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إلى أي مدى يمكن للمظاهرات
أن تؤثر على النظام اإليراني؟
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العربي ا
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an Today

العربي األمريكي اليوم
ربيات في

دعات الع

اني للمب
قى الث

الملت

مجلة عرب أمريكا األولى

القاهرة

مجلة عربية أمريكية  .سياسية  .ثقافية .
شاملة  .شهرية  .مستقلة .
تصدر عن المركز العربي األمريكي لإلعالم
والثقافة والتراث
ديربورن – ميتشغان – الواليات المتحدة

وزيرة الثقافة
سماعيل
عبد الدايم
ليوم  /إباء ا
جلس األعىل
كتورة إيناس
االمريكي ا
ممثلة ىف امل
الد
 العربيالوزراء افتتحت ثقافة املرصية
 خاصجلس
ه وزارة ال
القاهرة
ناجر للفنون
مدبويل رئيس م الذي نظَّمت ْ ُ
رسح مركز اله
طفى
العربيات
الدكتورة
رعاية الدكتور مص للمبدعات
ريوت وذلك بم
خطاب ،
مشرية
لتقى الثاني
ب
بب
املبدعات
فعاليات امل
مع ديوان أهل القلم أهل القلم  ،السفرية وعدد من
سسة للمتلقى
ديوان
عاون
ثقافة .
هشام عزمي وبالتخليل االمني مؤسسة نظمة واملؤ
اللجنة امل
لل أمانة الدكتور
الدكتورة سلوى لمرأة وأعضاء
ب
بن يعقوب
كل من
دكتورة نعيمة
القومي ل
وبحضور رئيس املجلس
غباش  ،من
ال
يوسف (فلسطني) ،األديبة موزة
مريس
الفنانة لطيفة
املطريي و
مايا
لروائية نورا
لدكتور هشام
واملهتمني.
(الجزائر) وا
ىف القاهرة
للثقافة ا
ضيوف
لعربي ،

مجلس االعىل
الدايم بال
الوطن ا
(اإلمارات).
عن مائة عام
االمني عام لل
د .إيناس عبد منذ ما يزيد
الثقافة والفنون يف تؤدي دورها
أوضح
التحديات
البداية رحبتْ
وقالت أنه
الفكر و
مر العصور
باب خلق
وقد أن مرص حاضنة ظلت قوية عىل
يف ظل كثري
ىفعاصمة الفنون واآلداب  ،تحرير املرأة حيث كانت واليوم نواجه
العربيات -
عزمي
ناصب
وبني االمس
أمني كتابه
للمبدعات
وأضاف أن املرأة العربية وصلت إىل أعىل امل العرص الحديث
فكرا ً ورؤى
أصدر قاسم
لندوة اال ٔوىل
تماعية والثقافية كثرية التى فرضت
حتى تفوقت و لبنات التغيري ىف
ستهان بها
التكنولوجية
ا
 ،لفكرية واالج
يف املجتمع وكانت احدى
ي
للمرأة بأ َّن
ا من نوع آخر هو الثورة كقوة ابداعية فاعلة الالقتحام سوق
فوزيّة رشيد
حديات
اآلن.
لعربية
عودية) ،الروائية
تحد
دفعتها
سلطنة عمان)،
من التقيام ثورة  ١٩١٩وحتى رئيسة املجلس القوميجاالت ،مشري ًة
جديدة أظهرت املرأة ا وصول لآلخرين كما ناصب القيادية
يف شتى امل
مايا مريس
منذ
ومنهن د .دانا بخيت (الس خاطر الفاريس ( ( األردن )،
امل
تجاوز
وتويل
عربية
دكتورة
قدرتها عىل
وأبرزت قدرتها عىل السسات املجتمع
سعيدة
بقامات نسائية
غيداء أبو رمان
صمود وتجاوز
وقالت ال
ذاتها و
رشا األمني
ملألوف وأن
(،البحرين) ،الناقدة د .سطني ) ،د.
مللتقى يحتفي
واملهندسة
العمل يف مختلف مؤ لعربية الفائقة عىل ال كافة املجاالت
كافحت كثريا حتى أثبتت الدائم خارج ا
الدين ( فل
ا
(الكويت)،
بقدرة املرأة ا
إلثبات الذات يف
رضورة التفكري
حيث أكدت
لعصور
املرأة
د .صفاء نرص يوسف العيل
إىل أن
لعبت عرب ا
ملنظمة
 ،وأشادت تخطي العقبات
وطالبتها ب
األديبة د .فاطمة
أهل القلم يف
واالخرتاع.
بشارة حب لعائلتها .لبدري كلمة اللجنة ا مشرية إىل فخر
 ،وقالت ان املرأة ياسات والقوانني
التحديات ،
االبداع
ؤسسة ديوان
التحديات ولفكرية والثقافية
ملرصية والعربية
لروائية هالة ا
يف وضع الس
حاربن من
صادية والثقافية
الحضارة
تتيح لنفسها فرصة سلوى خليل م
( لبنان )
وا
ا
وألقت
ال
ً
الالتي
لعلمية
ا
فاع
للمرأة
في متحف
الوطن العربي
ا
لطويل
جئناك من بالد
سطاط ضيوف
هامة وكانت عنرصا ًالحياة السياسية واالقتبدعات العربيات
واستهلَّت الدكتورة لك يا مرص،
عىل الكفاح ا عدد من رموز
الثانية مللتقى امل
حضارة املرصية بالف تكريم املجلس
أدوارا تسيري حركة
كلمتها بالقول  :سالم املعز والتميز واإلبداع ،ثانية ..مللتقى
مللتقى بتكريم
ديوان أهل
تعرض خالله
اىل جانب
وذلك ىف إطار
لل
نظمها
الدورة
وموطن
لقومي
ال
ا
غرستنا
اس
ة.
تأتي
والتي
سجييل
عرفية،
ملجلس
ستقبل املتحف ا
أرض الكنانة ،
أسهمن ىف
كي نغرس
أجل الوصول للقمَّ
سياق،
االوىل يف بريوت
الحضارات امل
وطننا العربي .
إلصدارات ا
ت
بدعات العربيات ،عربيات والالتى
يا
ومن لبنان،
ا
الفتتاح قد بدأ بفيلمافتتاح معرض
ويف هذا ال إقامة دورته
الثاني للم
ربوعك الغنية بكل أضات سماء
من املبدعات يف سيتم تكريمهن
قاطبة
املبدعات ال
وكان حفل ا
بمرص بعد
مات سبق ُه
تكريم عدد
العرب العربيات ..يف
يقظات أنجم ..
امللتقى للثقافة لعدد من
متحف القومي
والعربيات الالتي جازات العديد
السري الذاتية للمكرَّ
وتم خاللها
لتاليني لالفتتاح
بدعات
األعىل
رصيات
القلم
العام لل
الضوء عىل ان
العام.
امل ترتفع عىل صهوة املجد..أزمنة الجفاف.
يف اليومني ا
ليىل طاهر
الفنية باإلضافة
األعىل للثقافة.
 ،التي
م هنأت املبدعات امل رضورة إلقاء
يف
مللتقى
االرتقاء بالشأنأحمد الرشبينى املرشفملرصية الكبرية
املقبلة.
التي بأقمارها املشعة  ..داعات املرأة العربية وقوة  ،معلنة
ضمنت فعاليات ا ارضات والعروض وكانت اللجنة
نجل الفنانة ا
لدكتور
ث َّ امللتقى  ،مؤكدة لعربى خالل الدورات بدعات 11
تواصل مع إب
العرب
وقد ت
واملح
األثرية ،
وقال ا ملرصية وهو
كفارسة ميدان  ،بكل عزم من الخالق
اليوم ،ن
خالل بدعات يف الوطن ا خصية نسائية من م مميزة بمختلف
جموعة من الندوات لمواقع الثقافية و صيات الالتي تم
للحضارة ا
من امل
نحن هنا حلبة الحياة
م
الزيارات ل
برشية منحت العقل بكل جديد
كرمت وزير الثقافة  16ش يف تحقيق انجازات طريف الخويل
الدعوة لعدد من الشخ للدورة الثانية
تماهى يف
إىل عدد من
يرفد األوطان
كقوة
WWW
اماتهن
ضيوف رشف
.ARA BAM
توقوفها إىل جانب الرجل ،اقتدار وإبداع ..
ثم عربية عىل إسه (مرص)  ،الدكتورة يمنىمتامي ،األديبة
املنظمة قد وجَّ هت للمشاركة ك
ERIC ANTO
الرجل  ،قوة
دولة
ريمهن يف بريوت
جانبا ً مِ ن
جاالت الحياة هنَّ :من الدكتورة سامية الت ماري لوي
DAY. NET
لعظيم كما
الكريم  ،والفنانة
رشف الدين،
تك
ا
م
شعبا ً  ،كما استعرضت لفتيات تعد
درية
بثينة خرض
متميز.
إىل ان ميالد ا
ة
 ،الدكتورة دكتورة عواطف عبدوريا) ،األديبة
و وجهت ملرص التحية قياد ًرموزها مشرية
( العراق)،
سلوى بكر  ،ال
ماعيل من (س
ملرصية وأهم
و
من
شاعرة إباء إس
تاريخ املرأة ا
األديبة بثينة النارصي ) ،الدكتورة
.و ال
(السودان )،
األمني من ( لبنان (البحرين)،
مكي من
سلوى خليل فوزية رشيد من
شاعرة واألديبة ودية) ،األديبة
ال لحمود (السع
سمر ا
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كل ما عليك أن تعرفه حول

التعداد السكاني 2020

د .هايغ أوشيغان*
 ما هو التعداد السكاني؟
– يشرتط دستور الواليات املتحدة أن تقوم الحكومة
الفدرالية بإحصاء كل شخص يقيم عىل األرايض
األمريكية ،ويتم إجراء التعداد كل  10سنوات منذ عام
1790.
 ما أهمية التعداد السكاني؟
– كل عام ،تمنح الحكومة الفدرالية األموال التي تجمعها
من الرضائب للواليات األمريكية ،ويعتمد مقدار املبالغ
التي تحصل عليها كل والية عىل عدد األشخاص الذين
يعيشون فيها .
وبحسب التعداد الذي يجرى كل  10سنوات ،يتم
تحديد عدد املقيمني يف الوالية وتحديد املبالغ املستحقة
لها ،وكلما كان عدد السكان منخفضاً ،تكون األموال
الفدرالية املمنوحة أقل .ووفق ا ً لتعدا د  2010،حصلت
ميشيغن عىل حوايل  30مليار دوالر سنوياً ،عىل مدار
العقد املايض.
س
إضافة لذلك ،يعتمد عدد نواب كل والية يف الكونغر 
ض
األمريكي عىل عدد السكان يف الوالية ،وبسبب انخفا 
عدد سكان ميشيغن يف تعدا د  2010،خرست الوالية
مقعد ا ً تحت قبة الكابيتول يف واشنطن ،وبات عدد نواب
الً من  15.
ميشيغن يف الكونغرس األمريكي  14نائب ا ً بد 
 أين تصرف األموال الفدرالية؟
– إن الـ 30مليار دوالر التي تحصل عليها والية ميشيغن
سنوي ا ً من الحكومة الفدرالية ،يتم استخدامها من قبل
حكومة الوالية وحكومات املقاطعات واملدن يف تمويل
الربامج التي تخدم مجتمعاتنا .فمن تلك املبالغ يتم
تمويل تعليم أطفالنا  ،عرب دعم برامج القروض الطالبية،
منح« بيل »الجامعية ،ووجبات الفطور والغداء
املدرسية ،وبرنامج« هيدستارت» ،وتمويل املدارس.
كما أنها تساعد يف تمويل برامج الرعاية الصحية
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

(ميديكري ،ميديكيد ،الرعاية العاجلة ،التأمني الصحي
لألطفال املعروف بـ«أم آي تشايلد )،»وتستخدم
كذلك يف تمويل برامج املساعدات الغذائية( املكمالت
الغذائية ،بريدج كارد ،املساعدات الغذائية ألصحاب
االحتياجات الخاصة املعروف بـ«ميلز أون ويلز)،»
إضافة إىل استخدامها يف تمويل قروض اإلسكان ،وبناء
الطرق ،وتمويل العديد من الربامج األخرى التي تساعد
مجتمعاتنا عىل النمو واالزدهار.
ً
منخفضا؟
 ماذا يحدث إذا كان التعداد
– إذا كان التعداد منخفضاً ،فسوف تحصل ميشيغن،
وجميع مقاطعاتها ومدنها عىل أموال أقل بكثري
لجميع الربامج التي يتم تمويلها من األموال الفدرالية
ص
املمنوحة عىل أساس عدد سكان الوالية ،فكل شخ 
ال يتم احتسابه يف اإلحصاء بمدينة ديرتويت ،مثالً،
سيكلف املدينة خسارة بمقدار  5,500دوالر سنويا ً،
طوال السنوات العرش القادمة .وعىل سبيل املثال ،إذا لم
يتم احتساب  3باملئة من الديرتويتيني( حوايل  20ألف
شخص )،فسوف تخرس مدينة ديرتويت حوايل مليار
دوالر من املخصصات الفدرالية عىل مدى العقد القادم.
 من هم الذين يجب أن يشملهم التعداد؟
– الجميع يجب أن يكونوا مشمولني يف التعداد.
فاإلحصاء يجب أن يشمل كل شخص يعيش يف أمريكا،
وال يهم إن كان حائز ا ً عىل الجنسية األمريكية أم ال .
إذا كانت لديك بطاقة إقامة دائمة( غرين كارد )،أو إذا
كنت زائرا ً( متواجد ا ً يف أمريكا بموجب تأشرية زيارة)،
أو لديك تأشرية منتهية الصالحية ،أو تأشرية طالب
«أف» ، 1أو تأشرية عمل« أتش– 1بي» ،فيجب أن تكون
الً بالتعداد السكاني.
مشمو 
األشخاص الوحيدون الذين ُ يستثنون من اإلحصاء
ني
هم أولئك املتواجدون عىل األرايض األمريكية كسائح 
ويعتزمون العودة إىل بلدانهم ،وكل شخص عدا هؤال ء
عده ،ومن املهم للغاية أن يشمله التعداد .
يجب ّ

عد جميع األفراد الذين
كما يجب االنتباه إىل أهمية ّ 
يقيمون يف العقار السكني( هاوس هولد).

التعداد فقط عىل معرفة ما إذا كنت مقيم ا ً يف الواليات
املتحدة أم ال.

 ما هو العقار السكني( هاوس هولد)؟

 ماذا يصلك عبر البريد؟

– بالنسبة للتعداد السكاني ،العقار السكني هو عنوان.
اإلحصاء ال يحتوي عىل أسماء ،وإنما يحتوي عىل
عناوين فقط .يوجد حوايل  140مليون عنوان يف الواليات
املتحدة ،وسيتم إرسال التعداد السكاني إىل جميع تلك
العناوين .كما يتم أيض ا ً احتساب األشخاص الذين
يعيشون بمجموعات يف عنوان سكني موحد ،مثل
السجون واملستشفيات ودور رعاية املسنني واملدارس
الداخلية وما إىل ذلك.

– يف املايض ،كان التعداد السكاني يتم ورقياً ،أما هذا
العام ،فمعظم الناس سيتلقون بطاقة( كارد )عرب الربيد ،
معرف ا ً خاصا ً( آي دي )لكي يتم استخدامه يف
تحمل ّ
ملء بيانات التعداد عرب االنرتنت .ويف حال كان اإلنرتنت
بطيئ ا ً أو غري متوفر ،سيحصل األشخاص عىل النسخة
الورقية مللئها وإعادة إرسالها بواسطة الربيد ،كما يمكن
ت عرب الهاتف.
أيض ا ً االتصال هاتفي ا ً وملء البيانا 
سيبدأ إرسال استبيان التعداد عرب الربيد يف  12شباط
(مارس )املقبل ،وإذا لم تتم االستجابة ،فسوف يت م
إرسال تذكريات دورية ،يف  16مارس ،ثم يف  23مارس ،ثم
يف  8أبريل ،ثم يف  20أبريل.

– لدى الواليات املتحدة قانون خاص بالتعداد
السكاني ،لضمان رسيته بنسبة  100باملئة ،ويؤكد
الفصل  12من« قانون التعداد السكاني »عىل أنه من
أكرث القوانني الرسية تشدد ا ً بني القوانني الفدرالية.
وعليه ،فإن املعلومات التي تجمع بواسطة التعداد ال
يمكن مشاركتها مع أي وكالة أخرى ،وال يمكن تقديمها
لـ«وكالة الهجرة والجمارك( »آيس )،أو« مكتب
التحقيقات الفدرايل( »أف بي آي )،أو وزارة الداخلية،
أو وزارة العدل ،أو مصلحة الرضائب( آي آر أس )،أو
الرشطة املحلية ،أو مكاتب الرشيف ،أو وكاالت الخدمة
االجتماعية ،أو أية جهة أو شخص آخر.
وعىل مدار السنوات الخمسني املاضية ،لم يتم خرق ذلك
القانون ،وال حتى ملرة واحدة ،وألي سبب كان.

أحد بابك؟
 هل سيطرق ٌ 

سري؟
 هل التعداد السكاني ّ

 كم عدد األسئلة التي يطرحها التعداد؟
– التعداد يشتمل عىل  9أسئلة فقط ،وال يوجد أي سؤال
بينها حول الجنسية أو نوع التأشرية .إذ يقترص اهتمام

– إذا لم تقم بإعادة إرسال ورقة التعداد بعد ملئها،
بحلول نهاية نيسان( أبريل )،سيأتي موظفو التعداد
ن
ويطرقون بابك .ستكون لديهم شارات وهويات م 
ت
«مكتب اإلحصاء» ،وسوف يطلبون منك ملء بيانا 
التعداد .
لذلك من األفضل ،أن تمأل البيانات بنفسك ،وأال تنتظر
حتى يأتي موظفو التعداد ،فبهذه الطريقة نحصل عىل
عد أفضل.
ّ

 *أستاذ مادة االتصاالت يف كلية الصحافة
واإلعالم بـ«جامعة وين ستايت »يف ديرتويت ،
ومدير منظمة« نيو ميشيغن ميديا »اإلعالمية
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 سنواصل:مايك بومبيو
حشد الدعم الدولي
لمواجهة حزب الله
 بتصنيف عدد من دول، مايك بومبيو،رحب وزير الخارجية األمريكي
.أمريكا الجنوبية حزب الله اللبناني منظمة إرهابية
»نشيد بإعالن كولومبيا:وقال بومبيو عرب حسابه عىل تويرت
وهندوراس وغواتيماال تصنيف حزب الله املدعوم من إيران منظمة
.»إرهابية
كما أضاف أن «حزب الله وغريه من الجماعات اإلرهابية العابرة
 مؤكدا ً أن «الواليات املتحدة،»للحدود ال يزالون نشطني يف املنطقة
.»سوف تواصل حشد الدعم الدويل ملواجهة هذه التهديدات
 قال إن، لويس سوازو،يشار إىل أن نائب وزير األمن يف هندوراس
حكومة بالده أعلنت رسميا ً تصنيفها جماعة حزب الله اللبنانية
.بأنها منظمة إرهابية
 أنه، أليخاندرو جياماتي،إىل ذلك أعلن رئيس غواتيماال الجديد
.يعتزم أيضا ً تصنيف حزب الله جماعة إرهابية
 بقرارها اعتبار «حزب،كما انضمت بريطانيا إىل الواليات املتحدة
 وقررت تجميد،»ً الله» بجناحيه السيايس والعسكري «إرهابيا
 بعدما استهدفت يف مارس املايض،أرصدته وأصوله يف اململكة املتحدة
.الجناح العسكري فقط

يقر إجراءات المحاكمة ويرفض
ّ مجلس الشيوخ
مقترحات الديمقراطيين

وقال إن ماكونيل قرر إجراء محاكمة ترامب ليال حتى
 مشددا عىل أن «الرئيس أساء،ال يتابعها األمريكيون
.» وهذه جريمة ضد الديمقراطية،استخدام السلطة
وكانت رئيسة مجلس النواب األمريكي نانيس بيلويس
قالت إن خطة ماكونيل لعقد محاكمة برملانية «تحت
 تؤكد أنه اختار التسرت لصالح الرئيس،»جنح الظالم
.ترامب بدال من الوفاء بيمينه الدستورية
قوض األمن
ّ وأضافت بيلويس أن الرئيس ترامب
،وعرض سالمة االنتخابات للخطر
ّ القومي األمريكي
.وانتهك الدستور ملصلحته الشخصية والسياسية
 وهو الرئيس األمريكي،ولن يحرض ترامب املحاكمة
الثالث الذي يواجه محاكمة عزل بعد أندرو
.1999  وبيل كلينتون عام1868 جونسون عام
قدم الفريق القانوني لرتامب مذكرته
ّ ،يف غضون ذلك
 صفحات لالعرتاض عىل110 القانونية املؤلفة من
 وقال «إن موكله ضحية عملية تالعب بدافع،اتهامه
.» وإنه لم يرتكب أي مخالفة،سيايس

كما رفض الجمهوريون يف املجلس املطالبة بجلب
 وطلب إحضار،أوراق ومستندات من البيت األبيض
، وأخرى من مكتب امليزانية،وثائق من وزارة الخارجية
.متعلقة باملساعدة األمنية يف أوكرانيا
ورفض أيضا طلب إحضار وثائق وزارة الدفاع املتعلقة
ُ
 واستدعاء مدير مكتب إدارة امليزانية التابع،بأوكرانيا
. لإلدالء بشهادته،للبيت األبيض ميك مولفيني
ضوابط المحاكمة

 قال ماكونيل إن الضوابط التي قدمها،من جهته
تشكل خارطة طريق ملحاكمة عادلة يف مواجهة ما
أقر قبل شهر
ّ سماه تقصري مجلس النواب الذي
بتوجيه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة
 عىل خلفية ما يعرف،عمل الكونغرس للرئيس ترامب
.»بـ»أوكرانيا غيت
فيما انتقد زعيم األقلية الديمقراطية السيناتور
،تشاك شومر اإلجراءات التي حددها الجمهوريون

أقر مجلس الشيوخ القواعد التنظيمية التي اقرتحها
ّ
ميتش ماكونيل زعيم األغلبية الجمهورية يف مجلس
 بشأن املحاكمة الخاصة بعزل الرئيس،الشيوخ
.األمريكى دونالد ترامب
 صوتا من الجمهوريني53 وتم تمرير القرار بأغلبية
. صوتا من الديمقراطيني47 مقابل
فيما رفض املجلس جميع طلبات الديمقراطيني
املقدمة لتعديل إجراءات محاكمة الرئيس دونالد
 خالل الجلسة اإلجرائية املنعقدة لهذا،ترامب
.الخصوص
وصوت املجلس يف جوالت متتالية برفض التعديالت
ّ
التي تقدم بها زعيم الديمقراطيني يف املجلس تشاك
 حسب ما بثته وسائل إعالم محلية ودولية،شومر
.من الجلسة
 استدعاء شهود جدد إىل:ومن الطلبات املرفوضة
 وكذلك استدعاء جون بولتون مستشار،املحاكمة
 للشهادة يف،ترامب السابق لشؤون األمن القومي
.القضية

Trump confirms plans to expand
controversial travel ban

U

S President Donald Trump has confirmed that
his administration plans on expanding his
administration’s controversial travel ban, the
Wall Street Journal reported.
In an interview with the newspaper on the sidelines of
the World Economic Forum in the Swiss city of Davos,
Trump said that he is planning on adding additional
countries to an updated version of his travel ban that
the administration is expected to release later. He did
not reveal which countries would be added.
Politico reported on that an announcement on the
expansion could be made next , the third anniversary
of Trump’s first, controversial travel ban, which was
announced without warning on January 27, 2017, days
after he took office. That order, which targeted several
Muslim-majority countries, sparked outrage, with
massive protests across the countries and chaos at
airports where passengers were detained.
The most recent iteration of the ban includes restrictions on five majority-Muslim nations: Iran, Libya,
Somalia, Syria and Yemen, as well as restrictions on
some travellers from Venezuela and North Korea.
A draft being considered by the Trump administration
would place immigration restrictions on the additional
seven countries, but not completely ban people from
those nations from entering the US, Politico reported.
The newspaper, citing two people familiar with the

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

matter, said the list of countries is not yet final and is
subject to changes, but may include: Belarus, Myanmar, Eritrea, Kyrgyzstan, Nigeria, Sudan and Tanzania,
citing two people familiar with the matter.
The Associated Press reported earlier this month that
the expansion could include several countries that
were covered in the first iteration of the ban, but
later removed amid rounds of contentious litigation.
Iraq, Sudan and Chad, had originally been affected by
the order, but were later removed amid contentious
litigation.
The watered-down version of the ban was upheld by
the Supreme Court in a 5-4 vote.
The current ban suspends immigrant and non-immigrant visas to applicants from the affected countries,
but it allows exceptions, including for students and
those who have established “significant contacts” in
the US.
The Associated Press reported that the countries on
the proposed expansion list include allies that fall
short on certain security measures. The additional
restrictions were proposed by Department of Homeland Security officials following a review of security
protocols for about 200 countries.
Rights groups decried Trump’s planned expansion.
«President Trump’s plan to expand the Muslim Ban is a
cowardly and reckless attempt to distract the country

and sow anti-Muslim hate,” said Farhana Khera, the
executive director of Muslim Advocates.
«Tens of thousands of American families are already
hurting and separated because of this bigoted and
cruel ban,” Khera said in a statement. “Doubling down
on it won’t make any of us safer but it will allow the
president to continue using anti-Muslim hate as a
political weapon.»
Trump ran his 2016 campaign promising to crack
down on immigration and spent much of his first term
fighting lawsuits trying to halt his push to build a wall
along the southern border and crack down on mi-

grants seeking asylum in the US, amid other measures.
He had floated a banning all Muslims from entering
the country.
He is expected to press some of those efforts again
this year as he ramps up his reelection campaign and
works to energise his base with his signature issue.
Earlier in January, a coalition of leading civil rights
organisations urged House leaders to take up the No
Ban Act, legislation to end Trump’s travel ban and
prevent a new one.
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بحضور عربي أمريكي حاشد ..

اإلعالن عن تأسيس المركز األمريكي للعدالة
ديربورن  -خاص مجلة العربي األمريكي اليوم -
كتبت  -إستبرق عزاوي
شهدت قاعة املتحف العربي االمريكي يف
مدينة ديربورن الفعالية الخطابية التي تم
تنظيمها ملناسبة اإلعالن عن والدة املركز
األمريكي للعدالة الذي دشن مسريته بفعالية
إحتفالية حرضها عدد من أبناء الجالية ونخبة
من الشخصيات الرسمية يف مقاطعة (وين )
ومدينة ديربورن ومنهم القايض مارك سومرز
 ،وعن مقاطعة (وين ) سام بيضون ورئيس
املجلس البلدي ملدينة ديربورن سوزان دباجة
 ،والنائب عن والية ميشيغن عبد الله حمود
 ،والنائب ايساك روبنسون  ،وعضو املجلس
التعليمي ملدينة ديربورن عادل معزب  ،وعدد
من الناشطني يف الجالية العربية واليمنية
وعدد من خطباء املراكز الدينية  ،ونخبة من
رجال االعمال فضال ً عن عدد من ممثيل وسائل
االعالم.
وقد أفتتح الحفل بكلمة ترحيب لعريفه منصور رشحة
وهو شخصية أكاديمية مختص بعلم الهندسة ومهتم
بقضايا حقوق االنسان الذي رحب بالحضور مبينا
ً أهمية إنبثاق هذا املركز الذي سوف ُيعنى بمالحقة
الجهات التي تمارس االنتهاكات ضد االنسان يف
الواليات املتحدة واليمن وخارجهما  ،وذكر رشحة بأن
صفحة املركز عىل منصة التواصل االجتماعي لديها
آالالف املتابعني  ،كما ألقت نائب رئيس املركز لطيفة
الجامل كلمة قصرية رحبت خاللها بالحضور معربة
عن أملها يف تفعيل دور العدالة يف مالحقة املجرمني
الذين يرتكبون الجرائم ضد االنسانية .
وأوضحت أن املركز معني بتوثيق الجرائم وكتابة
الدراسات االكاديمية التي تتمحور حول تلك
االنتهاكات وآثارها عىل املجتمع  ،وأشارت اىل
االنتهاكات التي تمارس ضد االقليات يف بقاع كثرية
منها الرشق االوسط وأفريقيا وشججت الجامل عىل أن
املركز مستقل وال يتبع أي جهة حكومية أو أديولوجية
 ،كما ألقى الخبري القانوني د .مارك فانجر كلمة تحدث
خاللها عن أهمية تأسيس هذا النوع من املنظمات
التي البد أن تعلب دورا ً حقوقيا ً إلنصاف الضحايا وقد
إستعرض خالل كلمته مواقف عديدة وحوادث تاريخية
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يف الواليات املتحدة وخارجها مورست خاللها انتهاكات
وسياسة عنرصية ضد الجالية االفريقية االمريكية
وما أنتجتها من خلق بون شاسع بني مكونات املجتمع

االمريكي وآخرها سياسة ترامب وخطابه السيايس
املثري لالنتقاد
الذي ساهم يف تقسيم االمة االمريكية ودعا اىل تغليب

مفاهيم حقوق االنسان والكرامة االنسانية التي هي
العامل املشرتك بني جميع البرش ويف ختام كلمته وجه
التهنئة للمركز  ،كما تم عرض فيديو قصري تضمن
مجموعة من الوثائق الفلمية عن انتهاكات حقوق
االنسان يف اليمن  ،والصني  ،والعراق وبقاع أخرى  ،وعن
منظمة ( كري ) ألقت أيمي دوكور كلمة هنأت خاللها
كادر املركز عىل خطوة التأسيس داعية اىل خلق حالة
من التكامل بني املنظمات املعنية بحقوق االنسان
لتكريس ثقافة حقوق االنسان وإنصاف املضطهدين
عىل صعيد الواليات املتحدة وخارجها واستعرضت
العديد من الساحات التي تشهد بإستمرار انتهاكات
جسيمة يف حقوق االنسان يف اليمن وفلسطني وسوريا
والعراق وليبيا  ،وذكرت بما يحصل يف مدينة (فلنت )
من إنتهاك متمثل يف عدم حل مشكلة تلوث املياه االمر
يفاقم معاناة سكان املدينة .
كما ألقى املحامي عبد الرحمن برمان رئيس املركز
االمريكي للعدالة كلمة شكر خاللها الحضور وقد
أستهل حديثه باإلشارة اىل املآيس التي عانى منها
املجتمع البرشي إبان فرتة الحربني العاملية االوىل
والثانية وتم ترجمة الجهود يف إنبثاق االعالن العاملي
لحقوق االنسان بيد أن ثقافة حقوق االنسان ظلت
تنتكس بفعل سياسات الدول املمنهجة التي باتت
تؤثر عىل أداء األمم املتحدة لذا نجد أن االمم املتحدة
فشلت يف حل العديد من القضايا والنزاعات وقد
إستعرضت برمان حجم االنتهاكات التي ترتكب يف
اليمن من تجويع  ،وقتل  ،وتجنيد االطفال وعكرستهم
وإستهداف املدنيني مبينا االحصائيات التي تطلقها
االمم املتحدة التي تتضمن أرقاما ً مخيفة فيما يتعلق
بسقوط االطفال ضحايا للجوع وتوثق تلك االحصاءات
بالسنوات عدد الضحايا وأسباب االنتهاكات .
وقد أشار برمان اىل أهداف ورؤية ومهمة املركز مبديا
ً تفاؤله يف تدشني مسرية املركز بمتابعة االنتهاكات
التي تحصل يف اليمن وأمريكا وغريها والتأكيد عىل
توثيقها ومتابعة الجهات املتورطة وشكر جميع
الداعمني لخطوة التأسيس وأختتم برنامج الحفل
بإلقاء أبيات شعرية للشابة ريم بلعيد وهي خريجة
جامعة ميشيغن وقد تمحورت ابيات قصيدتها عىل
صور من بانوراما املآيس االنسانية التي تدور رحاها
يف اليمن الذي يعاني أهله من القتل والتجويع  ،بعدها
تناول الجميع طعام العشاء وسط أجواء إيجابية
وآمال بتفعيل النشاط القانوني بإتجاه دعم حقوق
االنسان .
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Grand opening
special

20% OFF

•	
•	
•	
•	

احضر عميل جديد للمكتب
واحصل على إضافة

قضايا اللجوء في داخل وخارج أمريكا

10% OFF

•	

20% OFF

هيكل عوض يرحب بكم في مكتبه

Refer a client
and get extra

•	
•	
•	
•	
•	
•	

بمناسبة
االفتتاح خصم

Immigration
Credit Repair
Translations
Divorces
Notary Public
Social Services
(disability, ebt, SSI,
welfare)
Tax Services
Business and
Personal
Win a brand new TV
Bankruptcy
Bookkeeping
Payroll
Business Set Up

اربح جهاز تلفاز جديد

10% OFF
•الهجرة
•إصالح الكريدت
•ترجمة
•مشاكل الطالق
•كاتب عدل
•السوشل
سكيورتي
•خدمات الضرائب
•افالس الشركات
•محاسبة الشركات
•تجهيز وتأسيس
الشركات الجديدة
•جدول الرواتب
للشركات

TEL: 313-914-7239 FAX: 313-914-7295

14225 MICHIGAN AVE DEARBORN MI 48126
awadoffice4u@gmail.com
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األمم المتحدة تحذر من عودة

شبح المجاعة إلى اليمن

دق منسق الشؤون اإلنسانية أمام مجلس األمن الدول يف الیمن ،رامیش رجاسینغام،
ناقوس الخطر ،مشیرا ً إىل احتمالیة وجود مجاعة جدیدة يف الیمن ،بسبب
العوائق التي تضعها جماعة الحوثي يف وجه منظمات اإلغاثة اإلنسانية.

وندد املسؤول األممي بالعوائق التي یواجھھا إيصال املساعدات اإلنسانیة ،موضحا ً أن
«القیود تطال  7.6مالیین شخص یحتاجون إىل مساعدة يف البالد» ،و«ھذا الرقم ھو
األكرب حتى اآلن».

وقال املسؤول ملجلس األمن عرب الدائرة املغلقة «مع التدھور الرسیع لقیمة
الریال (الیمني) ،واالضطرابات يف دفع الرواتب ،نالحظ مجددا ً بعض
العوامل الرئیسية التي جعلت الیمن عىل شفیر مجاعة قبل عام .علینا
أال ندع ذلك یتكرر».

ورشح أنه يف شمال البالد الذي یسیطر علیه الحوثیون «یتعرض عدد كبیر من
العمال اإلنسانیین لالعتداء والتھدید .وثمة آخرون یعتقلون تعسفا ً
أو یحرمون حریة الحركة ،وأحیانا ً لفرتات طویلة».
وتحدث أیضا ً عن «مھاجمة سكان محلیین،
وتأخیر عمل بعثات أو إلغائھا ،ما یعني أن
الناس ال یتلقون املساعدة التي یحتاجون
إلیھا يف الوقت املناسب».

وأضاف أن «برنامج األغذية العاملي ورشكاءه یقدمون الغذاء ألكرث من
 12ملیون شخص كل شھر يف مختلف أنحاء البالد .بدعم من الوكاالت
اإلنسانية ،فإن سبعة مالیین شخص یستفیدون من میاه الرشب .وثمة
 2.1ملیون معاینة طبیة كل شھر ،وأكرث من  2000مركز طبي تتلقى
دعما ً».

ومنذ  ،2015أسفر النزاع بین القوات
الحكومیة والحوثیین عن عرشات اآلالف من
القتىل يف الیمن ،معظمھم مدنیون ،بحسب
منظمات إنسانیة مختلفة.

وتابع «ھذا العام ،سيبقى الیمن البلد الذي یشھد أكرب أزمة إنسانية .نبذل
كل ما نستطيع لتخفيف تأثري تلك األزمة ،مع برامج جدیدة لزیادة مداخیل
العائالت التي تواجه ظروف مجاعة».
وقال «يف املحصلة ،نساعد  6.15مالیني شخص ھذا العام ،أي نصف السكان».
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Griffiths: Yemen
needs to stay out of
U.S.-Iran conflict or
risk losing

I

n a briefing before the United Nations Security
Council in New York, UN special envoy Martin Griffiths
praised Yemen’s leaders for exercising restraint at
a time of heightened tensions in the region, referring
to Iran’s bombing of two Iraqi military bases housing
American soldiers last week in rataliation for the U.S.assassination of Iranian paramilitary commander Qassem
Soleimani in a Jan. 3 drone strike. While the fallout from
that episode threatened to reverse the gains in Yemen,
he said, a crisis seemed to have been averted for now.

األوراق النقدية..

جبهة قتال جديدة في الصراع اليمني
فتحت األطراف املتحاربة يف اليمن جبهة جديدة
يف رصاعها الدائر منذ خمس سنوات ..معركة بني
أوراق نقدية قديمة وأخرى جديدة ،ما ينذر بوجود
اقتصادين يف الدولة ذاتها.
وحظرت جماعة الحوثي التي تسيطر عىل العاصمة
صنعاء ،السبت ،استخدام وحيازة الريال اليمني
الجديد الذي أصدره منافسوها يف الحكومة املعرتف
بها دوليا ،والتي تتخذ من مدينة عدن الساحلية
الجنوبية مقرا لها ،عىل أن يبدأ رسيان القرار اعتبارا
من منتصف الليل.
ويقول الحوثيون املتحالفون مع إيران إنه ينبغي عىل
اليمنيني استخدام العملة القديمة فحسب ،ويدفعون
بأن الحظر خطوة ملواجهة التضخم وإفراط الحكومة
يف إصدار عمالت بنكنوت ،عىل حد قولهم.
أما الحكومة فوصفت الحظر بأنه تخريب اقتصادي.
وكالعادة وجد اليمنيون أنفسهم ممزقني بني الجانبني.
وقال يمنيون من الجانبني لرويرتز إن الحظر تسبب
فعليا يف وجود عملتني بقيمتني مختلفتني ،ما يزيد
االضطراب يف بلد تحكمه قوتان ويعاني ويالت الحرب.
ويف الشهر الذي سبق الحظر ،كان الناس يصطفون يف
املناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيني؛ سعيا إلبدال ما
حول
بحوزتهم من رياالت جديدة عمالت قديمة ،ما ّ
األوراق املهرتئة البالية إىل سلعة ذات قيمة ونادرة
نسبيا.
وكانت قيمة العملة املحلية مستقرة عند حوايل 560
رياال للدوالر يف ربوع اليمن قبل إعالن الحظر يف
منتصف كانون األول /ديسمرب .وانخفضت قيمتها
قليال يف املناطق الخاضعة للحوثيني ،وبلغت حوايل
 582رياال للدوالر ،لكنها تراجعت أكرث بكثري ،ووصلت
إىل  642يف الجنوب الذي يزخر اآلن بالعمالت
الجديدة.
وقد تبدو هذه القوة النسبية يف صالح الشماليني فقط
إذا استطاعوا الحصول عىل ما يكفي من العمالت
القديمة.

وقال عبد الله صالح الدحميس ( 27عاما) لرويرتز
من شارع يف صنعاء قبل دخول الحظر حيز التنفيذ:
«نذهب إىل الرصافة وال يأخذون العمالت الجديدة منا،
أو يقولون إنهم بحاجة إىل ثالثة أو أربعة أو خمسة
أيام».
وأضاف« :الجديدة غري مقبولة والقديمة مهرتئة،
عليهم أن يجدوا حال».
وقبل أيام من بدء الحظر ،رفض مكتب رصافة تحويل
أموال لنحو  20رجال وامرأة ،وقال إنه استكمل الحصة
املخصصة له لليوم .وظل كثريون يتوافدون عىل املكتب
لثالثة أيام؛ أمال يف استبدال نقودهم.
وأصبحت التجارة بني الشمال والجنوب أكرث تكلفة
بكثري إذ يضطر التجار لرشاء وبيع نوعني من الريال
يمكن التمييز بينهما وفقا لحالة الورق املستخدم
واختالف التصميم والحجم.
بنكان مركزيان

عرب كثريون يف صنعاء لرويرتز عن اعتقادهم بأهمية
هذا الحظر من أجل الحد من التضخم ،لكنهم قالوا
إنهم يواجهون صعابا منذ بدء تطبيقه.
وقال عبد الله البشريي ( 28عاما) ،ويعمل بالقطاع
الخاص يف صنعاء« :عندما رأى الناس بدء تداول
العملة الجديدة تمسكوا بها؛ ألن شكلها نظيف وبراق.
لكن حيازتها حاليا تمثل لهم مشكلة».
ويمكن يف املدينة استبدال  100ألف ريال يمني (نحو
 172دوالرا أمريكيا) من األوراق النقدية الجديدة عملة
إلكرتونية ت ُستخدم يف سداد مدفوعات ،مثل تعبئة
رصيد الهاتف أو دفع فواتري الكهرباء مقابل رسم
بسيط يبلغ حوايل  1.5دوالر.
لكن األمور تزداد صعوبة عندما يتعلق األمر باستخدام
الورقة النقدية يف أسواق املواد الغذائية .وقال سكان
يف صنعاء إنه يف السوق غري الرسمي لتغيري العمالت
يتم عرض استبدال  100ألف ريال يمني من األوراق
النقدية الجديدة ما يرتاوح بني  90و 96ألف ريال من

األوراق القديمة التي باتت أقل توافرا.
وبعدما اقتحم الحوثيون العاصمة صنعاء يف عام
 2014وأخرجوا منها حكومة الرئيس عبد ربه منصور
هادي ،انقسم البنك املركزي اليمني إىل فرعني؛
أحدهما يف صنعاء تحت سيطرة الحوثيني ،واآلخر
معرتف به دوليا يف عدن حيث تجري طباعة األوراق
النقدية.
ودافعت سلطات عدن عن قرارها زيادة طباعة األوراق
النقدية الجديدة اعتبارا من عام  ،2017قائلة إنها
محاولة للتعامل مع تفاقم األزمة النقدية ودفع رواتب
العاملني يف القطاع العام.
وقال يوسف سعيد أحمد ،مستشار محافظ البنك
املركزي يف عدن ،لرويرتز قبل أيام ،إن «الحوثيني
اتخذوا القرار ولم يحسبوا تكلفته االقتصادية عىل
املجتمع».
وأضاف« :نأمل أن تكون اإلجراءات التي ات ُّخذت
قصرية األجل ،وال يمكن استدامتها فيما يتعلق
بالحوثيني ،ألن االقتصاد واحد ،وعوامل اإلنتاج
مشرتكة ،والسلع تتدفق من عدن إىل صنعاء ،والعكس.
وبالتايل فإن أي إجراء سيؤثر عىل النشاط االقتصادي
بشكل عام ،وال يمكن حرصه إيجابيا أو سلبيا عىل
منطقة دون أخرى».
ودافع الحوثيون عن حظرهم ،قائلني إنه وسيلة للدفاع
عن قيمة العملة.
وقال سامي السياغي ،املسؤول عن العمليات
املرصفية الخارجية يف البنك املركزي بصنعاء« :كان ال
بد من اتخاذ هذه اإلجراءات» لوقف املمارسات التي
ينفذها بنك عدن املركزي من خالل السياسة النقدية،
والتي وصفها بالخطرية.
وأضاف لرويرتز أن فرض موقف عدن النقدي عىل
البنك املركزي بصنعاء أدى إىل «تدهور العملة
الوطنية أمام العمالت األجنبية ،وبالتايل فإن رأس املال
يتآكل مع كل إصدار ...ومع كل عملية إصدار سنالحظ
حجم التدهور الذي يرافقه للريال اليمني».

Griffiths praised the Houthis for releasing six Saudi
prisoners on Jan. 1, but said it fell short of the prisoner
exchange aspirations outlined in the Stockholm agreement in Sweden in late 2018. That deal, which he said
he plans to address again in coming days, envisioned the
release of about 15,000 prisoner and abductees between
the Houthis and the internationally recognized government. As dialogue between the two main Yemeni parties
to the war has stalled, Saudi Arabia has pursued political
talks with the Houthis in Oman. Griffiths said he hoped
to launch formal political consultations between Yemen’s
government and the Houthis at some point.
He informed the 15-nation security council that a program, sponsored by the World Health Organization to
fly patients with illnesses that can’t be treated in Yemen
from Sana’a International Airport to agreed upon hospitals abroad, was about to begin. He said 30 patients were
waiting in Sana’a for the first flight of the relief program
to take off.
Regarding Saudi efforts to restore stability to
Yemen’s interim capital Aden and
surrounding governorates, he said
”that he was “fairly confident
that the implementation of the
Riyadh agreement was moving
in a positive direction.
In his closing remarks,
Griffiths emphasized the
importance that Yemen stay
out of the broader regional
conflict.
“Yemen has recently now
been brushed by potential
tragedy from regional tensions
and, so far, appears to have
emerged unscathed,” he said.
’“This is evidence of the leaders
desire to keep Yemen safe
from such tensions but
it is a fragile safety
and one that needs
our diligent and
continuing
”attention.
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«سلطنة عمان» بين خطابين وزمنين..

متردم؟
هل ترك قابوس لهيثم من ّ
مصطفى األنصاري

منذ أن ودعت سلطنة عمان رجلها األول
السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور
البوسعيدي إىل دار البقاء ،وهي لم تنقطع
أحاديث الحزن فيها والعزاء والرثاء ،عىل
ألسنة العمانيني وزوارهم ،واملتضامنني من
كل االتجاهات والقوى.
لكن ما يقال انه خفف آالم الفقد عىل الراحل
الكبري الذي جعل بالده «صديقة الجميع»
بتعبري الرئيس األمريكي ،هو تعهد خلفه
ابن عمه السلطان الجديد هيثم بالسري عىل
خطاه ،وهو الذي كان وصيته ومحل ثقته
واختياره ،حتى وإن تردد وفق تقارير غري
رسمية أن ترتيب البيت الداخيل بعد وفاة
قابوس ،أخذ حظه من النقاش والسجال
قبل إعالن وزير ثقافة البالد سلطانا مطاعا،
بايعته األرسة الحاكمة املمتدة ومن ثم بقية
أعيان الشعب.
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وكان بن طارق أقر يف أول خطاب يلقيه بأن سلفه «بنى
دولة عرصية شهد لها القايص قبل الداني وشيد نهضة
راسخة تجلَّت معاملها يف منظومة القوانني والترشيعات
التي ستحفظ البالد وت ُنظم مسريتها نحو ُمستقبل زاهر
ط أنظار العالم
أراده لها وأقام بنية أساسية غدت مح َّ
وأسس منظومة اقتصادية واجتماعية قائمة عىل العدالة
وتحقيق التنمية املستدامة وزيادة اإلنتاج وتنويع مصادر
الدخل ،مما أدى إىل رفع مستوى معيشة املواطن العماني،
وأقام هياكل ثابتة ودائمة للتعليم بجميع مستوياته
علما ومعرفة
وتخصصاته ،فنهلت منه األجيال وترشبت ً
وخربة».
ديبلوماسية «الحلول ُ
المرضية»

وأوضح املعالم الرئيسة لسياسته نحو محيطه العربي
والدويل بأن نهج الدبلوماسية التصالحية وإيجاد الحلول
املُرضية الذي خطه سلفه قابوس سيبقى ثابتا ً ال يتحول.
وقال «إننا سوف نرتسم خطى السلطان الراحل ُمؤكدين
عىل الثوابت التي اختطها لسياسة بالدنا الخارجية
القائمة عىل التعايش السلمي بني األمم والشعوب وحسن
الجوار وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للغري واحرتام
سيادة الدول وعىل الت َّعاون الدويل يف مختلف املجاالت،
كما سنبقى كما عهدنا العالم يف عهد املغفور له بإذن الله
تعاىل حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد

بن تيمور داعني ومساهمني يف حل الخالفات بالطرق
السلمية وباذلني الجهد إليجاد حلول مرضية لها بروح
من الوفاق والتفاهم».
ويف الشأن الخليجي والعربي أكد أنه سيواصل وفق
تعبريه مع أشقائه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية مسهما ً يف «دفع مسرية التعاون بني دولنا لتحقيق
قدما
أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون ً
إىل األمام .كما سنستمر يف دعم جامعة الدول العربية
وسنتعاون مع أشقائنا زعماء الدول العربية لتحقيق
أهداف جامعة الدول العربية والرقي بحياة مواطنينا
والنأي بهذه املنطقة عن الرصاعات والخالفات والعمل
عىل تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب
العربية».
وبني ما يمكن أن يساعد رجل مسقط الجديد يف االستمرار
عىل توازنات ما قبله ،هو حضوره السابق فيها كأحد
أعمدة الحكم يف السلطنة ،وبقاء مجموعة من خرباء
املرحلة أمثال يوسف بن علوي وزير الخارجية أحياء
يرزقون ،يمكنهم توظيف رصيد املايض يف توطيد دعائم
املستقبل.
حجم الفراغ والتهديدات

غري أن هذا ال يعني أن مهمة ملء الفراغ الذي تركه الراحل
غري عصية ،فقد شاء القدر أن يأتي فقده يف ظرف اقليمي

استثنائي وحرج ،كل الجبهات حول عمان فيه مشتعلة،
يف مضيق هرمز وإيران واليمن ،وجارتها الكربى السعودية
التي قررت إلغاء أنصاف الحلول مع جارتها االسرتاتيجية
طهران ،فصارت األوىل يف حرب مفتوحة مع الثانية مبارشة
أو عرب وكالئها اإلقليميني الذين اعتاد «الويل الفقيه»
دعمهم وتزويدهم بقدرات عسكرية تمكنهم من استهداف
منشآت الرياض املدنية واالقتصادية ،وتنفيذ أعمال
إرهابية ضدها ال تقبل التأويل يف مثل رضب منشآت
أرامكو السعودية يف بقيق وخريص بعرشات الصواريخ
والطائرات املسرية  14سبتمرب(أيلول) املايض ،يف عملية
أكد تحقيق لألمم املتحدة أخريا ان طهران من قام
بتنفيذها ،وفق تقرير لوكالة رويرتز اإلخبارية.
ولهذا تقول صحيفة نيويورك تايمز عن حجم الفراغ
يف السلطنة واالقليم ،إثر وفات فقيد مسقط «إن وفاته
كانت أكرث من مجرد رحيل قائد عربي ألنه كان يمثل
رمز الدبلوماسية الهادئة التي ساعدت عىل إنهاء أكرث
النزاعات تعقيدا يف املنطقة» .ورأت أن  السلطان الراحل
ً
أجيال عديدة من رجال الدولة يف
«امتلك شخصية أبهرت
الرشق األوسط والدول الغربية» ،واصفة إياه وفق ما نقلت
عنها وكالة األنباء العمانية بأنه «أكرث الوسطاء براعة يف
املنطقة ،فهو عىل الرغم من أنه كان يعمل بصمت إال أنه
كان جزءا  حيويا من النظام العاملي».
لذلك تعترب الصحيفة وفاته «تشكل أكرث من مجرد رحيل
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واحد من أكرث الزعماء مرونة يف املنطقة ألنها يف الحقيقة
تمثل ذهاب ذلك النوع من الدبلوماسية الهادئة التي
ساعدت يف تسوية أكرث النزاعات والخالفات تعقيدا يف تلك
املنطقة».
خطاب قابوس الذي أعلن التحول
لكن تلك التحديات ال تقاس بالتي تسلّم قابوس الدولة
يف  70من القرن املايض وهي تعانيها ،إال أنه رسيعا ما
تعامل معها بما تحتاج من صرب وحزم وتسامح ،فصافح
بيد وقاتل بأخرى ،من دون أن ينىس تحسني الظروف
االجتماعية واالقتصادية والحريات للشعب املنقسم
يومها بني أهواء التيارات الشيوعية والقومية والقبلية قبل
أن يلم شتاته.
وكان «املستقبل» عنوان خطابه األول الذي كان هيثم
حارضا ً فيه أيضا ً بواسطة والده طارق الذي اتخذه قابوس
رئيسا ً لوزرائه ،فيما يشبه الرتضية له ،وإبراز مالمح
املصالحة التي أراد أن يبني مستقبل بالده عىل أساسها،
إذ كان عمه خارج السلطنة يوم استوىل قابوس عىل
الحكم ،غري راض عن واقع الدولة التي تسري يف ذلك الوقت
بإدارة أخيه سعيد والد قابوس.
وخاطب يومئذ الحاكم املستجد شعبه قائال « شعبي
العزيز ،إنه ملن دواعي رسوري أن أتحدث إليكم هذا املساء
عرب إذاعتنا العمانية ،وقصدنا أن نتأكد من أنكم تعرفون
عن كثب خطط الحكومة للمستقبل ،والخطوات التي
تتخذها لتحقيق االطمئنان والتقدم لشعبنا ،واالزدهار
واألمن لبلدنا العزيز .وعىل هذا األساس ،يمكنكم أن
تثقوا أن حديثنا الليلة ،يحدد اتجاه املستقبل ،وستتبعه
أحاديث مماثلة أما منا شخصيا أومن املسؤولني الكبار
يف الحكومة .فكما سمعتم من اإلذاعة ،لقد عينا عمنا
السيد طارق بن تيمور رئيسا للوزراء .إن رسعته يف العودة
إىل البالد نقدرها عظيم التقدير ،ووجوده بيننا مع أخيه
السيد فهر يلقى منا كل ترحيب .إنهما سيرتكاننا لفرتة
وجيزة لرتتيب أمورهما الخاصة لكننا تأكدنا من حقيقة
أساسية ،وهي أن آراءنا حول مستقبل البالد متفقة جدا
ولقد أمرنا رئيس الوزراء أن يتخذ الخطوات الفورية
لتشكيل حكومة عىل أساس إسناد املناصب للموظفني
العمانيني الالئقني حيثما وجدوا يف الداخل والخارج».
وأضاف «وحيث أن بالدنا قد حرمت ،لفرتة طويلة جدا
من التعليم الذي هو أساس الكفاءة واإلخالص ،يف تدريب
وإعداد شعبنا ملسؤولياته يف املستقبل .ومن هنا تنشأ
الحقيقة بأن تعليم شعبنا وتدريبه يجب أن يبدأ بأرسع
وقت ممكن لكي يصبح يف اإلمكان ،يف املدى األبعد حكم
البالد بالعمانيني للعمانيني».
هكذا عاد العمال العمانيون

وهذا ما بدأه السلطان فورا ً ،إذ أوضح يف الشطر الثاني من
خطابه أنه لكرثة ما أراد بناء مستقبل مغاير لبلده ،قرر
تغيري اسمها وكذلك علمها ،وإعالن مبدأ «عفا الله عما
سلف» عباءة تجمع كل العمانيني ،بمن فيهم أولئك الذين
فروا خارجها أو حملوا السالح ضدها ،أو نزعت منهم
جنسيتها.
وزاد «ألولئك الذين بقوا عىل والئهم لوطنهم ولكنهم
اختاروا البقاء يف الخارج نقول سنتمكن يف وقت قريب
من دعوتكم لخدمة وطنكم ،أما الذين لم يكونوا موالني
لوالدي يف املايض ،أقول« :عفا الله عما سلف» ،وندعو من
فقد منكم جنسيته العمانية أن تعود اىل صفوف الوحدة
يف سلطنة عمان...نأمل أن تتمكنوا رسيعا من العودة إىل
وطنكم بحرية وأن تجتمعوا بأحبائكم يف سالم ،ويف والء
لبلدكم العزيز .كما نعلمكم بأن خطة تطوير الحكومة
وتنظيمها ستستوعب مواردنا البرشية الضئيلة من رجال
البالد املؤهلني ،لذا سندعوكم قريبا للعودة بطريقة منظمة
لخدمة وطنكم.
وهكذا الحظت بالد مثل السعودية أن أثر القائد الجديد،
بدأ ينعكس عىل حياة العمانيني الذين كان منهم عمال يف
الرياض وبعض املدن السعودية بحثا ً عن لقمة العيش،
مثلما يتذكر الكاتب السعودي نبيل املعجل يف مناسبة
رحيل قابوس ،بتدوينه أنه « يف عام 1970رحل فجأة عن
حارتنا مئات العمانيني العاملني يف مهن خدماتية رصفة
نسبة لتدني مستوى تعليمهم آنذاك .قالوا بأن شا ًبا
ياف ًعا مسك زمام الحكم يف عمان وطلب عودتهم .كان
قرارا ً اسرتاتيجيا عظيما تبدلت فيه أحوال السلطنة 180
درجة خالل عقدين فقط .كان وجود العمانيني بيننا -قبل
جوا من
أن يطلب منهم السلطان قابوس العودة يشيع ً
الحبابة والبساطة والهدوء والسلم اإلجتماعي وكان لهم
تأثري إيجابي كبري».
إيران القوة والشك

ومن بني امللفات املثرية لإلعجاب والجدل معا ً يف السياسة
العمانية التي اشتهرت بها يف عهد الراحل ،محاولتها
الجمع بني األضداد «العرب واإليرانيني» ،ففي حني ينظر
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بعض قومها العرب إىل تلك العالقة بريبة ،يراها البعض
اآلخر مزية يمكن للعرب االستفادة منها يف إطفاء نريان
الشقاق القديم املتجدد بينهم وبني بالد فارس ،بوصف
العمانيني جريانهم أقدر عىل فهم تعقيداتهم ،وامتالك
مفاتيح الكيارسة التي يمكن بها منافستهم يف لعب
الشطرنج السيايس.
وكان من بني االنتقادات التي ُوجهت للسلطنة عىل هذا
الصعيد ،كانت من جانب بيتها الخليجي بعد االتفاق
النووي الذي هندسته بني أمريكا وإيران ،من دون أن يكون
لدى الخليجيني أي تصور ،مما أشعرهم بأن الصفقة التي
تمت كان عىل حساب اقليمهم واالستقرار فيه ،الذي كانت
عمان منذ القدم بني أركانه االسرتاتيجية ،بيد أن للسلطنة
وجهة نظر أخرى فوزيرها للشؤون الخارجية يوسف
بن علوي دافع عن موقف بالده يف العالقة االسرتاتيجية
مع طهران بأنه مفيد للعرب .يف إشارة إىل أن مسقط تود
أن تبدو مثل العميل املزدوج للطرفني باملعنى اإليجابي،
بوصفها عينا ً للعرب عىل فارس ومحل ثقة اإليرانيني يف
قضايا التشابك مع قومها العرب.
التمسك بطهران وفاء أم اتقاء رش؟
لكن أستاذ التاريخ السيايس يف جامعة امللك سعود
الدكتور محمد التويجري ،نبه إىل أن رس العالقة
االسرتاتيجية بني إيران والسلطنة ،يعود إىل رد الجميل
من األخرية لألوىل ،فما شهدته عمان من ازدهار يف عرص
قابوس إنما يعود فضل كثري منه إىل إيران امللكية التي
وقفت إىل جانبه يف حسم املعركة لصالحه مع أعدائه من
الشيوعيني والقوميني ناحية ظفار يف ذلك العهد.
وقال « السلطان قابوس هو الحاكم الرابع عرش لساللة
البوسعيدي يف سلطنة عمان .يمكن رشح العالقة العمانية
الفريدة بإيران جزئ ًيا عن طريق الجغرافيا ،حيث يشرتك
البلدان يف مضيق هرمز االسرتاتيجي الذي يمر عربه ما
يقدر بنحو  35يف املائة من إجمايل النفط الخام الذي
تحمله السفن سنو ًيا .هذا يسهم يف معرفة الحقيقة يف أن

جميع املمرات البحرية املالحية داخل املضيق تقع يف املياه
اإلقليمية العمانية تساعد يف تفسري سبب التزام مسقط
مفتوحا».
بالعمل مع طهران لضمان بقاء املمر املائي
ً
وكانت عالقة دول الخليج بإيران يف عهد الشاه شهدت مدا ً
وجزرا ً ،إال أنها لم تشهد توترا ً مثل الذي أعقب عهد ثورة
الخميني 1979م ،الذي هددت سياساته يف تصدير الثورة
جريانه ،باستثناء مسقط التي استطاعت أن تحافظ
عىل عالقتها القديمة مع الشاه مستمرة حتى بعد الثورة
الخمينية حتى اليوم.
وبغض النظر عن الجغرافيا ،يضيف التويجري «يشرتك
أيضا يف تاريخ فريد من نوعه ،حيث كان شاه
البلدان ً
إيران ،محمد رضا بهلوي إىل جانب امللك حسني ملك
األردن  ،هما القائدان اإلقليميان الرئيسيان اللذان ساندا
يف البداية انقالب السلطان قابوس غري الدموي ضد
والده يف عام  .1970وجاءت إيران إلنقاذ سلطنة عمان
عن طريق إرسال  4000جندي للمساعدة يف تهدئة تمرد
ظفار ،التمرد الشيوعي  ،1962-1975وفيها فقدت إيران
أكرث من  700جندي يف الرصاع ،وهو تضحية لم ينسها
السلطان قابوس .حرصت عمان منذ لك الحني عىل حفظ
عالقتها مع إيران حتى يف أوقات تظهر فيها ترصفات ايران
مزعجة و التصاعدية يف املنطقة».
أما التوفيق بني الوفاء لتلك العالقة واإلخالص لقومها
العرب يف رصاعهم مع طهران ،فأمكن سلطنة عمان يف نظر
األكاديمي السعودي ،من خالل «لعب دور املحاور بينهما
يف عدة مناسبات ،بما يف ذلك خالل الحرب العراقية
اإليرانية يف الثمانينيات .ويف السنوات األخرية ،استضافت
إيران املحادثات الرسية بني إيران والواليات املتحدة يف عام
 2013والتي مهدت الطريق للمحادثات النووية بني إيران
و ( ) E3 + 3الواليات املتحدة وروسيا والصني وأملانيا
وفرنسا واململكة املتحدة .من هذا املنطلق كان هناك من
انتقد الدور الذي تلعبه عمان يف املنطقة؛ ألنه يف بعض
الحاالت ابتعد عن القيام بدور قيادي (حيادي) وتجنب

مساعدة البلدان األخرى إال من خالل املفاوضات».
وال تزال مسقط حتى مرض سلطانها الراحل تقوم بدور
التهدئة للتوتر املتصاعد يف الخليج ،بعد فرض االمريكيني
عقوبات مشددة عىل طهران والخروج من االتفاق النووي
الذي عقده معها أوباما ،إال أن التطورات يف املنطقة بعد
عدوان وكالء إيران عىل السفارة األمريكية يف بغداد وقتل
واشنطن زعيم مليشياتها الخارجية قاسم سليماني،
وضع كل وسطاء التهدئة يف العالم واالقليم أمام امتحان
صعب.
السلطان الجديد بين «االتباع واالبتكار»

وبالعودة إىل السلطان الجديد هيثم الذي لم يكن بعيدا ً
حتى يف السابق عن القرار يف السلطنة ،فإنه عىل الرغم من
التفاؤل الكبري الذي ووجه به وصوله إىل الحكم وخطابه
«املتزن» يف إبقائه عىل نهج سلفه ،إال أن طريقه ليس
مفروشا ً بالورود يف نظر املراقبني ،وهو الذي تسلم السلطة
يف ظرف إقليمي وتوتر استثنائي بني حليفي بالده
االسرتاتيجيني أمريكا ومعها بريطانيا والخليج ،يف مقابل
إيران املخنوقة بالعقوبات والباحثة عما يرد كرامتها بعد
اقتناص أهم رجاالتها يف املنطقة قاسم سليماني.
لكن املحللني األجانب والعمانيني يعتربون تأكيد هيثم عىل
تلمس خطى قابوس باعثا ً عىل الطمأنينة ،هذا عىل الرغم
من دخول السلطنة يف خضم امللف الفلسطيني األعقد
يف املنطقة باستقبالها رئيس الوزراء اإلرسائييل نتنياهو،
كأول دولة خليجية تقوم بالخطوة ،فهل ستحافظ
السلطنة عىل الرغم من ذلك عىل «شعرة معاوية» مع
الجميع ممدودة أم تثقل كاهلها أ ّم القضايا وترتاجع؟
هذا ما ناقشته صحيفة الوطن العمانية ،التي اعتربت
السلطان الجديد «يؤسس ملرحلة جديدة من مراحل
البناء والتنمية الشاملة التي جاءت من أجلها النهضة
املباركة بقيادة املغفور له بإذن الله ،وذلك ملا ارتكز عليه
من تأكيد واضح ورصني ،وسري عىل الحق املبني والوعد
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املتني الذي قطعه قابوس بأن تكون عمان كما كانت
دولة ذات شهرة وقوة ،وتاريخ وحضارة ،ونماء ورخاء
ً
وموئل للباحثني عن السالم واألمان
واستقرار وسالم،
واالستقرار ،وعن الدعم واملساعدة يف حل القضايا
واملشكالت».
وعىل منوال التفاؤل نفسه ،رست «ايكونوميست»
الربيطانية ،وكذلك  مجلة «فورين افريز» األمرييكة
التي أكدت أن «اإلرادة السياسية التي عرب عنها
السلطان هيثم كافية لحل ومواجهة مختلف
التحديات التي تواجه  ليس فقط السلطنة ،بل
مختلف دول املنطقة يف اآلونة الحالية ،األمر الذي  
سوف يؤهل  عمان للحفاظ عىل مصداقية دورها عىل
الصعيد املحيل  واملكانة اإلقليمية التي تتمتع بها»
ووصفت املجلة التي يصدرها مجلس العالقات
الخارجية  األمريكية يف تقرير نقلته عنها «أونا»
العمانية بن طارق بأنه «قائد هادئ استهل عهده
بااللتزام باتباع نهج  السلطان الراحل واملبادئ التي
أكدها للسياسة الخارجية للسلطنة ،يف التعايش
السلمي بني األمم والشعوب ،وسلوك حسن  الجوار
بعدم التدخل يف شؤون اآلخرين».
ملفات معلقة

لكن هذا ال يعني أن هيثم سيتوقف عند ما أنجزه
سلفه ،إذ ال يمكن له إال أن يسعى ملزيد من االبتكار
وكسب الرهانات ،ليضيف إىل منجزات شعبه نقطا ً
جوهرية عدة ،ال يزال يتطلع إليها مثل العديد من
شعوب املنطقة والعالم.
ويرى الكاتب الدكتور أحمد مصطفى أن عمان
التي عرفت بوساطاتها لم تزل مجهولة بالنسبة إىل
الكثريين يف كثري من جوانبها ،وهي مطالبة أو مؤهلة
عىل األقل لالنفتاح أكرث لت ُعرف العالم بنفسها ثقافيا ً
واجتماعيا ً .وكأنه يشري إىل حالة االنزواء واملحافظة
التي طبعت الشخصية العمانية منذ القدم حتى
بعض أن فتح قابوس أسوارها نسبيا ً عىل العالم.
وتعول الحكومة السعودية عىل عمان أن تلعب دورا ً
ّ
إيجابيا ً يف امللف اليمني مع املتمردين الحوثيني ،يف
سياق مفاوضات مقبلة ينتظر منها أن تنهي الحرب
التي مزقت البالد ورشدت املاليني من سكانها وقتلت
اآلالف ،عىل اثر انقالب الحوثي عىل الحكومة الرشعية
يف البالد .وكان السلطان الراحل استقبل قبل أسابيع
من وفاته نائب وزير الدفاع السعودي األمري خالد بن
سلمان للمباحثات يف هذا امللف ،لكن جهود الوساطة
ال يبدو أنها ستتوقف ،خصوصا ً مع دفء العالقة بني
البلدين ،عىل النحو الذي جعل امللك سلمان يتجه
شخصيا ً إىل السلطنة للتعزية يف الفقيد واستكمال
التعاون مع وارث الحكم الجديد السلطان هيثم بن
طارق بن تيمور البوسعيدي

من هو هيثم
بن طارق آل
سعيد سلطان
عمان الجديد؟
أدى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ،اليمني
القانونية سلطانًا تاس ًعا ل ُعمان ،يف انتقال سلسل للسلطة،
إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد .
والسلطان الجديد هو ابن عم نظريه الراحل ،ويعود أصله
للمؤسس األول للدولة البوسعيدية (اإلمام أحمد بن
سعيد) عام  1741م التي تتوىل أرسته حكم البالد ،وتعد من
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أقدم األرس العربية الحاكمة بصورة متواصلة.
ويعد هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد السلطان العارش
لسلطنة عمان
وسبق أن توىل السلطان الجديد العديد من املناصب ،حيث
كان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية املستقبلية «عمان
 »2040ووزيرا للرتاث والثقافة منذ فرباير /شباط 2002
وحتى  11يناير /كانون الثاني  .2020كما شغل العديد
من املناصب يف وزارة الخارجية ومنها األمني العام ،ووكيل
الوزارة للشؤون السياسية.
وتوىل رئاسة االتحاد العماني لكرة القدم بني عامي 1983
و 1986وترأس اللجنة املنظمة لدورة األلعاب اآلسيوية
الشاطئية الثانية التي أقيمت يف مسقط .2010
وهو من مواليد العام  ،1954وعمل يف بعض األحيان
كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد.
وعىل خالف السلطان الراحل ،الذي لم يكن لديه أوالد أو
أشقاء يرثون العرش ،فالسلطان الجديد هيثم بن طارق بن
تيمور لديه  4أوالد بينهم بنتان.
شغل السلطان هيثم منصب وزير للرتاث والثقافة منذ
 2002وحتى تنصيبه سلطانا لعمان
وجاءت تسميته سلطانا للبالد عقب دعوة مجلس الدفاع

العماني ،العائلة املالكة لتحديد خليفة السلطان قابوس،
الذي حكم البالد لنحو خمسة عقود.
وقال مجلس الدفاع الذي يضم كبار الضباط واملسؤولني،
واملوكل لها دعوة العائلة لتحديد الخليفة يف بيان «تسلّم
كريما من مجلس العائلة املالكة ،والتي
ردا
مجلس الدفاع ً
ً
دعاه بحكم النظام األسايس للبالد باالنعقاد الختيار
خليفة قابوس بن سعيد».
وأوضح أن «مجلس العائلة املالكة انعقد وقرر عرفانًا
وتقديرا للمغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن
وامتنانًا
ً
سعيد ،وبقناعة راسخة ،تثبيت من أوىص به السلطان يف
وصيته».
ونظـام الحكم يف سلطنة عمان وفق املادة « 5سلطاني
وراثي يف الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان،
ويشرتط فيمن يختار لـوالية الحكم من بـينهم أن يكون
مسلما رشيدا عاقال وابنا رشعيا ألبوين عمانيـني مسلمني».
وتعهد السلطان هيثم بمواصلة ذات النهج الذي اتبعته
عمان يف سياستها الخارجية التي وصفها بأنها تقوم عىل
التعايش السلمي والحفاظ عىل العالقات الودية مع كل
الدول.
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تحديات
السودان..
ّ
وإصرار على العبور
الخرطوم  -طارق عثمان
ما من سبيل أمام السودانيني سوى االلتفاف حول الحكومة االنتقالية ،وفق ما يرى
مراقبون ،إذ إ ّن التحديات كبرية واألزمات التي خلّفها نظام «اإلخوان» تقف كأكرب
يؤدي
تحديات الحكومة ،من أجل العبور من أرصفة اليأس إىل شواطئ األمل ،بما ّ
الستكمال أهداف التغيري الذي مهره السودانيون بدماء أبنائهم.

