنا أيضاً 

أحّب الفقر طاملا أحيا يف وطني…«.
أتساءل: إىل أي حد تدفعنا الغربة للسقوط إىل األسفل؟

يقول عبد الفتاح، 33 سنة، من طنطا املرصية: » تمنيت أن أتزوج من 
أسماء، حبيبتي األوىل واألخرية. طاملا حاولت أن أستدعي مالمحها من 

جديد وأتذكر كيف كانت تبدو أيام الدبلوم، مرت سنني ثقيلة من الهجرة 
وكل منا راح لحال نصيبه. لن أسامح أبي أبداً«.

ترك عبد الفتاح، املُلقب بـ« السييس«، مرص وهو يف الـ 20 من عمره، 
بعد أن تسبب والده يف فشل قصة حبه الوحيد. اتجه يف البداية إىل دبي 

ليعمل بمطعم هناك ملدة 5 سنوات، ثم أرسلت له أمه أن يعود فوراً إىل 
مرص ليتزوج من ابنة خالته.

» عدت إىل مرص والخواء يملؤني«، قال، وتابع: »ما باليد حيلة سأفعل 
ما يريدون وأطوي جرحي بجرح أعمق، سأطويه بآالم الغربة«.

ويتابع: »تزوجُت من ابنة خالتي وهاجرت إىل أمريكا بعد أن أنجبت 
ابني البكر أيمن، والذي لم أره سوى 40 ساعة. مىض اآلن 5 سنوات 

ولم أره إال من خالل هذه الشاشة املُضيئة التي أبصق فوقها ألرى 
ابني يف هيئة أنظف. تتساءلني لَم يغادر رجٌل مثيل، ويف نفس حالتي 

االجتماعية واملادية الضعيفة، البالد بسبب قّصة حب فاشلة؟!«.
ويضيف: »هذا جزء صغري من الحقيقة. لن أنكر أني غادرت يف البداية 
بسبب ذلك. أما اآلن فأنا عالق من رأيس حتى قدمي يف عملية معقدة 

من سلسلة محاكم ألجأ إليها، زاعماً بإني تركت مرص فراراً من ثأر 

يالحقني، ولن أستطيع العودة إليها بعد أن أصبحت من كاسي 
الفيزا«.

أتساءل: إىل أي مدى نتوقع من الحب أن يشق لنا السماء املُلبدة 
بالغيم الثقيل؟

تتطوف عيون يزن الفلسطيني، 23 عاماً، من نابلس، ويفتحهما عىل 
آخرهما، وكأنه يراقب األحداث التي جرت له بشكل واضح املعالم.

يقول: »كنت أستعد المتحانات التوجيهي، اتصل بي عمي يستغيث 
من الصهاينة الذين رشعوا يف حرق أرضه. توجهت إليه يف الحال أنا وكل 

شباب العائلة. اشتبكنا معهم، استوليت عىل سالح أحدهم وأطلقت 
رصاصاً يف الهواء، فأصبت ذراع واحد منهم دون قصد مني«.

استكمل َيزن قصته وهو يلف بأصابعه القوية عشب األرض ويلويه 
يميناً ويساراً: » دقوا عىل رؤوسنا األبواب ليالً، فتح لهم أخي حمودة، 
وألننا توأم اشتبهوا فيه وأخذوه إىل السجن رهناً حتى تُدفع الكفالة أو 

أسلم نفيس. كالفأر هربت إىل إسائيل وعملت هناك بشكل غري قانوني 
ملدة 3 سنوات«.

سألت ُمستنكرة: عملت لدى العدو؟
قابل نظراتي بسخرية: »أنتم العرب ال تعلمون شيئاً عن طبيعة الحياة 

يف فلسطني، وال تتخييل قدرتنا عىل التحّمل. ولكن ما نتيجة هذا وال 
أحد يحرك ساكناً؟ ونحن قوم ال نمتلك جيوشاً حقيقية. سُيباد جنسنا 

إىل األبد وأنِت تُحدثينني عن الوطنية واملقاومة. ُسلبت األرض والعرض 
والهوية. ال أبكي عىل يشء وال أشعر بالخزي ألني كنت أعمل مع 

املدنيني يف إسائيل«.
قلُت بعنفواٍن ُمنكرس: اسمها فلسطني املُحتلة.

رضب بيده فوق األرض بعد نحله للعشب كله: »إسائيل موجودة، لقد 
احتلوا األرض ونسبوها ألنفسهم... كفى شعارات ال معنى لها«.

وصل َيزن إىل أمريكا بعد مطاردات من الرشطة وحبسه وتعذيبه ملدة 8 
أشهر. برغم ذلك يحلم يف كل صباح بأن يكون له أسة ويعيش بشكل 

ُمستقر، وأن يجول مع زوجته كل بالد العالم.
وأنا أتساءل: ما جدوى الحلم؟

عرٌب في أمريكا.. هرب من السياسة والحّب 
ولقاءات صادمة مع »الحلم األمريكي«

ديربورن - كتب : قاسم مايض - أحتشد األربعاء 
املصادف 2019-9-18 املئات من محبي وأقارب 
ومؤيدي القايض » هالل فرحات » يف مرسح » 

السفك سنرت » الواقع يف ديربورن  وذلك لحضور 
حفل القسم األول للقايض العربي األمريكي 

يف محكمة ديربورن والذي عينته مؤخرا رئيس 
قضاة املحكمة . وأدى » فرحات » قسم اليمني 

أمام رئيسة محكمة ميشيغن العليا السيدة 
» Bridget M .McCormack » وسط حضور 

العديد من القيادات وفعاليات الجالية العربية 
والعرشات من محبيه وأقاربه الذين شكلوا النواة 

األوىل <

 وكان برنامج التنصب الذي يحنوي عىل العديد 
من الكلمات املهمة والتي تحدث فيها عن حياة 

القايض » هالل فرحات »  والتي بدأها عريف 
الحفل بكلمات ترحيببة بالحضور وكذلك 

باملحتفى به القايض » هالل فرحات » وقال 
عريف الحفل » David J .Allen » نحن سعداء 

هذه الليلة مكررا كلمات الرتحيب للجميع ومؤكدا 
عىل دور الجالية العربية يف الساحة األمريكية ، 

 NATIONAL   « بعدها النشيد الوطني األمريكي
ANTHEM » ثم جاءت كلمة الشيخ اللبناني » 

أحمد حمود » وكذلك كلمة الربفسور » طالل 
طرفة » 

والتي أكد فيها عىل إستثمار الطاقات العربية 
ومشاركتها يف الساحة األمريكية لدليل قوتها 

، مشجعا القايض » فرحات » بامليض قدما من 
أجل جاليتنا العزيزة ، وكان للمجلس البلدي 

كلمة بهذه املناسبة من خالل » سوزان ديباجة 
» رئيسة املجلس البلدي ، ثم جاء دور القايض 

اللبناني » سام سالمة » والذي بدوره أشاد 
بتنصيب » هالل فرحان » وإعتبار هذه الخطوة 

هي بمثابة مرور من آجل التواص لخدمة هذه 
الجالية ، وشدد عىل الوقوف معه حتى يتخطى 

جميع العقبات <

 كما كان هناك كلمة مهمة  من قبل »ليىل فرحات 
» أبنة القايض والتي تحدث عن هذه األسة وكيف 

تعامل األب املخلص لعائلته وبالتعاون نستطيع 

تحقيق ما نحلم به ، وحتى ال ننىس فكانت هناك 
كلمات يف هذا الربنامج املزدحم فجاءت كلمة 

» غادة داغر » وهي رئيسة التعينيات يف والية 
ميشيغن لتؤكد دعمها اىل القايض العربي وهي 

فرحة بهذا التنصيب ، وبدورها تشكر الجالية 
العربية يف ميشيغن ، واخريا أختتم التنصيب 

بكلمة مطولة من قبل املحتفى به ، بعد ان تطرق 
اىل سريته الذاتية مؤكدا عىل مواصلة املسرية بني 
أهله ومحبيه ، وكذلك شاكرا كل محبيه من أبيه 
وأمه وزوجته وأوالده . ثم التقطت الصور وهناك 

وجبة عشاء خفيفة .

حفل تنصيب حاشد للقاضي اللبناني 
األمريكي » هالل فرحات « على قاعة 

السفك سنتر في ديربورن
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Arab America عرب أمريكا

by Abbas Barzegar 

D espite challenges inside and outside the 
community, Muslim Americans have stood up 
to Islamophobia and the far right.

They say sunlight is the best disinfectant, but we also 
know that too much of it can land you in hospital. It can 
even give you cancer. It is a lot better for your health, 
they say, to take it in moderate doses and maybe spend 
a bit of time indoors during the summer, too.
And that pretty much sums up the way I feel about a 
recent article haphazardly criticising American Muslim 
organisations of being comprised and the community 
of lacking courage in the face of US imperialism and the 
Trump administration’s unapologetically white suprem-
acist global agenda. 
I agree - some American Muslim figures have made back 
door deals with governments and media that have not 
only been shocking but are tantamount to betrayal. And 
I concede that a lot of well-intended political calcula-
tions have gone terribly astray.
But, none of this is particularly new or even remarkable. 
Some American Muslim leaders, for example, were in 
with George HW Bush way before Donald Trump ever 
thought about being president. In fact, Bush would not 
have ever been president if it weren’t for the Muslim 

vote supporting him in Florida back in 2000 elections. 
Remember how close that race was?
We can and we should hold our leadership - or those 
who present themselves as leaders - accountable, 
publicly, privately, and with passion. 
But, in doing so, we really cannot afford during this 
political moment to give the false impression to a global 
audience that American Muslim institutions are rolling 
over in selfish fear or basking in opportunism. No. In 
fact, American Muslims are at the centre of the resis-
tance both at home and abroad. In the face of violent 
attacks, death threats, child internment camps, and a 
society crumbling before our eyes, it is the stories of 
American Muslims fighting for justice that deserve to be 
uplifted and praised. 
To begin with, there is no denying that the first two 
elected American Muslim women in Congress, along 
with other elected women of colour, are leading the re-
sistance to the Trump administration and the right-wing 
movement that is trying to control the United States. In 
fact, Representatives Rashida Tlaib and Ilhan Omar are 
not simply individuals, but icons of a movement and 
culture that has deep roots across the American Muslim 
community.
Since 2016, hundreds of American Muslims have run for 
office in the face of bigotry and personal risk, placing 

themselves in school boards, state legislatures, and na-
tional offices as part of the wider movement to control 
the damage of the Trump blaze.
Far more unknown, and far less celebrated, are the 
professional career staffers in the halls of federal and 
state agencies working to do what they can to help all 
people at risk of falling victim to the xenophobic policies 
the administration is trying to implement. They are 
the ones responsible for working to help US citizens 
trapped in foreign jails, to end government surveillance 
systems, and to prevent dangerous policies from ever 
manifesting.
Yes, there are many who are happy to go with the flow 
and run in the dangerous playgrounds of the powerful, 
but there are many more unsung (s)heroes who will 
never be known. 
But, long before Tlaib and Omar captured international 
attention, grassroots activists like Linda Sarsour and 
Zahra Billoo have been working tirelessly at local levels 
with progressive-leftist activists across religious and 
racial lines to secure the dignity and rights of the most 
marginalised.
Also consider scholar-activist Najeeba Syeed, who 
has been working in interfaith conflict resolution and 
prison reform in Los Angeles for decades, or Ameena 
Matthews, who fearlessly led gang intervention work in 

Chicago and is now running for Congress, or Represen-
tative Movita Johnson-Harrel, fighting for gun reform 
and inner city development in Philadelphia.
And far below the headlines are groups like MPower 
Change and the Muslim Power Building Project, who 
fight it out, hour after hour, building a new generation 
of advocates working for a better future. 
Muslims are also working outside of the halls of power. 
Consider the impossible work of raising awareness 
about and challenging the treatment of prisoners in 
Guantanamo carried out by Dr Maha Hilal and Darak-
shan Raja of the Justice for Muslims Collective, or that 
of the Muslim Justice League fighting government-spon-
sored “countering violent extremism” (CVE) initiatives in 
Boston, and similar work carried out by activists in Los 
Angeles who actually forced its mayor to turn down a 
Trump CVE grant.
And what about the Muslims at the front lines of the 
interfaith movement, calling attention to the horrid 
treatment of migrants at the southern border.
Are these people or organisations that lack courage? 
That lack principle?
Likewise, for the small handful of compromised imams 
and schola

طالب رجالن مسلمان يف الواليات املتحدة بإجراء 
تحقيق بعد أن قاال إنهما تعرضا للتمييز العنرصي 

والديني خالل رحلة جوية كانت متجهة إىل موطنهما 
يف داالس.

إذ قال عبدالرؤوف الخوالدة وإسالم عبدالله إن 
رحلتهما أُلغيت ألن طاقم الطائرة لم يشعر باالرتياح 

تجاه الطريان معهما.
فيما ذكرت الخطوط الجوية األمريكية، يف بيان لها، أن 
الرحلة ألغيت بسبب »مخاوف أثارها أحد العاملني يف 
طاقم الطائرة وأحد الركاب«، مؤكدًة التزامها بالتعامل 
مع مخاوف السالمة واألمان التي يثريها طاقم الطائرة 
.)BBC( والركاب بجدية، وفق هيئة اإلذاعة الربيطانية

دخل الحمام فألغيت الرحلة فجأة
واحتجز الرجالن، يف رحلة طريان من برمنغهام، بوالية 

أالباما، إىل موطنهما يف داالس، بوالية تكساس عىل 

الخطوط الجوية األمريكية. كان كل منهما مسافراً 
بمفرده، لكنهما كان يعرفان بعضهما من املجتمع املسلم 

املحيل، ولوح أحدهما لآلخر عىل منت الطائرة.
قال املذيع يف الطائرة إن الطائرة تأخرت، فيما ذهب 

عبدالله إىل الحمام. وعندما خرج،  قال إنه وجد مضيفة 
طريان تقف إىل جانب الباب »كما لو كانت تتنصت«.

وبعد ذلك بفرتة وجيزة، أخرب طاقم الطائرة كل الركاب 
أن الرحلة أُلغيت، وأن عليهم النزول من الطائرة. وقال 

الخوالدة إنه سمع إحدى املضيفات تقول لراكب إن هذا 
ألسباب أمنية.

وبمجرد نزول الرجلني من الطائرة، اقرتب منهما رجل 
بمالبس عادية، ورجال بزي الرشطة، وبعدها عميل 
من مكتب التحقيقات الفيدرايل. ثم اصطحب عميل 

مكتب التحقيقات الفيدرايل عبدالله إىل غرفة خاصة، 
ويزعم أنه سأله عن اسمه، ووظيفته، وأخربه أن أمتعته 

ستخضع للتفتيش مرة أخرى.

»ذهب إىل 
الحمام.. واستخدم املياه 

مرتني«

عندما سأل عبدالله عما يحدث، ُيقال إن 
العميل قال له إن طاقم الطائرة اتصل بالرشطة وأخربهم 
أنهم »مرتابون من الطريان« معك. وُيقال إن العميل قال 
إن السبب كان أن عبدالله »ذهب إىل الحمام.. واستخدم 

املياه مرتني«.
يقول عبدالله إن العميل اعتذر له، وقال إنه يمكنه 

الذهاب واللحاق برحلته املؤجلة. وأضاف: »شعرت 
بأنهم يتحاملون ضد ِعرقي وديني«. 

وقد أعيد الحجز لجميع الركاب بعد ذلك عىل رحلة 
أخرى إىل داالس.

كيف بررت الرشكة هذا املوقف؟
قالت خطوط الطريان األمريكية يف بيانها: »إننا ملتزمون 

بتقديم 
تجربة 

إيجابية لكل من يسافر 
معنا«.

واستكمل البيان: »يعمل فريقنا مع فريق ميسا، ملراجعة 
هذه الحادثة، وتواصلنا مع الخوالدة وعبدالله من أجل 

فهم أفضل ملا مروا به«.
يذكر أن خطوط الطريان هذه واجهت اتهامات بالتمييز 
من قبل. ففي وقت سابق من هذا العام، اعتذرت بشأن 

مزاعم الطلب من إحدى الركاب بإخفاء مالبسها بمالءة.

»استخدم المياه مرتين«.. 
مسلمان يتهمان خطوط طيران 

أمريكية ألغت رحلتهما بـ»التمييز«

Actually, American Muslims are at the centre of the resistance
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منتج صحفي يمني يفوز 
بجائزة دولية في تغطية 

القصص اإلخبارية الصعبة 
 

فاز املنتج الصحفي اليمني، احمد بيدر،  بجائزة إيمي لفئة تغطية القصص اإلخبارية الصعبة مع 
 ABC news باإلضافة إىل مرشح للجائزة نفسها بعمله مع تلفزيون ، NewsHour برنامج  PBS تلفزيون

برنامج nightline . .وتمنح الجائزة األمريكية التي انشئت عام 1949، للمسلسالت والربامج التلفزيونية 
املختلفة، أنشئت عام 1949.. وتعد الجائزة املقابل لجائزة األوسكار، ففي حني تقترص جوائز األوسكار 

عىل اإلنتاج السينمائي، فإن اإليمي تختص يف قطاع اإلنتاج التلفزيوني، ومنحت لعدة برامج 
ومسلسالت أمريكية منها ذي ويزرد أو فبيفريل بليس.

وتنظم الجائزة األكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل اإلعالم 
وشخصيات رائدة تنتمي ألكرث من 50 بلدا و500 رشكة من جميع القطاعات التليفزيونية حول 

العالم.
اواعتربت الصحفية جاين فريغسون PBS، ان التقارير الواردة من اليمن 

امتياز هائل ولكنها أيضا مسؤولية خطرية. عندما تجعل من بعض 
حيث مثل هذا لإلبالغ عن اآلثار الحقيقية للحرب.

وقالت » كنت ادرك باستمرار من الحاجة إىل القيام بعمل جيد وحقا 
رواية القصص بشكل جيد ومع اإلنسانية والوضوح، أتمنى أن 

تكون هذه الجائزة تعني أننا فعلنا ذلك.
واضافت » كما هو الحال مع جميع تقاريرنا، فإننا كصحفيني 

نعرف أننا لن نصل إىل أي مكان بدون منسقني محليني، ال توجد 
طريقة للعمل يف اليمن دون التعاون مع خرباء محليني كبار. كنا 

محظوظني بما فيه الكفاية للعمل مع فريق كبري من السائقني 
واملصورين  واملنتجني “ .

آواعربت عن أملها يف  أن يوجه املزيد من االهتمام إىل 
الفضائع التي تحدث يف اليمن كل يوم ويذكر الناس بأنه 

ال يوجد يشء اسمه أرضار جانبية يف الحرب. 
واشارت الصحفية األمريكية إىل أن هناك برش يحاولون 
البقاء عىل قيد الحياة يف ظروف ال سيطرة لهم عليها، 
الفتة إىل إن الحاجة إىل حماية كرامة اإلنسان والحياة 

يف الحرب لم تكن بهذه الروعة لفرتة طويلة. 
الصحفي اين بانل من ABC news، أشار هو اآلخر إىل 

أن اليمن بلد مهم وقصة تستحق االهتمام. 
واشار إىل أن حضور وسائل اإلعالم األجنبية ممكن 

فقط مع مساعدة الخرباء واملهنيني من املواطنني 
اليمنيني مثل أحمد بيدر، الذي وصفه بأنه باإلضافة 

إىل كونه شاباً بشوشا، ينبغي أن يكون فخر كل يمني 
النفتاحه عىل ما يحدث يف البلد الذي يحبه.

من جانبه أعرب املنتج الصحفي اليمني أحمد بيدر، 
عن سعادته لتمثيل شباب وشابات اليمن يف هذا 

الحدث الكبري، وأن يكون مع عمالقة الصحافة العاملية 
الذين يعملون يف أحلك الظروف البراز حجم املعاناة 

االنسانية يف اليمن.
وشكر السيد بيدر كافة االشخاص والزمالء الصحفيني 

الذين ساهموا يف تحقيق هذا اإلنجاز. 
وكان السيد بيدر قد حصل سابقا عىل جوائز مختلقة، 

عىل راسها جائزة مكافحة املجاعة لعمله مع تلفزيون 
 SKY news كما رشح بعمله مع  ، ITV news 2016

االنجليزية لجائزة منظمة العفو الدولية يف لندن إبريل 
املايض.

ويمتلك السيد بيدر الذي 
يحمل شهادة إدارة األعمال، 

خربة متميزة من تطوير 
األعمال والخربة التشغيلية يف 

مجال الخدمات اللوجستية وصناعة 
الصحافة.

Special coverage تغطية خاصة
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من بني 33 مادة غذائية يويص بها خرباء التغذية 
العاملون يف وكاالت اإلغاثة يف اليمن، يتناول 

اليمنيون القليل فقط بسبب الفقر املتزايد الناجم 
عن األزمات االقتصادية املزمنة باإلضافة إىل الحرب 

القائمة منذ أكرث من أربعة أعوام. ويصل األمر إىل 
حّد لجوء عدد من السكان إىل تناول نباتات لم 
تكن تؤكل إال يف أيام الجوع والقحط التي كانت 

البالد تخربها قديماً، ومنها نبات مّر ُيعرَف محلياً 
باسم »الحلص« كان البعض يستخدمه كنوع من 

التوابل.

يخرب حمرّي محمد  أّن »أستي ما زالت بني الحني واآلخر 
تأكل بعض الحلص يف حال عدم توفّر الغذاء أو تأخر 

وصول السالل الغذائية التي نحصل عليها من املنظمات 
الدولية العاملة يف املجال اإلنساني«، مشرياً إىل أّن 

»الحلص كان ُيستخدم قديماً من ضمن مكوّنات بعض 
األطباق، لكنّه صار اليوم وجبة أساسية ألس كثرية تعجز 

عن توفري غذائها منذ بدء الحرب«. يضيف أّن »إقبال 
الناس عليه ازداد حتى استُهلك كلياً يف املناطق الريفية 

شديدة الفقر، من قبيل املناطق شبه التهامية يف حجة 
واملحويت«. ويؤكد أّن »بعضاً من أهايل قريتي نزحوا إىل 

املدينة بحثاً عن الغذاء«.

أّما أسة خليل التهامي فتبدو أفضل حاالً، ويقول 
التهامي »نحصل عىل املساعدات يف أوقات متباعدة، لذا 

نعمد إىل تناول الخبز والشاي يف معظم األحيان، ال سّيما 
يف وجبتَي الفطور والعشاء، وأحياناً معجون الطماطم 

والزيت. وبالنسبة إىل البقوليات واللنب، ال نستطيع 
توفريها إال يف أيام محدودة من الشهر«. يضيف التهامي: 

»يكفيني أن أتمكّن من توفري كيَسني من القمح شهرياً، 
فأكون بذلك قد نجحت بتأمني الغذاء ألستي. وأسعى 

إىل الحصول عىل الفاصولياء أو الفول أو الزبادي أو األرّز 
أو البطاطا أو بعض الخضار، ويف حال لم أنجح نكتفي 

بالخبز مع الشاي أو القهوة«.

من جهتها، وجدت أّم غمدان يف »الوزف« )سمك صغري 
مجفف( وسيلة تستطيع من خاللها تعويض ما تقّدمه 

اللحوم واألسماك من قيمة غذائية. وتقول : »كنّا يف 
السابق نأكل اللحوم الحمراء واألسماك وكذلك الدجاج 

باستمرار، أّما اليوم فبالكاد نوفّر األطعمة األساسية. 
بالنسبة إىل اللحوم، رصت أشرتي الكوارع يف نهاية كل 
أسبوع حتى أعّد املرقة منها، وقد أشرتي كذلك كروش 

الغنم أو العجول ألّن أسعارها أقّل من سعر اللحم«. وتؤكد 
أّم غمدان أّن »الظروف املعيشية جعلتني أقلّل األطباق 
التي كانت تطهوها ألفراد أستي يف اليوم الواحد، ورصنا 

نعتمد عىل الوزف املجفف يومياً إّما عند الفطور أو الغداء 
أو العشاء«، موضحة أّن »مائدة الغداء قبل الحرب كانت 

تمتلئ بمأكوالت مختلفة مثل الشفوت واألرّز والفتة 

والعصيد والسلتة 
والفحسة والسلطات 

املتنوعة واملعكرونة، 
باإلضافة إىل الحلوى 

أحياناً. أّما يف أيامنا هذه، 
فال أستطيع توفري إال واحدة أو 

اثنتني من تلك األكالت«.
يف هذا اإلطار، يقول العامل يف مجال 

التنمية اإلنسانية، عبد اإلله تقي، ، إّن »األس 
املسحوقة مرّت يف األعوام املاضية من الحرب بمرحلة 

حماية االستهالك، أي أنّها عمدت إىل بيع أصولها ورصف 
مّدخراتها من أجل الحصول عىل غذاء متنّوع وذي نوعية 

جّيدة نسبياً. لكّن تلك األس اليوم تعيش مرحلة تعديل 

االستهالك، فتعمد خاللها إىل التقليل من تنّوع مكوّنات 
الغذاء وكمياته وجودته. ويمكن الحديث هنا عن انهيار 
قدرات األس عىل الصمود أمام األزمة. وتلك املرحلة تَُعّد 
األخرية يف ما يتعلق بمناعة األسة قبل أن تواجه تبعات 
األزمة الصحية واالجتماعية والبيئية«. ويوضح تقي أّن 

»األس املسحوقة وبهدف التكّيف تلجأ إىل وسائل سلبية 
عّدة منها التقليل امللحوظ لحجم الوجبات وجودتها 
الوجبات، أو إلغاء واحدة من الوجبات، أو تخصيص 

الوجبات املتوفّرة للصغار فيما يأكل الكبار ما يساعدهم 
عىل الصمود«.

ويف سياق متصل، يؤكد تقي لـ«العربي الجديد« أّن 
»نتائج استهالك أنواع محدودة من الغذاء يتحّملها 

الرّضع واألطفال دون الخامسة، خصوصاً. فسوء 
تغذية األمهات ينعكس سلباً عىل الرضاعة 

الطبيعية، لجهة كمية الحليب وجودته، 
إىل جانب عدم القدرة عىل رشاء 

الحليب املصنّع بسبب ثمنه الغايل. 
وتضطر األّم بالتايل إىل جعل 

طفلها يتناول خلطة حبوب 
محدودة التنّوع، ال سّيما القمح 

والذرة خالل عاَميه األوّلَني«. 
ويتابع تقي أّن ذلك »يؤّدي إىل 
إصابة األطفال بسوء التغذية 
وُيَحّد نمّو جسمه، وهذا األمر 

ُيعرَف طبياً بالتقزّم. وإعاقة 
النمّو تلك قد تبدأ مبكراً يف املراحل 
األخرية من الحمل، يف حال كانت األّم 

تعاني سوء التغذية بدورها«. ويكمل 
تقي أّن »محاوالت التكّيف السلبي يف ما 

يتعلق باالستهالك الغذائي أفضت إىل عدد من 
النتائج والسلوكيات الضارة صحياً وبيئياً ومجتمعياً. عىل 

سبيل املثال، فإّن إقبال أس عديمة الحيلة عىل البحث 
عن الغذاء من مكبات النفايات أو رشائه من مناطق بيع 

املواد الغذائية منتهية الصالحية، يتسبب يف انتشار 
أمراض مختلفة«.

هذا ما يأكله اليمنيون في الحرب
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يف سياق ذلك، اتسعت رقعة املطالبات بطرد اإلمارات 
من اليمن عىل املستوى الحكومي والشعبي، فخالل 

األسابيع املاضية خرج املئات من أبناء الجالية اليمنية 
يف العديد من البلدان العربية والعاملية يف مظاهرات 

واحتجاجات ضد اإلمارات وممارساتها، باإلضافة 
إىل مطالبة الرئاسة اليمنية والحكومة ومسؤولني 

آخرين باالستغناء عن خدمات اإلمارات ووقف دعمها 
للمليشيات املسلحة خارج الدولة.

قبيل انقالب عدن الذي قاده املجلس االنتقايل املدعوم 
من أبوظبي مطلع الشهر املايض عىل الحكومة اليمنية، 

كانت املطالبات بطرد اإلمارات تنحرص عىل وسائل 
التواصل االجتماعي، حيث شهدت عدة حمالت 

إلكرتونية من قبل ناشطني وإعالميني يمنيني بارزين 
ومسؤولني، فضحت ممارسات اإلمارات وأطماعها يف 

احتالل اليمن وموانئه وجزره. لكن هذه املطالبات باتت 
اليوم تتوسع أكرث فأكرث، فالحكومة وجهت اتهاماتها 

املبارشة ألبوظبي بالوقوف وراء االنقالب عليها، ودعت 
األمم املتحدة للوقوف يف وجه أطماعها ناهيك عن 

الغضب الشعبي ضد حكومة أبوظبي واملطالبات بطردها 
بالقوة إن لزم األمر.

كان آخر هذه املطالبات دعوة وزير الداخلية أحمد 
امليرسي، ووزير النقل صالح الجبواني، ونائب رئيس 

مجلس النواب عبدالعزيز جباري يف بيان مشرتك لطرد 
اإلمارات من اليمن. كما أن الهيئة الوطنية لحماية 

السيادة التي تأسست مؤخرًا، من جهتها، دعت اليمنيني 
يف داخل الوطن وخارجه إىل تشكيل جبهة وطنية واسعة  
للدفاع عن الجمهورية، والوقوف يف وجه األطماع الدولية 

واإلقليمية.
سحبت اإلمارات قواتها من املحافظات اليمنية الشمالية، 

وخصوصًا من الساحل الغربي ومدينة مأرب نحو 
املحافظات الجنوبية، باإلضافة إىل إعادة العديد من 

قواتها إىل أبوظبي، خالل األشهر املاضية، قبل بدء 
املجلس االنتقايل سيطرته عىل الجنوب، لكن انسحابها 

بقي محل تشكيك، خاصة بعد أن أتمت تدريب ودعم 
ميليشيات تابعة لها.

حيث إن أبوظبي وبعد أن دربت اآلالف من املليشيات 
املسلحة التابعة لها سواًء يف الجنوب أو يف الشمال 

بدت وكأنها تأخذ مسارًا جديًدا، يشري إىل تغيري يف نمط 
عالقتها مع حليفتها التقليدية، الرياض، ومع التحالف 

السعودي إجمااًل.
لم تغامر اإلمارات بقواتها املوجودة يف اليمن، خالل 

عملية االنقالب األخرية، فاكتفت بالدفع باملليشيات 
املسلحة التابعة لها ودعمها باملال والسالح، باإلضافة إىل 

توفري الدعم الجوي من خالل قصف القوات الحكومية 

يف محافظتي عدن وأبني. وتحاول اإلمارات املحافظة 
عىل عالقتها بالرياض من خالل إعالن دعمها للرشعية، 

ووحدة موقفها ومصريها مع السعودية، يف الوقت الذي 
تضغط يف الحكومة اليمنية عىل الرياض لطرد اإلمارات 

من التحالف بعد أن انحرفت عن أهدافها املزعومة يف 
استعادة الدولة وإعادة الحكومة إىل صنعاء.

بدت أبوظبي عىل دراسة بردة فعل الشارع اليمني 
والحكومة الرشعية عىل انقالبها واملطالبات بطردها، 

فعملت عىل دعم املجلس االنتقايل الجنوبي ومليشياته 
املسلحة ليكون قوة مناوئة للحكومة، وسلحته بأحدث 

األسلحة، وساندت ميليشياته االنقالبية يف السيطرة عىل 
العاصمة املؤقتة عدن، وما زالت حتى اآلن تدعم املجلس 

املطالب باستعادة دولة الجنوب العربي.
ما زالت املفاوضات يف مدينة جدة بني الرشعية، واملجلس 
االنتقايل مستمرة حتى اآلن، لكنها لم تصل إىل أي حلول 

سياسية، فاإلمارات تريد تثبيت تواجد االنتقايل والعمل 
عىل السيطرة عىل املحافظات الجنوبية األخرى التي ما 
زالت تحت سلطة الحكومة، بحسب مراقبني. يأتي ذلك 

يف الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بإنهاء االنقالب، 
وتسليم االنتقايل الجنوبي املواقع العسكرية والسيادية 

التي سيطر عليها يف عدن الشهر املايض.

ضغوط سعودية
ال يمكن أن تجتمع الرشعية واإلمارات تحت تحالف واحد 

بعد خيانتها األخرية للحكومة، لكن الرياض عملت عىل 
الضغط عىل حكومة هادي لكي ال تعلن رصاحة رضورة 

طرد اإلمارات من اليمن، بحسب ترصيحات صحفية، 
لعبدالعزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب. فالرياض 

وإن أرادت أن تستفرد باليمن وثرواته وموانئه، لكنها ال 
تريد تحمل الفاتورة اإلنسانية واالقتصادية للحرب التي 

شنتها منذ العام 2015 عىل اليمن، والتي أودت بحياة 
اآلالف من املواطنني وتدمري البنية التحتية للبالد.

فضحت األحداث األخرية التي شهدتها املحافظات 
الجنوبية األهداف الحقيقية للتحالف الذي فشل 
يف تحقيق أهدافه املعلنة للحرب، وكشفت األطماع 

السعودية اإلماراتية يف موانئ اليمن ومخزونه النفطي. 
غري أن مستقبل العالقة بني الحليفني، وكذا مستقبل 

العالقة بني الحكومة اليمنية واإلمارات، أو حتى التحالف 
السعودي، يبقى غامًضا، وسط ضغوط سعودية، 

تسعى إىل تفريق دماء اليمنيني وكلفة الحرب اإلنسانية 
والعسكرية، عىل حلفاء آخرين.

عالقة اإلمارات والتحالف.. مساٍع سعودية 
لتفريق دماء اليمنيين بين »القبائل«

خالد عبدالواحد/صحفي من اليمن

جاء قرار اإلمارات باالنسحاب الجزئي من اليمن، بعد سنوات من التدخل وتعزيز النفوذ يف شمال البالد وجنوبها، ودعم مايل وعسكري طال 
ميليشيات انفصالية وسلفية، ضم جزء منها مقاتلني تابعني لتنظيم القاعدة، وبعد أن قتلت طائراتها عرشات اآلالف من اليمنيني، ناهيك عن 

العمل عىل تمزيق الدولة اليمنية، وقصف القوات الحكومية التي كانت تدعمها خالل السنوات األربع املاضية.

The Secret of Yemen’s War?
We Can End It And we must, before it 
blows up the rest of the Middle East.
By Martin Griffiths

Y emen’s war has to end. And the secret is that the way it ends 
is no secret at all.
On Sept. 14, a drone attack on Aramco facilities in Saudi Ara-

bia destroyed approximately half of Saudi crude oil production. The 
Houthi militia in Yemen claimed responsibility for the attack; Saudi 
Arabia and the United States, however, are pointing fingers at Iran. 
This situation threatens to turn regional tensions into a shooting war, 
as well as destabilizing the global economy. And for Yemen, the risk 
of being drawn into a war between states, and not merely between 
proxies, is now very real. If more evidence was needed for the urgen-
cy of a political solution in Yemen, then these attacks provide it.

Most wars appear to have no solution. They are occasioned by rival 
states, fueled by rival ideologies and impermeable to the cries of the 
victims. Yemen is in some ways no different. Every single family in the 
country has lost a generation of education among its children; every 
single family has seen a relative or a friend killed. Few see the sense 
in a war among their leaders that costs each and every one of them 
so dearly.

This is a conflict the international community can resolve. And 
because we can, we must. The details of this settlement are in plain 
sight. Seven elements will necessarily underpin any agreement to 
end the war.

First, the monopoly on force must be returned to the government 
of Yemen. No Yemenis outside the state should be allowed to use 
violence to achieve their ends. This is a simple but absolute require-
ment. The militias that fight over Yemen’s land must be replaced by 
the exclusive authority of the state. This can be achieved through 
a process overseen by the United Nations of gradually transferring 
weapons from the militias to the new government.

Second, the government must be more than a coalition. It must be 
an inclusive partnership among the political parties that now take 
different sides. This is the state that will require that differences 
be resolved through politics and that force is its servant and not its 
threat.

Third, the government must ensure that its country will not be used 
for attacks on neighbors or even those beyond. This must be a com-
pact between Yemen’s new leaders and its neighborhood.

Fourth, the government will adopt and uphold its historic respon-
sibility of ensuring the safety of the trade that has for millenniums 
depended on the security of its seas. Yemen will police its borders, 
and it will be supported by those who benefit from this assurance.

Fifth, the people of Yemen will eliminate and outlaw from its territory 
the terrorist threat that even now we see.

Sixth, Yemen’s neighbors will guarantee the prosperity and stability of 
its population through trade and the generosity that will remove the 
scars of this war.
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ثورة النور ضد الظالم
 

رغم تعدد األطياف التي شاركت يف ثورة 26 سبتمرب، إال أنه 
يجمعها قاسم مشرتك يتمثل يف أن النخبة التي أشعلت 

الثورة هي النخبة املتعلمة واملتنورة، والتي تلقى أكرث 
أفرادها تعليمهم يف الخارج، وهالهم الفرق الشاسع بني 

الوضع الذي تبدو عليه اليمن ووضع 
البلدان التي زاروها أو درسوا فيها، 

وشكلت التظاهرات الطالبية لليمنيني 
الدارسني يف الخارج ضد استبداد 

األئمة أهم الوسائل التي لفتت 
أنظار اليمنيني يف داخل الوطن 

ولفتت أنظار العالم الخارجي 
إىل الوضع الكارثي الذي كانت 

تبدو عليه اليمن حتى 
عشية اندالع الثورة.

 لم يكن نظام اإلمامة 
مجرد نظام كهنوتي 

يدعي األحقية 
بالوالية والسلطة، 

من أجل السلطة 
والجاه والرثوة 

فقط، ولكنه كان 
نظاماً يعمل عىل تجهيل 

الشعب اليمني، وينرش الخرافات 
والخزعبالت يف أوساطه، وطمس 

الكثري من معالم التاريخ الحضاري 
لليمن، وأحرق الكثري من الكتب 

التي ألفها عباقرة اليمن، ألن األئمة 
-باختصار- ال ينتمون لهذه البالد، وإنما 

وفدوا من خارجها، ولهذا فال يهمهم معاملها 
الحضارية، ورفاهية أبناءها، وتقدم البالد وازدهارها، 

وإنما املهم هو أن تذهب خريات هذه البالد إىل اإلمام، عىل 
هيئة زكاة ورضائب وغريها، وأن يتحول املواطنون إىل 

مجرد عبيد لإلمام.
لقد نجحت ثورة 26سبتمرب يف تغيري وجه اليمن، عىل 

مستوى الداخل والخارج. فبالنسبة للداخل، نرشت 
الثورة يف أوساط املواطنني الوعي بخطر اإلمامة، وذكرتهم 

بتاريخهم وتراثهم الحضاري، وجعلتهم يتسابقون للدفاع 
عن الثورة بكل ما يملكون، رغم الهالة والقداسة التي 
كان يصنعها اإلمام لنفسه، خاصة أن مستوى الوعي 

يف أوساط املواطنني كان متواضعاً للغاية حتى عشية 
اندالع الثورة، كما أن وعي اليمنيني اليوم بأهمية ثورة 26 
سبتمرب، دفع اإلماميني الجدد إىل االحتفال الشكيل بهذه 
الثورة، مراعاة ملشاعر اليمنيني، ومشاعر بعض أنصارهم 

املغرر بهم، ألنهم يعرفون ماذا تعني ثورة 26 سبتمرب 
للشعب اليمني. وبالنسبة للخارج، فالثورة أجربت أعدائها 

عىل االعرتاف بها، وخاصة قوى االستكبار واإلمربيالية 
الحديثة التي ناصبتها العداء منذ البداية، مثل الواليات 
املتحدة األمريكية وبريطانيا.

 

 

الثورة 
والتدخل الخارجي

 
باستثناء موقف الرئيس املرصي 

جمال عبدالنارص اإليجابي تجاه 
الثورة السبتمربية، واملتمثل يف دعم 

الثورة بالجيش واملال والسالح، 
إضافة إىل موقف االتحاد السوفيتي 

الذي اعرتف بدولة الجمهورية العربية اليمنية بعد 
يومني من اإلعالن عن الثورة واإلطاحة بنظام اإلمامة، 
فإن مواقف بقية الدول ذات التأثري اإلقليمي أو الدويل 

كانت مناهضة للثورة السبتمربية، وبعض الدول دعمت 
اإلماميني باملال والسالح بهدف القضاء عىل الثورة، 

وبعضها تدخلت عسكرياً بشكل مبارش لصالح اإلماميني، 
مثل إسائيل التي تدخلت جوياً وقصفت مواقع الثوار، 

كما قصفت كتائب عسكرية مرصية، نرصة لألئمة وانتقاماً 
من الزعيم املرصي جمال عبدالنارص.

 واملتأمل يف طبيعة التدخل الخارجي 
يف اليمن آنذاك، سيكتشف أن اليمن 

تحولت إىل ساحة رصاع بني قوى 
إقليمية ودولية، ذلك أن الثورة صدمت 

بعض األنظمة العربية، ما دفعها 
للوقوف يف صف اإلماميني، وساندتها 
يف ذلك أنظمة إمربيالية غربية، التي 

جندت املرتزقة، ودعمتهم 

باملال والسالح والخرباء واملدربني، ودفعتهم إىل أرض 
املعركة.

 ومن ناحية أخرى، كان تنظيم الضباط األحرار وقيادة 
الثوار عىل تواصل مع الزعيم املرصي جمال عبدالنارص، 

ووثقوا صلتهم به. وبعد الثورة، وقع الجانبان اليمني 
واملرصي وثيقة الدفاع املشرتك بتاريخ 11 نوفمرب 1962، 

ووقعها عن الجانب اليمني الرئيس عبدالله السالل، وعن 
الجانب املرصي أنور السادات. وبموجب هذه االتفاقية، 

تدخلت مرص عسكرياً لحماية ثورة سبتمرب والدفاع عنها.
 

عودة روح الثورة
 

وبعد مرور 57 عاماً عىل ثورة 26 سبتمرب، عادت روح 
الثورة تتوهج من جديد، بسبب محاولة اإلماميني الجدد 

السيطرة عىل البالد، 
وهذا يعني أن الثورة لم 

تحقق أهدافها كاملة، 
بسبب االنشقاقات 

التي حدثت يف صفوف 
الجمهوريني.

Special coverage تغطية خاصة

ثورة 26 سبتمبر 1962.. 

هكذا غيرت اليمن

تبدو ذكرى اندالع ثورة 26 سبتمرب 1962 هذا العام مختلفة عن 
ذكراها يف السنوات السابقة، ذلك أن اليمنيني يعيشون اليوم 
أجواءها، ويسرتجعون أحداثها ويقارنوها بما يجري اليوم 
يف البالد، وكأن ما يحصل هو نسخة مكررة من ثورة سبتمرب 

1962 الخالدة، إن لم يكن الشعور إن الثورة السبتمربية ما زالت 
مستمرة، وأن االختالف يكمن فقط يف الوجوه والشعارات وتحول 

املوقف الخارجي.
لم تكن ثورة 26 سبتمرب مجرد ثورة ضد شخص اإلمام أو نظام 

حكمه فقط، وإنما ثورة ضد مخلفات فرتة زمنية تتجاوز األلف 
ومائة عام من تاريخ اليمن )حوايل إحدى عرشة قرناً( هي إجمايل 

سنوات الحكم اإلمامي الكهنوتي العنرصي املستبد، الذي كاد أن 
يطمس التاريخ الحضاري لليمن الضارب يف القدم، لوال الثورة 

السبتمربية التي أعادت لليمنيني وطنهم وهويتهم وتاريخهم 
وحريتهم وكرامتهم.
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 منتصف الثالثينيات  بدء ظهور حركة املعارضة التقدمية )األحرار(.
1948     - قيام ثورة الدستور و اغتيال اإلمام يحيى، وفشل انقالب املعارضة، 

واسرتداد األمري أحمد لإلمامة.
1954     - وصول أول بعثة عسكرية مرصية إىل اليمن، لتدريب الجيش اليمني.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 أكتوبر 1962    مبايعة أسة حميدالدين لألمري سيف اإلسالم الحسن، إماماً 
لليمن.

10 أكتوبر 1962    استيالء امللكيني عىل مدينة مأرب.
13 أكتوبر 1962    عقد اتفاقية التعاون العسكري، بني الجمهورية العربية 

املتحدة والجمهورية العربية اليمنية، تأكيداً وامتداداً التفاقية الدفاع املشرتك، 
عام 1956.أذاع »راديو« مكة، أن اإلمام محمد البدر، ما زال عىل قيد الحياة.

41 أكتوبر 1962    بدء أعمال قتال الجمهوريني لتأمني املحور الرشقي )صنعاء 
ـ مأرب(، وتحرك الصاعقة املرصية من صنعاء إىل رصواح.

17 أكتوبر 1962    اعرتاف األمري الحسن بالبدر إماماً.
31 أكتوبر 1962    إعالن أول دستور للجمهورية العربية اليمنية.

1 نوفمرب 1962    بدء أعمال قتال الجمهوريني، لتأمني املحور الساحيل 
)الحديدة ـ ميدي(، ووصول طالئع القوات املرصية إىل حرض.

11 نوفمرب 1962    استئناف أعمال قتال الجمهوريني، لتأمني املحور األوسط 
)صنعاء ـ ذيبني(.

12 نوفمرب 1962    بدء أعمال قتال الجمهوريني، لتأمني املحور األوسط ـ 
الشمايل )حوث ـ صعدة(، وإنزال الكتيبة 75 مظالت، املرصية، بجوار صعدة.

30 نوفمرب 1962    وصول اللواء 18 مشاة إىل صعدة، لدعم الدفاعات 
الجمهورية يف املنطقة وتأمينها.

18 ديسمرب 1962    وصول اللواء 5 مشاة إىل عبس، لدعم الدفاع عن املحور 
الساحيل وتأمينه.

24 يناير 1963    املشري عبد الحكيم يصدر توجيهات التحول إىل الهجوم 
العام ومراحله.

1 ـ 12 فرباير 1963    تزايد عمليات قطْع الطرق بوساطة امللكيني، لعزل صنعاء.
1 فرباير ـ 4 مارس 1963    فتْح الطرق املقطوعة، وتحّول املرصيني والجمهوريني 

إىل الهجوم العام، ومد سيطرة الجمهورية إىل منطقة الجوف ومأرب والجبهة، 
رشقاً.

8 ـ 15 مارس 1963    مّد سيطرة الجمهورية إىل »نشور« و«مجز«، شماالً.
12 مارس 1963    إنهاء حصار امللكيني للقوة املرصية يف »رصواح”.

أوائل أبريل 1963    عقد مؤتمر بني ممثيل امللكيني والسلطات السعودية، 
لبحث سياسة امللكيني وإسرتاتيجيتهم، يف ضوء نتائج الهجوم العام للمرصيني 

والجمهوريني.
15 أبريل ـ آخر يونيو 1963    محاوالت امللكيني الفاشلة لالستيالء عىل 

»مسور« و«مجز« )يف املنطقة الشمالية( والحزم)يف منطقة الجوف(، والرد 
عليها باإلغارات، الربية والجوية، املرصية.

29 أبريل 1963    إعالن األمني العام لألمم املتحدة اتفاقية فض االشتباك، بني 
القوات املتحاربة.

11 يونيو 1963    موافقة مجلس األمن عىل عملية الرقابة عىل فض االشتباك، 
وتخويل األمني العام لألمم املتحدة سلطة تشكيل القوة الالزمة لها.

4 يوليو 1963    بدء انتشار قوة الرقابة الدولية يف مراكزها.
24-20 يوليو 1963    هجوم القوات املرصية، لتطهري صحن العقبة )يف منطقة 

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

اللوز )يف منطقة الجوف( من امللكيني.
19 يوليو ـ 20 سبتمرب 1963    محاوالت امللكيني عزل منطقة »صعدة«، 

والعمليات الهجومية املضاّدة الناجحة، للقوات املرصية والجمهورية، غرب 
الصفراء، ويف وادي »مذاب«، والجبل األسود، غرب »مجز”.

19 ـ 23 نوفمرب 1963    هجمات امللكيني الفاشلة عىل مواقع القوات املرصية يف 
»ثالء«، يف املنطقة املركزية، ووادي علف، يف املنطقة الشمالية.

األسبوع األخري من نوفمرب 1963    هجوم القوات املرصية والجمهورية، للقضاء 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 ديسمرب 1964    االستقالة الجماعية للوزراء الجمهوريني املنشقني.

13 ديسمرب 1964    تأجيل املؤتمر الوطني إىل أجل غري مسّمى.
األسبوع األخري من ديسمرب 1964    هجوم الجمهوريني، لفك الحصار عن 

قلعتَي »رازح« و«حرم”.
5 يناير 1965    عودة الرئيس السالل من القاهرة، وتشديد قبضته عىل الحكم.

7 يناير 1965    إنسحاب القوات الجمهورية من منطقتَي رازح وُحرم.
14 يناير 1965    إعالن األمري الحسن تشكيل مجلس تمثييل، ملدة محددة.

9 ـ 10مارس 1965    احتالل قوات امللكيني حريب.
1 أبريل 1965    اغتيال القايض محمد الزبريي، يف برط.

20 أبريل 1965    إعالن تشكيل مجلس رئاسة جديد، وتكليف أحمد نعمان 
بتشكيل الوزارة.

2 ـ 5 مايو 1965    انعقاد مؤتمر خمر.
10 مايو 1965    بدء اتصال أحمد نعمان بامللك فيصل، من أجل إنهاء الرصاع.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يوليو 1966    استيالء قوات امللكيني عىل مسكر والعقيق وعظلة، شمال برط.
31 يوليو 1966    انخفاض حجم القوات املرصية إىل ما يقرب من 47 ألف فرد.

12 أغسطس 1966    عودة الرئيس السالل إىل اليمن، وتشديد قْبضته عىل 
السلطة.

17 أغسطس 1966    اجتماع ممثيل امللك فيصل والرئيس جمال عبدالنارص 
يف الكويت.

اعتقال وتحديد إقامة الزعماء الجمهوريني املعتدلني وتحديد إقامتهم، يف 
القاهرة، بعد اتّهامهم بالتآمر.

18 سبتمرب 1966    تشكيل الرئيس السالل وزارة جديدة، برئاسته.
1 ـ 30 سبتمرب 1966    تصاعد أعمال املقاومة امللكية يف املنطقتني، الشمالية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االتحاد السوفيتي.
5 نوفمرب 1967    وقوع االنقالب الذي أطاح الرئيس السالل وحكومته.
27 نوفمرب 1967    وصول الدعم واإلمدادات العسكرية السوفيتية إىل 

صنعاء.
29 نوفمرب 1967    رحيل آخر القوات الربيطانية عن عدن.

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

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

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

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

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

العاصمة.
22 مارس 1968    التصادم بني القوات الجمهورية وِفرق املقاومة الشعبية.

مايو 1968    تجريد ِفرق املقاومة الشعبية من أسلحتها.
يونيو 1968    استعادة الجمهوريني األقاليم، التي كانوا يسيطرون عليها، 

قْبل حصار العاصمة.
نهاية عام 1968    تخيّل قوات املرتزقة عن املعسكر امللكي، وخروجهم من 

اليمن.
مارس 1969    تصادم اإلمام املخلوع مع األمري محمد بن الحسني، وتخيّل 

األمري عن القضية امللكية.
منتصف مارس 1969    تشكيل املجلس الوطني )الجمهوري( املؤقت.

25 يوليو 1969    اغتيال األمري عبد الله بن الحسن، يف صعدة.
3 سبتمرب 1969    استعادة الجمهوريني مدينة صعدة.
5 فرباير 1970    اختيار محسن العيني رئيساً للوزراء.

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

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

28 ديسمرب 1970    إعالن الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية.
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ترصد مجلة العربي األمريكي اليوم  سرية 
أهم قادة ثورة 26 سبتمرب اليمنية والذي 

كانت ضد نظام اإلمامة التي حكمت اليمن 
وحولتها اىل مرتع للجهل والفقر. وتم استقاء 

املعلومات من موسوعة وكيبيديا.

أوال-علي عبدالمغني
اللواء عيل محمد حسني عبد املغني )1935م - أكتوبر 

1962م( عسكري وثائر يمني، من قيادات ثورة 26 سبتمرب 
وعضو مجلس 

قيادة الثورة، وهو 
أول شهيد فيها، 

ويعترب اسمه علم يف 
تاريخ اليمن، شارك 

يف تأسيس تنظيم 
الضباط األحرار يف 

ديسمرب 1961م، 
كلف بقيادة حملة 

عسكرية إىل منطقة 
»حريب« يف مأرب 
ملواجهة الحشود 

امللكية بقيادة 
الحسن بن يحيى 

حميد الدين، وقتل 
يف هذه املعركة يف أكتوبر 1962م. اعتربه الكثري بأنه القائد 

الفعيل لثورة 26 سبتمرب اليمنية.
اتحق بمدرسة األيتام يف مدينة صنعاء، وشارك يف أنشطة 

سياسية، وطالبية، يف تلك الفرتة، ثم التحق بالكلية 
الحربية، وشارك يف تأسيس تنظيم الضباط األحرار 

)اليمن( يف ديسمرب 1961م، مع عدد من زمالئه يف الكلية 
الحربية، ومدرسة األسلحة، وضم هذا التنظيم عنارص 
من مختلف االتجاهات السياسية: بعثيني، ونارصيني، 

وإخوان مسلمني. وتوىل عيل عبد املغني مسؤولية إحدى 
خاليا هذا التنظيم، تضم عرشة أعضاء، وكان له دور بارز 

يف التنسيق مع زمالئه، يف تحديد ساعة الصفر، وإعالن 
قيام الثورة، وعني عضًوا فيما عرف بـمجلس القيادة، وهو 

مجلس قيادة الثورة، الذي شكل من خمسة أعضاء؛ هم: 
املشري عبد الله السالل، وعبد الله جزيالن، واألستاذ عبد 

السالم صربه، ومحمد إسماعيل املنصور، وغريهم
بعد أيام من قيام الثورة والجمهورية كلف بقيادة حملة 

عسكرية إىل منطقة »حريب« يف مأرب ملواجهة الحشود 
امللكية، التي بدأت تستعد إلعالن الحسن بن يحيى 

حميد الدين إماًما بمساعدة خارجية، وقد استشهد عيل 
عبد املغني يف هذه املعركة وكان ذلك يف أكتوبر 1962.

ثانيًا-السالل
الرئيس عبدالله السالل رئيس الجمهورية ونائبه 

عبدالرحمن البيضاني صنعاء 16 أكتوبر 1962عبداللَّه 
ل )1917م 1994-م(، هو أول رئيس  اَلّ يحيى الَسّ

للجمهورية العربية اليمنية يف الفرتة 1962م – 1967م. 
ولد يف قرية شعسان مديرية سنحان محافظة صنعاء 

عام 1917م. التحق بمدرسة األيتام بصنعاء عاصمة 
اليمن آنذاك عام 

1929م، وبعد إتمامة 
للمرحلة الثانوية 

سافر إىل العراق 
عام 1936م يف بعثة 

عسكرية أرسلها 
حاكم اليمن وقتها 

اإلمام يحيى حميد 
الدين حيث دخل 
الكلية العسكرية 
العراقية وتخرج 

فيها برتبة مالزم ثان 
عام 1939م.

شارك يف ثورة 

الدستور عام 1948م بقيادة عبد الله الوزير حيث قتل 
اإلمام يحيى، ثم ُسجن عىل إثرها كما أعدم اإلمام أحمد 
بن يحيى الذي تويل الحكم بعد أبيه الكثري ممن شاركوا 

يف االنقالب. أخرجه ويل العهد سيف اإلسالم محمد البدر 
حميد الدين-اإلمام الحقاً من السجن وكانت هذه غلطة 

ويل العهد التي قد يقال أنها كلفته عرشه. وبعدها أصبح 
رئيس الحرس لويل العهد وقد كان مشرتكا يف تنظيم 

الضباط األحرار ولم يكن يعلم اإلمام البدر بهذا فقربه 
إليه أكرث. ويف 26 سبتمرب بعد أسبوع واحد من وفاة اإلمام 

أحمد وتسلم اإلمام البدر الحكم قامت ثورة 26 سبتمرب 
عىل النظام اإلمامي امللكي يف اليمن من قبل مجموعة من 

الضباط يف الجيش حيث أّيدها بعض من مشائخ بعض 
القبائل ودعمت دعم عسكري واسع من الجانب املرصي 

ليصبح أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية شمال 
اليمن.

أطيح به يف انقالب قام به ضباط الصاعقة واملظالت يف 
5 نوفمرب 1967م أثناء زيارته للعراق حيث كانت الحرب 
األهلية بني الجانب امللكي والجانب الجمهوري ال زالت 

قائمة، وتشكل مجلس رئايس من ثالثة أمناء هم عبد 
الرحمن األرياني ومحمد عيل عثمان وأحمد محمد نعمان 

وتشكلت حكومة برئاسة محسن العيني. إنتقل بعدها 
لالقامة يف مرص التي ظل فيها حتى صدور قرار الرئيس 

عيل عبد الله صالح يف سبتمرب 1981م بدعوته مع القايض 
عبد الرحمن االرياني للعودة إىل الوطن، تويفَّ بمدينة 

صنعاء يف 5 مارس 1994م.

ثالثا- الزبيري:
محمد محمود الزبريي )1910م - 1965م( شاعر وثائر 

وسيايس يمني ولد يف حي »بستان السلطان« بصنعاء، 
وهو أحد األحياء التاريخية يف صنعاء القديمة، عام 

1910م، وهو من أسة تنتمي إىل الطبقة الوسطى، 
ويشتغل بعض أفرادها بالقضاء والبعض اآلخر بالتجارة، 

وقد ابتعدت 
به موهبته عن 

اهتمامات أسته، 
وأنشأته منذ 

الطفولة الباكرة 
نشأة روحية 
متصوفة غري 

ميال إىل القضاء، 
وغري مّيال إىل 

التجارة«.]1[ ذهب 
إىل مرص إلكمال 
تعليمه، فالتحق 

بدار العلوم، ثم 
عاد إىل اليمن عام 

1941م، وقد خطب 
الناس جمعًة يف 

العام نفسه فدخل 
السجن، وخرج من 

السجن عام 1942م، فاتجه إىل تعز ومنها إىل عدن. ويف 
عدن أنشأ »حزب األحرار« عام 1944م، ثم ُيّغرِيّ اسمه بعد 
عامني إىل »الجمعية اليمنية الكربى« )1944م - 1948م(، 

وكان رئيس تنظيم االتحاد اليمني )1953م - 1962م(.
عاش الزبريي فرتة حرجة من تاريخ اليمن، وهي فرتة 

اململكة املتوكلية اليمنية )1918م - 1962م(، التي كرثت 
اعات والثورات، وحينما شبت ثورة الدستور  فيها الرِصّ

عام 1948م يف اليمن عاد من عدن إىل صنعاء وزيراً 
للمعارف، وعندما فشلت طورد، ورفضت الدول العربية 
استضافته فاتجه إىل باكستان. وحينما شبت ثورة 26 

سبتمرب عام 1962م يف اليمن عاد وزيراً للرتبية والتعليم 
يف صنعاء.

خالل دراسته بالقاهرة تأثر بأجوائها السياسية، ومال 
إىل اإلخوان املسلمني، عىل الرغم أنه زيدي املذهب، وبهذا 
التأثري أنشأ باليمن . بينما كان ُيلقي خطاباً يف 31 مارس 

1965م  أطلق عليه ثالثة من الجناة النار، فسقط مرضجاً 
يف دمائه.

رابعا : أحمد محمد النعمان
 أحمد محمد النعمان، سيايس ومؤلف،  أحد رواد النهضة 

يف اليمن. والصانع األول لقضية األحرار اليمنيني وأول 
رواد التنوير اليمني وأبرز أعالم التحرر العربي

ولد يف العام 1909م يف قرية ذو لقيان عزلة ذبحان قضاء 
الحجرية لواء تعز، تلقي النعمان العلم يف قريته، ثم يف 
زبيد حيث درس 

العلوم الدينية عىل 
أيدي بعض علمائها 
األجالء.. وما أن عاد 

إىل مسقط رأسه 
حتى قام بتأسيس 
املدرسة األهلية، و 

نادي اإلصالح عام 
1934م. ويف دار 

أسته العريقة كان 
املواطنون من أبناء 

قريته يتوافدون 
عليه لقراءة ما 

كان يصل إليه من 
الكتب، والصحف، 

واملجالت التي 
كان يقوم بتهريبها معهم من عدن العمال العائدون من 

عدن، أو من املهجر. كان يرى أن إصالح األوضاع، وتطوير 
املجتمع، وتغيري النظام إنما يبدأ بنرش التعليم حتى ينمو 

الوعي يف أوساط الناس. ثم طُلب النعمان إىل أمري لواء 
تعز، فبقي شهرًا تحت اإلقامة الجربية، فتشتت طالب 

هذه املدرسة، وانتهى أمرها.

السفر إلى القاهرة
رحل األستاذ النعمان إىل القاهرة ملواصلة دراسته يف 

األزهر الرشيف، وأثناء الدراسة اتفق مع زميله العالمة 
محمد بن سالم البيحاني عىل محاربة الظلم يف اليمن، 
وبدأ يكتب يف صحيفتي: الشورى، والشباب املرصيتني 
باسم مستعار تعريفًا بالقضية اليمنية، وأصدر مجلة، 
اليمن الخرضاء، لكنها توقفت بعد صدور عددين منها، 

والتقى باألمري )شكيب أرسالن( فعمل معه فرتة.
ثم عاد إىل اليمن عام 1941، وأثناء عمله يف معارف لواء 

تعز؛ التقى باألستاذ محمد محمود الزبريي، فاتفقا عىل 
محاولة إلصالح الوضع اليمني، وقد هّدد اإلمام أحمد 
مخالفي حكم أبيه بالقتل فهربا مًعا إىل مدينة عدن، 

وأسسا حركة األحرار اليمنيني، وأنشأا الجمعية اليمانية 
الكربى، ومطبعة النهضة اليمنية، وأصدراصحيفة صوت 

اليمن.

ثورة الدستور
ثم أثمر كُلّ ذلك عن حراك سيايس نتجت عنه ثورة 

الدستور عام 1948 وأسفرت عن قتل اإلمام يحيى بن 
محمد حميدالدين، ونجاة ابنه ويل العهد أحمد. فعاد 
النعمان إىل مدينة تعز، ثم إىل مدينة صنعاء، فاعتقل 

يف مدينة ذمار من قبل أعوان اإلمام أحمد بن يحيى 
حميدالدين الذي أحكم سيطرته عىل الوضع، وخلف 

أباه القتيل يف اإلمامة، وسيق ومن معه مغلولني إىل مدينة 
صنعاء، ومنها إىل مدينة حجة، حيث أعدم منهم هناك 
من أعدم، وسجن من سجن، وسيق النعمان إىل سجنه، 
ثم أطلق اإلمام ساحه، وعينه مرشفًا عىل مدرسة حجة، 

فأحدث فيها ثورة فكرية يف نفوس طالبه، فأمر اإلمام 
أحمد بإغالق املدرسة.

حركة 55
شهد النعمان حركة 1955م بقيادة املقدم )أحمد الثاليا(، 

وقد أجربت الظروف السياسية يف اليمن األستاذ أحمد 
النعمان عىل الهروب منه إىل مرص، إثر فشل محاولة 

االنقالب التي قام بها سيف اإلسالم عبد الله عىل أخيه 
اإلمام أحمد، فبقي النعمان يف القاهرة.

قيام الثورة
تم استدعاء النعمان بعد قيام ثورة 26 من سبتمرب عىل يد 

الضباط األحرار، فعاد النعمان إىل صنعاء، وكان معارضا 
لكثري من املمارسات الخاطئة التي تعرضت لها مسرية 

الثورة، فنفي إىل القاهرة، ثم عاد، وقدم استقالته من 
رئاسة الحكومة التي كُلّف بتشكيلها تعبريًا عن ذلك، ثم 

سافر إىل مرص، رحل عن اليمن واستقر بعد رحيله مع 
بعض أبنائه وحفدته يف مدينة جدة، ويف عام 1987 سافر 

إىل مدينة جنيف يف سويرسا للعالج واإلقامة.

مؤلفاته
للنعمان مؤلفات كثرية منها: اليمن الخرضاء.  مطالب 

الشعب. كيف نفهم قضية اليمن انهيار الرجعية يف اليمن 
إىل املناضلني يف اليمن فلنثبت وجودنا أوالً. لنعتمد 

عىل أنفسنا،  مذكرات أحمد محمد نعمان )حوار أجراه 
باحثون بالجامعة األمريكية ببريوت عام 1969، صدر بعد 

رحيله بسبع سنني وتوىل مراجعته وتحريره د.عيل محمد 
زيد وصدر عن املعهد الفرنيس لآلثار والعلوم االجتماعية 

بصنعاء ومركز الدراسات العربية والرشق أوسطية ببريوت 
2003م.

وفاته
تويف األستاذ النعمان يف مدينة جنيف يف سويرسا عام 

27/9/1996م نقل جثمانه إىل صنعاء حيث دفن يف مقربة 
الشهداء.

خامسا:النعمان
عبد الله عبد الوهاب نعمان )1917م - 1982م( هو شاعر 

وسيايس يمني وهو مؤلف النشيد الوطني اليمني وهو 
أحد املشاركني يف تأسيس حزب األحرار اليمنيني.

والده الشهيد عبدالوهاب نعمان قائم مقام الحجرية 
املعني من قبل الدولة العثمانية و أعدم عقب مشاركته 

يف ثورة 1948 ضد اإلمام يحيى حميد الدين بعد إعتقال 
دام حوايل 25 عاماً وابن عمه هو األستاذ محمد أحمد 

نعمان رئيس الوزراء اليمني األسبق وأحد رواد الحركة 
الوطنية.تعلم عىل يد والده يف الحجرية ومكان احتجازه 

بصنعاء ثم عىل يد العالمة عبدالله املعزبي يف زبيد.
عمل يف التدريس باملدرسة األحمدية بتعز 1941 - 1944.

غادر منطقته بعد تحذيره من إصدار أمر اعتقاله من 
اإلمام أحمد بن يحيى حميد الدين ففر إىل عدن.عمل 

بالتدريس يف مدرسة بازرعة بعدن وساهم بتأسيس 
حزب األحرار وأصدر جريدة »صوت اليمن« املناهضة 

للحكم اإلمامي يف الشمال.كتب مقاالت سياسية ساخنة 
بالصحف العدنية األخرى »فتاة الجزيرة« بتوقيع »يمني 

بال مأوى«.من أهم 
محطات حياته 
إصدار صحيفة 
»الفضول« وقد 

عرف اسمه األدبي 
بالفضول نسبة 

إىل هذه الصحيفة 
التي أغلقت 

نتيجة لضغوط 
من اإلمام أحمد 

عىل السلطات 
الربيطانية يف عدن 

عام 1953.قام 
بتحرير صفحة 

باْسم »بسباس« 
يف صحيفة الكفاح.

