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I can't breathe

جورج فلويد ..الرجل الذي نكأ موته جراح أمريكا

Arab American Today العربي األمريكي اليوم

EVERY PERSON
In Michigan

Deserves Access To

Good HEALTHCARE
To fund life-saving programs like MIChild,
urgent care, Medicaid and Medicare YOU and YOUR FAMILY must
be counted in the 2020 CENSUS this spring.

The 2020 CENSUS Is quick and EASY to fill out. Use it to count
EVERYONE in your home. And by law, it is 100% CONFIDENTIAL

For more information go to
www.mivoicecounts.org
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المحتويات

عمر ناهز

العاصمة ص
الرشيف ،يف
حسن عبدالله
ألديب اليمني
حيث أغدق
العرشين،
الشاعر وا
منيني يف القرن
تويف
شاعر الكبري».
شعراء الي
 76عاما.
صفته بـ»ال
املتنوعة.
من أبرز ال
املجيدة،
الذي و
اإلنتاجات
من سبتمرب
ويعد الرشيف
عديد من
عرتف بها ،الرشيف ،ثورة الـ26
ألدبية والثقافية ال الحكومة امل
املساهمني يف
يف
ا
ونعت وزارة الثقافة لها :كان الفقيد منإلدارة املحلية.
وزارة يف بيان
التدريس وا
جانبه ،نعى
سلك
وقالت ال طويلة يف
منيني ،من
ليمني املعارص
وعمل لفرتة
لكتاب الي
ألدباء وا
لشعر ا
عىل الساحة

اتحاد ا
وقال إن ا
الذي أضافوا
رشيف،
خرست اليمن
الشاعر ال من أعالمه األفذاذ يمثل منعطفا
بوفاة الشاعر الكبري غزيرا ونوعيا
واحدا
رقما جديدا
خرسصيدة اليمنية
اليمنية.
وأضافت أنه قدم إنتاجا شعريالشعر الفصيح
للق
شاعرا متميزا
التجربة الشعرية راحل التي
فكتب ا
يف الشعر
خاصا يف
ليمني
ّ
شتى صنوف الشعر ،وبرع كثريا
البيان سمات قصيدة ال يف الشعِ ر ا
والتفعيلة،
لفرائد النفسية
يف
ورسد
منه
ضعها ضمن ا
العمودي حميني منه والشعبي .له ما يزيد
كبرية للشعِ ر
ت
صدر
ال
خسارة
حديث.
الغنائي وزارة الثقافة ،فإنه عن أعماله
امتاز فيها
التحاد رحيله
ال
شعريا ،وكتبت
وبحسب
واعترب ا
املاجستري
من تجربة خاصة والحر ،وكان
ملا مثله
عىل  20ديوانا اسات ورسائل
ميني
لعديد من الدر
ّ
ا
ليمني ،عِ ر العمودي والحُعالمة متميزة.
من قصيدة
ا
بقول الش حالة خاصة و
والدكتوراه.
بيانها جزءا
يف كل منها
أوردت الوزارة يف راحل الرشيف:
شاعر حسن
و
غنائية مشهورة للاسمر عيونه
بوعة لل
لفات مط
لكل
فرشت قلبي عمري جَ بَا لِه
مؤ
الشرفي:
رسايا رسايا
يت
مرايا وا ّد ساق أشواقه
بريوت
أنا الذي
صبايا واليوم
حبالِه
 -1978دار العودة - -بريوت
الحسان ال
ولفّها يف ضحك مع كل
• من الغابة  -1979- -دار العودة دار العودة
قد كان ي
نجوم
والنب -1979-
عايش لحاله.
• أصابع ال زهور الحب
مدينة الشاهل
ألوان من
•
 -1985مطابع
الرشيف ،املولود يفليمن ،يف سن
بريوت
الجنتني -
شاعر
 سهيل وأحزانكتب ال حجة شمال غرب ادرسة العلمية
•
 -1985مطابع
بمحافظة اليزال طالبا بامل اجاته تباعا،
عكرمة-دمشق الشواطئ -
مبكرة ،وهو
إنت
البحر وأحالم
شعبت
والغنائي
•
باملحابشة ،حيث ت والعمودي
بريوت
جلدات مطبوعة
لعامي
عكرمه -دمشق  -1989دار آزال  -آزال -بريوت
بني الفصيح وا بنحو  10م
يايس ،موثقة
• تقول ابنتي  -شمس  -1989-دارلثقافة -بغداد
إىل ال
 -1994دار ا
والسعماله الكاملة.
• الطريق الباطن -
مطابع التوجيه
من أ
• وكان حفرالكبري -1996-
• الهروب
إنتاجه،
للدراسات
صنعاء
 -1996مجد
شاعر اليمني غزارة ومفرداتها
املعنوي -لكاملة (- )1
اللغة
ال
األعمال ا
عرف عنلفائقة عىل تطويع ملشهد األدبي
•
 -1997مجد
مالية ،ليرثي ا
وقدرته ا
ضمن القامات
والنرش -بريوت
لكاملة (- )2-3
اقاتها الج
سته
وسي
ملفتة كرّ
أول ديوان
األعمال ا
معني -صنعاء
بريوت
ليمني بإنتاجات ليمن ،ذلك أن
•للدراسات والنرش  -2000 -مطابع
ا
الكبرية با
مطابع املفضل
القصيدة -
شعرية
التي
ال
(-2000- )1-2
.1978
عيون
غنائية
• قواس عالن
صدر له عامبعدد من القصائد ال «مطر مطر
لعامة للكتاب-
•أ
شتهر
نيون ،من بينها هامية ،وغناها
 -2001الهيئة ا
صنعاءكما ا نانون يم
باللهجة الت
القصائد -
لحنها ف حويل» ،وهي
• عيون
سسة اإلبداع
والضبا
أيوب طارش عبيس .وت» ..فيما
 -2001مؤ
صنعاء
شهري
ال تم
املرجان -
الفنان ال شهور أن «القصيدةبأنها «الحلم
• شعب
للدراسات
م
 -2002عبادي
له قول ثورات الربيع العربيسبيله رؤوس
صنعاء
وصف
تساقطت يف
 بنات الرثيا -إلبداع -صنعاء
ملنتظر الذي
•
صنعاء
التي تلت
ا
ا
والنرش -الورد  -2002-مؤسسة للدراسات
املضطربة
وش».
مع
وعر
سنوات السبع
 -2002عبادي
بالتدريس
• صهيل
الوصل -
وخالل ال
يف 1962م اشتغل حتى عام
• كائنات
اليمنية
الحرة السائدة
 -2003عبادي
صنعاء
الثورة من األعمال
والنرش -لكاملة (- )4
القليل
العمال ا
الحكومي
• ا اسات والنرش-صنعاء -2004عبادي
1970م.
بعد ذلك بالسلك عدة وظائف
للدر
لكاملة (- )5
لرشيف
يف
التحق ا وزارة اإلدارة املحلية محافظة
• األعمال ا لنرش-صنعاء
لهيئة العامة
أفلح اليمن يف
كادر
وا
 -2005اضمن مديرا ً ملديرية
للدراسات لكاملة ()6
األدب فانتقل
آخرها
األعمال ا
•
 -2005عبادي
أراد التفرغ للكتابة و والبحوث
حجة.
صنعاء
الدراسات
للكتاب -لكاملة (- )7
عام 1994م
مركز
كومي
يف
األعمال ا
كباحث يف
العمل الح
صنعاء
•
للدراسات
إىل صنعاء
تقاعد عن
حتى وفاته.
للدراسات والنرش -2005-عبادي
حتى عام 2002م ،ظل يف منزلة
نصف املعنى -
بينها
ً
ا
أدبي
واوين ،من
للدراسات
وأسس مجلسا ًعددا من الد
• لنرش-صنعاء  -2006عبادي
وا
الربدوني -
وأصدر الرشيف ديوان صنعاء» .لثقافة يف شهر
• ديوان
الغابة» و»
 -2008عبادي
صنعاء
«من
الراحل درع وزارة ا حصل عىل
والنرش -لكاملة (- )8
نح الشاعر
 ،2019كما
تكريمه يف
األعمال ا
ديسمرب
مُ
عن
•
كانون أول /جوائز ،وتم اإلعالن ثقافة ،وبيت
ال
ال
العديد منناسبة من قِ بل وزارةمعات املحلية.
أكرث من م
بعض الجا
اليمني ،و
الشعر
DAY. NET
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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 والغدا ء
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
املمنوحة عىل أساس عدد سكان الوالية ،فكل شخص
ال يتم احتسابه يف اإلحصاء بمدينة ديرتويت ،مثالً،
سيكلف املدينة خسارة بمقدار  5,500دوالر سنوياً،
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.
فاإلحصا ء 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
ن
«أف» ، 1أو تأشرية عمل« أتش– 1بي» ،فيجب أن تكو 
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
أيض ا ً االتصال هاتفي ا ً وملء البيانات عرب الهاتف.
ط
سيبدأ إرسال استبيان التعداد عرب الربيد يف  12شبا 
(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 ،ويؤك د
ن التعداد السكاني »عىل أنه من
الفصل  12من« قانو 
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 اهتما م

– إذا لم تقم بإعادة إرسال ورقة التعداد بعد ملئها،
بحلول نهاية نيسان( أبريل )،سيأتي موظفو التعدا د
ويطرقون بابك .ستكون لديهم شارات وهويات من
«مكتب اإلحصاء» ،وسوف يطلبون منك ملء بيانات
التعداد .
لذلك من األفضل ،أن تمأل البيانات بنفسك ،وأال تنتظر
ىل
حتى يأتي موظفو التعداد ،فبهذه الطريقة نحصل ع 
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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بايدن يظهر إلى العلن
بعد شهرين من الحجر
الصحي مرتديا كمامة
 بعد أكرث، إىل العلن،خرج املرشح الديمقراطي للرئاسة األمريكية جو بايدن
.من شهرين داخل الحجر الصحي
 يف حفل تكريم أقيم، مرتديا كمامة سوداء،وشارك بايدن مع زوجته جيل
 املشاركني يف، ضمن االحتفال بضحايا الجيش األمريكي،بوالية ديالوير
.الحرب العاملية الثانية والحرب الكورية
وقال بايدن للصحفيني وهو يضع الكمامة «إنه ألمر جيد أن أكون خارج
 ال تنسوا. ال تنسوا أبدا ً التضحيات التي قدمها هؤالء الرجال والنساء.بيتي
.»ً ذلك أبدا
ً  إكليال، وهو يقف إىل جانب زوجته،ً  عاما77 وقدم الرجل البالغ من العمر
ّ
 قبل أن يلتزم،من الورود البيضاء يف ساحة الحرب التذكارية يف ديالوير
.بدقيقة صمت إلحياء ذكرى العسكريني
 قبل فرتة وجيزة من، واضطر. أسابيع10 وكان آخر ظهور لبايدن منذ حوايل
هزيمة منافسه الديمقراطي بريني ساندرز يف االنتخابات األولية يف فلوريدا
. إىل عزل نفسه بسبب انتشار فريوس كورونا،وإلينوي وأريزونا
 ألقى بايدن خطابا ً عرب اإلنرتنت تحدث فيه إىل،وبعد نتائج االنتخابات
 حيث واصل حملته، ديالوير،أنصار ساندرز من منزله يف ويلمنغتون
.الرئاسية بشكل افرتايض
 من أي،وسجلت الواليات املتحدة أكرب عدد من اإلصابات بفريوس كورونا
.مكان آخر يف العالم
وأعيد فتح جميع الواليات األمريكية الخمسني جزئيا ً اآلن بعد إغالقها ملدة
. فإنها تختلف القيود املتبقية بني الواليات، ومع ذلك.شهرين

Republican National Convention: Trump threatens to move
event from North Carolina

U

S President Donald Trump has threatened
to relocate the Republican National Convention if restrictions are placed on the crowd
size due to the coronavirus pandemic.
The event is due to take place in North Carolina from
24-27 August.
Mr Trump said he would move the site of the convention if “full attendance” is not guaranteed.
Almost 100,000 people have died with coronavirus in
the US. Many states have enacted measures to stop
its spread.
In a series of tweets posted early on , Mr Trump said
that North Carolina’s Democrat Governor Roy Cooper was “still in shutdown mood” and was “unable
to guarantee” that the event would take place at full
capacity in Charlotte as originally planned.
«In other words, we would be spending millions of
dollars building the arena to a very high standard
without even knowing if the Democrat governor
would allow the Republican party to fully occupy the
space,” said Mr Trump.
Republicans planning to attend the convention
“must be immediately given an answer by the governor as to whether or not the space will be allowed
to be fully occupied”, the president said, otherwise
another site would be selected.
A spokesman for Governor Cooper said North Carolina was “relying on data and science to protect our
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state’s public health and safety».
«What you hear the president saying today is just
a very reasonable request of the governor of North
Carolina,” Vice-President Mike Pence told Fox &
Friends in response to Mr Trump’s tweets.
«We all want to be in Charlotte, we love North
Carolina,” he continued. “But having a sense now
is absolutely essential because of the immense
preparations that are involved, and we look forward
to working with Governor Cooper, getting a swift
response and if need be moving the national convention to a state that is further along on reopening and
can say with confidence that we can gather there.»
What are the conventions?
Presidential hopefuls do not become official candidates until each party’s nominees for president
and vice-president are announced at their national
convention, and so the events are a key part of the
election process ahead of voting on 3 November.
Mr Trump is seeking a second term in office and
there are no other Republicans standing.
The Democrats moved their convention back a
month to mid-August because of the coronavirus
outbreak.
Former Vice-President Joe Biden is the Democratic
presumptive nominee after Senator Bernie Sanders
became the last candidate to leave the race in April.
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«العمالق اللطيف»...

من هو جورج فلويد الذي أشعلت وفاته المظاهرات في أميركا؟
واشنطن  -قبل وفاته تحت ركبة ضابط رشطة يف مدينة
منيابوليس األمريكية ،كان جورج فلويد يعاني املصري نفسه الذي
يعاني منه ماليني األمريكيني خالل جائحة فريوس «كورونا»:
عاطل عن العمل يبحث عن عمل جديد.

وحارس أمن يف مطعم التيني قال صاحبه عنه« :كان مرحا ً
دائما ً ...لديه مواقف جيدة كثرية ...كان يرقص بشدة ليضحك
الناس ...حاولت أن أعلمه كيفية الرقص ألنه يحب املوسيقى
الالتينية ،لكنني لم أستطع ذلك ألنه كان طويال ً جدا ً بالنسبة يل».

يقول كريستوفر هاريس ،صديق فلويد مدى الحياة ،إن األخري
انتقل إىل منيابوليس من مسقط رأسه هيوسنت قبل عدة سنوات،
عىل أمل العثور عىل عمل ،وبدء حياة جديدة .وأضاف« :كان
يتطلع إىل البدء من جديد ،بداية جديدة ...لقد كان سعيدا ً
بالتغيري الذي قام به» ،حسب ما نقلته صحيفة «الغارديان»
الربيطانية.

لكن فلويد فقد مؤخرا ً وظيفة الحارس يف املطعم ،عندما أصدر
حاكم والية مينيسوتا أمرا ً بالبقاء يف املنزل بعد انتشار فريوس
«كورونا» .يقول صديقه هاريس« :كان يفعل كل ما يلزم ملواصلة
حياته» ،مضيفا ً أنه ال يصدق أن فلويد لجأ إىل ترويج عملة ورقية
مزورة ،موضحا ً« :ال أعرف عنه قيامه بأي يشء من هذا القبيل».

تويف فلويد ( 46عاما ً) ،وهو أمريكي من أصل أفريقي ،بعيد
توقيفه عىل أيدي الرشطة لالشتباه بأنه كان يريد ترويج عملة
ورقية مزورة بقيمة  20دوالرا ً .وخالل توقيفه ،ث ّبته رشطي عىل
سمع صوته عىل
األرض واضعا ً ركبته عىل رقبته لدقائق .وقد ُ
تسجيل فيديو انترش عىل مواقع التواصل االجتماعي وهو يقول:
«لم أعد قادرا ً عىل التنفس».
نشأ فلويد يف الحي الثالث يف هيوسنت ،وهو أحد األحياء التي
يغلب عليها السكان السود يف املدينة ،والتقى بهاريس يف املدرسة
اإلعدادية .وخالل فرتة املراهقة يف تكساس ،كان فلويد نجما ً يف كرة
القدم األمريكية ،وكان يلقب من قبل كثريين بـ«العمالق اللطيف».
يقول دونيل كوبر ،أحد زمالء فلويد السابقني ،إنه يتذكر
مشاهدته وهو يسجل النقاط يف مباريات كرة القدم األمريكية،
مضيفا ً« :كان يتفوق عىل الجميع» ،ويتابع« :كانت لديه
شخصية هادئة وروح جميلة».
تغريت حياة فلويد بعد أن ات ُهم يف عام  2007بالسطو املسلح ،بعد
وحكم عليه بالسجن ملدة  5سنوات،
محاولته «اقتحام منزل»ُ ،
إثر صفقة مع االدعاء باإلقرار بالذنب يف عام  .2009وبعد إطالق
رساحه ،انتقل إىل منيابوليس للبحث عن عمل.
ويف منيابوليس ،كان فلويد يعمل يف وظيفتني :سائق شاحنة،
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

وانترشت املظاهرات يف أنحاء الواليات املتحدة احتجاجا ً عىل
مقتل فلويد ،فيما انتهك مئات املحتجني يف منيابوليس حظرا ً
للتجول ف ُرض الجمعة ،وتجمعوا يف الشوارع حول مركز للرشطة
أرضمت به النريان الليلة املاضية.
وقال ممثل لالدعاء العام يف والية مينيسوتا يف وقت سابق إن
السلطات ألقت القبض عىل ضابط الرشطة املتهم يف الواقعة،
ٍ
ليال من احتجاجات عنيفة هزت مدينة منيابوليس.
وذلك بعد 3
املتعمد.
جهت إىل الرشطي ت ُهمة القتل غري
و ُو ّ
ّ
ن هذا اإلجراء جاء «متأخرا ً» ،بحسب عائلة فلويد التي
لك َّ
ٍ
كاف ،والتي قالت يف بيان نقلته وكالة الصحافة
عدته أيضا ً غري
الفرنسية إن ّها تريد أن يت ّم توجيه «ت ُهمة القتل العمد مع سبق
الرشطي .وأضافت« :نريد أن نرى اعتقال عنارص
اإلرصار» لذلك
ّ
(الرشطة) اآلخرين (املتو ّرطني)» يف القض ّية.
وذكر محامو العائلة أنهم يريدون ترشيحا ً مستقال ً للجثة ،بعد
أن أثار الطبيب الرشعي شكوكا ً يف أن يكون االختناق هو سبب
الوفاة.
وذكرت تقارير صحافية أن فلويد ترك وراءه ابنة عمرها ست
سنوات ما زالت تعيش يف هيوسنت مع والدتها روكيس واشنطن.
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تارة متوترة وأخرى مليئة بالتضامن ..مقتل جورج فلويد
يقيس قوة العالقة بين العرب واألفارقة بأمريكا
حرك مقتل جورج فلويد يف مينيابوليس وجدان الشعب
األمريكي ،وأعاد إىل أذهانهم صدمة قرون من الظلم
القائم عىل العنرصية ووحشية الرشطة ضد األمريكيني
من أصول إفريقية ،وأثار احتجاجات عنيفة يف والية
مينيسوتا ويف أنحاء الدولة  .
ويف الوقت نفسه ،دار جدال داخل مجتمع األمريكيني
من أصول عربية عن التضامن مع األمريكيني من أصول
إفريقية واملسؤوليات امللقاة عىل عاتق مالكي األعمال
املهاجرين العرب الذي ينترشون يف األحياء التي يقطنها
األمريكيون من أصول إفريقية.
العالقات بين السود والعرب
وكانت رشطة مينيابوليس تعتقل فلويد بنا ًء عىل اتصال
من متجر مملوك ألمريكيني-عرب ،الذي اشتبه العاملون
فيه أ َّن العميل البالغ من العمر  46عاما ً أعطاهم ورقة
بقيمة  20دوالرا ً مزورة .وأدان مالكو املتجر إدانة قاطعة
مقتل فلويد ،مؤكدين أنهم يدعمون حركة "حياة السود
مهمة" ،كما موقع  Middle East Eyeالربيطاني.
وال تزال تفاصيل ما حدث داخل املتجر بني فلويد
والعاملني غامضة ،ومن غري الواضح أي من العاملني
تحديدا ً اتصل بالرشطة ،لكن بعض النشطاء يحثون
عىل التزام الحذر عموما ً قبل إبالغ السلطات حني تشمل
املسألة أصحاب البرشة امللونة.
وقال أحمد أبو زنيد ،منسق يف املجتمع الفلسطيني
األمريكي ،إ َّن الحادث املأساوي يمثل "لحظة تتعلم"
منها األعمال التجارية اململوكة للعرب يف الواليات
املتحدة.
وأضاف أبو زنيد ،يف ترصيح ملوقع ،Middle East Eye
"ما علينا التعامل معه يف هذه النقطة هي الحقائق؛
وهذه هي أ َّن قوات الرشطة تعامل األمريكيني من أصول
إفريقية بوحشية أكرث من غريهم يف الواليات املتحدة

0010

مايو  2020م  -السنة الثامنة  -العدد89 :

سواء تاريخيا ً أو يف الوقت املعارص ،وعلينا أن نعي هذه
الوقائع".
ودعا أبو زنيد ببدء حوار بني األمريكيني العرب لنرش
الوعي عن العنرصية املؤسسية ضد مجتمع السود.
وقال" :نحن نعرف القيمة القليلة التي تعطيها
املؤسسات ألرواح السود".

ويف بعض األحيان ،يمكن أن يؤدي سوء الفهم املتبادل
ونقص الوعي الثقايف إىل خلق توترات وعالقات معادية
بني هذه األعمال التجارية واملجتمعات التي تخدمها.
لكن ال يبدو أ َّن هذا هو الحال يف مينيابوليس مع Cup
 ،Foodsاملتجر الذي وقع فيه الحادث األويل .ففي الواقع،
أشاد بعض الناشطني املحليني باملتجر بسبب انخراطه
يف املجتمع عىل مدى أكرث من ثالثة عقود.

ورصح أبو ميالة ،لشبكة  CNNيوم الخميس  28مايو/
َّ
أيار ،أ َّن املوظف الذي اتصل بالرشطة كان ببساطة
يمارس "بروتوكوالً" متبعا ً بعد اكتشاف ورقة بقيمة 20
دوالرا ً مشبوهة .ووصل الضباط بينما كان فلويد ال يزال
خارج املبنى والتقطت كامريات املراقبة يف املتجر لحظة
القبض عىل فلويد وقتله.
الصدمة

وجد العديد من املهاجرين العرب ذوي املوارد املحدودة
وامليل لتشغيل رشكاتهم الخاصة سبيالً متاحا ً من خالل
فتح متاجر يف املناطق الحرضية املحرومة اقتصاديا ً،
التي يصادف أ َّن غالبية سكانها من األمريكيني من
أصول إفريقية.

من جانبه ،قال محمود أبو ميالة ،مالك رشكة Cup
 ،Foodsلصحيفة  Sahan Journalاملحلية" :نحن ندعم
"حركة حياة السود مهمة" .ونعارض إساءة استخدام
السلطة والظلم القائم عىل العرق .لدينا نظام معيب
ويجب إصالحه".

سارع بعض رواد الشبكات االجتماعية بإدانة املتجر.
لكن داوود وليد ،املدير التنفيذي ملجلس العالقات
األمريكية اإلسالمية ،قال إ َّن أصحاب املتاجر الذين
يترصفون بحسن نية يواجهون "معضلة" عند التعامل
مع الجرائم يف مؤسساتهم.

متاجر العرب في مجتمعات السود

وأوضح وليد" :من غري املنطقي أن نقول ألصحاب
املتاجر أن ُيضحوا بأعمالهم أو يغضوا الطرف حني
ُيشت َبه يف ارتكاب شخص ما جريمة ،وذلك بغض النظر
عن لون برشتهم".
وأضاف" :عىل الجانب اآلخر ،إذ اتضح أ َّن األمر بسيط
أو غري مهم أو حتى مجرد سوء تفاهم ،فيجب أن يعي
مالكو املتاجر أ َّن االتصال بالرشطة بسبب أمر بسيط
يمكن أن يؤدي يف الواقع إىل تعرض شخص للرضب أو
القتل".
وتابع وليد إ َّن األمريكيني من أصول إفريقية تعرضوا
لصدمة جماعية من وحشية الرشطة ،وضباط الرشطة
واملعتدين البيض ،الذين يقتلون مواطنني سودا ً و ُيفلِتون
من العقاب.
وقال "لدينا تجاربنا الشخصية الخاصة من أحبائنا
أو أصدقائنا الذين قُتلِوا ظلما ً عىل يد سلطات إنفاذ
القانون؛ لذلك هذا يؤجج الصدمة .إىل جانب أ َّن الصور
ومقاطع الفيديو املتكررة ألشخاص بيض يقتلون السود
وال ُيدانون ويتمكنون من اإلفالت من املسألة بحرية
ُيس ِ ّبب نوعا ً من الصدمة لدى الكثري من الناس .ما
يحدث هو تقريبا ً شكل من أشكال اضطراب ما بعد
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الصدمة".
ويستمر غضب السود من عمليات القتل هذه بسبب عدم القدرة أو ربما
عدم الرغبة يف إدانة الضباط املتورطني .وعىل الرغم من اعتقال ديريك
شوفني ،الضابط الذي ركع عىل عنق فلويد إىل أن قتله ،يوم الجمعة 29
مايو/أيار ،وقال" :ليست لدي آمال زائفة بأ َّن الضباط املتورطني س ُيدانون،
ومع ذلك أواصل أنا وناشطون آخرون ،القتال من أجل تحقيق العدالة".
التضامن
تتسبب أحداث مينيابوليس يف إطالق دعوات للتضامن من العديد من
الجماعات العربية األمريكية واملدافعني عنها .ومن جانبها ،أصدرت اللجنة
األمريكية العربية ملكافحة التمييز ،يوم الخميس  28مايو/أيار ،بيانا ً شديد
اللهجة ينتقد العنرصية ضد السود.
وقال البيان" :عىل الرغم من أ َّن لدينا بعض النضاالت املشرتكة ،يجب علينا
كذلك االعرتاف بأ َّن الوقت قد حان اآلن لالستماع إىل األمريكيني من أصول
إفريقية وجماعات الحقوق املدنية السود حول تجاربهم الفريدة وكيف
يمكننا دعم نضالنا الجماعي ضد الظلم عىل أفضل وجه".
وأضاف" :من واجبنا أيضا ً نحن األمريكيني العرب تثقيف أنفسنا عن

هكذا بدأت نار الغضب في مينابوليس..
صاحب محل عربي يروي

املعاناة التي يواجهها أخواننا السود وما هو الدور الذي يمكن أن نقوم به
ملناهضة العنرصية ضد السود"   .
إضافة إىل ذلك ،هناك تاريخ طويل من التعاون السيايس بني النشطاء
العرب والسود يف الواليات املتحدة ،وباألخص يف ما يتعلق بالقضية
الفلسطينية.
إذ أ َيّد مفكرون سود بارزون ،من بينهم أنغيال ديفيس وكورنيل ويست
ومارك المونت هيل ،حركة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات
( ،)BDSالتي تسعى إىل الضغط عىل إرسائيل اقتصاديا ً إلنهاء انتهاكاتها
ضد الفلسطينيني.
ويف هذا الصدد ،قال حاتم أبودية ،املدير التنفيذي لشبكة العمل األمريكية
العربية -ومقرها شيكاغو -إ َّن املجموعة لديها تاريخ طويل من العالقات
القوية من مجتمع السود.
وأضاف أبودية أنه منذ تأسيس شبكة العمل األمريكية العربية يف ،1972
يدرك قادتها أ َّن "حريتنا ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً مع حرية املجتمعات
املضطهدة األخرى".
وتابع أبودية ملوقع  Middle East Eyeالربيطاني" :إ َّن أهم نضال يف هذا
البلد هو تحرير السود ،وهو يتجىل اليوم يف النضال من أجل مساءلة
الرشطة وضد عنفهم".
تفاعالت يومية

ال يعكس التضامن بني النشطاء بدقة التعامالت اليومية بني األمريكيني
العرب والسود .ويف هذا الصدد ،قال أبودية" :نعلم أ َّن العالقة بني قيادة
تحالف شبكة العمل األمريكية العربية وقيادة تحالف شيكاغو عالقة
جيدة ألننا نتشارك القيم واملبادئ النظرية واأليديولوجية نفسها .لكن
هذا ال يعني أ َّن جميع األشخاص من املجتمع العربي ومجتمع السود
يشاطرون تلك األفكار واآلراء وهذه العالقات".
ويف ترصيحه ملوقع  ،Middle East Eyeأضاف أبودية" :كنا رصيحني بشأن
معارضتنا للعنرصية املناهضة للسود داخل مجتمعنا .نحن نعلم أ َّن هذه
مسألة ينبغي أن نستمر يف محاربتها".
من جانبه ،قال أبو زنيد ،املنسق الفلسطيني األمريكي إ َّن التضامن
السيايس والتفاعالت اليومية بني األمريكيني العرب والسود أمران مرتابطان.
وأضاف" :دعونا نبني العالقات داخل الجاليتني اإلفريقية والعربية
األمريكية عىل أساس يومي ونكتشف سبل العيش معا ً .وهذا يعزز الطريقة
التي نتمكن بها من التضامن مع فلسطني ،وكذلك مع حركة حياة السود
مهمة".
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مقطع الفيديو الذي انترش كالنار يف الهشيم قبل
يومني شاقّا ً طريقه من والية مينيسوتا األمريكية
إىل العالم لن يمر مرور الكرام أبدا ،وذلك بعد
مقتل رجل أمريكي أسود يدعى جورج فلويد
يبلغ من العمر  46عاما ،تحت ركبة ضابط
أبيض.
فقد عاشت مدينة مينابوليس ،ساعات عصيبة
بعد أن تحولت شوارعها ساحات لحرب شوارع،
وأكلت النريان كل مكان فيها ،بحسب مقاطع
فيديو انترشت عىل مواقع التواصل االجتماعي،
إثر احتجاجات شعبية عارمة بعد مقتل الرجل.
ً
دوالرا اعتقد أنها مزورة!
20

الجديد اليوم ،أن قناة "العربية.نت" التي تبث
من دبي تواصلت مع صاحب البقالة التي
بدأت منها رشارة الغضب ،بعدما اتصل أحد
موظفيها بالرشطة مبلغا عن فلويد.
وقال املالك الفلسطيني ملتجر Cup
 ،Foodsواسمه سمري أبو ميالة،
إن املوظف تواصل مع الرشطة
حني حاول األمريكي
جورج فلويد دفع قيمة
ما اشرتاه بورقة 20
دوالرا ً مزورة ،إال
أنه ال يعتقد
أن الراحل
كان عىل علم
بأنها مزورة ،وإال
لرصفها يف محل آخر
ال يعرفه.
وأشار أبو ميالة إىل أن جورج
زبون لدى متجره ،يمر بني الحني
واآلخر ،لذلك ،فإن محله الذي
أسسه منذ  31سنة يف املدينة معروف.
كما أعلن البائع العربي وهو أب ألربعة
أبناء و 4بنات ،وهاجر يف  1978من القدس
إىل الواليات املتحدة ،أنه سيقوم بواجبه نحو
من قال إنه بمثابة ابنه املخنوق األمريكي ،أي
جورج ،مؤكدا أن االضطرابات لن تهدأ يف الوالية
إال حني اعتقال أفراد الرشطة األربعة وسجنهم.
وعىل الرغم من أن الرشطة أعلنت طرد  4ضباط
متورطني بالحادثة ،إال أن االحتجاجات لم تهدأ،
فقد نرش مغردون عرب تويرت ،صباح الخميس،
فيديوهات تظهر متاجر ومباني بعضها مدمرة
التهمتها النريان ،ورصد فيديو آخر واجهات
محال ومتاجر تعرضت للتكسري.
ومقاطع أخرى أظهرت ألسنة اللهب وهي تلتهم
مرافق يف مدينة مينابوليس.

الوالية تستنجد!
وبعد االشتباكات التي شهدتها الوالية بني
الرشطة واملحتجني ،التي تخللتها مظاهر عنف،
لم يبق أمام الحاكم إال طلب النجدة ،فاستدعى
بالفعل الحرس الوطني الخميس ،للمساعدة يف
استعادة األمن.
وأمر الحاكم تيم
والز قوات
الحرس

مداريا أرادوندو اعتذارا ألرسة فلويد ،قائال
"أنا آسف بشدة لأللم والدمار والصدمة التي
تركتها وفاة السيد فلويد يف نفوس أرسته وذويه
ومجتمعنا".
ودعا بدورهم املسؤولون املرشفون عىل
التحقيقات من وزارة العدل ومكتب التحقيقات
االتحادي ومكتب البحث الجنائي واالدعاء
املحيل إىل التحيل بالهدوء بينما هم يجمعون
األدلة ،حيث قال مايك فريمان مدعي مقاطعة
هنيبني أمام الصحافيني "امنحونا الوقت كي
ننجز املهمة عىل النحو املالئم ،وسنحقق لكم
العدالة .أعدكم" .وأقر بأن أسلوب الرشطي الذي
ظهر بالفيديو كان "مريعا" ،وقال "مهمتي أن
أثبت أنه انتهك قانونا جنائيا".
مات جورج!
يشار إىل أن رشارة الغضب بدأت
بعدما وثق مقطع فيديو اعتداء
ضابط رشطة أمريكي يف
مدينة مينابوليس بوالية
مينيسوتا ،وضع ركبتيه
عىل عنق رجل
تواجد أسفل
سيارة ،بينما
لم تنجح كل
محاوالت املارة
لجعل الضابط
يفلت جورج فلويد
الذي تويف بسبب االعتداء.
وظهر فلويد يف مقطع الفيديو
الذي التقطته إحدى املارات،
االثنني املايض ،يكافح للتنفس عىل
األرض ،فيما ركع رشطي أبيض عىل رقبته
عدة دقائق.

الوطني
بمساعدة
الرشطة ،بينما
يسعى مسؤولون
محليون واتحاديون لتخفيف التوترات
العنرصية التي أثارتها الواقعة.
كما أعلنت الوالية حالة الطوارئ ،خصوصا أن
الناس لم تهدأ عىل الرغم من تقديم قائد الرشطة

وكان آخر ما سمع من الرجل األسود جملة
كررها مرارا "ال أستطيع التنفس" ،غدت شعار
املحتجني بعد وفاته.
إىل ذلك ،لم تفلح كل إجراءات الرشطة لوقف
االحتجاجات ،خصوصا بعدما توزعوا عىل
املباني واستخدموا الغاز املسيل للدموع
والطلقات املطاطية وقنابل الصوت إلبقاء
الحشود عىل مسافة ،دون جدوى ،فقد رشق
املحتجون الرشطة بالحجارة وعبوات املياه
ومقذوفات أخرى ،وأعاد بعضهم قذف عبوات
الغاز املسيل للدموع عىل الرشطة.
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ثالثية الموت في اليمن:

األوبئة والمعارك واالستثمار السياسي

جمال جبران

كأن الحياة السياسية يف اليمن ال تريد أن تتخلّص
من إرث الرئيس الراحل عيل عبد الله صالح ،الذي
طاملا استثمر كوارث البالد لصالحه .بداية من الزلزال
الذي حصل يف مدينة ذمار (جنوب صنعاء) يف
العام  ،1982وبقي يستثمره لسنوات طويلة الحقة،
يطلب املساعدات الدولية ويقوم بخصم نسب من
رواتب الناس
بحجة «رضيبة زلزال ذمار» ،وصوال ً
ّ
لنيل أرباح تربية اإلرهاب الذي ترعرع يف البالد،
ونما تحت عينيه ،وراح بعدها ُمخاطبا ً العالم بأنه
يريد املساعدات املالية «من أجل اجتثاث جذور
اإلرهاب» .وقد وصل الحال إىل أبعد من هذا ،حني
ذهب إلنتاج فيلم سينمائي عن اإلرهاب يف اليمن،
أُطلق عليه «الرهان الخارس» ،كي يضاعف موقفه
االستثماري.
لكن يبدو أن طريقة االستثمار يف الكوارث نفسها ما
تزال قائمة إىل اليوم ،عرب كافة الجهات امل ُسيطرة
عىل الجبهات اليمنية .منظمة أطباء بال حدود
أعربت عن قلقها العميق من انتشار وباء كورونا
يف اليمن ،وأنه من املستحيل معرفة املدى الكامل
النتشاره يف البالد ،نظرا ً للقدرة املحدودة عىل إجراء
الفحوصات عىل مدى البالد .يف الوقت نفسه ،كانت
آلة الحرب تستعيد حركتها يف مختلف الجبهات،
عىل اتساع الجغرافيا اليمنية ،وهو ما استدعى دق
جرس اإلنذار من األمم املتحدة ،بمختلف وكاالتها.
وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية
مارك لوكوك قال إن «الوقت بدأ ينفد» .وأوضح ،يف
تعليقه عىل بداية اجتياح فريوس كورونا لألرايض
اليمنية ،خالل مداخلة عرب دائرة تلفزيونية أمام
أعضاء مجلس األمن منتصف الشهر املايض ،أن
هذه الجائحة «تقدم فرصة فريدة لتحقيق السالم،
بعد أن عانى ماليني اليمنيني من سنوات الحرب
والحرمان» .واعترب أنه «يجب أن تحفز جائحة
كورونا العملية السياسية ،ال سيما أن الحرب ،التي
دامت أكرث من خمس سنوات ،أدت إىل تدهور شديد
يف البنية التحتية الصحية ،ومن املمكن أن ينترش
الفريوس بشكل أرسع وعىل نطاق أوسع ،وبنتائج
مميتة أكرث يف اليمن».

جاء فريوس كورونا ،إىل جانب الحميات واألوبئة
األخرى ،ليزيد من معاناة اليمنيني ويفتك بهم
لكن ما حدث عىل األرض كان مختلفا ً .رضبت كارثة
السيول مدينة عدن ،فأعلن «املجلس االنتقايل
الجنوبي» ،املدعوم إماراتيا ً ،بعدها بأيام ما
يسمى بـ»اإلدارة الذاتية ملحافظات الجنوب» .بدأ
ع ّداد ضحايا األوبئة مثل فريوس كورونا الجديد،
واملكرفس (شيكونغونيا) وحمى الضنك واملالريا
يف املدينة باالرتفاع جراء الوضع الصحي املرتدي،
فتفجر املوقف العسكري عىل نحو مفاجئ يف
أبني املجاورة بني الق ّوات التابعة للحكومة اليمنية
واالنفصاليني.
من جهتها لم ترتك جماعة «أنصار الله»
(الحوثيني) فرصة انشغال الق ّوات اليمنية
باملواجهات الدائرة جنوبا ً ،وتقف موقف املتفرج،
حيث ذهبت ملواجهات جديدة يف منطقة البيضاء،
ومع قبائل املنطقة نفسها .واملعروف أن ال عالقة
ط ّيبة تجمع بني «أنصار الله» وقبائل البيضاء،
وعىل وجه الخصوص مع فكرة اإلمامة التي تحملها
هذه الجماعة .وكان كبار مشايخ قبائل البيضاء
أطلقوا معارك كبرية من أجل االنتصار للجمهورية،
يف مواجهة العنارص املوالية لفكرة اإلمامة منذ ثورة
العام  1962يف شمال اليمن .لكن يبدو أن املسألة
تغيت اآلن ،إذ تقف قبائل البيضاء نفسها بقيادة
ّ
يارس العوايض ،وهو شخصية ملتبسة وكان لوقت
طويل الذراع اإلعالمية الكربى للرئيس الراحل عيل
عبد الله صالح وأحد الذين كانوا عىل القرب من ّه
حتى وقت قريب من يوم مقتله عىل يد «أنصار الله».
واليوم ظهر العوايض مطالبا ً بثأر إحدى املواطنات
التي سقطت بنريان عنارص تابعة للحوثيني.
وتبدو البالد محارصة أكرث من أي وقت ،من أقىص
شمالها إىل جنوبها ،باملعارك العسكرية واألوبئة
والكوارث الصح ّية .يف هذا السياق ،قال الصحايف عبد
القادر عبد الله سعد ،إن «الوضع يف اليمن تنطبق
عليه مقولة السفينة تغرق وقوارب النجاة تحطمت.
ست سنوات أهلكت ودمرت البنى التحتية يف اليمن،
خصوصا ً القطاع الطبي ،ليأتي فريوس كورونا،
إىل جانب الحميات واألوبئة األخرى ،ليزيد من
معاناة اليمنيني ويفتك بهم» .وأوضح سعد ،امل ُقيم يف

صنعاء ،أن «األوبئة تحصد األرواح ،وال وجود ألطباء
يف املستشفيات ومراكز العزل .ويف الوقت الذي تناشد
فيه دول العالم الجميع إيقاف الحرب واالهتمام
بالجانب الصحي وإنقاذ املرىض ،تفتح األطراف
املعنية جبهات قتال ومواجهات جديدة ...وضحايا
جددا».
لكن الصحايف سامي غالب ،وهو رئيس تحرير
جريدة «النداء» املتوقفة عن الصدور ،قال»« :األكيد
أن األطراف املنخرطة يف الحرب يف اليمن استثمرت يف
الكارثة الراهنة (كورونا) .الرياض سارعت يف وقت
مبكر إىل عرض هدنة عىل الحوثيني بسبب احتماالت
انتشار كوفيد  19يف اليمن ،لكنها وقفت متفرجة
ِ
(وف الخفاء) داعمة للحرب الداخلية بني حكومة
(الرئيس عبدربه منصور) هادي واملجلس االنتقايل
يف عدن» ،ويف زاوية أُخرى «يظهر الحوثيون يف
مناطق سيطرتهم أنهم تكتموا عىل انتشار الفريوس
العتبارات تتعلق بالجباية (تحصيل أموال) أساسا ً،
ولكن أيضا ً لتقديم صورة دعائية عن الفرقة الناجية،
التي يحميها الله من رشور الفريوس الذي تفىش يف
مناطق خصومهم».
وبشأن الحالة يف عدن ،قال غالب إن األمور تبدو
مأساوية جراء تفيش عدة أوبئة لحظة استعار حرب
احتكار التمثيل يف الجنوب ،و»املفجع أن الطرفني
استخدما الفريوس أداتيا ً يف حربهما ،الحكومة
بمحاولة استعادة عدن إلنقاذ سكانها من الوباء،
واالنتقايل بفرض سلطته اإلجرائية عىل السكان
بدعوى حمايتهم» .ولفت إىل أن «الحرب يف اليمن
هي حرب أهلية محلية ،وإقليمية .يمكن اإلمساك
ببعض أسباب هذا التفلت لدى األطراف املحلية من
مسؤوليتها تجاه السكان ،من خالل توصيف الحرب
أوال ً ،ثم استكناه (تريث) كل طرف منخرط فيها.
فهي حرب داخلية أساسا ً بني جماعات عصبوية
يف الغالب ،عقائدية وجهوية ،يتسم بعضها
باالصطفائية ،بحيث ال يكاد ،وهو يف موقع املحتكر
للموارد واملؤمن بفاعلية العصبة والتضامن داخلها،
يعمل حسابا ً للناس العاديني الذين ينهشهم الجوع
وتفتك األوبئة بهم».
يظهر الحوثيون يف مناطق سيطرتهم بأنهم تكتموا
عىل انتشار الفريوس العتبارات تتعلق بالجباية

من جهته ،قال الباحث صادق القايض ،إن ما هو
مؤكد أن «القضية الجنوبية» تتمدد وتتغول
باضطراد عىل حساب «القضية اليمنية» املركزية،
املتمثلة بإسقاط االنقالب الحوثي واستعادة الدولة
والرشعية .وأضاف أن «هذا قد يعني إدانة أطراف
عديدة مناوئة للرشعية ،عىل رأسها «املجلس
االنتقايل» كسلطة أمر واقع ،نصّبت نفسها بنفسها
ممثلة للجنوب ،وهو كذلك .غري أن تغول القضية
الجنوبية هو نتيجة أكرث منه سببا ً يف هذا السياق .ال
شك أن الحروب التي تدور اليوم يف الجنوب سببها
فشل الرشعية يف استعادة الشمال ،واملعارك التي
تهدف للوصول إىل عدن سببها عجز هذه الرشعية
عن الوصول إىل صنعاء» .وتابع القايض ،وهو باحث
يف مركز البحث الرتبوي يف صنعاء ،أن «هذا ليس
كل يشء يف ما يتعلق باملسؤولية التي لم تعد تقترص
عىل الجانب السيايس ،يف ظل األوضاع اإلنسانية
والصحية الكارثية الراهنة التي تعيشها املناطق
الجنوبية».
كل هذا يف حني ال تحركات فعلية عىل األرض من أجل
إنقاذ الناس يف مدينة عدن نفسها ،أو عىل األقل
إجراء عملية مسح وإزالة لتوابع وآثار السيول التي
هجمت عىل املدينة وما تزال آثارها قائمة إىل اليوم.
ويف السياق ،شدد القايض عىل أن عدن بالذات مدينة
مثخنة بالحرب ،ومنكوبة بكارثة فيضان داهمتها
قبل أسابيع ،ومنخورة بعدد من األوبئة الفتاكة ،عىل
رأسها فريوس كورونا .وقال إن «الناس يموتون هناك
بالعرشات واملئات كل يوم .صور الجنازات الجماعية
للضحايا والصفوف الطويلة للقبور التي تحفر يف
كل وسائل اإلعالم ،والتعازي أغرقت مواقع التواصل
االجتماعي» .وأوضح أن كل هذا يحدث يف ظل إرصار
«الرشعية» عىل خيار الحرب يف حل مشكلتها مع
«املجلس االنتقايل» ،وإرصار هذا األخري عىل خيار
التكتم عىل انتشار األوبئة .ما يجعلها أكرث استفحاال ً.
وقال «عدن مدينة محارصة عسكريا ً ،ومكبلة ذاتيا ً،
ومستهدفة من قبل اإلخوان ،وضحية لتدني أو
انعدام الضمري لدى جميع هذه األطراف املتواطئة
عىل قتل أبنائها بالنريان يف جبهات املعارك ،أو
باألوبئة يف الشوارع واملستشفيات والبيوت».
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Washington warns
of a disaster in the
Red Sea
The United States has warned against placing the safer oil
tanker in a deteriorating state off the Red Sea port of Ras
Isa, which is controlled by the Houthis, asking the latter to
examine it before it is too late.

الزراعة..
خلود الحاليل
أصيب القطاع الزراعي يف اليمن بعدة أزمات ،نتيجة الرصاع الذي أنهك البلد
وقطاعاته املختلفة طوال سنوات خمس ،إذ ُد ِّمر عد ٌد من األسواق املركزية،
وانقطعت الطرق بني املدن ،ما أ ّدى إىل صعوبة توصيل املنتجات الزراعية لبيعها
وتسويقها ،وهو ما يع ُّد تحديا ً أمام املزارعني.
ويعمل أكرث من مليوني يمني يف الزراعة ،يشك ّلون أكرث من نصف القوى العاملة
بالبالد ،ما يجعله قطاعا ً مؤثرا ً يف حياة املجتمع ،يف ظل انقطاع رواتب موظفي
الدولة ،وعودة جزء منهم إىل املهن الزراعية.
تأثير االشتباكات في الزراعة

يقول الصحايف االقتصادي عيىس الراجحي ،من محافظة حجة شمايل اليمن،
“تكبد القطاع الزراعي خسائر فادحة نتيجة الحرب ،يف املنشآت والبنية التحتية
ومستلزمات اإلنتاج” ،موضحا ً “غالبية املزارع ُد ّمرت ،ومنها ما كان يع ّد من كربى
مزارع الرشق األوسط ،وحاليا ً ال يوجد سوى عرش منها ما زالت مستمرة باإلنتاج
يف ظروف صعبة .كما فقد أكرث من  40ألف عامل وظائفهم”.
وأضاف الراجحي ،يف حديثه إىل “اندبندنت عربية”“ ،القطاع
الزراعي تأثر سلبا ً بتوقف عمليات التصدير ،إذ كان يع ُّد
(حرض) أكرب منفذ للصادرات الزراعية اليمنية ،لكن
نتيجة تدمريه توقف عن العمل ،ومن ث ّم تعطلت
الصادرات ،وخرس القطاع مليارات الدوالرات”.
تحديات المزارعين

من جانبه يرى املتخصص االقتصادي عيل مهيوب
العسيل ،أن املزارعني يواجهون “تحديات يف ظل
الظروف الراهنة” ،عىل رأسها “دفع رضيبة الحروب
القائمة يف اليمن ،فتقريبا ً بحدود  17مليونا ً فقدوا أمنهم
الغذائي”.
يشار إىل أن نحو  57يف املئة من السكان يعملون بالزراعة ،لكن
انعدام األمن أثر يف إنتاجهم وترصيفه وتصديره ،وكذلك الحرمان
من االستفادة من امليزة النسبية الناتجة عن التصدير إىل دول الجوار.
تحد آخر للمزارع
وأضاف العسيل“ ،أزمات املشتقات النفطية وارتفاعها املستمر ٍّ
اليمني ،إذ أسهمت يف تلف املحاصيل خالل األشهر األوىل من األزمة  .نتيجة لكل
ذلك هجر مزارعون كرث املهنة ،واتجهوا إىل حمل السالح”.
وواصل “بينما يعتمد جزء أسايس من الزراعة عىل الري ،فإ ّن ارتفاع أسعار
املشتقات النفطية وانعدامها ،أبرز ما قصم ظهر املزارعني” ،موضحا ً “توصيل
املياه من البرئ االرتوازية إىل املزرعة يحتاج يف الساعة الواحدة إىل أكرث من  40لرتا ً
من الديزل ،لكن من دون فائدة ،خصوصا ً مع انعدام املياه” .ويبلغ سعر  20لرتا ً من
الديزل أكرث من ثمانية آالف ريال ( 13.3دوالر) ،وهو أكرث من ضعف السعر قبل
اندالع املعارك.
وأوضح“ ،التأثريات التي ترتكبها األزمة الحالية عىل القطاع الزراعي كبرية ،سواء
كانت بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،إذ إن بعضها لحق بمنشآت زراعية ،مثل
مشاتل النب وارتفاع أسعار املشتقات النفطية واملدخالت مثل البذور واألسمدة،
وعدم توفرها”.

مالذ اليمنيين في
زمن الصراع
وتابع“ ،نسبة األرضار التي لحقت بالقطاع الزراعي نحو  80يف املئة ،إضافة إىل
عزوف عديد من املزارعني عن الزراعة وتوقف تصدير املنتجات الزراعية ،وما خلفه
ذلك من تأثريات عىل األمن الغذائي يف البالد ،وارتفاع أسعار السلع الغذائية ،وعدم
توفرها بصورة منتظمة ،خصوصا ً الحبوب والخرضاوات والفاكهة ،وحتى اللحوم
واألسماك ،ناهيك بعجز املستهلك عن الرشاء ،نتيجة ضعف القدرة الرشائية ،وعدم
توفر السيولة النقدية ،وارتفاع سعر رصف العمالت األجنبية ،وعدم دفع رواتب
املوظفني”.
التمويل الزراعي

ويف املقابل ،جذبت الظروف الحالية بالقطاع الزراعي اهتمام نظريه املرصيف لتمويل
مرشوعات وبرامج زراعية ،باعتباره قليل املخاطر وإنتاجيته مضمونة .قياسا ً عىل
بقية القطاعات ،يقول املتخصص املرصيف يف التمويل الزراعي محمد الحمودي،
“الزراعة ما قبل  2015شهدت إهماالً كبريا ً من ِقبل القطاع املرصيف ،من دعم
وتمويل وتشجيع ،وذلك بحجة وجود تجارب فاشلة لبنوك مع بعض املزارعني ،ما
رسم صورة سلبية لدى املصارف ومؤسسات التمويل األصغر ،بأن فئة
املزارعني سمعتهم االئتمانية سيئة”.
وأضاف الحمودي ،الذي يعمل أيضا ً يف قسم التمويل
الزراعي ببنك الكريمي ،يف حديثه إىل “اندبندنت عربية”،
“درسنا السوق الزراعية ووجدناها خالل األزمة هي
األنسب ،ألن معظم القاطنني بالطريق اليمني من
سك ّان اليمن ،ونتيجة نزوح كثري من الناس وتوقف
أعمالهم يف املدينة عادوا إىل العمل بالزراعة”.
وتابع“ ،التمويل الزراعي بدأ نشاطه فعليا ً بداية
 ،2016وعندما أثبتت تجربتنا نجاح العمل مع
املزارعني ،من حيث التزامهم تجاه البنك وإقبالهم
تحمست مؤسسات وبنوك
الكبري نحو التمويلّ ،
التمويل األصغر ،وبدعم من الصندوق االجتماعي
للتنمية”.
وحول طبيعة التدخل املرصيف مع املزارعني يقول الحمودي،
“نعمل عىل رشاء منظومات الطاقة الشمسية ورشاء الحراثات واآلالت
واملعدات ،وجميع املدخالت الزراعية مثل البذور املحسنة واألسمدة ،وأيضا ً البيوت
املحمية وتقنيات الزراعة الحديثة ،إضافة إىل رشاء املاشية ،وتمويل مرشوعات
الدواجن وإنتاج البيض”.
ّأما املبادرات واملنظمات الدولية واملحلية ،ففي وقت تأزم القطاع الزراعي توقّع
املزارعون اليمنيون دعما ً منها ،خصوصا ً املعنية بالقطاعني االقتصادي والزراعي،
إال أنه لم يكن بالشكل املتوقع أو املنتظر ،إذ حصل البعض عىل البذور منها ،وفق
ما أفاد به الصحايف الراجحي ،الذي شدد عىل “رضورة أن يكون لهذه املنظمات
املحسنة واملضخات والطاقة الشمسية للمزارع
دور أكرب من ذلك يف توفري البذور
ّ
اليمني”.
ويف املقابل يقول الحمودي“ ،توجد بعض املرشوعات التي تنفذها وكالة تنمية
املنشآت الصغرية واملتوسطة التابعة للصندوق االجتماعي للتنمية بتدريب
املزارعني عىل إدخال تقنيات الزراعة الحديثة وتربية املاشية بالطرق الحديثة
أيضا ً”.

A tweet published by the American embassy in Yemen,
through her account on Twitter, stated that the state of
the Houthi-controlled Saffer oil storage tanker is deteriorating, and this could cause a catastrophic leak in the Red
Sea.
“The Houthis have for years prevented international experts from assessing the carrier’s condition. The Houthis
should allow an international inspection and repair of the
tanker before it is too late,” the embassy added.
The Safer ship is docked 7 kilometers off the Ras Issa port
in the Houthi city, controlled by the Houthis, with a million and 140,000 barrels of crude on board.
The ship has not undergone any maintenance since 2014,
as the Houthi coup disrupted the routine and periodic operation that the ship’s staff and engineers used to perform
periodically and exceptionally when needed.
Safer is exposed to corrosion due to the salty sea water, and there is a possibility that it may explode at any
moment due to the retention of gases from inert crude oil
for years.
Over the past two years, fears of a possible explosion
exploded and more than a million barrels of oil spilled
into the water.
The state of the Houthi-controlled (Safir) oil tanker is
deteriorating, and this could cause a catastrophic leak in
the Red Sea. The Houthis have for years prevented international experts from assessing the carrier’s condition.
The Houthis should allow an international inspection and
repair of the tanker before it is too late. pic.twitter.com/
jl1J3VKkhZ
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تحفل العقود األخرية من تاريخ اليمن
بكثري من األحداث العظيمة ،لكن تظل
مناسبة إعادة تحقيق الوحدة اليمنية
يف الـ  ٢٢من مايو ١٩٩٠م النقطة املضيئة
األكرث إرشاقا يف حياة اليمنيني.
للعام السادس عىل التوايل ،تأتي هذه املناسبة
عىل وقع حرب عبثية عىل الشعب اليمني
ودولته الوطنية وحكومته الرشعية تقودها
شماالً مليشيات الحوثي االنقالبية ،وجنوبا ً
مليشيات ما يسمى باملجلس االنتقايل يف تخادم
مكشوف تنفيذا ألجندات انفصالية ومشاريع
تآمرية لنرش الفوىض وزعزعة األمن واالستقرار
يف اليمن و املنطقة يف محاولة لالنقضاض عىل
أحالم اليمنيني يف بناء وطنهم ودولتهم عىل
قاعدة العدالة واملساواة والتوزيع العادل للرثوة
والسلطة.

ظلت الوحدة اليمنية لعقود طويلة من الزمن
حلما ً يراود األجيال املتعاقبة من أبناء الشعب
اليمني يف الشمال والجنوب وقدمت ألجلها عظيم
التضحيات حتى تحقيقها يف مايو 1990م ،لكن
أخطاء السياسات واملمارسات األنانية «وأوهام
التفرد واإلقصاء عىل مدى السنوات الالحقة
أصابت هذا االنجاز التاريخي بجراح خطرية»،
األمر الذي استوجب إعادة تصحيح املسار من

خالل التوافق يف
مؤتمر الحوار الوطني
الشامل عام 2013م
برؤية شاملة تؤسس
لدولة اتحادية
فيدرالية تعيد
االعتبار لكل
اليمنيني وتحقق
تطلعاتهم يف
العيش بكرامة يف
ظل يمن قوي أمن
ومستقر خايل من
منطق الغلبة .

كان اليمنيون قد قطعوا
شوطا ً مهما يف مرشوعهم
نحو اليمن الجديد بأنجاز
الوثيقة األهم يف تاريخ
اليمن واملتمثلة بوثيقة
مؤتمر الحوار الوطني
ومسودة الدستور الجديد
وكانوا عىل وشك االنتقال
إىل الخطوات التالية
لتحقيق تطلعاتهم املرشوعة
والعادلة ،عندما اقدم قادة مليشيات الحوثي عىل
تنفيذ انقالبهم املشؤوم عىل إرادة اليمنيني يف
سبتمرب 2014م والذي كان «يف جوهره انقالبا ً ضد
مرشوع الوحدة باألساس» ،كما أكد عىل ذلك مرارا ً

النقطة المضيئة األكثر
ً
إشراقا في حياة اليمنيين
فخامة الرئيس عبدربه منصور
هادي رئيس الجمهورية.
يف خضم البطوالت
والتضحيات العظيمة
التي يسطرها اليمنيون
اليوم يف مختلف
الجبهات بإسناد
غري محدود من
األشقاء يف تحالف
دعم الرشعية
بقيادة اململكة
العربية السعودية
الستعادة
مؤسسات دولتهم
املختطفة من
مليشيات الحوثي
االنقالبية ،يستميت املجلس
االنتقاىل الجنوبي يف حرف
البوصلة عن تلك املعركة
املصريية بانقالبه عىل
اتفاق الرياض من خالل
إعالن ما اسماه «اإلدارة
الذاتية للجنوب».
تماهي املجلس االنتقايل مع جماعة الحوثيني يف
العداء املشرتك للدولة االتحادية التي ينشدها
اليمنيون والتنكر لإلجماع الوطني الذي أنجز يف
مؤتمر الحوار الشامل ،يأتي متسقا مع مرشوع

إيران التفكيكي للمنطقة واليمن جزء منها و
الهادف إىل «دولة شيعية يف الشمال ودويالت
متصارعة يف الجنوب» ،وهو األمر الذي تعمل
عليه أجهزة املخابرات اإليرانية ومنظمة الحرس
الثوري اإلرهابية .
تواجه الوحدة اليمنية التي تدخل اليوم عقدها
الرابع تحديات بالغة الخطورة مع تكالب
املليشيات الطائفية واملناطقية يف الشمال
والجنوب للنيل منها تنفيذا ملشاريع وأجندة
خارجية ورغبات عصبوية انتهازية ،ما يستوجب
التفاف كل أبناء الوطن الرشفاء خلف القيادة
السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور
هادي رئيس الجمهورية نحو استكمال استعادة
الدولة وإنهاء االنقالب وصوالً إىل تحقيق الغايات
العظيمة التي عرب عنها الشعب يف مرشوعه
الوطني الجامع الذي أفرزته مخرجات الحوار
الوطني املتمثل بيمن اتحادي جديد مبني عىل
العدالة واملساواة والحكم الرشيد.
ليس أمام اليمنيني اليوم من خيار سوى مواصلة
الصمود يف وجه املؤامرات وتطهري البالد من رشور
املليشيات الطامحة إلعادة عجلة التاريخ إىل
الوراء والتنكر لنضاالت الشعب اليمني الطويلة
يف سبيل الوحدة والحرية والديمقراطية.

ماذا ينتظر اليمن بعد  3عقود من الوحدة؟
األناضول

بعد ثالثة عقود من إعالن «الوحدة» بني شطري
اليمن الشمايل والجنوبي ،يلف الغموض مصريها،
ففي حني تمسك الحكومة بخيار «الدولة
االتحادية» ،يرص املجلس االنتقايل املدعوم إماراتيا ً
عىل التقسيم ،وإنهاء الوحدة.
يف صبيحة الثاني والعرشين من مايو/أيار ،1990
أعلن نظاما الشطرين يف شمال اليمن وجنوبه
«االنخراط يف دولة واحدة» عرب الدمج الرسيع
للمؤسسات السياسية واالقتصادية دون الخضوع
لفرتة انتقالية.
وظهر زعيما الشطرين عيل عبدالله صالح (شمال)،
وعيل سالم البيض (جنوب) وهما يرفعان علم الدولة
الجديدة عىل سارية بمحافظة عدن عاصمة الشطر
الجنوبي ،التي تخلت عن رمزيتها السياسية
كعاصمة سياسية لصالح العاصمة الشمالية صنعاء،
لتتحول إىل عاصمة اقتصادية للبالد.
وحظيت الخطوة املفاجئة برتحيب عربي،
وإقليمي ،ودويل إال أن طريف االتفاق ،وفق خرباء« ،لم
يوفرا مناخا ً سياسيا ً مالئما ً الستكمال التحول القائم
يف البالد ،وقيادة دولة الوحدة إىل الرخاء واالستقرار،
والبناء».
ويف عام  ،1993اندلعت أزمة يف النظام السيايس الذي
كان يتشكل من املؤتمر الشعبي العام بقيادة صالح
الذي توىل رئاسة اليمن املوحد ،والحزب االشرتاكي
اليمني بزعامة البيض الذي شغل منصب نائب
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الرئيس.
وأدت التجاذبات السياسية الناجمة عن انهيار
الثقة ،وتصاعد االتهامات بني الطرفني باإلقصاء
واالستحواذ عىل القرار السيايس ،إىل اندالع توتر
عسكري بني الجانبني ،يف عدد من محافظات البالد.
هذا التوتر تحول يف مايو/أيار  ،1994إىل حرب شاملة
عقب اتخاذ الحزب االشرتاكي قرارا ً بالرتاجع عن
الوحدة ،وإعالن رغبته بالعودة إىل «التقسيم».
لكن القوات املوالية للرئيس صالح مسنودة بمسلحني
قبليني ،ودعم من قيادات عسكرية جنوبية نجحت
بعد شهرين من القتال بهزيمة الحزب االشرتاكي
وفرض سيطرة كاملة عىل عدن ،واملحافظات
الجنوبية.
ويقول مختصون إن الواقع الذي فرضته «حرب
االنفصال» وفر مناخا ً مناسبا ً لتحقيق العدالة
االجتماعية ،وإصالح االختالالت يف بنية النظام
السيايس ،لضمان عملية التحول نحو «الدولة
الديمقراطية».
غري أن نظام الرئيس صالح واجه اتهامات
بـ»االستحواذ» عىل السلطة ،وإحكام قبضته عىل
جميع السلطات الترشيعية والتنفيذية ،والقضائية
يف البالد.
وفشلت قوى املعارضة اليمنية يف فرض عملية
التغيري السيايس عرب االنتخابات الرئاسية التي
جرت يف  ،2006والتي انتهت بـ»اكتساح» صالح
لنتائج االنتخابات عىل حساب مرشح املعارضة
القيادي الجنوبي فيصل بن شمالن ،وسط اتهامات

محلية لصالح بـ»التزوير» وتشكيك دويل بالنتائج
املعلنة.

انطالق الحراك الجنوبي

يف يوليو/تموز  ،2007دشن متقاعدون عسكريون،
يتهمون نظام صالح بترسيحهم عنوة من الجيش،
رشارة الحراك الشعبي ،فيما عرف الحقا ً بـ»الحراك
الجنوبي السلمي» ،مستفيدين من حالة التذمر
العام التي خلفها سوء األوضاع املعيشية ،والغالء،
وتدهور الخدمات العامة يف البالد.
وبدأ الحراك نشاطه الجماهريي برفع شعارات
مطالبة بإصالحات اقتصادية ،ومدنية ،دون املساس
بفكرة «الوحدة بني الشطرين».
لكن تجاهل نظام صالح ملطالب الحراك ،ولجوءه
إىل قمع االحتجاجات ،دفعا الحراك الشعبي بعد
عام من انطالقه لرفع شعارات سياسية ،وصوال ً إىل
املطالبة الواضحة بـ»إلغاء الوحدة ،وفك االرتباط مع
الشمال اليمني».
ً
حلوال
مؤتمر الحوار اليمني يقدم

ثورة الشباب اليمنية التي اندلعت يف فرباير/شباط
 ،2011وأطاحت بصالح من الحكم أنتجت واقعا ً
سياسيا ً جديدا ً يف البالد.
كما دفعت بصعود أول رئيس جنوبي إىل سدة
الحكم ،منذ إعالن الوحدة عام .1990
ويف مارس/آذار  ،2013حرضت «األزمة الجنوبية»
كقضية رئيسة يف مؤتمر الحوار اليمني الشامل الذي

رعته األمم املتحدة ،وشاركت فيه معظم األطراف
السياسية يف البالد ،إضافة إىل جزء من قوى الحراك
الجنوبي.
وتضمنت وثيقة الحوار حلوال ً للقضية الجنوبية،
تحت سقف «دولة اتحادية» مكونة من ستة أقاليم
لضمان إنهاء «املركزية» السائدة يف البالد منذ عام
.1990
اليمن المجلس االنتقالي الجنوبي

كما نصت الوثيقة ،عىل إنهاء كافة املظالم الواقعة
عىل املحافظات الجنوبية منذ اندالع الحرب يف
 ،1994وإعادة كافة املمتلكات املنهوبة ،وجرب الرضر،
وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة
االنتقالية ،دون تمييز.
لكن اآلمال بتنفيذ هذه اإلجراءات تالشت باقتحام
املتمردين الحوثيني املدعومني من إيران للعاصمة
اليمنية صنعاء يف سبتمرب/أيلول  2014واستيالئهم
عىل السلطة ،ودخولهم إثر ذلك يف حرب شاملة مع
القوات الحكومية املدعومة من قبل تحالف عربي
بقيادة السعودية.
اإلمارات على خط األزمة

ودفع التوتر يف العالقة بني الحكومة اليمنية
واإلمارات (الرشيك الثاني يف التحالف الذي تقوده
السعودية منذ مارس/آذار  )2015عقب تحرير
عدن من يد الحوثيني ،إىل لجوء أبوظبي لـ»الورقة
الجنوبية» ،وإحياء فكرة «التقسيم» يف األوساط
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اليمن يواجه خطر التفكك بعد ثالثين عاما على الوحدة

تأتي الذكرى الثالثني للوحدة اليمنية يف ظل ظروف
معقدة يعيشها اليمن بفعل الحرب املشتعلة بني القوات
التابعة للحكومة اليمنية املعرتف بها دوليا ً واملدعومة من
تحالف عربي بقيادة السعودية ،وبني جماعة أنصار الله
(الحوثيني) املسنودة من إيران.
 6سنوات حرب ،أوصلت اليمن وشعبه إىل معاناة
إنسانية غري مسبوقة ،ومهددة بكارثة صحية بسبب
تفيش وباء فريوس كورونا املستجد فضالً عن أوبئة
أخرى فتكت وما تزال باآلالف منهم.

وأكدت أن دوائر السلطة يف اليمن تدرك نهاية مرشوع
تصوره يف عام  ،1990إذ يعترب مستشار
اليمن الذي تم
ّ
رئيس الوزراء اليمني عيل الرصاري أن هناك خيارين
للمستقبل «الترشذم أو خيار الدولة االتحادية» التي
ستنجم عن اتفاق سيايس يبدو حاليا صعب املنال.
وقدمت الوكالة يف تقريرها ،قراءة تاريخية لألوضاع يف
اليمن قبل الوحدة ،ابتداء من العام  1962تاريخ اإلطاحة
بالنظام امللكي لإلمامة الزيدية يف شمال اليمن ،ثم ثورة
 14أكتوبر وإجالء آخر جندي بريطاني من عدن يف العام
 ،1967وكيف تركز الخطاب السيايس للنخب والقوى
السياسية يف شمال اليمن وجنوبه عل هدف «الوحدة»
وصوالً إىل إعالنها عام .1990

وكاالت األنباء الفرنسية «أ ف ب» سلطت الضوء عىل
«الوحدة اليمنية» عرب تقرير لها نرشته ،وخلصت فيه إىل
أن اليمن املوحد بات مهددا ً بالتفكك واالنفصال أكرث من
أي وقت مىض.

وتطرقت الوكالة يف تقريرها إىل االحتجاجات الشعبية
وتنحى الرئيس السابق صالح عن السلطة
عام ،201
ّ
يف  2012بعد  33عاما يف السلطة لصالح نائبه عبد
ربه منصور هادي ،ثم اغتيل صالح يف عام  2017عىل
أيدي الحوثيني الذين كانوا متحالفني معه ضد هادي يف
سنوات الحرب (األخرية)األوىل ،وسيطرة الجماعة عىل
صنعاء وأغلب املحافظات الشمالية ،وتصاعد نفوذها
كقوة مقربة من إيران ومناهضة للسعودية ،وتدخل
الرياض عىل رأس تحالف عسكري يف  26مارس  2015يف
اليمن دعما ً لحكومة هادي يف مواجهة الحوثيني.