الوزيرات الست في الحكومة اللبنانية:

ّ
وترقب لإلنجازات
ترحيب شعبي
بيروت :يوسف دياب
شكل العنرص النسائي عالمة فارقة يف
ّ
املرة األوىل
حكومة حسان دياب ،إذ إنها ّ
التي تحتل فيها املرأة ثلث املقاعد الوزارية
تقريبا ً يف حكومة مص ّغرة ( 6وزيرات من
أصل  ،)20وولدت املشاركة النسائية انطباعا ً
إيجابيا ً ،س ّيما أن الوزيرات الست يمتلك ّن
كفاءات علمية وثقافية عالية إضافة إىل
أنهن صاحبات حضور الفت ،وتم تعيينه ّن
شد االنتباه
ّ
يف وزارات أساسية.
ولعل أكرث ما ّ
تعيني زينة عكر نائبة لرئيس مجلس الوزراء
ووزيرة الدفاع ،وهي أول سيدة تتوىل هذا
املنصب يف العالم العربي.
ويف أول ترصيح لها عند تسلم وزارتها أمس،
قالت عكر« :آتية للعمل ،وأعلم أن الشعب
غري راض عىل األداء السيايس عموما ،إال أني
أطلب من الشعب أن يراقبني ويحاسبني».
وفيما تردد أن وزيرة الدفاع وصلت إىل هذا
املوقع ،بدعم غري علني من أحد األحزاب
مقربة منها هذه
السياسية ،نفت مصادر ّ
املعلومات ،وأكدت  ،أن «ال خلفية حزبية
لتعيينها يف هذا املنصب ،بل كانت خيار
حصته
رئيس الجمهورية ميشال عون ومن ّ
الوزارية» .أما عن قدرتها عىل إدارة مسؤولية

وزارة الدفاع ومؤسسة الجيش اللبناني،
فذك ّرت املصادر بأن عكرا لديها قدرة كبرية عىل
العمل ،مشرية إىل أن «وزير الدفاع لديه مهمة
إدارية لوجيستية ،أكرث من الدور العسكري،
وهو يخاطب املؤسسة العسكرية من خالل
قائد الجيش ،كون األخري هو الفعيل لهذه
املؤسسة».
واستقطبت وزيرة اإلعالم منال عبد الصمد،
االهتمام األوسع ،كونها حائزة عىل شهادة
دكتوراه يف القانون من جامعة السوربون،
وتتابع حاليا ً دراساتها التنفيذية يف كلية
كينيدي بجامعة هارفارد األمريكية يف تخصص
السياسة العامة ،وهي متأهلة وأم لثالثة أوالد.
وتمتلك الوزيرة عبد الصمد خربة يف
العمل العام ،إذ التحقت بوزارة املال وهي
تشغل حاليا ً مركز رئيس مصلحة التدقيق
والسياسات الرضيبية ،كما أنها أستاذة
جامعية.
وإذا كانت الوزيرتان عكرا وعبد الصمد،
تنفض عنهما الصفة الحزبية ،إال أن األخريات
ال يمكن فصله ّن عن هذا االنتماء ،مثل
وزيرة العدل ماري كلود نجم املحسوبة عىل
الحر،
الرئيس ميشال عون والتيار الوطني
ّ
وهي بروفسورة يف كلية الحقوق والعلوم
السياسية يف جامعة القديس يوسف ،ورئيسة

قسم القانون الخاص ومديرة مركز الدراسات
الحقوقية للعالم العربي.
أما وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه
أوهانيان ،فهي تمث ّل حزب الطاشناق األرمني
يف الحكومة الجديدة ،وحائزة عىل إجازة يف
العلوم االجتماعية من الجامعة اللبنانية.
وال يختلف وضع وزيرة العمل مليا يمني
سماها رئيس ت ّيار
الدويهي عن زميالتها ،إذ ّ
«املردة» سليمان فرنجية ،لتكون من حصته
نجار
مع وزير األشغال العامة والنقل ميشال ّ
وهي مهندسة معمارية استشارية ،وأستاذة
جامعية يف كلية الفنون الجميلة والعمارة يف
الجامعة اللبنانية ،وعضو مجلس إدارة يف
رشكة خاصة.
وزيرة املهجرين غادة رشيم ،ابنة بلدة دير
القمر يف جبل لبنان ،متزوجة من العميد
املتقاعد يف أمن الدولة شارل عطا ،الذي كان
محسوبا ً عىل الفريق األمني للرئيس اللبناني
مقرب جدا ً من اللواء
األسبق إميل لحود ،وهو ّ
جميل الس ّيد ،وهي حاصلة عىل دكتوراه
يف األدب الفرنيس ،وشغلت منصب مديرة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -الفرع الرابع
يف الجامعة اللبنانية ،كما عملت أستاذة
محارضة يف الجامعة اللبنانية.

ويرى املحلل السيايس ،ورئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية ،أرشف
عبدالعزيز ،أ ّن أهم تحديات الحكومة االنتقالية يتمث ّل يف وقف الحرب وتحقيق
السالم ،فضالً عن تحقيق االستقرار االقتصادي وحل الضائقة املعيشية ،معتربا ً
أن تحقيق السالم يظل الهم األكرب ،مضيفا ً« :عندما قامت الثورة كان الهدف منها
تحقيق االستقرار السيايس ،األمر الذي تحقّق بسقوط النظام ،لكن ليكتمل ذلك البد
من سالم دائم ،يحقق االستقرار العام من خالله تدخل كل املناطق يف دائرة اإلنتاج
واإلنتاجية».
ويشري عبدالعزيز يف ترصيح إىل أن الحكومة االنتقالية عىل مشارف حل معضلة
الحرب ،مردفا ً« :إذا استطاعت تفكيك كل األجندة والوصول التفاق مع حركات
الكفاح املسلح بالتأكيد ستصل لغايتها األوىل ،وبالتايل تكون قد تجاوزت أبرز
التحديات».
بدوره ،يلفت املحلل السيايس محمد عيل فزاري ،إىل أن الحكومة االنتقالية ولدت
قدمت الحكومة االنتقالية من
يف رحم تحديات كبرية ،مشريا ً إىل أنّه وعىل الرغم مما ّ
حلول فيما يتعلق بأزمة الوقود واألوراق النقدية بعد توفري السيولة يف البنوكّ ،إل أ ّن
األزمة االقتصادية ال تزال تراوح مكانها.
ويميض زاري إىل القول إ ّن هناك تحديات خارجية انعكست آثارها عىل األوضاع
الداخلية يقف عىل رأسها بقاء السودان يف القائمة األمريكية للدول الراعية لإلرهاب،
موضحا ً أنه وبدون شطب السودان من تلك القائمة لن يتعاىف اقتصاد البالد ،ولن
يتمك ّن من تحقيق االندماج الكامل يف النظام املرصيف العاملي.

اجتماع الجزائر يدعم وقف النار وتنفيذ مخرجات برلين حول ليبيا
أعلن وزراء خارجية دول جوار ليبيا عن ترحيبهم باتفاق
وقف النار يف ليبيا ودعمهم ملخرجات مؤتمر برلني ،كما
اتفقوا عىل أهمية تأمني حدود دولهم مع ليبيا.
وشدد الوزراء خالل اجتماعهم يف الجزائر ،عىل رضورة
إرشاك دول الجوار يف أي مسا ٍع دولية لحل األزمة
الليبية ،وآلية املتابعة املنبثقة عن مؤتمر برلني ،وكذلك
عىل أهمية دور االتحاد اإلفريقي يف جهود الحل يف ليبيا.
وأكد الوزراء أهمية الجهود التي تبذلها دول الجوار
لتأمني حدودها مع ليبيا ،وعىل رضورة التعاون والتنسيق
للتصدي لكافة األخطار التي تهدد أمن وسالمة ليبيا
وكافة دول املنطقة ،بما فيها دول الساحل ،معربني عن
رغبتهم يف رضورة التزام كافة األطراف الليبية باتفاق
وقف النار ،وأن يتوصلوا لحل سيايس بعيدا عن أي حل
عسكري أو تدخل أجنبي بما فيها املرتزقة وامليليشيات.
وطالب الوزراء برضورة السعي النتخابات يف ليبيا
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تحفظ وحدة وسالمة وسيادة أراضيها ،وتحقق تطلعات
الشعب الليبي ،مشددين عىل رفضهم القاطع لإلرهاب
أيا كان مصدره ،داعني األطراف الليبية للعودة للمسار

السيايس.
وأكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا دعمهم ملخرجات
مسار برلني ،ودعم أي جهود دولية وأممية رامية لحل

األزمة ،معلنني استمرار اجتماعاتهم واتصاالتهم ملواصلة
التشاور والتنسيق من أجل إبالغ موقف دول الجوار
للمجتمع الدويل.
وكانت الجزائر ،قد استضافت االجتماع الوزاري لدول
جوار ليبيا لبحث التطورات املُتسارعة عىل الساحة
الليبية ،وتبادل الرؤى بني دول الجوار الليبي حول
التحرك ُمستقبالً عىل ضوء نتائج مؤتمر برلني.
استعادة األمن واالستقرار
وناقش الوزراء سبل دفع الجهود الجارية للتوصل إىل
تسوية شاملة تتناول كافة أوجه األزمة الليبية ،وصوالً
إىل استعادة األمن واالستقرار يف ليبيا.
ويأتي اجتماع الجزائر استكماالً لالجتماعات الوزارية
املتعاقبة آللية دول جوار ليبيا ،والتي ت ُعقد بشكل دوري
وبالتناوب بني عواصم تلك الدول.
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الفلسطينيون يعولون على
روسيا إلفشال «صفقة القرن»
خليل موسى

ً
رئيسا للحكومة
كواليس اختيار الفخفاخ
التونسية على حساب مرزوق
تونس ــ بسمة بركات
لم يكن اختيار الرئيس التونيس ،قيس سعيد،
إللياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة سهالً ،يف ظل
تع ّدد األسماء التي رشحتها األحزاب ،والضغوط
التي مورست لفائدة هذا املرشح دون ذاك ،ومن
بني أبرز األسماء التي نافست الفخفاخ وربما
بقيت يف السباق حتى الدقائق األخرية ،املرشح
منجي مرزوق.
وشغل مرزوق منصب وزير تكنولوجيا املعلومات
واالتصال يف كل من حكومة حمادي الجبايل
وحكومة عيل العريض ،ووزير الطاقة واملناجم يف
حكومة الحبيب الصيد ،وهو أيضا مرشح التيار
تغي مرزوق بالفخفاخ؟
الديمقراطي .ولكن كيف ّ
رجحت كفة الثاني ليحظى
وما هي العوامل التي ّ
بتكليف رئاسة الحكومة بدل مرزوق؟
وبالعودة إىل تدوينة ملرزوق نفسه عرب صفحته
الرسمية «فيسبوك» ،كشف هذا األخري أنه كان
أول املرشحني عند رئيس الجمهورية ،وأنه اآلن
يطوي صفحة التكليف برئاسة الحكومة متمنيا ً
للفخفاخ التوفيق يف مهمته.
وتؤكد هذه التدوينة ما ذهب إليه العديد من
املتابعني للشأن السيايس ،والتي أشارت إىل أن
مرزوق كان املرشح األوفر حظا ً برئاسة الحكومة
إىل حني تغيريه بإلياس الفخفاخ املحسوب عىل
الخط الثوري ،والذي رفع شعار «أمل وعمل»
يف أول لقاء له برئيس الجمهورية ،معربا ً عن
منارصته ألهداف الثورة.
ويبدو أن لقاء رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس
نواب الشعب راشد الغنويش ،واألمني العام
التحاد الشغل نور الدين الطبوبي ،سويعات
قبل اإلعالن عن املرشح لرئاسة الحكومة ،حددت
خيار سعيد النهائي.
ولم يكن خافيا ً حجم الضغوط التي مارستها
األحزاب وأصحاب القرار للدفع نحو اختيار
أحد مرشحيها ،وهو ما تؤكده تدوينة للقيادي
يف حركة النهضة ،عبد اللطيف املكي ،الذي
حذّر بدوره من «اللوبيات وأصدقائهم الجدد
الذين يحاولون الضغط عىل رئيس الجمهورية
لتغيري اختياره للشخصية التي ست ُكلف برئاسة
الحكومة».
وعب املكي عن ثقته يف رئيس الجمهورية،
ّ
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قائالً «ال أتصور أن الرئيس سينساق وراء هذه
الضغوط» ،مؤكدا ً أ ّن «اختيار سعيد للمرشح
لرئاسة الحكومة القادمة سيكون له تأثري مهم
عىل املستقبل».
وأضاف «طبيعي أن يكون سعيد مرجحا ً يف
االختيار ،ألنه رئيس ترشح بواجهة سياسية،
ومضمون ،ومن أجل ذلك انتخبه كثري من
التونسيني ،وهو ليس مجرد حاسب لعدد
األغلبية الربملانية» ،مؤكدا ً أ ّن «املهمة جسيمة،
لكن لن يخيب من يتبع املبادئ بما فيه مصلحة
الوطن».
وأوضح املكي ،أ ّن «اختيار الفخفاخ يف املنطق
إيجابي ،فهو من السياسيني الذين برزوا بعد
الثورة ،كما أنه شخصية مؤمنة بالثورة وبرتسيخ
الحرية والعدالة االجتماعية ،وأيضا ً بإرساء
العدالة بني الجهات ،وبالتايل فهو اختيار إيجابي
لسعيد».
وأشار يف السياق ،إىل أ ّن العديد من األطراف
تدخلت للضغط عىل رئيس الجمهورية وترجيح
كفة بعض املرشحني ،الفتا ً إىل «تدخّل جهات
أجنبية للدفع نحو االختيار ضمن املنطقة
السلبية ،ولكن الجيد أن الرئيس اختار ما يمكن
أن ينسجم مع روح الدستور ومع روح املضامني
السياسية والثقافية».
بي املكي أ ّن «مرزوق
وعن منجي مرزوقّ ،
والفخفاخ يف االتجاه ذاته تقريبا ً» ،مستدركا ً
«لكن هناك تفاصيل رجحت كفة أحدهما عىل
اآلخر ،وربما تكمن بعض التفاصيل يف بعض
التوجهات السياسية وشخصية كليهما والخربة
يف املجال االقتصادي ،وهي التي دفعت إىل
اختيار أحدهما دون اآلخر».
وأوضح أن «مرزوق يتمتع بخربة يف مجال
االتصاالت واالقتصاد الرقمي ،وتكمن كفاءة
الفخفاخ يف املجال املايل ،ويمكنه أن يدعم ذلك
بفريق متعدد االختصاصات من الكفاءات
والخربات للنجاح».
رجح القيادي يف حركة «النهضة» ،أ ّن
ويف الشأنّ ،
«مخاض املشاورات يف عمومه سيكون معقوالً يف
قادم األيام ،أي من دون تعرثات كربى ،ولكنه لن
يكون سهالً.
من جهته ،أفاد املحلل السيايس ماجد

الربهومي  ،بأن «عددا ً من املعطيات أدت إىل
اختيار الفخفاخ» ،موضحا ً أن «املوجة الثورية
لشخصية سعيد هي التي رجحت اختيار
الفخفاخ ،ولم يتم اختيار مرزوق أو حكيم بن
حمودة أو فاضل عبد الكايف».
وأضاف أ ّن «العالقة االستثنائية بني سعيد
ويوسف الشاهد وراء هذا االختيار أيضا ً ،خاصة
أن حزب تحيا تونس رجح كفّة الفخفاخ وتم
دعمه بشدة».
وذكر أ ّن «إلياس الفخفاخ تقلّد سابقا ً وزارة
املالية ،وله تجربة يف الحكم مع الرتويكا ،ورغم
أنها فاشلة إال أنها دفعت باتجاه اختياره ،ألن
الوجهة العامة للحكومة القادمة اقتصادية،
خاصة يف ظل الوضع الكارثي الذي تعيشه
البالد».
وأشار إىل أ ّن «منجي مرزوق املستقل مدعوم من
حركة النهضة ،وقد تكون الحركة خشيت الفشل،
تحمل املسؤولية ربما جعلها
وبالتايل خوفها من ّ
تقبل بالفخفاخ ،ألنه محسوب عىل التكتل وهو
حزب تقدمي علماني».
وأضاف الربهومي أنه «عىل مستوى الخارج ،فإن
حركة النهضة ترى أن اختيار الفخفاخ سيكون
أفضل ،ألنه شخصية علمانية ،وبالتايل ستتم
املحافظة عىل صورة مثالية للتعايش بني اإلسالم
السيايس والعلمانية ،وهو مثال براق يجذب
ويسوق ملثال ناجح تحتاج إليه حركة النهضة،
ّ
رغم أنه لم يكن خيارها ،ولكنه مطلوب للفرتة
املقبلة».

كسند قوي يف مواجهتهم مع واشنطن وتل
أبيب ،ينظر الفلسطينيون إىل املوقف الرويس
من قضيتهم ،وذلك مع اقرتاب الكشف عن
الخطة األمريكية للسالم ،املعروفة بـ «صفقة
القرن».
فالرفض الفلسطيني التام لخطة السالم هذه،
باعتبارها تصفية للحد األدنى من حقوقهم
يسانده موقف رويس رصيح برفضها واعتبارها
غري مناسبة لحل الرصاع الفلسطيني
اإلرسائييل.
فموسكو العائدة بقوة إىل الرشق األوسط يف ظل
الرتاجع األمريكي ،تحتفظ بموقف ثابت يدعو
إىل إقامة دولة فلسطينية عىل حدود عام ،1967
وعاصمتها القدس الرشقية وفق قرارات الرشعية
الدولية.
وعىل الرغم من ضيق الوقت
املتاح للرئيس الرويس
فالديمري بوتني ،خالل
زيارته إىل إرسائيل
للمشاركة يف
املنتدى العاملي
للهولوكوست،
فإنه حرص عىل
لقاء الرئيس
الفلسطيني
محمود عباس يف
مدينة بيت لحم،
جنوب القدس.
تفهم القلق
الفلسطيني

عب بوتني عن تفهمه للقلق
وخالل اللقاءّ ،
الفلسطيني مما وصلت إليه القضية
الفلسطينية يف ظل املوقف األمريكي .ووصف
العالقات الروسية الفلسطينية بـ «املتجذرة
والتاريخية» ،مبديا ً استعداده لتطويرها
وترسيخها يف املجاالت االقتصادية واإلنسانية،
باإلضافة إىل حل الرصاع الفلسطيني
اإلرسائييل.
وأعرب الرئيس عباس عن ترحيبه بنظريه
الرويس ،ووصفه بـ «الصديق العزيز الشخيص
له وللشعب الفلسطيني» ،شاكرا ً له «الدعم
السيايس واألمني واالقتصادي والثقايف للشعب
الفلسطيني».
وأشاد عباس باملوقف والوجود الروسيني يف
الرشق األوسط ،مضيفا ً أنه مؤثر يف قضايا
املنطقة كلها.
وقال مسؤول فلسطيني إن بوتني أبلغ عباس
بأن موسكو أخربت واشنطن برفضها الخطة
األمريكية للسالم ،ألنها «ال تستند إىل حل
الدولتني وقرارات الرشعية الدولية ولن تحقق
السالم العادل والدائم»  .
وأضاف السفري الفلسطيني لدى موسكو عبد
الحفيظ نوفل أن املوقف الرويس من القضية
الفلسطينية ثابت ،عىل الرغم من العالقة
املمتازة بني موسكو وتل أبيب ،مشريا ً إىل أن
الفلسطينيني «يراهنون جزئيا ً عىل ذلك بهدف
تدخل رويس فاعل يخدم عملية السالم».

واستبعد نوفل إمكان تحييد واشنطن عن
عملية السالم ،لكنه طالب برعاية دولية متعددة
تكون واشنطن وموسكو وبروكسل أطرافا ً فاعلة
فيها ،داعيا ً إىل عمل جماعي من تلك الدول
لسحب واشنطن إىل املوقف املساند لحل
الدولتني.
كسر االحتكار األميركي

ومع أن الكاتب واملحلل السيايس نبيل عمرو
يصف اللقاء بني عباس وبوتني بأنه بالغ
األهمية ومفيد للفلسطينيني ،لكنه يشري إىل
أن موسكو غري قادرة حاليا ً عىل كرس االحتكار
األمريكي لعملية السالم بسبب رفض تل أبيب
وجود دور رويس فاعل يف الرصاع الفلسطيني
اإلرسائييل ،نتيجة موقف موسكو املساند لحل
الدولتني.
وأشار عمرو إىل أن الفلسطينيني
حريصون عىل تعزيز
عالقاتهم بالعواصم
العاملية الكربى،
وتشكيل سند قوي
لهم ملواجهة
املوقف األمريكي
العدائي تجاههم.
وشدد املحلل
السيايس
اإلرسائييل
شاؤول منشيه
عىل أن موسكو ال
ترغب يف ترك الرشق
األوسط حكرا ً عىل
واشنطن ،مصيفا ً أن بوتني يريد
أن تكون بالده رشيكة ف ّعالة يف قضايا
الرشق األوسط ومنها القضية الفلسطينية يف
ظل االنسحاب األمريكي املتواصل من املنطقة.
وعن الرفض اإلرسائييل لوجود دور رويس يف
عملية السالم ،قال منشيه « إن ذلك ال يقلل
من أهمية النفوذ الرويس الجديد يف منطقة
الرشق األوسط ،مضيفا ً أن واشنطن ال يمكن
أن تتغاىض عن املوقف الرويس الرافض للخطة
األمريكية للسالم.
وقد شهدت العالقة بني واشنطن وتل أبيب
تحسنا ً ملحوظا ً خالل العقد املايض بجهود من
بنيامني نتنياهو وبوتني كان محورها سوريا،
باإلضافة إىل وجود نحو مليوني إرسائييل من
أصول روسية.
وعىل الرغم من ذلك فقد فشل بوتني أكرث من
مرة يف إقناع نتنياهو بحضور قمة ثالثية مع
عباس يف موسكو ،كان بينها عام  2016عندما
تراجع نتنياهو عن املشاركة يف اللحظة األخرية،
بينما كان عباس يف طريقه إىل العاصمة
الروسية.

Iraq’s top cleric calls for formation of
new government

I

raq’s leading Shia cleric Ali al-Sistani, urged Iraq’s political
parties on to form a new government as soon as possible,
and urged authorities to respect protesters’ right to express
themselves.
Sistani, who delivered his message through a representative atprayer in the holy city of Karbala, reiterated calls
to foreign powers to respect Iraq’s sovereignty.
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مسلمو البلقان..

عادات وتقاليد من تاريخ مجيد
وفاء الحكيري

يعود وجود مسلمي البلقان إىل زمن الفتح
العثماني ،عندما اعتنق عدد كبري منهم اإلسالم
يف القرنني الخامس عرش والسادس عرش .ورغم
ما تعرضوا له من عمليات تصفية عرقية ،منذ
االنسحاب العثماني ،فقد حافظوا عىل عاداتهم
ووحدتهم وتمسكوا بدينهم وساهموا يف انتشار
اإلسالم يف جنوب رشق أوروبا.
تعترب شبه جزيرة البلقان من أهم املناطق
اإلسالمية يف القارة األوروبية ومن أهم معابر
ومنابر الدعوة اإلسالمية يف هذا الجزء من العالم.

فقد خضعت البلقان للحكم اإلسالمي منذ عام
 797ه – 1394م .بينما عرفت اإلسالم منذ بدايات
القرن الهجري األول .وقد حافظ املسلمون يف دول
البلقان عىل هويتهم العقائدية رغم املعاناة التي
الحقتهم من خصوم اإلسالم واملسلمني.
وال توجد إحصاءات دقيقة حول عدد املسلمني يف
البلقان ،لكن أكرث الرتجيحات تحدد أعدادهم ما بني
 8,5إىل  11مليون نسمة ،أو ما يعادل  11-15%من
مجموع سكان املنطقة البالغ  77مليون نسمة .فيما
يشك ّل مسلمو ألبانيا وكوسوفو أغلبية مطلقة يف
بلديهما ،أما يف رومانيا واليونان وكرواتيا وسلوفينيا
واملجر فيشك ّل املسلمون أقليات ال ثقل لها.

الرابطة اإلسالمية في
بريطانيا تنتخب أول امرأة
رئيسة لها

ففي تلك الفرتة الحقت السلطات البلغارية
املسلمني من األتراك وأجربتهم عىل ما ُسمي
حينها ببلغرتهم وكان ذلك يف سنوات حكم تودور
جيفكوف األخرية ،وتال ذلك عمليات التطهري
العرقي األرشس الذي عرفته أوروبا يف البوسنة
واملالحقات يف السنجق والحرب املفتوحة عىل
مسلمي كوسوفو ومقدونيا,وأسفرت هذه الحملة
الحاقدة عىل املسلمني يف البلقان إىل قتل حوايل
 250ألفًا منهم وتهجري مئات اآلالف إىل أمريكا
مرة أخرى
وأسرتاليا وأوروبا الغربية فتغريت ّ
خارطتهم العرقية يف البلقان.

انتخبت الرابطة اإلسالمية يف بريطانيا ،رغد التكريتي ،لتكون أول امرأة
رئيسة لها ،بعد تصويت أجراه مجلسها الشوري.
وتعترب التكريتي أول امرأة ترأس أحد أكرب املنظمات التي تمثل املسلمني يف
بريطانيا ،وكانت قد شغلت سابقا منصب نائب الرئيس ورئيس قسم اإلعالم.
وقالت التكريتي عقب انتخابها يف ترصيحات أوردها موقع الرابطة« ،إنه
لرشف كبري أن يتم انتخابي كأول رئيسة لرابطة املسلمني يف بريطانيا ،لتمثيل
وخدمة أعضائنا من جميع أنحاء البالد .إنني أتطلع إىل العمل مع فروعنا
وإداراتنا لتعزيز روابطنا مع املجتمع املدني ومواصلة الدفع من أجل تحسني
املجتمع».
متزايدا وانعدام الثقة ،آمل أنه مع هذه
انقساما
بينما ال يزال بلدنا يواجه
ً
ً
القيادة الجديدة يمكننا أن نجلب ونواصل تعزيز الوحدة والتفاهم املتبادل».
وأضافت« :بينما نحن فخورون بهذه اللحظة  ،هناك الكثري من العمل
الذي يجب القيام به .نأمل أن يمهد ذلك الطريق لدعم املزيد من مشاركة
وسد التفاوت بني الجنسني عىل مختلف املستويات ،مع االعرتاف
النساء
ّ
بأن السنوات املقبلة ستحدد تحدياتها للمسلمني الربيطانيني .سأواصل
التأكد من أننا نرفع مساهمات املسلمني الربيطانيني يف جميع أنحاء البالد يف
املجتمع املدني وما وراءه».

The Muslim Association of Britain elects its
first female President
chapter for the organisation and British
Muslims alike.
Altikriti stated, “While we’re proud of this
moment, there’s so much more work that
needs to be done. We hope this will pave the
way to support more female participation
and bridge the gender disparity across the
different levels, acknowledging that the years
ahead will be defining in its challenges for
British Muslims. I will continue to ensure that
we successfully celebrate and elevate the
contributions of British Muslims across the
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President of the Muslim Association of
Britain, to represent and serve our members
from all across the country. I look forward to
working with our branches and departments
to strengthen our ties to civil society and continue pushing for the betterment of society.
As our country continues to face increased
division and distrust, I hope that with this
new leadership we can bring and promote
”continued unity and mutual understanding.

he elected Shura Council met on
19th January and voted in Raghad
Altikriti to be the new President. Altikriti previously served as the Vice President
and Head of Media, having been involved
with the organisation since its inception. Her
historic election and incredible dedication to
the organisation has long served as inspiration for many and has continued to pave the
way for many to get involved.

It is during this critical time that the election
of the first female president marks a new

Upon her appointment, Altikriti said, “It is
an honour to be elected as the first female
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رويلتي مآنر
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حفالت الزفاف  -أعياد الميالد -حفالت التخرج  -حفالت الحناء  -ولجميع
حفالتكم وافراحكم وتعزياتكم
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عربية فاخرة

TRADITIONAL ARABIC
THEME HALL AVILABLE

اتصل اآلن لعمل موعد
رويلتي مآنر
الدقة والثقة والجمال
royaltymanorbanqet
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PURE TAX & IMMIGRATION SERVICES
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Do You Ha

• Accounting- CPA
• Tax (Individual &
Corporation)
• Payroll Services
• Reporting & Analysis
• Income/Expense

•
•
•
•
•

Budget
Forecast Support
Feasibility Studies
Business Consulting
Immigration Services
Translation Services

15350 N. Commerce Rd. Ste 101
Dearborn , MI 48120
 خلف بنك،بجانب مكتب البريد
DFCU

Tel:313.581.6605
Fax:313.483.1721

Amin Ali:
313-995-1754

w w w. p u r e t a xo n e . c o m
0023

January 2020 - Volume : 8 - Issue :85

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

دين ودنيا Religion & life
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

قوامة الرجال
على النساء

ماهو فضل
الحجاب في
اإلسالم

تعد قوامة الرجال عىل النساء أمر خصصه الله سبحانه وتعاىل لعبادة
املسلمني ،حيث قال الله سبحانه وتعاىل حول قوامة الرجال يف سورة
ال قَوامون ع َل النِّس ِ
اء ِب َما ف ََّض َل اللَّ ُه َب ْع َض ُه ْم َع َل َب ْع ٍض
ج ُ َّ ُ َ َ
{الر َ
َ
النساءِّ :
و ِبما أَنْفَقُوا ِم ْن أَموالِ ِه ْم …} و يقول تعاىل ىف سورة البقرة{ :ولِ
ج ِ
ال
لر َ
َ َ
َ ِّ
ْ َ
ِ
ام َرأَةً” َر َوا ُه
َعلَ ْي ِه َّن َد َر َ
أم َر ُهم ْ
جةٌ} ،ويقول رسول الله ﷺ“ :لَ ْن ُيفلح قو ٌم َولَّوا ْ
ِ
ي ِم ْن َ ِ ِ
ح َم ِن ْب ِن أ َ ِبي َبك َْرةَ.
الر ْ
الْ ُبخَا ِر ُّ
حديث َع ْبد َّ
فالرجل هو الذى يأخذ القرار ويقوم عىل تنفيذه ،ويستشري مساعديه
ولكن يبقى القرار األخري له هو فقط ،ألنه هو فقط من سيحاسب عليه إذا
ارتكب خطأ وليس مساعديه ،كذلك البيت أيضا ً يجب أن يكون فيه مسئوالً
كل صغرية وكبرية
واحد ال غري ،هو الرجل ألنه هو من س ُيحاسب عىل ِّ
تحدث يف بيته يوم القيامة فإن الله سيسأله عن حق زوجته إذا أهدره،
وسيسأل الله الرجل عن مالبس نساء بيته ،فلذلك فضل الله الرجل عىل
املرأة ،ولذلك أيضا ً خصص الله النبوة للرجال دون النساء ،وعىل املرأة
إتباع زوجها أو أباها ما لم يأمرها بمعصية الله وعصيانه سبحانه وتعاىل،
ولقد قال الله تعاىل ان الرجال قوامون عىل النساء بشيئني:
أسباب قوامة الرجال على النساء

بسم الله الرحمن الرحيم ” وأطيعوا الله ورسوله
وأوىل األمر منكم” وأيضا يف سورة النور أمر الله
املرأة بالحجاب وقال سبحانه ”وقل للمؤمنات
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وال
يبدين زينتهن إال ما ظهر منها وليرضبن بخمرهن
عىل جيوبهن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن”إىل
آخر اآلية.
ويف هذه اآلية الكريمة يأمر الله النساء بغض
البرص والسرت وعدم إظهار زينتهن إال لغري
األجانب كما ذكرت اآلية ذلك بالتفسري وكل هذا
ال يتحقق إال مع الحجاب فهو عفة وطهارة ووقار
وحماية للمرأة من كل سوء أو أي أذى.

يعترب الحجاب من األمور التي فرضها الله تعاىل
عىل املرأة املسلمة ،كما أن الحجاب هو وقار و
حياء للمسلمة و طاعة لرسولنا الكريم عليه
الصالة و السالم.
إن للمرأة املسلمة شأن وحرية كبرية جدا يف
اإلسالم ،فقد وضع لها بعض القيود التي هي
بمثابة حماية وحصانة لها من أي مكروه أو أذى،
ومن ضمن هذه القيود أو الفرائض التي وضعها
الترشيع اإلسالمي وذلك بحكم القرآن والتفسري
هو الحجاب الرشعي الذي يكون عفة وطهارة
ووقار وحياء للمرأة املسلمة يف حياتها ،ويعترب
الحجاب أيضا طاعة لله والرسول صىل الله عليه
وسلم.

لماذا يعد التبرج من القبائح

وكما ذكرنا من قبل أن ِ
الحجاب طاعة لله
وللرسول صىل الله عليه وسلم وهناك آيات
كثرية يف القرآن تأمرنا بالطاعة ومنها قال تعاىل

وكما أن الحجاب أمر وطاعة لله ولرسوله صىل
الله عليه وسلم فإنه أيضا التربج معصية لله
ولرسوله ،فإن التربج من الكبائر ويجلب  لصاحبة
اللعنة والتربج أيضا صفة من الصفات التي يعرف

ما هو فضل الحجاب

بها أهل النار والتربج أيضا يعترب من أهم خطط
اليهود يف التخطيط لهدم األمم وذلك باستخدام
املرأة ويعترب ذلك من أقوى األسلحة التي
يستخدمونها دائما يف نجاح معظم أعمالهم ،وأن
أول فتنة لبنى إرسائيل كانت هي فتنة النساء
كما ذكر ذلك حديث النبي صىل الله عليه وسلم،
ويعترب التربج من خصال الجاهلية األوىل كما ذكر
يف كتاب الله عز وجل ،فيجب عىل كل مسلمة أن
ترتدي الحجاب الذي أمر به الله تعاىل وأوىص
به رسوله صىل الله عليه وسلم ألنه عفة وطهارة
ووقار وحماية لها وذلك خري لهم خاصة يف
هذه األيام والتي قد زادت فيها الفنت .ملاذا يعد
التربج من القبائح ماذا يعني أن الحجاب عفة
وطهارة يعني أنه عفه أي أنه يعفها من أي أذى
أو رش ،ألن إظهار املرأة مفاتنها وجمالها يكون
هذا فيه أذى ورضر لها ،ووصف الله تعاىل أيضا
بأن الحجاب طهارة ،أي أنه إذا اختفت محاسن
ومفاتن النساء فإن القلب ال يشتهي إذا لم يرى
هذه املحاسن يعني ذلك بأنه طهارة.

كما جاء يف سورة النساء ،ومعنى ذلك بما فضل الله الرجال عىل النساء
يف أصل خلقتهم ،من قوة الرجال و الحكمة وصربه عىل أنواع البالء ،وبما
خص الله به الرجال دون النساء كالنبوة كما قُلنا ،وكذلك الخالفة ،ولقد
ّ
جعل الله شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتني ،وجعل الله للرجل ضعف
مرياث املرأة ،وهذا ليس ظلما ً للمرأة وإنما ألن الرجال هم من يقومون
باإلنفاق عىل البيوت وليست النساء ،وجعل الله الحق للرجل الزواج
بأربعة نساء ولم يجعل للمرأة أربعة أزواج ،وذلك أيضا ً ليس اضطهادا ً
للنساء بالعكس هو تكريما ً لها ولله حكمته البالغة يف ذلك فلقد أكدت
املعالم الطبية أن اجتماع ماء أكرث من رجل يف رحم املرأة يسبب الرسطان
والعديد من األمراض الخبيثة للمرأة ولذلك كان األمر ،وجعل الله الطالق
والنكاح بيد الرجل ،وأيضا ً انتساب األوالد إىل أبيهم ،جعل سبحانه وتعاىل
الجهاد عىل الرجال ال النساء.
قوامة الرجل على المرأة وهو اإلنفاق.

{و ِب َما أَنْفَقُوا ِم ْن أ َ ْم َوالِ ِه ْم}،
كما ذكر سبحانه وتعاىل يف سورة النساءَ :
فالرجل ينفق عليها منذ عقده عليها ،فيجب لها عليه املهر والطعام
وامللبس واملسكن ،وكل جهات اإلنفاق الواجبة عىل الرجال نحو النساء،
وحتى بعد أن يطلق الرجل املرأة يجب عليه النفقة عليها وسكانها أيضا ً،
ولقد كرم اإلسالم املرأة منذ أن بزغ نوره عىل الدنيا ،وكل من قال أن اإلسالم
كاذب ،يقول بغري علم.
هضم حق املرأة فهو
ٌ

أسس تربية األبناء في االسالم

إن تربية األبناء يف االسالم تقوم عىل تقوى الله وطاعته ،ونجد ذلك يف الدين
اإلسالمي الذي وضع قواعد أساسية يف تعامل اآلباء مع األبناء من أوىل مراحلهم
وحتى قبل والدتهم.
ترسيخ العقيدة السليمة

يجب عىل اآلباء ترسيخ عقيدة اإلسالم القويمة لدى األبناء وذلك عن طريق
التلقني بد ًء من كلمة التوحيد وتعليمهم القرآن الكريم منذ الطفولة ،وتعليمهم
األذكار ،إضافة إىل تعليمهم السرية النبوية ،وسري التابعني ،والصحابة ،واملغازي،
وحكايات السلف الصالح.
المالحظة والمتابعة

يجب أن يكون الطفل تحت مراقبة الوالدين ومتابعتهم طوال الوقت ،ومالحظة
ترصفات األطفال ،وأفعالهم داخل وخارج املنزل ،وذلك بهدف تقويم
أفعالهم وأقوالهم وأخالقهم وسلوكياتهم ،ونهيهم عن الترصفات السيئة
التي ال تليق بتعاليم ديننا الحنيف ،وتشجيعهم وتعزيز السلوك
الحسن القويم الذي يتماىش مع تعاليم الدين اإلسالمي القويم.
العقاب والثواب

يختلف األبناء بعضهم عن بعض يف الذكاء واملرونة واالستجابة ،وتختلف
الحالة املزاجية ً
لكل منهم عن اآلخر فمنهم الطفل الهادئ ،وطفل آخر بمزاج
شديد العصبية ،وطفل تكفيه لغة اإلشارة ،وطفل ال يكتفي إال بأسلوب
التأديب ،والتوبيخ ،وآخر ال ينفع معه سوى التوعد والتهديد ،لذلك عىل اآلباء
اعتماد وسائل الرتبية الصحيحة التي تعتمد عىل العقاب عند الخطأ،
والثواب عند السلوك السليم املرغوب.

0024

يناير  201٩م  -السنة السابعة  -العدد7٣ :

تجنب الدعاء على االبناء
قد يلجأ كثري من اآلباء بالدعاء عىل أبنائهم عند غضبهم منهم ،ويستهني معظمهم
بالدعاء عليهم الذي قد يأتي يف ساعة استجابة ،ويتسببون وأذيتهم دون قصد
منهم ،ويندمون عىل ما سببوه ألبنائهم دون قصد منهم ،متحملني جلد ضمريهم
لهم الذي يؤرقهم أناء الليل وأطراف النهار.
حقوق األبناء المشروعة في اإلسالم

لم يغفل الدين اإلسالمي عن حقوق األبناء التي يجب عىل اآلباء مراعاتها يف تربية
أبنائهم ،إذ حثهم اإلسالم عىل:
* عىل اآلباء إتباع السنة عند استقبالهم املولود الجديد ،وهى  أحد األقارب األذان يف
األذن اليمنى للمولود ،واإلقامة يف األذن اليرسى.
* إذا فقد الطفل ال قدر الله والدته ،ينبغي توفري مرضعه صالحة
للمولود.
* يجب إطعام األبناء من املصادر التي حللها الله.
* تعليم األبناء آداب االستئذان عند الدخول ملنزله ،أو عند دخوله
منازل اآلخرين.
* ينبغي عىل األم احتضان طفلها وخاصًة خالل مرحلة املهد،
ومرحلة الطفولة املبكرة ،وعدم تركها تربية أطفالها املربيات
والخادمات.
* تعليم األبناء أداء الصالة وتعويدهم عليها ،وتشجيعهم
عىل الصالة يف جماعة الغتنام بثوابها العظيم ،وتعويدهم
وتعليمهم كيفية الصيام ،واخبار الفتيات بمدى أهمية
الحجاب يف الدين اإلسالمي دون ترهيب وتربيتهم عىل ارتدائه.
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الملتقى الثاني للمبدعات العربيات في القاهرة
القاهرة  -خاص  -العربي االمريكي اليوم  /إباء اسماعيل
برعاية الدكتور مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
فعاليات امللتقى الثاني للمبدعات العربيات الذي نظَّمت ْ ُه وزارة الثقافة املرصية ممثلة ىف املجلس األعىل
للثقافة .
بأمانة الدكتور هشام عزمي وبالتعاون مع ديوان أهل القلم ببريوت وذلك بمرسح مركز الهناجر للفنون
وبحضور كل من الدكتورة سلوى خليل االمني مؤسسة ديوان أهل القلم  ،السفرية مشرية خطاب  ،الدكتورة
مايا مريس رئيس املجلس القومي للمرأة وأعضاء اللجنة املنظمة واملؤسسة للمتلقى وعدد من املبدعات
واملهتمني.
رحبت د .إيناس عبد الدايم بالضيوف ىف القاهرة
ىف البداية
ْ
عاصمة الفنون واآلداب  ،وقالت أنه منذ ما يزيد عن مائة عام
 ،أصدر قاسم أمني كتابه تحرير املرأة حيث كانت التحديات
الفكرية واالجتماعية والثقافية كثرية وبني االمس واليوم نواجه
تحد من نوع آخر هو الثورة التكنولوجية التى فرضت فكرا ً ورؤى
جديدة أظهرت املرأة العربية كقوة ابداعية فاعلة ال يستهان بها
وأبرزت قدرتها عىل الوصول لآلخرين كما دفعتها القتحام سوق
العمل يف مختلف مؤسسات املجتمع وتويل املناصب القيادية
 ،وأشادت بقدرة املرأة العربية الفائقة عىل الصمود وتجاوز
التحديات وتخطي العقبات إلثبات الذات يف كافة املجاالت
العلمية والفكرية والثقافية  ،وقالت ان املرأة لعبت عرب العصور
أدوارا هامة وكانت عنرصا ً فاعالً يف وضع السياسات والقوانني
اىل جانب تسيري حركة الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية
ويف هذا السياق ،تأتي الدورة الثانية مللتقى املبدعات العربيات
بمرص بعد إقامة دورته االوىل يف بريوت والتي نظمها ديوان أهل
القلم وتم خاللها تكريم عدد من املبدعات يف وطننا العربي .
ث َّم هنأت املبدعات املرصيات والعربيات الالتي سيتم تكريمهن
خالل امللتقى  ،مؤكدة رضورة إلقاء الضوء عىل انجازات العديد
من املبدعات يف الوطن العربى خالل الدورات املقبلة.
ثم كرمت وزير الثقافة  16شخصية نسائية من مبدعات11  
دولة عربية عىل إسهاماتهن يف تحقيق انجازات مميزة بمختلف
مجاالت الحياة ه َّن :من (مرص)  ،الدكتورة يمنى طريف الخويل
 ،الدكتورة درية رشف الدين ،الدكتورة سامية التمتامي ،األديبة
سلوى بكر  ،الدكتورة عواطف عبد الكريم  ،والفنانة ماري لوي
.و الشاعرة إباء إسماعيل من (سوريا) ،األديبة بثينة خرض
مكي من (السودان ) ،األديبة بثينة النارصي من ( العراق)،
الشاعرة واألديبة سلوى خليل األمني من ( لبنان ) ،الدكتورة
سمر الحمود (السعودية) ،األديبة فوزية  رشيد من (البحرين)،

0026

يناير  2020م  -السنة الثامنة  -العدد85 :

الفنانة لطيفة يوسف (فلسطني) ،الدكتورة نعيمة بن يعقوب
(الجزائر) والروائية  نورا املطريي واألديبة موزة غباش  ،من
(اإلمارات).
وقد أوضح االمني عام للمجلس االعىل للثقافة  الدكتور هشام
عزمي أن مرص حاضنة الفكر والثقافة والفنون يف الوطن العربي ،
وأضاف أن املرأة العربية ظلت قوية عىل مر العصور تؤدي دورها
يف املجتمع حتى تفوقت ووصلت إىل أعىل املناصب يف ظل كثري
من التحديات وكانت احدى لبنات التغيري ىف العرص الحديث
منذ قيام ثورة  ١٩١٩وحتى اآلن.
وقالت الدكتورة مايا مريس رئيسة املجلس القومي للمرأة بأ َّن
امللتقى  يحتفي بقامات نسائية عربية يف شتى املجاالت ،مشري ًة
إىل أن املرأة كافحت كثريا حتى أثبتت ذاتها وقدرتها عىل تجاوز
التحديات  ،وطالبتها برضورة التفكري الدائم خارج املألوف وأن
تتيح لنفسها فرصة االبداع واالخرتاع.
واستهلَّت الدكتورة سلوى خليل مؤسسة ديوان أهل القلم يف
كلمتها بالقول  :سالم لك يا مرص،
يا أرض الكنانة  ،وموطن املعز والتميز واإلبداع ،جئناك  من بالد
العرب قاطبة ومن لبنان  ،كي نغرس غرستنا الثانية ..مللتقى
املبدعات العربيات ..يف ربوعك الغنية بكل الحضارات املعرفية،
التي ترتفع عىل صهوة املجد ..يقظات أنجم  ..أضات سماء
العرب  بأقمارها  املشعة  ..يف أزمنة الجفاف.
نحن هنا اليوم ،نتواصل مع إبداعات املرأة العربية  ،التي
تتماهى يف حلبة الحياة  كفارسة ميدان  ،بكل عزم وقوة  ،معلنة
وقوفها إىل جانب الرجل  ،كقوة برشية منحت العقل من الخالق
العظيم كما الرجل  ،قوة اقتدار وإبداع   ..يرفد األوطان بكل جديد
ومتميز.
ووجهت ملرص التحية قياد ًة شعبا ً  ،كما استعرضت جانبا ً ِمن
تاريخ املرأة املرصية وأهم رموزها مشرية إىل ان ميالد الفتيات تعد

الندوة اال ٔوىل للمبدعات العربيات  -باب خلق
بشارة حب لعائلتها.
وألقت الروائية هالة البدري كلمة اللجنة املنظمة حيث أكدت
عىل الكفاح الطويل للمرأة املرصية والعربية مشرية إىل فخر
امللتقى بتكريم عدد من رموز الوطن العربي الالتي حاربن من
للقمة.
أجل الوصول َّ
وكان حفل االفتتاح قد بدأ بفيلم تسجييل استعرض خالله
للمكرمات سبق ُه افتتاح معرض إلصدارات املجلس
السري الذاتية
َّ
األعىل للثقافة.
وقد تضمنت فعاليات امللتقى يف اليومني التاليني لالفتتاح  
مجموعة من الندوات واملحارضات والعروض الفنية باإلضافة
إىل عدد من الزيارات للمواقع الثقافية واألثرية  ،وكانت اللجنة
وجهت الدعوة لعدد من الشخصيات الالتي تم
املنظمة قد َّ
تكريمهن يف بريوت للمشاركة كضيوف رشف للدورة الثانية

 ،ومنهن د .دانا بخيت (السعودية) ،الروائية فوز ّية رشيد
(البحرين) ،الناقدة د.سعيدة خاطر الفاريس (سلطنة عمان)،
د .صفاء نرص الدين ( فلسطني ) ،د .غيداء أبو رمان ( األردن )،
األديبة د .فاطمة يوسف العيل (الكويت) ،واملهندسة رشا األمني
( لبنان )
في متحف الحضارة

استقبل املتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط ضيوف
امللتقى الثاني للمبدعات العربيات ،وذلك ىف إطار تكريم املجلس
األعىل للثقافة لعدد من املبدعات العربيات والالتى أسهمن ىف
االرتقاء بالشأن العام.
وقال الدكتور أحمد الرشبينى املرشف العام للمتحف القومي
للحضارة املرصية وهو نجل الفنانة املرصية الكبرية ليىل طاهر
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 ،أ َّن تلك الزيارة جاءت ضمن املنتديات الثقافية التي يقوم بها
املتحف للباحثني واملهتمني ىف مجال الرتاث واإلبداع الثقاىف
والحضارى ،ويف إطار دعم العمل الثقايف وإعال ًء لشأن املكرمات
العرب من  11دولة عربية هى سوريا والعراق والسودان ولبنان
والسعودية والبحرين وفلسطني واإلمارات والجزائر واألردن
ومرص ،حيث ت َّم اصطحابهن ىف جولة داخل أرجاء املتحف قام
بها سيد أبو الفضل كبري أمناء املتحف لتعريفهن بما يحتوي
عليه من قطع أثرية هامة وإبراز دوره كمؤسسة ثقافية متكاملة.
عب أعضاء الوفد عن سعادتهن بتلك الزيارة وأكدن عىل
وقد َّ
أن املتحف يضم مقتنيات أثرية رائعة ومبهرة ،و أكدوا عىل أن
املتحف ليس فقط عامل جذب سياحي و ثقايف جديد ولكنه
إضافة للبيئة املحيطة به.
وأكدت البعض منهن عىل أن املتحف يتميز بوجود ملحة
حضارية وثقافية تختلف عن بقية متاحف العالم ،وأيضا طريقة
العرض وتسلسلها كما يتمتع املتحف بأنه مقام عىل مساحة
كبرية تجعله يتميز بالتنوع.
اليوم الثاني لملتقى المبدعات العربيات :

عقدت يف دار الكتب املرصية  -باب خلق
الندوة األوىل  الصباح ّية
ْ
القاصَّة و الناقدة الدكتورة اعتدال عثمان والتي لها تاريخ طويل
يف العمل يف وزارة الثقافة املرصية ،أدارت الندوة التي شاركت بها
الروائية البحرينية فوزية رشيد والدكتورة نعيمة بن يعقوب من
الجزائر والصحفية الروائية نورا املطريي .تحدثت كل منهن عن
تجربتها االبداعية والصعوبات التي واجهتها  .وتقول د .اعتدال
األهمية ألننا
غثمان  بأن هذا امللتقى يمث ُِّل بالنسبة لها غاية يف
ّ
سنتعرف عىل مجاالت التخصص االبداعية املختلفة ونسهم
الشابة  .ثم
جميعا ً يف تعديل صورة املرأة لدى كثري من األجيال ّ
ثت الروائية البحرينية فوزية رشيد عن قراءاتها الغن ّية يف
تح َّد ْ
املجاالت املتعددة  كالفتوحات املكية والكتب الروحية والفلسفية
واملاركسية والصوفية ومكثت يف مرص ثماني سنوات من عام
 1998 - 1990وكانت بالنسبة لها عالمة فارقة وفرتة ثر ّية جدا ً
بلقائها بعمالقة األدب يف مرص واعتربتها كورشة عمل كما  
أسفارها التي ِأغنت تجربتها الروائية إىل دول العالم .وترى
الصحفية والروائية اإلماراتية نورا املطريي بأ َّن االبداع ينجم
من األلم حسب مقولة دستويفسكي وتحدثت عن تجربتها
كإحدى اللواتي تأملن  ..تقول  :كتبت روايات كثرية وكنت خجولة
كنت خائفة .وبدأت بكتابة
 ..كتبت أربع روايات ولم أنرشها ألني ُ
روايتي األخرية عام  2011ونرشتها عام  2017واسمها رواية ( 
جملون) وكتبت كتابا ً اسمه ( إنسانية ) وهي تهتم بقضايا
الرفق بالحيوان واألطفال ألنهم املخلوقات األضعف .وبعدها
اتجهت للبحث السيايس وبدأت تخوض معارك سياسية غاية
ْ
يف التعقيد .كتبت مقاالت سياسية جريئة جدا ً وبطريقة أدبية
متميزة  ..تكتب يف عدة صحف كصحيفة عكاظ السعودية
وصحيفة البيان اإلماراتية وغريهما  ..وتؤمن بأن معاملة االنسان
يجب أن تكون عىل إبداعه وليس عىل الجنسية التي يحملها .
األخصائية يف
وجاء دور الدكتورة نعيمة بن يعقوب  من الجزائر
ّ
علم النفس والتي أوجدت يف وطنها األ ّم الجزائر برنامجا ً خاصّا ً
الكتشاف ورعاية املوهوبني من األطفال وت َّم من خاللها تأسيس
مؤتمر دويل لتنمية املوهبة واالبداع لألطفال وبدأوا بإجراء بحوث
يف مجال املوهوبني وطرق اكتشافهم وتوعية املجتمع الجزائري
لرعايتهم وقاموا بحفل تكريم سنوي للمتفوقني و املوهوبني.
وعمل ورشات خاصّة حول تنمية التفكري االبداعي وحول
تطوير معايري الجودة يف املؤسسات التي تهتم باملبدعني الصغار
وورشات لتوفري أدوات الكشف عن املوهوبني كمقياس الذكاء..
وهي ترشف عىل طلبة دكتوراة لالشتغال عىل املوهوبني .
قدت يف املجلس األعىل للثقافة :
الندوة الثانية املسائية ُع ْ
عقد املجلس األعىل للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ،الندوة
الثانية من فعاليات امللتقى الثاني للمبدعات العربيات ،وذلك
بمقر املجلس األعىل للثقافة بساحة دار األوبرا.
يف بداية الندوة  ،تحدثت الدكتورة لطيفة يوسف مستشار املركز
الثقايف واإلعالمي بسفارة دولة فلسطني بالقاهرة عن نشأتها يف
مخيم خان يونس بمدينة إستود الكنعانية األصل وما لها من
تراث عريق،و كيف كانت طفولتها ورحلة دراستها داخل املخيم،
كما تحدثت عن فضل جدتها وتأثريها عليها حيث رسخت
عبت عن شعورها
بداخلها مبادئ البقاء والحياء والصمود ،كما َّ
تجاه مرارة الهزيمة إبان العدوان الثالثي عىل مرص وذكرياتها
عن طائرات العدو التي كانت تحلق يف السماء وقتل العدو
الصهيوني للشباب من سن  16و  18عام رميا بالرصاص ،وكيف
تأثرت بأهلها وأرستها بأكملها من فكر وطاقة.
وأوضحت كيف كان يحرص أبناء املخيم جميعا عىل الحفاظ
عىل تفوقهم الدرايس برغم تواجدهم داخل املخيم؛ حيث تميزت
هي بالخط الجميل ورسوماتها املميزة ،إىل أن ترعرعت عىل يد
أستاذة الرياضيات املرصية التي ألهمتها التميز يف فن الرسم
فدرست يف معهد األمم املتحدة لالجئني الفلسيطنني حتى صارت
اآلن الفنانة التشكيلية املرموقة.
فيما بعد انتقلت الكلمة إىل الشاعرة السورية إباء إسماعيل ،
حيث ألقت بعضا ً من قصائدها الجديدة استهلَّتها بقصيدة  
ماء لِ َع َ
يك يا ِمصر”
ين ِ
“س ٌ
َ

تقول فيها:
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الندوة الثانية للمبدعات العربيات يف املجلس اال ٔعىل للثقافة

 املك َرّمات بامللتقى الثاني للمبدعات العربيات

الشاعرة إباء اسماعيل تتسلم درع التكريم من وزيرة الثقافة املرصية د .إيناس عبد الدايم
ِ
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يا لُ َغ ًة ُيف ال َب ِ
ياض
تُفَت ُِّح ف َْج َر ال ّز ِ
مان
ِ
ْس ُسو َد املَرايا
و تَك ُ
و ت َ ْه ِت ُف:
الش ِ
عوب صَداها أنا ..
ُّ
كل ُّ
وأنا صوت ُها
يف ِ
اشت ِ
السن ِ
ني ...
عال ِّ
فيما بعد ،انتقلت الكلمة إىل الدكتورة سلوى خليل األمني رئيس
ديوان أهل القلم؛ وألق َْت قصيدة من ديوانها الشعري  (نشيد
فوق الغمام) .
واختتمت الندوة بكلمة الدكتور هشام عزمي األمني العام
للمجلس األعىل للثقافة الذي أثنى عىل فعاليات امللتقى وكيف
كانت جميع ردود الفعل إيجابية ،األمر الذي يدعو إىل الفخر
والبهجة ،متمنيا ً أن يكون هذا امللتقى قد ترك انطباعا جيدا ً يف
أذهان الجميع متطلعا لتكرار مثل هذه امللتقيات  يف املستقبل.
ثم تكر َم هو والدكتورة سلوى خليل األمني بتكريم كل من :د .دانا
بخيت من السعودية ،واملهندسة رشا األمني من لبنان ،و األديبة
فوزية رشيد من البحرين ،والناقدة د  .سعيدة خاطر من سلطة
عمان ،ود  .صفاء نرص الدين من فلسطني ،ود .غيداء أبو رمان
من األردن ،واألديبة د  .فاطمة يوسف العيل من الكويت ،لكونهن
املؤسسات للملتقى األول يف بريوت.
ُكرمات
وبعد الندوتني مسا ًء  ،حرضت املبدعات العربيات امل َّ
عروض الفرقة االسبانية ألوبرا ( كارمن) يف دار األوبرا املرصية.
ويف اليوم الثالث  ،استمرت الحوارات « غري الرسمية بني
املبدعات العربيات للتخطيط آلفاق امللتقى يف املرحلة القادمة
وقمن بجولة لألهرامات يف النهار و عروض الصوت والضوء
الليلية  يف األهرامات يف الفرتة املسائية.
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حكمة تتعالى في الفضاء في مجموعة
القاص العراقي « نشأت المندوي »

التراشق بالعطر
التاسع

عن دار سطور للنرش والتوزيع -بغداد -شارع املتنبي،  
مدخل جديد حسن باشا  -صدرت املجموعة القصصية
للقاص العراقي املغرتب الذي يعيش يف الواليات املتحدة
األمريكية «  نشأت املندوي « واملعنونة «الرتاشق بالعطر
التاسع « وتقع يف ص 85من القطع املتوسط .
تشتعل يف  كل ذات إنسانية مجموعة من اآلهات ترافقها
انكسارات  ،والتي ُيطلق عليها « انكسارات الحزن
اإلنساني « وهذه االنكسارات املؤملة للنفس البرشية
من الصعب اقتناصها،  إال من يملكون املواهب والذين
يبحثون عنها ويشتغلون عليها  يف تفاصيل الحياة
اليومية .
“ علتنا يف ثقافة الكرايس “ ص71
وخاصة من املعنيني يف املجال األدبي والفني  ،عرب آليات
تدفعهم إىل طرق أخرى ،محاولني بذلك تخفيف وطأة هذا
الحزن اإلنساني  ،الذي أصبح يشكل خطرا عىل الحياة
اليومية عىل مستوى األفراد يف كل مكان « الحرب انتاج
برشي بذيء يكرث حني يغيب العقل « ص 27
وهم يؤسسون للقيم العليا يف املجتمعات   ،ومن هؤالء
البرش هم األدباء   ،وألن األدب امللتزم هو أن يحمل األديب
هموم الناس االجتماعية والسياسية ومواقفهم الوطنية ،
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كارهني جميع الحروب وكل ما يخدش اإلنسان .واملعني
بهذا الشأن يواكب مسرية هؤالء الناس  بكل دقة ويحاول
رسم  أفقه النري عرب  العديد من الطرق املشتعلة بالحب
والحياة   ،وأن يقف األديب بحزم ملواجهة ما يتطلبه هذا
األمر  ،ويصل إىل حد إنكار الذات يف سبيل ما التزم به
“ خبز السلطات ملوث ألنه يفتقر للمحبة “ص71
وهذا التيه  الطويل الذي يبحث عنه القاص « املندوي
« ويسطره عىل الورق األبيض حتى يلسع به قلوبنا
املتصدئة  ،والتي تعبت جراء الحروب   ،واملوت  ،والقتل  
،واملشاكل التي أوصلتنا إىل ما هو عليه اآلن  بسبب
البعض  ،حتى رصنا يف واد  والعالم يف واد آخر ،وهنا نقول
للقارئ العربي بوصف النص كما يصفه البعض من
املشتغلني يف الحقل النقدي تعبريا عن حساسية العالقة
بني الذات واآلخر  ،أو بني القاص صاحب املنجز والواقع ،
أو بني النص والوجود  ،ألن الوجود بحد ذاته نص مبهم
يحتاج إىل من ينهض به ويفك طالسمه ,
“أن النواح ال يحمي وحيدك  ،كرثي القطرات فالحزن
رمدها «ص 29
االبيض اذا اقتحم الروح ً
وحتى ال يغيب عنا وعن املشتغلني يف هذا املجال وأقصد
املجال القصيص  ،ومنهم القاص املبدع «  نشات املندوي
« الذي يكتب قصصه بمضامني إنسانية نابعة من أعماق
إنسان يعيش املعاناة والحرمان «تتلوى بني محنة
األنتماء ونظرية الوطن « ص29
أن ما بني القص وفلسفته مسافة خاصة تشكل الرؤيا
الجمالية عند املبدع الذي يكتب القصة أو الرواية  ،فالكل
يعرف أن القصة رسالة وفلسفة تحمل رسالتها املجتمعية
واإلنسانية يف قالب جمايل ،و ما يدور من حوله من صور
ومشاهد مؤملة وخاصة نحن الذين يعيشون يف هذا
العرص  ،وهو عرص االنحطاط  ورائحة الدم التي أصبحت
تتناثر يف مدننا املتعبة.
«أن الحياة تتمدد لفصول باليوم وتضيق لساعات
باملزاج «ص44
ومن إستعمال اللغة القادرة عىل الوصف والتوصيف،  
وصوالً بالقارئ إىل الرؤيا الجمالية التأملية  ،ومن خالل
العنوان يتدفق هذا السيل الجارف بعذابات هذا اإلنسان
سواء كان رجال أو امرأة أو طفال ،كما  أن للقصة دور يف
تقليل مقاومة التغيري ،والقصة تجعل املوضوع حقيقا
للمتلقي أوالجمهور وذلك لسهولة فهمها عرب لغة مختزلة
 ،ومكثفة   ،وفيها من الدالالت الكثري حتى يضعك عىل
جادة الصواب .
“ متى يقلقك الوطن فتشعر بوجوب التضحية “ ص81
  يقول عنه الناقد الكبري الدكتور «حاتم الصكر « يرتك
« املندوي» لقارئه الرتاكيب والعبارات  ،النهايات غالبا
مفتوحة وأن يسهم يف تخيل وقائعها .مؤكدا للقارئ ال
تعيش القصة القصرية هذه األيام أفضل حاالتها  ،بسبب
اله َبة الروائية الكاسحة التي نشهدها  منذ سنوات.
وجاء القاص « املندوي « منذ العنوان إىل آخر قصة يف
مجموعته برسائل تبحث عن إيجاد حلول ملشكالت هذا
العالم  ،وهي انسانية يف غالبها تنحاز للمهمشني ومنهم
املرأة خاصة وموقعها يف املجتمع ،وكذلك ما يحصل
لشخصيات عادية من الشبان  واليافعني أو الكادحني
،ومن هنا تأتي مجموعة القاص العراقي «نشات املندوي
« تعضيدا لهذا الفن املوصوف بأنه األخت الصغرى