عاد إىل تعز وصنعاء بعد ثورة سبتمرب 1962 واعتقل يف 
سجن الرادع للفرتة 1966 - 1967 بأمر من الجيش املرصي 

بعد اعتقال وفد حكومة النعمان يف مرص ملعارضتهم 
تدخل الجيش املرصي يف الشأن اليمني.عني مدير مكتب 

االقتصاد والجمارك بتعز.عني وزير لإلعالم يف حكومة 
املهندس عبد الله الكرشمي.عني مستشاراً للحكومة 

لشؤون الوحدة طوال فرتة الرئيس القايض عبدالرحمن 
اإلرياني والرئيس إبراهيم الحمدي والرئيس أحمد حسني 
الغشمي والرئيس عيل عبد الله صالح وكانت آخر وظيفة 

حكومية له.
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تعرف على أبز رموز ثورة 26 سبتمبر في اليمن
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مجلة العربي األمريكي اليوم/ محمد محمد إبراهيم
»ُدمَت يا سبتمرب التحرير يا فجر النضاِل 

ثورة تميض بإيمان عىل درب املعايل
تسحق الباغي، تدك الظلم تأتي باملحايل«

عىل هذا اإليقاع الذي صدح به ترجمان النرص السبتمربي والوهج 
الثوري عبد الله عبد الوهاب نعمان )الفضول( بصوت فنان 

اليمن الكبري أيوب طارش العبيس، مىض الشاب رشيف شعفل – 
املولود يف عام1940م يف مدينة )جنب( عاصمة الدولة الطاهرية 

محافظة الضالع– مع أوىل فيالق الجيش الشعبي التي خاضت 
املعارك ضد امللكيني، دفاعا عن النظام الجمهوري منذ اسبوعه 

األول.
كان رشيف يف ريعان شبابه، يوم فكر بالهجرة إىل الواليات املتحدة 

األمريكية يف أواخر الخمسينيات، حيث قدم طلبا للهجرة، كلن 
من عجائب الصدف إن تأجلت رغبته الجامحة يف اللحاق بأخيه 
الذي هاجر من سنوات، وحني قامت ثورة 26 سبتمرب 1962م كان 
عمر رشيف 22 عام ليندفع عىل وهج النرص السبتمربي لخطوط 

الدفاع فجر أيلول. لكنه ما لبث أن جاءه الرد بقبول طلبه يف 
الهجرة، ليحصل عىل أول جواز جمهوري سافر به اىل الواليات 

املتحدة االمريكية يف رحلة تعددت محاطات عبورها )عدن – 
القاهرة( ثم )القاهرة-نيويورك( ثم )نيويورك - ينكستان أوهايو( 

أمريكا..
فما األهمية التي يمثلها هذا الجواز عقب التحول السيايس 
التاريخي من النظام امللكي إىل الجمهوري..؟ وملاذا تعز هي 
الجهة التي شهدت صدور أول جواز سفر باسم الجمهورية 

العربية اليمنية ..؟ وماذا يعني صدور أول جواز جمهوري إىل 
الواليات املتحدة األمريكية بالنسبة للعالقات املحمولة عىل 

مفارقات املصالح األمريكية، وحليفها السعودي الذي ناصب 
الثورة السبتمربية العداء املطلق ؟ وكيف اعرتف أمريكا بالنظام 

الجمهوري .. ؟ وما وراء اعرتافها الرصيح علنيا،  املرشوط 
ضمنياً..؟.. يف هذه املادة سنجيب عن هذه االسئلة.. لكن قبل 

اإلجابة سنقدم قصة صاحب الجواز الجمهوري رقم 1.. إىل 
تفاصيل 

يف أربعينات القرن املايض كانت اليمن تعرف باململكة املتوكلية 
اليمنية نسبة للمتوكل عىل الله اإلمام يحيى بن حميد الدين- 

الذي اقام دولته عىل أعقاب رحيل األتراك جربا، واعالن استقالل 
شمال اليمن يف عام 1918م- ويف هذه الحقبة عاش الحاج رشيف 

شعفل، طفولته يف زمن كانت أخبار الحروب التي تشنها قوات 
اإلنجليز املحتلة لجنوب الوطن عىل مناطق متعددة من الشمال، 

وعىل السلطنات التي كانت تتمرد حينا وتدخل تحت الحماية 
الربيطانية حينا آخر، إذ يتذكر رشيف إنه كان يسمع يف طفولته 
عن قصف الطائرات اإلنجليزية ملناطق يف الضالع وشبوة ودمت 

وجبال العود.. أما التعليم حسب رشيف فكان يعتمد يف املقام 
األول عىل اهتمام اولياء األمور وليس عىل الدولة بمفهومها 
اليوم، وكانت املدرسة عبارة عن غرفة أو مكان كظل شجرة 

يجتمع فيه الصغار ويعلمهم -َمن كان يعرف بالفقيه- أبجديات 
القراءة والكتابة وكانت تسمى هذه األماكن املخصصة للتعليم بـ 
»الكتاتيب«.. فيما كان والده واسته كغريهم من أس مديرية جنب 

يعملون يف الزراعة، بل كانوا أهم مالك الحقول الزراعية الخصبة، 
كما يتذكر رشيف اخبار مقتل اإلمام يحيى يف عام 1948م، وما 
تاله من أحداث يف خمسينيات القرن املايض التي أهمها حركة 

55 ومحاوالت اغتيال اإلمام أحمد يف أواخر الخمسينيات، حتى 
مطلع الستينيات، ولم ينس أجواء الفرح الشعبي والتفاعل 

الثوري لقيام ثورة الـ 26 من سبتمرب 1962م ، ويف هذا السياق 
يقول: حني قامت الثورة كان عمري 22 عام وقد سمعت كغريي 

خرب الثورة من الناس ثم من الراديو، حيث سمعنا بالثورة من 
اذاعة صنعاء واذاعة صوت العرب التي أذاعت بيان الثورة يف 

اليوم الثاني، وكانت البهجة واالمل يكسو وجوه الناس..  
ويضيف رشيف: بعد ثورة السادس والعرشين من سبتمرب 

انطلقنا كشباب متحمسني لنلبي دعوة قيادة الثورة يف صنعاء 
للتجنيد، والدفاع عن النظام الجمهوري الوليد، فذهبت أنا 

وبعض ابناء مديرية جنب اىل املعسكرات التي تستضيف الشباب 
املتطوع إىل جانب الجيش النظامي للمشاركة يف معارك الحرب 

ضد امللكيني. بدعوة من الشخصيات االجتماعية والقبلية يف 
مديرية جنب واتذكر منهم الشيخ عيل مسعد موىس والشيخ 

احمد املعطي، والشيخ محمد حسني عيل والشيخ عيل موىس 
حسني، وغريهم من املشايخ الذين كانوا يعملون بتوجيهات شيخ 
مشايخ مديرية جنب املناضل الشيخ عيل مجيل، وكان قائد فيالق 

الشباب املجندين من مديرية جنب هو الشيخ عبد الزراق مجيل 
رحمهم الله جميعاً.. 

ويواصل شعفل: بدأت الحرب ضد امللكيني من أول اسبوع بعد 
الثورة، لكني لم استمر معهم سوى أشهر، وما يجب اإلشارة اليه 

هو أن القائد العسكري الشاب عبد الرزاق مجيل ومجموعته 
خاضوا معارك تاريخية ابتداء من مدينة رداع ثم مدينة ذمار اىل 

فك حصار السبعني يوما عىل العاصمة صنعاء وبالتحديد من 
جنوب صنعاء نقيل يسلح والحمد لله تحقق النرص للثورة وارتفع 

علم الجمهورية العربية اليمنية خفاقا يف كل مناطق اليمن التي 
كانت بعضها تحت سيطرة امللكيني وكان قد استمر الحرب ثمان 

سنوات.. 

الهجرة إلى أميركا
قبل قيام ثورة السادس والعرشين من سبتمرب كان الشاب رشيف 

شعفل وتحديداً يف أواخر الخمسينيات، ومطلع الستينيات، 
قد قرر الهجرة غرباً، للحاق بأخيه عيل شعفل الذي هاجر 

النصف الثاني من الخمسينيات، وقدم طلباً للحصول عىل 
فيزا دخول ألخيه رشيف، لكن الثورة السبتمربية كانت بالنسبة 

لألخري جديرة بأن يندفع ضمن الجيش الوطني أو الشعبي 
للدفاع عن الثورة الوليدة، وكان حلمه أن يغدو جنديا داخل 

الوطن، لكن حلمه تقاطع مع رغبته الجامحة يف الهجرة، حيث 
يقول يف هذا السياق: كنت أتطلع للبقاء يف اليمن، وأن أغدو 

جندي يف صف الجمهورية، وبحماس كبري التحقت بالتجنيد 
ومعسكرات التدريب يف تعز ضمن الجيش الوطني للدفاع عن 

النظام الجمهوري، لكن ذلك لم يتم، فقد كان أخي قّدم يل طلب 
الهجرة قبل الثورة، ويف الوقت الذي كنت قد قضيت يف التدريب 
نحو ثالثة أشهر، أبلغني أخي عيل الذي هاجر ووصل إىل والية 

أوهايو األمريكية، ليعمل يف مصانع الحديد بأن طلب هجرتي 
-الذي قدمه إىل الجهات املعنية بأمريكا قبيل الثورة- قد تم قبوله، 

وما عيل سوى التوجه إىل القنصل االمريكي يف تعز، للدخول 
إىل امريكا للعمل، وهو ما نفذته فور وصول الخرب إيل، واستلمت 

فيزا العمل وقطعت أول جواز صادر باسم الجمهورية العربية 
اليمنية، من محافظة تعز يف 3 يناير 1963م. 

شعفل.. والحرب الفيتناِمّية
ظل الحماس الثوري الذي عاشه رشيف خالل الثالثة األشهر 
من التدريب العسكري ضمن الجيش الشعبي املنارص للنظام 

الجمهوري واملشارك يف العمليات العسكرية ضد امللكيني، 
عىل أوّجه منعكسا يف فكره ورؤيته تجاه الجندية، واستعداده 

النفيس لخوضها، وما أن سمع بإعالن وزارة الدفاع األمريكية يف 
العام 1964م عن التجنيد ضمن الجيش األمريكي ومعاركه ضد 
فتنام حتى بادر بانضمامه مع أعداد كبرية من العرب واليمنيني 

املهاجرين يف واليات أمريكا، ويف هذا السياق يستعيد رشيف 
شعفل قصة اندفاعه للتجنيد: بعد وصويل نيويورك ثم سافرت 

والية اوهايو ألعمل واعيش مع اخي عيل حيث والوالية كانت 
مشهوره بصناعة الحديد ثم سافرت اىل والية كاليفورنيا عند 

أخي الحاج أحمد شعفل وعملت معه يف الحقل الزراعي، لم يرق 
العمل، فما أن سمعت باإلعالن من وسائل االعالم األمريكية ومن 

العامة، عن طلب للشباب األمريكي – وهم مزيج واسع ومتعدد 
من املهاجرين الذين باتت لديهم فرص عمل وفرص تؤهلهم 

للحصول عىل الجنسية األمريكية- لالنضمام للجيش املشارك 
يف املعارك الرشسة ضد الفيتنام، فانضممت مع مجموعة من 

اليمنيني والعرب.
وأستدرك رشيف: لكن انتهاء جولة الحرب يف تلك الفرتة بهزيمة 

أمريكا هو ما دفع وزارة الدفاع األمريكية إىل ترسيح املجندين 
عىل أن يكون ضمن االحتياطي أو من لهم األولوية يف أي تجنيد 

قادم، لكني قررت عدم االنتظار، بل عدت إىل والية ميشقان 
ألعمل مصنع فورد لفرتة 36 عام ضمن القوة العاملة العربية 
واليمنية التي توزعت يف ميشقان عىل ثالثة مصانع عمالقه 

لصناعة السيارات هي: مصنع فورد، ومصنع جرنال موتر، ومصنع 
كرايسلر. واليوم الحمدلله أنا متقاعد.

إحالة تاريخية.. تعز مركزا سياسيا
ان قصة الجواز الجمهوري رقم واحد الصادر من مدينة تعز بعد 

قيام ثورة السادس والعرشين من سبتمرب 1962م بنحو ثالثة 
أشهر واسبوع، قضية جوهرية يف صلب تاريخ التحول التحرري 

اليمني بل وجديرة بأن تحيلنا يف هذا املقام إىل أهم األسئلة 
التاريخية تجاه تعز، ثم تجاه مسار العالقات اليمنية األمريكية، 

واألساسات التي بنت أمريكا مواقفها تجاه اليمن، قبل وبعد ثورة 
السادس والعرشين من سبتمرب املباركة 1962م.. فعىل صعيد 

حيثيات صدور أول جواز جمهوري من تعز تجدر اإلشارة إىل 
أن تعز كانت مركزاً سياسياً وحاكمياً وجماهريياً لعوامل عدة، 

منها ما يتصل بالكثافة السكانية التي تتميز بها املحافظة وكان 
لها دور يف حضور تعز تجاريا وثقافياً، أما سياسياً فقبل الثورة 

اليمنية كانت تعز عاصمة سياسية ومركز حكم لويل العهد األمري 
أحمد ابن يحيى حميد منذ تعيينه يف عام 1934م، كما كانت له 

مركزا حاكميا أثناء إمامته بعد مقتل والده يف صنعاء يف 17 فرباير 
1948م، يف ما يعرف بالثورة الدستورية التي بنت خطتها عىل 

مسارين األول اغتيال االمام يحيى يف صنعاء والثاني اغتيال ويل 
عهده يف تعز، وفيما نجح املسار األول، فشل الثاني لتفشل معه 
الثورة برمتها ليستعيد االمام احمد عرش والده يف صنعاء، لكنه 
ما لبث أن عاد اىل تعز ليحكم قرص صالة محوالً تعز اىل عاصمة 

اليمن السياسية األوىل، وبدا منفتحا عىل العالقات الخارجية 
خصوصا مع مرص، فبعد انتصار  ثورة 23 يوليو 1952م، سعى 

اإلمام أحمد لبناء عالقات قوية مع رجالها بغية التظاهر بالرغبة 
يف االصالح أمام الشعب اليمني، وحشد التأييد املرصي البنه 

البدر يف قضية والية العهد من جهة أخرى. فوعده قادة الثورة 
املرصية بالتعاون العسكري ليصل يف مطلع  1953 إىل اليمن أول 

وفد عسكري مرصي برئاسة املقدم كمال عبد الحميد تمحورت 
مهمته يف تدريب الجيش اليمني يف تعز، ويف 23 مارس 1955م 

شهدت تعز أحداث حركة 55 التي بدأت بتوجه املقدم أحمد 
الثاليا – قائد حامية تعز- عىل رأس مجموعة من الضباط لتأديب 

فالحي منطقة الحوبان عقب صدامات حدثت بينهم وجنود 
الحامية، مرورا بصدور أوامر اإلمام أحمد بإيقاف املواجهات، 

وتوجيهه الرصيح باعتقال الثاليا الذي أعلن تمرده وأمر رجاله 
بمحارصة قرص صالة، واالستيالء عىل محطة اإلذاعة والتلغراف 

ومركز االتصاالت الالسلكية. واعالن األمري عبد الله - شقيق اإلمام 
أحمد- املتطلع إىل السلطة تأييد االنقالب، وتحديد موعد للذهاب 

اىل اإلمام أحمد للتفاوض معه يف يوم 28 مارس 1955م، غري إن 
الحركة فشلت بعد أنقذ البدر والده يف 5 أبريل 1955م بقدومه 
عىل رأس قوات قبلية من حاشد وبكيل، وانتهت بإرسال األمري 

عبد الله واألمري العباس إىل حجة وإعدامهما فيها، وإعدام الثاليا 
وأنصاره من الضباط الثوار يف تعز يوم 6 أبريل 1955م. 

وعىل سياق متصل بمركزية تعز يف قلب تحوالت اليمن الثورية 
وصدور الجواز الجمهوري رقم 1 منها وسفر صاحبه رشيف 

شعفل اىل الواليات املتحدة األمريكية، يذكر إن  تعز كانت 
مركزاً دبلوماسياً لكثري من البعثات والقنصليات ومنها البعثة 

األمريكية ففي 16 سبتمرب 1959م – جرت فعالية افتتاح أول 
مفوضية للواليات املتحدة االمريكية يف مدينة تعز، وعني روبرت 

استوكي قائماً باألعمال، وكانت هذه الخطوة الدبلوماسية بداية 
التفاقيات سياسية يمنية أمريكية، حيث أعقب ذلك يف 1960م 
التوقيع عىل اتفاقية استثمارية بني اليمن ورشكة جون ميكون 
كومبان األمريكية للتنقيب عن النفط بمنطقة تهامة، لتتسلم 

الرشكة يف عام 1961م امتياز التنقيب عن البرتول يف سهل تهامة 
واملنطقة املتاخمة له. أما يف الثورتني السبتمربية واالكتوبرية فقد 
شكلت تعز منطقة املدد ومركز الثورة الشعبي والجماهريي حيث 

كان فيها مركز التدريب للشباب من الشمال والجنوب ملقاومة 
االحتالل الربيطاني وللدفاع عن النظام الجمهوري.

الجواز الجمهوري وعالقات البلدين
وبالعودة اىل قصة الجواز الجمهوري رقم واحد لقد حصل الشاب 

رشيف شعفل عىل أول جواز يحمل اسم الجمهورية العربية 
اليمنية وعقب التحول السيايس من نظام ملكي اىل جمهوري، 

ليكون هذا الجواز أول وثيقة جمهورية يمنية عربية عابرة 
للقارات، حيث عرب به شعفل بها مطار عدن – القاهرة- نيويورك- 
ينكستان أوهايو، لكن لم يذكر إنه تعرض لعراقيل أو توقيف، كون 
هذا الجواز يمثل نظام جديد ال يزال العالم عىل توجس منه ولم 

يصدر بعد اعرتاف دويل كبري ما عدا مواقف كانت تنطوي عىل 
املجامالت لنظام مرص القومي النارصي.. وهذه إحالة تاريخية 

أخرى إىل قضية الهجرة اليمنية إىل أمريكا قبل وبعد ثورة 
السادس والعرشين من سبتمرب 1962م، ويف هذا املقام تجدر 

اإلشارة إىل املراجع التاريخية للهجرة اليمنية إىل أمريكا، تشري إىل 
أن أغلب اليمنيني هاجروا إىل أمريكا فرادى وبجوازات غري يمنية 

إذا كان معظمهم يدخلون أمريكا بجوازات أوروبية إما هولندية 

بحكم العالقات التجارية القديمة أو بريطانية أو فرنسية، ورغم 
وجود جوازات ملكية قبل ثورة السادس والعرشين من سبتمرب 

إىل إننا لم نجد إن أحداً سافر بجواز ملكي، فعظم الذين سافروا 
يف اإلربعينيات والخمسينيات – حسب علمنا املتواضع- سافروا 

بجوازات يمنية جنوبية  بريطانية بحكم سيطرة اإلجليز عىل 
عدن.

وعيل صعيد املواقف الدولية خصوصا األمريكية تجاه ثورة 
السادس والعرشين من سبتمرب 1962م، ويف هذا املقام تجدر بنا 

اإلشارة اىل تأصيل األسس التي بنت عليها الواليات املتحدة 
األمريكية عالقاتها مع اليمن قبل وبعد الثورة، ومن املهم التأكيد 

عىل انها يف كل األحوال كانت تنظر إىل اليمن، من زاوية املصلحة، 
عرب الحصول عىل فرص استثمارية وموارد وثروات، وهو جزء من 

سياستها يف املنطقة العربية عموما والخليجية خصوصاً، وهو 
ما أملح إليه االستاذ محمود الجبارات يف كتابه العالقات اليمنية 

األمريكية 1904 – 1948م، تاريخ العالقات اليمنية األمريكية 
عىل املستويني السيايس واالقتصادي، ومن أهم املفارقات التي 
تضمنها الكتاب هي إن التواصل الرسمي واملحاوالت األمريكية 
التقرب من اإلمام يحيى كان قد بدأ يف عرشينيات القرن املايض 

حيث كانت أهم الزيارات التي جرت بني الجانبني زيارة رجل 
االعمال والدبلومايس االمريكي تشارلز كرين، يناير 1927م، 

الذي عرض عىل االمام يحيى تقديم معونات عىل نفقته الخاصة 
يف مجال تخطيط الطرق والبحث عن املعادن وتطوير اليمن، 
وبعدها تم توقيع الواليات املتحدة االمريكية اتفاق للصداقة 

والتجارة واملالحة مع اليمن ألول مرة وذلك عقب لقاءات السفري 
االمريكي يف السعودية )وليم إيدي( مع املسئولني اليمنيني يف 

صنعاء، وشكلت االتفاقية الخطوة االوىل نحو اقامة عالقات 
دبلوماسية بني واشنطن وصنعاء، حيث قطع االمام يحيى وعد 

اعطاء حق امتياز للتنقيب عن النفط واستخراجه من منطقة 
تهامة لرشكة امريكية. ولكن رغم ذلك لم تعرتف الواليات املتحدة 

األمريكية باإلمام كدولة إال يف النصف الثاني من أربعينيات 
القرن املايض، ففي 4 مارس 1946م اعرتف الرئيس االمريكي هاري 

ترومان باإلمام يحيى ملكاً عىل اليمن استناداً اىل اقرتاح وزير 
خارجيته)دين اشيسون(. لتزور صنعاء بعد شهر من نفس 

العام أول بعثة امريكية رسمية برئاسة الكولونيل )وليم اوين( 
واجرت لقاءاً مع االمام يحيى وعقدت معه معاهدة صداقة وتجارة 

بني البلدين، ويف مايو من نفس العام اقام االمام يحيى عالقات 
دبلوماسية مع الواليات املتحدة االمريكية.

 وخلص الجبارات إىل إن الحذر ساد العالقات بني الجانبني، 
وذلك بناء عىل معلومات قدمها الربيطانيون لألمريكان، بأنهم 
خلصوا اىل رؤى اسرتاتيجية يجب أخذها يف االعتبار يف مسار 

العالقات السياسية مع اليمن، تفيد بأن طبيعة السياسة اليمنية 
ال يمكن توقعها يف املستقبل«، فشهدت تبعا لذلك الخمسينيات 

وحتى مطلع الستينيات وقبيل الثورة السبتمربية بعام واحد 
تطورا ملحوظاً ألقى بظالله عىل املوقف األمريكي الذي بدا 
وكأنه عملية قفز إىل املستقبل حفاظا عىل املصالح الوليدة 

املتمثلة يف اتفاقيات التنقيب عن النفط التي تم ابرامها قبل 
عام من الثورة، لكن الحذر يف اعرتافه بثورة السادس والعرشين 

من سبتمرب 1962م، تجسد يف السري عرب مسارين األول الحرص 
األمريكي الضمني الكبري عىل مصالحها االسرتاتيجية مع الجارة 

السعودية وغريها من دول الخليج النفطية، واملسار الثاني 
الحرص الظاهري عىل السلم اإلقليمي والدويل يف املنطقة، وقد 

خرج هذا املوقف من القراءة األمريكية الدقيقة للموقف املرصي 
الداعم للثورة اليمنية والتحول من امللكية اىل اإلمامة، يف الوقت 
التي كان الحضور القومي لجمال عبد النارص مؤثرا يف منطقة 

الرشق األوسط، وعامال حاسما يف تجذابات املشهد الدويل، وقد 
تجىل ذلك يف خطاب الرئيس االمريكي جون كنيدي الذي وجهه 

اىل الرئيس جمال عبدالنارص يف 17 نوفمرب 1962م، حيث أعرب 
فيه عن قلقه من ان يؤدي الرصاع يف اليمن اىل تعريض استقرار 

املنطقة للخطر، مناشداً زعماء الدول املعنية يف الرصاع ان يفكروا 
يف املخاطر الكربى التي يمكن ان تتحقق اذا ما سمحوا للتطورات 

بأن تميض دون مراجعة، واقرتح خطوات مبدئية لحل االزمة يف 
اليمن، والتي يف حال تنفيذها من قبل االطراف املعنية، تبادر 

الواليات املتحدة بإعالن اعرتافها بالجمهورية العربية اليمنية. 
لرتحب الجمهورية العربية اليمنية الوليدة يف 9 ديسمرب1962م 

بمقرتحات الرئيس االمريكي جون كنيدي الداعية اىل وقف 
التدخالت االجنبية يف شئونها، ويف 19 ديسمرب 1962م اعرتفت 
الواليات املتحدة االمريكية بالجمهورية العربية اليمنية، وعني 

الرئيس كنيدي السفري الزوث با نكر ممثالً خاصاً له لتنفيذ 
مرشوعه الخاص بحل االزمة يف اليمن.

أخيرا

إن كان ثمة فضل ألحد يف الوصول اىل هذه املادة فهو يعود إىل 
الشيخ جمال مجيل أحد أبرز قيادات الجالية اليمنية يف والية 

ميشقان األمريكية، فأثناء تواصلنا وحديثنا العابر حول رواد 
هجرة اليمنيني اىل بلد العم سام )الواليات املتحدة األمريكية(، 

أملح يل إنه يعرف صاحب الجواز الجمهوري رقم واحد، وأعطاني 
رقمه، فله كل التقدير.

 

حارب الحاج رشيف شعفل ضد امللكيني، 
وشارك يف معارك الجيش األمريكي ضد الفيتنام 

لكن قصته األهم ارتباطاً بثورة 26 سبتمرب 
1962م تختزل مهمة اجتياز مطارات دولية 

بأول هوية سبتمربية 

الجواز الجمهوري 
رقم )1(
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ويستدعي محللون أدوات ومقاربات اجتماعية 
واجتماعية -اقتصادية وثقافية وجهوية وفئوية وسياسية 

ملحاولة فهم ما الذي حرّك التونسيني وقاد إىل »تحطيم« 
منظومة الحكم واملعارضة، وأدت يف النهاية إىل اختيار 

قيس سعيد ونبيل القروي، إذا لم تنجح طعون منافسيهم.
»يف حني اختار جزء كبري من الجامعيني والشباب سعيد، 

فقد صوت أميون كثريون وكبار السن للقروي«
السؤال الذي ُيطرح اليوم يتمحور حول سبب اختيار 
التونسيني نقيضني للمواجهة املقبلة؟ فقد صوت جزء 

من التونسيني لسعّيد بما يجسده لدى البعض من 
صورة النقاوة السياسية والتعفف ونظافة اليد، بينما 

يقبع منافسه القروي يف السجن بتهم التهرب الرضيبي 
وتبييض األموال. مع العلم أن  الهيئة العليا املستقلة 
لالتصال السمعي والبرصي الـ«هايكا«، وافقت عىل 

طلب تمكني القروي من تسجيل حصص التعبري املبارش 
واملشاركة يف املناظرات املربمجة يف الدور الثاني، وذلك 

إما بالحضور يف استوديوهات مؤسسة التلفزة التونسية 
املركزية، أو التسجيل، أو البث املبارش من املؤسسة 

السجنية التي يقيم بها.
ويف حني اختار جزء كبري من الجامعيني والشباب سعّيد، 

فقد صوت أميون كثريون وكبار السن للقروي. ويمكن 
االسرتسال يف عد قائمة املتناقضات التي تفّرق الرجلني، 

بينما اختارهما التونسيون ألسباب يعرفونها، والتي 
رشع الباحثون يف محاولة تفسريها وفك رموزها. ويؤكد 

القروي، يف ترصيح نسب له من داخل سجنه، أنه »عىل 
غرار انتخابات 2014، ستكون املعركة حاسمة بني محور 

إسالمي محافظ يمثله قيس سعّيد والنهضة من جهة، 
ومحور حداثي اجتماعي ليبريايل أمثله أنا، وحزب 

قلب تونس من جهة أخرى، وعىل كل ناخب أن يختار 
معسكره«.

ويوضح املختص يف علم االجتماع، محمد الجوييل، 
أن الفائزين يف الدور األول من االنتخابات الرئاسية 

سعّيد والقروي يمثالن شخصيتني متضادتني، معترباً أن 
التونسيني صوتوا ملتضادين ألنهما الوحيدان من بني الـ26 

مرشحاً اللذين قدما خطاباً وأجوبة مختلفة عن باقي 
املرشحني. 

ويقول الجوييل، إن »سعّيد تميز بوعد االنتقال من دولة 

القانون إىل مجتمع القانون، وذلك عرب التقليل من سلطة 
الدولة وابتداع أشكال تنظيمية جديدة يف املجتمع تقوم 

عىل سلطة الحكم املحيل«. أما تفرد القروي، املضاد تماماً 
لسعيد، فتمثل بحسب الجوييل، باإلجابات 

املبارشة عن مشاكل الفقر والتهميش 
وتقديم حلول عملية، بالرغم 

من كل ما يحوم حوله من 
شبهات فساد وإيداعه 

السجن.
ويعترب الجوييل 

أن »خروج 
املتنافَسنْي عن 
الرسب أدى إىل 

فوز شخصني 
متضادين 

تماماً، يف 
الشخصية 

والربامج، 
وحتى 

تصنيف 
املجتمع لهما«. 

ويشري إىل أن 
»القطيعة مع 

املنظومة السياسية 
السائدة بخطابها 

وممارساتها وشخصياتها، 
والتي أثبتت منذ أكرث من 

ثماني سنوات عدم قدرتها عىل 
أن تكون يف مستوى التطلعات، دفعت 

الناخبني إىل البحث عن قيم إنسانية فقدت يف املرحلة 
األخرية، وهي قيم التواضع والبساطة والجدية وتحمل 
املسؤولية واالبتعاد عن السلوك االنتهازي يف مظاهره 

املتعددة، باإلضافة إىل نوع من التعفف والنقاوة الثورية 
التي يبحث عنها العديد من الذين ما زالوا يؤمنون 

بالثورة، مع شعور بالقهر«.
من جهته، يعترب املرشح للرئاسة، الذي احتل املرتبة 

السابعة، لطفي املرايحي، أّن »نتيجة االنتخابات حتمية 

لسياسات فاشلة ولتداعياتها االقتصادية واالجتماعية 
التي عمقت الوضع. فالفئات التي صوتت لقيس سعّيد 
هي التي علقت آمالها عىل الثورة ولم تتحقق أحالمها، 

ومن بينها الشباب العاطل عن العمل والطبقات 
االجتماعية، واملثقفون. أما الرشائح االجتماعية التي 

تعمقت أزمتها، ولم تجد من يهتم بها، فصوتت للقروي، 
وبالتايل تمت معاقبة من حكموا وتداولوا عىل السلطة منذ 
2011«. ويضيف أن »املشهد السيايس تغري بعد انتخابات 

2019، وسيكون مختلفاً عن الذي عشناه سابقاً، وكان 
جزء منه امتداداً ملا قبل 2011 من حيث بروز القوى التي 

تنتمي للتجمع وحزب النهضة، الذي كان مالحقاً قبل 
نظام )الرئيس املخلوع زين العابدين( بن عيل، وأيضاً 

من أحزاب اليسار والقومية. لكن هذا املشهد 
انتهى بعد االنتخابات الرئاسية، 

التي أدت إىل بروز قوى جديدة، 
ستشكل املشهد السيايس« 

مستقبالً.

ويوضح املرايحي أّن 
»التونيس لم يهتم 

بالربامج بقدر ما 
اهتم بالرمزية 

واألشخاص 
الذين رأى فيهم 
منقذين. فنبيل 

القروي تم 
التصويت له عىل 

أساس أنه نصري 
الفقراء واعتنى 

بهم يف ظل المباالة 
الحكام. ومن اقرتع 

لسعّيد فقد صوت لألحالم 
والشعارات التي لم تتحقق«. 

ويشري إىل أن »كل انتخابات 
فيها خاسون ورابحون، والخاسون 

عديدون يف االنتخابات الحالية، ولكن ما 
حصل مثل زلزاالً يف املشهد السيايس وقلب املوازين، ألن 

الشخصيات واألحزاب التي كانت تستعد لكي تكون يف 
األدوار األوىل وجدت نفسها مقصية، وهذه التداعيات 

ستؤثر حتى عىل االنتخابات الترشيعية«.
»املرايحي: نتيجة االنتخابات حتمية لسياسات فاشلة 

ولتداعياتها االقتصادية واالجتماعية التي عمقت 
الوضع«

ويقول القيادي يف حراك تونس اإلرادة، مدير حملة 

املنصف املرزوقي، عماد الدايمي، إّن »النتائج تتطلب 
تحليالً عميقاً للحظة السياسية الراهنة وحالة الناخبني، 
ولكن الواضح أن النتائج تنم عن رفض للمشهد السيايس 

الراهن والتصويت الذي حصل عقاب ملنظومة الحكم«، 
مضيفاً أن »الوضع يتطلب الكثري من التواضع أمام حكم 

الشعب«. ويؤكد أن »التصويت للقروي، الذي احتل 
الرتتيب الثاني بنحو 15 يف املائة، يعني أن هذا الشخص 

نجح يف طرح توجهاته للتونسيني، ودخل من الباب الذي 
يهمهم، وهو الوضع االجتماعي واملايل، ونجح يف استقطاب 

فئة من التونسيني باالعتماد عىل اإلشهار املتواصل 
والعمل الخريي واإلعالم ووسائل غري قانونية. لكن بقطع 

النظر عن قانونية ما فعله أو عدمها، فإن الناس كانوا 
متعطشني لهذا النموذج ولم يكن يف املشهد السيايس 

من طرح عليهم هذا الجانب، واهتم بفاقدي السند 
وبالفئات الضعيفة. وبالتايل هو دخل من الباب الذي 
يهم التونسيني، ويف هذه االنتخابات تغلبت األولويات 

االجتماعية عىل األطروحات السياسية«.

من جهته، يعترب القيادي يف حركة النهضة عبد الحميد 
الجاليص أّن »فوز سعّيد والقروي يعني فشل املنظومة 

املقابلة، وهو تصويت عقابي ملنظومة حزبية فشلت 
وركّزت عىل القضايا النخبوية والرصاع وغرقت يف 

موضوع الديمقراطية دون االهتمام بالقضايا املبدئية 
واالجتماعية«. ويوضح أن »أحد املرشحني يمثل 

االستحقاق االجتماعي، والثاني يمثل االستحقاق 
الثوري، وأّن الجهات عاقبت املنظومة الحزبية، وقد حان 

الوقت لكي تملك الشجاعة الستخالص الدروس العميقة 
للحصول عىل منظومة مناسبة لتونس الثورة«. ويلفت إىل 
أن »ما حصل يف 15 سبتمرب/أيلول فاتحة لنفس جديد يف 

الثورة، خصوصاً إذا فهم الرئيس الجديد الرسالة جيداً. 
لكن يجب أيضاً أن يفهم الفاعلون السياسيون الرسالة، 
ويغريوا الخطاب وطرق التواصل والعمل، ووقتها يمكن 

أن يصبح ما حصل يف االنتخابات نفساً جديداً يف الثورة 
التونسية«. ويشري إىل أن هناك »مخاوف أن ندخل يف نوع 

من املتاهة أو الغموض والهشاشة، إذا تبنّي أن الشعارات 
املرفوعة يف الرئاسية زائفة أو إذا أفرزت االنتخابات 

الربملانية مشهداً مشتتاً وفوضوياً«. وأعرب عن أمله 
أن »تكون االنتخابات صدمة وحافزاً للشوط الثاني 

من الثورة التونسية، واىل إصالحات وثورة أعمق داخل 
األحزاب والنخب. فما حدث هز األحزاب بالفعل، لكنه 

امتد أيضاً إىل النخبة التي تتخاصم عىل قضايا ليست 
األوىل يف جدول اهتمام التونسيني. فوجود نخبة، سياسية 

أو مدنية أو حزبية، بمعزل عن شعبها ال يمكن أن تحكم، 
ويف الديمقراطية يكون عقاب الشعب شديداً«.

لماذا صّوت التونسيون لمتناقضين في االنتخابات الرئاسية؟
تونس ــ وليد التليلي

ال تزال تداعيات أحداث الدور األول من االنتخابات الرئاسية التونسية تلقي بثقلها عىل املتابعني 
والباحثني، ليس لكونها نتيجة سياسية مهمة ستؤثر يف املسار التونيس فحسب، وإنما ألنها جاءت أيضاً 

محّملة بديناميكية اجتماعية وتحوالت عميقة طرأت عىل هذه املرحلة من تاريخ البالد، وأفرزت خالصات 
مهمة عىل نسق الثورة التونسية، ملا يمكن أن يحدث تباعاً يف تجارب أخرى.
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الجزائر ــ عثمان لحياني
انتهت تطورات املشهد السيايس يف الجزائر إىل انقساٍم 

وتبايٍن واضح بني خطنّي متصادمني: خطُّ الحراك 
الشعبي الذي يطالب باستكمال بقية املطالب املركزية 

املتعلقة برحيل من تبقى من رموز عهد عبد العزيز 
بوتفليقة، وتوفري الرشوط املوضوعية والسياسية قبل 

تنظيم أي انتخابات يف البالد، وخّط السلطة التي 
يهيمن عليها الجيش، الذي يفرض حالً لألزمة عرب 

مسار انتخابي يبدأ بتنظيم انتخابات رئاسية.
وزادت قرارات التضييق عىل الناشطني واعتقالهم ومنع 

دخول املتظاهرين إىل العاصمة الجزائر، والخطاب 
الحاد لقائد الجيش أحمد قايد صالح ضد قوى 

املعارضة وتدّخله يف كل التفاصيل السياسية والحياتية 
يف الفرتة األخرية، من غضب الحراك الشعبي، وإرصاره 
عىل رفض االنتخابات الرئاسية املقررة يف 12 ديسمرب/

كانون األول املقبل. وارتفعت وترية الغضب خصوصاً 
بعدما ثبتت صلة الجيش والسلطة يف كل املسار 

املؤدي إىل هذه االنتخابات، بدءاً من الطريقة املريبة يف 
تشكيل هيئة الحوار الوطني، وتعرث هذا الحوار، وصوالً 
إىل صياغة قانون استحداث السلطة الوطنية الجديدة 

لالنتخابات واآللية الغامضة التي تمت بها عملية 
تشكيل وتعيني أعضاء هذه السلطة.

وكشفت تظاهرات الحراك الشعبي الـ31 لها، يف 
العاصمة وعدد من املدن الجزائرية، للمطالبة برحيل 

رموز عهد بوتفليقة، عن رفض الطريقة التي فرضت 
بها السلطات االنتخابات الرئاسية يف 12 ديسمرب/ 

كانون األول. وإضافة إىل استمرار املتظاهرين يف تجديد 
املطالب املركزية للحراك، ورفع شعارات »دولة مدنية 

وليس عسكرية«، فإن موقف الحراك بدا أكرث تصميماً 
عىل رفض إجراء انتخابات رئاسية يف ظروف غري 

موضوعية ال تساعد عىل إنجاز انتخابات نزيهة، عىل 
الرغم مما تعتربه السلطة توفريها كامل الضمانات. 

وردد املتظاهرون شعارات عرّبت عن هذا العنوان مثل 
»ال انتخابات مع حكومة العصابات«، معلنني تمكسهم 

برفض االنتخابات، ومطالبني قبلها بتوفر رشوط 
عدة، أبرزها رحيل حكومة نور الدين بدوي ورئيس 

الدولة عبد القادر بن صالح. وردد املتظاهرون هتافات 
»ماكانش الفوت )ال توجد انتخابات( والله ما نديرو 

)لن نصوت(، بدوي وبن صالح الزم يطريو، والله ما رانا 
حابسني )لن نتوقف عن التظاهر(«.

واعترب الناشط يف الحراك الشعبي، سفيان هداج، 
أن فرض االنتخابات بهذه الطريقة عىل الجزائريني، 

محاولة من قبل السلطة لرتميم النظام من الداخل 
ومنع الجزائريني من إنجاز تغيري جدي وجذري 

وإطالق مسار ديمقراطي حقيقي، مضيفاً يف حديث 
لـ«العربي الجديد«، أنه من »غري األخالقي أصالً 

تنظيم انتخابات يف ظّل حملة االعتقاالت التي جرت 

أخرياً، والتي استهدفت عدداً من الناشطني البارزين 
يف الحراك الشعبي، بينهم كريم طابو وسمري بلعربي 

وفضيل بومالة وغريهم«.
وبقدر تباعد موقف الحراك عن خطوات السلطة، 

أظهرت املسريات مواقف مناوئة ملا يعتربه املتظاهرون 
والناشطون قرارات تضييق غري مقبولة، ومساساً 

بالحريات األساسية للجزائريني، عىل خلفية قرار قائد 
الجيش الذي أعلن عنه األربعاء املايض، واملتعلق بمنع 

دخول الحافالت يوم الجمعة إىل العاصمة، وحجزها 
وتغريم أصحابها، بزعم أنها تنقل متظاهرين يف 

رحالت منظمة إىل العاصمة لزيادة أعداد املتظاهرين 
يف الحراك. وقال الناشط محمد زمايل يف حديث 
لـ«العربي الجديد«، إن الحملة كانت تستهدف 

تخويف الجزائريني وترهيب الناشطني املرصين عىل 
الحراك الشعبي، موضحاً أن »هذا األسلوب البولييس 

قديم وعتيق وغري مجد. الجزائريون طلقوا الخوف 
منذ فرباير/ شباط املايض، ولن تستطيع السلطة إعادة 

زرعه مجدداً فيهم«.
واستبقت السلطات الجزائرية املسريات بنرشها أعداداً 
كبرية من قوات األمن يف الشوارع والساحات الرئيسية، 

كما نفذت إغالقاً شبه كامل عىل العاصمة، وشددت 
مراقبة حركة السيارات والحافالت التي تدخل إىل 

العاصمة، وأحكمت مراقبة املداخل، خصوصاً اآلتية 
من جهة املدخل الرشقي ومن واليات منطقة القبائل. 

ويضع تجّمد موقف الحراك الشعبي عند رفض 
االنتخابات بالطريقة التي تريدها السلطة والجيش، 
األخرية ضمن نطاق أزمة أكرث منها حالً ألزمة سياسية 

تشهدها الجزائر منذ بدء تظاهرات الحراك يف 22 
فرباير/ شباط املايض، ثم استقالة بوتفليقة يف الثاني 

من إبريل/ نيسان املايض. وعرّبت شخصيات سياسية 
عديدة عن استغرابها للتناقض الواضح بني مسعى 
السلطة لتنظيم انتخابات رئاسية، يفرتض أن توفر 

لها أجواء من التهدئة وظروفاً تساعد عىل إتاحة 
حق كل اآلراء السياسية يف التعبري عن نفسها، وبني 

خطاٍب حاد ومتشدد ينتهجه قائد الجيش وحملة 
اعتقال الناشطني. وبرأي منسق مؤتمر املعارضة الذي 
انعقد يف السادس من يوليو/ تموز املايض، عبد العزيز 

رحابي، فإنه »ال يعقل أن تنادي السلطة النتخابات 
رئاسية وتنتظر مشاركة واسعة للمواطنني فيها، يف 

حني تضّيق عىل اآلليات السياسية التي من شأنها 
خلق رغبة لدى الناخبني للتصويت«. واعترب رحابي يف 
تقدير موقف نرشه، أن »هناك داخل السلطة، وعىل كل 

مستوياتها، مقاومة للتغيري الحقيقي، ولهذا السبب 
أعتقد أن بقايا النظام البوتفليقي ال تزال نافذة داخل 

مؤسسات الحكم، عىل الرغم مما تحقق يف مجال 
محاربة الفساد«، مشرياً إىل أن »التمسك بحكومة 

األخوين بوتفليقة )التي يطالب الحراك باستبعادها(، 
يعد بمثابة استفزاز لحق الجزائريني الذين طالبوا، وال 

يزالون، برحيلها، واستخفاف باملعارضة التي تنازلت 
عن مطلب رئيس الدولة )من أجل تفادي تعميق الفراغ 

الدستوري القائم(، من دون أن تحصل عىل استجابة 
ملطلبها املتعلق برحيل الحكومة«.

» تناقض واضح بني مسعى السلطة لتنظيم 
انتخابات رئاسية وخطاٍب حاد ومتشدد 

ينتهجه قائد الجيش«
يف مقابل خّط الحراك، يرّص الجيش الذي يمسك 

بزمام القرار، عىل تنفيذ املسار االنتخابي مهما 
كانت الظروف، وعدم السماح بأي إخفاق يف 

تنظيم ثالث محاولة يف هذا االتجاه، بعد فشل 
وإلغاء تنظيم انتخابات 18 إبريل/ نيسان، 
والرابع من يوليو/ تموز املاضيني. وكان قايد 

صالح قد ملّح يف آخر خطاب له، إىل تهديدات ضد 
كل من يعرقل املسار االنتخابي. ويعتقد الجيش 

أن نجاحه يف اخرتاق كتلة املعارضة واستقطاب جزء 
منها لصالح املسار االنتخابي وانخراطه فيها، بينها 

رئيس حزب »طالئع الحريات« رئيس الحكومة األسبق 
عيل بن فليس، وحركة »البناء« )منشقة عن حزب 
إخوان الجزائر(، وأحزاب »فجر جديد« و«االتحاد 

الديمقراطي« و«الحرية والعدالة«، والتي كانت 
منضوية يف كتلة التغيري املعارضة، سيتيح له إمكانية 

إنجاز »انتخابات بمن حرض«، عىل الرغم من مخاوف 
جدية من تطور املوقف عىل األرض إىل حالة صدام أو 
منع شعبي للتظاهر والحمالت االنتخابية، خصوصاً 

يف بعض الواليات املعروفة بنشاطها السيايس.
وتعتقد أطراف سياسية فاعلة يف املشهد الجزائري 

أن املناخ الحايل لم يكن مأموالً للذهاب إىل انتخابات 
رئاسية، وأن وضع الحراك يف مواجهة مسار إجباري 

)االنتخابات( ال يتيح يف كل الظروف املجيء برئيس 
جمهورية يحظى بالرشعية الكاملة، بينما كان يفرتض 

التوصل إىل توافقات أساسية بني السلطة والقوى 
الوطنية عرب حواٍر جدي، بما يساعد عىل تحرير 
املناخ السيايس وتهدئته وتحويل االنتخابات إىل 

عرٍس ديمقراطي حقيقي. وقال رئيس حركة »مجتمع 
السلم« عبد الرزاق مقري، يف ندوة سياسية عقدها 

الخميس، إن الرئيس املقبل سيجد نفسه مجدداً أمام 
وضع أزمة تفرض عليه البحث عن توافقات جديدة 

لتجاوز املرحلة الصعبة سياسياً واقتصادياً.
وباتت األوضاع اليوم يف نقطة يتصادم فيها مرشوع 

االنتخابات مع مطالب الحراك، بعد دفع من السلطة 
والجيش، عىل الرغم من مساعي املعارضة السياسية 

التي قدمت تصورات موضوعية للحل السيايس 
والدستوري، يأخذ باالعتبار املخاوف املرشوعة 

للجيش، لكن األخري اختار االنفراد برسم املسار، من 
دون األخذ باالعتبار تطورات املرحلة وعامل الحراك 
الشعبي الذي بدأ يستعيد زخمه منذ الجمعة الـ29.

مسارات متصادمة بالجزائر: بين اعتراضات 
الحراك و»انتخابات بمن حضر«

Algerians say 
no to elections 
held by ‘guerrilla 
government›
Amid a growing security crackdown, Algerians continue to 
protest against December elections that they say will favour 
the military establishment and impede real democratic 
reform.Tags:protests, deomcracy, Algiers, elections.
Algerians took to the streets in large numbers on Friday 
protesting against presidential elections run by the military 
establishment, scheduled for December, which many see as 
a threat to democratic reform. 
marks the 31st consecutive week of the protest movement 
which successfully toppled octogenarian autocrat Abdelaziz 
Bouteflika in April, however protesters continue to call for 
the removal of the remaining elements of the old guard.

Hundreds gathered in Algiers’ Maurice Audin Square waving 
enormous national flags and shouting slogans demanding: 
“a civilian state, not a military one,” as well as “no elections 
under the guerrilla government».

Activist Sofyan Hadaj told The New Arab’s Arabic-language 
service that the elections are being “imposed” on Algerians 
“in an attempt by the authorities to reinstate control from 
the inside, and prevent Algerians from achieving our ambi-
tion of serious and radical change towards democracy».

Protesters also demanded the 
immediate release of detained 
high-profile figures of the 
movement, including 
Karim Tabou, Samir 
Belarbi, Fodil Boumala 
and others.
The arrest of the three 
pro-democracy figures 
has spread fear among 
the protest movement 
who anticipate a crack-
down led by army chief 
Gaid Salah, who has 
stepped in as strongman 
since Bouteflika’s ouster.

Another activist at the protest, 
Mohammed Zamaly, said that the 
security crackdown is “aimed at intimidat-
ing Algerians in the protest movement».

«This police tactic is outdated and futile,” Zamaly added. 
“Algerians lost their sense of fear in February and the au-
thorities won’t be able to re-establish it.»

Large numbers of security forces were deployed in the capi-
tal in anticipation of Friday’s demonstrations, with reports of 
several protesters being arrested.
Algeria’s Interim president Abdelkader Bensalah announced 
on Tuesday that elections would be held on December 12.
However demonstrators are demanding key regime figures 
step down and an overhaul of political institutions before 
any polls, arguing an election under the current framework 
would only reinforce the status quo.



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

سبتمبر 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 002281

Muslims Around The World  المسلمون حول العالم

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، بفصل الحكومة 
الصينية القرسي لألطفال عن أهلهم يف مدينة 

شينجيانغ، موضحة أن يوجد أكرث من مليون مسلم 
ُمحتجز تعسفًيا.

املنظمة الحقوقية ذكرت يف تقرير لها: »عىل 
السلطات الصينية إعادة األطفال املحتجزين يف 
مؤسسات »رعاية الطفل« واملدارس الداخلية يف 

شينجيانغ إىل أسهم، وينبغي للحكومة إيقاف 
الفصل غري الرضوري ألطفال األويغور واملسلمني 

اآلخرين األتراك عن أسهم«.
وتابعت: »يف الحملة الصارمة ضد اإلرهاب العنيف 

التي تشنها الصني، ُيحتجز تعسفًا يف الصني ما 
ُيقّدر بمليون مسلم من اإلثنيات الرتكية يف معسكرات 

التثقيف السيايس غري القانونية يف شينجيانغ 
منذ عام 2017، فضالً عن عدد آخر غري معروف 

يف مراكز االحتجاز والسجون، ووضعت السلطات 
الصينية عدًدا كبريًا من األطفال، احتجز آباؤهم أو 

نُفوا، يف مؤسسات رعاية األطفال واملدارس الداخلية 
الحكومية دون موافقة أهلهم أو قدرتهم عىل الوصول 

إليهم«.
وحسب التقرير: »قالت صويف ريتشاردسون، مديرة 
قسم الصني يف هيومن رايتس ووتش، قد يكون فصل 

الحكومة الصينية القرسي لألطفال عن أهلهم 
العنرص األكرث قسوة يف قمعها يف شينجيانغ، وينبغي 
إما إعادة األطفال فورًا إىل وصاية أقاربهم يف الصني أو 

السماح لهم بااللتحاق بأهلهم خارج البالد«.
وأضافت: »ال توفر وثائق حكومة شينجيانغ معلومات 
كافية حول قرارات إرسال األطفال إىل منشآت تديرها 

الدولة، فهي ال تذكر الشخص الذي يجب أن يوافق، 
أو الهيئات الحكومية التي تتخذ قرارات الرتحيل 

إىل مؤسسات الدولة، أو ما إذا كانت هناك إجراءات 
لتحديد ما هي املوافقة عىل مثل القرارات أو للطعن 

فيها، كما أفادت هيومن رايتس ووتش سابقا، فتلقت 
بعض املناطق تعليمات حول أعداد محددة لأليتام 

الذين يجب إدخالهم إىل املؤسسات«.
وواصلت: »تشري مؤرشات عديدة إىل قيام سلطات 

شينجيانغ بضخ موارد أكرث يف مؤسسات رعاية 
األطفال واملدارس الداخلية منذ بدء »الحملة 

الصارمة«، وكشف باحثون مستقلون ومؤسسات 
إعالمية دولية عن وجود العديد من التوجيهات 

السياسية بشأن إدخال األطفال املُحتجز آباؤهم 
إىل مؤسسات، ووثائق حكومية حول إدارة األطفال 

يف مؤسسات رعاية األطفال واملدارس الداخلية، 
وإشعارات الرشاء لبناء هذه املرافق«.

وأردفت: »دعت مفوضة األمم املتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان و25 دولة وجماعات حقوقية 
مختلفة، منها هيومن رايتس ووتش، الحكومة 

الصينية إىل السماح للمراقبني املستقلني بالوصول 
دون قيود إىل شينجيانغ لتقييم نطاق االنتهاكات 
هناك وحجمها، وينبغي للمنظمات، مثل منظمة 

التعاون اإلسالمي، تأييد هذه الزيارات أيًضا.
واختتمت: »قالت ريتشاردسون.. ينبغي 

للحكومات رفع صوتها يف التصدي لأللم الهائل 
الذي تسببه السلطات الصينية للعائالت كجزء 

من حملتها القمعية يف شينجيانغ، وينبغي أن 
تقول للصني بوضوح إن جمع شمل األسة هو حق 

إنساني أسايس.

 »هيومن رايتس ووتش«: الصين تحتجز 
مليون مسلم في شينجيانغ منذ 2017

ذكرت شبكة »يس بي يس« نيوز اإلخبارية الكندية ، أن عددا من املسلمني الكنديني تم 
منعهم من دخول األرايض األمريكية مؤخرا، وإعادتهم عىل أعقابهم يف إجراء نادر جدا.

كما أشارت الشبكة إىل أن الرجلني من بني ستة رجال كنديني مسلمني منعوا من الدخول 
إىل الواليات املتحدة عرب معابر حدودية مختلفة مشرية إىل أن مسؤويل الحدود لم يعطوا 

هؤالء الرجال وأسهم، وجميعهم يحمل الجواز الكندي سوى القليل من التفسري لقرار 
اعتبارهم غري مقبولني.

وأوضحت الشبكة أن دولتي غويانا والعراق ليستا من بني الدول الست ذات األغلبية 
املسلمة، وهي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، الخاضعة لألمر 

التنفيذي للحظر الصادر عن الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي يمنع الالجئني 
والزوار من تلك الدول من دخول الواليات املتحدة.

كما أوضحت الشبكة أنه طلب من الرجلني التقدم للحصول عىل تأشريات من القنصلية 
األمريكية يف تورونتو قبل العودة إىل الحدود وهي عملية غري عادية لألشخاص الذين 

يحملون جوازات سفر كندية .
ونقلت الشبكة عن املتحدث باسم وكالة الجمارك وحماية الحدود األمريكية قوله ردا 
عىل سؤال عما إذا كان هناك توجه جديد يف األسابيع األخرية فيما يتعلق باملسلمني 
الكنديني »إن الوكالة لم تشهد أي تغريات جديدة يف سياستها مضيفا إنه عىل الرغم 

من عدم قدرته عىل التحدث يف حاالت محددة بسب قوانني الخصوصية فإن املتقدمني 
للقبول يتحملون عبء إثبات أنهم مؤهلون بشكل واضح للدخول إىل الواليات 

املتحدة«.
وأشارت الشبكة إىل أن هناك أكرث من 60 سببا لعدم قبول الداخلني من جانب وكالة 

الجمارك وحماية الحدود األمريكية مقسمة إىل عدة فئات بما يف ذلك األسباب 
املتعلقة بالصحة واإلجرام واألسباب األمنية وانتهاكات الدخول غري القانوني والهجرة 

ومتطلبات الوثائق.

أمريكا تحظر دخول مسلمين 
من أقرب وأوثق جاراتها

النمسا.. مقترح بحظر الحجاب في 
المدارس الثانوية

اقرتح املستشار السابق للنمسا سباستيان كورز، حظر ارتداء الحجاب يف املدارس الثانوية، باعتباره جزءا 
من وعوده لالنتخابات العامة املقبلة، املنتظر .

وتعهد كورز - املعروف بمواقفه املناهضة لإلسالم والداعمة لإلسالموفوبيا - بحظر 
ارتداء الحجاب يف املدارس الثانوية سواء للطالبات أو املعلمات، إذا فاز يف 

االنتخابات.
وبحسب استطالعات الرأي، من املرجح حصول حزب كورز عىل 35 باملئة من 

األصوات، ما يؤهله لتشكيل حكومة ائتالفية.
وجاء املقرتح بعد أيام من تفعيل وزارة التعليم، تعميما يقيض بتطبيق حظر ارتداء 

الحجاب كليا أو جزئيا يف املدارس االبتدائية، وتفعيل إجراءات قضائية بحق 
املخالفني من الطالب واملعلمني.

وواجه مقرتح كورز اعرتاض عدد من العاملني يف منظمات املجتمع املدني.
وقال رئيس منظمة«مسلمي النمسا« أوميت فارول، لألناضول، إن »حرية الديانة 

باتت مقيدة بموجب قوانني البالد، وحظر الحجاب غري مقبول«.
وأضاف فارول: »الحجاب فرض ديني عىل كل مسلمة، وال يمكن أن يكون جزءا من 

أي نقاش سيايس«.
بدورها، أوضحت رئيسة مركز معني بإرساء »تعليم دون تمييز« سونيا زعفراني، أن 

النقاشات حول الحجاب »تهدف إىل إعالن ذلك الفعل الديني جريمة«.
وتابعت زعفراني: »أشارت كثري من األبحاث التي أجريت يف السنوات األخرية، أن 

التمييز ضد املسلمني يف النمسا هو األعىل بني الدول األوروبية«.
وشددت عىل أن حظر الحجاب »يتعارض مع حقوق اإلنسان، ومن غري املقبول 

الربط بني ارتداء الحجاب واإلسالم السيايس«.
كما اعترب الناشط والكاتب النمساوي فيلهلم النغثالر، أن محاوالت 

وضع الحجاب والهجرة يف قائمة األجندة السياسية، من شأنها 
»إخفاء املشكالت االجتماعية واالقتصادية للبالد«.

وقال النغثالر: »يجب بذل مزيد من الجهد لحماية الحقوق األساسية 
مثل حرية الدين وحرية الفكر«.

جدير بالذكر أنه يعيش يف النمسا نحو 800 ألف مسلم.

Cuba has an unprecedented 
percentage in its women’s Islam
Increasing numbers of women wearing the hijab can be seen in the pictur-
esque streets of old Havana, but these women are not tourists, but Cuban 
Muslims are growing in numbers.
The humidity in the Caribbean, the difficulty of finding halal food, or the 
fact that there is only one mosque in the entire country, has not discour-
aged these women from finding their faith in Islam, the Reuters news 
agency said.
The agency added that most of the converts to Islam, Cuban women were 
behind their faith various reasons from spiritual inspiration to religious 
curiosity or through their association with a Muslim partner.
The 27-year-old journalist, Maryam Kamigo, converted to Islam seven 
years ago and says the number of women, especially young people, who 
have converted to Islam has increased in recent years.
Mariam is a strong participant in the local Muslim community and teaches 
Arabic and the Koran at the Havana Mosque, which opened in 2015.
Isora Arguudin, 35, said she was struggling as a Cuban Muslim woman 
because of a lack of “knowledge” on the island.
According to the Islamic League in Cuba, there are more than 6,000 Mus-
lims in the country, including about 1,200 women.
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Email: wwwlifepharmacy@gmail.com

Tel:313-846-2000

Fax:313-846-2221

4025 Maple St

Dearborn MI 48126

Free Delivery

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

Coming Soon Life Clinic

With Male and Female Doctors

Doctor Waleed Alghazali

Email: wwwlifepharmacy@gmail.com

Tel:313-846-2000

Fax:313-846-2221

4025 Maple St

Dearborn MI 48126
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PURE TAX & IMMIGRATION SERVICES 
الصفاء لخدمات الضرائب والمحاسبة

15350 N. Commerce Rd. Ste 101

w w w . p u r e t a x o n e . c o m

• Accounting- CPA
• Tax (Individual & 

Corporation)
• Payroll Services
• Reporting & Analysis
• Income/Expense 

Budget
• Forecast Support
• Feasibility Studies 
• Business Consulting
• Immigration Services 
• Translation Services

Tel:313.581.6605
Fax:313.483.1721

Dearborn , MI 48120
 بجانب مكتب البريد، خلف بنك

DFCU

Amin Ali:
 313-995-1754

هل معك مشاكل مع  State and IRS  وتحتاج إلى المساعدة ؟ 

اتصل بنا ونحن بعون اهللا سنحل جميع مشاكلك معهم . 

Do You Have Problems With IRS or State . Let us help you.
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  Religion & life دين ودنيا

تتّصف املرأة الصالحة بمجموعة من الصفات 
التي تجعل منها امرأة مثالّية لتكوين األسة، 

والتي تجعل منها أيًضا سبًبا يف إسعاد زوجها 
وسبًبا يف دخولها الجنّة، ومن أهم صفات املرأة 

والزوجة الصالحة ما ييل: 
* تنظف بيتها وتجعله 

دائًما يف أحسن صورة، وتهتم برتتيبه وأناقته، كما 
تهتم برتتيب أغراضها الخاصة من مالبس وغريها 

من األمور. 
* تحب أهلها وتحرتمهم سواء والديها أو أقاربهم 

اآلخرين وال تقطع زيارتهم. 
* تلتزم بالصدق وقول الحق مع من حولها وال 

تكذب عليهم أبًدا، وال تخون األصدقاء أو األقارب، 
وتصون عرضها عن الفواحش، وتصون بيتها 

عن املنكرات، وال تسخر من أحد بأي شكٍل 
من األشكال وال تقلل من احرتام من حولها وال 

تشتمهم سواء يف غيابهم أو يف حضورهم. 

* تتجنّب إفشاء األسار وتحفظها كما تحفظ 
سّها، وال تفيش الرس املؤتمن عندها ألحد. تُدخل 

الرسور إىل قلب أهلها بكافة الطرق سواء بحديثها 
الجميل، أو روحها املرحة، أو بأن تقدم لهم 

املفاجآت الجميلة التي ترسهم.
* تعرف دينها وتلتزم بإقامة العبادات ألنها امرأة 

ذات دين وتعرف حدود الله وتربت عىل أن الخوف 
من الله تعاىل هو أساس الحياة السليمة، فمن 

تخاف الله تعاىل ال يمكن إال أن تكون زوجًة 
صالحًة تخاف عىل بيتها وترعى حقوق زوجها 

وال تفرّط فيها. 
* تتصف باألخالق الحميدة وتتعامل مع 

زوجها بمكارم األخالق وال تيسء 
معارشته ألن أخالقها ترشدها 

دائًما إىل الصحيح. 
* تُطيع زوجها وال تخالف أوامره 

يف غري معصية الله عز وجل، وال تفعل ما يغضبه 
سواء يف حضوره أو يف غيابه، وتحفظ غيبته 

وتلتزم بما يجب أن تقوم به. 
* ترّبي أوالدها عىل طاعة الله سبحانه وتعاىل 

أواًل، وعىل طاعة أبيهم وأُمهم وبّر الوالدين وتجعل 
منهم مثال لألبناء الصالحني. 

* ترتّب نفسها وتهتم بنظافتها الشخصية 
وترتيبها وأناقتها لترّس زوجها إذا نظر إليها وال 

تهمل االهتمام بجمالها أبًدا كي تظّل عينه 
معجًبة بها يف كل وقت، كما تهتم برائحتها 

العطرة وتحرص عىل أن تكون دائًما يف أجمل 
صورة. 

* تُحُبّ زوجها حًبا قائًما عىل حسن 
املعارشة، وقلبها معلّق به وحده دون غريه 

من الرجال، وتتعفف عن قلوب الغري، 
وتتعلّق بقلب زوجها، وتحب حياتها 

معه، وتجتهد يف طلب مرضاته. 
* تعني من حولها عىل فعل الخري، 

وترشدهم إىل فعل الطاعات، 
واالبتعاد عن املنكرات، وتحثهم 
عىل صلة الرحم وأداء الفروض 

من العبادات. تتّخذ القرارات 
التي تكون مدروسة، وتريض 

الله وال تأخذ القرارات التي ال 
توافق دينها أو تسبب وقوعها 

يف املشاكل.

صفات المرأة الصالحة في اإلسالم 

هكذا يكون الدعاء مستجابا
 

قد يخىش الفرد وهو يتعامُل مع الَبرَش، قائال »إْن سألتَهم قد 
َيمنعونََك أو ُيعُطونََك ولكْن ِبقَْدر، ومع ذلك ال تََملُّ ِمن التعامِل 

معهم، والطلِب منهم.. فََجرِّْب مرةً أْن تَفَعَل ذلك مع َربِّك، وَسرَتَى 
عطاءً غرَي محدوٍد وعىل قَْدِرِه ال عىل قَْدِرك.. وسُيعِطيَك ما تَطلُب، 

أو َيْمنَُع عنك ُسوءًا كان ناِزاًل بك.. فََهيَّا اْدُع بالخري لك ولِكُلِّ َمن 
َحوْلَك.

َنا نبيُّنا فقال َصىلَّ الله عليه وسلم فقال : »َما َعىل األَرِْض  هكذا َبرشَّ
ُمْسلٌِم َيْدُعو اللَّه تَعاىل ِبَدْعوٍَة إاِلَّ آتَاُه اللَّه إِيَّاَها ، أَْو َصَف عنُْه 
وِء ِمثْلََها ، َما لَم يْدُع بإِثْم ، أَْو قَِطيَعِة رِحٍم« فَقَاَل رَُجٌل  ِمَن السُّ

ِمَن القَوِْم: إِذًا نُكرِْثُ.)أي : من الدعاء( قَاَل صىل الله عليه وسلم : 
»اللَّه أَكرَْثُ.« أي : عطاؤه أكرث ِمن دعائك.

Qualities of good 
women in Islam
A good woman is characterized by a set of qual-

ities that make her an ideal woman to form 
a family, which also makes her a reason to 

delight her husband and a reason to enter Paradise, and 
the most important qualities of a woman and a good 
wife are the following:
· Clean her house and make him always in the best 
image, and is interested in arranging and elegance, as 
well as interested in arranging their own purposes of 
clothing and other things.
· She loves her family and respects them whether her 
parents or other relatives do not interrupt their visit.
· Commit to honesty and say the right with those 
around them and never lie to them, and do not betray 
friends or relatives, and safeguard the presentation of 
abominations, and protect her house from evil, and do 
not make fun of anyone in any way and do not reduce 
the respect of those around them and not cursing them 
in their absence or in Their presence.
· Avoid disclosure of secrets and keep them as you keep 
their secret, and do not disclose the confidential secret 
then to anyone. She delights in the heart of her family 
in all ways, whether by her beautiful talk, her humorous 
spirit, or by offering them beautiful surprises that 
pleases them.
* Know her religion and is committed to the establish-
ment of worship because she is a woman with a religion 
and knows the limits of God and grew up that the 
fear of God is the basis of healthy life, it is fear of God 
Almighty can only be a good wife afraid of her home 
and take care of the rights of her husband and do 
not overdo it.
 * Characterized by good morals and deal 
with her husband Bkarem ethics does 
not offend cohabitation because ethics 
always guide her to the right.
* Obey her husband does not violate his 
orders in disobedience to God Almighty, 
and do not anger him either in his pres-
ence or in his absence, and keep his ab-
sence and adhere to what must be done.
* Raising her children to obey God Al-
mighty first, and to obey their father and 
their mother and the righteousness of 
parents and make them an example of 
the righteous children.
* Arranges herself and takes care 
of her personal hygiene, arrange-
ment and elegance to delight her 
husband if he looks at her and 
never neglect to pay attention to 
her beauty never to remain his 
eye admire her all the time, as she 
cares for its fragrant smell and 
keen to be always in the most 
beautiful image.
*  Love her husband love 
based on good cohabi-
tation, and her heart is 
suspended by him alone 
without other men, and 
relent on the hearts of others, 
and relates to the heart of 
her husband, and love her life 
with him, and strive to ask his 
patients.
· Appoints around to do good, 
and guide them to do obedience, 
and stay away from evil, and urges 
them to link the uterus and perform 
the duties of worship. Make decisions 
that are thoughtful, pleasing to God 
and not decisions that do not approve 
of their religion or cause problems.
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قاعة األفراح         رويلتي مآنر 

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

خدمة ملكية بأسعار 

في متناول الجميع 

القاعة تحتوي على ثالث صاالت 

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

مجالس 
عربية فاخرة

TRADITIONAL ARABIC 
THEME HALL AVILABLE

اتصل اآلن لعمل موعد 
رويلتي مآنر

الدقة والثقة والجمال 

royaltymanorbanqet royaltymanorbanqet
7080 GARILING DRDEARBORN HTS MI 48127

WWW.ROYALTYMANOR.COM

استفسر عن 
باقة حفلة الزفاف 

كاملة
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    cultuer ثقافة

أستاذ عيل نبدأ من »بالد القائد« الرواية التي لم 
تصل بني يدي القارئ بعد، أين تقع هذه البالد يف أي 

جغرافيا؟ ويف أي زمان؟
بالتأكيد، الديكتاتور يف هذه الرواية هو ديكتاتور عربي، له 

خصوصيته يف التسلط ومحنته يف الُحكم.
يمكن للكثريين من القراء أن يتعرفوا عليه، بمعنى أن كل شخص 

يمكن أن يجد ديكتاتوره الخاص فيه أو الذي يتصوره فيه وعنه.
هل مكان اقامتك اليوم يف فرنسا غري من ارتباطك بدار 

الساقي أم أنه ال زال هناك تعاون؟
أعترب نفيس من أسة دار الساقي وفيها ومعها قّدمت رواياتي.

كيف سيصل هذا العمل »بالد القائد« بني يدي القارئ 
العربي؟ هل هناك آلية معينة لديك ولدى النارش؟ وهل 

سيتم ارشاكه يف مسابقة ما كجزء من الرتويج؟
سيصل، كما املعتاد، إىل املكتبات العربية ومعارض الكتب.
أما إرشاك الرواية يف مسابقات فلم أفكر باألمر حتى اآلن.

هناك سؤال مهم حول مسار الروائي عيل املقري، 
وهو محاولة التميز عن بقية الكتاب اليمنيني حيث 

ظهرت األربعة األعمال مختلفة من ناحية املواضيع 
وأسلوب الكتابة وحتى تكثيف الرسد؟ هل لهذا عالقة 

بقراءتك العميقة للرتاث وكتب التاريخ؟
أظن أن هذا من ُحسن قراءتك وتفحصك. أنا أحاول أن اقرأ 

املجز العاملي يف الرواية. نعم اقرأ الرتاث والتاريخ، ولكنني اقرأ 
أيضاً التحوالت الهائلة يف فن الرواية وتاريخها. وأحاول أن اسأل 

نفيس مع كل عمل جديد أكتبه: ماذا سأقدم من جديد؟
وما املحنة أو اإلشكالية اإلنسانة التي ما زالت بحاجة إىل أسئلة 

وفحص.
بالنسبة للجهد، هل هناك روائي مجتهد وآخر غري 

مجتهد مثالً كيف يمكن تقييم ذلك؟
بالتأكيد، هناك كثريون يستسهلون الكتابة الروائية وال يحاولون 
أن يسائلوا تجربتهم، لكن مع هذا الفضاء الروائي متاح للجميع، 

ويقبل التنوع بمختلف الوجهات الرسدية.
كنت شاركت يف مؤتمر للرواية العربية يف القاهرة 

منتصف العام الجاري تقييمك ملثل هكذا مؤتمرات؟
امللتقيات الروائية واألدبية العربية تختلف عن تلك التي أشارك 

فيها يف أوروبا والغرب.
تصور أن يتم دعوتك إىل لقاء أدبي عربي، يدفعون لك خالله 

قيمة التذكرة والسكن ملدة أربعة أيام يف فندق درجة متميزة، 
بهدف أن تشارك يف ورقة )مكتوبة( ملدة عرش دقائق. هذا ال 

يحصل أبداً يف أوروبا.
هناك لقاءات مع القراء وأسئلة ونقاشات تمتد من ساعة إىل 

ساعتني، وليس عبارة عن تلقني وكالم!.
كما أن عدد الحضور يف املهرجانات العربية قد يتجاوز الخمسني 

مشاركاً، وهم أنفسهم الذين يحرضون يف كل دورة، فيما يشارك 
يف مهرجانات أدبية عاملية عرشة أدباء فقط، أو أكرث قليال، ويتم 

تنظيم أكرث من فعالية لكل واحد.
تقييمك للجوائز العربية عموما والبوكر خصوصا؟ 

وهل هي نوافذ محفزة للتنافس؟
الجوائز األدبية حفزت الكثريين للكتابة والنرش، وهي تشجع يف 
النواحي املالية كثرياً، مع وجود الكثري من املالحظات التي تقال 

حولها.
كتبت بأنه وصلتك مجموعة من األعمال والكتب 

املتنوعة لكتاب يمنيني ما الذي لفت نظرك منها؟
املهم يف هذه األعمال للكتاب والكاتبات اليمنيات أنها ما زالت 

تواصل الكتابة بالرغم من كل أجواء الحرب املرعبة والتي دمرت 
الكثريين نفسيا وماديا.

أراك تعرب بالشعر أحيانًا إما اقتباسات أو نصوص لك 
فهل ال زال الشعر يسكن عيل املقري وهو األداة األقوى 

للتعبري؟
لقد غادرت كتابة الشعر منذ أكرث من خمسة عرش عاماً وأعود 

إليه، فقط، ألقتبس كما قلت. الرواية تحتاج إىل هواجس يومية 
لالشتغال فيها فقط.