وقالت الوكالة« :بعد ثالثة عقود عىل إعالن الوحدة بني
شطري اليمن الشمايل والجنوبي ،يواجه أفقر دول شبه
الجزيرة العربية خطر التفكك بفعل الحروب املحلية
والنزاعات اإلقليمية والتدخل الخارجي».
واستعرضت يف تقرير تحلييل لها واقع الوحدة اليمنية
الحايل ،وأبرز املحطات التي مرت بها منذ إعالنها يوم
الـ 22من مايو عام  1990قبل ثالثني عاما ً.
وأشارت إىل أن اليمن «يدخل يف  22أيار – مايو عامه
الثالثني عىل إعالن توحيد شطريه الشمايل والجنوبي،
يف ظل نزاعات إقليمية وتدخالت خارجية تهدد
استمرارية هذه الوحدة ..فيوم أعلن عن توحيد اليمن
عام  ،1990القت هذه الخطوة ترحيبا جماهرييا كبريا،
وعدت بمثابة تجسيد (حلم شعبي) لجيل كامل من
اليمنيني».
وتابعت «لكن اليمن اليوم عبارة عن مناطق مقسمة
تسيطر عليها جماعات متحاربة مدعومة من أطراف
خارجية ،فتخضع العاصمة صنعاء ومناطق واسعة يف
شمال البالد لسيطرة الحوثيني املدعومني من إيران،

السياسية بالجنوب.
ورشعت اإلمارات التي تتحكم بزمام األمور يف عدن ،يف
بناء تشكيالت عسكرية وأمنية ،معظم عنارصها من
ذوي «النزعة االنفصالية» ،وزودتها بأحدث األسلحة
والعتاد املتطور .
كما منحت هذه القوات صالحيات «اإلدارة املطلقة»
للمحافظات الجنوبية التي ترشف عليها يف إطار
تقاسم النفوذ العسكري مع السعودية قائدة التحالف.
ومطلع مايو/أيار  ،2017أعلن يف العاصمة املؤقتة
عدن والدة «املجلس االنتقايل الجنوبي» برئاسة
عيدروس الزبيدي بدعم من اإلمارات ،صاحبة النفوذ
العسكري يف املدينة.
لم يكن ثمة صعوبة ألي متابع يف إدراك خطورة
هذه الخطوة عىل وحدة البالد ،والتماسك الداخيل
للرشعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور
هادي التي تخوض معركة مفتوحة مع الحوثيني
شمال ،وغرب ،ووسط البالد.
ولم يحرج الكيان الوليد يف إعالن أهدافه الواضحة
التي يف مقدمتها «تحقيق االنفصال واستعادة الدولة
الجنوبية».
ورشع املجلس االنتقايل يف اتخاذ سلسلة من الخطوات
التصعيدية ،وصوال ً إلعالن ما سماه «اإلدارة الذاتية»
للجنوب اليمني يف  26أبريل/نيسان املايض.

انقسامات عميقة

أحدثت الخطوات األحادية املتخذة من املجلس
االنتقايل ،إضافة إىل الدور اإلماراتي الواضح يف دعمها،
انقساما ً حادا ً داخل مكونات «الحراك الجنوبي»
الذي ترفض تيارات فاعلة فيه الحضور اإلماراتي عىل
الساحة الجنوبية وتصفه بـ»االحتالل».
وشهدت محافظة عدن خالل مايو/أيار الجاري،
تظاهرات غاضبة دعت لها مكونات سياسية وفصائل
يف الحراك الجنوبي ،احتجاجا ً عىل تردي الخدمات
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بينما تسيطر الحكومة املعرتف بها دوليا عىل محافظة
مأرب املركزية ومحافظات الرشق بمساندة تحالف
عسكري بقيادة السعودية ،أما االنفصاليون الجنوبيون
يسيطرون عىل مدن الجنوب وبينها عدن».
وأشارت إىل أنه «عىل امتداد الرشيط الساحيل يف جنوب
غرب البالد ،تنترش قوات أخرى بينها تلك التابعة
للجرنال طارق صالح ،نجل شقيق الرئيس السابق
عيل عبد الله صالح ،والتي تشارك يف قتال الحوثيني،
لكنها ال ترغب باالنخراط يف النزاع الدائر بني الحكومة
واالنفصاليني الجنوبيني».

ولفتت إىل أنه «ويف ظل هذه التجاذبات ،برزت النزعة
االنفصالية لدى الجنوبيني أكرث من أي وقت مىض،
ويؤكد االنفصاليون من املجلس االنتقايل الجنوبي
تصميمهم عىل مواصلة السعي نحو االستقالل».
ونقلت الوكالة الفرنسية عن القيادي يف املجلس االنتقايل
الجنوبي ثابت العولقي قوله إن «هدفنا االسرتاتيجي
الذي ال تنازل عنه هو تحقيق استقالل وطننا وإقامة
دولته الفيدرالية املستقلة من خالل تمكني شعبنا من
تقرير مصريه».

وأكدت أنه «ويف ظل هذه الرصاعات ،فشلت حكومة
هادي يف الحفاظ عىل تالحم املعسكر املعادي للحوثيني،
وأعلن االنفصاليون الجنوبيون الشهر املايض ،اإلدارة
تقربهم من هدفهم :العودة
الذاتية ،يف الجنوب ،يف خطوة ّ
إىل ما قبل .»1990
ويرى املدير التنفيذي ملركز صنعاء للدراسات
االسرتاتيجية ماجد املذحجي إن «الوحدة اليمنية
بشكلها الحايل انتهت ولم يعد باإلمكان توقع
استمرارها».

العامة يف املدينة.
وندد املحتجون باملجلس االنتقايل ،وأحرقوا صور
رئيسه الزبيدي ،إضافة إىل صور رئيس الحكومة
اليمنية معني عبدامللك.
ويعتقد مراقبون أن هذه االحتجاجات عكست حجم
اإلحباط والتذمر إزاء املجلس االنتقايل الذي فقد
«ورقة الشارع» ،وبات يضع رهانه كليا ً عىل الدعم
اإلماراتي لفرض «االنفصال» بالقوة العسكرية.
جنوب خارج سيطرة االنتقالي واإلمارات

أفرز القتال الذي اندلع يف أغسطس/آب املايض بني
القوات الحكومية واملجلس االنتقايل معادلة جديدة يف
الساحة الجنوبية ،مثل بارقة أمل للحكومة اليمنية
التي تسعى لطي دعوات االنفصال ،وتثبيت مرشوع
«الدولة االتحادية» املنصوص عليها يف مؤتمر الحوار
الوطني الشامل عام .2013
ورغم خسارة الحكومة لعدن التي تتخذها عاصمة
مؤقتة منذ  ،2015إال أنها يف املقابل انتزعت محافظة
شبوة الغنية بالنفط من أيدي االنتقايل الجنوبي.
كما تتمتع الحكومة بنفوذ سيايس وعسكري يف
محافظات سقطرى ،وأبني ،ولحج ،وحرضموت
جنوبي البالد عرب عسكريني ومسؤولني جنوبيني
يرفضون خطط التقسيم ويتمسكون بوحدة البالد.
ومنح ذلك الحكومة ،وفق خرباء« ،نقاط قوة» يف
مواجهة املجلس االنتقايل الذي يتحكم بزمام األمور يف
عدن ،والضالع ،إضافة إىل أجزاء من محافظة أبني.
لكن ضعف األداء السيايس والدبلومايس للحكومة،
والرصاع بني أقطابها ،إضافة إىل ارتهانها لـ»حلفاء
غري موثوقني» ،وفق الخرباء ،يهدد «بتاليش» هذا
النفوذ ،ويضع «الوحدة» تحت رحمة الظروف
واملتغريات يف بلد يصعب التنبؤ بمآالت النزاع الدائر
فيه منذ نحو  6أعوام.
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في اليوم الوطني لقيامها..

زعماء العالم يجددون موقفهم الداعم لوحدة اليمن
بعد ميض  30عاما عىل تحقيق املنجز التاريخي الكبري
بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية كواحد من أهداف ثورتي
 26سبتمرب يف شمال الوطن ،و 14أكتوبر يف جنوب الوطن،
جددت األمم املتحدة واملجتمع الدويل والدول العربية
واإلقليمية وقوفها إىل جانب وحدة اليمن وجهود إرساء
دعائمها.
وأكدت دول العالم عرب تهانيها للرئيس اليمني عبدربه
منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى إعادة
تحقيق الوحدة اليمنية موقفها الراسخ والثابت تجاه
وحدة اليمن وسيادته ،يف مؤرش أظهر اإلجماع الدويل تجاه
هذه القضية الجوهرية ،ورفض العالم ملشاريع التمرد
والتقسيم التي تريد فرض نفسها بقوة السالح.
ويف حني ماتزال تهاني زعماء دول العالم بمناسبة العيد
الوطني الثالثني لقيام الوحدة اليمنية تتوارد تباعا ً ،فقد
أكدت تهانيهم وقوف العالم إىل جانب الجمهورية اليمنية،
ووحدتها ،ودعم جهود فخامة رئيس الجمهورية لتثبيت
الوحدة الوطنية ،وتحقيق السالم يف مختلف ربوع الوطن،
وتأكيدهم عىل عالقة الرشاكة مع الجمهورية اليمنية
وقيادتها الرشعية.
ففي برقية تلقاها رئيس الجمهورية من األمني العام لألمم
املتحدة هنأ أنطونيو غوترييش الرئيس هادي بمناسبة
العيد الوطني الـ  30لقيام الجمهورية اليمنية  22مايو
املجيد ..متقدما للشعب اليمني باحر التهاني بمناسبة
العيد الوطني.
وأكد غوترييش عىل الطموح الجماعي لبناء عوملة عادلة
تعمل للجميع ..معربا عن تطلعه اىل مساهمات ودعم
الجمهورية اليمنية يف سعينا نحو عالم اكرث سالما وعدال
واستدامة للجميع.
صناع القرار

دوليا أكد الرئيس األمريكية دونالد ترامب وقوف الواليات
املتحدة إىل جانب الرئيس هادي يف السعي للحفاظ عىل
وحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسالمة أراضيها.
وقال الرئيس ترمب يف برقية تهنئته لفخامة الرئيس
هادي« :نيابة عن شعب الواليات املتحدة األمريكية أتقدم
اليكم وعربكم اىل الشعب اليمني ،بالتهاني بمناسبة
احتفالكم بالعيد الثالثني ليوم الوحدة الوطني  22مايو».
وأضاف« :تقدر الواليات املتحدة الرشاكة القائمة بني
حكومتينا ،كما نقدر جهودكم لتحقيق السالم ،وبالعمل
معا ،فإننا نتطلع اىل تحقيق حل عادل ودائم باليمن ،واننا
نقف معكم يف السعي للحفاظ عىل وحدة الجمهورية
اليمنية وسيادتها وسالمة أراضيها».
من جانبه قال الرئيس الرويس فالديمري بوتني يف برقيته
لرئيس الجمهورية« :يطيب يل أن ابعث اىل فخامتكم
التمنيات بمناسبة الذكرى الـ  30إلقامة الدولة اليمنية
الواحدة».
وأكد الرئيس الرويس يف برقيته عىل أن روسيا االتحادية
تدعم دعما ً كامالً الجهود الدولية الرامية اىل تحقيق
استقرار الوضع يف الجمهورية اليمنية وتسوية االزمة
اليمنية بطريقة الحوار السلمي.
وهنأت جمهورية الصني الشعبية عىل لسان السفري
الصيني لدى اليمن كانغ يونغ يت الشعب اليمني
بمناسبة إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
وقالت السفارة الصينية «نتقدم بتهانينا بمناسبة
العيد الوطني الـ  30للجمهورية اليمنية» .مضيفة« :إن
الصعوبات التي تواجه اليمن مؤقتة .ال جدال يف أن يعيد
الشعب اليمني الرشف السابق ويفتحون صفحة األمجاد
الجديدة طاملا يتوحدون».
إقليميا وعربيا
وتلقى الرئيس اليمني برقيتني منفصلتني من القيادة
السعودية ممثلة بامللك سلمان بن عبدالعزيز العزيز
ملك اململكة العربية السعودية ،وويل عهده األمري محمد
بن سلمان.
وأعرب امللك سلمان يف برقيته باسمه واسم شعب وحكومة
اململكة العربية
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السعودية ،عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة
والسعادة للرئيس اليمني ،ولحكومة وشعب الجمهورية
اليمنية الشقيق األمن واالستقرار.
وأشاد يف هذه املناسبة بتميز العالقات األخوية التي
تربط البلدين والشعبني الشقيقني ،والتي يسعى الجميع
لتعزيزها وتنميتها يف املجاالت كافة.
كما أعرب األمري محمد بن سلمان ويل العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع ،عن تهانيه الحارة للرئيس
هادي وللشعب اليمني بمناسبة ذكرى يوم الوحدة
اليمنية.
وقدم أمني عام رئاسة جمهورية مرص العربية محمد
مختار ،تهاني فخامة الرئيس عبدالفتاح السييس ألخيه
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية
بمناسبة الذكرى الــ  30للعيد الوطني  22مايو.
جاء ذلك خالل زياته للسفارة اليمنية يف القاهرة لنقل
تهاني الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس لليمن قيادة
وحكومة وشعبا ً بمناسبة الذكرى الــ  30للعيد الوطني
 22مايو.
وأعرب مختار معربا ً عن تمنيات الرئيس عبدالفتاح
السييس لليمن دوام التقدم واالزدهار وتحقيق ما تصبو
إليه من رفعة وتطور وامن واستقرار .مؤكدا ً وقوف مرص
الدائم اىل جانب اليمن وشعبه ودعمها املستمر للرشعية
الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس
الجمهورية.
كما تلقى الرئيس هادي برقية تهنئة من صاحب
الجاللة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ،
هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني الـ  30للجمهورية
اليمنية(22مايو).
وقال سلطان عمان يف برقيته «يطيب يل بمناسبة اليوم
الوطني للجمهورية اليمنية ان ابعث لفخامتكم باصدق
التهاني واطيب التربيكات بهذه املناسبة ،متمنيا ً لكم
موفور الصحة والسعادة والعمر املديد «..داعيا ً الله
ان يحقق للشعب اليمني كافة تطلعاته نحو السالم
واالستقرار واالزدهار.
كما تلقى الرئيس هادي برقيتني
متفصلتني من قيادة دولة الكويت
ممثلة يف أمري دولة الكويت الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح ،وويل
عهده الشيخ صباح خالد الحمد
الصباح هنئاه فيها بمناسبة العيد
الوطني الـ  30للجمهورية اليمنية (22
مايو).
وعرب امري الكويت وويل عهده يف
برقيتيهما عن خالص تهانيهما
بمناسبة العيد الوطني  ..متمنني
لفخامته موفور الصحة والعافية وأن
يسود األمن واالستقرار كافة ربوع اليمن.
من جانبه قال الرئيس الجزائري
عبداملجيد تبون يف برقيته لرئيس
الجمهورية «يسعدني بمناسبة احتفال
بلدكم الشقيق بالذكرى الثالثني لعيده
الوطني املجيد ،أن أتوجه إليكم باسم
الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفيس
بأحر التهاني وأزكى األماني ،داعيا املوىل
عز وجل أن ينعم عليكم بموفور الصحة
والعافية ،ويحقق للشعب اليمني
الشقيق ما يصبو إليه من أمن
وسالم واستقرار.
كبار آسيا

آسيويا قال امرباطور اليابان نارو
هيتو يف برقية تهنئة تلقاه فخامة
رئيس الجمهورية بمناسبة العيد
الوطني الـ  30للجمهورية اليمنية
 22مايو« :بمناسبة العيد الوطني
للجمهورية اليمنية ،يسعدني

كثريا ً أن أبعث لفخامتكم بأحر التهاني القلبية وتمنياتي
الصادقة لفخامتكم بالسعادة ولشعبكم مزيدا ً من الرخاء
واالزدهار».
وتلقى رئيس الجمهورية برقية تهنئة من نظريه الهندي
رام ناث كوفيند ،هنأه فيها بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
وقال« :أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بتحياتي الحارة وتهاني
القلبية لفخامتكم وشعب اليمن الصديق نيابة عن حكومة
وشعب الهند يف يومكم الوطني  22مايو».
وأضاف« :إن للهند واليمن تاريخ طويل من التجارة
والتواصل النابض بالحياة بني الشعبني ،وإن الهند تويل
أهمية كبرية لعالقاتها مع اليمن وكصديق قديم ،وتظل
الهند ملتزمة بقوة ببقاء يمن مستقر يساهم يف السالم
واألمن اإلقليميني ،و نتمنى عودة مبكرة للسالم واالزدهار
ألمتكم».
إىل ذلك قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي يف برقيته
لرئيس الجمهورية «إنه ملن رسوري أن أتقدم لفخامتكم
ولشعب الجمهورية اليمنية بأحر التهاني بمناسبة يوم
الوحدة اليمنية «.
وأضاف« :كما أتمني أن تثمر العالقات الودية والتعاونية
التي طورها بلدينا سويا ثمارا وفرية ،وأتطلع إىل التعاون
مع فخامتكم بشكل وثيق لتحقيق هذه الغاية» .متمنيا ً
لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي موفور الصحة
والسعادة ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية دوام
التقدم واالزدهار.
كما تلقى الرئيس هادي برقية تهنئة من نظريه رئيس
جمهورية رسيالنكا الديمقراطية االشرتاكية غوتابايا
راجاباكسا ،قال فيها ”:نيابة عن حكومة وشعب رسيالنكا
وباألصالة عن نفيس ،يسعدني أن أتقدم لفخامتكم
وللشعب اليمني بخالص التهاني وأطيب التمنيات
بمناسبة العيد الوطني الثالثني للجمهورية اليمنية.
ويف برقيته أعرب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتريتي عن
احر التهاني واطيب التربيكات لفخامة الرئيس عبدربه
منصور هادي بالعيد الوطني إلعادة تحقيق الوحدة
 ..متمنيا ً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب
الجمهورية اليمنية التطور االزدهار.
وأوروبيا أيضا

أوروبيا تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس
الجمهورية ،برقية تهنئة من نظريه البولندي انجي دودا
رئيس جمهورية بولندا الصديقة ،هنأه فيها بمناسبة
العيد الوطني الـ  30للجمهورية اليمنية ( 22مايو).
وقال رئيس جمهورية بولندا يف الربقية «أود أن انقل  
لفخامتكم وللشعب اليمني ،أطيب التمنيات
والتحيات بمناسبة يوم الوحدة اليمنية «.
وأكد استمرار بولندا بتعزيز أوارص
الصداقة والتعاون بني البلدين،
ودعم الجهود املبذولة من أجل
املصلحة الوطنية وتحقيق
االستقرار يف اليمن ،متمنيا ً
لفخامة الرئيس
موفور الصحة
وللشعب اليمني
دوام التقدم
واالزدهار.
وتلقى رئيس
الجمهورية برقية
تهنئة من نظريه
االيطايل سريجو
ماتاريال ،عرب باسمه
وباسم حكومة وشعب
ايطاليا عن احر التهاني
واطيب التربيكات

لفخامته بهذه املناسبة  ..متمنيا ً له موفور الصحة
والسعادة ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الرخاء
واالزدهار ..مثمنا ً موقف الحكومة اليمنية تجاه دعوة
األمني العام لألمم املتحدة غوترييس لوقف اطالق النار .
كما تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي   ،برقية تهنئة
من ملك اململكة الهولندية فيليم ألكساندر ،هنأه فيها
بمناسبة الذكرى الــ  30للعيد الوطني  22مايو.
وعرب ملك هولندا يف الربقية عن التهاني والتربيكات
لفخامة الرئيس بهذه املناسبة ..متمنيا ً له وللحكومة
والشعب اليمني األمن والسالم واالستقرار املنشود لليمن.
من جانبه عرب الرئيس االوكراني فولوديمري زيلينسكي
لرئيس الجمهورية عن خالص التهاني واطيب التربيكات
بهذه املناسبة الوطنية ..مؤكدا ً انفتاح الجانب االوكراني
بتطوير التعاون الثنائي بني البلدين الصديقني يف كافة
املجاالت ذات االهتمام املشرتك ..متمنيا ً لفخامة الرئيس
موفور الصحة والسعادة وللشعب اليمني السالم
والرخاء.
إىل ذلك عرب ملك مملكة السويد كارل السادس عرش
جوستاف يف برقيته عن تهانيه الصادقة بإعادة تحقيق
الوحدة اليمنية  ..متمنيا ً لفخامة الرئيس الصحة
والسعادة ،وللشعب اليمني التقدم االزدهار.
كما تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي برقية تهنئة من
ملك مملكة اسبانيا فيليب السادس  ،هنأه فيها بمناسبة
العيد الوطني الـ  30للجمهورية اليمنية.
وعرب ملك اسبانيا يف الربقية عن اصدق التهاني واطيب
التربيكات بهذه املناسبة  ..متمنيا ً لفخامته موفور الصحة
والسعادة وللشعب اليمني الخري والسالم.
ويف برقية تلقها رئيس الجمهورية من نظريه رئيس
جمهورية مالطا جورج فيال قال رئيس مالطا :بمناسبة
إيل شعب
يوم الوحدة للجمهورية اليمنية ،ينضم ّ
جمهورية مالطا يف نقل تحياتي الصادقة لسعادتك
ولشعب الجمهورية اليمنية ،وأغتنم هذه الفرصة ألكرر
دعم جمهورية مالطا الكامل لعملية السالم التي تقودها
األمم املتحدة يف اليمن ،وال سيما لجهود املبعوث الخاص
لألمم املتحدة مارتن غريفيث يف السعي إىل تسهيل
الحوار للتوصل لتسوية تفاوضية تعيد السالم وتحافظ
عىل احرتام استقالل الجمهورية اليمنية ووحدتها
وسيادتها وسالمة أراضيها.
وأضاف :يف سياق مثل هذا الرصاع الطويل األمد ،أود أن
أشيد بالسلطات اليمنية التي تواصل العمل مع الجهات
الفاعلة اإلنسانية املوجودة عىل األرض ،لتقديم الدعم
املنقذ للحياة ألولئك الذين يعيشون يف ظروف صعبة
للغاية.
كما تلقى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي برقية
تهنئة من نظريه البلغاري الرئيس رومني راديف ،قال
فيها «بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية ـ  22مايو يرشفني
أن أتقدم إليكم بأسمي الخاص وبالنيابة عن الشعب
البلغاري بخالص التهاني وتمنيات السالم ،والتقدم
والرخاء للشعب اليمني الصديق» .
وأضاف  ”:انتهز هذه املناسبة السارة ألؤكد لكم أن بلغاريا
تقدر عالقات الصداقة والتعاون التقليدية ،التي تربطها
مع الجمهورية اليمنية ،نحن عىل استعداد للعمل من
اجل مواصلة تطور العالقات البلغارية اليمنية بشكل
ثنائي ولصالح السالم وتعزيز أمن الدولتني واستقرارهما.
تجدر اإلشارة إىل أن اهتمام زعماء العالم بتهنئة الشعب
اليمني بمناسبة إعادة تحقيق الوحدة اليمنية تأتي يف
ظل انشغال العالم بأكمله بانتشار وباء كورونا الذي
حصد مئات اآلالف ،وأصاب املاليني يف مختلف دول
العالم.
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الوحدة اليمنية بين مآالت
التمزق وشبح االنفصال
تأتي الذكرى الثالثون إلعالن إعادة تحقيق الوحدة
اليمنية بينما يعاني اليمنيون من آثار انهيار الدولة
وتفككها ،وتسلط املليشيات عىل أجزاء واسعة من
البالد ،فيما بات مصري الوحدة ذاتها معلقًا عىل ما
ستسفر عنه املعارك املنترشة عىل طول البالد وعرضها.
منذ عقود لم تعرف اليمن حالة مثالية عىل املستوى
السيايس ،فحالة التشطري عىل األرض ،التي تزامنت
مع تسيد االستبداد يف الشمال واالستعمار يف الجنوب،
أنجبت نظامني سياسيني متنافرين فرضت عليهما
الوحدة بقوة الوجدان الشعبي بعد أن كانا وتحت شعار
الوحدة نفسها ،قد خاضا حروبا لم تندمل آثارها حتى
اليوم.
لم تفلح حتى اتفاقية الوحدة وما تالها من حراك
سيايس يف تجنيب خيار الحرب لحل األزمات السياسية
الناشئة من رصاع األخوة األعداء ،فكانت حرب
صيف  94التي قضت عىل التشطري املادي وفتحت
الباب واسعا لخلق تشطريا ً أعمق عىل جدار النسيج
االجتماعي اليمني.
لحظة فارقة
يف الذكرى الثالثني للوحدة اليمنية ،تبدو اللحظة
اليمنية مدفوعة بطموحات مجموعتني انفصاليتني،
جماعة الحوثي املدعومة من إيران يف صنعاء ،وما
يسمى باملجلس االنتقايل املدعومة من اإلمارات يف عدن،
ليصبح املشهد اليمني وكأنه عائد إىل ما قبل ثورتي
سبتمرب واكتوبر.
استاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة فيصل
الحذيفي قال ،إن منجز الثاني والعرشين من مايو
(أيار)  ،1990منجز تاريخي وعظيم سيظل اليمنيون
يفخرون به بغض النظر عن املآالت املأساوية التي
تواجه هذا املنجز.
وأضاف الحذيفي ،أن هذه املأساة تتجسد بأن  30عاما
من عمر اإلنجاز العظيم لم تتحقق مكتسبات مرتتبة
عىل هذا املنجز مقارنة بما تم من منجزات مماثلة يف
دول أخرى.
الفتا إىل أن يوم الثاني والعرشين من مايو ليس سيئا
بحد ذاته بقدر ما أساء إليه الحكام الذين أداروا هذه
العملية السياسية بالذهاب إىل بؤرة الفشل.
مشاريع التقسيم
وحول اإلشكاالت التي تشهدها اليمن وتجاوزها
الوحدة السياسية وصوال إىل الوحدة الوطنية ،قال
الحذيفي ،إن «مشاريع التفتيت ال يمكن أن تظهر إال
يف ظل فراغ الدولة ،وبالتايل عندما انهارت الدولة
ظهرت مشاريع التفتيت من انقالبات ومشاريع
انفصالية وبيع الوطن بالتجزئة لهذا وذاك» .
ولفت إىل أن املشاريع التفتيتية ومرشوع
االنفصال ومشاريع االنقالبات شماال
وجنوبا ال يمكن أن تنمو وتتفرع إال
يف ظل فراغ الدولة ويف ظل الداعم
الخارجي.
وضع مختلف
مساعد أمني عام حركة النهضة
أمني األحمدي قال ،إن الوضع الحايل
لليمن يختلف عن أي وضع سابق ،وبالتايل
الحديث عن االنفصال بهذا الوقت حديث ليس
بالشكل الصحيح؛ ألن الوضع الحايل يختلف عن ما
حصل يف  ،1994حيث كان هناك طرف يريد االنفصال
وطرف يدافع عن الوحدة.
وأضاف أن الوضع الحايل يهدد كيان الجمهورية اليمنية
بكلها ويهدد النظام الجمهوري والديمقراطية والوحدة،
والخطر الذي تعيشه اليمن هذه األيام يفوق أي خطر
محدق بالبلد منذ قيام الجمهورية.
ولفت إىل أنه ينبغي ،عىل اليمنيني جميعا يف هذه
الذكرى ،إدراك حجم التهديد وحجم الخطر الحاصل
الذي سيعصف بكل املنجزات التي تحققت ،بالنظر
إىل الحال الذي يجري اآلن من بث للنعرات والعنرصية
والتدخل الخارجي وارتهان جهات سياسية ألطراف
خارجية.
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األحمدي تطرق إىل ما يحصل يف مدينة عدن ،معتربا ما
يجري يف املدينة ليس دعوة انفصالية النفصال جنوب
اليمن ،وإنما ما يجري هو أن هناك دول خارجية تعبث
بمنجزات اليمنيني عرب أدوات محلية.
الباحث السيايس واإلنساني الرباء شيبان قال إن
املشاريع التي تظهر هنا وهناك ،وخاصة مشاريع
امللشنة التي تتم عىل قدم وساق ،ستؤدي باليمن إىل
مرحلة االنهيار .الفتا إىل أن ما يحدث يف عدن ليس
له عالقة ال بالقضية الجنوبية وال بالحراك الجنوبي،
وليس له أي عالقة بأي مطالب حقوقية.
معتربا ما يحدث يف عدن من قبل املجلس االنتقايل هو
مرشوع مليشياوي مناطقي ،يتمثل خطره يف أنه يهدد
انهيار الدولة بشكل عام ،وتبعاته سيدفعها اليمنيون
ألجيال طويلة.
االعرتاف بالخطأ
رئيس تجمع القوى املدنية الجنوبية عبدالكريم
السعدي قال ،إن املرحلة اليوم بعد ثالثني عاما تحتاج
إىل تقييم موضوعي وإىل أدوات جديدة للتقييم تبتعد
عن املحاسبة وعن تحميل املسؤوليات وتستبعد األوراق
والقضايا العالقة يف البلد التي توظفها دول اإلقليم اآلن
للمساس بالدولة وسيادة البلد وتجزئة أراضيها.
مضيفا أن ما يحدث اليوم مؤلم ،لكنه يف الوقت ذاته
يتطلب من الجميع
االعرتاف أن الوحدة
التي وقعت يف
 22مايو كانت
وحدة بني
حزبني(الحزب
االشرتاكي
اليمني
وحزب
املؤتمر

الشعبي
العام)،
وليست بني
شعبني.
السعدي لفت
إىل أن الوحدة
التي قامت
اثبتت
فشلها
من أول
يوم؛
ألنها
كانت

قائمة عىل
اشرتاطات تمثلت
يف طرد جزء من
أبناء اليمن إىل خارج
اليمن ،وبالتايل كيف يمكن أن نطلق عليها وحدة
كان من رشوطها طرد أبنائها.
وعزا السعدي ما يحدث اآلن إىل تبعات ملا حدث
يف املايض نتيجة األخطاء التي حدثت منذ قيام
الوحدة.

في ّ
تذكر وحدة اليمن السياسية
الحديثة
نبيل البكيري
تمر علينا الذكرى الثالثون إلعالن ميالد الجمهورية اليمنية،
ّ
يف  22مايو /أيار  ،1990باتحاد الجمهورية العربية اليمنية
شماالً ،وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية جنوبا ً.
تمر واليمن يشهد حالة من التشظي واالقتتال الذي ربما لم
ّ
تشهد مثله اليمن من قبل ،فالجمهورية اليمنية ،التي أعلن
عنها هوية سياسية لليمن الحديث ،قبل ثالثة عقود ،وهي
معرتف بها دوليا ً ،لكنها ال تزال مهددة بالسقوط بفعل خيانة
األشقاء قبل األعداء.
عاشت اليمن ،تاريخيا ً ،موحدة الهوية القومية والحضارية
قرونا ً ،عمرها الحضاري ،بحسب الباحث واملؤرخ اليمني
محمد حسني الفرح ،ما يقارب تسعة ألف سنة ،وأول دولة
شهدتها الجزيرة العربية كانت يف جنوبها ،أي يف اليمن،
حيث قامت فيه عدة دول يمنية ،كالدولة املعينية والسبئية
والحمريية والحرضمية والقتبانية ،وكلها دول شكلت جميعها
هويات سياسية لليمن يف مراحل مختلفة من التاريخ القديم.
أما مسألة االنفصال يف تاريخ اليمن ،فهي حديثة نسبيا ً،
فقد كانت أول محاولة لتقسيم البلد عام  1914عىل إثر رصاع
بريطاني عثماني يف اليمن ،انتهى بتوقيع اتفاقية ترسيم
حدود النفوذ بني الطرفني يف  24فرباير /شباط من ذلك العام،
بني كل من السري الربيطاني إدوارد ديجري ،والعثماني إبراهيم
حقت باشا ،وكانت هذه أول محاولة يف التاريخ لتقسيم اليمن
سياسيا ً
بني شمال وجنوب ،ولكنها ظلت اتفاقي ًة ال معنى لها ،باعتبار
أن الطرفني خارجيان ،وال عالقة لليمنيني بهذا التقسيم ،فظلت
الحدود مفتوحةً ،وظل اليمنيون يتعاطون مع تلك االتفاقية
كأنها لم تكن وغري معرتف بها منهم.
لكن الكارثة الكبرية حصلت مع خروج العثمانيني من اليمن
عام  ،1919عىل إثر هزيمة األتراك واألملان يف الحرب العاملية
األوىل ،وكانت آخر هزيمة لألتراك يف معركة لحج أمام
الربيطانيني الذين ضغطوا عىل األتراك ،إلجبار والتهم شمال
اليمن بالتسليم السيايس إلمامة بيت حميد الدين الذين
سعوا ،بعد ذلك ،إىل ر ّد الجميل للربيطانيني بتوقيع اتفاقية
وسميت اتفاقية الصداقة بني اململكة
 11فرباير /شباط ُ ،1934
املتوكلية وبريطانيا ،وكانت بمثابة اعرتاف سلطة اإلمامة يف
االتفاقية السابقة بني األتراك والربيطانيني عام  ،1914التي
بموجبها جرى ترسيم الحدود بني شطري اليمن.
عىل الرغم من ذلك ،ظلّت اليمن موحدة الهوية واآلمال واآلالم،
وهذا ما أك ّدته يف بداية التأسيس األوىل للحركة الوطنية
اليمنية الحديثة التي قامت عىل عاتقها بتفجري ثورتي 26
سبتمرب يف عام  1962شماالً وثورة 14
أكتوبر يف  1963جنوبا ً ،ومن قاموا
بهذه الثورة كلهم نخبة نضالية
موحدة خرجوا من رحم
يمنية ّ
الحركة الطالبية اليمنية املوحدة
التي عقدت أول مؤتمراتها الطالبية
املوحدة يف القاهرة ،عام ،1956
والتي طرحت فكرة الوحدة
اليمنية أول أهدافها ،والقضاء عىل
اإلمامة شماالً ،وطرد االستعمار
الربيطاني جنوبا ً.
ومع تفجر ثورة 26
سبتمرب شماالً ضد
اإلمامة وإسقاطها،
التي كانت عدن أهم
محاضنها ،كذلك كان
الحال مع ثورة الـ
 14أكتوبر التي كانت
مقرها ومنطلقها،
تعز ّ
وهكذا تبادلت
الجغرافيا اليمنية
األدوار يف النضال ،وكذلك
النخب الثورية ،حيث كانت
الثورة اليمنية شماالً وجنوبا ً
دليالً وافيا ً عىل واحدية الوطن
والقضية والتحرير ،فكان قحطان

الشعبي أول رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
عشية  30نوفمرب /ترشين الثاني  ،1967كان قبلها مستشارا ً
أول لرئيس الجمهورية العربية اليمنية لشؤون الجنوب
اليمني املحتل ،وكان بعد ذلك الرئيس عبد الفتاح إسماعيل
ثالث رئيس لجنوب اليمن بعد االستقالل ،وهو املنحدر من
الشمال.
يؤكد كل هذا التاريخ السيايس املشرتك حقيقة واحدية
الهوية اليمنية التاريخية مع فرتات انتكاسة سياسية بفعل
االستعمار ،التي لم تستمر إال فرتات قصرية تاريخيا ً ،عىل
الرغم من كل املحاوالت االستعمارية لتفتيت هذه الهوية
واختالق هوية مصطنعة ،كهوية الجنوب العربي التي أطلقتها
بريطانيا عىل عدن عام  1953لفصل عدن حتى عن املحميات
الربيطانية التي كان يتشكل منها جنوب اليمن املحتل ،والتي
تجاوز عددها  21سلطنة ودويلة ومشيخة مستقلة .ومع ذلك،
فشل هذا املرشوع فشالً ذريعا ً ،ألنه دفع اليمنيني إىل الكفاح
املسلح ضد املستعمر
الربيطاني حتى طرده نهائيا ً يف  30من نوفمرب /ترشين
الثاني  .1967ويف الفرتة بني  1967وحتى عشية  22مايو/
أيار  ،1990كانت هي بالفعل الفرتة األكرث سوداوية يف تاريخ
االنقسام السيايس اليمني ،لقيام نظامني سياسيني متعارضني
ومتناقضني ،ماركسيا ً اشرتاكيا ً جنوبا ً ،ورأسماليا ً قبليا ً يف
الشمال ،ساهم اثناهما يف تشديد القبضة البوليسية عىل
الشعبني ،ومنعا كل أشكال التواصل بني أفراد الشعب الواحد،
أش ّد مما فعل االستعمار الربيطاني قبلهما.
وهكذا استمرت فرتة القطيعة السياسية تلك ،ما يقارب 27
سنة ،ولكنها انتهت بإعالن فشل النظامني السابقني وقيام
الوحدة اليمنية ،وإعالن قيام الجمهورية اليمنية عىل أنقاض
جمهورتي الشمال والجنوب اللتني شكلتا أسوأ مرحلة
قطيعة سياسية يف تاريخ اليمن السيايس ،بفعل التوجهات
األيديولوجية للنظامني ،وتحولهما إىل أوراق لعب سياسية يف
معركة الرصاع واالستقطاب الدويل حينها.
أما اليوم ،ويف الذكرى الثالثني إلعالن هذه الوحدة التي تأتي
واليمن تعيش أوضاعا ً سياسية وعسكرية استثنائية ،يتداخل
فيها املحيل واألقليمي والدويل ،تفرض هذه الذكرى اليوم عىل
اليمنيني إعادة النظر باملآالت التي يمكن أن تذهب إليها اليمن
يف حال استمرار املخطط اإلقليمي القديم الجديد واملكشوف
حيال الوحدة اليمنية واستمرارها ،وهو املخطّط الذي يسعى
إىل إعادة مرحلة التقسيم واستجرار كل مآسيها ومعاناتها،
بالنظر إىل أن التقسيم لن يتوقف عند حدود ما قبل «22
مايو» ،بل سيقود الوضع إىل أبعد من ذلك ،دافعا ً الجنوب
إىل ما قبل « 30نوفمرب» ،وهي تقسم الجنوب إىل دويالته
ٍ
دويالت جديدة
وسلطاناته القديمة ،عدا عن تقسيم الشمال
فرضتها هذ الحرب الراهنة.
فشل من أداروا الوحدة بصيغتها تلك ال يعني قطعا ً فشل
الوحدة ،بوصفها هدفا ً وطنيا ً نبيالً وكبريا ً .وفشل من أداروا
الجمهوريتني شماالً وجنوبا ً ال يعني قطعا ً فشل الجمهورية
بوصفها أرقى نظام سيايس ابتدعه اإلنسان ،وبالتايل ال
يعني فشل الوسائل فشل الغايات الكبرية ،بل إعادة تصحيح
الوسائل ،والقائمني عليها ،للحصول عىل نتائج أفضل ،وهو
ما كانت قد تكفلت به ثورة  11فرباير يف عام  ،2011لتصحيح
مسار تينك الثورتني العظيمتني ،وإعادتهما إىل مسارهما
الوطني الصحيح.
الجمهورية والوحدة والديمقراطية يف الحالة اليمنية
خصوصا ً ،ربما باتت ثوابت وطنية مقدسة ،بالنظر إىل
خصوصية الوضع يف اليمن ،ومدى تحوالته وتعقيداته ،ما
يتطلب مزيدا ً من العمل والنضال والجهود ،لتثبيت مفهوم
الدولة الجمهورية االتحادية الديمقراطية أوالً كأعظم هدف
ضحى من أجله اليمنيون طويالً ،باعتبار أن الدولة يف اليمن ال
ّ
يمكنها أن تقوم دون هذه الثوابت الثالثة.
أي سقوط وتواطؤ مع هذا السقوط ،ليس تحديا ً لليمن
ٍ
ٍ
هوية
بدويالت ذات
فحسب ،بل ملحيط اليمن كله ،املحاطة
ٍ
سياسية حديثة جدا ً ،لم تعمد بعد وترسخ جيدا ً ،فيما يعني
ٍ
تهديد للوحدة اليمنية ،هو يف الوقت نفسه تهديد
أن أي
وجودي لكل الهويات السياسية الحديثة ،يف الجزيرة العربية
كلها ،نظرا ً إىل التداخل القبيل واملذهبي والجغرايف والتاريخي
للمنطقة كلها ،وحداثة تجربة الدولة عموما ً يف هذه املنطقة،
وخصوصا ً التي لم يتجاوز عمرها السيايس اليوم أربعة عقود.

May 2020 - Volume : 8 - Issue :89

0017

العرب اليوم Arabs Today
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

قرارات سعودية جديدة
لتخفيف قيود الحركة
بسبب «كورونا»
أعلنت اململكة العربية السعودية ،عن عدد من القرارات لتخفيف القيود التي
فرضتها جائحة فريوس كورونا ،وسمحت الرياض بعودة إقامة الصلوات،
وجزء من الطريان ،وتغيري مواعيد حظر التجول ثم رفعه ،باإلضافة إىل
السماح بعودة بعض النشاطات االقتصادية ،يف حني واصلت البالد تسجيل
املزيد من اإلصابات والوفيات بكورونا.
ونقلت وكالة األنباء السعودية (واس) ،عن مصدر مسؤول يف وزارة الداخلية
– لم تذكر اسمه – قوله إن ابتدا ًء من الخميس  28مايو /أيار   2020حتى
نهاية السبت  30مايو /أيار  ،2020سيتم تغيري أوقات السماح بالتجول
يف جميع مناطق اململكة ،فيما عدا مدينة مكة املكرمة ،ليصبح من الساعة
صباحا حتى الثالثة مسا ًء.
السادسة
ً
كذلك سمحت السلطات بالتنقل بني املناطق واملدن يف اململكة بالسيارات
الخاصة أثناء فرتة عدم منع التجول ،والسماح بفتح محالت تجارة الجملة
والتجزئة ،واملراكز التجارية (املوالت).
لكن الرياض أبقت اإلغالق مستمرا ً عىل األنشطة التي ال يتحقق فيها التباعد
الجسدي ،مثل صالونات التجميل ،وصالونات الحالقة ،والنوادي الرياضية
والصحية ،واملراكز الرتفيهية ،ودور السينما ،وغريها من األنشطة التي
تحددها الجهات املختصة.
عودة الصلوات للمساجد :بدءا ً من يوم  31مايو /أيار  ،2020ستبدأ اململكة
بزيادة عدد ساعات السماح بالتجول لتصبح من السادسة صباحا ً حتى
الثامنة مسا ًء ،وسيستمر العمل بذلك حتى تاريخ  20يونيو /حزيران .2020
كذلك ستسمح اململكة بإقامة صالة الجمعة والجماعات لجميع الفروض
يف مساجد اململكة ،ما عدا املساجد يف مدينة مكة املكرمة ،بدءا ً من  31مايو/
أيار  ،2020حتى  20يونيو /حزيران  ،2020مع االلتزام باإلجراءات االحرتازية
والتدابري الوقائية.
كما أنه خالل الفرتة املذكورة سيتم رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات
الحكومية ورشكات القطاع الخاص ،والعودة ملمارسة أنشطتها املكتبية وفق
الضوابط التي تضعها وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتماعية.
تقليل قيود السفر :أيضا ً سيتم رفع تعليق الرحالت الجوية الداخلية مع
االلتزام باإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية بدءا ً من نهاية مايو /أيار
 2020حتى  20يونيو /حزيران .2020
كذلك سيتم رفع تعليق السفر بني املناطق بوسائل املواصالت املختلفة ،مع
التزام الجهات املختصة باإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية الالزمة.
إضافة إىل ذلك ،تقرر استمرار عمل األنشطة املستثناة يف القرارات السابقة؛
بحيث يتم السماح بفتح بعض األنشطة االقتصادية والتجارية وممارستها
ألعمالها ،يف فرتة السماح ،وذلك يف املجاالت التالية:
1ـ الطلبات الداخلية يف املطاعم ،مع مراعاة االلتزام باإلجراءات االحرتازية
التي تضعها الجهات املختصة.
2ـ الطلبات الداخلية يف املقاهي ،مع مراعاة االلتزام باإلجراءات االحرتازية
التي تضعها الجهات املختصة.
– استمرار منع كافة األنشطة التي ال تحقق التباعد الجسدي بما يف ذلك:
صالونات التجميل ،وصالونات الحالقة ،والنوادي الرياضية والصحية،
واملراكز الرتفيهية ،ودور السينما ،وغريها من األنشطة التي تحددها الجهات
املختصة
– استمرار تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي يف األماكن العامة يف جميع
شخصا،
األوقات ،ومنع التجمعات لألغراض االجتماعية ألكرث من خمسني
ً
مثل :مناسبات األفراح ومجالس العزاء ونحوها.
بحسب وكالة (واس) أيضا ً فإن العودة إىل الحياة الطبيعية وملا كانت عليه
قبل فرتة إجراءات منع التجول يف جميع مناطق اململكة ستبدأ من  21يونيو/
حزيران .2020
اإلبقاء عىل بعض القيود :وست ُبقي اململكة عىل عدد من القيود للحد من
انتشار كورونا ،مثل استمرار تعليق العمرة والزيارة ،عىل أن تتم مراجعة ذلك
بشكل دوري يف ضوء املعطيات الصحية.
إضافة إىل استمرار تعليق الرحالت الدولية حتى إشعار آخر ،ويتزامن ذلك
مع إخضاع جميع اإلجراءات اآلنف ذكرها للتقييم واملراجعة الدورية من وزارة
الصحة للنظر يف تمديد أي مرحلة أو العودة إىل اتخاذ إجراءات احرتازية
متشددة بحسب ما تقتضيه املعطيات الصحية.
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شخصيات سياسية وحقوقية تحذر من
استهداف االنتقال الديمقراطي بتونس
تونس ــ بسمة بركات
حذرت شخصيات سياسية وحزبية
وحقوقية من مختلف االنتماءات
السياسية من استهداف االنتقال
الديمقراطي يف تونس ،وثورة  ،2011ومن
االنزالقات التي يعرفها املشهد السيايس
بسبب تنامي التجاذبات الداخلية،
داعية ،يف بيان لها ،جميع القوى
السياسية عىل اختالف تياراتها الفكرية
واإليديولوجية إىل «تغليب منطق الحكمة
والسعي إىل تهدئة األجواء ،وإعالء
املصلحة العليا للوطن عىل حساب
املصالح الفردية والفئوية الضيقة».
وانتقد البيان بعض األطراف اإلقليمية
ِ
تخف انزعاجها من الطابع
«التي لم
الديمقراطي للنظام السيايس ،وحرجها
من نجاح الثورة التونسية يف تحقيق
أهدافها يف الحرية والكرامة ،وسعيها غري
الخفي لتسخري بعض التونسيني للنيل
من سيادة واستقرار وأمن وديمقراطية
تونس تحت ذرائع واهية ومرفوضة
ومفضوحة» ،داعيا ً إىل «رضورة تفويت
الرشيرة التي
الفرصة عىل املخططات
ّ
تستهدف تجربة االنتقال الديمقراطي،
وتتطلع إىل إعادة تونس إىل مايض الحكم
الفردي والتسلطي».
وذكّر البيان بأهمية الخط الذي التزمت
تونس بالسري به عىل صعيد السياسة
الخارجية والدبلوماسية ،والقائم عىل
رفض التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
الصديقة والشقيقة ،مع الرفض التام
والحازم لتدخل أي طرف يف الشؤون
ن الشخصيات
الداخلية للبالد ،مشريا ً إىل أ ّ
املوقّعة عىل البيان «تتابع بقلق بالغ
انزالق املشهد السيايس يف تونس نحو
االتجاه الخاطئ املخالف للعقل واملنطق
ومقتضيات املصلحة الوطنية العليا
لتونس ،والداعي لالنقسام بدل الوحدة
الوطنية وللرصاع بدل الحوار».
وقال الوزير األسبق ،محسن حسن (أحد
ن «هذه املبادرة
املوقعني عىل البيان) ،إ ّ
تأتي من قبل عدد من الشخصيات
الوطنية املهتمة بالشأن الوطني،
املتحزبة وغري املتحزبة ،التي رأت أن
هناك انزالقات خطرية يف املشهد السيايس

وعودة ملنطق اإلقصاء واستهدافا ً واضحا ً
ملؤسسات الدولة التونسية ورموزها
وللمكتسبات التي تحققت» ،مبينا ً أنه
«يف إطار حرص هذه املجموعة عىل تنقية
األجواء ،دعت إىل تغليب منطق الحوار
والحكمة واالبتعاد عن اإلقصاء ،وأيضا ً
عن التجاذبات واملحاور الخارجية التي
ترض بالبالد ،وبالتايل تم إصدار هذا البيان
للتهدئة».
ورأى حسن أن «الوضع السيايس يف
تونس خطري ،وهناك انزالقات كبرية
تهدد املسار بأكمله ،يضاف إىل ذلك
وضع اقتصادي ومايل دقيق خاصة بعد
أزمة كورونا» ،مبينا ً أنه لوحظت عودة
كربى للتجاذبات السياسية ،وعودة
الستهداف املؤسسات املنتخبة .كذلك
ن بعض الشخصيات الوطنية
أشار إىل أ ّ
تتعرض لحمالت داخلية وخارجية غري
مربرة ،معربا ً عن اعتقاده بأن املشهد
السيايس «أصبح يشكل عبئا ً حقيقيا ً
ن «األولوية
عىل اإلصالح» ،مشددا ً عىل أ ّ
حاليا ً هي للخروج من الوضع الصعب
وهو ما يتطلب تنقية األجواء واالبتعاد
عن سياسة املحاور ،خاصة وأن بعض
الحمالت تقودها أطراف خارجية ال تريد
خريا ً لتونس».
وحول الدعوة مليثاق أخالقي يلزم
الفاعلني السياسيني بالحد األدنى من
االلتزام املعنوي ،اعترب حسن أنه ال بد
من «أخلقة الحياة السياسية» ،قائال ً
إن «امليثاق يضمن الحد األدنى املطلوب
من التعامل بني الفاعلني السياسيني،
وال بد من التأسيس لعدم اإلقصاء إذ ال
يمكن إقصاء أي طرف ألفكاره وانتماءاته
السياسية».
ن «تونس يف حاجة إىل
وشدد عىل أ ّ
اإلسالميني واليساريني والدساترة وكل
األطياف السياسية ،بعيدا ً عن التشويه
واالفرتاء وال بد من احرتام القيادات
والزعماء من رئيس الربملان ورئيس
الجمهورية ،مع االبتعاد عن الحمالت
املمنهجة التي تستهدف القيادات
الوطنية ومن خاللها استهداف الثورة
التونسية ومكاسب الثورة».
من جانبه ،قال الوزير السابق والقيادي
يف حزب «نداء تونس» ،خالد شوكات

ن البيان
(أحد املوقعني عىل البيان) إ ّ
«جاء نتيجة نقاش وحوار بني مجموعة
من الشخصيات التي يجمعها االعتدال
والوسطية واملؤمنة بالديمقراطية»،
ن «تونس تت ّسع للجميع
مشددا ً عىل أ ّ
بعيدا ً عن الخطابات العدوانية املتشنجة،
والتي لن تدفع إال ملزيد االحتقان والرتاجع
والتخلف السيايس ،يف وقت تمر البالد
بوضع صعب ،وتسعى للمحافظة عىل
منجزات الدولة املستقلة ،مع العمل عىل
مواصلة االنتقال الديمقراطي ليكون
قاطرة للتقدم االجتماعي».
ن القوى الوسطية
وأضاف شوكات ،أ ّ
املشاركة يف هذا البيان «هي ضد تقسيم
التونسيني وتدعو إىل االحرتام بعيدا ً عن
اإلقصاء» ،مشددا ً عىل أن «تونس لجميع
أبنائها بمختلف تياراتهم وال تبنى إال
بالعمل املشرتك والحوار البن ّاء ،بعيدا ً عن
الفوىض وتجاوز املؤسسات املنتخبة».
ن البيان «هو رصخة فزع
ولفت إىل أ ّ
ن تونس شمعة أمل يف
وناقوس خطر أل ّ
التجارب الديمقراطية يف العالم العربي،
وال بد من الحفاظ عىل هذه التجربة يف
وضع اعتاد فيه البعض عىل األنظمة
التسلطية واالستبدادية» ،مؤكدا ً أنه «ال
بد من مواصلة التجربة الديمقراطية
بطريقة حضارية ،وال بد من انتشال
الخطاب السيايس من حالة الفوىض
والتعفن التي وصل إليها ،وذلك عرب
ترشيده».
كما أشار إىل أنه «ستتم مواصلة هذا
املعب عن حاجة وطنية» ،قبل
الحراك
ّ
أن يضيف« :كفى أصوات تطرف وتصفية
حسابات عىل حساب تجربة سياسية
واعدة ،ومن خالل رفع شعارات أريد بها
باطل».
وقال شوكات إن «تونس تفوقت يف
معالجتها لجائحة كورونا ،وحان الوقت
لالهتمام بالقضايا الصحيحة من تنمية
وبناء اقتصادي ،بعيدا ً عن التخوين
واإلقصاء».
وضمت قائمة املوقعني وزراء سابقني
كخالد شوكات وماهر بن ضياء ،ونشطاء
سياسيني ومدنيني كمهدي بن جواد
وسناء بنضو ،وباحثني وأساتذة جامعيني
ومحامني ،باإلضافة لعدد من اإلعالميني.
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«الجبهة الثورية» في السودان:
تمهد لـ«سالم ناقص»
انشقاقات ّ
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ٍ
بخطاب مفاجئ ،وجهته يف  18مايو/أيار الحايل إىل دولة
جنوب السودان ،التي ترعى مفاوضات السالم السودانية،
كشفت «حركة تحرير السودان» (فصيل مني أركو ميناوي)،
انشقاقها عن «الجبهة الثورية» ،الطرف الرئييس يف
ٍ
بظالل سلبية عىل مجمل العملية
املفاوضات ،ما قد ُيلقي
التفاوضية املرتبطة بعملية السالم يف السودان.
وقالت الحركة ،التي يتزعمها ميناوي ،إنها لن تنشق وحدها
عن «الجبهة الثورية» ،بل معها فصائل أخرى .وطالبت
الحركة الوساطة التي تقودها جوبا ،بوضع اعتبار جديد لهذه
التطورات العملية ،بوجود جبهتني ثوريتني .هذا األمر رفضته
«الجبهة الثورية» من جهتها ،مؤكدة أن ثمانية من الفصائل
التسعة املنضوية يف إطارها ال تزال متمسكة بالتحالف
الثوري.
و»الجبهة الثورية» هي تحالف عسكري لحركات مسلحة
أسس يف نوفمرب/ترشين الثاني  ،2011وض ّم حينها أربع
حركات رئيسية تقاتل جميعها نظام عمر البشري (أطيح
به يف  11إبريل /نيسان  .)2019هذه الحركات هي :الحركة
الشعبية قطاع الشمال ،حركة تحرير السودان بزعامة عبد
الواحد محمد نور ،حركة العدل واملساواة ،حركة تحرير
السودان  -فصيل مني أركو ميناوي .كما يضم التحالف كالً
من حركة تحرير السودان  -املجلس االنتقايل ،تجمع تحرير
السودان والجبهة الشعبية املتحدة للتحرير والعدالة ،مؤتمر
البجا املعارض ،االتحاد الديمقراطي  -الجبهة الثورية ،وحركة
تحرير كوش.
وص ُّمم التحالف يف غرضه األول لتوجيه رضبات عسكرية
مشرتكة لنظام البشري بهدف اإلطاحة به ،أو عىل األقل إجباره
عىل تقديم تنازالت كبرية للحركات املسلحة ،كمثل ما حدث
يف اتفاقه مع جنوب السودان .وبالفعل ،نجحت «الجبهة
الثورية» عامي  2012و 2013يف توجيه رضبات واسعة للنظام،
أهمها وأبرزها السيطرة عىل مدينة أبو كرشوال يف الوسط
الغربي ،والتي تبعد عن الخرطوم حوايل  187ميالً.
لكن التحالف العسكري رسعان ما بدأ يف التاليش واالنقسام،
وكان عبد الواحد محمد نور أول املغادرين ،ثم تاله انقسام
داخل أكرب فصيل عسكري يف «الجبهة» ،وهي الحركة
الشعبية  -قطاع الشمال ،التي انقسمت يف العام  2017إىل
فصيلني :أول يقوده عبد العزيز الحلو ،والثاني بقيادة مالك
عقار .واختار الفصيل األول بزعامة الحلو ،االبتعاد تماما ً
عن «الجبهة الثورية» ،وبالتايل لم يبق فيها إال ثالث مكونات
عسكرية ،جمعيها يف أضعف حاالتها .حتى أن التوافق
السيايس تضعضع يف العام  ،2015بسبب الخالف عىل رئاسة

الجبهة بني مالك عقار وجربيل إبراهيم ،رئيس حركة العدل
واملساواة ،حول رئاسة الجبهة نفسها.
وخالل أكرث من ثالث سنوات ،يكاد يكون العمل يف «الجبهة
جمد تماما ً ،ال سيما العمل العسكري املشرتك
الثورية» قد ّ
الذي أنشئت الجبهة منذ البداية من أجله ،بل مضت كل
املكونات يف البحث عن تحالفات جديدة ،مثل «نداء السودان»
الذي برز يف العام  2014ليضم قوى عسكرية وسياسية
بالداخل.
بعد نجاح الثورة ،وإحساس حركات الكفاح املسلح بالتهميش
وعدم إرشاكها يف ترتيبات السلطة االنتقالية ،عادت الحركات
املسلحة إىل استخدام واجهة «الجبهة الثورية» من جديد،
ٍ
تفاوض جماعي مع الحكومة
ونشطت هياكلها ،حتى تدخل يف
االنتقالية ،وهى العملية التي بدأت يف سبتمرب /أيلول املايض
واستمرت لجوالت عديدة ،ولم يوقف تقدمها سوى انتشار
جائحة كورونا.
ومن الالفت ،ولتوسيع توجهاتها القومية ،عمدت «الجبهة
الثورية» إىل توزيع التفاوض عىل خمسة مسارات :األول
خاص بدارفور ،والثاني بمنطقتي النيل األزرق وجنوب
كردفان ،وثالثة مسارات خاصة بالرشق والوسط والشمال.
وقد تقدمت كل املسارات ،لدرجة حددت فيها وساطة جنوب
السودان الـ 20من شهر يونيو /حزيران املقبل ،موعدا ً للتوقيع
عىل اتفاق السالم السوداني باألحرف األوىل.
ومن الالفت أيضا ً ،أن زعيم «حركة تحرير السودان» ،مني
أركو ميناوي ،لم يكن متحمسا ً أصالً للمفاوضات يف جنوب
السودان ،وكثريا ً ما حاول التشويش عليها ،سواء بتقديم
مقرتحات حول إعادة هيكلة «الجبهة الثورية» ،أو تعديل
لوائحها ونظمها التأسيسية ،وإلغاء دستورها ،فضالً عن
حل األمانة العامة ،وتشكيل قيادة أفقية لـ»الجبهة» .هذه
ّ
املقرتحات رفضتها كل الفصائل األخرى باإلجماع ،فما
توج تحفظاته ،يف  18مايو ،باالنسحاب
كان منه إال أن ّ
من «الجبهة» ،ومطالبة حكومة جنوب السودان بإعطاء
التطورات األخرية االعتبار الخاص.
ولم يجد قرار ميناوي باالنسحاب رىض حتى داخل حركته،
حيث أصدر نائبه الريح محمود بيانا ً رفض فيه االعرتاف
بالقرار الذي ذكر أنه اتخذ من دون مشاورة هياكل الحركة.
وأكد محمود بقاء الحركة ضمن صفوف «الجبهة الثورية».
ورسعان ما أصدر ميناوي قرارا ً بفصل محمود من الحركة.
الحكومة االنتقالية لم ِ
تبد سعادتها باالنشقاق داخل
«الجبهة الثورية» ،ألنها تدرك حجم التعقيد إذا استمرت
متوالية االنشقاقات وسط الحركات املسلحة .وتعترب الحكومة
االنتقالية أن هذا الوضع سيشتت جهودها ،وستكون مضطرة
إىل التفاوض يف منابر مختلفة ،خصوصا ً أن هناك فصيلني

رئيسيني بعيدان عن «الجبهة» ،لم يتقدم التفاوض معهما
قيد أنملة ،هما فصيل الحلو وفصيل عبد الواحد محمد نور.
عب عنه عضو مجلس السيادة،
والتخوف الحكومي هو ما ّ
املتحدث الرسمي باسم وفد التفاوض ،محمد حسن التعاييش،
الذي أسف يف تغريدة له عىل «تويرت» ،عىل ما يدور داخل
الجبهة الثورية .وقال التعاييش إنه «ألمر مؤسف ما يحدث
للرشكاء داخل الجبهة الثورية ،ال تزال دعوتي القديمة قائمة
برضورة االتفاق» .ووجه عضو مجلس السيادة رسالة مبارشة
لقادة «الجبهة» ،بقوله «أثق يف أن عبقريتكم ستقودكم إىل
صيغة تحفظ وحدة الجبهة وتعزز من فرص السالم».
وال يستبعد كثريون وجود رابط خفي بني انشقاق «الجبهة
الثورية» ،وقرار حزب األمة القومي تجميد نشاطه يف تحالف
«قوى إعالن الحرية والتغيري» .هؤالء املتابعون يؤكدون وجود
رغبة يف اصطفاف جديد يجمع ما يعرف بـ»قوى الهبوط
الناعم» ،ويف مقدمتها حزب األمة ،والتي طرحت قبل الثورة
برامج تسوية سياسية مع النظام السابق ،وتعمل عىل بناء
الفرتة االنتقالية من جديد ،كما تطرح يف بعض األحيان فكرة
االنتخابات املبكرة.
وأعرب املتحدث الرسمي باسم حركة تحرير السودان  -فصيل
ميناوي ،نور الدائم طه ،من جهته ،عن أمله يف أن ال ت ُحدث
أي تأثريات عىل
التطورات األخرية يف «الجبهة الثورية» ّ
العملية السلمية .وأكد طه ،التزام الحركة التام بالتفاوض،
وبمنرب جوبا ،وكذلك بما ت ّم التوصل اليه حتى اآلن خالل
املفاوضات .وأوضح طه أن «حركة تحرير السودان» أرادت
إصالحا ً حقيقيا ً لـ»الجبهة الثورية» ،حتى عىل مستوى
القيادة األفقية الذي اقرتحته (يقوم عىل مبدأ عدم وجود

رئيس للجبهة الثورية وال أمانة عامة) ،لكن مع عدم
حول الجبهة
االستجابة لرؤيتها الكلية ،حدث االنشقاق الذي ّ
إىل جبهتني ،وهذا أمر واقع ال يمكن ألحد تجاوزه ،عىل ح ّد
قوله.
من جهته ،أكد القيادي يف «الجبهة الثورية» أسامة سعيد،
أن انسحاب «حركة تحرير السودان» بقيادة ميناوي لن يؤثر
عىل تماسك «الجبهة» ،وعىل العملية التفاوضية يف جوبا.
وأوضح سعيد أن املفاوضات مع الحكومة ماضية عىل ما هي
عليه ،الفتا ً إىل أنه «يف األمس القريب ،عقدت جلسة حول
ملف القضايا القومية» .وأشار إىل أن «الجبهة» مؤسسة
تستند يف مواثيقها ومرجعيتها التفاوضية إىل إعالن جوبا
وبقية االتفاقيات يف كل املسارات ،وأن انسحاب حركة واحدة
ال يعني وجود انشقاق يف الجبهة التي ستستمر يف التفاوض،
ومن ثم نقل مؤسساتها السياسية للداخل .وأكد سعيد أن
الوسيط (جنوب السودان) وبقية رشكاء السالم عىل ٍ
علم
بالتطورات األخرية ،ويباركون استمرار التفاوض ،عىل أن يكون
التوقيع يف  20يونيو.
لكن عىل العكس من ذلك تماما ً ،رأى الصحايف املقيم يف دارفور،
ٍ
سالم يتم التوصل إليه من دون وجود
أي
محجوب حسون ،أن ّ
مني أركو ميناوي ،أو أي من الفصائل املقاتلة ،سيكون سالما ً
حسون إىل عدم التقليل من
ناقصا ً لن ينهي الحرب .ودعا ّ
قيمة «حركة تحرير السودان» وقائدها ميناوي ،والذي يمكن
وبدعم وتسليح خارجي جديد ،أن يستأنف الحرب ،خصوصا ً
أن لديه أنصاره يف إقليم دارفور .ولفت أخريا ً إىل وجود نسبة
كبرية من البطالة يف اإلقليم ،تغري البعض للمغامرة باملشاركة
يف الحروب.

Saudi Arabia to end curfew on June 21, except in Mecca
later expanded to other parts of the
country including the two holiest sites
of Islam.
Saudi Arabia announced in April that
the two holy mosques in Mecca and
Medina would remain closed throughout Ramadan.
But because of coronavirus, almost all
Muslim-majority countries have closed
mosques and asked people to pray at
home, in addition to imposing curfews
to limit the spread of the deadly virus.
A full lockdown was also imposed from
May 23 to 27 during Eid al-Fitr, which
marks the end of the fasting month.
King Salman had warned of a “more
difficult” fight ahead against COVID-19,
as the kingdom faces the double blow
of virus-led shutdowns and crashing
oil prices.
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mosques.
According to the government, physical
distancing guidelines are still required,
while gatherings of more than 50
people will remain banned.
Some economic and commercial
activities will also be allowed, including
those at wholesale and retail shops, as
well as shopping centres and cafes.
But other businesses such as beauty
salons, barbershops, sports and
health clubs, recreational centres and
cinemas will remain closed because
of the difficulty in imposing physical
distancing rules.
Saudi Arabia first imposed a temporary
lockdown in early March on its eastern
Qatif area, home to a large Shia
Muslim population, to prevent the
spread of coronavirus, also known as
COVID-19.
The unprecedented lockdown was

B

ans on domestic travel, holding
prayers in mosques, and
workplace attendance will be
lifted starting

Saudi Arabia will start relaxing coronavirus restrictions on movement and
lift the restrictions across the country,
with the exception of the holy city of
Mecca, from June 21, the state news
agency reported in a statement.
In the first phase, the 24-hour curfew
will be revised to 3pm- with bans on
domestic travel, holding prayers in
mosques, and workplace attendance
in both the government and private
sector lifted from May 31, the statement said.
The round-the-clock curfew will remain
in force in Mecca and is only expected
to be reduced from June 21, when
curfew time will be changed to 3pm6am, and prayers will be allowed in
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تهديدات تنهال على
إيطالية العتناقها اإلسالم
تلقت املواطنة اإليطالية سيلفيا كونستانزو رومانو املحررة
بمساعدة االستخبارات الرتكية من الخطف ،الكثري من التهديدات
عرب وسائل التواصل االجتماعي ،عقب اعتناقها اإلسالم مؤخرا ً.
وذكرت األنباء التي تداولتها وسائل إعالم إيطالية ،أن رومانو تلقت
تهديدات وعبارات كراهية يف تعليقات عىل منصات وسائل التواصل
االجتماعي.
ويف منشور له عىل «فيسبوك» ،ربط نيكو باسو ،عضو مجلس
بلدية «أسولو» بمقاطعة أوريستانو اإليطالية ،التهديدات باعتناق
رومانو الدين اإلسالمي ،ثم عاد وحذف منشوره ،بحسب وسائل
اإلعالم.
ولفتت األنباء إىل فتح مكتب املدعي العام يف ميالنو تحقيقًا يف
خطابات الكراهية التي تصل إىل حد التهديد بالقتل.
وأشارت إىل اتخاذ رشطة ميالنو تدابري أمنية واسعة النطاق يف
الشارع الذي يقع فيه منزل رومانو.
وحررت االستخبارات الرتكية رومانو خالل عملية أمنية قادتها
بالتعاون مع نظريتيها اإليطالية والصومالية ،بعد أن اختطفت قبل
 18شهرا ً يف كينيا.

«هيومن رايتس» :قلقون من أوضاع
مسلمي آراكان بجزيرة «بهاسان شار»

أعربت منظمة «هيومن رايتس ووتش»
الدولية عن قلقها إزاء أوضاع مسلمي آراكان
الذين ف ُرض عليهم الحجر الصحي يف جزيرة
«بهاسان شار» يف خليج البنغال ،ذات
السمعة السيئة ،بعد أن قضوا رحلة شاقة
استمرت ألسابيع يف مياه الخليج.
وأضافت املنظمة الدولية ،يف بيان ،أن
سلطات بنجالديش نقلت  29من مسلمي
آراكان ،يشتبه يف إصابتهم بفريوس كورونا،
إىل جزيرة «بهاسان شار» يف خليج البنغال.
وأوضح البيان أن الجزيرة تعاني من
مشكالت متعلقة باألمن واملواصالت
والظروف املعيشية ،كما أنها عرضة للكوارث
الطبيعية.