للرواية ،  وهي موضوعات  تقرتب من الواقعية  ،ولكن
املندوي ينقذها من الفوتوغرافيا باعتماده لغة شفيفة ،
ترينا ما فيها من مجازات وتشبيهات مقدرة الشاعر عىل
األرتفاع عن أرضية  الحدث لخلق عالم رسدي .
“بداخيل صعد الشيطان ثمال ،ويف مخيلتي تبخرت كل
تشوهاتي  قاطبة « ص18
“ واملندوي «  الذي بدأ بكتابة القصة والنقد واملقالة منذ
منتصف الثمانينات وله نتاجات ادبية منها «رائحة
التفاح « مجموعة قصصية عام  «   2005مرافئ خجولة
« مجموعة قصصية عام  « 2009حني يتكلم الجسد «
عام ., 2014
وال ننىس أن القاص « املندوي» ومن خالل قصصه التي
كتبها يف هذه املجموعة « الرتاشق بالعطر التاسع»
وهو السارد يحاول  شحن مفرداته بطاقة معربة نسق
ويصور كيف جرت األمور
يمنحها التماسك  ،وهو يرسد
ّ
معه يف هذه الحياة ،وما حقيقة عرصه املبتىل فيه  ،حيث
نجد قصصه التي تحمل كل ندوب هذا العالم الذي

يأخذ مكانه تحت أسواط هذا العالم الذي تسيطر عليه
األيدلوجيات  ،وكل هذا نجده يف قصة « جندي « الكربياء
« محنة» وغريها
“ألن الحرية حني تتساقط ليست لها فصول “ ص82
وحتى ال يفوتنا يف هذه املقالة ملجموعة القاص « املندوي
« الذي أراد القول أن القصة هي تعبري عن إيقاع الحياة
 ،واعادة صياغة الحياة بحس فني قصيص راق  ،تقول
عنه الكاتبة اللبنانية « مريم شهاب « يف جريدة « صدى
الوطن « ثمة كتب إستثنائية تحمل شحنة إبداعية كما
لو كانت بيت شعر أو حكمة أو مثل ،فيها ما قل ودل ،
ومنترصة باختزالها .
“ سنني وطاحونة الوهم تدور بي كناعور  ،يتأرحج بني
أمل متهور وثرثرة بائسة « ص  63
“الرتاشق بالعطر التاسع “ وهو يسيل ببساطة وسالسة
وأدبا رفيعا يف قالب ذكي يفوح عطرا ودفئا ورشاقة وبدون
تشنج .
قاسم مايض  -ديرتويت
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حمل خيبتي
بجناحين ال يقدران على
ِ

حسن مخلوف
كاتب من فلسطني

1
كما يحدث يف آخر كل عام
الجميع مشغولون بتعليق أمنياتهم عىل
شجرة العيد
يقضون أوقاتهم يف الضحك
ويف التقاط الصور التذكارية
وحدي أنا
أجلس مثل سانتاكلوز كئيب عىل درج
البناية
أراقب النوافذ املضاءة
وليس يف حوزتي هدايا ألحد
ضجرا كبريًا
ال أملك إال
ً
وأمنية واحدة
عيل أحد.
وهي أال يعرث ّ
2
أري ُد أن ِ
أراك
للمرة األوىل
يف ذلك املقهى الشتوي
بذلك الضجر
وتلك العيون املتعبة
وذلك الصوت الربيء
ظل عالقًا يف مسامعي
الذي ّ
وهو يقول:
معك والعة؟».
« مرح ًبا ..هل َ
3
النصوص مرتاكمة يف هاتفي
هناك نصوص طويلة
كلما فكرت يف نرشها تراجعت
ال أعرف ملاذا!
كلما قمت بقراءتها شعرت بأنها تبكي يف
املسودات وتنتظر أن ترى النور
قد يراها البعض نصوص مهملة بال قيمة
وقد يراها آخرون مشوقة
لكنها تعني يل الكثري
الحب
الكثري من ُ
الكثري من األىس.
4
أي ٍ
ُّ
عيل أن أخلعه
باب ّ
ألهرب من هذا القبو
ِ
وأراك عىل الشارع
ِ
بيدك التي ال تزال ترتعش من الربد
فأمسك
ُ
ِ
ال أل ُ
صافحك
ِ
أصابعك التي تجمدت
وإنما ألقضم
وأبتلعها ٍ
كندم حار
ألنها وألسباب مجهولة
ِ
صباحا
منزلك
فت ََحت باب
ً
وكتبت علينا ال ُعزلة.
5
تعبت من الهرب
من امليش باحث ًا عن أقدام
من إضاعة يوم كامل يف كتابة كالم بال
فائدة..
من إعادة النظر يف الجدوى من السهر
الطويل
من أشياء كثرية
كأن تحافظ عىل ثباتك وأنت عىل حافة
الثالثني من عمرك..
الحقيقة..
ال يعجبني أحد
مضطرا ألن أفرس ذلك.
ولست
ُ
ً
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6
ِ
قصائدك
أخاف التورط يف
و ُيسعفني املجاز
أري ُد ِك يل
ِ
بدهشة الوصف
باتسا ِع املعنى
ِ
وبخفة االيقاع
أري ُد ِك أنثى
تعربُ رتاب َة القافية
وتركب عرب َة االستعارات
ُ
ال تقلقي أكرث
لست ممن تقيدهم الكنايات
فأنا
ُ
و ُيؤمل ُه الرسد
أنا مجرد شاع ٍر ُمتعب
خيارا آخر
يملك
ال ُ
ً
غري تمزيق الصفحة
ثم البكاء.
7
أحتاج عيونك
عري دهشتي من ثياب الندم
كي أ ُ ّ
أحتاجها كي أعيد للحب لهفت ُه األوىل
شعورنا األول وأحالمنا الغامضة
عيني
أحتاجها كي أغطي بياض
َّ
أحتاجها بص ِرب يعقوب
يوسف
وبخيبة ُ
أحتاجها و أعرف أنها أغمضت بعدها إىل
األبد .
8
عشت بني األشياء كلها
لقد
ُ
ومرها
حلوها ّ
بني ّ
أرخصها وأثمنها
أجملها وأقبحها
تهت وراء رسب األصدقاء
ُ
وحي ًدا
وباحث ًا عنهم
يف رحلة الشتاء والصيف
عشت
ُ
خائفًا من أشياء ال أفهمها
ٍ
		
أحداث ال تحدث
من
		
كنت خارج الرسب
ُ
		
أغرد كعصفو ٍر هش
يف أجواء قاسية
		
وأرفرف بجناحني
ِ
حمل خيبتي.
ال يقدران عىل
9
ِ
قصائدك
أخاف التورط يف
و ُيسعفني املجاز
أري ُد ِك يل
ِ
بدهشة الوصف
باتسا ِع املعنى
ِ
وبخفة اإليقاع
أري ُد ِك أنثى
تعربُ رتاب َة القافية
وتركب عرب َة االستعارات
ُ
ال تقلقي أكرث
لست ممن تقيدهم الكنايات
فأنا
ُ
و ُيؤمل ُه الرسد
أنا مجرد شاع ٍر ُمتعب
خيارا آخر
يملك
ال ُ
ً
غري تمزيق الصفحة
ثم البكاء.
10
أكتب للقتلة
ُ
للخونة
وأكتب
ُ
للنازحني
الخائفني من الغد
للطالعني من أحشاء األلم
لرواد املقاهي
للكادحني يف العراء
للباكني عىل حظوظهم
للغارقني يف شرب ماء
للعابرين من الاليشء

املبتسمني ألشياء غري مفهومة
للمصابني بالفقد
واملنبوذين يف أوطانهم
للخارجني عن النص
وكل من أخطأتهم القصيدة.
11
أعلم جي ًدا
كيف يمكن لرجل أن يميش مقي ًدا طوال
حياته!
أن تعذبه امرأة حتى الشفقة
وأن يميش تائ ًها
لرياها يف كل املالمح العابرة
ربما أن امرأة عادية وسهلة
ال تثري كل ذلك
لكن امرأة عصية عىل القلب
صعبة املزاج
بإمكانها أن تجعل أحدهم يختنق وال يموت
أن يبحث طوال عمره عن الصواب وال يجده.
12
ال أفعل شيئًا
أنا بالكاد أتنفس
وأكتب لك قصائد يف العتمة
فنجان قهوة إضايف
ربما سأشعر بمرارة الطعم
املزيد من عينيك
صورتك يف الحالة
وجهك يبتسم
أعيد اللقطة
عيناك الخرضاوان
كلبك املحظوظ اىل جانبك
قصيدة أخرى
رشفة قهوة
عيناك
عيناك
أعيد اللقطة للمرة األلف
ياااه
وجهك جميل
وحظي سيئ.
13
ما أكتب ُه
ِ
عرا
ليس ش ً
خارج عن العادة
م
هو كال
ٌ
ٌ
وصور ُة الندم الوحيدة
أمسح مالمحها كل يوم
التي
ُ
ما أكتب ُه
هو يش ٌء من الحرسة
عىل ٍ
ذنب لم أقرتف ُه
وخيب ُة الربيء
يف ارتداء املشنقة.
ما أكتب ُه
كل ٍ
ألم ألوك ُه يف فمي
هو ُ
ولربما هو ذلك القلق املأجور
جاثما يف أحشائي
ظل
الذي ّ
ً
وأبى أن يغادر.
14
ُّ
أجر قلبي
وأميش به
اىل األمنيات القديمة
اىل رائحة املايض
اىل البيوت الدافئة
أميش به
اىل كل مكان
حيث ال عقل يفكر
وال قلب يحزن.
15
ال تخربيني عن مسببات الحزن
فأنا مجرد شخص كئيب يمارس دوره يف
الندم
قويل أشياء مبهجة
كقصيدة حب ً
مثل
أفرح بها
أرتدي بعدها حذاء أنيق
وأميش به إىل املقربة.

نهايات
عبد الكريم الطبال
رأس السنة
انحدار الس ِ
ماء
ُ َّ
عىل الطّ ِ
ني
ِ
البكاء
ط
ُه ُبو ُ
عىل النَّ ْه ِر
الش ْمعدا ُن
هو َّ
الج َر ُس املُتكلِّ ُم
هو َ
الج ْر ِ
يف َمذْب ِ
ح
ح ُ
الرق ُْص
ُه َو َّ
ِ
َجوات
يف
ساحة الف َ
اليد
هو ُ
تجد ُع منها األصاب َع
الكلمات
أو هو حرشج ُة
ْ
وقيل :القيام ُة
َ
قيل لنا:
السن ْة
رأس َّ
هو ُ
ال أحد
ِ
الورد
آخر
ُ
جا ْء
الباب
دق عىل
َّ
ْ
أحد
وال ٌ
الد ْق
يسم ُع َّ



أحد
وال ٌ
يش ُّم العبريَ
أحد
وال ٌ
الباب
يفتح
َ
أحد
وال ٌ
البيت
داخل
ْ
......
ِ
الورد
آخر
ينا ُم عىل العتب ْة

مجنون
ليس مجنونا ً
يرمي األحجار
األحجار
عىل
ْ
األعشاب
يرمي
َ
األعشاب
عىل
ْ
ليس مجنونا ً
يبني بيتا ً
ِ
سعة الحل ْم
يف
يغرس حقالً
ُ
ِ
البحر
سعة
يف
ْ
الغربا ُء
الحزانى
الحيارى
الطريق
يف
ْ
* شاعر من املغرب

FAREWELL TO THE CITY TEXTS
Lead to your hand lying on the table
I don’t know how it belongs to you
This hand resembles a dead cloud
or rabbit
?How did you forget her here
Know how short my memory is and
the world is extended.
The wars we left are still eating us
The wars that we escaped flogged
our skins
We are the defeated Lashkar
We live whenever a lover chants in a
square surrounded by spiders
I will now die in the blood of this
!rose
Why does the world have to spin so
?quickly
Rusty things still wake me up at
night
Withholding words and air from me,
One day I will ascend to the hair
Stuck in the lung of God.

Zainab Assaf
Poet from Lebanon
The city is glowing alone
Eyes swollen and body.
Displaced people pass
The ice cubes melt
In the summer of cups.
There is a bird on everyone’s heads
The blind astrologer said.
It was a summer before this
When it became streets
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لوحات إدوارد هوبر المشهدية نوافذ على
عوالم داخلية..

معرض سويسري يقدم أعماال تجسد
نظرته الى الطبيعة

انطوان جوكي
ال يختلف النقاد اليوم عىل اعتبار األمريكي إدوارد هوبر (1882
ــ )1967أحد أكرب فناني القرن العرشين .لكن بينما يرك ّز منظّمو
معارضه التي لم تعد تحىص اليوم عىل املشاهد التي رسمها
للحياة املدينية يف وطنه ،والتي صُنِّفت تار ًة كأعمال واقعية وتار ًة
كأعمال رومنطيقية أو رمزية أو حتى شكالنية ،وهي يف
الواقع تشييدات ذهنية صافية ،لم تحظ لوحاته
التي رصدها للمناظر الطبيعية باالهتمام
نفسه عىل رغم قيمتها الفنية األكيدة
وأهميتها يف فهم عمله التشكييل كك ُّل .من
هنا أهمية املعرض الذي انطلق حديثا ً يف
متحف مؤسسة «بييلري» الفنية يف مدينة
بازل السويرسية ،ويتوق ،من خالل عرشات
اللوحات الزيتية واملائيات والرسوم ،إىل
كشف النظرة التي ألقاها هذا العمالق عىل
الطبيعة األمريكية والط ُُرق الفريدة التي اعتمدها
لتمثيلها.
مصادر وحي هوبر كشفها بنفسه يف حوارات مختلفة
معه :األدب األملاني والفرنيس والرويس الذي قرأه ٍ
بنهم طوال
حياته ،وخصوصا ً الفنانني فيالسكيز وغويا ورامربانت وكوربيه
ومانيه الذين عرث يف أعمالهم عىل نقاط استدالل تظهر باكرا ً
وتفس اهتمامه العميق باللون وموهبته الكبرية يف
يف زيتياته ّ

وتدرجاتهما ،وبالتايل جماليته الفريدة التي
تمثيل الظل والنور ّ
تركت أثرا ً دامغا ً ليس فقط عىل الكثري من الرسامني الذين أتوا
بعده ،بل أيضا ً داخل الثقافة الشعبية وفن التصوير الفوتوغرايف
والسينما.
يف الفن التشكييل ،تعني عبارة «مشهد» أو «منظر» صورة ثابتة
املتحولة دائما ً .أما
للطبيعة تشك ّل مقابالً للطبيعة نفسها،
ّ
هوبر فيمنحنا قبل أي يشء يف لوحاته املشهدية
نظرته الخاصة واملتعددة للطبيعة ،مبتكرا ً يف
ذلك مقارب ًة حداثوية لنو ٍع تشكييل تقليدي.
فبخالف التقليد األكاديمي ،تبدو مشاهده
التأمل العميق الذي
غري محدودة بفضل ّ
يقف خلفها ،وتوحي به .مشاهد ذهنية إذا ً
هي عبارة عن تشييدات ذات طابع هنديس
واضح ترتاوح عنارصها الرئيسية بني منازل
ترمز لحضور اإلنسان داخل الطبيعة،
وسكك حديدية تمنح بنية أفقية للوحة
وتجسد الطموح البرشي لفتح فضاء الطبيعة
ّ
الشاسع وتدجينه ،وسماوات فسيحة ومناخات
ضوئية خاصة ،تار ًة باهرة وتار ًة غسقية ،تساهم يف إبراز ضخامة
تحول دائم ،حتى داخل لوحات ثابتة املشهد يف
طبيعة يف حالة ّ
ظاهرها .ويف هذا السياق ،تصبح منارةٌ ،عىل سبيل املثالَ ،م ْعلما ً
أو نقطة استدالل داخل املدى الالمتناهي للبحر والشاطئ.

تجسيد الالمرئي
من ٍ
جهة أخرى ،تمنحنا لوحات هوبر املشهدية االنطباع بأن ثمة
شيئا ً غري مرئي يحصل خارجها ،كما يتجىل ذلك مثالً يف لوحة
«كايب كود عند الصباح» ( )1950التي نرى فيها امرأة عند
املتأمل
نافذة ،تلفح الشمس وجهها
ّ
وتتفحص شيئا ً يتعذّر عىل ّ
يف اللوحة مشاهدته لوقوعه خارج فضائها .وكما يف جميع أعمال
الفنان ،تطغى عىل لوحاته «الطبيعية» كآبة وعزلة ،إضاف ًة إىل
شعور قوي بغرابة وتهديد خفي .شعور يعود ــ مهما بدا ذلك
متناقضا ً ــ إىل األلفة التي نستشعرها أمام املشهد املرسوم.
فالغابة التي ترتاءى يف لوحة «كايب كود عند الصباح» تبدو
حقيقية لنا ،كما لو أنها أمامنا ،مثلها مثل الغابة التي تحتل
وتسجل حضورا ً
خلفية لوحة «محطة بنزين» ( )1940الشهرية،
ّ
مألوفا ً لنا .ولفهم كيف تنتج تلك الغرابة املقلِقة ألعمال هوبر من
االنطباع الذي تمنحنا إياه بمعرفة حميمة لألمكنة املرسومة فيها،
ال بد من اإلشارة إىل أن الغابة املذكورة ،مثل أي عنرص من عنارص
الطبيعة داخل لوحاته ،هي أيضا ً ركيزة أو منطلق لولوج دواخلنا،
وتملك بالتايل القدرة عىل إثارة مشاعر وردود أفعال الواعية فينا.
لوحات هوبر هي إذا ً مشاهد مرئية توحي وتستحرض يف صوريتها
يفس جوابه الثابت
وعنارصها مشاهد غري مرئية وذاتية ،وهو ما ّ
عىل السؤال الذي طُ ِرح عليه عرشات املرات حول ما يبحث عنه
داخل فنّه« :أبحث عن نفيس» .جواب ال يدهشنا حني نعرف أنه
دون عليها جملة غوته التالية:
حمل طوال حياته قصاصة ورق ّ

فني) هما أعادة تشكيل
«منطلَق وغاية كل عمل أدبي (أو ّ
العالم الذي يحيط بنا بفضل العالم املوجود داخلنا ،عمل يتم
فيه إعادة خلق كل يشء وعجنه وتوليفه ،وبالنتيجة فهمه ،وفقا ً
لشك ٍل وطريقة ذاتيني» .ولذلك ،مهما بدت لوحاته واقعية ،طبيعية
ومألوفة ،يتعلّق األمر فيها دائما ً بنظرته الشخصية للعالم وبرؤيته
الفريدة لألشياء .أما بالنسبة إىل عملية تفسريها أو تأويلها،
املتأمل فيها فحسب،
فرصح الفنان يوما ً بأنه يعتمد يف ذلك عىل ّ
ّ
املتأمل
ذاتية
املقابل
وذلك من منطلق أن ذاتية فنّه تستدعي يف
ِّ
فيه .ف ٌّن يكشف لهذا األخري أبعاد الالمرئي لكنه يرتك له مهمة
وحرية العثور عىل تفسريه الخاص له.
ّ
باختصار ،رسم هوبر لوحات بسيطة يف ظاهرها ،لكنها قادرة عىل
فتح أبواب عوالم داخلية تجنّب تسميتها أو تحديدها بنفسه.
من هنا تلك النوافذ الكثرية الحارضة يف أعماله ،والتي تمكن
مشاهدتها من الداخل ومن الخارج معا ً ،وتمنحنا الشعور بأننا
ِ
واملتأمل فيه يف ٍ
آن واحد .وسواء يف مشاهده املدينية أو يف
املتأمل
َّ
ّ
تلك الطبيعية ،سعى إىل مسائلة دور اإلنسان ــ السلبي غالبا ً
ــ داخل محيطه الطبيعي ،وساهم بشكل الفت يف بلورة مفهوم
أمريكا الكئيبة التي تعاني طبيعتها الخالبة من الجوانب املعتمة
للتطور املسعور ،ويف إرساء طريقة تصوير ال سابق لها تتجىل
ّ
آثارها يف أعمال سينمائية مهمة كثرية ،مثل «نورث باي نورث
ويست» ( )1959أللفرد هيتشكوك« ،باريس تكساس» ()1984
لفيم فاندرز و»رقصة مع الذئاب» ( )1990لكيفني كوسرن ،كي ال
نذكر غريها.

Transitional Nature: Hudson River School Paintings
as a Garden of Eden.
While much of “Transitional Nature” focuses
on U.S. landscapes, depictions of Greenland
and Ecuador exemplify the international travel
undertaken by 19th-century artists in further
pursuit of untrammeled terrain.
Artists working today frequently address the
beauty and complexity of landscape, drawing
our attention to environment and ecology. “Transitional Nature” features a selection of works
by contemporary artists that will connect in powerful ways the past of the Hudson River School to
the present art world.
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C

ultural identity in the United States has
been long intertwined with its magnificent landscapes, from the dense forests
of New England to the open terrain of the West.
These landscapes extol the unique beauty of
this country and relate to the first significant art
movement in the United States, known as the
Hudson River School.
The artists who painted these American
landscapes worked during a time of increasing
industrialization and growth of technology—not
a coincidence of history but a lens on ecocritical
thinking of the time. Modern industry changed
the culture and economic future of this country,
but also gave rise to concerns about the preservation of a natural environment often described
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«طفيلي»..

الواقع بنكهة كوميدية سوداء
إيقاع خاص تحظى به سينما املخرج الكوري
الجنوبي بونغ جون هو ،فهي تمزج بني شقي
السهل والصعب ،يرتجم ذلك يف أعماله كما يف
«مذكرات قاتل» ( )2003الذي تميز بقوة الخيارات
البرصية.
وأيضا ً يف «ثاقب الثلج» ( )2012الذي حاول
فيه أن يقرأ املستقبل ،و«أوكجا» ( )2017الذي
قدمه بمعالجة كوميدية سوداء ،وها هو يعود عرب
«طفييل» ( )Parasiteليقدم لنا تحفة سينمائية
تميزت يف نصها وصورتها البرصية ،ليتجول الفيلم
إىل أشبه بلوحة فنية تستحق التأمل.
ولعل ذلك ما يربر سبب كمية الجوائز التي
حصدها بونغ جون هو ،بدءا ً من سعفة كان

الذهبية ،ومرورا ً بـ غولدن غلوب ،وليس انتها ًء
برتشيحات األوسكار الستة ،ليحدث بذلك نقلة
نوعية يف تاريخ السينما الكورية الجنوبية.
فيلم «طفييل» شديد البساطة ،ولكنه مغرق
بالكوميديا السوداء ،وملتصق جدا ً بالواقع ،يمتاز
بمشاهده الهادئة ،ونربته الصادمة أو الظالمية،
حيث يسلط بونغ جون هو فيه الضوء عىل
الفروقات الطبقية يف املجتمع ،وما بينهما من
رصاع ،لتظن لوهلة أنك أمام فيلم رعب ،ولكن ما
أن تتوغل يف املشاهدة ،حتى تشعر باالنبهار،
وبقدرة بونغ جون هو عىل جذبك نحو قصته حتى
النهاية.
قصة الفيلم تدور حول عائلة كيم التي تعاني
كثريا ً من الفقر ،وتعيش عىل هامش املدينة ،يف

رسداب سيئ ،ال يصلح للعيش اآلدمي ،ومع
تقلب األيام ،تبدأ أحوال العائلة بالتغري،
بعد حصول االبن عىل وظيفة مدرس لفتاة
تنتمي إىل عائلة بارك الرثية ،ليقوده ذلك
إىل تغيري نمط العائلة الرثية تماما ً ،بعد أن
يتمكن أبناء عائلة كيم من نسج شباكهم
حول عنق العائلة الرثية.
مشاهد الفيلم األوىل تميض بهدوء،
تتلمس من خاللها الطبقية ،وحالة
«الالمساواة» ،ونشعر أن املخرج استطاع
شحنها بالتشويق والتوتر نفسه.
وهو ما جعل الفيلم يتأرجح بني الدراما
والتشوق ،واملشاهد املؤثرة ،التي كلما
تقدمت فيها تشعر باالنبهار.

Oscar nominations 2020
... The Joker dominates 11
nominations, and Syria and
Tunisia represent the Arabs

T

مرحلة النضوج ..كيف تناقش السينما المصرية مشاكل المراهقة؟
القاهرة -عالء مصباح
ينافس فيلم «بنات ثانوي» يف دور العرض املرصية،
ويناقش مشاكل البنات يف فرتة املراهقة ،من خالل خمس
فتيات يقعن يف عدد من املشاكل خالل مرحلة الدراسة
الثانوية.
يف هذا التقرير نستعرض طريقة تناول السينما املرصية
ملشاكل املراهقني ،وهو النوع الذي يسميه السينمائيون
«بالنضوج» أو ( ،)coming of ageوال يعترب نوعا مفضال
للمخرجني واملنتجني املرصيني ،العتماده باألساس عىل
ممثلني صغار السن ،بعيدا عن املمثل النجم الذي تعتمد
عليه إيرادات الشباك يف نظرة السينما التجارية.
املراهقات 1960
أحد أهم الكالسيكيات يف السينما املرصية عن املراهقات،
للمخرج أحمد ضياء الدين ،لعبت بطولته الفنانة
ماجدة ،وقدمت شخصية الفتاة ندى التي تقع يف حب
طيار شاب (الفنان رشدي أباظة) ،وتعرتض أرستها عىل
عالقتها معه وترفض زواجها منه.
إسكندرية ليه 1979
قدم لنا املخرج يوسف شاهني عالم الطموحات يف سن
املراهقة من خالل رائعته وأول األفالم التي استوحاها
من سريته الذاتية «إسكندرية ليه» املتوج بجائزة الدب
الفيض يف مهرجان برلني السينمائي الدويل .1979
إن لم يكن الفيلم نموذجا مثاليا ألفالم «النضج» ،فهو
يقدم مراهقة شاهني من خالل البطل املراهق يحيى الذي
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

يحلم بدراسة التمثيل يف أمريكا ،ومغامراته مع أصدقائه
يف شوارع اإلسكندرية ومسارحها ودور العرض ،بينما
تتقدم القوات النازية الحتالل املدينة العريقة يف أخطر
مراحل الحرب العاملية الثانية.
إمرباطورية ميم 1972
يف رائعة املخرج حسني كمال ،نرى املراهق (الفنان هشام
سليم) يف «إمرباطورية ميم» مع سيدة الشاشة العربية
فاتن حمامة ،ليقدم لنا صورة نمطية طريفة للمراهق
الذي يجرب تدخني السجائر ،وأخته التي تعيش قصة
حب أخرى ،يف أحد أهم األفالم التي تناولت مشاكل األم
الوحيدة يف رعايتها ألرستها.
محاكمة عيل بابا 1987
كما قدم التلفزيون املرصي فيلم «محاكمة عيل بابا»
الذي جاء فلسفيا عن عالقة األبناء باألب واألم يف سن
املراهقة ،عن قصة للكاتب الكبري أحمد رجب وسيناريو
عاطف بشاي وإخراج إبراهيم الشقنقريي ،وفيه نرى
الفتى املراهق مرهف الحس الذي يرفض حفظ أشعار
املتنبي والبحرتي وأبو تمام لرفضه نفاقهم ،ثم يتورط
يف عالقة عاطفية بريئة مع زميلته تنتهي بمحاولته
االنتحار.
مذكرات مراهقة 2001
مشاكل املراهقات يف بداية األلفية الثالثة قدمتها
املخرجة إيناس الدغيدي مع وجهني جديدين وقتها هما
املمثلة التونسية هند صربي وأحمد عز ،حيث تقع طالبة

الثانوية هند يف حب الفتى الوسيم ،لكن لقاءهما ينتهي
بخطر يهدد مستقبل املراهقة الحاملة.
أوقات فراغ 2006
أربعة شباب يف سن املراهقة ،عىل حافة دخول الجامعة،
بني عوالم الدين والجنس واملخدرات ،وعالقاتهم
املضطربة مع اآلباء ،والفوارق االجتماعية بينهم،
هكذا قدم فيلم «أوقات فراغ» عالم املراهقني ،مستعينا
بمجموعة من الفنانني غري املعروفني وقتها ،هم أحمد
حاتم وكريم قاسم وعمرو عابد وراندا البحريي ،ليحقق
نجاحا كبريا ،ويصبح أبطاله نجوما.
حاول صناع التجربة إعادة استنساخها مرة أخرى،
فقدموا فيلم «املاجيك» يف العام التايل ،ولكنها لم تكلل
بالنجاح السابق نفسه ،ليشق كل بطل طريقه بمفرده.
ال مؤاخذة 2014
يف تجربته الكوميدية الوحيدة قدم املخرج املرصي عمرو
سالمة عالم املدرسة اإلعدادية يف «ال مؤاخذة» ،عن طفل
مسيحي من طبقة اجتماعية عليا يتخفى بهوية مسلمة
وسط زمالئه من الطبقة األدنى يف مدرسة حكومية،
لنستعرض مشاكل املراهقني ،وإن مالت أكرث لعالم
الطفولة منه للمراهقة.
لعب سالمة أيضا عىل مرحلة النضوج يف فيلمه «شيخ
جاكسون»  ،2017حيث املراهق أحمد مالك يغرم بأغاني
مايكل جاكسون تأثرا بالفتاة التي يحبها ،األمر الذي
يرفضه والده (الفنان خالد الكدواني).

he full nominations for the 2020 Academy Awards - presented by the American Academy of Image Arts and Sciences
- announced the Academy Awards, which are recognized
by all around the world as the most important and prestigious film
award.
Oscars celebrate this year its 92nd year, when filmmakers around
the world meet to choose and honor the best productions of the
year, and awards gain their importance mainly as they come within
the vote of a large number of filmmakers around the world, as they
exceed 7 thousand members of the Academy, and their technical
quality ranges between Actors, directors, writers, photographers,
producers and other filmmakers.
Awards this year come to create a special surprise, as the nominations lead the movie based on comics stories (comics) - a movie
“The Joker” - with 11 nominations, among them a nomination for
the best movie, in addition to the best actor of Khokin Phoenix, the
best director and the best scenario for Todd Philips.
The Joker is in the number of nominations, the movie “Irish” by the
great director Martin Scorsese, with ten nominations.
The nominations for this year also carry a significant participation
of the Arabs through the nomination of the two Syrian films “The
Cave” and “To Sama” for the award for the best documentary film.
The “Brothers” movie was also nominated by Tunisian director
Maryam Jaabour, and a joint Canadian-Qatari Tunisian production of
the Academy Award for the Best Short Film category. .
Below is a list of the most important Academy Awards for 2020.
To read the rest of the article go to :
https://www.tellerreport.com/
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تحوالت
«الماركسية واألدب»:
ّ
مستمرة للثقافة
ّ

صدر كتاب «املاركسية واألدب» للناقد الربيطاني
مرة
أول ّ
رايموند هرني ويليامز (ّ ،)1988 - 1921
قبل أكرث من أربعني عاما ً ،ورسعان ما أصبح أكرث
كتب أستاذ الدراما يف «جامعة كامربيدج» تداوالً؛
حيث ت ُرجم إىل عدة لغات وصدر يف طبعات
مختلفة.

ورغم شهرته ،لم ُينقل الكتاب إىل العربية ّإل
مؤخّرا ً؛ حيث صدر حديثا ً عن داري «ابن النديم»
و»الروافد الثقافية» برتجمة لعهود املخيني.
ترتجم
أول كتب ويليامز التي
َ
لكن العمل ليس ّ
إىل العربية؛ إذ ت ُرجم كتاباه «طرائق الحداثة»
و»الكلمات املفاتيح :معجم ثقايف ومجتمعي» يف
السبعينيات.
يف «املاركسية واألدب» ،يناقش املنظّر املعروف
بتأثريه داخل مدارس الفكر اليساري الجديد
نظريته يف املادية الثقافية التي م ّهدت الطريق
لنهج جديد تماما ً للمبادئ املاركسية والنقد
املاركيس للفنون والثقافة .وظهر العمل يف فرتة

شهدت الكثري من مشاريع إعادة قراءة األفكار
مما أكسبه أهمية مضاعفة ،فقدم
املاركسية ّ
نظريته محلّالً املساهمات السابقة لنظرية األدب
املاركسية؛ من بينها مساهمات ألتوسري وغولدمان
ولوكاتش.
عزم ويليامز يف أطروحة العمل عىل مراجعة
املبادئ املاركسية القديمة ،وما يعتقد أنه مشكلة
جوهرية يف النظرية األدبية ،حيث يقرتح بدالً منها
نظرية املادية الثقافية لحل إشكالياتها .ويعتقد
لكل التفكري
املؤلّف أن املادية الثقافية جوهرية ّ
املاركيس ،وأنه من خالل الجمع بني النظريات
املاركسية للغة والنظريات املاركسية يف األدب،
تصور املاركسية ،من خالل مناقشة
يمكن إعادة
ُّ
أجزائها الثالثة :املفاهيم والنظرية الثقافية والنقد
األدبي.
يناقش صاحب «ما جئت ألقوله» املبادئ العريضة
ويوضح أن التعريف
للثقافة واملجتمع واالقتصاد،
ّ
بتحول نموذجي ،وأن
الكامل «للثقافة» يمر
ّ
الثقافة تتساوى اآلن مع الحضارة التي يتم بناؤها
حول تحسني التقدم واالحتفاء بـ»النظام» الجديد

املزعوم الذي يتمحور حول االقتصاد ،وبالتايل فإن
التقدم االقتصادي ليس
أي يشء ال ُيساهم يف ذلك
ّ
له قيمة.
تقدم الكثري يف
ويف حني يرى الكاتب أن املاركسية لم ّ
فهم اللغة ،فإنه يجد أن األدب هو االستخدام األكرث
تغي
تحديدا ً للغة التي يهتم بها،
ويوضح كيف َّ
ّ
معنى األدب والغرض منه وقيمته بعد الرأسمالية.
من هنا ،يف رأيه ،يجب عىل املاركسية إعادة النظر
يشدد عىل أنه يجب
يف نظرياتها األدبية .كما
ّ
مراجعة النظريات املاركسية حول األيديولوجيا،
ألن مصطلح «األيديولوجيا» أصبح «جذّابا ً»
ألي تفكري ليس ماركسيا ً .ويبحث الكاتب أيضا ً يف
النظرية األدبية ،ويراجع مفاهيم األدب واملثالية،
ويحاول إعادة تعريف «الحتمية» و»الهيمنة».
ُيذكر أن رايموند ويليامز كاتب غزير جدا ً ،فإىل
جانب العرشات من دراساته األدبية والثقافية ،ومن
أبرزها «الثورة الطويلة» ،و»الثقافة واملجتمع»،
و»الرتاجيديا الحديثة» ،أصدر أيضا ً سبع روايات
وست مجموعات قصصية وثالث مرسحيات.
ّ

«ناقة صالحة» رواية كويتية ُتوغل
في عوالم الصحراء العربية
من خلف كثبان الرمال وقوافل
الجمال ومراعي الصحراء يأتي
الكاتب الكويتي سعود السنعويس
بروايته الجديدة “ناقة صالحة” التي
استخرج شخصياتها وأحداثها من
ثنايا القصائد ومرويات األجداد عن
قصة حب عذبة دارت مطلع القرن
العرشين يف شبه الجزيرة العربية.
تبدأ األحداث عند أسوار الكويت
يف ربيع عام  1941حني يفد الشيخ
محمد بن عبدالله الشاوي للمدينة
مع قافلته ويجلس يف السوق ممسكا
بربابته وينشد قصيدة “الخَلوج”
للشاعر دخيل بن أسمر مثريا يف
أذهان رواد السوق والقراء معا أسئلة
عديدة.
تكتسب القصيدة اسمها “الخَلوج”
من مصطلح يطلقه أهل الصحراء
عىل الناقة التي فقدت صغريها سواء
نفق أو ذبح فتظل مدة تح ّن إليه
ويخالجها الحزن ،حيث يكون لها
صوت عويل ونحيب يثري األىس،
وتعود إىل املكان الذي فقدته فيه.
وعن ناظم القصيدة يقول الراوي
وغي
إنه شاب يافع هجر قبيلته ّ
اسمه عام  1901ليبدأ حياة جديدة
يف الكويت بعدما تزوجت محبوبته
صالحة من ابن عمها صالح.
والرواية ،الصادرة عن الدار العربية
للعلوم نارشون ،ورغم صغر حجمها،
يصعب اختزالها يف قصة الحب
الحزينة بني دخيل وصالحة حتى
وإن تميزت بعذوبة تفاصيلها ورقة
مشاعرها فقد استطاع املؤلف شق
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دروب لعوالم بعيدة يف عمق الصحراء
تصور طبيعة الحياة القبلية يف شبه
الجزيرة العربية مطلع القرن العرشين
وقوة الشعر وتأثريه آنذاك والعالقة
الفريدة بني أهل الصحراء واإلبل
وكذلك عقلية املرأة البدوية قبل نحو
 100عام.
معان وتساؤالت أخرى ربما توارت
خلف سطور الرواية عن الهوية
ومعنى الوطن وجدوى الحفاظ عىل
العادات والتقاليد القديمة ،لكن
السنعويس آثر أن تظل قصة الحب
الرومانسية هي املحور الرئييس
لألحداث.
ومع الوصول إىل النهاية يحمل املؤلف
مفاجأة للقارئ قد تدفعه إلعادة
قراءة العمل من جديد أو عىل األقل
االشتباك مع محركات البحث عىل
اإلنرتنت من أجل التحقق والفهم ،إذ
يتضح أن الرواية لها نصيب كبري من
الواقع وأن الشاعر دخيل بن أسمر
والفارس صالح بن مهروس وزوجته
صالحة هم أشخاص حقيقيون ورد
ذكرهم يف مرويات العجائز وبعض
القصائد واألعمال األدبية بالكويت
لكن مع إضافة يشء من الخيال إىل
حياتهم.

كتاب «في مصر
القديمة» ..بين
الغموض والسحر
والخيال
يضم كتاب «غموض يف مرص القديمة»  20قصة ،تدور أحداثها يف أزمنة
مرص القديمة وسط حالة من الغموض والسحر والخيال ،وكتبها عدد من
املبدعني ،يجمع بينهم خيط سحري ،والقصص هي« :روح تائهة ،قبضة
اإلله ،بعث مؤجل ،األفعى ،انسالخ عذب ،درب الشمس ،علم يندثر من
بعدنا ،ال مكان ،غموض يف مرص القديمة ،هناك يف األعماق ،حلم إيزادورا،
غموض يف مرص القديمة ،صائدو األرواح امللعونة ،اآلمن« ،توت عنخ آمون»..
نهاية ملك ،نيفار ،غموض يف مرص القديمة ،امللك الذليل ،دما ٌء وضحك،
قيامة أوزوريس».

واختريت رواية “ناقة صالحة” يف
نوفمرب ترشين الثاني املايض ضمن
القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد
للكتاب يف دورتها الرابعة عرشة بفرع
املؤلف الشاب.
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بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اهلل وقــدره نتقدم بخالص
العــزاء وصــادق المواســاة القلبية إلى األخ/

حممد أمحد العليي
و إلى األخ/

حييى أمحد العليي

وإلــى كافــة آل العليي الكرام
وذلك فــي وفاة والدهما

احلاج  /أمحد العليي
ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمده بواســع رحمته
وأن يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهله وذويه
الصبر والســلوان..

بقلــوب مؤمنــة بقضاء اهلل وقدره
نتقــدم بخالــص العزاء وصادق

المواســاة القلبيــة إلى األخ/

حممد الرتيادي
وذلك فــي وفاة نجله

ابراهيم

الذي رحل يف ريعان شبابه

ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمده بواســع رحمته
وأن يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهله وذويه
الصبر والســلوان..
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بقلــوب مؤمنــة بقضاء اهلل وقدره
نتقــدم بخالــص العزاء وصادق
المواســاة القلبيــة إلى األخوة/

مجال وحممد وأمحد
ويوسف

وإلــى كافــة آل قحمان الكرام

وذلــك في وفاة والدهم

احلاج  /عبده علي قحمان
ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمده بواســع رحمته
وأن يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهله وذويه
الصبر والســلوان..

بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اهلل وقدره نتقدم
بخالــص العــزاء وصادق المواســاة القلبية إلى
الوالد الحاج/

علي حمسن سعد
يف وفاة إبنته
وإلى األخ/

حمسن مسعد حسني

يف وفاة زوجته

ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمدهــا بواســع رحمته
وأن يســكنها فســيح جناتــه وأن يلهــم أهلها وذويها
الصبر والســلوان..
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الصومال...

العودة على فوهات المدافع
مخلِّفا ً أكرث من  200قتيل وجريح.
•  يف  5يناير (كانون الثاني) الحايل ،ش َّن مسلحون من حركة
«الشباب» هجوما ً عىل قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية
يف المو شمال كينيا .ولكن ت َّم ص َّده .وأوضحت الحركة أ َّن
الهجمات العديدة عىل القوات األمريكية داخل كينيا تجي ُء
ر ّدا ً عىل إرسال الواليات املتحدة قوات إىل الصومال عام 2011
ملحاربتهم.

منى عبد الفتاح

عىل أرضية متنازعة بني الحرب والسلم ،ترعرعت حركة الشباب الصومالية أحد أهم نماذج
الحركات املتطرفة يف الصومال ،والتي نف َّذت آخر عملياتها مطلع هذا العام عىل قاعدة عسكرية
تستخدمها قوات أمريكية رشق كينيا .ارتبطت هذه الحركة بتنظيم القاعدة وبعد مقتل زعيمها
أسامة بن الدن وأفول التنظيم ،مالت نحو تنظيم «داعش» ،وبعد أن فقد التنظيم قوته يف سوريا
والعراق ،يف طريقها ألن تربز كخليفة له يف رشق أفريقيا ،وكانت نشأت يف البداية كذراع عسكر ّية
ري تساؤالت حول صمود
لـ «اتحاد املحاكم اإلسالمية» التي كانت تسيطر عىل مقديشو ،مما يث ُ
الصومال أمام نزاعات العشائر والفصائل املتط ِّرفة.
عمق األزمة
عمقت األزمة املاثلة يف الصومال من مفهوم الدولة الفاشلة.
ّ
ظهر هذا التعبري عندما نرشت مجلة «السياسة الخارجية»
أقره صندوق دعم السالم ومؤسسة
األمريكية عام  2005تعريفا ً َّ
كارنيغي للسالم العاملي يوضح بأن الدولة تكون فاشلة «حني
تفقد الحكومة املركزية سيطرتها عىل أراضيها» .ويتمثل فشل
الدولة يف الصومال يف عدم تمتعها برشعية قوية يف أنحاء
الدولة ،وذلك نتيجة لخروجها عن الرصاع فاقدة ملكونات العقد
االجتماعي بني الدولة واملواطنني حيث رضب الفساد والتمثيل
السيايس الضعيف وإساءة استخدام القوة العسكرية،
مقومات املواطنة يف مقتل.
ِّ
فباإلضافة ملا ورثته الدولة الصومالية من االستعمار ومنذ
استقاللها عام  1960وهي تعاني من عجز عىل مستوى
القيادة ،فحكومتها متقلبة بني نزاعات العشائر ومحاوالت
االبتعاد عن القبلية .فبعد اندالع الحرب األهلية منذ 1980
وحتى اإلطاحة بحكم الجرنال سياد بري وفراره من مقديشو
عام  1991وانتشار حالة الفوىض التي أسفرت عن مقتل وجرح
آالف املدنيني ،ما زالت الفصائل الصومالية تتقاتل.
وعىل الرغم من أ ّن تركيبة الشعب الصومايل هي أحادية
القبيلة ،تتمتع بوحدة اللغة والدين والثقافة داخل كيان الدولة
َّإل أ ّن محاوالت الخروج بطبيعة الشعب من حالة الرعوية إىل
تسييسها أدت إىل نشوب رصاعات عىل السلطة والرثوة .إ ّن
األزمة ليست أزمة ناشئة فقط عن اإلرث االستعماري ،وإنما
هي أزمة قيادة ،وتسييس القبيلة ،والنزاع عىل السلطة والرثوة،
وكذلك هي أزمة ناشئة عن طبيعة الشعب الصومايل الرعوي
وهذه الصفة الرعوية عملت كمضاد لرتياق الثقافة السياسية.
نشوء حركة «الشباب»

انسحب الجنود اإلثيوبيون من الصومال يف يناير (كانون
الثاني)  2009وتركوا وراءهم وحدات االتحاد اإلفريقي بآالف
الجنود لتساعد الحكومة االئتالفية الضعيفة عىل فرض
سلطتها .بعد انسحاب إثيوبيا من الصومال سقط النصف
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الجنوبي من الدولة برسعة يف أيدي حركة «الشباب» بينما
بقيت مناطق رئيسة عدة تحت سيطرة الحكومة الصومالية
وقوات االتحاد اإلفريقي .ظهرت حركة «الشباب» يف عام 2006
كذرا ٍع عسكرية لــــ»اتحاد املحاكم اإلسالمية» التي أُنشئت
عام  1991عقب انهيار الحكومة املركزية وكانت تسيطر عىل
مقديشو وتهدف إىل إقامة دولة عىل أسس الرشيعة اإلسالمية،
لكنها لم تعمر سوى أشهر قليلة بسبب الحرب األهلية التي
اندلعت أواخر عام  ،1991وعادت «اتحاد املحاكم اإلسالمية»
إىل الظهور ثانية عام  1994واستقوت منذ عام  2006بحركة
الشباب .ارتبطت الحركة بعد ذلك بتنظيم القاعدة واستمرت
لغاية  2009حني أعلنت الوالء لها بشكل رسمي.
انشطار التطرف

إثر خالفات داخلية انشق تنظيم من الحركة أعلن انتماءه إىل
تنظيم داعش يف سبتمرب (أيلول)  .2014ويف ديسمرب (كانون
األول)  2018حدثت املواجهة العسكرية بني وكالء تنظيمي
«القاعدة ،و»داعش» مواصلة للمواجهات بني املجموعتني منذ
 ،2015ولكن توصل الطرفان إىل ما يشبه هدنة ،صمدت لنحو
ثالث سنوات .ويبدو أ َّن انهيار الهدنة القائمة بني الجماعتني
املتطرفتني ،تظهر أنَّهما دخال يف رصاع جديد ،مختلف من
حيث الدوافع ،واألهداف عن تلك املواجهات الدامية السابقة؛
التي جاءت بسبب والدة «داعش» الصومال ،وانشقاق بعض
القيادات الشابة عن تنظيم الشباب سنة  ،2015لتتحول يف
ديسمرب  2018إىل مواجهة شاملة وتكفري متبادل ،ودعوة كل
طرف ملنافسه للخروج من الصومال.
استمرار الرعب

عادت الصومال إىل دائرة الضوء تحملها عىل فوهات املدافع
أحداث عدة:
•  يف ديسمرب من عام  2018قام الجيش األمريكي بغارات جوية
أدت إىل مقتل عدد من «حركة الشباب» جنوب الصومال حيث
تسيطر عىل أراض ريفية وسط البالد وجنوبها ،تنفذ فيها
عمليات إعدام بحق من تتهمهم بالتجسس لصالح الحكومة

الصومالية ووكاالت االستخبارات األجنبية ،كما تقوم بتفجري
السيارات املفخّخة .وقد عادت الحركة إىل نشاطها العنيف بعد
أن تم طردها من مقديشو عام  ،2011وأصبحت تس ّيطر عىل
رقعة واسعة من الريف الصومايل.
•  عىل الرغم من استمرار حركة الشباب الصومالية يف
تهديداتهاَّ ،إل أ َّن الواليات املتحدة أعادت افتتاح سفارتها
يف الصومال يف أكتوبر (ترشين األول)  2018بعد انقطاع
دام حواىل  30سنة ،بدافع ما وصفته باالستقرار النسبي
جراء العنف
يف البالد .وبينما تعود السفارة التي أُغلقت ّ
وانهيار الحكومة املركز ّية الصومال ّية ،عادت بضوابط قبلها
الصومال طائعا ً .فبالنسبة لدولة خارجة من حرب طويلة،
تظل العضوية يف أي كيان دويل فرصة ملنحها رشف املساواة
مع بقية الدول.
•   ختمت «حركة الشباب الصومالية» العام املايض بهجوم
عىل نقطة تفتيش يف ساعة الذروة وصفه معهد هريال
البحثي األمني يف مقديشو ،بأنّه الهجوم العرشين الذي ُينفَّذ
باستخدام عربة ملغومة يف الصومال العام املايض  2019وحده

مصير الدولة
ِ
ال زالت الصومال تتأرجح بني حرب وسلم وفقا ً الشتهاءات
بعض القوى الدولية ووكالئها يف القرن اإلفريقي .ففي هذا
البلد يعيد التاريخ نفسه باقتدار بفعل نشاط تجار الحروب،
حتى تحولت منطقة القرن اإلفريقي إىل كيانات متناحرة ،تربز
سمات استمرارية الواقع الصومايل وقضيته املبنية عىل الرصاع
التقليدي الذي تغذيه القبلية والعشائرية و ُيدار بأصابع
مختلف حوله ،فالنخبة
خفية .ومفهوم الدولة يف الصومال
ٌ
السياسية تناقش تعددية الدولة وقيامها من هذا املوات عىل
شكل دولة مركزية أو فيدرالية تحكم بالشعب ،ويف الجانب
اآلخر ترى حركة «الشباب» عودة دولة الخالفة اإلسالمية،
وال تعرتف باستقالل الصومال ورفع علم الدولة وذلك العتباره
تقليدا ً استعماريا ً.
لم يشفع للصومال موقعها يف منطقة القرن اإلفريقي ذات
البعد اإلسرتاتيجي املهم بسيطرته عىل املمرات املائية
الحيوية .ولم يشفع لها وقوعها عىل أطول ساحل يطل عىل
املحيط الهندي والخليج العربي بل كان هذا املوقع مصدرا ً
إلشاعة االضطرابات من ناحية التمركزات العسكرية األجنبية
التي تهدف إىل حماية مصالحها يف املنطقة مما أنشأ نوعا ً
آخر من الرصاع يف عدم الرغبة يف وجود القوات األجنبية يف
املنطقة.
تمس األزمة الصومالية كل جوانب الحياة السياسية
ُّ
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمنية .والكل رشيك
يف حالة الرتدي والتدهور التي وصلتها ،فالحكومة بالفساد
املتطرفة مثل
وفشل السياسات االقتصادية .والتنظيمات
ِّ
حركة «الشباب» بعدائيتها وإرهابها وتدمريها للبالد وعملها
عىل إضعاف فعالية مجهودات القوى الدولية إلحالل السالم
وإهدار كثري من فرص صياغة كيان الدولة .ووسط هذا الفراغ
ظهرت الحاجة إىل الدعم عىل مستوى الدولة ألكرث من ذلك ،يف
أزمة استطالت وألقت بظاللها السالبة عىل املشهد السيايس
والثقايف لدول القرن األفريقي .يبدو أ َّن هذه األحداث تنتظم
املموهة عن الصومال .فبعد أن انقضت
لتكمل تشكيل الصورة َّ
سنوات الحرب وكادت الجراح أن تندمل ،وأوشكت البالد عىل
ويطل
ّ
بدء عملية التنمية ،يأبى مارد اإلرهاب َّإل أن يم ّد لسانه
من تحت رماد الرصاع.
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حكم لصالح
الروهينغا بدعوى
قضائية قدمت
«للعدل الدولية»
يف حكم دعوى تقدمت به غامبيا ،ملحكمة العدل الدولية،
أمرت املحكمة ميانمار باتخاذ جميع التدابري التي يف حدود
سلطتها ملنع وتجنب اإلبادة الجماعية ضد أقلية الروهنغيا
املسلمة.
وكانت غامبيا تقدمت بدعوى يف  11ترشين الثاني /نوفمرب
املايض ،تتهم فيها ميانمار بانتهاك التزاماتها بموجب
أحكام اتفاقية «منع جرائم اإلبادة الجماعية واملعاقبة
عليها» لعام .1948
ونص الحكم عىل رضورة أن تتخذ ميانمار جميع «التدابري
التي يف حدود سلطتها ملنع أعمال اإلبادة الجماعية ،أو
التحريض أو التواطؤ أو التآمر الرتكاب أعمال اإلبادة
الجماعية».
وطالبت املحكمة أن تقدم حكومة ميانمار تقريرا حول
أوضاع الروهنغيا إىل هيئة املحكمة كل  6أشهر ،عىل أن
ترسل تقريرها األول بشأن هذه القضية بعد  4أشهر من
تاريخ صدور القرار.
كما حثت املحكمة ميانمار عىل إلغاء أي تدابري من شأنها
حرمان ومنع أقلية الروهنغيا من اإلنجاب ،الفتة إىل أن هذه
االقلية «مجموعة تحظى بالحماية بموجب املادة  2من
اتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية».

الفالشا بإسرائيل..

ورقة انتخابية وتوازن ديموغرافي
يعكس اعرتاف مجلس الحاخامات األعىل بالفالشا
(املهاجرين من إثيوبيا) بجذورهم اليهودية حسب
التعاليم التوراتية ،وذلك بعد تأخري استمر  47عاما،
الرصاعات الداخلية يف املجتمع اإلرسائييل بالقضايا الدينية
واملجتمعية ،والتي يتم التسرت عليها من خالل تأجيج الرصاع
مع الفلسطينيني والتلويح بفزاعة النووي اإليراني.
ويأتي هذا االعرتاف عىل وقع تداعيات االحتجاجات التي
تواصلت ألسابيع وفجرتها جالية الفالشا عام  ،2019وذلك
بسبب مقتل شابني برصاص الرشطة اإلرسائيلية مؤخرا.
وعمقت هذه االحتجاجات من أزمة العالقات بني املؤسسة
اإلرسائيلية واليهود مع املهاجرين من أصول إثيوبية ،وزادت
من حالة االحتقان وسط جالية «الفالشا» التي طالبت بوقف
سياسة التمييز العنرصي الديني واملجتمعي واملؤسساتي
ضدها.
ودعت الجالية رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو للسعي من
أجل اإلفراج عن اإلرسائييل من أصول إثيوبية أفراهام
منغيستو الذي تحتجزه حركة املقاومة اإلسالمية (حماس)
يف قطاع غزة.
ويف ظل االحتجاجات ،عاقب الناخبون من أصول إثيوبية
حزب الليكود وامتنعوا عن التصويت له بانتخابات الكنيست
يف سبتمرب/أيلول املايض .وعليه ،عمد نتنياهو إىل التقرب
من الفالشا المتصاص غضبهم الشعبي واستمالتهم
باالنتخابات ،حيث وضع املرشح غادي يفركان من أصول
إثيوبية يف مكان متقدم ضمن قائمة الليكود.
استقدام ومعاناة

ويبلغ عدد الفالشا  170ألفا ويحق لنحو مئة ألف منهم
االقرتاع باالنتخابات ،وقد بقوا عىل مدار  47عاما رهينة
إلجراءات مجلس الحاخامات إلثبات أصولهم اليهودية،
حيث تلقوا خاللها معاملة تمييزية من املؤسسة الدينية
والحاخامية التوراتية.
وتواصلت معاناة الفالشا الذين تم استقدامهم ليكونوا
مع الهجرة الروسية السالح ملواجهة النمو الديموغرايف
للفلسطينيني ،لكن سياسات التمييز العنرصي تكرست
ضدهم.
ورغم من سياسات التهميش والعنرصية ،فإنه تم خالل
عامي  2018و 2019استقدام املئات من الفالشا عن طريق
ملفات ل ّم الشمل ،يف الوقت الذي صادقت فيه حكومة
نتنياهو االنتقالية عىل استقدام ألف مهاجر من إثيوبيا من
أصل ثمانية آالف ينتظرون يف مدينتي قوندر وأديس أبابا.
ويلغي اعرتاف مجلس الحاخامات األعىل بيهودية املهاجرين
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اإلثيوبيني وثيقة قديمة شككت بالجذور اليهودية لهم،
وفرضت عليهم إجراءات مشددة ومعقدة للمصادقة عىل
ديانتهم اليهودية ،كما تم توطينهم بالضواحي وأحياء
سكنية منعزلة عن األحياء السكنية اليهودية.

هجرة وتمييز

اعتمد الحاخامات سياسات دينية تميزية ضد الفالشا ،رغم
فتوى صادرة عن الحاخام عوفاديا يوسف الزعيم الروحي
لحزب شاس واليهود الرشقيني ،حيث سعى حزبه منتصف
تسعينيات القرن املايض الستمالة الفالشا باالنتخابات
والحصول عىل أصواتهم ،وأكد عىل الجذور اليهودية لهؤالء
املهاجرين لكن لم يتم العمل بالفتوى التي أتت خالفا لفتوى
الحاخام األشكنازي شلومو غورين.
ووسط هذا السجال الديني ،عملت الحكومة -بالتعاون مع
الوكالة اليهودية والجمعية األمريكية لليهود اإلثيوبيني -عىل
نقل الفالشا من إثيوبيا إىل إرسائيل عرب ست حمالت هجرة
كانت أولها عام  ،1977حيث تم استقدام نحو  2500شخص،
وجرت عملية الهجرة الثانية عام  1982فاستقدم نحو 25
ألفا.
وواصلت تل أبيب حمالت استقدام الفالشا يف ثمانينيات
القرن املايض لتعزيز الطابع اليهودي للدولة وأيضا من
أجل حسم التوازن الديموغرايف لصالح اليهود بفلسطني
التاريخية ،وتم استقدام قرابة ثالثني ألفا من الفالشا من
منطقة جنوب السودان.
ولم تتوقف عمليات استقدام يهود الفالشا والتي أتت لدوافع
سياسية والنظر إليهم كاحتياط أصوات من قبل بعض
األحزاب اإلرسائيلية ،ومع بدء الهجرة الروسية لفلسطني
التاريخية تم استقدام حوايل عرشين ألفا من الفالشا ،وعام
 2012استقدم ثمانية آالف مقابل حوايل مليون رويس خالل
عقد ونيف.
تكتم وتشكيك

وتكتم مجلس الحاخامات عىل اإلعالن عن االعرتاف
بالفالشا شهرين خوفا من معارضة بعض أحزاب الحرديني
والصهيونية اليهودية املتجددة التي تشكك بالجذور
اليهودية ملن تم استقدامهم من إثيوبيا.
وتزامن اإلعالن مع ترصيحات الحاخام الرشقي األكرب
إلرسائيل يتسحاق يوسف الذي هاجم املهاجرين من دول
االتحاد السوفياتي السابق ،كونهم يصوتون لحزب «يرسائيل
بيتنا» بزعامة أفيغدور ليربمان.
وعزا أوريه إلكايام مراسل التلفزيون اإلرسائييل (كان)

التكتم عىل هذا االعرتاف إىل املشهد االنتخابي الذي تعيشه
إرسائيل ومخاوف الحزب الحاكم (الليكود) من ردة فعل
عكسية ومعارضة لهذا االعرتاف الذي سعى نتنياهو إىل
توظيفه يف حملته االنتخابية.
وأوضح أن هذا االعرتاف التاريخي يأتي يف أعقاب الكشف
عن النهج العنرصي يف أنظمة الخدمات الدينية حتى تجاه
املهاجرين وخاصة الفالشا املعروفة بجالية «بيتا يرسائيل».
ولفت إىل أن االمتحان الحقيقي للحاخامية الدينية إلغاء
النهج الذي كان سائدا عىل مدار عقود ،والتأكد من أن
التوجيه بإلغاء االختبارات اليهودية القائمة عىل لون البرشة
قد تم تنفيذه بالكامل ،واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي كشف
عنرصي بأنظمة الخدمات الدينية.
ويرى أن عرشات اآلالف من املهاجرين اإلثيوبيني
ليس لديهم ثقة بمجلس الحاخامات األعىل،
ويستبعدون أن يسهم هذا االعرتاف يف
إلغاء سياسة التمييز واإلجحاف
واإلقصاء عن املجتمع اليهودي،
وذلك رغم محاولة املؤسسة
اإلرسائيلية اعتماد سياسة
التمييز املفضل لصالح
الفالشا.
من جانبه ،بدا الحاخام
شارون شالوم ،وهو
رئيس معهد األبحاث
الدويل لليهود
اإلثيوبيني بالكلية
األكاديمية «أونا»
يف تل أبيب ،أكرث
وضوحا حني قال إنه
«ال يوجد أي معنى
جوهري العرتاف
مجلس الحاخامات
األعىل باليهود
اإلثيوبيني».
وأكد حاخام الفالشا أن هذا
االعرتاف سيبقى فارغا من
أي مضمون ،يف حال تواصلت
سياسة التمييز العنرصي ضد
اليهود من أصول إثيوبية ،وهي الثقافة
العنرصية املتجذرة يف املجتمع اإلرسائييل
بسبب البرشة السوداء.

ويف السياق ،شددت املحكمة عىل أ ّن جهود ميانمار إلعادة
الروهنغيا إىل موطنهم «ليست كافية» ،كونها لم تقدم أي
دليل ملموس عىل سبل حمايتهم.
واعرتفت زعيمة ميانمار أون سان سو تيش ،خالل إفادتها
أمام محكمة العدل الدولية ،يف كانون األول /ديسمرب
املايض ،باستخدام بالدها «قوة غري متناسبة» ،يف التعامل
مع مسلمي والية أراكان.
وقالت سو تيش« :ال أستبعد استخدام قوة غري متناسبة
(يف أراكان) ،لكن هذا األمر ال يرقى إىل حد اإلبادة
الجماعية».
ومنذ  25آب /أغسطس  ،2017تشن القوات املسلحة يف
ميانمار ومليشيات بوذية ،حملة عسكرية تتضمن مجازر
وحشية ضد الروهنغيا يف أراكان.
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العروبة النائمة في عالم يقظ
 وهو يف نظر املنظرين،منه أوضاعه الداخلية املتأزمة
الغربيني املتطرفني باب لرضب إيران وتعويض العدو
التاريخي املحتل بايران وإحكام الحصار حول عديد
البلدان العربية وتصفية القضية الفلسطينية نهائيا
بصفقة القرن املشبوهة حسب املصالح اإلرسائيلية ال
حسب قانون العدالة الدولية ومصلحة السالم العاملي
 وقد كان الخبري الربيطاني،ومنطق األمن اإلقليمي
 ديفد هريست عىل حق حني قال يف الغارديان/املرموق
بعد اغتيال املرحوم رفيق الحريري إن الرشق األوسط
 انطالق الحرب...يجد نفسه اليوم يف مربع االنطالق
 وحروب إرسائيل ضد لبنان1975 األهلية اللبنانية عام
 وكأن التاريخ يرص عىل إعادة املأساة ذاتها،وقطاع غزة
.لكن هذه املرة بأيدي القوة العظمى الوحيدة
وكذلك الصديق اللبناني نبيل أبو شقرا عىل حق حني
 إن لبنان والعرب عموما مازالوا:كتب يف «النهار» قائال
يعيشون يف مرحلة الوهم الحلم ومرحلة املؤقت الدائم
 أي تلخيص الوطن يف الدولة والدولة:واملنطق املحنط
يف النظام والنظام يف القائد األوحد عىل الطريقة
 ثم ها نحن،الجمهورية العربية الخارجة عن عرصها
نستعيد نفس الشعارات التي قادتنا للهزائم وننفض
الغبار عن نفس اليافطات القديمة التي رفعها اآلباء
يف املظاهرات الشعبية التي أعقبت هزيمة حزيران
 وتلك التي رفعها األجداد بعد نكبة،1967 )(يونيو
، كأنما الزمن توقف ومسخنا بسحر ساحر،1948
.فحولنا إىل أصنام تلك األسطورة اليونانية
فأين التنسيق العربي يف حده األدنى حول موقف
عربي موحد من أجل ترشيده؟

مع االنفراد بالرأي إىل أيديولوجيات قهر الفكر الحر
 وبالتايل التأسيس،وتأبيد االستبداد الجمهوري
للتخلف بأبعاده االقتصادية واالجتماعية والثقافية
عىل خلفية من الشعارات القومية كانت عاجزة عن
تحرير فلسطني وعن تأهيل العرب ملغامرة التقدم
واملناعة والدخول إىل العرص الراهن كأمة فاعلة وحرة
.وذات تأثري
بل يمكن الجزم بال تردد بأن العقل العربي كان أفضل
حاال تحت وطأة االستعمار منه بعد الحصول عىل
 ألن العقل كان حرا وفاعال ومستنفرا ضد،االستقالالت
 وتحول،عدو معلوم هو الهيمنة األجنبية التنصريية
مع حلول الجمهوريات االستبدادية إىل بضاعة خطرية
مصادرة بالقوانني املستوردة من الغرب و التي تؤبد
،حكم الفرد الواحد حتى ولو لم تفصح عن نفسها
وإال كيف نفرس غياب املنارات الفكرية العربية التي
كانت تيضء آفاقنا يف النصف األول من القرن العرشين
،أمثال طه حسني والعقاد والحكيم وأبو القاسم الشابي
وانطواء الفكر العربي من بعد أفولهم إىل تكرار طاحونة
 واعادة تكرير الفكر الغربي يف قوالب،اليشء املعتاد
عربية وتسخني األطباق الثقافية الغربية الجاهزة
 دون عناء طبخ،لالستهالك يف امليكروويف العربي
وإبداع األصيل والعريق والنافع من الفكر السيايس
العربي الذي تعطل هو اآلخر أمام موجات األخطار
املحدقة بكل العرب مهما شعروا باألمان الكاذب يف ظل
االنضمام للعوملة الخادعة وتصديق املنطق الطاغي
.بقوة السالح والتخويف والرتهيب
عالقتنا بإيران

فالعالم العربي اليوم يف مأزق لن تساعد عىل النجاة

وعرضها مع استفحال االحتالل االستعماري الفرنيس
 أي،والربيطاني يف ما كان يسمى تركة الرجل املريض
 بعد خراب الخالفة،بقايا الواليات العثمانية العربية
ودمار الباب العايل وظهور الجمهورية الرتكية الحديثة
التي ألحقت مع مصطفى كمال أتاترك بالغرب شكال
.وروحا
انهيار في العقول أوال

وبدأ انهيار مفهوم األمة يف العقول قبل أن يتجسد يف
الواقع بل ورشع العرب يف االلتحاق الشكيل بالغرب
وتقليد الغالب كأمة مغلوبة عىل رأي العالمة ابن
 ودخلنا من تلقاء أنفسنا مرحلة سماها محمد.خلدون
عابد الجابري املغربي ومالك بن نبي الجزائري وكمال
أبو املجد املرصي وعبد الله النفييس الكويتي وجاسم
. مرحلة هزيمة العقل العربي،سلطان القطري

أحمد القديدي

يمكن الجزم بال تردد بأن العقل العربي كان أفضل
حاال تحت وطأة االستعمار منه بعد الحصول عىل
 ألن العقل كان حرا وفاعال ومستنفرا ضد،االستقالالت
عدو معلوم هو الهيمنة األجنبية التنصريية
ونحن حني نقرأ تاريخ محاوالت النهضة الثانية عىل
أيدي زعماء االستقالل الوطني أمثال عبد النارص
 بعد فشل النهضة األوىل يف القرن،وبورقيبة وبن بال
 نفهم ملاذا وكيف جاءت نتائجها الوخيمة،التاسع عرش
 فالنارصية ثم.التي نتكبدها ونحمل أوزارها جميعا
ربيبتها البعثية والليربالية البورقيبية واالشرتاكية
الجزائرية والجماهريية القذاقية والثورية اليمنية
واإلسالموية السودانية ـ نشأت كلها كردة فعل عاطفي
 ثم تحولت،ضد االستعمار ال كمخطط نهضة عقالنية

يف قلب العروبة التاريخية أي يف جزيرة العرب والعراق
وسوريا واليمن ولبنان وجناح العروبة املغاربي تتالحق
األحداث الخطرية ويتواصل مسلسل إعادة رسم
الخرائط املصريية من خالل تقرير (ميليس) املهدد
للرشق األوسط اإلسالمي بالتقسيم والذي يكرر طريقة
تقرير (هانس بليكس) و(سايكس بيكو) والعرب كأنهم
نيام أو يف غفلة من تلك الغفالت الكربى التي سجلها
تاريخهم منذ فشل محاوالت اإلصالح يف القرن التاسع
عرش عىل أيدي محمد عيل يف مرص والوزير خري الدين
باشا يف شمال إفريقيا وعبد الرحمن الكواكبي يف
 إىل جانب تراجع حركات،الشام واملهدي يف السودان
الشيخني األفغاني ومحمد عبده عىل طول بالد العرب

Why artificial intelligence will not abolish work
By Andrea Komlosy

T

he diffusion of artificial intelligence
(AI) across the economy has raised the
possibility – and for many, the fear – that
machines will eventually replace human work.
The machines will not only perform an ever-larger share of
mechanical
operations, as
we have been
observing
since the first
Industrial
Revolution, but
will also coordinate work
by establishing
direct communication among
machines (the
so-called Internet of Things).
Some applaud
these breakthroughs for realizing the old human
dream of liberation from work, whereas others
blame AI advances for depriving people of fulfillment through work, and for cutting the link to
income and job-related social benefits. According to the latter scenario, more and more jobs
will disappear, leading to mass unemployment,
although demand will increase for process- and
product-design specialists. Studies of the likely
effects of AI and increased automation on the
labor market are of course highly speculative, but
we should not underestimate the possible consequences of new technologies for employment.
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Many observers, fearing the worst, have advocated an unconditional workless basic income to
ward off foreseeable impoverishment. But, before
economists and policymakers begin calculating
the costs and benefits of a general basic income,
we would do well to question the very premise of
a workless future.
Our current narrow definition of work dates back
to the end of the 19th century, when the growing
momentum of big industry led to the widespread
separation of the workplace from the household.
Work in core industrial regions was reduced to
gainful employment outside the home, while
housework, subsistence agriculture, and neighborhood exchange were suddenly excluded from
the calculation of value. These activities did not
disappear from either the periphery or the core
of the global economy, but they were not counted
as part of the world of work and labor. No wages
meant no recognition, no statistical record, and
no access to public benefits.
Social scientists declared unpaid household and
subsistence work, as well as peasant agriculture
and traditional crafts, were residual economic
activities that would soon be replaced by modern techniques and full commodification. But
although this vision inspired socialist movements
throughout the twentieth century, it failed to
materialize. True, wage relations expanded. But
in vast parts of the developing world, wages were
insufficient to feed a family, so household and
subsistence work had to compensate. And from
the 1980s onward, unpaid work also returned to
developed economies.