*املشكلة اليمنية اليوم هل هي إجتماعية، أم سياسية، 
إقتصادية، فكرية، مشكلة أشخاص، جغرافيا؟ ما هي؟

املشكلة اليمنية هي نتاج حكم متسلط لعقود من الزمن ساهم 
فيه كثريون وما زلنا نعيش إشكالية هذا التسلط، فما عرفناه 

من السلطات السابقة هو احتكار السلطة والرثوة والرأي، واآلن 
نعيش مرحلة عاصفة من التحول بعد سقوط هذه السلطات 

القمعية، وهو مخاض عسري ومرعب يستفيد منه البعض 
لتحقيق ما يريد.

وضعت بعض املبادرات إلنهاء الحرب واالنقسام يف 
اليمن وكان هناك تجاوب، لكنه غري فاعل، كيف يمكن 

ترجمة أي مبادرة ضمن نخبة سياسية وثقافية تعيش 
يف أوروبا؟

ليس بالرضورة أن تتحقق أي مبادرة إنقاذ من أجل اليمن 
بتفاصيلها، ولكن يمكن التعامل معها كفكرة، أو كمنطلق يهدف 

إىل تجاوز املرحلة الصعبة التي تعيشها اليمن إذ لن يتحقق ذلك 
إال عرب استسالم الجميع واعرتافهم بهزيمتهم، هزيمتهم جميعاً.

هل لك عالقات ديبلوماسية يف مقر اقامتك يف أوروبا؟ 
هل هناك تواصل إلبرام أي مرشوع سيايس جامع؟

أنا كاتب، وليس لدي أي نشاط سيايس. أقول آراء فقط.
هل ستعود يوما إىل صنعاء للعيش فيها ولتؤكد أنها 

ستظل مدينة مفتوحة؟
ستبقى اليمن، كلها، تسكنني إىل األبد.

نعود من جديد ألعمالك، هل هناك يشء بعد »بالد 
القائد«؟ ترجمة مثال لبعض أعمالك إعادة طباعة؟

وقعت ترجمة رواية »بالد القائد« إىل الفرنسية، وستصدر رواية 
»حرمة« قريبا باإليطالية. وما زلت أكتب.

أي الروايات هي الحبيبة إىل قلبك وتشعر أنها حركت 
مشاعر القارئ بكل مستوياته؟

كل رواياتي قريبة إيل.
*تدرجت يف أعمالك من ناحية إختيار األفكار واملواضيع، 

برأيك هل رواية بخور عدني أخذت صدى كما هو 
مع رواياتك الثالث األوىل »رائحة سوداء طعم أسود« 

و«اليهودي الحايل« و«حرمة«؟
نعم، أظنها كذلك، فقد طبعت مرتني وأحتفى بها كثريون من 

القراء.
كيف يقيض األستاذ عيل وقته وهل ال زال للقراءة 

مساحة كبرية كما عهدناك؟ 
ما زلت اقرأ وأكتب، ولكن مع 
هواجس يومية مرهقة تتابع 

ما يحدث يف اليمن.
أين ذهبت مكتبتك 
التي كانت يف صنعاء؟

ال تذكرني يا صديقي 
بمكتبتي يف اليمن، فأنا 

أشعر بأنني أفتقد أهم مكون 
لحياتي. لقد نقلتها إىل مكان 
ما، لكنني أعيش يف حال قلق 

عليها، ففيها كتبي وأوراقي 
وذكرياتي.

ما هي عالقة 
عيل املقري بالكتاب 

اإللكرتوني من ناحية القراءة والنرش؟ وكيف ترى 
مستقبل الكتاب املطبوع يف ظل الكتابة الرقمية؟
أنا ال اقرأ الكتاب الكرتونياً إال مضطراً، وأظن أن الكتاب 

االلكرتوني صار منترشاً بكرثة إال أن هذا ال يغيب العالقة مع 
الكتاب الورقي.

كان لديك مرشوع فكري إىل جانب ترميمات شعرية، 
مثل النبيذ يف اإلسالم وأعالم اليمن، ملاذا توقف هذا 

النهج هل الرواية أخذت كل جهدك؟
صحيح إن الرواية أخذت كل جهدي، ولكن، أيضاً، كما تعرف 

ليس يف اليمن مؤسسات ثقافية ترعى أو تهتم بمشاريع الكتب 
التي ال يمكن إنجازها عىل املستوى الفردي.

شكرا جزيال أستاذ عيل.

الروائي اليمني  علي المقري للعربي األمريكي اليوم:

هناك كثيرون يستسهلون الكتابة 
الروائية واليشتغلون عليها كما ينبغي

القاهرة  - حاوره/ محمد عبده الشجاع.

كاتب وسيايس مخرضم، اشتغل يف الصحافة وهو شاب يافع، كتب الشعر وعرف عنه بأنه كثري القراءة واإلطالع، طرق أبوابا 
مغلقة يف قصائده وبعض كتبه الفكرية والثقافية ما أثار حفيظة املتشددين من رجال الدين.

تعرض للتشهري والتكفري مثل عديد من الكتاب واملفكرين الذين خرجوا عن دائرة املحظورات.
ألهم العديد من املبدعني الشباب من خالل كتاباته وبرز يف عالم الرواية فجأة حتى صار صاحب تجربة إستثنائية يف عالم 
األدب.. عيل املقري شخصية لطيفة أجريت معه عرشات الحوارات واللقاءات التلفزيونية والصحفية حول تجربته األدبية، 

انتقل للعيش يف فرنسا منذ أكرث من ثالثة أعوام ضمن الكثري من املبدعني الذين هاجروا بسبب التضييق عىل حرية الرأي، 
وتراجع سبل العيش بسبب الرصاعات والحروب.

الحوار تطرق إىل تجربة املقري وأوضاع البلد السياسية.

 ستبقى اليمن تسكنني 
الى األبد ولوال حماقة 

الساسة لما وصلت بالدنا 
الى هذه الكارثة

 غادرت كتابة الشعر 
منذ أكثر من خمسة عشر 
عامًا وأعود إليه لإلقتباس 

فقط 
 أحاول أن اسأل نفسي 

مع كل عمل أكتبه: ماذا 
 سأقدم من جديد؟

علي المقري : سيرة ذاتية أدبية
روائي يمني، ولد يف 30 أغسطس 1966،  يقيم يف فرنسا، 

من أعماله:
)طعم أسود.. رائحة سوداء( رواية، دار الساقي، بريوت 

.2008
)اليهودي الحايل( رواية، دار الساقي، بريوت 2009.

)ُحرمة( رواية، دار الساقي، بريوت 2012. )بخور عدني(،  
رواية، دار الساقي بريوت  2014.

)بالد القائد( دار املتوسط، ميالنو 2019.
ترجمت أعماله إىل الفرنسية، واإلنجليزية، واإليطالية، 

والكردية وغريها.
تم اختيار روايتيه »طعم أسود رائحة سوداء« و«اليهودي 

الحايل« ضمن القائمة الطويلة للجائزة العاملية للرواية 
العربية )البوكر العربية( يف دورتي الجائزة 2009 و2011.

حازت رواية »حرمة« برتجمتها الفرنسية عىل جائزة 
التنويه الخاص من جائزة معهد العالم العربي للرواية، 

ومؤسسة جان لوك الغاردير يف باريس 2015.
أختريت رواية »بخور عدني« يف القائمة القصرية لجائزة 

الشيخ زايد 2015.
له إصدارات شعرية منذ منتصف الثمانينات، وكتب فكرية 

وثقافية؛ قبل أن يتوقف عنها ويتجه بشكل كيل لكتابة 
األعمال  الروائية.
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املطُر الذي ال يشبُهِك
ينزُل كالغثيان عىل روحي ص70

  عىل ضوء مزاولته الفعلية واشرتاكه 
يف تكوين تجاربه يف الحياة التي أراد 

منها عىل مر األيام أن تكون مصنعا 
يعج بالقيم واملفاهيم الفلسفية ، 

وحينها كان مأخوذا بعلم جمال اللغة 
، بعد أن عمل يف املشهد املرسحي 

والشعري منُذ ُ صباه يف مدينته الثورة 
،والذي عمق لديه القيم واملثل يف 

نفسه من خالل قراءاته املتصلة التي 
أدخلته يف هذا الحقل املعريف حتى 

إنه أشتغل عىل معرفة جميع األداب 
التي أنطلقت من اليونانية والالتينية 

القديمة حتى يومنا هذا .

عىل أي املداخل ؟

أضفنا خطونا ونسجنا

للوهم أغنية العناكب

أونشيد األقحوان ص109

وقد حالفني الحظ أن التقيه يف 
بغداد يف زيارتي األخرية ، وأحصل 

عىل نسخة من ديوانه املعنون » 
ومض األجنحة » الصادر من دار نرش 

مؤسسة ثائر العصامي ، واملجموعة 
من القطع املتوسط وتقع يف 118 

صفحة ، وألن الشاعر قضية وموقف 
ترتبط مع البيئة والثقافة ، فأراد 

الشاعر واملرسحي » العيل » أن يرسل 
تلك األشارات املعرفية عرب الدهشة 

والذهول لكي يحرك وعي القارْى 
وتوجيهه حتى يسهم إسهاما مماثال 

فيعمق الوعي ،واألدب برمته شق 
للحجب ومحو للطالء حتى تتكشف 

اإلنسانية من حقيقتها ،

املقابر ُ الخفية ُ فينا

تعرب بظاللها جسور

األزمنة ص 35

وبدورنا ويف هذه املرحلة املهمة من 
حياتنا ، ان نشجع أي منجز أدبي 

، وان نبحث عن مواضع الجمال 
والروعة فيه ،فكيف وبني يدي 

مجموعة شعرية تمتلك الكثري من 

املقومات منها قوة التصوير وفيها 
من األنسجامات الصوتية التي تكون 

املوسيقى الشعرية الحية والخالية 
من الرتابة واالمالل ،والشاعر » 

العيل » يف هذه املجموعة الشعرية 
األوىل يعبئ الروح املعنوية منطلقا 
من نصوصه الشعرية املستغرقة يف 

هذا الشجن اليومي والتأمل الذي ال 
ينقطع من ذهن هذا الشاعر الحالم .

عىل صغرها كفك

كأن أمومة

األرض بها ص 129

و » العيل » الذي عرفته عن قرب 
يحاول بهذه املجموعة اكتناز معظم 

الدالالت ضمن إرضية ضيقة ومفردات 
قليلة لها وقع يف النفس البرشية ، واأل 

ما هي األسباب التي دعت الشاعر 
» العيل » من أن يحمل خصوصية 

متفردة يسعى من خاللها اىل 
التجريب والتفرد يف صوره الشعرية 

القصرية التي عمقها حسب مخزونه 
املعريف وكذلك منظوره الجمايل الذي 

يلفت النظر يف معظم قصائده » الباء 
، الواو » لقاء ، انغالق » وغريها الكثري 

من القصائد .

ينهمر ُ الوجُع املقفى

بالرصاص

فتذكر ُ تلك  الليايل والسؤال

والصور . ص 81

وكما يقال عن قصيدة الومضة ، هي  
شكل من أشكال اإلنزياح الذي يباغت 

املتلقي ويخيب أفق انتظاره ، فا لال 
منتظر هو تلك الرتكيبة األسلوبية 

املتميزة القائمة عىل مصاحبة لغوية 
عادية .1 حتى يبعث لك ومن خالل 

نصوصه الشعرية القصرية تلك 
الرسائل الجمالية واملعرفية اىل األخر 

املتابع ، وتبقى نصوصه هي طرح 
املعادل املوضوعي عىل صعيد ما 

يرسمه يف وعيه من عالقات خارجية 
، والذي يعرف الشاعر » العيل » 

يجده قلقا يف طرح قضاياه وافكاره ، 
ألن األستقرار الداخيل هو ناتج عن 

اضطراب الرؤية الخارجية ، لذلك 
ينعكس الهم الحياتي عىل الهم 

الشعري انعكاسا تراكميا ينتج عن 
نص ينطوي عىل املواجهة والتحدي ،

حني تصري األحالم

عىل أرصفة ِ

الوجع

محض رساب ص60

وهذه املجموعة هي رصاخات داخلية 
مشتعلة بفلسفة الحياة املعبأ بلون 
الحزن ، فيعرب عنها من خالل قدرته 

عىل التالعب بالكلمات واملعاني ، 
وهومن  الذين قست عليهم الحياة 

كغريه من األف الرجال ،وتقصري ملكته 
عن تحقيق طموحهم ، اإل إنه أحسن 
نسيج تصوير مفرداته الشعرية بدقة 

وامانة .والعارف أو الدارس يجد يف 
الشعر التصويري والذي يستمد 

جماله من روعة هذا التصوير اكرث 
مما يستمد من موسيقاه وخاصة يف 

القصائد الطوال يف هذه املجموعة 
التي تتضمن 90 نصا شعريا ينقسم 

بني الومض القصري واملتوسط 
والطويل .

ال ترقد بمساحات ِ

الحلم

واألزقة ُ تتوهج ُ

بجثامني الورد

معراج ألم ص65

 واخريا نحن وهو نظل حاملني بالحان 
مجنحة ويف اجواء منغمة ملا للحياة 

من طعم آخر ، حتى انه ومن خالل 
هذه املجموعة قدم لنا اضافة مميزة 

للمكتبه العربية يف عالم شعر الومضة 
التي هي اداة للتعبري عن باطن 

النفس .

وقود ُ األيام ُ

عىل أالعتاب

ورود

ووتر ُ األه النازف ُ

بالروح

صخة ُ عود

ومض األجنحة
بداية أكتمال رؤية قصيدة الومضة لدى الشاعر العراقي » جاسم 

العلي « في مجموعته » ومض األجنحة « 

قاسم ماضي – ديترويت
أل أستغرب أبدا حني أقرأ الكثري من املقاالت عن هذه املجموعة الشعرية 

األوىل للشاعر العراقي » جاسم العيل » وخاصة من أسماء مهمة يف 
املجال النقدي يف الساحة العراقية والعربية ، وهم يشيدون بهذا املنجز 

اإلبداعي األول ، مطالبني الشاعر باملزيد واملواصلة من آجل اإلرتقاء 
بهذه القصيدة ، وأقصد قصيدة » الومضة »  يف سماء األبداع الشعري 
يف أيامنا هذه ، ومن هذه األسماء كما جاء يف املجموعة الناقد العراقي 

» اسماعيل ابراهيم عبد » والذي يقول » ببط شديد ونمو مضطرد  
وبإصار لإلمساك بلحظة الشعر املنتقاة يحتفي الشاعر » جاسم 

العيل » بنموذجه الخاص » ومض األجنحة » وإذ يحتفي بمعنى انه 
سيحتوي مسالك الشعرية للومضة الشعرية ،ص113 والقصيدة القصرية 

، والقصيدة املطولة نوعا ما .

املرأة ممنوعة من التفكري النقدي واملشاريع الفكرية 
)لوحة عايش طحيمر(

غياب حرية التفكير
ابتسام القشوري

أعتقد أّن ندرة حضور املرأة يف حقل التفكري النقدي مرتبط آليا 
بحضورها املتأخر يف اإلبداع بصفة عامة وذلك نتيجة مفهوم 

األسة التقليدي املرتبط بتقاليد املجتمع الذكوري و الذي 
يرى يف املرأة إما وزوجة وأختا وابنة فقط ويرمي عىل كاهلها 

مسؤولية الزواج واإلنجاب وتربية األبناء. ورغم دخول املرأة يف 
معرتك الحياة يف الدراسة والعمل بقيت ترزح تحت مسؤولية 

التوفيق بني عملها وبيتها وهذا ما يعيقها عن فعل اإلبداع بصفة 
عامة.

كما أن اإلبداع  ومنه التفكري النقدي هو الخلق والتجديد والرغبة 
يف التغيري واإلتيان بما هو غري مألوف وبكلمة واحدة هو التمرد 
والجرأة، واملرأة يف مجتمعاتنا بفعل الوصاية الذكورية عليها ال 

يسمح لها بالتمرد ال عىل املستوى االجتماعي وال عىل املستوى 
األدبي والفني.

غري أننا نستطيع أن نسجل حاالت نادرة يف املشهد الثقايف 
العربي لنساء استطعن أن يجتزن حاجز الخوف واملجتمع 

وكونوا مرشوع فكرى نقدي جريء يقوم أساسا عىل نقد الرتاث 
ونقد املؤسسة الذكورية والدعوة إىل تحرير املرأة وحثها عىل 

املطالبة بحقها يف تواجدها يف كل مناحي الحياة االجتماعية 
والسياسية والفكرية نذكر من بينهم نوال السعداوي يف مرص 

وفاطمة املرنييس يف املغرب،
إنّها دوائر مرتبطة بعضها ببغض فاملرشوع الفكري يتطلب 

الكثري من الجهد واملثابرة والرتاكم املعريف واالعتماد عىل التفكري 
الفلسفي والعلمي وهذا يتطلب تفرغا تاما لكن بالنسبة إيّل أرى 

أن ذلك غري مرتبط بانشغال املرأة بمسؤوليات األسة والرتبية 
ولكن هو مرتبط بحالة املشهد الثقايف العربي، فنحن ليس لدينا 
مشاريع فكرية مهمة نتيجة غياب التفكري الفلسفي منذ القرن 
السابع وحرق كتب ابن رشد، والعرب ال تمتلك مشاريع فكرية 

تقدم إضافة كبرية للمشهد الفكري العربي باستثناء محمد 
عابد الجابري ومحمد أركون والبقية تبقى إما استنساخا للرتاث 

أو االتجاه نحو الثقافة الغربية.
وهو كذلك نتيجة غياب حرية التعبري وعدم التشجيع عىل 
التفكري النقدي يف الربامج الرتبوية وهذا ما جعلنا يف أسفل 

القائمة من حيث التفكري النقدي واملشاريع الفكرية  فغياب 
املرأة هو تراكم لكل هذه األسباب التي ذكرناها.

 أما عن حجم اإلنتاج الفكري والنقدي للمرأة العربية اليوم 
فأعتقد أنّه ضئيل جدا وغري كاف خاصة إذا تكلمنا عىل النقد 

الجاد الذي يلزمه الكثري من التمكن وليس تلك املقاالت التي 
نقرأها يوميا عىل أعمدة الجرائد.

لألسف هناك استسهال لهذه املادة وأصبح كل من هب ودب 
يكتب يف النقد ويف القراءات وهذا ما سيعطل القراءات الجادة 

وسيعطى الفرصة ألصحاب عدم االختصاص للتدخل يف 
اختصاص مهم وصعب.
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اكتُْب

إىل من يسكُن جوفها

املطر الذهبي الّالمُع بالحب

اكتُْب إىل من يرقُص الطري

عند زرِّ قميصها

عىل أهدابها

تجتمُع قبيلة الورد الناعس

لتُسقى بماِء ُمقلتيها

اكتُْب..

أنا مثل فالٍح

أنتظُر حصاد سنبلة الوقت

كي أكتب لِك

مثل طفٍل تعلّم امليش

أميش إليِك، راكًضا

حتى رمويش بدأت بالركض

من أجل أن يحتضنا جفنيِك

لهفتي لهفة أعمى

يريد رؤية اللون األسود

لهفتي لهفة محرتٍق

يرى قطرة الندى بحرية نجاة.

* * * * *

 
من يستطيع أن يقوّم هذا الجسد 

الراكد

غريِك يا حبيبتي!

مّدي يديك عىل هذا الّصدر املَُهّشم

ستجدين حروًبا

أُقيَمت عىل أرض جسدي

بني العاطفة والقصيدة

لم ينعقد صلح إىل اآلن

كنِت أنِت راية السالم الوحيدة

هذا ما يجعلني منترصًا لهذه 
اللحظة.

املدن املخربة ال يصلها أحد

كيف دخلِت قلبي فجأًة؟

مّدي يديك،

ستجدين أكداس الكتب املهجورة

عىل رفوِف االنتظار

تضجُّ باسمِك

كل ورقٍة مطوية يف كتبي املفضلة

كان قد ُخّط عليها اسمِك دون 
وعي..

* * * * *

 أنا مثل وجهة نظري

ازداد تعلقًا وإيمانًا بالفكرة التي 
تحتويِك

أكتُب عنِك ألذبل

أنِت مثل فراشٍة

تقفني عىل ورد القصيدة

تتلونني بـلونها

ترسقني فكرتها، عنوانها

تطريين... تطريين

بني الحشائش

تغنّيها

ألن قلبي هو القصيدة

أنا أذبل باستمرار

مثل وجه العجائز

أتالىش مثل ساب الليل

فـالقمر هو رفيق رحلتي العرجاء

الطرقات

األرصفة

أعمدة اإلنارة

رفاقي يف عتمة الليل

املضيئة بِك.

* * * * *

يذوب قلبي برؤيتِك

مثل ثلٍج يداعب نارًا وقع بحبِّها

يا امرأتي املتوارية بني أشجار 
القصائد

أيستطيع النهر أن يحتضن نهرًا 
آخر؟

كيَف أراِك تسبحني عند جرف 
القصيدة بمهارة!

تفركني راحة يدِك

فتتعانق الغيوم مع السماء

يشب بينهما شجار عىل من 
سيحتضنِك

ال يدرون أّن اقامتِك األبدية يف قلبي!

* * * * *

 مزّقي قمييص

أيتها الشفافة مثل بلورٍة

مزقي القميص امللتصق عىل جلدي

مثل صورٍة عىل جدار

مزقي القميص

ال توجد هنالك ذئاب تأتي بالدليل

ال أخوًة يرموني يف قعر املوت

اتركي الذئاب

تلتهم جسدي يف عرض الصحراء 
الحالكة

ا لكنّي واثٌق جدًّ

أنّها ستعيد قلبي إليِك

فهو يحملِك دائًما

إلى امرأة

أحمد حداد
شاعر من العراق

Flock of white 
horses

Yang Lian

Heavenly cemetery

Like rocks dream of these names
I die again,
Step into the house of stillness amid my 
mistake
Birds outside the window, screams elsewhere
And the morning passing quickly
He drags on the ground his rope
My face meets another, a unique clash
The sky is a flint
Our ancestors could not escape this small, 

fragile cave
The dying flame leaves only a hammer
Because the ocean is carved from darkness
The eyes of the day are blind
White bones dive deep into silence
Even if rocks dreamed that all these names 
were snow
It melts quietly
I dream of those birds spinning in the light
Away from the slopes
I dream of every rock.



November mark

In November the charred body
Swing out the window
Black light sobbing
November is a completely naked tree with no 
cover
A black woman sobbing
Brain exposed alone
Under acid rain
Flaking, neither before you nor after you
The morning is all black fields
White ice
Herd of white horses, ocean currents stained 
with whiteness
It passes a similar distance in February
There is darkness in heaven with no sobbing 
light.



Time .. Place

I can’t go back to that old house,
And you can’t go back now either, however,
Just like that lamp lights up all night
Outside the window, you hear the shadows of 
long black poplar trees,
You still wait for a machine gun to take remote 
steps
All autumn, the wind alone came on a flip-flop 
visit
Red brick stones are one by one
The small October olive tree is faded, the 
demolished walls crumble,
Yet she came one evening pregnant in your 
dream
Who will blossom and shine solo
In a familiar old house I can’t go back to?
You can’t go back to those strange days past

Heart music stopped completely
The same room disappeared in forgetting it
Trees are damaged by greenery or sleep
All wilt as soon as you wake up, fall all, scatter 
all
The past days are still present,
The place is present where our hands have 
disappeared
Names move, carefully obeying similar taboos
But early, every morning, birds sing,
Do you remember there was darkness?

Emerge from the silence, always flips the 
distant horizon upside down?
The flowing brown wavy water on another 
planet
All ways are wasted
This is what becomes the only way home.



Birds of paper

The room is this day, indifferent walls
A peak with a storm above white ice waves
The long passage comes
All the skins of worn patients
Birds flying over paper, flying very gently
at noon
On the hidden river bank are bodies dried up 
by the wind
A light water whirlpool dives into the light
Publishes Wings
The only real beginning is born in the form of 
death
One finger attaches a world
The thin skeleton is exhausted, consumed
So no place to rest
Room or inconvenience of children or air above 
each address
He decorated long-forgotten names after the 
owner left the house
The past looks like rusted, green teeth
Today, as dreams escape from a blue sky.
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محطات وأشكال عديدة مر بها هذا الفن جعلت منه 
شاهًدا عىل كل األزمنة والعصور وحتى يومنا هذا، 

ويف خضم تلك الرحلة املوغلة يف الِقدم استطاع رّواد 
هذا الفن أن يسطروا أسماءهم -إىل جانب نقوشهم- 

يف صفحات التاريخ.
فيما ييل نستعرض أسماء بعض رواد التشكيل يف 

عرصنا الحديث: محمود سعيد، محمد ناجي، سيف 
وانيل، راغب عياد، يوسف كامل.. الذين كان لهم 

دور ال يمكن إخفاؤه يف جعل الفن التشكييل مواكًبا 
لتطورات العرص الحديث التي أهدرت قيمة الرسم 
والنقش وأعلت قيمة »الجرافيك«، رغم ذلك الفن 

الحقيقي خالد ال يموت.

1- محمود سعيد

من مواليد اإلسكندرية يف 8 نيسان/إبريل 1897، 
حياة حافلة عاشها هذا الفنان الذي يعد من أبرز 

مؤسيس مدرسة الفن الحديث، حيث بدأ حياته 
قاضًيا، ثم قاده شغفه إىل ساحة الفن، فقدم 

استقالته يف عمر الخمسني ليتفرغ للفن، من أشهر 
لوحاته بنات بحري والدراويش وبائع العرقسوس. 

تويف يف 8 نيسان/ إبريل 1964.

2 - محمد ناجي
من مواليد 17 كانون الثاني/يناير 1888، درس 

القانون والفن مًعا، هجر رتابة القانون إىل رحابة 
الفن، بعد عودته من رحلته الدراسية التي تعلم 
فيها أصول الفن يف فرنسا وإيطاليا، عمل كأول 

مدير مرصي ملدرسة الفنون الجميلة العليا يف 
القاهرة، تأثر باملدرسة التأثريية وبالشخصية 

املرصية التي كانت دائًما حارضة يف أعماله، أسس 
أتيليه القاهرة يف 1953، ثم تويف بها يف عام 1956.

3- سيف وانلي

ولد يف اإلسكندرية يف 31 آذار/مارس 1906، عمل 
كموظف حكومي قبل أن يتعلم الرسم عىل يد 

الرسام اإليطايل أوتورينو بيكي، ثم يف عام 1934 
افتتح مرسًما بصحبه أخيه أدهم، عند تأسيس 

كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية. عام 1957 ُعني 
وانيل أستاًذا بقسم الرسم الزيتي فيها. له أعمال 

بمتحف الفنون الجميلة باإلسكندرية ومتحف 
الفن املرصي الحديث يف القاهرة ويف العديد من 

الفنادق الشهرية. تويف يف 15 شباط/فرباير 1979.

4- راغب عّياد

من مواليد شباط/فرباير 1882، درس يف أول معهد للفنون الجميلة، ثم عمل 
مدرًسا للرتبية الفنية، أوفد يف بعثة إىل إيطاليا ثم عاد ليشغل العديد من املناصب 

رفيعة املستوي وعىل رأسها توليه رئاسة متحف الفن املرصي الحديث. تأثر 
باملدرسة الواقعية فنقل حياة املرصيني يف لوحاته. من أشهرها الريف ومقهى 

أسوان ونساء يف الحقل. حصل عىل جائزة الدولة التقديرية عام 1965، وتويف عام 
.1982

5- يوسف كامل

من مواليد 26 أيار/مايو 1891 يف القاهرة، ُيصنف عىل أنه األب الروحي لألسلوب 
التأثريي املرصية، اعتنق املدرسة التأثريية واتخذ منها طريقًا موحًدا للتعبري 

عن فنه، وهو فنان غزير اإلنتاج حيث يصل عدد لوحاته إىل 2000 لوحة، تنوعت 
مواضيعها بني الريف املرصي والقاهرة القديمة، ظل وفيًّا لفنه إىل أن وافته املنية يف 

12 كانون األول/ديسمرب 1973.

5 من رّواد التشكيل في مصر
محمد محمود-  كاتب من مصر

للفن التشكييل يف مرص قصة يحكيها التاريخ، من جدران املعابد الفرعونية إىل تماثيل ونقوشات اإلغريق بعد دخول اإلسكندر 
األكرب ملرص، ثم إىل الحضارة القبطية عىل جدران وأسقف الكنائس، ومنها إىل أروقة وعتبات املساجد بعد الفتح اإلسالمي.

    ART تشكيل

علي سهيل  
»الغرابة والخيال« صفتان اجتمعتا يف معظم مدارس 
الفن التشكييل، وخصوصا املدرسة الرومانسية، ففي 

هذه املدرسة ينقل العمل الفني إحساس الفنان الذاتي 
وطريقته الخاصة يف إيصال مشاعره لآلخرين، وردا عىل 

ذلك، ظهرت مدرسة جديدة يف الفن سميت »باملدرسة 
الواقعية«.

اعتمدت املدرسة الواقعية عىل املنطق املوضوعي 
أكرث من الذات، وتصور الحياة اليومية كما هي دون 

زيادات أو نقصان، كما أن فناني هذه املدرسة تجردوا 
من أحاسيسهم وأفكارهم الخيالية ليتمكنوا من نقل 

املوضوع كما هو تماما.
واعتقد أصحاب هذه املدرسة برضورة معالجة الواقع 

وتسليط األضواء عىل جوانب مهمة يريد الفنان 
إيصالها للجمهور بأسلوب يسجل الواقع بدقائقه دون 

غرابة أو نفور.
واختلفت الواقعية عن الرومانسية من حيث ذاتية 

الرسام؛ إذ ترى الواقعية أن ذاتية الفنان يجب أال تطغى 
عىل املوضوع، ولكن الرومانسية ترى خالف ذلك، إذ تعد 

العمل الفني إحساس الفنان الذاتي وطريقته الخاصة 

يف نقل مشاعره لآلخرين، ومن أهم رواد هذه املدرسة : 

جوستاف كوربيه
فنان فرنيس ريفي بدأ حياته بتصوير حياة الطبقات 

الغنية، ثم سار عىل نهج الرومانسيني، ولكن سعان ما 
ترك الحركة، بعد أن شعر أنها هروب من الواقع ولجوء 
إىل الخيال والذاتية، ومن أشهر أقواله: »ال أستطيع أن 

أرسم مالكا؛ ألنه لم يسبق يل أن شاهدته«.

وصور كوربيه العديد من اللوحات التي تعكس الواقع 
االجتماعي يف عرصه، وأعتقد أن الواقعية هي الطريق 

الوحيد لخالص أمته.
ومن أشهر أعماله: 

الدفن يف أونان
الرجل اليائس

جان فرانسوا ميليه
فنان أبرز أفراد الطبقة العاملة يف لوحاته، ألنه كان 

يقيم يف ريف فرنسا، ومن أقواله: »إن مواضيع الفالحني 
تناسب طبيعتي بشكل أفضل، فالجانب اإلنساني هو 

ما يلمسني أكرث يف الفن«.
وكان جان فرانسوا ميليه رساما واقعيا بارزا، وعرف 

بدوره يف تأسيس مدرسة »باربيزون« وهي مدرسة 
اجتمع فيها فنانون وقفوا معا للسيطرة عىل هيمنة 

املدرسة الرومانسية.
ومن أشهر أعماله:

الرجل واملجرفة
املنظفون

المدرسة الواقعية.. فنانون يتجردون من خيالهم وأحاسيسهم
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CINEMA سينما

هذا ما حققه فيلم 
 Hobbs and Shaw

حول العالم
حصد فيلم األكشن واإلثارة Hobbs and Shaw وهو الجزء األحدث من سلسلة 

األفالم الشهرية فاست آند فيوريوس، اكرث من 442 مليون دوالر أمريكي حول 
العالم. 

ويذكر أّن سلسلة أفالم Fast and Furious نجحت يف تحقيق 5.1 مليار دوالر، 
منذ طرحها يف 2001 وحتى آخر جزء منها العام املايض.

ويف العودة إىل الفيلم الجديد Hobbs and Shaw فقد تّم تقديمه ألول مرة بدون 
بطل السلسلة »فان ديزل«، ويدور الفيلم حول لوالم لوك هوبز، و«املنبوذ 

ديكارد شو » اللذين يشكالن تحالفًا غري متوقع، عند تهديد شخص رشير معزز 
من الناحية الجينية ملستقبل البرشية. ويشارك يف بطولة الفيلم املمثلة فانيسا 

كريبي، واملمثل العاملي إدريس إلبا بجوار الثنائي داوين جونسون وجايسون 
ستاثام. والعمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.

رويرتز
رغم نجاح فيلمه )عالء الدين( عامليا، الذي تخطت إيراداته مليار دوالر، 

يرى املمثل الكندي املرصي، مينا مسعود، أن التمييز العرقي ما زال 
يسيطر عىل هوليوود، وهو ما يسعى للتغلب عليه سواء بشكل شخيص 

أو من خالل مؤسسة أنشأها خصيصاً إلتاحة فرص متساوية للجميع 
بالسينما.

وقال مسعود يف مقابلة مع رويرتز: »بدأت مشواري االحرتايف منذ نحو 
عرش سنوات، وكانت غالبية أعمايل تلفزيونية، لكن جميع األدوار التي 

عرضت عيل كانت تنحرص يف الفتى العربي أو الرشق أوسطي«.
وأضاف: »حتى دوري يف عالء الدين، الذي أفخر جدا به، لم أكن 

ألحصل عليه لوال أن صناع العمل كانوا يبحثون عن وجه جديد بمالمح 
رشق أوسطية، ورغم أنني أصبحت معروفا بشكل أكرب لم ُيعرض عيّل أي 

عمل سينمائي طول األشهر الثالثة املاضية«.
وتابع: »حتى عىل مستوى األجور يختلف األمر وليس كما يتصور 

البعض، فأنا لم أحصل عىل أجر كبري يف دور عالء الدين«.
ولد مسعود يف القاهرة عام 1991، وهاجر مع أسته إىل كندا، وكان شغوفا 
بالتمثيل الذي أرص عىل دراسته رغم تحفظ أسته التي كانت تود لو أنه 

حصل عىل شهادة دراسية بأحد التخصصات العلمية.
وجمع مسعود بني العمل والدراسة الجامعية من أجل تحقيق طموحه، 

وشارك يف أعمال تلفزيونية قبل أن تأتيه الفرصة لبطولة فيلم )عالء 
الدين( من إنتاج رشكة ديزني أمام املمثل األمريكي ويل سميث.

وقال: »يف هوليوود الهيمنة لذوي البرشة البيضاء أو السود من أصل 
أمريكي، أما العرقيات األخرى سواء من أمريكا الجنوبية أو الرشق 

األوسط أو آسيا فيخوضون طريقا صعبا طويال«.
وأنشأ مسعود مؤسسة غري هادفة للربح باسم »إي دي إيه« تهدف 
إىل مساعدة املوهوبني بمختلف مجاالت الفنون وإتاحة الفرص لهم 

لتحقيق حلمهم.
وقال: »ستسعى املؤسسة ملساعدة املوهوبني يف الرقص أو الرسم أو 

املوسيقى يف تحقيق حلمهم، ففي بعض األحيان لم تكن لدي 
القدرة املالية عىل الذهاب أو االستعداد بشكل الئق لتجارب 

األداء السينمائي من أجل الحصول عىل دور يف فيلم، 
أتمنى أن نساهم يف تسهيل ذلك«.

وأضاف: »تعجب البعض من إنشاء هذه املؤسسة بعد 
نجاح فيلمي األول فقط لكنني أرصرت عىل أن أبدأها 
اآلن حتى ولو عىل مستوى صغري، وكلما كربت ستكرب 

معي«.
وبدأ مينا مسعود صفحة جديدة مع وطنه األم مرص 
الذي عاد إليه يف افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 

بعد أن أصبح نجما سينمائيا مشهورا.
وقال متحدثا باللغة العربية: »آخر زيارة إىل مرص 
كانت منذ عرش سنوات، وأنا سعيد جدا بالحفاوة 
التي وجدتها هنا، وسعيد أكرث برؤية فنانني كبار 

وجها لوجه، كنت أشاهد أفالمهم وأنا صغري مثل يرسا 
ومنى زكي وأحمد السقا، ويظل عادل إمام صاحب 

أكرب رصيد يف قلبي«.
وأضاف: »املهرجان أكرب مما كنت أتوقع، ومرص 

بها مقومات رائعة لصناعة السينما، وعندما أعود 
سأحرص أكرث عىل متابعة األعمال الجديدة، وربما يوما 

ما أصنع فيلما هنا«.
وقدم مسعود خالل افتتاح مهرجان الجونة أوىل جوائز 

مؤسسته الحديثة، والتي ذهبت إىل املمثلة املغربية نرسين 
الرايض عن دورها يف فيلم )آدم( الذي يعرض داخل املسابقة 
الرسمية للمهرجان ويناقش قضية الحمل خارج إطار الزواج.

وقال: »هذه أول مرة نقدم الجائزة من خالل مهرجان الجونة الذي 
سيكون منصة سينمائية لتقديم جائزتنا سنويا«.

المصري الكندي مينا مسعود: التمييز 
يسيطر على هوليوود

That thriller from Lionsgate and Millennium re-
mained first at the box office this weekend, bring-
ing in about $11.6 million from Friday through 
Sunday. It helped that there wasn’t a single major 
newcomer to threaten its position. The movie is 
expected to sell around $2.9 million more in do-
mestic tickets on Labor Day.

“Angel Has Fallen” stars Gerard Butler, who 
reprises his role from “London Has Fallen” 
(2016) and “Olympus Has Fallen” (2013). 
He plays a Secret Service agent who 
has to prove his innocence after he is 
accused of orchestrating an attack on 
the president (Morgan Freeman). The 
cast also includes Jada Pinkett Smith 
and Danny Huston.
The angel will almost certainly fall 
when “It Chapter Two” 
hits and likely takes over 
theaters. though, a 
handful of holdover ti-
tles scraped for sales.
Coming in second 
place was Univer-
sal’s “Good Boys,” 
an R-rated romp 
that had the year’s 
largest open-
ing total for an 
original comedy 
in August. It 
sold about $9.2 
million more 
in tickets this 
weekend, 
its third in 
theaters. The 
movie’s plot 
revolves around 
a trio of pro-
fanity-spewing 
preteen friends.

“Angel Has Fallen” is 
still on top
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BOOKS كتب

ال تزال منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا تفرض تحديات 
هائلة، مع حاالت طوارئ متعددة ومعقدة عىل نطاق غري 
مسبوق. الوضع اإلنساني يف سوريا وبعد أكرث من ثماني 

سنوات يقرتب الرقم اإلجمايل لالجئني مما يزيد عىل الستة 
ماليني الجئ. ويف أماكن أخرى مثل العراق واليمن وليبيا 

يتسبب العنف وعدم االستقرار بموجات جديدة من النزوح، 
إىل عرشات اآلالف من األشخاص الذين مازالوا يحاولون 
الوصول إىل أوروبا التي يتفق الجميع عىل أنها بحاجة 
إىل إصالح عاجل لقواعد اللجوء والهجرة. مؤخراً صدر 
يف الواليات املتحدة كتاب جديد تحت عنوان “األوديسة 

الجديدة” تناول قضية الالجئني نحو أوروبا بوصفها قضية 
العرص. 

مؤلف الكتاب هو باتريك كينغسيل، صحايف بريطاني ومراسل 
دويل يعمل لجريدة نيويورك تايمز-قسم برلني.

 حصل الكاتب عىل جائزة الصحافة الربيطانية يف الشؤون 
الخارجية للعام 2015. يضع نفسه وسط هذا اإلعصار يف 

كتابه “األوديسة الجديدة”، الذي يغطي مساحة جغرافية ال 
يستهان بها وبأسلوب “شاهد العيان” يدّون تفاصيل العائالت 

واألشخاص الذين التقى بهم وشاركهم هذا الرحيل الكبري.
يفتتح كينغسيل كتابه بقصة الالجئ السوري هاشم السوقي 

وعائلته، وهي قصة شائعة بشكل مأساوي، حيث يواصل 
الضحايا اليائسون من بلدانهم القيام برحالت مميتة بحثاً 

عن الحرية. كما يسلط الكتاب الضوء عىل شبكات التهريب 
الغامضة التي سّهلت أكرب هجرة جماعية عرب أوروبا، وسيضع 

نفسه جنباً إىل جنب مع الالجئني يف ظروف مختلفة من 
الشظف وظروف الطقس والعواصف مع أطفالهم املربوطني 

عىل ظهورهم خوفاً من املجرمني وتجار البرش الذين يتجاهلون 
بشكل خطري حدود املسافة بني ما هو إنساني وغري إنساني.

يقدم لنا تجربته الشخصية يف مسألة بالغة التعقيد وهي 
هجرة ولجوء عائالت بأكملها هرباً من الحرب والقمع 

والرصاعات املفتوحة عىل مرصاعيها، وما يتبع ذلك من 
الحصار والعنف الطائفي الذي أخذ أبعاداً خطرية جداً. 

يرسم الطرق التي يتبعها الالجئون من سوريا والعراق 
وليبيا وإرترييا ونيجرييا ومرص وتركيا ثم إىل اليونان 

وإيطاليا وكرواتيا ورصبيا واملجر والسويد وأملانيا. السوريون 
ليسوا لوحدهم يف هذا العبور األسطوري نحو الشمال. 

احتشدوا وتجمعوا جميعهم يف قوارب مطاطية صغرية قطعوا 
فيها البحر املتوسط، ومن ثم مشياً عىل أقدامهم وعىل طول 

مسارات السكك الحديدية عرب أوروبا الرشقية.
املزيد من القوارب، يعني املزيد من املهاجرين املعدمني الذين 

يصلون إىل ليسبوس، كوس، والمبيدوسا، واملزيد من حطام 
السفن والقوارب والخسائر البرشية

من املؤكد أن ما حدث عىل الحدود الجنوبية ألوروبا 
يحتوي عىل نسب ملحمية مليئة باألبطال والوحوش، لكن 

أوديسيوس تحدى الوحوش حتى وجد طريق عودته إىل 
املنزل، ويف النهاية قام بذلك. فّر هؤالء املهاجرون، يقول 

باتريك، من بالدهم ليحرموا يف أكرث األحيان من فرص العيش، 
إنها ليست فكرة أسطورية، بل جريمة، وال إيثاكا تلوح يف 

األفق القريب.
كيف تحولت جنة املصطافني إىل أعظم كارثة إنسانية يف 
أوروبا ما بعد الحرب العاملية الثانية؟ أطلق الرومان عىل 

البحر املتوسط لقب “فرس البحر”، حيث يحتضنونه كحيوان 
أليف يف أذرع أوروبا القوية، وأفريقيا تغرق يف اإلطار مثل 

قبضة عمالقة. وبموجب الحقوق الجغرافية يعّد البحر 
املتوسط بحر أفريقيا، والكارثة التي نشهدها اآلن أن الحق 

يفتقر إىل القوة.
تم تعيني باتريك كينغسيل من قبل صحيفة الغارديان 

الربيطانية ليكون “مراسل الهجرة “. سريصد يف النيجر كيف 
يقوم املهربون بشحن املهاجرين عرب الصحراء إىل حدود 
املتوسط. أجرى مقابالت معهم هناك، ومن ثم سيبحر يف 

سفينة تجارية مستأجرة من قبل فريق “أطباء بال حدود” 
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، ويزور مقر خفر السواحل اإليطايل 

الذي دّعم برنامجاً للبحث واإلنقاذ كان ناجحاً جداً، 
يحمل اسم “ماري نوسرتوم “. سيكتب عن مفهوم اقتصاد 

الهجرة ومصطلحات السفر والطريق الشائكة، والفرق بني 
استخدامات قوارب الصيد والقوارب املطاطية، أو رشوة رشطي 

عىل حدود النيجر، أو وكيل جمارك يف مرص، أو رشاء سرتة 
نجاة يف إزمري.

يبذل قصارى 
جهده اللتقاط اللحظات الهاربة 

ألناس حقيقيني يمكنك التعرف عليهم. يكتب عن امرأة 
سورية أيضاً اسمها “حنان” وهي من طبقة فوق متوسطة 

مع أربعة أبناء حاصلني عىل شهادات جامعية، وكانت لديها 
خادمة منزلية، حني بدأت االنفجارات تشتعل قرب بيتها يف 

دمشق، كان من املستحيل البقاء، فدفعت مبلغاً وقدره 32000 
دوالر إىل املهربني كي يبحروا بها مع أوالدها إىل اليونان، ثم 
دفعت باثنني من أوالدها ومبلغ 3000 دوالر عىل كل منهما 
بنفس الطريقة عىل منت شاحنة نقل إىل النمسا، ومن ثم 
ستدفع مبلغاً بقيمة 1500 دوالر ثمن أوراق مزورة للّحاق 
بأبنائها. وبعد أربع سنوات عىل الفرار من سوريا ال تزال 

األسة مفككة ومبعرثة.
يفكك كل ما هو خاطئ يف مقاربة العالم واملجتمع الدويل ألزمة 

الالجئني، كما يقدم أفكاراً بناءة لعالج هذه الكارثة يف إطار 
واقعي. إذ سنلحظ خط سري املعاناة يف هذا الكتاب واملحاوالت 

البطولية ألشخاص يائسني يخاطرون بحياتهم بينما العالم 
ال يستجيب بطريقة كافية. إنها نماذج كالسيكية من البرش 

الذين هم خليط من األبطال واألرشار يف آن معاً، والهزيمة 
هنا غالباً ما تعني املوت. وسيسافر الكاتب إىل 17 دولة، عرب 

قارات ثالث مع أشخاص وأفراد كتب معظم قصصهم أيضاً. 
ومن إحصائيات الكتاب، عىل سبيل املثال، أنه يف الفرتة التي 

تمتد بني 2014 و2016 عرب ما يقرب عن 1.5 مليون شخص 
البحر املتوسط يف قوارب مطاطية. ويف العام 2015 غادر تركيا 

أكرث من 850000 الجئ باتجاه أوروبا، معظمهم سار شماالً 
باتجاه البلقان. تلك السنة وصلت أزمة الالجئني إىل ذروتها إذ 

غرق ما يقرب من 4000 إنسان أثناء عبورهم لبحر إيجة، ثم 
وجدت بلدان مثل اليونان وإيطاليا واملجر نفسها غري قادرة 

عىل تجاوز املشكلة.
سيتبني أنه من املستحيل إغالق حدود أوروبا تماماً، وسوف 

يستمر الناس باملجيء، والنهج األوروبي الحايل يف الهجرة ال 
يفيد أحداً، واألزمة ال يمكن تجنبها، فقبول هذه الحقيقة هو 

مفتاح الحل إلدارة األزمة.
يرسل هاشم السوقي بعد وصوله إىل السويد رسالة يخرب 
فيها باتريك كينغسيل أنه اتخذ القرار الصحيح بمغادرة 

البالد إلنقاذ أطفاله، فالخيار الوحيد الذي كان أمامه هو 
الرحيل، يتابع يف الرسالة ” لقد تحولت سوريا إىل جحيم 
كان من املستحيل العيش فيه”، “عليك االنتقال من مكان 
إىل آخر بحثاً عن األمان، والحياة السورية آيلة إىل االنهيار 

بأكملها، وأصبحت املخاطر بحجمها الهائل تحارصك من 
كل جانب. حاولُت إنقاذ أنفسنا من أن نكون بال مأوى أو يف 

السجن، عىل الرغم من آالم وصدمات عبور البحر يف قوارب 
قديمة. وعىل الرغم من صعوبة التكيف مع عادات وثقافة البلد 
الجديد، لقد تعلمُت أشياء كثرية: أن أتكلم بحرية ُحرمنا منها 

طيلة أربعني سنة، وأنك ستصادف يف طريقك دائماً برشاً 
يمنحونك األمل والعزم”.

يف الوقت الحايل تتحمل إسبانيا وإيطاليا واليونان معظم 
الضغط بسبب موقعها الجغرايف عىل البحر املتوسط. 

وبموجب قانون اإلتحاد األوروبي فإنه يجب عىل طالبي 
اللجوء تقديم طلباتهم يف أول دولة أوروبية يدخلونها. 

بعض هذه الدول تريد تشديد الرقابة عىل الحدود مثل املجر 
وبولندا.

ومع تصاعد املشاعر املناهضة للهجرة عرب القارة فإن تواجد 
حزب الرابطة اليمينية املتطرف، والذي شّن حملة تعهد 
فيها بإرجاع ما يقارب الـ50000 الجئ إىل أوطانهم، وهذا 

األمر أصبح محسوساً بشكل دقيق، ونفس األمر يفعله حزب 
الحرية الشعبوي يف النمسا.

وبموجب سياسة الباب املفتوح التي اتبعتها أنجيال مريكل 
فقد رحبت أملانيا يف العام 2015 بأكرث من مليون الجئ. أما 

حزب البديل األملاني اليميني فقد وضع برنامج الهجرة عىل 
رأس جدول األعمال السيايس.

كما اختفت حالياً سفن املنظمات غري الحكومية من طرق 
الهجرة الرئيسية إىل إيطاليا، وتهرّب معظم الزعماء األوروبيني 

من أّي اتفاق رسمي بشأن قضية الالجئني.
إن مستقبل االتحاد األوربي، تقول مريكل، يعتمد عىل إيجاد 
إجابات حول األسئلة الحيوية التي تطرحها الهجرة، منها: 

مسألة استقبال الالجئني، وإنشاء مراكز لتقييم طلبات 
اللجوء مع املحاولة والسعي لبناء منصات املعالجة اإلقليمية 
يف كل من الجزائر ومرص وسوريا وليبيا والنيجر وتونس. حتى 
اآلن لم توافق أّي من دول االتحاد األوروبي عىل املساعدة. ويف 
الوقت نفسه يقود رئيس وزراء املجر فيكتور لوبان حملة يدعو 

فيها إىل إقامة حدود قوية لوقف هذا “الغزو”.
كتاب مثري لإلعجاب ومرّوع وشهادة حارة يف التعاطف وتجربة 

مهمة يف الكتابة من الخطوط األمامية.

األوديسة 
الجديدة..

كتاب مثري لصحايف بريطاني شاهد 
عيان عىل مآيس الهجرة إىل أوروبا 

عرب البحر

تأليف: باتريك كينغسيل
عرض: أكرم قطريب

Toltsoy’s Arabic Diary: A recovery jour-
ney that has turned him into one of the 
world’s most important novelists
Imran Abdullah

I n conjunction with the 191st anniversary of his birth in September 
1828, Afaq published a translation of the first part of the diary of 
Russian international novelist Leo Tolstoy, translated by the young 

Egyptian Youssef Nabil, who had previously translated novels by Tolstoy, 
Chekov, and others.
The diary deals with the daily lives of War and Peace and Anna Karenina 
in his youth, highlighting his habits, routine tasks, personal preferences, 
social life, factors that influenced him, and of course references to the 
long time he spends daily reading and writing.
Dar Afaq announced its intention to translate the entire diary to gradu-
ate in six successive parts, covering the life of the Russian moralist and 
philosopher as he wrote it down himself. In science, ethics and politics. «
Tolstoy’s diary was described as a large amount of material, and its huge 
size may not have been translated into Arabic yet, especially since it has 
not been fully translated into English either, but selections have been 
made in several editions.
In his introduction, the translator considered the translation of Tolstoy’s 
entire diary a “daunting and frightening” task, not surprising that no one 
did it.
Tolstoy sought in his youth to regain control of his life considering the 
diary a tool to improve himself (Pixabee)
Tolstoy’s beginnings
1850 was difficult for Tolstoy; he suffered scholastic failures, was 
expelled from the University of Kazan, and entered a cycle of collapse in 
St. Petersburg, then in Moscow, where he drank alcohol and drowned in 
gambling debts.
However, Tolstoy had ambitions beyond mere belonging to the upper 
class of society such as his peers; he struggled to improve his personal 
status and express those aspirations, and he began to establish a maga-
zine in 1847 when he was recovering in a hospital from illness.
Tolstoy’s early diary, which he began on March 17, 1847 at the age 
of 18, seemed like a psychological and medical investigation, and the 
young man’s plans to explore himself intensively, and on the front page 
he wrote (and then deleted) he said he fully agreed with Jean-Jacques 
Rousseau on the merits Isolation and the goal of moral meditation, 
Tolstoy sought to regain control of his life, considering the diary a tool to 
improve himself.
Tolstoy gave birth to 13 children from his wife Sophia, with whom he had 
a long and stormy marriage. Five of the children died young, the rest fled 
Russia during the Bolshevik revolution, and their offspring spread in the 
East and the West.
Unique Diary
But this is not all for Tolstoy the boy. Keeping diaries was like an experi-
mental and psychotherapeutic project aimed at exploring the nature of 
the self and its connection with the moral high ideals. Later in his novels.
The diary of the famous Russian writer included an account of his study 
readings, which turned to free readings after leaving university, and his 
reflections on self-improvement and the purpose of human life, and 
analysis of personal behavior and failures.
In some diaries, Tolstoy recounts detailed memories of not studying En-
glish at the time he devoted to it, excessive laziness, a long conversation 
with a friend, or a lie to someone, criticizing himself with relentlessness.
Bus life
Tolstoy was born a feudal noble, and his mother, a descendant of a large 
dynasty, died in his early childhood. His father, Count, soon died before 
he was ten, and he joined Kazan University to study Eastern languages, 
Arabic and Turkish.
On his journey with his brother in the Russian army in the Caucasus, he 
participated in military battles that left their mark in his famous novel 
“War and Peace”, and then left the Russian army and moved to Western 
Europe in the early thirties.
Tolstoy wrote “War and Peace” in the late 1960s, touching on many 
political events in Europe in the early 19th century, and Anna Karenina, 
which dealt with social, ethical and philosophical issues that emerged 
after the Industrial Revolution and translated into most of the world’s 
languages.
Tolstoy died in 1910 at the train station in a remote village, after he fled 
his home and left his home and life of luxury, and refused to be buried 
according to the teachings of the Orthodox Church, which he opposed 
long.
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Issue قضية

وتقول املجلة: »عندما أرشقت الشمس بعد ساعات الحقا 
كانت أعمدة الدخان الكثيفة واضحة يف الفضاء، وذكرت 

هذه بأعمدة الدخان يف أثناء حرب العراق عام 1991 
عندما قام الجيش العراقي املنسحب من الكويت بإشعال 
النار يف حقول النفط، وارتفعت أسعار النفط بنسبة 20% 

بعد األخبار عن قطع نصف إنتاج السعودية اليومي من 
النفط، وكان هذا أضخم إرباك إلمدادات الطاقة العاملية 

ومنذ عقود«. 
 ويجد التقرير أن »الهجوم األخري يبدو هو التصعيد 

األخطر من الجمهورية اإلسالمية يف النزاع الذي يتصاعد 
بينها وبني أمريكا وحلفائها، وبعد أشهر من التلويح 

بالحرب، وتخريب ناقالت نفط والسيطرة عليها، بينها 
سفينة تحمل العلم الربيطاني، فإن إيران تحركت لرضب 

الوريد الحيوي لالقتصاد العاملي، وكان وابل الغارات 
هو مزيج من الصواريخ والطائرات املسرية يعرب عن 

تحول مثري للقلق إىل حرب مفتوحة من حرب الظل التي 
اعتمدت فيها عىل جماعات وكيلة، التي شنتها إيران ضد 

السعودية وحلفائها«. 
وتلفت املجلة إىل أن »إيران مارست أفعال شغب طوال 

السنوات املاضية، فقد زودت قوات القدس التابعة للحرس 
الثوري املليشيات الشيعية بالسالح لتهاجم القوات 

األمريكية يف العراق، واتهمت بأعمال إرهابية يف أوروبا 
وأمريكا«. 

ويستدرك التقرير بأن »الورقة الصعبة والخطرية للنظام 
ظلت هي الربنامج النووي فلم يكن أمامه سوى أشهر 

إلنتاج القنبلة النووية، وتم وقفه يف االتفاقية النووية عام 
2015، التي وقعت عليها ست دول، وحددت مستويات 

تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات عنها. وربما 
منعت االتفاقية إيران من القيام بأعمال إرهابية حتى ال 

يتأثر االستثمار واملنافع األخرى«. 
 وتنوه املجلة إىل أن »هذا الحساب تغري عندما قرر دونالد 

ترامب الخروج من االتفاقية النووية العام املايض، وأعاد 
فرض العقوبات عليها، ومنعها من تصدير النفط، ولم 

تعد إيران تصدر إال أقل من مليون برميل يف اليوم، مقارنة 
مع الذروة، حيث كانت تصدر 2.5 مليون برميل يف اليوم، 

وأضاف ترامب عقوبات جديدة شملت البرتوكيماويات 
وتجارة الذهب وأفرادا مثل وزير الخارجية محمد جواد 

ظريف«. 
 ويفيد التقرير بأن »الضغوط دفعت إيران للرد، وبدأت 

أوال بتخريب ناقالت النفط يف الخليج، وبعد ذلك صعدت 
وسيطرت عىل الناقالت، وآخرها ناقلة يف 16 أيلول/ 

سبتمرب، قالت إنها كانت تقوم بتهريب النفط إىل اإلمارات، 

ثم بدأت التالعب يف رشوط امللف النووي، من خالل 
تخصيب اليورانيوم بكميات ومستويات أعىل«. 

وترى املجلة أنه »كان هناك منطق للتصعيد، فقد اعتقدت 
إيران أن التصعيد سيؤدي إىل الضغط عىل الدول املوقعة 

عىل االتفاقية، مثل بريطانيا وفرنسا وأملانيا، للتقدم 
وتخفيف حجم العقوبات، وتقديم قروض لها، ومن خالل 

مهاجمة الناقالت أرادت إظهار أن هناك ثمنا يجب أن 
تدفعه الدول املتحالفة مع أمريكا، وما بدأ بكونه محاولة 

إلظهار قدرتها عىل املواجهة تحول إىل مواجهة مفتوحة قد 
تتحول إىل حرب واسعة«. 

 ويذهب التقرير إىل أن »السبب هو الرد الفاتر من الرئيس 
ترامب عىل الهجمات األوىل، فرغم التهديدات والعقوبات 

املشددة كلها، إال أنه مرتدد يف املواجهة، وأمر باالنتقام 

من إسقاط الطائرة املسرية يف حزيران/ يونيو، لكنه ألغى 
الرضبة يف الدقيقة األخرية«.

 وتشري املجلة إىل أن »هناك الكثري من األمور غري املعروفة 
عن الحادث األخري، إال أن السعودية وأمريكا توصلتا إىل 

أن إيران لديها يد يف الهجوم، وتنفي الجمهورية اإلسالمية 
أي عالقة لها بالحادث، إال أن األدلة تربطها به، وحقيقة 

تحمل الحوثيني املسؤولية عن الحادث تعني أن هناك 
رابطة، فهم الذين زودتهم طهران بالصواريخ وقطع 

متقدمة ووقود لرتكيبها، وتبدو صواريخ الحوثيني شبيهة 
بالصواريخ اإليرانية، واستخدمت لرضب املطارات والقواعد 

العسكرية السعودية«. 
ويلفت التقرير أن »الحوثيني أطلقوا يف كانون األول/ 

ديسمرب 2017 صاروخا باتجاه مفاعل نووي تحت اإلنشاء 
يف أبو ظبي، والحظت األمم املتحدة يف كانون الثاني/ 

يناير حصول الحوثيني عىل طائرات مسرية مداها 1500 
كيلومرت، ويف أيار/ مايو زعمت الجماعة رضبها ملنشأة 

نفطية وأنابيب يف العمق السعودي، ويعتقد أن األسلحة 
التي استخدمت يف الهجوم األخري جاءت من إيران«. 

 وتنقل املجلة عن فابيان هينز من مركز جيمس مارتن 
لدراسات انتشار األسلحة قوله إن الحطام الذي عرث عليه 

يف بقيق يبدو مثل صواريخ كروز واسمها قدس1-، مشرية 
إىل أن السعودية قدمت أدلة عىل حطام الصواريخ التي 

تقول أمريكا إنها أطلقت من جنوب إيران. 
 وينوه التقرير إىل أن »إمدادات النفط العاملية كانت 

الضحية األوىل، وكذلك مصداقية السعودية بصفتها 
حارسة لها، ويف العام املايض أنفقت السعودية ما بني 

-68 83 مليار دوالر عىل رشاء األسلحة، يف املرتبة الثالثة 
بعد الصني وأمريكا، وكانت السعودية أول مشرت لصواريخ 

باتريوت األمريكية عام 1991«.

إيكونوميست: كيف نقلت طهران 
حرب الظل لمواجهة مفتوحة؟

نرشت مجلة »إيكونوميست« تقريرا، تحت عنوان »لعبة إيران الخطرية«، تقول فيه إن الهجمات األخرية عىل املنشآت النفطية السعودية تنقل حرب الظل إىل حرب مفتوحة، ودعت الواليات املتحدة للرد لردع إيران دون أن 
تؤدي إىل التصعيد. 

 ويشري التقرير، إىل أن »الغارات بالصواريخ انهالت، وحولت سماء الليل إىل برتقالية، ففي الساعات األوىل من صباح السبت، الــ 14 أيلول/ سبتمرب، رضب وابل من األسلحة املتحركة برسعة بلدة بقيق يف الصحراء الرشقية 
للسعودية، التي تعد مركزا ألكرب محطة معالجة للنفط الخام يف العالم، وأحدثت الهجمات ثقوبا يف املبنى الكروي الذي تتم فيه معالجة النفط الخام، محطمة خمسة من 18 برجا يف بقيق، ما أدى إىل إنارة الليل، فيما أدى 

وابل آخر من الغارات إىل إشعال النار يف حقل النفط خريص، الذي يقع عىل بعد 185 كيلومرتا إىل الجنوب الغربي«. 
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 وتستدرك املجلة بأن »القوات السعودية تأثرت بالحرب 
التي مضت عليها أربعة أعوام يف اليمن، ولم تكن دفاعاتها 

قادرة عىل منع الهجمات التقليدية، مع أنه من الصعب 
وقف الهجمات الصاروخية، خاصة إن أطلقت دفعة 

واحدة، وهي صغرية ويمكن أن تحلق عىل مدى منخفض 
وال يمكن للرادار اكتشافها، ومع ذلك فإن السعودية لم 

يكن لديها سوى نجاح قليل لوقف صواريخ كروز من 
خالل نظام باتريوت، وتقول الرشكة املصنعة للنظام 

إنها استطاعت اعرتاض 100 صاروخ حوثي أطلقت عىل 
السعودية واإلمارات«. 

 ويورد التقرير نقال عن جيفري لويس من معهد ميدلربي 
للدراسات الدولية، قوله إنه ال توجد أدلة عىل اعرتاض 
السعوديني أيا منها، مشريا إىل أن سمعة أمريكا تأثرت 

بصفتها ضامنا مهما لألمن يف الخليج، فبعد إعالن ترامب 
عن الجاهزية للرد عاد وغري كالعادة وقال إنه ينتظر 

تقييما من السعودية للرد، وأعلن يف 18 أيلول/ سبتمرب أنه 
سيفرض عقوبات، مع أن أثرها محدود؛ نظرا لعدم وجود 

أهداف جديدة للعقوبات. 
وتشري املجلة إىل أن السعودية حاولت التقليل من 

ترصيحات ترامب، وقال امللك سلمان إن بالده لديها 
القدرة للرد، الفتة إىل أن معظم التعليقات عىل الهجوم 

جاءت من املسؤولني يف النفط وليس الجيش، وبعد يومني 

من الهجوم نرشت صحيفة »الرياض« صورة لألمري محمد 
بن سلمان وهو يحرض سباق الهجن، حيث تراجعت 

التغطية للهجوم عىل »أرامكو«. 
 ويلفت التقرير إىل أن »السياسة السعودية الخارجية 

اتسمت باملحافظة، ولم يكن من املتصور أن تقود اململكة 
حربا دون دعم أمريكي، لكن الوقت تغري، فقاد محمد بن 

سلمان البالد نحو حرب مدمرة يف اليمن رغم الشكوك 
األمريكية، وحذر املسؤولون يف الخليج وألشهر من أن عىل 
السعودية الرد عىل الهجمات املتكررة عليها، لكنها عىل ما 

يبدو مرتددة يف الدخول يف معركة، فالتجربة السعودية يف 
اليمن ليست مشجعة، فرغم الدعم األمريكي والربيطاني 

إال أن الطيارين السعوديني أخطأوا الهدف وأصابوا 
املدنيني«. 

 وترى املجلة أن »من الصعب عىل الطريان السعودي 
استهداف الدفاعات اإليرانية التي تعتمد عىل نظام 

أس300- الرويس، وال يوجد لدى اململكة صواريخ كروز 
ذات املدى البعيد، ما يعني أنها لن تصل إال إىل أجزاء من 

إيران، وقد يتعرض ترامب لضغوط للرد«.
 وتختم »إيكونوميست« تقريرها باإلشارة إىل قول مايكل 

سينغ من معهد واشنطن: »الهجمات عىل بقيق هو أخطر 
هجوم عىل بنية الطاقة يف الخليج منذ اجتياح صدام 

للكويت عام 1990«.

A merica’s response needs to balance de-
terring Iran with the risk of escalation
The attack on Abqaiq was the biggest disrup-

tion to the world’s energy supply in decades
America’s response needs to balance deterring Iran 
with the risk of escalation
This pressure has prompted Iran to hit back. It first 
sabotaged oil tankers in the Persian Gulf. Then it 
stepped up a notch to seizing them, most recently 
grabbing a vessel on September 16th that it said was 
smuggling fuel to the United Arab Emirates (
There was a logic to this escalation. Iran hoped that 
by threatening to step away from the nuclear pact it 
would press the other signatories, in particular France, 
Germany and Britain, into offering it support such as 
credit lines to mitigate the impact of American sanc-
tions. And by menacing shipping in the Gulf it wanted 
to demonstrate that the regime could impose costs 
on America and its allies. But what may have started 
as a way of signalling Iran’s unhappiness has since 
escalated into more dangerous actions such as the 

latest attack on Saudi Arabia’s oil facilities.
The weapons used in the latest attack seem to have 
been developed in Iran. Fabian Hinz, an analyst with 
the James Martin Centre for Nonproliferation Studies, 
wrote that wreckage found near Abqaiq looked 
like a cruise missile known as the Quds-1, probably 
designed by Iran. At a press conference on September 
18th Saudi Arabia showed the wreckage of drones 
and missiles that it claimed proved Iran’s involvement. 
America says that these were launched from a base in 
southern Iran. Satellite photos indicate a sophisticated 
and precise operation, with clean strikes on Abqaiq’s 
facilities. It is hard to imagine the Houthis conducting 
such an attack without Iran’s help.
Even so, Saudi forces seem to have had only limited 
success in using their Patriots against ballistic missiles, 
which are easier to spot. The company that makes the 
Patriot claims that its batteries have batted away more 
than 100 Houthi missiles over Saudi Arabia and the
America’s standing as the ultimate guarantor of securi-
ty in the region has also been damaged. Mr Trump 

first said that America was “locked and loaded” to 
respond to the attack. Then he prevaricated, as he had 
done in earlier incidents, kicking the ball back to Saudi 
Arabia, saying he would wait “to hear from the king-
dom” before acting. The following day he stressed his 
desire to make a deal with Iran. On September 18th 
Mr Trump announced that he would impose further 
sanctions. But their impact will be limited, because 
the administration is running out of effective targets.
Times have changed. The crown prince, Muhammad 
bin Salman, has ploughed ahead with a ruinous war 
in Yemen despite deep misgivings in Washington 
and other Western capitals. He has also worked to 
cultivate a new Saudi identity, one rooted in muscular 
nationalism instead of Islam. Officials in the Gulf have 
warned for months that the kingdom would eventually 
have to retaliate against Iran for the seemingly endless 
string of drone and missile attacks on its facilities.
-300 air defence system, would be an even harder tar-
get for Saudi warplanes. (Vladimir Putin, in a sublime 
bit of political trolling, suggested on September 16th 

that Saudi Arabia might want to buy the same system, 
while Mr Rouhani chuckled on a stage next to him.) 
The kingdom does have its own arsenal of West-
ern-built cruise missiles, but their short range means 
they could reach only parts of Iran.
Mr Trump has a range of options. His proposed strike 
in June was aimed at the radar and missile batteries 
involved with shooting down the American drone. This 
time he could target facilities from which the attack 
on Saudi Arabia was launched—although drones and 
cruise missiles tend to be mobile and easy to launch 
from austere sites. Another option would be to target 
facilities associated with the
This was always the inexorable endpoint of Mr 
Trump’s policy of “maximum pressure”. He and his 
aides thought they could pummel Iran into a new deal 
that constrained not only its nuclear programme but 
also its foreign policy. Instead they convinced Iran’s 
hardliners that the only way of dealing with America 
was through muscular confrontation. Neither side will 
find it easy to back away

The Economist.. A strike on Saudi Arabia moves a shadowy 
conflict closer to open war
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    Opinion كتابات

وعىل الرغم من هذا الفشل، إال أن مثقفني 
وسياسيني عرب ما زالوا يتمّسكون بالنهج 

السطحي نفسه، بعد إدخال متغريات ثانوية 
عليه، عرب استبدال املوقف من االحتالل اإلسائييل 
باملوقف من النظام اإليراني، جاعلني من أي نقد أو 
رفض أو عداء للسياسات اإليرانية مطية أو ذريعة 

تخفي عمالة صاحبها، حتى لو جاهر ومارس 
ما يؤكد موقفه املعادي والرافض جميع أشكال 
االحتالالت الداخلية والخارجية، من إسائيل 

ومثيالتها إىل قوى االستبداد واإلجرام والطائفية. 
وبالتايل أصبح قضيًة حاسمة يف تحديد التوجه 
الوطني، انطالقا من خطاب إيران العدائي تجاه 
االحتالل اإلسائييل والواليات املتحدة األمريكية، 

وبدرجة أقل نتيجة نجاحها يف بناء مفاعلها  
»تشتتنا وضعفنا وافتقادنا أي مرشوع 

تحّرري وبنيوي وتنموي يمثل رضوخاً إليران 
وتوجهاتها«النووي الخاص بها. وهو ما يضعنا 

أمام املفارقة املضحكة نفسها يف سخافتها، واملبكية 
يف آثارها، والتي تتجسد يف حرص أهدافنا الوطنية 

وقولبتها وفق نمط صوري جامد وثابت محدود 
الرؤية، يتناىس باقي أهدافنا الوطنية التي، 

وبشكل ما، يمثل امتالكها رضورًة، وربما خطوة 
أوىل ال بد منها، تتمثل يف تحرير كل األرايض 

العربية من جميع قوى االحتالل، ويف بناء دولة 
متحرّضة ومتطورة ومعارصة، تسودها قيم العدالة 

واملساواة والحرية االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والقانونية، بغض النظر عن أولوية أي 

منهما وتأثريه عىل اآلخر اآلن.
لذا وبعد مقارنة أهدافنا الوطنية الكاملة مع 

املنطلقات والغايات اإليرانية الذاتية، بعيداً عن 
أوهام بعض العرب، نلحظ سعي إيران إىل بناء 

قواعد صلبة، داعمة، ومؤيدة، وتابعة لها، خارج 
حدودها الجغرافية وداخل عمقنا العربي، وهو ما 
يتطلب مالمسة مشاعر الفضاء الجغرايف العربي، 

وغاياته وهواجسه، كاملوقف من االحتالل، أو قولبة 
املجتمع بما يعزّز حضورها اإلقليمي، كتعزيز 

االنقسام الطائفي، ما يجعلها ممثالً وحيداً ألحد 
املكونات، وهو ما ينخر يف البنية االجتماعية 

العربية بالدرجة األوىل، من دون أن تكرتث بذلك 

طبعاً. ومن ثم يتم تعزيز ذلك عرب قوتها املالية 
املستندة إىل ثرواتها النفطية، ما يمكّنها من 

ترسيخ هذه القواعد وحمايتها، والتحكم بها عرب 
سطوة مالية أوالً، وسياسية ثانياً، وطائفية ثالثاً. 