ودعا البيان بنجالديش إىل عدم نقل
الالجئني اآلراكانيني إىل الجزيرة ،لحني تأمني
الظروف املناسبة فيها ،بتنسيق من األمم
املتحدة واملنظمات اإلغاثية األخرى.
وشدد عىل رضورة إعادة الالجئني إىل
مخيمات «كوكس بازار» ،حيث تتواجد
عائالتهم.
بدوره ،انتقد وزير خارجية بنجالديش
أبو الكالم عبد املؤمن بيان «هيومن رايتس
ووتش».
وأضاف« :ال يمكن املخاطرة بأكرث من مليون
الجئ يف املخيمات ،من أجل عدد من
األشخاص».
وسجلت بنجالديش حتى اآلن  10آالف و515
إصابة بفريوس كورونا ،تويف منهم .183
ويف أبريل املايض ،لقي  32من أقلية
الروهنجيا املسلمة حتفهم ،بعد أن ظلوا

وتسلمت البعثة الدبلوماسية اإليطالية مواطنتها املحررة بالعاصمة
الصومالية مقديشو ،ولم تذكر املصادر معلومات عن الجهة
املختطفة للمواطنة اإليطالية.
وحطت ،طائرة خاصة تحمل عىل متنها رومانو بمطار «شيامبينو»
يف العاصمة روما.
وأعلنت املختطفة اإليطالية اعتناقها اإلسالم ،وتغيري اسمها إىل
«عائشة».
غيت ديني ،واسمي اآلن عائشة» نرشت صحيفة
وتحت عنوان «أنا ّ
«ال ستامبا» اإليطالية ،خرب اعتناق املواطنة سيلفيا كونستانزو
رومانو الدين اإلسالمي.

عالقني ألسابيع داخل قارب مكتظ باملئات يف
مياه خليج البنغال.
ومنذ أغسطس  ،2017يشن الجيش يف
ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية
ومجازر وحشية ضد الروهنجيا يف إقليم
آراكان (غرب).

وأسفرت الجرائم املستمرة عن مقتل آالف
الروهنجيا ،بحسب مصادر محلية ودولية
متطابقة ،فضال ً عن لجوء قرابة مليون إىل
بنجالديش ،وفق األمم املتحدة.
وتعترب حكومة ميانمار الروهنجيا
«مهاجرين غري نظاميني» من بنجالديش،
فيما تصنفهم األمم املتحدة «األقلية األكرث
اضطهادا ً يف العالم».

«علماء المسلمين» يندد بـ»المسلسالت الهابطة»
ويدعو لحماية القدس
ندد االتحاد العاملي لعلماء املسلمني باإلعالم
«املضلل» واملسلسالت «الهابطة» التي تروج
لألعداء واملحتلني ،داعيا ً األمة اإلسالمية إىل
حماية املسجد األقىص والقدس.
جاء ذلك يف بيان ،صادر عنه يحمل توقيع األمني
العام لالتحاد عيل القرة داغي ،ورئيسه أحمد
الريسوني.
وقال البيان :تعاني أمتنا اإلسالمية من  4جوائح
كربى ،جائحة كورونا وآثارها الخطرية ،وجائحة
االحتالل الصهيوني ،وجائحة اإلعالم املضلل
واملسلسالت الهابطة ،دون تحديد.
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وحذر من أن الجائحة األخرية تروج لألعداء
واملحتلني ،والتطبيع مع محتيل قدسنا وأقصانا،
والوالء لهم ،مشريا ً إىل أن الجائحة الرابعة تكمن
يف «الظلم واالستبداد وكبت الحريات».
ودعا االتحاد األمة اإلسالمية إىل االعتكاف
والترضع إىل الله تعاىل برفع هذه الجائحة عن
البالد اإلسالمية واملسلمني ،وبالد العالم أجمع،
وإزالة بقية الجوائح عنهم جميعا ً.
كما دعا أصحاب األموال إىل الجود واإلحسان
والرب واإليثار ،وخصوصا ً إىل املترضرين من
كورونا ،واملنكوبني.

وبالبيان نفسه ،طالب االتحاد األمة بحماية
األقىص والقدس ،والوقوف الجاد بكل اإلمكانيات
املادية واملعنوية مع إخواننا املقدسيني
والفلسطينيني ،من منطلق أنها تشكل أمانة كربى
يف أعناق الجميع أمام الله تعاىل وأمام األجيال
الالحقة.
وندد االتحاد بشدة باملحاوالت اإلعالمية
املضللة البائسة واملسلسالت الهابطة التي تزين
للمحتلني أفكارهم ،وتؤدي إىل القبول الذهني
والتطبيع الشعبي مع املحتلني والصهاينة.

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

Arab American Today العربي األمريكي اليوم

0021

May 2020 - Volume : 8 - Issue :89

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

العربي األمريكي اليوم Arab American Today

رويلتي مآنر

قاعة األفراح

القاعة تح
ت
و
ي
ع
ل
ى
ث
ال
ث صاالت
ك
ل صاله لها م
د
خ
ل
م
ن
ف
ص
ل

رويلتي مآنر...

نسى اب ً
دا
ت ال ت

ذكريا

حفالت الزفاف  -أعياد الميالد -حفالت التخرج  -حفالت الحناء  -ولجميع
حفالتكم وافراحكم وتعزياتكم

خدم
في

ة
ملكي

متن
اول

ة بأ

ال

س
عار

ج
ميع

مجالس
عربية فاخرة

TRADITIONAL ARABIC
THEME HALL AVILABLE

اتصل اآلن لعمل موعد
رويلتي مآنر
الدقة والثقة والجمال
royaltymanorbanqet

0022

مايو  2020م  -السنة الثامنة  -العدد89 :

7080 GARILING DRDEARBORN HTS MI 48127
WWW.ROYALTYMANOR.COM

استفسر عن
باقة حفلة الزفاف
كاملة
royaltymanorbanqet
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

Arab American Today العربي األمريكي اليوم

PURE TAX & IMMIGRATION SERVICES

الصفاء لخدمات الضرائب والمحاسبة
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• 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
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المشاكل الزوجية وحلولها في اإلسالم
َّ
وحث عليه ،وذلك من خالل بيان الحكم
رغّ ب اإلسالم بالزواج
الرشعي له ،وبيان فضائل الزواج ،فالزواج سنة الله يف الخلق،
فمن خالله يتكاثر الناس ويتناسلون ،وهو حاج ٌة فطري ٌة؛ فال
يستغني عنه مخلوق ،قال النبي صىل الله عليه وسلمَ « :يا
ّج ،فإنَّه أَغَ ُّ
الش َب ِ
ش َّ
ض
استَطَا َ
ابَ ،م ِن ْ
ع ِمنْكُ ُم ال َباءَةَ فَلْ َيت َ َز َو ْ
َم ْع َ َ
لِلْ َب َ ِ
ع ف َعليه بالصَّ ْو ِم ،فإنَّه
ست َِط ْ
ن لِلْف َ ْرجَِ ،و َمن لَ ْم َي ْ
صَ ،وأ َ ْ
حصَ ُ
ٍ
ٍ
ٍ
زوجية أن
عالقة
أرسة أو
أي
جاءٌ» ،ومع ذلك فمن الوارد يف ّ
له ِو َ
ٌ
خالف بني الزوجني ،وحتى يمكن لإلنسان أن يتخطى
يحصل
تلك الخالفات التي يمكن أن تكون بسيط ًة يف مقدمتها ينبغي
أن يعرف الزوجان كيفية التعامل مع املهارات النفسية عند
ابتداء الحياة الزوجية ،ويف هذا املقال سيجري بيان املشاكل
الزوجية وحلولها يف اإلسالم.
ٍ
عالقة زوجية وبعد أن تنتهي فرتة الخطوبة وينتقل
أي
يف ِ ّ
ٍ
الزوجان للعيش تحت سقف بيتٍ
واحد ربما يحصل خالفٌ
بني الزوجني ،حيث إن ٍ
كل منهما يجعل طبيعة اآلخر حتى
ملن يكون زواجهم ناشئًا عن ٍ
حب أو حتى من خالل الطرق
التقليدية ،وبعد أن تتكشف طبائع ٍ
كل منهما لآلخر يحصل
الخالف ،إذ إ َّ
ن الطبائع تتعارض بديه ًيا ،وذلك األمر هو سبب
وتحديدا يف الفرتة األوىل من الزواج،
حدوث املشاكل الزوجية،
ً
ٍ
حيث إ َّ
واحد منهما ُيخفي ما به من صفات ربما ال توافق
ن كل
ٍ
ن َّ
اآلخر ،ومرجع تلك املشاكل وأساسها أ َّ
واحد منهما يضع
كل
يف نفسه تصو ًرا عن اآلخر فيتفاجئ بعد وجود ذلك فيه ،أو
ربما يجد عكس ما توقع.

وحتى يت َّم ُّ
ِّ
بأقل الرضر ينبغي أن ال يؤجل
حل تلك الخالفات
حل الخالفات البسيطة بل يجب املبادرة إىل عالجها فو ًرا ،وأن
ٍ
ال ُيسمح ٌّ
ألي
طرف خارج نطاق بيت الزوجية
أي من الزوجني ِ ّ
تحديدا
التدخل يف حياتهما أو الخالفات التي تنشئ بينهما
ً

يف بداية الحياة الزوجية حتى إن كان ذلك الطرف أحد والدي
الطرفني ،باإلضافة إىل املشاركة يف الدورات الخاصة بتأهيل
املقبلني عىل الزواج ،باإلضافة إىل العناية يف اهتمامات الطرف
اآلخر وحاجاته واحرتام مشاعره.
حقوق الزوجني وواجباتهما
بعد بيان املشاكل الزوجية وحلولها يف اإلسالم فال َّ
بد أن يعرف
ٍ
ُّ
واحد من الزوجني ما له من حقوق وما عليه من واجبات،
كل
وفيما يأتي بيان بعض الحقوق املشرتكة بني الزوجني تجاه
الطرف األخر:

أهم حقوق الزوجية املشرتكة بني الزوجني املعارشة
*  من ِ ّ
ٍ
واحد من الزوجني معارشة
واملالطفة باملعروف ،فيجب عىل كل
زوجه باملعروف.
ٍ
* االستمتاع ،فمن ّ ِ
واحد من الزوجني أن يستمتع
كل
حق ّ
بالطرف اآلخر ضمن ما أباح الله تعاىل.

ٍ
واحد من الزوجني الحق عىل زوجه باإلرث،
* التوارث :فإن لكل
ّ
فريث الرجل زوجته إذا توفيت قبله ،كما أن َها ترثه إذا تويف
قبلها ،وذلك لقول الله تعاىل يف القرآن الكريمَ {:ولَكُ ْم ِنص ُ
ْف َما
ّ
ن لَهُ َّ
ن لَهُ َّ
ع
ن َول ٌَد فَلَكُ ُم ال ُر ُب ُ
ت َ َر َك أ َ ْز َو ُ
ن كَا َ
ن َول ٌَد ف َِإ ْ
ن لَ ْم َيكُ ْ
اجكُ ْم إِ ْ
ن َب ْع ِد َو ِص َي ٍّة ُي ِ
ني ِبهَ ا أ َ ْو َد ْي ٍن َولَهُ َّ
ع ِم َّما
ن ال ُّر ُب ُ
ن ِم ْ
ِم َّما ت َ َركْ َ
وص َ
ّ
ِ
ِ
ُ
َ
ن لَكُ ْم َول ٌَد فلَهُ َّ
ن م َّما ت َ َركْت ُ ْم
ن الث ُم ُ
ن كَا َ
ن لَكُ ْم َول ٌَد ف َإ ْ
ن لَ ْم َيكُ ْ
ت َ َركْت ُ ْم إِ ْ
ن ِبهَ ا أ َ ْو َد ْي ٍن}.
ن َب ْع ِد َو ِص َي ٍّة ت ُ
ُوصو َ
ِم ْ

ٍ
* ينبغى عىل ّ ِ
واحد من الزوجني أن ُيراعي أرسار اآلخر
كل
فيحفظها و ُيخفيها وال ُيظهرها حتى ألقرب الناس له ،وعىل كل
ٍ
واحد منهما أن يسرت عيوب الطرف األخر والتغايض عن زالته
وهفواته وعدم الوقوف عندها.

أهمية التدين في حياة الفرد والمجتمع..
تتجىل أهمية التدين يف حياة الفرد واملجتمع يف كونه حاجة فطرية إنسانية
ال يستطيع اإلنسان العيش بدونه ،فقد خلق الله -تعاىل -عباده كلهم
النبوي
حنفاء؛ أي مائلني عن الرشك إىل التوحيد ،كما ثبت يف الحديث
ّ
ٍ
مولود إال يول َُد
أ ّن رسول الله -صىل الله عيه وسلم -قال( :ما من
عىل الفَطر ِة ،فأبواه ُي َه ِو ِ
ج ِ
دانه أو ُينَ ّ ِص ِانه أو ُي َم ِّ
سانه)،كما
َ
ّ
تظهر أهمية التدين يف حياة الفرد واملجتمع أ ّن اإلنسان
بداللة الحس يحتاج إىل قوانني ناظمة لحياته،
ضابطة لسلوكه ،فعيش اإلنسان بدون دين يعني
مشابهته البهائم يف حياتها وسلوكها يأكل القوي
الضعيف.
كما إ ّن اعتماد اإلنسان عىل البرش يف الترشيع
لطائفة مع ّي ٍ
ٍ
نة من البرش ،تتحكم يف
يعني العبودية
اإلنسان وتسومه سوء العذاب ،وبالتايل ال مناص
من االحتكام للدين الحق الذي ارتضاه الله للبرشية،
واتباع ما أمر الله -تعاىل -به ،واجتناب ما نهى عنه؛
أل ّن ذلك سبب الفوز والفالح يف الدنيا واآلخرة ،وهو
سبيل تحقيق السعادة املنشودة ،ومما يدل عىل أ ّن التدين
هو رضورة إنسان ّية ،حاجة اإلنسان الفطرية إىل من يلجأ إليه
حتى يحميه من ظواهر الطبيعة املختلفة ،من زالزل وبراكني ونكبات،
فاإلنسان يدرك أنّه كائن ضعيف ال يقوى عىل مجابهة ظواهر الكون ،فكان ال
بد من االلتجاء إىل رب عظيم يدفع عن اإلنسان الرشور واألهوال.
ّ
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أثر العبادة في إصالح الفرد والمجتمع.
ال شك بأ ّن للعبادات آثارا ً طيبة يف سلوك األفراد واملجتمعات ،فالصالة عىل
سبيل املثال تنهى املسلم عن الفحشاء واملنكر ،والصوم يؤدي
إىل التقوى و ُيربي عليها ،ويف أداء الزكاة تطهريٌ للنفس من
أدرانها ،فتط ّهر نفوس األغنياء من شح النفس وبخلها،
يف حني أنّها تط ّهر نفوس الفقراء من الحسد تجاه من
أما الحج فهو فريضة
يملكون املال ويتن ّعمون بهّ ،
وتحسن أخالقها ،باإلضافة إىل
تزك ّي النفس،
ّ
أ ّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هي عبادة
املعوجة ،وتقي املجتمع
تصحح عقائد املسلمني
ّ
ّ
من االنحرافات السلوكية.
أثر اإليمان في حياة اإلنسان
ِ
حياة املسلم ،فهو سبيل
إن لإليمان آثارا ً طيبة يف
لتحقيق االستخالف يف األرض والتمكني ،وهو طريق
الوصول إىل الحياة الط ّيبة الهانئة ،وسبب لألمن يف
مصدر أسايس ملشاعر الرغبة
الدنيا واآلخرة ،كما إ ّن اإليمان
ٌ
يف االستكثار من الطاعات لتحصيل املزيد من الحسنات ،وكذلك
مصدر ملشاعر الرهبة يف البعد عن الذنوب خوفا ً من عقاب الله -تعاىل-
هو
ٌ
وغضبه.

How Social Media
Affects Marriage

A

ccording to Complete Case, the leading online divorce service, statistics on the number of divorce proceedings in the
United States over the past few years are quite startling. A lot
of researchers of social change argue that the traditional institution of
the family is undergoing significant transformations. At the same time,
the credibility of established family values is in serious crisis.
Leo Tolstoy, the great Russian writer and author of the popular novel,
“Anna Karenina,” once said that all happy families are quite similar in
their mutual happiness, while each unhappy one is individual in their
problems. It may seem that family drama from pre-revolutionary Russia has very little in common with the life of modern families, because
since then, the habits, traditions, and attitudes of people around the
world have changed significantly and irreversibly, and the story of the
destructive relationships in the Karenin family would be seen today
just as an artistic fiction.
However, many life stories of modern marriages could easily become
prototypes of more than one dramatic bestseller. Development of an
unfavorable environment in a modern family has increased rapidly
in our super-comfortable era of consumer loans, cheap flights, highspeed Internet, digital gadgets, and social networks.
All this may become a topic for long heated discussions, but for now,
we will dwell on the aspect – how does social media impact the mod?ern world’s married life
Social media and the level of happiness
A recent study from Boston University revealed that non-social
network users were 11.4% happier in their marriages than couples
who frequently use social media. Additionally, heavy users were 32%
more likely to contemplate leaving their spouse. The study suggests a
possible correlation between the number of Facebook users in a state
and the divorce rates for that area. States with a higher increase of
Facebook users showed a similar increase in the number of marriage
cancellations.
However, one can argue that these are just dry statistics and the
research method is not completely transparent. What are the criteria
?for statistically assessing the level of happiness of a particular person
How honest were the participants in the experiment in the evaluation
of their own psycho emotional state? Nevertheless, despite any arguments put forward to counter the results of above survey, there is no
denying the fact that social media usage is on the rise and the effects
of social media on married life needs to be looked at closely.
In less than a decade, social networks have so firmly entered the life
of a modern society that it has influenced a number of changes in
habits, daily routines, humor, daily events, and even conversational
speech. In many ways, our life has become divided into before and
after the advent of Facebook, YouTube, Instagram and other social
media platforms.
Social networks have involuntarily provoked the birth of a completely
new model of human relationships. For some people, the online world
seems to be more hassle-free, vibrant, rich, and attractive than the
daily routine of marriage. In some cases, the craze for social networks
has turned into a kind of addiction, akin to one that arises not from
drugs or alcohol, but from gambling, for example.
The concept of most social networks is such that they are tailored to
the individual interests of each user. Thus, the circle of interests for
a given individual can be very different from the circle of interest of
his/her partner. Therefore, to avoid overly social media influence on
your married life, offer your partner an alternative to hanging out on
Facebook or on Instagram, for example, in the form of a joint viewing
of cognitive, educational, or entertaining content on YouTube. You
can watch stuff together in your free time then discuss and share your
impressions.
Remember that joint hobbies unite. Never let social media ruin your
marriage and affect your family life! Don’t ban your loved one and
!don’t be banned
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كورونا يخنق الكتاب الورقي في مصر..
فهل يحيي الرقمي؟
عبد الله حامد

استبرش بعض العاملني يف صناعة النرش بمرص بانتعاش مبيعات الكتب
كما حدث يف بعض دول أوروبا -نتيجة احتياج املواطنني ملا يمأل فراغأوقاتهم الطويلة يف عزلتهم املنزلية اإلجبارية ،وذلك حينما أطل فريوس
كورونا برأسه يف مرص ،وجرى تطبيق الحظر ومنح موظفني وعماال
إجازات إجبارية.
وأعلنت سلسلة مكتبات واترستون األشهر يف اململكة املتحدة أن مبيعات
الكتب عرب اإلنرتنت ارتفعت  ،400%خاصة فيما يتعلق بالروايات األشهر
واألكرث مبيعا.
لكن ما جرى يف مرص كان العكس تماما ،فقد انخفضت مبيعات الكتب
إىل مستوى غري مسبوق ،وفقا ملؤرشات هيئات وزارة الثقافة املختلفة
املختصة بالطبع والنرش ووفقا كذلك ملؤرشات دور النرش الخاصة،
بحسب مسؤول يف وزارة الثقافة.
ويوضح املسؤول -الذي رفض كشف اسمه -أن إجمايل عدد النارشين
بمرص هو حوايل  1300نارش ،بعضهم لديهم مخزون كبري من الكتب
املطبوعة قبل توقف املطابع ،نظرا لتقلص السيولة لدى النارشين الذين
كانوا يأملون يف دوران رأس املال بعد تحقيق مكاسب من معارض داخلية
وخارجية ألغيت فلم يقدموا عىل طباعة املزيد.
وتابع «بعض هؤالء النارشين نجوا نسبيا من تبعات كورونا ،حيث
يستمرون يف بيع ما لديهم من كتب عرب مواقع البيع املبارش عىل اإلنرتنت
داخل وخارج البالد ،بينما وقعت املعاناة الكربى عىل نارشين يعتمدون
عىل بيع املطبوع أوال بأول دون مخزون».
ولفت املسؤول إىل قيام وزارة الثقافة بدراسة مبادرات رسمية لنرش الكتب
الرقمية وبيعها للجمهور ،وهنا معضلتان تتعلق أوالهما بكيفية ضمان
حقوق امللكية الفكرية للمؤلفني ،واألخرى بكيفية الدفع اإللكرتوني ،لعدم
انتشار ثقافة الدفع اإللكرتوني بمرص.
وبالتزامن ،ألغت الوزارة كل الفعاليات ومعارض الكتب ،كما أوقفت نشاط
باعة الكتب يف الشوارع للمارة الذين يبيعونها بأسعار زهيدة.
أزمة الناشرين

لكن املشكلة الكربى لدى النارشين املرصيني يف زمن جائحة كورونا تكمن
يف غياب البنية األساسية اللوجستية لبيع الكتب عرب اإلنرتنت ،بحسب
محمد البييل وهو نارش شاب ،حيث ال وسائل توزيع قوية وموثوقة يمكن
االعتماد عليها يف التوصيل للمشرتين باستثناء رشكات توصيل تحصل
عىل مقابل مرتفع ال يتناسب واملستوى املادي للقراء.
ويوضح النارش الشاب أن معرض القاهرة كان آخر املعارض التي شارك
فيها ،واسرتد من وراء املشاركة نصف تكاليف تشغيل العام التايل ،بينما
كان ينتظر اسرتداد النصف اآلخر من معارض قادمة محلية وعربية ،كان
أقربها معارض اإلسكندرية والرياض وأربيل بالعراق.
وتسبب إلغاء هذه املعارض يف توقف النارشين عن طبع املزيد من الكتب
خوفا عىل ما يف أيديهم من سيولة مالية ،واكتفوا بمحاولة ترصيف
املوجود عرب اإلنرتنت ،ولكنها محدودة الجدوى.
وقال الكاتب والنارش جمال عبد الرحيم إن األزمة ترجع يف جانب منها
إىل توقف دوران املطابع نتيجة انعدام املواد الخام املستوردة الالزمة
لصناعة الكتاب كمنتج ثقايف.
ولفت النارش إىل أن متاجر الكتب تأثرت سلبا بمواعيد الحظر ،مع
تناقص أعداد املكتبات بعد انهيار سلسلة مكتبات ألف املوضوعة تحت

التحفظ منذ أقل من عامني ،مما تسبب يف خسائر فادحة من املحتم أنها
ستؤثر عىل خريطة النرش خالل العامني الحايل واملقبل.
وقال عبد الرحيم إن أزمة النرش مزدوجة ،فمع توقف حركة النرش
الورقي يبدو الكتاب الرقمي بال سوق ،إذ ال تزال ثقافة االستئناس
بالكتاب املطبوع هي األساس يف القراءة بحكم االعتياد ربما ،رغم أن
الكتب الرقمية هي األنسب للمرصيني لرخص أثمانها مقارنة بالورقية،
وسهولة وصولها وانتشارها.
ويبدي املتحدث تشاؤما حيال إمكانية انتعاش حركة الكتاب بفعل
النرش اإللكرتوني ،مؤكدا أن القراء يستسهلون تنزيل الكتب املقرصنة من
اإلنرتنت ،مما يهدر حقوق املؤلفني ويسبب خسائر للنارشين الذين بذلوا
أقىص طاقاتهم لتوفري الكتب للقراء بأسعار زهيدة للغاية عرب املتاجر
اإللكرتونية من خالل الشحن املجاني والتخفيضات.
ورغم عدم استساغة الجمهور املرصي والعربي مثل هذه النوعية من
الكتب وعدم انتشارها بنفس درجة االنتشار الكبرية يف أمريكا وأوروبا
فإنها خطوة يجب أن تؤخذ يف االعتبار ،وفقا لعبد الرحيم ،وهي عموما
ال تمثل الحل األمثل لكنها تعترب حال مؤقتا يف ظل األزمة.
المعارض والقراء

وقال الكاتب أحمد النزالوي إن املعارض كانت توفر فرصة تفاعل حقيقي
ومبارش بني الكاتب والقراء بصدور كتاب جديد ،وهو ما ال توفره الكتب
الرقمية.
وأضاف النزالوي أن «العديد من دور النرش أبلغت مؤلفيها بخطورة
الوضع وتقليص خطة النرش وانخفاض األعمال املزمع نرشها يف موسم
الصيف ومعرض القاهرة الدويل للكتاب لعام  ،2021وإلغاء طباعة
عدد كبري من األعمال التي كان مقررا نرشها ،إىل جانب تأخر رصف
املستحقات املالية للمؤلفني».
ويقول حسن -وهو اسم مستعار ملوظف يعمل بمنفذ إحدى املؤسسات
الحكومية الكربى الشهرية ببيع الكتب وسط القاهرة -إن منفذ بيع الكتب
الرئييس التابع للمؤسسة يبيع نسخة أو اثنتني من الكتب عىل األكرث
يوميا ،مضيفا  أن «مبيعات املؤسسة كانت تنشط عادة يف مثل هذا
الوقت».
أما معوض خري -وهو بائع كتب ضمن عرشات مسموح لهم بالبيع عىل
الرصيف بالقاهرة -فبدا عليه الضيق وهو يشكو كساد مبيعات الكتب
لديه بدرجة غري مسبوقة ،وبلغ الضيق به درجة االنفعال عىل زبون
فاوضه يف سعر كتاب قديم فألقاه يف وجهه ،وقرر أنه سيبحث عن مهنة
أخرى.
وعىل صعيد القراء وعالقتهم بالكتاب املطبوع ،تقول داليا دياب -وهي
مرتجمة حرة -إن العزلة املنزلية منحتها فرصة قراءة املرتاكم عندها من
كتب اشرتتها سابقا وكانت تتحني الفرصة لقراءتها وسط مشاغلها.
وتقول داليا إنها لن تقدم عىل رشاء جديد إال بعد أن تفرغ مما لديها،
وتعتقد أن ذلك حال كثريين ،مما يؤخر األمل يف انتعاش مبيعات الكتب.
ومثلها فعل أرشف عبده -وهو موظف يف وزارة الشباب والرياضة -ومع
استمرار تبعات كورونا ونفاد ما لديه من كتب ومدخرات تراجع عن فكرة
طرأت عليه برشاء املزيد «مع تزايد وقع الرعب مما قد يحمله املستقبل»
كما قال للجزيرة نت ،فلجأ إىل تنزيل الكتب املجانية من اإلنرتنت لقراءتها
بصيغة «بي دي إف».

رحيل كاتب «المعلقة
الكورونية» ومؤلف معجم
األمثال المقارنة ..الشاعر
السوري خالد الصدقة
تويف بالكويت الشاعر واملدقق اللغوي والصحفي السوري خالد جميل
الصدقة عن عمر يناهر  64عاما إثر إصابته بفريوس كورونا ،تاركا إرثا أدبيا
حافال.
وكان الشاعر السوري قد كتب قصيدة يف أبريل/نيسان املايض عىل وزن
معلقة الشاعر الجاهيل عمرو بن كلثوم أسماها «املعلقة الكورونية» وقال
فيها:
بــكـم ٍ
وعـقِّـمـينا
أال هُـــ ِّبــي
ني َ
ـام يـقـيـنـا               رذاذَ الـعـاطـس َ
ّ

ٍ
ٍ
كبري               وكـورونـا يـبـثُّ
الـرعـب فـينا
قفص
فـنحن اليو َم يف
َ

ٍ
ن وتـزدريـنـا
إذا ما قد عطسنا دون
قصد              تـالحـقُـنا الـعـيـو ُ

الزميل ولو ُمزاحا            تـفـ َّرقـنـا شــمــاال أو يـمـيـنـا
ُ
سعل
َ
ن
وإ ْ
أذل الـعـالـمـيـنا
جـمـيعا         وفـــيـــروس َّ
وبـــاءٌ حـاصـ َر الـدنـيا
ٌ

وعمل الصدقة نائب رئيس قسم (دسك) يف صحيفة «الجريدة» الكويتية،
وعرف ببحثه يف الدراسات املقارنة وحوار الحضارات ،وألف كتاب «معجم
آللئ األمثال والحكم املقارنة ..إنكليزي-عربي» ،اختار فيه مجموعة كبرية
من األمثال واألشعار والنصوص النرثية من مراجع إنجليزية قديمة وحديثة
يف جوانب الحياة املختلفة ،وكشف عرب هذا املعجم عن األصول العربية وغري
العربية للعديد من األمثال اإلنجليزية.
وخصصت صحيفة «الجريدة» الكويتية مقاال جماعيا عن الراحل بأقالم
زمالئه الذين أثنوا عىل دقته وبراعته اللغوية وأخالقه الشخصية وعنايته
عمار
بتصحيح النصوص وتجويدها ،وبكلمات مؤثرة رثوه واستذكر محمد ّ
بعض أبياته الشعرية «أنا رحلة األحزان تبدأ من دمي ..وتؤوب إن ِ
عت
سم ْ
حنني ندائي».
وقال الصحفي محمد أبوبكر أبوهنتش إن «أبو يامن» كان «كالنسمة عرب،
وكالهواء البارد مر ،فارقنا بال وداع ،ورضينا بال اعرتاض ،ومضينا بأحزان ثقال
ال نلوي إال عىل ذكريات حسان جمعتنا بأخ صادق وزميل مخلص ومعلم
ماهر ،خالد الذكرى ،طيب الخصال ،جميل الفعال».
ويف لقاء سابق له مع وكالة األنباء الكويتية ،قال الشاعر الراحل إن هذا
املعجم استغرق منه عرش سنوات من العمل والبحث يف أمهات الكتب
اإلنجليزية والعربية ،وتضمن آالف األبيات من شعر الحكمة العربي ألكرث
من  600شاعر أغلبهم من املجهولني ،مشريا إىل القواسم املشرتكة بني الينابيع
الثقافية املتعددة.
وحرص الصدقة يف معجمه عىل إيراد األمثال اإلنجليزية مسجال التاريخ
الذي شاع فيه املثل وقائله وتحوالته ومعناه ،ويقارنه بما يجده من أشباه
ونظائر يف اللغة العربية ونصوصها ،كما يقارنه بنصوص قرآنية وأحاديث
نبوية وأمثال عربية ،مشريا للتشابه املدهش بني األمثال اإلنجليزية والعربية
رغم اختالف اللسان ،وتباين الزمان واملكان.
وتعود أصول الشاعر الراحل ملدينة النبك بمنطقة القلمون بريف دمشق،
ودرس اللغة اإلنجليزية وآدابها بجامعة دمشق ،وعمل صحفيا يف الصحف
الكويتية ،وترجم العديد من قصائد األديب اإلنجليزي ويليام شكسبري
للعربية.
ويف قصيدته األخرية «املعلقة الكورونية» بدا الصدقة كما لو كان يبعث
بوصية أو تحذير للغافلني عن دروس الجائحة ،إذ ختمها قائال:
ٍ
نـعـم أتـتـنا ُمـصبحينا
وأنــَّـا مـــا شـكـرنـا الل َه حـقـا ً          عـلـى
ِ
حـياة الـغافلينا
لنصحو         ونـخـرج مــن
وهـذي صـفع ٌة أوىل
َ
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وفاة الشاعر واألديب اليمني حسن الشرفي
تويف الشاعر واألديب اليمني حسن عبدالله الرشيف ،يف العاصمة صنعاء ،عن عمر ناهز
 76عاما.
ويعد الرشيف من أبرز الشعراء اليمنيني يف القرن العرشين ،حيث أغدق عىل الساحة
األدبية والثقافية العديد من اإلنتاجات املتنوعة.
ونعت وزارة الثقافة يف الحكومة املعرتف بها ،الرشيف ،الذي وصفته بـ»الشاعر الكبري».
وقالت الوزارة يف بيان لها :كان الفقيد من املساهمني يف ثورة الـ 26من سبتمرب املجيدة،
وعمل لفرتة طويلة يف سلك التدريس واإلدارة املحلية.
وأضافت أنه بوفاة الشاعر الكبري خرست اليمن
شاعرا متميزا قدم إنتاجا شعريا غزيرا ونوعيا
يف شتى صنوف الشعر ،فكتب الشعر الفصيح
العمودي منه والتفعيلة ،وبرع كثريا يف الشعر
الغنائي الحميني منه والشعبي.
وبحسب وزارة الثقافة ،فإنه صدر له ما يزيد
عىل  20ديوانا شعريا ،وكتبت عن أعماله
العديد من الدراسات ورسائل املاجستري
والدكتوراه.
وأوردت الوزارة يف بيانها جزءا من قصيدة
غنائية مشهورة للراحل الرشيف:
فرشت قلبي لكل اسمر عيونه
ج َبا لِه
مرايا ّ
واديت عمري َ
أنا الذي ساق أشواقه رسايا رسايا
ولفّها يف حبالِه
قد كان يضحك مع كل الحسان الصبايا واليوم
عايش لحاله.
كتب الشاعر الرشيف ،املولود يف مدينة الشاهل
بمحافظة حجة شمال غرب اليمن  ،يف سن
مبكرة ،وهو اليزال طالبا باملدرسة العلمية
باملحابشة ،حيث تشعبت إنتاجاته تباعا،
بني الفصيح والعامي والعمودي والغنائي
والسيايس ،موثقة بنحو  10مجلدات مطبوعة
من أعماله الكاملة.
عرف عن الشاعر اليمني غزارة إنتاجه،
وقدرته الفائقة عىل تطويع اللغة ومفرداتها
وسياقاتها الجمالية ،ليرثي املشهد األدبي
كرسته ضمن القامات
اليمني بإنتاجات ملفتة ّ
الشعرية الكبرية باليمن ،ذلك أن أول ديوان
صدر له عام .1978
كما اشتهر بعدد من القصائد الغنائية التي
لحنها فنانون يمنيون ،من بينها «مطر مطر
والضبا حويل» ،وهي باللهجة التهامية ،وغناها
الفنان الشهري أيوب طارش عبيس.
له قول مشهور أن «القصيدة ال تموت» ..فيما
وصف ثورات الربيع العربي بأنها «الحلم
املنتظر الذي تساقطت يف سبيله رؤوس
وعروش».
وخالل السنوات السبع املضطربة التي تلت
الثورة اليمنية يف 1962م اشتغل بالتدريس مع
القليل من األعمال الحرة السائدة حتى عام
1970م.
التحق الرشيف بعد ذلك بالسلك الحكومي
ضمن كادر وزارة اإلدارة املحلية يف عدة وظائف
آخرها مديرا ً ملديرية أفلح اليمن يف محافظة
حجة.
يف عام 1994م أراد التفرغ للكتابة واألدب فانتقل
إىل صنعاء كباحث يف مركز الدراسات والبحوث
حتى عام 2002م ،تقاعد عن العمل الحكومي
وأسس مجلسا ً أدبيا ً ظل يف منزلة حتى وفاته.
وأصدر الرشيف عددا من الدواوين ،من بينها
«من الغابة» و»ديوان صنعاء».
ُمنح الشاعر الراحل درع وزارة الثقافة يف شهر
كانون أول /ديسمرب  ،2019كما حصل عىل
العديد من الجوائز ،وتم اإلعالن عن تكريمه يف
أكرث من مناسبة من ِقبل وزارة الثقافة ،وبيت
الشعر اليمني ،وبعض الجامعات املحلية.
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اتحاد األدباء والكتاب اليمنيني ،من جانبه ،نعى
الشاعر الرشيف ،وقال إن الشعر اليمني املعارص
خرس واحدا من أعالمه األفذاذ الذي أضافوا
للقصيدة اليمنية رقما جديدا يمثل منعطفا
خاصا يف التجربة الشعرية اليمنية.
ورسد البيان سمات قصيدة الراحل التي
ِ
اليمني
الشعر
تضعها ضمن الفرائد النفسية يف
ّ
الحديث.
ِ
للشعر
واعترب االتحاد رحيله خسارة كبرية
اليمني ،ملا مثله من تجربة خاصة امتاز فيها
ّ
ِ
والحميني والحر ،وكان
الشعر العمودي
بقول
ُ
يف كل منها حالة خاصة وعالمة متميزة.
مؤلفات مطبوعة للشاعر حسن
الشرفي:
• من الغابة  -1978-دار العودة -بريوت
• أصابع النجوم  -1979-دار العودة -بريوت
• ألوان من زهور الحب والنب  -1979-دار العودة
بريوت• سهيل وأحزان الجنتني  -1985-مطابع
عكرمة-دمشق
• البحر وأحالم الشواطئ  -1985-مطابع
عكرمه -دمشق
• تقول ابنتي  -1989-دار آزال -بريوت
• الطريق إىل الشمس  -1989-دار آزال -بريوت
• وكان حفر الباطن  -1994-دار الثقافة -بغداد
• الهروب الكبري  -1996-مطابع التوجيه
املعنوي-صنعاء
• األعمال الكاملة ( -1996- )1مجد للدراسات
والنرش -بريوت
• األعمال الكاملة ( -1997- )2-3مجد
للدراسات والنرش -بريوت
• عيون القصيدة  -2000-مطابع معني -صنعاء
• أقواس عالن ( -2000- )1-2مطابع املفضل
صنعاء• عيون القصائد  -2001-الهيئة العامة للكتاب-
صنعاء
• شعب املرجان  -2001-مؤسسة اإلبداع
صنعاء• بنات الرثيا  -2002-عبادي للدراسات
والنرش-صنعاء
• صهيل الورد  -2002-مؤسسة اإلبداع -صنعاء
• كائنات الوصل  -2002-عبادي للدراسات
والنرش-صنعاء
• االعمال الكاملة ( -2003- )4عبادي
للدراسات والنرش-صنعاء
• األعمال الكاملة ( -2004- )5عبادي
للدراسات والنرش-صنعاء
• األعمال الكاملة ( -2005- )6الهيئة العامة
للكتاب-صنعاء
• األعمال الكاملة ( -2005- )7عبادي
للدراسات والنرش-صنعاء
• نصف املعنى  -2005-عبادي للدراسات
والنرش-صنعاء
• ديوان الربدوني  -2006-عبادي للدراسات
والنرش-صنعاء
• األعمال الكاملة ( -2008- )8عبادي
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«عيون الثعالب»
لليلى األحيدب :

رواية تعالج اإلشكالية الواقع
الثقافي وتكشف الخطاب الذكوري
ليلى األحيدب؛ قبس من حياتها

عالء الدين محمد الهدوي فوتنزي
بعد مسرية حافلة بالعطاء والئحة طويلة من النتاج
األدبي يف عالم الكتابة الصحفية واإلبداعية ،رست قوارب
ليىل األحيدب عىل شاطئ الرواية الزاخر ،وهي بذلك،
إنما تثبت أنها أحد املبدعني الذين بنوا مداميك تجاربهم
بعرق الصرب وحرقة القلم واملعاناة والتحمل والحكمة،
عندما كتبت ليىل روايتها "عيون الثعالب" ،لم تكن تعلم
عىل األرجح ،أنها بذلك تفتح صفحة جديدة يف عالم الرسد
الروائي املحيل ،وأنها تكتب تاريخا جديدا لتجربتها الرثية
والوطنية يف عالم اإلبداع ،ارتكزت األحيدب يف كتاباتها عىل
املعالجة النصية والــتــنــاول الحكيم لكل مــن العبث
والــمــعــانــاة ،واألمــل والــتــلــذذ بـــاألحـــالم،
واالرتــــكــــان إلــى الصمت والسكون ،والتساؤل
الفلسفي واالغرتاب الذاتي واملكاني ،والهروب والعنف،
والــقــســوة واإلبــــداع ،والفن والــمــوت ،والــقــلــق
والــنــفــي ،والهجرة والطبيعة ،والحزن والحرية ،والتفرد
وطرح أسئلة الــذات والذاكرة ،والثورة عىل الحياة والواقع
املوبوء.
أما رواية ( عيون الثعالب ) فهي عملها القصيص الثاني
 ،وهذا العمل لم يصدر إال بعد مرور اثني عرش عاما
عىل صدور مجوعتها القصصية األوىل ،وتتطرق أحداث
الرواية يف ثمانينيات القرن املايض ،أي يف الحقبة التي
بدأت مؤلفتها النرش فيها ،وهي الحقبة التي دخلت فيها
أفكار الحداثة عالم األدب يف السعودية وظهر خاللها
شعراء وقصاصون ونقاد يؤمنون بهذه األفكار ،ويسعون
إىل تحديث األدب السعودي ضمن نزوع عام إىل تحديث
املجتمع السعودي نفسه ،ومنهم ليىل األحيدب.
ليىل أديبة متنوعة املواهب ،مثل شجرة تنبت كــرزا
وبرتقاال وعنبا وتــمــرا يف آن واحد ،فهي مثقفة وموهوبة
وصاحبة رؤيا ،تصدر كتاباتها عن نفس مشمسة وقـّـادة،
وعــن شفافية حــزن يضاهي ألــم الـــوردة لحظة
مشاهدة املنجل الذي سيقطعها ،لذلك أحــاول يف
مقايل هذا تسليط الضوء إىل روايتها املوسومة بـ "عيون
الثعالب" التي تعالج اإلشكالية الواقع الثقايف العربي
وخصوصيته ،والتحديات التي تواجهها املرأة العربية يف
مجتمع ذكوري.
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ولدت ليىل األحيدب عام 1965م يف منطقة األحساء ،
تفوقت ككاتبة وروائية ســعــوديــة ،وهــي مــن الكاتبات
امللتزمات بكتابة الرواية والقصة القصرية ،وكانت عضوة
يف مجلس إدارة النادي عام 2011م شغلت منصب مديرة
إدارة اإلعالم الرتبوي بتعليم الرياض منذ عام  2000م
وحتى 2015م ،نرشت أول مجموعة قصصية عام 1997م،
وت ُرجمت أعمالها القصصية للغة اإلنجليزية يف كتاب
( )Beyond the dunesضمن مرشوع (موسوعة األدب
السعودي) ،وترجمت قصصها إىل اللغة اإليطالية ضمن
كتاب (زهور عربية) إليزابيال كامرا ،ويف عام 2009م نرشت
روايتها األوىل (عيون الثعالب) ،والتي تناولها عدد من
عاما
النقاد السعوديني وغريهم ،وكانت تكتب عىل مدى ً 18
يف مجلة اليمامة ،يف زاوية أسبوعية بعنوان (تحوالت امرأة
نهرية) ومن مؤلفاتها:البحث عن يوم سابع ،مجموعة
قصصية ( )1997فتاة النص ،مجموعة قصصية ()2011
جنات صغرية (.)2015
الخطاب الذكوري في الرواية

تعالج الكاتبة السعودية ليىل األحيدب يف روايتها الجديدة
عيون الثعالب إشكالية الواقع الثقايف العربي والتحديات
التي تواجهها املرأة العربية يف مجتمع ذكوري ،بأسلوب
روائي جري دون ابتذال وبلغة فصحي وجملة بسيطة
ومبارشة ،وذلك من خالل قصة فتاة جامعية متحررة هي
مريم التي تعيش حياة تغبطها عليها زميالتها ،خرجت
من بيئتها املحافظة ،أقامت عالقات ،وأجربت من تحب
عىل الزواج منها وتحدت املجتمع الذكوري وأغضبت
أهلها وانزوت عن شلتها الجامعية.
ومن خالل الرواية تسعى الكاتبة إىل كشف الحقائق
من واقع العالقات التي كانت سائدة بني أدباء الحداثة
السعوديني من ذكور وإناث ،فهي كما صورتها عالقات
غري طبيعية وال موضوعية  ،عالقات نفعية غري نظيفة
 ،فاألدباء الحداثيون الذكور ينظرون إىل األديبات
الحداثيات املتطلعات إىل الربوز والشهرة بعيون الثعالب
 ،ألنهن يف نظرهم إناث قبل كل يشء  ،وعليهن أن يدفعن
من أنوثتهن ثمن االهتمام بنصوصهن ونرشها يف الصحف
واملجالت وإبرازها عند النرش ثم نقدها والثناء عليها  ،وكن
باملقابل يتهافنت عىل ذلك وال يتورعن استخدام أنوثتهن
لدفع هذا الثمن  ،وتقديمه من أجسادهن إن لزم األمر.
وتقدم لنا الرواية نماذج من هؤالء وهؤالء  ،وتكشف عن
كيفية استدراج اإلناث إىل الرشاك التي ينصبها لهن
فرسان الحداثة يف لقاءات يفرتض أنها لقاءات أدبية بريئة
ونظيفة  ،لقاءات للتحاور وتبادل اآلراء وقراءة النصوص
ونقدها  ،ولكنها يف الواقع كانت فضاءات يلتقون فيها ،
ذكورا ً وإناثا ً  ،بعيدا ً عن العيون  ،ليحاول خاللها كل فرد
منهم الحصول عىل مبتغاه.
ويحيلنا اختيار العنوان يف صيغة الجمع إىل مجموعة من
النماذج البرشية ،تشرتك يف ثعلبيتها أو يف كون الثعلب
رمزا ً داالً عليها،وثمة أمران جوهريان يف «شخصية
الثعلب» ينعكسان عىل معظم شخصيات النص ،وهما:
قرص العمر (أو التجربة) ،واالنتهازية ،فالثعلب حيوان
آكل للنبات والحيوان عىل السواء ،أي نهاز فرص ،وهو ما
يرتدد صداه يف النص كثريا ً« :كل املثقفني نصوص رديئة،
نصوص مستهلكة ومليئة بالثقوب ،نصوص مستذئبة!
يبقى املثقف مثقفا ً محرتما ً حتى يقتنص األنثى بداخلك،
عندها يتحول لذكر يفتض كل بكارات روحك ،مزهوا ً

بنفسه».
ومن الالفت لنظر أن نص الرواية لم يدن القمع االجتماعي
مثلما أدان الشلة الحداثية ،فليس فيه سوى إملاحات
خجولة  ،وعابرة  ،إىل وجود هذا القمع  ،بينما كان هو
السبب يف انطواء هذه الشلة عىل نفسها  ،وانسحابها
من الفضاءات املفتوحة إىل اجتماعات ضيقة ومغلقة
وموبوءة  ،واضطرار الفتيات املوهوبات إىل التسلل إىل هذه
االجتماعات والتشبث بهذا أو ذاك من فرسان الحداثة
بحثا ً عن فرص النرش والظهور واالنتشار ،فلوال وجود هذا
القمع ألمكن نشوء عالقات طبيعية بني ذكور الحداثيني
وإناثهم  ،عالقات ال غبار عليها  ،أو عليها القليل القليل
من الغبار .
وثمة ثالثة مداخل جديرة باالعتبار يف قراءة وتفكيك
"عيون الثعالب" األول :سوسيولوجي ،يظهر طبيعة
الرصاع املجتمعي املعقد ،ما بني الحداثة وما تنادي به من
قيم العقل والحرية الفردية ،وما يعيشه أتباعها من حياة
بوهيمية وفوضوية وأنانية وبني «األصولية» أو التقليدية
بتكريسها لقيم السمع والطاعة والنقل ،وهيمنة الديني
عىل كل صيغ الوجود.
الثاني :نسوي ،فنحن أمام تصوير وتفكيك ثقايف للمجتمع
السعودي من منظور نسوي ،فالبطلة هي نفسها الراوية
بضمري األنا ،ويمكن أن نعتربها مرآة شديدة الحساسية
لكاتبة تنتمي إىل الواقع ذاته ،بعيدا ً عن سذاجة الطرح
برضورة التماهي بني الكاتبة والبطلة.
الثالث :أقرب إىل النقد الثقايف ،فالرواية تقدم تحليالً واعيا ً
لالتجاهات الثقافية املهيمنة عىل املجتمع خصوصا ً

الديني والحداثي ،ورصاعهما باهظ الثمن سواء يف
وسائل اإلعالم أو بني فئات املجتمع ،وتأثريهما الفادح
عىل الشخصيات ،وهذا هو املستوى األعمق وراء اإلطار
العاطفي للرواية.
اللغة في الرواية؛ لغة حديثة وانسيابية

تمتلك ليىل األحيدب لغة رسدية سلسة  ،فلغتها وهي
شفيعها الوحيد  ،لغة حديثة وجميلة ومنوعة وانسيابية
 ،تكرث فيها املجازات واإليحاءات  ،وحواراتها عىل ما فيها
من تكرار لفظي تشحن القارئ بالتوقعات وتشجعه عىل
انتظار ما سيحدث بعد حني ،فيميض يف قراءتها دون
إحساس بامللل ويبقى أن أقول:إن هذه الرواية تستحق
القراءة ألسباب أهمها أنها تعطينا فكرة عامة ،واقعية أو
قريبة من الواقع عن البيئة الحداثية السعودية يف مرحلة
معينة من تاريخ البالد.
ويف نهاية املطاف أقول إن ليىل األحيدب منحت هذه
الرواية صوتا وفعال ووجودا جديدا ،خاليا من اإلفتعال
واالرتجال ،مرتكزا إىل تجربة رسدية مهمة انتهت نهايتها
الطبيعية يف عالم الرواية بعد أن كانت إحدى رواد الرسد
القصيص املحيل والكتابة الصحفية واإلبداعية ،وقد
استحقت ليىل بجدارة املكانة األدبية التي وصلتها.
*عضو الرابطة القلمية الهندية
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كأنها الحياة

أعلمه ،لكنها ر ّبت يف داخيل ُرع ًبا من موتي
أخاف العطش ،فال
عطشا َن ،ال أخاف املوت قدر ما
ُ
نملك مع ِ
املوت ًّ
حل ،لكن العطش له إجاب ٌة ت َروي،
ُ
صصا أخرى ،فضفاض ٌة
وتروي بعدها -إن عشتِ -ق ً
أفلتت،
هي الحياة ،وكلّما حرستها عىل خرصك،
ْ
فعقدت ال ُعقد َة األوىل
ريح الشك إليك،
َ
وترس ُ
بت ُ
ّ
ملشنقتك ،ثم تفكها ألنك أجنب من مواجهته.

الوصول إىل ِ
أقرب
َ
وسأحاول
ُ
لن أفقد الوعي،
شاهدت وثائق ًّيا عن الكوارث التي
حائط ،فقد
ُ
تشبه ما أنا فيه ،نَ َصحوا الجميع أن يحاولوا ما
ُرب يشء كهذا.
استطاعوا
َ
الوقوف ق َ
حائطٌ ،باب ،راسية تخت ،واجه ُة الخزانة الذي لم
لوح صا ٍ
ج جاء
تستخدمه أمي يف غرفة الضيوفُ ،
به أبي من الخَرابة كي يبيعه ملن يشرتي األشياء
العتيقة ،كلها ،وأ ُّيها ،سيفي ُد يف هذا املطر القاتل
عيل ،وعليهم.
الذي يهطل َّ

إنّي أحس ُد املؤمنني عىل تسليمهم لكل هذا ،ونبقى
نح ُن ،الذين أثرنا التساؤالت بجدوى كل يشء ،من
الذي َح َّس بنهاية األمر ،بالراحة؟
ستدور األرض كما تفعل يوم ًّيا ،وسنلع ُن كل صبا ٍح
ُ
سننفض
مطر ثقيل،
ال
ُ
شمس فيه ،وإذا ما ّ
َ
مسنا ٌ
قميصنا املفضل الذي بلل ُه بكاء السماء وسنقر ُع
ونستذكر «أرخميدس» يف
نخب الحروب واألوبئة،
ُ
يوريكا ،وجدها ،ووجدناها ،ووجدتها – أنا العب ُد
وسرتجمنا
الفقريُ للعلم – فالطبيع ُة لن ترحمنا،
ُ
ٍ
ستكتب
طيورا ،بل
بحجارة ال نتوقعها ،لَن ت ُرسل
ُ
ً
عىل ك ُِّل حج ٍر – هذا ما جنت ُه أنفسكم عليكم.

رأيس ُش َّج من ق ٍ
يستقر يف موض ٍع جغرايف
ُبل ،وعقيل
ُ
آخر.
لنجوت.
ُنت وحدي
ْ
لو ك ُ

They said 7
7 They have no eyes, mouths, noses,
and feet
7 They shall not starve, nor thirst,
nor smell, nor see
7 They do not sleep, cry or laugh or
embrace
He won’t be born again when I touch
?his shadow, right
I threw myself in the middle of the
street
I bitten off the ground, and I got rid
of iron
Avoid milk into your dark eyes
I am a witch, yes, and when life was
split, you thought I had died.
I shot seven towards the sky.
But when it is divided into 7 parts
You cannot find me
I am in the morning,
Under each star
Seven children were born..
·Zeynep Köylü was born in 1978 in
the Turkish city of Chorum
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أنت رجل هادئ ،هذا ال يعني
أنك ال تغضب .لكن ال أحد يرى
جيوشا ً من القش تتحارب يف
رأسك ،وأكرثَ ،ال أحد يرى هذا
الرماد الهباء الذي يتطاير حول
غيابك.

مر سأقضيه وأميش ،لكني سأستعريُ خ َُف
هو ُع ٌ
َ
الجمل ،ألحفر عىل هذه الصحراء ما سأقول.
*
يستقر يف آخر َمسمعي
وتهاليل وتجاوي ُد.
ُ
تراني ُم
ُ
يباس
هذا الكالم ،ال أهضمه ،كما ال ُ
أهض ُم الربغلٌ .
أحاول
ُ
يجفف حلقي،
رمل صحراوي
يف فميٌ ،
ُ
يفر الصرب منّي كأني
محاكاة الجمل كي أصربُّ ،
طفل ،فأعو ُد لبداياتي؛ سقط العال ُم عىل رأيس
وكف ذهبي ،أو فيض
ني زرقاء ٌ
ُهنا ،وأهيل ُهناك...ع ٌ
ال فرق.
تعاويذنا التي آمنّا بها ،لَم ت َقينا من كل ما حدث،
نصل إىل
تسلقنا بها عىل جدا ِر إيماننا لعلنا ُ
يشء ملموس ،غبنا يف تفاصيل الحرب عىل ما وجد
القدماء من ورق ،فصدقّناه ،وسلّمنا له ،وبه ...لم
موت ...ومن األرض
ينزل من السماء مالئكة ،بل ْ
نبتت ألغام ،ال لو ْز.

I asked the field birds for my name
She kissed me with fast songs
I can’t look at Medusa now
And let the herbs forgive my feet
I loved the story that spans your
chest
And the sky that I lost in the woods
And the priest that I ran after
It was said that I mixed with the
!»same river “Laithi
The sleeping stone talks with oaks
The sound of the bodies is heard
Leaves trembling with branches do
not tremble
As for farewell, no one will forget it
••••

أحيانا ً ال يخلو طيشك من
الحكمة /طيش مضحك بال
جمهور ،حكمة أكرث إضحاكا ً ألن
هت ّافَها أشباح /بني رغبتك يف أن
ترتك أثرا ً وبني أن تميض خفيفا ً
مذعنا ً ألوامر العدالة البعيدة
أرجأت جسدك هيأته للمحتوم.
َ

«أكتب إليل عندك ِ
صديق.
وامش» هكذا نصحني
ْ
وها أنا أكتب.

ط عىل
ظل وسط كل هذه الفوىض ،وإن سق َ
ليبقى ّ
رأيس كل هذا العالم ،فيل منه قَرطة...
الخرزة الزرقاء ،والكف ،وكل أذكا ِر الصبا ِح واملساء،
ِ
وصلوات التهجد والشف ِع والوتر ،والضحى والليل،
تمتمات هامسة لن تتجاو َز جدران البيت .فلم يعد
ٌ
للحيطان آذان بع َد اإلسمنت املصمت ،والحجارة
املباركة ملّت وظيفتها ،فناموا ليلكم الطويل.. .
لربما ،لم يكن اللهُ ،يري ُد كل هذا.
لربما.
* كاتب من فلسطني  -األردن

My tongue is wounded between words
My hand touches the metal in the
middle of the street
The rust that broke into my skin tints
the globe
My tongue is wounded between
words

فراس سليمان

رسالتي لم أكتبها بع ْد.

*
ٍ
ِ
لوقت
قطرة ماء رشبتها ،أحيتني
إنّي مدي ٌن لكل

My daughters- when the tree split
My children- When the rain fills the
hole

مرثيات

7 and mother

(To the Syrian lady Sabah, who lost
7 children under heavy bombing
in Aleppo, and breathed her last
breath, in a wheelchair, looking for a
)doctor in the streets.
I gave birth to 7
They said 7
A myriad of cells scattered from the
stomachs
I grabbed my chest with the claws of
an animal
They said 7
7 appearing missing now
I searched for them on 7 streets
smelling gunpowder
In my stomach, I carried the vacuum
of the world
I went up among the rubble

لن تتكلّم عن إقامة األلم هنا ،عن شؤونه املُط ِبقة ،وال عن بروق ورعود الندم
التي تجعل بيتك مقطعا ً من القيامة.
أنت رجل خائف ،وكل ما تريد فعله أن ترمي بتلويحة وداع بابتسامة لكل
أولئك الذين أخافوك.

••••
ندابة ستقف عىل حافة اسمك الذي سيطمره النسيان ،أكرث من أم
أكرث من ّ
وأخت لن يتسنّى له ّن حضور تأبني ظلّك وقد تقلّص إىل مرت ونصف .لك ّن
امرأة واحدة ستدفن مستقبلها ...ما تبقّى من حياتها مع رماد جث ّتك الذي
لدت فيها ،تلك البالد التي ال تصلح سوى
(أوصيت) أن ُيرسل إىل البالد التي ُو َ
َ
للموت.
••••
دع الهواء يدخل ...سيختلط بأنقاض هذه املتاهة الصغرية .هذه الغرفة املدفن.
إنه يتوافد مثل دفقات متعبة أتعبها الجري آلالف السنني ...مثل أنفاس هذا
الكوكب املتقطّعة.
يحرك الظالل التي تحوم حولك ...دعه
دع الهواء .دع هذا اله ِرم املتصابي
ّ
يدخل إنه سيضحى قطعة ثقيلة من النسيان سيضحى أثقل من دموع قالئل
سيفتقدونك ثم سينسون.
••••

Zainab Koilo
a look
I am Lida:
Never look at the water I became
Inside me is a mirror that I am afraid
of
I cannot stay naked now
It was a teenager when he passed by
my mouth
The dream was destroyed by bleeding incense
Ash pains from my shoulders
Now, compare yourself to the fear
of sleeping
When I become a sea, its shadow
does not grow
The gods will love me
And maybe also
A sign speaks in my neck
With a look outside.
••••

Forget about

In my mouth, the language of wind
spins

ّعت حقيقتك /ما يعادل أوهامك عن نفسك /إربأ لهم.عفاريت الصداقة
قط َ
املرات لريوك فرأوا
والحب .بكلمة أخرى ،تمثالك الذي حطّمته
ّ
وجمعته آالف ّ
فؤوسهم .لم تكن يف الخالصة قبل النقطة األخرية ،ولم ...لم تكن يف التفاصيل
نصف ميتة يف ماء النص ،طيورا ً (ترقص مذبوحة) يف هواء
أسماكا ً تبلعط
َ
كنت روحا ً صادقا ً يف هيئة جسد مخاتلة.
الفعلَ .
أنصاف ميتني.
ُوجدت نصف ميت ليحبك /ليعرتف بك/
ُ

أنفق وقته يشعل نارأ جانب قربه .لييضء االسم املمحو عىل
أيها الرجل الذي َ
الشاهدة
ال تبتئس أنت أصلح منهم يف رثاء نفسك.
••••
نسيت شكل الحجرات ،فأنت تعيش يف ممر تحت األرض حيث الرطوبة
لقد
َ
ورائحة العتمة واألدوات الحادة التي تتساقط من نومك املتقطّع بوسعها أن
تدفعك إىل أن تذرع املجاز جيئة وذهابا ،ثم تضجر فترتك يدك لوقت طويل
عىل قبضة باب يفيض إىل عالم مكشوف .لن يفهم أحد كيف أسعفك الحظ أن
تتجمد واقفا ً يف املصادفة املتجمدة ...يف اللحظة التي لم تجئ من املايض ولن
ّ
تميض إىل املستقبل.

الظالل الداكنة يف مكانك حتى أضحت أشباحا ً ،وإنك ترسلها
َ
يقال إنك رب ّي َت
آخر الليل إىل أشخاص يفكرون باملوت والحياة من غري طائل ،و ُيقال إن تلك
األشباح تعود إليك بسالل مليئة بالحكايات ،ولكنك ال تقوى عىل إفراغها،
ويقال إن أبطال الحكايات تلك تعينك يف إنهاض نصفك امليت كل صباح.
* شاعر سوري مقيم يف نيويورك
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تشكيل ART

urner Prize, UK’s
top art award, axed
for 2020

لوحات جسدت مفهوم العزلة في
الفن التشكيلي
سارة عابدين
يعيش العالم هذه األيام عزلة إجبارية فرضها انتشار فريوس كورونا يف
أغلب دول العالم .حتى هذه اللحظة ال يوجد حل مطروح للسيطرة عىل
انتشاره سوى العزل املنزيل الذي صاحبه ظهور مصطلح جديد هو «التباعد
االجتماعي» ،فلم يبق للبرش متنفسا سوى النوافذ يراقبون العالم من ورائها،
يغنون ويرقصون فيها ،يتحدثون من خاللها ،يف انتظار لحظة ظهور عالج
ناجع أو مصل لذلك الفريوس الذي عزل البرش بالكامل.
يف الفن التشكييل هناك العديد من الفنانني الذين ظهرت العزلة اإلنسانية
كثيمة رئيسية يف لوحاتهم .يعرف علماء النفس العزلة بأنها حالة
يصبح فيها العقل بعيدا عن املنبهات املستمرة ،مدركا
لذاته ،وهي اللحظة التي يزدهر فيها اإلبداع .هنا
محاولة الستعادة بعض اللوحات التي ربما
تتالمس مع عزلة البرش الحالية.
«في وقت مبكر من صباح
األحد»

ولد الفنان األمريكي إدوارد هوبر
عام  1882وتويف عام ،1967
وعارص تغريات عاملية مختلفة،
وتحول أمريكا إىل عالم جديد
تجتاحه اآللة ،ويشعر اإلنسان
فيه باالغرتاب عن الحياة
والطبيعة.
اختار هوبر التعبري عن مشاعره
من سيطرة العالم املادي عىل
الحياة اإلنسانية ،فال يظهر يف
لوحاته تجمعات أو عالقات برشية،
ولكن أفراد يف عالم سحري مسطح
دون حكاية رسدية واضحة ،بشكل يسمح
للمتفرج بحرية خلق حكايته الخاصة.
يف لوحته «وقت مبكر من صباح األحد» يسترشف
هوبر الفراغ الذي يعيشه العالم حاليا يف كل البالد .األماكن
التي كانت تضج بالبرش أصبحت خاوية تماما ،كما لوحاته الشهرية.
يقول هوبر يف حديث له إن كلمة «األحد» لم تكن جزء من عنوان اللوحة ،لكن
أضافها شخص ما .يمكننا حاليا حذف الكلمة مجددا ،لتشبه اللوحة كل
الصباحات حول العالم يف وقت اجتياح فريوس كورونا.
«الرمادي والذهبي»

يعترب جون روجر كوكس ( )1915-1990واحدا من عالمات املشهد الفني
الواقعي األمريكي ،فقد اعتاد عىل تصوير مشاهد الغرب األمريكي من خالل
رؤية خيالية تركز عىل التفاصيل الصغرية للمناظر الطبيعية األمريكية مثل
تفاصيل حقول القمح ،وغيوم السماء.
تعترب لوحة «الرمادي والذهبي» من أشهر أعمال كوكس ،وتوجد يف متحف
كليفالند للفنون منذ عام  ،1943وقد رسمها يف أعقاب الهجوم عىل ميناء
بريل هاربر ،ودخول الواليات املتحدة يف الحرب العاملية الثانية.
اللوحة مستوحاة من حقول القمح األمريكية ،بوالية إنديانا مسقط رأس
الفنان .ويظهر يف مقدمة اللوحة تقاطع ممرين ترابيني ،باإلضافة إىل عمود
هاتف مزين بملصقات دعائية .يطلق عىل الطريق املرسوم يف اللوحة «مفرتق
طرق أمريكا» بسبب تقاطع الطرق الرسيعة الرئيسية بني الشمال والجنوب
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والرشق والغرب ،ويرمز الطريق يف األساس ملفرتق طرق صمود الديمقراطية
يف أمريكا ،يف مقابل انتشار الفاشية يف آسيا وأوروبا ،لكن بشكل واضح يمكن
أن تكون اللوحة واحدة من أكرث اللوحات تشابها مع عالم ما بعد كورونا يف
عام .2020
«العزلة»

يشتهر الفنان اإليطايل جورجيو دي كرييكو كواحد من مؤسيس حركة الفن
امليتافيزيقي ،بلوحاته السرييالية ،التي يحاول فيها مزج أيقونات العالم
الحديث مع األفكار الكالسيكية القديمة.
يف لوحة العزلة يظهر أحد شخوصه الهجينة ،ملقاة عىل سقالة،
أو لوح خشبي .يبدو أن مخلوقه العجيب يف حالة حزن
تؤكدها طأطأة الرأس والجلسة املنكرسة ،والتي ربما
تشري أيضا إىل تجول الكائن يف أفكاره الداخلية
وانعزاله التام عن العالم املقفر من حوله.
تكرر وجود الشخوص الهجينة يف لوحات
دي كرييكو ،كملهمني ألساطري ما وراء
الطبيعة ،وعالم الذاكرة والخيال،
لكن يف الوقت نفسه يمكن أن نجد
فيها حاليا ما يشبه حال اإلنسان
املعارص من ألم وعزلة وانكسار.
«عزلة»

تنتمي لوحة «عزلة» إىل فنون
طاجيكستان ،للفنان املعارص دالر
عثمانوف ،وتظهر اللوحة شابا
جالسا عىل أرضية غرفة مظلمة،
يراقب ضوء الشمس وهو يغمره من
النافذة .تبدو العزلة يف هذه اللوحة عزلة
روحانية ساكنة ،وال يظهر وجه الشاب
بمشاعر معينة ،لكن وضعية الجلوس التي
اختارها الفنان تعكس حالة من الهدوء والتصالح
اإلنساني مع العزلة ،وحالة من التأمل يمكن تفسريها عىل
أنها التنوير الذي نحتاجه لفهم أنفسنا وإرشاق عقولنا وفك التباس
األفكار املتشابكة بداخل كل شخص منا.

The Turner Prize, the most high-profile award in British
art, will not be given out this year because of the upheaval
caused by the coronavirus pandemic.
Tate Britain, which has organised the prize since 1984, said
’it would be impossible to organise the annual nominees
exhibition.
Instead, Tate will give bursaries each worth £10,000 to help
10 artists at this “exceptionally difficult time».
Past winners include Damien Hirst, Grayson Perry and Steve
McQueen.
The last time it was not awarded was in 1990, after the
award’s sponsor went bankrupt.
›‹Hour of need
Tate Britain director Alex Farquharson said: “Gallery closures
and social distancing measures are vitally important, but
they are also causing huge disruption to the lives and livelihoods of artists.
«The practicalities of organising a Turner Prize exhibition are
impossible in the current circumstances, so we have decided
to help support even more artists during this exceptionally
difficult time.
«I think JMW Turner, who once planned to leave his fortune
to support artists in their hour of need, would approve of
»our decision.
The prize is named after the great painter, who hoped to
leave part of his estate to help “distressed landscape painters” and “poor and decayed male artists” after his death in
1851
Farquharson added: “I appreciate visitors will be disappointed that there is no Turner Prize this year, but we can all look
»forward to it returning in 2021.
The move to give equal amounts of money to 10 artists
follows last year’s decision to split the usual £40,000 prize
between the four shortlisted artists.
The nominated quartet successfully argued that their work
was “incompatible with the competition format, whose
tendency is to divide and to individualise».
he prize has been controversial in the past, gaining infamy in
the 1990s with nominees and winners including Hirst’s cows
in formaldehyde, Tracey Emin’s unmade bed and Martin
Creed’s empty room with lights going on and off.
According to the Tate’s announcement on Tuesday, this
year’s judging had been at an advanced stage.
›‹Disruption and uncertainty
«This year’s jury has spent the past 12 months visiting
hundreds of exhibitions in preparation for selecting the
nominees,” it said.
But the gallery said the decision to replace this year’s prize
with grants “was made to help support a larger selection
of artists through this period of profound disruption and
uncertainty».
The usual prize money has been supplemented by extra
sponsorship to allow Tate to provide Turner Bursaries worth
£100,000. The recipients will be announced in June.