The end of the post-World-War-II reconstruction
cycle in the late 1960s and early 1970s marked
the transition from the old to the new international division of labor. Rationalization, financialization, and the outsourcing of labor-intensive
operations to newly industrializing countries on
the global periphery broke the nexus of lifetime
employment and social security that had come to
characterize developed-world labor markets.
As digitalization and the globalization of commodity chains gathered pace, employers introduced
increasingly flexible labor contracts, pushing more
and more workers to accept precarious employment conditions. Many people had to combine
several incomes, rely on public subsidies, and
extend their unpaid working hours to compensate
for job insecurity, periods of unemployment, and
the loss of jobs that entitled them to social benefits. The working poor, who cannot live from their
wage, now take on multiple jobs or contracts;
in rural areas, they meet their food and housing
needs partly through subsistence agriculture and
construction work.
But the increase in unpaid activity is not limited to the poor. In order to meet the new job
requirements of the AI and machine era, the
well-off have to work on profiling and styling their
physical and mental performance, including their
look, motivation, and endurance. Although they
may rely on household help for cooking, cleaning,
and caring, and seek professional assistance for
extra teaching and psychological support, they
still must invest more and more time to develop
themselves and coach other family members.
Only a small fraction of the exploding amount of

unpaid work can be taken over by AI; whatever
tasks it does take over will create new demands
that need to be satisfied. It is still unclear which
new future activities will result from the loss of
personal affection when machines and algorithms supersede communication between
human beings. Eventually, just as we faced the
transition from primary to secondary to tertiary
sectors in the past, the vacuum will give rise to
a new economic sector, filled with new forms of
commodified activities; reciprocal relations could
also fill the void.
Already, almost nobody, regardless of income, can
refuse to do the shadow work that modern communications, shopping, and banking demand of
us. By providing the platform economy with their
data, customers and clients are becoming unpaid
workers for commercial companies and helping to
drive global capitalism.
Whether we look at the future of work from the
perspective of necessity or fulfillment, work will
not disappear because of the introduction of AI.
The reduction of jobs and gainful labor is highly
likely to be accompanied by an increase in unpaid
care and subsistence activity, as well as modern
shadow work.
Such a scenario is reassuring only if we manage
to find new ways of fairly distributing paid and
unpaid work among all citizens. Otherwise, we
risk ending up in a bifurcated world. Well-off
workaholics would have financially rewarding but
stressful jobs, while the unemployed would be
forced to turn to subsistence strategies to supplement a basic income or poor relief.
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االقتصاد األوروبي يستهل  2020بأداء
ضعيف ..واليورو األدنى في  7أسابيع
ال يزال نشاط قطاع األعمال يف منطقة
اليورو ضعيفا ً ،يف بداية عام  ،2020بعد يوم
من قول البنك املركزي األوروبي إ ّن قطاع
التصنيع ما زال يؤثر سلبا ً عىل االقتصاد،
فيما انخفض اليورو ،إىل أدنى مستوياته ،يف
 7أسابيع.
فقد استقرت القراءة األولية ملؤرش «آي.آتش.
إس ماركيت» املجمع ملديري املشرتيات يف
منطقة اليورو ،الذي يعد مقياسا ً جيدا ً ملدى
متانة االقتصاد ،عند  50.9يف يناير/كانون
الثاني ،بما يقل عن متوسط التوقعات يف
استطالع أجرته «رويرتز» البالغ  ،51.2علما ً
أ ّن أي قراءة فوق الخمسني تشري إىل نمو.
وتعرث املؤرش الرئييس بفعل قطاع املصانع
الذي ما زال يعاني .وظل مؤرش مديري
املشرتيات للقطاع الصناعي من دون نقطة
التعادل للشهر الثاني عرش ،مسجالً 47.8
عىل الرغم من أن ذلك يمثل تحسنا ً ،مقارنة
مع قراءة ديسمرب/كانون األول البالغة ،46.3
وتزيد عن توقعات استطالع «رويرتز» عند
.46.8
يأتي ذلك يف وقت قالت رئيسة البنك املركزي
كريستني الغارد ،اليوم الجمعة ،إ ّن من

السخف االعتقاد بأ ّن سياسة البنك تعمل
بنظام آيل ،وإنها لن تتغري حتى تنتهي
مراجعة ،مدتها عام ،السرتاتيجية املركزي.
ونقل تلفزيون «بلومبريغ» عن الغارد قولها
إ ّن «االعتقاد بأنها (السياسة) طيار آيل،
هذا سخف ...هناك توقعات اسرتشادية
للمستقبل وهي قوية ،وهي تحدد جدوالً
زمنيا ً شديد الوضوح لكنها تعتمد عىل
الحقيقة .دعونا ننظر إىل الحقائق ،دعونا
ننظر إىل كيفية تطور االقتصاد».
اليورو نحو األسوأ

يف سوق العمالت ،قبع اليورو قرب أدنى
مستوى يف  7أسابيع ،اليوم الجمعة ،بعد أن
تبنى البنك املركزي نربة تميل إىل التيسري
النقدي يف اجتماعه ،أمس الخميس ،عىل
نحو يفوق ما توقعه البعض ،حيث تراجع
اليورو مقابل الدوالر إىل  1.1049دوالر ،وفقا ً
لبيانات «رويرتز».
كما أ ّن العملة األوروبية املوحدة ،قرب
أدنى مستوى يف  5أسابيع مقابل الجنيه
اإلسرتليني ،وأدنى مستوى يف  33شهرا ً
مقابل الفرنك السويرسي.

صعود األسهم
يف املقابل ،ارتفعت األسهم األوروبية ،اليوم
الجمعة ،يف الوقت الذي أحجمت فيه منظمة
الصحة العاملية عن وصف انتشار فريوس يف
الصني بأنّه حالة طوارئ عاملية ،مع انتقال
الرتكيز إىل قراءات أولية ملؤرشات مديري
املشرتيات من اقتصادات رئيسية يف املنطقة.
وبعد تكبده خسائر عىل مدى  4جلسات،
صعد املؤرش «ستوكس»  600لألسهم
األوروبية  0.8%بحلول الساعة 8:04
بتوقيت غرينتش .وارتفع املؤرش «داكس»
األملاني بالقدر األكرب بني املؤرشات املناظرة
يف املنطقة ،بدعم من مكاسب حققها سهم
«باير» بعد تقرير عن تسوية محتملة خارج
املحكمة لدعوى تنظر فيها هيئة محلفني
يف الواليات املتحدة بشأن ادعاءات بأن
مبيدها «راوند آب» لألعشاب الضارة يسبب
الرسطان.
ويف طوكيو ،أغلقت األسهم اليابانية عىل
ارتفاع طفيف ،اليوم الجمعة ،حيث ارتفع
املؤرش «نيكاي» القيايس  0.13%إىل
 23827.18نقطة ،لكنه انخفض  0.9%يف
األسبوع.

جنسيات تتصدر تجار
الذهب في دبي

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة «دبي» للذهب واملجوهرات توحيد
عبد الله ،أن الهنود تصدروا قائمة الحاصلني عىل رخص تجارة الذهب وفق
الجنسيات.
وأضاف عبد الله ،أن «الجنسيات األخرى جاءت كالتايل :حلت الباكستانية
باملرتبة الثانية تليها الربيطانية ،ومن ثم السعودية ،فالسويرسية ،والعمانية،
واألردنية ،والبلجيكية ،واليمنية ،فيما حلت الكندية باملرتبة العارشة».
وأكد رئيس مجلس إدارة املجموعة ،أن هناك نحو  62ألف عامل ينشطون يف
تجارة وتصنيع الذهب يف دبي ،حسب البيانات الحديثة.
وشدد عبد الله ،عىل أن هناك بني  150و 200رخصة جديدة سنويا للعمل يف
قطاع الذهب بدبي ،ما يؤرش إىل مدى جاذبية القطاع واستقطابه ملستثمرين
جدد ،الفتا إىل أن إجمايل عدد الرشكات العاملة يف القطاع بدبي يصل إىل 4086
رشكة يف الوقت الحايل.

Kuwait expects $30.4bn budget deficit
next fiscal year
billion dollars) estimated
in the 2019/2020 year.
The ministry expected
spending of 22.5 billion
KWD ($74.3 billion) for
the 2020-2021 budget.
The budget expected
the country to produce
about 2.7 million barrels
of oil per day, compared to
about 2.8 million barrels produced
this year.
Oil revenues constitute about 80 per
cent of the government’s revenue.
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The budget deficit
before deducting
the sovereign
wealth fund’s share
amounted to about
7.7 billion KWD
)($25.4 billion
compared with 6.6
billion KWDs ($21.8
billion) estimated this
fiscal year.
The ministry expected revenues of 14.8
)billion KWD ($48.9 billion
compared with 15.8 billion KWD ($52.2

T

he Kuwaiti ministry of finance
said that the budget deficit
is set to increase by 11.2 per
cent year-on-year to reach 9.2 billion
KWD ($30.4 billion) in the fiscal year
2020/2021 after depositing 10 per cent
of the country’s revenues in the sovereign wealth fund.
The ministry said in a statement that
the deficit is higher than the estimates
for the current fiscal year, amounting to
8.26 billion KWD ($27 billion).
The fiscal year in Kuwait starts in early
April and ends on March 31 of the
following year.

شهد  409كوارث طبيعية..

العقد الماضي شهد أكبر
اقتصادية
خسائر
ّ

قالت رشكة  Aonللتأمني إن العقد املايض كان األسوأ عىل اإلطالق من حيث
الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي بلغت  3تريليونات
دوالر بزيادة تريليون دوالر عن العقد السابق.
وذكر تقرير الرشكة ،أن منطقة آسيا واملحيط الهادئ كانت األكرث ترضرا
يف الفرتة  ،2010-2019إذ شكلت  44%من حجم الخسائر ،وكانت الزالزل
وموجات املد العاتية (تسونامي) واألعاصري بني الكوارث التي شهدتها
املنطقة.
وأضاف أن شدة الظروف املناخية وعدد السكان الكبري يف مسار الكوارث
وتعطل سالسل التوريد يف ظل عوملة االقتصاد ساهم يف االرتفاع الحاد يف
األرضار االقتصادية.
وذكر التقرير أن عام  2019شهد  409كوارث طبيعية بلغ مجموع خسائرها
 232مليار دوالر ،غطت الربامج التأمينية  71مليار دوالر منها.
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الكالب تخفف توتر
المسافرين في
مطار بريطاني

زوجة مرشح رئاسي أمريكي تتهم طبيبها بالتحرش
اتهمت زوجة مرشح رئايس أمريكي طبيبها
بالتحرش بها واالعتداء عليها جنسيا عام .2012
وقالت زوجة املرشح الديمقراطي املحتمل لرئاسة
الواليات املتحدة ،أندرو يانغ 38( ،عاما) إنها
تعرضت العتداء جنيس من قبل طبيب نساء
وتوليد عندما كانت حامال بطفلها األول .وفق
شبكة «يس إن إن» اإلخبارية.
واتهمت إيفلني يانغ الطبيب روبريت هادن
بالتحرش بها جنسيا يف عيادته بنيويورك عام
.2012
وقالت إنها لم تخرب زوجها يف البداية.
ويانغ هي واحدة من  32امراة يقاضني هادن
والجامعة التي كان يمارس
املهنة فيها ،ويتهمنه
بالتحرش الجنيس.

ونفى هادن تلك املزاعم يف املحكمة .إال أنه أدين
بارتكاب اعتداء جنيس عام  ،2016وسحبت منه
رخصته الطبية ،لكنه لم يسجن بسبب موافقته
عىل اإلقرار باملسؤولية.
وقالت يانغ إنها تشجعت عىل اإلفصاح عن
تعرضها لالعتداء الجنيس ،بعد التعاطف الكبري
الذي ملسته هي وزوجها عند تحدثهما أمام
الناخبني عن معاناة طفلهما من مرض التوحد.
وأوضحت يانغ قائلة ،إن «لقاء الناس ورؤية الفرق
الذي صنعناه سابقا ،دفعاني إىل مشاركة تجربتي
الشخصية يف موضوع االعتداء الجنيس».
وأشارت يانغ إىل أن «كل شخص لديه قصته من
نسخة (أنا أيضا) ،يف إشارة إىل حركة Me too
العاملية ضد التحرش الجنيس ،لكنها أضافت:
«ليس كل شخص لديه جمهور ،أو منصة ليتحدث
منها».

بريطانيا تحسم
الجدل بشأن دقات
ساعة بيج
بن لحظة
البريكست
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ووجهت يانغ إىل الدكتور هادن اتهامات باالعتداء
عليها يف غرفة العيادة ،عندما كانت حامال يف
شهرها السابع بطفلها األول.

توصل أحد املطارات الربيطانية إىل طريقة تجعل أصحاب الهمم
واملسافرين ،وخصوصا ً املتوترين منهم ،يستمتعون أكرث برحالتهم.
وذكرت «مريور» الربيطانية ،أن مطار ساوثهامبتون الدويل يف
اململكة املتحدة ،بدأ يف استخدام كالب عالجية يف صاالت الوصول
واملغادرة ،ملساعدة الركاب الذين يعانون من إعاقات غري ظاهرة،
وهؤالء الذين يخافون من الطريان.
وسيكون الكالب متوفرين يف املطار بصفة شبه دائمة ،وسينطلقون
يف دوريات مرة أسبوعيا ً.
وخضعت الكالب من جمعية «»Therapy Dogs Nationwide
الخريية ،للتدريبات الالزمة ،وهي متمرسة يف هذا املجال.
وقال سيمون يونج ،رئيس عمليات الركاب باملطار« :وجود الكالب
العالجية يف مطارنا لن يعود بالنفع عىل ركابنا فقط ،ولكن عىل
املوظفني لدينا أيضا ً» .وأضاف أن الكالب مشهورين بتعزيز
السعادة العامة ،فضالً عن تحسني املزاج ،ولهذا السبب قاموا
بضمها إىل عائلة مطار ساوثهامبتون الدويل».
وأصبح مطار «أبردين» األول يف اململكة املتحدة الذي يستخدم
الكالب ملساعدة املسافرين املصابني بالتوتر والقلق.
ويف مايو /آيار املايض ،انضم إىل فريق عمل املطار  14كلبا ً ،بما يف
ذلك  3من فصيلة جولدن ريرتيفر ،و 2من جريمن شيربد ،و 2من
البيجل ،وواحد من ليونبريجري ،وآخر من البج.
وشهدت الفرتة األخرية تزايد يف اللجوء إىل «Animal Assisted
 ،»Therapyأو العالج بمساعدة الحيوانات ،وخصوصا ً الكالب،
وعادة ما يتم إرسالها إىل دور الرعاية واملدارس واملستشفيات.
وخضعت الكالب العالجية إىل تدريبات لتوفري الراحة والطمأنينة
لدعم األشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية أو عزلة
اجتماعية.
ومن أبرز فوائد العالج بمساعدة الحيوانات ،التحسن العام يف
الصحة ،وزيادة الثقة بالذات ،وتحسني مهارات التواصل.
وقال مديرو املطار إن مجرد وضع اليد عىل كلب ،يمكنه أن يبطئ
نبضات القلب ،ويخفض ضغط الدم مما يجعله رائعا ً ألي شخص
يشعر بالتوتر من رحلته.

وقالت إنها كانت ترتدي كامل مالبسها وتستعد
ملغادرة العيادة« ،لكنه يف اللحظة األخرية اختلق
عذرا ..قال شيئا بخصوص أنني احتاج لوالدة
قيرصية ،وشدني نحوه ،وجردني من مالبيس
وأجرى يل فحصا داخليا من دون قفاز».
وخالل التحرش املزعوم ،قالت يانغ إنها أصيبت
بالذهول من شدة الصدمة ،وحاولت تجنب نظراته
«يف انتظار أن ينتهي األمر».
وقالت يانغ إنها أخربت زوجها باالعتداء املزعوم
بعد والدة ابنها ،كريستوفر ،وأوضحت أن قراءتها
أخبار اتهام هادن من قبل امرأة أخرى بالتحرش
الجنيس ،شجعتها عىل كشف األمر لزوجها.

أعلنت الحكومة الربيطانية أن جرس ساعة بيج
بن الشهرية يف لندن لن ينطلق لحظة خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي يف  31يناير/
كانون الثاني الجاري ،بل سيضاء مقر إقامة
رئيس الوزراء بوريس جونسون يف داونينج
سرتيت قبيل تلك اللحظة يف إطار عرض
ضوئي.
وقال مكتب جونسون ،يف بيان ،يوضح
فيه خططه بمناسبة الربيكست:
«يف لحظة سيحتفل بها
البعض وسيحزن لها
البعض31« ،
يناير/كانون
الثاني
لحظة فارقة

يف تاريخنا ،إذ ستخرج فيه اململكة املتحدة من
االتحاد األوروبي وتسرتد استقاللها».
وأضاف البيان« :تعتزم الحكومة استغالل
هذه اللحظة كلحظة لرأب الصدع ولم الشمل
والتطلع للبلد الذي نبتغي بناءه خالل العقد
املقبل».
وذكرت الحكومة أنها تعتزم بث العرض الضوئي
يف داونينج سرتيت عىل وسائل التواصل
االجتماعي بما يف ذلك دقات العد التنازيل
للساعة حتى  لحظة الخروج الرسمي،
وست ُضاء أيضا مبان أخرى حول حي وايتهول
حيث مقر الحكومة.
وسيفع علم اململكة املتحدة عىل كل السواري
ُ
حول ساحة الربملان حيث حصل نايجل فاراج
زعيم حزب الربيكست عىل إذن بإقامة احتفال
يتضمن خُطبا وموسيقى.

وقالت الحكومة إنها ستطرح أيضا يف هذه
املناسبة عملة معدنية خاصة مكتوبا عليها
«السالم ،الرفاهية والصداقة مع كل الدول».
وكان جونسون اقرتح حملة تربعات كي يتسنى
دق جرس ساعة بيج بن ،التي يمثل برجها أحد
معالم الربملان الربيطاني ،لحظة خروج بريطانيا
من االتحاد (بريكست) وكرس صمتها معظم
الوقت منذ عام  2017بسبب أعمال تجديد
للربج.
وتربع أشخاص بأكرث من  200ألف جنيه
إسرتليني ( 260580دوالرا) من مبلغ  500ألف
إسرتليني قال جونسون إنها الزمة النطالق
جرس الساعة ،لكن الحكومة تقول اآلن إن
سلطات الربملان ال تعتقد أنه سيكون مسموحا
لها قبول املال.
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World’s shortest man
Khagendra Thapa Magar dies

T

he world’s shortest man who could walk, as verified by Guinness
World Records, died at a hospital in Nepal, his family said.
Khagendra Thapa Magar, who measured 67.08cm (two feet and 2.41
inches), died of pneumonia at a hospital in Pokhara, 200km (124 miles) from
Kathmandu, where he lived with his parents.
«He has been in and out of hospital because of pneumonia. But this time his
heart was also affected. He passed away today,” Mahesh Thapa Magar, his
brother, told AFP news agency.
Magar was first declared the world’s shortest man in 2010 after his 18th
birthday, and was photographed holding a certificate only a bit smaller than
him.
However, he eventually lost the title after Nepal’s Chandra Bahadur Dangi,
who measured 54.6 centimetres, was named the world’s shortest mobile
man.
Magar regained the title after Dangi’s death in 2015.
«He was so tiny when he was born that he could fit in the palm of your
hand, and it was very hard to bathe him because he was so small,” said his
father, Roop Bahadur, according to Guinness World Records.
World shortest living man, Magar, tries to take a packet of noodles at a local
grocery shop near his home in Pokhara
As the world’s shortest man, the 27-year-old travelled to more than a dozen
countries and made television appearances in European countries and the
United States.
«We’re terribly sad to hear the news from Nepal that Khagendra is no longer
with us,” said Craig Glenday, Guinness World Records editor-in-chief.
«Life can be challenging when you weigh just six kilograms and you don’t fit
into a world built for the average person. But Khagendra certainly didn’t let
his small size stop him from getting the most out of life” he said.
Magar became an official face of Nepal’s tourism campaign, which featured
him as the smallest man in a country that is home to the world’s highest
peak, Mount Everest.
During his stint he met other short people around the world, including the
shortest woman, Jyoti Amge, from India.
In a video released by Guinness World Records, Magar is seen playing a
guitar with his brother, riding a bike and sitting at his family’s shop.
The world’s shortest non-mobile man remains Junrey Balawing of the Philippines, who measures only 59.93 centimetres but is unable to walk or stand
unaided, according to Guinness World Records.
The record for shortest living mobile man is now retained by Edward “Nino”
Hernandez of Colombia, a reggaeton DJ who stands 70.21 centimetres tall,
Guinness said.
World’s shortest living man, Magar, waits on his seat for Communist Party
of Nepal (Maoist) Chairman Pushpa Kamal Dahal Prachanda to arrive in
Kathmandu

القرود تحتل قرية هندية بعد طرد
أهلها من المنازل
«رأيت حجم املعاناة التي يواجهها العديد
،من املزارعني بسبب القردة ويغادرون القرية
وبعد انتخابي قررت أن أخفف العبء عن
.»القرويني
: مزارع عاد لتوه إىل القرية،وقال كيه ناجاياه
 لكن،«طوال عمري كنت أزرع الخرضاوات
 لم،محاصييل ترضرت كثريا بسبب القرود
أستطع تحمل الخسائر وغادرت القرية قبل
 لكني عدت اآلن بعد أن علمت،بضعة أشهر
.»بما قام بها العمدة يف سبيل إبعادها

 عاما عندما طردت15 بدأت املشكلة قبل نحو
مجموعة من الصيادين القرود التي تقطن
.مدينة حيدر آباد وتفرقها يف املناطق القريبة
لكن بعض املزارعني بدأوا يف العودة بعد أن
استعان عمدة القرية املنتخب حديثا بفريق
.من صيادي القرد

أجربت مئات القرود سكان قرية هندية عىل
مغادرة القرية بعد أن دمرت املحاصيل ونهبت
.املنازل
وقالت صحيفة «دييل ميل» الربيطانية إن
 عائلة حزمت أغراضها ورحلت عن20 نحو
 قرد عىل400 القرية عقب هجوم شنه أكرث من
.قرية ناراسابورام

وتمكن الصيادون حتى اآلن من اإلمساك
. قرد وأطلقوا رساحها يف الغابات القريبة100بـ
:وقال عمدة القرية فاراسا سيفاراما كريشنا

وأشارت إىل أن هجوم القرود أُجرب املزارعني
عىل االنتقال إىل القرى املجاورة للعمل كعمال
.يف املزارع األخرى بعد تدمري محاصيلهم

إمام مسجد في أوغندا يكتشف أن زوجته رجل بعد الزفاف
 أثناء محاولة رسقة األجهزة الكهربائية وأدوات الطهي وقام بإبالغ،منازلهم
.» التي ألقت القبض عىل «الزوجة،الرشطة
: ضابط التحقيقات الجنائية يف مقاطعة كيونجا،وقال إسحاق موجريا
 تم إبالغ زوجها الذي، والتأكد من أن السيدة ذكر،بعد الفحص الشامل
 ولم يكن مصدقا وطلب من الرشطة السماح،كان مرافقها إىل مركز الرشطة
 حينها رفع شكوى اتهم فيها، وعندما تأكد من ذلك..له بالتأكد بنفسه
 وانتحال صفة، وتزويره يف األوراق الرسمية،«زوجته» الذكر بالنصب عليه
. حتى يتمكن من الحصول عىل أمواله،سيدة
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اكتشف إمام مسجد يف أوغندا بعد أسبوعني من الزواج أن زوجته ما هي إال
.رجل يمارس كل أشكال النصب واالحتيال
 إمام مسجد نور، عن الشيخ محمد موتومبا،ونقلت وسائل إعالم محلية
 والتقى فتاة ترتدي،يف منطقة كيونجا أنه كان يبحث عن امرأة ليتزوجها
 ولكنها قالت إنه ال يمكن، أعجبته وحني طلب منها الزواج وافقت،الحجاب
.الدخول بها رشعا إال بعد دفع املهر لخالتها
وبعد انتهاء أسبوعني وتسلم خالتها املهر زعمت أنها يف فرتة الحيض وال
.يجوز الدخول بها
ويف أحد األيام شاهد أحد الجريان العروس وهى تقفز فوق جدار يفصل بني
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هل ُتطرح «صفقة
القرن» لتمكين نتنياهو
من كسب االنتخابات؟
صالح النعامي

إلى أي مدى يمكن للمظاهرات
أن تؤثر على النظام اإليراني؟
قدامة خالد
أثار نفي الحكومة اإليرانية ثم تأكيد مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة
األوكرانية غضبا داخليا ،تجسد يف مظاهرات شعبية ،وتقديم موظفني
رسميني استقاالتهم.
وبلغت االحتجاجات سقف رفع شعارات ضد «مرشد الثورة» عيل خامئني،
ما يثري تساؤالت حول تأثرياتها عىل النظام ،وسيناريوهات املرحلة املقبلة
يف البالد.
تراجع زخم املظاهرات
رأى مدير مركز دراسات الخليج يف قطر والخبري يف الشأن اإليراني محجوب
الزويري بأن «هذه االحتجاجات لن تختفي ،لكن قد يرتاجع زخمها».
وأضاف الزويري :أن أسباب تلك االحتجاجات باقية« ،وبالتايل يمكن أن
تنفجر يف أية لحظة ،حيث أصبحت تتكرر كل عام منذ
 ،2016وتكاد تحدث موجة أو اثنتان كل عام».
وتابع« :يف ظل الظروف السياسية التي
يعيشها النظام اآلن والضغوط التي
يواجهها من قبل أمريكا ،ويف ظل تراجع
النظام عن التزاماته يف االتفاق
النووي والضغوط األوروبية،
وتفعيل آلية فض النزاع التي
قد تؤدي إىل إعادة فرض
العقوبات الدولية عىل إيران،
من املستبعد أن يعود النظام
إىل حالة من اإلصالحات
السياسية ،وأعتقد بأنه
سيزيد من تماسك املؤسسة
السياسية واألمنية والعسكرية
أكرث ،ومحاولة استعادة زمام
املبادرة يف كل امللفات الداخلية
وإحكام القبضة بشكل كبري».
وأشار إىل أنه «يف مثل هذه الظروف
أي تراجع من قبل النظام قد ُيفرس
عىل أنه ضعف والنظام سيبتعد عن هذه
الخطوات».
من جهته قال املحلل السيايس العراقي واملختص
بالشأن اإليراني نجاح محمد عيل ،املظاهرات التي
خرجت مؤخرا لم تكن كبرية ،مؤكدا أن طهران يف النهاية تحملت
مسؤولية حادث الطائرة األوكرانية رغم امليل إىل فكرة وجود عمل مفتعل.
وأضاف« :لذلك أعتقد بأن الوضع ستتم السيطرة عليه بشكل كامل خالل
األيام القليلة القادمة ،والواليات املتحدة األمريكية ستواصل العمل عىل
تحريك الداخل لكي تدفع املسؤولني اإليرانيني للدخول يف مفاوضات».
وتابع« :لكن أؤكد مرة أخرى بأن املظاهرات يف الداخل اإليراني يمكن
السيطرة عليها بسهولة ،ألن القيادة لديها باملقابل حشود برشية قادرة عىل
حسم املوقف دون اللجوء الستخدام القوة القهرية كما حصل يف مظاهرات
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سابقة».
تصدعات بالحكومة وتنازالت
بدوره توقع املختص بالشأن اإليراني ،إيران كنعان بأن «الحكومة اإليرانية
ستبقى كما هي مع بعض التصدعات ،وسيتم إخماد التظاهرات ألنه ال
يوجد طريق أفضل لإليرانيني من امليض قدما ومحاولة التفاوض ورفع
العقوبات عنها عرب تعديل االتفاق السابق التي انسحبت منه أمريكا».
وحول إمكانية أن يقدم النظام اإليراني تنازالت لكي يريض املتظاهرين ،قال
كنعان « :ستضطر الحكومة لتقديم بعض التنازالت إذا ما تطلعت ملصلحتها
ومصلحة شعبها الذي أنهكته العقوبات ،ومن أجل توسيع املساحة التي
تستطيع أن تتحرك فيها من ناحية اقتصادية األمر الذي يؤثر إيجابيا عىل
الطموح اإلقليمي لها».
وعن إمكانية استغالل التيار اإلصالحي للتظاهرات ،قال« :التيار اإلصالحي
ليس بالقوة التي يستطيع فيها االستفادة من أي مظاهرات،
وخصوصا يف ظل احتقان وغليان أغلبية الشعب
اإليراني بعد اغتيال سليماني الذي يمثل األب
الروحي لجيش إيران وللكثري من الناس،
ولهذا فإن غالبية الشعب ضد املظاهرات».
من جهته قال محجوب الزويري:
«ال يمكن القول بأن هناك تيارات
سياسية ،نعرف بأن ايران جففت
منابع التيار اإلصالحي منذ عهد
محمود أحمدي نجاد ،كما أنها
رضبت القوى االجتماعية األهم
والتي تقوم باالحتجاجات وهي
الطالب والعمال واملرأة ،حيث
جرى تحييد هذه املجموعات
بحيث ال تكون فاعلة بحركة
االحتجاجات ومع ذلك شهدنا
الطالب يحتجون خالل األيام
املاضية».
تحجيم دور الحرس الثوري
ويرى الزويري بأن «تقليل وتقليص
دور الحرس الثوري أمر مستبعد ،ألنه منذ
عام  1991هناك تصاعد وتزايد يف دور املؤسسة
العسكرية حتى وصلنا إىل مرحلة ما يسمى بعسكرة
السياسة يف إيران».
وتابع« :صحيح أن هذا غري واضح للعلن ،ولكن أثاره مالحظة يف العديد من
األدوار السياسة واالقتصادية وشاهدناها يف فرتة الرئيس السابق محمود
أحمدي نجاد».
وأضاف« :عىل العكس ستزيد هذه املؤسسة من قبضتها لسبب بسيط،
فهي تشعر بأنها حامية النظام السيايس والثورة ،بالتايل هي تشعر بأن من
واجبها زيادة قبضتها ،وهذا سيدفع ربما إىل حالة من التغول عىل املشهد
السيايس بشكل أو بأخر».

لم تعد املعارضة اإلرسائيلية وحدها التي تبدي مخاوف جدية من تدخّل أمريكي فج قد يؤثر
عىل نتائج االنتخابات الترشيعية التي ستنظم يف الثاني من مارس/آذار املقبل ،بل إن املزيد
من املسؤولني األمريكيني السابقني ،الذين شغلوا مواقع ارتبطت بالعالقة مع إرسائيل والجهود
يدل عىل أن الرئيس دونالد ترامب يبدو
لحل الرصاع ،باتوا يحذّرون من أن هناك ما ّ
الهادفة ّ
عازما ً عىل توظيف خطته للتسوية املعروفة بـ»صفقة القرن» (الخطة األمريكية لتصفية القضية
الفلسطينية) ،يف تحسني فرص رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو بتحقيق فوز يف
االنتخابات املقبلة.
وإن حقيقة أن اإلدارة األمريكية تعمل حاليا ً عىل التشاور بكثافة مع نتنياهو حول موعد طرح
الخطة تعزز هذه املخاوف ،إذ إن املبعوث األمريكي للمنطقة آيف بريكوفيتش زار تل أبيب  ،يف حني
سيصل جاريد كوشرن ،صهر وكبري مستشاري ترامب ،إىل تل أبيب بعد غد األربعاء للمهمة نفسها.
توجه قادة تحالف «كاحول لفان» املعارض يف إرسائيل ،بشكل علني ،لإلدارة األمريكية،
وسبق أن ّ
وطالبوها بعدم طرح «صفقة القرن» قبل االنتخابات ،إذ حذر زعيم التحالف بني غانتس يف مؤتمر
صحايف ،من أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة محاولة للتأثري عىل نتائج االنتخابات.
وعىل الرغم من أن قادة تحالف «كاحول لفان» قد توقفوا عن توجيه االنتقادات لإلدارة األمريكية،
فإن هذا ال يرجع إىل تراجع مخاوفهم من تبعات الخطوة التي قد يقدم عليها ترامب ،بل ألنهم
يخشون أن تؤثر أي مواجهة علنية مع الرئيس األمريكي عىل حظوظهم االنتخابية.
والالفت أن ك ُرثا ً من املسؤولني األمريكيني السابقني من أصول يهودية ،الذين تولوا مواقع متقدمة
يف إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ،قد حذروا أيضا ً من أن كل ما يعني ترامب حاليا ً هو تمكني
نتنياهو من الفوز.
وكتب السفري األمريكي السابق يف إرسائيل مارتن انديك ،عىل حسابه عىل «تويرت» أن االعتبار
الرئيس الذي بات يحكم طرح «صفقة القرن» من عدمه ،هو مصالح نتنياهو االنتخابية .وحسب
كل من إرسائيل والسلطة الفلسطينية يف إدارة
انديك ،الذي توىل أيضا ً منصب منسق العالقات مع ّ
لحل الرصاع ،إىل مجرد وسيلة لتمكني نتنياهو من
أوباما ،فإن «صفقة القرن» قد تحولت من خطة ّ
الفوز.
أما أرون ميلر ،الذي عمل مستشارا ً للفريق األمريكي الذي كان مسؤوالً عن التوسط بني إرسائيل
والسلطة الفلسطينية يف عه َدي أوباما وبيل كلينتون ،فقد كتب عىل حسابه عىل «تويرت» ،أن طرح
كل من ترامب ونتنياهو.
«صفقة القرن» بات يخضع العتبارات السياسة الداخلية لدى ّ
و ُيع ّد طرح هذه الخطة قبل االنتخابات وصفة لتحسني فرص نتنياهو بالفوز ،ألنه سيؤثر بشكل
جذري عىل طابع الجدل السيايس الداخيل يف الحملة االنتخابية ،إذ إن األحزاب ستكون مطالبة
بطرح مواقف إزاء «الصفقة» ،بعد أن كانت مشغولة بالرتكيز عىل قضايا لوائح االتهام بالفساد التي
ُوجهت لنتنياهو.
يدل عىل أن هناك توافقا ً بني ترامب ونتنياهو عىل أن يستغل األخري
إىل جانب ذلك ،فإن هناك ما ّ
الرفض الفلسطيني للخطة ،يف تربير ضم منطقة غور األردن واملستوطنات اليهودية يف الضفة
إلرسائيل ،وبعد ذلك تعرتف الواليات املتحدة بالضم ،كما كتب الوزير اإلرسائييل السابق يويس بيلني
يف النسخة العربية ملوقع «املونتور».
ومن الواضح أن الفلسطينيني ،بغض النظر عن الفروق األيديولوجية بينهم ،ال يمكن أن يقبلوا بهذه
الصفقة ،التي ال تمنحهم دولة ،وال تضمن حق الالجئني بالعودة ،وتبقى القدس املوحدة عاصمة
إلرسائيل.
يف املقابل ،فإن إقدام نتنياهو عىل ضم أجزاء من الضفة الغربية قبل االنتخابات سيزيد من شعبية
حزبه «الليكود» ،وسيؤثر عىل موازين القوى بني األحزاب اإلرسائيلية.
والالفت أن الجدل حول «صفقة القرن» قد أثر بشكل واضح وجيل عىل مواقف األحزاب اإلرسائيلية
يعب عن مواقف أكرث يمينية ،يف محاولة لتقليص املكاسب
املختلفة؛ فقد أخذ تحالف «كاحول لفان» ّ
التي يمكن أن يحققها «الليكود» بقيادة نتنياهو من طرح الصفقة.
وحسب ما ذكرته قناة التلفزة اإلرسائيلية  12فإن هذا التحالف بات يجاهر بدعمه ضم غور األردن
واملستوطنات إلرسائيل .يف الوقت ذاته ،فإن بعض قادة التحالف باتوا يزايدون عىل قادة «الليكود»
يف تبني مواقف معادية لفلسطينيي الداخل؛ فقد انضم «كاحول لفان» لحزب «الليكود» وبقية
أحزاب اليمني يف مطالبتها بعدم السماح لهبة يزبك ،عضو املكتب السيايس للتجمع الوطني
الديمقراطي ،بالرتشح للكنيست ،بحجة تبنيها مواقف داعمة للمقاومة الفلسطينية.
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مع تراجع بوادرها ..هل انتهت المصالحة الخليجية؟
شريف عمر

ضرب من الخيال

مع دخول األزمة الخليجية بني السعودية واإلمارات والبحرين
من جهة ،وقطر من جهة أخرى ،عامها الثالث ،تراجعت بوادر
املصالحة التي الحت بشكل واضح يف الثلث األخري من العام
.2019
وبعد زيارة غري معلنة قام بها وزير خارجية قطر محمد بن عبد
الرحمن آل ثاني ،وتطور املبادرات الكويتية للمصالحة ،والتي
تبلورت بتهدئة الرتاشق اإلعالمي بني أطراف األزمة ،عادت
التوترات إىل املشهد مجددا ،بني أبو ظبي والدوحة ،ثم الرياض
والدوحة بوترية أقل.
وتق ّدمت الدول الثالث إضافة إىل مرص ،بـ 13رشطا إلعادة
العالقات مع قطر ،بينها إغالق قناة الجزيرة ،وخفض العالقات
مع إيران ،وإغالق قاعدة عسكرية تركية يف قطر.
لكن وزير خارجية قطر شدد عىل أن الدوحة ليست مستعدة
لتغيري عالقتها مع تركيا ،التي تعترب قطر أنّها إىل جانب إيران،
ساعدتها يف تخطّي تبعات املقاطعة االقتصادية للدول األربع.
وأوضح أن «أي دولة فتحت لنا أبوابها وساعدتنا خالل األزمة،
سنبقى ممتنني لها ( )...ولن ندير ظهرنا لها أبدا».
ورغم بوادر املصالحة ،غاب أمري قطر تميم بن حمد ،عن القمة
الخليجية يف الرياض بكانون أول /ديسمرب املايض ،وهو ما فرسه
موقع «ميدل إيست مونيتور /ميمو» باستحالة مشاركة تميم
دون حل القضايا العالقة ،وأن مشاركته رغم استمرار عقوبات
دول الحصار عىل بلده ،تعني اعرتافات باالتهامات املوجهة
للدوحة.
وتحول الخطاب الرسمي يف أبو ظبي واملنامة بعد غياب أمري
قطر عن القمة إىل الشهور األوىل لألزمة ،بكيل االتهامات للدوحة
بتعقيد الخالف ،وعدم السعي إىل حله.

رئيس تحرير «البيت الخليجي للدراسات والنرش» ،عادل
مرزوق ،رأى أن الحديث عن مصالحة خليجية شاملة يبدو
«رضبا من الخيال» ،مضيفا أنه ال يعتقد أن إعادة بناء الثقة
بني الدوحة والرياض وأبوظبي ستحدث بضغطة «زر» ،عىل
حد قوله.
وقال مرزوق »:إن الوساطة الكويتية وحتى العواصم الخليجية
املتصارعة تسعى إىل «تربيد األزمة» والحد من توحشها عىل
املنصات اإلعالمية ،مضيفا أن «مثل هذا اإلنجاز يمكن أن يبنى
عليه الحقا ً».
ورأى عادل مرزوق أن حد تعقيدات األزمة يف محور «الدوحة-أبو
ظبي» ،أث ّر سلبا عىل «الهدنة اإلعالمية» ،وترشيد الخطاب
وضبطه بني الدوحة والرياض ،خالل الفرتة املاضية.
رغبة سعودية بـ«التبريد»

وبحسب مرزوق ،فإن «السعودية جادة يف رغبتها بتربيد
األزمة مع قطر ،أيضا ً قطر جادة بل وتطمح إىل تربيد األزمة مع
السعودية تحديدا ً ،لعدة اعتبارات .املؤكد هو أن الدوحة ال تريد
أن تربط هذه الهدنة القطرية السعودية بعالقاتها مع أبوظبي».
وقال عادل مرزوق إن من بني األسباب التي أدت إىل التحفظ
السعودي للذهاب بعيدا نحو املصالحة ،هو اشرتاط الدوحة
عدم حضور ويل عهد أبو ظبي محمد بن زايد ،للقاء كان مزمعا
عقده بني أمري قطر تميم بن حمد ،وويل عهد السعودية محمد بن
سلمان يف الكويت ،برعاية الشيخ صباح األحمد الصباح.
ووفقا ملرزوق ،فإن العالقة بني الدوحة وأبو ظبي وصلت إىل
طريق مسدود ،وال يمكن إصالحها عىل املدى القريب عىل
املستوى السيايس ،متابعا أن السعودية بإمكانها امليض قدما

نحو املصالحة مع قطر ،لكن ذلك يعني اإلرضار بعالقتها مع
اإلمارات.
وأضاف« :يبدو يل أنه من الطبيعي واملنطقي أن تحرص
السعودية عىل أن ال يكون تربيد األزمة مع قطر عىل حساب
عالقاتها الوثيقة مع اإلمارات».
وتابع« :هناك عدة أسباب تجعل من تربيد األزمة أولوية لكل من
السعودية وقطر ،أقلها فكاك الرياض من كماشة اآللة اإلعالمية
القطرية الجاثمة عىل صدرها واملرتصدة لزالتها ،ونجاح الدوحة
يف تنظيم كأس العالم 2022م يف أجواء إقليمية مشجعة تحقق
لها مردودا ً اقتصاديا ً يعوض ما أنفقته من مليارات عىل تطوير
بنية البالد التحتية».
ورأى عادل مرزوق أن البحرين ال تملك ما يمكن تقديمه
للسعودية ،فيما «الحليف املرصي مرتدد ويجب أن ال ننىس
خذالنه للرياض يف حرب اليمن التي رفضت مرص املشاركة فيها
أو حتى تأمني الحدود السعودية اليمنية».
الجميع خاسر

مرزوق قال إن «هذه األزمة ليست أكرث من محرقة للرثوات
الخليجية ،ومن قام بهندسة أهدافها لم يكن يدرك أنه يقوم بفعل
(طائش) ولم يع توازنات القوى يف الخليج أو كيف تسري األمور
فيه».وتابع« :رغم ذلك ،يجب أن ال نتصور األزمة اليوم كما كانت
يف العام  ،2017هي اليوم أزمة باردة .السعودية واإلمارات أدركتا
استحالة تحقيق األهداف التي كانتا تراهن عليها ،من جانب
آخر ،استطاعت قطر تجاوز األزمة عىل أكرث من صعيد .هذا ال
ينفي أن الرياض وأبوظبي والدوحة تكبدوا جميعا ً خسائر مالية
كبرية».
وأضاف« :نحن اليوم أمام قيادات شابة ،سيحكم األمري محمد
بن سلمان السعودية لثالثني عاما ً مقبلة .وكذلك هو أمري

قطر الشيخ تميم بن حمد الذي سيبقى عىل رأس املؤسسة
السياسية يف قطر الفرتة ذاتها .أعتقد أن الطرفني يدركان بوضوح
أن بقاء حالة العداء بني السعودية وقطر لن يكون يف صالح أي
منهما».
قناة للتواصل

اإلعالمي واملحلل السيايس األردني عمر عيارصة ،قال إن
املصالحة الخليجية يف الفرتة املاضية توافرت لها قناة للتواصل
بني القطريني والسعوديني ليس أكرث.
وأضاف «أن من بني اشرتاطات هذا التطور وقف الرتاشق
اإلعالمي ،أو املساس بالرموز بني البلدين ،وهو مستمر لغاية اآلن.
وتابع أنه «أثناء ذلك حدثت تطورات أثر عىل إتمام املصالحة،
أبرزها حضور أمري قطر للقمة اإلسالمية يف كواالملبور ،وزيارته إىل
طهران ،وزيارة قام بها وزير خارجيته إىل بغداد».
وأكد عيارصة أنه وبرغم عودة التوتر ،إال أن قناة االتصال بني
الرياض والدوحة ال تزال موجودة ،حتى لو تم تجميدها أو
دخولها حالة بيات هذه الفرتة.
لفت إىل أن الفرتة املقبلة قد تشهد عودة األمور إىل ما كانت عليه،
إال أنه ال يوجد توقع مؤكد حول ما سيحصل.
وشهد شهر ترشين ثاني /نوفمرب املايض وقفا تاما للرتاشق
اإلعالمي بني دول الحصار ،وقطر ،وذلك بعد عدول الدول الثالث
عن انسحابها من كأس الخليج الذي أقيم بالدوحة ،يف قرار
جماعي اعتربه مراقبون مؤرشا عىل قرب إتمام املصالحة.
ويف شهر حزيران /يونيو  ،2017قررت السعودية واإلمارات
والبحرين ومرص ،قطع جميع عالقاتها الدبلوماسية مع قطر،
وإغالق املنافذ الجوية واملجال الجوي معها ،ووضعت  13رشطا
لعودة العالقات ،وهو ما رفضته الدوحة.

Saudi denies report kingdom behind hacking of Jeff Bezos’s phone
ship between Bezos and the Saudi government had
soured early last year after he alluded to Saudi Arabia’s displeasure at the Washington Post’s coverage
of the murder of Khashoggi.
Bezos’s security chief said in March last year that
the kingdom had access to his phone and gained
private information from it involving text messages
between him and a former television anchor, who
the National Enquirer tabloid newspaper said
Bezos was dating.
«Our investigators and several experts concluded
with high confidence that the Saudis had access
”to Bezos’ phone, and gained private information,
Gavin De Becker wrote on The Daily Beast website
at the time.
But de Becker did not specify which part of the
Saudi government he was blaming for the hack,
and gave few details about the investigation that
led him to the conclusion that the kingdom was
responsible.
Saudi Arabia had said it had nothing to do with the
reporting.
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executions, and David Kaye, special rapporteur
for free expression, said in Twitter posts on
that they would be releasing a statement on
Wednesday addressing the report by The
Guardian.
A report by Callamard in June found credible evidence warranting further investigation that the crown prince and other
senior officials are liable for Khashoggi’s murder. Prince Mohammed has
said that as de facto Saudi leader he
ultimately bore “full responsibility” for
the killing but he denied ordering it.
In December, a Saudi court exonerated
Prince Mohammed’s top aides over the
murder of the journalist, a verdict
condemned globally as a travesty of justice but backed by
Washington.
Private investigation
The relation-

Soon after the message was sent, a
significant amount of data was
extracted from Bezos’s phone,
the Post said investigators
concluded citing a person
with direct knowledge with
the matter.
The report is set to worsen
relations between the
world’s richest man and the
kingdom which had soured
following the 2018 murder
of Saudi journalist Jamal
Khashoggi, who was also a
columnist for The Washington
Post, inside Riyadh’s consulate in
Istanbul.
Agnes Callamard, UN
special rapporteur
on extrajudicial,
summary or
arbitrary

T

he Saudi embassy in Washington, DC has
dismissed a media report suggesting that
the kingdom was behind the hacking of the
mobile phone of the Washington Post owner and
Amazon founder, Jeff Bezos.
Citing unnamed sources, British daily The Guardian
reported on that the billionaire’s phone was
hacked in 2018 after receiving a WhatsApp message that was apparently sent from the personal
account of Saudi Crown Prince Mohammed bin
«Recent media reports that suggest the kingdom
is behind a hacking of Mr Jeff Bezos’ phone are
absurd,” Saudi Arabia’s embassy said on its Twitter
account.
«We call for an investigation on these claims so
»that we can have all the facts out.
Separately, the Washington Post reported that
a United Nations investigation will report on
Wednesday that Bezos’s phone was hacked after
he got the WhatsApp message from an account
purportedly belonging to MBS, the kingdom’s de
facto ruler.
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إيران تطلق
جائزة «الشهيد
»سليماني
العالمية
»لـ«التضحية
قررت إيران إطالق جائزة عاملية
 وأطلقت عليها اسم «الشهيد،للتضحية
.»سليماني
وقال أمني املجلس األعىل للثورة الثقافية
 إن أعضاء،يف إيران سعيد رضا عاملني
املجلس صادقوا عىل إطالق الجائزة
،«التي اقرتحها الشهيد قاسم سليماني
 لتقدم،وستحمل اسم الشهيد سليماني
.»إىل املضحني عىل الصعيد الدويل
وأوضح عاميل أن أعضاء املجلس «وجهوا
الشكر والتقدير للشعب اإليراني ملشاركته
امللحمية يف مراسم تشييع اللواء قاسم
 والذي جاء تعبريا عن وفاء،سليماني
الشعب بكل أطيافه وتعدديتاه القومية
والثقافية ألهداف الثورة اإلسالمية
.السامية» بحسب وكالة «إرنا» اإليرانية
 اغتالت قائد،وكانت الواليات املتحدة
،فيلق القدس اإليراني قاسم سليماني
،بغارة جوية أثناء خروجه من مطار بغداد
 وقتل معه،يف الثالث من الشهر الجاري
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو
 وعدد من ضباط الحرس،مهدي املهندس
 بعيد وصولهم من،الثوري اإليراني
.العاصمة السورية دمشق
،وردت طهران عىل اغتيال سليماني
 غرب،بقصف قاعدة عني األسد يف األنبار
 ونفت، بعدة صواريخ باليستية،العراق
واشنطن سقوط أي إصابات يف صفوف
 لكنها اعرتفت قبل،جنودها يف بادئ األمر
 نتيجة صدمات، إصابة11 أيام بوقوع
 ونقل، جراء سقوط الصواريخ،ارتجاجية
.املصابون للعالج يف أملانيا

البرلمان اليوناني ينتخب أول
امرأة رئيسة للبالد

الثاني الجاري يف خطاب متلفز ألقاه
، حظيت املرشحة باإلجماع،ميتسوتاكيس
وقال رئيس الوزراء «لقد آن األوان لكي
 وكان قد.»تنفتح اليونان نحو املستقبل
واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب
تعيني امرأتني فقط يف منصبني وزاريني يف
.حكومته
 املجتمع،وأضاف «نحن ال نخفي الواقع
،»اليوناني ال يزال يشهد تمييزا ضد النساء
 بدءا،لكن «هذا األمر يتغري من اآلن وصاعدا
.بقمة هرم» السلطة

 وهو أمر لم يحصل سابقا،من أصل ثالثمئة
.يف انتخابات رئاسية يونانية
/ مارس13 وستؤدي هذه القاضية اليمني يف
آذار يف نفس يوم انتهاء والية سلفها املحافظ
.بروكوبيس بافلوبولوس
وكان رئيس الحكومة قال يف ترصيحات
»سابقة إن ساكيالروبولو مرشحة «الوحدة
 واختارها لهذا املنصب ألنها،»و»التقدم
بعيدة عن االنقسامات الحزبية التقليدية
.يف البالد
كانون/ يناير15 وفور تسميتها يف

انتخب الربملان اليوناني القاضية والخبرية
يف القانون الدستوري وقانون البيئة
 عاما) لتكون63( إيكاترييني ساكيالروبولو
.أول امرأة يف تاريخ اليونان ترأس الجمهورية
 نائبا من261 وصوتت أغلبية قوامها
الحزبني لصالح انتخاب ساكيالروبولو
 وفق ما أعلنه رئيس الربملان،رئيسة للبالد
.كوستاس تاسوالس
وانتخبت الرئيسة من الدورة األوىل لالقرتاع
بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء
 نائبا261  بأصوات،كريياكوس ميتسوتاكيس

Ekaterini Sakellaropoulou elected
Greece’s first female president

E

katerini Sakellaropoulou on was elected to the largely
ceremonial post after her nomination by the ruling
conservative party was backed by 261 ministers of parliament in the 300-member Parliament - a rare display of unity in
Greece’s fractious politics.
The 63-year-old expert in environmental and constitutional
law will succeed Prokopis Pavlopoulos, whose five-year term
expires in March. Sakellaropoulou will take her oath of office on
March 13.
Sakellaropoulou, from the northern city of Xanthi, was also the
first woman to head the Council of State, Greece’s top administrative court, taking on that role in 2018 with the support at the
time of the government led by the left-wing Syriza party, which
lost power to New Democracy in an election in July last year.
The daughter of a Supreme Court judge, Sakellaropoulou completed her postgraduate studies at Paris’s Sorbonne university.
Sakellaropoulou has written numerous papers on environmental protection and chairs a society on environmental law.
For decades, failure by Parliament to elect a president in
Greece could lead to a snap election. Following a recent reform, the process to select a president can go up to five voting
rounds in Parliament with the threshold starting at 200 votes
and gradually falling to the majority of those present in the
room.
The president is nominally the head of the Greek state and
commander-in-chief, officially confirming governments and
laws. While they technically have the power to declare war,
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they can only do so in conjunction with the government.
Sakellaropoulou is joining a small group of women leading
European Union countries.
In Germany, Chancellor Angela Merkel - “the world’s most
powerful woman”, according to Forbes magazine - was elected
in 2005 and will remain in power until 2021.
King Philippe of Belgium chose 44-year-old francophone liberal
Sophie Wilmes as interim prime minister in October 2019, the
first woman to hold that post, while 51-year-old conservative
Kolinda Grabar-Kitarovic was elected president of Croatia in
January 2015. Grabar-Kitarovic is due to be succeeded next
month by Zoran Milanovic.
Former EU auditor Kersti Kaljulaid in October 2016 became
the first female president of Estonia, while liberal lawyer and
anti-corruption campaigner Zuzana Caputova, 46, took office in
June 2019 as Slovakia’s first woman president.
In Denmark, 41-year-old Social Democrat leader Mette
Frederiksen became prime minister in June 2019, and in
Finland, Sanna Marin became, at the age of 34, the youngest
sitting prime minister in the world in December 2019.
Elsewhere in Europe, but outside the EU, other women currently in power include Norway’s Prime Minister Erna Solberg;
Iceland’s Prime Minister Katrin Jakobsdottir; Georgia’s President
Salome Zurabishvili; and Serbia’s Prime Minister Ana Brnabic.
Several European nations have queens who are head of state
but are unelected.
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التايمز :كيف يهدد انقسام
أوروبا فرص التسوية في ليبيا؟
باسل درويش
حذرت صحيفة «التايمز» يف تقرير أعده مراسلها يف الرشق
األوسط ريتشارد سبنرس ،من الخالفات األوروبية بشأن ليبيا،
مشرية إىل أنها تهدد آمال السالم يف هذا البلد الذي مزقته
الحرب.
ويشري التقرير ،إىل أن قادة العالم حذروا يوم األحد من تحول
ليبيا إىل «سوريا ثانية» ،حيث يهدد االنقسام داخل دول
االتحاد األوروبي بتخريب اآلمال يف التوصل إىل سالم دائم.
ويذكر سبنرس أن رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون
انضم إىل وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو ،والرئيس
الفرنيس إيمانويل ماكرون ،يف لقاء تأخر طويال استضافته
املستشارة األملانية أنجيال مريكل ،وتعهد بتطبيق حظر تصدير
السالح إىل طريف النزاع.
وتلفت الصحيفة إىل أن تركيا أرسلت أسلحة إىل الحكومة
املعرتف بها دوليا يف طرابلس ،التي يتزعمها فائز الرساج ،يف
الوقت الذي تدعم فيه اإلمارات العربية املتحدة الجرنال خليفة
حفرت ،يف النزاع الدائر منذ خمسة أعوام ،الذي قتل فيه آالف
األشخاص ،مشرية إىل أن الرجلني حرضا اللقاء يوم األحد،
لكنهما لم يلتقيا وجها لوجه.
ويورد التقرير نقال عن مريكل ،قولها للصحافيني« :نعم إننا لم
نحل مشكالت ليبيا اليوم كلها ،لكننا نهدف لبناء زخم جديد»،
وقال جونسون وغريه من قادة الدول األوروبية إنهم قد يدرسون
إرسال مراقبني دوليني لتأكيد تطبيق اتفاق وقف إطالق النار.
ويستدرك الكاتب بأن الهدنة تم خرقها أكرث من مرة يف وقت
يقول فيه املحللون إن تحقيق سالم دائم تم تأخريه بسبب
االنقسام بني دول االتحاد األوروبي ،يف وقت قررت فيه الدول
اإلقليمية ،مثل روسيا وتركيا واإلمارات العربية املتحدة ،انتهاز
الفرصة ،ودعم الجماعات الوكيلة لها ،ما زاد من العنف.
وتنوه الصحيفة إىل أن الرئيس رجب طيب أردوغان بدأ يف الشهر
املايض بإرسال قوات إىل املنطقة ومقاتلني من الجماعات التي
يدعمها يف سوريا ،وحل هو والرئيس فالديمري بوتني ،الذي يدعم
حفرت ،وسيطني بدال من الدول األوروبية ،واستضافا معا يف
األسبوع املايض اجتماعا ،إال أن الطرفني املتحاربني لم يظهرا أي
إشارات عىل التنازل وعقد تسوية.
ويفيد التقرير بأن وزير الخارجية األملاني ،هايكو ماس ،عرب عن
قلقه قبل بدء املؤتمر يوم األحد ،وقال« :علينا التأكد من عدم
تحول ليبيا إىل سوريا جديدة».
ويشري سبنرس إىل أن فرنسا زادت من تعقيد الوضع من خالل
دعمها للجرنال خليفة حفرت ،رغم دعم االتحاد األوروبي
للحكومة املعرتف بها دوليا ،الفتا إىل أن اليونان انضمت إىل
الحرب يف ليبيا عندما قرر أردوغان توقيع اتفاقية ترسيم
الحدود البحرية مع الرساج ،التي تقول إنها تملك فيها حقوقا
للتنقيب عن الغاز الطبيعي ،ورد رئيس الوزراء اليوناني
كرياكوس ميتستاكيس باستقبال حفرت يف أثينا قبل سفره إىل
برلني ،واتصل مع املستشارة األملانية ،قائال إنه سريفض أي
صفقة ال تحرتم املصالح اليونانية.
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وتذكر الصحيفة أن اليونان حذرت تركيا من أن أي محاولة
للحفر قد تقود إىل الحرب ،مشرية إىل أن القوى األوروبية التي
دعمت اإلطاحة بمعمر القذايف عام  2011فشلت يف فرض
تسوية سياسية ،وانقسمت بني إيطاليا التي دعمت حكومة
طرابلس وفرنسا التي دعمت حفرت.
ويلفت التقرير إىل أن محاولة للتسوية جرت يف شهر آذار/
مارس  ،2019إال أن هجوم حفرت عىل العاصمة عطل الجهود
التي كانت ترعاها األمم املتحدة ،مشريا إىل أن هجوم حفرت لم
ينجح ،وتوقفت قواته يف جنوب العاصمة حتى قررت روسيا
إرسال مرتزقة رشكة «واغرن» ،التي حركت املعركة ،وهو ما دعا
تركيا إلرسال قواتها ومساعدات إىل حكومة الوفاق.
ويستدرك الكاتب بأنه رغم دعوة األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غويرتيش لوقف انزالق البالد لحرب واسعة ،إال أن
اآلمال قليلة لتسوية طاملا ظلت القوى األجنبية تدعم أطراف
النزاع ،مشريا إىل أن الرساج يعتقد أنه قادر وبدعم من تركيا
عىل قتال املارشال حفرت ،فيما يرى األخري أنه ليس هناك داع
ليرتاجع بعدما سيطر عىل معظم البالد وبات عىل مشارف
طرابلس.
وتنوه الصحيفة إىل أن قوات حفرت استعرضت القوة عشية
املؤتمر ،عندما هاجمت موانئ النفط جنوب العاصمة ،ما أدى
إىل توقف إنتاج النفط ،مشرية إىل أن آبار النفط ظلت تضخ
طوال النزاع  1.2مليون برميل نفط يف اليوم ،حيث يتم توزيع
املوارد عىل الطرفني ،إال أن قوات حفرت باتت تسيطر عىل
معظم اآلبار الكربى يف البالد.
ويجد التقرير أن العامل الرئييس وراء رفض حفرت توقيع
اتفاق وقف إطالق النار هو شعوره بأن فرنسا واإلمارات
والرئيس دونالد ترامب سيدعمونه مهما فعل ،مشريا إىل أن
واشنطن دعمت حكومة طرابلس يف البداية ،لكنها غريت
موقفها بعد مكاملة قصرية يف نيسان /أبريل  2019بني ترامب
وحفرت.
ويقول سبنرس إن ترصيحات مسؤول السياسات الخارجية
للمفوضية األوروبية جوزيف بوريل بدت أكرث شدة ،وهو الذي
اقرتح قوات حفظ سالم أوروبية ،مشريا إىل قول جونسون يف
ترصيحات لشبكة «سكاي نيوز»« :لو كان هناك وقف إطالق
النار فإننا نكون يف وضع لنعمل ما نستطيع ونرسل خرباء
وجنودا ملراقبته».
وتنقل الصحيفة عن الخبري يف الشؤون الليبية من معهد
كلينغديل يف هولندا ،جالل الحرشاوي ،قوله إن فرنسا أثرت
عىل املوقف األوروبي وفتحت الباب أمام بوتني وأردوغان
للتدخل املبارش ،وأضاف« :أردوغان ليس عبقريا ..لكن أوروبا
كانت بطيئة جدا لدرجة سمحت فيها ألردوغان بتحقيق هذه
األمور كلها ،واألمر ذاته ينطبق عىل روسيا».
وتختم «التايمز» تقريرها باإلشارة إىل قول الحرشاوي إن
«هاتني الدولتني (تركيا وروسيا) غري األوروبيتني لم تكونا
قادرتني عىل عمل هذه األمور كلها لو لم تحدث فرنسا انقساما
يف محور أوروبا».