فبني قوة النظام الناعمة التي تقيس مدى حضوره 
يف فضائه اإلقليمي وأهداف النظام االسرتاتيجية 
فرق شاسع ال يجوز تجاوزه، فكي يتحول تحرير 
أراضينا العربية املحتلة إىل أولوية إيرانية فعلية، 
يجب أن يتحّول االحتالل إىل عائق كبري يف وجه 

التطلعات اإليرانية »الوطنية«، سواء سياسياً 
أم ثقافياً أو عسكرياً وعلمياً، األمر الذي يخالفه 

الواقع، فمن ناحية نجد أن االحتالل أحد أهم 
عوامل بناء قوة إيران الناعمة، وأحد أهم مرتكزات 

تدخالتها يف منطقتنا العربية. كما يصعب مالحظة 
أي توجه إسائييل، أو حتى دويل، يعيق بناء إيران 

مفاعلها النووي، بما يف ذلك انسحاب الرئيس 
األمريكي الحايل، ترامب، من االتفاق النووي معها، 

ذي األسباب االقتصادية والجيوسياسية التي 
ال تمس أو تقوض برنامجها النووي السلمي، أو 
حتى مسار بحثها العلمي، بل وحتى حضورها 

اإلقليمي إىل حد ما. وبالتايل، لم ولن يسعى 
االحتالل وداعموه إىل منع تطور النظام اإليراني 

ونموه عىل املستوى املحيل، يف مقابل حرصهم عىل 
التحكّم يف حجمها وقدراتها وتوجهاتها اإلقليمية، 

ما يجعل الصدام اإليراني - اإلسائييل، أو حتى 
األمريكي، أمراً مستبعدا وفق دور إيران الحايل 

اإلقليمي والدويل، من دون أن نستبعد احتماالته 
املستقبلية بعيدة املدى بشكل كامل، وهو ما يفرّس 

إرصارهم عىل ضبط مجالها اإلقليمي، من دون 
املساس بوجودها وحضورها.

وبالتايل، لن يدفع ارتماء بعض القوى واألنظمة 
والشخصيات العربية يف الحضن اإليراني اليوم  

»نلحظ سعي إيران إىل بناء قواعد صلبة، داعمة، 
ومؤيدة، وتابعة لها، خارج حدودها الجغرافية 

وداخل عمقنا العربي«إيران إىل أي صدام حقيقي 
مع االحتالل، بقدر ما يعزّز من قوتها اإلقليمية، 
ويرّسخ ممارساتها الطائفية واالستغاللية تجاه 

منطقتنا العربية، وهو ما يصب فعليا يف صالح 
االحتالل وإيران الخميني طبعا، فتشتتنا وضعفنا 

وافتقادنا أي مرشوع تحّرري وبنيوي وتنموي 
يمثل رضوخا لها ولتوجهاتها التي ترّسخ تفتيت 

املنطقة وتقسيمها اجتماعيا وسياسيا، بما يبعدنا 
عن أهدافنا الوطنية، ويجعلنا مطية ملصالح إيران 

الوطنية، أو باألصح مصالح املسيطرين عليها، 
فمن البديهي أن ننطلق من أن دحر االحتالل 

وهزيمته مهمة عربية أوالً وأخرياً، استناداً إىل دوره 
التخريبي، وحرصه عىل إعاقة ودثر أي محاولة 

عربية تنموية وتحّررية، تسعى إىل بناء دولة 
متطّورة ومتحرضة، تخدم مواطنيها وتساوي يف 

ما بينهم. ولذا لن تُقدم إيران، أو أي قوى أخرى، 
مهما كان حجمها وقوتها، عىل ذلك؛ كما لم يقدم 

االتحاد السوفييتي يف عز قوته؛ كونها ال تمثل 
حاجة داخلية، أو وطنية ملّحة، أليٍّ من دول 

العالم؛ عىل الرغم من أنها حاجة أخالقية عاملية؛ 
فقد أثبت التاريخ والتجربة أن لغة املصالح هي 

محرّك املجتمع الدويل األوحد. ولذا وكي ندفع 
نحو تشكيل تحالف عاملي داعم لحقنا يف التحّرر 

والخالص النهائي من االحتالل، علينا أن نظهر 
قوة قادرة عىل تحقيق ذلك، من دون هذا التحالف، 

ما يجعل من دعمنا والتحالف معنا رضورة 
رئيسية لدول املنطقة وربما العالم، ما يفرض 
عليهم مشاركتنا يف جني ثمار ما بعد التحّرر 

بإرادتنا الذاتية.

الوطنية وارتباطها بالموقف من إيران
حّيان جابر

لطاملا كان املوقف من االحتالل اإلرسائييل أحد أهم محّددات الوطنية يف املنطقة العربية، حيث كان يكفي النظر إىل املوقف املعلن 
لهذا الشخص أو الحزب أو النظام من االحتالل، من أجل الحكم بأنه وطني أو تابع وعميل، من دون االكرتاث ملمارساته األخرى، 
حتى لو كانت إجرامية ومافيوية، وإن أدت إىل تقويض فرص بناء دولة متطّورة صناعية وعلمية وعسكرية. األمر الذي يدفع إىل 

االعتقاد بأن التمّسك بهذا املحّدد وحيدا قد ساهم يف طمس قضايا ومسائل عديدة، جوهرية ورضورية وطنيا، بما فيها املؤرشات 
التي تقيس مدى جّدية هذا الطرف أو ذاك يف امتالك القدرات الالزمة ملجابهة االحتالل وهزيمته. وبالتايل، أثبتت التجربة العربية 
عبثية املحاكمة السابقة وسطحيتها، فقد تعددت وتالحقت األنظمة »الوطنية » يف أكرث من دولة عربية، واستمر حكم بعضها ما 
يزيد عن ثالثني عاما من دون أن نلمس أي تقدم يف مسار بناء الدولة الحديثة املتطّورة، كما لم نتقدم قيد أنملة يف مسار الخالص 

من االحتالل اإلرسائييل. 

By Makram Rabah

I srael and Hezbollah’s military con-
frontation was a limited sideshow. 
The real conflict is across the border 

in Syria.
Despite making international headlines, 
confrontation was limited in time and 
scope. Hezbollah reportedly targeted an 
Israeli armored vehicle with anti-tank 
guided missiles, allegedly injuring and 
killing its occupants. Israel denies any 
of its soldiers were wounded and said it 
responded by firing around 100 artillery 
shells into Lebanon. This brief exchange 
was over in two hours, having stayed 
within the rules of limited engagement 
and with seemingly no casualties on 
either side.
Hezbollah’s attack was somewhat 
expected. It came 
in retaliation to an 
Israeli air raid that 
targeted the Shiite or-
ganization’s position 
in the Syrian town of 
Aqraba, killing a num-
ber of Iranian militia 
members including 
two Hezbollah opera-
tives trained in drone 
technology.
Hezbollah’s Secretary 
General Hassan Nas-
rallah had previously 
warned Hezbollah 
would retaliate, but said that it would 
strike at the right place and time. De-
spite Nasrallah’s combative rhetoric that 
the conflict was entering a “new stage,” 
he made it clear that Hezbollah has no 
intention of turning this showdown into 
a full-scale war, with his deputy Sheikh 
Naim Kassem later stating “I rule out 
that the atmosphere is one of war – it is 
one of a response to an attack.”
The lack of appetite for full-scale war 
seems to be shared by Israel. The limit-
ed Israeli response to this attack and its 
insistence that there were no casualties 
suggests that engaging Hezbollah in a 
war in Lebanon is neither their priority 
nor intention.
Moreover, unconfirmed reports broke 
out that the Israeli side had used decoys 
and dummy soldiers in a vehicle to 
deceive Hezbollah, perhaps also aimed 
at giving the organization the chance 
to save face by publically avenging its 
fallen. Like Nasrallah, Netanyahu talks 
the language of war, summarized by his 
recent statement “If someone rises to 
kill you, rise up and kill him first.” But 
like Hezbollah, Israel’s actions suggest it 
does not want a war in Lebanon.
Both sides are reluctant to engage in 

Lebanon because the real conflict is 
being fought in Syria.
Domestic factors do influence Hezbol-
lah: the organization lacks local support 
and Lebanon’s abysmal economic 
situation limits Hezbollah’s ability to 
launch any military adventures. Hez-
bollah’s economic struggles have been 
exacerbated by sanctions on its various 
financial outlets, which have made it 
difficult for the organization to move its 
funds around and to subsidize its wide 
network of social services. The organi-
zation cannot rely on ideology alone to 
survive an open-ended conflict.
Yet these domestic factors are exacer-
bated by the fact that Hezbollah is fully 
deployed across the region, particularly 
in Syria. Hezbollah has committed 
thousands of troops to fight alongside 

the al-Assad regime 
in Syria. In addition to 
its public engagement 
in Syria, Hezbollah is 
active in Iraq alongside 
other Iranian-backed 
militia, and in Yemen, 
where they have pro-
vided the Houthis with 
logistical and doctrinal 
support. Hezbollah’s 
regional deployment, 
particularly the drain-
ing war in Syria, means 
that it is spread thin 
and unprepared for a 

decisive clash with Israel in Lebanon.
Likewise, Israel’s restrained response is 
best understood by looking across the 
border into Syria, where both parties – 
and Hezbollah’s patron Iran – know the 
real war is taking place.
In the first years of the Syrian war, 
Israel regularly denied it was actively 
attacking Iranian assets across Syria. 
This cautionary attitude changed almost 
a year ago with the former Israeli Army 
Chief of Staff Lt. Gen. Gadi Eizenko 
openly acknowledging that his air force 
had attacked thousands of targets in 
Syria. This change reflects Israel’s fear of 
Iran’s growing influence in Syria. Russia, 
nominally an Iranian ally, has not used 
its air defense systems to block the 
Israeli strikes, suggesting it may tacitly 
approve of Israel’s increasing efforts to 
curb Iranian influence in Syria.
The recent cross-border skirmish should 
be seen in this light. Contrary to Hezbol-
lah’s official narrative, its attack was as 
much an attempt to deter Israel from 
striking it in Syria as it was revenge for 
Israel’s drone attacks in Lebanon.

To read the rest of the article go to :
https://english.alarabiya.net

Hezbollah and Israel’s face-off 
in Lebanon is a sideshow to 
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يجنح معظم املحلّلني اآلن نحو توقعات ترتقّب 
مزيًدا من املكاسب للذهب الذي ُيصنّف مالًذا 
آمنًا أثناء األزمات، مع اتجاه االقتصاد العاملي 

نحو مرحلة من الركود الحاد، ما لم تشهد األروقة 
السياسية انفراًجا لحّدة التوتّرات يف الخليج 

وتهدئة للحرب التجارية املستعرة، واتجاه البنوك 
املركزية الكربى نحو خفض سعر الفائدة. 

وال تزال غالبية التجار واملحلّلني يتوقعون اتجاًها 
صعودًيا لسعر الذهب، كما عزّز مديرو األموال 

وضعهم الصعودي إىل مستوى قيايس، وفقاً 
لبيانات حكومية أمريكية صادرة يف 6 سبتمرب/أيلول 

الجاري.
ووجدت دراسة نرشها »مجلس الذهب العاملي« 

WGC أن الذهب هو أكرث استثمارات السلع فعالية، 
مشرية يف هذا السياق، إىل 6 خصائص تعزّز أهمية 

املعدن األصفر بعدما استفاد منها تاريخًيا كما 
أثبتت التجارب:

-  حقّق الذهب عائدات أفضل عىل املدى 1 
الطويل ومعّدلة بحسب املخاطر، قياًسا بما 

حقّقته بقية السلع. كما يشكل مصدرًا لعائدات 
أفضل، حيث تبنّي أن أداءه االستثماري يتماىش مع 
مؤرش »ستاندرد آند بورز 500« عىل املدى الطويل، 

فحقق متوّسط عائدات سنوية قدرها 10.4% 
منذ إلغاء معيار الذهب عام 1971، وعائًدا سنوًيا 
ُمركًّبا بلغت نسبته %7.6. لكن باملقارنة مع السلع 

األُخرى، تفّوق الذهب، ليس فقط عىل املؤرشات 
واسعة النطاق، بل أيًضا عىل املؤرشات الفرعية 

ومعظم السلع الفردية.

- الذهب أكرث االستثمارات التنويعية فّعالية 2 
مقارنة مع السلع األُخرى. فهو يتمتّع 

بخصائص تنويع ُمهّمة تفرض نفسها 
خالل فرتات املخاطر النَسقية أو 

النظامية Systemic، حيث يبحث 
املستثمرون عن أصول سائلة عالية 

الجودة تحافظ عىل رأس املال وتُقلل 
من الخسائر، بما يرفع الطلب عىل 
االستثمار يف الذهب، وبالتايل يرفع 

سعره.

- يشكّل الذهب حماية 3 
ضد مخاطر التضّخم. 

فغالًبا ما تُستخدم السلع 
للتنويع االستثماري خالل 

فرتات التضّخم املرتفع. ويف حني أن أداء السلع 
كان جيًدا خالل تلك الفرتات، فقد أثبتت دراسة 
»مجلس الذهب العاملي« أن أداء املعدن األصفر 

كان األفضل.
وخالل فرتات التضّخم املنخفض، حققت السلع 
عائدات رمزية سلبية، بينما كان الذهب يسّجل 

عائدات إيجابية، بما يعكس زيادة الطلب عندما 
تكون الظروف االقتصادية قوية. وهذا السلوك مهم 

بشكل خاص اليوم، حيث توقعات التضخم الحالية 
منخفضة، ولذلك ال ُبد وأن يتفّوق الذهب عىل بقية 
السلع. وتشري التوقعات املستقبلية إىل تزايد خطر 

ارتفاع التضخم، وهذا من شأنه أن يدفع الطلب عىل 
الذهب نحو التزايد.

- يتّسم أداء الذهب بتقلبات وتذبذبات أقل 4 
من غريه. فمن املزايا املهّمة للذهب أنه أكرث 

استقرارًا، فهو أقل تقلًبا من معظم السلع الفردية 
ومؤرشات السلع األساسية، وكذلك من األسهم 

الفردية الصناعية ومؤرشات عاملية، مثل تلك 
الصادرة عن »مورغان ستانيل« MSCI العاملية. 

وبهذا املعنى، فإن الذهب ُيعزّز استقرار املحفظة 
االستثمارية وُيحّسن العوائد املعّدلة بحسب 

املخاطر.

- الذهب هو عبارة عن مخزن قيمة أثبت 5 
جدواه، ملا له من دور طويل ومؤثر كأصل 

نقدي. فتاريخًيا استُخدمت 
املعادن األخرى، بما يف 

ذلك الفضة 
والنحاس، 

كعملة، لكن دور الذهب يف النظام النقدي أكرث 
شمواًل. ونظرًا لكونه أحد األصول النادرة والثمينة 

عىل مدى عدة قرون، كان الذهب خيارًا منطقًيا 
كمرتكز للعمالت، وأدى هذا الدور حتى خرجت 
الواليات املتحدة عن املعيار الذهبي عام 1971.

وبهذه الحيثية، أسهم الذهب مساهمة مهّمة يف 
الهندسة االقتصادية العاملية، وحتى يومنا هذا 

ُيعترب أحد األصول الدولية القيمة التي تحمي من 
انخفاض العمالت.

ويف حني أن الذهب لم يعد يلعب دورًا مبارشًا يف 
النظام النقدي الدويل، ال تزال املصارف املركزية 

والحكومات تحتفظ باحتياطيات هائلة منه، من 
أجل الحفاظ عىل الرثوة الوطنية والحماية من 

عدم االستقرار االقتصادي. ولهذا، تشرتي البنوك 
املركزية الذهب بوترية متزايدة، ويف عام 2018 

وحده، اشرتت هذه البنوك الذهب أكرث من أي وقت 
مىض منذ نهاية معيار الذهب، واستمر هذا االتجاه 

خالل النصف األول من عام 2019.

- يشكل الذهب استثمارًا سائاًل بدرجة عالية. 6 
ففي سوق العقود اآلجلة، يبلغ متوّسط 

أحجام التداول اليومية 51 مليار دوالر أمريكي، 
ويأتي يف املرتبة الثانية بعد النفط، ويليه الغاز 

الطبيعي وزيت التدفئة والغازولني وزيت الصويا 
واأللومنيوم والذرة والفضة والنحاس. لكن عموًما 

يرتاوح متوّسط التداول اليومي يف سوق الذهب 
العاملي بني 100 و200 مليار دوالر.

لكن مع ذلك، فإن وزن الذهب ضمن هذه املؤرشات 
ال يزال صغريًا. واألهم من ذلك، يتبنّي أنه يف ظل هذه 

الظروف، يخلص »مجلس الذهب العاملي« إىل أن 
املستثمر الذي يحتفظ فقط بالذهب لن يحقق من 
خالل مؤرش السلع املتنوعة عائدات مثالية أو 

يقلل الخسائر املتوقعة.
وبالتايل، فإن تطبيق وضع رصيح أو 

تكمييل للذهب ُيقلّل من املخاطر 
من دون تقليل العوائد املتوقعة 
عىل املدى الطويل. وبالتحديد، 

يمكن للُمخّصصات 
االسرتاتيجية التي ترتاوح 

بني %2 و%10 أن 
تُحّسن وتحمي، إىل 

حد كبري، أداء محفظة 
االستثمار، من خالل 

تأمني االنكشاف املطلوب عرب 
االستثمار يف السلع.

خصائص ُتعّزز مكانة الذهب عالميًا.. 6 
تعّرف إليها

عملة »ليبرا« تستنفر 
البنوك المركزية األوروبية 

والفيدرالي األميركي
ذكرت صحيفة »فايننشال تايمز« الربيطانية، أن جهات تنظيمية دولية ستوجه أسئلة 

إىل فيسبوك عن عملتها املشفرة »ليربا«، وسط قلق متنام بني دول االتحاد األوروبي بشأن 
التهديد الذي قد تمثله العملة الرقمية لالستقرار املايل.

وقالت الصحيفة إن مسؤولني يف 26 بنكاً مركزياً من بينها مجلس االحتياطي الفيدرايل 
)البنك املركزي األمريكي( وبنك إنكلرتا سيجتمعون مع ممثلني للعملة يف بازل بسويرسا، غدا 

االثنني.
وتابعت عن مسؤولني أنه جرى توجيه الدعوة ملؤسيس »ليربا« للرد عىل أسئلة مهمة عن 

نطاق العملة وتصميمها. ولم ترد فيسبوك حتى اآلن عىل طلب من رويرتز للتعقيب.
وانتقدت دول من بينها فرنسا وأملانيا علنا مرشوع »ليربا«، وقالت إنه يشكل تهديداً لسيادة 
دول االتحاد األوروبي. وقال وزير املالية الفرنيس، برونو لومري، يوم الجمعة املايض، إن عملة 

»ليربا« ستضع سيادة الحكومات يف خطر.
وأضاف لومري، يف مؤتمر ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف باريس، أنه يف ظل هذه 

الظروف، ال يمكنهم السماح بتطوير »ليربا« عىل األرايض األوروبية، مشريا إىل أنه تحدث مع 
رئيس البنك املركزي األوروبي ماريو دراجي واملرشحة املحتملة لرئاسة املركزي األوروبي 

كريستني الغارد حول إنشاء عملة رقمية عامة.
وكان لومري أحد املعارضني لعملة »ليربا« منذ أن كشفت فيسبوك عن املرشوع يف يونيو/

حزيران املايض، وواجهت العملة الرقمية انتقادات عدة بسبب إمكانية تقويضها سيادة 
عمالت الدول األخرى، فضالً عن مخاوف غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

مسؤول بصندوق النقد: االقتصاد 
العالمي »بعيد« عن الركود

قال مسؤول بصندوق النقد الدويل، إن التوترات التجارية تؤثر عىل النمو يف 
أرجاء العالم لكن صندوق النقد »بعيد« عن توقع ركود عاملي.

وتحدث املسؤول بينما يستعد صندوق النقد إلصدار توقعات اقتصادية 
جديدة الشهر القادم.

وقال صندوق النقد:« إن الرسوم الجمركية التي فرضتها أو هددت بها 
الواليات املتحدة والصني قد تقتطع 0.8 باملئة من الناتج االقتصادي العاملي 

يف 2020 وتثري خسائر يف األعوام القادمة«.
وقال املسؤول الدويل، وهو عىل دراية بعملية إعداد التوقعات »التوترات 

التجارية تؤثر عىل النمو. لكننا فعال ال نرى ركودا يف التقديرات األساسية 
الحالية. أعتقد أننا بعيدون عن ذلك«.

وأضاف، الذي ليس مخوال بالحديث علنا »يف حني أن نشاط قطاع التصنيع 
ضعيف إال أننا نرى أيضا مرونة يف قطاع الخدمات كما أن ثقة املستهلكني 

متماسكة. السؤال هو إىل متى يمكن أن تستمر تلك املرونة.. نحن نراقب 
بعناية كل املؤرشات«.

ويصدر صندوق النقد توقعات اقتصادية مرتني يف العام لتتزامن مع 
اجتماعاته للربيع والخريف وتشمل توقعات الناتج املحيل اإلجمايل العاملي 

للسنة الحالية والسنة التالية.

T rade tensions are weighing on growth across the world, 
but the International Monetary Fund is “far” from 
forecasting a global recession, an IMF official told, 

as the fund prepares to release a new economic 
outlook next month.
The IMF on said tariffs imposed or by the 
United States and China could shave 0.8% off 
global economic output in 2020 and trigger 
losses in future years.
“The trade tensions are weighing on 
growth. But we really don’t see recession 
in the current baseline. I think we’re far 
from that,” said the IMF official, who is fa-
miliar with the preparation of the outlook.
“While manufacturing activity has been 
weak, we also see resilience in the services 
sector and consumer confidence is holding up. 
The question is how long that resilience can last, 
and we are monitoring carefully all indicators,” said the 
official, who was not authorized to speak publicly.
The fund issues an economic outlook twice a year to coincide 

with its spring and fall meetings, forecasting global gross do-
mestic product for the current year and the following year.

Negotiators for the United States and China are due to meet 
in Washington next week to prepare for minister-level 

talks aimed at defusing a bruising trade war that 
has roiled financial markets and sparked concerns 

about a global recession.
Tensions eased somewhat after a series of 
goodwill gestures by Beijing and Washing-
ton. Friday’s release of a report showing a 
greater-than-expected increase in U.S. retail 
sales in August could also further allay market 
concerns about a recession.
IMF spokesman Gerry Rice told reporters the 

trade war, now in its second year, was taking a 
toll on the global economy, eroding business con-

fidence, investment and trade, but gave no details 
on the upcoming forecast.

Economists polled by Bankrate see a 41% chance the U.S. 
economy will slip into recession by the time of the November 
2020 presidential election.

Global economy ‘far’ from recession, 
IMF official says
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أعلن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات 
عىل البنك الوطني اإليراني، قال إنها »العقوبات األقىس 

عىل اإلطالق ضد دولة ما«.
وقال ترامب يف ترصيح يف املكتب البيضاوي »لقد فرضنا 

للتو عقوبات عىل املرصف الوطني اإليراني. هذا األمر 
حصل للتو« مشريًا إىل أّن هذه العقوبات فرضت رّداً 

عىل الهجمات التي استهدفت، السبت املايض، منشآت 
نفطية يف السعودية وحّملت واشنطن مسؤوليتها 

لطهران التي نفت أي ضلوع لها بذلك.
وأضاف ترامب، رًدا عىل سؤال حول الخيارات العسكرّية 

ضد إيران، إن الواليات املتحدة »دائًما مستعّدة«.
وليست هذه العقوبات هي األوىل عىل البنك الوطني، 

الذي طالته املرحلة الثانية من العقوبات التي دخلت 
حّيز التنفيذ يف ترشين ثاٍن/ نوفمرب املايض.

وتفرض الواليات املتحدة عقوبات عىل إيران، شّددت 
منذ انسحاب ترامب أحادي الجانب من االتفاق 

النووي، عام 2018.
ومن بني العقوبات املفروضة عىل طهران: حظر تبادل 

الدوالر واملعادن النفسية معها، باإلضافة إىل فرض 
عقوبات عىل الرشكات والحكومات التي تخّل بهذا 

الحظر؛ كما تحظر الواليات املتحدة بيع أو رشاء املعادن 
من إيران، خصوصًا األلومنيوم والحديد الصلب، وفرض 

عقوبات عىل الصناعات املحلّية، مثل صناعتي السّجاد 
والسّيارات.

كما طالت العقوبات األمريكية الصناعات التقنية 
اإليرانّية.

ويف ترشين ثاٍن املايض، طالت العقوبات األمريكّية 
الرشكات التي تدير املوانئ والسفن اإليرانية، وعىل 

الرشكات التي تتعامل مع إيران يف النقل والشحن 
البحريني؛ باإلضافة إىل عقوبات شاملة عىل قطاع 

الطاقة اإليراني، وخصوصًا قطاع النفط.

الواليات المتحدة 
تفرض مزيًدا 

من العقوبات 
على إيران

بريطانيا ترفض مهلة االتحاد 
األوروبي بشأن »بريكست«

رفضت بريطانيا، مهلة نهاية أيلول/سبتمرب التي طرحها رئيس الوزراء 
الفنلندي، انتي ريني، لتقدم لندن ضمنها اقرتاح اتفاق مكتوبا بهدف 

تجنب خروجها من االتحاد األوروبي من دون اتفاق.
ورصح متحدث باسم الحكومة الربيطانية للصحافيني »سنقدم حلوال 

مكتوبة رسمية عندما نكون جاهزين، ولكن ليس بحسب مهلة مصطنعة«.
ونبه رئيس الوزراء الفنلندي الذي تتوىل بالده الرئاسة الدورية لالتحاد 

األوروبي إىل أن »عىل اململكة املتحدة أن تقدم اقرتاحا مكتوبا.
وذكر املتحدث الربيطاني بـ«أننا أجرينا محادثات مفصلة مع الفريق 
التفاويض لالتحاد األوروبي واملفوضية األوروبية يف األسابيع األخرية«.

وأضاف »لقد تقاسمنا اآلن سلسلة وثائق خطية سية تتصل بعمل تقني، 
تعكس األفكار التي طرحتها اململكة املتحدة«.

وأوضح املتحدث أن لندن ستقدم هذه االقرتاحات الرسمية »حني يتضح 
أن االتحاد األوروبي سينظر فيها بروح بناءة بغية استبدال »شبكة 

األمان«، يف إشارة إىل البند الذي يتمسك به االتحاد األوروبي ويرفضه 
رئيس الوزراء الربيطاني، بوريس جونسون، لتفادي قيام حدود فعلية بني 

إقليم إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
وأكدت متحدثة باسم املفوضية يف بروكسل أن األخرية تلقت وثائق من 

اململكة املتحدة، ومن املقرر إجراء محادثات تقنية الخميس والجمعة يف 
هذا الصدد.

يعتقدون أنها تضم كائنات فضائية وأسرارًا.. 

أمريكيون يحاولون اقتحام 
قاعدة عسكرية سرية

قالت وكالة أسوشييتد برس األمريكية، إن مئات من األشخاص حاولوا اقتحام 
القاعدة العسكرية الرسية »املنطقة 51« يف والية نيفادا األمريكية.

وأوضحت الوكالة أن محاوالت االقتحام جاءت تلبيًة للدعوة التي انطلقت يف 
شهر يونيو/حزيران 2019، إىل اجتياح »املنطقة 51«، ملعرفة الرس الذي تحويه 

وتخفيه الواليات املتحدة، وما إذا كانت بها كائنات فضائية فعالً أم ال.
ووصل نحو 1500 شخص إىل مدينتي راشيل وهايكو القريبتني من املنطقة 51، 
وألقت الرشطة القبض عىل اثنني حاوال اجتياز السور الشائك للقاعدة الرسية.

ومن املتوقع أن تعقد السلطات املحلية مؤتمراً صحفياً يف وقت الحق من 
الجمعة، لكشف عدد من املالبسات املحيطة باألحداث.

وكان الجيش األمريكي قد أصدر تحذيرات صارمة بأنه سيستخدم القوة 
املميتة، ملواجهة كل من يحاول أن يدخل إىل »املنطقة 51« الرسية، وهو ما زاد 

من رغبة كثريين يف اجتيازها، ملعرفة األسار التي يخفيها الجيش األمريكي 
بداخلها.

وأغلقت إدارة الطريان الفيدرالية األمريكية املجال الجوي القريب من املنطقة، 
عىل الرغم من أن الوكالة األمريكية أكدت أن الحضور كانوا يسمعون صوت 
طائرات سالح الجو األمريكي وهي تحلّق بالقرب من املنطقة بصورة مكثفة 

خالل األيام املاضية.
تقول املتحدثة باسم سالح الجو األمريكي، لورا مكندوز، إن »املنطقة 51« 

أرض يستخدمها سالح الجو األمريكي بغرض التدريب، وتحذر من أي محاولة 
ملداهمة املناطق التي يتدرب فيها الجيش األمريكي.

برلمانّيون كوريون 
جنوبيون يحتّجون 

بحلق رؤوسهم
انضم نائب رئيس برملان كوريا الجنوبية لعدد متزايد من السياسيني، 
الذين حلقوا رؤوسهم احتجاجاً عىل تعيني وزير العدل الجديد الذي 

يجري التحقيق مع أرسته لالشتباه يف ارتكاب مخالفات.

وعني الرئيس، مون جيه إن، الوزير الجديد، تشو كوك، بعد أسابيع من 
االحتجاجات الشعبية والنقاش الربملاني والتكهنات اإلعالمية، بشأن مزاعم 

تتعلق بتلقي ابنته معاملة تفضيلية من جامعتها.
وقال يل جو يونج، نائب رئيس الربملان، للصحافيني، وهو يجلس أمام بوابة 

القرص الرئايس برأسه الحليق، وهي عالمة عىل االحتجاج يف كوريا الجنوبية: 
»أصبح جلياً أن تشو كوك ال يمكن أن يصبح قائد اإلصالح«. 

ودعا يل وزير العدل الجديد إىل االستقالة، وقال بعدما انضم لعدد من أعضاء 
الربملان الذين حلقوا رؤوسهم: »يأمر الشعب بإقالته عىل الفور ومحاكمته«.

وحلق ثمانية من أعضاء الربملان رؤوسهم. ويرتكز الجدل يف التقارير اإلعالمية 
عىل تلقي ابنة تشو منحاً دراسية وامتيازات أكاديمية أخرى، وهي مزايا ال 

تعكس أو تتناسب مع أدائها األكاديمي.
ويحقق مكتب املدعي العام مع العائلة، وامتنع عن التعقيب.

وملست هذه الفضيحة وتراً حساساً يف كوريا الجنوبية، حيث يتنافس الشباب 
بشدة يف املدارس والجامعات، ويواجهون صعوبات متزايدة يف الحصول عىل 

وظائف يف سوق عمل، يعاني من الركود يف ظل نظام يعاني من التمييز واملحاباة 
لصالح النخبة.
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قّدم رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو 
اعتذاره للكندّيني ولذوي البرشة الّسمراء، 

بعد انتشار صورة قديمة له قبل خمسة 
أسابيع يظهر فيها عام 2001 حني كان ال 

يزل بعمر 29 عاما، وقد استخدم مساحيق 
تجميل ليصبح وجهه أسود اللّون، ليشكّل 

انتشارها تحّدًيا جديًدا له قبيل االنتخابات 
الكندّية القريبة.

وقال ترودو )47 عاما(، الّذي طاملا تحّدث 
عن رضورة مكافحة التمييز العنرصي 

والذي تضم حكومته ثالثة وزراء بارزين من 
أصول هندية، للصحفيني عىل منت طائرته 

املخصصة للحملة االنتخابية يف هاليفاكس 
بإقليم نوفاسكوشيا ، بعدما نرشت مجلة 
»تايم« الصورة إنّه »كان ينبغي أن أكون 

أفضل وعيا حينها، لكني لم أكن كذلك 

وفعلتها وأنا آسف جدا«.
وكان آدمسون ينتمي إىل

وقال ترودو بمالمح يكسوها 
الحزن يف ترصيحات نقلها 

التلفزيون الكندي عىل الهواء 
مبارشة »ارتديت زي شخصية عالء 

الدين ووضعت مساحيق التجميل. لم 
يكن ينبغي أن أفعل ذلك«، فيظهر ترودو 
يف الصورة وهو يضع عمامة ويرتدي رداء 

أبيض بينما طىل وجهه باللون األسود.
وأقر أمام أسئلة الصحفيني بارتدائه زيًّا 

تنكريًّا واستخدامه مستحرضات التجميل 
عندما كان يف املدرسة الثانوية وغنائه 

أغنية »داي أو« وهي أغنية تقليدية يف 
جامايكا تتحدث عن أشخاص ينقلون املوز 

إىل قوارب.

ويخوض 
ترودو 

منافسة متقاربة 
مع زعيم حزب املحافظني آندرو شري قبيل 
االنتخابات االتحادية التي تجرى يوم 21 

ترشين األول/ أكتوبر. 
وقال ترودو »سأطلب الصفح من الكنديني 

عىل ما فعلت.. كان ترصفا أحمق، أشعر 
بالخزي من نفيس. أشعر بالغضب من 

نفيس ملا فعلت«.

رئيس الوزراء الكندي يعتذر 
عن صورة له بوجهه أسود

»الفرح باألمر« قرار يلزم سكان 
مدينة فرنسية بالسعادة

يف قرار مرث للجدل، فرض رئيس بلدية مدينة صغرية يف فرنسا قرارا يلزم السكان أن 
يكونوا »فرحني« ملدة أسبوع كامل، مع منع املوسيقى الحزينة والكتب التي تنتهي 

بشكل تعيس، وذلك بمناسبة مهرجان محيل.

وأصدر فريدي ريفو، رئيس بلدية إيسار-ان-بوكاج البالغ عدد سكانها 9 آالف نسمة، 
»مرسوما بلديا رسميا« يتعلق باألسبوع املمتد من الخامس إىل الحادي عرش من 

أكتوبر، حيث تشهد املدينة الدورة األوىل من مهرجان موسيقى يحمل اسم »فيل أن 
جوا« )مدينة فرحة(.وقال رئيس البلدية: »نظرا إىل سعة انتشار شعور الحزن وأرضاره 

املدمرة، واالحتمال الكبري للتعرض للمزاج العكر مع حلول الخريف وتراجع أشعة 
الشمس )..( أطلب منع دخول أي شخص قد يشكل عائقا أمام التعبري عن الفرح«.

ويحمل املرسوم تاريخ 13 سبتمرب، ويمنع »بث أي موسيقى قد تعترب كئيبة، وأفالم 
وقصص أو كتب تنتهي بشكل سلبي«. كما يدعو إىل »إنتاج األندورفني، أي هرمونات 

السعادة، من خالل الضحك ثالث مرات عىل األقل يف اليوم«.

كما أعرب رئيس البلدية عن أسفه »لوجود الكثري من الكآبة« يف البالد، مؤكدا أنه يحاول 
»بث روح مرحة يف متاجر املدينة ويف صفوف سكانها، حسب ما ذكرت وكالة فرانس 

برس.

تسرب فيروسات خطيرة إثر 
انفجار بمختبر روسي

تسبب انفجار وقع يف إحدى املختربات الروسية بترسب فريوسات الجدري 
واإليبوال، حسب ما ذكرته صحف روسية.

ووقع االنفجار يف مخترب »فيكتور« التابع ملركز األبحاث الحكومي لعلوم الفريوسات 
والتكنولوجيا الحيوية، الكائن يف مدينة كولتسوفو بمنطقة سيبرييا.

وأضافت املصادر الصحفية، بأن االنفجار نجم عن انفجار أنبوبة غاز خالل القيام 
بأعمال إنشاء داخل املخترب. وعقب الحادثة، فتحت لجنة التحقيق الروسية، تحقيقا 

حول الحادثة.
 وأشارت إىل أن االنفجار أدى إىل ترسب فريوسات لخارج املخترب الذي يعد واحدا من 

املنشآت النادرة حول العالم، لتخزين فريوسات الجدري واإليبوال.
من جانبها، نفت السلطات الروسية وجود أية مخاطر يف هذا الخصوص.

ُيشار إىل أنه قبل يومني، شهد مخترب »فيكتور« نفسه، انفجارا آخر أسفر عن إصابة 
شخص واحد.

أصدرت محكمة كينية حكما قضائيا يقر بـ«الراستافارية« دينا جديدا بالبالد 
يجب أن يعامل عىل قدم املساواة مع بقية األديان.

جاء ذلك يف أعقاب معركة قضائية أعقبت قيام مدرسة ثانوية بطرد فتاة عمرها 
15 عاما ألنها تمشط شعرها عىل شكل ضفائر.

وكانت املدرسة األوملبية الثانوية يف العاصمة نريوبي قد طردت الفتاة يف يناير/
كانون الثاني املايض بسبب الضفائر.

وبررت إدارة املدرسة قرارها بأن الضفائر تتعارض مع السياسة الرسمية 
للمدرسة يف ما يتعلق بالزي واملظهر.

وقال القايض يف املحكمة العليا الكينية، شاشا مويتا، إن إجراء املدرسة غري 

دستوري ألن الضفائر جزء من ديانة الفتاة التي تعتنق الراستافارية.
 ويعود تاريخ الراستافارية إىل عام 1930 عندما توج إمرباطور إثيوبيا السابق 

هيال سياليس، ونبوءة أطلقها ناشط حقوق السود يف جامايكا، ماركوس غاريف، 
قبل ذلك بعقد كامل، والذي قال ألتباعه عام 1920 إن عليهم »التطلع ألفريقيا 

عندما يتوج بها ملك أسود حيث يصري يوم الخالص يف متناول اليد«.
ويعتقد الرستافاريون أن اإلمرباطور هيالسياليس هو اإلله الحي، وأن إثيوبيا 

هي الجنة وجامايكا هي الجحيم، وأن اإلنسان األبيض كائن أدنى من األسود، 
وأن إمرباطور إثيوبيا الذي ال يقهر يعد إلعادة ذوي األصول اإلفريقية إلثيوبيا، 

كما يؤمنون أن السود سيحكمون العالم يف املستقبل القريب.

محكمة كينية تقر »الراستافارية« دينا جديدا في البالد
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وقالت الرشطة التي تحقق يف الهجوم الدموي الذي حدث يف 
دايتون يف اليوم التايل إن املسلح تأثر بـ«أيديولوجية عنف«، وإن 

لم يكشف عن الدافع وراء الحادثة.
وال تعد مخاطر اإلنرتنت موضوعا جديدا بالنسبة إىل اآلباء 

واألمهات واملعلمني، لكن الحوداث املأساوية الجديدة أثارت الجدل 
مرة أخرى بشأن ما يمكن أن تفعله األس، وما يجب أن تفعله، 

خاصة فيما يتعلق برتبية األوالد البيض يف الواليات املتحدة.
وتقول جوانا رشودر، وهي أم لثالثة أطفال، وكاتبة وناقدة إعالمية: 

»بدأت النذر تظهر قبل عام أو نحو عام، حينما أخذ أوالدنا 
يطرحون أسئلة تدل عىل وصولهم إىل موضوعات يتناولها اليمني 

املتطرف«.
وقالت لبي بي يس إن أحد ولديها بدأ يتناول »بسخرية ويف نكات 

مواقف اليمني املتطرف«، متسائال مثال عن سبب تقليد السود 
»لثقافة البيض، مع عدم إمكانية نقل البيض لثقافة السود«. 
وبدأت رشودر تعرف كيف يشارك األوالد اآلخرون بعض املواد 

العنرصية واملناهضة للمثليني، وتدرك أيضا أنها عىل أكرث احتمال 
مستقاة من منتديات عىل اإلنرتنت.

ويف األسبوع املايض انترشت التغريدة التي نرشتها رشودر عن 
دور آباء وأمهات األوالد البيض، يف عالم يسهل فيه الوصول إىل 

وجهات النظر املتطرفة، وأن هؤالء اآلباء يجب أن يراقبوا وسائل 
التواصل االجتماعي التي يستخدمها أوالدهم، وأن يعلموهم 

التعاطف مع اآلخرين.
وأصبحت التغريدة مثار نقاشات واسعة، وبلغ عدد املعجبني بها 
180000 شخص، ووصل عدد التعليقات ومن شاركوها إىل 8500 

عرب وسائل التواصل االجتماعي املختلفة.
وتقول رشودر: »ال تدل جميع النكات التي يستخدمها األوالد عىل 

تعرضهم إىل خطر أيديولوجي. ألن السؤال األكرب الذي يجب أن 
يطرحه اآلباء واألمهات عىل أنفسهم هو: حينما يطرح أبناؤهم 
نكاتا عنرصية أو مناهضة للمثليني، هل يفهم أوالدهم العواقب 

العميقة املرتتبة عىل ما يقولونه؟«.
لكن بعض الناس سخر من اقرتاحها مراقبة وسائل التواصل التي 

يستخدمها األوالد، ألن فيه تدخال يف خصوصياتهم ومبالغة يف 
رد الفعل.

وقال آخرون إن ما تقوله ال يقترص فقط عىل األوالد البيض، وإن 
الرتكيز عىل عرق واحد يجعل املشكلة أقل عمومية. وأشاروا أيضا 

إىل دور وسائل اإلعالم الكبرية يف الخلط بني وجهات نظر وقيم 
املحافظني، أو غري املتحررين فكريا، بالتعصب األعمى واستعالء 

البيض.
ويقول بعض الخرباء إن لوغاريتمات وسائل التواصل االجتماعي 

تلهب انتشار وجهات النظر املتطرفة أو التي تتسم بالتآمر، عن 
طريق إيجاد ما يعرف بغرف الصدى عىل اإلنرتنت، أي الغرف 

التي تردد ما يطرح. ومع التأكد من أن تأثري دعايات اإلنرتنت ليس 
مقصورا عىل األوالد فقط، يف الواليات املتحدة عىل األقل، فإنه 

يبدو أن هذا يدفع الشباب بوجه خاص إىل الرد بعنف، دفاعا عن 
أنفسهم.

وقال أحد الشباب يف رده عىل رشودر: »رأيت هذا يحدث ألناس 

كانوا يحيطون بي يف املدرسة. وشاهدت االنقسام بني من تأثروا 
بشدة، ومن لم يتأثروا«.

وربما يتضمن فيديو ألعاب عىل يوتيوب إشارة إىل يشء سيايس، 
عىل سبيل املثال. وربما يكون هذا موضوعا بعناية الجتذاب 

الشباب، بحسب ما تقوله رشودر، مضيفة: »بعد مشاهدة هذا 
الفيديو، ربما يكون الفيديو التايل أكرث من سابقه تطرفا«.

ويف أوائل هذا الشهر نرشت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا عن 
الطرق التي يستخدمها يوتيوب يف تمكني اليمني املتطرف يف 

الربازيل، عن طريق 
التوصية ببعض 

القنوات املشجعة عىل 
نظرية التآمر، واملروجة 

ملحتويات اليمني 
املتطرف ملستخدميها.

وأفادت صحيفة 
التايمز بأن تأثريات 

توجيه وجهات النظر 
إىل تلك املحتويات 

شوهد يف مدارس 
الربازيل، ويف أنظمة 
الصحة العامة، ويف 

السياسة بطبيعة 
الحال. وكان جائري 

بولسونارو، قبل 
انتخابه، نجما لليمني 
املتطرف عىل يوتيوب.

ويقول توم ريديماترش، 
املعلم يف املرحلة الثانوية يف مينيسوتا إن املدارس تستطيع بذل 

املزيد من الجهد لـ«وقف مثل هذا التطرف« بدون القضاء عىل أي 
مجموعة سياسية أو أيديولوجية خاصة.

ويضيف: »يجب أن ندرّس التفكري النقدي والتعاطف. وال 
ينبغي أن ندرس األطفال ما الذي يفكرون فيه، بل كيف 
يستمعون إىل اآلخرين الذين يفكرون بطريقة مختلفة 

عنهم«.

لماذا األوالد البيض؟
يقول تقرير ملكتب التحقيقات الفيدرايل يحلل حوادث 

إطالق النار من عام 2000 إىل 2013 إن 63 يف املئة من 
املسلحني كانوا بيضا وصغار السن، أو يف منتصف العمر. ومقارنة 

بذلك، يأتي السكان األمريكيون من أصول إفريقية، يف املرتبة 
التالية، بنسبة 16 يف املئة.

ويشري تحقيق أجرته رشكة )ماذر جونز( عىل حوادث إطالق النار 
من عام 1989 وحتى عام 2019 إىل نتائج مماثلة، من حيث إن 

مرتكبيها كانوا بيضا من صغار السن.
وقال رئيس مكتب التحقيقات، كريستوفر راي، يف يوليو/تموز 

أمام مجلس الشيوخ إن أغلب حاالت اإلرهاب املحيل »كان دافعها 

بعض أنواع ما يمكن أن نصفه بعنف استعالء البيض«.
وأمضت الربوفيسورة مارغريت هاغرمان يف جامعة ميسيسيبي 

سنتني وهي تدرس مجموعة أس من البيض األغنياء، والطرق 
التي تناقش بها تلك األس موضوع العرق وتعلمه.

وتقول هاغرمان إنها اندهشت عندما عرفت أن كثريا من اآلباء 
واألمهات يعتقدون أن أطفالهم ال يعرفون عن العرق وأنهم »عمي 

بالنسبة إىل موضوع اللون«.
وأضافت: »عندما قضيت وقتا وجها لوجه مع األطفال، أو مع 

أصدقائهم، كان من الواضح أن لديهم فكرة عن العرق، والعنرصية 
وعدم املساواة«.

وتقول: »يتعلم األطفال عن العرق يف أمريكا من خالل جوانب 
مختلفة من حياتهم اليومية«.

»التطرف« على اإلنترنت يثير جدال بين بريطانيا 
وشركات التكنولوجيا

وتشري إىل أن اآلباء واألمهات يجب أن يفكروا يف الطرق التي يربون 
بها أبناءهم، وكيف أن معيشتهم يف أجواء يهيمن عليها البيض، 

وذهابهم إىل مدارس للبيض، قد »يرسخ يف أذهانهم رسالة« 
تجعلهم غري مهيئني للتعامل مع بعض املحتويات، من قبيل ما 

يروج له أصحاب أيدويولوجيات استعالء البيض.
وتقول: »غالبا ما أسمع آباء وأمهات يقولون يل إنهم غري مرتاحني 
للحديث عن العنرصية مع غريهم من الكبار. وهذا يدهشني، ألنه 
إذا كان البيض الكبار ال يستطيعون إجراء حديث عن العنرصية 

يف أمريكا مع كبار آخرين من البيض أيضا، فلست أفهم كيف 
يفكرون يف االستعداد ملثل هذه األحاديث مع األطفال«.

ووصف ريديماترش مجموعة من األوالد البيض يف فصل يدرسه 
بأنهم كانوا غالبا ما يسخرون من العرق، والجندر، وامليول 

الجنسية لألشخاص، بطريقة يعتقد أنها نابعة من منتديات 
اإلنرتنت.

ولم يؤد التوبيخ إىل كبح هذا السلوك لديهم، 
ولذلك دعا ريديماترش هؤالء األوالد إىل 

مناقشة عىل الغداء.
وقال له أحد الطالب إن »األوالد البيض 

يقلقون باطراد من وصفهم بأنهم 
عنرصيون إىل درجة أنهم يسخرون 

فيما بينهم من ذلك بإطالق 
النكات، كوسيلة 

للتعامل مع 

ما يخافون 
منه«.

ويقول ريديماترش 
إن بعض األوالد، بعد انتهاء 

النقاش، انضم إىل مجموعة قيادية 

ملناهضة العنرصية يف املدرسة.
ويضيف أنهم »ال يزالون صغار السن. لكنهم يحاولون التعرف 

عىل الحدود الفاصلة بني القضايا. وكيف تكون هناك أمور مثرية 
للفكاهة، وأمور أخرى يتسم التعرض لها بالهجوم والعدوان«.

ويقول إن صغار السن من البيض »يف سن تجعلهم عرضة 
لالنخراط يف التطرف«، ولكنهم اآلن يعيشون تغيريات ثقافية 

واسعة النطاق تجعلهم »يشعرون أنهم يتعرضون للهجوم« من 
التيار العام يف املجتمع.

ويضيف أن ثقافة التقليد، وثقافة األلعاب، وثقافة القومية 
البيضاء، قد تتداخل جميعا، وأنه من السهل جدا أن يبدأ الصغار 

بإحداها وينتقلون إىل أخرى دون أن يدركوا ذلك.

ما الذي يمكن فعله؟
تقول رشودر إن اآلباء واألمهات بحاجة إىل أن يتدخلوا ألن 

أطفالهم لن يتوقفوا عن الفحص املدقق للمناقشات التي 
يسمعونها عىل اإلنرتنت. وعىل اآلباء أن يسألوا أوالدهم أين 

سمعوا ذلك، وأن يعرضوا عليهم تفسري السياق لهم إن أرادوا.

الغرب »يخسر معركته ضد التطرف« على اإلنترنت
وتضيف: »غالبا ما أبدأ حديثي معهم هكذا )أعلم أنك ال تريد 

إيذاء أحد، لذلك أود أن أرشح لك كيف أن نكتة مثل هذه غري 
مناسبة باملرة، وأنها مؤذية للمشاعر. بهذه الطريقة ستعرف ملاذا 

ال نريدك أن تقولها مرة أخرى«.
ويقول ريديماترش إنه من املهم بالنسبة إىل املعلمني أن يظلوا 

متذكرين أن اآلباء قد يلجأون هم أيضا إىل وسيلة الدفاع إذا 
تعرض أطفالهم إىل موقف مخجل. )وقولك يف رسالة بريد 

إلكرتوني لوالد أو أم، إن طفلك سيكون من القوميني البيض، ليس 
كالما فيه تحمل للمسؤولية«.

ولكن كثريا من اآلباء واألمهات قلقون جدا من املواد املتاحة 
أمام أوالدهم عىل اإلنرتنت.

ويقول ريديماترش: »ما كنا نرتكبه من أخطاء غبية 
هو األخطاء الغبية التي ستجعلك مثار األخبار لفرتة. 
ولذلك من األفضل دائما مشاركة والديك يف أي موقف 

تتعرض له إن استطعت«.
ويضيف أن تطبيق مثل تلك األفكار خالل املنهج 

الدرايس طوال العام، قد يكون سبيال سهال لعالج مسألة 
التطرف عىل اإلنرتنت. ولكن اآلباء الذين يخشون من أن 

هذا قد يكون »ضد البيض« مخطئون.
ويقول« »ما أعنيه هو أن الفصل الدرايس يمكن أن يكون 

مكانا يستطيع األطفال فيه استكشاف األمور دون أن 
يتعرضوا إىل أي خجل. إذ إننا إن عرضنا مجموعة إىل 

الخجل، فإننا ندفعها إىل طريق سلبي«.
وتقول الكاتبة والناقدة اإلعالمية رشودر: »أطفالنا بحاجة 
إىل أن يعرفوا أننا نتوقع منهم أن يكونوا لطفاء، ومحرتمني، 

وأمناء، ليس ألننا نعتقد أنهم ليسوا كذلك بالفعل، بل 
ألننا نعرف أنهم بالفعل يف داخلهم جيدون«.

أوالد البيض في أمريكا: كيف أثر التطرف 
على اإلنترنت في عقولهم؟

عربت أم عن قلقها من املحتويات املتطرفة املسممة لعقول األوالد الذين يستخدمون اإلنرتنت، يف تغريدة نرشتها عىل موقع تويرت وحظيت بانتشار كبري.
ويبدو األوالد البيض يف الواليات املتحدة، يف هذا العرص الذي يستطيع فيه أي شخص الوصول إىل أي يشء تقريبا عىل اإلنرتنت، معرضني لخطر 

التطرف أكرث من غريهم.. وهناك ثالثة أشياء تجمع بني املشتبه بهم يف حوادث إطالق النار الجماعي يف الواليات املتحدة، وهي: أنهم شباب، وأنهم 
بيض، وأنهم ذكور.. ويعتقد أن املشتبه به يف حادثة إطالق النار يف )ال باسو(، التي قتل فيها 22 شخصا يف والية تكساس، نرش )مانيفيستو( 

بيانا عنرصيا عىل اإلنرتنت.

جوانا رشودر تقول إن ابنها 
تعرض ملواد متطرفة عرب اإلنرتنت
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Israeli vote results on confirmed a deadlock in 
the country’s general election and put Prime 
Minister Benjamin Netanyahu’s Likud party as 
the second-largest, leaving him with a tough bat-
tle to extend his long tenure in office.
The near-complete official results from election 
gave ex-military chief Benny Gantz’s centrist 
Blue and White alliance the most seats, with 33 
out of parliament’s 120.

Netanyahu’s right-wing Likud won 31 seats, but 
neither had an obvious path to a majority co-
alition.

Netanyahu acknowledged he was unable to 
form a right-wing coalition as he hoped and 
called on Gantz to join him in a unity govern-
ment instead.

Gantz responded by saying he would have to be 
prime minister in a unity government since Blue 
and White was the largest party.

The standoff has even raised the possibility of 
yet another election - which would be the third 
to be held in a year following April polls that also 
ended inconclusively.

Israeli President Reuven Rivlin plans to begin 
consultations with all parties voted into parlia-
ment on Sunday to decide who to choose to try 
to form a government.

Final results will be published on Wednesday 
and there could be changes before then, Israel’s 
election committee said.

The committee said the results did not include 
14 polling stations where verifications were still 
ongoing.

Israeli media said 99.8 percent of the votes had 
been counted.

The third-largest total was the mainly Arab Joint 
List alliance, which won 13 seats.

Its strong showing opened the possibility that its 
leader Ayman Odeh could become the country’s 
first Arab opposition chief if Likud and Blue and 
White form a unity government.

A number of analysts attributed the Joint List 
breakthrough to anger with Netanyahu over 
actions and rhetoric seen as demonising the 
country’s Arab population helping spur turnout.
‹Won the election›
Following the Joint List, the country’s two main 
ultra-Orthodox Jewish parties, Shas and United 
Torah Judaism, won nine and eight seats respec-
tively.

Ex-defence minister Avigdor Lieberman’s na-

tionalist Yisrael Beitenu party also won eight 
seats, and he could potentially play a kingmaker 
role.

He has called for a unity government between 
his party, Likud and Blue and White, excluding 
the ultra-Orthodox parties, which he accuses of 
seeking to force religious law onto the country’s 
secular population.

But the main focus in the coming days will be 
on Netanyahu, Israel’s longest-serving prime 
minister but who is facing potential corruption 
charges in the weeks ahead.

He was widely seen as hoping to have the new 
parliament grant him immunity from prosecu-
tion, but that may now be impossible even if he 
does manage to remain premier.

Read more: Trump snubs weakened Netanyahu 
after election: ‘Our relationship is with Israel›

«During the elections, I called for the establish-
ment of a right-wing government,” Netanyahu 
said in a video message on Thursday.

«But unfortunately the election results show 
that this is not possible.»

He went on to call on Gantz to form a “broad 
unity government today.»

The two men shook hands when they crossed 
paths at a memorial event later in the day, but 
Gantz made his position clear on Thursday after-
noon.

Gantz too called for a unity government, but he 
insisted that he be prime minister.

«Blue and White, headed by me, has won the 
election,” he said. “Blue and White is the largest 
party.»

The results were the latest sign of Netanyahu’s 
long dominance of Israeli politics weakening.

He suffered one of the biggest defeats of his po-
litical career after the April election.

His Likud along with its right-wing and religious 
allies won a majority, but he failed to form a 
coalition and opted for a second election rather 
than risk having Rivlin choose someone else to 
try.

The 69-year-old’s survival as prime minister 
was far from being ruled out, however. With his 
sharp political instincts, he has repeatedly best-
ed rivals in the past.

Official election results in Israel 
confirm political deadlock

لم تمض ساعات عىل هجمات »أرامكو« وترصيحات بومبيو 
التصعيدية حتى أعاد البيت األبيض التنبيه إىل أن ذلك ال 
يعني العودة إىل »نهج بولتون«، إذ أعاد التأكيد أن ترامب 

ما يزال »يفكر بلقاء روحاني«، وهو ما يثري تساؤالت بشأن 
طبيعة السياسة التي تنتهجها واشنطن باملنطقة، ال سيما 

وأن »حليفتها« الرياض قد تعرضت للتو لرضبة موجعة، 
تعكس خطورة التهديدات التي تواجهها.

ورغم حديث ترامب بعد ذلك عن »الجاهزية« لتوجيه 
رضبة إليران، ردا عىل الهجمات، إال أنه ألقى الكرة يف ملعب 
السعودية، قائال إن إدارته »تنتظر من اململكة أن تخربنا من 

تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وبأي شكل سنميض قدما«.
كما جدد التأكيد، يف تغريدة منفصلة، أن بالده لم تعد بحاجة 

لنفط الخليج، حيث تدور تلك األحداث امللتهبة، »ولكن 
سنساعد حلفاءنا«.

وقال أستاذ العلوم السياسية، سيف الدين عبد الفتاح، إن 
النهج األمريكي يف التعاطي مع األزمة يعكس »خطة ممنهجة 

البتزاز السعودية«، مؤكدا أن »التورط اإليراني املبارش وغري 
املبارش يؤديان إىل طريق واحد، وطهران متورطة سواء 

باألصالة أو بالوكالة«، فيما يغيب رد الفعل األمريكي عىل كل 
حال، باستثناء تأجيج مخاوف اململكة.

وأضاف أن اإلدارة األمريكية تتوزع فيها األدوار بما يضمن 
»صب الزيت عىل نريان املنطقة ومواصلة ابتزاز السعودية«، 
معتمدة عىل »غياب سياسة خارجية واضحة لدى الرياض، 

واعتمادها عىل قاعدة أن كل يشء يمكن رشاؤه باملال، ما 
يعكس قابلية للتعرض لالبتزاز«.

وتابع »عبد الفتاح« أن السعودية باتت يف موقف لم تعد فيه 
تعرف من يوجه لها الرضبات، موضحا أن ذلك نتيجة »لعدم 

تصورها عواقب مآالت التدخل يف اليمن«، وفتحها جبهات 
جديدة من شأنها إحكام خناق إيران ووكالئها.

حصار استراتيجي »وتسلل استخباراتي« محتمل

وبشأن تقييم إعالن الحوثيني املسؤولية عن الهجمات، 
وحديث بومبيو عن هجوم إيراني مبارش، قال الخبري 

االسرتاتيجي الفريق قاصد محمود إن تحليق طائرات مسرية 
من األرايض اليمنية إىل منشأتي أرامكو يف منطقتي »بقيق« 

وخريص« مستبعد إىل حد كبري.

كما استبعد »محمود« أيضا أن تكون الرضبة من إيران بشكل 
مبارش، ورجح أنها انطلقت »من جغرافيا عربية، سواء العراق 

أو الكويت أو البحرين، بل وربما من داخل السعودية عرب 
تسلل استخباراتي دقيق اعتمادا عىل وكالء لطهران«، ما 

يعكس حصارا اسرتاتيجيا محكما تعاني منه البالد، موضحا 
أن سالح الحوثيني وتقنياتهم هي يف يد إيرانية أيضا عىل أية 

حال.
وأضاف أن الرضبة »تطور نوعي يف املواجهة يجب أن يدفع 
القيادة العسكرية السعودية إىل إعادة حساباتها عىل كافة 

املستويات، وإعادة تقييم املقاربة السياسية برمتها«.
وتابع أن الرياض هي الخاس األكرب، وباتت تتحول إىل مادة 

للتجاذب بني طهران وواشنطن، فيما الدفاع عن جغرافيا 
اململكة الشاسعة مكلف جدا بحسبه.

وأكد الخبري االسرتاتيجي أن ذلك التجاذب بني الواليات 
املتحدة وإيران لن ينزلق إىل مواجهة عسكرية، »فمصالح 
ترامب تتقدم عىل كل يشء«، مستبعدا أن تشن واشنطن 

رضبة من شأنها إشعال مواجهة كبرية.
وقال: »عىل األرجح أن التفاهم بني الجانبني عىل قاعدة 

املصالح املشرتكة قائم بالفعل، وأخىش أن يكون عىل حساب 
العرب وتعرض السعودية بالتحديد للمزيد من االبتزاز«.

أفق السياسية الخارجية السعودية

أشار الخبري السيايس سيف الدين عبد الفتاح إىل حاجة 
الرياض لصياغة رؤية جديدة أكرث متانة تضمن مصالح 

اململكة واستقرارها، تتضمن »إنشاء قاعدة تفاوضية مع إيران 
لحل اإلشكال بني البلدين ويف عموم املنطقة«.

وقال إن السياسة الخارجية السعودية تعاني منذ عقود من 
»االفتقار إىل منهاج أو محددات واضحة«.

 وأضاف أن تلك السياسة »ليست مؤسسية وإنما مرتبطة 
برؤية القيادة، ومن جهة ثانية فإنها أدمنت تأجيج الخالفات 

والتبعية، رغم السعة يف الخيارات«.
وختم بالتأكيد أن »اليقظة« ستأتي عندما تدرك قيادة البالد 
»أن للسياسة أصوال، وأن للعالقات اإلقليمية والدولية قواعد، 

أما النهج االرتجايل فسيجعل البالد تميض يف هذا املنحدر 
الكارثي«.

رغم تحييد نهج بولتون.. واشنطن 
تؤجج النيران بين الرياض وطهران

محمد عابد

يف خطوة مثرية، سارع وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو إىل اتهام إيران بالتورط بشكل مبارش، ال عرب 
»وكيلها« اليمني، باستهداف منشآت »أرامكو« السعودية، أكرب رشكة نفطية بالعالم.

جاء ذلك الخطاب »التصعيدي« بعد أيام قليلة عىل خروج جون بولتون من البيت األبيض، حيث شغل منصب 
مستشار الرئيس دونالد ترامب لألمن القومي، الستيائه، بحسب تقارير، إزاء رفض األخري توجيه رضبة إليران، 

بل وسعيه لقاء نظريه حسن روحاني.
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قناة لمكافحة 
اإلسالموفوبيا بقرار 

تركي-ماليزي-باكستاني
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن بالده إىل جانب تركيا 

وماليزيا يف حال قررتا تأسيس قناة ناطقة باإلنكليزية لـ«مكافحة 
املصاعب الناجمة عن اإلسالموفوبيا«.

 ويف تغريدة عىل حسابه يف تويرت، قال خان إن القرار اتخذ عقب اجتماع 
ثالثي يف مدينة نيويورك األمريكية، ضم إىل جانبه الرئيس الرتكي رجب 

طيب أردوغان ورئيس الوزراء املاليزي مهاتري محمد.

وأوضح خان: »اتخذنا أنا والرئيس أردوغان ورئيس الوزراء مهاتري قرارًا 
مشرتكًا يف اجتماعنا اليوم ينص عىل تأسيس قناة تلفزيونية ناطقة 
باإلنكليزية من أجل مكافحة املصاعب الناجمة عن اإلسالموفوبيا، 

وتصحيح املفاهيم الخاطئة املأخوذة عن اإلسالم ديننا الحنيف«.

  وأوضح خان أنه سيتم »تصحيح التصورات الخاطئة التي توحد الناس 
ضد املسلمني«، مشريا إىل أن القناة ستعمل عىل »توضيح مسألة إهانة 
القيم الدينية، وإنتاج أفالم ومسلسالت تروي تاريخ املسلمني من أجل 

توعية اآلخرين، وإنشاء إعالم خاص باملسلمني«.

وأشارت املجلة إىل رد ترامب “الرصيح إىل حد 
الفجاجة” قبل وبعد “هجوم” إيران عىل مرافق 

النفط بالسعودية، وتأكيده أن أمريكا املكتفية 
نفطيا لم تعد بحاجة لحماية املنطقة، وإن فعلت 

فإنها يجب أن تلقى مقابال لذلك.
ونوهت املجلة لتغريدة لرتامب عىل حسابه 

عىل “تويرت”: “ملاذا نحمي ممرات الشحن 
البحري لصالح بلدان أخرى سنوات عديدة دون 

الحصول عىل أي تعويضات مالية؟ لسنا بحاجة 
حتى ألن نكون هناك بعد أن أصبحت بالدنا أكرب 

منتج للطاقة يف العالم!”.
وتساءلت عما إذا كان عىل أمريكا االستمرار يف 

بذل الدم واملال لحماية تدفق النفط من الخليج، 
يف وقت يكرر ترامب قوله إن الواليات املتحدة 

قد حققت استقاللها النفطي تقريبا، وأن عىل 
الدول، التي تعتمد عىل نفط السعودية والخليج 

مثل الصني واليابان، دفع الفاتورة.
وأكدت يف هذا السياق أن التزام أمريكا بحماية 

الخليج كان مفهوما ألنها تستورد وحدها مليوني 
برميل من نفط الخليج يوميا، كما أن حلفاءها 

املهمني يف أوروبا يستوردون أكرث من ذلك من 
املنطقة نفسها.

غري أن الصورة تغرّيت اآلن، وأصبحت أمريكا 
تستورد أقل من مليون برميل من النفط من 

منطقة الخليج، وكذلك أوروبا التي قل حجم 
استريادها من املنطقة. ويف املقابل فإن ثالثة 

أرباع النفط الذي يمر بخليج هرمز يوميا يذهب 
إىل منطقة آسيا، خاصة الصني والهند واليابان 

وكوريا الجنوبية.
لكن فورين بولييس شددت يف األخري أن هناك 

سببني، يتعلق األول بضمان وصول نفط الخليج 
إىل األسواق العاملية ليحافظ عىل استقرار أسعار 

النفط يف العالم بما فيه أمريكا، وبالتايل يدعم 
استقرار االقتصاد العاملي. أما السبب الثاني فإن 

وجود أمريكا لعقود طويلة يف املنطقة يعود عليها 
بفوائد غري ملموسة.

فورين بوليسي: هل انتهت حاجة أمريكا لنفط 
السعودية.. ولوجودها في الخليج؟

تساءلت مجلة فورين بولييس األمريكية عن أبعاد ودالالت موقف الرئيس األمريكي دونالد ترامب من استمرار واشنطن يف 
تحملها 81 مليار دوالر سنويا، لحماية الخليج، فيما لم تعد يف حاجة لنفط السعودية بشكل خاص بعد أن أصبحت الواليات 

املتحدة أكرب منتج للطاقة يف العالم.

I ranian President Hassan Rouhani said 
he was open to discuss small changes, 
additions or amendments to a 2015 

nuclear deal between Iran and six major 
powers if the United States lifted sanctions 
imposed on the Islamic republic.

The Iranian president told media in New 
York that he will be open to discuss with 
major powers “small changes, additions or 
amendments” to nuclear deal if sanctions 
were taken away.
US President Donald Trump, who has 
adopted an “economic pressure” policy 
towards Iran to force its leadership to rene-
gotiate the accord, said on that he had no 
intention of lifting sanctions on Iran.

“All nations have a duty to act. No re-
sponsible government should subsidies 
Iran’s blood lust,” Trump said in a speech 
to the United Nations General Assembly 
annual gathering of world leaders. “As 
long as Iran’s menacing behavior continues 

sanctions will not be lifted, they will be 
tightened.”

Tensions have spiked between longtime 
foes, Tehran and Washington, since last 
year when Trump exited the nuclear pact 
and imposed sanctions on the Islamic 
republic that were lifted under the agree-
ment.
In retaliation for the US “maximum pres-
sure” policy, Iran has gradually reduced 
its commitments to the pact and plans to 
further breach it if the European parties 
fail to keep their promises to shield Iran’s 
economy from US penalties.
Iran’s top authority Supreme Leader Aya-
tollah Ali Khamenei said last week that Iran 
could engage in multilateral discussions if 
the United States returned to the deal and 
lifted sanctions.
The confrontation has intensified between 
Tehran and Washington following an attack 
on major oil sites in Saudi Arabia on Sept. 
14 that sent oil prices soaring and raised 

fears of a new Middle East conflict.
The United States, European powers and 
Saudi Arabia have blamed Tehran for the 

attacks, which was claimed by Iran-aligned 
Houthi group in Yemen. Iran has denied 
any involvement.