«غرفة نوم في آرل»

قدم الفنان فنسنت فان غوخ لوحة «غرفة نوم يف آرل» عام  ،1890إذ عاش
غوخ حياة مأساوية للغاية ،وتجسدت أغلب مشاعره واألحداث التي عاشها
يف لوحاته ،لذا يمكن أن تقول لوحة غرفة نوم يف آرل الكثري عن حياة فان
غوخ.
رسم فان غوخ غرفته يف خمس لوحات ،اللوحة األوىل نفذها بخامة الزيت
وكان سعيدا بها وكتب عنها يف رسالة إىل شقيقه ثيو قائال «النظر إىل اللوحة
يجب أن يريح العقل والخيال».
يف تلك اللوحة تبدو األلوان المعة وجريئة ،وهي نموذج للتغري الذي حدث يف
ألوان فان غوخ يف فرتة إقامته يف آرل وسان ريمي .كمان أن الجانب الالفت أكرث
يف اللوحة هو منظورها الغريب غري الواقعي والذي تمرد خالله فان غوخ عىل
النهج التقليدي للفنانني الهولنديني الكالسيكيني .يمكن أن يسري الفنانون
عىل نهج فان غوخ ويرسمون غرفهم الخاصة يف تلك الفرتة التي يجلس فيها
العالم بالكامل يف املنازل.
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أفالم ّ
تعلم أطفالك القيم النبيلة
على نتفليكس

إذا كنت تبحث عن محتوى ذي جودة عالية ألطفالك ،وتريد
قضاء بعض الوقت بمفردك ،فإليك مجموعة من األفالم التي
ستضع حدا ملشاغلك وتطمنئ للقيم املعروضة بها.
إليك مجموعة من األفالم التي رشحها موقع «برايت سايد»
األمريكي ،وستسعد أطفالك وتعلّمهم دروسا يف الوقت ذاته،
ورغم جرأة بعض األفالم واملسلسالت املعروضة عىل منصة
البث «نتفليكس» ،فإن هذه األفالم مخصصة لألطفال وال
تسبب أي قلق لآلباء.
 .1كريستوفر روبن

إذا كنت ترغب يف تعليم أطفالك قيمة الصداقة الحقيقية،
فاستمتع بفيلم كريستوفر روبن للمخرج مارك فورسرت.
يأخذنا هذا الفيلم برسعة إىل حياة كريستوفر الذي أصبح
اآلن شخصا بالغا يشغل وظيفة مرهقة .إن كريستوفر غري
سعيد ،ولكن عندما يعيد التواصل مع صديق طفولته الدب
«ويني ذا بوه» ،يتمك ّن من اسرتجاع كل ذكرياته معه.
 .2بنجي

من خالل العودة إىل عام  ،1974تصور نتفليكس بنجي يف
صورة جديدة .تدور القصة حول جرو يتيم يدعى بنجي
يصنع صداقات مع طفلني يف املدرسة .يجد الرش طريقه إىل
الطفلني حيث يتعرضان لالختطاف ،ولكن يأتي صديقهما
املفضل املكسو بالفرو إلنقاذهما.
 .3األمري الصغري
يعد فيلم األمري الصغري أحد أعظم أفالم الرسوم املتحركة عىل

مسلسل
رعب جديد
لشاروخان على
«نتفليكس»
يف أوىل التجارب الهندية لدراما الخيال العلمي
املمزوجة بالرعب وثاني تجارب ملك بوليوود
شاروخان يف عالم اإلنتاج ،تعرض شبكة نتفليكس
أول أجزاء املسلسل الهندي « بايتال».
تدور أحداث املسلسل املكون من  10حلقات حول
حرب بني بعض أفراد الجيش الربيطاني املوجود
يف إحدى املناطق النائية بالهند بالتعاون مع
عصابة من املوتى األحياء «زومبي» يف مواجهة
الرشطة الهندية.
املسلسل من تأليف وإخراج باتريك جراهام
وبطولة فينيت كومار سينغ وأهانا كومرا،
ويعترب املسلسل إنتاجا مشرتكا بني
شبكة نتفليكس ورشكة ريد شييل
اململوكة للنجم الهندي شاروخان
الذي شارك أيضا يف اختيار
املمثلني وأرشف فنيا عيل العمل
بالكامل.
واملسلسل هو ثاني إنتاجات
شاروخان يف عالم الدراما
اإللكرتونية وذلك بعد
نجاح تجربته
األوىل «Bard Of
 »Bloodمع النجم
عمران هاشمي
والذي عرض عيل
شاشة نتفليكس
سبتمرب املايض
ومن املتوقع طرح
الجزء الثاني منه
قبل نهاية عام
.2020
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اإلطالق ،وهو فيلم ينبغي عىل جميع أفراد العائلة واألطفال
عدم تفويت مشاهدته .رغم أهمية الدراسة ووضع خطة ،من
املهم بالقدر ذاته تقدير األشياء من حولنا واالستفادة من
الفرص التي تتاح لنا .يصور هذا الفيلم ذلك بطريقة أجمل
من خالل فتاة مدرسة مجتهدة ومنضبطة وجارتها القديمة
املليئة بالحياة.
 .4سبوكلي اليقطين المربع

يمكنك االعتماد عىل سبوكيل يف تعليم أطفالك أن املظهر ال
يعكس شخصيتهم .ويف حني أن اليقطني من املفرتض أن يكون
مستديرا ،فإن سبوكيل يقطني عىل شكل مربع ،وهو األمر
الذي جعل اآلخرين يتنمرون عليه .لكن صديقه العنكبوت
والخفاش يساعدانه عىل تقبل نفسه.
 .5الجنية القرصانة

تتمحور أحداث فيلم الجنية القرصانة حول جنية جيدة
تحولت إىل أخرى سيئة انضمت إىل القراصنة .إلنقاذ زيرينا،
ينبغي عىل تينكر بيل التوجه إىل سكول روك ،وإعادة
صديقتها ومساعدتها يف حل مشاكلها الخاصة.
 .6األرنب بيتر

بعد إضفاء ملسة حديثة عىل القصة
الكالسيكية ،يصور هذا الفيلم قصة أرنب
متمرد يقيض أيامه يف مضايقة صاحب
املزرعة ،ولكن عندما يقوم

أحد أقاربه
بالقدوم
إىل منزل
ماكغريغور،
تصبح
بعض
األمور
معقدة
بالنسبة
له،
وتتواىل األحداث
املضحكة.

 .7البحث عن السعادة

أفاد املوقع بأن فيلم «البحث عن السعادة» مستوحى
من قصة حقيقية ،ويعد من بني األفالم التي يحتاج املرء
ملشاهدتها مرة واحدة عىل األقل يف حياته .يعد هذا الفيلم،
من بطولة ويل سميث وابنه ،بمثابة رحلة عاطفية مسلية
ستساعدك يف تغيري نظرتك إىل الحياة وإدراك أن ال يشء
يأتي بسهولة.
 .8مغامرات تن تن

إن فيلم الرسوم املتحركة ثالثي األبعاد من إخراج األسطورة
ستيفن سبيلربغ ،من األفالم التي عليك عدم تفويت فرصة
مشاهدتها .تدور أحداث الفيلم حول تن تن والكابنت هادوك

اللذين
يبحثان عن
كنوز مخبأة .ومن املؤكد أن
مغامرتهما ستجعل طفلك متسمرا أمام الشاشة.
 .9إطالق سراح ويلي

يحكي هذا الفيلم قصة طفل يف الشارع ،يبلغ من العمر 12
عاما ،يصادق حوتا قاتال يف حوض أسماك .واألمر املثري
للدهشة أن الطفل ينجح يف تدريب الحوت القاتل ،وتجمع
بينهما عالقة وطيدة ،وعندما أدرك جييس النوايا الرشيرة
التي يضمرها بعض األشخاص لوييل ،ينقذ أفضل صديق له.

Tom Cruise, Elon Musk, NASA Want
to Shoot a Movie in Outer Space

T

om Cruise, Elon Musk, and NASA are reportedly working on the first narrative feature film to be shot in outer space. Yes,
your foggy, quarantine-addled brain absorbed that information correctly: Tom Cruise, as in the movie star; Elon Musk, as
in the bizarro Tesla billionaire and CEO of SpaceX; NASA, as in the space agency. They’re
joining forces. To make a movie. In outer space.

أميتاب
باتشان يطلق
فيلمه بعيدا عن دور
السينما

Deadline reported this head-scratcher , noting the movie will be an action adventure, in true Cruise fashion, and will be the first narrative feature of its
kind. And no, it won’t be a Mission: Impossible film, nor is it currently
attached to any studio. Reps for Cruise have not yet responded to
Vanity Fair’s request for comment.

يطلق الفيلم الجديد للنجم البوليوودي أميتاب باتشان ،الذي
عادة ما تتسبب أفالمه يف اكتظاظ يف دور السينما الهندية ،عىل
خدمة «أمازون» للبث التدفقي ،بسبب اإلغالق املفروض عىل
البالد ،للحد من تفيش فريوس كورونا املستجد ،كما أعلنت
الرشكة األمريكية.
ومع إصدار ما يقرب من  1800فيلم العام  ،2018تعد الهند
صاحبة أكرب صناعة أفالم يف العالم من حيث عدد األفالم
التي أنتجت.
وعادة يشكل بدء عرض األفالم يف دور السينما حدثا مهما
يدفع محبي السينما إىل االنتظار يف طوابري لساعات.
وكان من املقرر بدء عرض فيلم «غوالبو سيتابو» من بطولة
باتشان ،وإخراج شوجيت سريكار ،يف صاالت السينما يف
أبريل ،لكن الهند يف حالة إغالق منذ أواخر مارس ،وما زالت دور
السينما مغلقة.
وقالت «أمازون» إن الفيلم سيطلق عىل خدمتها يف  12يونيو
وسيكون متاحا يف مئتي دولة ومنطقة حول العالم ،يف ما وصفه
سريكار بأنه «فجر عهد جديد للرتفيه الهندي».
وتتنافس «أمازون» يف الهند مع «نتفليكس» ورشكات
أخرى مثل «هوت ستار»  -رشيكة «ديزني»  -من أجل
االستحواذ عىل أكرب عدد من املشرتكني يف البالد التي
يبلغ عدد سكانها  1,3مليار شخص.

As the outlet noted, space is probably the next great challenge for Cruise, a star so devoted to doing his own stunts
that he once fired an insurance team so he could run
around the side of the Burj Khalifa, the tallest
building in the world, for Mission: Impossible
– Ghost Protocol. One wonders how, exactly,
…Cruise will prepare for this movie: Will he
literally go…up into outer space? Will he
have to become an actual astronaut in
order to play this new role? Unclear.
Maybe Lance Bass, who has sadly
never made it into orbit, can
give him some tips.
Musk, a man who is simply
addicted to the concept
of living on Mars, is
probably a suitable business partner for such a
venture thanks to SpaceX,
his rocket and spacecraft-manufacturing company. If Musk, who recently
welcomed a new baby boy with partner
Grimes, had his way, half of humanity
would probably be living on the moon
right now, with the other half hitting
a vicious game of rock-paper-scissors to see who gets dibs on
Mars. But a movie made
within the confines of a
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«مقامات الحريري» :ترجمة
جديدة إلى اإلنكليزية

«جميعنا المرضى رقم صفر» فيروس
الخوف و«تأله اإلنسان» في كتاب جديد
صدر حديثا يف إيطاليا ،كتاب «كوفيد..-19
فريوس الخوف» ويناقش تبعات الجائحة عىل
الثقافة واملجتمع.
يعترب الكتاب كما جاء يف مجلة «بابيلون»
اإليطالية األول من نوعه الذي يتطرق لتبعات
تفيش الجائحة ،ويعطي صورة دقيقة عما حدث
يف العالم خالل األشهر القليلة املاضية.
ويبي هذا الكتاب كيف استحوذ موضوع
ّ
الجائحة عىل كل يشء ،انطالقا من «املريض رقم
صفر» ومدينة ووهان التي تمثل مركز الوباء،
مرورا بشهادات العاملني يف القطاع الصحي
اإليطاليني ،وصوال إىل اآلمال يف إيجاد لقاح.
وتطرق املؤلفان -اختصايص األمراض املعدية
ماسيمو أندريوني واملعالج النفيس جورجيو

«الفكر السياسي
اإلسالمي» :موسوعة
«برنستون» إلى
العربية
يف عام  ،2012أصدرت «منشورات جامعة برينستون» أول
موسوعة للفكر السيايس اإلسالمي منذ والدة اإلسالم وحتى
يومنا هذا ،وتقدم هذه املرجعية الشاملة السياق الالزم لفهم
السياسات املعارصة يف العالم اإلسالمي وخارجه ،حيث شارك
املتخصصني يتكون من  400أكاديمي
فيها فريق دويل من
ّ
وباحث.
تركز املوسوعة التي صدرت ترجمة الجزء األول منها حديثا ً
عن داري «الروافد الثقافية» و»ابن النديم» ،وأنجزها املرتجم
عمرو بسيوني ،عىل أصول وتطور األفكار السياسية اإلسالمية
واملوضوعات ذات الصلة ،وتغطي املصطلحات واملفاهيم
والشخصيات والحركات واألماكن واملدارس الفكرية عرب التاريخ
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ناردوني -إىل تاريخ الفريوسات واألوبئة السابقة
مثل إيبوال والسارس ،وتحدثا عن الخفافيش
واألخبار الزائفة ،وحتى الجغرافيا السياسية
وآمال املستقبل.
وحسب هذا الكتاب ،نحن جميعا نمثل «املرىض
رقم صفر» يف هذه القصة ،وذلك يف إشارة إىل
األشخاص الذين ساهموا دون علم يف نرش جنون
االرتياب الخطري يف القارات الخمس ،وذلك بسبب
السلوك غري املسؤول للقلة مقابل شجاعة
الكثريين ،وأولهم األطباء.
ويعترب الكتاب أن الجيل الذي يخوض التجربة
يعاني من فقدان القدرة عىل التحكم بحياته
اليومية بسبب رش غري مرئي ،معتربا أن هذا
الجيل يجازف أيضا بالتسبب يف تقهقر العلوم

إىل دور هاميش بشكل ال يمكن تفسريه ،وبسبب
العادات السيئة يقود اإلنسان نفسه إىل التهلكة.
وهذا األمر يهدد عن غري قصد بوضع «العام
رقم صفر» من الناحية الثقافية بحسب وصف
الكتاب الذي ينتقد ممارسات أتت عىل حساب
صحة الفرد وصحة الكوكب ،ويناقش الكتاب
ما اعتربه الغطرسة والعجرفة ملا يمكن وصفه
باإلنسان «املتأله» أو «اإلنسان اإلله» الذي
يعتقد أنه خالق الكون املادي ،بيد أنه ليس سوى
كائن بالغ التأثر بما يجري.

اإلسالمي.
يضم العمل  15معالجة معمقة للموضوعات الرئيسية وهي
النبي محمد والجهاد والسلطة والجنس والثقافة واألقليات
واألصولية والتعددية .وتغطي مشاركات أخرى مواضيع مثل
مصادر الفكر السيايس اإلسالمي ،والخالفة ،والحداثة ،واملعرفة،
والرشيعة ،والحكم ،واإلحياء واإلصالح ،واملفاهيم واملؤسسات،
والحركات واألحزاب الحديثة ،واملجتمع املدني ،واألسلمة،
والعلمانية ،والحجاب ،واإلخوان املسلمني.
كما تتناول الرشيعة اإلسالمية والجمعيات اإلسالمية التقليدية،
والعدل والرضائب والفتوى واملعارضة والحكم ،والتقوى والزهد،
والتجارة والتبادل التجاري ،والطوائف واملدارس واملعتزلة
والشيعة وقريش ومكة واملدينة ،واإلسالم يف إندونيسيا،
ونيجرييا ،وآسيا الوسطى ،والعثمانيني.
ويخصص الكتاب فصوالً للمفكرين والشخصيات ورجال
ّ
الدولة ،فنجد املاوردي والشافعي وصالح الدين ،وأتاتورك ،وأكرب،
وتيمورلنك ،والخميني ،وجمال عبد النارص ،كما يحتوي عىل
سبع خرائط تاريخية ومعارصة لإلمرباطوريات اإلسالمية والدول
القومية ما بعد االستعمارية والسكان.
يقول املرتجم يف مقدمته إن «التغري يف الظروف االجتماعية
واالقتصادية والثقافية والسياسية التي شهدها العالم العربي
أيضا أن يجعل البحث يف الفكر
واإلسالمي؛ كان من شأنه ً

املتعارف عليها خالل القرن
شك ّلت املقامات ،منذ ظهورها بصيغتها
َ
العارش ،أحد أهم فنون الرسد التي اعتنت يف بنائها بالحوار من أجل إبراز
تلك الطرافة والحكايات الغريبة عىل لسان شخصياتها ،إىل جانب اإلفراط
املحسنات البديعية واألساليب البالغية املتع ّددة.
يف
ّ
من أبرز كت ّابها محمد الحريري البرصي ( )1122 - 1054الذي أسهب
يف وصف أحوال األرياف والحرض والتفاوت بني الفقراء واألغنياء ،وطرز
البناء والعمارة وحال األسواق ومظاهر الحياة اليومية ،وقام برسم
حكاياتها يحيى بن محمود الواسطي.
عن «منشورات جامعة نيويورك» ،صدرت حديثا ً النسخة اإلنكليزية
من مقاماته تحت عنوان «محتالون» برتجمة أستاذ اللغة العربية مايكل
كوبرسون ،وتقديم الناقد املغربي عبد الفتاح كيليطو ضمن سلسلة
«مكتبة األدب العربي» ،التي ترك ّز ترجماتها عىل اإلصدارات العربية بني
القرنني السابع عرش والتاسع عرش بشكل رئيس.
يتضمن
تشري مق ّدمة النارش إىل أن «الكتاب
ّ
خمسني حكاية عكست خمسني
طريقة احتيال ،ت ُروى عن رجل
متجول اسمه أبو زيد الرسوجي
ّ
الذي يطوف مناطق عديدة يف
العالم اإلسالمي خالل العصور
الوسطى ،ينتحل شخصية طبيب،
ويتظاهر بأنه أعمى ،ويكذب عىل
قاض».
وتوضح أنه «يف كل مغامرةُ ،يظهر
ّ
نفسه عىل أنه عالم كلمات المع،
يؤلف الشعر ،واأللغاز ،ويسعى املرتجم
إىل تحويل التالعب باأللفاظ لتالئم
ترجمتها من العربية إىل اإلنكليزية،
من خالل البحث يف قوايف الكلمات وما
يناسبها من لهجات اإلنكليزية».
تتكون املقامات من مجموعة قصص قصرية
ّ
يرويها الحارث بن همام ،أحد أثرياء العرب،
عن حوادث عاشها بنفسه وكان بطلها
الرسوجي الذي احرتف األدب وملا ضاقت به
سبل العيش ،راح يحتال عىل الناس بما امتلكه
من مهارات وفنون الكالم.
كل مقامة بما تحتويه من سخرية وتهك ّم العديد من العيوب
تعكس ّ
واملثالب يف املجتمع ،وقد بدأ االهتمام الغربي بها باكرا ً ،حيث تحتفظ
عدد من املكتبات األروبية بنسخ قديمة منها ،وتوجد نسختان منها يف
املكتبة الوطنية بباريس ،تعودان إىل القرنني الثاني عرش والثالث عرش ،كما
توجد يف مكتبات فيينا وسانت بطرسربغ ،ونُقلت مع غريها من املقامات يف
النصف الثاني من القرن التاسع عرش إىل ع ّدة لغات أوروبية ،منها ترجمة
ثيودور برستون ملقامات الحريري عام .1850
ُيذكر أنه قد صدرت بالتزامن نسخة باللغة العربية بتحرير كوبرسون
وتقديم كيليطو أيضا ً ،لتضاف إىل العديد من العناوين التي نرشتها
سلسلة «مكتبة األدب العربي» ،ومنها «أغاني الحرب» (قصائد عنرتة
بن شداد) ،و»حياة وأزمنة أبو تمام» ألبي بكر الصويل.

السيايس
اإلسالمي
وبرنامجا
قضي ًة حيوية،
ً
الحكم ،يف
لإلصالح أو املقاومة أو حتى ُ
العديد من التجارب العربية واإلسالمية ،وليس مجرد موضو ٍع
بحثي أو درايس بحت».
وتنوعت
ويكمل «ظهرت العديد من التيارات اإلسالميةّ ،
اتجاهاتها وبرامجها ،ما بني الحداثي املحض املقارب للعلمانية،
العنف املطلق ،وما بينهما من
إىل الراديكايل القتايل الذي يتبنّى
َ

تيارات ،مع ظهور نزعات «ما بعد اإلسالموية» من حني إىل آخر
أمرا
( )...ومن هنا أصبح (استهالك) الفكر السيايس اإلسالمي ً
رضور ًّيا وليس رفاهية علمية».
وحول أهمية ترجمة املوسوعة يف هذا السياق ،يوضح بسيوني
أن كتاب «مدخل إىل الفكر السيايس اإلسالمي» ،هو طليعة:
موسوعة الفكر السيايس اإلسالمي (برينستون) ،وهي أكرب
موسوعة متعلقة باملفاهيم والنظريات والتاريخ واألحداث
والشخصيات – وملحقاتها – املتعلقة بالفكر السيايس
اإلسالمي ،ستمث ِّل مرج ًعا ال ُيستغنى عنه للباحث يف
العلوم السياسية اإلسالمية ،تراث ّيها ومعارصها عىل ح ٍّد
سواء.
العمل بنسخته العربية يضم  16قسما ً ،ومقدمة
تاريخية طويلة ت ِ
ُجمل تاريخ الفكر السيايس اإلسالمي وتغطي
بعض األقسام جوانب مفهومية مركزية محددة يف تكوين الفكر
السيايس اإلسالمي ،وت ُحلِّلها مفهوم ًّيا وموضوع ًّيا وتنقدها،
وتغطي أبواب أخرى بعض عنارص الفكر السيايس اإلسالمي
مر بها وتطورها وأهم
بصورة تاريخية ِّ
تبي السريورة التي ّ
أعالمها ،وهو بذلك يوازن بني التنظري والتأريخ ،وهو ما يحتاجه
الباحثون يف الفكر السيايس اإلسالمي من أجل تعميق إحاطتهم
بتاريخ هذا الفكر وأهم مبانيه النظرية عىل السواء.
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محاكمة رئيس حكومة االحتالل
نتنياهو بتهم فساد

تمدد كورونا باألقاليم يعطل تحديد موعد
استفتاء تعديل الدستور الروسي
عىل الرغم من االستقرار يف عدد
الحاالت النشطة لإلصابات بفريوس
كورونا يف روسيا وتراجعها تدريجيا ً
يف بؤرة الوباء الرئيسية؛ موسكو ،إال
أن الرئيس الرويس فالديمري بوتني ،لم
يعلن حتى اآلن عن تاريخ االستفتاء
عىل التعديالت الدستورية التي من
شأنها «تصفري» عدد واليته الرئاسية
والسماح له بالرتشح لواليتني إضافيتني.
واكتفى بوتني ،خالل اجتماع متلفز
عقده مع وزير دفاعه سريغي شويغو،
بتحديد يوم  24يونيو /حزيران
املقبل موعدا ً لالستعراض العسكري
بمناسبة الذكرى الـ 75للنرص عىل أملانيا
النازية ،فيما بدأ قادة الجمهوريات
السوفييتية السابقة بتأكيد حضورهم،
دون أن يتطرق سيد الكرملني إىل موعد
االستفتاء حتى اآلن.
ويف هذا اإلطار ،تحدثت مصادر مقربة
من الكرملني ،ورئاسة بلدية موسكو،
لصحيفة «فيدوموستي» ،عن عزوف
بوتني عن تحديد موعد االستفتاء،
عازية السبب إىل عدم استقرار الوضع
الوبائي يف األقاليم الروسية ،يف ظل
تراجع عدد الوفيات بني مصابي كورونا
يف موسكو عىل مدى الفرتة األخرية،
مقابل ارتفاعه يف الكيانات اإلدارية
األخرى.
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وذكرت املصادر أن يومي  1و 8يوليو/
تموز املقبل تاريخان محتمالن
للتصويت ،بينما رأت بعضها أنه ال
ينبغي إلغاء تاريخ  24يونيو /حزيران
بشكل نهائي ،يف حال ا ُتخذ قرار إجراء
االستفتاء بالتزامن مع االستعراض
العسكري ،كما ذكرت صحيفة «إر بي
كا» ،يف وقت سابق من مايو املايض.
وأوضح مصدر بديوان الرئاسة الروسية
أن الكرملني يتوقع أن تدوم فرتة تراجع
اإلصابات طويال ً يف ظل تأخر الوضع يف
األقاليم عنه يف موسكو بنحو أسبوعني،
مضيفا ً أنه «يجري النظر يف تاريخي
 1و 8يوليو /تموز ،وكذلك  24يونيو/
حزيران» ،عىل أن يتم إعالن تاريخ
محدد يف القريب العاجل.
ورجح مصدر مقرب من ديوان الرئاسة
أن يتم إجراء االستفتاء يف  1أو  8يوليو/
تموز مؤكدا ً ،يف الوقت نفسه ،أن البت يف
األمر مرهون بالوضع الوبائي ،ومشريا ً
إىل أن هناك خيارا ً آخر غري مرغوب فيه
لتنظيم التصويت يف سبتمرب /أيلول
املقبل.
وأضافت مصادر «فيدوموستي»
أن ديوان الرئاسة ُيرص عىل تنظيم
التصويت يف أقرب وقت ،بينما ترى
رئاسة بلدية موسكو أن الوقت لتنظيمه
ال يزال مبكرا ً بسبب الوضع الوبائي.
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وأرجع مصدر مقرب من ديوان الرئاسة
رضورة إجراء االستفتاء يف يونيو/
حزيران أو يوليو /تموز إىل أن قطار
تعديل الدستور انطلق منذ فرتة طويلة
يف  15يناير /كانون الثاني املايض ،وقد
يؤدي تأخريه إىل ابتعاده عن جدول
األعمال ،فيما أوضح آخر أن السلطات
الروسية تريد االحتفاء بنوع من
«النرص عىل الفريوس» لرفع معنويات
املواطنني ،وتنظيم التصويت عىل هذه
الخلفية.
كما ذكر مصدر مقرب من رئاسة بلدية
موسكو سببا ً إضافيا ً لالستعجال يف
إجراء االستفتاء ،وهو احتمال تدهور
الوضع االقتصادي-االجتماعي ،بحلول
الخريف املقبل ،وما قد يرتتب عليه من
تراجع نسبة تأييد السلطة.
وكان من املقرر أصال ً أن يجري االستفتاء
عىل التعديالت الدستورية التي من
شأنها السماح لبوتني بالبقاء يف السلطة
حتى عام  ،2036يف  22إبريل /نيسان
املايض ،إال أنه تم تأجيله ألجل غري
مسمى ،وسط تفيش فريوس كورونا
يف البالد ،وارتفاع عدد حاالت اإلصابة
إىل نحو  370ألفا و 4آالف وفاة تقريبا ً
حتى اآلن.

انطلقت محاكمة رئيس حكومة االحتالل بنيامني
نتنياهو ،بتهم الفساد املنسوبة إليه ،يف املحكمة
املركزية بمدينة القدس املحتلة.
وتعترب املحاكمة األوىل من نوعها يف تاريخ دولة
االحتالل اإلرسائييل ،بمحاكمة رئيس وزراء خالل
توليه مهام منصبه يف تهم فساد.
وتتم املحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة .ووفقا
لتعليمات وزارة الصحة اإلرسائيلية لن يسمح
للصحفيني بتغطية مجرياتها من داخل قاعة
املحكمة ،بل عرب شاشات الفيديو فقط.
وتظاهر العرشات من أنصار وخصوم نتنياهو يف
محيط املحكمة الذي شهد تواجدا ً أمنيا مكثفا ً ،وفق
قناة «كان» الرسمية.
وقبيل دخوله لقاعة املحكمة ،اتهم نتنياهو ،أفيخاي
مندلبليت ،املستشار القانوني للحكومة بالتواطؤ
مع جهات لم يسمها ،لإلطاحة به و»وضع حد لحكم
اليمني» عىل حد قوله.
وقال وفق ما نقلت قناة «كان» الرسمية« :يريدون
إسقاطي بكل الطرق ( )..ما يحدث اليوم هو محاولة
إلحباط إرادة الشعب ،محاولة إلسقاطي أنا ومعسكر
اليمني».
واقرتح نتنياهو أن يتم نقل محاكمته يف بث حي عىل
الهواء مبارشة قائال« :بدال من الترسيبات أقرتح حال
بسيطا -أن يتم بث كل يشء».
وخالل نحو عام ونصف من أطول جمود سيايس
شهدته الدولة العربية وتخللته ثالثة
انتخابات غري حاسمة ،حارب
نتنياهو ( 60عاما) برضاوة
من أجل استمرار
وجوده عىل الساحة
السياسية.
ويف ترشين
الثاني/نوفمرب
املايض قرر
املستشار
القانوني
لحكومة
االحتالل
اإلرسائييل،
أفيخاي
ماندلبليت،
تقديم لوائح
اتهام بالفساد ضد
نتنياهو ،تشمل الرشوة
واالحتيال وخيانة األمانة.
وتم تقديم الئحة االتهام من
ماندلبليت إىل املحكمة بصورة نهائية يف
كانون الثاني/يناير املايض.

ويعترب نتنياهو من أكرث زعماء االحتالل اإلرسائييل
يمينية ،ويكن عداء شديدا إليران .وخالل حكمه،
توقفت كل املفاوضات بني الحكومة اإلرسائيلية
والسلطة الفلسطينية.
ويف عام  ،2009استقال رئيس الوزراء إيهود أوملرت بعد
أن أوصت الرشطة بتوجيه االتهام إليه بتهمة الفساد.
وقد حوكم وأدين بتلقي رشاوى ،وحكم عليه بالسجن
ملدة  27شهرا ،لكن ت ّم اإلفراج عنه بعد  16شهرا.
وينتمي أوملرت ،كما نتنياهو إىل حزب الليكود اليميني.
وقال الباحث يف معهد «الديمقراطية» اإلرسائييل
للدراسات أمري فوتشز« :هذه التهمة هي األكرث
تعقيدا ،ألنها تختلف عن قضايا الرشوة الكالسيكية
حيث يتم دفع املال».
وأضاف فوتشز  لصحافيني« :االدعاء هو أن نتنياهو
كان يحصل عىل تغطية إعالمية فقط» ،ال عىل املال،
معتربا أن ذلك «أمر غري مسبوق».
وتابع« :لكن يف قضية بيزيك ،املسألة هي أكرث من
كتابة مقاالت فيها إطراء له ،كان يف الواقع تحكما
تاما بسياسة تحرير هذا املوقع ،والتدخل حتى بأدق
تفاصيل النرش يف النصوص أو الصور».
تضارب مصالح
وبعد أشهر من االنتظار واستجوابات متكررة
وجه املدعي العام أفيخاي
من الرشطة لنتنياهوّ ،
ماندلبليت ،اتهامات لنتنياهو ،اعتربها العديد من
املعلقني بمثابة إنذار بموت سيايس لرئيس الوزراء.
لكن نتنياهو احتفظ بقيادة الليكود .وبعد
ثالثة انتخابات نيابية غري حاسمة،
نجح يف التوصل إىل اتفاق
لتقاسم السلطة مع منافسه
الرئييس بيني غانتس.
وبموجب االتفاق،
سيقود نتنياهو
الحكومة الخامسة
له ملدة  18شهرا
قبل التنازل عن
منصبه لغانتس.
وكان موعد
محاكمته مقررا
يف  17آذار/مارس،
لكنه أرجئ بسبب
املخاوف املرتبطة
بانتشار فريوس كورونا
املستجد.
وق ّدم محامو نتنياهو طلب
إعفاء له من حضور الجلسة،
ألنها جلسة سيتىل خاللها القرار
االتهامي ،بينما طالبت وزارة العدل الثالثاء
بحضوره .ورفضت املحكمة املركزية األربعاء االلتماس.

وتهمة الرشوة متعلقة بما عرف بملف « ،»4000أما
تهمتا االحتيال وخيانة األمانة فتقعان ضمن ملفي
« 1000و».»2000

ويمكن أن تمتد محاكمة نتنياهو لشهور أو سنوات،
مع األخذ باالعتبار كل االستئنافات املحتملة.
وبموجب القانون اإلرسائييل ،ال يتمتع رئيس الوزراء
الحايل بحصانة تلقائية من املالحقة القضائية ،ولكنه
أيضا غري ملزم باالستقالة عند اتهامه ،إال يف حال
إدانته وبعد استنفاد جميع السبل القضائية.

ويتضمن امللف  4000اتهامات لنتنياهو بإعطاء
مزايا وتسهيالت مالية للمساهم املسيطر يف رشكة
االتصاالت «بيزك» شاؤول ألوفيتش ،مقابل الحصول
عىل تغطية إيجابية يف املوقع اإلعالمي اململوك
آللوفيتش «واال».

ويقول أستاذ القانون يف الجامعة العربية يف القدس
يوفال شناي« :هناك عدم توافق أسايس بني دور
نتنياهو كرئيس للحكومة ومكانه كمتهم» ،مشريا اىل
أن رئيس الوزراء «سيقاتل بشدة وربما بشكل فعال
إلضعاف السلطات القضائية التي تالحقه».
ويضيف« :هناك تضارب خطري يف املصالح».
وبمجرد بدء املحاكمة ،سيتمكن القضاة الثالثة الذين
اختارتهم املحكمة العليا من مطالبة نتنياهو بأن يمثل
أمام املحكمة عندما يعتربون ذلك رضور ًيا.

فيما يتضمن «امللف  »1000اتهامات لنتنياهو بتلقي
هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا
واملجوهرات بقيمة  700ألف شيكل (نحو  198ألف
دوالر) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.
و»امللف  »2000يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة
التوصل إىل اتفاق مع نارش صحيفة «يديعوت
أحرونوت» أرنون موزيس ،للحصول عىل تغطية
إيجابية يف الصحيفة ،مقابل إضعاف صحيفة
«إرسائيل اليوم» املنافسة.

وينفي نتنياهو التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات
دوافع سياسية.

ونتنياهو هو أول رئيس وزراء إرسائييل ولد بعد
االحتالل اإلرسائييل لفلسطني ،وهو رئيس الوزراء
الذي بقي يف منصبه املدة األطول يف تاريخ الدولة ،وهو
أول رئيس وزراء لدى االحتالل يخضع للمحاكمة وهو
ال يزال يف السلطة.

ويسمح القانون اإلرسائييل يف أي وقت قبل صدور
الحكم بإبرام صفقات قضائية بني الدفاع والنيابة
العامة يتم بموجبها تخفيف التهم مقابل إقرار
املتهم بذنبه ،ومثل هذه املساومات شائعة يف املحاكم
اإلرسائيلية.
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حملة الفارس للسفريات والحج والعمرة

T R AV E L G AT E

خدمة
الحجاج
شرف
نفتخر به

HA JJ GROUP USA

خبرة 11
سنة في
خدمة
الحجاج

2020

1441

خيــر رفيق إلــى البيت العتيق

البرنامج يشمل :
•تذاكر الطيران  :ديترويت  -المدينة  -ديترويت
•االنتقال في باصات حديثة مكيفة
•الفطار والعشاء بوفية مفتوح
•ثياب اإلحرام
•زيارة األماكن التاريخية في المدينة
•توفير الفندق لإلقامة فيه خالل المناسبات
•خيام حديثة مكيفة في منى

الوثائق المطلوبة :

 830متر بجانب الحرم

المدينة

فندق الحرم

مكة

فندق ابراج هلتون
أمام الحرم مباشرة

•جواز سفر صالح لستة أشهر على األقل
•صورتين بخلفية بيضاء
•شهادة التطعيم ضد اإللتهاب السحائي

البرنامج ال يشمل رسوم الحج والتأمين واألضحية

يرافق الرحلة

الشيخ ياسر عبدالسالم

مكة

فندق التوفيق بالزا

الشيخ نبيل الهيجة

المدينة

فندق بلعان زمزم

21
ً
يومـــــا

 17يونيـــــو -
 6أغسطس

16
ً
يومـــــا

 21يونيـــــو -
 6أغسطس

االقتصادي

$6,800
على الشخص

الفاخر

$ 8,250
على الشخص

1 3 2 5 1 M i c h i g a n Av e .
Dearborn, MI 48212
11341 joseph campau
hamtramck, MI 48212

Tel: 866-515-2209 / 313.707.6327

sales@etravelgate.com
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MAX ACCOUNTING & TAX SERVICE, CPA

ماكس للمحاسبة والضرائب

MONDAY - SATURDAY
9:00 AM - 6:00 PM
•
•
•
•
•
•
•

ضرائب األشخاص
ضرائب الشركات
إيداع مباشر للعائد ضريبي
محاسبة المحالت
محاسبة األجور والرواتب
ترجمة ومعامالت الهجرة
تصديق الوثائق

•
•
•
•
•
•
•

$ 6,557 عائد ضريبي للدخل يصل إلى
$ 2,000 عائد ضريبي لكل طفل يصل الى
$ 1,400 عائد ضريبي إضافي يصل الى
عوائد ضريبية لمالك المنازل والمستأجرين
عائد ضريبي للتدفئة

•
•
•
•
•

Personal Taxes
Business Taxes
Tax Refund Direct Deposit
1099 & W2 Filling
Tax Overview
Bookkeeping
Complete Payroll Service

• Earned Income Credit To $ 6,557
• Child Credit Up To $ 2,000 Per Child
• Additional Child Credit $ 1,400 Per Child
• Education Credit Up To $ 2,500
• Home Owner And Rental Credit
• Home Energy Credit

T
FAS

ND

U
REF

WE

M

IR
PA F

AC
ARE

أكبر عائد ضريبي ممكن

Biggest Refund Possible
وثيق منصور القباطي
Watheeq Mansoor Al-Kubaty

24607 FORD RD
DEARBORN, MI 48128

20%

BUSINESS INCOME DEDUCTION
CALL US TODAY:

معين احمد جابر عثمان
Maeen Ahmed Gaber Othman

Email Documents To

Maeen@Maxaccounting.com
(313) 406 6732
www.maxaccountingtax.com
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في معنى ضم إسرائيل األغوار
عىل الرغم من إعالن رئيس
الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني
نتنياهو ،أن الحكومة التي شكلها
مع رئيس تحالف أزرق أبيض،
بيني غانتس ،أخريا ً ،ستعمل
عىل ضم منطقة غور األردن
واملستوطنات اإلرسائيلية يف
الضفة الغربية ،إال أن هذه الفكرة
كانت قد برزت إثر االحتالل
اإلرسائييل لباقي األرايض
الفلسطينية يف يونيو /حزيران
وثمة إجماع بني قادة
ّ .1967
إرسائيل ،عىل اختالف توجهاتهم
بضم غور األردن ،وتبلور ذلك
نبيل السهلي
فيما ُيعرف باسم مرشوع آلون،
الذي كانت إرسائيل قد بدأت
تنفيذه أواخر الستينيات ،ببناء
مجموعة كبرية من املستوطنات عىل طول نهر األردن.
وقد بدأ النشاط االستيطاني اإلرسائييل ملنطقة األغوار منذ احتاللها يف ،1967
ألسباب اسرتاتيجية ،مائية واقتصادية وأمنية بالدرجة األوىل ،بسبب موقعها عىل
امتداد أطول جبهة عربية مع إرسائيل لفرض األمر الواقع ،ويف محاولة لرسم الحدود
الرشقية إلرسائيل ،واعتبارها حدا فاصال مع الدول العربية ،تطبيقا عمليا لغالبية
النظريات األمنية واالسرتاتيجية اإلرسائيلية .ونتيجة سياساتها التهويدية ،باتت
إرسائيل تسيطر عىل  90%من املساحة الكلية لألغوار التي تصل إىل  1638كيلومرتًا
مرب ًعا؛ حيث تشكل  28%من مساحة الضفة الغربية ،البالغة  5690كيلو مرتًا
تسمى أرايض
حولت إرسائيل األرايض إىل ما ّ
مرب ًعا .وبغرض تهويد منطقة األغوارّ ،
دولة ،فضالً عن مناطق عسكرية محميات طبيعية .وتشكل منطقة األغوار حدود
الفلسطينيني الرشقية.
ومنذ احتالل املنطقة عام  1967وحتى بداية العام الحايل ( ،)2020أنشأت إرسائيل
 33مستوطنة غالبيتها زراعية ،فضالً عن  18بؤرة استيطانية ،يرتكز فيها نحو 11
ألف مستوطن ،فضالً عن املعسكرات والقواعد العسكرية التابعة للجيش اإلرسائييل
والحواجز العسكرية ،ومخطط الجدار الرشقي الذي قضم مساحات شاسعة من

أرايض املحافظة الرشقية .وتبعا ً للنشاط اإلرسائييل التهويدي يف منطقة األغوار،
وكذلك سياسة إخراج التجمعات البدوية املوجودة يف املنطقة عن طريق ترحيلها
وهدم منازلها ،ت ّم هدم أكرث من  2500منزل وتهجري  60ألف مواطن فلسطيني ،يف وقت
تراجع فيه أداء االقتصاد الفلسطيني بسبب احتالل إرسائيل مساحات كبرية من
املناطق الزراعية ،حيث تشكل الزراعة العصب االقتصادي لسكان مناطق األغوار،
إذ كانت نسبة عالية من قوة العمل تعمل يف قطاع الزراعة .ومعلوم أن أرايض األغوار
تتصف بالخصوبة ،حيث يتم إنتاج محاصيل يف موسم الشتاء ال يمكن إنتاجها يف
مناطق أخرى من فلسطني ،إضافة إىل توفر مصادر مائية مهمة ،وخصوصا الينابيع
التي تتدفق مياهها من السفوح الجبلية املطلة عىل منطقة األغوار.
وقد ازداد الوضع سوءا ً بالنسبة للفلسطينيني بسبب سياسات إرسائيل املائية التي
أدت إىل سيطرتها بشكل مبارش عىل  85%من مياه منطقة األغوار املتوفرة سنويا ً،
فيما يتحكم الفلسطينيون بـ  15%فقط من حجم املياه ،وال تسمح سلطات االحتالل
بإعطاء تراخيص للفلسطينيني لحفر آبار مهما كان عمقها ،بينما تحفر رشكة
«ميكروت» موزع املياه اإلرسائييل اآلبار التي يصل بعضها إىل عمق مائة مرت ،بغرض
تزويد املستوطنات واملزارع التابعة لها باملياه عىل مدار العام ،وأ ّدت هذه السياسة إىل
تجفيف عرشات اآلبار والينابيع املنترشة يف املنطقة بفعل هذه اآلبار العميقة.
يف تسارع مع الزمن ،وبحسب صفقة نتنياهو وبيني غانتس ،ستعمل الحكومة
اإلرسائيلية الجديدة عىل عملية ضم منطقة األغوار اعتبارا من يوليو /تموز املقبل ،يف
ٍ
اعرتاضات لديها ،وقد
تشاو ٍر مستمر مع اإلدارة األمريكية التي أشارت إىل عدم وجود
عز ّز التوجه اإلرسائييل زيارة وزير الخارجية األمريكي ،مايك بومبيو ،إرسائيل األربعاء
يف  13من شهر مايو /أيار املنرصم ،وقد أجرى محادثات بشأن مخطط إرسائيل لضم
أجزاء من الضفة الغربية ،وخصوصا منطقة األغوار .ويمكن الجزم بأنه يف حال بدأت
حكومة نتنياهو رسم جغرافية سياسية ،عرب االنطالق لضم حقيقي ملنطقة األغوار،
بما فيها مدينة أريحا يف يوليو /تموز املقبل ،فهذا يعني ،بكل تأكيد ،إلغاء فكرة حل
الدولتني ،خصوصا أن غور األردن يمثل الحدود الرشقية للدولة الفلسطينية التي
لم يفض إليها اتفاق إعالن املبادئ (أوسلو) ومفاوضات ماراثونية استمرت أكرث من
عقدين.
يف مواجهة مخاطر ضم منطقة األغوار ،ال بد من اإلرساع إىل إلغاء االتفاقات املعقودة
بني منظمة التحرير ودولة االحتالل ،وتاليا ً عقد مصالحة وطنية حقيقية لتشمل
الكل الفلسطيني ،بمن فيهم القوة الصامتة من شخصيات ومؤسسات ،ثم االتفاق
عىل سبل كفاحية جماعية ملواجهة سياسات إرسائيل العنرصية تجاه الشعب
الفلسطيني وأرضه.

Israel and Hezbollah’s tug of war
on the Precision Missiles Project. Developing
precision missiles that would help Iran attack
specific targets and infrastructure inside Israel
has been Hezbollah’s main priority for a few
years, and they don’t seem to have slowed
down because of the pandemic or its own
financial crisis. In fact, Hezbollah has proved
that it prefers spending its resources on these
missiles rather than on serving its Shia constituency. However, this project is also Israel’s
main priority regarding Hezbollah, and they
won’t turn a blind eye to this risk, no matter
how distracted they are internally.
Third, Hezbollah has been walking a fine line.
They cannot stop developing the precision
missiles because Iran demands they continue
work, but they also cannot risk a war with
Israel. They know they will probably lose in any
military conflict with their southern rival.
Hezbollah lacks the money and resources to
fund a new war with Israel, which seems to be
more eager to hurt Hezbollah during the next
round of confrontation. But Hezbollah has also
lost many of its senior commanders in Syria.
Having lost IRGC commander Qassem Soleimani when he was killed in January as well,
it will take years to restore its leadership and
military apparatus. Militarily, Hezbollah is also
not ready. But most significantly, Hezbollah is
mostly worried about the post-war reconstruction. With the current pro-Hezbollah Lebanese
government, and the many ongoing wars in the
region, it is highly unlikely that the international community – mainly the Gulf States that
helped reconstruct Lebanon after the 2006
July war – would help reconstruct Lebanon this
time around.
To read the rest of the article go to :
https://english.alarabiya.net/

0038

مايو  2020م  -السنة الثامنة  -العدد89 :

collaborators in the group, according to Iran’s
Fars news agency, which is close to the Islamic
Revolutionary Guard Corps (IRGC).
A number of reports surrounding his killing
have emerged. Hezbollah’s media first accused
Israel of assassinating Younis. However, other
reports indicated that it was an internal job.
In any case, this incident shows a certain weakness within Hezbollah’s security apparatus. If it
was an Israeli operation, this would mean that
Hezbollah’s security has been breached. If it
was an internal job, it indicates that Hezbollah
has serious issues within its supposedly tight
operations and security organization.
This series of operations could develop into a
more serious confrontation between Hezbollah
and Israel, but it is unlikely. However, three
pertinent issues need to be addressed.
First, these incidents indicate that the ongoing
conflict between Hezbollah and Israel – which
has played out in Syria for a number of years
– is moving back to Lebanon, opening a wide
range of scenarios and possibilities that might
move Lebanon into a new conflict zone. Israel
has worked relentlessly to weaken and diminish Iran’s presence and power inside Syria.
And despite the major losses that Hezbollah
has suffered in Syria due to continuous Israeli
strikes on its personnel, military facilities, and
arms depots, Hezbollah and other Iran-backed
Shia militias have not retaliated – at least
militarily – to these Israeli strikes. The fact
that Hezbollah damaged Israel’s security fence
on the Lebanese-Israeli border – despite the
insignificance of the damage – is a sign that
Hezbollah could retaliate from Lebanon, which
is a new development.
Second, the drone incident demonstrates that
Israel is still watching Hezbollah, and the Lebanese group seems to be continuing its work

By Hanin Ghaddar
Despite the coronavirus pandemic that has
engulfed the world, and has also consumed
the efforts of the governments in Lebanon and
Israel for more than a month, it seems that
Israel and Hezbollah still have time to carry
out security and military operations, albeit
cautiously.
Last week, Hezbollah said an Israeli drone
destroyed one of its vehicles in Syria near
the Syria-Lebanon Masnaa border crossing.
Lebanon has also reported more Israeli drones
flying over Beirut recently. A few days later,
Israel accused Hezbollah of provocative activity
along the Lebanese-Israeli border and said it
would complain to the UN Security Council.
In a statement, Israeli Foreign Minister Israel
Katz accused Hezbollah of multiple attempts
to breach the border after the Israeli military
said its military fence that lies just inside Israeli
territory was damaged in three places.
Earlier , a senior Hezbollah commander was
killed in southern Lebanon. Ali Mohammed
Younis was pulled from his car, stabbed, and
shot on a road near the city of Nabatieh. Younis
was in charge of operations to locate spies and

هل سينصف التاريخ
شباب الربيع العربي؟

رشا عمران
دعيت ،يف النصف األول من عام  ،2011إىل مالطا للمشاركة يف مهرجان
ثقايف وشعري ،عنوانه «تحية إىل شعوب الربيع العربي» .كان املشاركون
من دول أوروبية ومن بالد الربيع العربي الذي كان يف بداية توهجه ،وكانت
آمال التغيري طافية عىل كل يشء ،األحاديث والكتابات والضحكات .كانت
وجوه الجميع مرشقة بذاك األمل ،عىل الرغم من أن العنف واإلجرام الذي
مؤشا واضحا عىل ما
اعتمدته األنظمة ملقاومة التغيري كان قد بدأ ،وكان ّ
ستؤول إليه األمور ،بيد أن الجميع كان مأخوذا يف التفاؤل ،هذه النهايات
املحزنة والصادمة لم تكن يف وارد ٍ
أحد آمن بالربيع العربي وبمبادئه.
لفتت نظري وقتها تلك الطمأنينة واألمان الذي كان واضحا عىل جيل
الشباب األوروبي ،املماثل للجيل العربي الذي كان ُيسحل يف شوارع
املدن العربية ،ملطالبته بحقه يف تحديد شكل مستقبله .كان الشباب يف
أوروبا يقضون حياتهم كما ينبغي لها أن تكون ،يدرسون يف الجامعات،
فائض من املواطنة يجعلهم شديدي
يستمتعون بعيش حياتهم ،لديهم
ٌ
الثقة بأن ما يريدونه سوف يتحقق ،وأن حقوقهم ،أفرادا ومواطنني،
مصانة ،يف التعليم والصحة والعمل والسفر واملتعة ،ويف الخدمات
األساسية والرتفيهية ،حتى األزمات االقتصادية التي كانت تخلخل
فثمة حكومات موظفة
االستقرار العاملي تلك الفرتة لم تكن تشغل بالهمّ ،
ٍ
بسهولة يف حال عجزت
حكومات يمكن استبدالها
إليجاد الحلول البديلة،
ٌ
قصت عن تأمني حقوق مواطنيها!
عن تحقيق ما يطلب منها ،أو يف حال ّ
ال يخافون من مرض مفاجئ ،إذ يدركون أنهم مأمنو العالج ،ال يخافون من
الفقر الشديد ،إذ ال أحد يموت من الجوع هناك ،فحكوماتهم تتكفّل بحد
يرتددون لحظة واحدة يف شتم
أدنى من املعيشة للعاطلني عن العمل ،ال ّ
حكوماتهم علنا ،إذ يعرفون أن حقهم يف االحتجاج عىل الحكومة ،حتى من
تترصف أية حكومة ضد حقوق اإلنسان
باب الرتف ،مصا ٌن بالكامل ،وحني
ّ
فثمة من يحاسبها ويطالبها باالستقالة!
ّ
ٍ
بجزء يسري من تأمني
يف ذلك الوقت ،كان شبابنا (العرب) الذين يحلمون
حقوقهم اإلنسانية ،بوصفهم مواطنني يف بالدهم ،يسحلون يف الشوارع،
يزجهم مواطنون مثلهم يف
تحت مجنزرات دبابات جيوش بالدهمّ ،
السجون واملعتقالت ،يتفنن يف تعذيبهم أشقاء لهم يف املواطنة والوطن،
تمارس عليهم كل فنون التعذيب واإلذالل والقهر حتى املوتُ ،يدفنون يف
قبور جماعية ،وال ُيرتك لعائالتهم حتى أماكن وهمية تضم أجسادهم،
تسلط عليهم البلطجية والبالطجة والشبيحة ،من أبناء أوطانهم ،ممن
يفرتض أن أي تغيري سيايس أو اقتصادي أو اجتماعي سوف يكون
ٍ
حروب مجنونة،
لصالحهم ،يوضعون يف مواجهة بعضهم بعضا يف
يصبحون معها قتلة أو مقتولني.
كان شبابنا وأبناؤنا يف الذاكرة دائما ،مقابل مشاهد متالحقة لحياة
املتقدمة .أذكر أن أحد األصدقاء من منظمي
الشباب يف البالد األوروبية
ّ
حدثته عن مشاعري ،ونحن نشاهد
مهرجان مالطة قال يل ،بعد أن ّ
حفلة موسيقية لشباب وصبايا يف سن ابنتي ،يغنون ويعزفون املوسيقا
ويرقصون يف شارع صغري يف مالطا« :دفعت بالدنا أيضا أثمانا باهظة
يف السابق ،كي نعيش نحن اليوم كما ترين ،يبدو أن أثمانا كهذه هي
قدر البرشية ،يدفعها البرش لتحقيق العدالة االجتماعية والديمقراطية
والحقوق يف أيام مقبلة».
أفكر يف جيل ابنتي من شباب العرب ،والجيل الذي أتى بعده .يف
ذروة حياتهم ،لم يشهدوا غري الحرب والقهر والذل واليأس والحصار
والخسارات والفقد ،من منهم نجا من املوت ،فأصابته علة جسدية أو
نفسية( ،عموما أصيب غالبية السوريينب بهذه العلل من كل األجيال)،
اليأس وفقدان األمل كانا كفيلني بالقضاء عىل ما تركته األنظمة سليما يف
نفوسهم .لو هناك إحصائية حقيقية لعدد املنتحرين من الشباب العربي
يف بالدهم أو خارجها لكان ذلك كفيال بتجريم اإلنسانية كلها ،لو هناك
املخدرات أيضا ،هذا الجيل
إحصائية دقيقة لعدد املدمنني عىل أسوأ أنواع
ّ
دفع أثمانا أكرث من باهظة ،وشهد يف حياته من مآيس األحداث وكوارثها يف
عقود طويل ٌة ليحدث!
عقد ما يلزمه
ٌ
يتحمل مسؤولية ما حدث ويحدث ألبنائنا؟ األنظمة العربية وحدها،
من
ّ
أم النظام العاملي بوصفه نظاما مافياويا متوحشا ،أم النخب السياسية
والثقافية والفنية العربية ،أم القدر واملصادفة الزمنية التاريخية؟ وهل
سينصف التاريخ جيل العقد الثاني من القرن الحادي والعرشين؟ هل
تقتص ممن سبب كل هذا القهر ألبنائنا؟ شخصيا
ستكون هناك عدالة ما
ّ
أشك بذلك ،إذ إن العدالة هي عدالة أصحاب السلطة والقوة واملال ،كل ما
يف التاريخ البرشي يؤك ّد عىل هذا.
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اقتصاد Economy
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

ظاهرة اقتصادية تحدث في
تايالند ألول مرة منذ  6سنوات

اليابان تجرب الركود ..ثالث
أكبر اقتصاد في العالم يتعثر
دخلت اليابان مرحلة ركود اقتصادي
للمرة األوىل منذ عام  ،2015بحسب أرقام
رسمية نرشت مؤخرا ً حيث تقلص نمو
الناتج املحيل اإلجمايل لثالث أكرب اقتصاد
يف العالم بنسبة  0,9%يف الربع األول من
العام الجاري ،يف وقت تكافح فيه البالد
تداعيات تفيش فريوس كورونا.
ووفقا للبيانات األولية التي نرشتها
الحكومة ،تراجع إجمايل الناتج الداخيل
 0,9%يف الربع األول من  2020مقارنة مع
الربع الرابع من  2019حيث سجل تراجعا
ب.1,9%
وهذه هي املرة األوىل منذ  2015التي تدخل
فيها اليابان فرتة ركود «تقني» ترتجم
بانكماش الناتج املحيل يف ربعني عىل األقل.
وكان اقتصاد اليابان أصال يف وضع يسء
منذ الربع األخري يف  2019بسبب زيادة
رضيبة القيمة املضافة نقطتني منذ األول

من أكتوبر /ما ساهم يف تراجع استهالك
األرس ( -0,8%خالل ربع) وخفض
استثمارات املؤسسات منها العقارية
( )-4,5%وغري العقارية (.)-0,5%
وسجل نمو االستثمارات العامة الذي
كان منتظما يف  2019يف حني كانت البالد
تستعد الستضافة دورة األلعاب األوملبية يف
طوكيو (التي تم تأجيلها إىل العام املقبل
بسبب تفيش فريوس كورونا) ،تباطؤا يف
الفصل األول (.)-0,4%
كما تراجعت التجارة الخارجية مع
انخفاض الصادرات  6%تم التعويض
عنها جزئيا بخفض كبري يف الواردات
(.)-4,9%
وقال نويا اوشيكوبو االقتصادي يف
«سومي تراست» يف مذكرة إن «األسوأ
آت» .ويتوقع تراجعا ب 10,2%من إجمايل
الناتج الداخيل يف الفصل الثاني مقارنة

مع األول.
وأعلن توم لريماوث يف مذكرة ل»كابيتال
إيكونوميكس» نرشت اإلثنني أن أرقام الربع
األول «توحي بأن تفيش الوباء وجه رضبة
قاسية للنشاط االقتصادي يف مارس مع
توقع نتائج أسوأ بكثري يف الربع الثاني».
وتراهن «كابيتال إيكونوميكس» عىل
تراجع ب 12%إلجمايل الناتج الداخيل يف
الربع الثاني مقارنة مع األول.
ويرى لريماوث أن تراجع االستهالك يف
الربع األول ليس «سوى الجزء الظاهر من
جبل الجليد» مع هبوط كبري مرتقب هذا
الربيع.
ومطلع أبريل أعلنت الحكومة اليابانية
حال الطوارئ بسبب تزايد عدد حاالت
كوفيد -19يف البالد يف حني شل تفيش
الفريوس أكرث أوروبا والواليات املتحدة.

رضب فريوس كورونا املستجد االقتصاد التايالندي بظاهرة اقتصادية لم تحدث منذ 6
سنوات كاملة ،وقال مسؤولون ،إن اقتصاد تايالند انكمش خالل الربع األول من العام
الجاري ألول مرة منذ  6أعوام ،كما توقعوا املزيد من التحديات االقتصادية.
وقال توسابورن سريسامبان مدير مكتب التنمية االقتصادية واالجتماعية إن إجمايل
الناتج املحيل التايالندي انخفض بنسبة  1.8%خالل الربع األول من هذا العام.
وأضاف أن االقتصاد التايالندي ينكمش « بسبب تداعيات فريوس كورونا عىل االقتصاد
العاملي ،التي ألقت بظاللها أيضا عىل قطاع السياحة».
وأوضح سريسامبان أنه من املتوقع انكماش إيرادات قطاع السياحة ،الذي يمثل أكرث من
 10%من إجمايل الناتج املحيل ،بنسبة  % 68.8هذا العام مقارنة بالعام املايض.
وأضاف أن الربع األول من العام الجاري شهد انخفاضا يف أعداد السائحني يف تايالند
بنسبة  ،38%وهى أول مرة تسجل فيها البالد تراجعا يف أعداد السائحني منذ عام
.2016
ومع ذلك أشار إىل أنه يوجد ضوء يف نهاية النفق.
وقال سريسامبان» املكتب يتوقع تراجع االقتصاد ألسوأ مستوى خالل الربع الثاني،
ونأمل يف العودة للوضع الطبيعي خالل الربع الثالث ،وسوف يتعاىف يف الربع الرابع».
وأضاف» نأمل يف التوصل للقاح بحلول عام 2021مما سوف يساعد العالم يف العودة
لألوضاع الطبيعية مجددا».
وتخطط تايالند التي زارها نحو  38.9مليون سائح يف عام  ،2019لفرض رضيبة جديدة
عىل السياح بعد انتهاء جائحة كورونا (كوفيد ـ .)19
ومطلع فرباير/شباط املايض توقع وزير السياحة التايالندي بيبات راتشاكيترباكارن،
أن تخرس البالد عائدات بنحو  10ماليني دوالر ،جراء تراجع أعداد السياح بسبب وباء
فريوس كورونا ،إال أن الخسائر تضاعفت وأصبحت باملليارات بعد ذلك.

صندوق النقد :التعافي الكامل لالقتصاد
العالمي غير مرجح في 2021

SoftBank reports $8.9 billion annual net
loss amid coronavirus, WeWork
of criticism over his determination to
pour money into startups that some
analysts say are overvalued and lack
clear profit models.
His biggest headache has come from
office-sharing startup WeWork, which
has fallen from favor after initially being
hailed as a dazzling unicorn.
SoftBank Group and Son’s Vision Fund
have plowed money into the startup,
but recently withdrew a plan to buy up
to $3 billion WeWork shares.
WeWork is now suing SoftBank over the
move, alleging breach of contract.
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health crisis.
It reported an operating loss of 1.36
trillion yen ($12.6 billion) and warned
that “if the pandemic continues, the
company expects that uncertainty in its
investment businesses will remain over
”the next fiscal year.
The results are the latest blow for the
firm’s flamboyant chief Masayoshi Son,
who has transformed what began as a
telecoms company into an investment
and tech behemoth with stakes in
some of Silicon Valley’s hottest startups
through its $100-billion Vision Fund.
Son has faced an increasing drumbeat

S

truggling Japanese conglomerate SoftBank Group on reported
an $8.9 billion annual net loss,
as the coronavirus pandemic compounded woes caused by its investment
in troubled startup WeWork.
The telecoms and investment giant had
previously forecast a net loss of $8.4
billion for the year that ended in March,
warning it was being hit by the “deterio”rating market environment.
In a press release, the Japanese firm
said its investment businesses - particularly its huge SoftBank Vision Fund - had
been “adversely affected” by the global

قالت مديرة صندوق النقد الدويل كريستالينا
جورجيفا،إن االقتصاد العاملي سيحتاج إىل وقت
أطول كثريا ً مما كان متوقعا ً للتعايف بشكل كامل من
الصدمة الناجمة عن تفيش فريوس كورونا املستجد،
وحذرت من العودة إىل الحمائية.
وأضافت جورجيفا أن صندوق النقد من املرجح أن
يعدل بخفضا ً توقعاته النكماش الناتج املحيل
اإلجمايل يف  2020والبالغة  3يف املائة،
ٍ
تعاف
ومن املتوقع أن يحدث
جزئي فقط العام املقبل بدالً
من االنتعاش البالغ  5.8يف
املائة الذي كان متوقعا ً يف
بادئ األمر.
ويف مقابلة مع وكالة
«رويرتز» لألنباء ،قالت
جورجيفا إن البيانات
الواردة من أرجاء العالم
أسوأ من التوقعات.
وأضافت« :بالتأكيد ذلك
يعني أن التعايف بشكل كامل
من هذه األزمة سيستغرق وقتا ً أطول
بكثري» .لكنها لم تقدم موعدا ً محددا ً للتعايف.
ويف أبريل (نيسان) ،توقع صندوق النقد أن تلقي
إغالقات الرشكات وإجراءات العزل العام الرامية
إلبطاء انتشار فريوس كورونا بالعالم يف أعمق ركود
منذ الكساد الكبري يف ثالثينات القرن املايض .لكن

جورجيفا قالت يف وقت سابق هذا الشهر إن بيانات
وردت منذ ذلك الحني تشري إىل «مزيد من األنباء
السيئة».
ومن املنتظر أن يصدر صندوق النقد توقعاته
الجديدة لالقتصاد العاملي يف يونيو (حزيران).
وسئلت جورجيفا عن تجدد التوترات بني الواليات
املتحدة والصني ،أكرب اقتصادين يف العالم،
تحض الدول األعضاء
فقالت إنها ّ
عىل إبقاء قنوات االتصال
مفتوحة وكذلك تدفقات
التجارة التي أعطت النمو
العاملي دعما ً لعقود.
وأضافت « :نحتاج إىل
الحفاظ عىل تدفقات
التجارة مفتوحة،
وخصوصا ً اإلمدادات
الطبية ،وأن نجد يف
األجل األطول مسارا ً
للتغلب عىل ما يحدث اآلن
يف هذه األزمة» .وحذرت من
عودة إىل الحمائية بسبب األزمة
الحالية.
وقالت أيضا ً إن صندوق النقد ق ّدم تمويالً
طارئا ً إىل  56دولة منذ بداية أزمة فريوس كورونا،
وسينظر يف  47طلبا ً إضافيا ً بأرسع ما يمكن .ولفتت
إىل أن الصندوق قد يقدم أيضا ً منحا ً ملساعدة الدول
األكرث فقرا ً عىل تغطية مدفوعات خدمة ديونها له
حتى نهاية العام.
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السلطات اليابانية تعثر على
ّ 238
قطة محبوسة في شقة
عرثت السلطات اليابان ّية يف شمال البالد عىل أكرث من  200قطّة ،كانت مهملة وموجودة
ٍ
منزل عائيل .وذكرت وكالة األنباء اليابانية «كيودو» ،أن ّه عندما دخل مسؤولو مراقبة
يف
الحيوانات إىل املنزل املؤلَّف من طابقني يف مدينة
سابورو ،حبسوا أنفاسهم بسبب الرائحة.
وبلغ عدد القطط بالضبط  238قطّة ،يعاني
معظمها من ٍ
نقص يف التغذية .يف حني كانت عظام
القطط امل ّيتة ُملقاةً عىل األرض.
وأثارت هذه القض ّية ضجة كبريةً يف اليابان،
وظهرت عىل اإلعالم فقط ،ملا زار صاحب املنزل
املستأجرين الذين يعيشون هناك ،من أجل دفع
مستحقّات اإليجار الشهرية.
وأخربت العائلة السلطات بأن ّها لم تقم بإخصاء
القطط ،لذلك تكاثرت الحيوانات إىل الدرجة التي
لم يعد من املمكن االعتناء بها .وذهب صاحب املنزل
إىل املحكمة كي يشتكي عىل املستأجرين ويتخلّص
منهم .وفعال ً هذا ما حصل ،إذ غادر املستأجرون
املنزل.
وتم جلب الـ 238قطة إىل مركز مراقبة الحيوانات.
كل عام تقتل آالف القطط والكالب التي ليس لها
ويف ّ
مالكون يف اليابان.

إيرانية تعود للحياة بعد  18ساعة في
ثالجة المشرحة
عادت امرأة إيرانية إىل الحياة مجددا بعد توقف قلبها إثر إصابتها بأزمة قلبية،
ووضعها يف ثالجة املوتى ملدة  18ساعة قبل دفنها ،يف ظاهرة نادرة.
وكانت السلطات اإليرانية أعلنت وفاة امرأة تبلغ ( 42عاما) ،ونقلتها إىل
ثالجة املوتى يف مقربة يف مدينة خرم آباد ،عاصمة مقاطعة لورستان
غربي البالد ،حسبما ذكر موقع «إيران فرونت بیج نيوز» اإليراني
الناطق باإلنجليزية.
وقال عبد الرضا شاهبازي رئيس قسم العالقات العامة بجامعة
لورستان للعلوم الطبية إن الطبيب الرشعي ذهب إىل املرشحة يف
الصباح لفحص الجثة وإصدار ترصيح الدفن ،لكنه رأى املرأة امليتة
تتنفس بأعجوبة.
وأضاف شاهبازي ،أن املرأة التي قضت  18ساعة ميتة رسميا نقلت إىل
مستشفى يف خرم آباد حيث تمكن األطباء من إنعاشها.
وأشار إىل أن املرأة أعيدت إىل الحياة ،وهي اآلن يف قسم الطوارئ باملستشفى.
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انتحار ابن الرئيس المكسيكي األسبق
المتهم باإلبادة الجماعية

أعلنت السلطات املكسيكية أن نجل الرئيس املكسيكي
السابق لويس إتشيفرييا ألفاريز الذي حكم خالل
السبعينات بقبضة من حديد ،أقدم عىل االنتحار.
وأوضح مكتب املدعي العام املحيل يف بيان أن ألفارو
إتشيفرييا زونو ( 71عاما) تويف صباح الثالثاء يف منزله يف
والية موريلوس يف جنوب مكسيكو سيتي.
وحكم اإلتشيفرييا ( 98عاما) البالد من  1970إىل 1976
ويعترب الشخص الرئييس املسؤول عن «الحرب القذرة» يف
املكسيك التي شملت اغتياالت مستهدفة واختفاء قرسيا
لطالب وناشطني يساريني ومقاتلني من قبل عمالء يعملون
لصالح الحكومة.
وقد وقعت أسوأ املذابح يف التاريخ املكسيكي الحديث يف

ترشين األول/أكتوبر  ،1968قبل  10أيام من افتتاح دورة
األلعاب األوملبية يف مكسيكو سيتي ،عندما كان الرئيس
السابق إتشيفرييا وزيرا للداخلية يف حكومة غوستافو دياز
أورداز (.)1964-1970
وتعرض مئات الطالب واملتظاهرين غري املسلحني  -ما زال
العدد الدقيق مجهوال  -ملذبحة عندما بدأ جنود وعمالء
رسيون إطالق النار عىل املتظاهرين يف ساحة يف حي
تالتيلولكو يف مدينة مكسيكو.
يف العام  ،2006واجه إتشيفاريا اتهامات باإلبادة الجماعية
لكن نظرا إىل سنه املتقدم ،حكم عليه بالسجن املنزيل لكن
يف نهاية املطاف تم منحه حرية مرشوطة.

أميركي يقتل
والده خالل اجتماع
بالفيديو عبر «زوم»
قتل أمريكي يف الثانية والثالثني من العمر والده السبعيني ،خالل مشاركة
األخري يف اجتماع عرب الفيديو بواسطة تطبيق «زوم» ،يف أول جريمة قتل
معروفة خالل لقاء عرب هذه املنصة ،وفق ما أفادت به رشطة مقاطعة سافوك
يف ضاحية نيويورك.
وطعن توماس سكايل باورز والده دوايت باورز البالغ  72عاما ً حتى املوت ،يف
مدينة أميتيفيل يف لونغ أيالند ،املعروفة خصوصا ً بفيلم رعب يحمل اسمها
خرج إىل الصاالت عام .1979
وأوضحت الرشطة يف بيان أن مشاركني يف االجتماع االفرتايض اتصلوا
بخدمات الطوارئ ،بعدما رأوا ما حصل .لكن لم يعرف بعد ما رآه املشاركون
تحديدا ً .وقال املسؤول يف الرشطة كيفن برير ،لصحيفة «نيوزداي» املحلية:
«ال نعلم ما رأوه .نظن أن نحو عرشين شخصا ً كانوا مشاركني يف االجتماع.
رأوه يختفي عن الشاشة ،ثم سمعوه يتنفس بصعوبة».
وحاول االبن الفرار ،لكن الرشطة قبضت عليه قرب موقع الجريمة ،وأدخلته
رسيعا ً إىل املستشفى حيث أبقي حتى صباح الجمعة ،عىل أن توجه إليه
تهمة رسمية بارتكاب الجريمة يف وقت الحق من هذا اليوم ،بحسب الرشطة.
وتبدو جريمة القتل هذه األوىل من نوعها خالل اجتماع عرب منصة «زوم»،
التي زاد عدد مستخدميها بصورة كبرية مع فرض تدابري الحجر حول
العالم لتطويق تفيش فريوس كورونا املستجد.
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تعيين أول قاضية محجبة
في بريطانيا
أعلن يف بريطانيا عن تعيني قاضية مسلمة محجبة.
وحسب منظمة « ،»St. Mary’s Chambersفإن القاضية رافيا أرشد هي أول قاضية مسلمة
محجبة يف بريطانيا.
ورافيا عضو يف « »St. Mary’s Chambersالقانونية ،التي تأسست يف عام  1999والتي تقدم
استشارات قانونية.
ستبدأ رافيا عملها نائ ًبا لقايض املقاطعة يف دائرة مدالند يف وقت الحق من هذا العام .
ورافيا خبرية يف األمور املتعلقة بقانون األرسة اإلسالمي والرشيعة اإلسالمية.