 :WPهل يسدل مقتل سليماني
الستار على الثورة اإليرانية؟
نرشت صحيفة «واشنطن بوست» مقاال للمعلق
ديفيد إغناطيوس ،يقول فيه إن املتظاهرين يف إيران
يعكسون الغضب املستمر ضد الظلم.
ويقول إغناطيوس يف مقاله ،إنه «عندما قتل الجرنال
قاسم سليماني قبل أسبوعني تقريبا ،فإن وفاته كانت
بمثابة إسدال الستارة عىل الثورة اإليرانية التي كان
يرمز إليها».
ويشري الكاتب إىل أن «النظام اإليراني بعيدا عن
االنتهاء ،لكن من اآلن وصاعدا فإنه سيواصل الحفاظ
عىل السلطة من خالل البلطجية واألوتوقراطيني ممن
ليست لديهم جاذبية سليماني»  .
ويقول إغناطيوس« :ربما هذا ما يحاول الشارع
اإليراني إخبارنا به :خرجت الجماهري مودعة
سليماني ،وبعد أيام خرجت لشجب النظام الذي
أسقط طائرة تحمل عرشات من الشباب اإليراني
وكذب».
ويرى الكاتب أن «الحزن عىل مقتل
سليماني والغضب ضد النظام
ربما كانا وجهني لعملة واحدة،
فقد كان سليماني يتمتع بصورة
عامة ،وهو رجل نشأ وسط
عائلة متواضعة ،وحاول أسياده
تقديمه عىل أنه صورة مختلفة
عن السلطات (الفاسدة) التي
تيسء إلدارة إيران ،وكان النظام
يأمل يف استخدام الحزن عىل
وفاته إلعادة توليد الثورة ،لكنه فشل
بشكل واضح.
ويلفت إغناطيوس إىل أنه «جاء بعد ذلك
الرجل الغاضب الجرنال إسماعيل قآني ،خليفة
سليماني ،الذي وصف يف إيران بالخبري ومحارب
الظل املتشدد الذي قاد عمليات يف الخارج ،وساعد
يف قمع املتظاهرين يف الداخل ،وهناك إبراهيم رئييس،
املرشح املحتمل للمرشد األعىل آية الله عيل خامنئي،
لكنه يفقد التميز يف العالم الديني أو القيادة الروحية،
فهو محام ووزير عدل ومدع عام سابق».
ويرى الكاتب أن «حركة االحتجاج الحية يف إيران
وبقية الرشق األوسط باتت واضحة ،فهي ثورة تبدأ من
القاع إىل القمة ضد النخب الفاسدة التي تحكم إيران
والعراق ولبنان وبقية دول املنطقة ،والحركة العراقية
مدنية كما يطلق عليها الناشط السيايس نرباس
كاظمي ،وقد حاول املستبدون يف كل مكان سحق هذه
الحركة والتالعب بها لكنها مستمرة».
وينوه إغناطيوس إىل أن الصحايف اإليراني الذي
سجنه النظام مازيار بهاري ،استشهد ببعض
الشعارات التي أطلقها الطالب هذا األسبوع بعد
إسقاط الطائرة األوكرانية ،مثل «قتلتم عباقرتنا
واستبدلتموهم باملاليل» ،وقال بهاري إن املتظاهرين
استخدموا عبارة «بي شاراف» لوصف خامنئي وغريه
من املسؤولني ،وهي عبارة تصف شخصا «دون ضمري
أو أخالق أو قيم».
ويفيد الكاتب بأن أرشطة الفيديو والتقارير األخرى
التي جمعها موقع «إيران واير» ،الذي يحرره بهاري،

تكشف عن صورة عن الغضب العام ،ففي جامعة
رشيف يف طهران هتف املتظاهرون يوم االثنني
قائلني« :ال نريد رؤساء جبناء» ،ويف جامعة أصفهان
التكنولوجية قالوا« :مدافع ،دبابات ،متفجرات لم
تعد مفيدة :يجب عىل املاليل الرحيل» ،أما يف جامعة
كردستان يف والية سننداج فإن املتظاهرين تحدوا
قائلني« :أصابنا االشمئزاز من الجريمة فلماذا
نخاف؟».
ويقول إغناطيوس« :يبدو أن املنظمات اإلخبارية يف
إيران ،التي كانت بوقا مفيدا للنظام ،لم تعد تحتمل،
فبعد إعالن الحكومة عن مسؤوليتها عن حادث
إسقاط الطائرة األوكرانية نرشت صحيفة (بهار) عىل
صفحتها األوىل عنوانا ،يقول( :الكذب والتسرت عليه
ال يمكن غفرانه) ،وتساءل كاتب التقرير قائال« :ماذا
يخفون أو ما الذي نجحوا يف التسرت عليه؟».
ويبني الكاتب أن «هذه الحركة تفتقد
للقيادة ،وال هدف واضحا لها،
لكنها تظهر صورة عن الغضب
واالشمئزاز واستعدادا ملواجهة
السلطات ،وقد استقال عدد
من الصحافيني اإليرانيني
احتجاجا عىل اآللة الدعائية
الحكومية ،ونرشت وكالة
األنباء اإليرانية نقال عن
نقابة الصحافيني اإليرانيني،
قولها( :ما يهدد املجتمع اآلن
ليس الصواريخ أو الهجمات
العسكرية ،لكن غياب حرية
الصحافة)».
ويؤكد إغناطيوس أن «الحنني الشعبي
للتغيري ،واألساليب الوحشية التي تستخدمها
الحكومات لقمع املتظاهرين ،ظال موضوعني سائدين
يف الرشق األوسط عىل مدى العقد املايض ،ويف بعض
األحيان ننىس العالقة املستمرة ،وهي أن الغضب
الشعبي عادة ما يتخذ شكال متنافرا ،كما هو الحال
مع تنظيم الدولة ،لكن املوضوع الرئييس هو الغضب
املتواصل عىل الظلم ورسقات الحكام الديكتاتوريني،
إال أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترتنح يمينا وشماال
دون أن يكون لديها نهج واضح للمنطقة».
ويشري الكاتب إىل أن «ترامب يجسد حساسية
الرأي العام يف أمريكا للرشق األوسط بعد الحروب
الطويلة فيه ،لكن مساعديه قاموا وبحكمة بمنعه من
االنسحاب والرتاجع يف أفغانستان وسوريا والعراق
ولبنان ،واملوقف املتشدد كان مفيدا يف العراق ،حيث
أصدر الربملان العراقي قرارا غري ملزم للحكومة دعا
فيه لخروج القوات األمريكية من العراق».
ويختم إغناطيوس مقاله بالقول إن «الواليات
املتحدة تحاول احتواء الثورة اإليرانية منذ عام ،1979
دون أن تظهر نتائج للمال والتالعب الذي تقوم به،
لكننا لو استمعنا اآلن لرأينا بأن اآللة اإليرانية تلهث
وتسعل بتعب ،فإن هذه ثورة نفدت منها الطاقة
اإليجابية ،وباتت تعمل من خالل العنف والخوف
واالضطهاد».
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غيرن العالم القرن الماضي
نساء ّ
تكريما للذكرى املئوية لتمرير التعديل  19الذي كفل حق املرأة يف التصويت يف الواليات املتحدة ،رصدت مجلة نيوزويك بعض
اإلنجازات النسائية الرائعة يف أنحاء العالم خالل القرن املايض.
وذكرت املجلة أنه منذ أن انطلقت املرأة إىل الفضاء وتجمعت الناشطات يف مسريات نسائية قياسية ،فرادى أو جماعات ،حطمت
أرقاما قياسية وشقت طريقها إىل األمام رغم كل الصعاب .ومن هؤالء:
 بييل جني كينغ :تعترب واحدة منأعظم العبات التنس األمريكيات يف كل
العصور .فقد حصلت عىل املرتبة األوىل
يف التصنيف العاملي ست مرات ونالت
 39لقبا يف البطوالت الكربى (غراند
سالم) .وهي منارصة للمساواة بني
الجنسني.

بمفردها واألصغر سنا ويف عمر 26
عاما.
 جونكو تابي ( :)1975أول امرأةتصل قمة جبل إيفرست أعىل قمة يف
العالم .وطافت املتسلقة اليابانية 75
دولة مختلفة لتسلق قممها ،وأصبحت
أيضا أول امرأة تقهر «القمم السبع»
أعىل جبل يف كل قارة.
 رواد تغري املناخ يف القارةالقطبية الجنوبية (:)2016
كانت أكرب بعثة نسائية إىل
القطب الجنوبي لزيادة
التوعية وزيادة
التمثيل النسائي
بالوظائف
العلمية
الكربى.
وشارك
يف بعثة

 روزا لويس باركس ( )1955امللقبةبأم الحقوق املدنية بوالية أالباما :كانت
ناشطة من أصول أفريقية ،اشتهرت
بدورها املحوري يف مقاطعة «حافلة
مونتغمري» عندما رفضت التخيل عن
مقعدها عىل منت حافلة عامة باملدينة
إىل رجل أبيض فكان بمثابة الحدث
الذي أشعل حركة الحقوق املدنية
األمريكية.
 أميليا إيرهارت ( :)1932أول امرأةتطري منفردة بدون توقف عرب املحيط
األطليس .وبعد عدة سنوات وبالتحديد
عام  1973اختفت فوق وسط املحيط
الهادي أثناء محاولتها الدوران حول
العالم ،وال تزال النظريات عن اختفائها
الغامض قائمة.

«هوموورد
باوند» 76
عاملة ملراقبة
تأثري تغري املناخ
عىل أقىص جنوب
القارة بشكل مبارش.

 فيغديس فينبوغادوتري (:)1980أول امرأة تنتخب رئيسا إليسلندا
بطريقة مبارشة ،وكانت فرتة حكمها
التي دامت  16عاما األطول ألي رئيسة
دولة منتخبة.
 وانغاري ماثاي ( :)2004ناشطةبيئية كينية وأول أفريقية تفوز بجائزة
نوبل للسالم .وأسست عاملة البيئة
الرائدة حركة شعبية تهدف لتمكني
الريفيات من أجل الحفاظ عىل نوعية
حياتهن وتحسينها ،مما أدى إىل أكرب

حمالت غرس األشجار يف أفريقيا.
 فالنتينا تريشكوفا (:)1963أول رائدة فضاء سوفياتية .دارت

حول األرض  48مرة خالل ثالثة أيام.
وعىل الرغم من أنها لم تقم إال برحلة
واحدة فإنها ال تزال تحتفظ بلقب
املرأة الوحيدة التي حلقت يف الفضاء

تسجل
األمريكية كريستينا كوتش
ّ
جديدا في مجال الفضاء
قياسيا
رقما
ً
ً
ً
دخلت رائدة الفضاء بوكالة ناسا ،كريستينا كوتش ،التاريخ يف
مجال الفضاء مرة أخرى.
فقد قضت كوش يومها الـ  289تدور حول األرض يف محطة الفضاء
رقما قياس ًيا
الدولية يف  28كانون األول/ديسمرب ،مسجلة بذلك ً
جديدا ألطول رحلة فضاء تقوم بها امرأة ،وفقا لوكالة ناسا.
ً
وقد تجاوزت الرقم القيايس السابق الذي سجلته قائدة املحطة
املتقاعدة بيغي ويتسون.
ومكتب برنامج أبحاث محطة الفضاء الدولية تغريدة عىل موقع
تويرت يقول فيها’ :تهانينا لرائدة الفضاء كريستينا! لقد حققت
إنجازا كبريًا :فهي اآلن تحمل الرقم القيايس ألطول فرتة إقامة يف
الفضاء قضتها امرأة .شكرا لجميع التجارب العلمية التي ساعدتنا
يف القيام بها خالل مهمتك حتى اآلن.
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كما حققت كوتش إنجازا بارزا آخر يف ترشين األول/أكتوبر كجزء
من أول فريق نسائي بأكمله للسري يف الفضاء مع زميلتها رائدة
الفضاء جيسيكا مري .وكانت تلك رابع مرة لكوتش يف السري يف
الفضاء.
ومن املتوقع أن تعود كوتش إىل األرض يف شباط/فرباير .وبذلك،
ستكون قد قضت أكرث من  300يوم يف الفضاء ،وفقا لوكالة ناسا.
تخرجت كوتش من جامعة نورث كاروالينا الوالئية بدرجة
البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية والفيزياء ،كما نالت درجة
املاجستري يف الهندسة الكهربائية من الجامعة نفسها.
وقالت وكالة ناسا األمريكية إن ويتسون ال تزال تحمل الرقم
يوما –
القيايس للواليات املتحدة إلجمايل الوقت يف الفضاء – ً 665
عىل مدار خمس رحالت.
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«هيومن رايتس» :الحكومات تحجب
اإلنترنت إلسكات المنتقدين
عىل مدار العام املايض ،قامت الحكومات يف
إندونيسيا ،وإيران ،وبنغالدش ،وجمهورية
الكونغو الديمقراطية ،وزيمبابوي ،والسودان،
والعراق ،ومرص ،وميانمار ،والهند ،بإيقاف
اإلنرتنت يف جميع أنحاء الدولة ،أو يف بعض
مناطقها ،حسبما أشارت منظّمة «هيومن
رايتس ووتش» يف تقريرها العاملي لعام .2020

وقالت املنظمة إ ّن الحكومات تلجأ بنحو
متزايد إىل حجب اإلنرتنت يف أوقات األزمات،
بدعوى أن هذا رضوري لحماية األمن العام أو
لتقييد حركة انتشار املعلومات املغلوطة .لكن
هذه اإلجراءات املوسعة تمثل عقابا ً جماعيا ً
أكرث من كونها ردا ً تكتيكيا ً .عندما ينقطع
اإلنرتنت ،ت ُق َّيد قدرة الناس عىل التعبري عن
أنفسهم بشكل حر ،ويعاني االقتصاد ،ويعاني
الصحافيون لتحميل الصور ومقاطع الفيديو
التي توثق انتهاكات الحكومة ،وينقطع الطالب
عن دروسهم ،وال يمكن دفع الرضائب يف الوقت
املناسب ،وال يتمكن من يحتاجون للرعاية
الصحية من الحصول عليها بال انقطاعات
واضطرابات.
وأشارت املنظمة إىل أ ّن األنظمة الديمقراطية
أيضا ً تحجب اإلنرتنت ،وليس فقط السلطوية
منها ،وهو ما حصل يف كشمري منذ أواخر
.2019

وأوضحت أنّه «رغم أن الحكومات هي التي
تأمر بالحجب ،إال أن الرشكات مزودة الخدمة
هي التي تنفذ ذلك .كثريا ً ما تربر الرشكات
التزامها األوامر بأنها تتقيد بالقوانني املحلية،
مشرية إىل إمكانية خسارتها لرتاخيص عملها
إذا لم تنفذ تلك األوامر» ،مشري ًة إىل أ ّن عىل
مزودي خدمة اإلنرتنت أن يراعوا «مبادئ األمم
املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية
وحقوق اإلنسان» ،وهي أكرث مجموعة مبادئ
حقوقية مقبولة بالنسبة إىل األعمال التجارية،
وأن يعيدوا النظر يف تعاونهم األعمى.
وحث ّت املنظمة مزودي خدمات اإلنرتنت عىل
التفكري يف رفع قضايا ضد الحجب ،خصوصا ً
أ ّن أحكاما ً قوية صدرت ضده يف السودان
وباكستان وزيمبابوي.
ورأت املنظمة أ ّن هناك تقنيات أدهى ،ولها
ذات التأثري املدمر للتالعب باإلنرتنت ،كحجب
منصات أو تطبيقات رسائل ومواقع تواصل
اجتماعي معينة ،أو حجب اإلنرتنت عن
الحي ،وهو ما حصل يف تشاد
منصات البث
ّ
ورسيالنكا وفنزويال وكازاخستان .وخففت
إندونيسيا وإيران بشكل كبري من رسعة
اإلنرتنت ،بحيث أصبح شديد البطء ،ما
يص ّعب من اكتشاف عملية التالعب باإلنرتنت.
ويف روسيا ،صدر قانون «إنرتنت سيادي»

جديد يطالب بأن يعمل اإلنرتنت دون إرسال
بيانات إىل خوادم يف الخارج ،وقد ساعد هذا
القانون السلطات الروسية عىل حجب الكثري
من املحتوى ،من رسائل فردية أو تدوينات
فردية ،إىل إيقاف اإلنرتنت عن روسيا بالكامل.
وحتى مع استمرار توافر اإلنرتنت ،أشارت
«هيومن رايتس ووتش» إىل أ ّن «هناك
عددا ً كبريا ً من القوانني واألنظمة التي
تسمح للحكومات بالضغط عىل الرشكات
كي تراقب املحتوى املتوافر للمستخدمني.
ففي الصني ،يطلب من منتجي تطبيقات
الرسائل والتصفح أن يضعوا فالتر حكومية
عىل جميع منتجاتهم .ويهدد «قانون إنفاذ
الشبكات» (نيتز دي غي) األملاني رشكات
اإلنرتنت بغرامات طائلة إذا لم تحجب املواد
«غري القانونية» كما ورد تعريفها يف  22مادة،
تراوح بني التعرض لألديان وإهانة املسؤولني
الحكوميني ،إىل التهديد بالعنف».
وأضافت« :جرى تصدير النموذج األملاني
املذكور .فهناك  13دولة منها سنغافورة
والفيليبني وفنزويال وروسيا تتذرع جميعا ً
بالنموذج األملاني لتفرض تدابري قمعية.
وأصدرت فيتنام ترشيعا ً مماثالً ،وتدعي أن
«فيسبوك» يلتزم اآلن أغلب طلبات الحكومة
بتقييد املحتوى أو إلغائه ،وإن كان من الصعب
التحقق من هذا الزعم».

«أمنستي»
تقاضي شركة إسرائيلية تجسست
على معارضين سعوديين
أعلنت منظمة العفو الدولية «أمنستي» ،أنها رفعت دعوى قضائية لدى املحكمة
املركزية يف تل أبيب ،ضد رشكة إرسائيلية تنتج برامج تجسس ،تم استخدامها لصالح
الرياض ضد معارضني سعوديني.
وأوضحت املنظمة يف بيان صادر عنها أن الدعوى رفعت بالتعاون مع جهات حقوقية
عاملية ،مضيفة عىل لسان مويل ملكار ،املديرة العامة للمنظمة يف إرسائيل« :وزارة
األمن اإلرسائيلية تملك الصالحيات ،واألدوات والواجب املجتمعي ملراقبة التصدير
بدوافع أمنية لرشكات إرسائيلية».
ولفتت إىل أن الوزارة تورطت بالتواطؤ مع الرشكة التي تحمل اسم «إن إس أو» ،ما
تسبب يف تعريض حياة أشخاص إىل الخطر واملالحقة.
وبحسب «أمنستي» فإن الربنامج التابع لرشكة «إن إس أو» ويحمل اسم
«بيغاسوس» استخدم بالتجسس عىل نحو  24برملانيا وصحفيا يف املكسيك سابقا.
وتطالب املنظمة القضاء االرسائييل بإلغاء منح ترخيص لتصدير هذا الربنامج ،الذي
يرض بنشطاء حقوق اإلنسان حول العالم.
وأعلنت ثالث منظمات حقوقية دولية بارزة ،بينها «أمنستي» ،مقاطعتها اجتماعات
منتدى مجموعة العرشين للمجتمع املدني العاملي الذي تستضيفه السعودية العام
الجاري.
وقالت «أمنستي» ومنظمة الشفافية الدولية ،ومنظمة سيفيكوس ،يف بيان مشرتك،
إن «هذه االجتماعات محاولة هزلية من جانب مضيفي مجموعة العرشين الجدد
للتسرت عىل سجلهم املزري لحقوق اإلنسان».

Israel Profited 54,000 Shekels from Imprisoned Children in December 2019
The most common charge levied against children is throwing stones, a charge that is punishable under military law by up to 20 years
in prison. Since 2000, more than 12,000
Palestinian children have been detained.
It is worth mentioning that Israel is currently
holding captive at least 5700 Palestinian
political prisoners, including 220 children, 38
women, and 6 legislators.
Among the detainees are more than 500
who are held under the arbitrary Administrative Detention orders, in addition to
six legislators, and 700 ailing detainees,
including those who have cancer and other
serious conditions, and are not provided the
specialized care they desperately need.
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people.
According to the Prisoner
Support and Human Rights
Association (Addameer),
approximately 700
Palestinian children
under the age
of 18 from the
occupied West
Bank are prosecuted every
year through
Israeli military
courts after
being arrested,
interrogated and
detained by the
Israeli army.

authorities jailed 379 children (under the
age of 18) in Ofer jail and imposed
513,100 Shekel of fines on
them.
The Committee
described the
Israeli violations
against Palestinian children, like the
heavy fines
and lengthy
jail periods,
as punitive
measures and
arbitrary punishment against
the Palestinian

T

he Commission of Detainees and
Ex-Detainees Affairs has stated that
the Israeli occupation state has made
54,000 Shekel profit off the Palestinian children who were imprisoned in Ofer jail last
December, Quds News Network reported.
The Committee said in a report issue that
38 Palestinian children were sent to Ofer jail
last month, increasing the total number of
children jailed in Ofer to 82.
It also stated that 20 children were sentenced to jail periods that range between
one week to 23 months. One child was also
slapped with a four-month arbitrary administrative detention, without charges.
The report revealed that last year, the Israeli
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علماء صينيون
يبتكرون روبوتا
«عسكريا» مسيرا
تحت الماء

تقنية
علماء يطورون
َّ
لتعطيل الجينات
المسؤولة عن األلم
طور علماء تقنية عالجية جديدة ،تساهم يف تعطيل الجينات
َّ
املسؤولة عن تحفيز اإلحساس باأللم لدى اإلنسان .وتعتمد
هذه التقنية عىل العالج الجيني ،إذ ت ُجرى تعديالت ُمخطّطة
وانتقائية يف الحمض النووي للمريض ،وذلك لتعطيل الجني
املسؤول عن إرسال إشارات األلم إىل الشبكة العصبية يف العمود
الفقري.
ٍ
رشكة ناشئة
ووفقا ً للتجارب املخرب َّية التي أجراها باحثون من
يف كاليفورنيا األمريكية ،أثبتت هذه التقن ّية جدارتها يف تحرير
الجينات املستهدفة .إذ نجحت الجولة األوىل من التجارب عىل
ح ِّددت من خاللها جزيئات الجني املستهدف املراد
الفرئان ،وقد ُ
وبمجرد تحديدهُ ،يزال بدقة إلدخال النسخة العادية.
تحريره،
ّ
وذكر مورينو ،أحد العلماء املشاركني يف الدراسة ،أنَّه عىل الرغم
من النجاح الذي حققته التقنية ،إال أنه ال يمكن القضاء عىل
األلم تماما ً ،بسبب عدم اخرتاق جميع الخاليا العصبية بواسطة
ناقل الفريوس.
وأشار مورينو إىل أ َّن العديد من املراكز الطبية ُيعطى فيها املرىض
الذين يتلقون العالج الكيميائي ،مثالً ،املورفني لتخفيف آالمهم.
لك ّن ذلك املسك ّن قد يرتكهم غري قادرين عىل العمل طبيعيا ً بسبب
النعاس والتعب.
يف الواليات املتحدة ،يموت  70ألف شخص سنو ّيا ً ،بسبب
جرعات زائدة من األدوية املخدرة.
وأوضح أ ّن ات ّباع طريقة غري مخدرة ملعالجة آالم الرسطان ،سيكون
بمثابة فائدة كبرية من خالل استخدام هذه التقنية .ولقد كان
بمقدور العلماء تجنب األخطار املحتملة املتمثلة بالتخلص من
الجني تماما ً ،والتي تشمل اإلزالة غري املقصودة أو التداخل مع
الحمض النووي التنظيمي ،إذ يمكن أن يؤثر هذا األمر بالعديد
من الوظائف يف الجسم.

علماء يكتشفون أقدم مادة
صلبة على سطح األرض
ُعد
اكتشف علماء أمريكيون حبوبا ً مجهرية ،ت ّ
أقدم املواد الصلبة عىل سطح كوكب األرض ،إ ْذ
إ َّن هذه الحبوب يسبق عمرها النظام الشميس،
ويبلغ حوايل سبعة مليارات عام.
ووفقًا للدراسة العلم َّية التي نرشتها دورية
«ساينس ألريت» العلم َّية التابعة لـ»الرابطة
األمريكية للعلوم املتقدمة» ،فإ َّن هذه الحبوب
أو املوادُ ،عمرها أكرب من األرض والقمر والنظام
الشميس بأكمله ،بل وتبلغ نصف عمر الكون.
وقد عرث عليها الباحثون ،بعد إجراء
فحص وتحليل ألدلة كيميائية
تم جمعها من غبار معدني
ُو ِ
جد عىل سطح األرض
لنيزك سقط يف أسرتاليا
عام  1969يسمى
«مورتشيسون».
وذكر عالم الفلك
فيليب هيك ،من
متحف «فيلد»
امليداني للتاريخ
الطبيعي ،يف مدينة
شيكاغو األمريك َّية ،أ َّن
الفريق البحثي اعتمد عىل
الحبوب التي حملها النيزك،
والذي ينتمي إىل مجموعة من النيازك
الغنية باملركبات العضوية.
وقام الفريق بوضع مسحوق من أجزاء

النيزك «مورتشيسون» يف حمض أذاب كل
يشء تقري ًبا ،ما عدا حبوب غبار النجم،
والتي تتكون من معادن صلبة تدعى :كربيد
السيليكون.
ُعتب ُمرك ّبا ً
وأشار فيليب إىل أ َّن هذه املعادن ت َ
قو ّيا ً جدا ً ،لدرجة أنَّه يستخدم يف صناعة
الدروع الواقية من الرصاص ،كما يستخدم
عىل نطاق واسع يف التطبيقات التي تتطلب
قدرة عالية عىل التحمل ،وهو نادر عىل األرض،
ويتوفر من موت النجوم .ففي آخر
األيام تنتفخ النجوم ويصدر
عنها غاز ساخن ،وعندما
يربد يخرج منه معدن كربيد
السيلكيون ،وغريه من
املواد الصلبة.
وخلصت الدراسة
إىل أ ّن املواد التي تم
تعد من أقدم
تحليلها ُّ
املواد الصلبة املوجودة
عىل كوكبنا ،فمن بني
الحبوب التي فحصت،
بلغ عمر واحدة منها سبعة
مليارات عام ،ما يجعلها أكرب من
األرض بـ  2.5مليار سنة ،فيما كانت
األغلبية بعمر  4.6إىل  4.9مليارات سنة ،ما
يجعلها أكرب عمرا ً من النظام الشميس بمئات
املاليني من السنني.

قالت رشكة «روبويس» الصينية إن علماء صينيني ابتكروا
روبوتا عسكريا مسريا تحت املاء عىل شكل سمكة قرش.
وعرضت الرشكة «روبويس» روبوتا مائيا يشبه ويتحرك
كسمكة قرش يف معرض « »CES-2020يف الس فيغاس ،ومن
املقرر استخدامه ألغراض عسكرية.
ويبلغ طول الجهاز أكرث من  1.8مرت بقليل ،ووزنه  59كغ
تقريبا ،وال يصدر صوتا عند الحركة تحت املاء ويعرف كيفية
تجنب العقبات ،ويمكنه أيضا مقاومة األمواج الصغرية.
ويتم تشغيل « »Sharkبواسطة بطاريات الليثيوم ،التي تتيح
للروبوت السباحة ملدة ساعتني ،ويتمكن القرش من تخطي
مسافة  2كم عىل عمق  300مرت برسعة قدرها  18كم يف الساعة
ويتم التحكم بالجهاز باستخدام وحدة تحكم معدلة ألجهزة
إكس بوكس .360

Languages affected differently by brain disease
less while the Italian speakers had fewer pronunciation problems, but simplified what they did
say.
English is a Germanic language while Italian is
a Romance language, derived from Latin along
with French, Spanish and Portuguese.
The researchers, writing in Neurology, are concerned that many non-native English speakers
may not be getting the right diagnosis “because
their symptoms don’t match what is described
in clinical manuals based on studies of native
English speakers».
The San Francisco research team says it now
wants to repeat the research in larger groups
of patients, and look for differences between
speakers of other languages, such as Chinese
and Arabic.
«We hope that such studies will advance our
understanding of the brain science underlying
language and language disorders, raise awareness of health disparities in dementia treatment,
”and ultimately improve care for all patients,
said Prof Gorno-Tempini.
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a challenge for a degenerating speech-planning system,” said study author Maria Luisa
Gorno-Tempini, professor of neurology and
psychiatry.
«In contrast, Italian is easier to pronounce, but
has much more complex grammar, and this is
how Italian speakers with [primary progressive
»aphasia] tend to run into trouble.
As a result, the English speakers tended to speak

cognitive function in people in both language
groups.
But when the researchers asked participants
to complete a number of linguistic tests, they
picked up obvious differences between the two
groups in the challenges they faced.
›‹Easier to pronounce
«We think this is specifically because the consonant clusters that are so common in English pose

T

here are differences in the way English
and Italian speakers are affected by
dementia-related language problems, a
small study suggests.
While English speakers had trouble pronouncing
words, Italian speakers came out with shorter,
simpler sentences.

The findings could help ensure accurate diagnoses for people from different cultures, the
researchers said.
Diagnostic criteria are often based on English-speaking patients.
In the University of California study of 20 English-speaking patients and 18 Italian-speaking
patients, all had primary progressive aphasia - a
neuro-degenerative disease which affects areas
of the brain linked to language.
It is a feature of Alzheimer’s disease and other
dementia disorders.
Brain scans and tests showed similar levels of
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إنستغرام سيكون
خط المواجهة الجديد
في حروب المعلومات
ِّ
المضللة في 2020

التحديث الجديد لمتصفح غوغل كروم يتسبب
بمحو بيانات ماليين المستخدمين

اضطرت رشكة غوغل إليقاف طرح التحديث األخري
ملتصفح كروم الخاص بها والذي يحمل اإلصدار رقم
 ،79بسبب مخاوف من وجود خلل أدى إىل مسح
بيانات املستخدمني.
ويوضح الكاتب أنتوني كوثبريتون يف مقال له أن الخلل
يؤثر فقط عىل التطبيقات التي تستخدم ويب فيو
املدمج يف أندرويد ،وهي ميزة تتيح للمستخدمني
عرض صفحات الويب داخل التطبيق .وتعتمد بعض
التطبيقات -عىل غرار «داك داك غو» -يف عملها
بالكامل عىل «ويب فيو».
ويعد كروم متصف الويب األكرث شعبية يف العالم ،إذ
يستخدمه أكرث من مليار شخص.
وقد أقر مطورو غوغل بالخطأ يف تقرير األخطاء الذي
أصدرته الرشكة ،وكشفوا أن املشكلة تتعلق بنقل امللفات

من اإلصدار  78إىل اإلصدار .79
ويف هذا السياق ،أوضح أحد املطورين أن غوغل ستكون
أمام خيارين :إما العودة إىل اإلصدار  78وحذف بيانات
نحو أسبوع للمستخدمني الذين وصلهم التحديث
الجديد ،أو مواصلة الرتحيل إىل اإلصدار  79واملخاطرة
بحذف بيانات سنوات للمستخدمني.
وردا عىل هذه املشكلة ،وصف املستخدمون هذا الخلل
بأنه «كارثة» ويمثل «مشكلة رئيسية» بعد فقدان
بيانات مستخدمي تطبيقات أندرويد التابعة ألطراف
ثالثة.
لكن غوغل تقول إن التحديث ال يتسبب يف مسح
البيانات ولكنه يجعل من املستحيل عىل التطبيقات
الوصول إليها ،مما تسبب يف مشاكل مثل فقدان
إمكانية الوصول إىل األلعاب املحفوظة والعالوات

( )bonusesداخل األلعاب.
وأشارت الرشكة إىل إن الخلل أصاب  15%من
مستخدمي كروم ،وليس  50%كما أعلنت تقارير
يف وقت سابق ،مؤكدة أنها أصلحت الخلل وأن
املستخدمني سيتمكنون من استعادة بياناتهم التي
فقدوها.
ويعترب تأثري كروم مهيمنا ،فإضافة إىل استخدامه
يف «ويب فيو» لتطبيقات أندرويد ،فإن مطوري
متصفحات ويب أخرى -منهم مايكروسوفت
وسامسونغ وبرايف وأوبرا وفيفالدي -يستخدمون
مرشوع كروميوم املفتوح املصدر كأساس ملتصفحاتهم
الخاصة ،ولذلك فإن أي ثغرة أو خلل يف متصفح كروم
مهما كان بسيطا سيؤثر يف ماليني املستخدمني حول
العالم.

WhatsApp will stop working on these smartphones : All you need to know
The application will drop support for Windows phones on December 31, and
will stop developing for the operating system. The shutdown thus will affect
Nokia Lumia devices, the last to use the Microsoft-made Windows operating
system.
However, the Facebook-owned messaging service won’t just
stop there. After ending support for Windows Phone OS
WhatsApp has announced that it will also pull support
for Android phones running on Android 2.3.7 won’t
be able to run the application starting February
2020. That means no more updates and no
more sending or receiving messages through
the app.
Additionally, iPhones running iOS 8 and
older versions will stop receiving support in
February too. Users of these iPhone models
have already lost the ability to make new
accounts on these devices from a long time
and now, they won’t be able to use the app
anymore.
This, however, isn’t the first time WhatsApp
is withdrawing support for devices. Earlier,
withdrew support for devices running older
operating systems such as the Nokia Symbian S60,
Nokia Series 40 operating systems, BlackBerry OS and
BlackBerry 10, Android 2.1 and 2.2, Windows Phone 7,
and iPhone 3GS and iOS 6.
Regarding these changes, WhatsApp said: This was a tough decision
for us to make, but the right one in order to give people better ways to keep in
touch with friends, family, and loved ones using WhatsApp.

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

W

hatsApp will end support for Windows Phone OS starting January
1, 2020.
The application will also pull support for certain iOS and Android
versions from February 2020
The withdrawl of support will see WhatsApp stop working on
thousands of devices.
WhatsApp today has not only become the biggest
instant messaging service in the world, but has also
become an essential part of most of our daily live.
From entry level devices, to premium flagships,
WhatsApp today finds place almost on all
smartphones today and its reach spans even
the far reaches of the planet.
But starting next year, a number of smartphones will lose support for the popular
messaging application as its developers will
be pulling support for certain operating
systems that they deem outdated.
While not ideal, support for these OS’is being
dropped to ensure that WhatsApp can provide
a streamlined experiences on all devices it’s
installed on and can bring to them new features
that many of these OS’and their phones may not be
able to extend to users.
WhatsApp usually carries out such exercises where it
adds and removes support for smartphones and operating
systems, however, the one that will be carried out at the end of this
year will involve the company drop support for thousands of smartphones that
run certain older versions of Android, iOS and Windows Phone OS.

شك ّل موقع فيسبوك أرضية خصبة لالنتهاكات الحزبية واملقاالت
الساخرة ونظريات املؤامرة قبيل االنتخابات الرئاسية األمريكية
لعام  ،2016حيث صُممت الشبكة االجتماعية من أجل تشجيع
املستخدمني عىل االستمرار يف املشاركة والتعليق من خالل الرتويج
ملحتوى مثري للجدل ومحفز لردود الفعل القوية ،مما أدى لظهور
جهود متعددة ملحاربة هذا التوجه.
وقالت ذي إيكونوميست الربيطانية إن من أسباب ازدياد شعبية
إنستغرام منذ عام  2016ملل املستخدمني من الواجهة املزدحمة
وضوابط الخصوصية املرهقة ملوقع فيسبوك .يف املقابل ،يقدم
إنستغرام فرصة عرض صور جميلة مع سهولة االستخدام.
وتعد خاصية تقديم «الستوري» (القصة) ،املتمثلة يف صور ومقاطع
فيديو تختفي بعد يوم واحد من عرضها ،السبب الرئييس وراء النمو
الفائق الذي حققه املوقع عام  .2016وتجدر اإلشارة إىل أن فكرة
«القصة» مك ّنت املستخدمني من تذوق متعة النرش مع اإلحساس
باألمان لعلمهم أن املنشورات ستختفي يف نهاية اليوم.
ولقيت منصة إنستغرام رواجا كبريا خاصة بني كبار السن .ففي
يونيو/حزيران  ،2016كان عدد املستخدمني يبلغ حوايل  500مليون،
ثم ارتفع العدد ليبلغ مليار مستخدم بحلول يونيو/حزيران  .2018يف
هذه األثناء ،كان نحو نصف أعضاء مجلس النواب األمريكي وحوايل
ثالثة أرباع أعضاء مجلس الشيوخ يملكون حسابات عىل هذه
املنصة.
وأكد التقرير أنه من املنطقي االفرتاض أن جميع هذه األرقام أصبحت
أعىل بكثري يف الوقت الحايل .عالوة عىل ذلك ،يحصل حساب
إنستغرام العارش من حيث الحجم عىل ثالثة أضعاف عدد التفاعالت
التي يحصل عليها فيسبوك ككل ،وفقًا ملوقع «أكسيوس» اإلخباري.
وتغريت خاصية نرش «القصة» يف إنستغرام كثريا يف الوقت الحايل،
حيث أضيفت خاصية كتابة النصوص عىل املحتوى املرئي كما
أصبح بإمكان املستخدمني إعادة مشاركة ما ينرشه اآلخرون بسهولة
أكرب .ويف الواقع ،إن املزج بني كتابة النصوص ونرش الصور مع قاعدة
املستخدمني الضخمة ،جعال إنستغرام أكرث شبها بفيسبوك.
وال يزال إنستغرام منصة لنرش صور لغروب الشمس وأكواب القهوة
وساحة «للمؤثرين» الجذابني الشباب ،مما يجعل املستخدمني قلييل
الحذر ،لكنه أصبح أيضا يقدم أرضا خصبة للدعاية .ويف هذا الصدد
يمكن القول إن السياسة تغلغلت منذ فرتة طويلة داخل هذا املوقع.
ولم يسلط الضوء بما فيه الكفاية عىل الدور الذي لعبه إنستغرام
خالل انتخابات  ،2016كما يفيد التقرير الذي كلفت به لجنة
حولوا
االستخبارات يف مجلس الشيوخ .وأضاف التقرير أن الروس ّ
اهتمامهم عام  2017إىل إنستغرام بعد التغطية اإلعالمية املكثفة
لعملياتهم عىل فيسبوك وتويرت.
وأوردت املجلة أن تقريرا لجامعة نيويورك حذر من تحول إنستغرام
إىل «الوسيلة املفضلة للراغبني يف نرش معلومات مضللة « يف سياق
انتخابات  .2020كما أشار التقرير إىل «ازدياد نظريات املؤامرة
والخدع التي أنشئت محليا إىل جانب التدخل الرويس».
وتطرقت املجلة كذلك إىل انتشار الحسابات املخصصة للقضايا
املؤججة للخالف والحسابات التي تستخدم املنشور السيايس،
تماما كما حصل عند نرش فيسبوك للقصص املتطرفة واملزيفة خالل
االنتخابات السابقة .عالوة عىل ذلك ،ابتكر املستخدمون طرقا
عديدة إلدخال السياسة إىل الشبكة ،عىل غرار تغيري صور ملفاتهم
الشخصية إىل اللون األحمر دعما لكشمري ،أو األزرق دعما للسودان.
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مهارات حياتية يجب إتقانها قبل
األربعين ..تعرف عليها

قبل أن تبلغ سن األربعني ،يجدر بك أن تتعلم بعض
املهارات واملمارسات التي ستساعدك عىل التعامل مع
بعض املسائل التي قد تواجهك يف الحياة.
وعرضت الكاتبة شانا ليبوفيتز يف تقرير لها قائمة
باملهارات التي ال بد للفرد من إتقانها قبل بلوغ هذه السن.
تعلم التفاوض
يف حال كنت تفكر بمناقشة مديرك بشأن راتبك ،فأفضل
إسرتاتيجية هي تحديد نطاق املبلغ الذي تود الحصول
عليه ،عوضا عن تحديد املبلغ املطلوب .فعىل سبيل املثال،
إذا كنت ترغب يف الحصول عىل راتب معني ،فمن األفضل
أن تقرتح عىل مديرك مبلغا يرتاوح بني الراتب الذي تنوي
الحصول عليه وراتب أكرث منه.
جدول نوم منتظم
االستيقاظ يف الوقت ذاته يوميا حتى خالل عطلة نهاية
األسبوع ،سيعود عليك بالنفع عىل املدى الطويل ،فالتعود
عىل النوم يف أوقات منتظمة سيجعل ساعة جسمك
البيولوجية تضبط نفسها.
محادثات املناسبات االجتماعية
يعترب الشعور باالرتباك والخوف من إجراء بعض
املحادثات مع أشخاص لم يسبق لك لقاؤهم من قبل،
قاسما مشرتكا مع الكثريين .تجاوز هذا العائق النفيس
وضع حد لشعور الخوف من خالل حضور املناسبات
االجتماعية واألخذ بزمام املبادرة عند تجاذب أطراف
الحديث مع املدعوين.
االلتزام بنشاط ريايض
خالل الثالثينيات من العمر ،يبدأ جسم اإلنسان يف فقدان
كتلة العضالت ،لذلك من املهم أن تلتزم بممارسة الرياضة
يف هذه السن ،وعليك قبل األربعني أن تمارس نشاطا
رياضيا تحبه حقا وتجعله روتينا يوميا
الجانب اإليجابي يف مهنتك
الجانب اإليجابي يف حياتك املهنية يرتكز باألساس عىل
نقطة التقاء ثالثة أمور :ما تجيده ،وما تحب أن تفعله ،وما
يقدره العالم .عليك استغالل فرتة الثالثينيات من عمرك
الختبار كل الفرضيات املتاحة لديك.

االدخار للتقاعد
يف الوقت الذي تبلغ فيه سن األربعني ،يجب أن تعادل
مدخراتك املالية ما يعادل ثالثة أضعاف راتبك السنوي،
ويمكن أن يساهم استثمار أموالك يف زيادة مدخراتك
بشكل كبري.
االستثمار يف العالقات
العالقات الجيدة ال تبقينا سعداء فحسب ،بل تمتعنا
بصحة جيدة أيضا .فبمجرد بلوغ الثالثني ،يصبح اإلنسان
أكرث اهتماما بجودة العالقات منه بعدد األشخاص الذين
يعرفهم.
تعلم قول «ال»
خصص موقع «كورا» للسؤال واإلجابة قسما لتعلم كيفية
قول «ال» ،وفيه كتبت إيفا غلرسود قائلة إن «أفضل
طريقة لتعزيز شعورك بالثقة عند رفض أي طلب ،هو
إدراك أن هناك بعض األمور التي ال يمكنك أن تسرتجعها
أبدا ،أال وهي وقتك ،وصحتك ،وفضيلتك ،وحياتك».
التخلص من الفوىض
يمكن أن تكون الفوىض مصدرا للشعور بالتوتر بالنسبة
لكثريين ،رغم أن أخرين قد يكونون أكرث إبداعا يف البيئات
الفوضوية .فإذا كنت ترغب يف التخلص من الفوىض ،فإن
عليك أن تركز عىل االحتفاظ باألغراض املهمة فقط والتي
تبعث عىل البهجة ،وتتخلص من الباقي.
ممارسة الهوايات
تذكر أن لديك حياة جميلة خارج مكان العمل ،لذا من
املهم العثور عىل أنشطة وهوايات ال تتعلق بالعمل يمكن
اتباعها طوال حياتك.
تكوين صداقات جديدة
وكون الصداقات عن طريق ممارسة
كن جزءا من املجتمعّ ،
األنشطة املفضلة لديك حتى تتمكن من لقاء أشخاص
لديهم اهتمامات مماثلة ،ومع تطور العالقات ،يمكن لتبادل
الثقة أن يجعل الطرفني أقرب.
الفشل والنهوض مجددا
من املهم أن يتعلم اإلنسان من تجاربه الفاشلة ،واألهم أن
يتعلم كيفية النهوض مجددا ،فكم من إنسان ذاق مرارة

الفشل خالل حياته املهنية لكنه تعلم منها
دروسا وتجاوز تلك املحن بنجاح.
تعامل مع التوتر
لن تتمكن من تحقيق النجاح يف حياتك
املهنية إن لم تقم باختيار بعض
االسرتاتيجيات التي من شأنها تخفيف
التوتر الذي تشعر به.
التعلم مدى الحياة
من الرضوري أال تقترص اهتماماتك يف
التعلم عىل املجاالت التي ترتبط
بشكل مبارش بحياتك املهنية،
وخري مثال عىل ذلك الرائد
التكنولوجي ستيف جوبز .فبعد
أن انقطع عن تعليمه ،حرض بعض
الدروس ،ومن بينها فن الخط الذي كان
مصدر إلهام له باستخدام فن صياغة
الحروف املذهلة التي ظهرت يف أجهزة
املحمول الشخصية.
إدارة الوقت
اإلدارة املناسبة للوقت مهارة يجب أن تتعلمها
يف الثالثينيات من عمرك ،بحسب الخبري يف
إسرتاتيجية األعمال بريي سالتزمان ،فتعلم فن إدارة
الوقت أمر مهم لتتمكن من التقدم يف عملك.
كن سعيدا بما تملك
إذا كنت راضيا عما تملكه ،فستكون بالتأكيد سعيدا
أكرث يف حياتك .وقد أوضح علماء النفس أن األزواج
الذين يعربون عن االمتنان لبعضهم بعضا تزيد
فرص نجاح زواجهم.
سامح نفسك
التعاطف مع ذاتك مفتاح أسايس للنجاح يف
حياتك ،فإذا كنت ل ّينا مع نفسك عند الفشل،
فستكون لديك فرصة كبرية للتعلم من أخطائك.
تعامل مع نفسك كما تعامل زميال أو صديقا يمر
بحالة فشل.

حيل تجعل الرجل
يبدو أكثر رشاقة

يعاني كثري من الرجال من مشكالت تتعلّق بالطريقة التي يرتدون بها
مالبسهم ،وكيف يؤثر هذا عىل أشكالهم ،وعىل الطريقة التي يراهم بها
الغري ،هذه أهم النصائح لكي تبدو أنحف ،وأكرث جاذبية يف نفس الوقت.
 - 1البدلة:
يفضل أن تقوم بتفصيلها بنفسك ،بدالً من رشائها جاهزة ،الشكل
ّ
املطلوب دائما ً هو الذي تكون فيه البدلة مناسبة عليك تماما ً ،ال أكرب
وال أصغر ،يخفي جاكيت البدلة كثريا ً من عيوب الجسم،
ويساعد عىل وضع الجسم يف إطار مناسب ولطيف.
 - 2األنماط:
املالبس املخططة أفقيا ً ليست مناسبة عىل اإلطالق
يف حالة لو كان جسمك ممتلئا ً ،عليك البحث عن
املالبس ذات الخطوط الرأسية ،وهذه الخدعة هي
بسبب الطريقة التي تنظر بها العني ،وتتعامل بها
مع التشكيالت واألنماط ،فاألنماط الرأسية تخدع
العني بأنك أنحف.
 - 3اللون األسود:
اللون األسود هو أفضل ما يمكن ارتداؤه عىل
اإلطالق بالنسبة ملن يرغبون يف الظهور
بمظهر أكرث نحافة ،ينطبق هذا عىل األلوان
الغامقة ملن ال يحبون اللون األسود بالذات.
 - 4دائما ً ارتد حزاما ً:
سيض ّم الحزام جسمك ويجعلك تبدو
أكرث نحافة بكثري ،بدالً من أن يبقى
بنطالك مته ّدالً ،ال تقم بش ّد الحزام
ألقىص درجة ،وال تركه مرتخّيا ً ،اخرت
الدرجة املناسبة لك.
 - 5األلوان القريبة من بعضها:
تتحرك
ارتداء األلوان املختلفة سيجعل العني
ّ
ناحية نقطة التقاء كليهما ،وهو املعدة ،وبالتايل
ستبدو املعدة أكرب حجما ً ،ارتد دائما ً مالبس
قريبة اللون من بعضها.
 - 6املقاسات:
تأكد من رشاءك مالبس ذات مقاسات مناسبة
لجسدك بالضبط ،وليس للقياس الذي ترغب
فيه ،ستجعلك األشياء الض ّيقة تبدو سخيفا ً،
أما األشياء الواسعة فستضيف إليك املزيد من
الكيلوغرامات.
 - 7تفادى املالبس ذات الرسوم املميزة:
رسوم مميزة عىل القمصان أو التيشريتات ،تعني
ببساطة تركيزا ً أكرب عىل الجسم ،وبالتايل مالحظة لزيادة
الوزن.
 - 8ال تغلق أزرار القميص حتى آخره:
اترك اثنني من األزرار حول العنق مفتوحني لصنع شكل V
حول الرقبة ،وهو ما يجعل مظهرك أقل يف الوزن بكل تأكيد.
 - 9الجينـز:
بالنسبة للرجال ذوي الوزن الزائد ،فإن الجينـز هو االختيار
املثايل دائما ً ،حيث تقوم املالبس الكالسيكية بإضافة
كيلوغرامات إىل املظهر العام بالفعل ،أما الجينـز ،فكونه عمليا ً،
يجعل من الصعب عىل العني مالحظة الوزن الزائد.

personal care details that a man
should take care of
body odor, and you should pay attention
to using a suitable deodorant.

the nose, which needs to be removed
regularly, otherwise you will end up with
a bad and unpleasant appearance in the
ladies.

If you are a man with thick eyebrows
or single eyebrows, there is no harm
in cutting them and getting rid of hair
between eyebrows.

2- Clipping the nails

4- Refining the eyebrow

5- Moisturizing the face after shaving
Take care of the wounds caused by
shaving, so it is advisable to use soothing
ointments and conditioners immediately.
If you ignore the wounds and thorny
burns, you may become infected and
leave unwanted scars on your face.
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Unlike women, there are many men
who are not interested in manicures, so
they may tend to ignore this area of the
body, as having dirty or too long nails is
definitely not an attractive thing.
3- The smell of sweat
If you are a man who has excessive body
hair, especially in the armpits, it is always
advisable to remove it to avoid the buildup of sweat and dirt, thus preventing
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M

en always tend to focus more
on building muscle or wearing
plush leather jackets or stylish
shoes to make themselves look good
to attract women, but some forget that
it’s more important than their outward
appearance is personal hygiene and skin
care in order to become more attractive.
There are some things that a man may
forget and have not cared about but are
essential to obtaining an integrated look,
and boldsky offers five skin care tips to
get a visually appealing, celebrity-like
look.
1- Remove nose hair
Many men have excess hair inside
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أماكن سياحية
على أجندة

2020

مع بداية العام الجديد ،تضع الكثري العائالت خططًا للسفر؛
ن املقرتحات اآلتية من الوجهات
ومهما كان الغرض من الرحلة ،فإ َّ
السياحية قد تكون مناسبة عىل أجندة .2020

للمرة
براغ وجهة مقترحة عند السفر
ّ
األولى إلى أوروبا

مفضلة لكثري من املسافرين ،الذين
تعد براغ وجهة َّ
ُّ
للمرة األوىل ،فهي ت ُعرف بعماراتها
يقصدون أوروبا
َّ
الرائعة ،والحياة الليل َّية النابضة ،وبتكاليف السفر
املتهاودة ُمقارنة بوجهات أوروب َّية أخرى .يحلو
استكشاف براغ سريًا عىل األقدام ،فهذه املدينة مليئة
باألزقَّة و»الكنوز املخف َّية» ،ويف هذا اإلطار يبدو
للتعرف إىل املدينة،
«الحي اليهودي» نقطة انطالق
ّ
ّ
بخاصَّة أنَّه يض ّم مجموعة من املتاجر العتيقة.
وتشمل معالم براغ السياحية:
• جرس تشارلز :يربط هذا الجرس «املدينة القديمة»
بمدينة «ليرس» عىل نهر فلتافا ،وهو من معالم براغ
األكرث شهرةً ،وقد بني عىل أنقاض جرس جوديث الذي
جراء الفيضانات يف سنة .1342
ّ
تدمر من َّ
• ساحة «وينسيسالس» :تض ُّم هذه الساحة
الحانات والنوادي واملطاعم والفنادق واملتاجر
مما يجعل منها عنوانًا للرتفيه والحياة
واملصارفَّ ،
الليل َّية والتجار َّية .لقد دارت يف هذه الساحة مجموعة
من األحداث املتصلة بتاريخ التشيك يف القرن
العرشين ،بخاصَّة التظاهرات ،وهي تقرب من ساحة
البلدة القديمة وجرس تشارلز ،وتض ّم املتحف الوطني
الكبري وأوبرا براغ.
• «باودر تاور»ُ :ش ّيد هذا الربج يف القرن الحادي
فجدد يف الخامس عرش منه ،وهو أحد البوابات
عرش،
ّ
التابعة ملدينة براغ القديمة .وخالل القرن السابع
عرش ،استخدم الربج لتخزين البارود .ويرتبط
الربج بجرس مغطَّى يتصل بموقع كان قرص امللك
فالديسالف الثاني ،وهذا األخري أمر بإعادة بناء الربج
يف سنة .1475
تقليدية
جزر فارو وجهة غير
ّ

عرف هذا األرخبيل ( 18جزيرة) الرائع إىل جانب
ُي ِّ
جذَّاب من اململكة الدنمارك َّية ،وهو يقع بني اسكتلندا
وآيسلندا؛ كانت هذه املساحة عبارة عن أراض
للفايكنج ،وهي راهنًا موطن لعجائب طبيع َّية يجذب
استكشافها بقوارب الصيد القديمة ،لكن الجانب
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

يتحدث عن جزر فارو التي عرفت
اآلخر من الحكاية
َّ
ُقدم األطباق
التحديث ،وتض ُّم متاجر أنيقة ومطاعم ت ّ
اللذيذة.
يف اآلتي ،ملحة عن عناوين سياحية جديرة بالزيارة،
عند قصد جزر فارو:
• «جاسادالور» :كانت قرية «جاسادالور» يف
تماما
جزيرة «غافار» ،وحت َّى سنة  ،2004معزولة ً
عن بق َّية العالم .لكن ،بفضل نفق جذَّاب ،يمكن اليوم
الوصول إليها بسهولة ،والتقاط الصور بالقرب من
َّ
الشلل
أكرث الشالالت روع ًة يف العالم .يتدفَّق من هذا
ست ِّني مرتًا من املياه إىل املحيط.
• «ساكسون» :عىل بعد ساعة ،بالس َّيارة ،من
العاصمة «ت َو َشو»  ،تكرث الحقول املورقة والقمم
املرتفعة ،واملناظر الطبيع َّية الجذَّابة ،والرصوح الدين َّية
تعد من أكرث األماكن
علما أ َّن «ساكسون» ّ
القديمةً .
ويعمها الصمت.
عزلة يف جزر فارو،
ّ
• قرية «جيك» :تمتاز هذه القرية النائية الواقعة
يف شمال رشق جزيرة «آسرتوي» ،بمنازلها متعددة
األلوان ،وبخانق يبلغ طوله  200مرت ،وبإطالالت
مذهلة.
• قرية «تشوتنوفويك» :هي معزولة ،وتقع يف واد
شديد االنحدار .تدعو النصيحة السياح َّية هناك إىل
التن ّزه عىل الشاطئ الصغري ،واالستمتاع باإلطاللة
الرائعة عىل مداخن البحر.
ميالنو قبلة هواة التسوق

تعد ميالنو من أكرث املدن شهر ًة يف العالم ،وهي قبلة
ُّ
التسوق لحضنها دور األزياء الفخمة .ويف اآلتي،
هواة
ّ
التسوق ،يف ميالنو:
بعض محطَّات
ّ
• «فيا مونتينابوليون» :هو جزء من «مر َّبع ميالنو
التسوق الرئيس يف املدينة ،وموطن
الذهبي» وشارع
ّ

العديد من «بوتيكات» العالمات التجار ّية املرموقة.
أضف إىل تقديم صيحات املوضة الجاهزة ،هو موقع

ُمم َّيز لبيع السلع الجلدية اإليطال َّية.
• «كورسو بوينس آيرس»ُ :يعرف «كورسو بوينس
التسوق األكرث كربًا يف أوروبا ،وهو
آيرس» بأنَّه شارع
ّ
يمتد عىل كيلومرت ،وغال ًبا ما ُيقارن بشارع أُكسفورد
ُّ
بلندن أو الـ»شانزليزيه» بباريس ،ويض ّم أكرث من 350
عالمة تجارية دول َّية يف مجال األلبسة الجاهزة.
غوا وجهة شاطئية

متحف اللوفر

يستقبل  9.6مليون
زائر في 2019

استقبل متحف اللوفر نحو  9.6مليون زائر يف عام ،2019
أي أقل من الرقم القيايس املسجل يف عام  2018والبالغ نحو
 10.2مليون زائر ،وهي ثالث أفضل نتيجة يف تاريخ املتحف.
وفرست إدارة اللوفر هذا االنخفاض بالسياسة «الطوعية»
التي تعتمدها لتنظيم الزيارات خالل الصيف ،وجعلها أكرث
راحة مع أوقات انتظار أقل.
وسجل املتحف األكرث استقباالً للزوار يف العالم خالل عام
ّ
 2018دخول نحو  10.2مليون شخص ،بارتفاع نسبته 25%
باملقارنة مع عام  2017الذي سجل دخول نحو  8.1مليون
زائر ،محطما ً رقمه القيايس السابق املسجل يف عام  2012مع
دخول  9,7مليون زائر.
وقال رئيس متحف اللوفر جان لوك مارتينيز إن «التغيري
الحقيقي حصل يف صيف عام  ،2019حني كان عدد الزوار
أقل بنسبة  20%باملقارنة مع عام  ،2018وهو ما يشك ّل
تراجعا ً بنحو  600ألف زائر .لقد كان قرارا ً طوعيا ً ،خصوصا ً
أننا كنا نسعى للحد من الزيارات ،كي ال يتجاوز عددها
املليون شهريا ً كما حصل يف عام  .2018وهو ما دفعنا إىل
اإلعالن عن إغالق املتحف خالل أيام معينة».
وتابع مارتينز« :نحن املؤسسة الثقافية الوحيدة يف العالم
التي انتهجت هذا املسار التحويل ،وكنا رصيحني مع الناس،
وعبنا لهم عن رغبتنا بالعمل معا ً لتحسني نوعية الزيارات،
ّ
وذلك من خالل رفض استقبال املزيد من الناس خصوصا ً أن
ذلك مستحيل».
وأشار إىل أن الحجز عرب اإلنرتنت الذي يلجأ إليه نحو 50%
من الزوار «مرحب به بشدة» ،ولكن «ال يمكننا جعله إلزاميا ً»
أسوة بمعرض ليوناردو دا فينتيش ،الذي افتتح يف نهاية
أكتوبر/ترشين األول املايض.
وتابع« :الرسائل التي نمررها (عرب اإلنرتنت تحديدا ً) تشري
إىل أن الحجز املسبق هو الطريقة الوحيدة التي تضمن
الدخول إىل املتحف خالل ثالثني دقيقة ،وتوفر راحة خالل
الزيارة».
إىل ذلك ،قلل مارتينيز من تأثري احتجاجات «السرتات
الصفر» عىل انخفاض عدد الزوار ،مشريا ً إىل أن « 75%من
الزوار هم أجانب ،من القارة األمريكية والصني ،وبالتايل
يعدون رحالتهم مسبقا ً وقبل وقت طويل من قدومهم».
وكذلك قلل من تأثري اإلرضابات باعتبار أن «عدد الزيارات
كان موازيا ً ملا هو عليه يف األشهر األخرى من السنة» ،وتابع
مارتينيز« :لقد نجحنا يف فتح أبواب املتحف طوال األيام،
ولو بتأخري بسيط أحيانا ً .ويف أحيان أخرى لم نفتح أبوابنا
بالطريقة املُخطط لها ،ألن  20%من املوظفني والكثري من
الزوار يعتمدون عىل وسائل النقل العام».

تتمت َّع غوا يف الهند بشواطئها املشمسة ،ومزارع
الكاجو ،والتوابل ،واآلثار القديمة التي ترجع إىل
قرون خلت ،وأطباق الكاري واألسماك ،واملهرجانات،
وأسواق السلع املستعملة .هناك ،يحلو عيش الحياة
الليل َّية ،فاالستيقاظ عىل الشواطئ الهادئة ،وأبرزها:
• «باغا بيتش» :من شواطئ غوا الشهرية ،الذي
قدم مجموع ًة من الرياضات املائية التي تجذب هواة
ُي ِّ
املغامرة ،وال س َّيما التزلُّج عىل املاء والتزلُّج الهوائي.
منوعة
وتكرث يف «باغا» املطاعم التي ت ِّ
ُقدم خيارات َّ
لتناول الطعام .ويف الليل ،يحلو السهر ،إذ هناك
الكثري من الخيارات التي تجعل من» باغا» شاطئًا
جذا ًبا للحفالت الليلية.
• «كاالنجوتي» :هو الشاطئ األكرث كربًا يف غوا،
ويحتل مكان ًة عىل الئحة الشواطئ العرشة األفضل
ُّ
يف العالم ،وهادئ ،ويريض السائحني سواء رغبوا يف
التشمس أو االستلقاء عىل الرمال.
املسافة من «كاالنجوتي» حت َّى «باغا بيتش» ليست
بعيدة ،وبالتايل يمكن للسائح اختيار تناول وجبة
الفطور أو الغداء يف «باغا» أو» كاالنجوتي» .وهناك
أيضا العديد من فرص مشاهدة املعالم بالقرب من
ً
«كاالنجوتي» ،مثل :شاطئ «مورجيم» والرصح
الديني والقلعة وسوق الجمعة ،مع اإلشارة إىل أ َّن ليل
«كاالنجوتي» زاهر .وهذا الشاطئ متصل بمعظم
قدم
املواقع السياح ّية األخرى الواقعة شمايل غوا ،و ُي ِّ
فرص ممارسة التجديف واإلبحار وركوب األمواج
والغطس والتزلج عىل املاء وصيد األسماك.
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«أوي»..
إبراهيم صالح
تعد منطقة قومية «أوي» بإقليم أمهرة شمال إثيوبيا من أقدم
املناطق يف البالد ،وتتمتع بإرث ثقايف ومناطق تاريخية ضاربة
بجذورها يف عمق التاريخ ملئات السنني.
و»أوي» واحدة من  3مناطق تتمتع بحكم إداري خاص يف إقليم
أمهرة ،وتبعد حوايل  122كلم جنوب غرب مدينة بحر دار ،حارضة
اإلقليم.
ويعد إقليم أمهرة الواقع شمال إثيوبيا ضمن األقاليم اإلثيوبية
الـ ،9ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرايل املتبع يف
البالد.
ومن أكرب وأقدم مدن منطقة قومية «أوي» ،مدينة «إنجبارا»،
والتي تأسست يف عهد اإلمرباطور يوهنس األول «»1635-1681
أي منذ أكرث من  350عاما ً.
ونالت هذه املدينة التي تقع يف ٍ
واد ،ومحاطة بالجبال ،رشف
مبيت اإلمرباطور هييل ساليس ( )1892-1975بها بعد عودته من

قومية إثيوبية ذات حكم
خاص وإرث ثقافي مميز

املنفى ،وتبعد عن العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا بـ 435كلم.
وقال سلمون درسو ،وهو موظف حكومي سابق من مواليد مدينة
«إنجبارا» ،إن هذه املدينة كانت محط اهتمام جميع األباطرة
الذين حكموا إثيوبيا ،وكانوا يحبون ويهتمون بها ،واستخدموها
كمركز القيادة ملنطقة إقليم أمهرة ،وحتى إقليم بني شنقول
جموز ومنطقة «جوبا» املحاذية للحدود السودانية.
وأعرب درسو عن فخره واعتزازه باالنتماء لهذه املدينة العريقة،
مشريا ً إىل أن «أوي» قومية كبرية ،وبها  7قبائل هي :أنكشا،
وأجنا ،وتشارا ،وقواقرا ،وبانجا ،وزيجن ،ومتكل ،وجميعها تنسب
إىل الكوشية.
وتتميز منطقة «أوي» بالكثري من املعالم التاريخية واملناطق
األثرية ،فضال عن مناظرها الطبيعية ،والقيم الثقافية
واالجتماعية ،وهو ما أهلها ألن تصبح أحد مصادر املوارد
السياحية الجميلة ،كما توجد بها الكثري من األديرة القديمة
والكنائس التاريخية والكهوف األثرية.

وقالت وبالم بري ،فتاة من منطقة قومية «أوي» ،إن هذه القومية
تتميز بعاداتها وتقاليدها ،خاصة لدى الفتيات ،حيث ترتدي
املالبس البيضاء مطرزة باأللوان الحمراء يف جميع املناسبات.
وتتميز منطقة «أوي» بالكثري من املعالم التاريخية واملناطق
األثرية ،فضال عن مناطقها الطبيعية والقيم الثقافية
والهويات االجتماعية ،وهو ما أهلها ألن تصبح أحد مصادر
املوارد السياحية الجميلة والجذابة ،حيث تتمتع بالعديد من
املسطحات املائية والينابيع والشالالت والبحريات ،ما أوجد
فيها الغابات الطبيعية الكثيفة ،والعديد من الحيوانات الربية
والطيور.
كما توجد بها الكثري من األديرة القديمة والكنائس التاريخية
والكهوف األثرية.
فيما قالت اآلنسة «وبالم بري» ،أن قومية «أوي» تتميز بعاداتها
وتقاليدها خاصة لدى الفتيات ،حيث يرتدين مالبس البيضاء
مطرزة باأللوان الحمراء يف جميع املناسبات.

وأضافت أن األمهات والفتيات يرتدين هذه املالبس التقليدية
وعادة ما يرقصن بها يف األعياد واملناسبة الثقافية والوطنية
تعبريا عن فخرهن بمورثاتهن.
وقومية «أوي» لها عاداتها ولغتها الخاصة ،ويذكرها التاريخ
اإلثيوبي بمشاركة فرسانها يف الدفاع عن الوطن ،ومحاربة
الغزو اإليطايل يف معركة «عدوة الشهرية»  1896التي هزموا فيها
إيطاليا.
وتنفرد قومية «أوي» باحتفاظها برتبية الخيول والفروسية
مقارنة بباقي القبائل اإلثيوبية ،ويبلغ عدد الفرسان بها نحو
 48ألفا ً ،ويرجع ذلك إلنشائها جمعية للفروسية يف وقت مبكر،
أسهمت يف استمرار هذه الثقافة وجعلها من القبائل الرائدة يف
هذا املجال.
وتقيم هذه القبيلة مهرجانا للفرسان يف الشهر األول من كل عام،
ويشارك فيه أعضاء الجمعية بتزيني خيولهم بطريقة تقليدية،
ليزداد الفارس وجواده تألقا ً يف املظهر.