Iran’s Rouhani says he is open to discussing small changes to nuclear deal
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ويستدرك ميتنك يف مقاله، بأن اليشء الوحيد املؤكد يف العملية 
كلها هو أن الفلسطينيني يف داخل إسائيل أدوا دورا حاسما يف 

إضعاف رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو وقبضته عىل السلطة، 
وحققوا نفوذا وتأثريا ألول مرة يف تاريخ البلد، مشريا إىل القائمة 
املشرتكة التي تمثل أربعة أحزاب عربية تنتمي إىل كتلة يسار- 

الوسط، وحصلت عىل أصوات كافية ملنع تحالف نتنياهو من 
تشكيل الحكومة. 

ويشري الكاتب إىل أن »القائمة حصلت عىل 12 مقعدا، ما 
يجعلها الكتلة الثالثة يف الكنيست، وهي نسبة أعىل من تلك 

التي توقعتها االستطالعات االنتخابية، وقد تتحول القائمة يف 
األسابيع املقبلة إىل حصن لبيني غانتس، زعيم أزرق وأبيض 

لو أصبح رئيسا للوزراء، وسبت القائمة املشرتكة يف الساعات 
األخرية من االنتخابات أن زعيم القائمة أيمن عودة اتصل 

بالهاتف مع حزب أزرق وأبيض«. 
وتورد املجلة نقال عن أريك رودنتزكي من معهد الديمقراطية 

اإلسائيلية، قوله إنه »ال يمكن تجاهل الصوت العربي.. كانت 
الرسالة هي: لقد أسقطنا نتنياهو«. 

ويلفت ميتنك إىل أن الفلسطينيني يمثلون نسبة %20 من 
حجم السكان، مشريا إىل أن »الرشاكة الكاملة ليست محتملة، 

خاصة أن أفيغدور ليربمان سارع يوم األربعاء للقول بأنه لن 
يشارك يف ائتالف مع القائمة املشرتكة، التي أصبحت الطرف 

الذي يمكن أن يحرف امليزان بني غانتس ونتنياهو، خاصة أن 
األخري كثريا ما هاجم النواب الفلسطينيني يف السنوات املاضية، 
واصفا األقلية الفلسطينية بعدم الوالء، وبأنها طابور خامس«. 

 ويفيد الكاتب بأن »القائمة املشرتكة ستكون يف حال دعمت 
غانتس يف القضايا الرئيسية يف الكنيست دون املشاركة يف 

حكومته قادرة عىل تأمني التمويل للقرى والبلدات العربية، 
ويمكنها املطالبة بالتصويت عىل القانون املعادي للعرب 

والسياسات التي تتجاهلهم، وسيكون ذلك بمثابة تحول 
يف مسار هذه املجموعة من األحزاب التي كانت تجلس عىل 

هامش الكنيست«. 
ويبني ميتنك أنه لو تم االتفاق عىل حكومة وحدة وطنية 

فسيصبح عودة زعيما للمعارضة من ناحية كون كتلته األكرب 
يف الكنيست، ما سيؤهله للمشاورات األسبوعية مع رئيس 

الوزراء، واالطالع عىل امللفات الرسية.
وتنقل املجلة عن رودنتزكي الذي يدير برنامج التعاون العربي- 

اليهودي يف جامعة تل أبيب، قوله إن »هذا إنجاز تاريخي يف 
حد ذاته«.

وينوه الكاتب إىل أن النتائج تعد نوعا من االنتصار للقائمة 
املشرتكة التي فشلت يف دفع الناخبني الفلسطينيني للمشاركة 

وجمع األحزاب العربية يف انتخابات نيسان/ أبريل، ولم تفز إال 
بعرشة مقاعد، مشريا إىل أن نسبة الناخبني الفلسطينيني يوم 

الثالثاء وصلت إىل 60%. 
ويقول ميتنك: »يبدو أن نتنياهو ساهم بطريقة غري مقصودة 

بالتحول يف داخل األقلية الفلسطينية، عندما زعم أن هناك 
تزويرا يف املراكز داخل املدن العربية، وشجع الناشطني 

املتطرفني عىل تصويرها، وهو ما نظر إليه عىل أنه حملة 
استفزاز«. 

وتورد املجلة نقال عن عودة، قوله بعد ظهور النتائج األولية: »لو 
كانت هناك نتائج دراماتيكية يف هذه االنتخابات لكانت نسبة 

مشاركة العرب«، وأضاف: »نفث نتنياهو تحريضه وأكاذيبه يف 
وجهنا، ولدينا شعور أنه لن ينجح يف تشكيل الحكومة«.

 ويشري الكاتب إىل أن عودة ينتمي إىل جيل من املواطنني 
العرب يف إسائيل ممن يتعاملون مع تمثيلهم السيايس بجدية، 

ويريدون الدخول يف الحلقة السياسية، وتحويل مقاعدهم يف 
الكنيست إىل إنجازات ملموسة يف مناطقهم االنتخابية.

ويلفت ميتنك إىل أن األحزاب العربية ظلت خالل السنوات 
السبعني من نشوء إسائيل صغرية وغري مهمة، وابتعدت 

عن التحالف مع األحزاب اليهودية؛ ملعارضتها فكرة الدولة 
اليهودية، واتهم ممثلوها من العرب واليهود عىل حد سواء 

بالرتكيز عىل أشقائهم الفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة 
أكرث من مشكالت مناطقهم االنتخابية، مشريا إىل أن هذه 

األحزاب قدمت لفرتة قصرية خالل املفاوضات اإلسائيلية 
الفلسطينية شبكة أمان لرئيس الوزراء اإلسائييل إسحاق 

رابني.  
وتنقل املجلة عن إيران سنغر من اإلذاعة اإلسائيلية، قوله: 

»هناك دعوة من الجيل الشاب من خريجي الجامعات، الذين 
يريدون أن يكونوا جزءا من االئتالف وال يريدون أن يكونوا يف 

املعارضة.. وال يريدون التهميش، بإنه إذا كنا جزءا من العملية 
الترشيعية والقضائية فال سبب يمنعنا من أن نكون جزءا من 

الفرع التنفيذي«.
ويذكر الكاتب أن األقليات يف إسائيل أجربت يف السنوات 
املاضية عىل القبول بقانون الدولة اليهودية عىل حساب 

القيم الديمقراطية، وكان هذا التطور سببا يف قلة املشاركة 
يف انتخابات نيسان/ أبريل، مشريا إىل أن األحزاب العربية 
شعرت بفرصة يف أيار/ مايو، فصوتت مع نتنياهو وحلفائه 

لحل الكنيست واإلعالن عن انتخابات جديدة، بعد فشله يف 
تشكيل الحكومة. 

وتورد املجلة نقال عن محمد دراوشة من مركز املجتمع املشرتك، 
قوله: »كانت هذه أخبارا جيدة، تكشف أن املشاركة املنخفضة 

يف انتخابات نيسان/ أبريل كانت مؤقتة، ولم تكن نوعا من 
الكراهية العربية للمشاركة يف امليدان السيايس اإلسائييل«. 

ويفيد ميتنك بأن الفلسطينيني يف إسائيل يأملون يف قيام 
النواب بممارسة تأثري يحد من هدم البيوت العربية، وتخفيف 

الجريمة يف القرى والبلدات العربية، مشريا إىل أن نتائج 
االنتخابات تظهر قوة املشاركة العربية يف النظام السيايس 

اإلسائييل، ما سيدفع القائمة املشرتكة لتنفيذ التوقعات 
املنشودة منها. 

وينقل الكاتب عن طالب الدكتوراه يف جامعة مرييالند، ثائر 
أبو راس، قوله: »لعب القدر لعبة مزدوجة مع القائمة املشرتكة، 
فمن ناحية منحها انتصارا انتخابيا، لكن هذا االنتصار يجب 

أن يقرن بنتائج«. 
ويختم ميتنك مقاله باإلشارة إىل قول أبو راس: »ال أحد 
يتحدث عن االنضمام إىل االئتالف، إال أننا وسط عملية 

تاريخية ستنظر األجيال العربية الالحقة لها، وهي أن املشاركة 
يف الحكومة أمر عادي«.

فورين بوليسي: كيف أسقط 
العرب داخل الخط األخضر نتنياهو؟

باسل درويش

نرشت مجلة »فورين بولييس« مقاال للكاتب جوشوا ميتنك، يقول فيه إن النتائج املتقاربة لثاني 
انتخابات يصوت فيها اإلرسائيليون يف نصف عام كانت غامضة، بشكل لم يحدد بعد من سيشكل 

الحكومة، الليكود أو حزب أزرق وأبيض.

قالت صحيفة  The Guardian الربيطانية إن عضو 
الكونغرس األمريكي إلهان عمر اتهمت الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب بتعريض حياتها للخطر، 
بعدما أعاد ترامب نرش تغريده يزعم فيها كذباً 

أنها احتفلت يف ذكرى هجمات 11 سبتمرب/أيلول 
اإلرهابية.

وكان ترامب قد أعاد نرش تغريده عىل موقع تويرت، ، 
من حساب املمثل الكوميدي تريينس ويليامز، يؤكد 

فيها أن مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه إلهان وهي 
ترقص قد التُقط يف ذكرى 11 سبتمرب/أيلول.

واستنكرت عمر ذلك قائلة إن مقطع الفيديو لرقصها 
عىل أغنية »Truth Hurts« للمطربة »اليزو« قد 

التُقط يف الواقع يف لقاء بواشنطن من فعالية لكتلة 
النواب السود بالكونغرس يف تاريخ مختلف.

وغرَّدت إلهان، وهي نائبة ديمقراطية بالكونغرس عن 
والية مينيسوتا، عىل موقع تويرت قائلة: »كان هذا من 
لقاء كتلة النواب السود بالكونغرس الذي استضفناه 

يف نهاية هذا األسبوع لالحتفال بالنساء السود يف 
الكونغرس. ولكن رئيس الواليات املتحدة يواصل 

نرش األكاذيب التي تُعرِّض حياتي للخطر. وما الذي 
سيفعله تويرت ملواجهة هذا التضليل؟«.

هجمات عنصرية من ترامب 
وكان ترامب قد شَنّ عدة هجمات عنرصية لتشويه 

سمعة النائبة املسلمة إلهان عمر، إضافة إىل نائبات 
أخريات يعرفن باسم »الفرقة« وهن ألكساندريا 
أوكاسيو-كورتيز وأيانا بريسيل، ورشيدة طليب، 

وجميعهن سوداوات البرشة. ويطلق ترامب عىل 
.»AOC Plus 3« النائبات األربع اسم

وأرفق ترامب مع تغريدة وليامز التي أعاد نرشها 
تعليقاً أكد فيه أن »إلهان عمر، أحد أعضاء 

فرقة AOC Plus 3، التي ستتفوق علينا يف والية 
مينيسوتا العظيمة. )هذا هو( الوجه الجديد للحزب 

الديمقراطي!«.
وأشارت صحيفة Washington Post األمريكية إىل 
أن وليامز له تاريخ يف نرش نظريات املؤامرة، بما يف 

ذلك واحدة يف الشهر املايض عندما أشار إىل أن وفاة 
امللياردير األمريكي املتهم باالنتهاك الجنيس جيفري 

إبستاين ربما تكون مرتبطة بالرئيس السابق بيل 
كلينتون. وأضافت الصحيفة أن ترامب أعاد تغريد 

هذا االدعاء ودافع عن وليامز باعتبار أنه »ناقد حاذق 
يحظى باحرتام كبري« من »نصف مليون متابع« عىل 

تويرت.

كذبة بغيضة!  
يشار إىل أن املؤتمر الترشيعي السنوي ملؤسسة كتلة 

النواب السود بالكونغرس قد انعقد يف الفرتة من 11 إىل 
15 سبتمرب/أيلول 2019. 

ونرش آدم غرين، املؤسس املشارك للجنة حملة 
التغيري التدريجي، عىل موقع تويرت، مقطع فيديو 

إللهان عمر وهي ترقص يف إحدى فعاليات كتلة 
النواب السود بالكونغرس يف 13 سبتمرب/أيلول 

معلقاً: »أيمكن ألحد أن يقول شيئاً أفضل من إلهان 
عمر وهي ترقص عىل أغنية اليزو؟ ألنني ال 

أستطيع التفكري يف أي يشء«.
وردت لجنة حملة التغيري التدريجي عىل ترامب 

بمنشور يقول: »لقد نرش املؤسس املشارك لحملتنا 
آدم غرين هذا الفيديو من فعالية لكتلة النواب السود 
بالكونغرس يف 13 سبتمرب/أيلول وأعادت إلهان عمر 

نرشه. وغرَّد دونالد ترامب بأنها )احتفلت يف ذكرى 11 
سبتمرب/أيلول(. هذه كذبة بغيضة تعرض حياة أحد 

أعضاء الكونغرس للخطر. ويجب عىل تويرت حذف 
تغريدة ترامب فوراً«.

وغرَّدت الناقدة السياسية زيرلينا ماكسويل عىل 
تويرت قائلة: »أعاد الرئيس 

نرش كذبة. نعلم 
جميعاً أن 

مقطع الفيديو 
الخاص 

بإلهان هو من 
فعالية خالل 

نهاية هذا 
األسبوع؛ ألننا 

شاهدناهم 
ينرشونه يف وقته 

الفعيل«.

ذا جرديان : 
إلهان عمر تهاجم ترامب بعد نشره »أكاذيب بغيضة« 
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 Women Pioneering نساء رأيدات

 الدكتورة سميرة موسى

الدكتورة سمرية موىس هي أول عاملة ذرة 
مرصية والتي لقبت بإسم ميس كوري الرشق. 

كانت أول معيدة يف جامعة فؤاد األول التي 
تُعرف حالياً بجامعة القاهرة. وتفوقت يف 

جميع مراحل تعليمها وحصدت املركز األول 
يف شهادة التوجيهية وقد كان أمراً غري مألوف 

آنذاك أن تحصد فتاة هذا املركز. والتحقت 
بعدها بكلية العلوم وبعد تخرجها من كلية 

العلوم وتعيينها معيدة بالجامعة حصلت عىل 
شهادة املاجستري يف مجال التواصل الحراري 

للغازات، وقد أنهت الرسالة يف مدة وجيزة 
سنة وخمسة أشهر وعملت عىل أبحاث 

مضنية يف مجال الطاقة النووية حيث تمكنت 
من اكتشاف كيفية انشطار ذرات املعادن 

الرخيصة كالنحاس وصناعة القنبلة الذرية 
من مواد بسيطة يف متناول الجميع. انصبت 
اهتماماتها عىل االستخدام السلمي للطاقة 

النووية مثل عالج الرسطان بالذرة. قامت 
بتأسيس هيئة الطاقة الذرية وحرصت عىل 

إرسال البعثات للتخصص يف علوم الذرة.

دكتورة حياة سندي

دكتورة حياة سندي هي عاملة سعودية 
برعت يف مجال التكنولوجيا الحيوية. وتعد 

أول امرأة عربية تحصل عىل الدكتوراه يف 
مجال التقنية الحيوية من جامعة كامربيدج. 
أسست دكتورة حياة مؤسسة معهد التخيل 

والرباعة، وحصدت دكتورة حياة عىل لقب 
املستكشفة الصاعدة من مؤسسة ناشيونال 

جيوجرافيك لعام 2011 ، وقد وقع االختيار 
عليها من قبل منظمة Tech PoP ضمن أفضل 

15 عالم متوقع منهم تغيري األرض من خالل 
أبحاثهم العلمية يف مختلف املجاالت. ابتكرت 
دكتورة حياة العديد من التطبيقات يف مجال 

الصناعات الدوائية والفحوصات الجينية 
وأمراض الهندسة الوراثية، وقد اخرتعت 

مجساً للموجات املغناطيسية بإمكانه تحديد 
الدواء املطلوب لجسم اإلنسان.

دكتورة أسمهان الوافي

دكتورة أسمهان الوايف هي عاملة مغربية 
تخصصت يف علم الوراثة. حصلت الدكتورة 

أسمهان عىل شهادة الدكتوراه يف علم الوراثة 
من جامعة قرطبة بإسبانيا، كما نالت العديد 
من الجوائز يف املجال العلمي لتصبح من أهم 

٢٠ امرأة يف قائمة النساء األكرث تأثرياً يف العالم 
اإلسالمي يف العلوم. تمتلك دكتورة أسمهان 

أكرث من 15 عاماً خربة يف مجال البحوث 
الزراعية وشغلت مناصب متعددة يف قسم 
البحوث بوزراة الزراعة الكندية وأصبحت 

مدير عام للمركز الدويل للزراعات امللحية يف 
دبي.

الدكتورة رنا الدجاني

من األردن برعت الدكتورة رنا الدجاني يف مجال 
البيولوجيا الجزئية حيث حصلت عىل شهادة 

الدكتوراه فيها من جامعة آيوا بالواليات املتحدة 
األمريكية. ارتكزت أبحاث دكتور رنا عىل الجينات 

وعالقتها بأمراض مثل السكري والرسطان، وقامت 
بالدعوة إىل إنشاء قانون ألبحاث الخاليا الجذعية 

والعالج باألردن. حصلت دكتورة رنا عىل زمالة 
أيزنهاور وحصدت املرتبة الثالثة عرش يف قائمة 

arabianbusiness ألقوى 100 امرأة عربية.

مريم مطر
برزت العاملة اإلماراتية مريم مطر يف مجال الوراثة 
والجينات، وهي من أهم مؤسيس جمعية األمراض 
املتوارثة جينياً التي أُقيمت باإلمارات حيث عملت 

يف مجال التوعية ضد األمراض الجينية  وعىل 
رأسها مرض الثالسيميا. حصدت مريم مطر مرتبة 

متقدمة ضمن الئحة أكرث عرشين امرأة تأثرياً يف 
مجال العلوم بالعالم اإلسالمي. ساهمت يف عدد 

كبري من برامج الرعاية الصحية ويف زيادة عدد 
مراكز الرعاية الصحية باإلمارات.

رائدات عربّيات ألهمّن العالم 
في مجال العلوم

استطاعت املرأة العربية عىل وجه الخصوص أن تتخطى جميع العقبات وتكرس حاجز الجنس لتخرج من الدائرة التي 
رسمها املجتمع وتقدم أفكارها وابتكاراتها يف ميدان العلوم بل وتربز فيه لتشكل مصدر لإللهام لكل األجيال.

نستعرض معكم أهم اإلنجازات العلمية التي حققتها املرأة العربية ونقدم لِك نبذة عن حياتهن.

الرائدة األمريكية جيسيكا 
مير.. أستاذة تخدير تحقق 

حلم الفضاء
مركبة »سويوز إم 15« الروسية تحمل طاقماً أساسياً مؤلفاً من رائد الفضاء 

الرويس أوليج سيكربوتشكا واألمريكية جيسيكا مري وأول رائد فضاء إماراتي 
هزاع املنصوري.

رائدة الفضاء األمريكية جيسيكا مري تبلغ 42 عاماً، ودرست علوم الفضاء 
وحصلت عىل الدكتوراه يف علم وظائف األعضاء املقارن ويف علم األحياء 

البحرية، كما عملت أستاذة يف التخدير بكلية الطب جامعة هارفارد.

وخدمت مري يف طاقم ناسا NEMO 4( 4( لبعثة عمليات البيئة القصوى، 
واختارتها ناسا يف 2013 ملجموعة رواد الفضاء 21.

وعملت رائدة الفضاء األمريكية حتى عام 2003 يف مركز ناسا جونسون 
للفضاء يف تكساس، وأسهمت يف دراسة التجارب الفسيولوجية حول فقدان 

العظام والسيطرة عىل ضمور العضالت ووظائف الرئة.

وأعربت رائدة الفضاء األمريكية جيسيكا مري، يف وقت سابق، عرب حسابها 
عىل تويرت، عن فخرها بالعمل ضمن طاقم دويل متنوع، وخضوعها للتدريب 
مع طاقم من رواد الفضاء الدوليني قائلة: »ال يمكن التفكري يف طريقة أفضل 

مللء املقاعد الـ3 يف )سويوز( مقارنة بطاقم دويل متنوع حقاً مثل هذا، 
يرشفني أن أتدرب مع زمالئي من روسيا واإلمارات«.

American pioneer 
Jessica Mir
T he Russian Soyuz M15 spacecraft is carrying a crew of 

Russian astronaut Oleg Sikrbuchka, American Jessica 
Mir and the first Emirati astronaut Hazza Al Mansouri.

American astronaut Jessica Mir, 42, studied space science and 
earned a doctorate in comparative physiology and marine 
biology. She also worked as a professor of anesthesia at Har-
vard Medical School.

Mir served in the NASA Crew 4 (NEMO 4) for the Extreme 
Environment Operations Mission, and was selected by NASA 
in 2013 for the Astronaut Group 21.

The US astronaut worked until 2003 at the NASA Johnson 
Space Center in Texas, and contributed to the study of 
physiological experiments on bone loss and control of muscle 
atrophy and lung function.

US astronaut Jessica Mir earlier said on her Twitter account 
that she was proud to work in a diverse international crew 
and underwent training with a crew of international astro-
nauts. “You can’t think of a better way to fill the 3 seats in 
Soyuz than a crew,” she said. A truly diverse international like 
this, I am honored to train with my colleagues from Russia 
and the UAE. «
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وأشار املرصد إىل عملية اعتقال السطات 
الجزائرية للناشط حمزة جعودي، الذي 

يعمل ربانا يف البحرية التجارية، يف الــ 24 من 
أغسطس املايض، ووضعه يف سجن الحراش. 

وبنّي أّن جعودي )30 عاًما(، اعتاد عىل املشاركة 
يف مسريات الحراك، وكان قد دعا قبل اعتقاله 

زمالءه إىل العصيان املدني اعتبارًا من بداية 
أيلول )سبتمرب( الجاري.

وأوضح أن عدًدا من مسؤويل األحزاب السياسية 
املحسوبة عىل نظام بوتفليقة أيضاً، رهن 
الحبس املؤقت التهامهم يف قضايا فساد.

وقال املرصد: »إن االعتقاالت واسعة النطاق 
بدأت منذ 21 حزيران )يونيو( املايض، وال تزال 

متواصلة وتستهدف امللّوحني بالرايات والراغبني 
يف االنضمام إىل املسريات وقادة األحزاب 

السياسية وكل من يعارض سياسات السلطة 
الحاكمة«.

ونّبه املرصد الحقوقي الدويل إىل أن السلطات 
الجزائرية منعت اجتماعات ملجموعات سياسية 

وأخرى غري حكومية، وحجبت موقًعا إخبارًيا 
معروفًا، وطردت صحافيني مخرضمني بينهم 

مراسل إحدى وكاالت األنباء العاملية وعدًدا من 
الصحفيني األجانب من األرايض الجزائرية.

وقالت مسؤولة االتصال واإلعالم لدى املرصد 
األورومتوسطي »سيلني يشار« إنه مع استمرار 

االحتجاجات الكبرية تنترش قوات الرشطة بكثافة 
يف شوارع العاصمة الرئيسية وساحاتها وتسيطر 

بإحكام عىل املشاركني فيها يف خطوة تشكل 
صفعة قاسية لحرية التعبري والحق يف التجمع 

السلمي.
وأضافت: »املثري للقلق أن يعتقل النشطاء 

السلميني وزعماء األحزاب السياسية وتوجه 
لهم التهم ملجرد التعبري السلمي عن آرائهم 

السياسية، يف خرق واضح للدستور الجزائري 

والتزامات الجزائر الدولية«.
وطالب املرصد السلطات الحاكمة باحرتام 

»العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 
والسياسية«، الذي صادقت عليه الجزائر 
يف العام 1989، و«امليثاق األفريقي لحقوق 

اإلنسان والشعوب« عند تعاملها مع املحتجني 
السلميني خالل حملهم الشعارات يف التظاهرات 

األسبوعية.

وأكّد املرصد الحقوقي أّن عمليات االحتجاز 
واالعتقاالت التعسفية لن تساعد الجزائر يف 

التغلب عىل األزمة السياسية التي تمر بها 
البالد، وأّن عىل السلطات الحاكة اإلنصات 

ملطالب مئات اآلالف من املحتجني السلميني من 
أجل انتقال ديمقراطي يحمي جميع الجزائريني 

ويحفظ كرامتهم اإلنسانية.

مرصد حقوقي دولي: اعتقال النشطاء السلميين 
صفعة لحرية التعبير في الجزائر

قال املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان :«إّن السلطات الجزائرية اعتقلت أخريًا عددا من النشطاء السلميني يف خطوة تشكّل 
صفعة قاسية لحرية التعبري يف الجزائر«.

وذكر املرصد ومقرّه جنيف، أنه وثق حاالت اعتقال طالت أشخاًصا ملجرد رفعهم راية أو الفتة احتجاج، أو معارضتهم علنًا سياسات 
السلطة التي تولت مقاليد الحكم عقب استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة يف الثاني من نيسان )أبريل( املايض.

باكستان تحذر في األمم 
المتحدة من »إبادة جماعية« 

في إقليم كشمير
قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريش ملجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان إن »االحتالل 

العسكري غري القانوني« إلقليم كشمري ذي األغلبية املسلمة من جانب الهند يثري شبح حدوث »إبادة 
جماعية«.

وألغت الهند يف الخامس من آب/ أغسطس وضع الحكم الذاتي الذي كان يحظى به اإلقليم الذي يقطنه 
ثمانية ماليني شخص وأحد أسباب النزاع بني البلدين املتجاورين.

وقال قريش أمام املجلس: »البلدات والجبال والسهول والوديان الحزينة املكلومة يف جامو وكشمري 
املحتلة تردد اليوم صدى يعيد لألذهان الذكريات املروعة لرواندا وسبرنيتشا والروهينجا ومذبحة 

جوجارات«.
وأضاف: »سكان جامو وكشمري التي تحتلها الهند يتعرضون اليوم ألسوأ... أتردد يف ذكر كلمة إبادة 

جماعية هنا، لكن يجب أن أفعل... يواجه سكان كشمري يف املنطقة املحتلة تهديدات خطرية ألرواحهم 
وأسلوب معيشتهم ومصادر رزقهم كجماعة عرقية وقومية ودينية من نظام قاتل مصاب برهاب النساء 

واألجانب«.
وتسيطر كل من الهند وباكستان عىل جزء من إقليم كشمري وتطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليه.

 وأرسلت الهند آالف القوات إىل وادي كشمري وفرضت قيودا عىل الحركة وقطعت االتصاالت بعدما سحب 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي يف الخامس من آب/ أغسطس الحقوق الخاصة لإلقليم. وظلت خدمات 

الهاتف واإلنرتنت مقطوعة منذ ذلك الحني.
يف وقت سابق، دعت مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه، السلطات الهندية 

إىل احرتام حقوق اإلنسان يف »إقليم جامو وكشمري«، مناشدة الهند بتخفيف العزلة وحظر التجوال، من 
أجل إتاحة املجال لسكان كشمري للوصول إىل الخدمات األساسية، واحرتام حقوق املوقوفني.

وعرّبت باشليه، يف كلمتها خالل افتتاح الجلسة الـ 42 ملجلس حقوق االنسان بمكتب األمم املتحدة يف 
جنيف، عن قلقها العميق من ممارسات الحكومة الهندية، يف كشمري، خالل األيام األخرية، بما فيها القيود 

عىل االنرتنت، واملظاهرات السلمية، وتوقيف ساسة ونشطاء محليني.
ونوهت املفوضة األممية إىل أنها ستواصل دعواتها إىل حكومتي الهند وباكستان، الحرتام ومراعاة حقوق 

اإلنسان.

M yanmar security forces are accused of 
killings, gang rape and arson during a 
crackdown that drove more than 730,000 

people to flee western Rakhine state for neighbouring 
Bangladesh after attacks on police posts by Rohingya 
insurgents in August 2017.
Myanmar has rejected most of the accusations and 
dismissed a report last September by a U.N-appoint-
ed panel which said military officers carried out the 
campaign against the Rohingya with “genocidal intent” 
and should stand trial.
“The threat of genocide is continuing for the remaining 
Rohingya,” Australian human rights lawyer and panel 
member Christopher Sidoti said in a statement accom-
panying a new report issued in Geneva, adding that 
Myanmar was failing to prevent and punish genocide.

Some 600,000 Rohingya are living in “deplorable” 
conditions in Myanmar’s Rakhine state, subject to 
restrictions on movement that touch almost every 
aspect of their lives, the U.N report said.
“These facts underscore the impossibility of return for 
the nearly one million Rohingya refugees, mostly in 
Bangladesh,” it added.
Myanmar’s Ambassador Kyaw Moe Tun told the U.N. 
Human Rights Council that some Hindus and Muslims 
had gone back to Myanmar where authorities were 
creating a “conducive environment”, adding: “It is 
crystal clear that there are people who want to return, 
even now.”
“We cannot overlook the horrific atrocities committed 
by ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) against 
innocent people and its coordinated terror attacks on 

police outposts,” he said.
Tun, referring to the former U.N. Secretary-General 
who led an advisory commission on Rakhine, added: 
“The late Kofi Annan cautioned on the use of the word 
genocide in referring to the situation in Rakhine state. 
It is a charge which requires legal review and judicial 
determination and should not be thrown around 
loosely.”
Myanmar rejected the fact-finding mission when it 
was formed at the rights forum in March 2017, with 
a mandate to investigate military abuses against the 
Rohingya and in other conflicts with ethnic armed 
groups in Myanmar.
The new report accuses the security forces of 
“torture and ill-treatment” of suspected insur-
gents in northern Myanmar, and says sexual and 

gender-based violence by the Myanmar military 
“remains a prominent feature of conflicts in Shan 
and Kachin states”.
Two military spokesmen did not answer phone calls 
seeking comment.
“In Rakhine State, the Tatmadaw (army) has been 
using helicopter gunships against the Arakan Army 
and both sides are accused of indiscriminate use of 
heavy artillery fire, gunfire and landmines in civilian 
areas,” Yanghee Lee, U.N. special rapporteur on 
Myanmar, said in her own update on Monday.
“Myanmar has done nothing to dismantle the system 
of violence and persecution and the Rohingya who 
remain in Rakhine live in the same dire circumstanc-
es that they did prior to the events of August 2017,” 
she told the council during a three-hour debate.

United Nations: Rohingya still in 
Myanmar face ‘threat of genocide’ 
(Reuters) - Hundreds of thousands of Rohingya Muslims who remain inside 
Myanmar face systematic persecution and are living under the threat of geno-
cide, a U.N. fact-finding mission said , repeating calls for top generals to face 
trial.
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    Sciences علوم

مع تصاعد الهجمات اإلرهابية، وتفنن الجماعات 
املتطرفة يف ابتكار أساليب تنفيذ عملياتها 

التخريبية، تحاول العلوم والتكنولوجيا مالحقة 
تلك األفكار اإلجرامية للحد منها.

ويسعى الخرباء إىل توفري تقنيات استباقية 
تساعد يف إجهاض العمليات التخريبية، وإنقاذ 

حياة آالف األرواح التي تروح ضحية ملثل هذه 
األفعال.

ويف مرشوع طموح، يأمل الخرباء يف تدريب النحل 
ليحل يوما ما محل الكالب البوليسية يف البحث 

عن األغراض غري املرشوعة، مثل املخدرات أو 
حتى األلغام.

ويعمل الباحث يف جامعة سانت أندروز، روس 
جيالندرز، عىل تدريب هذه الحرشات يف إطار 

مرشوع يموله حلف شمال األطليس.

ويستخدم جيالندرز ماء السكر لتعليم النحل 
كيفية معالجة رائحة املتفجرات كما لو كانت 

رحيقا، ويمكن للنحل استكشافه عن بعد بضعة 
أمتار، وقد يصبح يف النهاية عىل بعد كيلومرت.

وبحسب الخرباء، فإن النحل قد يكون قادرا عىل 
البحث عن األلغام األرضية يف غضون 5 سنوات.

ويرغب الخرباء يف استخدام النحل بدال من 
الكالب البوليسية، ألنها أرخص وأسع يف 

التدريب، كما يمكنه الوصول إىل أماكن ال يمكن 
للكالب الوصول اليها، باإلضافة إىل أن النحل ال 

يمكنه تفجري األلغام عن طريق الخطأ.
لكن الفيزيائي الربيطاني القائم عىل املرشوع 
اعرتف أن املشكلة األكرب يف العمل مع النحل 

تكمن يف عدم توقع ترصفه، وتبقى املهام املوكلة 
إليه تحمل نسبة خطأ مرتفعة نسبيا.

بديال للكالب.. »حشرة« 
تكشف المخدرات واأللغام

تجرّب روسيا مسدساً يمكن لرواد 
الفضاء العائدين إىل األرض استخدامه 
إلبعاد الحيوانات التي تهاجمهم وقت 

هبطوهم يف مناطق نائية، بحسب ما 
كشفت وكالة الفضاء الروسية.

وال يحمل رواد الفضاء الروس أسلحة 
منذ أكرث من عقد، غري أن وكالة 

»روسكوسموس« التي يرأسها ديميرتي 
روغوزين اعتربت أن الوقت قد حان 

إلعادة العمل باألسلحة يف ظّل عمليات 
إطالق الرحالت املأهولة يف أقىص الرشق 

الرويس.
وقال روغوزين »من املحتمل أن تجري 

عمليات الهبوط يف هذه املواقع 
غري املأهولة والتي تغطيها 
األحراج. ويعترب الرواد أنه 

من الجّيد حمل سالح«، 
موضحا أن »هذا السالح 

هو قيد االختبار«.
ونقلت وكالة »تاس« 

عنه قوله 
»أظن أن 

السالح 
سيصبح 
يف أغلب 

الظّن 
ضمن الرزمة التي 

سيحملها الرواد بعد سنة ونصف 
السنة«.

وأردف أن »الغاية هي دعم الطاقم 
ليطلق طلقات تحذيرية ويستخدم 
السالح يف الغابات عند االقتضاء«.

وكان الرائد الرويس أوليغ كونونينكوف 
الذي قاد طاقما يف محطة الفضاء 

الدولية عاد مؤخرا إىل األرض قد قال إن 
الحاجة تدعو عىل األرجح إىل االستعانة 

بأدوات إضافية.
ورصّح للصحافيني »من املمكن أن 

نحتاج إىل سكني خاص إلنشاء مأوى يف 
األرايض الوعرة وإىل سالح أيضا بسبب 

الحيوانات الربية«.
اعتبارا من الثمانينات، كان رواد الفضاء 

الروس يحملون مسدسا 
من طراز »تي بي82-« 
وهو سحب من رزمة 

الطوارئ املوافق 
عليها سنة 2007.

كشفت دراستان طبيتان حديثتان، أن إهمال صحة الفم قد يؤدي إىل تراجع 
القدرات اإلدراكية واملعرفية لدى اإلنسان، من جراء تأثر الدماغ.

ويقول خرباء إن صحة الفم تقدم صورة عن الصحة الباطنية لإلنسان، ويف 
بعض األحيان، تكون مؤرشا عن اإلصابة باضطرابات خطرية.

وبدأت هذه الشكوك، يف سنة 2010، حني نرشت الصحيفة الهندية املختصة يف 
أمراض األسنان بحثا يقول إن أمراض الفم تزيد عرضة اإلصابة بأمراض القلب 

بنسبة 20 يف املئة.
ويف أحدث خطوة علمية، قام فريقان من جامعة »روتجرز« األمريكية، بدراسة 

العالقة بني صحة الفم والقدرات املعرفية.
وركزت الدراستان عىل بالغني أمريكيني من ذوي األصول الصينية، وشملت 

أشخاصا ال تقل أعمارهم عن ستني سنة.
وجرى اختيار هذه العينة، ألن األقليات ال تحظى غالبا بالرعاية الصحية 
الكافية فيما يتعلق بالفم، حسب مدير معهد روتجرز للصحة يف الجامعة 

األمريكية، شينكي دونغ.
وأضاف دونغ أن املنحدرين من أقليات ال يلقون رعاية كافية عىل مستوى 

صحة الفم، سواء بسبب العراقيل اللغوية أو بالنظر إىل وضعهم االقتصادي 
واالجتماعي.

ويف مرحلة أوىل، قام الباحثون بطرح أسئلة عىل املشاركني، ثم أجروا اختبارات 
لقياس لقدرات املعرفية، وهنا ظهرت املفاجأة.

وأكد ما يقارب نصف املشاركني، وعددهم 2700، أنه سبق لهم أن شعروا بأعراض 
مرتبطة بصحة األسنان، لكن ربع الذين استطلعت آراؤهم فقط أبلغوا عن 

جفاف يف الفم، حسبما ذكر موقع »ميديكال نيوز توداي«.
ووجدت الدراسة أن األشخاص الذين تأثرت لديهم صحة الفم، عانوا عىل 

مستوى القدرات املعرفية، يف وقت الحق.

The British medical sector is witnessing a new boom with 
the introduction of medical robots to help surgeons per-
form and perform surgeries such as laparoscopy.
Artificial intelligence via robots is expected to play a role in 
facilitating doctors’ tasks. For example, it helps surgeons in 
an operation such as a laparoscope.

With four flexible arms resembling the human arm, the ro-
bot performs the tasks required of it. The surgeon controls 
the robot and tasks via a joystick and a 3D screen.

To that end, a large number of specialists and surgeons 
in Britain are experimenting with new medical robots to 
learn how to use them.

In the near future, it will be used in a large number of hos-
pitals and medical centers according to the government’s 
plan, with the National Health Service in the country allo-
cating about £ 50 million, to provide robot technology.

This great scientific development may facilitate the work 
of doctors, but does not eliminate the concerns of some 
about the accuracy of artificial intelligence techniques, in 
the treatment of human, at a time when the manufacturer 
asserts that the new technology of medical robot does not 
put the lives of patients to any danger.

أبحاث تكشف ما 
يفعله إهمال صحة 
الفم بدماغ اإلنسان

Robot helps in 
abdominal surgery

مسدسات مع رواد فضاء.. ماذا 
يفعلون بها؟
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

ما زال مستخدمو أندرويد يسخرون من املفهوم 
الذي أطلقته رشكة أبل بعنوان »أبل تبتكر«، 

قائلني إن الرشكة األمريكية توفر ميزات »جديدة« 
يف آيفون، كانت تتمتع بها هواتف أندرويد منذ 

عامني.
وهذا العام، يبدو أن هذا األمر، أو أن السخرية، من 

أبل باتت أكرث صحة من أي وقت مىض، بحسب 
موقع »ماشابل« اإلخباري املعني بالتقنية.
وتتمتع هواتف آيفون الثالثة الجديدة التي 

أطلقتها الرشكة الثالثاء املايض برشائح أسع 
وكامريات أفضل من سابقاتها، كما تتمتع بمقاومة 

أفضل للمياه، وزجاج أكرث ثباتا، وعمر بطارية 
أفضل، من بني تحسينات بسيطة أخرى.

وبالنسبة إىل أي شخص لديه هاتف آيفون قديم، 
خصوصا إذا كان عمره عامني أو أكرث، فسوف يجد 

يف »آيفون 11« تحسينا كبريا.
ولكن هذه هي املرة األوىل التي ال يمكن اإلشارة 

فيها إىل أي ميزة جديدة ومهمة يف آيفون، لم 
يسبق أن ظهرت أو كانت موجودة يف هواتف 

أندرويد منذ سنوات.
فالكامريا الثالثية الخلفية أصبحت إىل حد كبري 

املعيار بالهواتف الذكية الرائدة منذ أكرث من عام، 
إذ ظهرت يف هواتف »بي 20 برو« من هواوي منذ 

أبريل من العام املايض، ويف هاتف »يف 40 »ثن 
كيو« من إل جي يف أكتوبر 2018، وهو جهاز رائد 
إعدادات الكامريا فيه مشابه جدا لتلك يف آيفون 

11 ماكس برو و11 برو، مثل أجهزة استشعار 
واسعة وعريضة للغاية وزوم التكبري.

أما تقنية »الرؤية الليلية« الجديدة يف آيفون 

الجديدة، فهي مشابهة لتلك يف هاتف »بيكسل« 
الذكي من غوغل، لكن األخرية توفر تصويرا ليليا 

أفضل من هواتف آيفون، ومؤخرا، ظهرت هذه 
التقنية يف أجهزة سامسونغ وهواوي.

ليس هذا فحسب، بل إن تتبع رشكة أبل بأجهزتها 
آيفون ألجهزة أندرويد يبدو سيئا، كما يشهد عىل 
ذلك جهاز »ردمي نوت 8 برو«، الذي أعلنت عنه 

شياومي مؤخرا من حيث احتوائه عىل كامريا 
خلفية رباعية مزودة بمستشعر رئييس بدقة 64 
ميغابكسل عىل الجزء الخلفي، ومستشعر بدقة 

20 ميغابكسل يف املقدمة، ويبدأ من سعر 195 
دوالر، مقارنة بدقة 12 ميغابكسل لكامريا آيفون 

برو من أبل.
أما مقاومة املاء، فهي ميزة شائعة للغاية، مثل 

شاشات أوليد، وحيل الكامريا 
املحسنة، ناهيك 

عن أن 
معظم 

هواتف 
أندرويد 

الرئيسية 
تمتلك مساحة 

تخزين أكرب 
من أجهزة آيفون 

الجديدة.
وتجدر اإلشارة أيضا إىل 

االفتقار إىل الشحن الالسلكي 
عىل أجهزة آيفون الجديدة، التي 

تنازلت عنها رشكة أبل ألنها ال ترقى 

إىل معايري الرشكة.
وعىل الرغم من عدم معرفة كل يشء عن 

»آيفون 11« مثل سعته أو مقدار ذاكرة الوصول 
العشوائي املوجودة فيه أو حجم وقياس بطاريته، 

فإنه جرت العادة أن يكون لدى هواتف أندرويد 
الرائد ذاكرة وبطاريات أكرب من أجهزة آيفون.

لكن يمكن تربير بعض األمور يف أن مجال التطوير 
يف الهواتف الذكية بات صعبا مع كل التحديثات 
والتطوير فيها عىل مر السنني بحيث باتت أقرب 
إىل املثالية، ولكن أال يمكن توفري ميزة واحدة عىل 

األقل يف أجهزة أبل الجديدة تدل عىل تحقيق 
نجاح باهر، كما كان عليه األمر منذ سنوات؟

ربما، خصوصا وأن الرشكات املصنعة للهواتف 
الذكية العاملة بنظام أندرويد، مثل األجهزة 

الصينية، تسارع إىل تقديم ميزات مماثلة، بل إن 
بعضها سبق رشكة  أبل بقوة.

ومع ذلك، فهذا ال يعني أن هواتف آيفون 
الجديدة لن تكون جيدة أو حتى 

هواتف رائعة.. فهي حققت 
الريادة عىل مدى أعوام، 
لكن يف الوقت الحايل، 
يبدو أن السخرية 
القديمة بشأن 

»أبل تبتكر« 
ال تزال 
قائمة.

هواتف آيفون 
11.. الخدعة 

تكتمل والدليل 
»أندرويد«

F acebook is announcing a series of 
policy changes designed to keep 
users from encouraging self-harm, 

while also trying to preserve the ability for 
people to discuss their struggles without 
shame.

Deciding just what to allow and not allow 
on social networks is a tricky balance and 
something Facebook has been wrestling 
with for more than a decade. The new 
changes are the result of the latest consul-
tations with experts over the past year.

Specifically, Facebook is

tightening its rules to limit graphic depic-
tions of cutting on Facebook and Instagram
tightening its policies around acceptable 
images related to eating disorders
hiring a full-time health and well-being 
expert on its safety team to focus on these 

and other issues
promoting the #chatsafe guidelines de-
signed to help encourage healthy dialogue 
with those dealing with suicidal feelings
looking for ways to share some public 
user data with the academic 
community, starting with 
two researchers who 
study suicide pre-
vention.
What they’re 
saying: “While 
suicide preven-
tion work and 
dealing with 
self-harm can 
be some of 
the most chal-
lenging policy 
work we do, 
it’s also some of 
the most import-

ant work we do,” Facebook global head of 
safety Antigone Davis told Axios.

In creating the new policies, Davis said 
Facebook is trying to limit people from 

unwittingly being exposed to harm-
ful content while at the same 

time preserving preserve 
opportunities for people 

to share their struggles 
and gain a sense of 

community.»

At Facebook we 
have a unique 
opportunity to 
help people con-
nect and find the 
support they need,” 

Davis said.

Our thought bubble: 

Facebook needs to perform a delicate and 
difficult balancing act. Sharing thoughts of 
suicidal intention, self-harm and disordered 
eating can have a contagious effect. At 
the same time, people dealing with these 
issues need outlets to talk about them or 
they suffer shame and isolation. Sharing 
one’s struggles can provide relief — yet 
what’s helpful to someone posting could 
end up being harmful to someone reading.

What’s next: Facebook is moving to place 
greater emphasis on private groups and 
messaging. That will only make these issues 
thornier. And, of note, today Facebook 
doesn’t proactively screen private groups 
for the types of content banned under the 
new policies. Rather, it relies on reports 
from users, meaning someone within the 
group would need to voice a complaint.

Facebook tightens rules around self-harm images

تصفح اإلنترنت بخصوصية مع 
فايرفوكس برايفت نيتوورك

أعلنت مؤسسة موزيال األمريكية أنها بدأت اختبارا تجريبيا عاما لخدمتها ملتصفح فاير 
فوكس التي تستند إىل ما يشبه خدمات الشبكات االفرتاضية الخاصة )يف بي أن( بغية 
السماح للمستخدمني -يف الواليات املتحدة حرصيا حاليا- بتجربته قبل طرحه رسميا 

لجميع املستخدمني.
وتتيح موزيال للمستخدمني ضمن »برنامج اختبار فايرفوكس التجريبي« الجديد تجربة 

منتجات وخدمات جديدة قبل إطالقها رسميا، وأصبح اإلصدار التجريبي من خدمة 
»فايرفوكس برايفت نيتوورك« -كما تسميه رسميا- أول مرشوع جديد يف هذا الربنامج، وهو 

متاح ملستخدمي فايرفوكس لحواسيب سطح املكتب.
وتتميز خدمات الشبكة االفرتاضية الخاصة )يف بي أن( بأنها توفر للمستخدم خصوصية 

يف تصفح اإلنرتنت حيث تعمل عىل تشفري حركة مرور البيانات عىل الويب، وتوفر له 
تصفحا آمنا دون أن يتمكن املتلصصون من معرفة عنوانه.

ُيذكر أن فايرفوكس برايفت نيتوورك ليس خدمة »يف بي أن« حقيقة، وفايرفوكس ال تدعي 
ذلك، فالخدمة ستشفر فقط حركة املرور عىل الويب التي يتوالها متصفح فايرفوكس عىل 

حاسوبك املكتبي، وعىل عكس خدمات »يف بي أن« الحقيقية، فإن خدمة فايرفوكس لن 
تحمي البيانات التي تتوالها تطبيقات أخرى ذات واجهة إنرتنت مثل تطبيقات عميل 

الربيد اإللكرتوني وسبوتيفاي أو ألعاب اإلنرتنت.
ومع ذلك فإن »فايرفوكس برايفت نيتوورك« سيظل مفيدا جدا عندما يستخدم حاسوبك 
املحمول شبكة »واي فاي« مفتوحة يف مكان عام، كما هو الحال يف مقهى أو صالة انتظار 

باملطار.
وإذا كنت متصال بموقع ويب ال يستخدم اتصاالت https اآلمنة، فإن »فايرفوكس برايفت 

نيتوورك« ستجعل من املستحيل عىل املستخدمني اآلخرين عىل نفس شبكة »واي فاي« 
 )IP address( معرفة ما تقوم به. كما أن الخدمة تخفي أيضا عنوان بروتوكول اإلنرتنت

الخاص بك، مما يصعب عمل متتبعي الويب.
وال يزال من غري املعروف إىل متى سيستمر االختبار التجريبي، أو ما إذا كانت خدمة 

»فايرفوكس برايفت نيتوورك« ستظل مجانية.
ويشري البيان الصحفي ملوزيال إىل أن فرتة االختبار ستستمر »عدة أشهر« قبل أن تتمكن 

من استكشاف خيارات التسعري املحتملة، كما لم تذكر ما إذا كانت ستطرح نسخة منها 
لألجهزة املتنقلة.
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    THE MAN الرجل

تعطيك حقائب الالب توب مظهرًا أكرث أناقة 
وعرصية، هذا بخالف تصنيعها من مواد عالية 

الجودة، سواء املصنوعة من الجلد الذي تم 
إنتاجه بحرفية عالية، أو تلك التي من القماش 
ويسهل عىل مقتنييها تنظيفها مرة بعد أخرى، 

وتحتوى حقائب الالب توب عىل العديد من 
التفاصيل األكرث تماشًيا مع التطور التكنولوجي 

الحايل حيث تأتي بمخرج USB لشحن الهاتف 
الجوال، وأيضا بعضها يكون ضد الرسقات، 

ويمكنكم تصفح عدد من حقائب الالب توب 
املجربة من قبل يف التقرير التايل: 
حقيبة ظهر لالب توب من الجلد: 

ويفضل الرجال والنساء الحقائب الجلدية 
خاصة التي تأتي باللون األسود، ويتحرون أيًضا 
تلك املصنعة من املواد ذات الجودة العالية التي 

تستكمل معهم مسرية العمل أو الدراسة. 
حقيبة ظهر لالب توب من البوليسرت

مخرج الـ USB مهم بالنسبة ملعظم من يقتنون 
حقائب الالب توب العرصية الحديثة، معظم 

الحقائب تكفل وجود مخرج USB واحد، 
فما بالك بثالثة مخارج USB تعمل باأللواح 

الشمسية الحساسة للغاية واملحسنة، حيث 
تبلغ قوة تلك األلواح الشمسية 7 وات، لتتمكنوا 

من شحن iPhone خالل 4-3 ساعات، وأيًضا 
مخرجني USB آخرين لشحن هاتفني يف وقت 

واحد أو توصيل »باور بانك«، فيمكنك أن تظهر 
بمظهر أكرث أناقة وعرصية ويف نفس الوقت قضاء 

الكثري من حاجاتك اليومية بكل سهولة عن 
طريقة حقيبة الالب توب الخاصة بك. 

حقيبة ظهر لالبتوب بجيوب واسعة
يفضل البعض استخدام حقيبة الالب توب 

الخاصة به يف أيام اإلجازات ألغراض أخرى، 
ولكن هل أي حقيبة الب توب يمكن استخدامها 

ألغراض أخرى؟، 
عليك 

اواًل أن تتحرى يف الحقيبة التي تقتنيها أن تكون 
مناسبة للعديد من األغراض، وأن تحتوي عىل 

املزيد من الجيوب التي تمكنك من حمل أغراضك 
يف غري أيام العمل أو الدراسة، هذه الحقيبة 

تحتوي عىل العديد من الجيوب الكثرية والواسعة 
يف الوقت ذاته، أحد تلك الجيوب مضاد لرسقة 
املعلومات RFID، عملية أكرث لحمل الالب توب 

الخاص بك، ويمكنها أيًضا حمل جميع أغراضك 
يف اإلجازات، ومضادة للماء أيًضا، وبها حماالت 

كتف مريحة للغاية. 
التطور الهائل والتنافسية بني املصنعني ملنتجات 

الرجال، يصب يف صالح الرجل العرصي، حيث 
بات يمكنه بسهولة الحصول عىل حقيبة 

ظهر لحمل الالب توب أو الحاسوب 
املحمول، وأيًضا يحصل عىل مظهر 

جذاب يجعله أكرث أناقة، وأيًضا يقىض 
جميع أغراضه حتى يف غري أيام العمل 
أو الدراسة، أي يف اإلجازات والعطالت 
الطويلة، يمكن حمل حقيبة الظهر 

األنيقة الصغرية عىل ظهرك، واستخدام 
الجيوب اإلضافية التي تميز هذه 

 USB الحقائب باإلضافة إىل وصالت الـ
من أجل شحن هاتفك الجوال.

حقائب البتوب عملية 3 
توفر لجهازك الحماية 

ولك األناقة

عندما تهم بالنزول ملكان عملك أو دراستك هناك بعض املستلزمات واألدوات التي باتت جزءا ال يتجزأ من شخصيتك وكيانك، 
منها حقيبة الظهر التي تحمل فيها الالب توب، فهي ال غنى عنها ملعظم الشباب والرجال، ويفضلها البعض من الجلد أو من 

القماش ويتم طرحها باملزيد من األشكال وخامات الصنع لرتيض كل األذواق.

تجعلك كاألبله.. مالبس عليك أن 
تحذرها بعد الوصول للثالثين

أحمد شريف  
سن الثالثني عند الرجل هو سن النضوح ويصبح الرجل جاذبا أكرث للطرف اآلخر، ولكن فيما يخص 

إطاللتك ورونقك يف املالبس تصبح هناك عدد من الحدود ال يجب فعلها بعد أن تتخطى الثالثني 
عاما. 

وهناك عدد من املالبس واإلكسسوارت التي ستجعلك تظهر بمظهر غري الئق أو سخيف إذا اخرتت 
أن ترتديها بعد الثالثني، وسنرسدها لك يف السطور التالية: 

السراويل القصيرة
يعتقد البعض أن مرتدى الرساويل القصرية من الرجال هم األكرث فوضوية ويعيشون يف حالة فوىض 

عارمة، ويفتقدون الحياة الثابتة والقوية، سواء مع األهل أو الزوجة، فال ننصحك بارتدائها بعد 
الثالثني. 

سلسلة المحفظة
إذا أردت أن ترتدي مالبس مناسبة لسنك وأسلوب حياتك العميل فال حاجة الرتداء سلسلة 

املحفظة، فهي يف األصل يعتمد عليها مماريس الرياضة او قائدي الدراجات البخارية منعا لسقوط 
املحفظة. 

األخذية المزركشة
يتميز الرجل الثالثيني بالهدوء واالتزان ولذلك ليس من الطبيعي أن يرتدي أحذية مزركشة، وال 

يعني ذلك أن ترتدي األبيض واألسود طوال حياتك، بل اختيار ألوان أكرث ثباتا.

القبعات
ستكون النظارات الشمسية االختيار املناسب لك إذا أردت أن تحافظ عىل عينيك من أشعة الشمس 

ولكن ال تلجأ الستخدام القبعات بعد الثالثني ذات الحواف. 

جينز الخصر المنخفض
يرتك الجينز بخرص منخفض شعورا غري مستحب عند الكثريين عندما يشاهدونه يف الشباب، 

ولذلك إذا وصلت إىل الثالثني عليك التوقف عن ارتدائه.

العبارات المضحكة والصور والرسومات
يف سن الثالثني ينتظر منك أن تكون أكرث هدوء ووقارا لذلك فإن ارتداء تي شريت يحمل رسومات 

وصور وعبارات مضحكة أمر يجعلك تظهر كاألبله ويعطي للناس فكرة سلبية عنك.

M ale breast cancer is a relatively rare 
cancer but one that doctors often diag-
nose in the later stages. Knowing how 

to recognize the signs can help a person get early 
treatment.
Male breast cancer accounts for fewer than 1% of 
all cancer diagnoses worldwide.

A man’s lifetime risk of developing breast cancer is 
about 1 in 833, according to the American Cancer 
Society (ACS).

The outlook for male breast cancer is excellent if 
diagnosis occurs in the early stages. However, early 
diagnosis is not always possible.

One factor in diagnosis delay is a lack of awareness. 
While many women know how to look out for 
changes that could indicate breast cancer, there is 
less awareness among men, which means they may 
be less likely to seek help in the early stages.

Breast cancer can also affect males differently, 
as they have a small amount of breast tissue in 
comparison with females. This can make it easier 
to detect small lumps, but it also means that the 
cancer has less room to grow within the breast. As a 
result, it may spread more quickly to nearby tissues.

For these and other reasons, around 40% of men 
with breast cancer receive a diagnosis in stage 3 or 
4, when the disease has already spread to other 
parts of the body. As a result, overall survival rates 
are lower for men than for women.

Read on to find out more about how to recognize 
male breast cancer and what to do if changes occur.
Symptoms
man sees doctor about breast changes
The main symptom of male breast cancer is a lump 
in the breast area.
Possible symptoms of male breast cancer include:
a lump in one breast, which is usually painless

nipple retraction, ulceration, and discharge
skin puckering or dimpling on the breast
redness or scaling of the skin on the breast or nipple
If cancer spreads, additional symptoms may include:

swelling in the lymph glands, in or near the under-
arm area
breast pain
bone pain

If a man receives a diagnosis of breast cancer in 
the early stages, there is a good chance of effective 
treatment.
However, it can sometimes be hard to get an early 
diagnosis since the disease is rare and can resemble 
other conditions that are not cancerous. For this 
reason, diagnosis may come at a later stage.
Being aware of the signs and symptoms of male 
breast cancer increases the chances of getting early 
treatment.

What’s to know about male breast cancer?



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0053

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

September 2019 - Volume : 7 - Issue :81

TRAVEL & TOURISM سياحة و سفر

الشعور باألمان
السالمة أكرث أهميَّة من الراحة، مع اإلشارة إىل أنه من ملذات 

السفر األساسية، التجّول يف املنطقة لغرض استكشافها. وهذا 
لن يكون سهاًل، إذا كان الفندق يقع يف منطقة غري مريحة. لذا، 

ا إذا اخرتت  ُينصح بتفقد وضع املنطقة عىل اإلنرتنت، مثاًل. أمَّ
فندقًا ولم تشعر بالراحة، فمن األفضل إلغاء الحجز، بداًل من 

املخاطرة بسالمتك.

وضع الحّمام
عند الوصول إىل غرفة يف الفندق، فيجب التوجه إىل الحّمام 

لتفقد الحوض، فهو دليلك إىل وضع الفندق ومدى أهمية 
النظافة. العفن يف الحّمام خط أحمر - بخاصة لألفراد الذين 

يعانون الحساسية.

هل هناك مستلزمات حّمام؟
ان، مثل: الشامبو  ُيوفِّر معظم الفنادق لوازم استحمام باملجَّ

والصابون، لكّن األمر يستحق التدقيق املزدوج عند وصولك. 
إذ لم توفر خدمة الغرف مواد النظافة، أو أّن الفندق ال يتضمن 

بلسم شعر أو أساسيات أخرى، يجب أن تعرف قبل الرشوع 
بدخول حوض االستحمام.

بق الفراش
يف بعض األحيان، يعاني حتَّى أفضل الفنادق يف العالم من بقِّ 

الفراش. وإذا أحرض أحد الضيوف بّق الفراش إىل الغرفة، من 
دون علمه، فلن يعرف الفندق ليحّل املشكلة ما لم يرشد اإلدارة 
مسافر آخر- لذا فإّن األمر مرتوك لك لتعقبها. لذا، يوىص بفرك 

الركن السفيل من الفرشة باستخدام بطاقة عمل للتأكد من 
عدم وجود هذه اآلفات!

هل يوفر الفندق المياه؟
عند السفر حول العالم، وبغّض النظر عن املكان الذي تذهب 

ا يقال عن مياه الصنبور، فمن الهام  إليه، وبغّض النظر عمَّ
استخدام املياه املعبَّأة يف عبوات. تحصل الفنادق عىل نقاط 

إضافيَّة، إذا كانت توفر عبوات مياه باملجان كل يوم للنزالء.
ل اعرتاضك إذا استلقيت عىل الرسير  ال تكن خجواًل، سجِّ

والحظت أّن الفرشة متدلية، أو أّن املاليات ممزقة

ما هو وضع القهوة؟
ان يف  حتى لو كان موقع الفندق قد وعد بتقديم قهوة باملجَّ

غرفتك، فيجب رؤية ماهيتها؟ إذ إّن القهوة املتوافرة يف غرف 
الضيوف قد تكون فورية أو تحتوي عىل كريمات بودرة.

وضع السرير
ال تكن خجواًل إذا استلقيت عىل الرسير والحظت أّن الفرشة 

متدلية، أو أّن املالءات ُممزَّقة، أو أّن الوسائد متكتلة. عادًة، 
يجب أن يوفر مكتب االستقبال بدياًل أو ينقلك إىل غرفة 

أخرى. وعند الطلب، فإنَّ استخدام مفردات مثل: »أرجوك« 
و«من بعد إذنك« و« شكرًا« مع ابتسامة ستؤدي اىل استيعاب 

ن يعملون يف مجال الخدمة يف الفنادق. وتقّبل طلبك ممَّ

ة سير األمور؟ ماهيَّ
قد يكون من املثري للدهشة معرفة كيفيَّة تقليب القنوات 

التلفزيونية أو ضبط املنّبه، لذلك اطلبوا من موظفي الفندق 

املساعدة حال مواجهة مشكلة متعلِّقة.

هل يوجد متجر بالموقع؟
يف حالة الرضورة، تحقق من أّن الفندق يمكنه توفري ما 

تحتاج إليه، سواء كان معجون أسنان، أو أقراص األسربين.

 هل يمكنك استخدام طابعة؟
قد يكون العمل آخر ما يخطر عىل بالك عندما تكون يف 

إجازة، لكن من الجيِّد البحث عن مكان للطباعة. آخر ما 
ترغب به هو أن تهم بمغادرة الفندق، لريفض هاتفك تحميل 

تذكرة املغادرة. يف البلدان األجنبية التي ليس لديك فيها 
إنرتنت عىل الهاتف، من األفضل طباعة التذاكر.

هل الغرفة مفروشة بالسجاد؟
قد يبدو وضع أقدامك العارية عىل سجادة ناعمة عند 

ل أن تكون  اًبا، لكن ُيفضَّ الخروج من الرسير أمرًا جذَّ
األرضيات عارية. إذ ال ُيغسل السجاد بالشامبو، فيما 
ُينظَّف الخشب الصلب والبالط جيًِّدا كل يوم. ال يمكن 

تخّيل أنواع األشياء املوجودة يف السجاد يف الفنادق - حتَّى 
الفاخرة منها.

هل هناك حاجة الى مسح أّي أسطح؟
لن يقوم موظَّفو خدمة الغرف بتعقيم مقابض خزانة 

املالبس، أو أجهزة التحكم عن بعد، بعد نزول كل ضيف 
جديد، ولهذا السبب يوىص بحمل مجموعة من املناديل 
املبلَّلة يف أمتعتك. بعد وصولك، امسح النقاط التي ربما 

تكون قد ملستها مئات األصابع قبل وصولك. قد يبدو األمر 
مبالًغا به، ولكن إذا كنت ستميض عرشة أيَّام، فاإلصابة 

باملرض سوف تفسد عطلتك!

أمًرا يجب التحقق منها 13 
في غرف الفندق

 قبل التفكري يف الحجز، يجب انتقاء املوقع املثايل، خصوًصا إذا كنت مسافرًا ملشاهدة معالم املدينة. 
ا إذا كانت املعالم السياحية  ويف هذا اإلطار، من الهام أن يكون املوقع يف مكان يسهل الوصول إليه. أمَّ

ا اذا استقريت يف  منترشة يف أنحاء املدينة، فليكن موقع الفندق قريًبا من وسائل النقل العام. أمَّ
فندق أرخص وأقل مركزيَّة، فستنفق املزيد من املال عىل املواصالت!

إذا اخرتت فندقًا ولم تشعر بالراحة، فمن األفضل إلغاء الحجز بداًل من املخاطرة بسالمتك

السياحة العالمية تستعيد مستوياتها 
التاريخية وقفزة بـ30 مليون سائح

أ ف ب
ازداد عدد السياح بنسبة %4 عىل الصعيد 

العاملي يف النصف األول من العام 2019، 
بدفع من ازدهار السياحة يف الرشق األوسط 

وآسيا-املحيط الهادئ، بحسب ما كشفت 
منظمة السياحة العاملية.

وبعد نمّو بنسبة %7 و%6 عىل التوايل 
يف 2017 و2018، بات نمو عدد السياح 

»يستعيد مستوياته التاريخية ويتماىش 
مع التوقّعات املوضوعة« للعام 2019، وفق 

ما جاء يف بيان منظمة السياحة العاملية.
وأفادت املنظمة األممية، التي تتّخذ من 

مدريد مقرّا لها، بأن عدد السياح يف العالم 
بلغ 671 مليونا يف النصف األول من السنة، 

أي أكرث بنحو 30 مليونا من املجموع 
املسّجل يف الفرتة عينها من العام 2018.

ويعزى هذا النمّو بحسب املنظمة إىل 

»اقتصاد متني ورحالت جوية أكرث تواترا 
وبأسعار أكرث يرسا وتسهيالت أكرب لتأشريات 

الدخول«، بحسب املنظمة التي حّذرت يف 
الوقت عينه من »مؤرشات اقتصادية أكرث 

ضعفا واستمرار عدم اليقني بشأن بريكست 
وتوترات تجارية وتكنولوجية، فضال عن 

تحديات جيوسياسية«.
وكان النصف األول من العام إيجابيا 

عىل صعيد السياحة يف الرشق األوسط 
)8+ %(، وآسيا-املحيط الهادئ )6+%( 

خصوصا. أما أوروبا، فهي شهدت نمّوا 
بنسبة %4 بدفع من السياح األمريكيني 
والصينيني واليابانيني وهؤالء اآلتني من 

بلدان الخليج.
وكان النمو أخف وطأة يف إفريقيا )3+%(، 

والقارة األمريكية )2+%(.

Madrid - AFP

T he number of tourists increased by 4% 
globally in the first half of 2019, 
driven by the booming tourism in 

the Middle East and Asia-Pacific, accord-
ing to the World Tourism Organization 
revealed.
After growing by 7% and 6%, respec-
tively, in 2017 and 2018, the 
growth in the number of tourists 
“is regaining historical levels 
and in line with expectations 
set for 2019,” according to the 
World Tourism Organization’s 
statement.
According to the Madrid-based 
UN, the number of tourists in the 
world reached 671 million 
in the first half of the 

year, about 30 million more than in the same 
period in 2018.

The growth is attributed to “a robust 
economy, more frequent flights, more af-
fordable prices and greater visa facilities,” 
the organization warned, while warning of 

“weaker economic indicators, continued 
uncertainty about Brexit, trade and 

technological tensions, as well as 
geopolitical challenges.»
The first half of the year was 
positive for tourism in the Middle 

East (+ 8%) and Asia-Pacific (+ 6%) 
in particular. Europe saw 4% growth 
driven by American, Chinese, Japa-
nese and Gulf tourists.

Growth was lighter in Africa (+ 3%) 
and the American continent 
(+ 2%).

World tourism regains historical levels 
and leap 30 million 
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هيمنوا بعد ذلك عىل الحكومة وأصبحوا طبقة اجتماعية 
كبرية يف البالد، حتى ألغى اإلمرباطور ميجي النظام 

اإلقطاعي عام 1868، وعاد النظام اإلمرباطوري لينتهي 
بذلك حكم الساموراي.

إن معظم معرفتنا بهم تأتي من األفالم والقصص التي 
ساعدت عىل نرش فكرة عن شكل حياتهم، ومع ذلك ال 

يعرف معظمنا الكثري من الحقائق املعقدة والصادمة 
لعاملهم، التي سنذكر بعضاً منها فيما ييل:

ممارسة الجنس مع النساء لها تأثري أنثوي!
كانوا يتزوجون ألنهم يحتاجون لإلنجاب وزيادة أعدادهم، 

وخاصة عندما أصبحوا طبقة اجتماعية كبرية وفرض 
عليهم وضعهم االجتماعي أنهم ليسوا أحراراً يف فعل ما 

يحلو لهم، عىل األقل فيما يتعلق بالزواج.
وفقاً ألمينة متحف إيدو طوكيو »هيساكو هاتا« فإن 

الزيجات يف عرص إيدو )1603 - 1868( تم ترتيبها مسبقاً 
بشكل عام، وكان زواج الحب أمراً نادراً للغاية.

األغرب من ذلك، هو أنه عندما يبدأ صبي يف تعلُّم فن 
الساموراي، كان غالباً ما يذهب لرجل كبري يف السن 

ليعلمه فنون الدفاع عن النفس وآداب السلوك،  كان هذا 
يطلق عليه shudo بمعنى »طريق األوالد املراهقني« .

عندما كان الصبي يبلغ من العمر 13 عاماً كان من الشائع 
أن يقسم الوالء لرجل كبري يف السن ويلتصق به ست 
سنوات كاملة، ويتم توجيه الصبية ليكونوا مخلصني 
لرشكائهم يف shudo، وإذا حاول رجل آخر أن يضغط 

عليهم ليدينوا له بالوالء كانت النصائح توجه للصبية 
بعدم االستسالم له، وقطع رأسه إن اضطرهم األمر لذلك.

محارب الساموراي يحق له قتل الناس الذين ال يحرتمونه 
إذا كان هناك شخص من الطبقة الدنيا يتعامل بشكل 

وقح مع محارب الساموراي فإن املحارب يحق له قتل هذا 
الشخص بحسب تعاليمهم.

كان عليه أن يفعل ذلك عىل الفور، وكان عليه أن يكون لديه 
شاهد، وإذا لم يقتل الساموراي من يعامله بشكل سيئ 

فإن األمر يكون بمثابة إهانة للمحارب.
يذكر أن أحد الساموراي اصطدم به فالح، فطالب 

الساموراي الفالح باالعتذار، لكن األخري لم يفعل فسلمه 
الساموراي سيفه القصري وطلب منه الدفاع عن نفسه، 

فركض الفالح مرسعاً من أجل إنقاذ حياته.
أخرب الساموراي عائلته بما حدث، فاعتربوا األمر مهانة 

شخصية، وتربأوا من الساموراي وأخربوه أن الطريقة 
الوحيدة لينال رضاهم مرة أخرى هي مطاردة الفالح وقتل 

عائلته بأكملها.
لم يكن الساموراي بهذا الوالء التام الذي تظنه

من الشائع أن شعور الساموراي بالوالء والكرامة 
ألسيادهم كان ال يعرف حدوداً، وأنهم كانوا يموتون 

عن طيب خاطر للدفاع عن رشف سيدهم. لكن 
الحقيقة الصادمة أن الساموراي كرموا فقط 

أولئك الذين دفعوا لهم.
بمعنى إذا أعطيتني راتباً كبرياً جداً، فسأرشفك أيضاً، وإذا 

كان هناك من يدفع يل أكرث فسيكون والئي له.
هذا هو السبب يف أن قصص الساموراي املخلصني الذين 
يموتون من أجل أمرائهم حازت شهرة كبرية، ألن الخيانة 

كانت مشكلة كبرية لديهم. باإلضافة لكونهم محاربني كانوا 
مثقفني للغاية يف الوقت الذي كان فيه عدد قليل جداً من 

األوروبيني يقرأون، كان مستوى معرفة القراءة والكتابة 
لدى الساموراي مرتفعاً للغاية.