مقهى نيوزيلندي يرفض
إدخال رئيسة الوزراء
لتناول إفطارها
اعتذر مقهى يف نيوزيلندا عن استقبال رئيسة وزراء البالد جاسيندا أرديرن
وصديقها نظرا ألن عدد الزبائن وصل إىل الحد الذي تسمح به قواعد
التباعد االجتماعي املفروضة ملواجهة انتشار فريوس كورونا.
وخففت الحكومة الكثري من القيود وأعادت فتح املقاهي ودور العرض
السينمائي ومراكز التسوق بعد شهرين من تطبيق قيود كانت من بني األكرث
رصامة يف العالم ملكافحة املرض.
وذكرت وسائل إعالم نيوزيلندية أن أرديرن وصديقها كالرك جايفورد توجها
للمقهى لتناول اإلفطار يف العاصمة ولنغتون ،لكن يف البداية قيل لهما إنه
امتأل بالحد املسموح به من الزبائن .لك ّن موظفا يف املقهى لحق بهما بعد
دقائق قليلة عندما خلت طاولة وتمكنا من العودة.
وألقى جايفورد باللوم عىل نفسه ،وقال عىل تويرت« :عيل أن أتحمل
مسؤولية ذلك فلم أرتب لألمر وأحجز يف أي مكان ...كان من اللطيف جدا
منهم أن لحقوا بنا عندما خلت طاولة .خدمة ممتازة».
وقال املكتب الصحفي لرئيسة الوزراء إن االنتظار عند مقهى مسألة متوقعة
بسبب قيود كورونا.
ونقل التلفزيون الحكومي عن املكتب الصحفي ألرديرن« :رئيسة الوزراء
تقول إنها تنتظر مثلما يفعل الجميع».
وتمكنت نيوزيلندا من احتواء جائحة كورونا قبل أن تضغط عىل النظام
الصحي يف البالد.

بعد شهرين من الغياب
والعزل ..إسباني يبكي
بعد لقاء «حماره»
لحظات مؤثرة جمعت إسبانيا وحماره بعد شهرين تفرقت فيه دروبهما
ولم يتمكنا من رؤية بعضهما البعض؛ بسبب تدابري اإلغالق التي فرضتها
إسبانيا لكبح جائحة فريوس كورونا املستجد.
لم يستطع إسماعيل فرنانديز االنتظار أكرث لزيارة مزرعة العائلة الكائنة
بمدينة مالقة بعدما خففت الحكومة القيود املتعلقة بـ»كوفيد،»-19
بحسب صحيفة «دييل ميل» الربيطانية.
عاما) لن يتمكن فقط من رؤية شقيقه ،بل
وعنى ذلك أن إسماعيل (ً 38
أيضا حماره املحبوب ،وهو أنثى تسمى بالدومريا.
ً
وظهر الصديقان خالل لقطات فيديو لدى تقابلهما م ًعا وج ًها لوجه ألول
مرة خالل شهرين ،حيث انهمر إسماعيل يف البكاء بينما نهقت األتان
بصوت مرتفع.
لم يكن يعلم إسماعيل كيف سيكون رد فعل بالدومريا عند رؤيته ،وسجل
اللحظة بينما كان يقرتب من املنطقة املسيجة باملزرعة.
ويف مقطع الفيديو ،يمكن رؤية األتان وهي تسري ببطء تجاه صديقها،
الذي بدأ يربت عىل رأسها بينما يسألها أين كنت.
وكتب إسماعيل خالل منشور عرب «فيسبوك» أرفقه بصورة «سيلفي» مع
األتان« :ال أخجل من سماع بكائي؛ ألن هذا واحد من أكرث مظاهر الحب
غري املرشوطة املوجودة».

Jacinda Ardern was refused entry to a popular
cafe in New Zealand due to her government’s social distancing measures
A spokesperson for the New Zealand Government said: “The PM says she just waits like
»everyone else.
Olive’s owner, who declined to be named, told
the New Zealand Herald that the Prime Minis»ter was “lovely.
«She had a lovely brunch and left half an hour
]later. She was lovely with all the staff ... [and
she was treated like a normal customer,” they
said.
New Zealand, which has had 21 confirmed
deaths from coronavirus and 1,498 cases, has
been praised for its response to the virus.
The country closed its borders and put a strict
lockdown in place in March. Health authorities have reported just one new coronavirus
response over the past five days.
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he New Zealand Prime Minister Jacinda
Ardern was refused entry into a cafe in
capital city Wellington as coronavirus
social distancing rules meant there was no
room left.
New Zealand has begun easing coronavirus restrictions while keeping strict social distancing
measures — including a rule ensuring that customers remain three feet apart in restaurants.

Ms Ardern’s fiance, broadcaster Clarke Gayford, said the couple were quickly asked back
to the cafe, called Olive, when a space became
free.
Responding to a social media post about the
incident, Mr Gayford took the blame for the
confusion.
He said: “I have to take responsibility for this, I
didn’t get organised and book anywhere. Was
very nice of them to chase us down st when a
»spot freed up. A+ service.
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تنسيق أردني فلسطيني لرد موحد بحال ضم الضفة المحتلة
محمد العرسان
قال عضو املجلس املركزي الفلسطيني نجيب القدومي إن «التنسيق بني عمان
ورام الله ،ملواجهة مساعي االحتالل اإلرسائييل لضم منطقة األغوار وشمال البحر
امليت ومستوطنات الضفة الغربية ،عىل أعىل مستوى».
عب مؤخرا عن موقف
وأضاف القدومي أن العاهل األردني امللك عبد الله الثاني ّ
بالده ،قائال« :ضم إرسائيل ملناطق األغوار الشمالية يف الضفة الغربية ،سيؤدي
إىل صدام كبري مع إرسائيل» ،مؤكدا أن «األردن والسلطة سيدرسان كافة الخيارات
املطروحة ،كتجميد اتفاقية أوسلو ووداي عربة».
وأشار إىل أن رئيس السلطة محمود عباس ذكر يف خطابه األخري ،أنه «لن يكون
هناك أي اتفاقيات مربمة مع إرسائيل بحال تم الضم ،وأن منظمة التحرير
الفلسطينية ستكون بحل من أي اتفاق أو أي التزام» ،مشددا عىل أن «هذه قرارات
للمجلس املركزي واملجلس الوطني الفلسطيني ،ولكن هذه املرة إذا تم الضم ال بد
من التنفيذ».
ويف هذا السياق ،توقع مسؤول أردني سابق ،أن يكون الصدام مع
إرسائيل يف حال ضمت األغوار ،متمثال يف «استدعاء السفري
األردني من تل أبيب ألجل غري مسمى ،وتخفيض التمثيل
الدبلومايس ،لتعود العالقة إىل املستوى الذي كانت فيه بعد

حادثة مقتل مواطنني أردنيني عىل يد رجل أمن يف السفارة اإلرسائيلية يف عمان
عام .»2017
وبي أن املسؤولني األردنيني يضعون مصالح األردن ،كالحصة يف املياه ومصادر
ّ
الطاقة واملساعدات املالية ،يف حساباتهم ،قبل اإلقدام عىل أي تحرك أو قرار.
يذكر أن الوزير اإلرسائييل السابق أوري أريئيل ،هدد بقطع املياه عن العاصمة
األردنية عمان ،وذلك بعد إعالن العاهل األردني وقف العمل بملحق اتفاقية
السالم مع إرسائيل عام  ،1994يف ما يخص قريتي الغمر والباقورة.
الواقعية في الخيارات

ويف قراءة للرد املتوقع ،يستبعد الخبري يف الشؤون الفلسطينية حمادة الفراعنة،
إقدام األردن والسلطة الفلسطينية عىل إلغاء اتفاقيتي السالم ،مؤكدا أن إلغاء
اتفاقية أوسلو ووادي عربة غري وارد ،يف حال تم الضم.
وتابع الفراعنة « :وذلك لسببني ،األول يتعلق باملوقف الحكومي األردني ،والثاني
يتعلق بتحول السلطة الفلسطينية إىل موقف دفاعي أمام العالم»،
مشددا عىل أن األردن ومنظمة التحرير الفلسطينية لديهما
استفادة مالية من الطرف األمريكي واألوروبي ،بسبب
اتفاقيات السالم.
وأردف قائال« :الجانب األمريكي أوقف املساعدات

عن منظمة التحرير ،لكن أوروبا ال تزال تغطي الجزء األكرب من رواتب السلطة
الفلسطينية» ،منوها إىل أن األردن يحصل عىل مساعدات مالية أمريكية تقدر
بمليار ونصف املليار دوالر ،ومن أوروبا ما يقارب  500مليون دوالر.
وبناء عىل ذلك ،يستبعد الفراعنة هذا الخيار ،مستدركا بقوله« :لكن سيكون
لديهم أوراق أخرى ،مثل استدعاء السفري األردني ،وتجميد العالقات ،لكن دون
الوصول إىل إلغاء اتفاقية السالم».
ولفت إىل أن الرد الفلسطيني الذي قد تلجأ إليه منظمة التحرير بحال ضم
الضفة ،يتمثل يف «وقف التنسيق األمني» ،مشريا إىل أنه عىل أرض الواقع منطقة
الغور واملستوطنات هي بيد إرسائيل ،وما سيتم تنفيذ إجرائي ،وتغيري يف الشكل
فقط.
ويف املوضوع ذاته ،يرى رئيس لجنة فلسطني النيابية يحيى السعود أن «القرارات
أحادية الجانب التي ستتخذها إرسائيل ،ستلقي بخطورة عىل األردن وسيادته»،
مطالبا األردن والعرب وأحرار العالم باتخاذ موقف «مرشف وحازم».
«الحكومة األردنية تملك أكرث من ورقة
وقال السعود إن
السفري األردني يف تل أبيب ،وطرد السفري
ضغط كسحب
عمان ،وإلغاء اتفاقية وادي عربة ،وإلغاء
اإلرسائييل من
املرسوق من فلسطني ،والتوقف عن
اتفاقية الغاز
اإلرسائييل».
دعم االقتصاد

peace deal with US
«But we believe that they’re in violation of the spirit” of
the deal, he said, adding the hospital attack was carried
out by IS.
Following the recent attacks the government ordered security forces to switch to an “offensive” posture against
the Taliban.
They responded by vowing to increase attacks against
government forces.
The United Nations has warned that the spike in violence has led to increased casualties among civilians.

that the militants had kept up their end of the bargain
-- even if recent violence violated the spirit of it.
«The Taliban have implemented their agreement not to
attack the coalition forces,” said Zalmay Khalilzad, the
US Special Representative to Afghanistan.
His remarks came after a horrific attack against a maternity hospital in Kabul that left dozens dead -- including mothers and infants -- and a suicide bombing at a
funeral.
The Taliban denied involvement in the attacks, but President Ghani blamed them and Islamic State (IS) extremists for the bloodshed.
«They’ve committed not to carry out attacks in 34 major
cities, and they haven’t done that, based on our assessment,” Khalilzad said of the Taliban.
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االتحاد األوروبي يدعو
لتحقيق مستقل
بشأن مصدر كورونا

أدت محاولة من جانب إستونيا وأملانيا للتغلب عىل
ّ
مأزق بني الواليات املتحدة والصني يف مجلس األمن
التابع لألمم املتحدة ،إىل تزايد الجمود عىل ما يبدو
تحرك يتعلق بجائحة كورونا ،وفق ما ذكرته
بخصوص
ّ
«رويرتز» ،يف وقت دعا مسؤول السياسة الخارجية
باالتحاد األوروبي جوزيب بوريل إلجراء تحقيق علمي
بشأن مصدر الفريوس.
ويحاول أعضاء مجلس األمن الدويل الخمسة عرش،
نص يهدف يف نهاية األمر إىل دعم دعوة
االتفاق عىل ّ
أطلقها األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييس يف
 23مارس/آذار لوقف إطالق النار يف الرصاعات العاملية
حتى يمكن للعالم الرتكيز عىل الجائحة .لكن املحادثات
بشأن مسودة قرار أعدتها فرنسا وتونس تعرثت ،بسبب
مواجهة بني الصني والواليات املتحدة بشأن الدعوة
إىل دعم منظمة الصحة العاملية .وال تريد الواليات
ترص الصني
املتحدة اإلشارة إىل املنظمة العاملية ،بينما
ّ
عىل رضورة أن يتضمن القرار ذلك .ولذلك ،وزعت

إستونيا وأملانيا  ،مسودة قرار جديدة عىل مجلس األمن
تركز ببساطة عىل تأييد غوترييس ،والدعوة إىل هدنة
إنسانية يف الرصاعات حول العالم ملدة  90يوما ً ،وال
تتضمن أي إشارة إىل منظمة الصحة العاملية.
وقالت سفرية الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة كييل
كرافت ،خالل مناقشة عرب اإلنرتنت مع معهد السياسة
التابع لجامعة نورث كاروالينا« :كل ما نريد أن نراه هو
قرار ينص عىل وقف إطالق النار» .وأضافت «ال يهم أي
دولة تطرح هذا القرار .املهم أنه مبسط ،يتحدث عن
وقف عاملي إلطالق النار وضمان وصول املساعدات
اإلنسانية إىل من هم يف أشد الحاجة إليها» ،مشرية
إىل دعم املسودة التي أعدتها إستونيا وأملانيا .غري
أن دبلوماسيا ً صينيا ً ،تحدث مشرتطا ً عدم الكشف
عن اسمه ،قال إن املسودة الفرنسية التونسية ،التي
شملت إشارة ضمنية إىل منظمة الصحة العاملية «ال
تزال تتمتع بالدعم الساحق من األعضاء وتمثل أفضل
سبيل للميض قدما ً» .وأضاف« :ال توجد إمكانية لتبني

املسودة األملانية اإلستونية».
وأوقفت واشنطن تمويل منظمة الصحة ،إحدى
وكاالت األمم املتحدة ،بعد أن اتهمها الرئيس دونالد
ترامب بالرتكيز أكرث من الالزم عىل الصني وبتشجيع
«التضليل» الصيني بشأن تفيش فريوس كورونا وهو
أمر نفته املنظمة.
حل وسط بشأن
وبدا أن مجلس األمن توصل إىل ّ
مسودة القرار الفرنسية التونسية .فبدالً من ذكر
منظمة الصحة باالسم ،أشارت املسودة إىل «الوكاالت
الصحية املتخصصة» .وال ينطبق هذا الوصف إال عىل
منظمة الصحة العاملية .وقال دبلوماسيون إن واشنطن
رفضت تلك اللغة .وقال الدبلومايس الصيني إن بكني
الحل الوسط.
ّ
وافقت عىل
وعىل الرغم من أن مجلس األمن ،املنوط به الحفاظ عىل
السلم واألمن الدوليني ،ال يمكنه فعل الكثري للتعامل مع
أزمة فريوس كورونا ،يقول دبلوماسيون ومحللون إنه

يمكن أن يظهر وحدة عاملية بدعمه دعوة غوترييس إىل
وقف إطالق النار.
إىل ذلك ،دعا مسؤول السياسة الخارجية باالتحاد
األوروبي جوزيب بوريل ،الصني إىل اإلسهام بفاعلية يف
مكافحة جائحة فريوس كورونا ،وقال إنه يتعني إجراء
تحقيق علمي مستقل يف أصول نشأة الجائحة.
ويف عمود مخصص لغري الصحافيني يف صحيفة
«فرانكفورتر ألجماينه زيتونغ» ،كتب بوريل أن الصني
عليها العمل للمساعدة يف حماية العالم من األوبئة
املستقبلية .وأضاف «من الرضوري أيضا ً إجراء تحقيق
علمي مستقل يف نشأة هذه الجائحة».
وقال بوريل إنه عىل الصني االضطالع بمسؤوليتها يف
التصدي للجائحة ،والبحث عن لقاح وتعزيز االقتصاد
العاملي «بما يتناسب مع ثقلها» ،والقيام بدورها يف
الجهود الكبرية لتخفيف الديون عن الدول النامية
خاصة املترضرة بشدة من الفريوس.

Taliban leader affirms commitment to
a priority to end the war in Afghanistan, and in a bid to
pull out foreign forces US officials have been pushing the
Taliban and government leaders to hold peace talks.
The talks have stumbled, but the Afghan government was
strengthened over the weekend by the announcement of
a power-sharing deal between President Ashraf Ghani and
his former chief executive Abdullah Abdullah, who will lead
negotiations with the Taliban.
Under the US accord the Taliban pledged to stop attacking
cities and foreign troops, but militants have continued to
target Afghan forces in the provinces.
Analysts say the Taliban have been emboldened by the
deal, and Afghan government officials have reported more
than 3,800 attacks since it was signed, with 420 civilians
killed and 906 wounded.
The US official who brokered the deal with the Taliban said
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Washington will withdraw all troops from Afghanistan by
next year in return for security guarantees.
«I urge American officials to not afford anyone the opportunity to obstruct, delay and ultimately derail this internationally recognised bilateral agreement”, the reclusive
leader said.
Akhundzada hails from the Taliban’s traditional bastion of
Kandahar, and was appointed head of the group after a US
drone strike killed his predecessor, Mullah Akhtar Mansour,
in 2016.
Mansour had succeeded Mullah Mohammed Omar, the
Taliban’s original founder.
Akhundzada is a hardline religious scholar and a former
head of the Taliban courts
Emboldened Taliban
US President Donald Trump’s administration has made it

T

he leader of the Taliban said on that his group was
committed to a landmark deal with the US, despite
being accused of carrying out thousands of attacks in
Afghanistan since the deal was signed.
In a rare message released Haibatullah Akhundzada urged
Washington “not to waste” the opportunity offered by the
deal to end America’s longest war.
«The Islamic Emirate is committed to the agreement...
and urges the other side to honour its own commitments
”and not allow this critical opportunity to go to waste,
Akhundzada said in a statement, using the official name
the Taliban gave to Afghanistan when they were in power
in the late 1990s.
After months of negotiations, the Taliban and the US
signed a deal at the end of February which stipulates that
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ترد على التحذير األميركي
إيران ّ
لبحريتها في الخليج« :لن نغير مهامنا»

الكرملين يتجه إلجراء استفتاء تعديل
الدستور في  24يونيو

ذكرت صحيفة «إر بي كا» الروسية ،أ ّن
الكرملني ينظر يف إمكانية إجراء االستفتاء عىل
التعديالت الدستورية ،واالستعراض العسكري
بمناسبة الذكرى الـ 75للنرص عىل أملانيا
النازية ،يف يوم واحد يف أواخر يونيو /حزيران
املقبل ،عىل أن يتم البت يف القرار النهائي
انطالقا ً من الوضع الوبائي وسط استمرار تمدد
فريوس كورونا يف جميع أقاليم البالد.
وكشفت أربعة مصادر مقربة من الكرملني ،لـ»إر
بي كا» ،أن الرئاسة الروسية تنظر يف إمكانية
تنظيم التصويت عىل التعديالت الدستورية
التي من شأنها «تصفري» عدد واليات الرئيس
الحايل فالديمري بوتني ،واالستعراض العسكري،
يوم  24يونيو /حزيران املقبل الذي يصادف
ذكرى استعراض النرص يف عام   .1945
ومع ذلك ،أوضحت املصادر أنه لم يتم اتخاذ
قرار نهائي يف أي من املسألتني بعد ،بل سيتم
البت فيهما حسب الوضع الوبائي ،كما أنه

يجري النظر يف موعد بديل إلجراء االستفتاء
يف بداية يوليو /تموز ،واالستعراض العسكري
يف  3سبتمرب /أيلول املقبل ،الذي أعلنه االتحاد
السوفييتي يوم النرص عىل اليابان يف عام .1945
وأضاف أحد املصادر أن تنظيم االستعراض ،يف
يونيو /حزيران املقبل ،سيصبح نوعا ً من إلهام
املواطنني بعد فرتة طويلة من إجراءات الحجر
الصحي.
وأشار مصدر آخر إىل أنه يمكن ضمان سالمة
املصوتني يف االستفتاء عن طريق االلتزام
بالتباعد االجتماعي وغريه من إجراءات الوقاية
بمراكز االقرتاع ،والسماح بالتصويتني املبكر
واإللكرتوني وربما بالربيد.
وفيما يتعلق باالستعراض العسكري ،أوضح
أحد املصادر أن هناك تفهما ً بأ ّن جائحة كورونا
لن تسمح بحضور عدد كبري من الضيوف
األجانب ،ولكن تأجيله إىل  3سبتمرب /أيلول ال
يضمن حضورا ً واسعا ً أيضا ً ،خصوصا ً أن عددا ً

من قادة دول العالم قد يعزفون عن الحضور
إىل موسكو يف ذلك اليوم حرصا ً عىل العالقات
مع طوكيو.
وكان من املقرر أصالً أن يجري االستفتاء عىل
التعديالت الدستورية التي من شأنها السماح
لبوتني بالرتشح لواليتني إضافيتني ،يف 22
إبريل /نيسان املايض ،إال أن بوتني أعلن عن
تأجيله ألجل غري مسمى ،وسط تفيش فريوس
كورونا يف البالد.
ويف حديث سابق توقع مدير عام «مركز
املعلومات السياسية» يف موسكو ،أليكيس
موخني ،أن يجري االستفتاء خالل الفرتة بني
 15يونيو /حزيران و 15يوليو /تموز املقبلني
ليشكل عالمة انتهاء الحجر الصحي ،مقلالً
يف الوقت نفسه من واقعية ترشح بوتني للوالية
الخامسة حتى بعد إقرار التعديالت ،ومرجحا ً
شغله منصبا ً إداريا ً مثل رئيس الوزراء.

بعد التحذيرات األمريكية للقطع البحرية اإليرانية يف الخليج باالبتعاد عن سفنها الحربية
 100مرت ،أكدت طهران ،أن سفنها وزوارقها العسكرية «ستواصل مهامها العادية» يف
الخليج وبحر عمان.
وجاء هذا الرد عىل لسان مسؤول عسكري إيراني ،لم يكشف عن هويته ،لوكالة «نورنيوز»
املقربة من مجلس األمن القومي اإليراني ،قائال إن «الوحدات البحرية للجمهورية
اإلسالمية ستواصل مهامها كاملعتاد مع االلتزام باملبادئ املهنية» .وأكد أن «ما يصدر عن
القوات األجنبية لن يغري من تنفيذنا الدقيق للمهام الجارية» ،واصفا ً تواجد هذه القوات يف
املنطقة بـ «غري املرشوع».
وكانت وكالة «رويرتز» ،قد أفادت ،بأن القوات البحرية األمريكية أصدرت تحذيرا للبحارة يف
املياه الدولية وخاصة مضيق هرمز بالبقاء عىل بعد  100مرت عىل األقل من سفنها الحربية،
وهو تحذير موجه إليران بالدرجة األوىل ،من دون تسميتها.
وقالت البحرية األمريكية يف تحذيرها إن االقرتاب بمسافة أقل من  100مرت من السفن
العسكرية األمريكية «قد يعترب تهديدا ويواجه إجراءات دفاعية قانونية».
وقال مسؤول عسكري يف البحرية األمريكية للوكالة ،دون الكشف عن هويته ،إن هذا
التحذير الجديد ال يمثل تغيريا يف قواعد أداء قوات الواليات املتحدة.
والالفت أن التحذير األمريكي يأتي تزامنا مع تهديدات واشنطن بعرقلة حركة ناقالت إيرانية
تحمل الوقود إىل فنزويال ،األمر الذي ييش بأن
التحذير قد يكون هدفه ردع إيران عن القيام
بأي ردة فعل عىل ذلك ،خصوصا أنها
هددت خالل األيام األخرية بأنها سرتد
بشكل «حاسم وعاجل» عىل أي
ترصف أمريكي ضد ناقالتها.
وتشري التقارير اإلعالمية إىل أن
خمس ناقالت إيرانية تحمل
البنزين والديزل يف طريقها نحو
فنزويال يف الوقت الراهن .وذكرت
بيانات متابعة ناقالت النفط ،أن
حاملة النفط اإليرانية «فاكسون»
الرابعة ،قد عربت مضيق جبل الطارق
قادمة من إيران باتجاه أمريكا الالتينية،
وذلك بعد حامالت النفط «فورجون»
و»بتونيا» و»فارست».
أن وكالة «فارس» اإليرانية ،قد أفادت ،بأن الناقلة
كما
«كالول» قد عربت قناة السويس يف طريقها إىل جبل طارق.
الخامسة
يف املقابل ،ذكرت تقارير إعالمية إيرانية ،نقال عن «مصادر مطلعة» أن السالح البحري
األمريكي أرسل أربع طرادات حربية ترافقها طائرة «بوينغ بيه ـ  8بوسيدون» الحربية من
أسطول  VP-26إىل منطقة الكاريبي للقيام بمهمة اعرتاض الناقلة اإليرانية.
إىل ذلك ،يبدو أن التحذير األمريكي الجديد ،ليس بعيدا أيضا عن ما حدث يوم  15إبريل/
نيسان يف مياه الخليج ،عندما أعلن الجيش األمريكي أن  11زورقا للحرس الثوري اإليراني
قامت بمضايقة «خطرية» لسفن حربية أمريكية ،معتربا الترصف بـ»االستفزازي».
إال أن الحرس الثوري اإليراني رفض الرواية األمريكية ،معلنا أنها «غري صحيحة..
وهوليوودية» ،متهما القوات البحرية األمريكية بانتهاك قوانني املالحة البحرية يف الخليج
وبحر عمان.
وتعقيبا عىل الحادث ،أكد الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،يف وقت سابق ،أنه أمر
بـ»استهداف» و»تدمري» أي قطعة بحرية إيرانية تقرتب من السفن األمريكية يف الخليج.

International community reprimands Israel’s annexation plans
Palestine and Israel, “but that’s why we
call on all partners [to prevent] unilateral
decision that would undermine or seriously
”hamper prospects for this.
Speaking earlier, US ambassador to the
UN Kelly Craft said that statements from
Council members would “only get us so
far,” recommending Palestine and Israel sit
down with one another.
“This Council cannot dictate the end to this
conflict. We can only encourage the parties
to sit down together to determine how
they wish to make progress,” Craft said.
Doubling down on questioning the effectiveness of the Council, Craft said the “real
problem-solving” would take place “at a
table at which both the Israelis and the
”Palestinians are seated.
To read the rest of the article go to :
https://english.alarabiya.net/
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Israeli law on the planned annexed lands to
“write another great chapter in the annals
”of Zionism.
However, as was evident Wednesday
during the UN meeting, most of the
international community is against the
unilateral decision.
Belgium said it was looking forward to
working with the new Israeli government
but warned that changes to the 1967
border would not be recognized.
Marc Pecsteen de Buytswerve, Belgium’s
Permanent Representative to the UN,
“strongly advise[d]” Israel against any
advance on the annexation.
In a veiled reference to Washington, he
called on the international community,
“especially those with influence” to
prevent the annexation, which would “risk
consequences not only for Israel, but also
”for the wider region.
And in direct response to the US envoy at
the UN, de Buytswerve said direct negotiations should be relaunched between

T

he international community on
lambasted Israel’s plans to annex
parts of the West Bank by July,
while the United States said UN Security
Council statements had become “a little bit
”repetitive.
Current and previous European Union
members of the UNSC urged Israel against
any unilateral decision to annex “any
occupied Palestinian territory … contrary to
”international law.
In a statement before a Security Council
meeting on the Middle East, the EU members – Belgium, Estonia, France, Germany
”and Poland – voiced their “grave concern
of the plans announced by the new Israeli
government earlier .
Benjamin Netanyahu, Israel’s prime
minister, said that with a new government,
he could apply Israeli law on Jewish settlements and the Jordan Valley in occupied
West Bank “where the Jewish nation was
born and rose.” During his speech to parliament, he said that it was time to apply
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الغارديان :أقوياء
العالم سيدفعون
ثمن الفشل أمام
كورونا

أوبزيرفر :الذكاء الصناعي غير مؤهل
التخاذ قرارات الحياة والموت
سلط الكاتب كنعان مالك يف مقال له
بصحيفة «األوبزيرفر» الضوء عىل
الدور املنوط بالذكاء االصطناعي،
والذي تزايد استخدامه من عدة دول
ألجل املساعدة يف مكافحة وعالج وباء
كورونا.
ويرى الكاتب أن «هناك الكثري من
الضجيج حول استخدام الذكاء
االصطناعي ملكافحة الفريوسات
التاجية وبعضه له ما يربره» ،خصوصا
حول قدرته عىل تحديد كميات هائلة
من البيانات والتعرف عىل أنماط كانت

ذات قيمة كبرية.
ويشري إىل أن «الحساب هو يف األساس
حساب القدرة عىل معالجة البيانات
والتعرف عىل األنماط» ،وهو املتعلق
بوظيفة الذكاء االصطناعي.
لكن يف املقابل هنالك «الحكم» وهو
شكل من أشكال «الفكر املتداول»،
يقوم عىل االلتزام األخالقي واإلجراءات
املسؤولة ،املناسبة للحالة التي يتم
التعامل معها.
ويقرر أن الذكاء االصطناعي «قد يكون
قادرا عىل فرز املرىض بسبب قدرته عىل

التعرف عىل األنماط التي قد يفتقدها
البرش ،ولكن ال توجد لديه أي آلية
اللتزام أخالقي تجاه املرىض بالطريقة
التي يفعلها األطباء واملمرضات ،والذين
ال تهمهم الحقائق أو األنماط فقط
كما أن للمرىض قيمة وكرامة تحتاج
للحماية».
ويعترب الكاتب أن األحكام البرشية
ليست بالرضورة جيدة ،وأن البرش ال
يترصفون دائما بطريقة دقيقة ،لكن
الجميع لديهم القدرة عىل القيام بذلك،
نحمل البرش،
وأن هذا هو السبب يف أننا
ّ

For all its sophistication, AI isn’t fit to make
life-or-death decisions
Judgment, Smith observes, is not simply a way
of thinking about the world, but emerges from
a particular relationship to the world that humans have and machines do not. Humans are
both embodied and embedded in the world.
We are able to recognise the world as real and
as unified but also to break it down into distinct
objects and phenomena. We can represent
the world but also appreciate the distinction
between representation and reality. And, most
importantly, humans possess an ethical commitment to the real over the representation.
What is morally important is not the image or
mental representation I have of you, but the
fact that you exist in the world. A system with
judgment must, Smith insists, not simply be
able to think but also to “care about what it is
thinking about”. It must “give a damn”. Humans
do. Machines don’t.
No machine has an ethical commitment to
patients the way doctors and nurses do
AI may be able to triage patients because of its
ability to recognise patterns that humans may
miss, but no machine has an ethical commitment to patients in the way doctors and nurses
do, for whom it’s not just the facts or patterns
that matter. It is also that patients possess
worth and dignity which need protecting.
To read the rest of the article go to :
https://www.theguardian.com
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Kenan Malik

A

rtificial intelligence is searching for
the drugs to combat Covid-19. It
enabled the pandemic to be tracked
and information about it to be synthesised. It
is diagnosing patients, triaging them, and identifying those in need of intensive care before
their condition deteriorates.

All this suggests a need to be clearer about
what machines are good at and what humans
are good at. The computer scientist and
philosopher Brian Cantwell Smith distils that
difference into the distinction between what he
calls “reckoning” and “judgment”.
Reckoning is essentially calculation: the ability
to manipulate data and recognise patterns.
Judgment, on the other hand, refers to a form
of “deliberative thought, grounded in ethical
commitment and responsible action, appropriate to the situation in which it is deployed”.

اعترب الكاتب الربيطاني «سايمون تيسدول» ،يف مقال نرشه موقع
صحيفة «الغارديان» ،أن الفشل أمام جائحة فريوس كورونا املستجد
سيرتتب عليه «ثمن سيايس» سيدفعه من وصفهم بـ»أقوياء العالم».
وأوضح الكاتب أن «االدعاء الكاذب بأن كل يشء تحت السيطرة،
والتهرب من املسؤولية ،واالختباء من الرأي العام ،واستغالل األزمة
لتحقيق مكاسب سياسية ،وتصاعد عمليات تشتيت االنتباه املصطنعة
وإلقاء اللوم عىل وسائل اإلعالم ،كلها أنماط سلوكية شائعة أظهرها
أقوى وأكرث قادة العالم ابتذاال».
وتابع أن أداء الرئيس األمريكي دونالد ترامب مثل درسا يف الفشل
مع حالة الطوارئ« ،فقد قلل من شأن التهديد يف وقت مبكر ،وقدم
تأكيدات جوفاء ،وفشل يف وضع خطة .ومنذ ذلك الحني اتهم الصني
بنرش +الطاعون +عمدا بينما استخدم األزمة سالحا لتشويه منافسه
الديمقراطي ،جو بايدن».
ويضيف «تيسدول» أن ذلك «الفشل» سيتحول إىل نتيجة سياسية،
تتمثل بفوز بايدن يف االنتخابات الرئاسية ،بعد أن كان ترامب يحتفي
بإنجازاته االقتصادية «العظيمة» حتى مطلع العام الجاري.
أما الرئيس الرويس فالديمري بوتني فإنه «يعاني مشكلة كبرية خطرية»،
بحسب الكاتب ،إذ إنه كان «قبل أشهر فقط ،يبدو كأنه ال يقهر .وكان
كل الحديث يف روسيا يرتكز عىل تلك +اإلصالحات +الدستورية التي
من شأنها أن تجعله رئيسا مدى الحياة .هذه الخطط معلقة اآلن ،وربما
إىل األبد».
ويضيف «تيسدول» بالقول« :بعد أسابيع من الرضا عن النفس عىل
مستوى القمة ،تجد روسيا نفسها ثاني أرسع الدول من حيث معدل
اإلصابة بكوفيد -19يف العالم .وميخائيل ميشوستني ،رئيس وزراء بوتني،
يف املستشفى ،وكذلك املتحدث باسم الكرملني ديمرتي بيسكوف .ويف
مؤتمرات الفيديو التي عقدت ملناقشة األزمة ،بدا بوتني أكرث شعورا بامللل
أكرث من شعوره بالقلق .فالتعاطف لم يكن يناسبه قط».
ويتوقع الكاتب «آثارا سياسية بعيدة املدى» لذلك ،موضحا أن
بوتني أبعد اللوم عنه بإلقاء املسؤولية عىل املناطق املحلية ،والتي
تركت فعليا لتدبر أمورها بنفسها ،فيما تقدم رجال األعمال األثرياء
«األوليغارشيون» مللء الفراغ« ،وبهذه الطريقة تتآكل قوة القائد
وتتالىش» ،بحسبه.
ٍ
«المبال ومتهور»
ويصف الكاتب رئيس الربازيل «جاير بولسونارو» بأنه
يف إشارة إىل سخريته ،يف بدايات األزمة ،من تدابري الحماية العامة.
ولدى الربازيل أعىل معدل وفاة جراء اإلصابة بكورونا يف أمريكا
الالتينية« ،لكن بولسونارو يفضل حفالت الشواء عىل زيارات
املستشفيات ،وقد يخرس وظيفته ثمنا لذلك يف بلد تتسم فيه لوائح عزل
الرئيس بالفعالية» ،بحسب الكاتب.
ويضيف «تيسدول» الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان إىل قائمة
الزعماء الذين يتوقع أن ترض الجائحة بوضعهم السيايس ،رغم أن
استطالعات للرأي أظهرت ارتفاع رصيده لدى الناخبني مقارنة بالعام
املايض ،ما يعكس رضا عاما إزاء إدارته لألزمة.

There is much hype about the use of artificial
intelligence (AI) to combat coronavirus. Some
of it is justified. Its ability to sift through vast
amounts of data and to recognise patterns
has been of great value. Some of the hype
is flannel. AI did not, as some claim, predict
the pandemic before humans recognised it.
Inflated claims, for instance for the accuracy of
AI in diagnosing Covid-19, should be cause for
suspicion, not celebration.
Some of it is cause for concern – such as the
use of AI for mass surveillance. And some
aspects of the pandemic have exposed the
limitations of AI. Algorithms, such as those
used by online retailers, trained on normal
human behaviour, now find that people’s
behaviour has completely changed when it
comes to shopping or travel, and they are often
flummoxed.
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القيادات النسائية في مواجهة
كورونا ..هل المرأة أكثر التزاما
بمعايير السالمة؟

تقوم القيادات النسائية بعمل استثنائي يف مكافحة فريوس كورونا (كوفيد )-19يف مختلف بقاع
األرض ،فهل يعود السبب اللتزام النساء بمعايري السالمة أكرث من الرجال؟ أم أن هناك أسبابا
أخرى؟
وتتساءل الكاتبة أروى مهداوي يف مقال نرشته لها صحيفة أوبزيرفر الربيطانية عن العامل
املشرتك بني تايوان ونيوزيلندا وأملانيا؟ لرتد بأن البلدان الثالثة تقودها نساء يقمن بجهد كبري
ملحوظ يف استجابتهن ألزمة جائحة كورونا.
وتوضح أن أستاذة القانون السابقة رئيسة تايوان تساي إينغ وين قادت جهودا دفاعية رسيعة
وناجحة ضد الوباء ،وأنها عملت عىل احتواء بالدها للفريوس عىل الرغم من قربها من الرب
الرئييس للصني.
وتضيف أن لدى تايوان أقل من  400إصابة مؤكدة بفريوس كورونا تايوان من الرب الرئييس
للصني ،وأن بالدها كانت مستعدة تماما ملواجهة الوباء ،لدرجة أنها تربعت بعرشة ماليني قناع
وجه للواليات املتحدة و 11دولة أوروبية.
عامل نجاح

وتقول الكاتبة إن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن رائدة عاملية أيضا يف مواجهة
كورونا ،خاصة أن بالدها لم تشهد سوى وفاة واحدة بالفريوس حتى اآلن.
وترى أن الفضل يف نيوزيلندا يرجع جزئيا إىل موقعها الجغرايف ومساحتها ،وعدد سكانها
بالكامل أقل من  5ماليني شخص ،ويعدون أقل بكثري من سكان نيويورك ،كما أن كونها جزيرة
يمنحها ميزة واضحة.
غري أن الكاتبة ترى أن القيادة هي أيضا أحد عوامل النجاح يف الوقوف ضد كورونا ،وتوضح
أن نيوزيلندا نفذت اختبارات واسعة النطاق ،وأن جاسيندا أرديرن استجابت لألزمة بوضوح
وتعاطف.
مواجهة الوباء

وتقول مهداوي إن أملانيا ترضرت بشدة جراء جائحة كورونا ،غري أن معدل الوفيات لديها ظل
منخفضا بشكل استثنائي.
وتوضح أن لالختبارات املبكرة والواسعة النطاق وللعدد الكبري من أرسة الرعاية الصحية املكثفة
دورها الواضح يف مواجهة الوباء ،لكن قيادة الدولة لعبت دورا كبريا يف هذا السياق.
وتشري إىل أن أحدهم كتب مازحا عىل تويرت أنه إذا كنت تسأل :ملاذا معدالت الوفيات منخفضة
جدا يف أملانيا ومرتفعة جدا يف الواليات املتحدة؟ فهذا ألن املستشارة األملانية أنجيال مريكل
حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف الكيمياء ،بينما الرئيس األمريكي دونالد ترامب كانت مضيفا يف
تلفزيون الواقع.
وتضيف الكاتبة أن الدانمارك بقيادة رئيسة الوزراء مته فريدريكسن ،وفنلندا بقيادة رئيسة
الوزراء سانا مارين تؤديان وظائف جديرة باملالحظة يف احتواء فريوس كورونا.
وترى أن النساء يلتزمن بمعايري أعىل بكثري من الرجال ،وأنهن نادرا ما يفشلن بالطريقة التي
يفشل فيها الرجال.
عنف وتبرعات ووجع

وتشري مهداوي إىل ارتفاع معدل العنف املنزيل الذي تتعرض له املرأة يف جميع أنحاء العالم
بسبب اإلغالق يف ظل تفيش كورونا ،وتقول إن النجمة العاملية ريهانا تربعت بمبلغ  2.1مليون
دوالر ،ملساعدة ضحايا العنف املنزيل يف عمليات اإلغالق.
كما أن ريهانا فتحت محفظتها املالية ملساعدة األشخاص األكرث ضعفا ،وعملت الشهر
املايض مع مؤسسة «جاي زد» للتربع بمبلغ مليوني دوالر لدعم العمال غري املوثقني والسجناء
واملرشدين واملسنني وأطفال العاملني الصحيني يف الخطوط األمامية يف لوس أنجلوس ونيويورك.
وتضيف الكاتبة أن رشيحة من النساء أيضا ترضرن جراء جائحة كورونا ،مشرية إىل تأخر
عالجات الخصوبة يف ظل إغالق معظم العيادات املختصة بسبب كورونا ،مما يؤدي إىل وجع
القلب وعدم اليقني عند السيدات اللواتي يتشوقن للحمل واإلنجاب بمساعدة طبية.

صحفية يمنية تفوز بجائزة «بالم»
العالمية لحرية الفكر والصحافة
فازت الكاتبة والصحفية اليمنية برشى املقطري
بجائزة «يوهان فيليب بالم» األملانية لحرية الفكر
والصحافة التي تمنحها سنويا ً مؤسسة خاصة يف
شوندورف تحمل اسم بالم .وقد تقاسمت املقطري
الجائزة مع الكاتب الصيني غوي مينهاي.
ومنحت املؤسسة الجائزة للمقطري «لدفاعها عن
حقوق اإلنسان والحريات ،وعملها عىل التغيري يف
اليمن».
وتعليقا ً عىل حصولها عىل الجائزة قالت املقطري:
«يف البدء ،جاء خرب فوزي بالجائزة مفاجئا ً
وسعدت به كثريا ً عىل املستوى الشخيص ،وبالتأكيد
سيساهم كتاب «ماذا تركت وراءك؟ أصوات من
بالد الحرب املنسية» والجائزة يف تسليط مزيد من
الضوء عىل معاناتنا كيمنيني يف ظل الحرب والفقر
وانتشار األوبئة» .وأضافت« :إال أن الواقع واألوضاع
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السياسية يف العالم تشري إىل أن التأثري لن يكون كما
يتمناه اليمنيون ،حيث ما زالت املصالح السياسية
واالقتصادية تصب يف مصلحة املتصارعني
اإلقليميني والنزاع الدويل ووكالئهم املحليني».
موجهة «لكل
واعتربت املقطري أن هذه الجائزة
ّ
الكتاب والصحافيني والناشطني اليمنيني الذين
اتخدوا موقفا مناهضا ً للحرب يف اليمن وانحازوا
لضحاياها .ومثلما فرحت بالجائزة ،فقد أفرحني
كثريا ً تعاطي كثري من اليمنيني وابتهاجهم بها،
ربما تقديرا ً يل ككاتبة يمنية ،وبالتأكيد لكونها
تلفت النظر ملعاناتهم يف ظل الحرب».
ويذكر أن املقطري سبق أن حصلت عىل عدد من
الجوائز أبرزها جائزة فرنسواز جريو الفرنسية
عام .2013
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«اليونيسف» تنتقد طرد أمريكا ألف
طفل مهاجر رغم مخاطر كورونا
 تجاهل الواليات املتحدة للمخاطر املتفاقمة،)انتقدت منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف
 وإعادتها ما ال يقل عن ألف طفل مهاجر انفصلوا عن،مع انتشار فريوس كورونا املستجد عامليا
.ذويهم لعدة دول
 بأن الواليات املتحدة أعادت هؤالء األطفال لدول  املكسيك،وأفاد بيان صادر عن املنظمة األممية
.مارس املايض/ منذ بداية آذار،والسلفادور وغواتيماال وهندوراس
 خالل، طفال مهاجرا إىل غواتيماال وهندوراس447 وبدورها أعادت املكسيك أيضا ما ال يقل عن
.الفرتة ذاتها
 واجهوا مخاطر،وحذرت املنظمة من أن األطفال الذين أعادتهم الواليات املتحدة للمكسيك
.إضافية بسبب احتمال إصابتهم بفريوس كورونا
. ”كورونا يزيد األمر سوءا: قولها، املديرة التنفيذية ليونيسف،وينقل البيان عن «هرنيتا فور
 مثل عنف العصابات الذي دفع هؤالء،التمييز والهجمات أضيفت اآلن إىل التهديدات القائمة
.“األطفال للمغادرة يف البداية
 وعرضة ألخطار أكرب، «هذا يعني أن الكثري من األطفال العائدين عرضة لخطر مضاعف:وأضافت
.“مما كانت يف مجتمعاتهم عندما غادروها
 ومن، إصابة617وتتصدر الواليات املتحدة دول العالم من حيث اإلصابات بأكرث من مليون و
. ألف حالة96 حيث الوفيات بأكرث من

منظمة العفو الدولية تطالب
السعودية بإطالق سراح المدافعات
عن حقوق المرأة
طالبت منظمة العفو الدولية امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز بإطالق
.رساح املدافعات عن حقوق املرأة بعد عامني من اعتقالهن
ودعت املنظمة إىل اإلفراج الفوري وغري املرشوط عن جميع سجناء الرأي
واملدافعني عن حقوق اإلنسان املعتقلني عىل خلفية ممارستهم السلمية لحرية
.التعبري
وأضافت املنظمة أنه حان الوقت كي تتوقف القيادة السعودية عن استخدام
.القضاء كسيف مسلط عىل رقاب الناشطني
 مواطنة سعودية من املدافعات11 وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت
 ووجهت لهن تهما منها التواصل مع وسائل إعالم أجنبية،عن حقوق املرأة
. ووصفن يف وسائل إعالم شبه رسمية بالخائنات،ووكاالت استخبارات أجنبية
لكن بعض الناشطات خالل مثولهن أمام املحاكم أكدن تعرضهن النتهاكات
.جسدية مروعة وتحرش جنيس وتهديدات باالغتصاب والقتل
. لكن مصري الباقيات ما زال مجهوال،وخالل عامني أفرج عن ثالث منهن
وتقول العفو الدولية إن حملة اإلصالح يف السعودية تفتقد إىل املصداقية طاملا
.يوجد ناشطون سلميون مستهدفون يف ممارسة عملهم
وتلقي املنظمة الدولية هنا الضوء عىل التناقض الالفت بني حرص ويل العهد
السعودي األمري محمد بن سلمان عىل أن يبدو كداعية انفتاح وإصالح
 وبني االنتهاكات الحقوقية غري املسبوقة واملتزامنة،ومحارب لالنغالق والكبت
.مع تصدره املشهد

UN officials call for release of detained
Palestinian children amid pandemic

T

hree senior United Nations officials in the Middle East
are calling for the release of Palestinian children from
Israeli-run prisons and detentions centres, saying they
are at particular risk of COVID-19 infection.
Citing figures from the Israeli Prison Service, the officials Jamie McGoldrick, Humanitarian Coordinator in the occupied
Palestinian territory; Genevieve Boutin, UNICEF Special
Representative in State of Palestine; and James Heenan, Head
of the UN Human Rights Office in the occupied Palestinian
territory – said that 194 Palestinian children were detained as
of the end of March.
That’s more than the monthly average in 2019, they said in a
joint statement, adding that the vast majority have not been
convicted of any offence, but rather are being held in pre-trail
detention.
‘Heightened risk’
“Children in detention face heightened risk of contracting
COVID-19, with physical distancing and other preventive
measures often absent or difficult to achieve”, they said, noting
that since the pandemic took hold in Israel, legal proceedings
are on hold and almost all prison visits cancelled.
Pointing to the Convention on the Rights of the Child, which
both Israel and Palestine have ratified, they said that in normal
times, the arrest or detention of children should only be a last
resort - and for the shortest possible duration.
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During a pandemic, however, States should pay greater attention to the rights and protection needs of children, they stated.
“The best way to uphold the rights of detained children amidst
a dangerous pandemic, in any country, is to release them from
detention and to put a moratorium on new admissions into
detention facilities,” they said.
“We call on the Israeli and Palestinian authorities to do so
immediately.”
Previous UN appeals
The joint statement echoed a call from UNICEF chief Henrietta
Fore on 13 April for the release of all detained children who
can return to their immediate or extended families or to an
appropriate alternative, such as community-based care.
It also dovetailed with appeal from the Committee on the
Rights of the Child – a panel of independent experts that
monitors implementation of the Convention - for the release of
children from all forms of detention, whenever possible, and
to give those who cannot be released the means to keep in
touch with their families.
Speaking more broadly, Michelle Bachelet, the UN High Commissioner for Human Rights, called on 25 March for the release
of everyone detained without sufficient legal basis - including
political prisoners and others detained simply for expressing
critical or dissenting views.
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تطوير نظام صاروخي أمريكي
«مستحيل» ..وصديق للبيئة
ط ّور باحثون يف جامعة «سرنال فلوريدا»
األمريكية ،نظاما جديدا متقدما إلطالق الصواريخ،
كان يعتقد يف السابق أنه «مستحيل» ،بحسب ما
أورده موقع «.»techxplore
وذكر املوقع يف تقرير  ،أن النظام املعروف باسم
«محرك صواريخ التفجري الدوار» ،سيسمح
بصواريخ املرحلة العليا للمهام الفضائية،
وسيمنحها ميزة الوزن الخفيف ،لتذهب إىل أبعد
مدى ،ومن ثم تحرتق بشكل أكرث نظافة ،ما يجعلها
صواريخ صديقة للبيئة.
وأشار املوقع إىل أن نتيجة البحث نرشت خالل
الشهر املايض يف مجلة Combustion and Flame
العلمية ،منوها إىل أن «قائد فريق البحث يؤكد
أن هذه الدراسة تقدم دليال تجريبيا عىل إمكانية
االنفجار اآلمن والفعال ،بواسطة وقود الهيدروجني
واألكسجني ،بما يعرف بالصاروخ االنفجاري
الدوار».
وأكد القائمون عىل الدراسة أن «التفجريات الدورية،
واالنفجارات التي تدور حول محرك صاروخي

روبوت للتسوق بـ 40دوالرا ..يحترم
التباعد االجتماعي

داخيل ،تتم عن طريق تغذية الهيدروجني ووقود
األكسجني يف النظام ،ولكن بكيمات دقيقة»،
موضحني أن «النظام يعمل عىل تحسني كفاءة
محرك الصاروخ املصنوع من النحاس ،بحيث يتم
توليد املزيد من الطاقة أثناء استخدام الوقود،
بشكل يقل عن طاقات الصواريخ التقليدية ،وبالتايل
يعمل عىل تخفيف حمل الصاروخ وتقليل تكاليفه
وانبعاثاته».
وأشار املوقع إىل أن النظام الصاروخي الجديد
تفوق رسعته خمسة أضعاف رسعة الصوت (4500
إىل  5600ميل يف الساعة) ،الفتا إىل أن دراسة
التكنولوجيا جرت منذ الستينيات ،لكنها لم تكن
ناجحة ،بسبب استخدام الوقود الدافع الكيميائي أو
الطرق املختلطة.
وشددت الدراسة عىل رضورة ضبط أحجام الطائرات
التي تطلق الوقود الدافع ،لتعزيز الخلط بني
الهيدروجني واألكسجني ،ألنه «إذا كان هناك عطل
يف املزيج املركب ،فإنها ستشتعل ببطء بدال من
التفجري».

New helmet and tent aim to protect health
care workers from the coronavirus
and Drug Administration approval for both
devices by the fall and commercialize them by
the end of the year. They estimate the helmet
will cost less than $150.
When the researchers tested their devices
with a healthy volunteer, they saw 97% to
99% fewer particles outside the devices than
inside. They also tested the devices’ ease
of use and comfort with seven COVID-19
patients. The feedback from patients and staff
was good, Bassin says.
But Reuben Strayer, an emergency physician
at Maimonides Medical Center in New York
City, notes the tests did not prove that these
devices work to protect medical staff in
real-life situations. He says he wants to see independent validation “to see if they perform
”as they are advertised.
If they do work, he adds, “We would like to
have these devices in use as soon as we can.
The earlier that we can have access to better
devices to take care of patients and to protect
”staff, the better.
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who treat them. Fear of infection leads
many hospitals to forgo therapies that could
help COVID-19 patients but release a lot of
aerosols, such as noninvasive ventilation with
masks and oxygen delivery via nasal tubes, according to the authors. Instead, doctors resort
to mechanical ventilation, which is harder on
patients but doesn’t produce as many aerosols after the initial intubation step.
The helmet can be used when staff transport
patients, Haas says; the tent can enclose the
upper body of a bed-bound patient wearing
a mask and allows staff to perform several
procedures that release droplets.
… “They represent a really simple solution to
potentially help with reduce virus transmission and increase the safety of health care
workers, as well as patient safety,” says Ben
Bassin, an emergency medicine physician at
UM and member of the research team.
To produce the prototypes, the researchers teamed up with FlexSys Inc and DEKA,
companies that are now preparing to scale up
production. The team hopes to get U.S. Food

By Rodrigo Pérez Ortega

C

OVID-19 is a threat to the very people
fighting it—nurses, doctors, and other
first responders, who are exposed
to virus-carrying droplets, or aerosols, from
infected patients. Now, a team has developed
two devices that could reduce their risks by
sucking away infectious aerosols: a helmet
to be worn by a patient, and a small tent in
which a patient could be enclosed. The devices haven’t been proved to work in clinical
settings, but their inventors hope they’ll
reduce the toll among health care workers, at
least 90,000 of whom worldwide have been
infected with COVID-19, according to the
International Council of Nurses.
Talking and coughing can expel virus-carrying
droplets, and medical procedures needed for
the sickest COVID-19 patients—such as intubation, tracheostomy, and cardiopulmonary
resuscitation—are thought to generate even
more aerosol droplets. The tent and helmet
would capture them with negative pressure,
generated by a pump that draws exhaled air
through filters, researchers reported yesterday in the International Journal of Tuberculosis and Lung Disease.
Negative-pressure rooms have been used in
hospitals since the 1980s to keep airborne
germs from spreading. But such rooms cost
about $120,000, says Nathan Haas, an emergency medicine physician at the University
of Michigan (UM), Ann Arbor. He and his
colleagues wanted to develop a cheaper way
to create a negative pressure environment
for patients. The new devices could lower the
need for negative-pressure rooms, which are
scarce in many parts of the world, Haas says.
That could benefit patients as well as those

يف الوقت الذي تتشكل فيه طوابري طويلة خارج املتاجر يف الهند أثناء تخفيف
تدابري اإلغالق للحد من تفيش فريوس كورونا ،وجد كارثيك فياليوثام طريقة
للحفاظ عىل التباعد االجتماعي بابتكار روبوت للتسوق نيابة عنه.
واحتاج مهندس الكمبيوتر هذا إىل يومني لصناعة هذه اآللة املتواضعة ،وهي
عبارة عن صندوق من الورق املقوى يرتكز عىل منصة خشبية بأربع عجالت،
بكلفة ثالثة آالف روبية ( 40دوالرا).
لكنها تؤدي وظيفة أساسية يف وقت ينطوي فيه التواصل االجتماعي عىل
خطر اإلصابة بوباء كوفيد -19الذي أصاب أكرث من أربعة ماليني وأودى بحياة
أكرث من  297ألف شخص حول العالم  .
وقال فيليوثام البالغ من العمر  31عاما لوكالة فرانس برس «أرسلت الروبوت
الذي صنعته إىل متجر  كإجراء تجريبي إلثبات كيف يمكن لشخص ما
استخدامه يف مكان مزدحم وفرض الوعي بأهمية التباعد االجتماعي ملنع
انتشار فريوس كورونا»  .
وأضاف «اختربت هذا الجهاز يف الشوارع وال توجد فيه أي مشكلة وهو يسري
بسالسة حتى عىل املطبات».
و يتحكم فياليوثام باآللة من منزله يف كويمباتور وهي مدينة رئيسية يف والية
تاميل نادو(جنوب الهند)  .
وباستخدام الهاتف الذكي املدمج يف الروبوت ،يمكنه إرسال التعليمات عرب
اإلنرتنت .يخرب صاحب املتجر ما يريد رشاءه عرب مكاملة فيديو .يمكن الروبوت
نقل حموالت تصل إىل  50كيلوجراما  .
وأوضح فياليوثام «إن ميزة هذا الروبوت هي أنه يمكن السيطرة عليه من أي
مكان يف العالم»  .
وتابع «يمكن إتمام عملية الدفع باستخدام أنظمة الدفع اإللكرتوني عن بعد»  .
وفياليوثام واثق من أن جهازه ،مع القليل من التحسينات ،يمكنه االنضمام إىل
الروبوتات األخرى التي وظفت يف املستشفيات واملحالت التجارية وقطاعات
أخرى للمساعدة يف هذه املرحلة الصعبة.

تعيد حاسة اللمس ..ذراع
اصطناعية يمكن التحكم
فيها باستخدام العقل
طور فريق من الباحثني يف السويد ذراعا اصطناعية يمكن التحكم
فيها «باستخدام العقل» وتتيح للشخص مبتور الذراع أن يستعيد
حاسة اللمس وتحريكها بسهولة يف حياته اليومية.
وبعكس األطراف االصطناعية التقليدية التي يصعب ارتدائها
والتحكم فيها ،يتم ربط الذراع الجديدة التي ابتكرها فريق بحثي
بجامعة تشاملرز للتكنولوجيا يف مدينة جوتنربج السويدية بالعظام
والعضالت واألعصاب يف الجزء املتبقي من الذراع املبتورة.
ونقل املوقع اإللكرتوني «تيك إكسبلور» املتخصص يف التكنولوجيا
عن الباحث ماكس أورتيز كاتاالن قوله« :إن هذا االرتباط بني الطرف
االصطناعي واألنسجة البرشية يتيح للذراع دقة أكرب أثناء
الحركة واالستخدام».
وأضاف أن أهم ما يميز الذراع الجديدة هو أنها
تعطي املستخدم شعورا بملمس أي
أغراض يقوم باإلمساك بها.
وأوضح أن الذراع الجديدة مجهزة
بأقطاب كهربائية يتم زراعتها
جراحيا يف الجزء املتبقي من الذراع
املبتورة ،وتقوم هذه األقطاب بنقل اإلشارات الكهربائية بني الذراع واملخ
البرشي.
وتابع« :يتم فك شفرات هذه اإلشارات من خالل وحدة تحكم مثبتة يف الطرف
االصطناعي باستخدام معادالت خوارزمية بالغة التعقيدة تعمل بتقنيات
الذكاء االصطناعي ،ما يسمح لها بتحديد مستويات الضغط التي تتعرض لها
الذراع عند اإلمساك بأي أجسام».
وقال كاتاالن إن هذه الذراع متوافرة فقط يف السويد حاليا ،وأعرب عن أمله يف
إمكانية توفريها يف جميع أنحاء العالم خالل السنوات املقبلة.
وأكد أن فريق الدراسة يعمل عىل تطوير ساق إلكرتونية تعمل بالطريقة نفسها
عىل أن يتم زراعتها يف جسم برشي وتجربتها يف وقت الحق هذا العام.
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حاسوب جديد لـ»ديل» يحمل
مفاجآت من إنتل

احذر هذه الخدع ..القراصنة ال يحتاجون
أكثر من بريدك اإللكتروني إليذائك
حذر تقرير للكاتبة ميغان جونز نرش  
«ريدرز دايجست» من خطورة وصول
املخرتق إىل بريدك اإللكرتوني ،وما يمكنه
عمله بهذه املعلومات الخاصة بك ،وفيما
ييل مجموعة من األشياء التي يستطيع
قراصنة اإلنرتنت القيام بها ،وكيف يمكنك
حماية نفسك ومعلوماتك؟
كيف تسلم معلوماتك للمخرتق؟
يحذّر غريغ كييل -من رشكة فيستيج
ديجيتال إنفاستيغايشن -من أنه «عندما
يعرف املتسلّل عنوان بريدك اإللكرتوني،
فإنه يصبح لديه نصف معلوماتك الرسية
وكل ما يحتاجه اآلن هو كلمة املرور».
ويستخدم املتسلّلون طرقا مختلفة
لتحقيق ذلك ،واألكرث شيوعا هو بريد
التص ّيد االحتيايل اإللكرتوني.
ويتمث ّل ذلك يف تصميم بريد إلكرتوني
ألحد املواقع املعروفة مثل أمازون وإيباي
وبايبال ،لخداعك والطلب منك للدخول
للقيام بعمل ما.
وما أن يقوم األشخاص بتسجيل الدخول
عىل موقع الويب املزيف هذا ،فإن املتسلل
يتلقى عىل الفور بيانات االعتماد وكلمة
املرور الخاصة بالحساب الحقيقي
للضحية.
ومن بني الطرق األخرى ،قد تتلقى رسالة
بريد إلكرتوني تفيد بأن بريدك اإللكرتوني
قد تعرض لالخرتاق ،لذلك تحتاج إىل تغيري
كلمة املرور ألسباب أمنية ،وما إن تقوم
بتغيري كلمة املرور الخاصة بك ،حتى
يستحوذ عليها املتسلل.
وبمجرد حصول املتسللني عىل كلمة
مرورك ،تفتح مغارة عيل بابا وتصبح
األشياء التي يمكنهم القيام بها أكرب بكثري،
ومنها:
 1الولوج إىل حساباتكاإللكرتونية
يميل العديد من األشخاص إىل
استخدام كلمة املرور نفسها
لولوج حساباتهم اإللكرتونية،
مما يمكن املتسلل من الدخول
عىل كثري من الحسابات األخرى
دون عناء.
ولكن حتى لو كنت تستخدم
كلمات مرور مختلفة يمكن
للمتسلل النقر عىل خانة
«نسيت كلمة املرور» لحساباتك
بحيث يعاد إرسال كلمة الرس أو
تعيني كلمة رس جديدة.
 - 2االطالع عىل بياناتك الشخصية
األمور التي يقدر املتسللون عىل القيام
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

بها متصلة معا ،وتعترب بمثابة ردود فعل
متسلسلة .وبمجرد وصول أحد املتطفلني
إىل حساباتك عىل اإلنرتنت ،لك أن تتخيل
حجم املعلومات التي سيكون قادرا عىل
جمعها.
ويقول خبري العلوم الجنائية يف رشكة
«سكيور فورسنيكس» ،آالن بوكستون
إن املخرتق سيستخدم عنوان بريدك
اإللكرتوني لالطالع عىل حساب فيسبوك
الخاص بك ومعرفة قائمة أصدقائك وبعض
صورك.
إن لم يكن ذلك كافيا ،تابع بوكستون أنه يف
حال وضع املتسلل عنوان بريدك اإللكرتوني
يف موقع «لينكد إن» وبحث عنك ،سيعرف
مكان عملك ووظيفتك وزمالءك واألماكن
التي درست فيها من قبل.
إن هذه املعلومات كافية ليبدأ املتسلل
مطاردتك يف العالم الحقيقي ،ناهيك عن
إمكانية الحصول عىل معلومات أخرى من
إنستغرام وتويرت.
 - 3رسقة بياناتك املالية
وستبدأ املشاكل الكبرية يف الظهور فور
حصول املتسللني عىل بيانات بطاقة
اعتمادك أو بطاقتك البنكية ،فمن املؤكد أنك
قد أرسلت هذه البيانات عن طريق الربيد
اإللكرتوني يف مرحلة ما.
وعموما ،يقود ذلك إىل جعل حساباتك
املرصفية عرب اإلنرتنت هدفا رئيسا
للمتسللني خاصة إذا كنت تستخدم عنوان
بريدك اإللكرتوني لتسجيل الدخول إليها.
وتصبح األموال يف خطر فور اخرتاق بريدك
اإللكرتوني ،حيث سيكون من السهل إعادة
تعيني الحساب املرصيف والبدء
بإصدار املعامالت .ويمكن
للمتسللني فتح حسابات
بنكية باسمك والحصول
عىل قروض ،فضال عن
إفساد تصنيف بطاقة
االئتمان الخاصة بك.
 - 4ابتزازك
يف حال لم تكن كل هذه
األمور مخيفة بما فيه
الكفاية ،يمكن للمتسللني
استخدام معلوماتك
الشخصية إللحاق
الرضر بك وتدمري سمعتك
وتهديدك ،خاصة إذا ما

وجد املستخدم شيئا يمكنه استخدامه
ضدك ألنك ال ترغب يف أن يتداول يف العلن.
ويف هذا الصدد ،قال الخبري األمني يف
رشكة ريدوار ،دانييل سميث إن «املخرتقني
قادرون عىل التجسس عليك ومراجعة
معظم رسائل الربيد اإللكرتوني الشخصية
الخاصة بك ،وهي معلومات يمكن
استغاللها البتزازك بسهولة».
 - 5انتحال هويتك
يعترب انتحال هوية شخص ما أسوأ
سيناريو عىل اإلطالق ،وال سيما أن املتسلل
قد حصل لنفسه عىل جميع معلوماتك
الخاصة ومعلومات التعريف بشخصيتك.
ونظرا إلمكانية احتواء الربيد اإللكرتوني
عىل معلومات بطاقة االئتمان ،يمكن أن
تكون رسقة الهوية يف متناول اليد بالنسبة
للمتسللني.
كيف يمكنك البقاء يف مأمن من املتسللني؟
يف هذا السياق ،ينبغي عليك تجنب
استخدام عنوان بريدك اإللكرتوني الرئيس
لتسجيل الدخول إىل مواقع أخرى (يمكنك
عمل بريد إلكرتوني ٍ
ثان لغرض استخدامه
رمز دخول) ،وتأكد من أن كلمة مرورك
قوية ويصعب تخمينها .عالوة عىل ذلك،
ينبغي عليك تغيري كلمات املرور كل
شهرين ملزيد من األمان.
ويويص جايسون غالسربغ ،املؤسس
املشارك يف «كازابا سيكيوريتي» واملدير
التنفيذي السابق لألمن السيرباني لدى
«أرنست ،يونغ أند ليهمان براثرز» بتأمني
حساب بريدك اإللكرتوني أيضا من خالل
مصادقة ثنائية العامل .ومن جهة أخرى ،ال
تشارك املعلومات أو تكتب كلمة مرور الربيد
اإللكرتوني عىل شبكات الواي فاي العامة،
وكن ذكيا فيما يتعلق باملعلومات التي
تشاركها عرب الربيد اإللكرتوني.
ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنك تعرضت
لالخرتاق؟
يف حال سمعت عن رسائل الربيد اإللكرتوني
العشوائية التي يتم إرسالها من عنوانك،
فعليك تغيري كلمة املرور الخاصة بك عىل
الفور ،وإعالم جهات االتصال الخاصة بك
حتى يتجاهلوا ما قد يصلهم من بريدك.
ويستحسن أيضا تغيري إعدادات
الخصوصية الخاصة بالربيد اإللكرتوني إىل
أقىص درجة أمان وفحص الحاسوب بحثا
عن الربامج الضارة والفريوسات.

كشفت رشكة ديل عن البتوب جديد بشاشة  17بوصة من سلسلة  .XPS
وأوضحت الرشكة األمريكية أن املوديل  XPS 17 9700الجديد يمتاز بتصميم أنيق وأداء
فائق ،كما أنه يوفر خيارات عديدة من بطاقات الرسوميات
.Geforce RTX
وعىل صعيد التصميم الخارجي يتشابه الجهاز XPS 17
 9700الجديد مع املوديل  XPS 15 9500من حيث منافذ
التوصيل ،إال أنه يتفوق عليه من خالل وجود اثنني من
منافذ  Thunderbolt 3اإلضافية.
وتنبض بداخل الالبتوب الجديد معالجات إنتل من
الجيل العارش ،ويمكن للمستخدم االختيار بني أربعة
موديالت بدءا من  Core i5-10300Hوحتى Core
.i9-10885H
كما توفر الرشكة األمريكية للمستخدم إمكانية
االختيار بني بطاقات الرسوميات إنتل  UHDالداخلية
أو نفيديا  Geforce GTX 1650 Tiأو Geforce RTX
 2060الحديثة.
وتمتد سعة ذاكرة الوصول العشوائي  DDR4من 8
جيجابايت إىل  64جيجابايت ،والذاكرة الداخلية PCIe-SSD
من  256جيجابايت إىل  2تريابايت.
وبالنسبة للشاشة فإن رشكة ديل تقدم خيارين ،إما شاشة ملسية
 +4K UHDبدقة  x 2400 3840بيكسل أو شاشة غري ملسية بدقة
 x 1200 1920بيكسل.
وتمتاز الشاشة اللمسية بدعم تقنية  HDR 400وتغطية نطاق األلوان   DCI-P3بنسبة
تصل إىل  ،94%ويبلغ وزن املوديل املزود بشاشة غري ملسية وبطارية أصغر حوايل 2.11
كجم ،يف حني أن وزن املوديل املزود بشاشة ملسية وبطارية أكرب يبلغ  2.51كجم.
ويزخر جهاز ديل الجديد بأربعة منافذ  Thunderbolt 3وقارئ بطاقات الذاكرة SD
ومنفذ الصوت 3.5وبطارية  56أو  97واط ساعة ،والتي يتم شحنها عن طريق منفذ
 USB-Cبواسطة شاحن  90أو  130واط ،عالوة عىل توافر  4سماعات لالستمتاع
بصوت فائق النقاء.
وأعلنت رشكة ديل عن طرح الالبتوب  XPS 17 9700الجديد يف األسواق اعتبارا من
الصيف املقبل بسعر يبدأ من  1500دوالرا أمريكيا.
وحققت رشكة صناعة الكمبيوتر األمريكية ديل تكنولوجيز ،أرباح صافية قابلة للتوزيع
خالل الربع الثالث من  2020قيمتها  499مليون دوالر مقابل خسائر قدرها  876مليون
دوالر خالل الفرتة نفسها من العام املايض.