رأس السنة األمازيغية  ..2970طقوس
احتفالية بموروث عمره قرون
يحتفل األمازيغ بالعام األمازيغي الجديد  2970بطقوس ومراسم
مختلفة ،ترتجم املوروث الحضاري لتاريخ يعود إىل قرون عدة  .
وتعود رأس السنة األمازيغية للتقويم املعروف بـ»التقويم
الفالحي» أي (الريفي)؛ نظرا الرتباطه الوثيق مع الفالحة
والزراعة يف شمال أفريقيا.
األمازيغيون من الشعوب غري السامية ،وهم
مجموعة عرقية وثقافية مختلفة عن العرب
تعيش يف شمال القارة األفريقية ،ويمكن القول
إنهم السكان األصليون لتلك املنطقة.
ويرجع تاريخ األمازيغ إىل عرص اإلمرباطورية
الرومانية ،إذ ظلوا يف شمال القارة األفريقية
منذ ذلك الوقت ،وما زالوا محافظني عىل
هويتهم الثقافية واللغوية املستقلة ،بحسب
موقع «بي بي يس».
ومعظم األمازيغ مسلمون ويتكلمون األمازيغية
بمختلف لهجاتها املحلية ،وينترشون يف شمال القارة
األفريقية من املغرب غربا إىل مرص رشقا ،ومن البحر األبيض
املتوسط شماال إىل نهر النيجر جنوبا.
حسب املوقع ،فإن عدد األمازيغ يف بلدان املنطقة غري واضح ألنه
ليس هناك تحديد واضح للمقصود بكلمة أمازيغ ،ويتحدثون لغة
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«تمازيغت» وتنتمي لعائلة اللغات األفرو آسيوية ،ولها صلة باللغتني
املرصية واإلثيوبية القديمتني.
وهناك كثريون منهم يعتربون عربا رغم أنهم من أصل أمازيغي،
ألنهم ال يتكلمون األمازيغية ،ويرتكز معظمهم يف املغرب
والجزائر.
إضافة إىل أفريقيا الشمالية ،يعيش ماليني من
األمازيغ يف أوروبا ،ويطلق عليهم أيضا اسم
«الرببر» ،وهناك عدة نظريات متعلقة بهذه
الكلمة ،إحداها تقول إن الكلمة مشتقة
من كلمة «بارباروس» وتعني «األغراب»
باليونانية.
وأصل األمازيغ من الناحية التاريخية مفقود،
فهناك خرباء يقولون إنهم جاءوا من اليمن
القديم وسافروا إىل أفريقيا عرب البحر ،وهناك
رأي آخر يرى أنهم ربما جاءوا من أوروبا أو مناطق
البحر األبيض املتوسط القديمة.
واألمر الوحيد املؤكد هو أن األمازيغ موجودون يف شمال القارة
األفريقية قبل أي شعب آخر تذكره كتب التاريخ ،وعرب مئات السنني
قاوم األمازيغ عملية التعريب الكامل للغتهم وثقافتهم.
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اكتشاف قصر في
شرق المكسيك عمره
أكثر من ألف عام

هولندا ليست األولى ..إليك الدول التي
قامت بتغيير أسمائها عبر التاريخ

ّنوار كتاو

كثرية هي األسباب التي تدفع الدول إىل تغيري أسمائها،
بعضها أسباب سياسية واقتصادية ،وبعضها لتحسني
صورتها أمام العالم ،وهذا ما دفع هولندا مؤخرا ً لتغيري اسمها
من هولندا إىل ندرالند.
غيت أسمائها
دول َّ
سنستعرض لكم بعض الدول التي قامت بتغيري أسمائها عرب
التاريخ واألسباب التي دفعتها لذلك:
هولندا /ندرالند

قررت الحكومة الهولندية التوقُّف عن اإلشارة إىل نفسها
َّ
يف اللغة اإلنجليزية باسم « ،»Hollandواستخدام اسمها
ٍ
محاولة منها لرسم هيكلة
الحقيقي فقط « ،»Netherlandsيف
لصورتها أمام العالم.
ومن أهداف هذه الحملة الرئيسية تأمل الحكومة تطوير
السياحة وجذب السياح إىل مقاطعات غري تلك األكرث شعبية،
والحد منها يف مناطق معينة تواجه االكتظاظ.
وأوضحت صحيفة  The Guardianالربيطانية أن وزراء البالد
يريدون تحسني صورة البالد وتحويل االهتمام الدويل بهولندا
بعيدا ً عن بعض جوانب الحياة الداخلية التي ارتبط بها عاد ًة
اسم الدولة ،مثل ثقافة استخدام املخدرات بغرض الرتفيه،
ومنطقة الضوء األحمر (للعمل الجنيس املقنن) يف أمسرتدام.
بالد فارس /إيران

تاريخيا ًُ ،يشار إىل إيران باسم بالد فارس ،نظرا ً للكتابات
اليونانية التي ُوجدت فيها.
فاملنطقة التي تقوم عليها إيران كانت ُمحتلة من ِقبل
إمرباطورية الفرس من قبل.
وجهت الحكومة اإليرانية للدول التي ترتبط
ويف عام 1935مَّ ،
بها بعالقات دبلوماسية باإلشارة إليها باسم إيران بدالً من
بالد فارس.
كمبوتشيا /كمبوديا

تع ّددت أسماء هذه الدولة ،فقد كانت يف البداية ت ُسمى مملكة

تغي االسم إىل جمهورية الخمري ،ثم إىل كمبوتشيا
كمبوديا ،ثم َّ
الديمقراطية ،ثم كمبوتشيا الشعبية ،حتى أصبحت يف
النهاية ت ُسمى كبموديا ،وذلك بعد أن استعاد النظام امللكي
الحكم يف عام .1993

الرئيس «توماس سانكارا».
فقد كانت البالد ت ُعرف باسم «فولتا العليا» ،نسب ًة إىل نهر
فولتا الذي يتدفّق عرب البالد ،وأطلقه عليها الفرنسيون.
زائري /جمهورية الكونغو الديمقراطية
كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية معروفة رسميا ً بعدة
أسماء ،مثل الكونغو فري ستيت ،وبلجيكا كونغو ،والكونغو-
ليوبولدفيل ،ويف عام  1960حصلت عىل االستقالل تحت اسم
«جمهورية الكونغو».
ثم سميت باسم نهر الكونغو من  1965إىل  ،1971تم تغيري اسم
البلد إىل «جمهورية الكونغو الديمقراطية».
ويف عام  1971أطلق عليها الرئيس موبوتو سييس سيكو
اسم «جمهورية زائري» ،عىل الرغم من أن املؤتمر الوطني
صوت لصالح تغيري االسم إىل «جمهورية الكونغو
السيادي ّ
الديمقراطية» يف عام  ،1992وحدث التغيري يف عام  1977بعد
سقوط موبوتو.

الرأس األخضر /كابو فيردي

ت ُعرف دولة ميانمار باللغة اإلنجليزية باسمني يف وقت واحد،
هما ميانمار وبورما ،وقد تم تغيري اسم البلد من «بورما» إىل
«ميانمار» ،ومن ثم تغري إىل «جمهورية اتحاد ميانمار».
تم تغيري االسم من قبل املجلس العسكري يف عام  ،1989بعد
عام واحد من مقتل العديد من األشخاص ،يف محاولة لقمع
االنتفاضة الشعبية ،تم االعرتاف بتغيري االسم من قبل العديد
من البلدان ،بما يف ذلك فرنسا واليابان واألمم املتحدة ،ومع
ذلك لم تعرتف الواليات املتحدة واململكة املتحدة بالجيش غري
املنتخب الذي غري االسم.

سوازيالند /إي سواتيني

غيت سوازيالند من اسمها لت ُعرف باسم «إي
مؤخرا ً ّ
سواتيني» ،التي تعني أرض السوازيني.
وتم تغيري االسم بسبب خلط اسمها مع اسم سويرسا يف
النطق اإلنجليزي.

جمهورية التشيك /تشيكيا

ُعرف حديثا ً باسم «تشيكيا»،
َّ
غيت التشيك من اسمها لت َ
وذلك لسهولة نطق االسم الحديث ،فقد رأت الحكومة أ ّن ذلك
يصب يف مصلحة البالد للرتويج لهويتها عىل الساحة الدولية.
ّ
وأصبحت البالد ت ُعرف رسميا ً باسم «تشيكيا» منذ .2016
قد ال ُيالحظ تغيري البالد اسمها فعليا ً ،إال أن ُجزر الرأس
غيت من اسمها يف عام  2013رسميا ً لت ُعرف باسم
األخرض َّ
«كابو فريدي» ،وهو االسم األصيل للبالد الذي أطلقه
الربتغاليون عىل الجزء غري املأهول سنة .1444
سيالن /سريالنكا

ُعرفت رسيالنكا بالعديد من األسماء مع مرور الوقت .تحت
االستعمار الربيطاني ُعرفت باسم سيالن منذ  1815حتى
.1948
وتم تقديم اسم رسيالنكا خالل حملة املطالبة باستقالل
البالد يف أوائل القرن العرشين .واعت ُمد رسميا ً اسم «جمهورية
رسيالنكا» يف عام  ،1972وغريت الجمهورية اسمها إىل
«جمهورية رسيالنكا الديمقراطية االشرتاكية» يف عام .1978
فولتا العليا /بوركينافاسو
ِ
أُعيدت تسمية البالد ،يف أغسطس/آب سنة 1984م ،من قبل

بورما /ميانمار

قال مسؤولون مكسيكيون إن علماء اآلثار اكتشفوا قرصا كبريا
ربما كانت تستخدمه النخبة يف حضارة املايا قبل أكرث من ألف
عام يف مدينة كولوبا القديمة بالقرب من منطقة كانكون السياحية
الشهرية حاليا يف رشق املكسيك.
ونقلت وكالة رويرتز عن بيان للمعهد الوطني لألنرثوبولوجيا
والتاريخ باملكسيك أن بقايا املبنى البالغ ارتفاعه ستة أمتار وطوله
 55مرتا وعرضه  15مرتا تشري إىل أن القرص كان مأهوال لفرتتني
طويلتني ما بني  1050 - 600بعد امليالد.
وبلغت حضارة املايا أوجها بني  250و 900بعد امليالد عندما حكمت
مساحات شاسعة فيما يعرف حاليا بجنوب املكسيك وجواتيماال
وبليز وهندوراس .وتم اكتشاف القرص يف رشق منطقة كولوبا
األثرية ،وهي موقع رئييس قبل الحقبة اإلسبانية يف والية يوكاتان
املكسيكية.
وقال عالم اآلثار ألفريدو باريرا يف تسجيل مصور نرشه املعهد
الوطني لألنرثوبولوجيا والتاريخ «هذا العمل هو البداية ،بدأنا
فحسب الكشف عن أحد أضخم الهياكل يف املوقع» .وكانت كولوبا
تحظى بصالت مهمة مع مدن املايا ومن بينها مدينة إيك باألم
وتشيتشن إيتزا األكرث أهمية ،لتقع تحت نفوذها وتصبح جزءا
من شبكتها التجارية وأراضيها .واىل جانب القرص ،ينقب خرباء
مكسيكيون عن أربعة هياكل أخرى يف املنطقة التي تعرف باسم
«املجموعة ج» يف الساحة املركزية يف كولوبا بما يف ذلك مذبح
وأطالل مبنيني سكنيني وهيكل دائري ُيعتقد أنه موقد .وقال املعهد
الوطني لألنرثوبولوجيا والتاريخ إن علماء البيئة يبحثون إعادة
تشجري أجزاء من كولوبا لحماية املوقع التاريخي من أرضار الرياح
والشمس.
وأضاف املعهد أن املوقع ينبغي أن ُيفتح للجمهور عىل املدى
املتوسط.

الحبشة /إثيوبيا

غطّت اإلمرباطورية اإلثيوبية ،املعروفة أيضا ً باسم الحبشة،
الدولة الشمالية الحالية إلثيوبيا.
أ ّدى تأسيس ساللة سليمان من قبل الحبشة يف عام  1270إىل
تسمية البلد بأكمله «الحبشة».
تم تغيري اسم الحبشة إىل إثيوبيا خالل الحرب العاملية
الثانية ،من ِقبل امللك العارش إلثيوبيا .Hailesilase

1000 year-old archaeological palace discovered in Mexico
eastern Mexico.
The National Institute of Anthropology and History
in Mexico said in a statement that the remains of
the building, which is 6 meters high, 55 meters long
and 15 meters wide, indicate that the palace was inhabited for two long periods between 600-1050 AD.
The palace was discovered in the east of the Archaeological Zone of Coluba, a major site before the
Spanish era in the Mexican state of Yucatan.
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A

ccording to Mexican anthropologists
officials, archaeologists have discovered a
large palace that may have been used by
the Maya elite more than a thousand years ago in
Coluba, the ancient city near the currently popular
tourist area of Cancun in eastern Mexico.
Anthropologists have discovered a great palace that
may have been used by the Maya elite more than
a thousand years ago in the ancient city of Coluba,
near the currently popular tourist area of Cancun in
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عاما من الصراع ..العالقة
اإليرانية األميركية على
الساحة العراقية

تناول موقع فرنيس األزمة التي تأججت يف األسابيع األخرية بني إيران والواليات
املتحدة بعد مقتل قائد فيلق القدس اإليراني قاسم سليماني ،وقال إنها ليست سوى
حلقة جديدة يف تاريخ ال يحىص من األزمات ،كان العراق أهم مرسح لها منذ .1979
وأشار الباحث ماتيو راي يف مقال نرشه موقع أوريان  21الفرنيس إىل أن مقتل
سليماني كان له أثر شديد ونتجت عنه ردود فعل قوية حول العالم ،مشريا إىل أن
الحدث غري مألوف إذ يعرتف فيه رئيس أمريكي باغتيال مسؤول رفيع لبلد عدو
للواليات املتحدة.
ويتساءل الباحث «هل يعني هذا رشارة انطالق حرب عاملية أو إقليمية أم أننا
نعيش عودة التاريخ الذي يربط -منذ سنة  1979-الواليات املتحدة وإيران باملرسح
العراقي؟».
نهاية مذهب كارتر

ويرى الباحث أن  1979كانت سنة مفصلية بالنسبة
للرشق األوسط ،فقد انطلقت برحيل شاه إيران بعد أشهر
عديدة من التعبئة املتواصلة ،وعودة آية الله الخميني
من املنفى .وفجأة ،شهدت األيديولوجيا األمريكية التي
نضجت بروية منذ الحرب العاملية الثانية ،رشخا مهما.
ويمثل هذا الحدث نهاية منطقية لسياسة جميع الرؤساء
األمريكيني منذ الرئيس فرانكلني روزفلت ،وهي سياسة
«رشطيي الخليج» ،كما عينهما مذهب الرئيس جيمي
كارتر ،أي :إيران والسعودية ،حيث يتمرد أحد «الرشطيني»
ضد حاميه ،بل يتحداه من خالل ثورة مناهضة لإلمربيالية
وبتأسيس الجمهورية اإلسالمية.
بل أسوأ من ذلك ،تجرأ الفاعلون األساسيون يف هذه الثورة
عىل التهجم عىل رمز هذه القوة العظمى من خالل السطو
عىل سفارتها .وهكذا بدت األزمة اإليرانية يف أعني الرأي
العام األمريكي كآخر درج مؤد إىل السعري ،بعد الهزيمة
الفيتنامية وفضيحة ووترغيت ،فكانت اإلجابة من خالل
التخطيط التدريجي لسياسة االحتواء والردع ،كتلك التي
وضعت ضد االتحاد السوفياتي سنة .1945
بدأت هذه املراجعة للسياسة األمريكية دون تعديل
األهداف األساسية املتمثلة يف حماية مصادر الطاقة
األساسية يف املنطقة واملحافظة عىل دعم ثابت إلرسائيل،
ووجب التصدي للتأثري اإليراني يف كل مكان.
التقرب من صدام

ويرى الباحث أن هذا التغيري يف املنهج السيايس نتج عنه
تطور جديد يف املنطقة ،إذ بدأ الرئيس العراقي صدام
حسني -الذي تسلم السلطة صيف  1979-يف التقرب من
واشنطن ،رغم أن البلدين قطعا عالقاتهما الدبلوماسية
منذ حرب يونيو/حزيران  .1967وعندما اندلعت الحرب
العراقية اإليرانية يف سبتمرب/أيلول  ،1980حظي العراق
بدعم أمريكي غري معلن.
وهكذا بدأت عالقة ثالثية جديدة ،إذ باتت الواليات
املتحدة مستعدة لتسليح ودعم ومد القوات العراقية
باملعلومات يف حربها ضد إيران ،وذلك باسم عداوة
واشنطن لطهران ،بل أكرث من ذلك ،وبعد نقاشات مطولة،
أعادت واشنطن عالقاتها الدبلوماسية مع بغداد سنة
 ،1985بينما كانت الحرب مع طهران قد بلغت ذروتها.
وقد انتهت هذه العالقة الثالثية -التي أدت إىل إلحاق
الخراب بالعراق وإيران -بانتهاء الحرب سنة  ،1988ووفاة
الخميني ،رمز املعركة ضد أمريكا.
لكن بعدها بسنتني ،أرسل صدام حسني جيشه لغزو
الكويت ،مما جعل واشنطن تؤسس لتحالف واسع
لطرده من هذه الدولة .وهكذا أضحت الواليات املتحدة
وإيران -بطريقة غري معلنة ،إذ لم تكن طهران طرفا يف هذا
التحالف -يف نفس املعسكر املعادي للعراق؛ لكن هذا ال
يكفي لتصالح أعداء األمس ،كما برهنت عىل ذلك األحداث
التي تلت سنة .1990
فرضت األرضية العراقية نفسها كمرسح لهذا الرصاع غري
املبارش ،وقد رحبت إيران بالجئي االنتفاضة العراقية بعد
حرب الكويت عام  1991التي قمعها صدام حسني بعنف
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يحرك التحالف الدويل ساكنا.
شديد دون أن
ّ

وبعد تحرير الكويت وتلك االنتفاضة ،عمدت الواليات
املتحدة إىل وضع العراق تحت الوصاية من خالل فرض
مناطق حظر الطريان يف الشمال والجنوب ،وحصار شديد
عىل الشعب العراقي .كما سعت أن تدفع باتجاه تغيري
النظام ،لكن النظام العراقي اغتنم املوقف إليجاد موارد
جديدة رضورية لبقائه.
اعالن

وبعد ذلك أصبح العراق يتعرض بانتظام لحمالت قصف
لكن دون جدوى ،وبات صدام حسني بالنسبة لألمريكيني
كما اإليرانيني -تشخيصا للمعضلة الحقيقية ملنطقةالخليج.
تغيير النظام

ويف أعقاب هجمات  11سبتمرب/أيلول ،قررت إدارة الرئيس
األمريكي جورج بوش االبن تغيري النظام العراقي ،وهنا
يبدأ فصل جديد يف العالقات اإليرانية األمريكية .إذ -كما
ذكر مؤخرا املؤرخ الفرنيس جان بيار فيليو -كل تراجع
أمريكي وسط الفوىض التي سببها االجتياح العنيف ،يعود
باملنفعة عىل إيران.
فقد استفادت طهران من التناقضات األمريكية غداة
اإلطاحة بصدام حسني ،ونجحت يف التسلل إىل العراق من
خالل الرشوخ التي فتحتها إعادة الهيكلة الداخلية للبالد
وفق املعايري األمريكية للديمقراطية .فقد رشع الفاعلون
املحليون يف البحث عن حلفاء أجانب بهدف تعزيز
مكانتهم عىل الساحة الوطنية ،وبات الرصاع بني إيران
والواليات املتحدة يحتد من خالل ممثلني عنهما.

استفادت إيران كليا من إعادة الهيكلة السياسية ،إذ ما
لبثت الشعارات التي تحث عىل التحول الديمقراطي
يف العراق أن أسفرت عن تقسيم طائفي شديد للمشهد
السيايس ،وقد شجعت واشنطن هذه الظواهر ،وال سيما
خالل االنتخابات الترشيعية ،ظنا منها أنها تكرس بذلك
قمع السنوات السابقة وال تحد من حرية أحد ،دون أن
تعي أن املشهد الربملاني سينقسم وفق هذه االنتماءات
الطائفية والعرقية.
كان الفائز األسايس بانتخابات  2005يف العراق داعيا
لعنف طائفي أدمى البالد ،وهكذا بدأت سلسلة متعددة
من االصطدامات أفقدت األمريكيني السيطرة عىل
البالد :سنة ضد شيعة ،وشيعة ضد شيعة ،وعنارص من
تنظيم القاعدة ضد األمريكيني ،ومسلحون عراقيون ضد
األمريكيني ،لم تفتأ نقاط التشابك يف التزايد لتجرب القوة
الراعية عىل مراجعة جهاز سالمتها ثم نظرتها لفرتة ما
بعد صدام.
غي وصول الجرنال ديفيد برتيوس يف يناير/كانون الثاني
ّ
 2007من توجه السياسة األمريكية ،إذ أعطى األولوية
للتأطري الحرضي للحفاظ عىل استقرار املدن ،كما تمت
دعوة قادة العشائر للمشاركة يف الحرب عىل تنظيم
القاعدة بمقابل مايل ،أو ما عرف بتجمعات «الصحوة».
يف  ،2010واصلت الحكومة الجديدة التي يرتأسها نوري
املالكي سياسة االنتماء اإلقليمي وعودة االستبداد .وقد
استفاد املالكي من رحيل القوات األمريكية يف  2011واعتزم
تهديد القوات األخرى الفاعلة يف البالد ،بناء عىل خطاب
مكافحة اإلرهاب.
وهكذا توقفت فجأة تجمعات «الصحوة» التي كان زعماء

العشائر يستفيدون منها ،فرحل كثري منهم إىل بلدان
الخليج حيث يمكنهم التمتع بالرثوة التي جمعوها ،وتركوا
وراءهم أفراد عشائرهم يف مواجهة مضايقات وتهديدات
قوات مكافحة اإلرهاب .ويف هذا السياق ،نجح بعض
الناشطني اإلسالميني يف جمع مؤيدين وأنصار وتأسيس
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق الذي نما برسعة
واستوىل عىل العديد من املناطق.
تنظيم الدولة

يبدأ فصل جديد يف هذا الرصاع عندما تجد الحكومة
العراقية نفسها يف ربيع سنة  2014يف مواجهة التقدم
الرسيع لتنظيم الدولة الذي نجح يف االنتصار عىل القوات
العراقية التي نخرتها السياسات القمعية واالنقسامات،
يف الفلوجة أوال ثم يف املوصل.
وقاد توسع رقعة تنظيم الدولة -وال سيما يف سوريا-
وبداية إعداماته املثرية لغربيني ،إىل عودة الواليات املتحدة
وحلفائها .وشهدت الساحة العراقية تطورا خاصا ،إذ
باتت إيران والواليات املتحدة -رغم اختالفهما يف جميع
امللفات باملنطقة -تساندان نفس الفاعلني العراقيني
وباسم قضية مشرتكة وهي :مكافحة اإلرهاب.
يف آخر املطاف ،طُرد تنظيم الدولة من األرايض العراقية
بفضل تعبئة هائلة لوسائل تقنية غربية وموارد برشية
عراقية ،لكنها ال تزال تحظى بوجود رسي ناشط.
غي الوضع،
لكن انتخاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب ّ
فخطابه يختلف عمن سبقه ،لكنه يف الوقت نفسه ال يبدو
صاحب رؤية ذات أهداف سياسية واضحة.
وقد أظهرت اإلدارة الجديدة -ألسباب داخلية -ارتباطا
قويا بحكومة رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتانياهو
ودعمتها يف أكرث من مناسبة ،وقد كان الحد من التأثري
اإليراني من مظاهر هذا الدعم ،كما تجسد ذلك من خالل
السماح إلرسائيل بمضاعفة الرضبات ضد حزب الله
أو ضد املنشآت اإليرانية يف سوريا ،لكن الثقل الرويس
وروسيا أيضا حليف إلرسائيل -حد من هذا التصعيد.ويف نهاية العام املايض ،كان للوضع السوري مرة أخرى
تداعيات عىل املرسح العراقي ،إذ قصفت الواليات املتحدة
كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي يف محافظة
األنبار عىل الحدود السورية العراقية.
وخالل جنازة قتىل القصف يف بغداد ،خرجت األمور عن
السيطرة يف املنطقة الخرضاء وتم الهجوم عىل السفارة
األمريكية ،مما دفع بالرئيس ترامب إىل إعطاء األمر
باغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي املهندس ،نائب رئيس
الحشد الشعبي.
بعدها بأيام ،قصفت إيران قواعد أمريكية يف العراق ،لتصبح
بالد الرافدين مجددا مرسحا للعبث اإليراني األمريكي.
وبينما يشهد العراق انتفاضة مهمة تدعو الشعب إىل
استعادة السيطرة عىل مصريه ،فإن  40سنة من التاريخ
تعود فجأة لتصبح حدث الساعة .إذ ما فتئت إيران
والواليات املتحدة منذ  1979تستعمالن األرض العراقية
لتعديل نفوذهما وتأثريهما يف املنطقة ،وها هي طبول
الحرب تقرع أمام شعب يتخبط مع موروث من الحروب
واالستبداد منذ سنة  ،1979ومع وضع إقليمي معقد.
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غانتس يتعهد بضم غور األردن
بعد االنتخابات اإلسرائيلية

تعهد  رئيس حزب «أزرق أبيض» اإلرسائييل بيني غانتس ،بالعمل عىل ضم غور األردن إىل
إرسائيل بعد انتخابات الكنيست ،التي ستجري يف  2آذار/مارس املقبل.
وأضاف غانتس خالل جولة يف غور األردن « :ننظر إىل هذه املنطقة عىل أنها جزء ال يتجزأ
من أرض إرسائيل».
وردا عىل غانتس ،قال زعيم حزب الليكود ،رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو:
«ملاذا ننتظر إىل ما بعد االنتخابات؟ باإلمكان فرض السيادة عىل غور األردن منذ اآلن
وبإجماع واسع يف الكنيست» .بحسب وكالة وفا الرسمية.
وكان نتنياهو تعهد قبل االنتخابات السابقة للكنيست ،يف أيلول /سبتمرب املايض ،بفرض
«سيادة» إرسائيل عىل غور األردن وشمال البحر امليت .وقوبل هذا الترصيح بتنديد
أوروبي واسع وبالتعبري عن «قلق عميق» ،وأعلن االتحاد األوروبي أنه «إذا تم تطبيق هذا
الترصيح ،فسيشكل ذلك خرقا خطريا للقانون الدويل».
وترددت تقارير إعالمية إرسائيلية حول إرجاء نتنياهو البحث يف هذا املوضوع تحسبا
من التحقيق الذي تجريه املدعية يف املحكمة الجنائية الدولية يف الهاي ،فاتو بنسودا،
حول جرائم حرب إرسائيلية وبضمنها االستيطان والسعي لتهجري فلسطينيني يف الضفة
الغربية عن أراضيهم.
رئاسة السلطة الفلسطينية قالت يف بيان لها ،إن ترصيحات غانتس ونتنياهو تنسف
األسس التي قامت عليها عملية السالم ،األمر الذي يدخل املنطقة يف مرحلة جديدة
خطرة من الرصاع وعدم االستقرار.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ،إن الرئاسة تحذر األطراف اإلرسائيلية
كافة التي تردد هذه الترصيحات من تداعيات ذلك عىل مجمل العالقات الفلسطينية –
اإلرسائيلية ،بما فيها االتفاقيات املوقعة وااللتزامات املتبادلة بني الطرفني.
وطالبت الرئاسة ،املجتمع الدويل برضورة الوقوف بحزم ضد هذه املواقف اإلرسائيلية التي
من شأنها تهديد األمن واالستقرار والسلم العاملي.

ليس عربيا ..الكشف عن خليفة
البغدادي..فمن هو؟
كشفت صحيفة «الغارديان الربيطانية ،عن
تفاصيل جديدة تتعلق بهوية خليفة زعيم
تنظيم الدولة أبي بكر البغدادي.
وأفادت الصحيفة نقال عن مصادر
استخبارية -أن الزعيم الجديد لتنظيم الدولة
اإلسالمية أبو إبراهيم الهاشمي القريش هو
يف الواقع أحد مؤسيس التنظيم ،ومن كبار
منظريه العقائديني ،واسمه الحقيقي أمري
محمد عبد الرحمن املوىل الصلبي   .
وكان التنظيم أعلن ُ -بعيد مقتل زعيمه أبو
بكر البغدادي يف غارة أمريكية يف سوريا نهاية
أكتوبر/ترشين األول املايض -اختيار «خليفة
جديد للمسلمني» هو الهاشمي القريش ،لكن
هذا االسم لم يعن شيئا لكثري من الخرباء
يف شؤون الجماعات «الجهادية» ،لدرجة
أن بعضهم شك ّك حتى يف إمكانية أن يكون
شخصية وهمية ،يف حني قال عنه مسؤول
أمريكي رفيع املستوى إنه «مجهول تماما»  .
لكن صحيفة الغارديان نقلت عن مسؤولني يف

جهازين استخباريني -لم تسمهم -أن الزعيم
الجديد لتنظيم الدولة اإلسالمية هو املوىل،
وكان قياديا رفيعا يف التنظيم ،و»أحد منظريه
العقائديني».
وحسب الصحيفة ،فإن املوىل ينحدر من
األقلية الرتكمانية يف العراق ،مما يجعله واحدا
من القادة غري العرب القالئل يف التنظيم.
واملوىل -الذي تخرج (وفق املصدر نفسه)
من جامعة املوصل -كانت له اليد الطوىل يف
«حملة االضطهاد» التي شنها تنظيم الدولة
اإلسالمية ضد األقلية اإليزيدية يف العراق عام
.2014
من جهتها ،رصدت الواليات املتحدة يف
أغسطس/آب  2019مكافأة مالية تصل قيمتها
إىل خمسة ماليني دوالر مقابل أي معلومة
تقودها إىل املوىل ،الذي كان ال يزال حينها
قياديا يف التنظيم الجهادي ،لكنه مع ذلك كان
«خليفة محتمال لزعيم داعش (تنظيم الدولة)
أبو بكر البغدادي».

وحسب موقع «املكافآت من أجل العدالة»
التابع للحكومة األمريكية ،فإن املوىل -الذي
يعرف أيضا باسم حجي عبد الله -كان «باحثا
دينيا يف املنظمة السابقة لتنظيم الدولة ،وهي
منظمة القاعدة يف العراق ،وارتفع بثبات يف
الصفوف ليتوىل دورا قياديا كبريا يف التنظيم».
وأضاف املوقع أنه بصفته «واحدا من أكرب
األيديولوجيني يف تنظيم الدولة ،ساعد حجي
عبد الله عىل قيادة وتربير اختطاف وذبح
وتهريب األقلية الدينية اإليزيدية يف شمال
غرب العراق ،ويعتقد أنه يرشف عىل بعض
العمليات اإلرهابية العاملية للجماعة».
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب أعلن يف
أكتوبر/ترشين األول املايض مقتل البغدادي
يف الليلة السابقة يف غارة أمريكية شمال غرب
سوريا ،عىل بعد كيلومرتات قليلة من الحدود
مع العراق.

New Islamic State leader identified by intelligence services
remained uncertain.
The Guardian (UK) said Salbi was selected
within hours of the death and that Quraishi
was a nom de guerre not recognised
by other senior leaders or intelligence
agencies. The newspaper described him
as “a hardened veteran in the same vein
as Baghdadi, unflinching in his loyalty
to the extremist group”. It said he was
born into an Iraqi Turkmen family in the
town of Tal Afar, and is one of the few
non-Arabs among the group’s leadership.
Holding a degree in Sharia law from the
University of Mosul, he rose through its
ranks in part thanks to his background as
an Islamic scholar, the paper added. Salbi
gave religious rulings that underwrote the
attempted genocide of Yazidis by IS, it said.
In 2004 he was detained by US forces in
Camp Bucca prison in southern Iraq where
he met Baghdadi, according to The Guardian UK report.
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ntelligence services have identified
the new leader of the Islamic State
(IS) group as Amir Mohammed Abdul
Rahman al-Mawli al-Salbi.
)British newspaper, The Guardian (UK
citing officials from two unnamed spy services, described him as one of the terrorist
group’s founding members and said he had
led the enslavement of the Yazidi minority
in Iraq.
It said he also oversaw operations around
the world.
The organisation had named Abu Ibrahim
al-Hashimi al-Quraishi as its new head just
days after its previous leader, Abu Bakr
al-Baghdadi, was killed in a raid by US
special forces in October.
But some analysts suggested the group
were caught off guard by Baghdadi’s killing
and that the true identity of its new leader
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 النساء:دراسة
العامالت يعشن حياة
!وعمرا أفضل
أطول
ً
، 1967  والتي بدأت عام، عاما
ً وفقا لدراسة  استطالعية امتدت لستة وثالثني
عاما من حيث
ً 44  و30  امرأة عاملة ترتاوح أعمارهن بني5،100 وحللت حياة
 وصحتهن البدنية والعقلية وعوامل أخرى حتى، تقدمهن املهني والشخيص
 اظهرت نتائج االستطالع أن النساء الالتي عملن وكسنب.ً  عاما80 - 66 بلغن
عاما خالل سن الرشد أظهرن تدهورا ً أو تعقيدات يف
ً 20 املال بشكل مستمر ملدة
الصحة البدنية أقل مع تقدمهن يف السن مقارنة بالنساء الالتي لم يعملن مقابل
. ربات البيوت،  عىل سبيل املثال، أجر
 ال، وفقا ً للبحث الذي أجراه معهد ماكس بالنك للبحوث الديموغرافية يف أملانيا
تتمتع النساء العامالت بصحة أفضل فقط بعد التقاعد من العمل ولكنهن أقل
.عرضة لالكتئاب مقارنة بنظرائهن غري العامالت
 حيث نُقل عن عالِمة البحث جنيفر، نُرش تقرير الدراسة يف مجلة ديموغرافيا
 «إن العديد من النساء يف هذه الدراسة ذهنب إىل العمل يف مجاالت:كابوتو قولها
 ولعله ُيخربنا بشكل خاص أنه.منخفضة الوضع أو تقليديا يهيمن عليها الذكور
 إال أنهن كن أكرث صحة يف وقت متأخر، عىل الرغم من هذه الظروف األقل إنصافًا
.« من الحياة من النساء الالتي لم يعملن خارج املنزل
تجربة العمل السلبية

كما حللت الدراسة تأثري التجربة السلبية املتسقة عىل النساء العامالت ولم
 قالت، أيضا
ً .تكن مفاجأة عندما خلص الباحثون إىل أنها أثرت عىل صحة املرأة
النساء الالتي تعرضن للتمييز يف مكان العمل إنهن يتمتعن بقدر أقل من الرضا
 ولم يشعرن بااللتزام بعملهن كما تدهورت صحتهن البدنية والعقلية، الوظيفي
.مع تقدمهن يف العمر

How do you lose weight
during work?

D

o you suffer from the problem of not
being able to follow a healthy diet or diet
due to your working conditions?
Many working women suffer from the same
problem, but these tips will help you to organize your time and choose healthy
meals and lose weight.
Determine the dates of
eating
Make a fixed daily
appointment for eating
and don’t leave that for
a luck, so getting used
to the body on a fixed
meal schedule burns
calories better and
faster.
Determine where to eat
National eat your meals at
work in a place designated
for that and do not eat the meal
on your desk so as not to run into
the problem of increasing the size of the
abdomen that is caused by eating in the same
workplace.
Choose a healthy breakfast
You do not have a suitable and light breakfast,
do not need to eat fast food and replace it with a
dish of vegetable salad or fruit or a cup of yogurt

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

with honey added, and wait until you return
home to eat a meal rich in nutrients your body
needs.
Choose important nutrients
Eat healthy, varied meals and nutrients
during the work period until you have
a focus that helps you in accomplishing your various job tasks.
Foods containing protein,
magnesium, calcium and
plant fiber help revitalize
the body and increase the
ability to focus.
Walking
Take a break from time to
time to walk to stimulate
the blood circulation in
your body and to activate
the process of burning body
fat, so walking in the rest period works to lose weight and
rest the eyes from the computer
screens that cause them harm.
Advice:
You can replace fast food with a healthy meal prepared at home with small quantities of calories.
All you have to do is prepare your healthy meal in
the early morning before going to work or in the
evening before going to sleep to prevent yourself
from the fat contained in fast food.
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األم ورضيعها «على موجة واحدة» دماغيا
أثناء اللعب ..كيف يقرأ طفلك أفكارك؟
ليلى علي
تقرأ الكثري من األمهات عن كيفية تنمية عقول أطفالهن وجعلهم أذكياء منذ الصغر ،ولكن ما عليك
فعله اآلن هو اللعب مع طفلك الرضيع والنظر يف عينيه كثريا أثناء حديثك معه وقراءة القصص له،
فحينما تلعبني معه فإن دماغيكما يتواصالن بما يتيح للصغري قراءة ما يدور يف دماغك ،فهو يعرف أنك
ستواصلني الحديث معه بلغة هدهدة األطفال ،وأنت تتوقعني موعد ابتسامته املقبلة.
هذا ما توصلت إليه نتائج دراسة جديدة نرشت يف ديسمرب/كانون األول  2019يف مجلة العلوم النفسية،
بأن أدمغة األطفال والبالغني تتزامن أثناء اللعب ،وقد تكون حرفيا عىل «موجه واحدة» ،ويحدث لدى
كل منكما نشاط مخي مشابه يف مناطق املخ نفسها.
كيف تتشكل أدمغة الصغار؟
الطفولة هي الفرتة التأسيسية للتعلم من الكبار ،وقد هدفت هذه الدراسة للكشف عن طبيعية التفاعالت
التي تحدث بني الرضيع والبالغني ممن حوله بهدف معرفة الكيفية التي تتشكل بها أدمغة وسلوكيات
األطفال ،وكيف أنها تعكس ردود الفعل عىل أدمغة البالغني أثناء تواصلهم يف الحياة الواقعية.
لذا أجرى فريق من الباحثني يف جامعة برينستون أول دراسة لكيفية تفاعل أدمغة األطفال والكبار أثناء
اللعب الطبيعي ،ووجدوا أوجه تشابه قابلة للقياس يف نشاطهم العصبي ،فقد الحظوا ارتفاع نشاط
الدماغ لألطفال والكبار أثناء مشاركتهم اللعب واالتصال بالعني ،مع انعدام هذا النشاط حينما يبتعد كل
منهما عن اآلخر .ويؤكد الباحثون بالدراسة أن التزامن العصبي له آثار مهمة عىل التنمية االجتماعية
وتعلم اللغة لدى األطفال.
تقول إليز بيازا ،الباحثة املشاركة يف الدراسة «لقد أظهرت األبحاث السابقة أن أدمغة البالغني تتزامن
عندما يشاهدون األفالم ويستمعون إىل القصص ،لكن لم نكن نعرف الكثري عن كيفية تطور «التزامن
العصبي» لدى الصغار.
من خالل تحليل بيانات الدراسة ،وجد الباحثون أنه خالل جلوس الكبار والصغار وجها لوجه كانت
أدمغة األطفال متزامنة مع دماغ الكبار يف مجاالت عدة ،والتي من شأنها مساعدة األطفال عىل فك
شفرة املعنى العام للقصة التي قرأها الكبار أثناء التجربة.
عندما أبعد البالغون والرضع عن بعضهم بعضا وتواصلوا مع أشخاص آخرين اختفى االقرتان بينهما،
وهذا ما توقعه الباحثون.
مفاجآت غري متوقعة
البيانات كانت تحتوي أيضا عىل مفاجآت .عىل سبيل املثال ،حدث االقرتان األقوى بني الكبار والصغار
يف قرشة الفص الجبهي التي تشارك يف التعلم والتخطيط واألداء التنفيذي ،وكان يعتقد سابقا أنها
متأخرة تماما خالل فرتة الطفولة.
يقول لويس وليامز ،باحث مشارك بالدراسة «لقد فوجئنا
أيضا عندما وجدنا أن دماغ الرضيع كان يتقدم ويقود دماغ
البالغني يف كثري من األحيان ببضع ثوان ،مما يشري إىل
أن األطفال ال يتلقون املدخالت بشكل سلبي فحسب،
بل قد يرشدون البالغني نحو اليشء التايل الذي
سريكزون عليه».
تضيف إليز بيازا« ،أثناء االتصال العصبي ،يبدو أن
الطفل والراشد يشكالن حلقة من الفعل ورد الفعل».
ويبدو أن دماغ الراشد كان يتنبأ بموعد ابتسامة
الرضع ،وتوقع دماغ الرضيع متى يستخدم الراشد
املزيد من «كالم األطفال» ،كما أظهرت النتائج
أن أدمغة الكبار والصغار تؤثر عىل بعضهم
البعض بطرق ديناميكية.
ويمكن لنتائج هذه الدراسة أن تفتح
األبواب لفهم حاالت األطفال
املصابني بالتوحد ،وكذلك
كيف يمكن للمعلمني
تحسني مناهجهم
التعليمية الستيعاب
أدمغة األطفال
املتنوعة.

طرق بسيطة
لتعليم طفلك
المبادئ
والقيم

هل تقضني الوقت مع طفلك يف التحدث عن القيم واملبادئ التي تعتمدها أرستكم فيما يشبه املحارضات؟
بالتأكيد ِ
تقدم طفلك يف العمر .والخرب
أنك حسنة النية ،ولكن هذه الطريقة لن تجدي نفعا ً خاصة مع ّ
ِ
تعب عن هوية
الجيد هو أنك تملكني الكثري من الفرص التي يمكنك من خاللها تمرير املبادئ والقيم التي ّ
أرستك.
وفيما ييل 5 ،طرق بسيطة يمكنك من خاللها تمرير قيم أرستك إىل طفلك بسالسة.
 -1الصحة
بدالً من الحديث مع طفلك
عن قيمة الصحة وأهمية
العناية بها ،أنشئي
روتينا ً غذائيا ً صحيا ً
ومتوازنا ً لألرسة بأكملها،
تلتزمون من خالله
جميعا ً بمواعيد
الطعام والوجبات
الصحية.
أيضا ً احريص
عىل مشاركة
جميع أفراد
األرسة يف نشاط
ريايض كامليش
أو الجري
أو ركوب
الدراجات.
بدون مجهود
كبري،
ستجدين أن

طفلك يتبع أسلوب حياة صحي ،وأنه
يقدر قيمة الصحة.
ّ
 -2الضحك

البيت الذي يحتوي عىل الضحك،
يتمتع أصحابه بالسعادة والراحة،
يمكنهم حل مشاكلهم بمرونة ،ويتق ّبلون
الخسارة بحكمة ما يساعدهم عىل
تطوير أنفسهم ،لهذا احريص عىل
جلب الضحك إىل بيتك ،اجمعي أفراد
أرستك واقضوا وقتا ً ممتعا ً معا ً يف
تبادل الحكايات الطريفة ،أو مشاهدة
عرض كوميدي ،أو املشاركة يف األلعاب
الجماعية التي تفسح مجاالً للمتعة
والضحك.
 -3اإليمان
لتوصيل قيمة اإليمان إىل طفلك ،عليكِ
اصطحابه دوريا ً إىل دور العبادة،
واالشرتاك معا ً يف الصالة والدعاء ،هذا
يساعده عىل االندماج يف الطقوس
الدينية ويقوي إيمانه بنحو غري مبارش

ودون ضغوط.

 -4التواصل

اغريس داخل طفلك أهمية التواصل
مع أفراد عائلته ،وذلك عرب الحرص عىل
االجتماع حول مائدة الطعام ،وتبادل
األحاديث ،وتقديس مواعيد اجتماع
العائلة ،ومناقشة األمور بطرق صحية
تشجع الطفل عىل التواصل والحديث
ِ
معك.
 -5الراحة
يقدر طفلك قيمة الراحة
من املهم أن ّ
وأخذ إجازة من التزاماته يقضيها مع
أرسته ،أوقات الراحة تكون وسيلة رائعة
للتواصل ،وتعميق الروابط األرسية،
واالستمتاع معا ً ،وصناعة الذكريات
الجميلة التي ال ت ُنىس.

7 Discipline Strategies for Bedtime Behavior Problems
sleep and why it is important for your child’s growing
body.
3. Problem-Solve Issues Together
If your child has difficulty sleeping, problem-solve
together. For example, if your child refuses to stay in
her own bed, talk about the reasons why she gets up
so often. She may lack self-soothing skills or she might
not know how to handle boredom.
One common underlying problem that contributes to
bedtime behavior problems is fear.
If your child is scared of monsters hiding under the
bed or noises coming from the closet, sometimes
creative solutions can help. A nightlight, stay-away
monster spray, or playing games to help your child
overcome fears may be helpful.
To read the rest of the article go to :
https://www.verywellfamily.com
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to nightmares in children. Monitor what your child
watches throughout the day and pay special attention
to anything your child is exposed to during the
evening hours.
Allowing your child to overhear
the evening news and your
child overhears stories about
accidents, natural disasters,
and tragedies can frighten
children and contribute
to bad dreams.
Encourage quiet
activities like reading
or playing to help your
child wind down before he begins getting
ready for bed. Also,
discuss the benefits of

and get ready for bed. One way to do this is to limit
screen time before bed. Watching TV, playing video
games, or using a computer before bed interferes with a child’s sleep cycle.
Although many parents turn
on the TV to help a child fall
asleep, a 2013 study published in Pediatrics found
that watching TV actually
delays sleep in children.
Don’t allow your child
to watch TV, play
video games, or use
the computer within
an hour of bedtime.
Watching anything
scary on TV before
bed can also contribute

Not only are bedtime behavior problems frustrating,
but they also interfere with your child’s sleep. Missing
a few minutes of shut-eye can be a big problem for
kids. Sleep deprivation has been linked to everything
from increased academic issues to elevated behavior
problems.
Here’s how you can put an end to bedtime behavior
problems fast:
1. Establish Bedtime Rules
Create bedtime rules that outline your expectations.
Establish a time for your child to start getting ready for
bed and make it clear what time the lights will go out.
Teenagers may be able to handle more flexibility for
bedtime. Older teens should be able to start setting
their own bedtime, as long as they’re able to get out
of bed on time all on their own.
2. Create Healthy Bedtime Habits
Promote healthy habits to help your child wind down
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Fashion Jewelry موضة مجوهرات
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5 Top Jewelry Trends of Winter 2020
Wearing jewelry can make your shine
and glitter during gloomy winter
months. It can improve your mood
and the way people perceive you.
Clothes and jewelry can affect the
impression we leave on others.
Women can adjust this impression
to their personal needs and desires
using the right jewelry on different
occasions.
This is our small contribution to
describing the current jewelry trends
so sit back and find out more about
the top choices this winter.
The explosion of colors
A variety of colors is an efficient way
to beat the winter cold and gloom.
That’s why wearing a plentitude of
colorful jewelry is one of the predominant trends this winter.
For starters, let your neck glow with
a myriad of colorful necklaces. You
can both get necklaces in several
colors and a few separate one-colored items.
What’s more, you should pick your
bracelets and earrings the same
way. Winter is long enough to try on
dozens of combinations wearing all
those jewelry pieces.
Our two cents in addition to these
pieces: get yourself a shiny, glittery
brooch for your suit lapel. This will
shine your way to every winter night
outing
The domination of pendant earrings
Earrings are loyal allies to every
woman in every season. This winter,
we are already witnessing the domination of statements earrings.
From feathery and rhinestone pendant earrings and huggies to chandelier and teardrop earrings, there’s a
variety of options for your ear.
Again, there’s no need to be conservative with colors when you’re
choosing your earrings. The more different colors and shapes you keep in
your jewelry box, the more combos
you can make.
Since we’ve seen the revival of the
1980s style in the last few years,
opting for larger earrings will help
you follow suit with other elements
of the eighties.
Rebellious jewelry
Another trend of the early eighties,
jewelry that express rebellion is one
of the hottest trends this winter.
Depending on your personality, you
can choose more radical items or less
bold pieces.
For instance, you can just put a studded choker around your neck and a
punk bracelet on your hand. Combined with darker makeup, you’ll
display a darker overall appearance.
On the other hand, you can have
your eyebrow pierced or get a metal
new wave necklace.
Still, avoid wearing only rebellious
jewelry because that might look
boring and uninspiring.

Joining together some punk and traditional pieces of jewelry is what you
should be looking for in 2020.
Silver is the new gold
Silver and gold interchangeably
dominate the top lists when it comes
to the most popular metals on the
market.
From what we can see today on catwalks, silver is going to be in charge
this winter and later on.
This gives you a chance to get silver
items in every jewelry style you
decide to follow. For instance, if
you’re planning to use some ideas
from the paragraph about rebellious
jewelry, matte silver items are the
right choice for you.
Also, let’s not underestimate the
potential of classic silver jewelry.
They can be a great fit for some outdoor winter events. For instance, if
you’re planning to attend a wedding
at an outdoor venue, such as this
exclusive wedding venue in College
Station, a silver jewelry combo
will express both class and fashion
awareness. Plus, silver jewelry perfectly corresponds with snowy event
surroundings.
Odd-numbered sets
When talking about awareness,
women should keep pushing the
envelope with their jewelry combos.
Even though it’s not easy to be innovative today, wearing odd-numbered
sets is still a strong message.
For instance, you can occasionally
wear only one earring from your
sets. People still pay special attention
to one-earring women so that’s a
simple way of being unique.
Similarly, try to interchangeably wear
a different number of bracelets. This
will add to the variety of jewelry
combinations you have up your
sleeve.
Last, but not least, you might want to
try on multi-layered necklaces that
contain several thinner items.
All these variations will make you
stand out from the crowd and send
original fashion messages.
Conclusion
Summer leaves more space for
jewelry combos because the clothes
we wear are thinner. Also, we wear
fewer items during warmer seasons.
This makes jewelry more prominent
and easily noticed.
In winter, on the other hand, jewelry
needs to be emphasized. That’s how
it will find its way to observers’ eyes.
Therefore, this winter asks for longer
and larger earrings, as well as for
thicker necklaces.
If you want to be extremely different
from others, think about getting
some rebellious pieces of jewelry.
Wearing one, three or five items
instead of even-numbered sets is another way to stress out your fashion
statement.
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إطالالت شتوية للمحجبات بنفس اللون
 مع،اختارته الفاشينيستا جاسمني فارس بمعطف أسود فرو طويل
 الطاللة تمنحك رشاقة وطول،بنطلون وبوت الساق باللون األسود
.مضاعف
اطاللة باللون البيج للمسة أنثوية
أما الفاشينيستا لينا أسعد
فهي كثريًا ما تعتمد عىل أسلوب
 كهذا اللون،االطاللة بنفس اللون
،للتنورة املكرسة مع التوب الشتوي
،وبوت الساق بنفس الدرجات
 تضيف لها،لإلطاللة أنثوية ناعمة
بعض االكسسورات الذهبية للمسة
.مرتفة
اطاللة باللون الرمادي الثلجي أنيق
وعميل
يف املقابل أعجبنا ستايل الفاشينيستا
 التي ارتدت توب وبنطلون،ميالنيا الرتك
،باللون الرمادي الثلجي
ولكنها كرست حدة
اللون باختيار
املعطف وبوت
الساق
 وهي،األبيض
أحد الطرق
ِ
يمكنك
التي
اتباعها
لكرس حدة
،ًاللون قليال
مع الحفاظ
عىل األسلوب
.املحايد

القاهرة_ هاجر الشويخ
أسلوب االطاللة بنفس اللون من الصيحات
 واعتمدتها،رواجا هذا املوسم
األكرث
ً
 وتبا ًعا،الفاشينيستا املحجبات بطرق عرصية
.نالت إعجاب الكثري من الصبايا
فلم يكن ارتداء اطاللة كاملة باللون األسود
 من،أو األبيض أو إحدى درجات النود
،الصيحات التي ستتجرأ الفتيات وتعتمدها
إال أنها أصبحت اآلن ستايل أسايس ال
ِ  وسوف نعرض،يمكن االستغناء عنها
لك
مجموعة اطالالت شتوية للمحجبات
بنفس اللون لتستوحي منها أفكار
ِ
.لستايلك
اطاللة كاملة باللون األبيض الكريمي
للمسة مخملية
اختارت الفاشينيستا جسرية اللون
 ليكون أسلوبها،األبيض الكريمي
 إذ،العتماد اطاللة بنفس اللون
 مع،اختارت فستان طويل واسع
معطف طويل وبنطلون أبيض
، مع حجاب روز،بنفس الدرجات
 إلطاللة،وحذاء بدرجات النود
.مخملية من الدرجة األوىل
ِ
ويمكنك بهذا اللوك أن تكرسي
 أو،حدة اللون بأي نوع من االكسسورات
تعتمدي عىل األسلوب الجريء باختيار االطاللة بالكامل
.بنفس اللون
اطاللة كاملة باللون األسود الفخم لستايل راقي
اللون األسود الفخم واحد من الدرجات التي ُينصح بأن تعتمديها
 ألنه من الدرجات األساسية التي،بأسلوب االطاللة بنفس اللون
.تبدو مريحة للعني
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طرق لمنع
الغبار من
الدخول للمنزل

عدو النظافة األول ،ألنَّه يتسلَّل من النوافذ والرشفات
الغبار هو ُّ
ويستمر يف الرتاكم ،ومع إهمال
واألبواب املفتوحة بصورة يوم َّية،
ّ
تنظيفه يتس ّبب بالحساس َّية لألطفال والكبار.
يف اآلتي ،طرق منع الغبار من الدخول للمنزل:
• ملنع دخول الغبار من النوافذ والرشفات ،من املُستحسن
تركيب إطار من السلك عىل النوافذ ،مع الحرص عىل تنظيف
هذا السلك ،أسبوع ًّيا.
• ت ُستبدل بالشبابيك الخشب القديمة أخرى جديدة ذات
خاص َّية اإلغالق املحكم يف ُمقابل األتربة ،مع الحفاظ عىل
دخول ضوء الشمس للمنزل.
• ُيضاف الصق اسفنجي إىل حواف النوافذ .يباع هذا الالصق
سد الثغرات
عىل شكل «رول» مبطن باإلسفنج ،ويعمل عىل ّ
الدقيقة التي تقع بني أجزاء النوافذ ،التي عادة ما تسمح
لألتربة بالدخول للمنزل.
• ت ُرك َّب ستائر خفيفة عىل النوافذ وأبواب الرشفات ،ما يسمح
يتصدى للغبار
للضوء والهواء باملرور بكل سهولة ،ولكنه
َّ
الخارجي.
• ت ُرك َّب مظلّة عىل الرشفات.
• يجب تجنّب رصف الطاوالت واألرفف بألواح زجاج ،وذلك
ألنها أرسع كشفًا للغبار.
• ُينظّف الغبار بشكل دائم ،مع استخدام املكنسة الكهربائية
القش.
بدل مكنسة
ّ
• من الرضوري إغالق الشبابيك والنوافذ ،خالل موجات الغبار،
مع وضع فوط مبللة عىل حواف األبواب والنوافذ لتلتقط الغبار
الذي يحمله الهواء.
• يجب إبعاد األثاث املنزيل عن الرشفة ،خالل موجات الغبار.
ً
فضل عن
علما أ َّن التنظيف باملاء هو األفضل يف هذه الحالة،
ً
التهوية ،والحرص عىل دخول أشعة الشمس.
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أشياء تغفليها عند تنظيف
منزلك تصيبك باألمراض

ال يعد تنظيف املنزل باملهمة السهلة لدى جميع
السيدات ،فهناك الكثري منهن يجدن صعوبة يف
تنظيف بعض محتويات املنزل وخاصة األشياء التي
نعتقد أنها ال تحتاج لتنظيف ،وفقا ً ملوقع «برايت
سايد» األمريكي ،نرصد ِ
لك األخطاء التي تغفليها
عند التنظيف.
 -فرشاة تنظيف المرحاض:

فرشاة املرحاض هي واحدة من أهم قطع النظافة
ِ
عليك
يف منزلك املعرضة للبكرتيا والجراثيم ،لذا
االهتمام بنظافتها للمحافظة عىل صحتك ،وذلك
عن طريق تصفيتها من املاء وتجفيفها جي ًدا قبل
التخزين كما هو موضح بالصورة.
 -حوض المطبخ «البالوعة»

ترتاكم بواقي الطعام واألوساخ والدهون يف ترصيف
الحوض «البالوعة» وتصبح تربة خصبة لنمو
ِ
عليك تنظيفها ،وذلك
البكرتيا والروائح الكريهة ،لذا
من خالل وضع ملعقة كبرية من صودا الخبز يف
البالوعة ،وسكب كمية قليلة من الخل فوقها ،وتركها
طوال الليل ويف الصباح قومي بغسلها باملاء املغيل.

 -حامل فرشاة األسنان:

فرشاة األسنان هي موطن ألنواع عديدة من البكترييا
الضارة املوجودة يف الحوض واملرحاض ،ولتقليل
اآلثار الضارة قم بتخزين فرشاة األسنان الخاصة
بك يف مكان جاف وليس عىل الحوض ،ولكن عىل
الرف املوجود فوقه ،وتجنب استخدام غطاء فرشاة
األسنان ألن ذلك يعمل عىل نمو البكرتيا بشكل أرسع.
قم بتنظيف حامل فرشاة األسنان بانتظام ،وتطهري
فرشاة األسنان عن طريق وضعها يف غسول الفم ملدة
 30ثانية أو يف املاء املغيل ملدة دقيقتني.
 -الماء البارد:

لضمان الجمع بني كل من النظافة ،والتعقيم،
ِ
عليك استخدام املاء الساخن بحيث تكون
والتطهري
درجة حرارة املاء مناسبة ليديك.
 -غسالة الصحون بعد االستخدام:

لست بحاجة إىل تنظيف غسالة األطباق ألنها تطهر
ِ
عليك تجفيفها كل يوم.
نفسها بالفعل ولكن يجب
بالنسبة لغسل األطباق يويص الخرباء بوضع األطباق
التي تحتوي عىل بقايا الكربوهيدرات (البطاطس

واألرز واملكرونة) يف دائرة يف منتصف غسالة األطباق،
بينما يجب وضع األطباق التي تحتوي عىل بقايا
اللحوم والجنب والبيض حول حوافها.
 -ستارة الحمام:

من االعتقادات الخاطئة هو عدم تنظيف ستارة
الحمام ورأس الدش اعتقادا ً منا أنها ستصبح نظيفة
لتعرضها للماء بشكل مستمر أثناء االستحمام.
يفضل غسل الستائر املصنوعة من القماش مرة يف
الشهر ونقعها يف محلول ملح أو حامض السرتيك.
ويعترب رأس الدش هو موطن لنمو البكرتيا العنقودية،
والتي تسبب التهاب الجيوب األنفية ،واللوزتني،
والتهاب األذن ،لذا يجب تنظيفها عن طريق ترك املاء
ملدة دقيقة عىل األقل ،أو نقع رأس الدش يف محلول
يحتوي عىل مادة الصودا أو الخل كل أسبوعني.
 -الشفاط:

نحتاج إىل تنظيف الشفاط كل أسبوعني ،وذلك عن
طريق نزع الشبكة وغسلها بالخل وتنظيفها ،ثم
مسحها وتجفيفها.

لمسات بسيطة وغير مكلفة لتجديد منزلك
يمكن تجديد املنزل بطرق بسيطة وغري مكلفة من خالل تطبيق
بعض األفكار التي ال تحتاج إنفاق موال باهظة.

1

 أضيفي بعض النباتات لديكور املنزل ،يمكنك اضافتها يفغرفة املعيشة بجانب الشباك فهذا سوف يمنح من يدخل
منزلك إحساس بالراحة.

2

 اعتماد مفارش جديدة للرسير بغرفة النوم  ،بألوانوخامات مناسبة للموسم ،كالدرجات الفاتحة أو ألوان النود
ملوسم الصيف ً
مثل.
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3
4

 غريي من ترتيب األرفف بديل األغراض من أماكنها ،كالكتبو األنتيكات بغرفة معيشتك.
 -أعيدي استخدام األغراض لديك.

من املمكن أن تغريي لون األثاث مثال ،وليس رشط تغيري
األثاث كله كما يمكنك تغيري ألوان الطاوالت ،أو اعتمدي ألوان
مفارش جديدة لتغطيتها.

5

 إشرتي وسادات جديدة بألوان جريئة وساطعة ،تخلقنقطة الفتة لالنتباه بالغرفة.
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وشهية
ساخنة
ّ
وسهلة التحضير..
النودلز بالخضراوات
الصينية
على الطريقة
ّ
نوار كتاو
ّ

طريقة سهلة
وسريعة لتحضير
يُ من حالق
تعترب الدونات من أشهر الحلويات األمريكية التي غزت العالم العربي،
وحازت شعبية واسعة عند الكبار والصغار عىل حد سواء ،والخرب الجيد
أنها ليست شهية فحسب؛ بل سهلة التحضري أيضا ً.
هناك عدة طرق لتحضري الدونات ،فالبعض يفضل إضافة الخمرية إىل
الوصفة والبعض اآلخر يكتفي بالدقيق ،ويف حني تفضل بعض السيدات
تفضل أخريات إضافة املاء الساخن أيضا ً.
االكتفاء بالحليبّ ،
إليك إحدى أسهل الوصفات وألذّها لتحضري الدونات الشهية:
مكونات الدونات

ستحتاجني  300غرام من الدقيق
ملعقة ونصف امللعقة من الخمرية
 3مالعق سكر َّ
ورشة ملح بسيطة
كوب ونصف الكوب من الحليب الدافئ
 3مالعق كبرية من الزبدة ،وبيضة واحدة مخفوقة بشكل جيد
زيت نباتي للقيل

الدونات

افردي العجينة لتصبح بسماكة 1سم ،ثم ِ
قطّعيها إىل دوائر بوساطة
قالب أو باستخدام كأس زجاجي ،ثم اقطعي دائرة صغرية من وسط كل
دائرة من تلك الدوائر ،لتحصيل عىل شكل الدونات املعروف.

ضعي دوائر الدونات فوق وعاء مدهون بالزيت؛ ملنع التالصق ،واتركيها
نصف ساعة لتنفش ،ثم ابدئي بعملية القيل.
بعد أن يحمى الزيت اقيل الدونات عىل دفعات ،وتجنَّبي وضع كثري من
الدوائر معا ً؛ ملنع االلتصاق ،ما إن يصبح لون الدوائر مائالً إىل الذهبي
أخرجيها وانتظري حتى تربد.
تستطيعني تزيني سطوح الدونات
بالسكر املطحون أو الكريما أو
الشوكوال السائلة.

من حساء الشعريية (النودلز) ،إىل الزالبية (الدمبلينغ)،
مرورا ً بشطرية همربغر البط ُيعترب املطبخ الصيني أحد أشهر
خيارات الطعام حول العالم ،ولعل انتشار املطاعم الصينية
حول العالم دليل عىل هذا.
تقدم أشهى وصفات لحم البط
ومن املطاعم الفاخرة التي ّ
والتوفو ،إىل املطاعم الرسيعة ،حيث أصناف النودلز واألرز
املقيل ،يتيح املطبخ الصيني خيارات تريض الجميع.
لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل النودلز بالخرضاوات عىل
الطريقة الصينية تكفي شخصني:
مكونات النودلز بالخضراوات

 500غرام من النودلز ،تباع يف أي سوبر ماركت
لرت ونصف ماء
زيت نباتي
رشة ملح
كوب من امللفوف املفروم
جزرة مقطعة إىل رشائح طول ّية
عودان من البصل األخرض املفروم
كوب فاصوليا مفرومة
حبة فلفل أحمر مقطعة إىل رشائح طول ّية
 3فصوص ثوم
ملعقة صغرية زنجبيل مطحون
ملعقتان من الصويا
ربع ملعقة فلفل أسود
طريقة تحضير النودلز بالخضراوات

نقوم بسلق النودلز باملاء املغيل وامللح والزيت حتى ينضج ،ثم
نغسله ونصفيه ونرتكه جانبا ً.
نقوم بتسخني الزيت يف مقالة واسعة عىل نار متوسطة.
نضيف الثوم والزنجبيل ونقلبهما مدة دقيقة.
نضيف البصل األخرض والجزر والفلفل األخرض والفاصوليا،
ونقلبها برسعة حتى تبدأ الخرضاوات بأن تصبح طرية.
نضيف الصويا صوص وامللح والفلفل.
وأخريا ً نضيف النودلز ونقلبه مدة دقيقتني ثم نطفئ النار
ونسكبه يف أطباق.

طريقة تحضير الدونات

اخلطي الطحني والخمرية يف وعاء وح ِ ّركيهما بشكل جيد.

أضيفي الزبدة إىل الخليط ،واستمري يف فركها حتى تتمازج تماما ً مع
الطحني والخمرية دون أن تتكتل.
أضيفي السكر وامللح والبيض وح ِ ّركي جيدا ً.

أضيفي الحليب الدافئ رويدا ً رويدا ً ،واعجني املزيج إىل أن يتماسك.
اآلن أصبحت عجينة الدونات جاهزة ،ريش بعض الطحني عىل الطاولة
وافردي العجينة فوقها حتى تصبح ملساء ،ثم اتركيها  5دقائق.
ضعي العجينة املتشك ِّلة يف وعاء بالستيكي ِ
وغطّيه
بغطاء من النايلون ثم اتركيه ساعتني تقريبا ً،
ستالحظني أن حجم العجينة قد تضاعف
وأصبحت جاهزة للقيل.
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اصنعيه بنفسك :شامبو
طبيعي مقوي للشعر
يستخدم طحني الحمص يف الهند لصناعة منتجات العناية بالبرشة
والشعر الطبيعية .ويعترب طحني الحمص شامبو طبيعي ممتاز
يجعل برشتك ناعمة ونظيفة .وهو غني بالربوتني  ،و ينظف فروة
رأسك ويجعل شعرك الم ًعا وقو ًيا.
فيما ييل كيف يمكنك استخدام هذا الطحني كشامبو طبيعي لغسل
الشعر:
الفوائد:

طحني الحمص  -يرش عىل فروة الرأس ليمتص الزهم الزائد ويغذي
الشعر القوي.
يساعد مسحوق الصبار (االلوه فريا) عىل محاربة قرشة الرأس  ،كما
ينظف بصيالت الشعر وينظف فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر.
أنت بحاجة اىل:
¼ كوب دقيق حمص
¼  كوب من مسحوق الصبار
زيت أسايس (اختياري)
الطريقة:

ُيمزج الدقيق مع مسحوق الصبار يف وعاء جيدا ً .اآلن  ،بما أن
الشامبو لن يحتوي عىل أي رائحة  ،يمكنك إضافة بضع قطرات
من الزيوت األساسية .يعترب زيت الالفندر أو زيت شجرة الشاي
أيضا فوائد مضادة للقرشة.
العطرية الخيار األفضل هنا وله ً
يخزن املسحوق يف جرة محكم الهواء بعيدا عن الرطوبة .لالستخدام
 ،امزج كمية صغرية من املسحوق مع عصري األلوة فريا أو الجل
والتدليك عىل فروة الرأس والشعر .يشطف كاملعتاد .إذا كان شعرك
جدا بعد الغسيل  ،فاستخدم كمية صغرية من زيت جوز الهند.
جافًا ً
نصائح سريعة:

طرق العناية باألسنان بعد وضع التقويم!
يحتاج تقويم األسنان إىل عناية خاصة لتجنب حدوث تسوس
األسنان أو التهابات اللثة ،والبعض ال يعرف كيفية العناية
به ،واملحافظة عليه.
لذلك نقدم لكم بعض النصائح التي يجب مراعاتها
للحفاظ عىل صحة األسنان بعد إجراء التقويم

1
2
3

– يجب املتابعة مع الطبيب بصفة دورية ،والتزام
بالنصائح والتعليمات التي يقدمها.
جيدا من األتربة،
– العناية بصحة األسنان
ً
وبقايا الطعام املتبقية يف األسالك.