كانوا أيضاً موهوبني يف الرياضيات والفن والخط واألدب 
والشعر ومهارات تنسيق الزهور وأشياء أخرى.

كان كل مقاتل من الساموراي يمتلك سيف »الكاتانا« 
الشهري الذي يعد بمثابة شارة انتساب  للمقاتل، لكنه ال 

يستعمله للدفاع عن النفس يف كل األحوال.
فإذا كان هناك هجوم كبري يشنه مقاتلون يحملون الرماح 

والسهام التي تصل ملدى بعيد فإن محاولة قتالهم 
بالسيف تبدو فكرة حمقاء للغاية. لذلك كان املحاربون 

يف أوقات املعارك يدافعون عن أنفسهم بالرماح والسهام 
وأسلحة أخرى.

وقد بدأ استخدام سيف »الكاتانا« يف القرن الخامس عرش، 
وتعد هذه الفرتة من أوقات السلم واالستقرار يف تاريخ 
الساموراي، أصبح خاللها الساموراي شعراء وعلماء 

وتجاراً وغري ذلك. وكانت املبارزات بالسيوف تتم بشكل 
احرتايف أكرث من الشكل الوظيفي. 

استند الجيش األمريكي يف تصميم أول سرتة واقية إىل درع 
الساموراي.

كانت دروعهم تبدو غريبة، فهي مزخرفة بشكل متقن، كما 
أنها صُممت لتكون مرنة وتتيح للمحارب إمكانية الحركة 

والتنقل، عىل عكس دروع الفرسان 
األوروبيني، كما تخدم كل قطعة 

من الدرع غرضاً 
واضحاً.

أحدثت هذه الدروع تأثرياً كبرياً يف الحروب الحديثة، 
واستُلهم تصميم أول سرتة واقية حديثة من قبل 

مهندسني يف الجيش األمريكي من دروع الساموراي.
كما أن دارث فيدر »أشهر شخصية خيالية يف سلسلة 

أفالم حرب النجوم استوحى جزء حامي الرقبة يف خوذته، 
والذي يعمل عىل ارتداد السهام والسيوف التي تصل 

لرقبة املحارب من خوذة »كبوتو« الخاصة بالساموراي، 
التي تتكون من صفائح معدنية مثبتة، ودروع صغرية ترتكز 

خلف الرأس وتحت الخوذة لتحمي الوجه والجبني
ارتقت بعض النساء لرتبة الساموراي، وتعلمن الفنون 

القتالية، وكن عىل استعداد للتضحية بالنفس، ولم تكن 
حدة التدريبات التي تخضع لها النساء تقل عن تلك التي 

يمارسها الرجال.
لكن النساء لم يشاركن يف الحروب، وكانت وظيفتهن أثناء 

الحروب تتمثل يف غسل رؤوس األعداء املقطوعة وتقديمها 
لقادة الحرب املنترصين.

وكان من املمكن انضمام األجانب لصفوف الساموراي، 
برشط أن يحمل األجنبي درعاً يابانية واسماً يابانياً جديداً 

يمنحه إياه قادة الساموراي وكان ذلك يعد رشفاً رفيعاً.
إن املوت أهون عىل املقاتل الياباني من أن يقع أسرياً 
يف يد العدو؛ إذ تبعاً لتعاليم )البوشيدو( أي )طريق 

املحارب( هي مجموعة من القوانني األخالقية التي كان 
يتبعها املحاربون يف اليابان أثناء العصور الوسطى، يقوم 

املحارب ببذل التضحية األسمى )العملية االنتحارية(، 
وهو ما يماثل ما يعرف بالـ»هارا كريي«، حيث كان محارب 
الساموراي يقوم بقطع أحشاء البطن لتفادي الوقوع يف يد 

العدو، أو ملسح عار الهزيمة، أو كعقاب للساموراي نتيجة 
ارتكابه إثماً أو جريمة.

يف يونيو/حزيران 1942، وأثناء الحرب العاملية الثانية 
كانت »معركة ميدواي« بني اليابان والواليات املتحدة، وفقد 

الجيش الياباني يف املعركة أعداداً ضخمة من الطيارين، 
ولم يكن باإلمكان تدريب عدد جديد من الطيارين برسعة، 

فأرسل الجيش الياباني طيارين ال يملكون خربة كافية 
بأسطول جِوّي عتيق الطراز ومهمل، ويف 
ظل هذه الظروف ابتُكِر الكاميكازي الذي 

يعني »الريح اإللهية« باليابانية.
ورغم أن هزيمة اليابان باتت مؤكدة يف 

نهاية الحرب، لم تتوقف هجمات الطيارين 
االنتحاريني »الكاميكازى« عىل 

السفن األمريكية.

حقائق صادمة قد ال يعرفها 
الكثيرون عن الساموراي

عبير السيد

 إنهم أسياد السيف والقوس، وفرسان اليابان يف العصور الوسطى، وطبقة من النخبة املحاربني الذين أمسكوا بزمام السلطة وأثاروا دهشة الناس 
بمهاراتهم القتالية التي ينافسون بها جميع خصومهم ألكرث من 700 عام.

كانوا مدفوعني بقواعد قتالية صارمة ال ترحم، وأثبتوا رضاوة يف القتال، وحاربوا الغزاة األجانب من أجل األرض واملكانة والرشف.
بدأوا بمثابة حرس إمرباطوري قبل أن يصلوا إىل السلطة يف القرن الثاني عرش مع بداية أول ديكتاتورية عسكرية يف البالد، واملعروفة باسم 

»شوغونيت«، ودعم الساموراي سلطة الشوغون »الديكتاتور العسكري«، وأعطوه السلطة عىل امليكادو »اإلمرباطور« .

األحياء يعتمدون 
في سعادتهم على 

األموات.. هكذا 
يعتقد شعب الزولو

الزولو هي مجموعة من القبائل اإلفريقية اشتهرت 
بخصائصها القتالية الباسلة وولعها بالحرب، وخالل 

عرشينات القرن الثامن عرش بدأت بقيادة زعيمها الشهري 
شاكا بمهاجمة الشعوب املجاورة بوحشية ضارية. وكان 

املقاتلون مدربني تدريبا عاليا وملتزمني بالنظام، وسعان 
ما أصبح الزولو أقوى جماعة بني مواطني جنوب أفريقيا. 

ولكن حمالتهم الحربية ما لبثت أن جعلتهم يصطدمون 
باألوروبيني. ويبلغ تعداد الزلو حاليا حوايل 10 ماليني 

نسمة يستوطن معظمهم جنوب إفريقيا وينترش بعضهم يف 
زيمبابوي وزامبيا وموزمبيق، ويتكلم الزولو لغة البانتو .

يحكم الزولو ملك يتمتع بسلطة مطلقة، ولكل عشرية _أي 
املجموعة األسية- رئيس ينتقل إليه املنصب بالوراثة، وقد 
جرت العادة بأن ال يقيم الزولو يف القرى، وإنما يعيشون يف 

مدن كبرية تربط بينهم صلة القربى، ويطلق عىل 
هذه املدن اسم الكرآل وهي عبارة 
عن عدد من األكواخ ترص يف 

ما يشبه دائرة غري منتظمة 
وتضم املاشية ويحوطها 

سياج، أما الكرال الرئييس 
فيتخذها الزعيم مقاما 

وتكون أكرب من غريها 
وتشبه معسكرا حربيا، 

ومساكن الزولو تشيد 
بأسلوب بسيط، ألن 

من عاداتهم أنهم كثرية 
الرتحال، وأكواخهم 

دائرية ولسقوفها شكل 
القبة، وهي مجردة من 

النوافذ وبابها عبارة عن فجوة 
صغرية عرضها حوايل ستون سنتيمرتا 

وارتفاعها حوايل خمسة وسبعون سنتيمرتا، 
وليس يف الكوخ إال غرفة واحدة، ويقوم الرجال ببناء الهيكل 

الخشبي من األغصان الطرية اللينة وبعدئذ تتوىل النساء 
إكمال بناء الكوخ بتسقيفه بعناية باألعشاب والقش حتى 

ال ينفذ منه املطر.
أسس الزلو دولة قوية عام 1818 بقيادة الزعيم شاكا. وتمتع 

شاكا بصفته ملكاً للزولو بصالحياٍت وسلطٍة واسعة عىل 
القبيلة. وغدا زعيماً عىل إقليم ُمعلّمه دينغيسوايو بصفته 

قائداً يف جيش كونفيدرالية مثيثوا القوية، وقام شاكا بتوحيد 
ما كان يف السابق كونفدرالية جمعت مجموعة من القبائل 
لتصبح إمرباطورية مهيمنة يف ظل حكم الزولو. كان توسع 

الزولو عامالً هاماً يف انتشار الفوىض والحروب بني الجماعات 
اإلثنية للسكان األصليني يف منطقة أفريقيا الجنوبية خالل 

الفرتة من عام 1815 حتى حوايل عام 1840.
يعتمد الزولو بصفة أساسية يف ردائهم عىل جلود الحيوانات 
كالثريان والوعول، ورداء الزولو خال من التعقيد فهو للرجل 
مجرد سرت للعورة أما املرأة فتلبس قميصا صغريا من الجلد، 

أما السحرة األطباء ورؤساء العشائر فيمكن أن يميزهم 
املرء عن سواهم بمظهرهم، فثياب الساحر الطبيب تحىل 

بالريش، بينما يرتدي رؤساء العشائر جلود الفهود.
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 HISTORY & PLACES تاريخ وأماكن

مدرج الكولوسيوم الروماني في 
إيطاليا

الكولوسيوم أو املدرج الفاليف، مدرج 
روماني عمالق يعد األكرب يف العالم، يقع 
يف وسط مدينة روما، ويبلغ عمره حوال 
2000 عام، تم تشييده إىل رشق املنتدى 
الروماني، ويرجع تاريخ بنائه إىل عهد 
اإلمرباطورية الرومانية يف القرن األول، 

وتم بناءه من الخرسانة والحجارة، 
ويعترب واحًدا من أعظم األعمال املعمارية 

والهندسية الرومانية، وطُبعت صورة 
الكولوسيوم عىل قطعة الخمس سنتات 

من النسخة اإليطالية.

أنغكور وات كمبوديا
مجمع معابد يقع يف منطقة أنغكور يف 

كمبوديا، شيده امللك سفارمان الثاني يف 
بداية القرن الـ 12 ليكون املعبد الرسمي 

للدولة وعاصمتها. وهو املعبد الوحيد 
يف املنطقة الذي ال يزال مركزًا ذا أهمية 

دينية منذ تأسيسه بفضل العناية التي 
ُحِظي بها، وأصبح رمزًا لكمبوديا يظهر 

عىل علمها الوطني، إىل جانب كونه عامل 
الجذب الرئييس للزوار يف الدولة.

تيكال غواتيماال
عبارة عن قلعة من حضارة املايا، تعرض 
أكرث من ألف عام من اإلنجازات الثقافية 

التي بدأت منذ 600 عام قبل امليالد، وهي 
آثار مدينة قديمة، تم اكتشافها يف غابة 

غواتيماال املطرية عىل يد جامع صمغ 

يدعى أمربوسيو توت، وبدأ علماء اآلثار 
وصيادو الكنز يف عام 1853 بزيارة املوقع، 

وأصبح اليوم من أكرب املواقع األثرية 
واملراكز الحرضية يف أرض املايا قبل 

االكتشاف.
تمبكتو يف مايل جوهرة الصحراء األفريقية

تمبكتو مدينة يف مايل، من أهم العواصم 
اإلسالمية يف غرب أفريقيا وتلقب بجوهرة 
الصحراء املرتبعة عىل الرمال، وهي بوابة 

بني شمال أفريقيا وغرب أفريقيا، وملتقى 
القوافل الربية للقادمني من النيجر وليبيا، 

قبل اجتياح املستعمرين الفرنسيني، 
اُعتربت تمبكتو من بني أهم مراكز التعلم 

يف العالم، وال يزال يستخدم القائمون عىل 
الحفاظ عىل املخطوطات املتبقية ذات 

األساليب القديمة لحفظها اليوم.

شارع المعز لدين الله في مصر
تتمتع القاهرة بتاريخ يعود إىل أكرث من 

ألف عام، ويعد شارع املعز لدين الله، 
أحد أهم الشوارع التاريخية يف الحي 

اإلسالمي بالقاهرة، كما يمثل قلب مدينة 
القاهرة القديمة.

قرص طوب قابي العثماني برتكيا
يعد أكرب قصور مدينة إسطنبول الرتكية، 

ومركز إقامة سالطني الدولة العثمانية 
ألربعة قرون من عام 1465م إىل 1856م، 
يقع عىل بعد مسافة قصرية من متحف 

آيا صوفيا التاريخي، ويضم قطعاً أثرية 
كثرية من بينها عصا النبي موىس، 

صنفته اليونسكو ضمن املعالم املنتمية 
للمناطق التاريخية يف إسطنبول ويف عام 

1985م أصبح موقًعا للرتاث العاملي.

البتراء األردن
البرتاء مدينة أثرية وتاريخية تقع يف 

محافظة معان يف جنوب اململكة األردنية 
الهاشمية، تشتهر بعمارتها املنحوتة 

بالصخور ونظام قنوات جر املياه 
القديمة، يعود تاريخها إىل 300 عام قبل 

امليالد، وتحيط األودية والخوانق باملدينة 
القديمة، ما خلق متاهة من املمرات، 

ساعدت عىل إبقائها موقعاً سياً من 
الغرباء عىل مدى قرون.

كيوتو اليابان
تعترب كيوتو أكرب قطب سياحي يف اليابان، 

وكانت عاصمة اإلمرباطورية اليابانية 
ألكرث من ألف عام، وال تزال اليوم تحتفظ 

املدينة بتقاليدها القديمة، فضالً عن 
احتوائها عىل أكرث من ألف معبد بوذي 

تاريخي، كما ظلت لفرتة طويلة العاصمة 
الدينية ومركز ثقافيا متميزا، تضم أكرث 

من 2000 مزار ومعبد ومعلم سياحي.

ماتشو بيتشو بيرو
ماتشو بيتشو هي إحدى عجائب الدنيا 
السبع الجديدة، بنيت منذ أكرث من 500 

عام، وتقع عىل ارتفاع 8000 قدم يف جبال 
األنديز، صنفتها منظمة اليونسكو يف 

قائمة الرتاث العاملي عام 1983.

أماكن تراثية صمدت عبر التاريخ
ال تــزال بعــض املواقــع التاريخيــة يف العالــم، تحتفــظ بشــموخها وكيانهــا وذلــك يف الوقــت الــذي تعرضــت 
فيــه غريهــا مــن املواقــع التاريخيــة واألثريــة القديمــة للتدمــري والخــراب بســبب الحــروب والرصاعــات التــي 

تشــهدها دول العالــم يف القــرن الحــايل. ومــن بــني تلــك املــدن التــي تتمتــع بالعراقــة والتاريــخ مــا يــيل:- 

A research team led by scien-
tists from the University of 
Texas (UT) has been able to 

present a description, which is the 
most accurate to date, for the first 
hours after a comet 80 kilometers in 
diameter collided with Earth about 
65 million years ago in the Mexican 
Yucatan Peninsula, causing the 
extinction of three quarters of life 
on Earth. , Including dinosaurs.
In order to reach these results, 
the research team, over several 
years, dug down the ocean water 
at a depth of about one and a half 
kilometers, and then examined the 
sequence of rocks from the bot-
tom up to study the changes 
that occurred from the first 
moments of the collision 
to the modern era.
To understand the idea, 
rocks can be conceived 
as an honest finger-
print holder. The en-
vironmental changes 
surrounding the rocks 
imprint a fingerprint 
on it, and that footprint 
remains in it, and scien-
tists can monitor it and 
learn about the nature 
of the world at that time, 
from the point of view of an 

observer who lived through it.
The results of the study, published 
in the journal “BNS”, say that the 
first moments of the collision 
followed a huge tsunami several 
hundred meters high, caused this 
tsunami flooded the collision site 
with tons of rocks and other materi-
als, which were recorded in the first 
layers after the explosion , Which 
scientists began to study to reach 
those results.
The rock composition and degree of 

melting 
in-

dicated that the initial collision was 
10 billion nuclear bombs, while the 
first tsunamis struck in a circle that 
covered nearly half of the North 
American continent.
According to the new study, the 
observed absence of sulfur in these 
rocks extracted from the collision 
zone means that it evaporated 
because of the explosion, and 
researchers estimated the amount 
of sulfur evaporated by about 325 
metric tons, which indicated that 
the explosion released enough 
sulfur to prevent sunlight from 
entering Earth’s atmosphere over 
five years.

These findings confirm previous 
studies that the extinction that 

took place 65 million years 
ago, called the “extinction of 
the Cretaceous Triumvirate”, 
was due to the effects of 
this huge collision, and sci-
entists are likely to be the 
cause is precisely coming 
from sulfur oxides that 
poisoned the atmosphere 
for several years, It was 

followed by the impact of 
volcanoes, which increased 

the levels of sulfur in the 
atmosphere and eliminated 

additional amounts of life.

Detection details the most dangerous day in Earth’s history

تحتضن مدينة سقارة وهي إحدى القرى التابعة 
ملحافظة الجيزة بمرص هرم زوس، أو كما يطلق عليه 

الهرم املدرج ذو املصاطب الست و به أكرب تابوت يف 
مرص، يعود تاريخ بناؤه إىل القرن السابع والعرشين 

قبل امليالد إبان عرص األسة الثالثة
يعترب زوس أبكر محاوالت بناء األهرامات، غري أن 

علماء اآلثار اكتشفوا أمراً مذهالً تحت سطحه، 
كشفت املؤرخة بيتاني هيوز خالل حلقات برنامجها 

الذي ُيذاع عىل شبكة Channel 5 الربيطانية ويحمل 
اسم »كنوز مرص العظيمة« كيف كانت مدينٌة 

بأكملها مخبأًة تحت الرمال.
وأشارت وفق صحيفة express الربيطانية إىل أنه 

يف منتصف القرن التاسع عرش، اكتشف عالم اآلثار 
الفرنيس أوغوست مارييت دليالً آخر عىل وجود آثار 

تحت سقارة، كان ذلك تمثاالً ألبي الهول مدفوناً 
يف الرمال، فوجد أن هناك مؤرشاً يدفعه للحفر هو 

وفريقه تحت الهرم.
وسعان ما وجدوا تمثاالً آخر ألبي الهول، ثم ثالٌث، 

حتى وصل عددهم 100 تمثاٍل، قىض مارييت شهوراً 
ُينظف الطريق تحت األرض الذي يضم التماثيل، 

ويشحنها إىل باريس.
ويف نهار يوم 12 نوفمرب/ترشين الثاني من عام 1851، 
وصل مارييت إىل مدخل غامض تحت األرض، لم يكن 
يعلم أن تماثيل أبو الهول ستقوده إىل دهليٍز محفور 
من املمرات، وبه أكرب تابوٍت وجد يف تاريخ مرص عىل 

اإلطالق، مصنوٌع من الغرانيت الصلب، ويزن قرابة 
90 طناً.

تخيل فقط كيف كنت ستشعر لو أنك كنت أول 
من يكتشف هذا التابوت الضخم، عىل عمق مئات 
األمتار تحت األرض يف تخطيط يشبه تخطيطات 

مدن بأكملها. 
كانت هذه املقربة -والحديث عىل لسان بيتاني- مهمة 

جداً للقدماء املرصيني، ألنها قرص مبني تحت 
األرض، ليس قرصاً عادياً، بل قرص مخصص ملوتى. 

يضم البناء محتويات غريبة، قال العلماء حينها 
إنهم لم يروا مثلها من قبل، وكانوا متحمسني 

جداً الكتشاف كل جزء فيها، وبعد أن فتحوها 
بالديناميت، وجدوا داخلها ثوراً محنطاً، وبعدها 
تبني لهم أن املقربة بأكملها كانت موقعاً مخصصاً 

للثريان املقدسة.

قصة مثيرة وراء اكتشافه.
قصر ضخم تحت األرض يضم أكبر 

تابوت في تاريخ مصر القديمة.. 
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    HOT SPOT  نقطة ساخنة

أوضح والت أن أهم العوامل التي يجب أخذها يف االعتبار، 
بالنسبة لشخص واقعي مثله، هي: أواًل؛ ميزان القوى بني 
ح أن  الواليات املتحدة والصني، وثانًيا؛ رد الفعل الذي ُيرَجَّ

تتخذه الدول اآلسيوية األخرى تجاه أي تغيري ملحوظ 
يحدث لهذا امليزان. هذان العنرصان ليسا كل ما يهم، 

بالطبع، ولكن القدرات النسبية للدولتني األكرث قوة يف العالم 
– إحداهما تقع يف آسيا- ال بد وأن تلقي بظالل ثقيلة 

عىل الدول األخرى يف املنطقة.

السيناريو األول: الصين تتقدم 
على أمريكا

يف السيناريو األول، تستمر 
الصني يف النهوض برسعة، بينما 

تتعرث الواليات املتحدة، وذلك 
إما بسبب السياسات املحلية 

سيئة التوجيه )مثل مسألة 
التخفيضات الرضيبية غري 

الحكيمة وسيئة التصوُّر، ونقص 
االستثمار يف التعليم، وعدم كفاية 

اللوائح املالية، والجمود السيايس… 
إلخ(، وإما بسبب الورطات واملشتتات 

الخارجية املكلفة.
بتحفظات معينة، ُولِد هذا السيناريو يف مخيلة 

املحللني مارتن جاكس، أرفيند سوبرامانيان )وآخرين(، 
اللذين يعتقدون أنه من املقدر للصني أن تحل محل الواليات 
املتحدة يف نهاية املطاف بوصفها القوة املهيمنة عىل العالم. 

وبالطبع فإن هذا الخوف من الهيمنة الصينية هو ما يدفع 
جهود إدارة ترامب الحالية إىل إبطاء الصني.

وإذا حدثت تلك النتيجة – ليس يف الوقت الراهن، ولكن 
يف العقود القادمة- فمن الصعب تخيل أن تتمكن الواليات 

املتحدة من الحفاظ عىل وضعها األمني الحايل يف آسيا. 
ويمكن لصني أكرب وأكرث ثراء أن تتفوق عىل الواليات املتحدة 
يف سباق التسلُّح، وربما تَُمكِّنها قدراتها التكنولوجية دائمة 

التطوُّر من امتالك أسلحة 

ميدانية مساوية ألنظمة األسلحة األمريكية أو متفوقة 
عليها. 

وبذلك ستواجه الواليات املتحدة القرار الحرج ذاته الذي 
واجهته بريطانيا يف مطلع القرن العرشين – حني سعت 

واشنطن بنشاط إلخراجها من نصف الكرة األرضية 
الغربي- وربما ستقرر تصفية دورها يف آسيا وستسمح 

للصني بتأسيس مجال نفوذ هناك.
من املحتمل أن يتكاتف جريان الصني من 
أجل تحقيق التوازن ضد بكني، حتى 

إذا لم يعد الدعم األمريكي متاًحا – 
كما قد تتنبأ نظرية توازن القوى 

البسيطة- ولكن هناك أسباًبا 
تدعو للتساؤل. وما لم تتمكن 

الهند بطريقة ما من أن تواكب 
الصني، سيظل التحالف 

املتوازن املحصور يف آسيا 
أضعف من التحالف الصيني 
االفرتايض العمالق، وسيواجه 

املعضالت املعتادة للعمل 
الجماعي.

ويضيف والت: »هذه الرؤية 
املستقبلية بال شك هي األفضل 

بالنسبة لبكني، كما أن الرئيس الصيني 
يش جني بينج اقرتحها بكرثة يف املايض. ذلك أن 

إبعاد الواليات املتحدة عن آسيا، وجعل جريانها املبارشين 
خاضعني للتفضيالت الصينية؛ سيضاعف األمن الصيني، 

بينما سيصبح من السهل بالنسبة لبكني إظهار القوة يف 
مناطق أخرى، ربما تكون 

ذات أهمية بالغة، 
كالخليج 

العربي 
)يصفه 

املقال 

بالفاريس(. 
ولهذا السبب، يمكنك املراهنة عىل أن املخططني 

االسرتاتيجيني الصينيني يأملون يف أن تواصل الواليات 
املتحدة تورطها يف رصاعات عديمة الجدوى، يف دول ذات 

أهمية اسرتاتيجية هامشية، يقودها أشخاص تتشكل 
قراراتهم عىل حسب نزواتهم ورغباتهم، أكرث من اإلحساس 

الواعي باملصالح واالسرتاتيجية«.

السيناريو الثاني: الواليات 
المتحدة تظل في الصدارة

السيناريو املظلم )من منظور 
الواليات املتحدة( املرسوم أعاله 

ليس حتمًيّا. يف الحقيقة، 
يعتقد بعض العلماء – 

وباألخص مايكل بيكيل من 
جامعة تافتس- أن الرؤية 
املستقبلية املعاكسة هي 

األكرث ترجيًحا. يف تلك الرؤية، 
إنها الصني التي ستتعرث، بينما 

تتحدى الواليات املتحدة آخر 
تنبؤات الرتدي الحتمي.

كان املتنبئون برتدي الواليات املتحدة 
مخطئني يف الثمانينات، وربما هم مخطئون 

اليوم؛ إذ تواجه الصني عدًدا من العقبات )شيخوخة 
السكان، والتدهور البيئي، ونقص اإلمدادات الكافية من 

املياه، والقيود الجغرافية السياسية، واألقليات املضطربة، 
واالختالالت املالية… إلخ(، بينما تحتفظ الواليات املتحدة 

ببعض نقاط القوة 
املهمة، كاملوقع 
الجغرايف 

املالئم 

للغاية، واملوارد الطبيعية الوفرية، واالقتصاد دائم االبتكار.

وإذا تحقق هذا املستقبل، ستظل الواليات املتحدة يف 
وضع مثايل لقيادة تحالف متوازن يف آسيا، وفقًا لوالت. 

ذلك أن الواليات املتحدة لديها بالفعل عالقات ثنائية 
قوية مع البلدان الرئيسية يف آسيا )اليابان، وآسيا، وكوريا 
الجنوبية، وسنغافورة… إلخ(، كما تتحسن عالقاتها 

بالهند، وبرابطة دول جنوب رشق 
آسيا. سيكون الغرض من تلك 

التحالفات دفاعًيّا يف األساس 
وهو منع الصني من ترهيب 
جريانها، أو توسيع نفوذها 

توسًعا مفرطًا. 
وتقتيض الحصافة أال 

تحاول الواليات املتحدة 
ورشكاؤها إفقار الصني أو 

تقويض الحزب الشيوعي 
الصيني؛ ألن هذه السياسة 

ستدق جرس إنذار لدى حلفاء 
أمريكا اآلسيويني، وستزيد من خطر 
الحرب. سيتعني عىل واشنطن التعامل 

مع املشكالت املعتادة املتمثلة يف الحلفاء 
الذين ال يريدون تحمل األعباء )مشكلة 

الحليف/ الراكب املجاني( والسعي جاهدة للتخفيف 
من حدة االختالفات بني مختلف رشكائها، بيد أن دورها 
املركزي سيمنحها الكثري من األدوات إلنجاز تلك املهام.

يف هذا العالم، ما ستفعله دول آسيا واضح تماًما. ستظل 
الواليات املتحدة أقوى دولة يف النظام العاملي، ولكن تقارب 

الصني من جريانها سيجعلها أكرث تهديًدا بالنسبة لهم. 
وبناء عىل ذلك، ستصبح غالبية الدول اآلسيوية »موازنًا 

إقليمًيّا« وستسعى للحفاظ عىل رشاكة وثيقة مع الواليات 
املتحدة. وربما تتالىش الحاجة إىل حماية الواليات املتحدة 

تماًما إذا شهدت القوة الصينية انخفاًضا 
ا، ولكن هذا من املستبعد  حاًدّ

فورين بوليسي:

سيناريوهات 3 
تحدد مستقبل 

آسيا.. تعرف إليها
تشهد آسيا العديد من القضايا البارزة يف األيام الحالية: حرًبا تجارية متصاعدة بني الواليات 

نة،  املتحدة والصني، وترسانة كوريا الجنوبية النووية املتنامية، وقدرات الصواريخ املَُحسَّ
والعالقات املرتدية بني كوريا الجنوبية واليابان، والتعاون املتزايد بني الواليات املتحدة ورابطة دول 

جنوب رشق آسيا، باإلضافة إىل محادثات السالم املتوترة يف أفغانستان، وتدابري الهند الصارمة يف 
كشمري.

هذا ما رصده ستيفن إم والت، األستاذ بمركز روبرت ورينيه بيلفر، التابع لقسم العالقات الدولية 
بجامعة هارفارد، يف مقال نرشته مجلة »فورين بولييس« األمريكية، يف مستهل استعراضه لثالثة 

سيناريوهات محتملة بشأن مستقبل قارة آسيا.
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حدوثه، وربما تفضل بعض الدول الحفاظ عىل 
تواصل أمني مع واشنطن تحسًبا لحالة انعدام 

اليقني.

السيناريو الثالث: تنافس واستقطاب 
مستمران

ربما يكون السيناريو الثاني أفضل من منظور 
الواليات املتحدة، لكن السيناريو الثالث سيكون 

األكرث ترجيًحا؛ وهو يفرِتض استمرار الصني يف 
النمو، لكن مع استمرار الواليات املتحدة يف مواكبة 

ذلك. وقد تتقلص الفجوة الحالية بني الدولتني 
بصورة ما، لكن دون أن تتخطى الصني الواليات 

املتحدة وتؤسس قيادة واضحة. 
وسينتهى املطاف بالعالم إما إىل حالة من 

االستقطاب الثنائي )كما حدث إبان الحرب 
الباردة بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي( 

أو إىل شكل غري متوازن تماًما من تعددية األقطاب، 
مع تقدم الواليات املتحدة والصني عىل قوى أكرث 

ضعفًا مثل روسيا والهند.
وتابع والت: »ليس من الواضح كيف ستستجيب 

باقي دول آسيا يف حالة تكّشف املستقبل عىل 
هذا النسق، ولكن النظرية الواقعية تشري إىل أن 

معظمهم سيظل يفضل تحقيق توازن مع الواليات 
املتحدة. ولن يكون خيار الحياد أمرًا سهاًل ألي 
منهم؛ ألن كاًلّ من الواليات املتحدة والصني من 

املرجح أن يضغطا عىل املحايدين املحتملني، 
للتخيل عن املشاهدة واالنحياز إىل جانب. 

ربما تبدو مواكبة الصني مغرية للوهلة األوىل، 
لكن فعل ذلك يعني القبول بوضعية املرؤوس 

واإلذعان لنزوات الصني، األمر الذي قد يعرض تلك 
الدول للخطر يف حال أصبحت النوايا الصينية 

أكرث افرتاًسا. عىل النقيض من ذلك، سيساعد 
تحقيق توازن مع الواليات املتحدة يف إبعاد الصني، 

وسيتعني عىل واشنطن إيالء االهتمام الواجب 
ألمنيات حلفائها؛ ألنها لن تتمكن من الحفاظ عىل 
وضعها يف آسيا دونهم. وإذا ظلت الواليات املتحدة 

والصني متساويتني تقريًبا – أو واصلت الواليات 
املتحدة الريادة، ولكن بهامش أقل- فإن تحقيق 
التوازن مع الواليات املتحدة هو املسعى األذكى 

لليابان وكوريا الجنوبية، ومعظم القوى األخرى 
يف آسيا.«

وهذا ال يعني أن تلك النتيجة مؤكدة. فبحسب 
الكاتب، ليست إدارة تحالف متوازن يف آسيا 
أمرًا سهاًل، ويعزى ذلك إىل املسافات الهائلة 

املتضمنة، وإغراءات التهرب من املسئولية 
أو االنتفاع املجاني التي ال مفر منها، 

واملفاضالت االقتصادية املشمولة، 
والعالقات الحساسة بني بعض 
الدول اآلسيوية )أبرزها كوريا 

الجنوبية واليابان(. وإذا كان 
هناك أي منطقة يف العالم يف 

حاجة إىل قيادة تحالف يقظة 
وفطنة وماهرة، فهي آسيا.

وأرجع والت أداء إدارة ترامب املحبط واملقلق 
للغاية إىل هذا السبب. فبداًل من االعتماد عىل 

جهود الرئيس السابق باراك أوباما إلعادة التوازن، 
ودفع الرشاكة عرب املحيط الهادئ من خالل 

مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، 
مزقها الرئيس دونالد ترامب يف يومه الثالث يف 

املنصب. وبداًل من االصطفاف مع اليابان وكوريا 
الجنوبية، واالتحاد األوروبي واقتصادات كربى 

أخرى ملواجهة الصني بسبب ممارساتها التجارية 
غري العادلة، اختار ترامب خوض معارك تجارية 

مع الجميع تقريًبا، وبالتايل تُركت الواليات املتحدة 
ملواجهة الصني بمفردها. 

وبداًل من اتباع نهج ثابت ومتطور بشأن الربامج 
النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، اختار 

ترامب انتهاز الفرص اللتقاط الصور وتوظيف 
جاذبيته الشخصية لحشد الدعم، وهو ما لم 
ُيفِض إىل يشء ُيذكَر، مما أثار شكوكًا جديدة 

حول موثوقية واشنطن وفطنتها االسرتاتيجية. 
وبداًل من الرتكيز عىل أدق تفاصيل ميزان القوى 

اآلسيوي – الذي سيتمخض عن تأثريات عميقة 
عىل السياسة العاملية لسنوات عديدة قادمة- ما 

يزال ترامب غارقًا يف أفغانستان، ويسعى خلف 
الهاجس املدمر املسمى بممارسة أقىص قدر من 

الضغط عىل إيران، وهي اسرتاتيجية ستدفع إيران 
نحو بكني أكرث من أي وقت مىض، وتجعل سعيها 

األحادي التفكري لخيار نووي قابل لالستمرار، أكرث 
ترجيًحا.

ويكمل الكاتب: لم يصل املوقف بعد إىل مرحلة 
ر اإلصالح، لكن إنقاذه سيتطلب وجود فريق  تعذُّ

سياسة خارجية أمريكي يرى الصورة الكاملة، 
ويعرف كيف يحدد األولويات، ويتحىل بالرباعة يف 

تجنيد دعم الحلفاء، ويرفض أن تشتت انتباهه 
األشياء الالمعة التي تنرثها الدول العميلة املبالغ 

يف تقدير قيمتها يف املناطق األقل أهمية. وإذا 
استمرت الحماقات الحالية؛ فقد ننظر إىل الوراء 

بعد 25 عاًما ونتساءل: كيف نجحت الصني يف 
إخراج الواليات املتحدة من آسيا لتصبح القوة 

املهيمنة اإلقليمية الثانية يف العالم.  
وأشار والت يف ختام مقاله إىل ما كتبه فيما يخص 
هذا الشأن عام 2005: »إذا انتهى األمر بالواليات 
املتحدة بترسيع زوال رشاكاتها الحالية وإحداث 

ترتيبات جديدة هدفها الرئييس هو احتواؤنا، فلن 
نلوم إال أنفسنا«.

BY STEPHEN M. 

I spent the last week of August in South Korea, attending 
a conference on security studies sponsored by the Korea 
National Defense University and giving lectures at the 

Chey Institute for Advanced Studies and at Sungkyunkwan 
University. As you might expect, the trip got me thinking 
about the evolving strategic environment in Asia. There’s 
a lot at play these days: an escalating trade war between 
the United States and China, North Korea’s growing nuclear 
arsenal and improved missile capabilities, deteriorating 
relations between South Korea and Japan, and increased 
cooperation between the United States and the Association 
of Southeast Asian Nations. Toss in the Afghanistan peace 
talks and India’s heavy-handed actions in Kashmir, and you 
have a pretty full diplomatic agenda.
At times like this, it’s useful to step back from today’s head-
lines and look at the big picture. And for a realist like me, 
the most important factors to consider are, first, the balance 
of power between the United States and China and, second, 
the likely response of other Asian countries to any significant 
shifts in that balance. These elements aren’t the only things 
that matter, of course, but the relative capabilities of the 
world’s two most powerful nations—one of which happens 
to be located in Asia—are bound to cast a long shadow over 
all the other countries in the region.
Looking ahead, one can imagine three main possibilities.

Scenario No. 1: In the first scenario, China continues to 
rise rapidly while the United States stumbles, due either to 
misguided domestic policies (such as unwise and poorly con-
ceived tax cuts, underinvestment in education, inadequate 
financial regulation, political gridlock, etc.) or costly overseas 
quagmires and distractions. With certain qualifications, this 
scenario is the one imagined by the analysts Martin Jacques 
or Arvind Subramanian (and others), who believe China is 
destined to eventually supplant the United States as the 

world’s dominant power. And of course it is this fear 
of Chinese dominance that drives the Trump admin-
istration’s current efforts to slow China down.
If this outcome were to occur—not immediately, 
but in the decades ahead—it is hard to imagine that 
the United States could maintain its present security 
position in Asia. A larger and increasingly wealthy 
China could eventually outspend the United States in 

an arms race, and its ever-improving 
technological 

capacities might enable it to field weaponry that is equal 
to or superior to U.S. weapons systems. The United States 
would thus face the same awkward decision that Great Brit-
ain faced at the dawn of the 20th century—as Washington 
actively sought to push it out of the Western Hemisphere—
and would probably decide to liquidate its role in Asia and 
allow China to establish a sphere of influence there.

It is possible that China’s Asian neighbors would join forces 
to balance against Beijing even if U.S. support were no 
longer available—as simple balance of power theory might 
predict—but there are reasons to wonder. Unless India had 
somehow managed to keep pace with China, a balancing 
coalition confined to Asia would still be weaker than this 
hypothetical Chinese colossus and would face the usual 
dilemmas of collective action.
This vision of the future is undoubtedly Beijing’s preferred 
scenario, and Chinese President Xi Jinping has suggested 
as much in the past. Pushing the United States out of Asia 
and getting its immediate neighbors to defer to Chinese 
preferences would maximize Chinese security while making 
it easier for Beijing to project power in other areas that it 
might deem critical, such as the Persian Gulf. For this reason, 
you can bet that Chinese strategic planners are hoping the 
United States continues to get bogged down in pointless 
conflicts in countries of marginal strategic importance and 
that it continues to be led by people whose decisions are 
shaped more by whims and ego than a sophisticated sense 
of interests and strategy.

Scenario No. 2: The gloomy scenario (from a U.S. per-
spective) sketched above is not inevitable. In fact, some 
scholars—most notably Michael Beckley of Tufts Universi-
ty—believe the opposite future is more likely. In this vision, 
it is China that will stumble while the United States defies 
the latest forecasts of inevitable decline.
Prophets of U.S. decline were wrong in the 1980s, and they 
might well be wrong today. China faces a number of serious 
obstacles (an aging population, environmental degradation, 
lack of adequate water supplies, geopolitical constraints, 
restive minorities, financial imbalances, etc.), while the 
United States retains a number of important strengths, such 
as a highly favorable geographic location, ample natural 
resources, and a still-innovative economy.
To read the rest of the article go to : https://
foreignpolicy.com

ASIA HAS THREE 
POSSIBLE FUTURES
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Eve حواء

من املؤكد أنك تحبني العمل الذي تقومني 
به وتخلصني يف إنجازه عىل أتم وجه، لكن 

ال تنيس أن لنفسك حقاً عليك، لذلك 
ال تجعيل العمل يشغلك دائماً ويجعل 

حياتك فقط قائمة عليه، ودائماً احريص 
عىل أن تكوني صديقة لنفسك، واعلمي 

ما إذا كنت بحاجة إلجازة من العمل أو ال، 
وهل تودين الحصول عىل تلك اإلجازة من 

أجل راحتك أو من أجل التهرب من بيئة 
العمل؟

هناك عالمات تدل عىل أنك بحاجة إىل 
إجازة لتستمتعي فيها، ومنها:

	 إذا كنت تفكرين في العمل 
طوال يومك

إذا كنت تفكرين وتقومني بالعمل عىل 
مدار ساعة اليوم كاملة كل يوم دون راحة، 

خاصة إذا كانت طبيعة عملك حسابات 

أو مواد تحتاج منك الرتكيز بدقة، فأنت 
بحاجة شديدة إىل إجازة.

	 نسيانك آلخر إجازة حصلِت عليها
عندما ال تستطيعني تذكر آخر إجازة 

حصلت عليها من العمل أو تشعرين بأنها 
منذ فرتة بعيدة، ففي هذه الحالة أنت 

تحتاجني إىل إجازة من العمل لتشعري 
بالراحة وعدم امللل من العمل، ولكي 

تسرتجعي قوتك وحيويتك.

	 ال يوجد وقت لتقضيه مع عائلتك
عند شعورك بأن جميع ساعات يومك 

مليئة بالعمل، وال تستطيعني إعطاء 
عائلتك وأصدقائك أدنى وقت للجلوس 
معهم، فأنت بالتأكيد بحاجة إلجازة من 

العمل حتى تستعيدي العالقة مع عائلتك 
وتجددي عالقتك باألصدقاء.

	 هاتفك لم يتوقف عن تلقي 
اتصاالت العمل

تأكدي أنه يف حال أصبح هاتفك ال يتلقى 
أي اتصال سوى مكاملات تخص العمل 

وتزخر قائمة الرسائل برسائل العمل، 
فأنت بحاجة أكيدة إىل إجازة وفرتة نقاهة 

من العمل حتى تهدأ أعصابك وتشعري 
بالراحة.

	 تجنبك لبعض زمالء العمل
إذا كنت تتعاملني بحذر وخوف من بعض 

زمالء العمل أو أنك ال تتفقني معهم، ودائماً 
تكونني مشدودة األعصاب ىف تعاملك 
معهم، وتشعرين بعدم االرتياح، فأنت 

بحاجة إلجازة حتى تتخليص من متاعب 
العمل.

عالمات تجعلك بحاجة 5 
إلى إجازة عمل

قواعد االتيكيت 
الواجب على المرأة 

العاملة مراعاتها
لطاملا تسبَّب دخول املرأة مجال العمل بجدل عن 

طبيعة تعامل الرجل معها، وكيفيَّة إثبات ذاتها 
بلباقة. ومن هذا املنطلق، تطلع خبرية االتيكيت« 

السيِّدة نادين ضاهر عىل قواعد االتيكيت الواجب أن 
تراعيها املرأة، يف مجال العمل:

• يرتتَّب عىل العاملة أن تقف، فتخرج من وراء مكتبها 
الستقبال أي عميل، سواء كان رجاًل أو امرأة ، خالفًا 

لـقواعد االتيكيت االجتماعيَّة التي تُعفي السيِّدة 
من الوقوف.

• تُرافق املرأة العميل إىل املصعد أو املدخل، إذا كانت 
يف موقع قيادّي.

• يجب عىل املرأة أن تحافظ عىل أنوثتها، رشيطة عدم 
إبراز األنوثة وكأنّها العامل الوحيد الذي تستحّق التقدير 

عليه.

• من الرضوري أن تتجنَّب العاملة ارتداء املالبس الفاضحة 
والضيِّقة، فضاًل عن األحذية ذات الكعوب العالية والخاصَّة 

بالسهرات يف أماكن العمل. كما عليها أن تتفادى املغاالة 
يف التزيُّن باإلكسسوارات، تفادًيا لتشتيت اهتمام العمالء، 

مع االنتباه إىل وضعيَّة الجلوس والحفاظ عىل هدوء 
الصوت.

• يجب أن تتجنَّب العاملة رشَّ عطر نفَّاذ. وعند ارتداء 
البذلة النسائية الرسمية، من الرضوري أن ال تتخىّل 

العاملة عن الجوارب الـ«نايلون« صيفًا وشتاًء.
• يرتتَّب عىل العاملة رفض اإلطراءات والتعليقات خارج 

اإلطار املهني.

 Mid-life women with weak upper and lower body 
fitness may be more prone to depression and anxiety, a 
study from Singapore suggests.
In particular, poor handgrip strength and needing a long 
time to stand from a chair were associated with higher 
depression or anxiety symptoms, the study authors 
reported in the journal Menopause.
«Mid-life women globally are in an incredibly difficult 
position: sandwiched between children, ageing parents, 
husband and work commitments,” said senior study 
author Yong Eu-Leong of the National University of 
Singapore.
«They sacrifice themselves in face of all these demands, 
and sometimes neglect their own needs,” he told 
Reuters Health by email. “Anxiety and depression may 
go unrecognised.»
Yong and his colleagues studied more than 1,100 
women, aged 45 to 69, who had routine gynaecology 
appointments at the National University Hospital in 
Singapore. 
During the appointments, the researchers measured 
upper body physical performance as reflected by hand-
grip strength, which requires the women to squeeze a 
hand-held dynamometer as hard as they could. 
The researchers measured lower body physical per-
formance through gait speed, standing balance, and 
a repeated chair stand test, which records the time 

it takes to stand up from a seated position five times 
without using the arms.
The research team used internationally-accepted 
questionnaires to assess whether and how often women 
experienced symptoms associated with anxiety and 
depression during the past week, including sadness, 
uncontrollable worrying, loss of interest, fatigue, sleep 
problems and poor appetite.
Overall, 180 women, or about 16 per cent, had depres-
sive or anxiety symptoms. Women ages 45 to 54 were 
more likely to report symptoms.
Symptoms were not linked with menopause status, 
sociodemographic characteristics or lifestyle variables 
such as smoking or alcohol consumption.
Physical characteristics and physical performance did 
make a difference, however. 
Women with depressive and anxiety symptoms were 
more often classified as having moderate-to-low physi-
cal performance. 
Weak handgrip strength was associated with a 68 per 
cent increased likelihood of having elevated symptoms. 
Taking longer on the sit-to-stand test was associated 
with 33 per cent increased odds of symptoms.
«Our study shows an interesting correlation between 
the mind and body, indicating that physical strength is 
closely associated with mental health,” Yong said.
Future studies should determine whether strengthening 

exercises that improve physical performance could help 
reduce depression and anxiety symptoms, he added.
«While a causal association between depression and 
physical strength cannot be determined from this 
correlational study, there is strong evidence from clinical 
trials showing the benefits of exercise, particularly 
aerobic exercise, on mood in women,” said Pauline Maki 
of the University of Illinois at Chicago. 
Maki, who was not involved with this study, directs the 
Women’s Mental Health Research programme and has 
researched psychological well-being in mid-life women.
Maki pointed out that rates of depression and anxiety 
tend to be lower in Singaporean women than in Western 
women. 
«Still,” she told Reuters Health by email, “the study is 
an important reminder that in addition to hot flashes, 
mood symptoms during the menopausal transition 
are very common. Clinical guidelines recommend psy-
chotherapies, anti-depressant treatment and physical 
exercise for mood symptoms.»
Despite busy lives, mid-life women should prioritise 
muscle strengthening and resistance exercises, the study 
authors wrote.
«Exercise is fun and cost-free. It lightens your mood,” 
Yong said. “Make time for it, and make it part of the 
family routine.»

Lack of physical fitness linked with depression, anxiety in middle-aged women
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مع عودة طفلك إىل املدرسة، من املهم أن يتعلّم كيفية 
التعامل مع مشكلة شائعة تتعدى نطاق حجرة الفصل 
املدريس، أال وهي التنمر، ينبغي لكل األطفال إدراك أَنّ 

ر ظاهرة شائعة سواء كانوا يتعرضون لها شخصياً  التنُمّ
أو يشاهدونها من بعيد تحدث مع آخرين. كذلك، ينبغي 
ر يأخذ أشكاالً متعددة من اإليذاء  لألطفال فهم أن التنُمّ
تشمل الجسدي، أو النفيس، أو اللفظي أو عرب اإلنرتنت.

وإذا كان طفلك يف وضع يسمح له بتقديم املساعدة، فثمة 
طرق مختلفة يستطيع من خاللها منارصة َمن يتعرّضون 

ر.  للتنُمّ
تقول جويل هريتزوغ، مديرة املركز الوطني للحماية من 

 PACER’s National Bullying Prevention« التنمر
Center»: »أحد األمور التي ينبغي التأكيد عليها عندما 
ر غالباً ما يحدث  تتحدثني مع طفلك هي إخباره أَنّ التنُمّ

 :Mashable بعيداً عن أنظار البالغني«. وأضافت ملوقع
»ينبغي التشديد عىل مدى أهمية ردة فعله ألنَّه قد يصنع 

فارقاً كبرياً بالنسبة لطفٍل ما«.
إذا كنت ترغب يف تزويد طفلك بالوسائل الالزمة ليصبح 
مدافعاً عن أطفال آخرين، فثمة أشياء يجب تعليمها له. 

بالطبع تمُرّ أوقاٌت يكون فيها تدّخل األطفال شيئاً غري 
 Stomp آمن. وقالت روس إليس، الرئيس التنفيذي ملنظمة

Out Bullying ملكافحة التنمر، إذا تسّبب تدّخل الطفل 
ر عرب اإلنرتنت يف وضع غري آِمن له يف الحياة  ملواجهة التنُمّ
الواقعية، ينبغي له االتصال بإدارة املدرسة ووكاالت إنفاذ 

القانون.
وقالت ترودي لودفيغ، املدافعة عن األطفال ضحايا التنمر 

ومؤلفة الكتب األكرث مبيعاً يف مجال حماية األطفال من 
التنمر: »إذا انطوى األمر عىل سالح، ال ينبغي أن يتدّخل 
األطفال إطالقاً. وإذا كان طفلك مجرّد مشاهد غري متورط 

ر، تنصح ترودي برضورة  يف هذا النوع من مواقف التنُمّ
ابتعاده سيعاً وبشكل هادئ وإبالغ شخص بالغ بالحادث 

فوراً.
مع وضع كل ذلك يف االعتبار، إليك بعض الطرق اآلمنة 

التي يمكن لطفلك من خاللها دعم زمالئه.

1- تعليم الطفل ُطرقًا آمنة ولطيفة للتدّخل

بدالً من محاولة تصحيح الوضع بمفرده، قالت خبريات 

ر، جويل وروس وترودي، إَنّ أفضل طريقة  مكافحة التنُمّ
للتدّخل هي ضمن مجموعة.

وأشارت إىل أنّه يف حال شعر طفلك ومجموعته باألمان 
حيال التدّخل، يمكن التعامل مع واقعة تنّمر جارية 

بطريقتني.
ر بأَنّ  أوالً، يمكنهم تقديم دعم شفهي للطفل ضحية التنُمّ
يقولوا للطفل املتنمر: »كفى، توقف عن فعل ذلك« أو »إَنّ 

ما تفعله أو تقوله ليس جيداً«.
ثانياً، يمكن أَنّ يأخذوا زميلهم الضحية إىل مكاٍن آخر. 

قالت جويل هريتزوغ: »إذا رأى طفلك واقعة تنّمر، يمكنه 
-عىل سبيل املثال- وكز صديقه ودعوته ملغادرة املكان 

والذهاب معه إىل الفصل«. ومع ذلك، من املهم التأكيد عىل 
أَنّ هذا التدّخل ملواجهة التنمر ال يعني رد اإليذاء واإلساءة 

إىل الطفل املتنمر.

ر 2- مواساة الطفل ضحية التنمُّ

سواء حدث تدّخل أم ال، يمكن لطفلك أيضاً مواساة 
ر ، تنصح جويل بتشجيع طفلك عىل  الطالب ضحية التنُمّ
التواصل مع أقرانه، وتقديم الدعم املعنوي لهم وإخبارهم 

إنَّهم ال يستحقون إطالقاً ما يحدث لهم من مضايقات.
تقول الكاتبة ترودي لودفيغ:»يبدأ الطفل ضحية التنمر يف 
التفكري عىل هذا النحو: »أنا أستحق هذا« أو »ال أحد يهتم 

ألمري«. ومن ثَمّ، فإَنّ هذا النوع البسيط من ردة الفعل 
يبنّي حقاً أَنّ هذا الطفل ليس وحده، وأَنّ ثمة شخصاً ما 

يهتم ألمره«.

3- ضرورة اإلبالغ عن واقعة التنمر

بعد أن يقدم طفلك الدعم املعنوي بمواساة الطفل ضحية 
ر، ينبغي له التأكّد من إعالم شخٍص بالغ موثوق به  التنُمّ

بالواقعة. وينبغي لطفلك بعد ذلك سؤال هذا الشخص 
املسؤول البالغ عن وجهة نظره بشأن طريقة التعامل مع 

مثل هذا املوقف حال تكّرر يف مرة قادمة. 
وإذا شاهد طفلك واقعة تنّمر عرب اإلنرتنت، ينبغي أَنّ 

يأخذ لقطات للشاشة وُيبلّغ عن الواقعة إىل موقع الشبكة 
ر عىل منصتها.  االجتماعية، التي حدث التنُمّ

كذلك، يمكن لطفلك التواصل مع الطفل الضحية من 
خالل رسالة نصية مبارشة وإخباره بأنَّه ال يستحق مثل 

هذه املضايقة. يستطيع الشخص البالغ أيضاً مساعدتهم 
يف التواصل مع مواقع الشبكات االجتماعية للتأكّد من 

ر. إتَّخاذها إجراءات ضد التنُمّ

4- التدريب المنزلي على التعاط فمع اآلخرين

بدالً من مجرد إصدار توجيهات، تأكّد بدالً من ذلك من بدء 
محادثة مفتوحة وصادقة مع طفلك حول رضورة التعاطف 

مع اآلخرين ومشاطرتهم مشاعرهم. 
شّجع طفلك عىل أن يكون منارصاً لزمالئه يف الصف، 

فتشجيع التعاطف ومشاطرة املشاعر يف املنزل من خالل 
الطلب من أطفالك تخُيّل شعورهم إذا تعرَّض شخص ما 

ر، وما الذي سرييدون أن يفعله  مهم بالنسبة لهم للتنُمّ
أحد املارة املشاهدين للواقعة يف هذه الحالة. 

5- دعم طفلك دون قيٍد أو شرط

بنفس قدر أهمية تعليم أطفالك كل الطرق التي يمكنهم 
بها مساندة زمالئهم، من املهم التأكّد من شعورهم باألمان 

يف ضوء حقيقة وجود والدين داعمني لهم دائماً. 
قالت جويل هريتزوغ: »سيواجه أطفالك، يف وقٍت ما وألي 

سبب من األسباب، موقفاً سيشعرون فيه بأنَّهم بحاجة إىل 
التحّدث عنه دون خوف«.

وأضافت: »يمكنك مناقشة ما فعلوه عىل نحٍو 
صحيح وتقديم أفكار حول طرق 

استجابتهم يف املرة القادمة. 
وعندما يتّخذون قرار 

التدّخل ملساندة 
شخٍص ما، 

أخربهم أنَّهم 
فعلوا اليشء 

الصحيح«.

طرق 5 
يستطيع 
الوالدان 

تعليمها ألطفالهما 
ر لمواجهة التنمُّ

طرق بسيطة الكتشاف 
أمراض الكبد لدى طفلك

قالت مؤسسة الكبد األملانية إنه من الصعب اكتشاف أمراض 
الكبد لدى األطفال واملراهقني؛ نظرا ألنهم إما ال يشعرون بأية 

متاعب تقريبا أو يعانون من أعراض تشبه أعراض أمراض 
أخرى غري خطرية.

وأوصت املؤسسة الوالدين بعرض الطفل عىل طبيب لفحص 
وظائف الكبد، يف حال مالحظة استمرار بعض األعراض لديه 
لفرتة طويلة، مثل التعب وفقدان الشهية واضطرابات النمو. 
وكلما تم تشخيص أمراض الكبد مبكرا، زادت فرص عالجها.

ويندرج انسداد القناة الصفراوية والعديد من أمراض األيض 
واملناعة الذاتية ضمن األمراض الشائعة لدى األطفال واملراهقني.

.C أو B كما قد ُيصاب الكبد بالتهاب بفعل العدوى بفريوس
وأشارت املؤسسة إىل أنه من األفضل عرض الطفل عىل 

اختصايص أمراض جهاز هضمي.

Simple ways to detect 
liver disease in your child

T he German Liver Foundation said it is diffi-
cult to detect liver disease in children and 
adolescents, since they either feel almost 

no trouble or suffer from symptoms similar to the 
symptoms of other non-serious diseases.
The Foundation recommended parents to see the 
child to a doctor to examine liver function, if no-
ticed the continuation of some of the symptoms 
for a long time, such as fatigue, loss of appetite 
and developmental disorders. The earlier liver 
disease is diagnosed, the greater the chances of 
treating it.
Biliary obstruction and many metabolic and 
autoimmune diseases are common in children 
and adolescents.
The liver may also become infected by 
infection with the virus B or C.
The Foundation pointed out 
that it is better 
to introduce 
the child to a 
gastroenterol-
ogist.

هذه أبرز فوائد الجزر لألطفال!
 ،B6 ويحتوي كمية وفرية من فيتامني ،A هل تعلمني أن الجزر يعزز قوة النظر لدى األطفال وذلك ألنه غني بكميات وفرية من فيتامني

وهذا الفيتامني يحافظ عىل التوازن الغذائي يف خاليا أجسام األطفال، خصوصا يف خاليا الجهاز العصبي، والجلد والكبد .
كما أنه يعزز عملية التمثيل الربوتيني يف أجسامهم، ويساعد عىل التئام الجروح بصورة سيعة، وذلك ألنه غني بكميات وفرية من فيتامني 
C، ويحفز نمو الطفل بصورة طبيعية وسليمة، وذلك بفضل غناه بالعديد من املعادن املهمة، مثل الكالسيوم الذي يساعد عىل نمو العظام 

ويحافظ عىل قوتها وقوة األسنان، كما انه غني بالحديد الذي هو أحد أجزاء كريات الدم الحمر األساسية .
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Fashion Jewelry موضة مجوهرات

آخر العالمات التجارية العاملية الشهرية، تلحق بركب 
من سبقتها من رشكات املالبس الشهرية التي صارت 
تصنّع وتبيع الحجاب الرشعي للسيدات املسلمات، 
حيث استحدثت متاجر التجزئة األمريكية الشهرية 
Banana Republic خطاً لتصميمات أزياء بسيطة 

التصميم، إلنتاج غطاء الرأس للمرأة املسلمة.
بدأت الرشكة ببيع صيحات من غطاء الرأس الرشعي، 

م بنقشات  بما يف ذلك املُصنَّع من أقمشة الستان واملُصَمّ
جلد الفهد، وطرحتها للبيع عىل موقعها اإللكرتوني 

بمبالغ ترتاوح من 40 إىل 50 دوالراً أمريكياً. وقد أضافت 
املنتج إىل قائمة »الكماليات« عىل موقعها اإللكرتوني 
بوصفه جزءاً من جهودها نحو »عكس التنوع الغني 

لعمالئها وموظفيها«.

احتواء وتنوع؟
االنتشار املتزايد لتطوير املتاجر الرائدة خطوط إنتاج 

للمالبس »املحتشمة« وأغطية الرأس يشري إىل توجهها 
اً  نحو االحتواء والتنوع، وتشهد صناعة املالبس تغرُيّ

هائالً؛ إذ يقول املحللون إن الرشكات مضطرة إىل إعادة 
التفكري يف منتجاتها لجذب متسوقني جدد. 

ويستخدم كثريون منهم مواقعهم اإللكرتونية بوصفها 
وسيلة للوصول إىل الفئات التي ربما تجاهلوها يف 

املتاجر التقليدية، إذ كان يجري الرتكيز عادًة عىل ملء 
أرفف املتاجر باملنتجات التي تجذب أكرب رشيحة من 

املستهلكني.
وبدأت بعض متاجر التجزئة الكبرية، مثل Macy’s و
Uniqlo، التودد إىل املتسوقني املسلمني يف السنوات 

األخرية؛ إذ أضافت منتجات تشمل أغطية الرأس وغريها 
من املالبس املحتشمة مثل السرتات ذات الرقبة الطويلة 

واملعاطف الصوفية الطويلة. 
وتسِوّق متاجر Nike لدعمها الرياضيات املسلمات 
من خالل حملتها Pro Hijab. وكذلك باعت متاجر 

American Eagle أغطية الرأس املصنوعة من قطن 
الدنيم مقابل 20 دوالراً لفرتة وجيزة ارتدتها بعض 

السيدات املسلمات، واآلن يمكن رؤيتها يف عروض 
األزياء، ويف مجلس الشيوخ، وعىل غالف أحد أعداد 

ص ألزياء  مجلة Sports Illustrated السنوية الذي ُخِصّ
السباحة؛ إذ ظهرت عليه هذه السنة العارضة الصومالية 

األمريكية حليمة أدين مرتدية الحجاب ولباس السباحة 
البوركيني.

قيمة المستهلكين المسلمين كبيرة
سة  سة ملؤَسّ تقول صبيحة أنصاري، الرشيكة املؤِسّ

 ،American Muslim Consumer Consortium
للصحيفة األمريكية: »إن الرشكات الكبرية اكتشفت 

حقيقة أن هناك قيمة للمستهلكني املسلمني. ومن الجيد 
أن ُيعرَتَف بهم كمستهلكني«.

ولكن، هناك أيضاً أرباح كبرية تتحقق: فقد أنفق 
املستهلكون املسلمون 264 مليار دوالر عىل املالبس يف 

عام 2016، ذلك وفقاً لتقرير االقتصاد اإلسالمي العاملي 
الذي أعدته وكالة أنباء Thomson Reuters، ومن 

املتوقع أن يرتفع هذا الرقم إىل 373 مليار دوالر بحلول 
عام 2022. 

تقول ويندي ليبمان، املديرة التنفيذية لرشكة استشارات 
WSL Strategic Retail: »إن األمر برغماتي تماماً، إذ 
تحتاج متاجر التجزئة إىل خدمة أّي شخص مستعد 
إلنفاق املال. هذا الجمهور يستحق الخدمة مثله مثل 

غريه. ولكن السؤال هو ملاذا استغرق األمر كل ذلك 
الوقت؟«.

تقول ويندي إن »جزءاً من اإلجابة قد يكون سياسياً. 
فالرشكات أصبحت تتخذ مواقفها بناًء عىل بعض 

املوضوعات املطروحة بشكل متزايد، ابتداًء من البيئة 
ووصوالً إىل الهجرة، بوصفها رد فعل لخطاب الرئيس 
ترامب املثري لالنقسام. وبالتايل فإن إضافة خط إنتاج 

ألغطية الرأس هي إحدى الطرق التي تستطيع املتاجر 
بها أن تُظهر أن الجميع مدعو لرشاء منتجاتهم«.

استحواذ لتحقيق أقصى أرباح؟
هذا، وقد عانت متاجر Banana Republic اململوكة 

لرشكة GAP هي األخرى من مشكالت مالية يف السنوات 
األخرية، وذلك يف أثناء محاولتها مواكبة سالسل متاجر 
املوضة الرسيعة واملنافسني الجدد عىل شبكة اإلنرتنت. 
فقد انخفض معدل املبيعات للمتجر نفسه %3 مقارنة 

بأدائه العام املايض يف الربع السنوي نفسه، وهذا معيار 
أداء للمتاجر يراقب عن كثب لسنة واحدة عىل األقل.
ومع ذلك، قال بعض املتسوقني إنهم شعروا بالضيق 

حول انخراط أكرب متاجر التجزئة يف تجارة الحجاب. 
وتساءلوا إن كان هذا احتواًء لهم أم استحواذاً عىل رمز 

ديني من أجل تحقيق أقىص أرباح؟
تقول لينا سنوبار، مدونة أزياء أمريكية تبلغ من 
العمر 25 عاماً يتابع حسابها عىل إنستغرام )@

withloveleena( نحو 800 ألف متابع: »من ناحية، 
يبدو األمر وكأنهم يرتبحون منَّا. ومن ناحية أخرى، تَُعُدّ 
هذه طريقًة لجعل الحجاب أمراً طبيعياً وجعلنا نشعر 

باالحتواء أكرث«. 
وقد لجأت متاجر Banana Republic لسنوبار، التي 

تعمل ممرضة توليد يف تيلر بوالية تكساس األمريكية، 
للرتويج لخطها الجديد 

عىل منصات التواصل 
االجتماعي. وقالت إن 

غطاء الرأس ذا تصميم 
جلد الفهد الذي تلقته 

كان »جميالً«. ولكنها 
أضافت أنها لن تشرتي 

 Banana مزيداً من
Republic وستظل 

وفية للرشكات 
التي يمتلكها 

املسلمون 
 Haute مثل

Hijab و
 Voile Chic

وأضافت: 
»سأظل 
مخلصة 
إىل تلك 

الرشكات«.

أكبر المتاجر 
العالمية تتسابق 
على إنتاج الحجاب 

الشرعي..

احتواء للتنّوع أم استحواذ لتحقيق األرباح؟
تعّرفي إلى أغلى العطور 

ثمنًا في العالم
عالم العطور غنّي ومتنّوع ولكن يبقى االختيار مرتبطاً بشخصية كل سيدة 

وذوقها، باإلضافة إىل سعر العطر.
إليك أغىل العطور ثمناً يف العالم والتي رغم ارتفاع سعرها استطاعت أن تسّجل 

نسبة مبيعات عالية.
 DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle – $1 .1

million
هذا العطر هو نتيجة تعاون بني DKNY ومصمم املجوهرات الشهرية مارتن كاتز. 

يبلغ سعره ما يقارب املليون دوالر ويعود السبب يف ارتفاع ثمنه إىل زجاجته 
التي تحتوي عىل أملاس الكناري األصفر 2.43 قرياط، واملاس 4.03 قرياط، وروبي 
3.07 قرياط، وروبي باريبا 1.06 قرياط التورمالني من الربازيل، و 4 أملاس من قطع 

الورد، و 15 من األملاس الوردي من أسرتاليا، و 7.18 قرياط من البيضوي كابوشون 
الياقوت من سيالنكا، و 2700 من األملاس األبيض، و183 من الياقوت األصفر. وقد 

استغرقت عملية التصنيع بأكملها حوايل 1500 ساعة.
Chanel Grand Extrait – $4,200 per ounce .2

يف العام 1921 أرادت غابرييل شانيل أن تصنع 
عطراً فريداً ال يمكن نسخه. بالتعاون مع املصمم 
إيرنيست بو، أطلقت عطراً يحتوي عىل مكوّنات 

باهظة الثمن ونادرة، ُعزّزت بجرعة زائدة من 
األلدهيات األليفاتية بنسبة %1، وهي مادة 

كيميائية تعمل عىل تحسني الروائح.
 Hermès 24 Faubourg – $1,500 per .3

ounce
أطلقت عالمة هريميس 1000 زجاجة 

حرصية فقط من هذا العطر، وهو مزيج 
من روائح غنية كالقزحية وخشب 

الصندل والعنرب والفانيليا والباتشويل 
والياسمني.. وغريها. وقد تم تعبئة 

العطر يف زجاجات أنيقة من 
الكريستال.

 Joy by Jean Patou – $850 .4
per ounce

أغىل العطور ثمناً يف العالم.. هذا 
ما كان ُيطلق عىل عطر جوي. 

يتألف من 10000 نوعاً من زهور 
الياسمني، ومن مسك الروم والورد البلغاري، و28 دزينة من الورود. والسبب 

يف غالء ثمنه هو أن العالمة قد صنعت 50 زجاجة فقط وبإصدار محدود 
لكل عام.

Baccarat Les Larmes Sacrees de Thebes – $6,800 per ounce .5
باكارات هي عالمة معروفة بصناعة الكريستاالت وقد دخلت إىل عالم تصنيع 

العطور يف التسعينيات. ينتمي هذا العطر من عائلة مؤلفة من ثالثة عطور 
محدودة اإلصدار. هو مزيد من املر واللبان واملسك وخشب الصندل والريحان 

وإبرة الراعي والياسمني... وغريها. ويعود سبب ارتفاع سعره إىل أن زجاجته 
مصنوعة يدوياً وهي تحتوي عىل الكريستال األصفر.

A neutral skirt is one of the essential 
pieces in any girl's wardrobe, but do 
you find it difficult to coordinate it so 

that you have a perfect look? Madam has put 
together different ideas to help you choose 
what suits you best.
The classic skirt colors are practical choices 
that can be easily coordinated in different 
ways. You can wear a classic skirt at work or 
casual daily casuals, where you can coordi-
nate it with a t-shirt or a shirt, as has recently 
appeared in many fashion shows different ways 

and unconventional, elegant and modest 
trends.
For a classy and unattractive look, you can 
coordinate the skirt with a long cardigan or 
sleeveless vest. If you love bold looks, you 
can coordinate them with fringed pieces 
or open slit dresses on one side.
If you are going to choose a straight 
skirt, you should choose a loose top, 
but if the skirt is wide, it is best to 
coordinate it with a hugging top, but 
not in excessive ways.

Veiled: Ideas for coordinating the neu-
tral skirt in perfect ways
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YOUR  HOME بيتك

غالباً ما يفكر الناس يف الفوىض باعتبارها استنزافاً للطاقة 
والوقت، حيث يقيض األشخاص يف املنازل املزدحمة وقتاً 

إضافياً، كّل يوم تقريباً، بحثاً عن األشياء املفقودة كاملفاتيح 
واألحذية واألدوات وما إىل ذلك.

إَنّ التخلص من األشياء غري املرغوب فيها هو بداية التفكري 
بطريقة إيجابية، كما أَنّ املنزل الخايل من الكراكيب يجعل 

الحياة أسهل وأسع عند الرتتيب، وأكرث متعة عند التنظيف!
ملساعدتك عىل ضبط إيقاع املنزل جمعنا لك هذه االخطاء 

الشائعة، لتسهيل أمور اإلدارة املنزلية:

كيف تنظم منزلك من الكراكيب
ال تبدأ يف عملية التنظيم بشكل عشوائي، أي خذ وقتك 

مسبقاً لوضع خطة ملا أنت مقدم عليه، حتى تنجز املهمة 
بسهولة.

يمكن عىل سبيل املثال أن تحرض عدة صناديق كبرية، وتلصق 
عىل كل صندوق ورقة توضح مكنوناته.