“Facebook” announces the
purchase of “Geoffy” for
motion pictures for integra”tion into “Instagram
The network, “Facebook”, announced that it has purchased the company “Jeffy” specialized in motion pictures, to merge it with the application “Instagram” to share photos and video recordings, without
announcing the value of the deal.
And “Facebook” said in a statement that the company Jeevi, a leader
in visual expression and creativity, joins Facebook today to be part of
the Instagram team.
“We intend to integrate its (GIF animation +) library into Instagram
and our other applications to enable people to find the right way to
express themselves,” she added.
The “Axios” news website said the deal was made after Facebook
paid $ 400 million.
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Essential job skills
you need to develop to survive in a
post-COVID 19 world

نصائح
لألناقة:
قواعد الرتداء
مالبس ال
تفقد رونقها
أبدا
ً
يوجد عدد كبري من القواعد يف الحياة ،ورغم
نوعا ما،
أن اتباع القواعد وكرثتها أمر ُمزعج
ً
ولكن الهدف الرئييس من ورائها هو مساعدة
الجميع عىل أن يكونوا أفضل ،ومن بينها
القواعد الخاصة بارتداء املالبس بشكل
مالئم .وال يوجد أدنى شك من أن ما يناسب
رجال ال يالئم آخر ،وأن لكل شخص ذوقه
وشخصيته التي تحدد نوع املالبس التي
ُيفضل أن يرتديها ،والتي تجعله صاحب
إطاللة مميزة ومختلفة.
يجب أن يضع الرجال مجموعة من األمور
يف عني االعتبار عند اختيار املالبس التي
تناسبهم ،والتي عىل رأسها املالبس التي
تالئم شكل أجسامهم وكذلك القطع الشائعة
حال ًيا واالستايالت املختلفة التي تعكس
هويتهم وحقيقة شخصياتهم .يف كل
األحوال ،هناك مجموعة من القواعد التي
من األفضل اتباعها كي تصبحوا أكرث أناقة
وتميزًا ،والتي نستعرضها فيما ييل:
اختر بدلة مناسبة

الظهور بأناقة يف البدلة يتطلب اختيار
واحدة تالئمك ،احرص عند رشاء البدلة
عىل اختيار واحدة تالئم الكتفني وفيما بعد
تستطيع تعديل منطقة الصدر والخرص،
ولكن إذا قررت تصميم واحدة خصيصًا لك
فاذهب إىل ترزي ماهر بإمكانه تصميمها لك
بما يالئم شكل جسمك بالضبط.

ارتد الجينز حتى يناسبك

ُينصح بارتداء الرساويل الجينز حتى
يناسبك تما ًما ،مع ارتداء الرساويل الجينز
طوال الوقت ستصبح ُمريحة ج ًدا ،و ُيفضل
ارتداؤها مع أحذية رياضية وتيشريتات
ملونة لتبدو يف إطاللة كاجوال عرصية.
اقتن ساعة مناسبة
ِ

يقول دون كوكران ،املدير اإلداري لعالمة
الساعات الربيطانية فريتكس ،إن الساعات ال
ريا عن القطع الفنية ،لذلك عليك
تختلف كث ً
اختيارها بعناية شديدة وألنها تعجبك
وتريض ذوقك ،وال تتعامل معها باعتبارها
محاولة لالستثمار .ينصح الخرباء باقتناء
ساعات تناسب روتينك اليومي وأسلوب
حياتك ،ما يعني أنك إذا كنت كثري الحركة
فعليك اختيار ساعة تناسب الرضبات
الشديدة واالنتقال من مكان إىل آخر ،ويف
الوقت نفسه يجب أن تكون ساعة اليد
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ُمريحة وحجمها يناسب شكل معصمك.

ال تبخل بالمال عند شراء األحذية

أجمل األحذية وأكرثها أناقة هي تلك ذات
التصاميم البسيطة ،لون الحذاء وتصميمه
يلعبان دو ًرا ُمه ًما يف إطاللتك األنيقة ،لذلك
عليك اختيار زوج األحذية التي ترتديها
بحذر وأال تبخل باملال عند رشائها .تذكر أن
الحذاء الجيد املصنوع من الخامات الجيدة
سوف يبقى لفرتة أطول ،كما أنه سيجعلك
تبدو أكرث أناقة.

ال تبالغ في ارتداء اإلكسسوارات

تعطي اإلكسسوارات مثل ربطة العنق
ومناديل الجيب ملحة أنيقة للمالبس
الكالسيكية ،ولكن كُن حذ ًرا يف كيفية
استخدامها ،من األفضل مواءمتها مع ما
ترتديه من مالبس من خالل اختيار لون أو
لونني فقط .وال تبالغ يف ارتداء اإلكسسوارات
مع املالبس العرصيةُ ،ينصح باالكتفاء
بقطعة واحدة أو اثنني فقط ،ألن الهدف من
وراء ارتداء اإلكسسوارات هو أن ت ُضفي ملسة
أكرث أناقة وعرصية عىل إطاللتك .وكذلك
ُيفضل اختيار النظارات الشمسية التي
تناسب شكل وجهك وإطاللتك ،فالنظارات
التي تناسب الوجه املربع تختلف تما ًما عن
النظارات التي تناسب الوجه املستدير أو
البيضاوي ،لذلك عليك التدقيق يف اختيار
النظارات التي تالئمك.
ِ
اشرت بدلة رسمية وال تستأجرها أب ًدا
ربما تكون املناسبات التي ترتدي فيها
املالبس الرسمية خاصة البدالت نادرة
وقليلة ،ولكنك يف حاجة دائمة إىل امتالك
واحدة ،رغم أن األمر يبدو وكأنك ت ُرسف يف
إنفاق املال ،ولكن تجنب استئجار البدلة
الرسمية أو استالفها من أي شخص ُمقرب
منك .ينصح خرباء املوضة واألزياء الرجال
إىل اقتناء بدالت باللون األزرق واألسود ،مع
رساويل كالسيكية وصدريات ذات أزرار
محدودة ،ويجب أن تتعلم كيفية ربط ربطة
العنق بنفسك.
ارتد القمصان الكالسيكية

يقول جيمس كوك ،املسؤول يف & Turnbull
 Asserلصناعة القمصان إن هذا األمر قد يبدو
سخيف ًا ولكن ينبغي أن تبدو القمصان التي
يرتديها الرجال مالبس كالسيكية وأن تبدو
دائ ًما باهظة الثمن وأن تجعلهم يظهرون
يف إطاللة أنيقة ،لذلك عليهم االهتمام

T

بالتفاصيل ،واالعتناء بالقمصان كي تبدو
مميزة ،لذلك ينصح بتجنب القمصان ذات
الستايل الجريء خاصة يف املناسبات
الرسمية.

ال تخجل من األلوان

سواء كانت إطاللتك رسمية أم
كاجوال فمن األفضل أال تخجل
من ارتداء مالبس ذات ألوان
مميزة ومختلفة ،بعض
الرجال يخشون ارتداء األلوان
الفاتحة أو املبهجة ويكتفون
بارتداء األلوان الزرقاء أو
الرمادية .ينصح بارتداء
املالبس باأللوان الخرضاء
والوردي بدرجات
األزرق املختلفة
والباستيل،
وأضف األلوان
املختلفة
إىل مالبسك
كي تظهر
يف إطاللة
مبهجة
وأنيقة.
اعرف
متى تكرس
القاعدة
اعرف
متى يجب
االلتزام
بقواعد اللباس
خاصة عندما
يكون عليك ارتداء
ربطة عنق سوداء  
رسمية ومعرفة متى
يجب كرس القاعدة،
يف بعض األحيان
يجب كرس القواعد
ألسباب وجيهة،وهو
غال ًبا ما يمكن القيام
به يف املناسبات
غري الرسمية،
وقتها سيكون من
الطبيعي أو من الجيد
الخروج عن املألوف
واالستمتاع بحرية
ارتكاب األخطاء.

he pandemic has almost left us high and dry. Industry
experts are predicting unprecedented economic
downfall, which would lead to job loss and pay cuts.
The governments of various countries have already started
announcing financial packages to ease the damage done by
extended periods of lockdown. Currently, the lockdown in India
has been extended thrice and there is a big possibility that it
will be extended again. This has paralyzed our lives and caused
major setbacks to many industries like hospitality, aviation,
MSME (Medium, Small and Micro Enterprises) among others.
However, we can still utilise this period to develop new skills
that will help us take forward our career in a post-Coronavirus
world. Let’s look at a few such job skills that help us survive in
the professional world after the pandemic is over.
Leadership skills
When a ship is in trouble, only an able captain can sail it through
troubled water. During this hour of crisis, people with strong
leadership qualities can lead a team to success. Industry experts
are predicting work from home to be the next big thing. Already
many tech giants have asked their employees to work from
home till the end of 2020. So people with strong leadership
skills who can manage team distantly, inspire teammates to
work hard and bring out the best is others would be a safe bet
for companies. So, it’s time to hone your leadership qualities.
Emotional intelligence
Emotional intelligence is that quality that helps a person to
understand other’s emotions better and express or control his
or her emotions well. All great leaders possess this quality. They
are empaths and can easily gauge the mental and emotional
health of an employee. And during the stressful period that we
are in today, employees with high emotional intelligence have
better chances of survival.
Technology skills
One of the biggest traits that can help employees survive in
a post-coronavirus world is their ability to be tech-savvy. The
pandemic has brought about huge digital transformations—employees are working from home, they are doing online meetings
and social media tools to connect professionally has become
indispensable. According to experts, artificial intelligence, Internet controlled operations, robotics etc. will be the future that
will help industries grow more resilient to pandemics in the
future. It is therefore very important that people develop an
aptitude to learn new technologies and develop the skill to
use emerging tools in their work effectively.
Adapt to changes
The lockdown has brought about many changes in our
lives and there will definitely be more changes waiting
our way after the pandemic is over. The way offices function, how we work etc. will change and with work from
home becoming a reality, the change has already begun.
People with the skill to adapt quickly to changes would be
of great value to their workplaces.
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السفن السياحية..
وحوش البحر األنيقة
تصارع أمواج كورونا

استمتع بالظالم..

رحلة داخل أشهر كهوف سويسرا

استمتع بالظالم لن يمكن العثور عليه إال يف مثل هذا الكهف
العميق ..هكذا يقول بيوس شنايدر املرشد السياحي ،ملجموعة
من املتنزهني ،وهو يقودهم يف سلسلة جبال رشاتنفلو الواقعة
عىل حافة متنزه أنتالباخ بيوسفري
واملنتزه مدرج عىل قائمة منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة «يونيسكو» ،ويقع يف وسط سويرسا ،بني لوزيرن
وبرن.
ويتجه بيوس شنايدر صعودا إىل املسار الحاد نحو تل تتجمع
عليه نقاط سوداء.
ويضع يده نحوه ليزحف نمل الغابة عىل الفور عىل جميع
أنحاء جلده .ويقول املرشد السياحي« :إنها مثل التدليك».
ويرشح شنايدر بحماس ما يراه عىل طول الطريق ،مثل
شجريات دافني ،التي تشبه ثمارها املشمش ،ولكنها يمكن أن
تسبب نوبة قلبية عند تناولها« .ال تلمسها!».
ومن ناحية أخرى ،من الجيد قطف التوت األزرق املوجود هنا.
وهو ينصح بعدم تناول الكثري من الكالود بريي الذي يبدو
مشابها.

ومن املهم أن يكون لديك ذهن صايف عند امليش عىل هذه األرض،
ذات التشققات الضيقة ،التي يصل عمقها إىل أمتار ،والتي تمر
عرب الصخور الخشنة.
ورغم وجود حوايل  300كهف يف هذه السلسلة الجبلية ،إال أن
اثنني فقط مفتوحان أمام الجمهور.
ويرتدي كل مسافر خوذة مزودة بمصباح ،ويحمل أيضا شعلة
قوية.
وبدون دليل ،يمكن أن يكون السري عرب الكهف الذي يبلغ طوله
 140مرتا خطريا للغاية.
يتوقف شنايدر عند تكون كليس ،قائال «هذا هو شيطان
رشاتنفلو».
يروي قصة كيفية اكتشاف الكهف يف عام  1973عندما أراد
مزارع بناء خزان جديد من الطني ،ليقوم بحفر حفرة ليكتشف
أنها صارت فجأة عميقة بشكل مدهش.
وبعد الوصول إىل نهاية الكهف يتوقف شنايدر ،ويقول «عند
إشارتي ،سنقوم بإطفاء األنوار ونصمت ملدة دقيقة» .ما ييل هو
ظالم لن يمكن العثور عليه إال يف مثل هذا الكهف العميق.

IN FOR A PENNE An Italian island will pay for your flights and
hotel in new scheme to encourage tourists to return
have slammed the proposal, claiming it was
“unrealistic».
Il Ciak restaurant in Rome, Italy, is also trialing
a new plexiglass separator to allow people to
return to dining out again.
Italy has the second highest death toll in the
world, with 25,549 fatalities from a confirmed
case count of 189,973.
Hotels elsewhere in the world are offering
guests free upgrades and extra night to
encourage them to stay, as coronavirus causes
bookings to plummet
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The rest of Italy is looking at ways to restart
the tourist industry after being the hotspot of
coronavirus in Europe.
A region in Italy has drawn up plans for tourists
to use “plexiglass boxes” while relaxing on the
beach to reduce the spread of coronavirus.
As countries add strict measures to contain the
deadly virus, plans have been drawn up as a
suggestion for busy beaches.
The new designs include 2m high plexiglass
screens being dubbed “chicken coops” by local
media.
However, lifeguards and club owners in the area

A

N island in Italy is offering to pay for
half of your plane ticket, as well as a
night at a hotel and your attraction entry fees in a bid to encourage tourists to return.
Sicily, located off the south of Italy, is attempting to lure foreign visitors back to the island
after the lockdown ends.
The offers, first reported by The Times, will be
available on the island’s tourism website.
For every three nights you stay at a hotel, they
will cover one of them, along with museum and
archeological entry tickets.
The government will use €50 million (£43
million) to fund the scheme, with losses of €1
billion (£876,000) reported from March and
April.
Italy sees 13 per cent of its GDP from tourism
and is keen to attract tourists once the pandemic slows.
It’s hardly the first time the island has offered
good deals to entice people to visit.
Last year, the towns of Mussomeli and Sambuca
in Sicily offered houses for just 90p as local
numbers dwindled.
The only catch was that new owners had to
fork out up to £13,000 to renovate the houses
within the first year of buying them.

إذا سبق لك رؤية سفينة ركاب سياحية تبحر وسط األمواج العاتية يف املحيطات
والبحار ،سيكون لديك يقني بأنها ستستطيع عاجال أم آجال تخطي أمواج جائحة
كورونا.
«وحوش البحر» هو اللقب املفضل لهذه السفن العمالقة التي يتجاوز طولها 10
طوابق يف مبنى.
وتتصدر هذه السفن العمالقة ،سفن رشكة رويال كاريبيان التي يبلغ طول بعضها
أكرث من  12حوتا أزرق.
ويبلغ حجمها  5أضعاف حجم سفينة تيتانيك ،وبإمكانها استيعاب  6680راكبا
و 2200من أفراد الطاقم ،لتعادل سعة قرية صغرية.
توفر هذه السفن عىل متنها العديد من األنشطة الرتفيهية والتجارية مثل املسارح
ودور السينما واملطاعم والكافيهات والنوادي الصحية ومتاجر بيع مختلف املاركات
العاملية.
قبل جائحة كورونا ،كانت هذه السفن تحقق أعماال رائعة ،إذ قدرت الرابطة الدولية
لخطوط الرحالت البحرية ( )CLIAوهي أكرب منظمة تجارية تجمع رشكات السفن
السياحية ،عدد الركاب يف  2019بنحو  30مليون فرد عىل منت  272سفينة ،مقارنة
بنحو  28.2مليون راكب ارتادوا  250سفينة.
وكان من املأمول أن تصل قاعدة الركاب إىل  32مليون فرد تقلهم  278سفينة سياحية
تجوب أنحاء العالم ،قبل أن يتعطل نشاطها مثل أغلب األنشطة االقتصادية يف
العالم بفعل فريوس كورونا.
وواجهت رشكات السفن السياحية مأزقا صعبا الفرتة األخرية حني تفىش الفريوس
يف عدد من السفن أثناء إبحارها ،ما تسبب يف رفض استقبالها من جانب العديد من
املوانئ.
نصيب األسد من الركاب
استحوذت  5دول عىل قرابة  66%من ركاب السفن السياحية عامليا يف  ،2019يف
مقدمتها الواليات املتحدة التي تضم  11.9مليون راكب ،ثم الصني بعدد  2.4مليون
راكب ،ثم أملانيا بنحو  2.19مليون راكب ،وتساهم اململكة املتحدة بنحو  1.93مليون
راكب ،ثم أسرتاليا بعدد  1.34مليون راكب.
عائدات ضخمة
ووفقا لبيانات موثقة من موقع « »thehustleاألمريكي ،فقد تجاوزت إيرادات سفن
الركاب  46مليار دوالر يف عام .2018
وتأتي هذه العائدات من مصدرين رئيسيني ،األول بيع تذاكر حجز الرحالت والتي
تساهم بنحو  62%يف املتوسط ،مقابل  38%مشرتيات للسلع والعالمات ومقابل
الخدمات املتاحة عىل منت السفن.
ويقدر متوسط هامش ربح سفن الركاب السياحية بنحو .17%
 3رشكات ترتبع عىل العرش
تستحوذ  3رشكات عاملية عىل قرابة  75%من عائدات هذه السفن العمالقة ،وهي
كرنفال كوربريشني ،رويال كاريبيان ،ونورويجن كروز الين.
ووفقًا للبيانات املالية املعلنة لنتائج أعمال الرشكات السابقة يف  ،2019فإن رشكة
كرنفال كوربريشني ترتبع عىل عرش الصناعة بإيرادات قدرها  20.8مليار دوالر ،تليها
رشكة رويال كاريبيان بعائدات تبلغ  10.95مليار دوالر ،ثم نورويجن كروز الين البالغ
عائداتها  6.5مليار دوالر.
استعادة النشاط
تسعى رشكات سفن الركاب الستعادة النشاط مجددا من خالل صياغة بروتوكوالت
صحية توفر إجراءات احرتازية ووقائية للركاب ،وتشمل إجراء فحوصات وقياس
درجة الحرارة وخفض عدد الركاب بكل سفينة.
ونقل موقع  ABCاألسرتايل عن جويل كاتز ،املدير اإلداري لفرع الرابطة الدولية
لخطوط الرحالت البحرية يف أسرتاليا ،أنه يتم حاليا دراسة التغيريات التي تطرأ
عىل كل جانب من جوانب الرحالت البحرية إلقناع الحكومات بعودة النشاط ،وفقا
آلليات تحافظ عىل صحة الركاب.
وأكد كاتز أنه ال يوجد حل رسيع وجميع الخيارات مطروحة عىل الطاولة ،بما فيها
إجراء استبيانات صحية للركاب والفحص واالختبار وتقييم اإلمكانيات الطبية
املتوفرة بكل سفينة.
وأضاف أن الرشكات تدرس أيضا طريقة تفاعل الركاب فيما بينهم أثناء التواجد
بمختلف املواقع عىل منت السفن ،فعىل سبيل املثال يمكن تقليل العدد املسموح به يف
املسارح ومد الوقت املحدد لتناول الوجبات حتى يمكن زيادة املسافات بني الطاوالت
واملقاعد.
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أغرب شعوب األرض :أحدهم
يستقبل الغرباء بالسهام
لم ترتك السنون عليهم أثر ،لم يقبلوا التغيري والحداثة ،ظلوا عىل حالهم الذي كانوا عليه منذ
آالف السنني ،لذا أصبحوا يف أعيننا غرباء معزولني.
هناك شعوب وقبائل ال تزال تعيش بيننا عىل سطح األرض ،لكن عاداتهم ال تختلف كثريا ً عما
كان عليه اإلنسان القديم ،الذي يرتبط بالطبيعة بشكل خالص ،كأن يعتمد عىل الصيد يف طعامه
وال يعرف أي وسيلة حديثة لالتصال ،وبعضهم يفضل أن ينعزل يف الغابات عىل أن يلتقي غريبا ً
تختلف عاداته عما اعتاد عليه.
وتنترش هذه الشعوب يف أنحاء مختلفة من العالم ،ما بني الربازيل ،باكستان ،املكسيك وفرنسا،
لكن رغم توقف الزمن عندهم منذ آالف السنني ،ورغم ابتعادهم بشكل كامل عن كل ما له عالقة
بالحداثة ،لكن أغلبهم سعداء ،وال تتجاوز همومهم  1%مما يشغلنا اليوم ،فكل ما يشغل بالهم
تأمني الطعام والحماية من الغرباء.
ونرصد أغرب الشعوب عىل وجه األرض ،وأبرز عاداتهم ومعتقداتهم.
قبيلة الكيالش

تقطن املرتفعات الجليدية الشمالية من باكستان ،ويعتقد أهلها أنهم من نسل اإلسكندر
املقدوني الكبري ،أو أنهم أحفاد جنود جي اإلسكندر الذين ضلوا طريقهم يف مرتفعات سلسلة
جندوش يف املايض ،ويختلف أفراد القبيلة عن باقي سكان باكستان من حيث أشكالهم
ومعتقداتهم الروحية ،ويعتمدون يف غذائهم عىل الفواكه املجففة واملكرسات والعسل والسمن
البلدي واللحوم والقمح والذرة.
قبائل بيراها

أغرب القبائل« :الماساي» الرجل يتزوج
 70امرأة ..وطعامهم المفضل «خشب
األشجار» ..ومهر العروس «بقرتان»
إحدى أغرب القبائل يف إفريقيا ،وأكرث
ما يميزها السحر والبقر ،إنها قبيلة
املاساي ،وهم أشهر رعاة للبقر يف
إفريقيا.
وتوصف قبيلة املاساي باألكرث وحشية
ورشاقة ،وشعرهم مصبوغ باللون
األحمر .وقدي ًما اعتمد العرب عىل
قبيلة املاساي يف فتوحاتهم بمناطقهم
املجاورة.
ونشأت القبيلة يف أعايل وادي النيل
حول بحرية فيكتوريا إىل الغرب ،وجبل
كليمنجارو إىل الرشق .وتمتد أرايض
القبيلة عىل ُبعد نحو  500كم مربع،
ويبلغ عدد سكانها أكرث من  300ألف
شخص ،يعيشون يف تنزانيا وكينيا،
ويتحدثون لغة السامبورو والشاموس.
ويعتقد أفراد القبيلة أن (انكاي)
هو من خلق العالم ،ويشكلون ثالث
مجموعات من الناس ،أولها «توروبو»،
وثانيها تسمي «كيكويو» ،والثالثة هي
«املاساي» ،ويحتفلون بمواسم رئيسية
«نكوكوا» ،وهي األمطار الطويلة

«أولو» ،وهي موسم الرذاذ «أولتمو»،
وهي األمطار القصرية.
وتقيم القبيلة احتفاالت ماساي
لالحتفال بالختان ومناسبات الزواج.
وتبدأ الحياة للطفل يف القبيلة بيشء
مروع ،يحمل األلم .فبالنسبة للرجال
يبدؤون باختبارهم وهم يف سن
الرابعة ،فيتم إخراج القواطع السفلية
لألطفال بسكني ،وعندما يكربون يف
السن يقومون برسم الوشم عىل املعدة
والذراعني.
كما يثقبون األذن لكل من الفتيان
والفتيات يف غرضوف األذن العليا
بالحديد الساخن ،ويتم قطع حفرة
يف فص األذن ،وت ُضخم تدريج ًّيا عن
طريق إدراج لفات من أوراق أو الكرات
املصنوعة من الخشب أو الطني.
ويجب عىل الشباب تلبية متطلبات
حماية القبيلة؛ فيعيشون ملدة تصل إىل
أشهر عدة يف األدغال حيث يتعلمون
التغلب عىل األسود ،كما يتعلمون
تقاسم أغىل ممتلكاتهم وأبقارهم مع

أفراد آخرين يف املجتمع.
وعادة ما يتخذ الرجال القرارات داخل
األرسة ،ويقرر الشيوخ الذكور املسائل
املجتمعية .وحتى سن السابعة يتم
جمع الفتيان والفتيات م ًعا ،وتكون
األمهات قريبات من أطفالهن ،ثم ينتقل
األبناء عادة من قرية والدهم ،لكنهم ال
يزالون يتبعون نصيحته.
ويجوز للحاكم والرجل أن يتزوج من
أعداد كبرية من النساء ،قد تصل إىل 70
امرأة ،وربما أكرث .وهنا املهر الخاص
باملرأة يكون بعدد رؤوس األبقار،
ويحدد ببقرتني للعروس البكر ،وقد
تزيد بسبب مكانة العروس.
ويرتدي الرعاة من القبيلة القبعات
املصنوعة من جلد العجل ،فيما ترتدي
رؤوسا من جلد الغنم ،ويزين
النساء
ً
أعضاء قبيلة املاساي هذه الرؤوس
بالخرز الزجاجي.
وتعتمد القبيلة عىل املاشية لكل من
الطعام وأدوات الطبخ ،وكذلك املأوى
واملالبس ،فيستخدمون أضالع املاشية
للتحريك ،ويستخدمون القرون
كأطباق ،واألبواق الكبرية كأكواب للرشب.
ويتكون النظام الغذائي التقليدي
للقبيلة من ستة أطعمة أساسية ،هي:
اللحوم والحليب والدهون والعسل
ولحاء الشجر والدجاج والسمك .وامللح
ممنوع .بينما تشمل اللحوم املسموح
بها :لحم البقر املحمص واملاعز والضأن.

تعيش بمعزل يف غابات األمازون يف الربازيل ،وهي أكرث القبائل غرابة يف العالم ،بفعل
خصوصيتها ،ولعبت النغمة دورا ً مهما ً يف لغة برياها،
حيث يمكن أن يكون لرمز واحد مكون من األصوات
نفسها عدد كبري من املعاني ،فعىل سبيل املثال تختلف
كلمتا صديق وعدو بالنغمة فقط .ويعيش هذا الشعب
بعيدا ً عن أي نوع من أنواع الرتف ،وينامون قليال
ويمضون أغلب وقتهم يف الصيد لتأمني الطعام ،ومن
أبرز عاداتهم أنهم يضحكون من كل يشء حتى
من آالمهم.
كاهويال

يعيش أفراد هذه القبيلة يف شمال رشق
املكسيك عىل الحدود مع الواليات املتحدة،
ويعتقد أنهم استقروا قرب وادي كوتشيال
منذ عصور ما قبل التاريخ ،عندما كانت
بحرية كاهويال ال تزال موجودة ،ورغم
املرض واالضطهاد ،تمكنت هذه القبيلة من
البقاء عىل قيد الحياة ،وتقلص عدد أفرادها
إىل  3000فقط ،وفقدوا الكثري من تراثهم ،كما أن لغتهم
الفريدة عىل وشك االنقراض.
االندامن

قبيلة تعيش بني الهند وتايالند ،وهي واحدة من الشعوب التي ال نعرف عنها الكثري ،ألنها
تستقبل كل من يحاول زيارتها بوابل من السهام ،ويعيش أهل هذه القبيلة عىل الصيد والنباتات
الربية ،وليس هناك أي آثار لزراعة أو صناعة لديهم ،وال زالت لغتهم غري معروفة لنا.
يعيش شعب باتاقيون يف جزيرة باالوان يف الفلبني ،وهم أكرث البرش صلة باألفارقة األصليني الذين
يرجع تاريخهم إىل نحو  70ألف عام ،ويتميز هذا الشعب بأنه خجول ومسالم ويفضل االختفاء
عميقا ً يف الغابة بدالً من التعامل مع الغرباء.
شعوب سبينيفيكس

السكان األصليون الذين عاشوا يف الصحراء الكربى فيكتوريا ،والتي تعد من أقىس املناخات
القابلة للسكن ،ملدة ال تقل عن  15ألف عام ،وبعد استقرار األوروبيون يف أسرتاليا ،تركت هذه
القبيلة وحدها ألنها احتلت بيئة جافة ،وتعكس أعمالهم الفنية اتصالهم العميق باألرض ،ويف
الوقت الحايل تم نقل معظم السكان إىل أماكن مختلفة ولم يتبق منهم سوى القليل بسبب إجراء
بعض التجارب النووية يف أرضهم.
تاكوو أتول

أحد شعوب بولينزيا الفرنسية يف جنوب املحيط الهادئ ،وهو شعب لديه ثقافة متميزة خاصة
به ،حيث يعيش أبناءه يف بيوت من القشم ،ولديهم أكرث من  1000أغنية يكررونها من الذاكرة،
ويصل عددهم إىل نحو  400فرد يحكمهم رئيس واحد.

ويتناول أعضاء القبيلة عمو ًما وجبتني
من الطعام يوم ًّيا ،يف الصباح والليل،
ولديهم حظر غذائي ضد خلط الحليب
واللحوم؛ فيرشبون الحليب ملدة عرشة
أيام بقدر ما يريدون ،ثم يأكلون اللحم
وحساء اللحاء أيام عدة.
ويؤمن أفراد قبيلة املاساي باألساطري
والقصص الشعبية .وأبرز ما يعانون
منه تزايد التعدي عىل أراضيهم،
وتهديد أساليب حياتهم التقليدية.
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 ألف20 آثار أقدام عمرها
سنة تغير أفكارنا عن سلوك
اإلنسان القديم
تقسيم العمل

شادي عبد الحافظ

 فإن هذا االكتشاف يشري إىل أن،وبحسب الدراسة
البرش يف تلك العصور السحيقة كان لديهم قوانني
 املجموعة كانت،لتقسيم العمل عىل أساس الجنس
 مما،باألساس من النساء يمشني معا يف اتجاه واحد
.يعني أنهن يبحنث عن الطعام
أما بالنسبة لوجود الرجلني مع تلك املجموعة فقد
 أو ربما ساعدا،فرسته الدراسة عىل أنه عنرص أمني
املجموعة يف بعض األمور التي تستلزم تدخل جهد
، وبالنسبة للطفل فقد كان يف ذيل املجموعة،بدني أكرب
.أي أنه لم يساهم يف الجمع

تمكن فريق بحثي من جامعة «تشاتام» األمريكية من
،استخدام آثار أقدام خاصة بمجموعة قديمة من البرش
 لفهم قوانني تقسيم العمل،يف عرص ما قبل الحضارة
 واآللية التي استخدموها للبحث عن،يف تلك الفرتة
.الغذاء

يف تلك الفرتات من تاريخنا كان البرش يعتاشون
 أي أنهم كانوا يبحثون عن،بطريقة الجمع وااللتقاط
 ويتنقلون من موضع،الطعام الذي يكفيهم يوما بيوم
 عىل عكس املجتمعات،إىل آخر كلما شحت املصادر
 السلوك،التي تعمل بالزراعة واستئناس الحيوانات
.الذي دعا معظم البرش لالستقرار يف فرتات الحقة
ليست املرة األوىل التي تكتشف فيها آثار أقدام بمنطقة
 ففي محيط هذه اآلثار وجدت،أنجار سريو التنزانية
 لكنها املرة،2016 و2008 مجموعتان سابقتان يف عامي
األوىل التي تستخدم تلك اآلثار لفهم هذا الجانب من
.سلوك البرش يف تلك الفرتة من تاريخنا

قوالب سحيقة

أيار بدورية/ مايو14  التي نرشت يف،وجاءت النتائج
 لتقول إن عمر هذه،»«نيترش ساينتفك ريبورتس
 سنة19100 املجموعة من آثار األقدام قد يصل إىل
 إىل، وجدت يف منطقة «أنجار سريو» التنزانية،مضت
.جوار بحرية ناترون شمايل البالد
ويرجع العلماء يف نطاق علم اآلثار بقاء أثر تلك
األقدام إىل اآلن إىل أحد الرباكني القريبة التي انفجرت
 امتزجت املواد الخارجة من هذا الربكان،يف تلك الفرتة
مع الوحل فصنعت قالبا جاهزا مرت عليه مجموعة
 ثم تجمدت هذه املادة إىل،البرش تلك بينما ما زال طريا
.صخور وبقيت كما هي
قام الفريق البحثي بفحص مدى عمق آثار تلك األقدام
 ومساحتها عىل- مسارا منفصال14  يف408 وعددها ثم مقارنتها بمتوسط آثار أقدام برش يعيشون،األرض
14  األمر الذي أشار إىل أنها كانت مجموعة من،اآلن
.امرأة ورجلني وطفل

Oldest ever piece of string
was made by Neanderthals 50,000 years ago

0055

May 2020 - Volume : 8 - Issue :89

A

piece of 50,000-year-old string found
in a cave in France is the oldest ever
discovered. It suggests that Neanderthals
knew how to twist fibres together to make cords –
and, if so, they might have been able to craft ropes,
clothes, bags and nets.
“None can be done without that initial step,” says
Bruce Hardy at Kenyon College in Gambier, Ohio.
“Twisted fibres are a foundational technology.”
His team has been excavating the Abri du
Maras caves in south-east France
where Neanderthals lived for
long periods. Three metres
below today’s surface, in
a layer that is between
52,000 and 41,000 years
old, it found a stone
flake, a sharp piece of
rock used as an early
stone tool.
Examining the flake
under a microscope
revealed that a tiny
piece of string (pictured
top right), just 6 millimetres long and 0.5 millimetres wide, was stuck to its
underside. It was made by twisting
a bundle of fibres in an anticlockwise
direction, known as an S-twist. Three bundles
were twisted together in a clockwise direction – a
Z-twist – to make a 3-ply cord.
“It is exactly what you would see if you picked up a
piece of string today,” says Hardy. The string wasn’t
necessarily used to attach the stone tool to a handle.
It could have been part of a bag or net, the team
speculates.

The string appears to be made of bast fibres from
the bark of conifer trees, which helps establish that
it isn’t a stray bit of modern string, because “nobody
at the site was wearing their conifer pants at the
time”, says Hardy.
“It’s so fine. That’s really surprising,” says Rebecca
Wragg Sykes at the University of Bordeaux in France.
This suggests the string wasn’t used for heavy-duty
tasks, but instead as some kind of thread, she
says.
Before this find, the oldest known
string came from 19,000 years
ago. This was discovered in
the Ohalo II site near the
Sea of Galilee, Israel,
and is associated with
modern humans. But
Hardy says the newly
found string was made
by Neanderthals, as
there were no modern
humans in this part of
Europe at this time.
This raises the question
of whether modern humans learned some of their
skills from Neanderthals, says
Wragg Sykes.
Hardy thinks the string shows that Neanderthals were as smart as us. They were very
similar to us, says Emma Pomeroy at the University
of Cambridge, whose team has found evidence that
Neanderthals buried their dead. “Neanderthals
engaged in complex behaviours that we thought
they weren’t capable of,” she says.
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قانون «مثير للقلق» بهونغ كونغ يشعل التوتر بين واشنطن وبكين

 وتؤكد أنه ال يحق،من الغرب لزعزعة استقرار الصني
.ألي دولة أخرى أن تتدخل يف كيفية إدارة املدينة
ومن املتوقّع أن يقر الربملان الصيني مرشوع القانون
قريبا وهو ما يتيح لبكني االلتفاف عىل السلطة
.الترشيعية يف هونغ كونغ
ووصفت نقابة املحامني النافذة يف هونغ كونغ مرشوع
 محذّرة من أنه قد،»القانون الصيني بأنه «مثري للقلق
.ينتهك دستور املنطقة
وأثار مرشوع القانون مخاوف لدى املستثمرين يف
سجلت أكرب تراجع منذ خمس
ّ بورصة هونغ كونغ التي
.سنوات

واستخدمت الرشطة الغاز املسيل للدموع وخراطيم
 وحذّر مستشار البيت،املياه لتفريق املتظاهرين
األبيض لألمن القومي األمريكي روبرت أوبراين بأن
إقرار القانون قد يؤدي إىل إلغاء الوضع الخاص الذي
 والذي يشمل،تمنحه الواليات املتحدة لهونغ كونغ
.خصوصا مجال التجارة
ووحد رفض الصني تلبية مطالب تعزيز الديموقراطية
ّ
التي رفعها املتظاهرون يف هونغ كونغ جهود الحزبني
 يف،الجمهوري والديموقراطي يف واشنطن يف هذا امللف
.مشهد قل نظريه يف عهد ترامب
وت َعترب بكني احتجاجات هونغ كونغ مخططا مدعوما

.املرشوع رضبة قاضية للحريات يف املدينة
وحذر الرئيس األمريكي دونالد ترامب من أن بالده سرتد
«بقوة كبرية» عىل محاولة السيطرة بشكل أكرب عىل
.هونغ كونغ
وأصبحت هونغ كونغ مصدرا إضافيا للتوتر املتصاعد
 وقد اعتربت الصني،بني أكرب قوتني اقتصاديتني يف العالم
أن النزاع القائم مع الواليات املتحدة يضع البلدين
.»«عىل شفري حرب باردة جديدة
ونزل اآلالف إىل الشوارع احتجاجا عىل مرشوع
متحدين قرار سلطات املدينة بحظر
القانون الصيني
ّ
.التجمعات يف إطار تدابري احتواء فريوس كورونا
ّ

 إن بكني ستت ّخذ كل،قالت وزارة الخارجية الصينية
التدابري الالزمة للتصدي ألي محاولة من جانب
.الواليات املتحدة لرضب مصالح الصني

وتسعى بكني لفرض قانون جديد لألمن القومي يف
هونغ كونغ لردع «الخيانة والتخريب والعصيان» بعد
تظاهرات حاشدة للمطالبة بتعزيز الديموقراطية
شهدتها املدينة العام املايض تخلّلتها يف كثري من
.األحيان أعمال عنف
يوجه
ّ ويخىش كرث يف هونغ كونغ ويف الغرب من أن

China moves to tighten its control of
Hong Kong

C

hina signaled it would move forward with laws that would take
aim at anti-government protests
and other dissent in Hong Kong. It is the
clearest message yet that the Communist
Party is moving to undermine the civil
liberties the semi-autonomous territory
has known since the 1997 British handoff.
The proposal to enact new security laws
affecting Hong Kong was announced
before the annual meeting of China’s legislature, which is expected to approve a
broad outline of the plan. While specifics
of the proposal were not immediately
disclosed, the rules could be harsher
than anything Hong Kong’s pro-Beijing
government has done to curb opposition
to the mainland.
The freedoms that have distinguished
Hong Kong from the mainland, like
an unfettered judiciary and freedom
of assembly, have helped the former
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British colony prosper as a global city of
commerce and capital. But the proposal
raised the possibility that the Beijing
government would damage the “one
country, two systems” policy that has
ensured such liberties since the territory
was reclaimed by China.
The plan also revives the threat of violent
demonstrations that convulsed the city
for months.
In the Communist Party’s view, tightened
security laws in Hong Kong are necessary
to protect China from external forces determined to impinge on its sovereignty.
The legislation would give Beijing power
to counter the Hong Kong protests, which
are seen as a blatant challenge to the
party and China’s leader, Xi Jinping.
This time, China is effectively circumventing the Hong Kong government, undercutting the relative autonomy granted to

the territory. Instead, it is going through
China’s rubber-stamp legislature, the National People’s Congress, which opened
its annual session Friday.
Zhang Yesui, spokesman for the National
People’s Congress, said at a news briefing
Thursday that delegates would review a
plan to create a legal framework and enforcement mechanism for safeguarding
national security in Hong Kong. He did
not elaborate on the details of the plan.
In a clear effort to head off international
concerns, China’s foreign ministry sent
a letter Thursday night to ambassadors
posted to Beijing, urging them to support
the legislation and laying out the government’s position.
Almost immediately, the move by the
Chinese legislature prompted concerns
about the ramifications for Hong Kong
and condemnation by the city’s democracy advocates.
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بنود فنية بمفاوضات
سد النهضة ...وحملة
دبلوماسية إثيوبية

قال مصد ٌر فني يف وزارة الري املرصية إن اتصاالت بدأت بني الوزارة ونظريتها السودانية ،لوضع
ٍ
مخطط مبدئي لكيفية إدارة املفاوضات الفنية حول س ّد النهضة بني وزيري ري البلدين ،محمد عبد
العاطي ويارس عباس ،ونظريهما اإلثيوبي سيلييش بيكييل ،خالل األسبوع الحايل.
ولفت املصدر ،إىل أنه ال يوجد حتى اآلن تواصل مبارش بني القاهرة
كل االتصاالت تتم عرب الخرطوم ،التي ستتوىل
وأديس أبابا ،وأن ّ
إدارة االجتماع من الناحية التسهيلية ،بما يف ذلك تحديد البنود
ذات األولوية ،والتي يجب حلّها قبل أن تبدأ إثيوبيا يف ملء السد.
وأوضح املصدر أن أول ٍ
بند سيتم نقاشه يف املفاوضات ،هو حول
طبيعة الظروف الهيدرولوجية (قياسات التدفق) الخاصة بالنيل
األزرق ،والتي تتمسك مرص بأن يتم قياسها دوريا ً ،واتباعها عند
نقاط زمنية معينة يف جدول ت ّم االتفاق عليه سلفا ً ،وذلك لتحديد
كميات املياه التي يتم تخزينها يف بحرية الس ّد خالل الفرتة األوىل
من عملية امللء ،التي من املقرر أن تستمر من يوليو /تموز حتى
فرباير /شباط .هذه العملية من املفرتض أنها ستتباطأ تدريجيا ً
عىل ثالث مراحل تالية ،إحداها طويلة تمتد من يوليو  2021وحتى
فرباير  ،2022تسبقها مرحلة قصرية وبعدها مرحلة قصرية أخرى،
ويف تلك الفرتة يتم تشغيل الس ّد تدريجيا ً إلنتاج الكهرباء .وتنتهي
املراحل األربع بتشغيل الس ّد بأقىص طاقة استيعابية لتوليد
الكهرباء يف صيف  ،2022مع الحفاظ عىل ح ٍّد أدنى إلبقاء السد
ممتلئا ً وقيد التشغيل.
ووفقا ً للمصدر املرصي ،فإن الخالف ليس عىل تقسيم الفرتات،
لكن إثيوبيا ،وبعدما كانت قد وافقت عىل أن يتم تغيري كميات امللء
يف كل مرحلة وفقا ً للظروف الهيدرولوجية ،رفضت ذلك ،وطالبت
باتباع خطة ملء ثابتة غري متغرية ،بحجة أن تغيري الكميات
سيؤدي إىل إبطاء مساعيها إلنتاج الكهرباء ،عىل الرغم من عدم
صحة ذلك ،وفقا ً للمصفوفات املرصية والسودانية.
أما البند الثاني الذي ستناقشه املفاوضات ،فهو أن إثيوبيا تريد
العودة عما ت ّم االتفاق عليه خالل جوالت واشنطن بأنها ستنتهي
من تشغيل كل توربينات الطاقة الكهرومائية الالزمة لتشغيل الس ّد
يف اإلنتاج بكامل طاقته خالل عامني .وبإضافة هذا االتفاق إىل
اتفاق آخر يتضمن السماح بتمرير  37مليار مرت مكعب يف أوقات
الجفاف ،فإن هذا ينتج عنه تمكن إثيوبيا من إنتاج الكهرباء ٍ
بقوة
تتجاوز  80يف املائة من القوة اإلجمالية خالل عامني أو ثالثة.
وبحسب املصدر املرصي ،فإن إثيوبيا تزعم أن تمرير هذه الكمية
سيصل بمنسوب البحرية إىل أقل من  595مرتا ً ،وبالتايل فهي
ستفقد إمكانية التوليد املستدام وغري املنقطع من الكهرباء ملدة

هل سيؤثر انسحاب
السلطة الفلسطينية من
االتفاقيات مع إسرائيل
على تحقيقات “الجنائية
الدولية” بجرائم تل أبيب؟
خير الدين الجابري
كشفت صحيفة «هآرتس» العربية ،أ َّن املحكمة الجنائية
الدولية طلبت من السلطة الفلسطينية إيضاحات ومعلومات
إضافية حول ترصيحات الرئيس محمود عباس األخرية ،حول
االنسحاب من االتفاقيات املوقعة مع إرسائيل ،عىل خلفية قرار
تل أبيب بضم أجزاء من الضفة الغربية.
وبحسب الصحيفة العربية فإ َّن ذلك جاء يف إطار اإلجراءات
التمهيدية لفحص إمكانية فتح تحقيق يف جرائم حرب ارتكبتها
«إرسائيل» يف األرايض الفلسطينية ،حيث كانت املدعية
العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا قد أعلنت يف ديسمرب/
كانون األول املايض ،أنها تريد فتح تحقيق يف قضية رفعها
الفلسطينيون منذ عام  2015بخصوص «جرائم حرب» يتهمون
إرسائيل بارتكابها ،يف الضفة الغربية التي تحتلها إرسائيل،
والقدس الرشقية ،ويف قطاع غزة.
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 7سنوات عىل األقل .لكن املصفوفات املرصية والسودانية ترى أن
تمرير هذه الكمية من جسم الس ّد ،حتى يف أسوأ أحوال الجفاف،
ستبقيه ممتلئا ً بكمية تصل إىل  23مليار مرت مكعب ،وهو ما يكفي
تماما ً لتوليد الطاقة املطلوبة.
ونفى املصدر أن تكون الطلبات املرصية ستؤدي إىل تخفيض
منسوب املياه يف البحرية أقل من  595مرتا ً ،موضحا ً أن كل التدابري
التي ت ّم االتفاق عليها يف واشنطن تبقي منسوب املياه ،يف أسوأ
األحوال ،وإذا توافرت كل حاالت االستثناء من جفاف وتمرير ألعىل
نسبة مطلوبة من املياه ،عند  605أمتار تقريبا ً ،علما ً أن نقطة
الجفاف النظرية هي  603أمتار.
أما البند الثالث الذي ستتطرق إليه املفاوضات الفنية ،فهو
الخاص بنقطة تحرير املياه ،أو املنسوب الذي يجب التوصل إليه
لضمان التشغيل األمثل املستدام ،وإطالق الكميات الزائدة عن
الحاجة يف مجرى النيل لتصل إىل السودان ومرص .وهنا يوجد
اتفاق مبدئي بني الدول الثالث عىل أن يكون املنسوب  625مرتا ً،
لكن إثيوبيا عادت يف الجولة األخرية وادعت أن الوصول إىل هذا
املنسوب يتطلب منها عدم وقف امللء يف أي مرحلة تبعا ً للظروف
الهيدرولوجية ،وهو ما ترفضه مرص .وتق ّدم القاهرة من جهتها
مصفوف ًة تثبت أن الوصول إىل هذا املعدل لن يتعارض مع التوقفات
املطلوبة ،بل يمكن تأمينه يف حالة الفيضان وبمراعاة الظروف يف
أقل من خمس سنوات.
وبالتزامن مع جهود استئناف املفاوضات الفنية بني مرص وإثيوبيا
والسودان حول قواعد امللء والتشغيل ،بدأت أديس أبابا معرك ًة
دبلوماسية جديدة يف واشنطن ونيويورك ،بإطالق ٍ
عدد من
الحمالت الدعائية املوجهة بشكل شخيص إىل أعضاء مجليس
الشيوخ والنواب األمريكيني ،وأعضاء وفود الدول يف الجمعية
العامة لألمم املتحدة ،وممثيل املنظمات الرسمية وغري الرسمية.
وتستهدف الحملة إزالة أي أث ٍر تسببت به رسالة مرص التي
وجهتها إىل مجلس األمن الدويل ،مطلع شهر مايو /أيار الحايل،
وطالبت فيها املجتمع الدويل بالعمل عىل إعادة إحياء املسار
التفاويض ،مشرية إىل احتمال تأثري هذه القضية عىل السلم يف
املنطقة.
وصاحب إطالق الحملة اإلثيوبية تدشني ٍ
عدد من املبادرات

الجماعية برعاية مبارشة من السفارة اإلثيوبية يف واشنطن
ومجموعات اإلثيوبيني واألفارقة يف الواليات املتحدة .وبحسب
مصادر دبلوماسية مرصية ،فإن الحملة تضمنت إرسال العديد
من األوراق ومقاطع الفيديو والرسائل اإللكرتونية التفاعلية ٍ
لعدد
من املنتديات السياسية واملحلية األمريكية ،بصورة تفوق الحملة
السابقة التي كانت أديس أبابا قد دشنتها بالتزامن مع مفاوضات
واشنطن ،قبل وبعد فشلها يف التوصل لصيغة نهائية لقواعد امللء
والتشغيل.
وذكرت املصادر املرصية أنه من الواضح تلقي الحمالت اإلثيوبية
دعما ً ماليا ً ومعنويا ً كبريا ً من رجال أعمال أمريكيني ونواب من
أصول أفريقية ،خصوصا ً النائبني عن الحزب الديمقراطي جون
جاراميندي وستيفن هورسفورد ،اللذين عقدا منذ شهرين
اجتماعات مكثفة مع أفراد من الجاليات اإلثيوبية يف واشنطن
ونيفادا وكاليفورنيا ،تضمنت طمأنتهم لوجود رأي عام قوي مساند
ألديس أبابا داخل الحزب الديمقراطي تحديدا ً.
وتتبنى الحمالت خطابا ً أكرث تشددا ً تجاه مطالب إثيوبيا مما
تعلنه الحكومة اإلثيوبية نفسها ،وتزعم أن مرص تبالغ يف تصور
حجمها واستحقاق نصيب أكرب من مياه النيل ،وأن إثيوبيا ودول
املنبع هي األحق حاليا ً بالدعم األمريكي بسبب فشل تلك الدول
عىل مدار عقود يف استغالل مياه النيل للتنمية ،خصوصا ً يف توليد
الكهرباء وتنظيم الزراعة وخلق مزارع سمكية وغريها من األنشطة،
التي ترغب يف استغاللها رشكات أمريكية وأوروبية وآسيوية
مختلفة.
وسبق أن استعانت السفارة املرصية بواشنطن يف مارس /آذار
املايض بمؤسسة عالقات عامة سبق وتعاقدت معها االستخبارات
العامة أكرث من مرة لعقد فعاليات وإقامة لقاءات وشن حمالت
إعالمية لتحسني صورة النظام املرصي .وبدأت السفارة بالفعل يف
تنسيق لقاءات مع عدد من النواب والسياسيني لتوضيح موقف
مرص من قضية الس ّد ،ومحددات التفاوض والتنازالت التي قدمتها
القاهرة بغية الوصول إىل اتفاق يوازن بني حقوق جميع األطراف،
فضالً عن الرتكيز عىل تقديم بيانات تؤكد ارتفاع كفاءة االستفادة
املرصية من املياه يف السنوات األخرية وتقليل املهدر واملفقود .يذكر
أن هذه النقطة األخرية تروج إثيوبيا لنقيضها ،باعتبار أن مرص

ماذا يعني إلغاء االتفاقيات بني السلطة وإرسائيل
للمحكمة الدولية؟
بحسب صحيفة هآرتس ،فإنه «يف حال أجابت السلطة
الفلسطينية بأ ّن االتفاقيات الغية بشك ٍل رسمي ،فإ َّن ذلك
سيكون له تأثري عىل عدة مجاالت أمنية ومدنية وقانونية ،أل َّن
يترضر بغياب اتفاقيات مع الفلسطينيني،
االدعاء اإلرسائييل قد
َّ
وسيتعي عىل إرسائيل تقديم ا ّدعاء آخر للمحكمة».
َّ
وب َيّنت الصحيفة أ َّن املدعية العامة يف املحكمة
الجنائية الدولية ،بنسودا ،تعتمد عىل
اتفاقيات أوسلو يف تحقيقها ،لكن يف
حال أصبحت االتفاقيات الغية فإنّه
يتعي عىل املدعية إعادة النظر يف
ّ
ادعاءاتهم القانونية.
وتقول هآرتس إن الفلسطينيني
سيواجهون مشكلة يف هذه الحالة،
ألنَّه سيتعني عليهم الدخول يف
تفاصيل االتفاقيات التي أعلنوا
أنّها الغية .إذ طلب قضاة املحكمة
الدولية معرفة وضع االتفاقيات بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني حاليا ً ،وذلك
بعدما زعمت إرسائيل أن «اتفاقيات أوسلو
ت ُثبت أ َّن السلطة الفلسطينية ليست دولة» ،ما يعني
أ َّن السلطة ال يمكنها أن تكون طرفا ً يف معاهدة تعمل محكمة
الجنايات بموجبها ،وتعترب إرسائيل أنّه بذلك لن يكون بإمكان
محكمة الجنايات الدولية النظر يف جرائم الحرب التي ارتكبتها
بحق الفلسطينيني.
«طلب ليس له سند قانوني»

لكن د .رامي عبده ،مؤسس ورئيس املرصد األورومتوسطي
لحقوق اإلنسان ،يرى أن هذا الطلب حتى وإن أثري ،فليس له
أي سند قانوني أمام اعرتاف األمم املتحدة بفلسطني كعضو
مراقب ،وانضمام األخرية لالتفاقيات واملعاهدات الدولية ،ومن
ضمنها «ميثاق روما» املشكل للمحكمة الجنائية الدولية،
والذي يمكنها من املطالبة بتحريك املسؤولية الجنائية تجاه
القادة اإلرسائيليني حول الجرائم التي ارتكبوها يف
األرايض الفلسطينية ،واملشار إليها يف طلب
اإلحالة الذي تقدمت به فلسطني إىل
مكتب املدعي العامة للمحكمة الجنائية
الدولية.
األويل
وأضاف عبده أن التقييم ّ
يشري إىل أن التحقيقات بوقوع
جرائم حرب تأتي وفق القانون
اإلنساني الدويل ،وهذا ال يشرتط أن
تكون هناك اتفاقيات بني األطراف
املتنازعة ،لكن التخوف من أن حدود
الوالية القضائية للمحكمة الدولية عىل
األرايض الفلسطينية قد تكون مرتبطة
باتفاقية أوسلو ،التي تستند بشكل أسايس
إىل أن أرايض السلطة الفلسطينية هي األرايض
املحتلة عام  ،1967إذ مثلت اتفاقية أوسلو فرصة ألن
يكون كيان فلسطيني معرتف به أمام املجتمع الدويل.
رحبت السلطة الفلسطينية
ويف إبريل /نيسان املايضّ ،
بتقرير مكتب املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية،
حول اختصاص املحكمة باألرض الفلسطينية املحتلة .إذ
كانت بنسودا أكدت عىل الحقائق التي تنسجم مع أن الوالية

تحملها كلفة فشلها يف إدارة مواردها ،وأنها تحصل سنويا ً عىل أكرث
ّ
من  80مليار مرت مكعب ،أي أكرث من الحصة املنصوص عليها يف
اتفاقية  1959مع السودان بواقع  30مليار مرت مكعب ،األمر الذي ال
تعرتف به مرص بالطبع ،وتؤكد أن كفاءة استغالل املياه تصل حاليا ً
إىل أكرث من  85يف املائة.
وأرسلت مرص مطلع الشهر الحايل خطابا ً إىل مجلس األمن بلهجة
ال تخلو من الرجاء ،التخاذ ما يلزم الستئناف مفاوضات ملء
وتشغيل السد .وتضمن الخطاب وصف الخطر االسرتاتيجي الذي
جراء املمارسات اإلثيوبية بأنه «تطور محتمل»،
قد تشهده املنطقة ّ
وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه  -بحسب مراقبني -
تحضري لتحرك عسكري مرصي سيكون بالتأكيد غري مرغوب من
القوى العظمى ،وال مرحب به من املنظومة األممية.
ويف خطابها ،كشفت مرص أن إثيوبيا عرضت أن يتم االتفاق فقط
بني الدول الثالث عىل قواعد امللء والتشغيل ألول عامني فقط ،وهو
ما اعرتضت عليه مرص والسودان ،ليس فقط ألنه يتجاهل تنظيم
فرتة امللء كاملة ،ويتناقض مع القواعد التي سبق االتفاق عليها،
ولكن أيضا ً ألنه يتناقض مع اتفاق املبادئ الذي يؤكد عدم امللء
قبل التوصل إىل اتفاق شامل.
تضمن
وقدمت إثيوبيا ر ّدا ً عىل الخطاب املرصي ملجلس األمنّ ،
التشديد عىل أن امللء األول لن يرض بدولتي املصب ،نظرا ً ألنه
يتزامن مع الفيضان ،وأنه ال ينتهك اتفاق املبادئ املوقع بني
الدول الثالث يف مارس /آذار  ،2015وأنه يمكن فصل قواعد امللء
والتشغيل يف السنوات التالية عن فرتة امللء األول.
وتزعم إثيوبيا أن مرص ليس لها الحق يف أن تتداخل معها يف كيفية
إدارة الس ّد ،إال بعد الوصول ملستوى التخزين الذي يؤثر فعليا ً
عىل حصتها من املياه .ويأتي ذلك علما ً أن كل توربينات الس ّد
ستكون جاهزة للعمل عند اكتمال تخزين كمية  18.4مليار مرت
مكعب ،ما سيؤدي إىل تناقص منسوب املياه يف بحرية نارص ،جنوب
الس ّد العايل ،بشكل كبري ،خصوصا ً إذا انخفض منسوب الفيضان
يف العامني املقبلني ،ليقل عن مستوى  170مرتا ً .ويعني هذا األمر
خسارة  12ألف فدان من األرايض القابلة للزراعة يف الدلتا والصعيد
كمرحلة أوىل من إجمايل  200ألف فدان تتوقع وزارة املوارد املائية
والري املرصية تحولها إىل بور نتيجة املدة اإلجمالية للملء.
الجغرافية للمحكمة الجنائية ،تقع عىل األرض الفلسطينية
املحتلة ،والتي تشمل الضفة الغربية ،بما فيها القدس الرشقية
وقطاع غزة».
ضغوط عىل املحكمة الدولية ..كيف سرت ُّد السلطة
الفلسطينية؟
ويرى عبده عبده أن هناك ضغوطا ً كبرية جرت عىل املحكمة
الدولية من أجل إبطاء التحقيقات بجرائم الحرب التي
ارتكبتها إرسائيل ،وربما يكون األمر األخري الذي أثارته الصحف
اإلرسائيلية ،أحد الوسائل للتأثري عىل قرار املحكمة ،وإحداث
تأثري سيايس عىل سري عملها ،و»أعتقد أن هذا التأثري قد يفشل
هذه املرة ،لكنه قد ينجح بإبطاء وترية التحقيقات».
وش َدّد أنه يجب عىل السلطة الفلسطينية دراسة ردها عىل
املحكمة جيدا ً بالتشاور مع الخرباء القانونيني ،ألن ردها يمكن أن
ُيستغل باتجاهني ،األول إخضاع السلطة للقبول باتفاق أوسلو
كمرجع لهذه التحقيقات ،وهو ما سيؤثر عىل االتجاه السيايس
الجديد للسلطة اآلن ملواجهة قرار ضم أجزاء من الضفة .األمر
اآلخر هو التحلل من االلتزامات مع إرسائيل وفق أوسلو ،ما
سيعطي حصانة لقادة االحتالل من هذه التحقيقات .هذا األمر
يحتاج لدراسة قانونية متأنية من قبل السلطة ،يقول عبده.
ُيذكر أ َّن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أك ّد خالل
حديثه باجتماع القيادة الفلسطينية ،أ ّن «القيادة ومنظمة
التحرير أصبحتا اليوم يف حل من االتفاقات مع الحكومتني
األمريكية واإلرسائيلية ،ومن جميع االلتزامات املرتتبة عليها بما
فيها االتفاقات األمنية» ،وذلك يف أعقاب إعالن رئيس الحكومة
اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ،بأنّه سيبدأ بإجراءات تنفيذ ضم
مناطق تعادل  30%من مساحة الضفة الغربية إىل إرسائيل.
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بالضبط ما يحدث عندما
تدخل حواء عالم العمل
فانها تفتح بذلك نافذة
جديدة لها عىل العالم وتبدء
يف كل يوم من ايام العمل
يف اكتساب خربة جديدة
ومختلفة تنعكس بشكل
واضح عىل شخصية حواء
وتفكريها ورؤيتها للحياة
ويجعل حواء اكرث ثقافة
. وانفتاح عىل العالم

4

Eve حواء

اسباب
تدفع حواء
الى دخول
ميدان العمل
:  تحمل المسؤولية-3

يتشدق الرجال دائما بان حواء تملك شخصية غري قادرة عىل
تحمل املسؤولية وانها التقوى عىل االعتماد عىل نفسها وتحمل
مسؤوليتها او مسؤوليات االخرين وهذا الكالم خاطئ تماما
فحتى حواء التي لم تدخل عالم العمل وتتحمل مسؤوليات
العمل فانها تكون ربة منزل ممتازة وقادرة عىل تحمل
مسؤولية البيت واالطفال ولكن حواء التي تخوض تجربة العمل
تملك قدر اكرب من االستقاللية هذا القدر يجعلها اكرث قدرة عىل
تحمل املسؤولية النها تعتاد عىل تحمل املسؤوليات من خالل
العمل وهذا يجعل منها شخصية قوية وقيادية ومعتمدة عىل
. نفسها والتحتاج اىل احد
:  تطوير المهارات-4

تملك حواء الكثري من املهارات والقدرات املدفونة بداخلها والتي
التكتشفها بسهولة ولكن العمل يتيح بأن تبدأ حواء يف اكتشاف
واخراج مهاراتها ومواهبها وطاقتها بل وان تبدأ يف تطوير
وتنمية هذه القدرات واملهارات حتى ترتقى ىف سلم العمل
وبالطبع هذا كله يساهم ىف تشكيل شخصية مختلفة ومميزة
. للمرأة العاملة
العمل من اهم القيم التي يجب ان يرتبى عليها الجميع سواء
رجل او امرأة ومهما كانت مخاطر ومساوئ خروج حواء اىل
الحياة العملية فان حواء تملك من الذكاء والحكمة ما يجعلها
. تعرف كيف تستغل جيدا فوائد العمل وكيف تتجنب مخاطرة
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تثري قضية عمل املرأة الكثري من
التساؤالت واآلراء حولها فبني
مؤيد لفكرة عمل املرأة ملا لها
من ميزات عديدة وبني معارض
لفكرة دخول حواء عالم العمل ملا
تملكه الحياة العملية من مساوئ
من املمكن ان ترض حواء ولكن يف
النهاية اليوجد احد يختلف ان
حواء اصبحت تتبوء الكثري من
االماكن يف مجاالت العمل املختلفة
وذلك لكافئها وقدرتها عىل
ادارة االمور بشكل جيد ولكن يف الواقع ان هناك العديد
من االسباب التي تدفع حواء اىل خوض تجربة العمل
وهناك الكثري من الفوائد واملميزات التي تحصل
عليها حواء من العمل وىف السطور املقبلة سوف
نتعرف عىل اهم االسباب التي تجعل حواء تدخل
. عالم العمل
اسباب تدفع حواء اىل دخول عالم العمل
:  االستقاللية المادية-1

عادة ما تكون حواء مسؤولة ماديا من ابيها
وعائلتها وبعد ذلك يتحمل مسؤوليتها املادية
زوجها ولكن عندما تختار حواء طريق العمل
فأنها بذلك تصنع لنفسها استقاللية مادية تسمح
لها بقدر من الحرية كما ان شعور حواء بانها تملك
اموال خاصة بها بذلك مجهود كبري يف العمل من اجل
نيلها هو امر رائع يجعل حواء تدرك جيدا قيمة النقود
وقيمة االشياء وهذه من اهم االسباب التي تدفع العديد
من بنات حواء اىل الدخول يف الحياة العملية والبدء يف
. العمل بكل ما يملكون من قوة

:  المزيد من الخبرة-2

دائما ما نسمع ان خربة الرجل اكرب بكثري من خربة حواء وذلك
النه يدخل يف معرتك الحياة والعمل ويحتك يوميا بأشخاص
مختلفني ومواقف متنوعة يف العمل تجعله اكرث خربة وهذا

Things that Eve never forgets in her life

T

hey say that forgetfulness is a blessing, but there are memories in Eve’s life that make every effort to preserve them in
her memory and consider that forgetting these memories
is a crime and the stranger in the matter from there are things that
Eve seeks not to forget and that she has a long life in her conscience
and her mind despite the fact that these things have It caused her
a wound or pain at the time of its occurrence, but with the passage
of time she finds that these painful things can be a beautiful memory in her life and today we will try to enter Eve’s mind and
memory and search for them and show the most important
things that Eve seeks not to forget and never forget.
1- Childhood memories:
The childhood period is the most beautiful period in a person’s life. It is full
of innocence and love. Therefore,
Eve takes great care to keep
these childhood memories with
all their details engraved in her
memory, so we find that no
matter how much Eve grows,
time passes. She remembers
childhood friends, childhood
games, school days, and
the stranger, even if she is a
child. Eve is not happy or has
moments of sadness, because
these sad memories are stuck
in Eve’s mind no matter how old
she is.
2- First love:
The first love is written in the heart,
mind, and life of Eve in letters of gold,
and the sparkle of memories of this
first love is shining in the memory of
Eve, no matter how many years have
passed, and even if it was miserable, hopeless, and unsuccessful
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love, Eve could not forget the first time her heart beats with feelings
of love and the first word of love heard her ear and rises with Her
heartbeat, and despite the incompleteness of this love in Eve’s
life and his burial in the well of failure and Eve’s many attempts to
forget him after her failure in it, however, after the passage of time
Eve finds that the memories of this love refuse to be erased from
memory and finds Eve a small smile that crept into her lips as soon
as she remembered this love the first .
3- University Memories:
University days and memories of young people are the most beautiful days of life in the eyes of Eve, where you see these memories
of fun and happiness, gathering with friends, memories of studying,
tension of examinations, youth enthusiasm and desire for success
are all things that remain rooted in Eve’s mind and caress these
memories. Think Eve from time to time to find Eve after remembering a wave Stormy from the contradictory feelings afflicted, what
between, and longing and longing for these days and overwhelming
happiness because of it, and great sadness for its expiration.
4- Wedding Day Memories:
Eve can not forget anything, even very small on her wedding day,
where Eve sees that this day is equivalent to the whole life, as it is
a pivotal day in Eve’s life, in which she became a wife and a beloved
of her dream rider, whom she always wished for, and so Eve is keen
on documenting this day with all possible means, from photos and
even Writing his details, and from time to time, Eve finds herself
messing around in the memories of this day, remembering his details engraved in her memory while she was watching the wedding
photos.
5- Memories of the first child:
Maternal instinct is one of the strongest feelings inside Eve.
Therefore, the memories of pregnancy remain in the first child
from the moment of Eve’s knowledge that she is pregnant and the
overwhelming joy that she witnessed until the day of childbirth and
birth pains, and the first time that Eve hears the sound of her little
crying, all these details with all the feelings of love, motherhood,
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Pregnancy and coronavirus
طفلي يرفض
تناول بعض أنواع
األطعمة ..كيف
أعالج ذلك؟

تلعب التغذية دورا كبريا ومهما
بالنسبة للطفل طيلة فرتة نموه ،إذ
يجب عليه اتباع نظام غذائي صحي
متنوع غني بمجموعة من العنارص
الغذائية املهمة لصحة جسمه،
لتجنب أي نقص أو خلل يف معدل
بعض الفيتامينات واملعادن يف الدم.
ملاذا إذن يشعر بعض األطفال بنقص
يف الشهية؟

ماهي أسباب نقص الشهية عند
األطفال؟
اإلصابة باملرض مع ظهورالحمى والتهاب الحلق.
الشعور بصعوبة يف البلعبسبب إصابته

بمرض ما.
تناول بعضاألطعمة بني الوجبات
الرئيسية.
-استهالك العصائر

9

واملرشوبات بشكل كبري بني الوجبات
الرئيسية.
ال ُينفق الطفل طاقته يف اللعب أوالحركة مثل املعتاد
الفرز بني األطعمة التي يحبها والتيال يحبها
فقدان الوزن واالنخفاض املفاجئ يفكتلة الجسم مقارنة بسنه
اضطرابات األكل (فقدان الشهية).يساعد األكل يف بيئة صحية وهادئة
الطفل عىل تطوير عاداته صحية
تجاه الطعام وتبني عادات
إيجابية.
إليكم بعض التوصيات
ملساعدة الطفل عىل تناول
الطعام بشكل طبيعي
وصحي:
– اجعل وقت الطعام وقت ًا
ممت ًعا بتناول األكل مع
العائلة.
قم بتغيري قوائمالوجبات اليومية.
قدم للطفل كمياتصغرية من الطعام بشكل
متكرر ألن معدته صغرية

ad the rest of the article go to :
https://www.aljazeera.com/

أمور يجب عليك معرفتها قبل إنجاب األطفال

ال نريد هنا أن نكون سلبيني أو متذمرين ،فعالم األمومة بالرغم
من مصاعبه يبقى من أجمل العوالم التي قد تدخل إليها أية
ونبي املصاعب التي تنتظر
امرأة ،لكن نريد أن نكون واقعيني ّ
أي أ ّم جديدة يف العالم ،فإنجاب األطفال وبالرغم من أنه
يمنحك شعورا ً ال يضاهى بالسعادة ،فإنه أيضا ً عمل شاق
يجب أن نكون متحرضين نفسيا ً له بشكل كامل.
بعض األمهات شاركن تجاربهن ورسدن أبرز  9مصاعب تمنني
لو ك ّن عىل دراية بها قبل إنجاب األطفال:
 .1وقتك ليس ملكك في عالم األمومة

إذا كنت تودين إنجاز رسالة املاجستري مثالً ،أو السفر إىل بلد
معني لقضاء وقت من الهدوء يف أحضان الطبيعية ،أو القيام
بأي خطة تحتاج الوقت أو التفرغ ،فننصحك بالقيام بذلك
قبل إنجاب األطفال.
وجود األطفال ليس عائقا ً أمام تحقيق طموحاتك بالتأكيد،
لكن نستطيع القول إن وقتك لم يعد ملكك بعد اليوم.
 .2قلة النوم

من األمور التي قد تعانني منها كونك أما ً ،هي قلة النوم ،أو
يف أفضل الحاالت عدم انتظام ساعات نومك كما السابق،
وهو أمر يجب أن تع ّدي نفسك له إذا كنت عىل وشك إنجاب
األطفال.
فإذا لم تكوني مستيقظة إلرضاع الطفل ليالً ،ستستيقظني
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وال تتحمل كميات كبرية من الطعام.
– ال تجربه عىل األكل أو إنهاء طبقه وال
تستخدم الطعام كمكافأة أو عقاب.
تجنب أي يشء ُيمكن أن يشتت انتباهالطفل مثل اللوحات اإللكرتونية أو
الهواتف واأللعاب.
– ال تستسلم لطلبات الطفل برغبته يف
تناول املعكرونة فقط عىل سبيل املثال
أو الخبز املحمص بالجنب.
تجنب تقديم الوجبات الخفيفة لهألنها تسد شهيته عن تناول الوجبات
الرئيسية.
ال تضع الحلويات والسكاكر يفمتناول الطفل وأمام أعينه.
يجب إدخال املكمالت الغذائيةالغنية بالفيتامينات واملعادن الفاتحة
للشهية يف نظامه الغذائي اليومي.
حاول أو تقرتح عليه لعبة ُينفق فيهاطاقته خالل اليوم حتى يشعر برغبة
يف تناول الطعام.
معلومة مهمة :إذا كان طفلك يبدو
سعي ًدا وبصحة جيدة ،فال داعي
للقلق بشأن فقدانه للشهية بشكل
مؤقت.

cy is vital to accommodate the developing
baby - for different reasons at different stages
of pregnancy. For instance, in the early stages
of pregnancy, the immune system has to
adjust to allow for implantation of what is,
after all, a foreign body. At other times, the
immune system needs to adjust again but in
a different way, for example when a woman’s
body is preparing for labour.
This, of course, is an over-simplified explanation, but the point is that having a fluctuating
immune system does put you at higher risk of
the complications of COVID-19, such as respiratory difficulties and even pneumonia.
The first thing to stress is that women
should still attend all their antenatal hospital
appointments unless told otherwise by their
doctor or midwife.
For now, there is no reason to change your
birthing plan, whatever that may be, if you
have one. A birthing plan lays out what you
are hoping for the birth - for example, whether you want to have your baby at home or
in hospital, and what sorts of pain relief you
might want to have.
However, if you develop symptoms that are
consistent with coronavirus - a persistent
dry cough or a high temperature - you must
self-isolate and speak with your doctor or
midwife.