– غسل األسنان بمعجون معالج بالفلورايد،
باستخدام فرشاة مخصصة للتقويم تكون
شعرياتها صغرية ،حتى تتمكن من الوصول لجميع

يعمل هذا الشامبو عىل تحقيق املعجزات لجميع أنواع الشعر ،
جدا  ،فاستخدم ملطفا أو أضف العسل أو
ولكن إذا كان شعرك جافًا ً
الزيت إىل الشامبو لرتطيب شعرك بشكل طبيعي .حاول استخدام
عالج بالزيت الساخن قبل استخدام الشامبو لتجعل شعرك أطول
 ،أقوى وأكرث صحة.

األسنان.

4
5
6

– يف حالة لعب بعض األلعاب العنيفة ،يجب ارتداء
قناع ٍ
واق للوجه ،حتى ال تسبب سقوط األسنان.
– يجب غسل األسنان جيدا ،تجنبا للتسوس
والتهابات اللثة.

– يفضل االبتعاد عن تناول األطعمة الصلبة
واللزجة ،التي تسبب يف تحريك سلك التقويم ،لذا
يجب تناول األطعمة املرنة.

7

– الحرص عىل تنظيم موعد تناول الوجبات ،حتى ال
يحدث تراكمات كثرية لبقايا الطعام.

زيت األفوكادو ..ينبوع جمال
لتستمتعي ببشرة شابة
يعترب زيت األفوكادو سالحا فعاال ملواجهة البقع التي تظهر
عىل الجلد مع التقدم يف العمر ،فهو يحتوي عىل مادة
«ستريولني» التي تحارب البقع الصبغية.
وأوردت بوابة الجمال «هاوت.دي» األملانية أن زيت األفوكادو
يعد ينبوع الجمال بالنسبة للبرشة ،إذ يرطب البرشة،
ويحارب االلتهابات والتشقق والبثور والرؤوس السوداء،
ويساعد عىل تجدد الخاليا.
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كما يعد زيت األفوكادو مثاليا للبرشة
الجافة والحساسة بصفة خاصة.
ويشري املصدر ذاته إىل أن الفضل يف
هذه املزايا الجمالية يرجع إىل احتوائه
عىل الفيتامينات واألحماض الدهنية املهمة
لصحة وجمال البرشة ،مثل فيتامينات «أ»
و»د» و»إي» وأحماض األوليك واللينوليك
والبامليتوليك.
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اإلذاعية اللبنانية األمريكية عفاف أحمد للعربي
االمريكي اليوم :

الجالية العربية في اإلغتراب بحاجة
الى مشروع إعالمي متكامل
حاورتها إستربق عزاوي  
إعالمية شقت طريقها بجد ومثابرة وإجتهاد وحجزت لها مكانا ً يف خارطة االعالم العربي املهجري يف
عرفت برصاحتها وجرأتها يف طرح املوضوعات املهمة والحساسة وبرغم ما تواجهه
الواليات املتحدة ُ ،
من تحديات إال أنها ما زالت تواصل املسرية بإرصار وشغف إليمانها برضورة إيصال رسالتها اىل جمهورها
العربي االمريكي   ،مجلة العربي االمريكي اليوم إلتقت اإلذاعية عفاف أحمد فكان معها هذا الحوار - :
*  من هي عفاف أحمد ؟
 أنا لبنانية من مواليد اإلمارات وتلقيت ُ تعليمي يف مدارساالمارات حيث أنهيت ُ الثانوية العامة هناك  ،ومنذ كنت طالبة
يف السنة االخرية من مرحلة الثانوية العامة دشنت ُ مسريتي
يف العمل االعالمي  ،عىل الرغم من أنني كنت ُ أخطط لدخول
عالم األزياء واملوضة من خالل الدراسة وصقل املوهبة التي
أمتلكها  ،ويف معرض الحديث عن مسريتي املهنية مع االعالم
يمكن القول بأن الصدفة لعبت دورا ً كبريا ً يف دخويل هذا املجال
عىل الرغم من أنني ال أجيد فن اإلنشاء وغالبا ً ما كانت والدتي
الكاتبة والشاعرة فاطمة هاشم تتوىل مساعدتي يف درس االنشاء
مع العلم أنني أكملت ُ دراستي الثانوية يف الفرع األدبي  فقد
كنا ثالثني طالبا ً وطالبة  يف دورة صيفية تدريبية مع أحد
املدربني الذي قام بإعطائنا مادة مكتوبة وطلب منا كتابة مادة
جديدة عىل ضوء املادة التي أعطاها لنا عىل أمل اللقاء بعد
أسبوع لغرض تسليم املادة الجديدة  ،وحينها لم نفهم بعض
االساسيات التي البد لنا من معرفتها مثل أسس التدريب واملهارة
املطلوب تعلمها من خالل الدورة  ،وحينها كنت ُ عىل عالقة
طيبة مع مختلف أقسام صحيفة الخليج االماراتية والسيما
قسم الشؤون املحلية ووقتئذ كان ثمة إجتماع ُيعقد يف القسم
املذكور بهدف توزيع العاملني وتكليفهم باملهام املطلوبة وقد
أتيحت يل فرصة العمل يف قسم الشؤون املحلية وبدأت أتابع
االنشطة واالخبار يف مختلف األروقة مثل املحاكم واملالعب
والسجون واملدارس وغريها  ،وفيما يتعلق باملادة التي طُلبت منا
يف دورة التدريب الصيفية فقد جئت ُ بعد أسبوع وسلمت املادة
جدل حول برنامج الصندوق االسود
التي كتبتها وقد سألني حينها الشخص املسؤول كيف كتبتي
هذا املضمون وأنتي ال تحبذي الكتابة فأخربتهم بأن الفكرة
من املعروف أنك ِ تقدمني برنامج الصندوق االسود الذي
،
تبلورت يف ذهني وخرج هذا املضمون
لطاملا أثار ويثري ثمة جدل وإنتقادات
ومنذ ذلك الحني إلتحقت بالعمل
بني أوساط الجالية بسبب جرأته يف
االعالمي لجريدة الخليج يف إمارة
طرح املوضوعات املسكوت عنها
الشارقة وكنت يف السنة االخرية
كيف تواجهني هذه االنتقادات ،
االعالم العربي
لثانوية العامة وبعد أن ينتهي دوامي
وكيف تبلورت فكرة إنشاء هذه
يف املدرسة أذهب اىل مبنى الصحيفة
االغترابي يعاني
االذاعة ؟
وأتابع ماهو مطلوب مني وكنت
منذ أن دخلت ُ الواليات املتحدة
في معظمه إال
أتنقل عىل حسابي الخاص وبعد
االمريكية وأنا أحاول دراسة
 6شهور عقد إجتماع لرؤوساء
مجتمع الجالية العربية من
القليل جدا ممن
االقسام وكان ثمة شخص يدعى
خالل مؤسساتها ومنظماتها
كمال طه وهو مسؤول القسم
وبعض شخصياتها وطبيعة
يحاولون تبني
الريايض يف الصحيفة قام بتنسيبي
العالقات التي تحكم مجتمع
عنصر الموضوعية
لقسم الرياضة وكنت أول إمرأة
طلبت منهم مناقشة
الجالية وقد
ُ
تعمل يف القسم الريايض عىل نطاق
ابرز القضايا الحساسة يف مجتمع
في الطرح
دولة االمارات العربية املتحدة والخليج
الجالية ولم يتقبلوا االمر يف بادئ
واصلت عميل   ملدة سنتني ولم
العربي وقد
ُ
األمر ألنهم ال يفضلوا التعمق بهذه
أغب يوما عن الدوام وقد تخصصت ُ باالخبار
االمور كي ال يفقدوا  زبائنهم من املعلنني السيما
والتحقيقات وشؤون املرأة ومتابعة االنشطة الرياضية
أولئك الذي يملكون  إذاعات محلية  ،ويف خضم الحديث
النسوية بشكل خاص لتشجيع املرأة لتتمكن من لعب دورها
عن فكرة  تقديم  برنامج الصندوق االسود فالبد من ذكر أنني
الفعال  يف مختلف الرياضات  اىل جانب متابعاتي لالنشطة
كنت أعمل يف مجلة قبل إطالق العنان للربنامج  املذكور  ،وحينها
الرياضية الرجالية عىل الصعيد  املحيل وقد حققت حضورا ً
إلتقيت بالزميل هيثم السنوي وعرض عيل ّ َ فكرة تقديم برنامج يف
متميزا ً يف حينها  .
االذاعة حيث كان يتابع صفحتي عىل موقع التواصل االجتماعي
ما هي أبرز املحطات يف مسريتك املهنية ؟
وقد كان يعجب بما أطرحه من أفكار حول واقع الجالية وقد
لقد مضيت يف هذا الطريق ومن أبرز املحطات كانت هذه املرة
تداولنا حينها االفكار وخرجت فكرة تقديم   الصندوق االسود
مسابقة عىل مستوى دولة االمارات العربية املتحدة بالتنسيق
وإستقر الرأي بأن نختار قصصا ً من واقع الجالية تمثل ظواهر
مع وزارة الرتبية وجريدة االتحاد حيث طرح موضوع للبحث
سلبية بحاجة اىل معالجة من خالل منصات االعالم ويمكن
حول تأثري بيئة االهل واملدارس يف تشكيل شخصية الطفل
طرحها بدون ذكر أسماء الن الغاية تستهدف التصدي للظاهرة
ووقتئذ قمت بالتصدي لهذا املوضوع الذي خرج اىل القارئ
السلبية التي  قد تلقي بظاللها وعواقبها غري املحمودة عىل
بعنوان (ما أهمية الدور الذي تلعبه املدارس والبيئة االرسية يف
مجتمع الجالية وأتفقنا عىل تخصيص  30دقيقة للربنامج املزمع
حياة الطفل) وقد نلت ُ املركز االول عىل صعيد االمارات كأفضل
تقديمه وبالفعل يف  شهر آيار مايوللعام  2014إنطلقنا مع اذاعة  
تحقيق صحفي عىل فئة البنات وقد تفاجأت جريدة االتحاد
صوت املهاجرين عرب أثري (آي أم  )690بمعدل حلقتني باالسبوع
فلم يعلموا بأنني إعالمية وأعمل يف صحيفة الخليج نظرا ً ألنني
وقد استمر الربنامج ملدة شهرين ثم أخذت ُ قسطا من الراحة
مازلت طالبة يف السنة االخرية ملرحلة الثانوية العامة ومع إقرتاب
لقضاء شهر رمضان املبارك  ،ويف شهر سبتمرب أيلول انطلقت

موعد التخرج لم أكن أعرف يف أي إختصاص سأكمل تعليمي
الجامعي حينها أشار أحد األساتذة الذي يعمل يف جامعة
الشارقة اىل جانب زمالئي يف القسم بالجريدة بأن ألتحق بقسم
االعالم يف الجامعة املذكورة وكنت الفتاة الوحيدة باالمارات التي
حينذاك  يف العام 1998التي تلج هذا القسم يف دراستها الجامعية
وكان من املفرتض أن أتخرج يف العام  2002إال أنني بعد ميض سنة
عىل وجودي يف الجامعة إنتقلت ُ أنا وعائلتي للعيش يف الواليات
املتحدة األمريكية .
وكنت أنا ضد فكرة االنتقال وقد أضطررت ُ اىل تقديم إجازة ملدة
شهرين لجريدة الخليج التي أعمل بها ولم أستقيل من وظيفتي
وقال يل رئيس القسم أنت ِ لم تأخذي إجازي يف يوم ما  ،ما االمر؟
قلت له أنا ذاهبة اىل امريكا وسأعود وأردف قائال :بأن الذي
زرت دولة االمارات
يدخل أمريكا اليعود منها وبعد سنة ونصف ُ
العربية املتحدة ووجدت ُ مكتبي كما هو شاغرا وقد دفعني هذا
االمر بعد العودة اىل الواليات املتحدة اىل إستكمال مسريتي من
خالل الدراسة حيث درست يف جامعة مادونا وتخصصت يف
االخراج الصحفي الذي هو قريب من فضائي املهني ليقيني بأن
ثمة ما يحول بيني وبني فكرة الولوج للفضاء االعالمي االمريكي
الذي يدرك معظمنا كيف تشتغل آلياته  ،علما أن شغفي
بمجال االزياء واملوضة لم يخبو وقد درست ُ أيضا ً يف هذا املجال
ولدي منذ  20عاما ماركة وأسما تجاريا ً ولكن ال أحد يعلم فيه
وقريبا ً سوف أطلق أول االنشطة الخاصة به يف مجال األزياء
واملجوهرات.
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إذاعة أمريكانا وهذا االتفاق كان بيني وبني الزميل هيثم السنوي
 ،التي كانت من برامجها برنامج الصندوق االسود الذي يتم
تقديمه لحد اآلن الذي أسعى من خالله توعية أبناء الجالية
حيال قضايا وظواهر وسلوكيات تشكل خطرا ً عىل أبناء الجالية
 ،وقد تلقينا الكثري من السباب واالنتقاد ولكن نحن ال نهتم لذلك
ولكن حينما يخرج االمر عن هذا النطاق ليتم شخصنته يف سياق
آخر يستهدف االخالق والرشف فأنا حينها ال أتوانى عن إحالة
االمر للقضاء وأود القول بأن نهجنا يف إذاعة أمريكانا وبرنامج
الصندوق االسود بات كمحتوى إعالمي يتم تقليده يف إذاعات
أخرى بعد أن تكرس هذا االسلوب من الطرح .
االعالم العربي المهجري تحت المجهر

كيف تقيمي املشهد االعالمي العربي االغرتابي ؟
يمكن القول بأن هذا االعالم العربي االغرتابي يعاني يف معظمه
إال القليل جدا ممن يحاولون تبني عنرص املوضوعية يف الطرح
سبق وأن قمت ِ بإصدار عددين  من مجلة أمريكانا وقد
حجبت عن الظهور هل لك ِ أن تخربينا عن هذا االمر ؟
أود القول بأنني أول غامرت بإصدار مجلة يف مجتمع الجالية
العربية وكانت باللغتني العربية واالنجليزية وهي  بعنوان
أمريكانا وكان ذلك يف العام  2013وبوصفي مصممة (غرافيك)
قمت بتصميم العددين
وأملك مؤهالت االخراج الصحفي فقد ُ
وتحضري املوضوعات الخاصة بالعددين  بعيدا ً عن أي مصدر
منقول أو ما شاكل ذلك بل كل املوضوعات مخصصة للمجلة  
ولكنني فضلت ُ الرتيث بإصدار أعداد بشكل مستمر  ألنني
كنت بحاجة اىل تأمني وضع مايل يسمح يل باالستمرار عىل
االقل  6شهور وبعد أن تأخذ املجلة وضعها يمكن النظر فيما
بعد  بالسعي للحصول عىل االعالنات  وكل ما تضمنه العددان
جهدا ً  شخصيا ً  ،ويف هذا االطار كنت ُ قد تلقيت عرضا ً من
جهة معينة لتأسيس مرشوع إعالمي متكامل يشمل صحيفة ،
اذاعة  ،تلفزيون  ،ولكن السياسة االعالمية لتلك الجهة ال أتفق
معها لذا فقد رفضت االنخراط به  .ألنني ال أؤمن بأن االعالمي
عليه االنخراط بمرشوع سيايس ما  .وحتى رأيه السيايس
البد أن يحتفظ به لنفسه وحينما يحاول إيصال رسالته البد
أن يكون محايدا ً إزاء مختلف القضايا التي تحدث يف عالم
السياسة .وأنني أقوم بإصدار املجلة املذكورة ضمن فعاليات
االحتفال السنوي لذكرى التأسيس  ،كما أنني أقوم بنرش االخبار
واملوضوعات املختلفة عرب وسائل التواصل االجتماعي .
بني تجربتك ِ االعالمية يف االمارات والواليات املتحدة
مالذي ينقص االعالم العربي ليكون إعالما ً منافسا ً ؟
ينقصه توحيد الجهود الفكرية واملالية ألبناء الجالية وإستثمار
الكفاءات االعالمية املوجودة هنا وتبني أجندة إعالمية موحدة
تصب يف مصلحة الجالية وتعزز مكانة الجالية وتقوي من نفوذها

يف املهجر  ،وما يؤسف أن الكثري من أصحاب االموال يف جاليتنا  
ينفقون أموالهم عىل أمور غري ذات قيمة  ،أو يف مشاريع غري
مدروسة بشكل جيد   مع أننا يف حاجة اىل عمل إعالمي متكامل
وقوي ويلبي حاجات الجالية ويوظف الجانب االستثماري
بشكل صحيح كي يحقق غاياته املالية ويضمن نسج رسالة
إعالمية موضوعية محرتمة عرب خطاب إعالمي ناضج يأخذ بعني
االعتبار مصالح الجالية ،ويف هذا الخصوص علينا أن نستفيد
من تجربة اليهود يف مجال االعالم لذا علينا تفعيل الجهود
ودراسة هذا الواقع والعمل عليه .
بوصفكم تمثلون وسائل إعالم مرئية أو مسموعة أو
مقروءة ثمة تحديات مالية تواجهكم النكم تعتمدون عىل
التمويل الذاتي كيف تواجهون هذه التحديات ؟
بال شك أن معظم وسائل االعالم التي تمثل الجالية العربية
والتي تهتم بشؤون الجالية وقضاياها امللحة تعاني من مشكلة
التمويل وبالنسبة يل كإذاعية اواجه هذه املشكلة الن الجميع
يعلم كم تكلف ساعة البث االذاعي حاليا  ،وليس لدينا كإعالميني
سوى مصدر واحد وأسايس اال وهو االعالنات التجارية التي
نحاول من خاللها تغطية نفقات الرسالة االعالمية التي نقوم
بإرسالها اىل املتلقي سواء كان القارئ أو املستمع أو املشاهد
ولكن مازلنا نعاني بشكل كبري من ذوي االعمال التجارية من
ابناء جاليتنا الكرام الذين لألسف الشديد يدفعون لوسائل
االعالم االمريكي أو االجنبي غري الناطق بالعربية أكرث مما
يدفعونه لنا علما ً أن قاعدة جماهريهم االساسية هم أبناء
الجالية العربية االمر الذي يؤثر بشكل كبري عىل عملية تأمني
الكلفة املالية إلنجاز الرسالة االعالمية وهذه فرصة ألخاطب
أخواننا من أصحاب االعمال التجارية يف مراعاة هذه االمر ألن
الرتويج االعالمي االول البد أن ينطلق من نافذة إعالم عربية
ومن ثم لوسائل أخرى وأرجو أال يكون زمالؤنا ونحن منهم ممن
ينطبق عليهم املثل العربي ( أبي قادر فقط عىل أمي ) ومازلنا
نمد يد التعاون املتبادل مع االخوة واالخوات من أصحاب
االعمال التجارية كي تتحقق املنفعة املتبادلة وبالتاكيد مسألة
التمويل تبقى أكرث املسائل التي تشكل تحديا ً لكافة املشتغلني
بالحقل االعالمي السيما إذا أرص االعالميون عىل بقاء رسالتهم
موضوعية ومحايدة بعيدا ً عن أي تجاذب ُيحسب عىل هذه
الجهة أو تلك .
ما هو طموحك املستقبيل ؟
أطمح ُ لدراسة القانون والعمل يف سلك القضاء كي أتمكن من
خدمة أبناء الجالية وال سيما يف قضايا االرسة ونزاعاتها حيث
تعاني الكثري من االرس من أصل عربي من أحكام تعسفية من
عدد من القضاة وأود أن أصبح قاضية كي ألعب دورا ً يف رفع
املظلومية عن املظلومني .
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هل تسبب السوشيال ميديا االكتئاب؟
كتب  -مؤنس حواس
أجريت العديد من الدراسات عىل رواد مواقع التواصل
االجتماعي ،تتعلق بالتأثري الذى يحصلون عليه نتيجة
نرش صورهم الشخصية عىل شبكات التواصل االجتماعي،
وكانت أكرث النتائج بروزا هي أن شبكات
السوشيال ميديا هو السبب الرئييس لالكتئاب
بشكل كبري ،حيث تؤدي إىل نوع من العزلة
االجتماعية والشعور باالختالفات الطبقية
وغريها من االمور ،وفيما يىل نعرض  4دراسات
تؤكد ذلك.
فيس بوك ال يساعد الطالب على
مواجهة االكتئاب

كشفت دراسة حديثة تم إجراءها يف يناير
الجاري عن إخفاق موقع التواصل
االجتماعي «فيس بوك» يف
مساعدة طالب املدارس والجامعة
املصابني باالكتئاب بالتغلب عليه.
وأوضحت الدراسة التي أجريت
عىل نطاق ضيق شملت  33طال ًبا
نرشوا منشورات عرب حسابهم
عىل موقع التواصل
االجتماعي «فيس
بوك» بشأن
ما يعانونه من
مشاعر االكتئاب،
أنه لم يتم النصح
ألحد باالتصال
بأخصائي الصحة

العقلية للحصول عىل املساعدة ،وبدال من ذلك ،أرسل
األصدقاء رسائل داعمة ومشجعة.
وقال الباحث «سكوتى كاش» أستاذ علم اإلجماع يف جامعة
«أوهايو» ،أشعر بالقلق ألن أصدقاء الطالب عىل فيس
بوك لم يساعدوهم ،خاصة أن العديد منهم كانوا بحاجة
للمساعدة يف مجال الصحة العقليةـ.
وأشارت الدراسات إىل أن األشخاص الذين ال يملكون
عددا كبريا من املتابعني وينرشون صورهم دون أن يحصلوا
عىل اإلعجابات ،فإنهم يتأثرون سلبا وبدرجة كبرية من
األشخاص الذين يملكون عددا كبريا من املتابعني ،لدرجة أن
 90%يصابون بحالة اكتئاب حسب بعض اإلحصاءات التي
نرشت عىل مواقع التواصل ،وبسبب ذلك ألغى انستجرام
ميزة «معرفة العدد الحقيقي للمعجبني بكل صورة» ،حيث
يكتب حازت هذه الصورة عىل إعجاب شخص وآخرين دون
ذكر العدد الحقيقي.
 -انستجرام سبب رئيسي لإلكتاب

كذلك فقد كشفت دراسة حديثة تم إجراءها يف يناير
أيضا أن انستجرام هو السبب الرئييس لالكتئاب من جهة
ومعالج له من جهة أخرى ،باإلضافة لكون املوقع قد يكون
مصدرا ماديا لكثري من األشخاص ،ويعترب انستجرام
الشبكة االجتماعية الكربى ملشاركة الصور والفيديوهات
حول العالم ،وذلك بسبب الفالتر التي يمكن استخدامها
لتخصيص الصور كي تظهر عىل النمط الذى يميز
الشخص عن اآلخرين ،ما يجعل هذا التطبيق برنامجا ً
ممتازا ً للتحرير ،وكان تحليل الدراسات لهذه النتائج
املتضاربة يف أن الفتيات الجميالت الالتي يملكن أجساما
فاتنة ينرشن فيديوهات وصور يف القصص اليومية
والحسابات الشخصية ويحصلن عىل عدد كبري من
اإلعجابات والردود عىل الخاص ،فهذا كله يساهم يف تحسني
املزاج وإنهاء أي حالة اكتئاب لدى الفتاة.
 -مواقع التواصل تؤثر على عقلك

كشفت دراسة أجريت يف أكتوبر املايض أن املراهقني
الذين يمضون أكرث من  3ساعات يف تصفح «فيسبوك»
و»انستجرام « و»تويرت» كانوا أكرث عرضة لإلبالغ عن

«إن بي سي» و»سكاي» تتوحدان
في مجال األخبار العالمية
تخطط قناتا «إن بي يس» و»سكاي» (تملكهما رشكة «كومكاست») ،خالل
الصيف املقبل إلطالق قناة مشرتكة تركز عىل األخبار العاملية ،يف ما تنبأ مراقبون
أنه سينهي ثالثة عقود من تفوق شبكة «يس أن أن» يف املجال.
وأفادت «فايننشال تايمز» ،بأن قناة «إن بي يس سكاي وورلد نيوز» NBC
 Sky World Newsستكون أول محاولة لرشكة «كومكاست» لتوحيد عالمتني
تجاريتني ،منذ استحواذها عىل «سكاي» يف اململكة املتحدة ،بصفقة قيمتها 30
مليار دوالر أمريكي ،عام .2018
وقال رئيس مجلس إدارة «إن بي يس نيوز» ،آندي الك ،للصحيفة الربيطانية
إن الخدمة الجديدة ستستفيد من قوة عاملة مجتمعة قوامها  3500موظف،
وستوظف مع مرور الوقت بني مائة ومائتني شخص ،وستفتتح عرشة مكاتب
جديدة يف أنحاء العالم ،لتوسيع نطاق تغطية التقارير بنحو  50يف املائة .عند
إطالقها ،ستصل القناة التلفزيونية إىل  130مليون أرسة.
ورأت «فايننشال تايمز» يف الخطوة محاولة شجاعة ،ألن رشكات قليلة تجرأت
عىل تحدي شبكتي «يس أن أن إنرتناشيونال»  CNN Internationalو»بي بي
يس وورلد نيوز»  BBC World Newsيف األخبار التلفزيونية العاملية.
يف حني أن خطط التحرير ال تزال رسية ،فإن قناة  NBC-Skyسرتكز عىل األخبار،
وستكون مفتوحة لالبتكار عرب تكنولوجيا الهاتف املحمول والوسائط االجتماعية.
وستكون متاحة عرب اإلنرتنت ومن خالل خدمات البث مثل منصة «إن بي يس»
الخاصة ،واسمها «بيكوك».
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مسؤولو األمم المتحدة
ممنوعون من استخدام
«واتس اب»
كشف متحدث باسم األمم املتحدة أ ّن مسؤويل األمم املتحدة
ال يستخدمون تطبيق «واتساب» للمراسلة ،ألنه «غري مدعوم
كآلية آمنة» ،وذلك بعدما اتهم خرباء األمم املتحدة اململكة العربية
السعودية باخرتاق هاتف مؤسس رشكة «أمازون» ومالك صحيفة
«واشنطن بوست» ،جيف بيزوس ،عرب رسالة ُوجهت من «واتساب».
وقال خرباء األمم املتحدة املستقلون ،إن لديهم معلومات تشري إىل
«تورط محتمل» لويل العهد السعودي ،األمري
محمد بن سلمان ،يف الهجوم اإللكرتوني
املزعوم عىل بيزوس ،يف مايو/أيار عام
 .2018ودعوا الواليات املتحدة وغريها إىل
فتح تحقيق يف املسألة.
وحني سئل عما إذا كان األمني العام لألمم
املتحدة ،أنطونيو غوترييس ،تواصل مع
ويل العهد السعودي أو أي من قادة العالم
اآلخرين الذين يستخدمون «واتساب» ،قال
املتحدث باسم األمم املتحدة ،فرحان حق« :صدرت
تعليمات إىل كبار املسؤولني يف األمم املتحدة بعدم استخدام
(واتساب) ،ألنه غري مدعوم كآلية آمنة» ،وفق ما نقلت وكالة
«رويرتز».
وأضاف حق« :لذا ،ال أعتقد أن األمني العام لألمم املتحدة يستخدم
التطبيق» .وأوضح الحقا ً أن التعليمات باالمتناع عن استخدام
«واتساب» صدرت يف يونيو/حزيران املايض.
وتعليقا ً عىل مقاطعته من قبل مسؤويل األمم املتحدة ،قال القائمون
عىل «واتساب» ،لوكالة «رويرتز» ،إن التطبيق رائد يف األمن يف القطاع
ألكرث من  1.5مليار مستخدم.

مشاعر القلق واالكتئاب والشعور بالعزلة ،إىل جانب أنهم
بدوا أكرث عدوانية وعنفًا تجاه غريهم ،وأظهروا سلوك ًا معاد ًيا
للمجتمع ،فيما وجدت دراسة أخرى أن تصفح مواقع
التواصل االجتماعي يؤدى إىل إفراز الجسم كمية كبرية
من هرمون اإلجهاد ،وقد يسبب هذا ،يف وقت الحق ،إدمانًا
عىل هذه املواقع ،ألن املنصات االجتماعية تولد ما يسمى
«اإلجهاد التقني» ملستخدمي هذه الشبكات.
كما أجرت الجمعية امللكية الربيطانية للصحة العامة،
دراسة استقصائية شملت  479مشارك ًا ترتاوح أعمارهم ما
عاما ،مكنتها من ترتيب الشبكات االجتماعية
بني  14وً 25
وفقًا ملدى تأثريها عىل الصحة العقلية ،وبحسب الدراسة
فقد ب ّينت النتائج أن «انستجرام « هي منصة التواصل
االجتماعي األكرث تأثريًا سلب ًيا عىل الحالة النفسية
للشباب ،وىف املقابل تعد منصة «يوتيوب» أكرث الشبكات
االجتماعية إيجابية يف هذا املجال ،والوحيدة التي تتمتع
بتأثري «إيجابي بحت» وفقًا لرتتيب الدراسة االستقصائية.
 السوشيال ميديا تزيد أعراض االكتئاب بينالمراهقين

ويف يوليو  ،2019حذرت دراسة كندية من زيادة استخدام
وسائل التواصل اإلجتماعي مشرية إىل أنها تدفع بزيادة
أعراض االكتئاب بني املراهقني ،وبحسب الدراسة التي
عرضت شبكة ىس.إن.إن ،األمريكية ،نتائجها ،فإن قضاء
وقت كبري أمام مواقع التواصل االجتماعي ومشاهدة
التليفزيون ،يرتبط بأعراض االكتئاب بني الشباب الصغري،
إذ كشف الباحثون التشابك بني قضاء الوقت أمام الشاشة
واالكتئاب.
وتشري إىل أنه لكل ساعة يقضيها املراهق أمام مواقع
التواصل االجتماعي أو مشاهدة التليفزيون ،تتزايد حدة
اعراض االكتئاب ،وقال الباحثون إن الدراسة هي األوىل التي
تقدم تحليل متقدم حول االختالفات يف مستوى االكتئاب
وأنواع مختلفة من قضاء الوقت أمام الشاشات.
وعىل الرغم من أن وسائل التواصل اإلجتماعي يمكن
أن تكون أداة مفيدة لألطفال واملراهقني يف إطار التعلم
والتواصل مع األصدقاء ،لكن الخرباء يوصون باالستخدام
املعتدل وعدم اإلرساف يف قضاء الوقت أمامها.

Twitter Users Can Now React to
Direct Messages With Emojis
although it lets users select from a variety of
different emojis just like Twitter now does.
Let’s face it, not every direct message
warrants a full reply. At the same time, not
replying at all could appear rude.
Emoji replies are an ideal solution,
letting users put in minimal
effort while making the
sender of the message
feel acknowledged.
Twitter users
can add emoji
reactions to
direct messages
containing either
text or media
attachments. An
emoji reaction
can be undone at any time,
so there’s no need to panic if
you accidentally react with the
wrong emoji for the situation.
Adding an emoji reaction will trigger a notification, just like if you sent an actual reply.
People using an older version of the Twitter
mobile app that doesn’t support message
reactions will see reactions displayed as textbased messages.

T

witter’s latest feature draws inspriation from Instagram and Facebook,
giving users the ability to react to
direct messages with a simple emoji.
Now, if users would prefer not to type out a
reply, they can react to other people’s DMs
with an appropriate emoji. This can be done
by double-tapping on a message or clicking on the new
heart & plus
sign icon.
Say more
with new
emoji reactions for Direct
!Messages
To add a reac➕️❤ tion, click the
icon that appears
when you hover
over the message on
web or double tap the
message on mobile and select
an emoji from the pop-up.
As mentioned, this is wildly popular on
Instagram, where it’s not unusual for people
to double-tap on a message to add a quick
heart emoji in acknowledgement. Facebook
Messenger allows users to do the same,

January 2020 - Volume : 8 - Issue :85

0065

صحة وطب Health Medical
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

أعراض تدل على التهاب
الطحال ..ال تتجاهلها
قالت الجمعية األملانية للطب الباطني ،إن اآلالم يف
الجزء العلوي أو السفيل من البطن جهة اليسار ،تستلزم
استشارة الطبيب فورا ،ألنها تنذر باإلصابة بالتهاب
الطحال.
ومن األعراض األخرى الدالة عىل التهاب الطحال تضخم
الطحال مع إمكانية تحسسه ،باإلضافة إىل شحوب الوجه
الناجم عن فقر الدم ،وكرثة اإلصابة بالعدوى ،ونزيف األنف
املتكرر ،والحمى ،والشعور العام بالتعب واإلعياء.
وأوضحت الجمعية أن التهاب الطحال يرجع ألسباب
عدة مثل العدوى البكتريية أو الفريوسية أو أمراض املناعة
كالروماتيزم وأمراض كرات الدم الحمراء مثل فقر الدم
املنجيل وفقر دم حوض البحر املتوسط (ثالسيميا) أو
تليف الكبد أو ورم الغدد اللمفاوية ،حسبما نقلت وكالة
األنباء األملانية.
ويتم عالج التهاب الطحال بواسطة املضادات الحيوية أو
األدوية املثبطة لاللتهابات ،كما قد يتطلب األمر استئصال
جزء من الطحال أو استئصاله بالكامل يف بعض الحاالت.
جدير الذكر أن الطحال يؤدي العديد من الوظائف املهمة
يف الجسم ،فهو يعد جزءا من جهاز املناعة ،كما أنه يختص
بتنقية الدم.

ألول مرة ..قياس
ضغط دمك «من
أذنك»
يغفل عدد كبري من الناس قياس ضغط الدم يف
جسمهم ،عىل الرغم من أن هذه العملية أساسية
لصحة اإلنسان وإهمالها قد يودي بحياته ،أو يعرضه
لخطر اإلصابة بسكتة دماغية.
ووفق ما ذكره موقع «يس نت» ،فإن إحدى الرشكات
تستعد ،يف وقت الحق من هذا العام ،لطرح سماعات
لألذن متخصصة يف قياس ضغط الدم.
وأوضح املصدر أن «فالنسيل» هي رشكة للتكنولوجيا
الصحية تقوم بتصنيع العديد من األجهزة الخاصة بقياس
بعض املؤرشات يف جسم اإلنسان.
وقامت «فالنسيل» بتصنيع سماعة صغرية وبسيطة،
مهمتها الوحيدة قياس ضغط الدم ،حيث تقول الرشكة
إن األذن هي أفضل منطقة لقياس ضغط الدم ،مقارنة
باإلصبع أو الرسغ.
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نصائح للتخلص من الكرش
دون اتباع حمية

هل تحلم بخفض وزنك والتخلص من الكرش دون أن تضطر للتخيل عن حياتك االجتماعية واالبتعاد عن األطباق التي
تعشقها؟ هذا األمر ممكن من خالل اتباع مجموعة من النصائح التي سوف تمكنك من التخلص من الوزن الزائد دون
حمية غذائية صارمة.
وقالت الكاتبة ماورا كورادو يف مقال نرشه موقع «أونا دونا» اإليطايل ،إن هناك تجربة مريرة عانى منها
وأثبتت
العديد
من
الدراسات
العلمية هذا
األمر ،إذ إن 20%
فقط من الذين خضعوا لحمية
منخفضة السعرات الحرارية
تمكنوا من السيطرة عىل
أوزانهم عىل املدى الطويل.
وهو ما يطرح تساؤالت عن
صعوبة االلتزام بعادات
غذائية صحية.
وأوضحت الكاتبة أن الحماس
يف البداية يكون الدافع
األسايس للنجاح يف البداية،
ويستطيع اإلنسان الصرب عىل
التقليل من الغذاء ،ولكن ما إن
يحصل عىل بعض النتائج حتى
يفرت حماسه ويشعر بأن مهمته
أُنجزت .وبمجرد اإلقبال عىل
األكل بنهم أليام معدودات يعود
اإلنسان إىل السلوك الغذائي ذاته
الذي سبب له الوزن الزائد والكرش.
ونقدم لك هنا تسع نصائح للحصول
عىل نتائج أسهل والتخلص من الكرش:

 -1أهداف صغيرة لنتائج دائمة:
القيام بتغيريات جذرية وقاسية يف
األطعمة التي يتناولها اإلنسان هو
سلوك ال يمكن أن يستمر طويال ،لذلك
من األفضل وضع أهداف محدودة وأكرث
دقة وسهولة يف التنفيذ .ويمكن البدء
بتغيري جودة األغذية ونوعيتها
عوضا عن كميتها ،مثل تجنب
الصلصات وتعويضها بزيت

الزيتون ،واختيار القمح الكامل للمعجنات والخبز.

 -2السعرات الحرارية والكمية ..ال حاجة آللة
حاسبة:

خصائص األغذية وما تحتويه من مكونات باتت أمرا
معروفا لدى الجميع بفضل املقاالت والربامج التلفزيونية
التي تهتم بهذا املجال .وقد بات الجميع يشعرون بالذنب
عند اختيار الطعام أو املرشوب الذي سيطلبونه ،ومن
األفضل التوجه نحو األطباق املليئة باملاء والخضار مثل
السلطات والشوربة.
يف املقابل ،يجب التقليل من استهالك الخبز واملعجنات،
وإذا كنت ترغب يف تناول طبق معكرونة ،فمن األفضل
تناولها دون أن تضيف إليها مكونات أخرى مليئة
بالسعرات الحرارية مثل األجبان ،كما يجب االبتعاد عن
البيتزا والبطاطس املقلية.
 -3احذر من السكر:

الكعك واملرطبات وكعكة الجنب والبسكويت وكل الحلويات
التي تباع يف املحالت ،هي منتجات جذابة وحلوة الطعم،
لكنها مليئة بالسكريات الضارة بالجسم .لذلك ،يجب
الحد من استهالكها ليس فقط من أجل خفض الوزن،
بل من أجل تحسني الحالة الصحية عامة .وهناك أيضا
السكريات الخفية مثل تلك املوجودة يف معجون الطماطم
(الكاتشاب) وبعض أنواع الصلصة واملنتجات املعلبة ،وهي
من املنتجات التي يجب عدم تناولها يوميا.
 -4راقب الوجبات الخفيفة:

كثريون يتناولون الوجبات الخفيفة بشكل متكرر أثناء
مشاهدة التلفاز أو العمل عىل املكتب ،وهذا يؤدي لتخزين
الدهون والسكريات الضارة .وقبل تناول هذه األطعمة ،يجب
أن تسأل نفسك :هل أنا جائع فعال؟ هل أحتاج لهذا؟
ونصحت الكاتبة بالتوقف تماما عن تناول األطعمة الضارة
من أجل مقاومة الجوع أو األفكار السلبية ،ويكفي عوضا
عن ذلك مضغ علكة أو تناول مرشوب صحي ،أو القيام
بتمارين التنفس.

 -5دلل نفسك بطريقة مدروسة:
مراقبة الوزن ال يجب أن تتحول إىل مصدر للتوتر والضغط
النفيس ،بل يمكن استخدام ورقة وقلم أو إحدى التطبيقات
املوجودة يف الهواتف الذكية ،من أجل وضع مخطط لأليام
التي ستدلل فيها نفسك بتناول األشياء التي تحبها.
 -6المشهيات ومشاهدة األفالم:

من الجيد وضع مخطط لأليام التي ستعفي فيها نفسك
من الحمية ،ولكن يجب أيضا االنتباه إىل األوقات التي
تقضيها مع األصدقاء والزمالء ،حيث يكرث تناول املشهيات
والوجبات الخفيفة ،لذلك يجب االبتعاد عن األكل يف هذه
األوقات.
 -7مضغ الطعام ببطء:

إذا كنت تعاني من ضغط العمل أو كنت منشغال بمحادثة
عىل شبكات التواصل االجتماعي ،فحاول مقاومة ذلك
الضغط وامضغ األكل ببطء ،ومن املؤكد أن معدتك سوف
تشكرك بعد ذلك .يستغرق الجسم بني  15و 20دقيقة ليبدأ
بامتصاص املغذيات من الطعام ،ويرسل إشارة الشبع للمخ.
وإذا كنت تمضغ ببطء ،فإن هذه اإلشارة سوف تصل قبل
أن تتناول كميات ال حاجة لك بها.
 -8ضع خطة للمشروبات:

ال يجب أن تركز جهود الحمية عىل األكل ،إذ إن بعض
املرشوبات تمثل قنبلة من السكريات والسعرات ،ويمكن أن
تفشل جهودك لخفض الوزن .كما يجب الحذر من العصائر
الصناعية ،واالستعاضة عنها بالعصائر الطبيعية.
 -9التوزان في استهالك البروتينات:

حذرت الكاتبة من أن اإلفراط يف استهالك اللحوم
والربوتينات الحيوانية هو أمر ضار للصحة والبيئة أيضا.
لست مطالبا بأن تصبح نباتيا ،ولكن من الجيد املراوحة
بني الربوتينات الحيوانية والنباتية ،واإلقبال عىل استهالك
أغذية مثل الخرضوات والسبانخ وامللفوف.
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تحذيرات طبية ..ال
تستهينوا بالشخير

الفتق ..األسباب
واألعراض والعالج

يعاني كثري من الناس من الشخري ،وهو بنظر البعض ال يعدو
كونه حالة مزعجة ،ولكن أطباء من أملانيا حذروا ،مؤخرا ،من أن
األمر أكرث من ذلك.
وحذرت الجمعية األملانية لطب وأبحاث النوم من االستهانة
بالشخري ،باعتباره ليس مجرد ظاهرة مزعجة فحسب ،وإنما قد
تنذر بمشاكل صحية خطرية أيضا.
وأوضحت الجمعية أن الشخري يدق ناقوس الخطر عندما يكون
مصحوبا بانقطاع النفس أثناء النوم ،بحسب ما ذكرت وكالة
األنباء األملانية.

قال املركز االتحادي للتوعية الصحيةإن الفتق اإلربي
" "Inguinal herniaعبارة عن نتوء محتويات جوف
البطنضمن القناة اإلربية التي توجد يف القسم السفيل
من جدار البطن األمامي.
وأوضح أن الفتق اإلربي لدى البالغني يكون مكتسبا،
مشرياإىل أن عوامل الخطورة املؤدية للفتق تتمثل يف:

 - 3حمل األغراض ذات الوزن الثقيل.
 - 4التدخني.
 - 5الضغط املستمر أثناء التربزبسبب اإلمساك
املزمن.
 - 6السعال املستمر بسبب اإلصابة بالربو أو
االنسدادالرئوي املزمن.

 - 1السمنة.
 - 2تضخم الربوستات.

 - 1وجود انتفاخ وآالم شديدة باملنطقةاإلربية

وتتمثل األعراض في:

الواقعة بني البطن والفخذ عىل جانبي الجسم وعىل
جانبي منطقة العانة.
 - 2تورم الخصيتني.
 - 3الغثيانوالقيء.

ويجب استشارة الطبيب فور مالحظة هذه األعراض
للخضوع للعالج عىل وجهالرسعة ،وغالبا ما يتمثل
يف الجراحة .علما بأن التأخر يف عالجالفتق قد
يتسبب يف اإلصابة بتسمم الدم الذي يهدد الحياة.

وقالت الجمعية إن الشخري ،املصحوب بانقطاع النفس أثناء
النوم ،ينذر باإلصابة باضطرابات القلب أو السكتة الدماغية أو
التوقف املفاجئ للقلب.
وأشارت الجمعية إىل أن هناك عوامل عدة تؤدي إىل املعاناة من
الشخري ،مثل البدانة وتعاطي املرشوبات الكحولية ،وانقطاع
الطمث لدى النساء ،باإلضافة إىل تضخم اللوزتني وارتخاء
عضالت الحنك واألورام الصغرية.
ودعت الجمعية إىل رضورة استشارة الطبيب عىل وجه الرسعة
للخضوع للعالج يف الوقت املناسب ،مشرية إىل أن العالج يتمثل يف
ارتداء قناع تنفس أثناء النوم.

بشرى سارة لمرضى الزهايمر ..لقاح
أميركي ضد الخرف
يستعد علماء أمريكيون لبدء اختبار اللقاح ضد الخرف عىل البرش ،بعدما أجروا مؤخرا
اختبارات ناجحة عىل الحيوانات.
ونرشت نتائج الدراسة عرب صفحات املجلة العلمية املختصة بدراسة مرض الزهايمر وعالجه
«  ،»Alzheimer’s Research & Therapyحيث يخطط فريق مشرتك من العلماء
من معهد الطب الجزيئي وجامعة كاليفورنيا يف إيرفني لتطوير برنامج عالج
مناعي فعال ملرض الخرف ،وذلك بحسب ما أفادت به وكالة «سبوتنيك».
وأضافت الدراسة أن الطريقة الجديدة ستسمح للمريض بإزالة لويحات
بيتا اميلويد والتشابك الليفي العصبي املرتاكم عىل مدار سنوات حياته والتي
تسبب عمليات التآكل العصبي (فقدان تدريجي متفاقم لبنية أو وظيفة الخاليا
العصبية).
كما أكدت املعلومات أن اسرتاتيجية التطعيم املزدوج ،املبنية عىل تقنية « MultiTEP
« املبتكرة ،تتضمن مواصلة تطوير تدابري إلبطاء معدل تراكم الجزيئات املدمرة،
وخلق عقبات أمام التطور الرسيع للمرىض املصابني بالزهايمر.

الدكتور  /علي ناصر
متخصــص باالمــراض الباطنيــة مــن جامعــة ويــن ســتيت وعضــو الهيئــة
الطبيــة بمستشــفى اوكــوود وخبــرة فــي الجراحــة العامــة وأمــراض األطفــال

Dr . Ali Nasser
Internal Medicine . Board Certified

نقبل جميع أنواع التأمين الطبي

نعالج السكري وضغط الدم وأمراض القلب والكوليسترول والكلى األزمة والتهابات الحلق والرئة والبروستات وأمراض المعدة وجميع األمراض الداخلية

Experince In General & Pediatric Surgery Staff Member At Oakwood Hospital & Detroit Medical
متوفرة طبيبة نساء

Nitha Abraham , PA-C Fathima Syed, FNP-BC
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تويوتا تطرح جيال جديدا من

«الند كروزر»
تستعد رشكة تويوتا أخريا لطرح جيل جديد كليا من
طرازها املميز «الند كروزر» ،وذلك بعد مرور أكرث من 10
سنوات عىل طرح الجيل الحايل منه.

وحسبما ذكر موقع «موتور وان» املختص بأخبار السيارات ،فإن طراز الند
كروزر الحايل موجود باألسواق منذ عام  ،2008وأجرت عليه رشكة تويوتا تعديالت
وتحسينات فقط عىل مدار العقد املنرصم.
وأوضح املوقع أن الجيل الجديد من الطراز يتوقع الكشف عنه يف شهر أغسطس/آب املقبل من عام
 2020الجاري ،مع تأكيد تويوتا عدم استبداله بطراز جديد باسم مختلف.
وذكر «موتور وان» أنه وفقا لتقرير نرشه موقع  ،BestCarWeb.jpفإن الجيل الجديد من طراز
تويوتا الند كروزر من املتوقع أن تستغني به تويوتا عن محرك الطراز  ،V8للمرة األوىل منذ
طرحه.
ومن املنتظر أن يطرح هذا الجيل الجديد من الند كروزر بمحرك
كهربائي مهجن للمرة األوىل ،كما أفاد موقع  BestCarWeb.jpبأن
تويوتا ستحرص عىل منح الجيل الجديد من الطراز هيكال أخف وزنا،
ونظام قيادة دفع رباعي  ،CVTمع اإلبقاء عىل ناقل الرسعة الحايل
األوتوماتيكي املزود بـ 6رسعات.

BMW to End Production of
the i8 Hybrid Sports Car

 GMCتكشف عن عمالقها الجديد
قاهر الطرقات الوعرة
كشفت رشكة  GMCعن نموذجها الجديد من سيارات  Yukonبتصميم يجعل من هذه السيارة
واحدة من أجمل املركبات الرباعية الدفع وأكرثها أناقة.
وأتت  Yukonالجديدة بهيكل ضخم بطول  5أمتار و 70سم ،يتميز بواجهة أمامية يوحي بالقوة التي
تتميز بها سيارات  GMCرباعية الدفع ،ومزين بمصابيح فريدة التصميم تعمل بوحدات إضاءة من
نوع .LED
وأتت هذه السيارة بالعديد من األنظمة التي تجعل من قيادتها سهلة وعملية عىل مختلف الطرق،
وحصلت عىل نظام تعليق هوائي يساعد عىل تغيري ارتفاع الهيكل عن األرض ،ونظام ملنع االنزالق،
ونظام للتحكم بحركة العجالت عىل املنحدرات.
أما مقصورتها فحصلت عىل مقاعد جلدية واسعة ومريحة مخصصة لـ  7ركاب ،وواجهة قيادة
متطورة مزودة بشاشات تعمل باللمس ،إضافة إىل أنظمة صوت ومولتيميديا متطورة ،وأنظمة
لتسخني وتربيد املقاعد ،ونظام لتنقية الهواء.
وتعمل هذه السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي ،وعدة أنواع من املحركات ،محرك بـ  8أسطوانات
وسعة  6.2ليرت وعزم  420حصانا ،ومحرك بـ  8أسطوانات وسعة  5.3ليرت وعزم  355حصانا ،ومحرك
ديزل بـ  6أسطوانات وعزم  277حصانا ،تعمل جميعها مع علبة رسعة أوتوماتيكية بـ  10مراحل.

سكودا تعلن رسميا عن «كاميك»..
أول موديالتها لعام 2020
أعلنت رشكة سكودا التشيكية املصنعة للسيارات عن أول طراز تطرحه لعام  ،2020هو طراز
 Kamiqالكروس أوفر الجديد.
ونرش موقع «موتور وان»  ،لقطات رسمية نرشتها سكودا لطراز  Kamiqالجديد التابع لفئة سكودا
.Scoutline
وأوضح املوقع األمريكي أن طراز  Kamiqيمثل جيال جديدا ينضم لفئة
 ،Scoutlineالتي تعد من الفئات الكبرية التابعة لسكودا ،حيث يعد
طراز  Kamiqأول طراز كروس أوفر تنتجه سكودا ضمن هذه الفئة.
وتسعى سكودا من خالل طراز  Kamiqالجديد ،منافسة سيارات
من نفس فئته باألسواق أبرزها طراز فولكسفاجن T-Cross
وطراز سيات .Arona
وتكتمت رشكة سكودا يف الوقت الحايل عىل إمكانيات محرك طراز
 ،Kamiqلحني طرحه رسميا للعرض من فعاليات معرض جنيف
الدويل للسيارات املقرر إقامته يف شهر مارس املقبل.
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شركة كيا تغزو
األسواق من جديد
بسيارة مميزة
كشفت رشكة كيا عن سيارة  XCeedالجديدة التي اكتسبت
شعبية واسعة من بني سيارات الكروس يف العديد من
أسواق العالم.
ومن أكرث ما يلفت االنتباه يف هذه السيارة هو تصميمها
االنسيابي وهيكلها األنيق الذي يتداخل فيه اللونان
األصفر واألسود مع عنارص الكروم املميزة.
ويبلغ طول هيكل السيارة  4أمتار و 39سنتيمرتا ،أي أطول
بقليل من هياكل سيارات  Ceedالحالية ،أما ارتفاعها فهو
 149سم ،وعرضها  182سم.
وقمرة هذه املركبة أتت قمة يف التميز أيضا ،إذ تزينت
بعنارص من اللون األصفر والكروم ،وحصلت عىل مقاعد
رياضية ،وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتني ،واحدة
قبالة السائق ،وأخرى يف منتصفها ،يمكن االعتماد عليها
للتحكم بأنظمة الصوت واملولتيميديا ورؤية الصور من
الكامريات األمامية والخلفية.
وطرحت هذه السيارة بعدة طرازات من املحركات:
محركات بنزين بـ  3أسطوانات وعزم  120و140
حصانا ،ومحركات بنزين بـ  4أسطوانات وعزم 204
أحصنة.
كما حصلت عىل محركات ديزل بسعة  1.6ليرت
وعزم  115و 136حصانا ،ونظامي دفع أمامي
ورباعي ،ونظام ملنع االنزالق عىل املنعطفات،
ومصابيح  LEDمتطورة.

ith demand for electric vehicles growing, BMW has moved to cancel
the production of the i8 hybrid sports car, which it had been selling
since 2014.
BMW told Autocar instead of churning out plug-in hybrids it’s focusing on new
electric vehicles including a compact SUV, full-size SUV, and sedan. The report
noted a fully electric sports car is coming in the next few years.
The vehicle manufacturer didn’t provide a specific date for when production will
stop for the i8 but a spokesman told Autocar that UK customers who want a builtto-order i8 have to get their orders in by the end of February. With the end of life
insight, dealers have been discounting the i8, noted the report.
When it was launched nearly six years ago the i8 was hailed as one of the most
revolutionary sports cars to roll off the showroom floor. After all, it was a plug-in
that could go from 0-60 mph in 4.2 seconds. Thanks to BMW’s hybrid technology
it can achieve 76 mpg, even with a twin-turbo engine.
Since then BMW has shown it is all in with electric vehicles pouring money and
R&D efforts into its lineup. Its also doing its part to expand the market, announcing this summer that it was donating 100 electric vehicles charging stations to be
installed in or near national parks located around the U.S. It was the byproduct of
a collaboration between BMW and the National Park Foundation.
It’s not surprising that BWM would end production of its hybrid sports car. Thanks
in large part to Tesla and a growing recognition that more need to be done to
save the planet from burning, electric vehicles are becoming much more popular.
That was evident when Tesla reported fourth-quarter deliveries. Tesla reported it
delivered 112,000 vehicles across the globe during the fourth quarter, higher than
the 106,00 vehicles Wall Street had expected it to deliver. BMW and Tesla aren’t
alone. Most of the vehicle manufacturers are working on their own EV, which
means more choice for consumers.
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«المعذر ريت» يبرم
اتفاقية شراء عقار بـ 31
مليون ريال سعودي

العقارات البريطانية تحقق
ً
عاما
أكبر ارتفاع لها منذ 18
سجلت قيم العقارات الربيطانية ارتفاعات قياسية ،خالل شهر يناير
الجاري ،بدعم من تعزيز الثقة وعودة حالة اليقني يف أعقاب فوز
حزب املحافظني خالل انتخابات ديسمرب املايض.
وبلغت نسبة االرتفاع  ،2.3%عىل أساس شهري لتصل إىل 306.8
ألف جنيه إسرتليني يف املتوسط ،أي ما يعادل  400ألف دوالر ،ويف
لندن ،زادت األسعار بما نسبته  % 2.1عن شهر ديسمرب .عىل
هذه الخلفية ،يعد كال الصعودين األكرب خالل العام الجاري
وذلك منذ عام  ،2002عالوة عىل ذلك زادت استفسارات
أيضا عقب االنتخابات بما نسبته  15%مقارنة
املستهلكني ً
بالعام السابق  -حسبما ذكرت «بلومبريغ».
تعليقًا عىل ذلك ،أفاد مايلز شيبسايد – املدير التنفيذي
بوكالة «رايت موف» العقارية – بأن االرتفاعات القياسية
تعكس بدء الخروج من حلقة عدم اليقني املتعلقة بخروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي والتي أثرت بشكل ملحوظ عىل
أسعار العقارات يف العاصمة الربيطانية.
وأضاف أن فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون يف ديسمرب أثار
حالة من الوضوح النسبي بشأن انفصال اململكة املتحدة عن
االتحاد األوروبي ،وذلك بالرغم من الشكوك املتعلقة بإمكانية
إبرام اتفاقية تجارة حرة جديدة يف الفرتة القصرية التي حددها
جونسون.

أعلنت رشكة أصول وبخيت االستثمارية إبرام صندوق «املعذر
ريت» ،اتفاقية رشاء عقار مدارس النخبة الرتبوية ،املرشوطة
بالحصول عىل املوافقات الالزمة من الجهة املرتهنة واستكمال
اإلجراءات النظامية.
وبحسب بيان للرشكة عىل املوقع اإللكرتوني للسوق املالية
السعودية «تداول» ستبلغ قيمة االستحواذ  31مليون ريال
سعودي ،وسيتم تمويل الصفقة من خالل اتفاقية تسهيالت
ائتمانية متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية.
ويقع العقار يف مدينة عنيزة يف حي الفهد ،قرب تقاطع
طريق الشيخ محمد بن عثيمني مع شارع األمري سلطان بن
عبدالعزيز ،وتبلغ مساحة البناء ما يقارب  10,522.17مرت مربع
مقام عىل أرض مساحتها تقارب  6,694مرتا مربعا ،وبائع العقار
هو رشكة املعارف اإلبداعية التعليمية الرتبوية  -طرف ليس ذا
عالقة.
ويعتزم البائع استئجار العقار بقيمة  2.635مليون ريال سنويا ً،
وملدة  15عاما ً ملزمة للطرفني تبدأ من تاريخ نقل امللكية إىل
الصندوق ،كما أن املستأجر سيقدم ضمانات إيجارية عبارة عن
سندات أمر ملدة  3سنوات وتجدد سنويا ً إىل نهاية مدة العقد.
وتوقعت الرشكة يف بيانها أن يكون األثر املايل للصفقة إيجابيا
بعد نقل ملكية العقار لصالح الصندوق ،من خالل زيادة قيمة
إيرادات الصندوق الصافية بعد خصم مصاريف الصندوق،
وزيادة متوسط مدة العقود اإليجارية للصندوق.

انتعاش األسهم األميركية يهبط بعقارات نيويورك
تزامنا ً مع املستويات القياسية التي حققتها مؤرشات األسهم األمريكية يف الربع األخري
من العام املايض ،2019 ،استمرت أسعار العقارات يف حي مانهاتن الشهري بنيويورك يف
االنخفاض ،وتراجعت مبيعاتها لتصبح فرتات بقائها معروضة للبيع بال مشرتين هي
األطول منذ عام .2011
وأظهر تقرير أصدرته رشكة دوغالس إليمان ،أكرب رشكة سمرسة عقارات يف مانهاتن،
انخفاض متوسط سعر ما يطلق عليه «التعاونيات» و»الكوندوز» من الشقق الصغرية،
بحجرة واحدة أو حجرتني ،يف أشهر أحياء الواليات املتحدة يف الربع األخري من العام،
ليصل إىل  1.8مليون دوالر ،بانخفاض بلغت نسبته  7.5يف املائة عن الفرتة نفسها من
العام .2018
ويف الفرتة نفسها ،انخفضت مبيعات تلك الشقق للربع الثامن يف التسعة أرباع
األخرية ،لتعكس تحول املستثمرين باتجاه سوق األسهم املنتعشة ،التي حققت أقل
مؤرشاتها انتعاشا ً ارتفاعا ً بنسبة  22يف املائة خالل العام املايض.
وتسببت بعض التعديالت الرضيبية الفيدرالية ،التي أقرها الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ،وبدأ تطبيقها منتصف العام  ،2018يف تراجع مبيعات الوحدات
التي يتجاوز سعرها مليون دوالر ،األمر الذي اضطر العديد
من املستثمرين األفراد يف قطاع العقارات إىل الهروب من
نيويورك إىل فلوريدا ،حيث ال توجد رضائب عىل
الدخول الشخصية.
ويف الوقت نفسه ،انخفضت مبيعات املنازل
التي تتجاوز قيمتها  5ماليني دوالر خالل
الربع األخري من العام املايض بنسبة  40يف
املائة ،مقارنة بالفرتة نفسها من .2018
وبينما أثرت قوانني الرضائب
الجديدة وانتعاش األسهم األمريكية
يف انخفاض أسعار العقارات يف
نيويورك بصفة عامة ،تسببت
معدالت الفائدة املنخفضة يف
تراجع املشرتين املستعدين
لدفع الثمن نقدا ً ،لتصل نسبتهم
ضمن إجمايل املشرتين إىل أقل
مستوياتها منذ عام  ،2015وهو
الوقت نفسه الذي بدأ فيه بنك
االحتياط الفيدرايل (البنك املركزي)
أوىل حلقات مسلسل أول تخفيض
للفائدة بعد األزمة املالية العاملية يف
.2008
ويف حني عانت أغلب الوحدات املعروضة
للبيع من طول فرتات انتظار املشرتين،
كانت التجمعات السكانية الجديدة هي األكرث
معاناة ،حيث امتد متوسط فرتات بقائها معروضة
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للبيع إىل  377يوما ً ،وهو أكرث من ضعف متوسطها يف سوق املبيعات الثانوية.
وأرجع سمارسة العقارات ذلك إىل «انخفاض إقبال املشرتين من األجانب ،باإلضافة
إىل تركيز التجمعات الجديدة عىل الشقق األكرث رفاهية ،مرتفعة الثمن واألكرث تأثرا ً
بقوانني الرضائب الجديدة».

اسباب تراجع مبيعات العقارات

ورغم تعدد األسباب التي أدت لرتاجع مبيعات العقارات ،كان واضحا ً أن تراكم املخزون
هو أهم تلك األسباب ،بعدما ظهرت يف مانهاتن  16ألف شقة جديدة خالل السنوات
السبع األخرية ،لم يتم بيع نصفها حتى اآلن .ويبلغ متوسط سعر الشقة الصغرية
(استديو) يف الحي حوايل  475ألف دوالر ،بينما يصل متوسط سعر الشقة ذات
الحجرة الواحدة إىل  780ألف دوالر.
ويف  ،2015بدا واضحا ً للمتخصصني يف العقارات ،وخاصة منها تلك الشديدة الرفاهية،
أن أسعارها ستشهد موجة تصحيحية ،بعد ستة أعوام من االرتفاع املتواصل،
وتراكم املخزون لدى الرشكات ،وهو ما أدى إىل توخي املستثمرين الحذر،
وتفضيلهم االنتظار لبعض الوقت.
بعد ذلك جاء عام  ،2016عام انتخابات الرئاسة األمريكية،
وهو ما فرض مزيدا ً من الحذر ،ثم كانت صدمة قانون
اإلصالح الرضيبي الذي قدمه الكونغرس أواخر عام
 ،2017وأقره ترامب ،والذي تسبب مرة أخرى يف
تراجع املشرتين ،وهو ما لم يقابل من البائعني
إال بالتباطؤ يف تعديل أسعارهم.
لكن فريدريك بيرتز ،الرئيس التنفيذي
لرشكة واربورغ رياليتي ،املتخصصة يف
السمرسة للعقارات شديدة الرفاهية
يف مدينة نيويورك ،استبعد تعرض
العقارات النخفاض كبري يف األسعار،
معتربا ً أن «رغبة الصحف يف زيادة
مبيعاتها ،مع سوء تفسري البيانات
الصادرة» ،مسؤوالن عن الرتاجعات
األخرية.
وقال بيرتز إن «عقارات نيويورك
انخفضت أكرث من أي مدينة أخرى
بسبب بدئها من مستويات شديدة
االرتفاع ،إال أن الوضع أقل كارثية مما
تظهره عناوين األخبار».
وأضاف «مع استقرار األسعار عند تلك
املستويات املتدنية ،بدأ املشرتون يف دخول
السوق مرة أخرى ،إال أن ذلك يحدث ببطء،
وهو ما أدى إىل انخفاض األسعار ،وتراجع
املبيعات يف الفرتة األخرية».