ص صندوقاً لألشياء غري الرضورية، وصندوقاً  فمثالً، خِصّ
مها هديًة، وصندوقاً  لألشياء التي ستتربَّع بها أو ستُقِدّ

لألشياء التي ستنقل لغرفة أخرى… وهكذا.
فإذا كان لديك جهاز معطَّل إما أن تقوم بإصالحه أو تضعه يف 

الصندوق الخاص باألشياء التي ستتخلص منها.
تنظيم كل يشء دفعة واحدة يحقق نتائج عكسية

ضْع خطًة مفادها االنتهاء من غرفة قبل البدء بغرفة أخرى، 
فستشعر باإلنجاز وتتشجع عىل االستمرار.

تقرتح »دونا ديفيد«، وهي منظمة محرتفة يف مدينة نيويورك، 
إنهاء كل مهمة قبل االنتقال إىل املهمة التالية، وإال ستشعر 

بالتعب واستنزاف الطاقة.
حاِول أيضاً أن تطلب مساعدة األقارب أو األصدقاء أو الجريان 

إذا احتجت لذلك.

عدم تنظيم الوقت = عدم تنظيم البيت
عليك أن تدرك حقيقة أن عملية التخلص من »الكراكيب« 

تستغرق الكثري من الوقت، لذلك ال تضغط نفَسك يف يوٍم واحٍد 
للتخلُّص منها دفعة واحدة.

يمكنك االلتزام بوقت محدد يومياً للتخلص منها، وأن تضع 
هذا الوقت اعتماداً عىل حجم املهمة.

تقول كريستال ساباالسكي، وهي منظمة محرتفة يف منطقة 
فيالدفيا إنه يتعنَيّ تخصيص وقت محّدد إلتمام املهمة، مع 

رضورة االبتعاد عن مضيعات الوقت مثل التلفزيون واإلنرتنت.

عدم الحفاظ على اإلنجاز بعد تحقيقه
من املعروف أَنّ الحفاظ عىل القمة أصعب من الوصول إليها، 

لذلك ال تبحث عن الكمال يف التنظيم، وقم برتتيب األشياء 
حسب مقدرتك.

ولكن احرص بعد ذلك عىل االلتزام بوضع األشياء يف أماكنها 
املناسبة، والحفاظ عىل ما قمَت به قدر استطاعتك.

الترسع يف رشاء أدوات ومعدات التنظيم 
التنظيم يجب أن يكون الخطوة التالية بعد أن تُفرز ما لديك 

من أشياء وتحدد ما يصلح منها وما تحتاجه.
بعدها يمكنك أن تفكر يف أنسب ما يمكن أن تشرتيه من أدوات 

تساعدك يف عملية التنظيم، وتظهر أشياءك بشكل الئق 
ومنظم.

شراء أشياء ال تحتاجها
يخرج الكثريون للتسوق دون إدراك الحتياجاتهم ولوازمهم 

األساسية، ما يؤدي إلضاعة الوقت وإنفاق األموال وزيادة 
التكديس.

لذلك عليك أن تكتب قائمة بمشرتياتك قبل أن تخرج من 
املنزل وتلتزم بها، وال تشرِت بديالً لألحذية واملالبس القديمة 

قبل أن تتخلص منها.
عادات يومية تساعد يف الحفاظ عىل منزلك نظيفاً

ويف حني قد يبدو الحفاظ عىل نظافة املنزل مهمة شاقة 
معظم الوقت، وربما تشعرين أن ال أحد من أفراد عائلتك 
ُيثّمن الجهود التي تبذلينها، إليِك 20 عادة يومية ينبغي 

لِك املواظبة عليها للحفاظ عىل نظافة املنزل نرشها »عربي 
بوست« يف تقرير سابق.

أفكار بسيطة 5 
لتجديد ديكور 

منزلك 
مروة فتحي 

تفضل النساء تجديد ديكور املنزل بشكل مستمر 
ولكن دون كلفة مادية إضافية، لذا يقدم مصمم 

الديكور فارس محمد بعض النصائح التي تضفي 
ملسات جمالية للمنزل.

- اإلضاءة
تلعب اإلضاءة واختيار أشكال النجف ومصادر اإلضاءة يف 
أركان الغرفة دوراً اساسياً ي اختيار  أشكال اإلضاءة سواء 

بأشكال النجوم املختلفة تعطي ملسات جمالية يف املنزل 
أو بتصميم اإلنارة واختيار موضعها املناسب يف الغرفة. 

الصورة من موقع nest.com الربيطاني.

- ورق الجدران يغّير شكل الغرفة
استخدام ورق الجدران بأشكال جديدة مزخرفة كالنجوم 
أو بإيحاءات من الرخام او الصخور يوحي بالتجديد من 

دون الحاجة لتغيري ألوان الطالء.

- األغطية والشراشف الجديدة تبعث الحياة:
يمكن تغيري ألوان األغطية والوسائد واملفروشات األخرى 

واختيار ألوان داكنة ذات الرسوم كالنجوم واملجرات.

- األكسسوارات المنزلية تزّين األماكن الفارغة
يمكن استغالل األماكن الفارغة من خالل وضع املكرمية 
أو التابلوهات املختلفة التي تضيف الجمال اىل املكان. 

ويمكن االستعانة بمصباح او إناء زهور أو أوعية من 
الكريستال.

- المرايا
يمكن استخدام املرايا أو الرباويز املعدنية ذات التصميم 

الهنديس لتنسيق الديكور ىف املنزل وبث الروح والحيوية 
بشكل أنيق يف الغرفة.

بسبب هذه األخطاء منزلك مليء بـ»الكراكيب«
عبير السيد

س باألوراق واألقالم رغم أنك نظمته منذ فرتة ليست بالبعيدة، لوهلة تشعر وكأن ترتيب املكان أمر ال نَفَْع  فوىض وازدحام باملنزل، مكتب متكِدّ
منه؛ ألنه رسعان ما سترتاكم األغراض أو الكراكيب فوق بعضها البعض، فلَِم العذاب؟.

يشري جوزيف فرياري، أستاذ علم النفس بجامعة ديبول يف شيكاغو، واملتخصص يف دراسة أسباب الفوىض وتأثريها عىل الرفاهية العاطفية، 
س بالكراكيب هو منزل مرهق، يجعل الفرد يعيش بشكل فوضوي وغري منظم. أَنّ املنزل املكَدّ

كملي ديكور وترتيب بيتك 
بالمفارش.. اعرفي أماكن وضعها 

كل سيدة تحاول أن تجعل بيتها عىل أكمل وجه يف الرتتيب والنظام، وتسعى لوضع 
ملساتها فيه بعد التنظيف، وما يكمل من جمال وروعة بيتك وضع املفارش عىل 
أثاثك، ليزداد ديكور املنزل أناقة، وفيما ييل أماكن يف منزلك الصغري تضعني فيه 

مفارشك الجميلة. 

1. غرفة النوم:

ضعي مفارش تتناسب مع ديكور غرفتك الخاصة عىل طاوالت 
الصغرية التي بجانب سيرك، كما ما يزيد األمر روعة هو وضع 

املفارش عىل رفوف خزانتك ليجعلها مرتبة ومنظمة أكرث، 
وتأكدي من أن مفارش الترسيحة ال تضايق محتوياتها، لذلك 

احذري من وضع املفارش التي قد تسقط زجاجات عطرك 
أو ما شبه.

2. الحمام:

اذا كان لديك رفوف يف حمامك، فتأكدي من وضع بعض املفارش التي تناسب 
ديكور الحمام، يمكن وضع مفر عىل الرف الزجاج امللحق باملرأة املوضوع فوق 

الحوض، ويفضل أن يكون املفرش بالستيك لسهولة تنظيفه عند سقوط بعض 
قطرات املاء عليه.

3. غرفة املعيشة:

اذا كان طقم االنرتيه سادة اللون ال يحمل ألوان اخرى أو متداخلة، فوضع املفارش 
عىل رأسها يزيد من جمال الطقم، كما عليِك وضع مفرش كبري عىل سفرتك يناسب 

الوان الكرايس ويتماىش مع ديكور الغرفة كله.

4. املطبخ:

اذا املكان هو مخزن وضع املفارش، فاعميل عىل وضع الكثري منها 
يف كل االرفف التي حولك، كما أن بعض السيدات تفضل وضع 

مفارش عىل ارفف الثالجة الخاصة بها، لتزيد منها نظاًما 
وجمااًل.



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

سبتمبر 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 006281

    APPETITE  لقمة شهية

ال غنى عنها على المائدة.. 
إليك السر في أفضل مذاق 

للسلطة الخضراء
الّسلطات من أكرث األطباق الجانبّية التي يفّضل البعض بدء تناول الّطعام 

بها، ليس فقط ألن طعمها لذيذ، لكنها تفتح الشهية للطعام، وتلعب دوراً 
أساسياً يف تسهيل عملية الهضم وتهيئة املعدة الستقبال الطعام، لذلك نعرض 

لكم أفضل طريقة إلعداد السلطة الخرضاء.
لطة الخرضاء من أكرث أنواع املقبالت انتشاراً، إذ إن مكوناتها البسيطة  الَسّ

واملفيدة يف آٍن واحد تجعل منها طبقاً ال غنى عنه عىل املائدة. 

أكل السلطة الخرضاء مع الخبز من أفضل طرق تناولها عىل اإلطالق، بالرغم من أن كثرياً من 
األنظمة الغذائية تمنع تناول النشويات، السيما الخبز، لكنه سيظل الطريقة األجمل لتناول 

السلطة، حسب موقع Epicuirious األمريكي.
وتتمتَّع ساندويتشات »السلطة« بتاريٍخ طويل بالطبع، إذ تتنوع بني ساندويتشات سلطة التونة، 

وساندويتشات سلطة الدجاج… حتى سلطة السمك األبيض عىل خبز البيغل. 

الخبز مع الخضراوات الطازجة 
لكن ساندويتش السلطة الذي تغلب عليه الخرضاوات، مع قليل من املايونيز له مذاق خاص جداً، 

وحتى تشعر بالتجديد فمن املمكن أن تُنوع بني أنواع الخرضاوات التي تستخدمها يف السلطة، 
جرِّب مثالً سلطة الكرنب. 

طريقة عمل سلطة الكرنب 
م مع جنب البارميزان املبشور، وربما  أوالً، ُيتَبّل الكرنب بالقليل من الزيت وعصري الليمون، ثم ُيقَدّ
ص املُقرمش، مع طبقٍة سميكة من  القليل من الثوم. ومن ثم توضع تلك السلطة عىل الخبز املُحَمّ

جنب املاعز الطري.
ستحصل عىل املذاق نفسه إذا استخدمت أي سلطة من الخرضاوات اللذيذة، عند ضعها عىل 

الخبز املحمص املغطى بالجنب الناعم القابل للفرد، وهو ساندويتش ممتاز للغداء يف العمل، ملفوفاً 
يف ورٍق مصنوع من شمع العسل أو يف علبة طعام.

 تستمتع الطاهية الشهرية أليس واترس بتناول التاكو مع السلطة الخرضاء، وهذه الطريقة ال 
تقترص عىل رشائح الخبز فقط، إذ إّن أّي خبٍز قليل الكربوهيدرات مثل الخبز البلدي أو واسا كراكر، 

ُيَعطيك مذاقاً مميزاً. 

دعك من الخضراوات الطرية
ال حاجة لخّس الجوهرة الصغري، أو الخس لني األوراق هنا، أنت بحاجٍة إىل يشٍء صلب يصُمد أمام 

مضغة الخبز، يشء يسمح لك بتتبيله دون أن يذبل ويصري رطباً وليناً ومقززاً. 
الكرنب كما ذكرنا خيار جيد، والخس الروماني املقرمش والكرفس والشمر

استخِدم خبزًا جيدًا
حافظ عىل الخبز اإلسفنجي من Wonder bread، ولو كان الخبز مقرمشاً وطازجاً بدرجٍة كافية 

حقاً؛ ُيمكنك استخدامه دون الحاجة لتحميصه.

أِضف الجبن دائمًا
أو أي نوع آخر من اإلضافات املتبلة مثل الحمص، أو صلصة الرومسكو، أو املحمرة، أو صوص 

الطحينة. كذلك ستُشكِّل إضافة الجنب الفيتا اململح إضافًة رائعًة. وبالطبع فإَنّ وضع 
جنب املاعز يف الساندويتش هو إضافة كالسيكية.

اخَتْر سلطة بسيطة المكونات
 ابحث عن وصفاٍت يف مكوناتها األنشوجة أو الزيتون أو املخلل، 

ولو أردت تحضري سلطٍة مميزة أكرث، استخدم بواقي الطعام 
لعمل ساندويتش.

Though fruits aren’t usually the first group 
of foods that comes to mind when trying to 
bulk up, several types of fruits can provide 
the extra calories your body needs to gain 
weight.
Here are 11 healthy and higher-calorie fruits 
that can help you gain weight.
1. Bananas
Bananas are an excellent choice if you’re 
looking to gain weight.
They’re not only nutritious but also a great 
source of carbs and calories.
One medium-sized (118-gram) banana 
contains the following nutrients:
Calories: 105
Protein: 1 gram
Fat: 0.4 grams
Carbs: 27 grams
Fiber: 3 grams
Vitamin B6: 26% of the Daily Value (DV)
Manganese: 13% of the DV
Bananas are a convenient on-the-go snack 
and can be added to oatmeal or smoothies 
made with other high-calorie ingredients, 
such as nut butter or full-fat yogurt to help 
you gain weight.
2. Avocados
Half a medium-sized avocado (100-gram) 
contains the following nutrients :
Calories: 161
Protein: 2 grams
Fat: 15 grams
Carbs: 8.6 grams
Fiber: 7 grams
Vitamin K: 17.5% of the DV
Folate: 21% of the DV
3. Coconut meat
Coconut is a versatile fruit that has gained 
popularity for its many health benefits. It’s 
also a great source of calories, as it’s high in 
fat and moderate in carbs.
A 1-ounce (28-gram) serving of coconut 
meat provides the following nutrients :
Calories: 99
Protein: 1 grams
Fat: 9.4 grams
Carbs: 4.3 grams
Fiber: 2.5 grams
Manganese: 17% of the DV
Selenium: 5% of the DV
Coconut flesh is also high in many important 
minerals, including phosphorus and copper.
4. Mango
Mango is a delicious, sweet fruit that boasts 
an impressive nutrient profile.
Like bananas, mangoes are a good source of 
calories — mostly from carbs.
One cup (165 grams) of mango provides the 

following nutrients 
Calories: 99
Protein: 1.4 grams
Fat: 0.6 grams
Carbs: 25 grams
Fiber: 3 grams
Vitamin C: 67% of the DV
Folate: 18% of the DV
In addition, mango is a good source of cop-
per, several B vitamins, and vitamins A and E.
5. Dates
Dates are the small, cylindrical fruits of the 
date palm, which grows in tropical areas.
One date (24 grams) provides the following 
nutrients :
Calories: 66.5
Protein: 0.4 grams
Fat: 0.1 grams
Carbs: 18 grams
Fiber: 1.6 grams
Potassium: 4% of the DV
Magnesium: 3% of the DV
These fruits are also a good source of cop-
per, manganese, iron, and vitamin B6.
6. Prunes
Prunes are dried plums that pack a nutri-
tional punch.
A 1-ounce (28-gram) serving of prunes 
provides the following nutrients (10):
Calories: 67
Protein: 0.6 grams
Fat: 0.1 grams
Carbs: 18 grams
Fiber: 2 grams
Vitamin K: 14% of the DV
Potassium: 4.4% of the DV
Prunes are also known for their ability to 
alleviate constipation. Their fiber content 
can help add bulk to your stool and speed its 
transit through your gut.
7. Dried apricots
Apricots are a popular yellow stone fruit that 
can be enjoyed both fresh and dried.
A 1-ounce (28-gram) serving of dried apri-
cots provides the following nutrients (12):
Calories: 67
Protein: 0.8 grams
Fat: 0.1 grams
Carbs: 18 grams
Fiber: 2 grams
Vitamin A: 6% of the DV
Vitamin E: 8% of the DV
In addition to being an excellent source of 

calories, dried apricots 
are a good 

source of beta-carotene, lutein, and zeaxan-
thin — three plant pigments that support 
eye health (13Trusted Source).
8. Dried figs
Enjoyed both fresh and dried, figs are a pop-
ular fruit with a sweet-yet-mild flavor.
A 1-ounce (28-gram) serving of dried figs 
provides the following nutrients:
Calories: 70
Protein: 1 grams
Fat: 0.3 gram
Carbs: 18 grams
Fiber: 3 grams
Potassium: 4% of the DV
Calcium: 3.5% of the DV
Some people prefer softening their dried 
figs by boiling them in water for up to 10 
minutes.
9. Raisins
Raisins are dried grapes that come in various 
sizes and colors.
A 1-ounce (28-gram) serving of raisins pro-
vides the following nutrients:
Calories: 85
Protein: 1 grams
Fat: 0.1 grams
Carbs: 22 grams
Fiber: 1 grams
Potassium: 4.5% of the DV
Iron: 3% of the DV
Raisins are also a good source of copper, 
manganese, magnesium, and many B 
vitamins.
10. Sultanas
Like raisins, sultanas are another type of 
dried grape.
Calories: 91
Protein: 0.7 grams
Fat: 0 grams
Carbs: 22 grams
Fiber: 0.7 grams
Iron: 4.2% of the DV
11. Currants
Currants are small, sweet, dried grapes 
of a variety called the “Black Corinth.”
A 1-ounce (28-gram) serving of currants 
provides the following nutrients:
Calories: 79
Protein: 1.14 grams
Fat: 0.1 grams
Carbs: 21 grams
Fiber: 2 grams

Copper: 15% of the DV
Iron: 5% of the DV
Currants are also a good source of zinc, 
potassium, magnesium, and other 

micronutrients.

11 Healthy, High-Calorie Fruits to Help 
You Gain Weight
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Beauty & Health صحتك وجمالك

مناشف إزالة املكياج تشتمل عىل كريستاالت متناهية الصغر تخدش البرشة 
عند مسحها بها، وبالتايل تتعرض البرشة للجفاف وتظهر التجاعيد 

بها سيعا.
 حذرت مجلة أملانية من استعمال مناشف إزالة املكياج 

لخطورتها عىل جمال وشباب البرشة.
وأوضحت مجلة “إن ستايل” املعنية بالصحة والجمال 

أن مناشف إزالة املكياج تشتمل عىل كريستاالت متناهية 
الصغر تخدش البرشة عند مسحها بها، وبالتايل تتعرض 

البرشة للجفاف وتظهر التجاعيد بها سيعا.
كما تحتوي املناشف عىل الكحول، الذي يتسبب أيضا 

يف جفاف البرشة ويسلبها مرونتها. وباإلضافة إىل ذلك، 
يؤدي استعمال املنشفة عىل الوجه بالكامل إىل توزيع 

البكترييا وانتشارها يف جميع أرجاء الوجه، ما يتسبب 
يف انسداد املسام وظهور الشوائب والبثور.

وبدال من املناشف تنصح “إن ستايل” باستعمال 
“ماء امليسيالر” “Micellar Water”، الذي يعمل 

عىل إزالة بقايا املكياج عىل نحو لطيف يحافظ 
عىل البرشة ويعتني بها.

احذري استعمال مناشف 
إزالة المكياج

طرق بسيطة لتعزيز 5 
متانة أظافرك

   
تسعى الكثري من النساء إىل الحفاظ عىل صحة أظافرهن والعناية بها بشكل فائق، 
لتبقى يف أحسن حاالتها، غري أن بعض النساء يتعرضن ملشاكل مثل تكرس األظافر 

وجفافها وضعفها، مما قد يؤثر سلباً عىل مظهرهن العام.
ولتعزيز صحة األظافر، أورد موقع »هيلثي« اإللكرتوني، مجموعة من النصائح، 

عىل النحو التايل:

1 - ابرديها بشكل صحيح

عادة ما تقوم النساء بربد أظافرهن بطريقة خاطئة، وبحسب خبري التجميل جني 
سون تشوي، فإن أفضل وسيلة لربد األظافر هي استخدام مربد ناعم وعدم الضغط 

كثرياً عىل األظافر لكي ال تتعرض للتشقق.

2 - تجنب استخدام املواد الكيميائية

يحذر خرباء التجميل من استخدام العديد من ملمعات األظافر واألكريليك، 
ومزيالت طالء األظافر ألنها مليئة باملواد الكيميائية الضارة التي قد تتسبب 

بهشاشة األظافر وجفافها.

3 - امنحي أظافرك اسرتاحة من الطالء

تجنبي استخدام طالء األظافر لفرتة طويلة لحمايتها من التشقق والجفاف. 
وينصح الخرباء بإزالة الطالء بعد خمسة أيام فقط من استخدامه، وترك األظافر 

دون طالء لعدة أيام قبل إعادة طالئها مرة أخرى.

4 - اتباع نظام غذائي صحي

تساعد األطعمة مثل التوت األزرق امليلء بمضادات األكسدة عىل حماية األظافر، 
بينما توفر الخرضوات الورقية الحديد الذي يقوي األظافر. كما يساهم اللوز الغني 

باملغنيزيوم يف تنعيم األظافر.

5 - قص األظافر بانتظام

ُينصح بقص األظافر بشكل منتظم وعدم تركها دون تشذيب لفرتة طويلة، ألن 
أطرافها تصبح ضعيفة مع مرور الزمن.

Be careful 
not to use 
makeup re-
moval towels

A German magazine warned against 
the use of makeup removal towels 
because they are dangerous to the 

beauty and youth of the skin.
The magazine “In Style” on health and beau-
ty that the makeup removal towels include 
micro-crystals scratch the skin when wiped, 
and thus exposed to dryness and wrinkles 
appear quickly.
Towels also contain alcohol, which also caus-
es the skin to dry out and take away its elas-
ticity. In addition, the use of a towel on the 
entire face leads to the distribution of bacte-
ria and spread throughout the face, causing 
clogged pores and the emergence of impuri-
ties and blisters.
Instead of towels, InStyle recommends Mi-
cellar Water, which removes makeup res-
idues in a gentle way that preserves and 
cares for the skin.

تعاني بعض الفتيات من الشعر الخفيف أو 
بعض الفراغات األمامية يف مقّدمة الرأس، ما 

يظهرهّن أنهّن عىل بداية صلع، ما يؤثر سلباً 
عىل إطالالتهّن الجمالية.

والصلع باملعنى الحريف له شائعاً بني 
الذكور ، إال أن عدًدا محدوداً من النساء 

قد يصابون بهذه املشكلة املحرجة و 
التي تظهر يف البداية عىل شكل فراغات 

يف مقدمة الشعر.
ما هي أسباب الصلع؟

تلعب الوراثة والهرمونات دورًا رئيسًيا يف 
مشكلة الصلع وفقدان الشعر بشكل عام، 

لكن هناك مجموعة أخرى من األسباب 
يجب أخذها يف االعتبار.

1. شيخوخة
2. الخلل الهرموني

3. التهابات فروة الرأس
4. نقص الحديد

5. نقص الربوتني
6. الحاالت الطبية أو 

األمراض التي تسبب 
تساقط الشعر

7. األدوية 

املستخدمة يف العالج الكيميائي
عالجات منزلية فعالة للصلع

1- زيت الخروع
التدليك املتكرر بزيت الخروع يحفز جذور الشعر عن طريق 

تعزيز الدورة الدموية يف فروة الرأس، كما أنه يغذي البصيالت 
بالدهون الصحية التي تمنع القرشة املسببة لتساقط الشعر.

طريقة االستخدام
قومي بتسخني 5 مالعق من زيت الخروع، ثم ضعيه عىل فروة 

رأسِك ومقدمة الرأس ويرتك حتى صباح اليوم التايل.
كرري هذه الوصفة 4-3 مرات يف األسبوع.

2- خل التفاح
يعمل خل التفاح عىل استعادة توازن درجة 
الحموضة يف فروة الرأس و القضاء عىل أي 
ميكروبات تعوق نمو الشعر بشكل طبيعي. 
كما أنه يحفز الدورة الدموية ويمنع تساقط 

الشعر.
املكونات:

2-1 مالعق كبرية من خل التفاح
كوب من املاء

ُيخفف خل التفاح باملاء، 

ويستخدم لشطف 
شعرِك بعد الشامبو.
قومي بتدليك فروة 

الرأس ملدة دقيقة أو 
دقيقتني ثم ُيشطف 

باملاء الفاتر مرة أخرى.
كرري هذا مرتني يف األسبوع.

3- عصير البصل
يعمل البصل عىل تجديد جذور الشعر بفضل احتوائه عىل 
مركب الكربيت، وعند مزجه بالعسل ، فإنه يعمل بشكل 

رائع عىل عالج التساقط وتكثيف الشعر.
املكونات: بصلة متوسطة الحجم- ملعقة كبرية من 

العسل- كرة قطن - ُيعرص البصل ثم يخلط بالعسل 
جيداً.

باستخدام كرة القطن، ضعي الخليط عىل فروة 
الرأس واتركيه ملدة 30-20 دقيقة. اغسيل فروة 

رأسِك جيداً بالشامبو.
للحصول عىل أفضل نتائج ، كرري هذا 

الروتني مرتني يف األسبوع.

عالجات منزلية لتكثيف فراغات الشعر األمامية
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F rom women climbing the highest mountains in 
the world to everyday women raising kids and 
just trying to make ends meet, I know a lot of 

brave women. If you’re reading this, you’re one too 
After all, bravery isn’t reserved for mountaineers or 
people who run into burning buildings or attempt 
to stop crime. It’s also found in the small, everyday 
acts that force you to take a deep breathe, ignore the 
sweaty palms, somersaulting butterflies and the voice in 
your head that say you can’t - and do “it” anyway.
“It” being whatever the hell you want; resign, apply for 
a new job or promotion, put your hand up for a project 
at work, call off an engagement, enter a race that scares 
you, skydive for your 40th or simply have a weekend 
away from the kids.
I’ve noticed most, if not all, share a number of common 
traits - aside from their wicked smart sense of humour. 
These traits allow them to put their fear aside and keep 
moving forward towards what’s important to them - in 
spite of their fear. 
I’m sure you’ll recognise these characteristics in yourself 
too:
Quieten the mind (meditation not required)
QuiBrave women hear the stories going 
through their mind (the “I can’ts”, 
“I should”…) and have the ability 
to reality check their stories and 
re-write their stories into much 
more practical, positive and 
reality-based statements.
Even if sometimes the only way 
to do it is to remind themselves 
to “breathe in confidence, exhale 
doubt.”.
Don’t let fear drive the car
Brave women know how to move 

forward with their fear, rather than allowing their fear 
to become a complete dead-end roadblock on their 
journey.
Elizabeth Gilbert says it best: Fear should always have 
an opinion, a say, in what’s happening. But it’s proper 
place is in the backseat, buckled up tight and along for 
the ride. It doesn’t get to navigate (your life) and it sure-
as-hell doesn’t get to drive.
Time for a reality-check
Brave women ask themselves: what’s the worst that 
could happen?
Too often we over-dramatise stories and the possible 
outcomes of situations, burning our fears more deeply 
into our self-belief so our “stories” become more 
dramatic, and more likely to occur in our minds, with 
each re-telling.
But brave women take the time to reality-check the 
story and ask themselves: what’s the worst that could 
happen? They know (contrary to popular opinion) you 
really won’t  die from embarrassment!
Ready for a new challenge?

Brave women know that challenges are fun and 
comfort zones whilst, well, comfortable are 

boring.
From time to time, we’ve all slipped 

into the cycle of work - home - 
chores - sleep. It’s easy to get 
stuck in that cycle and suddenly 
realise 6 months - or 6 years - 
have passed by. Perhaps that’s 
why women lose so much of 
themselves; because we spend 

much of our 20s and 30s giving 
to others.

But brave women are open to new 
challenges and adventures. They 

appreciate life is short and take the time to explore 
what interests them - rather than waiting until they are 
“ready”, the time is right or life quietens down.
Don’t wait to be fearless
Brave women know that everyone on the face of the 
planet has fears and doubts and that those women who 
have achieved (some of) their goals and dreams didn’t 
wait until they were less afraid.
Brave women know that being “fearless” is a myth. 
Instead, they prioritise their dreams over their fears.
Be the black sheep
Brave women aren’t afraid to be the black sheep and 
choose the road less taken.*
They will say “no thanks” to opportunities or invites that 
don’t interest them and reject the expectations others 
have of them. Brave women chase their own goals and 
do what’s right for, or important to, them and their fam-
ilies - even if it means choosing a different path through 
life from their extended family or close friends.
Find your wolf pack**
Brave women have a “wolf pack”, a core group of fierce-
ly protective friends whose can be relied on without 
doubt or fear or judgement.

These women who their biggest fans, who wait at the 
finish line for them to finish their race in the dead of 
night, in the blazing sun or the pouring rain. They pick 
you them, dust them off and ply them with coffee /  
cake when you fall. And they call you out when you start 
letting fear in the passenger’s seat again. These women 
share your “glass half full” mentality and Have. Your. 
Back. No matter what.
Always be inspired
Brave women surround themselves with inspiration.
From the books and magazines they read, to their 
friends, sporting heroes (like Anna, Chrissie and Ronda), 
the communities they are part of and the campaigns 
they support, brave women know that motivation ebbs 
and flows (like any other emotion) and so they keep the 
(inspiration) well full by surrounding themselves with 
positive and inspiring women doing epic shit in their 
lives.
Pay-it-forward
Brave women know that as much as they look up to and 
are inspired by other women, they are looked at in the 
same lig

YOUR VOICE صوتك

د. نيرمين ماجد 
الوجوه ستائر تخفي خلفها الكثري من األسار والخبايا 

والقصص ؛ فمنهم ما يخبئ الجمال والصدق والشفافية 
والنقاء فتبقي روحه مرشقة عذبه بعيدة عن أي تشوهات 

وأمراض نفسية ؛ومنهم من يخبئ 
الرش والكذب والخبث والحقد والغل 

فتبقي روحه رشيرة مهما فعل 
؛والبعض له أكرث من شخصية هؤالء 

أشخاص يستحقون الشفقة ألنهم 
يف األساس مشّوهون من الداخل 

ونفوسهم صغرية، يظهرون أمام 
الناس عىل غري حقيقتهم ويلجؤون 

إىل ارتداءأقنعة لتحقيق غاياتهم 
ومصالحهم متجاهلني كل املشاكل 

التي قد تسببها أقنعتهم الكاذبة؛ 
وتبقي النوايا هي الفاصل بينهم ؛ 

فقد نجد الكثري من الناس عىل قيد 
الحياةولكن قليلون جدا عىل قيد 
اإلنسانية ؛ فمن الجميل معارشة 
الناس البسيطة الذين اليملكون 

شيئا يف الحياة يفخرون به سوى 
أخالقهم ؛ فنجدهم دوما يرددون 

دائما طيب الله البقاء... وعمر الله 
األثر.

أينما زرعك الله أزهر وأبتعد عن الذين يقولون لك بأنك ال 
تستطيع ولن تستطيع فهم عىل األرجح املذعورين من كونك 

ستستطيع ؛ فأنت لست مضطرا لالحتفاظ بأناس يغريون 
وجوههم كما يغريون مالبسهم ؛ وحسب مصالحهم تكون 

مواقفهم , فتحية ملن لم يتأثر بموجه السخف التي اجتاحت 
العالم وحولت الكثري اىل كائنات غريبة تهوي املظاهر والنفاق 

والتقمص والطبطبة وتحية ملن اختار أن يكون حقيقا ؛ فمن 
الخطأ أن تغمض عيونك عن عيوبه موتتجاهلها بحجة 

أنك تحبهم وألنك ال تريد أن تشوه صورتهم التي رسمتها يف 
مخيلتك ؛ ومن الخطأ أن تسد أذنيك 

لكي ال تسمع حقيقتهم كوضوح 
الشمس؛ ومن الخطأ أن تمنح 

شخص محبتك وثقتك وعطاؤك 
وهو غري أهل لذلك ؛ ومن الخطأ 
الكبري أن تكون كالكتاب األبيض 

الشفاف املفتوح يقرأه الناس فقط 
حني يحتاجون لقراءته حسب 

مصالحهم وأوقات فراغهم ؛ ومن 
الغباء أن تنخدع من الشخص 

مرتني وأكرث وتوجد له شماعه وتربير 
لترصفاته بأنه الينوي خداعي 

وجرحي ؛ ومن الخطأ أن تقنع نفسك 
أنك انسان صبور يتحمل املشاق 
والتجريح لتحتفظ بأشخاص ال 
يمتوا لإلنسانية بأي صفه ؛ ومن 
الخطأ أن تكون إمعة يف مجتمع 

منافق ساد فيه املحسوبية والواسطة 
والغش والفساد لكي تريض نفوس 

الناس لتجلس عىل كريس زائل ؛ ومن 
املصيبة أن تكون أنت الخطأبعينه ولكنك ال تدري.

يعجبني األناس الذين يتعالون كل صباح عىل صغائر األمور 
ويرتفعون عنها ؛ الذين قرروا أن يعيشوا الحياة كامله فهم 

ليسوا أنصاف ألحد ؛ فتجدهم حينما ال يعجبهم املكان 
يستبدلونه وحينما يملون يبتكرون أفكارا جديدة وحينما تسد 

يف 
وجوههم 

الدنيا يفتحون نوافذ أمل 
جديدة مرشقه كلها تحدي وقوة وصرب وعزيمة 

وتفاؤل  ؛ يف بعض األحيان يجب أن نبني حولنا جدار ليس 
لنبتعد عن الناس بل لرني من سيهدم ذاك الجدار ليكون 

بجوارنا ؛ وقد نبكي وهذا أمرطبيعي ومن حقنا وقد نحزن لكن 
ال ننكرس أبدا ؛  ال تكره أحد حتى ولو أخطا يف حقك ألن كل 
من ييسءلك تسئ له الدنيا أضعاف مضاعفة وأشفق عىل 

من ظلمك ألنه سيقف عاجز أمام تسويات الحياة ؛ فال تعش 
نصف حياة وال تمت نصف موت ؛ وال تخرت أبدا نصف حلم وال 

تتعلق بنصف أمل وال تصادف أنصاف األصدقاء فاذا قررت 
أن تصمت فأصمت حتى النهاية ؛ وإذاقررت أن تتكلم فتكلم 
للنهاية الن النصف هو لحظة عجز االنسان عن االكتمال ؛ 
وأنت لست بعاجز ألنك ببساطة لست نصف انسان ؛ أنت 

انسان وجدت يف هذه الدنيا لتعيش حياةكريمة وليس لتعيش 
نصف حياة فال تعيشوا أنصاف الحياة؛ فمن أعتاد عىل 

توزيع الوردوالطيب فسيبقي يشء من عطره يف يده مهما مر 
عليه الزمن ؛ فما دمت تفعل الخري سيصلك أثره وإن لم يكن 
يف الدنيا فسيكون يف االخرة ؛ فعندما تكون نقيا من الداخل 
يمنحك الله نورا وبريقا من حيث ال تدري وتحبك الناس ؛ 

فمتي 
ما أصبح باطن 

االنسان جميالأصبح ظاهرة أجمل 
وأبهي ؛ فعودوا أنفسكم أن تكون أيامكم احرتام إنسانية 

احسان حياةعطاء ؛ فالبصمة الجميلة تبقي حتى وإن غاب 
صاحبها ؛ فاألوفياء واملخلصني حتى األعمى يري جمالهم ؛ 

فاكتب لتعيش واحلم لتتنفس واحزن لتسعد وأبكي لتضحك 
هكذا تدور الحياة لتولد مشاعر أو تدفن أخرى وكل شخص 
فينا قادر عىل بناء حلمه أو هدمه بنفسه ؛فكن مرشقا مهما 

استبد بك الضجر وكن بلسماً يهدي الرسور ملن عرب؛  وتفاءل 
بما تهوي يكن فالصبح يأتي مرشقاً من بعدليل مظلم وكن 

واثقاً مؤمناً وكن صبوراً ؛ وكن جميالً تري الوجود جميل ؛  وعد 
اىل نفسك وذاتك التي فطرك الله بها وعد اىل انسانيتك وانرش 
املحبة والخري من حولك ؛ فكن أنت وأسمع نفسك وأرم قناعك 

وأعلم أنك تستحق األفضل دائما؛ وثق بالله وبذاتك وتأكد أنك 
لو كنت مصباحاً ألضاءت العالم كله بنورك .

أينما زرعك الله ... أزهر !!!
أينما زرعك الله أزهر وأبتعد عن الذين يقولون لك بأنك ال تستطيع ولن تستطيع فهم 

عىل األرجح املذعورين من كونك ستستطيع ....

10 Habits of Brave Women



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0065

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

September 2019 - Volume : 7 - Issue :81

MEDIA ميديا

تعهدت رشكة »غوغل«، بتذكري موظفيها بأنهم 
أحرار يف التعبري عن آرائهم حول »املسائل 
املتعلقة بالعمل«، بموجب اتفاق مع وكالة 
حكومية كانت تحقق يف مجموعة اإلنرتنت 

العمالقة.
وينص االتفاق بني »غوغل« و«املجلس الوطني 
األمريكي لعالقات العمل« عىل أن تقوم »غوغل« 

بتذكري موظفيها بحقوقهم يف رسائل إلكرتونية 
داخلية ورسائل يف مكاتب مقرها يف »سيليكون 

فايل«.
وجاء االتفاق بعد شكوى تقدم بها مهندس أكد 

أنه ُسّح من وظيفته بسبب آرائه املحافظة.
وقالت ناطقة باسم »غوغل« إنه »بموجب هذا 

االتفاق، وافقنا عىل نرش بالغات لتذكري موظفينا 
بحقوقهم«، موضحة أن هذه البيانات ستبقى 

موجودة ستني يوماً. وأكدت »غوغل« أن االتفاق 
ال يتضمن »إشارة إىل النشاط السيايس«، وأنها 

ستبقي عىل سياستها التي ذكرت بها الشهر 
املايض، وتقيض بحث املوظفني عىل البقاء بمنأى 

عن الخالفات الحزبية يف مكان العمل.
وكان املهندس كيفني سرينيكي قد رصح بأنه كان 

ضحية بيئة معادية للمحافظني يف »غوغل«. 
وتقدم بالشكوى مع زميل آخر له طلب عدم 

كشف هويته. ويؤكد املسؤولون يف »غوغل« أنه 
لم يخرس وظيفته بسبب آرائه السياسية.

وذكرت وسائل إعالم أن سرينيكي كان عىل عالقة 

بقوميني بيض، وتم ترسيحه ألنه انتهك قواعد 
الرشكة، تحديداً عرب استخدام جهاز يملكه 

شخصياً لتحميل وثائق داخلية.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد ذكر اسم 
هذا املهندس منتقداً »غوغل« التي اتهمها مرات 
عدة ببث أحكام مسبقة ضده وضد أنصاره بدون 

تقديم أدلة. وترفض »غوغل« هذه االتهامات.
وبعدما شجعت موظفيها عىل التعبري عن آرائهم، 
طلبت إدارة »غوغل« من املوظفني الشهر املايض 
الرتكيز عىل عملهم بدالً من النقاشات السياسية 

مع زمالئهم. وطلبت يف توجيهات جديدة من 
املوظفني أن يكونوا معتدلني وحكيمني ومحرتمني 

يف نقاشاتهم، خصوصاً يف منتديات الدردشة.

»غوغل« تتعهد بضمان حرية التعبير لموظفيها

إطالق موقع »يوتيوب 
كيدز« لألطفال

أطلق يوتيوب موقعاً عىل اإلنرتنت لبث محتوى التطبيق املخصص 
لألطفال »يوتيوب كيدز« بعد سنوات من توفري املحتوى عرب تطبيق 

للهواتف الذكية فقط.
يذكر أن تطبيق »يوتيوب كيدز« يتيح للوالدين توجيه أطفالهم نحو 

الفيديوهات املناسبة ألعمارهم، وإمكانية تتبع تاريخ مشاهدة األطفال 
للفيديوهات، والتنبيه إىل الفيديوهات غري املناسبة التي أفلتت من نظام 

التنقية الخاص بالتطبيق.
وأشار موقع تك كرانش، إىل أن رشكة يوتيوب أطلقت بالفعل موقع 

»يوتيوب كيدز دوت كوم« بهدوء يف وقت سابق من األسبوع املايض، قبل 
اإلعالن الرسمي للتسوية مع هيئة االتصاالت االتحادية األمريكية التي 

تتضمن دفع يوتيوب غرامة بماليني الدوالرات بعد اتهامها بانتهاك قوانني 
حماية خصوصية األطفال.

يذكر أن املوقع الجديد »يوتيوب كيدز« مجرد واحد من عدة تغيريات 
أجرتها رشكة »يوتيوب« قبل إعالن قرار هيئة االتصاالت االتحادية.

مجلس لمراقبة المحتوى 
في فيسبوك

تقرتب رؤية شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك لتكوين مجلس يتوىل 
مراجعة القرارات الصعبة املتعلقة باملحتوى املنشور عىل الشبكة 

للتحقق منها، حيث قالت مونيكا بيكرت نائب رئيس فيسبوك إلدارة 
السياسة العاملية “مازلنا يف عملية البحث عن سمات وطبيعة األشخاص 

الذين سيتم ضمهم إىل املجلس، لكننا نأمل يف  تشكيل املجلس بنهاية 
العام الحايل”.

وأكد متحدث باسم فيسبوك اعتزام الشبكة تعيني أعضاء مجلس مراقبة 
املحتوى خالل العام الحايل. ومن املتوقع أيضا أن تعلن الشبكة النص 
النهائي مليثاق عمل املجلس والذي يتضمن تحديد كيفية عمله وعدد 
األشخاص املشاركني فيه. وقد تمنح فيسبوك ألعضاء املجلس سلطة 

تحديد السياسات وليس فقط القدرة عىل مراجعة أصعب القرارات 
املتعلقة باملحتوى.

وتأتي خطة فيسبوك لتشكيل مجلس ملراقبة املحتوى، يف ظل االنتقادات 
القوية التي تتعرض لها قراراتها بشأن املحتوى. وكان أربعة أعضاء 

جمهوريني يف مجلس الشيوخ األمريكي قد أرسلوا يف األسبوع املايض 
رسالة إىل مارك زوكريبرغ الرئيس التنفيذي لرشكة فيسبوك اتهموا فيها 

الشبكة بقمع أراء املحافظني.

F acebook Inc. FB 1.48% will give an 
independent board the ability to 
review and potentially overturn 

content-moderation decisions, the 
social-network operator said , giving 
authority to outsiders to oversee some 
of the thorniest issues the company 
has faced in recent years.

The new board, which will be funded 
through an outside trust, will consist 
of 40 paid, part-time members who 
will “seek to consider cases that have 
the greatest potential to guide future 
decisions and policies,” the board’s 
charter states.

Acting functionally as an appellate 
court, board members will adjudicate 
controversies arising from Facebook’s in-
house efforts to enforce its standards on 
hate speech, misinformation and other 
prohibited content. After hearing cases 
in five-person panels, the full board 
will make binding decisions on specific 

pieces of content as well as issue broad-
er policy recommendations that the 
company must publicly address.

Initial board members will be an-
nounced within the next few months, 
with review panels aiming to begin 
issuing decisions on content by early 

next year, Facebook said.
“As an independent organization, we 
hope it gives people confidence that 
their views will be heard, and that 
Facebook doesn’t have the ultimate 
power over their expression,” Chief 
Executive Mark Zuckerberg said of the 
initiative, which he proposed last year. 
“I’m looking forward to seeing how the 
board evolves.”

The question of content moderation 
has bedeviled Twitter Inc. and Google’s 
YouTube as well, with social-media plat-
forms taking heat both for their failure 
to staff moderation efforts adequately 
and for sometimes overreaching on 
particular decisions.
Though Facebook began with a broad 
and permissive approach to speech, the 
company has had to change its content 
policies frequently in response to bruis-
ing criticism by news outlets, national 
governments and its 2.3 billion users 
world-wide.

Facebook Forms Independent Board 
to Oversee Content Decisions
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    Health Medical صحة وطب

ما هو مرض روماتيزم الدم؟
من األمراض الخطرية إذا لم يتلَقّ فيها املصاب 

العالج املناسب يف الوقت املناسب، غري أن 
املسببات لهذا املرض قد تكون بسيطة كإصابة 

الحلق واللوزتني بالتهاب. 
يمكن تعريف مرض روماتيزم الدم عىل أنه 

خلل يف الجهاز املناعي يقوم بسببه الجهاز 
بمهاجمة خالياه وأنسجته، ويتبعه التهاب 

الحلق نتيجة التعرض للبكترييا. وتظهر 
اإلصابة بعد التعرض للبكترييا بثالثة أسابيع، 
ويهاجم فيها الروماتيزم العظام واملفاصل وقد 
يتسّبب بإصابة القلب ببعض االلتهابات التي 
تخّل بوظائفه مسّبباً الفشل القلبي ما لم يتم 
عالجه سيعاً، واألطفال واملراهقني أكرث عرضة 

لإلصابة به.

ما أعراض مرض روماتيزم الدم؟
تختلف األعراض عند اإلصابة بالروماتيزم 
حسب العضو املصاب، فلكل منها أعراض 

خاصة به، ونذكر من هذه األعراض: 

· الشعور بزيادة سعة نبضات القلب يف حال 
إصابة القلب بالروماتيزم، والشعور بآالم حادة 

عند التنفس والتحرك. 
· يف حال إصابة املفاصل بالروماتيزم، 

فإنه يحصل تورّم يف منطقة املفاصل يف 
جميع أجزاء الجسم، وارتفاع يف درجة 

حرارتها وتغري لونها لتظهر شاحبة، كما 
أن األلم ينتقل من مفصل لآلخر.

· حدوث اختالالت يف شكل املفاصل 
والشعور بالوخز فيها بسبب الخدر.

· الشعور بآالم يف منطقة أسفل الظهر. 
· ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل عام. 

حدوث االلتهابات يف الجهاز الهضمي. 
· شحوب يف الوجه. 
· الشعور بالجفاف. 

· الشعور بالدوخة عند الوقوف من الجلوس 
والعكس أي الجلوس من الوقوف. 

· وجود بعض االحمرار يف مناطق مختلفة من 

الجلد. 
· ظهور الندبات تحت الجلد. 

· عدم الرغبة يف الطعام وفقدان الشهية. 
· عدم القدرة عىل الحركة بسهولة وأحياناً عدم 

الحركة نهائياً بسبب حصول األلم الشديد 
عند الحركة. 

· وجود حرقان يف العيون وإصابتها ببعض 
االلتهابات. 

· القيام بحركات ال إرادية وغري منتظمة، 
والتلعثم يف الكالم يف حال إصابة الجهاز 

العصبي بالروماتيزم.
أسباب اإلصابة بمرض الروماتيزم يف الدم
· اإلصابة باالنزالق الغرضويف الناتج عن 

الحركات العنيفة والفجائية. 
· الشعور بالربد. 

· التعرّض املستمر لهواء املكيف. 
· قلة النشاط الحركي واإلصابة بالسمنة 

املفرطة. 
· ضعف عام يف بنية عضالت الجسم.

وهل هناك مضاعفات 
ملرض روماتيزم 

الدم؟
نعم، ومن أكرث 

املضاعفات املقلقة املرتبطة بروماتيزم الدم 
هي تغري وظائف القلب الطبيعية، فقد يتطور 

التهاب القلب إىل خلل وظيفي طويل األمد. 
وغالباً ما يتأثر الصمام األبهري أو التاجي، 
وقد يصبح استبدال الصمام أحد العالجات 

املقرتحة يف حال عدم االستجابة لألدوية.
يمكن أن يحدث الرجفان األذيني أيضاً )معدل 

رضبات القلب غري املنتظم الرسيع( وفشل 
القلب.

لكن هناك طرق لعالج روماتيزم الدم
يعد مرض روماتيزم الدم من األمراض الشائعة 

والتي يصعب تشخيصها عند الكثريين، فكيف 
يمكن عالجه؟

· تناول املسكنات واألدوية املضادة لاللتهاب، 
وحقن املفاصل بمادة الكورتيزون. 

· استبدال الزيت الصناعي والسمن يف طبخ 
الطعام بزيت الزيتوت املفيد واملغذي. 

· اإلكثار من تناول األناناس والتفاح والتقليل 
بقدر اإلمكان من تناول البندورة والبطاطس 

واأللبان ومشتقاتها. 
· تناول املاء بكميات كبرية بما ال يقل عن 8 

أكواب يومياً. 
· ممارسة التمارين الرياضية البسيطة التي 

ال تحتاج إىل بذل مجهود كبري مثل امليش 
والسباحة وركوب الدراجة يومياً. 

· رشب مخلوط الكركم مع املاء الدافئ ملرة 
واحدة يف اليوم. 

· االسرتخاء يف املاء الدافئ وإضافة نقاط من 
زيت الكافور وزيت الالفندر، وزيت حىص البان 
إىل املاء، واالستلقاء يف البانيو ملدة ثلث ساعة. 

· تناول مزيج من العسل وخل التفاح 
واملاء الدافئ مرة كل يوم. 

· تناول الثوم النيء صباحاً قبل 
اإلفطار. 

· يجب املتابعة مع الطبيب املختص 
لتقييم الحالة بعد تناول العالجات 

ومعرفة نسبة التحسن لدى املريض.

ال يعرف كثيرون تشخيصه لكّن أسبابه بسيطة.. 

كل ما تريد معرفته عن روماتيزم الدم
عمر علي

ــد الروماتيــزم أحــد املصطلحــات املســتخدمة لوصــف عــدد مــن الحــاالت املؤملــة التــي تصيــب العضــالت، املفاصــل،  منــذ القــدم ُيع
األوتــار والعظــام.. وتظهــر أعــراض عــّدة عــىل املُصــاب ترتبــط بالجهــاز العضــيل الهيــكيل والجهــاز املناعــي تــدل عــىل اإلصابــة بهــذه 
الحالــة، وقــد يكــون الُرّوماتيــزم موضعّيــاً أي أنــه يصيــب مكانــاً محــدداً مــن الجســم، أو محلّيــاً بحيــث يصيــب منطقــة أكــرب مــن تلــك 

التــي ُيصيبهــا املوضعــي، أو عامــاً بحيــث يشــمل تأثــريه أجــزاء متنوّعــة مــن جســم اإلنســان.

القيلولة مرتان باألسبوع.. 
ماذا تفعل بالقلب والدماغ؟

بالرغم من أن الكثري من الدراسات تناولت تأثري القيلولة عىل صحة 
اإلنسان، فإن معظمها لم يركز عىل تأثري مدة القيلولة ومدى تكرارها عىل 
وجه التحديد، وهذا هو ما تناولته دراسة سويرسية حديثة لتكشف عن 

نتائج مثرية.
ووجدت دراسة أجريت يف مستشفى لوزان الجامعي بسويرسا، أنه عندما 

يحظى شخص بـ«غفوة النهار« مرة أو مرتني يف األسبوع، فقد يقلل ذلك 
من خطر اإلصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

ودرس الباحثون العالقة بني وترية القيلولة ومدتها، وخطر مضاعفات 
أمراض القلب واألوعية الدموية القاتلة وأخرى غري املميتة.

وبتتبع 3462 شخصا ترتاوح أعمارهم بني 35 و75 عاما ملا يزيد عن خمس 
سنوات، وجد الباحثون أن الذين لجأوا للقيلولة مرة واحدة أو مرتني يف 

األسبوع، ملدة ترتاوح بني خمس دقائق إىل ساعة، كانوا أقل عرضة بنسبة 
48 يف املائة للتعرض لنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور يف القلب، من 

أولئك الذين لم يغفوا عىل اإلطالق.
كما وجدت الدراسة التي نرشت يف مجلة هارت، وهي مجلة الجمعية 

الربيطانية ألمراض القلب واألوعية الدموية، أنه ال يوجد ارتباط مثل هذا 
بني القيلولة وصحة القلب، يف حال زادت وتريتها أو مدتها، وفق ما ذكر 

موقع »يس إن إن«.

دواء لحموضة المعدة قد 
يكون مسبًبا للسرطان

 أعلنت الجهات املنظمة لقطاع األدوية يف الواليات املتحدة وأوروبا، 
منتصف الشهر الجاري، أنها تتأكد سالمة عقار »رانيتيدين«، الذي 

يستخدم لعالج الحموضة، واملعروف باسمه التجاري »زانتاك« بعدما 
عرثت عىل آثار شوائب وأعراض جانبية قد تسبب الرسطان يف بعض نسخ 

الدواء.
والرانيتيدين هو دواء ينتمي إىل مجموعة األدوية التي تسمى حارصات 

الهيستامني2-، إذ يعمل عىل منع وصول الهيستامني إىل مستقبالته والتي 
توجد عىل سطح خاليا املعدة، بالتايل يقلل من إنتاج الحمض من املعدة.
وقالت إدارة الغذاء والدواء األمريكية إنها اكتشفت الشوائب، التي يطلق 

عليها اسم »إن-نيرتوسوديميثيالمني« يف بعض العقاقري، التي توجد بها 
مادة رانيتيدين.

وقالت إدارة الغذاء والدواء األمريكية ووكالة األدوية األوروبية إنهما 
سرتاجعان سالمة العقار، لكنهما ال تنصحان املرىض حاليا بالتوقف عن 

تناوله.
وكانت صيدلية فاليشور، وهي صيدلية إلكرتونية تخترب العالجات التي 

تبيعها لرصد أي عيوب، أول من أبلغ الجهات التنظيمية بشأن الشوائب 
يف عقاقري رانيتيدين.
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كل الناس تقريبا يعانون، بشكل أو آخر، من 
مشكالت يف الجهاز الهضمي يف بعض األحيان، 

لذلك فهي تعترب من بني الشكاوى األكرث 
شيوعا عند األطباء. غري أنه بالنسبة إىل أكرث 

من 10 ماليني شخص يف العالم، فإن الغازات 
أو االنتفاخ أو اإلمساك أو اإلسهال أو حرقة 

املعدة تعد أمرا شائعا.
وعندما يتعذر عىل الطبيب التعرف عىل 

السبب األسايس لهذه املشكلة، فإنه يطلق عىل 
الحالة مسمى »اضطراب الجهاز الهضمي 

الوظيفي«، األمر الذي يعني أنه ال يوجد سبب 
محدد، مما يجعله أكرث إحباطا يف التعامل 

معه.
ووفقا ألستاذ الطب املساعد وطب الجهاز 

الهضمي يف كلية إيكان للطب بنيويورك، 
روبرت هريتن، فإنه يف كثري من الحاالت »يمكن 

أن يكون هناك العديد من األسباب لهذه 
املشكالت، لكن يف كثري من األحيان، إذا لم 

نتمكن من اإلشارة إىل يشء واحد، فإن تغيري 
النظام الغذائي قد يساعد«.

وتقول أخصائية التغذية الرسيرية يف مركز 
صحة الجهاز الهضمي بجامعة ويسكونسن، 

ميليسا فيليبس، إنه عىل الرغم من أن 
االضطرابات الهضمية املزمنة تستدعي اهتمام 

الطبيب »عادة ما يستفيد حوايل 80 يف املائة 
من املرىض من القيام بنوع من التدخل يف 

النظام الغذائي«.
ويف جميع األحوال، ثمة اسرتاتيجيات لتناول 

الطعام يمكنها أن تساعد يف الحفاظ عىل 
الجهاز الهضمي يف حالة جيدة، ومنها:

يعج الجهاز الهضمي بالبكترييا الصحية 
وغريها من الكائنات الحية الدقيقة التي 

تساعد عىل الهضم، وتدعم جهاز املناعة لدى 
الناس، وتوفر فوائد صحية شاملة.

وال شك أن نظام غذائي مماثل لألغذية 
واألطعمة يف منطقة البحر األبيض املتوسط، 

أي غني بالفواكه والخرضاوات والحبوب 
الكاملة والبقول وزيت الزيتون واملكرسات مع 

بعض األسماك ومنتجات األلبان واللحوم 
الخالية من الدهن، يوفر األلياف الرضورية 

للبكترييا املفيدة يف املعدة.
باإلضافة إىل ذلك، يحتوي زيت الزيتون عىل 
مادة البوليفينول املضادة لألكسدة التي قد 

تساعد يف السيطرة عىل االلتهابات.
ويقول هريتن إن نظاما غذائيا مماثال ألغذية 

منطقة البحر املتوسط، يحتوي عىل نسبة 
سكريات مضافة منخفضة وأطعمة مصنعة 

أقل، وهما عامالن مهمان لصحة األمعاء.

زيادة األلياف في الطعام
لكن إذا لم يكن املرء يرغب يف التحول إىل نظام 

غذائي من منطقة البحر املتوسط، فإنه ينبغي 
عليه أن يحصل عىل الكثري من األطعمة الغنية 

باأللياف، أي الفواكه والخرضاوات والحبوب 
الكاملة والبقوليات.

ووفقا لهريتن فإن تناول ما بني 25 إىل 30 غراما 
من األلياف يوميا يمكن أن يساعد يف معالجة 

مشكلتي اإلسهال واإلمساك.
ووفقا للدراسات، هناك نوعان من األلياف، 
تلك القابلة للذوبان أو غري القابلة للذوبان.

فاأللياف القابلة للذوبان تساعد عىل خفض 
نسبة الكوليسرتول يف الدم وربما نسبة السكر 

يف الدم، وتشمل املصادر التفاح والشوفان 
والبقوليات.

أما األلياف غري القابلة للذوبان فتساعد 
يف عملية اإلخراج وتشجع االنقباضات يف 

األمعاء؛ وتشمل مصادرها القمح الكامل 
والفشار والخرضوات الخرضاء.

وتقول فيليبس »إذا كنت تعاني من اإلمساك، 
فأضف مزيدا من األلياف غري القابلة للذوبان.. 

أما إذا كنت تعاني من اإلسهال، فاخرت مزيدا 

من األلياف القابلة للذوبان، لكن ينبغي مراعاة 
إضافة األلياف تدريجيا يف النظام الغذائي، 

وإذا حاولت أن تفعل كل يشء يف وقت واحد، 
فقد تؤدي إىل تفاقم األعراض«.

 كميات كافية من الماء
تمتص األلياف املاء، مما يجعل الرباز أكرث 
ليونة وأسهل أثناء عملية اإلخراج، لذلك، 

إذا كان املرء يعاني من الجفاف، فإن األلياف 
تكون أقل فعالية وقد تفاقم مشكلة الهضم 

بصورة أكرب.
ويف الحقيقية، ال يوجد دليل محدد عىل كمية 

السوائل التي ينبغي تناولها يوميا، لكن 8 
أكواب يف اليوم تعترب هدفا آمنا ملعظم الناس.

وتقول فيليبس إن املاء واملاء الفوار والحليب 
والعصائر واملرشوبات غري املحتوية عىل 

الكافيني تحسب يف حدود مقدار املدخول 
اليومي، لكن املاء الطبيعي هو األفضل.

لكن املياه الفوارة والحليب والعصري قد تؤدي 
يف بعض األحيان إىل اإلصابة باالنتفاخ.

إضافة الربوبيوتيك الطبيعي
قد يساعد اللنب الزبادي واألطعمة املخمرة 

األخرى مثل مخلل امللفوف واملرشوب الفوار 
»الكفري« )الفطر الهندي( وتوابل امليسو 

)اليابانية( عىل زيادة البكترييا الصحية يف 
األمعاء.

الجدير بالذكر أنه لم يثبت أن املكمالت 
الغذائية، التي تحتوي عىل سالالت من 

البكترييا، مفيدة لعملية الهضم.
وتقول إخصائية التغذية الرسيرية ودعم 

التغذية يف جامعة فرجينيا ميغان بريدجز 
»نادرا ما أويص األشخاص بالبدء يف تناول 
مكمالت بروبيوتيك، ببساطة ألننا ال نملك 

أدلة كافية تشري إىل أنها تساعد أو تسبب 
األلم«.

هل تعاني من 
مشكالت الهضم؟.. 

إليك »أسهل حل« 
ممكن

Kidney disease: Does 
gout increase risk?
by Gianna D’Emilio
Building on previous findings, a new study concludes that people with gout are more 
likely to develop kidney disease. The authors believe that the results offer new ways to 
reduce the risk of chronic kidney disease.
A recent study looks at whether gout influences kidney health.
Researchers have already pinned down a number of risk factors for CKD, including 
high blood pressure, diabetes, and smoking.
However, as the authors of the most recent study explain, “There is increasing interest 
by the scientific community in the role of novel risk factors.»
The latest research, published in BMJ Open, investigates the potential role of gout as 
a risk factor for CKD.
Gout is both surprisingly common and surprisingly painful. It is caused by elevated 
levels of uric acid in the blood, which is referred to as hyperuricemia.
Over time, uric acid can build up, causing sharp crystals to form in joints, most com-
monly of the big toe.
Gout, a form of inflammatory arthritis, affects more than 8.3 million people in the U.S.
Gout and the kidney
Earlier studies have identified links between gout and kidney function. For instance, 
one paper, published in 2012, found that poor kidney function was a risk factor for 
gout.
Other studies, in animal models, have shown that increased uric acid in the blood has 
the potential to damage the kidneys.
Previous research has also highlighted a relationship between raised uric acid levels 
and kidney function. For instance, one study involving people with hyperuricemia 
found that taking drugs that reduce levels of uric acid also reduced the severity of 
kidney dysfunction.
Because both gout and CKD are common, understanding how the two conditions 
interact is important; and despite previous work, no studies have conclusively shown 
that gout contributes to kidney failure.
To investigate, the researchers drew information from 68,897 adults aged 18 or older 
with gout in the United Kingdom and compared it with data from 554,964 matched 
individuals without gout. They followed both groups for an average of 3.68 years.
For the study, they defined advanced kidney disease as the first occurrence of:
a doubling of serum creatinine from the baseline levels
The medical community considers creatinine to be a reliable marker of kidney func-
tion.
To read the rest of the article go to : www.medicalnewstoday.com
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CARS سيارات

شركة تويوتا تبيع 
10 ماليين نسخة 

من »الند كروزر«
احتفلت رشكة تويوتا بنجاحها يف بيع النسخة رقم 10 ماليني 

من طراز الند كروزر الشهري، ليحقق معدل مبيعات متواصل غري 
مسبوق عىل مستوى الرشكة اليابانية منذ طرحه للمرة األوىل منذ 

68 عاما.
وذكر موقع »موتور وان« املختص بأخبار السيارات، أن الظهور 

األول لطراز الند كروزر من تويوتا، كان يف عام 1951، بتصنيع رشكة 
تويوتا له ليكون السيارة الرسمية املستخدمة بجهاز الرشطة عىل 

مستوى اليابان.
وقال »موتور وان« إنه بداية من الجيل الثاني من طراز الند كروزر، 
بدأت رشكة تويوتا يف طرح موديالت هذا الطراز لالستخدام املدني، 

.Series 20 وكان هذا الجيل من الطراز باسم
وبدأت تويوتا يف تصدير طراز الند كروزر للسوق األمريكية يف عام 

1957، وساهم ذلك يف تحقيق الطراز لنجاح كبري عىل مستوى 
املبيعات، حتى شكلت نسبة تصدير هذا الطراز %32 من 

إجمايل صادرات اليابان يف العام نفسه.
وعىل مدار 68 عاما، طرحت رشكة تويوتا 
14 موديال مختلفا من طراز الند كروزر، 
وتسعى للوصول للنسخة الـ 20 مليونا 

املباعة يف أقرب وقت ممكن.

أطلقت رشكة »بي إم دبليو« السيارة األكرث سوادا يف العالم، التي كشف النقاب عنها يف معرض أملانيا 
الدويل للسيارات بمدينة فرانكفورت.

 Surrey Nano( »وصممت السيارة الفريدة يف لونها باالشرتاك مع رشكة »ساراي نانو سيستمز
Systems(، وكالة »ليفيتيشن 29« )Levitation 29( للتصميمات اإلبداعية، وفقا ملوقع »بيزنس إنسايدر« 
 )Vantablack VBx2( »األمريكي.. والسيارة هي األوىل من نوعها التي تستخدم يف طالئها مادة »فانتابالك

التي تصنعها »ساراي نانو سيستمز«، وتمتص أكرث من ٪99 من الضوء املرئي، وتزيل كل االنعكاسات 
تقريبا.

وظهرت السيارة يف معرض فرانكفورت للسيارات يف سبتمرب/أيلول بالتزامن مع الكشف عن الجيل الثالث 
.)BMW X6 Sports Utility Coupé( من سيارة »بي إم دبليو إكس6« كوبيه

وتقول رشكة »ليفيتيشن 29« إن النظر إىل السيارة يمكن أن »يفرسه املخ عىل أنه تحديق يف حفرة أو حتى 
فراغ«.. وأوضحت أن سواد الطالء السطحي يتسبب يف رؤية العني البرشية سمات أقل تحديدا للسيارة، 

وبدالً من ذلك، فإنها تبدو ثنائية األبعاد.
وعىل الرغم من أن هذا ربما يتسبب يف »اختفاء« أجزاء مرئية من تصميم هيكل السيارة »إكس 6«، فإنه 

يساهم يف زيادة بريق شبكة املربد األمامية التي تشتهر بها سيارات الصانع البافاري.
وأشارت وكالة التصميمات إىل أن العمل عىل املرشوع استغرق منذ بدايته 10 أشهر حتى يكتمل.

من جانبه، قال مدير رشكة »ليفيتيشن 29«، بنجامني ميلز، إن »سيارة فانتابالك األوىل هي بالتأكيد عالمة 
فارقة تؤخذ يف الحسبان، عندما يتعلق األمر بحلم املشاريع وتمهد الطريق ملزيد من املفاهيم واسعة النطاق 

مثل مالعب كرة القدم«.
واعترب ميلز أن فكرة »إضفاء تأثري الظالم الالمتناهي عىل هذا النطاق ستكون مذهلة حقا«.

»بي إم دبليو« تطرح السيارة 
األكثر سوادا في العالم

 Pegas كشفت »كيا« مؤخرا عن نموذجها الجديد من سيارات
العائلية املميزة الذي يتوقع أن تصبح من أكرث السيارات 

مبيعا يف أسواق الرشق األوسط.
وتأتي Pegas الجديدة بهيكل انسيابي وأنيق 

شبيه بهياكل سيارات Rio الجديدة، طوله 4300 
ملم، وعرضه 1700 ملم وارتفاعه 1460 ملم، 

مزود بعجالت بمقاس 14 إنشا، وصندوق خلفي 
بسعة 475 ليرتا.

كما حصلت هذه السيارة عىل قمرة مميزة مزودة 
بمقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة 

متطورة فيها نظام مولتيميديا حديث مزود بشاشة 

تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات، قادرة عىل العمل مع أجهزة 
. iOS أندرويد« و«

وزودت بمقود ريايض عليه أزرار للتحكم بمعظم 
تقنياتها، وكامريات أمامية وخلفية، وحساسات 

الستشعار املسافات، وفتحة يف السقف إلعطاء 
الركاب شعورا بالراحة أثناء الرحالت، إضافة إىل 4 

وسائد هوائية.
كما أتت بمحرك بـ 4 أسطوانات بعزم 75 حصانا، 
وعلب سعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ 5 مراحل، 

ونظام التحكم يف الثبات عىل املنعطفات والطرق 
الزلقة، ونظام خاص للسري عىل املنحدرات.

»كيا« تغزو الشرق األوسط بسيارة أنيقة واقتصادية

H onda has revealed its first ever, 
U.S.-made 2020 Honda CR-V Hybrid 
as part of a mid-cycle update for its 

popular CR-V. 

Honda has pretty much left the CR-V’s de-
sign alone. Darker chrome and light lenses 
will grace all 2020 CR-Vs, whether they bear 
the hybrid drivetrain or an internal com-
bustion engine, as well as a more graceful 
integration of the fog lights into the front 
bumpers. The CR-V Hybrid will also get 
‘Hybrid’ badging, as well as an exclusive 
blue Honda shield in the grille. 

The CR-V Hybrid gets an exclusive push-but-
ton gear selector, which is a much more 
elegant application of the layout that 
Honda has been using in other vehicles 
like the Pilot and Accord. Inside the CR-V 
Hybrid, the new selector is flanked by drive 
mode buttons (ECO, Sport and EV) and 
liberates precious space that’s been used 
for a wireless smartphone charging surface. 
The CR-V Hybrid also boasts a new digital 
instrument display that presents the infor-

mation one will require, or would like to 
see, in a hybrid vehicle. In there we find the 
vehicle’s power/charge status, and a driv-
er-selectable display for power distribution 
and regeneration. The last exclusive feature 
inside the CR-V Hybrid is a pair of paddle 
shifters that act like on and off switches for 
deceleration. By activating the left paddle, 
the driver can increase the amount of re-
generative braking from the electric motor 
when decelerating, a clever feature that we 
first saw in the ill-fated Cadillac ELR.

A cleverly redesigned 
center console bin 
in included in 
all other 

2020 Honda CR-Vs, regardless of trim level. 
Honda says that it “is easier to use and 
offers more flexible storage options,” and 
it certainly looks the part. All CR-V Touring 
models also now come standard with the 
wireless charging surface we talked about 
before. An infotainment system operated 
through a 7.0-inch touchscreen with Apple 
CarPlay and Android Auto integration is 
available, and can also by complemented 
with a redundant in-house navigation 
system. Remote engine start, dual-zone cli-
mate control, rear USB charging ports, and 

front passenger heated 
seats with power 

adjustments are 
also available.

The best-selling Honda in the U.S. just got electrified »مرسيدس – بنز« تكشف في فرانكفورت 
عن سيدان كهربائية جديدة

 Vision EQS كشفت رشكة »مرسيدس – بنز« يف معرض »فرانكفورت« للسيارات عن سيارة
االختبارية الكهربائية.. ومن شأن تلك السيارة االختبارية أن تفتح بابا جديدا يف قائمة سيارات 

سيدان كبرية الحجم التي ليس بمقدورها منافسة »تسال« الكهربائية فحسب بل والسيارات 
الكهربائية التابعة لرشكات أخرى.

ومن ميزات Vision EQS االختبارية الفخامة  والتكنولوجيات الفائقة، واملسافة الطويلة التي 
تقطعها دون أن تشحن بطارياتها، فضال عن الشحن الرسيع للبطاريات.