Being pregnant can be a worrying time for
any mother-to-be, even when all is well.
They have to avoid certain foods - no more
soft cheese and shellfish, for instance - their
bodies are changing dramatically and their
normal routines can often be disrupted.
The United Kingdom is the latest of a number
of countries to include pregnant women in
the group of vulnerable people it is advising
should “socially distance” themselves to
reduce their chances of contracting coronavirus. Understandably, lots of pregnant women
and their families have been left feeling
worried and confused.
The bottom line is that we do not yet know
enough about how the COVID-19 disease
caused by the new coronavirus affects
pregnancy to draw any definite conclusions,
but small numbers of pregnant women have
contracted the virus and there is enough
known for us to advise extra precaution for
women who are expecting.
A weaker immune system
It was initially thought that during a pregnancy a woman’s immune system is weakened
making her susceptible to infections.
However, as with most things concerning
the human body, it is not that simple and
newer evidence suggests that a woman’s
immune system is in a state of flux during her
pregnancy, where at some points it is not as
aggressive as normal and other times not.
This variable immune status during pregnan-

لالطمئنان عليه ،للتأكد من درجة الحرارة يف الغرفة ،للتأكد
من أنه يتنفس ،أنه دافئ ،أنه بارد ،أنه بخري ..حتى لو كان
الكف عن تفقده ليالً ،ما يتسبب يف
طفلك هادئا ً لن تستطيعي ّ
اضطراب نومك.
ً
وداعا للتركيز
.3

إذا كنت تفتخرين دوما ً بقدرتك العالية عىل الرتكيز عىل عدة
أمور معا ً ،يؤسفنا أن نخربك أن قدراتك ستتقلص بعد إنجاب
األطفال.
ِ
عليك كتابة الكثري من القوائم ،بدالً من
سيكون
االحتفاظ برأسك بكل املهام التي يتوجب
عليك القيام بها.
 .4الرضاعة الطبيعية تعني
الكثير من األلم

ال تواجه هذه املشكلة جميع
األمهات ،لكنها تواجه
الغالبية ،فالرضاعة الطبيعية
بقدر ما هي مهمة وأساسية
بقدر ما قد تسبب لك األلم.
قد تتعرض حلمتاك لاللتهاب
أو التورم أو حتى الجروح ،لكن
بكل األحوال ،فهي فرتة وتميض،

لذا استشريي طبيبك لطلب املساعدة وال تحرمي ابنك من
الحليب الطبيعي بسبب األلم الذي قد تعانني منه.
 .5لن ينتهي الغسيل ً
أبدا

ما إن يصبح لديك أطفال حتى تواجهني جباالً من الغسيل
الذي ال ينتهي ،وسيستمر األمر كذلك حتى يتجاوز طفلك
العارشة من عمره عىل األقل ،لذا كوني مستعدة.

 .6األطفال ال يشبهون بعضهم
ِ
طفلك بأطفال أصدقائك ،قاومي الرغبة
ال تقارني
يف املقارنة وحاويل أن تسرتخي.
إذا لم يتحدث طفلك أو يميش أو يتعلم
الذهاب إىل الحمام بمفرده يف سن
معينة ،ال تجعيل ذلك يصيبك
باإلحباط فاألطفال مختلفون
عن بعضهم يف النهاية.
 .7ستصدرين األحكام
على األمهات واآلباء
اآلخرين

عندما يصبح لديك أطفال
قد تعتقدين أنك األم الوحيدة
القادرة عىل رعاية األطفال ،وأن

كل األمهات واآلباء اآلخرين يفعلون ذلك بصورة سيئة.
ستبدئني بالحكم عىل اآلباء واألمهات اآلخرين وعىل سلوك
أطفالهم أيضا ً.
 .8وفري المال

إذا كنت أما ً جديدة من املهم أن تعلمي أنك لن تحتاجي
إىل الكثري من املالبس واأللعاب واألراجيح وهزازات األطفال
والصدريات وألعاب التسنني وكل هذا الهراء.
ِ
ِ
أصدقاؤك هذه األشياء ،اقبليها إذن بصد ٍر رحب،
أعطاك
إذا
لكن حقا ً ،كل ما يحتاجه طفلك هو أنت والحب والحليب
وبعض املالبس ،لذا ال تنجريف بفخ إهدار الكثري من األموال
عىل أمور ال تعترب من األساسيات لطفلك.
 .9كل شيء سيصبح أبطأ

ما كان يستغرق منك  5دقائق يف زيارة رسيعة إىل املتجر،
سيستغرق اآلن  45دقيقة.
الدخول والخروج من السيارة ،تعبئة األشياء ،التلكؤ ،الجدال،
كل مهمة ستنفذينها ستتطلب منك املزيد واملزيد من الوقت
مع وجود أطفال.
لكن يف النهاية ال يسعنا أن نقول سوى إن جميع تلك
املصاعب ستزول بمجرد التفكري أنك قد أصبحت «أما ً» اآلن،
وأنه لديك أطفال يجعلون من حياتك نعيما ً حقيقيا ً مهما بلغ
العذاب الذي تتكبدينه يف تربيتهم.
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فساتين مشجرة
للمحجبات خالل
2020 صيف
ت ُ َع ُّد موضة األزياء املشجرة من أبرز
 ولصيف،املوضات البارزة يف الصيف
 جمعنا لك ُ َّن عدة خيارات مناسبة٢٠٢٠
. فإليك َّن التفاصيل،للمحجبات
إطالالت ملونة للصيف
تحب الكثريات من الفتيات خيارات
 ومنها،الفساتني املرحة وامللونة يف الصيف
 أبرزها فستان،جمعنا لك َّن عدة خيارات
 وآخر أزرق بزهور،كحيل بزهور زهرية
 أو اختيار فستان زهري،بيضاء وزهرية
 أو الظهور بفستان أخرض،بزهور سوداء
 أو فستان باللون البيج بزهور،بزهور ملونة
.بيضاء
خيارات بألوان حيادية
ِ كنت من م
ِ إن
ح َّبات األلوان الحيادية يف
ُ
 فيمكنك التأنق بفستان،أزيائك
أسود مزين بزهور حمراء
 أو،مع حجاب أسود
التجمل بفستان
أسود مزين بزهور
 أو التزين،بيضاء
بفستان باللون
البيج تكسوه
الزهور امللونة
لخيار شبابي
.بسيط

..تاج الورد الملون
أحدث صيحات
اكسسوارت الشعر
2020 لعروس
يعترب تاج الورد امللون من أحدث صيحات اكسسوارت الشعر لعروس
ِ  فإذا،2020
،كنت مقبلة عىل خطوة الزواج والتحضري لحفل زفافك الرائع
ِ
فعليك بمتابعة أحدث
،الذي يعد يوم من أجمل أيام العمر التي لن تتكرر
. لتكوني أجمل فتاة متوجة يف يوم زفافك،صيحات املوضة
فعىل العروس أن تهتم بأدق التفاصيل ليخرج حفل الزفاف مثايل
 فكما تهتمني بمكياجك، بدء من أصغر التفاصيل إىل أكربها،وجميل
ِ  يجب اختيار فستان الزفاف املناسب،وزينتك التي ستظهرين بها
،لك
ً
 وال تهميل،جمال عىل إطاللتك
واختيار االكسسوارات التي تضيف
ِ
.فعليك باختيار أحدث صيحات اإلكسسوارات الخاصة به
الشعر
 نجد أن العروس يمكن أن تستبدل طرحة الزفاف بتاج من2020 ويف
 ليضيف ملسة جمالية ورومانسية عىل اإلطاللة،الورد امللون األنيق
.بالكامل
تاج الورد امللون من أحدث
الصيحات التي
تسيطر عىل موضة
 ويمكن،2020 عروس
استبدال طرحة
 أو اختيار،الزفاف به
تاج ورد ملون بسيط
مع طرحة زفاف بسيطة
خالية من التكلف
 عىل ان يكونا،والزرقشة
.متنساقني م ًعا
ِ وإذا
كنت ترغبني يف عمل
ترسيحة شعر مرفوعة أو
كالسيكية أو بسيطة بشعر
 فسيكون تاج الورد،منسدل
امللون من أفضل اكسسوارات
الشعر التي يمكن أن تضيف
ً
.جمال لشعرك يف يوم الزفاف
ويمكن اختيار تاج من الورد كبري
 فكليهما موضة،الحجم أو صغري
 ويرجع اختيار أحدهما،هذا العام
.ترسيحة الشعر
إىل ذوقك وطريقة
وسيكون من املميز اختيار تاج الورد باألزهار الكبرية امللونة يف حفالت
 األمر الذي يضفي عىل العروس،الزفاف املقامة بموسمي الربيع والصيف
.حيوية وبهجة من نوع خاص
أيضا اختيار تاج الورود ليزين شعر العروس يف موسم الخريف
ً ويمكن
. وأجوائها، مع اختيار ألوان ورود تناسب هذه الفرتة من العام،والشتاء
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The Top 5 Jewelry Trends for 2020

L

Trend 1: Layering
ayering bracelets and necklaces, and
stacking rings, is red-hot for 2020.
With necklaces, you can go bold or
delicate. The difference in lengths can be
dramatic or subtle. The goal is to be unique.
Create a story, suggests Hollie Winter sales
associate Ashley Lunsford. You can pull
together an amazing layered look with your
child’s birthstone, a diamond pendant from
your grandmother and a chain-link necklace.
The combinations are endless.
When you layer bracelets, try a chain link,
a tennis bracelet and a bangle (or two!) to
create a personalized look. For rings, stacking is a sophisticated, contemporary style
that allows you to showcase more than one
ring. Don’t be afraid to mix stones – stack
those diamonds with an emerald band for a
cool pop of color.
Incorporate other trends as you layer. From
the 1980s, the personalized touch is making
a big comeback with initials, names and
meaningful dates or phrases. From the same
era, chain-link necklaces and bracelets are
once again very on-trend.
Trend 2: Mixed Metals
We know, Mama always said to stick to
white or yellow gold – no mixing! But times
have changed and mixing your metals is a
great look. Necklaces, bracelets, rings – as
you layer, feel free to mix the metals.
“It’s much more fun,” says Ashley. “Just pick

the pieces you like and wear them. Rose
gold is not quite as popular right now, but if
you like it, you should add it in.”
Yellow gold earrings, paired with a stacked
combination of white and yellow gold bracelets and a white gold ring? You bet!
Trend 3: Engagement Rings
The exception to stacking is engagement
rings. The trend now is to wear it alone to
let your diamond take center stage. After
the “I dos,” jazz up your solitaire with stackables of all colors and shapes.
The iconic solitaire with a round, radiant or
oval cut is making a comeback in a big way.
“They are flying out the door!” says Ashley.

(For something a little more unique, see
trend #4 for a vintage cut that is currently
in vogue.)
Classic yet current is a trend we can get
behind, especially for a ring you’ll cherish
for the rest of your life.
Trend 4: Stone Cuts and Colors
For engagement rings and beyond, the shift
is away from pear cut to round, radiant
and oval. A surprising trend is making a big
comeback from the Victorian era: the rose
cut diamond, so named for its resemblance
to the most romantic of flowers. A rose cut
has a flat bottom and a domed top with
three to 24 facets. The flat bottom gives the
illusion of a larger surface for the diamond
to shine, and no facets on the underside
give the gem a lovely transparent, ethereal
look.
Trend 5: Big Hoops
For earrings, Ashley gives us two words: big
hoops. The best thing about this trend is the
adaptability, she says. You will look equally
fabulous wearing them with a cocktail dress
or paired with a denim jacket. Hoops show
off well with a low, sleek ponytail – and bigger ones go great with loose waves. Go with
a medium hoop for work or casual, and go
huge for a fun night out. In keeping with the
layering trend, these earrings look fantastic
with multiple ear piercings – wear your
large hoops in the lobe and smaller hoops
and studs up the side of your ear.
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كيف تجعلين غرفتك
أجمل بأقل تكلفة؟
ديكور الغرفة  من األمور الهامة دوما ً ،سواء كانت غرفة معيشة أو نوم.
وتحديدا ً الثانية ،والتي نغفل كثريا ً عن منحها القدر الكايف من االهتمام.
لذلك جمعنا لك اليوم أفكار متنوعة لتجديد ديكور غرفتك بدون تكلفة...
 -١ديكور الحوائط

يف الحقيقة أول ما يمكنك القيام به هو التغيري من ديكور الحوائط ،فمثالً
زينيها ببعض اإلطارات الجذابة .أو اجعيل الحائط يحمل ذكرياتك ،بوضع
أكرث الصور التي تفضلينها عليه .أو ربما تغطيتها بالكامل بورق حائط
مميز.
 -2المرايات
هل الحظتي أن صور أغلب مدوني املوضة تظهر فيها مرايا ذات شكل
مختلف وجذاب ،إذا ً هذه طريقة أخرى لجعل ديكور غرفة النوم أجمل
بدون تكلفة كبرية.
فيمكنك اختيار املرايا التي يتم وضعها عىل األرض ،أو تلك الصغرية التي
تحمل قدر من الرتف والرفاهية .أو اختيار تلك املحاطة بمجموعة من
اللمبات الصغرية والتي تمنحك قدر من اإلضاءة.
 -٣الكراسي
من األشياء البسيطة القادرة عىل تغيري مظهر الغرفة وربما ديكور املنزل
بالكامل هي الكرايس .فامتالك كريس واحد قادر عىل تغيري مظهر الغرفة
بالكامل .ويمكنك االختيار بني أشكال عديدة ومتنوعة .فمثالً ،هناك
الكرايس الفرو والتي بالتأكيد ستمنحك ملسة مرتفة ،أو تلك امللونة أو التي
تحمل رسوم مختلفة وجذابة.
الحظي :إن كانت ال تتوفر هذه الكرايس لديك ،فيمكنك ببساطة استعارة
قطعة قماش من منزلك باأللوان التي تفضليها وضعيها عىل أي كريس
متوفر لديك ،وستحصلني عىل مظهر مختلف تماما ً.
 -٤إضاءة غرفة النوم
تلعب دوما ً اإلضاءة دور كبري يف املظهر العام للغرفة ...لذلك ننصحك دوما ً
باختيار إضاءة الغرفة التي تتناسب مع ذوقك .فمثالً ،إن كنت من محبي
اإلضاءة الخافتة ،يمكنك وضع طوق من النور فوق الرسير ،ليمنحك
إضاءة خافتة مريحة لألعصاب .أو صنع ديكور مميز من خالل أحبال
اإلضاءة.
 -٥الزرع والنباتات
بالنسبة يل أكرث ما أجده يغري من ديكور غرفة النوم هو الزرع .يمكنك
رشاء بعض األنواع من الزرع والنباتات الذي يمكنك وضعه داخل الغرفة
(ستجدينه متوفر بمعارض الزهور املختلفة) ،أو اللجوء للصناعي ووضعه
بأماكن مختلفة بغرفتك.
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تغسل كل شيء لكنها تحتاج للتطهير
ً
أيضا ..كيف تنظفين غسالة المالبس؟
نعم ،غسالة املالبس تغسل جميع مالبسنا
وأحذيتنا ومفروشات املنزل ،لكنها تحتاج
ملن يغسلها وينظفها كل فرتة ،حتى ال ترتاكم
األوساخ والروائح الكريهة داخلها وتوسخ ما
يفرتض بها أن تغسله ،بسبب تراكم املناديل
واألوساخ العالقة باملالبس وحتى املاء
والصابون داخلها.
وهنا نساعدك ببعض الطرق البسيطة
لتفعيل ذلك وتحافظي عىل نظافة مالبسك،
وغسالتك أيضا ً من التلف.
الغسالة النصف أوتوماتيك
لتنظيف الغسالة النصف أوتوماتيك ذات
الحوض العلوي (Top Loading Washing
 )Machineشغيل دورة غسيل عادية عىل
درجة حرارة ساخنة ،وضعي يف املاء نصف
كوب من بيكربونات الصودا و 2كوب من الخل
األبيض ،وبمجرد أن تمتلئ املاكينة باملاء،
دعها تعمل دورتها الكاملة كاملعتاد.
يكرس خليط بيكربونات الصودا والخل أي
جزيئات من الشحوم واألوساخ ويحافظ
عىل الخراطيم نظيفة من تراكم أي شوائب،
وفق نصيحة املوقع املهتم بأسلوب الحياة
لألمهات .Stay at Home Mum
بعدها استخدم قطعة قماش مبللة مع
القليل من سائل الغسيل لتنظيف أي بقع من
الخارج ومسح بقايا الغبار ،وإذا كان موزع
فلرت األقمشة متسخا ً ،قومي بإزالته وغسله
عرب غسالة األطباق (يف السلة العلوية) أو
اغسليه يف الحوض باملاء الساخن والصابون.
الغسالة األوتوماتيك

لتنظيف الغسالة األوتوماتيك ذات الباب
األمامي ()Front Loading Washing Machine
أضيفي ملعقتني كبريتني من بيكربونات
الصودا يف درج املنظف ،ونصف كوب من الخل
األبيض يف أسطوانة الغسيل (كما تضعني
املالبس) ،ثم اغسيل دورة غسيل كامل
ِ
عليك سوى مراقبة
عىل املاء الساخن ،وما
الغسالة للتأكد من عدم تراكم بقايا الصابون.
وملنع تراكم العفن داخل الغسالة ،حاويل أن
ترتكيه مفتوحا ً قليال ً بعد االستخدام للسماح
للهواء بالتدفق ومنع الرطوبة من تكوين
عفن ،و ُيمكن أيضا ً أن تستعيني بقطعة
قماش مغسولة باملاء الساخن والخل ملسح
الباب والقطع البالستيكية عليه.
أما بالنسبة للفلرت ،فاألفضل أن تقرئي كتاب
اإلرشادات ألن تعليمات التنظيف تختلف من
رشكة ألخرى ومن فلرت آلخر .وهذه الخطوة
مهمة ألن الفالتر املسدودة هي السبب
الرئييس للمشكالت يف الغساالت األوتوماتيك.
وإذا كان درج الصابون يف غسالتك من النوع
الذي يمكن إزالته وتركيبه ،فهناك حكمة
بالتأكيد من ذلك ،ألن هذه املنطقة تحديدا ً
يسهل تك ّون العفن داخلها ،لذلك احريص مرة
كل شهرين أو ثالثة أشهر عىل نزعه وغسله
يف غسالة األطباء أو باملاء الساخن والصابون
ّ
يجف يف الشمس قبل تركيبه من
ثم تركه
جديد.
أما إذا كنت تغسلني مالبس عليها دهون
باستمرار أو مالبس أطفال شديدة االتساخ
فعليك تكرار هذه العملية يف فرتة أقرص .وإذا

كانت رائحته سيئة كثريا ً ُيمكنك وضع ملعقة
من الكلور مع الصابون.
جربتي كل ما سبق وما زالت رائحة غسالتك
كريهة؟
هناك خياران للحل :األول باستخدام
منتجات طبيعية ،والثاني كيميائية.
طرق طبيعيةُ :يمكنك استخدام زيت القرنفل
بوضع بضع قطرات (تكفي  10قطرات)
يف الغسالة (سواء ذات الباب األمامي أو
العلوي) والغسل عىل درجة حرارة مياه
ساخنة ،يعترب القرنفل قاتال ً طبيعيا ً
للبكترييا املكونة للعفن.
طرق كيميائية :إذا جربت القرنفل وما زالت
الرائحة الكريهة تنبعث ،إذا ال مجال أمامك
سوى الكلور (مبيض املالبس) .املئي حوض
الغسالة النصف أوتوماتيك باملاء الساخن ثم
أضيفي كوبا ً من الكلور ودعيه يف الغسالة
ملدة  10دقائق ،ثم تخليص منه .بعدها اغسيل
دورة غسيل فارغة للتخلص من أي بقايا
كلور قد تخرب مالبسك.
أما بالنسبة للغسالة األوتوماتيك فضعي
معلقتني كبريتني من الكلور يف الدرج
املخصص للصابون وشغليها عىل درجة
حرارة مرتفعة .ال تزيدي الكمية ألن هذا قد
يتلف غسالتك.
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قصة اختراع الشاورما والسبب وراء
تعليقها بشكل عمودي

قد يختلف الناس فيما بينهم يف الكثري من
أمور الحياة ،ولك ْن هناك يشء واحد يجمع
بني غالبيتهم ،وهو ُّ
حب الشاورما ،هذا الطبق
الشهري الذي يعترب واحدا ً من أكرث املأكوالت
شعبية يف الوطن العربي.
فمن هو مخرتع الشاورما؟ وما أفضل طريقة
لتحضريها يف املنزل.
ت ُع ُّد الشاورما أحد أشهر أنواع األطعمة الرسيعة،
السيما يف الوطن العربي ،وخاصة بالد الشام،
وهي عبارة عن قطع دجاج أو لحم تعلَّق عىل
سيخ كبري وت ُشوى عىل نار ،يكون مصدرها إما
الغاز أو الفحم.
تقول إحدى الروايات إن الشاورما عثمان ّية
األصل ،وتحديدا ً من والية بورصة ،ويعود تاريخ
صناعتها إىل الفرتة ما بني  1850و ،1870عىل يد
مخرتعها محمد إسكندر أفندي ،الذي ت ُنسب
األكلة إليه.
كما يؤكد أحفاده الذين توارثوا هذه املهنة عنه
أ ّن جدهم إسكندر هو أول مخرتع للسيخ
العمودي.
وأ ّن سبب يشِ ّ اللحمة عىل هذا السيخ
العمودي لكي يحافظ عىل محتويات
اللحم من العصارات والدهون ،يف حني أنه
يفقدها إذا ُح ِّض أفقيا ً ،فتضيع معه كثري
من النكهات.
وتشري الرواية إىل أ َّن االسم القديم للشاورما
كان  ،çevirmeوالذي يعني باللغة الرتكية
«الدوران» ،وذلك نظرا ً لدوران سيخ
الشاورما إما عىل النار أو الحطب.
ولكن تغري اسمها مع مرور الوقت ليصبح
 ،Donerوهي مختلفة بعض اليشء عن
الشاورما التي نعرفها يف بالد الشام.
وتشري الرواية الرتكية إىل أ ّن الشاورما
انتقلت للعرب عن طريق الحجاج

األتراك الذين كانوا يعربون إىل سوريا يف
رحالتهم إىل الحج.
هل الشاورما سور ّية
بالنسبة للعرب ،وخاصة سكان سوريا ،فهم
يعتربون أيضا ً أن أصول الشاورما تعود إليهم
ويتمسكون بذلك بشدة.
ودليلهم عىل ذلك أن التوابل والبهارات التي
توضع عىل الشاورما هي توابل عربية ورشقية،
وغالبيتها غري موجودة يف تركيا ،كما أنها ت ُق َدّم
عن طريق ِ
لفّها بالخبز العربي غري املوجود
أيضا ً يف تركيا.
يف حني يعرتف بعض السوريني بأن الشاورما
هي عثمانية األصل ،لكنّها سور ّية الهوية ،كونها
أل ّذ بألف مرة من تلك التي ت ُباع يف تركيا ،وأ ّن
محرف من القاورما
اسمها «شاورما» هو اسم َّ
الرتكية إىل الشاورما بسبب ش ّيها عىل النار.
رغم ذلك ،هناك بعض الدول التي
تعترب أ َّن قدير نورمان ،وهو
أملاني من أصول تركية،
هو املخرتع األسايس
للشاورما ،أو ما يعرف
بأملانيا باسم «دونري».
وبدأ قدير الذي يسمى
بـ»أبو الشاورما» يف بيعها
إىل األملان سنة ،1973
داخل أحد أفران الخبز
يف برلني ،وكان سببا ً
أساسيا ً يف شهرتها
هناك ،قبل أن يتوىف
مؤخرا ً سنة  2013عن
عمر ناهز  80عاما ً.
مكونات الشاورما
 4صدور دجاج
نصف كوب من زيت القيل
عصري ليمونة واحدة

بهار
فلفل أسود
فلفل أحمر
ملح
طماطم حسب الرغبة
خبز سوري
بصلة كبرية من أجل تركيب سيخ الشوي
كريم ثوم
طريقة تحضري الشاورما
قبل  12ساعة نقوم بتتبيل الدجاج يف وعاء
كبري ،ثم نضع الزيت والليمون وامللح والبهارات
ونحركه بشكل
والفلفل األسود واألحمر عليه،
ّ
جيد.
نغطي الوعاء بكيس بالستيكي ونضعه يف
الثالجة.
بعد انقضاء الوقت املطلوبِ ،
نقطّع الدجاج إىل
رشائح متوسطة الحجم.
ومن ثم نُحرض أعواد الشواء الخشبية ،ونغرس
واحدا ً منها فوق بصلة كبرية ،ومن ثم نضع يف
الوسط دائرة من األملنيوم مفتوحة من الوسط.
ونبدأ بوضع رشائح الدجاج فوقها بشكل طويل
وعريض ،حتى يتكون لدينا سيخ شاورما،
وندهنه مرة أخرى بالزيت.
يجب االنتباه إىل أن طول العود الخشبي الذي
سيكون مثل سيخ الشاورما ،يجب أن يكون
مناسبا ً الرتفاع الفرن لديكم.
بعد ذلك نضع السيخ بقلب الفرن ،حتى
يتحمر.
عندما يصبح سيخ الشاورما جاهزا ً ،نُحرض
رغيفا ً من الخبز السوري وندهنه بكريم الثوم،
ونضع قليالً من مخلل الخيار والطماطم ،ونضع
فوقها بعضا ً من الشاورما.
بإمكانكم بعد لف الساندويتش أن تضعوه عىل
مقالة تيفال ،لتحمري الخبز من الخارج.

صينية البطاطا الحلوة
بالمكسرات :طعم ال يقاوم
نقدم لكم طريقة تحضري
يفضل كثريون األطباق الحلوة بعد تناول وجبات الطعام ّ
البطاطا الحلوة باملكرسات.
املكونات:
 كيلو بطاطا حلوة مبشورة نصف كوب سكر رشة فانيليا ملعقة كبرية زبدة نصف كوب لنب ملعقة صغرية قرفة مطحونة مكرسات مشكلة جوز هند مبشورطريقة التحضري:
 سخنوا الفرن إىل درجة حرارة  180درجة. ضعوا البطاطا الحلوة املبشورة يف وعاء كبري ثم أضيفوا السكر والفانيليا ،والقرفة،وجوز الهند ،واخلطوها جيدا ً.
 وزعوا الزبدة يف صينية مناسبة ،وضعوا نصف كمية البطاطا ،ثم وزعوا نصف كميةاملكرسات ،وأضيفوا النصف اآلخر من البطاطا ،وأضيفوا اللنب.
 ضعوا الصينية يف الفرن ملدة نصف ساعة ،ثم ارفعوها إىل الشواية حتى تأخذ لونا ًذهبيا ً.
 -قدموها مع إضافة النصف اآلخر من املكرسات عىل الوجه ،وبالهناء والشفاء.
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صحتك وجمالك Beauty & Health
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أحدث حلول التجميل المبتكرة
في عالم المكياج للمحجبات
أطلقت   MODBEAUTYKEEPERحال ً مثاليا ً
ملشكلة اآلثار التي يرتكها املكياج عىل
الحجاب ،ليكون االبتكار األول من نوعه يف
العالم عىل شكل غطاء يحمي الحجاب،
ومصمم خصيصا ً لعاشقات الجمال
ّ
اللواتي يحرصن دائما ً عىل الظهور بأفضل
إطاللة  .
ويتميز  MODBEAUTYKEEPERبصناعته
يدويا ً من القماش ،متيحا ً للمحجبات
الحفاظ عىل أناقتهن أثناء وضع املكياج،
وتجنب وصول آثار مستحرضات التجميل
إىل الحجاب .ويتميز بأنه منتج آمن وسهل
االستخدام وعايل الجودة وبقياس واحد،
يحمي القماش وقابل لالستخدام من ثالث
إىل خمس مرات .كما أنه متعدد االستخدام
وقابل للتعديل ،مما يتيح استعماله بأكرث
من طريقة للوصول إىل أفضل النتائج .وهو
املنتج املثايل لعاشقات الجمال املحجبات،
إذ يمنحهن الحل األسهل واألفضل
لوضع املكياج يف أي وقت وخصوصا ً أمام
الجمهور.
وتأتي هذه الفكرة الرائدة من ابتكار
األمريكية ناندي باركر التي تعيش يف
دبي .وقد استوحت ناندي الفكرة خالل
متابعتها لدروس املكياج عىل صفحات

التواصل االجتماعي ،لتبتكر عدة أشكال
من املنتج الذي ظهر بالشكل الحايل
اليوم .ودرست باركر السوق من خالل
زيارة متاجر مستحرضات التجميل
ومراقبة خرباء التجميل الذين يضعون
املاكياج للمحجبات ،لتالحظ باستمرار
مشكلة اآلثار غري املرغوبة التي ترتكها
مستحرضات التجميل عىل الحجاب .وجاء
تصميم أداة الجمال الذكية هذه ملساعدة
عاشقات الجمال املحجبات يف الحصول
عىل أفضل ملسات الجمال الرسيعة دون
ترك أي أثر.
وبذلك ،يعمل  MODBEAUTYKEEPERعىل
تلبية حاجة حقيقية يف عالم الجمال،
متيحا ً للجميع االستمتاع بتجارب املكياج.
ويتميز املنتج بإمكانية تثبيته عىل
الحجاب بكفاءة مما يضمن عدم وصول أي
آثار غري مرغوبة من املكياج إىل الحجاب.
وتم تصميم وإنتاج املنتج يف دبي ،حيث
ت ُحفظ كل قطعة يف علبتها الخاصة .ومن
املتوقع أن تصبح أداة التجميل الذكية هذه
عنرصا ً أساسيا ً يف حقائب املكياج لجميع
عاشقات الجمال املحجبات.

أكياس الشاي لبشرتك وشعرك
بيروت  -ميرنا عباس

الشاي من املرشوبات التي تتواجد بكل
منزل ،مهما اختلفت الثقافات ،يظل الشاي
ِ
يمكنك
هو املرشوب األشهر عىل اإلطالق ،كما
استخدامه بطرق أخرى للحفاظ عىل نضارة
ِ
برشتك ،خاصة أنه يحتوي عىل مضادات
أكسدة ،ومادة البوليفونيول التي تساعد
محاربة التجاعيد ،وتقاوم عالمات تقدم سن
البرشة.
لهذا ِ
إليك استخدامات وفوائد للشاي سواء كان
ِ
جمالك.
األحمر أواألخرض للحفاظ عىل
يساعد محتوى الكافيني يف الشاي عىل تقليص
أوعية الدم تحت الجلد والتخفيف من الهاالت
السوداء حول العني .كما يمكن أن يساعد عىل
تقليل االنتفاخ .كل ما عليك القيام به هو وضع
كيسني من الشاي عىل عينيك ملدة خمس إىل
عرش دقائق.
التخلص من الرؤوس السوداء

الترمي أكياس الشاي بعد استخدامها ،إذ
يمكنك فركها عىل وجهك واستخدامها كغسول
طبيعي تفركني به برشتك إلزالة الرؤوس
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

السوداء.

التخلص من الكلف
حمض التانيك املوجود يف الشاي يساعد
برشتك عىل التخلص من حروق وبقع الشمس.
استخدميه عن طريق تحضري الشاي املغيل ثم
تركه ليربد تما ًما ،ثم اغميس منشفة يف الشاي
وضعيها عىل املنطقة املصابة ملدة تصل إىل 30
دقيقة.

تنظيف الوجه بالشاي

يجعل الوجه أقل دهنية ويساعد يف الحفاظ
عىل نظافته .امسحي كيس شاي عىل وجهك
ثم جففيه بعد ذلك بمنشفة نظيفة ،كذلك
ِ
ِ
مقرشك الطبيعي.
يمكنك اعتماده مع
شعر صحي

الشاي األسود يجعل الشعر نظيف ًا والم ًعا.
أع ّدي بعض الشاي األسود واتركي الخليط
يربدّ ،
ورشيه يف شعرك حتى ينظف فروة رأسك،
مما يجعل شعرك يبدو الم ًعا.

4

مكونات طبيعية ال يجب أن
تستخدم مباشرة على الوجه

أثناء الحجر املنزيل ،يقيض الكثري منا
وقت ًا يف املنزل يف تجربة نصائح الجمال
والوصفات والعالجات املنزلية بد ًءا
من منتجعات الشعر وحتى التقشري.
ومع ذلك  ،ينبغي للمرء أن ينتبه من
ان بعض املكونات يمكن أن تكون ضارة
للجلد  .وفيما ييل قائمة بمكونات ال
يجب استخدامها مبارشة عىل الجلد.
الليمون

الليمون حامض بطبيعته ويمكنه أن
يحرق برشتك .يمكنك تخفيفه يف عبوة
أيضا  ،قم
واستخدامه بكمية أقلً .

بإجراء اختبار التحسس قبل تطبيقه
عىل الوجه.
معجون األسنان

يعد استخدام معجون األسنان عىل برثة
واحدة من أكرث خدع الجمال الشائعة.
عىل الرغم من أنها يمكن أن تقلص
حجم البرثة  ،إال أنها يمكن أن تهيج
برشتك وتسبب الطفح الجلدي.
صودا الخبز

تماما مثل عصري الليمون  ،ال ينبغي
ً
استخدام صودا الخبز مبارشة عىل

الجلد .يمكن أن يهيج برشتك  ،وخاصة
نظرا
أنواع البرشة الحساسةً .
أيضا ً ،
ألنها قلوية يف طبيعتها  ،يمكن أن
تسبب العديد من اآلثار الجانبية.
الخل

سواء كان الخل األبيض أو خل التفاح
 ،فإن استخدامه بكامل قوته يمكن
أن يسبب األذى ويفضل استخدامه
مخففا ً .يمكن أن يسبب تهيج البرشة
وحرقها  ،مما قد يؤدي إىل التصبغ.
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يصدق أننا «اليوم أقرب ما نكون إلى القدس»؟
من
ّ

. أو هي لم تهضمهم،لـ»هويتهم» األجنبية التي لم يهضموها
، مع أن الصدق.نحن إذن بإزاء حقل واسع من عدم التصديق
 من نقاط قوته،«الوعد الصادق» هو من أركان حزب الله
»لـ»التفوق
 املوازي،»تفوقه «األخالقي
ٌ  هو.»«الناعمة
ّ
ّ دليل عىل
.اآلخر
 فلماذا ير ّددها أمني عام،إذا كان ال أحد يص ّدق هذه البرشى
، ومنذ سنوات،حزب الله؟ هل قالها ألن املناسبة تفرض نفسها
وحسب؟ «آخر جمعة من شهر رمضان املبارك»؟ أم ألن
 نطق بها ذات، مؤسس الدولة اإلسالمية، املقدس،الخميني
ٍ
جمعة من رمضان؟ أم
 يف آخر، كما الصالة، فوجب تالوتها،يوم
 للحزب؟ يكسبه رشعية؟،ً  ولو عتيقا،معنى
ألن تكرارها يعطي
ً
يخرجه من مآزقه؟ أم ألن طهران بحاجة اليوم إىل «تحرير
 لتخرج من طوق،»القدس» و»محو إرسائيل من الوجود
األمريكيني؟
 فهي أن نرص الله لم يح ِّدد،أما نقطة القوة الوحيدة لهذه البرشى
 بكم من األيام بتنا «أقرب،بدقة متى يأتي ذاك اليوم القريب؟ أو
 وإىل «تحريرها»؟ أم علينا أال نحسب،»ما نكون عن القدس
 أو حتى ظهور.. أو العقود، وربما بالسنوات، إنما باألشهر،باأليام
 تعفي صاحبها من السؤال، وهذه لفْتة «ذكية» أخرى.املهدي
 وتعطيه كامل الحرية،عن تاريخ هذا االقرتاب من تحرير القدس
.يف ممارسة عكس ما يفيض إىل القدس وتحرير كامل الرتاب
» الذي «فاز، جربان باسيل،» كما حليفه «األنجح،يتورط
ّ فهو لم
، منذ عرش سنوات؛ ويف خضم نشوته بهذا النجاح،بوزارة الطاقة
 يف،» ساعة24  عىل24« بشنا يومها بأن الكهرباء ستكون
ّ
، فيما التقنني تجاوز حدوده اآلن..  أي بعد يومني.2020 أواسط
 نرص الله لم.وخرج الناس يتظاهرون ضده يف العت َمة الدامسة
 نرص الله حمى نفسه من النقد. وباسيل ح ّدده،يح ّدد التاريخ
 كان عليه أن يتعلم كيف.فعرضها لهما
َّ ، أما باسيل.والسخرية
..يحمي وعوده من السؤال

القدس عن خرق لحصار األمريكيني وعقوباتهم؟ املحاربون من
 املتنافسون، وسيطرتهم عىل العراق،أجل إبقاء احتاللهم سورية
 قوة:مع الروس واألمريكيني عىل النفوذ يف كل منهما؟ يعني
 بأبشع من االحتالل اإلرسائييل،احتالل لدول عربية بعينها
 تحلم وتقاتل يف اآلن عينه من أجل أن تكون «اليوم،لفلسطني
أقرب إىل القدس»؟

أم يص ّدقه ضحاياه املبارشون من الشعبني السوري واللبناني؟
 بإذن من بشار، حيث أخذ الحزب راحته،ً والسوري تحديدا
 بالشعب..ً ويهجر ويفرز مذهبيا
 بأن يقتل، بل برجاء منه،األسد
ّ
 ليقول بعد ذلك إنه «انترص عىل اإلرهاب»؟،السوري
 الذين،أم يص ّدقه «أصدقاؤه» من الحلقة اليسارية األعرض
 عامر،أقاموا القيامة من أجل محاكمة العميل اإلرسائييل
، ومن منطلق «مقا ِوم، ونظموا االعتصامات والتظاهرات،فاخوري
 مؤيد بجوارحه للحزب؟ وكان «أنجح» حلفاء الحزب،»ممانع
 وطنه، أي «تحرير» العميل وإرساله اىل أمريكا،يريد العكس
 بضغط مبارش،تقرر يف النهاية إطالق رساحه
َّ الثاني؟ والذي
ٍ
 خت َمها األمني،عملية ملتبسة
من هذا الحليف املسخ إياه؟ ويف
ٍ
 وبإعالنه تفضيله،إسكات لهؤالء األصدقاء
العام للحزب بخطاب
هذا الحليف عىل تلك الحلقة اليسارية التي ال تفيده بيشء مع
 ومع سواهم؟ هل ما زالت هذه الحلقة تص ّدقه؟،األمريكيني
من امل ْغري القول إن الوحيدين الذين يص ّدقون هذه البرشى
 ولم يحفظوا سوى، الذين ابتعدوا عن  امليدان،هم املهاجرون
 وأنه حزب النضال من أجل تحرير،حرر الجنوب
ّ أن حزب الله
 ولكن معرفة بسيطة بـ»بيئة» أولئك املهاجرين ال.فلسطني
 وال،ً  تعرف الدنيا جيدا، هي بيئ ٌة واسعة.تضمن التصديق
ٍ
حيثيات
 وينطوي خيارها للحزب عىل.تنقصها املعلومة
ٍ
. الحزب منح أبناءها «الهوية» الشيعية.مذهبية ال تخطئ
. يحسبونها إكليالً من الغار عىل جبينهم،متمسكون بها
وهم
ّ
،ً  تفضيليا،ً معنى إضافيا
يتصورون أن هذه الهوية تعطي
ّ
ً

 متجاوزا ً «كل التحوالت،ً بطال،ً مست ْبسال،»القدس وإىل تحريرها
 من يص ّدق برشى األمني.ً  حسنا...»الدولية واإلقليمية وكل الفنت
 الحديث يف. املذهبية؟ بالتأكيد ال،العام هذه؟ «بيئته» الضيقة
هذه البيئة يدور حول االبتهاج بكل هذه «الحقوق» التي نالتها
 أو،» وسواء كانت «جماهري طوائف. بفضل حزب الله،الطائفة
 فإن العواطف السياسية لديها،كادرات مشغولة بحرب سورية
 ترىض هذه البيئة،ً  أحيانا.غري موجهة لفلسطني أو الفلسطينيني
 عندما تميل رياحهما،» أو «الجهاد اإلسالمي،»عن «حماس
، فهي معادية للفلسطينيني، أما باقي ما تبقى.نحو طهران
ِ
 غري مهتمة، من موقع عنرصي غالب،مذهبي صف
ومن موقع
ٍ
ٍ
 كما هو،موالية للحزب
أجنحة
بالفلسطينيني إال من باب صناعة
 بيئة أصابها جنون العظمة.حاصل مع بقية الطوائف اللبنانية
ٌ
ٍ
.ألسباب ال تتعلق بفلسطني أو القدس
 ولكن،صحيح

يتجرأون
أم يصدقه خصومه من السياسيني اللبنانيني؟ الذين ال
ّ
 ولكنهم يف دواخلهم ال يعطون أية أهمية لبرشى.عىل مخالفته
ٍ  يف.كهذه
 كل واحد منهم لديه الط َْوطَم، مثله، وألنهم،مكان ما
 و»يناضلون» من أجل أن،(رمز مقدس) املناسب لطائفته
 «إنما: فيهمسون عن تلك البرشى،تص ّدقهم جماهريهم الطائفية
 وال، وال تخطط،ً »؛ أي أنها ال تبني شيئا...هي للسياسة ال غري
 رسوم ضعيفة أمام. بل تحمي زعامتها برسوم ط َْوطم ّية..ترى
. ال تخطئها أُذن، لكنها شبيهة،تلك التي ابتدعها حزب الله
،أم يص ّدقه حلفاؤه من السياسيني اللبنانيني أنفسهم؟ وأنجحهم
 ولم، يف خمره،يغرق يف سوق الفساد
َ  بلغ مراميه؟،جربان باسيل
 بغية، السالح،يبلغ الثمالة بعد؟ يبت ّز الحزب بأغىل ما يملكه
..القبض عىل ما تبقى من موارد الدولة املُستباحة؟ والباقون
 وبحسب إمكاناته؟ هل يص ّدق كل هؤالء بأننا،كل عىل طريقته
ٌ
«اليوم أقرب ما نكون إىل القدس وإىل تحريرها»؟ أم يصدقه
 اإليرانيون؟ املنْك َبون عىل تقطيع العالم العربي وتخريبه؟،رعاته
الداخلون مع األمريكيني يف كباش قوة وهيمنة؟ الباحثون يف

دالل البزري
، فأطاعوه،وسط الخوف الذي زرعه حزب الله بني اللبنانيني كافة
 فأنجب، وسط املسوخ التي سمح بوالدتها. أو تجنّبوه،أو سايروه
 وسط الحرب املليشياوية التي.شخصي ًة مثل جربان باسيل
 يفتك،يخوضها ضد الشعب السوري؛ فيعامله كمحتل غاصب
 مثل معلمه اإليراني وحليفه الرويس؛ عرب قوته،بمصري سورية
، وسط الخرابة التي صار عليها لبنان.املليشياوية الضاربة
 حتى. إىل خرابة...حوله هذا الحزب إىل درع برشي إيراني
ّ بعدما
. يكاد ينافس الصومال يف عريه،بلغ لبنان مرتبة الشعب الفقري
 بعد.بعد حروب انترص فيها كما ينترصون عىل البرش والحجر
.. وغريها مما يضيق اإلسهاب بها هنا،»كل هذه «اإلنجازات
ٍ
،بخطاب
، حسن نرص الله،يطلع علينا األمني العام لحزب الله
ليبرشنا بـ»إننا اليوم أقرب ما نكون إىل
،بمناسبة جمعة القدس
ّ

Iran blames its child workers – already starved and
abused – for coronavirus spread

W

hen faced with thousands,
if not millions, of hungry
children most governments
would spring into action to feed them.
They would support and partner with
charities bringing food to these children.
In Iran, the regime is feeding them in a
different way.
“Eat it! Eat it!” he shouts as the children
quiver in fear, trying to chew and swallow
the plastic. “Eat it!”

By Noor Pahlavi

This is not a scene from a horror film, but
for the estimated three to seven million
Iranian child laborers this is a nightmare
that is all too familiar. When two of these
millions of children were apprehended
for selling flowers in the street, the
official forced them to eat the flowers and
the plastic in which they were wrapped.
He recorded and shared a video of the
abuse, to scare other children from daring
to try the same.
Among the crises facing our country, this
is perhaps among those least covered.
And it is among the most important because it causes deep physical and mental
health challenges for the next generation. While many official regime figures
drastically underreport the number of
child laborers, activists place the number
in the millions.
The videos of these children selling gum,
washing windows, offering poems with
sadness flowing out of their little eyes as
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their packages pile up on their little backs
and blood and mud encrust their little
feet are heartbreaking. The most unfortunate of these child laborers are also those
who sleep on the same streets on which
they try to make a living off of.
Clearly, these days are even more difficult
for these children. Regime officials have
not only refused to act on behalf of the
welfare of these children in past years,
but they now also shamelessly blame
them for being one of the factors in the
spread of the coronavirus in Iran. One of
the members of the Islamic Republic’s
parliamentary commission on health
called child laborers “the most important
source of transmission of the coronavirus” – a shameful and unsubstantiated
accusation that exposes these children to
hatred and a false public image.
According to a regime official, in Tehran
alone, there are more than five thousand
children who survive by rummaging
through garbage. The question is not only
how these children can be helped, but
more importantly why, in our Iran, are
there children who are picking through
garbage in the first place?
Bravely and honorably trying to improve
the conditions of these children, many
activists and NGOs collect information
on and try to offer support. They offer
shelter, food, and help them find a path
off the streets. But their generosity and
resources are no match for the scale and

immense need of Iran’s street children
and child laborers.
These children, forced into work due to
the profound corruption and economic
mismanagement of the regime, take to
the streets in search of money for a day’s
meal. In the process, untold numbers are
taken advantage of by child traffickers.
Many are forced into drug use and
more are sexually abused and raped,
subsequently falling into life-long drug
addiction. The immediate consequences
of this sickening pattern are obvious. The
long-term implications for these children
and for our country are even more
daunting.
It is because of this immense scale
that the current work being done to
address this is regrettably insufficient.
The brave NGO’s doing this work need
government-backing and partnership
to be successful. With this regime, they
will never get the proper support they
need. Whether humiliating and harming
children by forcing them to eat flowers
and plastic or beating them, this regime is
the cause of this problem.
The child laborers and street children
of my country, Iran, are these days
suffering from both the risk of contracting
COVID-19 and from widespread neglect.
Why, in a country like Iran, should the
nation’s wealth be spent on terror and
not on saving our children?

Iran’s children deserve a comprehensive
strategy to tackle and forever eliminate
this national issue. NGOs and activists
must be empowered and partnered
with, not shunned, ignored, or arrested.
The government must make among its
primary priorities the education and protection of children. Growing up, this was
something my grandmother talked to me
about as an issue that weighed heavily
on her heart. Her hope, and that of my
entire family, was and remains to see the
circumstances of these children improve.
We sat together and watched a widely
circulated video. A man sits down with
a child who has spent his day collecting
trash to sell scraps. The man asks, “what
is your hope in life?” The child looks up,
quizzically, and stares back at the man.
Shrugging his shoulders, he says, “what
is ‘hope?’”
Hope, for this young boy and the millions
like him, will be a real childhood. Hope
is gathering with his friends and thinking
about what game they will play and not
about where his nightly meal is coming
from. Hope is going to school and thinking about what he will be when he grows
up, not where he will sleep tonight. Hope
is rebuilding our country and having not
only a people that care, but a government
that actually does.
In a free Iran, children must be among
the nation’s foremost priorities. They are
the future.
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ً
تزايدا في محاوالت
غوغل ترصد
قرصنة واحتيال مدعومة من
-19حكومات بسبب كوفيد
 نيسان ملستخدمني/ تحذيرا يف إبريل1755 أرسل خرباء األمن برشكة «غوغل» التابعة أللفابيت
 وذلك بعد عودة تصاعد محاوالت القرصنة،استهدف مهاجمون مدعومون من حكومات حساباتهم
.واالحتيال اإللكرتوني املرتبطة بجائحة فريوس كورونا
 إن مجموعة تحليل التهديدات لديها الحظت نشاطا جديدا من رشكات تعرض،»وقالت «غوغل
تنفيذ عمليات تسلل إلكرتوني معظمها يف الهند ت ُنشئ حسابات تنتحل صفة منظمة الصحة
.العاملية
وأضافت الرشكة يف منشور أن هذه الحسابات استهدفت يف األغلب قادة أعمال يف قطاع الخدمات
 ومنها الواليات املتحدة،املالية وتقديم االستشارات ومؤسسات الرعاية الصحية يف الكثري من الدول
.وسلوفينيا وكندا والهند والبحرين وقربص واململكة املتحدة
،وقالت «غوغل» إنها ترصد باستمرار هجمات متسللني عىل املتخصصني يف الطب والرعاية الصحية
.بمن فيهم موظفون لدى منظمة الصحة العاملية
 وغريها من املنظمات التي تمثل محور الجهود العاملية الحتواء،وتتعرض منظمة الصحة العاملية
. من قراصنة يسعون إىل معلومات عن الجائحة،الفريوس لهجمات رقمية مكثفة ومستمرة
 نعتقد،آذار املايض أكرث من ألف قناة عىل يوتيوب/ «أزلنا منذ مارس:وأضافت «غوغل» يف منشورها
.»أنها جزء من حملة كبرية وكانت تترصف بطريقة منسقة

توقف اإلصدار الورقي ألكثر من
 صحيفة أسترالية100

«غوغل» و»فيسبوك» كطرفني أساسيني يف مجال
 ما يؤدي إىل تقليص عائدات اإلعالنات التي،اإلعالنات
.تعترب حيوية الستمرار الصحافة
وقال الرئيس التنفيذي ملجموعة «نيوز كورب
 إن الرضبة النهائية، مايكل ميلر،»أسرتاليا
، وأضاف.سددها فريوس كورونا
 «استمرت اإلعالنات يف:يف بيان
الصحف املطبوعة التي تشكل
 يف،الجزء األكرب من عائداتنا
 «ونتيجة: وتابع.»االنخفاض
 وبهدف مواكبة هذه،لذلك
 سنعيد هيكلة أعمال،التغيريات
نيوز كورب أسرتاليا للذهاب
إىل حيث يذهب املستهلكون
.»واملستثمرون
وقالت املجموعة إن القرار الذي
سيؤثر يف كل الواليات األسرتالية
 لكن،»«سيؤدي إىل فقدان وظائف
 صحافيا ً سيبقون يتابعون375 أكرث من
.األخبار املحلية واإلقليمية

أعلنت مجموعة «نيوز كورب» اإلعالمية التي يملكها
100  أنها ستوقف صدور أكرث من،روبرت مردوخ
صحيفة محلية وإقليمية بنسخة ورقية يف أسرتاليا؛
بسبب الرتاجع الكبري يف عائدات اإلعالنات التي
.»-19فاقمتها جائحة «كوفيد
 يف األول،وكانت املجموعة قد أعلنت
ً  تعليقا ً مؤقتا، نيسان/من إبريل
 ومن املتوقع أن.لستني صحيفة
تؤدي هذه القرارات إىل ترسيح
 وأوضحت.مئات العمال
املجموعة أن معظم صحفها
املحلية واإلقليمية ستبقى
ً  اعتبارا،متاحة إلكرتونيا ً فقط
. حزيران/ يونيو29 من
76  ستنرش،ويف املجموع
 وستغلق،صحيفة عىل اإلنرتنت
.ً  صحيفة نهائيا35
ً ويعكس هذا الوضع اتجاها ً عامليا
مقلقا ً لقطاع الصحافة الذي يعاني
 يف ظل بروز،من انخفاض يف عدد القراء

IFCN launches WhatsApp bot to fight
COVID-19 misinformation

P

oynter Institutes International
Fact-Checking Network (IFCN) has
launched its chatbot on WhatsApp to
help two billion users of the Facebook-owned
instant messaging platform to check veracity of
information related to COVID-19.
The IFCN’s bot connects people with independent fact-checkers in more than 70 countries
and also with the largest database of debunked
falsehoods related to the new coronavirus.
By using the IFCN’s bot on WhatsApp, citizens
from all over the world will be able to easily check whether a piece of content about
COVID-19 has already been rated as false by
professional fact-checkers.
Since January, more than 80 fact-checking
organisations from 74 countries have identified
more than 4,000 hoaxes related to the novel
coronavirus.
All this information now forms the CoronaVirusFacts database and is updated daily by the
IFCN so chatbot users can navigate and easily
access its content.
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The IFCN’s bot also provides users with a global
directory of fact-checking organisations.
The system is capable of identifying the user’s
country via the person’s mobile country code
and then providing them with their closest
fact-checking organisations.
The person can then submit a piece of information for review directly to its local fact-checker
or visit its website to learn more about what
has been circulating in the region.
“Billions of users rely on WhatsApp to stay
in touch with their friends and families every
month. Since bad actors use every single
platform to disseminate falsehoods, to mislead
others during such troubling times, fact-checkers’ work is more important than ever,” Baybars
Orsek, IFCN’s Director, said in a statement.
“The IFCN chatbot will allow users to search for
fact checks and get connected with fact-checkers in their countries from their smartphones.
The chatbot will also serve as a way to direct
people to their local fact-checkers’ websites,”

Orsek said.
IFCN’s bot is free to use. Users should save +1
(727) 2912606 as a contact number and text the
word ‘hi’ to get the bot started.
Initially, the bot will be available only in English,
but other languages, including Hindi, Spanish
and Portuguese, will follow soon, IFCN said.
WhatsApp recently launched several initiatives
in support of the global fight against the
coronavirus pandemic, one of them being a $1
million grant to IFCN.
“WhatsApp recently provided a grant to
Poynter’s IFCN to support the valuable work
of its verified signatories around the world in
combating COVID-19 misinformation,” said Ben
Supple, Public Policy Manager & Global Election
Lead at WhatsApp.
“We are very pleased to now be able to support
IFCN’s essential fact-checking work with the
launch of this important service for WhatsApp
users,” Supple said
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باب أمل ..خاليا
كامنة في دمائنا
تقارع الفيروس
مع تسجيل فريوس كورونا املستجد أكرث من  299ألف وفاة حول العالم،
وتسببه بأرضار فادحة عىل اقتصادات الدول ،يحاول العلماء مسك طرف
أي خيط يوصلهم إىل لقاح أو عالج ينهي هذه املأساة.
الجديد أن دراستني حديثتني كشفتا أن الخاليا «التائية» أو ما يعرف بـ
« »T Cellsتساعد جسم اإلنسان عىل محاربة عدد من الفريوسات ،لكن
دور هذه الخاليا اللمفاوية يف التصدي لفريوس كورونا املستجد لم يكن
واضحا بشكل كاف ،بحسب الخرباء.
وتوجد هذه الخاليا التائية يف الدم ،مشكلة عنرصا رضوريا يف الجهاز
املناعي لإلنسان ،بحسب مجلة «ساينس ماغازين» املختصة يف العلوم،
وأوضحت آخر األبحاث أن عددا ممن أصيبوا بالوباء يحملون خاليا تائية
تستهدف الفريوس ،وربما تساعدهم عىل الشفاء من العدوى.
كما كشف األكاديميون عن أن بعض األشخاص لم يصابوا نهائيا
بـ»كوفيد  ،»19لكنهم يحملون هذه األجسام الدفاعية ،والتفسري املمكن
لهذا األمر هو أنهم أصيبوا بفريوسات أخرى تقبع تحت عائلة كورونا.

كل ما تود معرفته عن

كاواساكي..

المرض الذي يفتك باألطفال

بيانات مهمة

بدورها ،وصفت الباحثة يف علم الفريوسات بجامعة كولومبيا ،أنجيال
راسموسن ،هذه البيانات باملهمة ،لكن الدراسة لم تؤكد ما إذا كان
الشخص املتعايف محصنا بشكل مؤكد ضد االنتكاس ،أي اإلصابة مجددا
بالفريوس.
وبما أن الخاليا التائية تتفاعل بهذا الشكل القوي مع فريوس كورونا
املستجد ،فإن الباحثة ترجح أن يساعد هذا األمر يف تطوير مناعة طويلة
األمد ،كما أنه سيعني الباحثني عىل التوصل إىل لقاحات أفضل.
طريقتان للعمل

يشار إىل أن الخاليا التائية تكافح الفريوس عرب طريقتني ،األوىل أن تقوم
الخاليا التائية املساعدة بتحفيز خاليا مناعية أخرى ،من أجل مكافحة
العدوى.
أما الثانية ،أن تقوم ما تعرف بـ»الخاليا التائية القاتلة» بتدمري الخلية
التي أصيبت بالفريوس ،وبالتايل ،فإن خطورة املرض ستكون متوقفة
بشكل كبري عىل قوة االستجابة التي تحصل من قبل هذه الخاليا.
األمر األهم

وقام باحثون يف معهد «الجوال» األمريكي لعلم املناعة ،بتحديد بعض
أجزاء «الربوتني الفريويس» التي يمكنها أن تثري أقوى رد فعل من قبل
الخاليا التائية.
كما درس األكاديميون خاليا من  10مرىض أصيبوا بفريوس كورونا
املستجد وظهرت عليهم أعراض خفيفة ،فأوضحت النتائج أن كافة
املصابني يحملون الخاليا التائية املساعدة.
واملهم باألمر أنها استطاعت أن تتعرف عىل «بروتني سبايك» الذي يساعد
الفريوس يف العادة حتى يتسلل إىل داخل الخلية.

مرض التهابي نادر أصاب عرشات
األطفال يف بريطانيا والواليات املتحدة
وغريها من البلدان مؤخرا ً ،حيث رجحت
األوساط الطبية أن سبب نشوء هذا
املرض هو رد فعل مناعي متأخر لإلصابة
بفريوس كورونا ،وهو يشبه أعراض
«كاواساكي» إىل حد بعيد.
ويسبب داء كاواساكي تورما ً والتهابا ً
يف جدران الرشايني متوسطة الحجم يف
الجسم بالكامل ،و ُيصيب األطفال بشكل
أسايس .كما ُيصيب االلتهاب الرشايني
التاجية التي تمد عضلة القلب بالدم.
ُيطلَق عىل «كاواساكي» أحيانا ً متالزمة
«ال ُعقَد اللمفية املخاطية» ألنه ُيصيب
أيضا ً الغدد التي تنتفخ أثناء العدوى
(ال ُعقَد اللمفية) والجلد واألغشية
املخاطية داخل الفم واألنف والحنجرة.
ُيمكن أن تكون مؤرشات داء
كاواساكي ،مثل الحمى
ُّ
وتقش الجلد ،أمرا ً
الشديدة
مقلقا ً .واألمر الجيد هنا هو
أن «كاواساكي» ُيمكن
عالجه عادة ،ومعظم
األطفال يتعافون منه
دون مشكالت خطرية.
األعراض

عادةً ما تظهر املؤرشات
املرضية واألعراض
لداء كاواساكي عىل 3
مراحل.
وقد تشمل املرحلة األوىل
ما ييل:
حمى وهي غالبا ً ما
• ُ
تكون أعىل من 102.2
فهرنهايت ( 39درجة مئوية)
وتستمر ألكرث من ثالثة أيام
• احمرار العني للغاية دون
إفرازات سميكة
• طفح جلدي يف الجزء الرئييس من
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• شفاه حمراء وجافة ومتشققة ،ويصبح
اللسان شديد االحمرار ويتورم
• تورم الجلد يف راحة اليد أو باطن القدم
واحمراره
• تضخم ال ُعقَد اللمفية يف الرقبة وربما يف
أماكن أخرى
• سهولة االنفعال
ويف املرحلة الثانية ،فقد يعاني الطفل
ما ييل:
• تقرش الجلد عىل اليدين والقدمني،
وخاصة أطراف أصابع اليد وأصابع القدم،
غالبا ً يف شكل طبقات كبرية
• ألم يف املفصل
• إسهال
• قيء
• ألم يف البطن
أما يف املرحلة الثالثة ،تختفي العالمات
واألعراض ببطء إذا لم تحدث مضاعفات.
وقد تستمر ملدة ثمانية أسابيع قبل أن
يبدو مستوى الطاقة طبيعيا ً مرة أخرى.

زيارة الطبيب

إذا كان الطفل مصابا ً بالحمى املستمرة
ألكرث من ثالثة أيام ،فيجب االتصال
بالطبيب املتابع لحالة الطفل وزيارته إذا
كان الطفل مصابا ً بالحمى مع  4أو أكرث
من املؤرشات واألعراض التالية:
• احمرار يف كلتا العينني
• احمرار شديد وتورم يف اللسان
• احمرار يف راحتي اليدين أو باطن
القدمني
• تقشري الجلد
• الطفح الجلدي
• تو ُّرم ال ُعقَد اللمفية
قد يقلل البدء يف عالج مرض كاواساكي
خالل  10أيام من ظهوره بشكل كبري من
فرص حدوث تلف دائم.
األسباب

ال أحد يعرف ما الذي يسبب كاواساكي،

ٍ
معد
لكن العلماء ال يعتقدون أن املرض
من شخص آلخر .كما هناك عدد من
النظريات التي تربط املرض بالبكترييا أو
الفريوسات أو العوامل البيئية األخرى،
لكن لم يثبت أي منها .وقد تجعل بعض
الجينات الطفل أكرث عرضة لإلصابة
باملرض.

عوامل الخطر

من املعروف أن هناك  3أشياء تزيد من
خطر إصابة الطفل بمرض كاواساكي
وهي:
• العمر :األطفال األقل من  5سنوات هم
عرضة لخطر اإلصابة بمرض
الفئة األكرث ُ
كاواساكي
• الجنس :من املرجح أن يصاب األوالد
بمرض كاواساكي عن البنات بنسبة قليلة
• األصل العرقي :األطفال من أصول
آسيوية أو من جزر املحيط الهادئ ،مثل
اليابان أو كوريا ،لديهم معدالت أعىل
لإلصابة بمرض كاواساكي

المضاعفات

داء كاواساكي هو السبب الرئييس ملرض
املكتسب لدى األطفال .بالرغم من
القلب
َ
ذلك ،ومع العالج الفعال ،يصاب فقط عدد
قليل من األطفال بأرضار دائمة.
تتضمن مضاعفات القلب ما يأتي:
• التهاب األوعية الدموية ،عادة الرشايني
التاجية التي تمد القلب بالدم
• التهاب عضلة القلب
صمام القلب
• مشكالت ّ
أي من هذه املضاعفات يمكن أن ُيلحق
األذى بقلب الطفل .يمكن أن يؤدي التهاب
الرشايني التاجية إىل ضعف وانتفاخ
جدار الرشيان ،ما يزيد من خطورة تك ُّون
جلطات الدم ،مما قد يؤدي إىل نوبة قلبية
أو نزيف داخيل يهدد الحياة.
إىل ذلك يمكن أن يسبب كاواساكي موت
نسبة صغرية جدا ً من األطفال املصابني
بمشكالت الرشيان التاجي حتى مع
العالج.
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U.S. drugmaker reports promising early results from COVID-19 vaccine test

U

S biotech firm Moderna reported promising early results
onfrom the first clinical tests of an experimental vaccine
against the novel coronavirus performed on a small
number of volunteers.

The Cambridge, Massachusetts-based company said the vaccine candidate, mRNA-1273, appeared to produce an immune
response in 8 people who received it similar to that seen in
people convalescing from the virus.
«These interim Phase 1 data, while early, demonstrate that
vaccination with mRNA-1273 elicits an immune
response of the magnitude caused by natural
infection,” said Moderna’s chief medical
officer Tal Zaks.

The Phase 2 trial, with 600 subjects, has already received the
green light from the US Food and Drug Administration and
Moderna said they should begin this quarter.
A Phase 3 trial, the largest and most important to validate the
efficacy of a vaccine, should begin in July.
«The Moderna team continues to focus on moving as fast as
safely possible to start our pivotal Phase 3 study in July,” said
Bancel, Moderna’s CEO.
Based on the Phase 1 partial results, Moderna
said they would no longer study the
highest dose since the lower doses
appeared to provide some effect.

«These data substantiate our
belief that mRNA-1273 has the
potential to prevent COVID-19
disease and advance our
ability to select a dose for
pivotal trials,” Zaks said.

«The lower the dose, the more
people we expect to be able
to protect,” said Moderna
president Stephen Hoge.
President Donald Trump
has said that he wants 300
million vaccine doses by
January 2021 to protect
the US population and his
administration has provided funding to Moderna,
Johnson & Johnson, and
France’s Sanofi.

Moderna, which was
founded 9 years ago, said
the vaccine “was generally
safe and well tolerated”
and that patients suffered
no more than redness or
soreness from the shots.
In a conference call, Moderna
CEO Stephane Bancel said the
preliminary tests inspired confidence
that mRNA-1273 has “a high probability
to provide protection” against the virus.
«We could not be happier about these interim
data,” Bancel said of the Phase 1 test, the first of 3 in the
development of a vaccine.

The development of a vaccine
usually takes years but the coronavirus pandemic, which has caused
more than 315,000 deaths, has given
unprecedented urgency to the search.

Separate tests performed on mice showed that the vaccine
prevented the virus from replicating in their lungs, according to
the company.
The US government has invested nearly half a billion dollars in
the development of Moderna’s vaccine candidate.
It is being developed in a partnership with the National Institute of Allergy and Infectious Disease headed by Anthony Fauci
and the clinical test was carried out by the National Institutes
of Health.
‹As fast as safely possible›
Three groups of 15 patients aged 18 to 55 received 3 different
doses of the vaccine in the Phase 1 test, the complete results of
which are not yet known.

A dozen clinical trials are taking place around the world, half
of them in China, according to the London School of Hygiene &
Tropical Medicine.
China has said that it is carrying out tests on humans of 5
experimental vaccines.
The challenge is not only finding a safe and efficient vaccine but
also producing billions of doses.
Several large laboratories, including Moderna, have said they
would immediately begin production of an eventual vaccine
even before the completion of all of the clinical trials.
Moderna recently announced a partnership with the giant
drugmaker Lonza to boost its manufacturing capacity to up to
one billion doses a year.