قانون خاص بإيجار العقارات
في مركز دبي المالي
أصدر نائب رئيس اإلمارات رئيس الوزراء حاكم دبي
محمد بن راشد آل مكتوم ،بصفته حاكما ً إلمارة دبي،
قانون مركز دبي املايل العاملي رقم ( )1لعام  2020بشأن
اإليجارات يف املركز.
ويهدف القانون الجديد لالرتقاء بمقومات السوق
العقاري يف حدود سلطة املركز ،ويؤكد التزام مركز دبي
ٍ
عمل تنظيمي وقانوني متكامل
املايل العاملي بتوفري إطار
ينسجم مع أعىل املعايري واملمارسات العاملية.
ويسهم القانون الجديد ،بملحقاته التنظيمية بتوفري
الحماية والضمانات اإلضافية ألصحاب العقارات
واملستأجرين ممن يرتبطون بعقود تأجري للعقارات ضمن
املنظومة املالية للمركز.
وس ُيعالج القانون الجديد ولوائحه التنظيمية بنودا ً
ُمحددة تتعلق باملمتلكات العقارية القائمة يف مركز دبي
املايل العاملي ،لتغطية الرشوط واملتطلبات األساسية
ٍ
بيئة تنظيمية تتماىش مع ممارسات
الداعمة لتوفري
السلطات املتخصصة بالقانون العام والجهات
التنظيمية يف دبي ،وذلك انسجاما ً مع املكانة املرموقة
ملركز دبي املايل العاملي كمنطقة مالية حرة ومستقلة يف
دولة اإلمارات.
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بإشراف خبير األعشاب  :جمال عرقوب
( يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام )

الطـب البديــل Alternative Medicine
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

الشاي األبيض
يعترب الشاي األبيض من أندر أنواع الشاي ,وهو مرشوب خفيف الطعم ,وإلنتاجه يتم
قطف الرباعم الصغرية لشجرة الشاي وكذلك األوراق الصغرية بعناية ورفق ,ويتم تجاهل
األوراق الكبرية والعادية ,ويتم تجفيفها بعد ذلك بعناية أيضا ً.
ويؤكد خرباء التغذية عىل أن دول العالم املتقدم بدأت
يف تداول نوعية معينة من الشاي يطلق عليها الشاي
األبيض ويحتوي عىل مركبات البوليفينول وهي
تعمل عىل تقوية الجهاز املناعي للجسم والحماية من
الرسطان.
وكان الشاي األخرض يحتل املرتبة األوىل يف هذا املجال
باملقارنة بالشاي التقليدي إال أن الشاي األبيض بدأ
يحتل هذه املرتبة نظرا لتمتعه بطعم ومذاق جيد.
والشاي األبيض عبارة عن األوراق الصغرية جدا يف
مرحلة التفتح من الرباعم وتتميز هذه األوراق بوجود
كمية من الشعريات الزغبية البيضاء من
السطح السفيل لكل وريقة ولهذا
السبب أطلقوا عليه اسم
الشاي األبيض  ،وتعترب
الصني واليابان من
أهم الدول املنتجة
واملصدرة لهذا النوع
من الشاي .
الشاي األبيض
أفضل لصحة
اإلنسان
من االخرض
واالسود بحثت
مئات الدراسات
يف الخصائص
الصحية للشاي األخرض
واألسود ..ولكن الدراسة الجديدة
حولت االهتمام نحو الشاي األبيض
الذي يتفوق يف مزاياه الطبية عىل
كال النوعني  ..فقد وجد الباحثون أن
استخدام أوراق الشاي سواء كان من

النوع األخرض أو األسود دون معالجتها ..
وهو ما يسمى بالشاي األبيض  ..يضمن الحصول
عىل أكرب مقدار ممكن من املواد املفيدة املضادة
لألكسدة التي تعرف بمركبات( بوليفينول ) النشطة
 ..ووجد الباحثون عند اختبار قدرة هذا الشاي عىل
عكس الطفرات املوجودة يف خاليا البكترييا  ..أن
فاعليته كانت أقوى من النوع األخرض  ..نظرا لوجود
أنواع إضافية من مركبات ( 
بوليفينول ) القوية وكميات
أكرث من مركبات ( ميثلزانثني)
كالكافيني وثيوبرومني التي
تمنحه صفاته املقاومة
للطفرات ..
من جانب آخر أثبت
باحثون مختصون أن
باإلمكان تخفيف
حاالت األكزيما
والطفح الجلدي
برشب ثالثة
أكواب يوميا
من الشاي
 ..ويتوقع
الباحثون
أن مركبات ( 
بوليفينول)
املعروفة
بقوتها كمواد
مضادة لألكسدة
هي املسؤولة عن
الخصائص الوقائية
للشاي الذي يخضع لعمليات معالجة

Fresh Arabic & American Coffee
Fresh Spices & Seasonings

0070

يناير  2020م  -السنة الثامنة  -العدد85 :

أقل من الشاي األسود العادي  ..وخاصة يف إيقاف
التفاعالت الجلدية املسببة لألكزيما ..
فوائد الشاي االبيض:
 - 1تخفيف الوزن و حرق الدهون  :حيث يعمل عىل
زيادة معدل حرق الدهون و تحلله و يساعد عىل
تخفيف الشهية
 - 2يقل من مخاطر أمراض القلب و الرشايني
 - 3يقل من مخاطر الرسطان و تكاثر الخاليا
 - 4يقل من ظهور التجاعيد مع التقدم بالسن ولهذه
ألغايه بدأ يسوق منه ما يسمى بكريم ألشاي أالبيض
ليدهن منه ألوجه وألعنق قبل النوم للمعاجه والوقايه
أيضا
 - 5يعمل عىل منع نشاط االنزيم أملعروف بقدرته عىل
تفكيك االيالستني والكوالجني حيث يؤدي هذا ألتفكيك
أىل الظهور أملبكر لتجاعيد ألوجه والجلد وألعنق كما
وجد ان مثل هذا التفكيك يلعب دورا يف ظهور مرض
أملفاصل والروماتزم لذا يالحظ ان مثل هذه أالمراض
غالبا ما تظهر عند كبار ألسن ويف مرحلة الشيخوخه
 - 6تحسني عملية الهضم و قرحة املعدة حيث يوىص
برشب منقوعه ألساخن بمعدل كوب قبل كل وجبة
طعام وقبل ألنوم أيضا
 - 7يحتوي عىل الفلورايد املضاد للبكتريا و لذلك فهو

يساعد يف حماية األسنان و يقل من تسوسها حيث
يسوق منه معاجني أسنان طبيه وغسول ألفم والحلق
 - 8يمتاز بطعمه و بمذاقه الجيد املستساغ للجميع
عىل العكس من الطعم الالذع للشاي األخرض
 - 9يمتاز بعدم احتوائه عىل الكمية العالية من الكفاين
املوجود يف الشاي التقليدي الشاي األخرض و لذلك ال
يعترب منبها قويا للجهاز العصبي و يمكن تناوله يف أي
وقت من اليوم
 - 10ال يصبغ األسنان لعدم وجود تركيز عايل من
حمض التانك املوجود بالشاي التقليدي و األخرض
مالحظه
 - 11اذا أردت الحصول عىل فوائد هذا املرشوب الطبية
فيجب عليك تناول ماال يقل عن أربعة أكواب يوميا
ونفس هذه ؟الكم مطلوب للحصول أيضا عىل فوائد
ألشاي أالخرض
 - 12أن الشاي األبيض قد يصبح أحد أكرث الوسائل
فعالية يف مكافحة البدانة نظرا ً الحتوائه عىل مركبات
كيماوية طبيعيهة تمنع تراكم الدهون يف ألجسم
وتفتيتها ويمكن أن يعمل عىل منع امتصاص
الكولسرتول والدهون اىل الدم
 - 13وقد قام علماء ألبيلوجيا بزراعة خاليا سمنه
انسانيه أملصدر يف املخترب واكتشفوا بعد معالجتها
بالشاي األبيض بأن كمية الدهون فيها قد انخفضت
بشكل ملحوظ

قهوة عربية وامريكية  -بن ميني
حوايج مينية وبهارات عربية طازجة
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أطفال KIDS
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

فن اختيار الهدايا لألطفال من عمر عام
إلى عشرة أعوام

زهراء مجدي

يصعب عىل الكثريين إتقان فن اختيار الهدايا ،فما
بالك باختيار هدية لطفل رشط أن تكون ممتعة
ومفيدة .لذلك ،نقدم لك دليال مبسطا الختيار هدايا
األطفال من عمر عام واحد وحتى عرشة أعوام.
السنة األولى

إذا أتم الطفل عامه األول ،يصبح من أسهل األطفال
الذين يمكن إقناعهم بالهدية ،فهذا الطفل سينبهر
بالتغليف واأللوان ،لذا يمكن استغالل ذلك يف منحه
هدية مفيدة.
يحتاج الطفل يف عامه األول إىل االستكشاف الحيس
وتطوير حركته باللعب باملكعبات ،ولعبة اصطياد
السمك ،والقطار ،واأللعاب التي تحتاج للفك
والرتكيب ،وتجميع املتشابهات ،والدمى ،وكتب لصور
حيوانات ملونة.
السنة الثانية

مع بلوغ الطفل سن عامني ،تتطور مهاراته واهتماماته
برسعة ،دون أن ندرك ذلك .فهو السن الذي يدرك معه
العالم ألول مرة ،ويصبح قادرا عىل معالجة معطيات
األلعاب بشكل دقيق ،كالرتكيب واللف والرتتيب
التصاعدي والتنازيل.
مع هذا السن أيضا يبدأ الطفل يف تكوين صداقات ،لذا
قد يكون من املفيد منحه هدية بسيطة ومبتدئة تعلمه
أساسيات املشاركة والتناوب ،أو لعبة تستهلك بعضا
من طاقاته التي ال حدود لها يف هذا السن الصغري
كبناء البيوت الصغرية ،أو مكعبات مصحوبة بعرائس
صغرية للتمثيل ،أو الشاحنة التي تصدر أنوارا
وأصواتا ،أو عجلة صغرية.
السنة الثالثة

تختلف طرق اختيار الهدايا لألطفال يف سن الثالثة.
وقتئذ يكون من األفضل أن نخرب األطفال بخطتنا،
ونسألهم عما يريدون .يف هذا السن
يعي األطفال معنى الهدية،
ويفرحون بها ،ويميلون
لأللعاب ذات الجوانب
الخيالية والتمثيلية ،وتلك
الهدايا التي تحمل نهايات
مختلفة .ويناسب أطفال هذا
السن هدايا كاأللعاب واألزياء
التي تتيح لهم تمثيل األدوار،
وألعاب الطاولة التي تشجع عىل
التفاعل الجماعي مع األصدقاء
أو األبوين ،وألعاب الحركة
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والرسعة كالدراجات والعربات الصغرية.

مع نماذج لتقليدها ،واملكعبات األكرث تعقيدا.

إن الحياة عبارة عن سلسلة من االستفسارات
والتحديات واالكتشافات بالنسبة لطفل يف عامه
الرابع .فتدفعه رغبته لتجربة كل يشء ملعرفة قدراته
ونتائج أفعاله لفهم كل يشء من حوله ،مصحوبة
بمهارات بدنية أعىل تدفعه للقفز والركض والرضب.
تساعد األلعاب املهتمة بتطوير مهارات األطفال يف
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (تعرف
بألعاب «ستم»  ،)STEMاألطفال يف هذا العمر
وتؤهلهم ملرحلة املدرسة من جهة ،ومن جهة أخرى
تساعدهم يف اختبار قوة وحجم وشكل الكائنات،
واستكشاف السبب والنتيجة ،والتجريب وحل
املشكالت .وأفضل ما يف هذه األلعاب أنها مصنوعة من
الخشب وال يمكن تحطيمها.

يطور الطفل يف سن السابعة وعيه باملكان أكرث،
ويحتاج إىل وجود تحد ودافع لحله ،لذلك ابحث
له عن األلعاب التي تلهمه للتفكري يف كيفية مالئمة
القطع معا كاأللغاز ،وهي لعبة مناسبة لألطفال يف
كل األعمار ،ولكن مع طفل يف هذا السن يحتاج لعقل
أكرب لحلها.
يمكن للطفل يف هذا العمر اللعب بألعاب تعلمه مبادئ
الربمجة والهندسة ،وتعلمه إجراء عمليات حسابية
أكرث تعقيدا من خالل الجمع بني العمليات الحسابية
واأللوان والحركة يف لعبة واحدة ،أو مجسمات
للمجموعة الشمسية ،أو ألعاب رياضية كالهوال هوب.

السنة الرابعة

السنة الخامسة

طور مهاراته األولية،
يف سن الخامسة يكون الطفل قد ّ
وأصبح يف حاجة لالنتقال إىل مرحلة أخرى ،خاصة
مع دخوله رياض األطفال واستكشافه أفكارا جديدة.
يحتاج الطفل هنا لأللعاب القائمة عىل فكرة االنخراط
يف مرشوع كإجراء تجارب علمية بسيطة ،واستكشاف
العالم الطبيعي ،وإقامة صلة مع العالم من حوله.
وهناك -بخالف األلعاب التعليمية -ألعاب مفيدة
وجذابة لهذا السن ككتب مصورة عن البيئة والفضاء،
واآلالت املوسيقية البسيطة كاألورج واإلكسليفون،
وألعاب املنضدة التعاونية التي تعلمه املشاركة يف حل
املشكالت ووضع الخطط ،وأدوات الزراعة لألطفال،
ومعدات الطبيب.
السنة السادسة

يشارك األطفال يف هذا السن يف الكثري من أنشطة
املدرسة كل يوم ،وهنا يبدؤون يف
تحديد ما يحبونه وما ال يحبونه،
كما أنهم يرون ما يمتلكه بقية
زمالئهم ،لذا فهم يف هذا السن
يسعون للبحث عن الجديد
بشغف.
هنا -وحسب ميول الطفل-
يمكننا تعريفه عىل شغف
جديد يسعى إليه ،ويكون له
قيمة يف الوقت نفسه ،كتصميم
روبوت بسيط ،أو الزراعة بيده
وأدواته الخاصة يف الحديقة،
وبناء األبراج بالكارتون،
والصلصال سهل التشكيل

السنة السابعة

السنة الثامنة

يف هذه السن يمارس الطفل الرياضة يف النادي،
ويلعب ألعابا جماعية ،لذا يكون يف حاجة إلعمال
عقله أكرث من ألعاب تدفعه للحركة .هنا يمكن منح
الطفل ألعابا أكرث تقدما يف التصميم والصياغة
والبناء ،كالتعامل مع ألعاب مكونة من قطع صغرية،
مثل بناء األبراج بقضبان معدنية سهلة الطي ،وألعاب
الليغو التي تساعدهم عىل استكشاف أساسيات
التصميم اإللكرتوني والدوائر الكهربائية ،أو علبة
ألوان مائية إذا كان الطفل يهوى الرسم.
السنة التاسعة

يف سن التاسعة يسعى األطفال ملمارسة مهام الكبار
كالطبخ والخياطة ،ولكن بأدوات حقيقية كالكبار .لذا
إذا شعرت بالطفل يميل لنشاط معني ،يمكنك إمداده
باملعدات والكتب ،ومساعدته شخصيا عىل تعلم
املهارات األساسية.
إذا وجدت الطفل يميل للعب مع أصدقائه ،فيمكن
منحه لعبة كالدومينو لألطفال مع األلوان والرسوم،
أو لعبة القرص الطائر ،أو كرة قدم أو سلة إذا توفرت
حديقة باملنزل للعب.
السنة العاشرة

مع اقرتاب سنوات املراهقة ،يبدأ األطفال يف تنمية
اهتماماتهم ،لذا اغتنم الفرصة للتقرب من الطفل
وتشجيعه عىل االستمرار يف استكشاف شغفه.
يمكن هنا إرشاك الطفل مع أرسته يف اللعب ،كلعبة
األلغاز التي تتطلب من الالعبني حلها لكي يفروا من
الكهف ،أو لعبة قصاصات الشعر التي يبدأ كل
العب يف تكوينها لكتابة قصيدة أو قصة ،أو
لعبة «ليغو» للمهندس الصغري.

بيا حسن ..أول عربية «ملكة
جمال أطفال روسيا»
فازت الطفلة املرصية بيا حسن ( 5أعوام) بلقب ملكة جمال
األطفال يف روسيا ،لتسجل بذلك أولوية للمنطقة العربية
باعتبارها أول عربية ومرصية تحصل عىل
هذه الجائزة.
ويف املسابقة التي أقامتها
الحكومة الروسية أخريا،
ُرشحت بيا التي تحمل
الجنسية الروسية أيضا عن
طريق والدتها ،ضمن 350
طفلة شهدن منافسة قوية.
ويقول حمدي حسن (والد
بيا) إنه متزوج من روسية
منذ سنوات عدة ورزق
بطفلة غاية يف الجمال،
وما إن وصلت سن الرابعة
وتمكنت من الكالم حتى
اختريت للعمل يف قطاع
اإلعالنات بالتلفزيون
الرويس .وتابع :هي
تلفت انتباه كل من
يراها ،بجمالها
وخفة دمها
املرصية.
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دراسة :كلما ارتفع
مستواك الدراسي قل
احتمال مرضك!

 7أسباب
ُّ
لتعلم لغة
أخرى غير
العربية

كشفت دراسة أملانية أن املستوى الدرايس له عالقة بعدد أيام املرض.
فكلما ارتفع مستوى التحصيل الدرايس قلت األيام التي يصاب بها
املرء باملرض .كيف ذلك؟
كشفت نتائج تقرير صحي صادر عن وكالة التأمني الصحي األملانية
«بارمر» عن نتائج مفاجئة .فاألشخاص الذين
يتمتعون بمستوى تعليمي عال كانوا أقل
عرضة لإلصابة باملرض .فما الرس وراء
ذلك؟.
هل تساءلت يوما ً عمن أقل عرضة
لإلصابة باألمراض :األستاذ الجامعي
أم ساعي الربيد؟ هذا السؤال الذي قد
ال يتبادر إىل ذهنك انشغلت
به وكالة التأمني الصحي
األملانية «بارمر» ،ملعرفة ما
إذا كان هناك فرق بينهما  .
وخلصت نتائج التقرير
الذي أجرته مجموعة
من الباحثني بالوكالة إىل أن
هناك فرقا ً بني عدد أيام إصابة األستاذ
الجامعي باملرض وبني ساعي الربيد.
وربطت الدراسة ،التي أنجزتها
وكالة ،بني املستوى الدرايس وبني
حاالت املرض ،وخلصت إىل أنه
كلما كان املستوى الدرايس أضعف
كانت عدد أيام املرض أكرث ،والعكس
صحيح .فكلما ارتفع املستوى الدرايس
للشخص قلت عدد األيام التي يصاب
بها باملرض.
وتقول الرشكة إن األعمال التي تعتمد
عىل مجهود بدني كبري وتجعل
أصحابها يحتاجون إىل إجازات
مرضية هي يف األغلب مهن يقوم
بها أشخاص ذوو مؤهالت
دراسية ضعيفة.
ويضيف التقرير أن األشخاص
الذين يتمتعون بتحصيل
درايس مرتفع ويمتهنون
أعماالً ال تحتاج ملجهود بدني،
كالعمل داخل املكتب أو التدريس،
مثالً ،وهي أعمال يمكن مزاولتها
حتى عندما يكون الشخص مصابا ً
بنزلة برد أو جرح يف اليد أو الساق
أو الصداع ،عكس البناء أو ساعي
الربيد ،مثالً ،الذي ال يمكنه
االستغناء عن مجهوده

يف عالم اليوم املرتابط واملتشابك بشكل متزايد،
ُيعد تعلم لغة أخرى مهار ًة حيوية تمنحك الفرصة
للتفاعل مع العالم بطريقة أكرث فاعلية ،سواء يف
منطقتك أو عىل بعد آالف الكيلومرتات.
تقرب هذه اللغة من احتماالت املنافسة والنجاح
ّ
يف االقتصاد العاملي ،كما تعطي دماغك دفعة قوية
لألمام .فيما ييل خمسة من أبرز األسباب التي
ينبغي أن تدفع الشباب إىل تعلم لغة جديدة.
 .1تصبح أذكى
أظهرت األبحاث أن إجادة أكرث من لغة يعزز من
مهارات التفكري ،واالبتكار ،وحل املشكالت .كما
يساعد األشخاص يف التعامل مع املواقف غري املألوفة
واملجهولة بالنسبة إليهم .عالوة عىل أن استخدام
لغة أخرى يسهم يف تأخري أعراض الشيخوخة
والتدهور العقيل.
 .2يعزز التحصيل الدرايس
تعلم اللغات يدعم قدرات التحصيل الدرايس ،كما أنه
يعزز النتائج األكاديمية عىل مستوى الكليات.
وقد ثبت أن إجادة التحدث بلغتني يفيد عىل نحو
خاص األطفال ذوي الدخل املنخفض فيما يتعلق
«بقدرتهم عىل التحكم يف انتباههم وتركيزهم يف حال
وجود عوارض وعوامل إلهاء أخرى لهم».
ووجدت دراسة أخرى أن أطفاالً تجيد عائالتهم
التحدث بلغة ثانية يف املنزل قد حققوا نتائج أعىل يف
اختبارات التقييم اإلدراكي ،عن أولئك الذين تجيد
أرسهم التحدث بلغة واحدة فقط (عىل سبيل املثال
العوائل العربية يف االغرتاب).
 .3يوفر مزايا عىل الصعيد االحرتايف واملهني
مع اتجاه الكثري من األعمال التي تتم عرب اإلنرتنت،

تخدم العديد من الرشكات اآلن سوقا ً عامليا ً ،لذلك
من املفيد للعديد من الرشكات توظيف موظفني
يتحدثون أكرث من لغة واحدة .كلما زاد عدد عمالئك
الذين يمكنك التواصل معهم ازدادت أهميتك
بالنسبة لهم.
 .4يتيح وصوال ً عىل نطاق أوسع إىل موارد
التعليم
إذا كنت تتحدث لغة أخرى يصبح بإمكانك
الحصول عىل درجة علمية يف بلد آخر .فإىل جانب
االستمتاع بالدراسة يف الخارج ،ستتعلم أكرث مما لو
كنت تتحدث لغتك األم فحسب.
وينطبق اليشء ذاته فيما يتعلق بوسائل اإلعالم.
فأولئك الذين يتحدثون اإلنجليزية فقط ال يمكنهم
الوصول مبارشة إىل األخبار ووجهات النظر يف أجزاء
من العالم حيث تسود لغات أخرى.
 .5يمنحك مزيدا ً من املهارات االجتماعية
ومهارات التواصل عامليا ً
يميل متعلمو اللغات األجنبية إىل تطوير مواقف
أكرث إيجابية تجاه كل من لغة وثقافة البلد التي
يجري التحدث بها.
ويف حال كانت اللغة األخرى جزءا ً من تراث
املتحدث املغرتب عىل سبيل املثال وهويته الثقافية،
فإن تعلّم تلك اللغة يتيح لنا إعادة التواصل مع
تجربة األجيال السابقة من العائلة.
التحدث بلغة أخرى يفتح أيضا ً أبواب فرص ملمارسة
التجارة والعمل يف أجزاء أخرى من العالم.
وأخريا ً ،من الجدير ذكره أن تعلم اللغة األجنبية
يوسع أفق الفرد ونظرته إىل العالم ،ويحرر خرباته
ّ

ويجعلها أكرث مرونة وتسامحا ً.
فدراسة اللغات األجنبية تعلّم وتشجع احرتام
الشعوب األخرى ،ألنها تعزز فهم العالقة بني اللغة
والطبيعة البرشية.
ساعة واحدة ت ِ
ُحدث فرقا ً
يعد تعلم أساسيات أي لغة مهمة رسيعة ،إذ بإمكان
برامج مثل  Duolingoأو  Rosetta Stoneمساعدتك
يف تعلم التحيات والعبارات البسيطة برسعة الربق.
ولتعلم األمور التي تحبها بصفة شخصية،
ينصح الخرباء بقراءة األشياء التي تهتم بها حقا ً
ومشاهدتها.
فإذا كنت تحب الطهي ،عليك برشاء كتاب الطهي
باللغة التي ترغب يف تعلمها؛ وإذا كنت تحب كرة
القدم ،فحا ِول مشاهدة مباراة بتلك اللغة .وحتى
لو كان ال يستقر يف ذهنك سوى عدد قليل من
الكلمات يف اليوم -وتبدو أغلب الكلمات غري مفهومة-
فسيكون من األسهل تذكرها الحقا ً.
عندما تحدد الهدف منها يسهل إتقانها
وينصح الخرباء ،تماما ً يف حالة ممارسة التمرينات
أو التدرب عىل عزف اآلالت املوسيقية ،بقضاء وقت
أقرص يف التعلم بانتظام بدالً من تعلم أشياء كثرية
عىل فرتات متقطعة.
هذا ألنه من دون جدول زمني ثابت ،يخفق الدماغ يف
االنخراط بأي عمليات معرفية عميقة ،مثل الربط
بني املعرفة الجديدة وخربتك املعرفية السابقة.
ومن ثم ،فإن تخصيص ساعة واحدة يف اليوم وملدة 5
أيام يف األسبوع للتعلم سيكون أكرث فائدة من قضاء
 5ساعات متتالية وملرة واحدة أسبوعيا ً يف التعلم.

School To Be Named After An Afghan Father Who Walked His Daughters 12 Km To School
illiterate, reported The Reporterly.
«I bring my daughters to school every day to
study and experience a different life than her
mother and I. Now I suffer why I’m not literate
and why there’s no doctor in Paktika so I’ll do
whatever I can to educate my daughters,” said
Khan.
Narrating their experience, he added, that he
and his daughters travelled, most often, by foot
to the school although they occasionally used a
motorbike.
An estimated 3.7 million children are out-ofschool in Afghanistan and 60 per cent of them
are girls, according to the United Nations. Sustained conflicts for more than three decades is
the fundamental reason for a crippled education
system in Afghanistan. Traditional beliefs, socio-cultural norms, and government inefficiency
affect the school-going students especially girls.
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Mya Khan, a father who understands the value of
education. His commitment is worth appreciation. He walks his daughters to their school,
and brings them back home; the
distance from his house to the
»school is 12km.
Later, in a separate tweet, he
added that the Ministry of
Education appreciating
the efforts especially
towards girls education would build a
school “under his
name” in Khan’s village, calling him “the
»hero of education.
Khan is a middle-aged
man who suffers from
heart disease and is

the Nuraniya School for Girls, which he said was
chosen because it provides quality education and currently has 220 girls as
students.
On January 4, Mirwais
Balkhi, the Minister
of Education
invited Khan to
his office and
appreciated
his determination to
overcome
hurdles
especially
when he
resided in a
remote area.
In a tweet,
he said, “I met

A

school will be constructed in
South-Eastern Afghanistan to honour
the dedication of an illiterate father
towards his daughters’ education.
Mia Khan, a 63-year-old resident of Sharana in
Paktika province is the heroic father who walked
his daughters 12 kilometres every day to the
nearest school. He used to wait outside the
school during their lessons before walking his
daughters back home. The school to be built will
be named after him, announced the Afghanistan
government.
Khan’s commitment comes in light of his dream
to ensure that his daughters get quality education and build a life that’s different from their
parents. Soon, his story for taking his daughters
to the only girls’ school in the area went viral on
social media.
His three daughters, aged 8, 10, and 12, study at
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فوائد المشي لمدة 30
ً
يوميا
دقيقة

إطاللة شبابية
وقدرات
عقلية أعلى..
ماذا تعرف عن
فوائد رفع
األثقال؟
صحة جسم اإلنسان؛ فمن الرضوري
الرياضة من أه ّم الوسائل للحفاظ عىل ّ
ٍ
بشكل مستمر ،كما أ ّن للرياضة آثارا ً إيجاب ّية
القيام بممارسة الرياضة
تنعكس عىل نفس ّية الشخص بحيث تجعلها أفضل ،وتخلّصه
ومما يجول يف خاطره من أفكار ومشاعر سلبية،
من االكتئابّ ،
ومتنوعة ،وكل منها لها
والرياضات املعروفة حول العالم كثرية
ّ
ّ
متعتها الخاصة ،ومن هذه الرياضات رياضة رفع األثقال.
وتعترب رياضة رفع األثقال من الرياضات املفيدة جدا ً للجسم،
وفوائدها تختلف عن فوائد تمارين األيروبيك والجري ،حيث
تعمل عىل تحسني الصحة العامة الخاصة بك وتجعلك
تشعر بسعادة أكرث ،ويمكن للنساء والرجال ممارستها فهي
حد سواء ،وهي رياضة أوملب ّية يت ّم
مفيدة للجنسني عىل ٍّ
ألول مرة عام 1896م
فيها رفع األوزان الثقيلة والحديدُ ،عرفت ّ
يف أثينا.
فوائد ممارسة رياضة رفع األثقال

الصغرية املوجودة يف الجسم واملسؤولة عن حفظ التوازن ،فعند ممارسة هذه
سيتحسن ،كما أنها تلعب دورا ً كبريا ً يف جعل
الرياضة فإن توازن الجسم
ّ
الشخص يتمت ّع باملزيد من الشباب والنشاط والحيوية ،وتجعله يبدو يف عمر
تحسن القدرة
أصغر؛ ألنّها تعمل عىل تقوية العضالت وتعزيز وظائفها ،كما ّ
عىل استخدامها.
ً
ثالثا :مكافحة هشاشة العظام

ً
أوال :مكافحة السمنة وضبط الوزن

مع التقدم يف السن يفقد اإلنسان بشكل طبيعي كتلة
العضالت والعظام ،وهذا األمر يشكل مصدر قلق لدى
البعض وخاصة النساء ،وبواسطة ممارسة رياضة
رفع األثقال يمكنك مكافحة ذلك ،حيث تتكيف
عضالتك لضغوط رفع األثقال فتصبح أكرب وأقوى.
ً
رابعا :التحرك بسهولة
ممارسة رياضة رفع االثقال تجعلك قادرا ً
عىل توظيف العضالت الصحيحة يف
التسلسل الصحيح  ،وتساعدك عىل
التحرك بسهولة ومرونة عالية.

تساهم رياضة رفع األثقال بشكل كبري يف حرق
أي تغيري عىل النظام الغذائي،
الدهون دون ّ
وبالتايل فهي مفيدة جدا ً يف مكافحة السمنة
وضبط الوزن.
ً
تحسن من القوة البدنية
ثانيا:
ّ

تستهدف رياضة رفع األثقال تلك العضالت

ما هي التمارين
السويدية وفوائدها؟
من منا لم يسمع من قبل عن التمارين السويدية التي
ٍ
بشكل كب ٍ
انترشت مؤخرا ً
ري بني الناس لتحسني مظهر
الجسم ،أو التمارين السويدية الخاصة ببناء وتقوية
العضالت ،أو التمارين السويدية لتخسيس الجسم ،أو
تمارين شد الجسم أو تمارين شد البطن.
ما هي التمارين السويدية؟
ومن املعروف أن التمارين السويدية أو تمارين العضالت
ٍ
مجموعة من التمارين الخاصة
األساسية ،هي عبارة عن
بالعضالت األساسية ،وهي تهدف إىل تدريب عضالت
يؤدي إىل
مما ّ
الحوض ،وأسفل الظهر ،والوركني ،والبطنّ ،
ككل.
تحقيق أكرب قدر ُممكن من التوازن والثبات للجسم ّ
ويكون ذلك عند القيام باألنشطة اليومية املُعتادة،
كاالنحناء الرتداء الحذاء ،والجلوس عىل املقعد،
وااللتفات إىل الوراء ،والقيام باألعمال املنزل ّية املُختلفة،
والوقوف أثناء رفع يشء ما عن األرض ،أو عند ُممارسة
األنشطة الرياضية يف امللعب كالغولف ،أو التنس ،أو
ركوب الدراجة ،أو لعب كرة الطائرة ،أو التجديف ،أو
السباحة.
ويعد العب القوى «نيلس ليدهولم» أول من قام
باستخدام التمارين السويدية خارج إطار ألعاب القوى،
وهو سويدي الجنسية ،فنسبوها له ،ويؤكد األطباء
أهم ّية ممارستها يوميا ً ،علما ً بأنها ال تحتاج إىل وقت
ومجهود كبريين ،ويمكن ممارستها بانتظام ،سواء كان
ذلك يوميا ً أو يوما ً بعد يوم.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

فوائد التمارين السويدية
وتساعد التمارين السويدية عىل
تحسني املظهر العام للجسم ،كما تعمل عىل زيادة قوة
وشدها ،فهي تلعب دورا ً فعاالً يف اكتساب
العضالت
ّ
الوزن املثايل والتخلص من الدهون الزائدة ،وتقوية
العضالت ،مما يجعل الشخص أكرث قدرة عىل القيام
باألعمال اليومية دون ٍ
تعب ومشقة وشكوى ،مثل امليش
ٍ
ٍ
طويلة ،وطلوع الساللم ونزولها ،وغريها.
ملسافات
كما تساعد التمارين السويدية  عىل حرق الدهون
وخفض الوزن الزائد ،لذلك يقبل عليها الكثري من الناس؛
بهدف الحصول عىل الجسم الرشيق واملثايل ،كما أنها
تعمل عىل شد العضالت والتخلص من ترهلها ،خاصة
عضالت البطن أو املعدة.
أيضا ً تعمل عىل تسهيل عملية دخول
األكسجني إىل الجسم وتس ّهل من
امتصاصه من ِقبل الخاليا ،مما
ينشط الدورة الدموية ويزيد من
مقاومة الجسم لألمراض.
إضافة إىل ذلك تساهم
التمارين السويدية
يف خفض نسبة
الكوليسرتول الضار
يف الدم ،مما يحمي
الجسم من أمراض
القلب والرشايني ،مثل
الجلطات وتصلب
الرشايني.
كما تزيد قوة العمود

فوائد امليش ملدة ثالثني دقيقة يوميا ً أكرث من هائلة! ورغم أن امليش من أقل
الرياضات التي تتطلب بذل مجهود ،إال أنه فعال للغاية يف الحفاظ عىل بقاء
جسمك بصحة جيدة .ولرياضة امليش فوائد كثرية ال يمكن حرصها ،لذا اخرتنا لك
أهم  ١٠فوائد لرياضة امليش ملدة  ٣٠دقيقة يوميا ً...
 -١من فوائد امليش أنه يحارب اإلنفلونزا والرشح والزكام .فاألشخاص الذين
يعتادون عىل امليش ملدة  ٣٠دقيقة يوميا ً أقل عرضة لإلصابة بنزالت الربد.
  -٢تساعد رياضة امليش عىل تحريك عضالت الجسم بأكملها وتغذية خاليا
وأنسجة املخ.
 -٣من فوائد امليش أنه يحد من الشعور بالقلق والتوتر .فقد أشارت األبحات
العلمية أن عملية الشهيق والزفري التى يمارسها
الشخص خالل امليش ،تساهم إىل حد كبري يف
اإلسرتخاء وتهدئة األعصاب والتخفيف من
الضغط النفيس.
ِ
مشيت ،ازدادت رشاقة منطقة الخرص.
 -٤كلما
فاملواظبة عىل امليش يعمل عىل شد عضالت
البطن وحرق الكثري من الدهون املختزنة يف املنطقة
املحيطة بالخرص.
 -٥من فوائد امليش أنه يساعد عىل شد عضالت
املؤخرة وتقوية عضالت األرداف والفخذين.
 -٦من فوائد امليش أسفل أشعة الشمس بانتظام
أنه يساهم ىف تعزيز فيتامني د يف الدم
مما يقلل من خطر اإلصابة بأمراض
القلب واألوعية الدموية.
  -٧إذا كان يمتلكك شعور بالحزن
أو اإلكتئاب ،فإن ممارسة رياضة امليش عىل
أنغام املوسيقى هي العالج األمثل لك .ذلك ألنها
تخلصك من الطاقة السلبية املوجودة بالجسم
كما أنها تعزز من إفراز هرمونات السعادة.
 -٨رياضة امليش سهلة وال تحتاج إىل إمكانيات
كبرية أو مكان محدد ملمارستها .كل ما عليك فعله
هو إيقاف سيارتك يف مكان يبعد عن منزلك أو
مكتب العمل قليالً واإلستماع برياضة امليش يف
الهواء املنعش.
 -٩من فوائد امليش أنه يساهم ىف محاربة رسطان
الثدي ،فقد أثبتت الدرارسات أن املرأة التى تعتاد
عىل امليش ملدة  ٣٠دقيقة عىل األقل يوميا ً تمتلك
فرص أكرب للشفاء من مرض رسطان الثدي.
 -١٠من فوائد امليش أنه يساعد عىل تنشيط
الدورة الدموية يف الجسم وهو ما يساعد
ىف تقوية العظام والحفاظ عىل توازن
الجسم.

الفقري؛ مما يقلل من الشعور بآالم الظهر ،والوقاية من
الكسور عند التعرض للصدمات ،وتساعد عىل زيادة قوة
العمود الفقري ،والوقاية من هشاشة العظام.
عالوة عىل ذلك ،تساهم التمارين السويدية يف التخلص
من األرق والقلق ،مما يساعد الشخص عىل النوم بهدوء
ٍ
وبشكل متواصل ،وتحفيز الجسم عىل إنتاج مادة
األنسولني ،وبالتايل الوقاية من مرض السكري ،أيضا ً
تساعد عىل املحافظة عىل مستويات الجلوكوز يف الدم
بمستوى ثابت ،مما يقلل من الشعور بالجوع ،كذلك
ً
تعمل عىل تحسني النشاط الذهني ،وزيادة الرتكيز ،ودقة
املالحظة.
التمارين السويدية للمبتدئني
هناك العديد من التمارين السويدية
املناسبة للمبتدئني ،والتي يمكن
ممارستها يف البداية ،ليت ّم
االنتقال بعدها إىل التمارين
األكرث صعوبة ،ومن هذه
التمارين :الوقوف
بشكل مستقيم
مع وضع اليدين
خلف الرأس،
والبدء بتنفيذ
التمرين كمن
يقوم بالجلوس
عىل الكريس ،ث ّم
النهوض عنه،
واالستمرار بنفس
ملدة ثالث
اآللية ّ
دقائق تقريبا ً ،مع

شد عضالت البطن والساقني.
مراعاة ّ
كذلك هناك تمرين الجلوس عىل كريس بظهر مستقيم،
مع رفع الساقني ووضع القدمني عىل حافة الكريس ،ث ّم
شد عضالت
إرجاعهما إىل األرض وهكذا ،مع مراعاة ّ
البطن واألرداف أثناء ممارسة التمرين مع االستلقاء عىل
أحد الجانبني عىل األرض مع وضع اليدين خلف الرأس،
ث ّم رفع القسم العلوي من الجسم ألعىل مع الحفاظ عىل
عضالت البطن مشدودة ،والظهر مستقيما ً ،ث ّم االنتقال
عىل الجانب اآلخر ،وتنفيذ نفس الحركة السابقة وبنفس
املدة الزمن ّية.
ّ
ومن أبرز التمارين السويدية للمبتدئني :تمرين الجلوس
عىل األرض وإسناد الظهر عىل الحائط ،ثم البدء بتنفيذ
الحركات املختلفة يف األرجل ،فتارة ترفع األرجل بات ّجاه
الجانب األيرس وبشكل مستقيم ،وتارة عىل الجانب
األيمن ،وتارة يف الوسط ،ومراعاة الحفاظ عىل استقامة
وشد عضالت البطن والساقني.
الظهر
ّ
كما يوجد هناك تمرين الجلوس عىل األرض وثني
الركبتني لألعىل واإلمساك بهما؛ لشد الظهر إىل أقىص
حد دون إفالت اليدين ،ث ّم إرجاع الظهر إىل وضعيته
ّ
األوىل واالستمرار بأداء التمرين بنفس اآللية ،مع
شد عضالت الذراعني والبطن.
الحرص عىل ّ
وأيضا هناك تمرين الجلوس عىل األرض وإسناد
الظهر عىل الحائط بشكل مستقيم ،والجلوس بوضعية
(الرت ّبع) ،ث ّم إرجاع إحدى اليدين للخلف لتمسك
بالكتف ،والضغط عىل الكوع باستخدام اليد األخرى،
واالستمرار بتكرار التمرين مع الحرص عىل تبديل اليدين
واملحافظة عىل استقامة الظهر وعضالت بطن مشدودة
مما يجعله من أقوى التمارين السويدية.
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كوكب جديد بحجم األرض «قابل للسكن»
أعلنت وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) أن قمرها االصطناعي «تيس»
املطارد للكواكب ،رصد كوكبا ً جديدا ً بحجم األرض قد تتوافر فيه املياه
ألنه يقع عىل مسافة ليست ببعيدة وليس بقريبة من نجمه.
وسمي الكوكب «تي أو آي  700د» وهو قريب نسبيا ً من األرض إذ يقع
عىل مسافة مئة سنة ضوئية عىل ما أوضح مخترب «جيت بروبالشن
البوراتوري» التابع للناسا خالل املؤتمر الشتوي لجمعية علم الفلك
األمريكي يف هونولولو يف هاواي.
من جانبه ،قال بول هريتس مدير دائرة الفيزياء الفلكية يف ناسا «صمم
تيس وأطلق خصيصا إليجاد كواكب بحجم األرض ويف مدار حول
نجمات قريبة».
وكاد «تيس» ال يرصد الكوكب إال أن علماء فلك هواة من بينهم
خصوصا الطالب الثانوي ألتون سبنرس اكتشفوا خطأ يف التصنيف
منذ البداية ،ما سمح بفهم طبيعة الكوكب الفعلية .وأكد تلسكوب
«سبيتزر» الفضائي االكتشاف بعد ذلك.
أول اكتشاف

وكانت تلسكوبات أخرى ال سيما «كيبلر» ،رصدت كواكب أخرى كهذه،
لكنه أول اكتشاف لـ»تيس» الذي أطلق العام .2018
ويراقب «تيس» جزءا من السماء لرصد مرور محتمل لكواكب أمام
نجوم األمر الذي يتسبب برتاجع مؤقت يف بريقها .ويسمح ذلك
لـ»تيس» باستنتاج وجود كوكب وتقدير حجمه ومداره وغري ذلك.

ونجم «تي أو آي  »700صغري ويشكل حوايل  40%من حجم الشمس
وكتلتها مع حرارة عىل سطحها أقل بالنصف.
مواصفاته

واكتشف «تيس» ثالثة كواكب حول هذا النجم سميت تي أو آي
 700ب .وس .ود ..وحده «د» يقع يف منطقة قابلة للسكن وهو بحجم
كوكب األرض تقريبا ( )% 20 +وتدور حول نجمها يف غضون  37يوما.
ويحصل عىل  % 86من الطاقة التي توفرها الشمس واألرض.
ويبقى اآلن معرفة مما يتشكل الكوكب .وقد وضع الباحثون نماذج
استنادا إىل حجم النجم ونوعه لتوقع مما يتكون الغالف الجوي
ودرجات الحرارة عىل السطح.
محيطات وغالف جوي

وأوضحت ناسا أن إحدى عمليات املحاكاة أظهرت كوكبا ً تغطيه
محيطات مع «غالف جوي كثيف يهيمن عليه ثاني أكسيد الكربون
شبيه بما كان عليه املريخ عندما كان فتيا ً ،بحسب افرتاضات العلماء».
وتوقعت محاكاة أخرى أن يكون نسخة عن األرض من دون محيطات
تهب الرياح فيها من الجانب الخفي إىل الجانب املضاء.
وسيعكف الكثري من علماء الفلك اآلن عىل مراقبة الكوكب بواسطة
أدوات أخرى للحصول عىل بيانات جديدة.

China’s space contractor plans more than 40
launches in 2020

الصين..

خطة طموحة لغزو الفضاء عام 2020
تخطط وكالة الفضاء والعلوم والتكنلوجيا
الصينية لربنامج فضاء طموح يضم 40
مرشوعا خالل عام  2020الجاري ،هذا عالوة
عىل مشاريع اخرى من وكاالت أخرى.
وأعلنت وكالة الفضاء والعلوم والتكنولوجيا
الصينية «يس إيه إس يس» مطلع عام 2020
أ ّن خطتها للعام الجاري ستشمل إنجاز قمر
املالحة «بيدو» الشهري ،وإطالق عدة رحالت
إىل كوكب املريخ ،وإطالق مركبة تصل إىل
القمر وتعود بعينات من تربته ،عالوة عىل
إطالق ثالث مركبات فضاء جديدة.
لكن القصة ال تنتهي هنا ،فهناك فعاليات
معلنة أخرى تشمل إطالق قمر االتصاالت
«آبستار  6دي» ،والذي من املقرر أن يستقر
يف مدار قريب من األرض تحوم فيه أقمار
االتصاالت والطقس وأقمار القنوات التجارية
يناير  2020م  -السنة الثامنة  -العدد85 :

مدفوعة األجر .كما ينتظر إطالق قمر يختص
بأبحاث الجاذبية املصغرة ،لكن لم ترشح
تفاصيل عنه.
توسع النشاط الفضائي الصيني يعكس
طموحات هذه الدولة الستكشاف الفضاء،
وتشغيل أنظمة االستشعار البعيدة،
والتأسيسات التجارية الواعدة ،بما فيها
مدارات اإلنرتنت القريبة التي يتوقع أن
وتيس
ترفع إىل حد كبري من رسعة اإلنرتنت
ّ
الوصول إليه يف كل مكان.
وكالة الفضاء والعلوم والتكنلوجيا الصينية
ترتبط بوزارة الدفاع الصينية وتملكها الدولة،
واحد
وقد قامت عام  2019بـ 27إطالقا ً فشل
ٌ
منها فقط ،كما نقل موقع «سبيس نيوز»
األمريكي عن رئيس مجلس إدارة الوكالة ،وو
يانشينغ.

إطالق مركبات جديدة
وسيشهد النصف األول من عام  2020أول
إطالق لصاروخ قادر عىل اإلقالع والهبوط
عموديا ً ،وسيكون صاروخ «الثامن من آذار»
قادرا ً عىل إطالق  4.5طن مكعب يف املدارات
القريبة ،و 2.8طن مكعب يف املدارات البعيدة.
هذا الصاروخ يمثل جيالً جديدا ً من الصاروخ
«السابع من آذار» ،الذي أطلقته الصني
عام  ،2016ويعمل عىل وقود الكريوسني
واألكسجني السائل.
كال الصاروخني يمكنهما أن يحال مشكالت
اإلطالقات األرضية بتجنب مخاطر إسقاط
أجهزة اإلطالق يف املناطق املأهولة من الكرة
األرضية.

The China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) that its major
goals include completing the Beidou navigation satellite system, launching missions
to Mars and a lunar sample return, and test launches of three new launch vehicles.
Other activities will include launches of the Apstar-6D communications satellite
based on a new DFH-4E bus, Hongyan low-Earth orbit internet satellites, remote
sensing and weather satellites and commercial payloads. A new generation recoverable satellite for microgravity research is also slated.
China has led the global launch tables for the past two years as it builds a range of
space infrastructure comparable to major space players. The expanding activity reflects growing ambitions in exploration, remote sensing, commercial constellations
and new areas including low-Earth orbit satellite internet access.
CASC, a state-owned defense contractor, carried out 27 launches involving 66
satellites across 2019, with one failure, according to board chairman Wu Yansheng.
In total the country held 34 orbital launches last year.
A number of CASC’s major plans can now move forward following a successful Dec.
27 return-to-flight of the Long March 5, China’s most powerful launcher.
The 5-meter-diameter, 57-meter-tall Long March 5 heavy-lift launch vehicle is now
clear to launch China’s first independent interplanetary mission — a Mars orbiter
and rover — during a narrow launch window across late July to early August.
The Long March 5 failed in its second flight in July 2017, delaying the Chang’e-5
lunar sample return mission and the construction of the Chinese Space Station.
Chang’e-5, a complex mission to collect and return two kilograms of lunar samples
from Oceanus Procellarum, is expected in late 2020. It will be the first such mission
since the 1970s and will involve the first robotic lunar orbit rendezvous.
The first flight of the Long March 5B, a variant of the Long March 5 developed for
low Earth orbit missions, will be carried out this year. The test flight payload will
be an uncrewed test of a new generation crewed spacecraft capable of journeys to
deep space.
If successful, China will be able to begin construction of its planned space station in
2021 with the launch of the 20-metric-ton Tianhe core module.
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10 years after the Haiti
earthquake and still on
the brink of danger

التلوث
البالستيكي..

O

يسهم في نفوق  100ألف حيوان
بحري ومليون طائر
عبير السيد
أصبح التلوث البالستيكي أحد أكرث القضايا البيئية إلحاحا ً،
فالزيادة الرسيعة يف صنع املنتجات البالستيكية صارت تفوق قدرة
العالم عىل التعامل معها.
وتزداد أرضار األكياس البالستيكية عىل البيئة؛ ففي كل ثانية يتم
استخدام  160.000كيس بالستيكي حول العالم .كما وجد تقرير
لصحيفة الغارديان أن مليون زجاجة بالستيكية يتم رشاؤها حول
العالم كل دقيقة ،ومن املقرر أن يرتفع هذا العدد بنسبة  20٪بحلول
عام .2021
تقول جينا جامبك ،أستاذة البيئة بجامعة جورجيا ومتخصصة
يف دراسة البالستيك« :لقد علمنا جميعا ً أن هناك زياد ًة رسيعة يف
إنتاج البالستيك من عام  1950حتى اآلن ،ولكن يف الواقع كان تقدير
العدد الرتاكمي لجميع املواد البالستيكية التي صنعت أمرا ً مثريا ً
للصدمة».
يستخدم الكيس البالستيكي ملدة  12دقيقة يف املتوسط ،ثم
يستغرق األمر ما يصل إىل ألف عام حتى يتحلل ،أي أن كل
البالستيك الذي صُنع سابقا ً ما زال باقيا ً يف الطبيعة ،والحقيقة هي
أننا لن نعيش بما يكفي لرنى تحلل البالستيك الذي ُيصنع اآلن.
لقد أصبح التنبؤ بأنه بحلول منتصف القرن ستحتوي املحيطات
عىل نفايات بالستيكية أكرث من األسماك.
أرضار األكياس البالستيكية عىل البيئة
وفقا ً لألمم املتحدة ،فإن تناول البالستيك يقتل مليونا ً من الطيور
البحرية و 100ألف من الحيوانات البحرية كل عام .باإلضافة إىل
ذلك ،يعتقد أن أكرث من  90٪من جميع الطيور واألسماك لديها
جزيئات بالستيكية يف املعدة .ذلك ألن البالستيك يتفتت إىل أجزاء
صغرية يف البحر ،ثم تستهلكها األسماك وغريها من الحيوانات
البحرية.
تعد األسماك والسالحف وطيور املحيطات أكرث املجموعات املتأثرة
بهذه األكياس فهي تبتلعها ظان ًة أنها طعام.
تخلط السالحف بني األكياس الطافية عىل سطح البحر والقناديل
البحرية التي تمثل غذاءها األسايس ،ولذلك فهي مهددة باالنقراض
جزئيا ً بسبب تراكم األكياس غري القابلة للهضم يف معدتها.
وفقا ً لدراسة أجريت يف عام  ،2013كان ما يصل إىل  35%من وفيات
السالحف البحرية ناجمة عن ابتالع البالستيك.
إذا كانت الكائنات الحية مثل العوالق يمكن أن تتسمم بسبب تناول
البالستيك ،فإن هذا يسبب مشاكل للحيوانات الكبرية مثل األسماك
التي تعتمد عليها يف الغذاء ،وهذا يمكن أن يسبب مجموعة كاملة
من املشاكل.
وجدت األبحاث التي أجرتها جامعة بليموث أن ما يقرب من 700
نوع من الحيوانات البحرية تواجه خطر االنقراض بسبب زيادة
التلوث البالستيكي.
منذ ما يقرب من  20عاما ً عرث عىل بجع ميت وكانت معدته مليئة بـ
 17كيسا ً بالستيكيا ً ،ويف عام  2008مات تمساح يف أسرتاليا بسبب
 25كيسا ً بالستيكيا ً يمأل معدته .وكان البد من تساقط العجل بسبب
عرس الهضم الناتج عن وجود  8أكياس بالستيكية يف املعدة.
أيضا ً يمكن أن تتشابك الحيوانات بسهولة يف هذه النفايات
البالستيكية .كانت هناك العديد من حاالت الطيور التي تم صيدها
يف أكياس بالستيكية ،غري قادرة عىل الطريان أو الحصول عىل الغذاء
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حتى انتهى األمر إىل وفاتها.
قامت «ناشيونال جيوغرافيك» بتصوير فيديو حول شعور
الحيوانات بالعجز عند وقوعها  يف كيس بالستيكي.
أرضار التلوث البالستيكي  ..دول أعلنت الحرب عىل
البالستيك
عىل الصعيد العاملي ،هناك  127دولة لديها نوع من الترشيعات
الخاصة باألكياس البالستيكية.
أدخلت كينيا أحد أقىس القوانني يف العالم ضد األكياس البالستيكية
يف عام  .2017واآلن ،فإن الكينيني الذين يتم اكتشافهم وهم ينتجون أو
يبيعون أو حتى يستخدمون األكياس البالستيكية سيواجهون خطر
السجن ملدة تصل إىل أربع سنوات أو غرامات تصل لـ 40ألف دوالر.
ففي عام  2015فرضت اململكة املتحدة أيضا ً رضيبة عىل األكياس
البالستيكية ،حتى ملكة إنجلرتا انضمت إىل الحرب عىل البالستيك
من خالل حظر القش والزجاجات البالستيكية من القرص امللكي.
وكانت أول دولة أقرت قانون الحظر عىل استخدام هذه األكياس هي
الدنمارك يف عام  ،1993إذ فرضت قانونا ً بدفع بدل نقدي للحصول
عىل كيس بالستيك ،وهو ما قلل استهالكها بنسبة .60%
ويف  2011أصدرت إثيوبيا قانونا ً يمنع صنع واسترياد األكياس
البالستيكية ،ويف  2016حظرت املغرب األكياس البالستيكية ،ويف
سبتمرب من نفس العام أصبحت فرنسا أول دولة تحظر األكواب
واألطباق واألواني البالستيكية ،ثم حظرت األكياس البالستيكية ىف
يوليو/تموز من ذلك العام.
يف عام  2018أعلنت تايوان أنها تهدف إىل التخلص التدريجي من
جميع املواد البالستيكية لالستخدام مرة واحدة بحلول عام .2030
فرضت رئيسة وزراء نيوزيلندا حظر استخدام املواد البالستيكية
اعتبارا ً من أغسطس/آب  ،2018وغرامة تصل إىل  100.000دوالر
نيوزيلندي عىل َمن يخالف ذلك.
يف مطلع عام  2019قامت تركيا بتطبيق قانون جديد يقيض بفرض
رسوم عىل أكياس التسوق البالستيكية ،بهدف املحافظة عىل البيئة.
ويف  10يونيو/حزيران  2019أعلن رئيس الوزراء جاستني ترودو أن
حكومته ستتخذ التدابري الالزمة للحد من التلوث البالستيكي.
األكياس البالستيكية قد تسبب الفيضانات
نظرا ً لكونها خفيفة الوزن يتم انتزاع األكياس البالستيكية بسهولة
بواسطة الرياح والسفر ملسافات طويلة عرب الرياح واملياه لتلويث
الطبيعة.
وقد تسبب هذا يف مشاكل كبرية يف بعض املناطق .عىل سبيل املثال
تسد ماليني األكياس البالستيكية املهملة قنوات ترصيف املياه
والرصف الصحي يف املناطق الحرضية يف بنغالديش .عندما تبدأ
األمطار املوسمية تغمر الشوارع مبارشة بعد الدقائق القليلة األوىل
ألن املاء ال يمكن أن يمر عرب أنابيب الرصف الصحي املسدودة.
بالنسبة للكثريين منا من الصعب أن نتخيل أن شيئا ً صغريا ً ككيس
بالستيكي يمكن أن يتسبب فعليا ً يف حدوث الفيضان ،لكن سكان
بعض املدن يف بنغالديش يكافحون مع هذه املشكلة كل موسم.
األكياس البالستيكية تسهم يف تغري املناخ
غالبية األكياس البالستيكية مصنوعة من البويل إيثيلني ،وهي مادة
مشتقة من تكرير النفط الخام ومعالجة الغاز الطبيعي.
يتم استخدام  12مليون برميل من النفط كل عام إلنتاج أكياس
البالستيك وكمية النفط التي يتطلبها إنتاج كيس بالستيكي واحد

يمكن أن تقود سيارة  11مرتا ً ( 36قدما ً) ،وهو بذلك يسهم كثريا ً يف
استنزاف هذا املورد الثمني ويسبب ارتفاع أسعاره.
عندما يتم حرق النفط أو إنتاجه ،فإنه يخلق غازات الدفيئة.
تؤدي هذه الغازات إىل تأثري االحتباس الحراري ،الذي يتسبب يف
امتصاص األرض للطاقة الشمسية وزيادة درجة الحرارة الكلية.
مع ارتفاع درجة حرارة األرض ستتغري أشياء كثرية أهمها ارتفاع
مستوى سطح البحر الناجم عن ذوبان الجليد واألنهار الجليدية.
سيتم غمر بعض الدول مثل جزر املالديف ومدن مثل البندقية
بإيطاليا.
البالستيك يرض بصحة اإلنسان
أظهرت الدراسات أن الوجبات التي ت ُؤكل أو ت ُسخن يف عبوات أو
أكياس بالستيكية تؤدي إىل تطور قرحة املعدة والربو ومشاكل
البدانة وبعض أنواع الرسطان ،وذلك الحتوائها عىل مواد كيميائية
تختلط بالوجبة عند تسخينها.
من الصعب إعادة تدويرها
معظم منشآت إعادة التدوير ال تملك القدرة عىل إعادة تدوير
األكياس البالستيكية ألنها تتطلب معدات متخصصة وميزانية
كبرية ،وبالتايل ال تقبلها ،ونتيجة لذلك فإن معدل إعادة التدوير
الفعيل لألكياس البالستيكية عىل مستوى العالم يرتاوح بني  5إىل
 ،15%بينما يف الواليات املتحدة ال تحقق سوى  1%سنويا ً.
هناك مشكلة إضافية يف إعادة تدوير أكياس البقالة البالستيكية
وهي نظافتها .لكي تكون األكياس مناسبة إلعادة التدوير يجب أن
تكون نظيفة لتكون مقبولة ،وهي غالبا ً ما تكون مشكلة إذا أخذنا يف
االعتبار أننا نستخدمها يف نقل مواد البقالة والسلع التي يمكن أن
تترسب منها املياه.
البدائل املتاحة
البديل األفضل هو حقائب التسوق القابلة إلعادة االستخدام ،وذلك
ألنها متينة للغاية ويمكن إعادة استخدامها عدة مرات عىل مدار
عمرها املفيد.
هذا يعني أنك ال تستهلك املزيد من املوارد يف كل مرة تحتاج فيها إىل
نقل البقالة إىل املنزل .بدالً من ذلك ،فأنت يف الواقع تعيد استخدام
منتج ما ،وهذا يعني أنك تستخدم موارد األرض بذكاء ،ويف الوقت
نفسه تقلل من الهدر.
عىل سبيل املثال يجب أن تستمر حقيبة الجوت القابلة إلعادة
االستخدام ملدة  4سنوات عىل األقل ،والتي يمكن خاللها منع
استخدام  600كيس بالستيكي مرة واحدة.
عىل مدى السنوات الخمسني املاضية تضاعف اإلنتاج
العاملي للبالستيك
يف الوقت الذي تحظر فيه أعداد متزايدة من املنظمات والبلدان
استخدام وإنتاج البالستيك ،تخطط كربى رشكات تصنيع
البالستيك يف العالم لزيادة اإلنتاج بنسبة الثلث تقريبا ً خالل
السنوات الخمس املقبلة ،وفقا ً للمنتدى االقتصادي العاملي.
يف عام  ،1974كان االستهالك العاملي من البالستيك سنويا ً يبلغ 2
كغم ( 4.4جنيه) للفرد .اليوم ارتفع هذا إىل  43كيلوغراما ً (حوايل 95
رطالً) ومن املقرر أن يزداد هذا العدد.
إذا زاد استهالك البالستيك بمعدله الحايل ،فبحلول عام 2050
سيكون هناك  12مليار طن مرتي من البالستيك يف مدافن النفايات.

n Jan. 12, 2010, a powerful 7.0 magnitude
earthquake rocked Haiti. It was one of the
world’s most significant natural disasters on
record and hit close to the densely populated capital
city of Port-au-Prince. Never before had the world
seen an earthquake of this magnitude strike an urban
setting, and the impact was colossal.
Two hundred thirty thousand people were killed,
including a quarter of the country’s civil servants. A
further 300,000 people were injured. In and around
the city, buildings collapsed, leaving 1.5 million
people homeless.
I will never forget arriving into Port-au-Prince just
after the earthquake struck. The destruction was everywhere. Dead bodies lay on the streets, and people
wandered around. It was like a bomb had dropped
on the city.
The world responded with urgency, compassion, and
generosity. Billions of dollars were raised, and aid organizations implemented massive relief and recovery
operations. While legitimate questions were raised
about overall aid effectiveness and efficiency, there is
no doubt that many lives were saved, and Haiti was
significantly helped back on the road to recovery.
Haitians have extraordinary resilience, honed through
struggle, and hardship. It was, after all, the first independent nation of Latin America and the only country
in the world established following a successful slave
revolt.
It is this inherent fighting spirit that has enabled
people to withstand enormous challenges thrown at
them. But resilience is not inexhaustible, nor inevitable, and many more struggled enormously to survive.
Ten years on from the earthquake, Haiti has regressed. The causes are multiple, but negligence and
lack of attention are key drivers of the current crisis,
one that is happening in virtual silence.
We start 2020 with a country that is both highly
— vulnerable to climatic disaster and facing a massive
and massively underreported — hunger crisis. Data
supplied in October by the Integrated Food Security
Phase Classification (IPC) revealed that 3.67 million
people need urgent food assistance. Inflation is close
to 20 percent, and currency depreciation has been
crippling for poor Haitian families.
Not enough is being done and, even though Haiti is
the region’s most vulnerable to climate change, it
remains one of the least well prepared. Prevention
is key. Hurricane Matthew in 2016 gave us a glimpse
of what might happen, but lessons have not been
learned.
To read the rest of the article go to :
https://thehill.com
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الموت بين السماء واألرض:
ّ
بتحطم طائراتهم
مشاهير قضوا
يخيم الحزن يف أرجاء العالم ،بعد رحيل أسطورة كرة السلة
األمريكي كوبي براينت ،الذي لقي مرصعه يف حادثة تحطم
عاما ،مع 8
طائرة مروحية يف كاليفورينا ،عن عمر يناهز ً 41
عاما) .ولم يكن براينت
أشخاص آخرين بينهم ابنته جيانا (ً 13
الفائز بدوري كرة السلة األمريكي  5مرات ،أول شخص مشهور
يلقى مرصعه يف حادث سقوط طائرة مروحية ،فيما ييل بعض
من النجوم والشخصيات العامة الذين
قضوا بحوادث مشابهة:
كارلي ماكورد

لقيت املراسلة الرياضية األمريكية
يف شبكتي «كوكس سبورتس»
و»إي إس بي إن» ،مرصعها
عاما،
عن عمر يناهز ً 30
بحادثة تحطم طائرة
صغرية يف مدينة الفاييت
بوالية لويزيانا جنوبي
الواليات املتحدة ،أثناء
توجهها يف  28ديسمرب/كانون
األول عام  2019لحضور مباراة كرة
قدم أمريكية ،بني جامعتي واليتي
لويزيانا وأوكالهوما ،وفقًا ملوقع «يو
إس إيه توداي».

عاما ،يف  27مارس/
لقي مرصعه مع مدربه عن عمر يناهز ً 34
آذار عام  ،1968يف حادثة تحطم طائرة «ميغ  ،»15أثناء جولة
تدريب روتينية بالقرب من قرية صغرية يف موسكو ،وفقًا ملوقع
«سبيس».
فرانك تالمان

كان مؤدي مشاهد خطرية تتعلّق بالطريان يف هوليوود ،ساهم
يف إنتاج العديد من مشاهد الطائرات يف أفالم شهرية مثل
«مورفيز وور» و»كاتش  ،»22و»ذا فاليت أوف ذا فينيكس»
الذي فقد ساقه يف حادث طائرة أثناء تصويره.
طيارا حرب ًيا يف الحرب
ورث شغفه بالطريان عن أبيه الذي كان
ً
العاملية الثانية ،وتعلم قيادة الطائرة بساق واحدة ،قبل أن
يلقى حتفه ،يف  15إبريل/نيسان عام  ،1978قبل يومني
من عيد ميالده الـ  ،59يف حادثة تحطم طائرة من نوع
«بايب با  23أزتيك» ،التي كانت متجهة من مطار
سانتا مونيكا املحيل إىل أريزونا األمريكية ،وفقًا
ملوقع «تشك سيكس».
عبد السالم عارف

كان الرئيس الثاني للعراق بني عامي
هاما يف
دورا ً
 1963و ،1966بعد أن لعب ً
تنظيم «الضباط الوطنيني األحرار»،
والذي نجح يف اإلطاحة بنظام
الحكم امللكي يف العراق عام .1958
لقي حتفه يف ظروف غامضة عن
عاما ،يف  13إبريل/
عمر يناهز ً 45
نيسان عام  ،1966إثر سقوط طائرة
مروحية سوفييتية الصنع بني
القرنة والبرصة جنوبي العراق،
وهو يف زيارة تفقدية أللوية
محافظات الجنوب،
وفقًا ملوقع

جون إف كنيدي االبن
وزوجته

كان محام ًيا وصحاف ًيا أمريك ًيا ،وابن
الرئيس األمريكي السابق جون كنيدي من
جاكلني كنيدي ،تزوج كارولني بيست كنيدي،
الوكيلة اإلعالمية لعالمة «كالفني كالين»
التجارية الشهرية.
عاما ،مع زوجته
لقي حتفه عن عمر يناهز ً 39
وأختها يف  16يوليو/تموز عام  ،1999يف حادثة
تحطم طائرة «بايرب بيه إيه -32آر» باملحيط
األطليس قبالة سواحل مارثا فينيارد ،بينما
كانوا متجهني من نيوجريس ،لحضور
حفل زفاف ابنة عمه روري كنيدي يف
ماساتشوستس ،و ُعرث عىل جثثهم يف قاع
املحيط بعد أيام من الحادثة ،وفقًا ملوقع
«آيريش سنرتال».
يوري ألكسيفيتش غاغارين

كان رائد فضاء سوفييتيا ً وأول إنسان يتمك ّن من الدوران
يف الفضاء حول األرض عام  ،1961عىل منت مركبة الفضاء
السوفييتية «فوستوك.»1

«هيستوريكا».
أليا

لقيت املغنية األمريكية الشابة أليا
مرصعها ،عام  ،2001عن  22عاما ً وهي يف قمة تألقها
ونجوميتها ،وذلك إثر تحطّم الطائرة التي كانت تقلها مع
تصور فيديو
فريق عملها من جزر الباهاماس حيث كانت ّ
موسيقيا ً ،إىل الواليات املتحدة .بعد إقالعها بدقائق قليلة
ليتبي بعد التحقيقات أنها كانت
انفجرت الطائرة وتحطمت،
ّ
تقل وزنا ً زائدا ً يصل إىل  300كيلوغرام.
ّ

Astronauts bake in space for first time

emphasis on making long-duration space travel more
hospitable underscores our ongoing commitment to
ensuring guests always have a comfortable stay wher”ever they may travel.
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580 hotels across 46 countries. “So we were excited
to learn that our cookies appear to look and smell
the same on the ISS as they do in our hotels. The
innovation displayed throughout this experiment and

Station, the first cookie baked at 300 degrees for 25
minutes and was under-baked. The experiment found
the fourth and fifth cookies, baked at 300 degrees
for 120 minutes and at 325 degrees for 130 minutes,
respectively, were the most successful.
Before the experiment, there was speculation the
space cookies would be more spherical due to the lack
of gravity in space. The experiment revealed the initial
shape and consistency of the DoubleTree chocolate
chip cookies appeared the same in space as on Earth.
Luca Parmitano, commander of the ISS and a member
of the European Space Agency, baked the cookies.
Fellow crew members, including NASA astronaut
Christina Koch, checked on their progress. Three of
the cookies returned to Earth on Jan. 7 on the SpaceX
Dragon spacecraft. Food science professionals planned
to further test the cookies.
“Perfecting the baking process for our DoubleTree
cookies took time, even on Earth,” said Shawn
McAteer, senior vice-president and global head for
McLean-based DoubleTree by Hilton, a portfolio of

H

umans now have a recipe for chocolate
chip cookies in outer space: Bake at 325
degrees Fahrenheit for 130 minutes. While
baking in space for the first time ever, astronauts
aboard the International Space Station found this
tactic produced a desirable chocolate chip cookie.
Learning how to bake cookies in space should help in
making space travel more hospitable.
The astronauts baked DoubleTree by Hilton chocolate
chip cookies. The experiment was made possible
;through a partnership involving DoubleTree by Hilton
Zero G Kitchen, proprietors of the first space oven; and
Nanoracks, a provider of commercial access to space.
Following a Nov. 2, 2019, launch from NASA’s Wallops
Flight Facility in Virginia, the baking took place over
several days.
The average DoubleTree chocolate chip cookie
bakes in a convection oven for 16 to 18 minutes at
300 degrees Fahrenheit. On the International Space
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PURE HANDS
Yemen Relief

AS YEMEN GOES
THROUGH
ITS WORSE

CAN WE
BRING HOPE
TO ITS
PEOPLE?
DONATE NOW
www.purehands.org
info@purehands.org
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ً
عاما في خدمة الجالية

18 year

معرض هاني عميسان
لبيع أحدث السيارات األمريكية واليابانية واألوربية والكورية

BUY - SELL - TRADE
نبيع بأفضل األسعار

نعطيك أفضل قيمة لسيارتك عند الشراء

نبيع كل السيارات مع ضمانة سنة كاملة لألنجن والترانزميشن

1 year warranty engine & transmission

■ أسالوا عن التقسيط لمدة ثالثة أشهر بدون ربا
■نبيع جميع أنواع السيارات ونشحنها إلى أي مكان تريد

■ ملكية نظيفة وأسعار مدهشة

clean titles - great prices
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