وتمتلك السيارة محركني كهربائيني )لكل محور محرك واحد( ينتجان 476 حصانا و760 نيوتن/مرت 
من عزم الدوران. ويفرتض أن تتسارع السيارة حتى سعة 100 كيلومرت يف الساعة خالل 4.5 ثانية. أما 

سعتها القصوى فتفوق 200 كيلومرت يف الساعة.. ويمكن أن تقطع السيارة مسافة 700 كيلومرت دون 
أن تشحن بطارياتها بسعة 100 كيلوواط/ساعة. أما شحنها فيمكن أن يتحقق من املآخذ الكهربائية 

بقدرة حتى 350 كيلوواطا. .ويتوفر يف السيارة نظام السائق اآليل من الجيل الثالث.
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 REAL ESTATE عقارات

أزمة الركود تجبر »الدار العقارية« 
في أبوظبي على خفض األسعار

أزمة العقارات بدولة اإلمارات تمتد برسعة من دبي إىل اإلمارات األخرى، ال سيما 
العاصمة أبوظبي. فقد أجرب الركود العقاري رشكة »الدار العقارية« يف أبوظبي عىل 

خفض أسعار الوحدات السكنية يف 10 من مبانيها الرئيسية. 
ويبدو أّن األزمة العقارية التي رضبت عقارات دبي، بدأت تمتد تدريجياً إىل إمارة 

أبوظبي التي باتت أبنيتها الجديدة ال تجد مشرتين.
وحسب تقرير نرشه موقع »أربيان بيزنس« اإلماراتي، فإّن التخفيضات التي 

منحتها رشكة »الدار العقارية« تتمثل يف خفض أسعار الشقق والفلل يف 10 وحدات 
جديدة بنسبة %10، وإعفاء بنسبة %2.0 من رسوم التسجيل، وإعفاء املشرتين 
كذلك من رسوم الخدمات. ورشكة »الدار« من أكرب الرشكات العقارية يف أبوظبي. 

وتواجه اإلمارات، خالل العامني املاضيني، أزمة ركود عقاري بسبب هروب 
املستثمرين من مستقبل األمان االقتصادي يف اإلمارة، وسط املناخ الجيوسيايس 

املضطرب والحروب التي افتعلتها القيادة السياسية مع دول املنطقة، ال سيما 
الحرب يف اليمن، وتبادل التهديدات مع إيران.

وبدأت أزمة العقارات يف دبي، ولكنها تمتد تدريجياً إلمارة أبوظبي، ويتخوّف 
املستثمرون األجانب من أن تتعرض دولة اإلمارات، ال سيما إمارات أبوظبي ودبي، 

لهجمات من مليشيا الحوثي يف اليمن.

بات اإليرانيون الجنسية األكرث رشاء للعقارات يف تركيا خالل 
العام الجاري، متفوقني عىل نظرائهم العراقيني.

وأظهرت بيانات املركز الرتكي لإلحصاء أن اإليرانيني اشرتوا 
3135 وحدة سكنية منذ بداية العام الجاري 2019.

ويرتفع هذا الرقم بنسبة 89 يف املئة، مقارنة بعدد الوحدات 
السكنية التي اشرتاها اإليرانيون يف 2018، و640 يف املئة 

مقارنة بالوحدات التي اقتنوها يف 2017.
وتقول السلطات الرتكية إن البالد شهدت بيع 28 ألف وحدة 

سكنية لألجانب منذ بداية العام الجاري.
وبعد اإليرانيني، كان العراقيون، الجنسية الثانية يف قائمة 
أكرث رشاًء للعقارات يف تركيا، بحسب ما أورد موقع »راديو 

فرادا« املتخصص يف الشأن اإليراني، األحد.
وقال فاتح شيابماتز، وهو مدير رشكة عقارية، إن شبح 

الحرب الذي بدأ يلوح حول إيران يف مايو تسبب يف ارتفاع 
مفاجئ يف سوق الرصف األجنبي، يف إشارة إىل التوترات التي 

أعقبت تشديد العقوبات األمريكية عىل نظام طهران.
وأضاف: أن األمر تسبب يف حالة من عدم اليقني بشأن 

املستقبل السيايس إليران.
وأدت العقوبات األمريكية، التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، عىل نظام طهران، ضمن ما يعرف بـ«حملة الضغط 

القصوى«، إىل إنهاء أعمال 75 ألف رشكة إيرانية، وتحول 
أعمال بعض هذه الرشكات إىل تركيا.

وهذا يعني ببساطة، أن ماليني الدوالرات والعملة الصعبة 
التي كانت موجودة داخل إيران، هربت خارجها بفعل 

العقوبات والخوف من املواجهة العسكرية، مما يفاقم األزمة 
االقتصادية بإيران.

وذكر الخبري العقاري الرتكي أن العقوبات األمريكية وانهيار 
سعر رصف الريال اإليراني واملخاوف من اندالع الحرب، أهم 

األسباب التي أدت إىل زيادة رشاء العقارات يف تركيا.

ويختار إيرانيون رشاء املنازل يف تركيا، ألنه يمهد الحقا 
لحصولهم عىل الجنسية الرتكية ملواصلة أعمالهم املهددة، 

بسبب جنسيتهم اإليرانية.

شراء 3135 وحدة سكنية منذ بداية العام الجاري..

اإليرانيون يتسابقون على شراء عقارات في تركيا؟

LONDON (Reuters)  

B ritish house prices rose 
in August at the fastest 
annual pace in three 

months, mortgage lender 
Nationwide said , adding to ten-
tative signs the housing market 
has picked up from its recent 
pre-Brexit slowdown.

House prices rose 0.6% year-
on-year after a 0.3% rise in July, 

Nationwide said. On the month, 
prices were flat.
British house price growth has 
sagged since the 2016 Brexit ref-
erendum - especially in London 
and neighbouring areas - but at 
a national level the market ap-
pears to have stabilised, surveys 
suggest.
“With the economy struggling 
and the outlook currently highly 
uncertain, we suspect that 

house prices will remain soft 
despite the recent pick-up in 
housing market activity - which 
could well prove temporary,” 
said Howard Archer, chief econ-
omist adviser to the EY ITEM 
Club consultancy.

He added that he expected 
house price growth of just 
1.0% for 2019 as a whole, using 
Nationwide’s measure.

UK house prices rise at fastest pace in 
three months in August

ارتفعت مبيعات املساكن القائمة يف الواليات املتحدة إىل 
أعىل مستوى يف 17 شهراً يف أغسطس آب مواصلة الصعود 

لثاني شهر عىل التوايل.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريني إن مبيعات 
املساكن القائمة زادت %1.3 إىل وترية سنوية معدلة وفق 
العوامل املوسمية عند 5.49 مليون وحدة الشهر املايض، 

مقارنة مع مبيعات بلغت 5.42 مليون وحدة يف يوليو تموز.

وكان خرباء اقتصاديون استطلعت رويرتز آراءهم قد توقعوا 
أن تنخفض مبيعات املساكن القائمة %0.4 إىل 5.37 مليون 

وحدة. وتشكل املساكن القائمة حوايل %90 من مبيعات 
املساكن يف الواليات املتحدة.

وعىل أساس سنوي ارتفعت مبيعات املساكن القائمة 2.6% 
يف أغسطس آب.

ارتفاع مبيعات المساكن في أمريكا 
ألعلى مستوى في 17 شهرًا



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

سبتمبر 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 007081

بإشراف خبير األعشاب : جمال عرقوب

محمصة ديربورن
DEARBORN ROASTERY

قهوة عربية وامريكية - بن يمني  - حوايج يمنية 
وبهارات عربية طازجة 

شوكوالة سويسوية وهادايا لجميع المناسبات مكسرات وبزورات ومخلوطة 
طازجة - تمز ورطب كالفورنيا مدجول - عسل طبيعي - زيوت وآعشاب 

طبيعية - مستحضرات تجميل طبيعية

Fresh Arabic & American Coffee- 
Fresh Spices & Seasonings

Swiss Chocolate & Gifts For All Occasions - 
Nuts & Mixed Nuts - Organic Honey Callfornia 

Medjool Dates & Ruttab Ntural Herbs & 
Essential Oils - Ntural Beauty Supplies

(313) 584-7700
www.dearornroastery.com

(313) 584-7700
www.dearornroastery.com

Always Fresh... Wake - Up To It !

) يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام ( 
Alternative Medicine الطـب البديــل

 Panax Ginseng الجنسنج الكوري
الجنسج الكوري أو الجنسج األحمر هو من أقوي 
األعشاب عىل اإلطالق املستخدمة للحصول عىل 

الطاقة ، و هو من أشهرها يف الطب الصيني التقليدي و 
الثقافة األسيوية يف مجال الطب البديل ، و عىل مدي 

العصور يتم استخدامه للحصول عىل الكثري من فوائده 
الرائعة أهمها زيادة نسبة الكافيني املسئول عن تنبيه 
الجهاز العصبي و بالتايل زيادة الطاقة و تقليل التوتر 

و الضغط ، أيضاً يمكن استخدامه كمنشط جنيس 
و مضاد لالكتئاب ، و هو مكّون أسايس من مكونات 

مرشوبات الطاقة.

 Siberean Ginseng الجنسنج السيبيري
يعمل الجنسنج السيبريي عىل زيادة الطاقة و التقليل 

من اإلرهاق و الضغط ، كما أثبتت الدراسات أن هذا 
النبات له القدرة عىل تقوية املناعة ، عالج أعراض الربد 

و اإلنفلوانزا ، و زيادة النشاط الذهني و البدني ، و هو 
شائع االستخدام يف دول شمال آسيا و بالتحديد بني 

الرياضيني لتعزيز الطاقة و النشاط.

 Ginkgo الجنكة
تزيد عشبة الجنكة من الطاقة 

 ATP عن طريق زيادة مادة
املسئولة عن انتاج الطاقة يف 

الجسم و بالتايل زيادة 
استهالك الجلوكوز 

و رفع مستوي 
الطاقة.

 Ashwaghanda عشبة األشواغاندا

تُعرف أيضاً بـالجنسنج الهندي ، و تُستخدم عىل مدي 
واسع لزيادة طاقة الجسم و حمايته من األمراض ، و 
تتمّيز بقدرتها عيل إمداد القلب بالطاقة الالزمة ألداء 

وظائفه و بالتايل تحمي من فشل القلب.

عشبة الروديوال 
 Rhodiola

أثبتت الدراسات أن 
لهذا النبات أثر رائع عيل 

الطاقة ، فقد وجدت أن من 

يتناولونها 
تزيد 

لديهم 
معدالت 

الرتكيز 
و األداء 
مقارنة 

بآخرين لم 
يتناولونها ، كما تحّسن 

لديهم جودة النوم و الحالة 
النفسية عامًة ،كما أنها تزيد من 

القدرة عىل الرتكيز وتقوّي الذاكرة وتحسن 
من وظائف الجهاز املناعي و تقلل من االكتئاب عن 

طريق ضبط مستوي هرمونات الدوبامني و السريتونني 
املسئولني عن الحالة املزاجية بالجسم.

 Maca عشبة الماكا
من أهم فوائد هذه العشبة هي 

قدرتها عىل ضبط هرمونات 
الجسم بشكل رائع ، و 

ألن خلل الهرمونات سبب 
أسايس من أسباب التوتر 

و االضطراب النفيس و 
العاطفي ، و بالتايل الشعور 

بالطاقة و النشاط ، و أيضاً لها قدرة عىل زيادة الرغبة 
الجنسية لدي الرجال.

 Astragalus  عشبة الكاحل

تُستخدم 
هذه الُعشبة 

منذ قديم 
الزمان يف 

الطب الصيني 
التقليدي ، و 

لها أثر كبري يف 
التخلّص من الشعور 

بالتعب و تقوية الجهاز 
املناعي ، كما أنها غنية بمواد مضادة لألكسدة ، مضادة 

للبكرتيا و مضادة لاللتهاب ، و بالتايل تساعد الجسم 
عىل مقاومة الكثري من األمراض مثل السكري و أمراض 

الكبد. يمكن استخدامها أيضاً يف الوقاية من الربد و 
خفض ضغط الدم املرتفع .

 Nettle عشبة القراص

هذه العشبة يمكنها أن تمدك بمقدار طاقة أعيل من 
املوجود بفنجان من القهوة ، و غالباً ما تُحرّض عىل 

هيئة شاي ، كما انها غنّية بالفيتامينات و املعادن ، و 
تتميز بأنها تزيد من امتصاص الجسم للحديد.

أعشاب لزيادة الطاقة و النشاط
العالج باألعشاب من أقدم الطرق املُستخدمة للتداوي عىل مّر العصور ، قبل تقّدم الطب و االكتشافات العلمية كانت 

و مازالت األعشاب مصدر هام لعالج الكثري من األمراض بل و الوقاية منها .وتعترب األعشاب أفضل مصدر طبيعي 
للحصول عىل الطاقة الالزمة للقيام باملجهود الذهني و البدني اليومي بمنتهي الحيوية و النشاط، لنتعرف عىل 

أعشاب لزيادة الطاقة و فوائدها.
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KIDS أطفال

أشارت مراجعة بحثية إىل أن الطالب الذين 
يمارسون نشاطا بدنيا إضافيا ربما يزيد تركيزهم 
يف الدراسة ويتحسن أداؤهم يف مواد مثل القراءة 

والرياضيات.
وحلل فريق الدراسة بيانات من 26 دراسة نرشت 
من قبل وشملت أكرث من عرشة آالف طفل ترتاوح 

أعمارهم بني أربعة أعوام و13 عاما. وقاست كل 
الدراسات السابقة تأثري مجموعة مختلفة من 

برامج النشاط البدني عىل األداء الدرايس.
بحث معّدو الدراسة أيضا ما إذا كان تأثري 

التدريبات يختلف باختالف املواد 
الدراسية. وعىل الرغم من أن فوائد 

النشاط البدني كانت أقوى بالنسبة 
للرياضيات فإنها كانت أقل بشكل 

طفيف فقط بالنسبة ملواد أخرى 
مثل اللغات والقراءة مما يعني أن 

النشاط البدني يفيد التعلم يف 
كل املواد الدراسية.

وقال إيفان كافريو ريدوندو من 
جامعة قشتالة-ال مانتشا يف 

قونكة بإسبانيا الذي شارك يف 
إعداد هذه الدراسة إن “التدريبات 

تؤثر عىل املخ من خالل زيادة تدفق 
الدم إىل الدماغ وهو ما يزيد من إمداد 

األوكسجني والعنارص الغذائية 
ويشجع عىل تكوين الشعريات 

الدموية ويزيد من االتصال 
العصبي من خالل تشجيع 

الوصالت العصبية وتوافر 

الناقالت العصبية”.
وأضاف “عالوة عىل التفسريات املتعلقة بالجهاز 

العصبي تشمل التدريبات عنرصا اجتماعيا 
مهما يعزز فوائدها للصحة النفسية”.

ويف الوقت الذي تواجه فيه مدارس كثرية صعوبة 
يف تخصيص وقت لفرتات الرياضة البدنية وسط 

حملة لتحسني نتائج االمتحانات الدراسية من 
خالل تخصيص وقت أكرب للدراسة تقدم النتائج 

أدلة جديدة عىل أن النشاط البدني إحدى 
وسائل املساعدة يف تحسني مستويات 

الطالب.
وقال ريدوندو إنه عندما يحصل األطفال 

عىل وقت خالل اليوم الدرايس ملمارسة 
نشاط بدني فذلك يسهل عليهم الرتكيز 

عىل دروسهم.
يشار إىل أن دراسة بريطانية سابقة 

كشفت أن األطفال الذين يبدأون 
يف تعلم السباحة يف سن صغرية 

يظهرون تفوقا يف القدرات 
املعرفية والبدنية واللغوية 
عن نظرائهم من الذين ال 

يمارسون السباحة يف سن 
مبكرة.

وأكد الباحثون أن األطفال الذين 
مارسوا رياضة السباحة يف مراحل 

مبكرة من أعمارهم اكتسبوا 
العديد من املهارات قبل 

أقرانهم.

ممارسة األطفال للرياضة تحسن 
مستواهم الدراسي

S tudents who engage in additional 
physical activity may increase their 
concentration in the study and im-

prove their performance in subjects such 
as reading and mathematics, according to 
a research review.
The study team analyzed data from 26 pre-
viously published studies involving more 
than 10,000 children between the ages of 
4 and 13. All previous studies measured 
the impact of a variety of physical activity 
programs on academic performance.
The authors also examined whether the 
impact of the exercises varied depending 
on the subjects. Although the benefits 
of physical activity were stronger for 
mathematics, they were only slightly lower 
for other subjects such as languages   and 
reading, which means that physical activity 
benefits learning in all subjects.
«Exercises affect the brain by increasing 
blood flow to the brain, which increases 
the supply of oxygen and nutrients, pro-
motes capillary formation and increases 
the neurological contact of the Through 
the promotion of nerve connections and 

the availability of neurotransmitters. ”
«In addition to interpretations of the 
nervous system, exercises include an 
important social component that enhances 
their mental health benefits.»
At a time when many schools are strug-
gling to set aside time for physical exercise 
amid a campaign to improve exam results 
by allocating more time to study, the 
results provide new evidence that physical 
activity is one way to help improve student 
standards.
Redondo said that when children get time 
during the school day for physical activity, 
it makes it easier for them to focus on their 
lessons.
It is noteworthy that a previous British 
study revealed that children who begin to 
learn to swim at a young age show supe-
riority in cognitive, physical and linguistic 
abilities than those who do not swim at an 
early age.
The researchers confirmed that children 
who practiced swimming early in their lives 
acquired many skills before their peers.

نعلم أن التغذية الصحية تؤثر يف صحة 
األطفال ونموهم، ولكن هل يؤثر الغذاء يف 

سلوك األطفال؟
ُيعد التخطيط للوجبات شكالً مهماً من 

أشكال فنون التدبري املنزيل، وعندما يكون 
لديك أشغال كثرية، قد ال يتوافر أمامك الوقت 

الالزم لتناول وجبات مغذية دائماً.
عالوًة عىل ذلك، فإن تشجيع أطفالك عىل 

تناول األغذية املطلوبة هو أيضاً عمل مرهق 
وطويل، حتى وإن ظللت تتوسل إليهم.

اإللحاح والرتغيب ال يفلحان دائماً، وبالتايل 
نستسلم أحياناً لتناول الحبوب املصنعة يف 

وجبة اإلفطار، والفطائر أو املعجنات عىل 
الغداء، والوجبات الرسيعة عىل العشاء، 

ومخبوزات محالة بالشوكوالتة بني الوجبات.
ولكن هل تسبب هذه األطعمة مشاكل ألطفالك 

أكرث مما تتصور؟ قد تتفاجأ من اإلجابة.
 The Food Hospital مؤخراً أجرى مسلسل
التلفزيوني الوثائقي الربيطاني تجربًة طرح 
فيها هذا السؤال: »هل يؤثر الغذاء يف سلوك 
األطفال؟«، عن طريق إطعام مجموعتني من 
األطفال ترتاوح أعمارهم بني 9-5 أعوام أغذية 

مختلفة ومراقبة سلوكهم.
تناولت مجموعة االختبار األوىل وجبات 

خفيفة عبارة عن قطع من رشائح التفاح، 
وأصابع الجزر املقطعة، والشطائر، والحمص 

واملاء، بينما قُّدم ملجموعة االختبار الثانية 
املصاصات، ورقائق البطاطس، واملرشوبات 

الغازية. ثم راقبوا األطفال أثناء اشرتاكهم يف 
مجموعات متنوعة من األلعاب الجماعية.

هل يؤثر الغذاء في سلوك األطفال؟
قد يعني ذلك أن سلوك طفلك العدواني 

واللئيم   واملتميز بفرط النشاط قد يكون له 
عالقة باختياراتهم للغذاء. 

 Stay وفقاً للدراسة السابقة التي نرشها موقع
At Home Mum األسرتايل، فإن هناك ثالثة 

أشياء مرتبطة بالسلوك السيئ لدى األطفال 
يجب الحذر منها عند اختيار األطعمة:
• األلوان الصناعية: نعم، هي تجعل 

الطعام يبدو طيب الشكل ولذيذ املذاق، لكن 
تم اكتشاف عالقة األلوان الصناعية )األصباغ 

الغذائية( باملشاكل السلوكية منذ عقود. 
غالباً ما توجد األلوان الصناعية يف الوجبات 

الخفيفة املعبأة يف أكياس، واملصاصات، 
وحبوب اإلفطار الخاصة باألطفال.

• بنزوات الصوديوم: يبدو وكأنه مكون 
ستجده يف منظفات بالوعة الرصف وليس يف 

الغذاء، لكنه يوجد أيضاً يف بعض األطعمة 
املعتادة يف الحفالت ويف الوجبات الخفيفة، 

مثل عصائر الفاكهة، واملرشوبات الغازية، 
والتوابل، واملصاصات.

• الدهون غري املشبعة: هي تلك الدهون 
املوجودة يف األطعمة املقلية قلياً عميقاً، 

مثل رقائق البطاطس الساخنة، والوجبات 
الجاهزة، وهي أحد األسباب الرئيسية 

للسمنة، والسكري، واملشاكل السلوكية مثل 
العدوانية.

إذًا ما الذي يجب أن يأكله األطفال؟
وفقاً لإلرشادات الغذائية األسرتالية وموقع 

شبكة تربية األطفال، ينبغي أن يختار األطفال 
األطعمة من املجموعات الغذائية األساسية 

الخمس يومياً )الفاكهة، والخرضاوات، 
والحبوب املجروشة والكاملة، واأللبان، 

واللحوم، واألسماك، والدواجن، والبقوليات، 
والبيض(.

ابحث عن األطعمة التي تحتوي عىل:
• حمض الفوليكوالحديد: املسؤول 

عن تعزيز الجهاز املناعي، وتحمل التعب 
والحفاظ عىل مستوى الحرق.

• الربوتني: يشبع الربوتني األطفال طوال 
الوقت ويساعد عظامهم وعضالتهم عىل 

النمو.
• الكالسيوم واملغنيسيوم: وهي األمالح 

املعدنية املسؤولة عن تكوين العظام ونموها يف 
أطفالك بصورة صحية.

• الفيتامينات واملعادن: بما يف ذلك فيتامني 
A وB1 وB2 وB3 وB12 وفيتامني )ج( باإلضافة 
إىل الفسفور، واملغنيسيوم، واليود، والتي يمكن 
أن تحافظ عىل الرؤية السليمة للعني، وتحّسن 

وظيفة الدماغ، وتقوي جهاز املناعة، وإطالق 
العنان لطاقة الجسم.

هل يؤثر الغذاء في سلوك األطفال؟ هذا 
ما تتسبب به األلوان الصناعية

إعداد: ربى أبو عمو
العودة إىل املدرسة باتت قريبة. وبطبيعة الحال، يبدأ األهل يف التفكري 

بكيفية جعل أطفالهم أكرث راحة ومساعدتهم عىل النجاح. يف هذا 
السياق، يعرض موقع »بزنس إنسايدر« خمس قواعد تجعل الطفل 

أفضل وأكرث نجاحاً، وهي:

1 - مشاهدة أو قراءة األخبار معًا والتحدث عنها
من السياسة إىل التغرّي املناخي، يجب مشاركة األطفال باملعلومات 

حتى يكون لديهم الحد األدنى من املعرفة. وتقول املدرّسة كاثرين باملر: 
»يمكن لألهل مشاهدة األخبار مع أطفالهم ليكونوا عىل 

دراية بالقضايا التي تُناقش يف املدرسة. الحديث عن 
األحداث املهمة يمكن أن يساعد التلميذ عىل التعبري 

عن آرائه الشخصية، ما يتيح له فرصة أكرب الستخدام 
مهارات التفكري النقدي والتواصل«.

2 - تعزيز القيم وسمات الشخصية الجّيدة
عندما ُيرّبى األطفال عىل أهمية أن يكونوا أصدقاء 

جيدين، والسعي إىل إنشاء صداقات حميمة، 
سيكونون أكرث عرضة التخاذ الخيارات نفسها حني 

يكربون. وتقول املنسقة اإلقليمية إلحدى املدارس: 

»خالل نقاشاتي اليومية مع األطفال، أركز عىل أهمية أن يكونوا لطفاء مع 
اآلخرين، ومساعدة املدرس من خالل االستماع إليه، ومصادقة األطفال 
الذين يبدو عليهم الحزن أو الوحدة«. تضيف أن »تكريس أهمية 

مساعدة اآلخرين ورعايتهم أمر ال يقدر بثمن«.

3 - مساعدة األطفال ليكونوا مؤثرين وإيجابيين
أن تُظهر لطفلك كيفية اتخاذ الخيارات الصحيحة ينعكس عىل 

وجوده عىل مواقع التواصل االجتماعي. »إذا كان طفلك 
يستخدم وسائل التواصل االجتماعي، من املهم تعليمه 

كيف يكون تأثريه إيجابياً«، تقول املستشارة النفسية 
رينا باتل. وتشجع األطفال عىل سؤال أنفسهم قبل 

نرش أي يشء، إذا كان ما ينوون نرشه مفيداً وملهماً 
ورضورياً ولطيفاً. إذا كان الجواب ال، يجب عليهم 

إعادة النظر فيه أو تجنب نرشه بالكامل«.

٤ - جعل األطفال مدّرسين أيضًا
حني يثريك يشء ما، تشعر برغبة يف إخبار العالم عنه. راقب 

ما يحدث حني يقرتب طفلك منك وقد بدا متحمساً. تقول 
املعالجة النفسية أبريل ج. ليزبون: »السماح لألطفال بأن 
يكونوا معلمني ال يجعلهم يظهرون ما تعلموه يف املدرسة 

فحسب، بل يجعلهم يشعرون بالرضا أيضاً«.

كيف يكون األطفال أكثر نجاحًا وذكاء؟
Children’s exercise improves 
their academic level
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Education تعليم

  جمال خطاب
انتقد الكاتب األمريكي »مايك كوالجرويس« بشدة التعليم 

يف بالده، ودعا التباع النهج الفنلندي يف التعليم، قائالً 
يف مقال له: »فنلندا هي الحل؛ فهي دولة غنية باإلصالح 

الفكري والتعليمي، تبادر منذ سنني بإجراء عدد من 
التغيريات الجديدة والبسيطة التي أحدثت ثورة يف 

نظامها التعليمي، فتفوقت عىل الواليات املتحدة، وتفوقت 
كذلك عىل دول رشق آسيا«.

ثم يتساءل مستنكراً ما يحدث يف بعض الدول األخرى:
- هل يحرشون الطالب يف غرف مضاءة بشكل خافت 

التباع جداول »روبوتية«؟
- هل ترص فنلندا عىل أن يجتاز طالبها اختبارات موحدة 

تضعها الحكومة؟
ثم يجيب: »فنلندا ال تفعل ذلك؛ ولذلك تتبوأ القمة بسبب 

ممارسات الفطرة السليمة، والبيئة التعليمية الشاملة 
التي تسعى جاهدة فيها لتحقيق العدالة ال التميز«. 

ويذكر »كوالجرويس« وآخرون عرشة أسباب أطلقت نظام 
التعليم يف فنلندا نحو القمة، وجعلته مثاالً يحتذى به، 

ويمكن أن يهيمن عىل العالم، وتتطلع أمريكا إىل تطبيقه.

أواًل: ال اختبارات موحدة:
ملء الفراغات، وحل األسئلة االختيارية، والقيام باإلجابة 

عن أسئلة معلبة سلفاً.. هذه الوسيلة العتيقة يف تحديد 
اإلتقان وإظهار الكفاءة تجعل الطالب يتمرنون ملجرد 
اجتياز االختبار، واملعلمون يدرّسون بهدف وحيد هو 

اجتياز االختبار، أما التعليم الحقيقي فغري مطروح يف 
هذه املعادلة.

فنلندا ليس لديها اختبارات موحدة، االستثناء الوحيد هو 
يشء يسمى »االختبار الوطني للقبول بالجامعة«، وهو 

اختبار اختياري للطالب يف نهاية املدرسة الثانوية العليا 
)يعادل إتمام املدرسة الثانوية األمريكية(، ويتم تصنيف 

جميع األطفال يف كافة أنحاء فنلندا عىل أساس فردي، 
ويتم التقييم من قبل معلميهم، وتتابع وزارة التعليم ذلك 

من خالل عينات من مجموعات مختلفة من املدارس.

ثانيًا: ال مساءلة للمعلمين: 
الكثري من اللوم يذهب للمعلمني غالباً، لكن يف فنلندا ُيمنح 

املعلم أعىل مستوى من الحرية، لدرجة أنه ال يوجد يف 
كثري من األحيان أي سبب لوجود نظام ملراقبة املعلمني، 

يقول »بايس سالربج«، أحد كبار مهنديس التعليم يف 
فنلندا: »ال توجد كلمة مساءلة يف اللغة الفنلندية«، لكن 

ُيطلب من جميع املعلمني الحصول عىل درجة املاجستري 
قبل دخول املهنة.

ثالثًا: تعاون ال منافسة:
يف الوقت الذي يرى معظم األمريكيني والدول األخرى أن 

النظام التعليمي ما هو إال مسابقة »داروينية« كبرية، يرى 
الفنلنديون ذلك بطريقة مختلفة، ويقتبس »سالربج« 

سطراً من كاتب يدعى »سامويل بارونني« يقول: »الفائزون 
الحقيقيون ال يتنافسون«.

ومن املفارقات أن هذا وضعهم عىل رأس املجموعة الدولية 
يف التعليم، ال توجد قوائم للمدارس أو املعلمني املتفوقني، 

إنها ليست بيئة منافسة، فالتعاون هو القاعدة.

رابعًا: األولوية لألساسيات: 
األولوية يف فنلندا لجعل البيئة املدرسية مكاناً أكرث 

إنصافاً؛ ولذلك فهذه هي أولوياتهم:
- أن يكون التعليم أداة إلعادة التوازن لعدم املساواة 

االجتماعية.
- يحصل جميع الطالب عىل وجبات مدرسية مجانية.

- تيسري الوصول إىل الرعاية الصحية.
- اإلرشاد النفيس.

- التوجيه الفردي.
البدء من الفرد يف بيئة جماعية من املساواة هو طريقة 

فنلندا.

خامسًا: بدء المدرسة في سن أكبر:
ترى فنلندا أن العديد من الطالب يشعرون حقاً أن 

املدرسة التقليدية مجرد سجن؛ ولذلك قامت بالتخفيف 
من هذا الحبس تمهيداً إلعداد أطفالها للعالم الحقيقي، 

ولذلك يبدأ الطالب املدرسة عند سن السابعة، والسنوات 
اإللزامية 9 سنوات فقط، وكل يشء بعد الصف التاسع أو 

يف سن الــ16 اختياري.

سادسًا: توفير خيارات مهنية بعد شهادة 
جامعية تقليدية:

الطالب يف أغلب دول العالم املتقدم واملتخلف يظلون 
عالقني يف دائرة من 12 درجة من القفز من معلم إىل 

معلم، كل درجة تعد تحرضاً ملا يليها، لتنتهي بالكلية أو 
الجامعة.

اكتشفت فنلندا أن أغلب الطالب ال يحتاجون الذهاب 
إىل الكلية والحصول عىل درجة ال قيمة لها، أو التخبط 

يف محاولة العثور عىل غرض غامض، وتحمل الديون 
الضخمة يف سبيل ذلك، وحلت هذه املعضلة من خالل 

تقديم خيارات مفيدة للطالب ملواصلة تعليمه؛ حيث 
توجد مدرسة ثانوية عليا تتكون من برنامج مدته ثالث 

سنوات يعد الطالب الختبار القبول الذي يسهل قبولهم 
يف الجامعة، وهذا يعتمد عادة عىل التخصصات التي 
اكتسبوها خالل فرتة وجودهم يف »املدرسة الثانوية«.

وبعد ذلك هناك تعليم مهني، عبارة عن برنامج مدته ثالث 
سنوات يدرب الطالب عىل وظائف مختلفة، وهناك خيار 

إلجراء اختبار شهادة الثانوية العامة إذا كانوا يريدون 
التقدم إىل الجامعة.

سابعًا: فترات دراسة أقل مشقة:
تبدأ الدراسة يف أي مكان يف فنلندا من الساعة 9:00 أو 

9:45 صباحاً، وتنتهي عادة يف الساعة 2:00 أو 2:45، 

وقد أظهرت األبحاث أن أوقات البدء املبكرة ترض برفاه 
الطالب وصحتهم ونضجهم، النظام العام ليس موجوداً 

لحرش املعلومات، وحرش الطالب، بل لخلق بيئة من التعلم 
الشامل.

ثامنًا: تعليمات المعلمين متسقة وغير 
متضاربة:

عدد املعلمني والطالب أقل يف املدارس الفنلندية؛ فلكل 
مجموعة من الطالب نفس املعلم ملدة تصل إىل ست 

سنوات عىل األقل من تعليمهم، حتى يصبح املعلم كأنه 
أحد أفراد األسة، وخالل تلك السنوات، يتم بناء الثقة 

املتبادلة والرتابط، بحيث يعرف الطرفان بعضهما بعضاً، 
ويحرتم كل منهما اآلخر.

ولذلك يتوافر للمعلمني الفنلنديني الوقت لتخطيط ورعاية 
تقدم أبنائهم بدقة، ومساعدتهم عىل تحقيق أهدافهم. 

تاسعًا: جو من الراحة واالسترخاء:
يوجد يف مدارس فنلندا اتجاه عام لضغط أقل، ونظم أقل 

رصامة، ورعاية أكرث؛ فعادة ما يحرض الطالب فصلني فقط 
يف اليوم، يتناولون الطعام عدة مرات، ويتمتعون باألنشطة 

الرتفيهية عموماً ملجرد االسرتخاء، وتنترش عىل مدار 
اليوم فرتات من 15 - 20 دقيقة تسمح لألطفال باالستلقاء 

والتمدد، وتنفس بعض الهواء النقي وإزالة الضغط.
ويحتاج املعلمون أيضاً إىل هذا النوع من البيئة؛ فغرف 
س بالطريقة  املعلمني يف جميع املدارس الفنلندية تؤسَّ

التي تمكنهم من االسرتاحة واالسرتخاء، والتحضري 
للعمل، أو مجرد التواصل االجتماعي؛ فاملعلمون برش 

أيضاً ويحتاجون للراحة واالسرتخاء حتى يتمكنوا من 
تقديم أفضل ما عندهم.

عاشرًا: واجبات منزلية أقل: 
وفقاً ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية؛ فإن 

الطالب يف فنلندا لديهم أقل قدر من العمل 
الخارجي والواجبات املنزلية يف العالم؛ 

حيث يقضون نصف ساعة فقط يف 
الواجبات املنزلية؛ ولذلك ال يحتاجون 

للمدرسني الخصوصيني، ويتجاوزون 
الثقافات التي لها أرصدة غري مفيدة 

يف املدرسة إىل الحياة دون ضغوط غري 
رضورية.

ال ينشغل الطالب الفنلنديون بمحاولة 
التميز يف مادة ما، وال يضطرون للقلق 

بشأن الدرجات؛ ولذلك يمكنهم الرتكيز 
عىل املهام الحقيقية التي يف متناول 

اليد، وهي التعلم والنمو كبرش.

أسباب تجعل نظام التعليم في فنلندا 10 
األفضل بالعالم

7 Benefits of 
Writing a 
Teaching Plan 

Before Each Lesson

S ome mistakenly believe that only new teachers with 
limited experience should write the daily teaching plan 
before each lesson. Teachers with long experience do 

not need these plans or write them. Here are seven reasons 
why this belief is wrong because the benefits of this procedure 
benefit all teachers regardless of their experience or subject.
1 . Time management
There is no doubt that time management is one of the most 
important benefits of writing a daily teaching plan. Here, we 
are not only talking about organizing time during the lesson, 
but also pointing out that the time spent by the teacher in 
writing the daily teaching plan saves time for writing the same 
in the future, as he can use the same plan (perhaps with some 
modifications) in the future.
2. Facilitate the follow-up lesson
It is no secret that it is easier for some students to follow the 
lesson and pay attention to its proceedings and understand 
what is explained in it. Here comes the role of the daily teach-
ing plan in making the follow-up lesson easy for all students 
since the course of the lesson is followed sequentially and 
sequentially thoughtful and orderly.
3. Build self-confidence during teaching
It is this benefit that leads many to mistakenly believe that only 
new, inexperienced teachers should write a daily teaching plan, 
helping them and boosting their self-confidence while giving 
a lesson. But the reality is that teachers are equally in need of 
self-confidence in teaching, especially when using new assistive 
materials (e.g. electronic devices and smart boards) or when 
starting a new curriculum for the first time.
4 - Unify the curriculum between several classes
The vast majority of teachers teach one subject for more than 
one class, and students in these classes are usually of the same 
or similar level. In this context, writing the daily teaching plan 
serves as a reference to ensure that the teacher succeeds in 
unifying all the classes he / she teaches in terms of the con-
tent, content and method of teaching, which makes it easier to 
test all these students using the same tool (the same test) with 
credibility and fairness. .
5. Setting goals
In order for the teacher to make sure that the students reach 
the objectives set by the curriculum, the need to unify the 
teaching process among all the classes (which we have men-
tioned above) is not enough, but also the teacher must work 
- above all - to identify those goals to ensure the right and fast 
access to them. The daily teaching plan is the easiest and clear-
est way that a teacher can use to question and identify the 
learning objectives that students want to reach in a coherent 
sequence from the beginning of the school year to the end.
6 - Freedom from the book
No one can deny the active and effective role of the approved 
textbooks in the teaching process. However, modern teaching 
methods recommend that teachers constantly work to diversify 
the materials, examples and means they use to explain their 
lessons and communicate their content to students, especially 
with regard to real life and its processes. A teacher who 
seeks such diversity should realize that the textbook is only 
the starting point, and that much of what needs to be 
included in the curriculum requires an effort to find and 
include it and of course a clear plan for its adoption. Here 
is the sixth benefit of writing a daily teaching plan.
7 . Facilitate the task of the alternative teacher
The last of the benefits mentioned here may be 
more practical than the other benefits men-
tioned above, that if the teacher is not able to 
teach his own students for any reason, the 
existence of a written plan for the lesson 
that day will facilitate the task of the 
alternative teacher and ensure not 
to lose Students may need to 
reconsider the course content 
for at least one week.
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Fitness لياقة

زيادة النشاط والحيوية
 ُيعترب أداء التمارين الرياضية مفيداً جداً ملن 

ُيعانون من مشاكل صحّية، فقد تبنّي أّن الرياضة 
تُحّسن النشاط البدني وتُخفّف من اإلرهاق 

لدى األشخاص املصابني باضطرابات كمتالزمة 
 Chronice Fatigue :التعب املُزمن )باإلنجليزية
Syndrome(، باإلضافة إىل األمراض التي تتطّور 
بصورة تدريجّية كمرض نقص املناعة املُكتَسبة، 

والتصلُّب املُتعّدد.

تحفيز المشاعر اإليجابية
 تعود التمارين الرياضية عىل الصّحة 

الجسمانّية والنفسّية بآثار إيجابّية، 
فقد أشارت الدراسات إىل ارتباط 
الرياضة بالسعادة؛ حيث ُينتج 

الجسم أثناء قيامه بالتمارين 
الرياضية هرمون اإلندورفني 

 )Endorphin :باإلنجليزية(
املسؤول عن تحفيز املشاعر 

اإليجابية وتخفيف اآلالم، 
باإلضافة إىل إحداث تغيريات 

تزيد من حساسية الدماغ 
لهرموني النورادرينالني 

 ،)Noradrenaline(
 )Serotonin ( والسريوتونني

اللذين يعمالن عىل تحسني 
الحالة النفسّية 

وتقليل التوتر.

التحكم بالوزن
 ُيمكن التحكُّم بالوزن والتخلُّص من ُمشكلة 

السمنة، باتباع نظام غذائي صحي، ورفع مستوى 
حرق السعرات الحرارّية بممارسة التمارين 

الرياضّية.

الحماية من أمراض القلب والشرايين
 يقوم القلب بزيادة ضخ الدم املُحّمل باألكسجني 

نتيجًة للمجهود البدني املبذول أثناء ُممارسة 
الرياضة، وتُخِفّض هذه 

العملّية املُتكّررة 

مستوى الكولسرتول يف الدم، باإلضافة إىل تقليل 
احتمالّية اإلصابة بالسكتة القلبّية، ومرض الرشيان 

التاجي.

تقليل مخاطر اإلصابة بالسرطان
 تُشري األبحاث إىل وجود عالقة وثيقة بني ُممارسة 
الرياضة وتقليل فرَص اإلصابة بأنواع متعّددة من 

الرسطان، كرسطان القولون، وسطان 
الثدي، وسطان الرئة، وعدا 

عن كون الرياضة عامالً 
أساسياً يف خفض احتمالّية 

اإلصابة بمرض الرسطان، فإنّها 
تُساعد األشخاص الناجني منه 

عىل تحسني قُدراتهم البدنّية، 
والتمتع بحياة صحّية.

تقوية العضالت والعظام
 تبدأ العديد من املشاكل الصحَيّة 

م بالسن،  بالظهور مع بداية التقُدّ
كتناقص الكثافة العظمّية 
والكتلة العضلّية، وتعمل 

ة  الرياضة عىل تخفيف حَدّ
هذه املشاكل بصورة واضحة، 

فقد ُوجد أّن القيام ببعض 
التمارين الرياضّية الهوائّية 

بشكل ُمنتظم يقلّل فرَص 
اإلصابة بكسور الورك، وُيعزّز 

ل.  قُدرة العضالت عىل التحُمّ

ما هي فوائد ممارسة الرياضة

1- ُخذ قسطًا وافيًا من النوم:

إذا سهرَت طوال الليل واستغنيَت عن النوم، 
عليك إعادة النظر باألمر. فعندما يتعطّل 

إيقاعك الحيوي، تتجه ألن تأكل أكرث. عندما 
تتعب، ُينتج جسمك هرمون الجريلني الذي 

يسّبب الشعور بالجوع ويدفعك لتناول 
السكر ومأكوالت أخرى مكوّنة للدهون يف 
جسمك. نْم إذاً 7 ساعات كل ليلة، حتى 

تتمكن من تحقيق هدفك بجسٍم ممشوق.

2- مارس تمارين متواترة عالية 
الكثافة:

يلجأ العديد من األشخاص إىل تمارين 
رياضية تتطلب قدرة عىل التحمل، 

فيستخدمون آلة الـElliptical محاولني 
خسارة الدهون حول البطن. املشكلة يف هذه 
التمارين الرياضية هي أن الجسم سيتكّيف 

معها بعد فرتة، ويكّف عن حرق الدهون 
برسعة.

لذلك، من األفضل اللجوء إىل التمارين 
املتواترة عالية الكثافة، بما أن فرتاتها متناوبة 

وقصرية، ما يجعل الجسم بحاجة إىل كمية 
من األوكسيجني أكرب من املعتاد، تتبُعها 

فرتات اسرتاحة قصرية جّداً. أثبتت البحوث 
أن هذه أكرث طريقة فّعالة للتخلص من 

الدهون يف الجسم، فهي ترفع معدل نبضات 
القلب وتُرهق العضالت.

3- تناول الدهون الجيدة:

نعم، هذا صحيح! فالسكر هو ما ُينتج 
الدهون يف الجسم. من هنا، تناول الدهون 

الجيدة، وهي الغنية بحمض األوميغا 3 
املتوافر يف السبانخ عىل سبيل املثال ال 
الحرص. فهذه األطعمة كثيفة املغّذيات 

وتخفّف من نسبة الجوع لديك.

4- التأّمل:

يؤدي شعورك بالقلق واإلجهاد إىل إنتاج 
جسمك للمزيد من الكورتيزول، ما يدفعك 

تلقائياً البتياع ثياب بقياٍس أكرب. تخّل، إذاً، 
عن القلق املستمر، ومارِس التأّمل النفيس. 

تبني لألطباء يف دراسٍة أجرتها جامعة 
كاليفورنيا يف مدينة سان فرانسيسكو أن 
من يمارسون التمارين الرياضية بانتظام 

ويمارسون أيضاً التأمل، خرسوا أكرب نسبة 
من الدهون.

5- ارفض السكر:

كما أوردنا سابقاً، عىل نظامك الغذائي أن 
يكون صحياً ألنه يشكل %80 من »معركتك« 

مع الدهون يف جسمك. خفّف السعرات 
الحرارية عرب تناُول الربوتينات والخضار 

والحبوب الكاملة، وعرب تبديل عادات 
الوجبات الخفيفة السيئة بأخرى جيدة.

6- احصل على معّدٍل كاٍف من 
:C الفيتامين

عندما تقع ضحية اإلجهاد، ُينتج جسمك 
هرمون الكورتيزول. لكن الفيتامني C يساعد 

يف التخفيف من معدل هذا الهرمون. عدا 
عن ذلك، يساهم الفيتامني C يف إنتاج مادة 

الكارنيتني التي تحّول دهون جسمك إىل 
طاقة، أي إن هذه املادة هي سالحك الرسي 

ملحاربة الدهون.

7- ال تنَس األلياف:

حجم األلياف يف معدتك يجعلك تشعر 
بالشَبع ملدة أطول، أي إنك ستأكل كمية 

أقل خالل اليوم. حاول إذاً أن تتناول خبز 
الشوفان والفاصولياء والخضار.

نصائح لتحقيق لياقة 7 
بدنية كاملة

هل تريد أن يتمتع جسمك بأكرب قدر ممكن من اللياقة؟ تطبيق تمرين املعدة ملئة مرّة 
متتالية لن ينفع! بل ما سينفع هو فهمك للعالقة بني الّدهون يف جسمك ومعّدالت 

الكورتيزول. إذ عندما ترتفع هذه املعّدالت، يرتفع معها قياس محيط الخرص.
فكيف تحقق هدفك؟ لن تنفعك الِحمية الغذائية »القاسية«، ألن ما تأكله يشكل 

 Mind 80 من املعادلة. من هنا، استعن بالنصائح السبع التالية التي نرشها موقع%
Body Green املتعلق بالصحة الجسدية والنفسية:

Melissa Neiman 

T hese sports are ideal for people who 
want to remain fit well into their golden 
years.

At the age of 51, Jeanne Erdmann tried something 
she hadn’t done in many decades: She strapped 
on a pair of figure skates and headed out onto 
the ice.
Soon, she was spending as much time as possible 
on her blades. The journey wasn’t always easy — 
in 2005, she broke both of her wrists while trying 
an ice dance. Seven months later, she broke her 
left wrist again.
Erdmann’s story is proof positive you can still take 

up new activities — or resume old favorites — at 
age 50 and beyond.
If a sport that involves strapping on blades and 
walking onto ice is too intimidating for you, there 
are plenty of other options. We’ve rounded up 
some of the best sports for people who want to 
remain active well into their golden years.
1. Swimming
Swimming is one of the very best sports for 
athletes of any age. It will give your cardiovascular 
system a workout while going easy on your joints 
and bones.
In fact, swimming may be something of a fountain 
of youth, according to researchers at the Univer-
sity of Indiana:

2. Tennis
Want to unleash your inner Björn Borg or Martina 
Navratilova?
Yes, we assume that if you are reading this article, 
you remember when those tennis greats were in 
their prime. And while it’s probably too late to 
find yourself competing at Wimbledon, you still 
have plenty of time to enjoy tennis even if you are 
just now taking the court at age 50.
As a researcher at the University of North Carolina 
noted several years ago in the British Journal of 
Sports Medicine, the health benefits of tennis for 
young and senior players alike are well-known:
To read the rest of the article go to :
https://www.moneytalksnews.com

5 Great Sports to Take Up After Age 50
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SPACE فضاء

العثور على مياه للمرة األولى على 
كوكب يمكن أن يكون مأهوال

تمكن علماء الفلك من اكتشاف املاء للمرة األوىل 
يف الغالف الجوي لكوكب يدور نجم فيما يعرف 

بنطاق صالح للحياة.
وجاء اإلعالن عن الكشف العلمي الجديد يف 
نتائج نرشت يف مجلة »نيترش أسرتونومي« 

العلمية.
ويجعل اكتشاف املياه الكوكب البعيد الذي 

يحمل اسم »K2-18b« مرشحا معقوال للبحث 
عن حياة فيه.

ويقول العلماء إن نسبة املياه يف الغالف الجوي 
بهذا الكوكب تصل إىل 50 يف املئة من الغالف.

لكن األمر ليس بهذه السهولة، إذ يف غضون 10 
سنوات، يمكن أن تتمكن التلسكوبات الحديثة 

من تحديد ما إذا كان الكوكب يحتوي عىل 
غازات يمكن أن تنتجها الكائنات الحية.

وقالت الباحثة الرئيسية يف الدراسة، األستاذة 
يف كلية لندن الجامعية، جيوفانا تينيتي، إن 

االكتشاف »مدهش«.

وأضافت أنها هذه املرة األوىل التي نكتشف 
فيها مياه يف كوكب يقع يف منطقة النطاق 

الصالح للحياة حول نجم، وعادة ما تكون 
درجة الحرارة يف هذه املنطقة متوافقة مع 

وجود حياة«.
ويعني علماء الفلك بالنطاق الصالح للحياة، 

املنطقة التي يكون فيها الكوكب عىل مسافة 
من نجمه تجعله مؤهال لنشوء حياة عىل 

سطحه.
ويبعد الكوكب املكتشف حديثا عنا نحو 111 

سنة ضوئية، أي ما يعادل 650 مليون ميل، 
لذلك من الصعب إرسال مسبار إليه من أجل 

استكشافه.
ولذلك، فإن الحل الوحيد أمام العلماء حاليا 

هو انتظار الجيل القادم من التلسكوبات 
الفضائية التي من املتوقع ابتكارها خالل 

العقد املقبل، ويعول عليها يف اكتشاف الغازات 
يف الغالف الجوي يف هذا الكوكب وتنتجها 

حرصا الكائنات الحية.

ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« أن وكالة الفضاء 
األمريكية ناسا تحقق يف مالبسات قضية قد تشكل أول 

جنحة ارتكبت يف الفضاء، مشرية إىل اطالع رائدة الفضاء 
آن ماكالين عىل بيانات مالية لرشيكتها السابقة سامر 

ووردن أثناء مهمة يف محطة الفضاء الدولية.

فرائدة الفضاء األمريكية آن ماكالين متهمة بانتحال 
شخصية رشيكتها السابقة واالطالع عىل بياناتها املالية 

بما يتعارض مع القانون خالل مهمة لها مدتها ستة 
أشهر يف محطة الفضاء الدولية، وفق ما أفادت الصحيفة 

األمريكية.

وكانت سامر ووردن الرشيكة السابقة آلن ماكالين قد 
تقدمت هذه السنة بشكوى إىل اللجنة الفدرالية للتجارة 

)إف تي يس(، وهي وكالة مستقلة، بعدما علمت أن 
ماكالين نفذت إىل حسابهما املرصيف املشرتك من دون 

إذنها.

كما قدمت عائلة ووردن شكوى إىل مديرية التفتيش 
العام يف ناسا، بحسب »نيويورك تايمز«.

ويف هذا السياق، ذكر محامي آن ماكالين أن موكلته لم 
ترتكب سوءا من خالل نفاذها إىل البيانات املرصفية 

عندما كانت عىل منت محطة الفضاء الدولية لالطالع 
عىل الحساب املشرتك للرشيكتني، كما كانت تفعل طوال 

عالقتهما.
وقد اتصل محققو ناسا بكل من ووردن وماكالين 

للتحقيق يف مالبسات القضية.

ناسا تحقق في ارتكاب رائدة فضاء أمريكية 
أول جنحة خارج كوكب األرض

By Paul Rincon

A n amateur astronomer 
has discovered a comet 
that could come from 

outside our Solar System.
If so, it would be the second 
interstellar object after the elon-
gated body known as ‘Oumua-
mua was identified in 2017.
The Minor Planet Center (MPC) 
at Harvard University has issued 
a formal announcement of the 
discovery.
The body appears to have a 
“hyperbolic” orbit, which would 
appear to indicate its origin in 
another planetary system.
A hyperbolic orbit is an eccentric 
one, where the shape deviates 
substantially from that of a 
perfect circle.
A perfect circle has an eccen-
tricity of 0. The elliptical orbits 
of many planets, asteroids and 
comets have eccentricities 
between 0 and 1.
The newly discovered object - 
initially given the designation 
gb00234, but now known as 
Comet C/2019 Q4 (Borisov) 
- has an eccentricity of 
3.2, based on current 
observations.
It was noticed by the 
amateur stargazer 
Gennady Borisov 
on 30 August at the 
Crimean Astrophys-
ical Observatory in 
Bakhchysarai. At the 
time, it was about 
three astronomical 
units (about 450 
million km) from the Sun.

‹Oumuamua, discovered on 
19 October 2017, was initially 
classified as a comet, based on 
its hyperbolic trajectory. But 
further observations detected 
no sign of a coma - the fuzzy 
envelope around the nucleus of 
a comet. C/2019 Q4 (Borisov), 
on the other hand, is clearly an 
active comet, with a visible coma 
and tail.
Unlike the small, faint ‘Oumua-
mua, the new object seems to 
be very large - around 20km 
wide - and bright.
In addition, ‘Oumuamua was 
also spotted after its closest 
approach to the Sun (perihelion), 
so it wasn’t visible long enough 
for astronomers to answer 
the many questions they had. 
C/2019 Q4 (Borisov), meanwhile, 
is still approaching our Solar 
System and shouldn’t reach peri-
helion until 10 December.
The Minor Planet Center an-

nouncement called on 
astronomers to make follow-up 
observations. According to the 
MPC, “absent an unexpected 
fading or disintegration, [C/2019 
Q4] should be observable for at 
least a year».
This would give observers an 
exciting opportunity to char-
acterise the properties of an 
object that could have originated 
around a distant star.
Astrophysicist Karl Battams, from 
the Naval Research Laboratory 
in Washington DC, tweeted: 
“Unlike ‘Oumuamua, whose as-
teroid-or-comet nature still gets 
debated, this one is definitely a 
comet.
«If it is unequivocally interstellar, 
it’ll be fascinating to see how 
its composition (spectral prop-
erties) compares to the variety 
we see in comets from our own 
Solar System.»
Astrophysicist Simon Porter, 
from the Southwest Research 
Institute (SwRI) in San Antonio, 
Texas, who has been tracking 

the object, added on Twitter: 
“With such a bright coma, 

we should be able to 
get beautiful spectra 

of Q4 and hopefully 
measure isotopic 
ratios.»
Isotopes are 
different forms of 
the same chemical 
element. He added 

that these ratios 
could be different 

from those of “domes-
tic” comets.

Has another interstellar visitor been found?
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    Environment بيئة

الحرائق مهمة لدعم التنوع الحيوي، 
لكن ليس في األمازون

لطاملا كان لحرائق الغابات دور بيئي مهم يف 
الطبيعة، فمن خاللها تتم إزالة األخشاب امليتة 

وأوراق األشجار املتحللة، وبالتايل توفري مساحة 
ومواد مغذية لألشجار والنباتات الجديدة.

أيضاً، يف بعض الغابات قد تدعم الحرائق التنوع 
الحيوي، ففي غابات الواليات املتحدة مثالً يعيش 

نقار الخشب األسود فقط يف األشجار املحرتقة 
ويأكل الخنافس التي تغزو الخشب املحروق.

لكن وضع األمازون مختلف تماماً، فالغابات املطرية 
عموماً متنوعة حيوياً وغنية بأنواع مختلفة من 

الكائنات ألنها ال تحرتق، وإن نشبت فيها حرائق 
ستكون صغرية سعان ما تطفئها األمطار.  والعلماء 

متفقون عىل أن نظام الحياة يف األمازون غري مهيأ 
بتاتاً الستقبال النريان.

ما هو مصير الكائنات الحية في األمازون؟
يقول مازيكا سوليفان، األستاذ املساعد يف كلية 

البيئة واملوارد الطبيعية بجامعة والية أوهايو، إن 
حيوانات األمازون ستتأثر بشكل بعيد املدى بهذه 

الحرائق إىل جانب تأثرها املبارش.
فإىل جانب العديد من الحيوانات التي هلكت بفعل 

النريان أو استنشاق الدخان أو ببساطة لفقدانهم 
املأوى والطعام، هناك بعض األنواع املهددة 

باالنقراض، إذ يقترص وجودها عىل األمازون فقط.
حتى الكائنات املائية لم تسلم من هذه الحرائق، 

فالنريان تشتعل أيضاً يف املسطحات املائية الصغرية 
معرضة الربمائيات املوجودة هناك للهالك.

كما أن هذه الحرائق تؤثر سلباً عىل نوعية املياه 
مما يجعلها غري صالحة الستقبال الكائنات الحية 

عىل املدى الطويل، هذا عدا أن سحب الدخان التي 

تحجب نور الشمس عن الغابة ستشكل خلالً يف 
النظم البيئية لها.

يقول سوليفان إن املستفيد الوحيد من هذه 
الحرائق هم الحيوانات املفرتسة فاملناطق الجرداء 

واملكشوفة تجعل عملية الصيد أسهل بالنسبة لهم، 
لكن هذا بدوره سيخل بالنظام البيئي للغابة أيضاً.  

حتى الطب سيتأثر أيضًا
إىل جانب قضاء هذه الحرائق عىل النظم 

اإليكولوجية املعقدة املوجودة يف غابات األمازون، 
وتدمري أنواع بأكملها، فهي ستؤثر عىل الطب أيضاً. 
فحوايل 25 ٪ من األدوية التي نستخدمها يف الطب 

الحديث مستمدة من النباتات يف األمازون.
ومع ذلك، فقد تم بالفعل دراسة أقل من 5 ٪ من 

النباتات يف األمازون من قبل العلماء، وهذا يعني أنه 
مع حرق األمازون، سيتم القضاء عىل إمكانات طبية 

هائلة غري مكتشفة لحد اآلن.
تأثري حرائق األمازون عىل املناخ

تقوم األشجار بشكل عام بأداء دور حيوي إلنعاش 
املناخ، فهي تمنحنا غاز األكسجني الذي نتنفسه، 

وتمتص ماليني األطنان من انبعاثات الكربون الضارة 
كل عام.

وبالتايل فمن البديهي أن حرق الغابات سيحرمنا 
من هذا األكسجني وسيزيد من نسبة الكربون يف 

الغالف الجوي، ويعني ذلك أن الكثري من الكربون 
سينترش يف الغالف الجوي، مع العلم أن غازات 

الكربون هي من الغازات الدفيئة التي تساهم يف 
زيادة االحتباس الحراري الذي وصل إىل حد خطري 
فعالً حتى قبل احرتاق غابات شاسعة املساحة مثل 

األمازون. هذا باإلضافة إىل أن الحرائق ستلوث أمياالً 
من الهواء املحيط بها، مؤدية إىل مشاكل صحية 

خطرية سيتعرض لها السكان املحليون للمنطقة، ال 
سيما أن الحرائق تولد غاز أول أكسيد الكربون الذي 

يصنف عىل أنه غاز سام.

التربة والمياه
من النتائج السلبية أيضاً لتلك الحرائق هو 

استخدام املياه يف إطفائها، إذا أخذنا بعني االعتبار 
أن املياه هي مورد ثمني يجب الحرص عىل عدم 

إهداره.
فعندما نتحدث عن غابات األمازون مثالً، فنحن 

نتحدث عن أرض تبلغ مساحتها 5.5 مليون كيلو 
مرت مربع، انترشت فيها حرائق هائلة تم إحصاء 

9000 منها، فكم من املياه تحتاج تلك الحرائق 
إلخمادها؟

باإلضافة إىل ذلك، يجب أن نأخذ بالحسبان مشكلة 
تآكل الرتبة الناجم عن الكميات الهائلة من املياه 

الالزمة إلخماد الحرائق، حيث يؤثر ذلك بشكل كبري 
عىل األرايض التي سبق وترضرت بالفعل بسبب 

الحرائق، فاحرتاق الرتبة ثم تآكلها بفعل املياه 
سيضعف من خصوبتها بشكل مأساوي.

على من يقع اللوم؟
عند حدوث مثل هذه الحرائق غالباً ما يلقى باللوم 

عىل الطبيعة وتتهم بأنها تأكل نفسها، لكن الواقع 
يقول عكس ذلك. حيث أن 10 حتى 15 ٪ فقط من 
حرائق الغابات حول العالم بدأت ألسباب طبيعية، 

مما يجعل البرش مسؤولني عن 90-85 ٪ من 
الحرائق األخرى.

وهناك اتهامات موجهة لحكومة الربازيل لعدم سنها 
قوانني صارمة للحفاظ عىل ثروة بيئية ضخمة مثل 

غابات األمازون. كما ان هنالك أصوات يف الربازيل 
تقول إن الحرائق كانت مفتعلة لتمشيط األرايض 

وجعلها صالحة لالستخدام كأراض زراعية أو 
مراعي.

حرائق غابات األمازون..
نتائج مأساوية والبشر هم المالمون

ُيمن حالق

غابات األمازون ليست رئة األرض التي تمدنا بأكرث من %20 من احتياجنا من األوكسجني فحسب، بل هي أيضاً الحاضن ملا يقارب 3 ماليني 
نوع من النباتات والحيوانات، وتحمل ضمن أضلعها نهر األمازون ثاني أكرب أنهار العالم، لذا لكم أن تتخيلوا اآلثار الكارثية التي قد تنتج 

عن حرائق غابات األمازون.
تعرضت غابات األمازون منذ بداية أغسطس/آب 2019، لحوايل 9000 حريق هائج انترش عرب مساحات شاسعة من الغابات يف بوليفيا 

وباراغواي وبريو. ووفقاً للمعهد الوطني الربازييل ألبحاث الفضاء )INPE( بلغت شدة هذه الحرائق إىل درجة أنه كان من السهل التقاط 
صور لها من الفضاء الخارجي.

للتخلص من النفايات 
البالستيكية قرية فيليبينية 

تبادل األرز بالقمامة
تحاول قرية فيليبينية التصدي آلفة النفايات البالستيكية بعرضها األرز عىل 

السكان مقابل قمامتهم.
ويمكن لسكان قرية بايانان الواقعة خارج العاصمة مانيال الحصول عىل كيلوغرام 

من األرز، السلعة الغذائية الرئيسية يف الفيليبني، مقابل كل كيلوغرامني من النفايات 
البالستيكية، التي يتم تسليمها للحكومة للتخلص منها بالطريقة السليمة أو 

إلعادة تدويرها.
 وقالت فريونيكا دولوريكو، وهي داعمة للربنامج عمرها 49 عاماً، لرويرتز »وزنت 

14 كيلوغراماً من املخلفات، لذلك حصلت عىل سبعة كيلوغرامات من األرز. هذه 
مساعدة كبرية لنا أن نحصل عىل كيلوغرام من األرز يومياً«.

 وأضافت »أشعر أن البيئة املحيطة بنا قذرة حقاً. لو كان باستطاعتي لكنت انتشلت 
كل املواد البالستيكية عىل طول الطريق عندما أسري يف الخارج«.

 ويرتاوح سعر الكيلوغرام من األرز بني 30 و40 بيزو )0.70 دوالر(، وهو سعر مرتفع يف 
بلد اقتصاده سيع النمو لكن معدالت الفقر فيه مرتفعة يف الريف واملدن.

 ويعيش ُخمس السكان، البالغ عددهم 107 ماليني نسمة، تحت خط الفقر ويقل 
االستهالك الشهري عن 241 دوالراً للفرد.

 وقال أندور سان بيدرو رئيس القرية إن بايانان جمعت أكرث من 213 كيلوغراماً من 
األكياس والزجاجات والحقائب البالستيكية يف آب )أغسطس(، مضيفاً أن مبادلة 

الطعام بالقمامة تعلم الناس كيف يتخلصون من نفاياتهم بصورة صحيحة.

Filipino villagers swap trash for 
rice in fight against plastics
MANILA (Reuters)

A village in the Philippines is trying to tackle the scourge of 
plastic waste by offering rice to residents in exchange for 
their trash.

Residents of Bayanan outside the capital, Manila, can get one kg (2.2 
lb) of rice, the staple food for Filipinos, for every two kg of plastic 
waste, which are handed over to the government for proper disposal or 
recycling.
The Southeast Asian nation is among the world’s top marine plastic 
polluters, studies show, with laws on solid waste poorly enforced and no 
regulations on packaging manufacturing.
“I weighed in at 14 kilos of residuals, so I got 7 kilos of rice grains. This is 
a big help for us to have one kilo of rice for the day,” Veronica Dolorico, a 
49-year-old supporter of the program, told Reuters.
“I feel that our surroundings are really dirty. If only I could, I would pick 
up all the plastics along the road when I walk outside,” she added.
One kg of rice costs about 30-40 pesos ($0.70), which is costly in a 
country with a fast-growing economy, but high rates of urban and rural 
poverty.
One-fifth of the population of 107 million people live below the national 
poverty line, with monthly consumption of less than $241 per person.
Bayanan collected more than 213 kg of sachets, bottles and plastic bags 
in August, said village chief Andor San Pedro, adding the food-for-trash 
swap is teaching people how to properly dispose of their waste.
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BREAK استراحة

أعلن مجلس القضاة واملدعني العامني يف تركيا بدء التحقيق مع قاضية تركية، عقب 
انتشار صورة لها مع املمثل الرتكي كيفانش تاتليتوغ، املعروف عربياً باسم 
مهند، عىل الرغم من أنه يمثل أمام املحكمة يف تهمة تهرب رضيبي، وفقاً 

ملا نرشته صحف محلية تركية.
وقال نائب رئيس املجلس محمد يلماز إن املجلس أعلن عن بدء 

التحقيق يف حادثة التقاط صورة للممثل مهند مع القاضية الرتكية، 
بعد أن أثارت الصورة جدالً كبرياً عىل مواقع التواصل االجتماعي، 

وسيشمل التحقيق التأكد من أن ترصف القاضية يخالف األنظمة 
املعتمدة للقضاة، وإن كان يستوجب ذلك فرض عقوبة عليها، وفق 

مبادئ النزاهة القضائية.
القاضية الرتكية رفقة املمثل الرتكي كيفانش تاتليتوغ/مواقع 

التواصل
وبدأت األزمة عندما قامت القاضية »س ش و« بنرش صورة لها مع 

كيفانش من داخل قاعة املحكمة، الذي استدعي لالستماع إلفادته، 
يف إحدى محاكم إسطنبول يف قضية التهرب الرضيبي، وأحدثت 

الصورة ضجة كبرية يف وسائل التواصل االجتماعي، التي ذهبت إىل أن 
مهند التقطها مع قاضيته التي تحاكمه.

وبعد الضجة التي أحدثتها الصورة، نرش تاتليتوغ توضيحاً، يف حسابه عرب 
»تويرت»، أوضح فيه أن القاضية املوجودة معه يف الصورة ليست هي التي 

تنظر قضيته أمام املحكمة.
وُيشار إىل أن املمثل الرتكي كيفانش مثل أمام املحكمة األسبوع املايض يف 

قضية تهرب رضيبي، بعدما تعرض الحتيال من محاسبه السابق، حسب قوله، 
ونفى خالل املحاكمة التهم املنسوبة إليه.

مجلس القضاة التركي يحيل 
قاضية للتحقيق بسبب صورة لها 

مع الممثل كيفانش تاتليتوغ

E xperts said the mummy originally came 
from a region in the Andean highlands 
near La Paz during the last years of the 

Inca civilization.
LA PAZ, Bolivia: A 500-year-old mummy of an 
Incan girl has been returned to Bolivia some 129 
years after it was donated to the Michigan State 
University Museum, marking what an official 
says is the first time human remains of archaeo-
logical importance have been repatriated to the 
Andean country.
Known as Ñusta, a Quechua word for “Prin-
cess,” the mummy amazes many because of its 
excellent state of preservation: Its black braids 
seem recently combed and its hands still cling to 
small feathers.
Experts said the mummy originally came from 
a region in the Andean highlands near La Paz 
during the last years of the Inca civilization. 
Radiocarbon tests also have revealed that it 
dates to the second half of the 15th century, 
confirming the likelihood that its tomb burial 
preceded the arrival of Christopher Columbus 
and the conquest of the Inca by the Spanish.
“Despite the fact that it was given the name 

Ñusta, or ‘Princess,’ we don’t know if she was 
really a princess. We will only be able to answer 
that with DNA studies,” said William A. Lovis, 
an MSU emeritus professor of anthropology 
who worked for years to help bring the remains 
home.
The mummy was returned more than two 
weeks ago with the assistance of the U.S. 
embassy in La Paz, and a new study is 
expected to be carried out by Novem-
ber by Bolivian academics and foreign 
experts. Until then, accompanying 
funerary objects will be exhibited to 
the public during a celebration that 
pays homage to the dead on Nov. 2.
Culture Minister Wilma Alanoca said 
that in recent years, the Bolivian 
government has achieved 
the repatriation of 
several ar-
chaeological 
goods that 
were taken 
illegally, 
but this 

is the first time that a body has been brought 
back.
“It’s the first time that a body has been recov-
ered, a mummy from the Inca period,” she said.
Still, many mysteries remain unsolved.
The girl, who is thought to have been part of 

an ethnic Aymara group known as 
the Pacajes, had originally been 

placed in a stone tomb along 
with sandals, a small clay 
jar, pouches, feathers and 
several types of plants 
including maize and coca 
— perhaps because some 
Andean civilizations 

believed that offerings 
helped the dead 

transition into the 
next life.

“It’s pos-
sible 

that the girl was an important person and that 
the objects placed with her had as much sacred 
importance as they had a useful purpose,” said 
Lovis. “Another possibility is that her death was 
an Inca sacrifice to appease or an offer to Inca 
deities.”
Ñusta is believed to have been about 8 years old 
when she died and was buried in a dress made 
with threads from llama or alpaca, animals 
which were domesticated more than 4,000 
years ago in the Andes and still roam the high-
lands of Bolivia, Peru, Argentina and Chile.
David Trigo, who heads the National Archaeolo-
gy Museum in La Paz, said the well-kept objects 
open new doors into a society that has barely 
been studied.
“We can say that she was an important member 
of her ethnic group,” Trigo said, referring to In-
can and Aymara traditions of building adobe or 
stone tombs known as chullpa for elite members 
of their communities.
For now, the remains are being preserved in a 
refrigerated chamber at the National Archaeolo-
gy Museum in downtown La Paz.

500-year-old mummy of Incan girl returns to Bolivia
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