Dr . Ali Nasser
Internal Medicine . Board Certified

»نتائج إيجابية للقاح أميركي لـ
 واألمل الحقيقي.. »كورونا
في يوليو
 يف إطار السعي الدويل املحموم لتطوير لقاح مضاد لفريوس،خرب مبرش جديد تأتي به املعامل
.كورونا املستجد
 يف املرحلة األوىل،»فقد أعلنت رشكة «موديرنا» األمريكية عن معطيات «إيجابية» لكن «مؤقتة
.»19 من التجارب الرسيرية عىل مرشوع لقاح ضد وباء «كوفيد
8  أن اللقاح «بدا وكأنه يثري استجابة مناعية لدى،وجاء يف بيان صادر عن مختربات الرشكة
 بنفس حجم االستجابة التي يمكن رؤيتها لدى األشخاص الذين أُصيبوا،أشخاص تلقوه
.»بالفريوس
 وهي األهم مع عدد كبري من،وأضاف البيان أن «املرحلة الثالثة من التجارب الرسيرية
. ستبدأ يف يوليو املقبل،املتطوعني
 مشاركا يف45  التي تضم،ولم تعرف بعد النتائج الكاملة للمرحلة األوىل من تطوير اللقاح
.الوقت الجاري
 رغم،1  إن «هذه املعطيات املوقتة من املرحلة،» املدير الطبي لرشكة «موديرنا،ورصح تال زاكس
 يؤدي إىل استجابة مناعية بالحجم نفسه لتلك،)1273  تبني أن اللقاح (إم آر إن إيه،أنها أولية
.»التي تثريها العدوى الطبيعية
وتجري معاهد الصحة الوطنية التجربة الرسيرية وتستثمر الحكومة األمريكية نحو نصف
.»مليار دوالر يف مرشوع «موديرنا
 مرة واحدة، جرعات مختلفة من اللقاح3 ، مريضا15  مجموعات يتألف كل منها من3 وتلقت
.أو مرتني
،» وفق «موديرنا،ويفرتض أن تبدأ قريبا املرحلة الثانية التي تشمل عددا أكرب من األشخاص
. يف يوليو، وهي األخرية واألهم للتحقق من فعالية اللقاح،فيما يتوقع أن تبدأ املرحلة الثالثة
 أثبتت أن اللقاح يمنع،وأوضحت الرشكة أن اختبارات أجريت بشكل منفصل عىل فرئان
.الفريوس من الوصول إىل الرئتني
وقال رئيس الرشكة ستيفان بانسيل إن «فريق موديرنا يواصل الرتكيز عىل إطالق التجربة
.» ويف الشكل األكرث أمانا،األساسية خالل املرحلة الثالثة يف يوليو يف أرسع وقت ممكن

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

نقبل جميع أنواع التأمين الطبي

نعالج السكري وضغط الدم وأمراض القلب والكوليسترول والكلى األزمة والتهابات الحلق والرئة والبروستات وأمراض المعدة وجميع األمراض الداخلية
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سيارة «الفولغا» السوفيتية
تحتفل بيوبيلها الخمسين
تحتفل أسطورة صناعة السيارات السوفيتية «الفولغا غاز »-24العام
الجاري بعيد ميالدها الـ.50
وكانت «الفولغا غاز –  »24يف العرص السوفيتي سيارة محبوبة من قبل
الجميع ،بمن فيهم السائقون وهواة السيارات واملوظفون وضباط الجيش
واألمن (كي جي بي) .وحلم كل رجل سوفيتي آنذاك أن يمتلك تلك السيارة
الفخمة التي أصبحت فيما بعد سيارة شعبية.
وواجهت صناعة السيارات السوفيتية مطلع ستينيات القرن املايض أزمة
حقيقية متعلقة بالديكور الداخيل والخارجي لسياراتها ،إذ أن السيارات
الجميلة قلت يف الطرق وشوارع املدن السوفيتية .أما سيارة «الفولغا غاز –
 »21التي كانت الصناعة السوفيتية تنتجها آنذاك فتقادمت كثريا وباتت
سيارة من املايض.
وبدأ املهندسون السوفيت بتصميم سيدان جديدة رباعية األبواب لتكون
سيارة مطلوبة لدى املواطنني السوفيت ،شأنها شأن السيارات األمريكية.
لكن محاولة إعداد فكرة جديدة لتصميم السيارة الواعدة تسببت يف تساؤالت
كثرية وجدل شديد عما إذا كانت سيدان «الفولغا – غاز –  »24نسخة لسيارة
 Ford Falcon 1962األمريكية أو أنها  سيارة سوفيتية الصنع تماما.
وال يزال الجدل قائما إىل حد اآلن ،إذ أن عشاق صناعة السيارات األمريكية
مقتنعون بأن «الفولغا غاز –  24هي نسخة من  Ford Falcon 1962األمريكية.
أما مؤرخ صناعة السيارات الروسية ،فالديمري ستاروستني ،فقال إن هذا
االعتقاد صحيح جزئيا فقط ،مع العلم أن مودا السيارات يف ستينيات القرن
املايض طالت كل السيارات سواء السوفيتية أو األمريكية.

أصغر سيارة من
لكزس قادمة
في 2023
لفتح مجال تسويقي جديد لها بسوق السيارات ،تستعد رشكة
لكزس لطرح طراز هو األصغر الذي ستطرحه يف تاريخها عىل
اإلطالق ،بحلول عام .2023
وذلك وفقا ملا ذكر موقع «موتور وان» املختص بأخبار
السيارات ،والذي أفاد بأن لكزس تمتلك حاليا طراز  UXاألصغر
بني أسطولها ،والذي سبق وطرحته يف عام .2018
وتدرس الرشكة اليابانية التابعة لتويوتا ،أن يكون طرازها
الصغري الجديد ،يف الحجم والسعة أقل من طراز  ،UXوستمنحه
مسمى تجاري ،لكزس .BX
وقال «موتور وان» إن طراز لكزس الصغري  ،BXسيستوحى

يف العديد من الجوانب من طراز تويوتا «ياريس» بنسخته
الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخرا لعام .2021
كما أفاد أنه بطرح لكزس لهذا الطراز ،سيكون األول الذي
تطرحه لكزس للبيع بتكلفة افتتاحية أقل من سعر  30,000ألف
دوالر.
ويف حال قيام العالمة اليابانية الفاخرة بذلك ،سيطرح طراز
 BXاملتوقع بمحرك كهربائي مهجن بسعة  1.5لرت ،ينتج قوة
اجمالية تصل لـ  116حصان ،وفقا لتوقعات «موتور وان».

Hyundai tests a small car with tremen!dous capabilities
tions indicate that it will officially unveil
it before the end of the first half of this
year.
And many car followers note that Hyundai has decided to make a fundamental
change in its small and medium-sized
cars this year, especially the hatchback
models, as it has also revealed for some
time the big changes that the famous
Veloster N vehicles will get, which will
be launched soon.
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larger wheels, a distinctive sporty steering wheel and a small air wing at the
rear to increase stability at high speeds.
According to the leaks, the i20 N cars
coming from Hyundai will get a turbocharged petrol engine with a capacity of
1.6 liters and a torque of 200 hp, it will
work with mechanical 6-speed gearboxes and 7-speed automatic gearboxes.
Hyundai has not disclosed any technical
specifications or add-on technology
related to this car yet, but all expecta-

H

yundai has released a promotional video that reveals some
of the secrets of the new model
i20 small cars that may soon be on the
market.The video shows how the new
Hyundai i20 N is tested on the ice of
one of the frozen lakes in Sweden, and
highlights the great capabilities of this
car to accelerate and maintain its stability on the ice.
The new N model also appears to have
preserved the traditional hatchback
structure of the i20, but it has acquired

أوبل تكشف موعد إطالق الجيل
الثاني من طراز األراضي الوعرة
أعلنت رشكة أوبل عن إطالق الجيل الجديد من سيارتها  Mokkaاملدمجة يف
األسواق بداية العام املقبل.
وأوضحت الرشكة األملانية أن الجيل الثاني من سيارة األرايض الوعرة يعتمد
عىل منصة جديدة تتمتع بفضلها باملزيد من الرحابة.
وأضافت ،كما يتميز الجيل الثاني من السيارة  ببنية أخف يف الوزن بما يصل
إىل  120كجم ،وهو ما سيؤثر بطبيعة األمر عىل الوزن وديناميكية السيارة.
وتوفر املنصة الجديدة أيضا املزيد من الحرية يف اختيار املحركات؛ حيث
ستضم باقة محركات بنزين و محركات ديزل و محركات كهربائية ،غري أن
الرشكة األملانية لم تفصح عن املزيد من البيانات التقنية حتى اآلن.
واستحوذت رشكة بيجو الفرنسية عىل أوبل يف عام  ،2017ومن ذلك التاريخ
عدلت بيجو بقوة يف كفاءة الرشكة األملانية التي يقع مقرها الرئييس يف مدينة
روسلزهايم.
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قلعة عمالقة أشبه بالخيال معروضة
للبيع بـ  160ألف دوالر
ح َّ
طت عىل السوق العقاري يف اسكتلندا خمسة عقارات
معروضة للبيع تشكل فرصا نادرة الحدوث عىل مستوى العالم،
حيث أن العقارات الخمسة عبارة عن قالع تاريخية وتقليدية
يجد املشرتي ألي منها مثيال يف العالم ،بينما سيكون
ربما ال
ُ
السكن بداخلها أشبه بالحلم أو الخيال أو أقرب اىل أفالم
الكرتون.

مبيعات العقارات التركية
ترتفع  % 14في الربع
األول من 2020
سجلت مبيعات العقارات لألجانب يف تركيا ارتفاعا بنسبة  14باملائة خالل الربع
األول من العام الحايل ،مقارنة مع .2019
ووفقا لهيئة اإلحصاء الرتكية ،فقد اشرتى األجانب  9618شقة سكنية ،خالل
الفرتة ما بني يناير/كانون الثاني ومارس/آذار .2019
وأظهرت نفس املعطيات وفقا لوكالة «األناضول» أن هذا الرقم ارتفع بنسبة 14
باملائة ،ليصل إىل  10948شقة ،خالل نفس الفرتة من .2020
وفضل األجانب إسطنبول يف رشاء الشقق ،حيث اشرتوا فيها 5374 ،شقة،
ّ
واحتلت أنطاليا املرتبة الثانية ثم أنقرة وبورصة ويالوافا.

وتعترب أسعار القالع العمالقة الفارهة منخفضة نسبيا ً خاصة
إذا ما قيست بمساحة األرض املقامة عليها ومواصفاتها وشكلها
وجذورها الضاربة يف التاريخ ،حيث ترتاوح أسعار القالع
الخمسة الفارهة والخيالية بني  130جنيها اسرتلينيا ( 160ألف
دوالر) ،أما أغىل هذه القالع فيبلغ ثمنها ثمانية ماليني جنيه
اسرتليني ( 9.8مليون دوالر أمريكي).
وتعترب هذه األسعار منخفضة مقارنة مع أسعار العقارات يف
بريطانيا ،حيث إن متوسط سعر املنزل يف العاصمة لندن يبلغ
حاليا  672ألف جنيه اسرتليني ( 828ألف دوالر أمريكي) ،ما
يعني أن املشرتي بمقدوره االستحواذ عىل قلعة تاريخية
عمالقة يف اسكتلندا مقابل مبلغ مايل يكاد ال يشرتي شقة سكنية
صغرية يف لندن.
وعرضت رشكة «سافيلز» العقارية يف بريطانيا هذه القالع
الخمسة للبيع ونرشت صورها للعموم بحثا ً عمن يشرتيها،
فيما تتميز هذه القالع الخمسة املعروضة للبيع بأنها ترتبع
عىل مساحات واسعة من األرايض الخرضاء ،ما يعني أن املشرتي
سوف يستمتع بحديقة منزلية استثنائية.
وفيما ييل القالع الخمسة:
أوال ً :قلعة «سيتون كاسيل» وتقع يف قرية اسكتلندية ت ُدعى
«لونجنيدري» ،وتتكون هذه القلعة من  13غرفة نوم ،وترتبع

عىل أرض مساحتها  13هكتارا ً ،وهي من تصميم الفنان املعماري
روبرت آدم ،وتبعد عن مدينة أدنربة  16كيلومرتا فقط .أما ثمن
هذه القلعة فيبلغ  8ماليني جنيه اسرتليني ( 9.8مليون دوالر
أمريكي).
ثانيا ً :قلعة «بريشن» ،وتقع يف بلدة بريشن باسكتلندا ،وتتميز
هذه القلعة بأنها تضم خمسة أكواخ إضافية إضافة إىل مبناها
الرئيس الذي يضم  13غرفة نوم ،ويعود بناء هذه القلعة إىل
بدايات القرن الثالث عرش .أما السعر املطلوب لهذه القلعة فهو
ثالث ماليني جنيه اسرتليني ( 3.7مليون دوالر أمريكي).
ثالثا ً :قلعة «فاسايد» وتقع يف بلدة ترانينت ،ويعود بناؤها إىل
القرن الخامس عرش ،وتتكون من صالة ضخمة وستة غرف
نوم كبرية ،وهي معروضة للبيع مقابل مليون و 700ألف جنيه
اسرتليني ( 2مليون دوالر أمريكي).
رابعا ً :قلعة «إيرلشيل كاسيل» وتقع يف بلدة «ليوكارس»
االسكتلندية ،وتعود إىل القرن السادس عرش وتضم عرشة غرف
نوم ،إضافة اىل غرفتني للمالبس ،وستة غرف لالستقبال ،أما
السعر املطلوب مقابل هذه القلعة فهو غري معلن من قبل الرشكة
التي تدير عملية البيع ،ويقترص عىل التفاوض املبارش مع
املشرتين املهتمني.
خامسا ً :قلعة «نوكهول» وتقع يف بلدة «نيوبريغ» باسكتلندا،
وتعود إىل القرن السادس عرش ،كما أنها مقامة عىل قطعة أرض
صغرية نسبيا ً تبلغ مساحتها  0.23هكتارا ( 930مرت مربع) فقط،
وتحتاج اىل الكثري من أعمال الصيانة .أما السعر املطلوب مقابل
هذه القلعة فيبلغ  130ألف جنيه اسرتليني ( 160ألف دوالر
أمريكي).

واحتل اإليرانيون املرتبة األوىل بني األجانب األكرث رشا ًء للشقق السكنية يف تركيا
بني يناير ومارس  ،2020برشائهم  1864شقة ،وجاء العراقيون يف املرتبة الثانية
بـ 1856شقة ،والروس ثالثا بـ ،763واألفغان رابعا بـ ،644واليمنيون خامسا
بـ.386
يقول محمد عبدالرؤوف الخبري العقاري يف تركيا إن هناك إقباال محدودا عىل
الرشاء هذه الفرتة من بعض املستثمرين ،حيث يرونها فرصة.
وأضاف أن املستهلكني يسيطر عليهم الخوف من املجهول ،فقرروا االنتظار
لحني وضوح الرؤية.
ويربط البعض ارتفاع مشرتيات األجانب للعقارات الرتكية باالنخفاض الذي
شهدته العملة الرتكية ،حيث يجرى تداول اللرية قرب أضعف مستوى لها عىل
اإلطالق ،والذي بلغته خالل أزمة العملة يف .2018

& San Diego Housing Market Trends
Statistics 2020
The latest San Deigo Housing Market Report from the
“California Association of Realtors” shows that inventory
remained tight in March 2020 and more sellers lowered the
asking price of their homes. In March 2020, San Deigo was a
seller’s real estate market.
The Median Sold Price of Existing Single-Family Homes in
San Deigo County for March 2020 was $675,000, which is a
year-over-year increase of 8.2%. Compared to the previous
month, the median sold price increased by 0.7% and home
sales increased by 23.4%.
On Movoto.com, San Diego’s current home resale inventory
number is 1644, which has decreased by 37% from a year
ago. The median list price per square foot in San Diego
is $507. Distressed properties such as foreclosures and
short sales remained the same as a percentage of the total
market in May 2020.
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e shall now discuss some of the most recent
housing trends in the San Diego area and
compare it with the past couple of years.
We shall mainly discuss median home prices, inventory,
economy, growth, and neighborhoods, which will help you
understand the way the local real estate market moves
in this region. San Diego has been one of the hottest real
estate markets in the country for many years.
San Deigo is currently a seller’s real estate market – which
means that the demand from buyers is exceeding the
current supply of homes for sale. The pricing of homes is
trending higher and is more attractive for sellers in the current phase. The shortage of supply and an increase in the
demand for housing will push the prices higher.
After volume and prices bottom in 2020-2021, homebuyers
will return in greater numbers to push the housing market
to its next boom, expected in 2022-2023.
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بإشراف خبير األعشاب  :جمال عرقوب
( يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام )

الطـب البديــل Alternative Medicine
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

ُتعالج األطفال من فزع الكوابيس ..عشبة
القديسين عالج طبيعي لالكتئاب
تسمى أيضا ً بعشبة سانت جونز ،لكن كثريين يعرفونها باسم عشبة
القديسني ،السيما أن البعض يرى أنها الحل املثايل لعالج االكتئاب .فهل
هي كذلك فعالً؟
ما هي عشبة القديسني؟
هي نبتة من فئة الشجريات الصغرية من النباتات الغازية ،تمتاز بأزهارها
ذات الشكل البيضاوي املزدوج واللون األصفر.
است ُخدمت منذ قديم الزمن يف العالجات الشعبية بصورة كبرية.
ت ُسمى عشبة سانت جونز ،أو عرن مثقوب ،أو نبتة القديس يوحنا
املثقوبة ،أو حشيشة القلب.
يعود موطنها إىل قارة أوروبا ،قبل أن تمتد إىل مختلف أنحاء العالم ،بما
فيها املناطق املعتدلة ،وشبه االستوائية يف مناطق تركيا ،وروسيا ،ومناطق
الرشق األوسط ،والهند ،والواليات املتحدة األمريكية.
ولهذه النبتة العديد من االستخدامات والفوائد الطبية؛ وأشهرها
ٍ
استخدامها لعالج االكتئاب عىل
نطاق عامليٍّ كبري.
ما فوائد عشبة القديسني أو سانت جونز؟
هناك العديد من الفوائد لعشبة القديسني ،ومنها:
عالج االكتئاب؛ حيث ب َيّنت الدراسات الطبية الحديثة أ َّن عشبة القديسني
باتت ت ُنافس األدوية والعقاقري الطبية بخصوص عالج االكتئاب بدرجاته
املختلفة ،سواء الخفيف ،أو االكتئاب املعتدل ،أو الشديد منه ،وذلك عرب
إعطاء املريض ُمستخلص األغصان املزهرة للنبتة.
يتوفر يف النبتة مركب (الهيربسني) الذي ُيعترب مضادا ً لالكتئاب ،و ُيعالج
األطفال بهذه النبتة لغاية عالجهم من الفزع أثناء النوم بفعل الكوابيس
املُخيفة.
ُمحاربة الفريوسات ،ومن بينها فريوس نقص املناعة املكتسبة الذي
يتسبب يف اإلصابة بمرض اإليدز.
عالج آالم الدورة الشهرية؛ حيثُ ت ُخفف عشبة سانت جونز آالم الدورة
الشهرية لدى النساء ،وت ُقلل حدة التقلصات يف الرحم التي ينتج عنها
الشعور باأللم ،إىل جانب دورها يف تعديل الحالة النفسية لدى النساء
يف هذه الفرتة التي يشعرن خاللها غالبا ً بالتوتر واالنزعاج ،وعدم الرغبة
أحيانا ً يف الحديث مع املُحيطني بهن كاملعتاد ،كما تؤخذ هذه العشبة
كعالج النقطاع الطمث.
تخفيف التوتر والقلق الذي يراود النساء خالل فرتة انقطاع الطمث أو ما
ُيعرف بسن اليأس ،وذلك عند خلط العشبة مع عشبة البابوس الهندي
األسود.
مداواة عضات الثعابني السامة؛ حيثُ كان اإلغريق قديما ً يستخدمون
عشبة سانت جونز لهذه الغاية.
عالج الحروق ،وأمراض والتهابات الجلد املُختلفة؛ مثل :اإلكزيما،
وذلك بتطبيقها موضعيا ً عىل مكان اإلصابة ،مما يؤدي إىل تعايف الجلد،
وتخفيف األعراض املرافقة لتلك املشكالت كالتهيج وإدرار البول.

عالج عرق النسا.
عالج حمى املالريا.
عالج البواسري.
عالج األمراض العصبية والنفسية مثل :الهسترييا ،والوسواس القهري،
والرهاب االجتماعي.
عالج املغص ،والتهاب املعدة ،والتقرحات يف الجهاز الهضمي.
عالج التبول اللييل الالإرادي لدى األطفال.
القديسني:تناول منقوع هذه العشبة
وهناك طريقة الستخدام عشبة
ُ
ثالث مرات يوميا ً ،ويمكن تحضري املنقوع من خالل إضافة أربع مالعق
من الزهور املجفَّفة إىل كأس من املاء الساخن ،وتركها مل ّدة  10دقائق ،ث ّم
تصفية املنقوع ورشبه.
وتعترب هذه الطريقة ف ّعالة يف التخلص من مشاعر القلق ،واألرق،
واالكتئاب.
كما يمكن دهن وتدليك الجروح والكدمات والحروق وأماكن الشعور باأللم
باستخدام خليط من زيت هذه العشبة ،ويمكن تحضري الزيت بخلطه مع
 10غرامات من زيت الزيتون.
لكن هناك أيضا ً محاذير لتناول عشبة القديسني:
منع الحوامل ،واملرضعات ،أو األطفال الذين لم يتجاوزوا سن السادسة من
استخدام عشبة سانت جونز أو حشيشة القلب.
عدم التعرض ألشعة الشمس عند استخدام عشبة القديسني.
عدم اإلفراط يف تناول العشبة أو استخدامها ،ويجب استشارة أخصائي
موثوق به يف الطب البديل ،أو أخصائي له خربة يف مجال التداوي
باألعشاب ،فقد يؤدي اإلفراط يف تناول عشبة القديسني إىل إلحاق األذى
بالدماغ ،والتسبب يف أرضار عصبية خطرية للمريض أو الشخص.
أما الحاالت املرضية التي ت ُنصح بعدم تناول نبات القديسني:
مرض الزهايمر
متالزمة نقص االنتباه مع زيادة النشاط ADHD
مرض الفصام أو الشيزوفرينيا
التفاعالت الدوائية :هذا النبات يتفاعل مع كثري من األدوية واملواد الفعالة،
لذا يجب الحرص وعدم تناوله معها ،ومن ضمن هذه املواد الفعالة:
 :Alprazolamمادة فعالة يف أدوية عالج القلق
 :Amitriptylineمادة فعالة يف أدوية عالج االكتئاب
 :Digoxinمادة فعالة يف أدوية عالج القلب واملهدئات واملنومات
األدوية التي تزيد حساسية الجلد للضوء
أدوية عالج االلتهاب الكبدي الوبائي (فريوس  )Cمثل السوفالدي
أدوية عالج اإليدز
أدوية عالج االكتئاب والرصع
مسكنات األلم القوية مثل املورفني
حبوب منع الحمل.

Fresh Arabic & American Coffee
Fresh Spices & Seasonings
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قهوة عربية وامريكية  -بن ميني
حوايج مينية وبهارات عربية طازجة
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أطفال KIDS
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

غيبتها التكنولوجيا عن
ألعاب ذكاء ّ
أطفالنا ..الحجر الصحي فرصة السترجاعها
أنشطة لألطفال تحمي صحتهم
خالل فترة الحجر الصحي
بال شك أن الحجر الصحي أمر صعب للغاية
خصوصا عىل األطفال الصغار ،الذين يجدون
أنفسهم عالقني يف املنزل غري قادرين عىل ممارسة
األنشطة التي اعتادوا عىل ممارستها ،ومن املؤكد
أن التواجد لفرتات طويلة داخل املنزل والروتني
يسبب ضغطا نفسيا كبريا ينعكس حتى عىل
الجانب الصحي للطفل ،فالروتني وفقدان القدرة
عىل ممارسة الحياة بشكل اعتيادي يجعل الطفل
متوترا وحزينا ومنطويا عىل نفسيه ،وكل هذه
الضغوطات النفسية تنعكس يف النهاية عىل الحالة
الصحية وتضعف الجهاز املناعي ،لهذا من املهم
اللجوء إىل مجموعة من األنشطة التي يمكن لألهل
دفع أبنائهم عىل القيام بها من داخل املنزل.
يمكن القيام بهذه األنشطة يف املنزل مع العائلة
واألهم من ذلك ،أن األطفال لن يحتاجوا إىل
الخروج.
لتحفيز إبداعات األطفال وخياالتهم ومهاراتهم
الحركية الدقيقة ،يمكن صنع كائن خيايل
باستخدام العنارص املوجودة يف املنزل.
بدال من جعل كل طفل يرسم بمفرده ،يمكن جعل
األطفال يعملون كفريق واحد ويمكن استخدام
أقالم الرصاص أو الطالء أو أي من
االقرتاحات األخرى الخاصة
بالرسم.
يمكن لألمهات تقديم بعض
املقرتحات األخرى ألطفال،
مثال من خالل عمل مسابقة
مضحكة لألطفال بحثهم
عىل رسم وجه
مضحك وجعل
الطفل يخمن
ما تم

رسمه ،أو يمكن لألم أن تقوم بالرسم وتدفع األطفال
عىل اكتشاف ما قامت برسمه.
من بني األلعاب التي يمكن ممارستها يف املنزل هي
لعب البحث عن األشياء ،يف بعض األحيان قد يكون
من الصعب ممارسة هذه اللعبة يف املنزل ألنه تطلب
مساحة كبرية ،لكن يمكن لألمهات أن يقمن بالطلب
من األطفال البحث عن يشء معني يبدأ بحرف
معني ،مثل هذه األلعاب تكون مسلية ويف نفس
الوقت مفيدة لألطفال الذين ال زالوا يف طور تعلم
األحرف ،وتزيد من تطورهم اللغوي والتعرف عىل
أحرف كثرية وإغناء رصيدهم اللغوي .وهي لعبة
سيستمتع بها األطفال بشكل كبري جدا.
من بني اللعب املمتعة جدا والتي يمكن ممارستها
من داخل املنزل ،هي لعبة التقليد إما تقليد
األصوات أو األشكال والحيوانات ،وهي لعبة يمكن
تأطريها من قبل اآلباء ،بحيث يمكن لألم أن تقلد
الحركات وتطلب من أطفالها اكتشاف ما قامت
بتقليده سواء أكان صوتا أو شكال أو أي يشء من
هذا القبيل وهي من اللعب التي يمكن ممارستها
مع الكثري من األطفال دون أن يشعروا
بامللل.
يمكن لألطفال ممارسة لعبة
التنكر كالتنكر بالشخصية
الكرتوينة املفضلة عند
األطفال وارتداء مالبس
تشبه تلك الشخصيات،
هي لعبة ممتعة جدا
لألطفال ويمكن للعديد
من األطفال ممارستها
دون الشعور بامللل.

تجارب وألعاب
لألطفال من ناسا
تنقلهم إلى الفضاء
بلقيس دارغوث
هل تود السفر إىل الفضاء؟ إن كان الحظر املنزيل نتيجة
فريوس كورونا يمنعنا من زيارة األقارب واألصدقاء ،فلِم
ال نغادر كوكب األرض؟ هذا ما أقدمت عليه وكالة الفضاء
األمريكية ،عرب توفري تجارب وألعاب لألطفال من ناسا
تنقلهم من عزلتهم االجتماعية إىل عالم االستكشاف
بمجرد نقرات.
فبينما تضيق األرض عىل ساكنيها يف ظل أزمة فريوس
حدودها الفضاء،
الكورونا ،فتحت ناسا آفاقا ً جديدة،
ُ
لألطفال الذين ملُّوا من الحجر املنزيل.
إذ قررت وكالة الفضاء ،بالتعاون مع محطة الفضاء
الدولية ،تقديم برامج ونشاطات مليئة باملغامرات لرواد
الفضاء الحاملني الصغار.
ومن خالل األنشطة التعليمية املجانية التي تجهز اآلباء
ملساعدة الطالب عىل استكشاف املواد العلمية ،من
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مع تشديد اإلجراءات الوقائية يف البالد ،من أجل محارصة فريوس
كورونا ،يصبح وقت العائلة أكرث مرونة من أي وقت مىض.
بعض الناس يواصلون أعمالهم ودراستهم من املنزل ،وآخرون يجدون
أنفسهم يف بيوتهم دون عمل يذكر بسبب انعدام فرص العمل التي
نتجت عن القرارات الحكوم ّية كخطوات احرتازية للوقاية من فريوس
كورونا ،وكذلك ّ
طلب املدارس واألطفال يتلقون دروسهم عرب اإلنرتنت،
ما يبقي أفراد العائلة يف املنزل طيلة اليوم ،ويبقى السؤال كيف يمكن
لألهل استغالل الوقت بما يفيد أطفالهم؟
وذكرت دراسة إسبانية أن كرثة تعرض األطفال لأللعاب اإللكرتونية
تتسبب يف مشكالت سلوكية وتقلل من تواصله مع
املجتمع ،لذا يجب استبدال هذه األلعاب بأخرى
جذابة تنمي ذكاء الطفل ومهاراته.
لذلك ،نق ّدم مجموعة اقرتاحات لألهل
حول استغالل فرصة الحجر
الصحي يف البيوت ،لقضاء
الوقت مع األبناء يف ممارسة
ألعاب الذكاء والتحدي،
ومنها؛ الورق ّية والحسابية،
والرتكيب والبناء ،التي من
قوة الذاكرة
شأنها تعزيز ّ
للطفل وتنشيط مهاراته
السلوك ّية.
بنك الحظ «املونوبويل»
هذه اللعبة األكرث إثارة
وتعقيدا عىل السن الصغرية،
ويفضل اللعب بها مع الطفل
فوق السبع سنوات حتى
يستطيع إدراكها ألنها لعبة هامة
جدا ،فهي تعرف الطفل عىل العمليات
الحسابية باإلضافة إىل مهارات البيع
والرشاء واالستثمار ،وكيفية وضع خطط مالية
وحلول وأهمية االدخار وتنشط استيعابه.
هذا وباإلضافة للقيمة الفلسفية التي تص ّدرها هذه اللعبة ،عىل عكس ما
يظهر يف خارجها أنها لعبة سباق عىل احتكار السوق واألرض والعقار،
إنما باطنها يقصد إىل محاربة احتكار رأس املال لألرض والعقارات.
إن لعبة الـ»مونوبويل» ،هي اللعبة اللوحية األشهر واألكرث مبيعا والتي
علمت أجياال من األطفال رشاء وبيع العقارات وتأجريها بأثمان عالية إذا
ما تحرك الالعبون اآلخرون عليها خطوات وفقا لنتيجة رمي الرند.
وال شك أن مخرتعة اللعبة «إليزابيث ماجي» كانت ستفضل أن تحبس
نفسها يف السجن إذا عاشت لتعرف النسخة املعدلة وامللتوية من
لعبتها .والتي تشجع الالعبني عىل االحتفال بالقيم النقيضة تماما ملا
كانت تدافع عنها.
الشطرنج

أيضا اللعبة التي يخلو قاموسها
تعترب»الشطرنج» لعبة األذكياء ،وهي ً
علوم الحياة وصحة اإلنسان إىل الروبوتات والرياضيات
والفيزياء ،يمكن إرشاك األطفال يف عديد من هذه
النشاطات التي ال تنحرص باملشاهدة فقط.
تجارب وألعاب لألطفال

Coloring Books
يمكن تحميل رابط هذه الرسومات
املستوحاة من الفضاء والكواكب
األخرى لكي يلونها األطفال
ويتعرفوا عىل عوالم جديدة.
لتحميل الصور ،انقر عىل هذا
الرابط،Coloring Books :
واخرت الكتاب أو املحور الذي
يثري اهتمام طفلك أكرث،
سواء القمر أو الشمس أو
أي من الكواكب األخرى.
Life at the Lab
وهي قناة عىل يوتيوب
تتضمن عرشات الفيديوهات
لتفاصيل ما خلف الكواليس
لبناء آليات الفضاء واملجسمات،
مع الرتكيز عىل استخدام املواد القابلة
لالستخدام املتكرر ،أو حتى مراقبة طبقة
األوزون أو الهبوط عىل كوكب املريخ.
NASA apps

يعرض تطبيق  NASAمجموعة ضخمة من أحدث
محتوى الوكالة ،وضمن ذلك أكرث من  18000صورة
وفيديو.
ويقدم التطبيق بودكاست وأخبارا ً وقصصا ً مميزة وفرص
رؤية املحطة الفضائية  ISSوالتتبع وغريها الكثري.
Dial-a-Moon
يمكن اآلن تحميل صورة عالية الدقة للقمر
ألي يوم يف .2020
ت ُظهر الرسوم املؤرشفة يف هذه
الصفحة املرحلة التي يدور
فيها القمر حول مركز األرض،
وزاوية موضع املحور،
والقُطر الظاهري للقمر وفق
إحداثيات تتم كل ساعة.
Exoplanet Travel Bureau
هذا الرابط عبارة عن رحلة
افرتاضية لكواكب خارج
املجموعة الشمسية.
يوجد عىل هذا الرابط عدة
وجهات يمكن التجول فيها
بتصور  360درجة ،مع رشح
وتفصيل للمواقع وما نعرفه عن هذه
الكواكب ،إىل جانب إمكانية تحميل صور
كبرية مجانا ً لها لتعليقها عىل الحائط.
Eyes on Exoplanets

من عبارة «الخصم» إذ أ ّن الالعب اآلخر فيها يدعى «رسيل» أي الذي
يراسلك األفكار والخطط واملتعة.
ويعترب علماء النفس الشطرنج وسيلة مؤثرة لتحسني وظائف الذاكرة،
كما يسمح للعقل بحل أكرث املشكالت تعقي ًدا وإيجاد األفكار املناسبة
لحل املأزق الفوري يف اللعبة ،لذا فقد نصح العلماء بالشطرنج ملقاومة
أمرض فقدان الذاكرة ومنها الزهايمر.
وقد حث تأثري الشطرنج عىل الشباب إىل نشوء العديد من املدارس حول
العالم بتشجيع طالبها عىل ممارسة اللعبة ،وهو ما ساهم يف تحسني
تحصيلهم الدرايس ودرجاتهمً ،
فضل عن التأثريات اإليجابية األخرى.
ويساعد تعلم الشطرنج يف دعم قدرات األطفال عىل الرتكيز بعناية،
فمهما كانت قدرات الطفل لن يمكنه اللعب إال بالرتكيز
نمي القدرة عىل حل املشكالت
عىل كل حركة ،و ُي ّ
حسن قدرات
والتخطيط و ُبعد النظر ،كما ُي ّ
الذاكرة بمعرفة قواعد تحرك كل قطعة،
ويرفع معدل الذكاء إذ يستخدم لعب
الشطرنج كال الجانبني يف املخ.
أيضا ،وعدم
ويعلم الطفل الصرب ً
االندفاع واستخدام املنطق قبل
حسن
اتخاذ القرار ،إىل جانب أنه ُي ّ
نمي القدرة
مهارات القراءة و ُي ّ
التحليلية إذ يتيح الرتكيز لالعب أن
يتنبأ بالحركة القادمة التي سيقوم
بها خصمه.
ويتعلم الطفل هذه املهارات ،وت ُحفّز
اللعبة عقله بينما هو مستمع ،وهذا
هو ما يختلف عن األنشطة التعليمية
التي قد يملها الطفل.
لعبة ورق الطاولة
لعبة ورق الطاولة تنمي ذكاء الطفل ،وممكن لعبها مع
األطفال من سن  6سنوات وما فوق ،فهذه اللعبة تنمي الجانب
الحسابي عند األطفال ،وتجعل عقله أكرث نشاطا ويقظة ،باإلضافة
إىل أنها تعرفه باألرقام يف السن الصغري ،وتساعده يف تعلم العمليات
الحسابية املختلفة ،فهو سيستمر يف اللعب إىل أن يفهمها ويحصل عىل
لقب الفائز ،وسيسعد كثريا عندما يعيد هذه اللعبة ليكسب مرات كثرية.
البازل
تحدي تركيب البازل ،هي تجربة فيها من الفائدة والتسلية الكثري ،إن
الدماغ ينتج مادة الدوبامني ،وهي املادة املسؤولة عن التعلم والذاكرة،
أثناء حل أحجية الصور ،ويزداد إنتاج هذه املادة الكيميائية ،وبالتايل،
فإن هذه األحاجي واأللغاز تعترب تدري ًبا مفي ًدا للدماغ وتساعد يف تأخري
اإلصابة بفقدان الذاكرة ومرض الزهايمر والخرف وغريها من املشاكل.
هناك مليارات من الكواكب يف مجرتنا التي يتوافق
حجمها مع حجم األرض.
يمكن اآلن استكشاف هذه العوالم الجديدة والغريبة
التي تبعد مئات السنني الضوئية عنا.
عىل سبيل املثال :هل تعلم أن أحد هذه الكواكب
يدعى  ،Qatar 1أو قطر واحد .كل ما عليك فعله هو
االستكشاف.
Life and Death of a Planetary System
أو «حياة وموت أنظمة الكواكب» ،هذا النشاط لألوالد
األكرب سنا ً ،الذين يجيدون القراءة باللغة اإلنجليزية.
يستعرض هذا املوقع ظهور واندثار الكواكب والنجوم
عىل مدى ماليني السنني ،مستعينا ً بصور من تلسكوب
هابل.
من االنفجارات إىل الغبار إىل انطفاء النجوم ،يوثق هذا
املوقع رحلة النجوم يف هذا الكون.
Parker Solar Probe
مجموعة نشاطات يدوية باستخدام أدوات بسيطة
منزلية لتنفيذ أعمال فنية محفزة دماغيا ً لألطفال
األصغر سنا ً؛ للتعرف أكرث عىل نجم الشمس.
Make a Straw Rocket
قم بإنشاء صاروخ ورقي يمكن إطالقه من املصاصة ،ثم
قم بتعديل التصميم لجعل الصاروخ يطري إىل أبعد نقطة
ممكنة.
واآلن إىل أين ستذهب؟
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تراجع االنتساب إلى جامعات
الواليات المتحدة
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نصائح لتعلم لغة جديدة
من المنزل

ربما تتيح إجراءات إغالق كورونا (كوفيد)-19
التي تطبقها العديد من البلدان ،فائدة كبرية ملن
يريدون تعلم لغة جديدة أو صقل املهارات التي
اكتسبوها يف املدرسة  .
هناك تطبيقات ال حرص لها عىل الهواتف
الذكية وبرامج باملساعدة يف تعلم لغة جديدة
ولكن من أجل دراسة ذاتية ناجحة يجب اتباع
هذا النصائح ،التي جمعتها لكم «وكالة األنباء
الألمانية»..
أبرز النصائح لتعلم لغة جديدة:
 - 1حدد أهدافا واضحة:
كونك واضحا بشأن أسباب تعلم لغة سوف
يساعدك يف املواصلة ،بحسب بريتا هوفايزن،
رئيسة مركز اللغات بجامعة دارمشتات التقنية.
هل تحاول تعلم تحسني الكتابة بهذه اللغة أم
ربما تريد تحسني مهارات فهم القراءة أم تريد
تحسني مهارات التحدث؟
إذا كنت تأمل يف زيادة محصولك من الكلمات،
سوف تساعدك تطبيقات بسيطة شبيهة
بالبطاقات الورقية ،بحسب الرس كيليان
من موقع «  »wb-webوهو مصدر تعليمي
للبالغني.
ولكن بالنسبة للمتعلمني ذوي املستويات
املتقدمة ،فإن التعليم الفردي سوف يكون أكرث
إفادة .وتقول كيليان« :ال يمكن الوصول إىل

حوار حقيقي عرب برنامج تعليمي فقط».
 - 2اجعل التعلُم ممتعا:
يجب أن يكون التعلُم ممتعا ،بحسب يورج
روش من املعهد األملاني للغات األجنبية يف
لودفيج ماكسيميليان يف ميونخ .توجد األلعاب
الخاصة بتعلم لغة اجنبية بشكل كبري عىل
اإلنرتنت وغالبا ما تكون مجانا.
ألعاب لعب األدوار أو املحاكاة مفيدة بشكل
خاص يف تعلم اللغات بسبب نسبة التواصل
املرتفعة فيها .وقد تجد أنه من املفيد أيضا تغيري
إعدادات اللغة يف اللعبة التي تلعبها بالفعل.
 - 3كن عىل دراية بأسلوبك يف التعلم:
أخذ النهج الخاطئ لتعلم لغة يمكن أن يؤدي
إىل اإلحباط .وللحفاظ عىل الزخم يجب أن
تفهم أسلوبك املفضل يف التعلم سواء كان
برصيا أو سمعيا عرب القراءة والكتابة أوبصورة
حركية .ويقول هوفأيزن« :ال يوجد شخص
يتعلم بطريقة واحدة فقط ،ولكننا جميعا لدينا
تفضيالت طبيعية».
فكر يف ما يبدو أكرث طبيعة لك ويلعب عىل نقاط
قوتك .فإذا كنت من عشاق القراءة ،اطلع عىل
مجالت أو كتب باللغة املستهدفة .وإذا كنت
تعلم أنك تتعلم أفضل باالستماع للغة ابحث
عن مدونات صوتية.

وينصح روش باالطالع عىل إعالم
اللغة املستهدفة للمساعدة يف
الحصول عىل فهم لتلك الثقافة.
ويقول« :السياق الثقايف حاسم
يف االستخدام الكفؤ ألي لغة..
فتعلم لغة بدون سياق ممل
وبال فائدة».
 - 4جد رشيكا لتبادل اللغات
عرب اإلنرتنت:
التبادل الفعال حاسم يف تعلم لغة ما،
ومنصات تبادل اللغات عرب اإلنرتنت
ومواقع التواصل االجتماعي تجعل
هذا أسهل من ذي قبل .ويف الرتادف
اللغوي يقوم شخصان بتعليم كل
منهما اآلخر لغة ما.
ويجدي الرتادف نفعا عندما يتقاسم
الطرفان بعض االهتمامات املشرتكة
باإلضافة إىل تعلم اللغات .وتقول
كيليان« :التعلم كان واليزال
عملية مجهدة» .ولكن مع األدوات
اإللكرتونية عرب اإلنرتنت يمكن إحراز
تقدم حتى يف ظل الحجر الصحي
املنزيل.

أكرث من  700جامعة يف الواليات املتحدة أبلغت عن مقاعد دراسية شاغرة للفصل
الدرايس الذي يبدأ يف الخريف ،وهو رقم غري مسبوق يربز مخاوف من تراجع انتساب
الطالب إىل الجامعات ،ويف املقابل ،يص ّعب ذلك من احتماالت تفادي الجامعات
للكارثة املالية املرتقبة.
وأفادت «الجمعية الوطنية الستشارات القبول يف الجامعات ( »)NACACإىل أ ّن
هذا الرقم أكرب بنحو  70يف املائة مقارنة بالعام املايض ،إذ أعلنت يومها  419جامعة
عن توفر مقاعد دراسية شاغرة فيها ،يف ما يوازي ضعفي املعدل املعتاد خالل العقد
األخري ،بحسب تقرير من «تايمز هاير إيديوكيشن».
ويشري التقرير إىل أ ّن فريوس كورونا الجديد واإلجراءات املصاحبة له ،رضبا العام
الدرايس تماما ً ،فبينما تتفاءل إدارات الجامعات يف عودة الطالب الكثيفة يف الخريف،
يبدو أ ّن هؤالء غري مقتنعني وغري مهتمني بذلك ،وهو ما اتضح أيضا ً يف عدم اهتمامهم
غالبا ً بالدورات الدراسية التي تقدم عرب اإلنرتنت ،يف فرتة اإلغالق.
يف هذا اإلطار ،قالت ميليسا كليندينست ،مديرة البحوث املساعدة يف الجمعية« :واقع
أ ّن هناك عددا ً كبريا ً من الجامعات ما زالت تبحث عن طالب ،يشري يف ما يبدو إىل
مرحلة قبول صعبة جدا ً يف الخريف املقبل».
رقم آخر غري مبرش ،يظهر انخفاضا ً بنسبة  8يف املائة يف عدد الطالب من أبناء الطبقة
ذات الدخل املنخفض ،ممن جددوا طلبات
املساعدة املالية الفيدرالية الخاصة بهم ،ما
يعني بالتايل عدم االنتساب إىل الجامعة يف
الفصل الدرايس املقبل.
وتشري استطالعات رأي أخرية ،تشمل
طالبا ً ومسؤويل قبول يف الجامعات،
إىل تشاؤم بشأن التسجيل يف
الخريف ،خصوصا ً أ ّن حكومات
تشك يف إمكانية
الواليات ّ
السماح بإعادة فتح أبواب
الجامعات يف ذلك الحني.
األمل الوحيد للجامعات هو
يف االحتفاظ بالطالب الحاليني
ما أمكن ،مع جذب بعض الطالب
الجدد ،ال سيما يف السنة الدراسية
األوىل .مع ذلك ،فإ ّن هذا الك ّم
من الطالب قد يكون خادعا ً عىل
املستوى املادي يف حال عدم العودة
إىل الجامعة بقاعاتها وحضورها ،إذ
إ ّن الدورات الدراسية التي تقدمها
الجامعات عرب اإلنرتنت تشهد تخفيضا ً
كبريا ً عىل الرسوم.
أما التحدي الخاص بجذب الطالب
األجانب وأموالهم املنقذة لجامعات
الواليات املتحدة ،فيبدو أكرب ،إذ لن
يتمكن أحد من السفر يف حال استمرار
الوضع عىل ما هو عليه ،وربما يمتنع
بعضهم نهائيا ً عن الدراسة يف الواليات
املتحدة تبعا ً النتشار كورونا الهائل
فيها.

School in the time of

CORONAVIRUS
H

no guidance for students and parents. The
duration of the shutdown depends on the
spread of the pandemic in the country, so it
is difficult to gauge the long-term effects.
About 20 million students get free meals
at school, and some schools have created
“drive-thru” stations where parents can pick
up the meals at remote locations.
But access to technology is more complicated. Even if some schools and universities
rapidly move to e-learning, they will find
that millions of their students do not have
steady access to the Internet, or do not
have access to computers at their homes.
Teachers and professors may vary wildly in
their skills using distance learning.
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ow are students and parents
affected as more local governments
across the United States shutdown
?schools
”As restrictions enforcing “social distancing
from coast to coast come into effect, the
majority of school districts in the United
States sent children home for two to four
weeks.
The scope of the decision is huge, and has
sent parents of students scrambling for
a plan. The US has 56 million students in
schools and 20 million in universities.
While the transition to homeschooling and
e-learning has been smooth in some districts, in others it has been haphazard, with
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تمارين تخفف آالم الظهر
الركبة خطا مستقيما مع الكاحلني
 ويمكن للمبتدئني االرتكاز،والوركني
عىل الركبتني بدال من أطراف أصابع
.القدم عند إجراء تمرين الضغط

تمديد الساق

يساعد تمرين تمديد الساق عىل إطالة
 وغالبا ما تسبب،عضالت الفخذ الخلفية
هذه العضالت آالما يف النطاق السفيل من
 وعند إجراء هذا التمرين يتمدد املرء،الظهر
، ويمسك فخذه بواسطة يديه،عىل ظهره
ويسحب الفخذ باتجاه الجزء العلوي من الجسم
 وعند،مع الحفاظ عىل الساق يف وضع مستقيم
 فإنه يمكن سحب،الرغبة يف تكثيف تمارين اإلطالة
.أصابع القدم قليال يف اتجاه الفخذ
مضخة الوريد

 الذي يجلس لساعات طويلة،يتعني عىل املوظف
 أن يقوم بتحفيز الدورة،أمام شاشة الكمبيوتر
.الدموية من خالل إجراء تمارين مضخة الوريد
ويتم إجراء هذا التمرين من خالل الوقوف عىل
 واالستدارة إىل الخلف،أطراف أصابع القدم
 ثم الوقوف عىل،عىل الكعب ورفع أصابع القدم
 ويتم تكرار هذه،أطراف أصابع القدم مرة أخرى
. مرة بوترية هادئة وثابتة15  إىل10 التمرين من
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تمرين البالنك

عند إجراء تمرين البالنك يشكل الظهر واألرداف
 وبعد ذلك،والفخذان والرقبة خطا مستقيما
يتم االستلقاء عىل البطن وتمديد األقدام بعرض
 ثم يتم االستناد عىل أطراف أصابع القدم،الخرص
.والساعدين وهما مفرودين بعرض الكتف
تمرين الضغط

يعترب تمرين الضغط من تمارين اللياقة البدنية
 التي تعمل عىل تقوية عضالت الجسم،التقليدية
 ويف هذا التمرين يتم وضع الذراعني،بالكامل
 يف النسخة األصلية.بعرض الكتف يف أسفل الصدر
من تمرين الضغط يتم االرتكاز عىل أطراف أصابع
 وبعد ذلك يتم خفض الجزء األوسط من،القدم
 ثم دفع،الجسم املشدود باتجاه حصرية التدريب
 مع مالحظة أن تشكل،الجسم إىل أعىل مرة أخرى

Habits That Will Get You
Fit and Healthy

f you are looking to get fit and healthy, here are our top nine
habits you need to implement into your life! To make actual
changes in your life and to become fit and healthy long term,
don’t overwhelm yourself by making all nine a habit today. The
best way to make health a lifestyle, is by making slow and steady
changes. Pick one to focus on and once that becomes a habit, add
another one. Keep building slowly until all nine are real and lasting
habits in your life.
1: Ditch the scale
We’ve all heard that muscle weighs more than fat, right? But when
we work out in order to lose weight and instead see the number
on the scale rise, we quickly get frustrated. Don’t let the scale
wreck your motivation to get fitter and healthier. It’s possible to
become leaner and slimmer without the number on the scale
changing, which means the scale isn’t the best representation of
your progress.
2: Keep your goals visible at all times
“A habit I always tell my clients to start doing to help them get fit
and healthy is to write down their goals somewhere they will see
them every day. Whether it’s on a mirror, a sticky note in your car,
a whiteboard in your room, your refrigerator door or the wallpaper
of your phone, making them visible helps you keep your eye on the
prize!” suggests Burn Boot Camp Verona, WI trainer Cody Burns.
When you have a craving or want to skip a workout, your goals
often slip your mind. Keeping your goals visible at all times will
remind you of what you are working toward even in your weakest
moments.
3: Schedule your workouts
Fit and healthy people don’t skip their workouts! If you struggle to
make your workouts a priority in your life, Burn Boot Camp Columbus, OH trainer Becky Carnes Huff says, “Get into the habit of putting your workouts on your calendar. Once you have it scheduled,
treat it the same way you would treat a doctor’s appointment or a
work meeting.”
4: Close the kitchen
Fit and healthy people are not in the habit of eating around the
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لجأ الكثري من املوظفني إىل العمل من املنزل يف
 وبالطبع ال تتوافر.ظل تفيش فايروس كورونا
التجهيزات املكتبية يف املنازل؛ حيث عادة ما
،يجلس املوظف عىل مقاعد السفرة لفرتات طويلة
.ما يؤدي إىل الشعور بآالم يف الظهر
ونقدم مجموعة من التمارين البسيطة للتخلص
:من آالم الظهر
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clock. If you want to become fit and healthy too, you have to
establish a designated time to close the kitchen. Creating these
boundaries not only stops you from mindlessly snacking while
watching TV. Waiting 12 hours between meals also has been
shown to boost fat burning, increase digestion and promote a
healthy gut.
5: Track your food before you eat
“Use the MyFitnessPal app, or any other food tracking app, to
track your entire day’s worth of food the night before,” says Burn
Boot Camp South Park, NC trainer Krysta Huber. While tracking
your food is a great habit to get into when trying to get fit and
healthy, tracking your intake after you eat may not be as helpful.
6: Surround yourself with tools that will help you get fit and
healthy
“If you want to get fit and healthy, then surround yourself with
things that will make you fit and healthy. For example, subscribe
to a bunch of different health podcasts and play one every time
you get into your car. You can also place fitness magazines in the
bathroom, keep healthy
7: Get an accountability partner
It’s easy to set goals, but it is hard to hold yourself accountable to
do what it takes to actually reach them. “A great habit to get into
when trying to get fit and healthy is to always share your goals
verbally,” says Burn Boot Camp Northville, MI trainer Tricia Wanish.
8: Eat greens at each meal
The key to getting fit and healthy isn’t working out more; it’s
eating more healthy foods. The best way to ensure you are eating
nutritious meals is by eating greens at each meal. Greens should
take up half your plate, while protein and carbohydrates each take
up ¼ of your plate.
9: Start meditating
Fit and healthy people concentrate on their physical health as well
as their mental health. Developing the habit of meditating each
morning, even for just five minutes, will help you reduce stress, increase focus and productivity and create a more positive mindset.
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صاروخ فضائي صيني كاد يـــــــسبب كارثة في نيويورك
كاد حطام صاروخ فضائي صيني أن يتسببب
بحدوث كارثة يف مدينة نيوريوك لوال دقائق
حاسمة ،وفقا ملا ذكر موقع «فوكس نيوز».
وكانت الصني قد أجرت تجربة عىل صاروخها
الفضائي الجديد   Long March 5Bمن مرحلة
واحدة مما دفع حمولته إىل املدار قبل أن
تسقط النواة التى تزن  20طنا يف النهاية يف
الغالف الجوي ،بحسب موقع «أرس تكنيكا»
املختص باألخبار التقنية.
وقال املوقع يف تقرير له إنه« :لو عادت بقايا
الصاروخ الفضائي الصيني العمالق Long
 March 5Bإىل الغالف الجوي قبل  15إىل 20

دقيقة من وقت وصولها الحقيقي،
لكان هذا الحطام الفضائي قد هطل
عىل مرتو األنفاق الرئييس وسط
مدينة نيويورك ،وبالتايل التسبب يف
خسائر فادحة وأرضار جسيمة «.
وتم إطالق الصاروخ الفضائي
الصيني الذي يبلغ طوله
حوايل  100قدم بتاريخ 5
مايو ،و كان يحمل عىل متنه
نموذجا أوليا غري مسمى
لكبسولة صينية مصممة
ألبحاث الحياة خارج

األرض .
وبعد قضائه نحو أسبوع يف املدار األريض
 ،عادت املرحلة األساسية من الصاروخ ،و
التي يبلغ وزنها  20طنا إىل الغالف الجوي
وكانت تندفع إىل األرض برسعة تجاوزت
آالف األميال يف الساعة ،قبل أن تتحول
لكتل نارية مشتعلة نتيجة لرسعتها
وقوة االحتكاك يف الغالف الجوي .
وأوضحت وكالة الفضاء األمريكية
«ناسا»»:إن جزءا من املركبة الفضائية
التي تبلغ كتلتها حجم حافلة صغرية
اندفع إىل املحيط األطليس قبالة سواحل

غرب إفريقيا .ويبدو أن بعض الحطام
الفضائي قد سقط يف بلدة واقعة يف ساحل
العاج ،دون أن ترد أنباء عن وجود إصابات
جراء ذلك.
ووفقا لوكالة ناسا  ،عادة ما يتساقط الحطام
الفضائي من الصواريخ الفضائية ذات
املرحلتني ،حيث يقع الجزء األول يف املحيط
قبل أن يخرتق الغالف الجوي أو يصل إىل املدار
األريض ،يف حني يبقى الجزء الرئييس العمالق
من الصاروخ يف املدار ،أو يندفع إىل الكرة
األرضية يف حاالت قليلة.

ماذا يحدث داخل الشمس؟..
ظاهرة تهدد الحياة على األرض
حذر علماء فلك من دخول الشمس فرتة «سبات كارثي» ،وهو ما يؤدي إىل
حجبها ودخولها املرحلة األدنى للطاقة الشمسية ،ما قد يتسبب يف تجمد
الطقس ووقوع الزالزل.
ويعتقد الخرباء أننا عىل وشك الدخول يف أعمق فرتة من «انحسار» أشعة الشمس
املسجلة عىل اإلطالق ،مع اختفاء البقع الشمسية فعليا ،وفقا لصحيفة «الصن»
الربيطانية.
وقال عالم الفلك ،توني فيليبس« :الحد األدنى من الطاقة الشمسية حدث
بالفعل ،وهو عميق .أصبح املجال املغناطييس للشمس ضعيفا ،ما يسمح بأشعة
كونية إضافية يف النظام الشميس».
وأضاف «تشكل األشعة الكونية الزائدة خطرا عىل صحة رواد الفضاء واملسافرين
يف الهواء القطبي ،وتؤثر عىل الكيمياء الكهربائية يف الغالف الجوي العلوي
لألرض ،وقد تساعد يف إحداث الربق».
ويخىش علماء ناسا من أن يكون تكرارا لظاهرة «ديلتون مينيمام» ،التي حدثت
بني  1790و ،1830ما أدى إىل فرتات من الربد القارس وفقدان املحاصيل واملجاعة
وانفجارات بركانية قوية.
وانخفضت درجات الحرارة بما يصل إىل  2درجة مئوية عىل مدى  20عاما ،مما
أدى إىل تدمري إنتاج الغذاء يف العالم.
ويف  10أبريل  ،1815حدث ثاني أكرب ثوران بركاني خالل  2000سنة يف جبل
«تامبورا» بإندونيسيا ،ما أسفر عن مقتل  71000شخص عىل األقل ،وأدى أيضا
إىل ما يسمى عاما بال صيف يف  ،1816عندما هطلت الثلوج يف يوليو.
وحتى اآلن هذا العام ،كانت الشمس «فارغة» مع عدم وجود بقع شمسية 76
باملئة من الوقت ،وهو معدل تم تجاوزه مرة واحدة فقط يف عرص الفضاء يف العام
املايض ،عندما كانت  77باملئة فارغة.
وكشفت دراسة سابقة أن الشمس ،رغم أنها أهم مصدر للطاقة من أجل الحياة
عىل األرض ،لكنها «نائمة قليال» مقارنة بالنجوم األخرى يف الكون.
وقارن علماء الفلك من معهد ماكس بالنك يف أملانيا ،الشمس بمئات النجوم
املشابهة لها ،حيث أنه باستخدام بيانات من تلسكوب كيبلر الفضائي التابع
لوكالة ناسا ،اختار الباحثون النجوم ذات درجة حرارة سطح وعمر ودوران
مماثلة للشمس ،يف مجرة درب التبانة.
وأظهرت النتائج أن الشمس ضعيفة للغاية مقارنة بمعظم النجوم األخرى بنحو
 5مرات.
وقال ألكسندر شابريو ،من معهد ماكس بالنك« :فوجئنا كثريا بأن معظم النجوم
الشبيهة بالشمس أكرث نشاطا بكثري من الشمس».
ويقول الباحثون إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الشمس «تمر بفرتة هادئة» ملدة
 9آالف عام أم أنها أقل سطوعا من النجوم املماثلة األخرى.
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ناسا تمهد إلقامة وعمل اإلنسان على سطح القمر
مهدت إدارة الطريان والفضاء األمريكية (ناسا) املجال ،لنقاش
عاملي بشأن املباديء األساسية التي ستحكم سبل إقامة وعمل
اإلنسان عىل سطح القمر ،وذلك بنرش القواعد األساسية ملعاهدة
دولية الستكشاف الكوكب تحت اسم اتفاقات أرتميس.
وتسعى أرتميس إىل تأسيس مناطق أمان ستحيط بالقواعد
املستقبلية عىل سطح القمر ملنع ما تسميه ناسا «بالتدخل الضار»
من الدول املنافسة أو الرشكات التي تعمل يف مناطق قريبة.
وتسمح االتفاقية أيضا للرشكات بامتالك املوارد التي تقوم بالتنقيب
عنها عىل القمر وهو عنرص أسايس يسمح للمتعاقدين مع اإلدارة

بتحويل جليد املاء عىل القمر إىل وقود للصواريخ أو استخراج
املعادن لبناء املهابط.
واالتفاقات جزء أسايس من جهود إدارة الطريان لجذب الحلفاء إىل
خطتها الهادفة لرتسيخ وجود طويل املدى عىل سطح القمر ،وفقا
لربنامج أرتميس الذي تتبناه.
وقال مدير اإلدارة ،جيم بريندنستني ،لرويرتز« :ما نقوم به هو أننا
نطبق معاهدة الفضاء الخارجي باتفاقات أرتميس» ،مشريا إىل
اتفاق دويل أبرم يف عام  1967يؤكد عىل رضورة استغالل الفضاء
لألغراض السلمية فقط دون الحربية.

A Chinese rocket appears to rain rogue
parts down from space

C

hina’s space program debuted a new
rocket that expands its ability to do big
projects in low-Earth orbit. The launch
of the Long March 5B demonstrated a new
space capsule for carrying astronauts to orbit.
It also appears to have dropped a large metal
object on a town in Cote d’Ivoire.
Local news sources reported that residents
heard a loud bang and then discovered what
appears to be a rocket part. Luckily, it did not
injure anyone.
Harvard-Smithsonian Institute astrophysicist
Jonathan McDowell, who tracks activity in orbit,
noted that the path of the rocket, abandoned after it successfully delivered the capsule to orbit,
would have passed over the town in question.
To read the rest of the article go to :
https://qz.com
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بشر للدجاج الحـــــــي الحالل
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تغير المناخ وراء انقراض
أنواع عمالقة من الكنغر
والتماسيح

الفيضانات..
توقعات بارتفاع مستوى املحيطات  1,3مرت بحلول نهاية القرن الحايل  
توقع مجموعة من الخرباء ارتفاع مستوى املحيطات  1,3مرت بحلول نهاية
القرن الحايل يف حال وصول االحرتار املناخي إىل  3,5درجة مئوية.

وأضافوا أن نحو  770مليون شخص أي أقل
من  10%من إجمايل سكان العالم يعيشون
حاليا عىل مسافة أقل من خمسة أمتار من
مستوى البحر ،وسريتفع هذا العدد إىل مليار
شخص بحلول  2050تهددهم الفيضانات
الناجمة عن ارتفاع مستوى املحيطات.
وقال ستيفان رامستورف ،من معهد
بوتسدام ألبحاث تأثري املناخ واملشارك
يف الدراسة ،التي نرشتها مجلة «كاليمت
اتموسفريك ساينس» لوكالة فرانس برس،
«بات من الواضح أن التقديرات السابقة
حول ارتفاع مستوى البحار كانت متدنية
جدا».
وهذه التوقعات سلبية أكرث من تلك

تهدد مليار
شخص بحلول
2050

الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ التي اعتربت يف تقرير
نرش يف سبتمرب/أيلول أن املحيطات قد
ترتفع  50سنتيمرتا بحلول  2100يف أفضل
السيناريوهات و 84سنتيمرتا يف أسوأها.
وأكد رامستورف «الهيئة الحكومية الدولية
تميل إىل الحذر الشديد ،ما أرغمها إىل رفع
تقديراتها مرات عدة».
وأشار بنجامن هورتون من جامعة نانيانغ
يف سنغافورة واملعد الرئييس للدراسة يف
بيان إىل أنه أراد من خاللها «توفري مراجعة
شاملة للمعلومات العلمية لصانعي
القرار ،لكي تكون لهم صورة واسعة عن

السيناريوهات املستقبلية ويتمكنوا من
اتخاذ اإلجراءات الرضورية».
وأفادت الهيئة الحكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ بأن مستوى البحار ارتفع 15
سنتيمرتا يف القرن العرشين.
وأضافت أنه بحلول عام 2050
سيقيم أكرث من مليار شخص يف
مناطق ساحلية معرضة كثريا
للفيضانات أو ظواهر مناخية
قصوى يزيد من حدتها
ارتفاع مستوى مياه البحر
واالضطرابات املناخية.

قالت دراسة ،نرشت  ،يف أسرتاليا إن الكنغر العمالق والتماسيح
العمالقة وغريها من األنواع الضخمة التي عاشت حتى  40ألف
عام مىض يف املناطق االستوائية شمايل أسرتاليا انقرضت بسبب
تغري املناخ.
ونقلت وكالة األنباء األملانية عن خرباء الحفريات يف متحف
كوينزالند قولهم إن الحيوانات العمالقة التي تم حديثا اكتشاف
أنها كانت موجودة قد انقرضت بسبب التغري البيئي الشديد،
وذلك يف الدراسة التي نرشت يف مجلة نيترش كوميونيكيشن
العلمية.
وأفاد الباحثون بأن الفقدان املتتايل لتدفق املياه والجفاف املكثف
وزيادة الحرائق وتغري الغطاء النباتي هي عوامل أدت إىل انقراض
ما ال يقل عن  13نوعا من أنواع الحيوانات العمالقة .
وذكرت الدراسة أنه من بني هذه األنواع أربعة مفرتسات ضخمة
من الزواحف و «أسد» جرابي وأكرب حيوانات الكنغر والومبت
(السمحور  -حيوان جرابي يشبه الدب) يف العالم.
واستندت الدراسة إىل بحث يف موقع للحيوانات الضخمة
يف ساوث ووكر كريك بالقرب من ماكاي يف شمال رشق والية
كوينزالند بالقرب من الحاجز املرجاني العظيم.
وكان ذات يوم موطنا ألكرث من  12نوعا
من الحيوانات العمالقة.
وقال سكوت هوكنول ،خبري الحفريات
يف متحف كوينزالند« ،إن الحيوانات
العمالقة يف ساوث ووكر كريك كانت
استوائية بشكل فريد ،ويهيمن عليها آكالت
اللحوم الزاحفة الضخمة وآكالت العشب
الضخمة التي انقرضت منذ نحو  40ألف
عام ،بعد وصول البرش إىل الرب الرئييس
ألسرتاليا».
ومع ذلك قالت الدراسة إن البرش ،الذين
كانوا قد بدأوا بالفعل االنتقال يف ذلك الوقت
إىل القارة ،ال يمكن اتهامهم بالوقوف وراء
االنقراض.
وبدال من ذلك ،وجد الباحثون أن انقراض
األنواع العمالقة يتزامن مع تدهور مناخي وبيئي
كبري محليا وإقليميا ،بما يف ذلك زيادة الحرائق ،وأنخفاض
حجم املراعي وفقدان املياه العذبة.

“Unbearable” … a study warns of a
significant increase in temperature
in only 50 years
who was not part of the study, said she and other external scientists said the new study made sense.
The scientists added that if we look back 6000 years, we
will find that the average annual temperature on the
earth is between 11-15 degrees Celsius, and they also
looked at places that are expected to heat up significantly
uncomfortably to a large extent and found that at least 2
billion people They will live in these conditions by 2070.
The study stated that currently about 20 million people
live in places with an average annual temperature of
more than 29 degrees Celsius, which is far beyond the
good temperature, and these places are less than 1% of
the land, which is mostly located near the Sahara and
includes Makkah In Saudi Arabia.
But as the world gets more crowded and warm, the study
concludes that large areas of Africa, Asia, South America
and Australia will likely be in the same temperature
range, and up to 3.5 billion people will be affected.
While co-author Tim Linton, a climate scientist and director of the Institute for Global Systems at the University of
Exeter in England, confirmed places such as impoverished
Nigeria – whose population is expected to triple by the
end of the century – will be less able to adapt.
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new study warns that in just 50 years, between
2 – 3.5 billion people, most of them poor who
cannot afford the cost of air conditioners, will live
in an extremely hot and unbearable climate.
Martin Scheffer, an ecologist from the University of Wageningen, Netherlands, and co-author of the study, said
that with an increase in the annual global temperature by
one degree Celsius, it would end up with about a billion
people or so in warm areas unable to live without air
conditioning technology.
According to the study, the number of people who
will end up in this danger depends on the amount of
heat-trapped carbon dioxide emissions and how fast the
world’s population is growing.
In the worst-case scenarios of population growth and
carbon pollution, the study published in the journal “Proceedings of the National Academy of Science” predicts
that about 3.5 billion people will live in hyperthermic
regions, which is one third of the expected population
for 2070.
The study indicated that these scenarios are less pessimistic, and that within 50 years, two billion people will
live in very hot places without air conditioning.
Natalie Mahwald, a climate scientist at Cornell University
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»الهند تحتجز حمامة بتهمة «التجسس
وصاحبها يطالب بها

.هاتفه
 «لدي العرشات:وتابع
30  أدربها منذ،منها
عاما للمشاركة يف
.»املسابقات
وليست الحادثة األوىل
 إذ سبق،من نوعها
أن احتجزت الهند
،2015 حمامة يف عام
 مع،بتهمة التجسس
أنها منطقة يقام فيها
مسابقات للحمام مرتني
.يف العام

طالب مواطن باكستاني الهند بإعادة حمامة تعود
 بعد أن احتجزتها السلطات الهندية بتهمة،له
. بعد العثور عليها يف منطقة كاتوا،التجسس
وقال حبيب الله إن عىل السلطات أن تعيد له
 التي من املفرتض ان تشارك يف إحدى،الحمامة
.املسابقات
ونقلت صحيفة محلية هندية عن ضابط يف
 عن السكان املحليني يف القرية،الرشطة
 وشكوا باألمر بسبب،أمسكوا بالحمامة
.وجود حلقة عىل رجلها تحمل أرقاما
 لو أنهم،وقال صاحب الحمامة
وضعوا الرمز الدويل لباكستان قبل
األرقام لتمكنوا من االتصال به
 يف إشارة إىل أنها رقم،شخصيا

 نجا من..»وفاة التمساح «ساتورن
الحرب العالمية الثانية

 وذلك، يف إحدى حدائق الحيوان يف العاصمة الروسية موسكو،تويف تمساح عارص الحرب العاملية الثانية
.بحسب بيان إلدارة الحديقة
، شهد فيها القصف عىل برلني يف الحرب العاملية الثانية، عاما84 وقال البيان إن التمساح «ساتورن» تويف عن
.ونقله جنود بريطانيون ونقل إىل االتحاد السوفيتي
 رغم أن هذا النوع ال يعيش يف، عاما84 وعمر لـ،1936 وولد التمساح يف الواليات املتحدة األمريكية يف عام
. عاما وفق البيان50 الطبيعة ألزيد من

Indian doctor who complained about coronavirus PPE
committed to mental institution, report says

A

doctor in India who allegedly came under
fire for raising concerns about a lack of
personal protective equipment for health
care workers treating coronavirus patients at his
government-run hospital has now been committed
to a mental institution, BBC Telugu reported.
Dr. Duhakar Rao, who was allegedly suspended
after speaking to media about a lack of equipment,
was reportedly detained while driving on a highway
recently.
“He’s a reputed doctor,” Kaveri Rao, the anesthetist’s mother, told BBC Telugu. “But he has been
facing abuse since the day he raised those concerns.
I feel bad when people call me and ask about him.
He has been very stressed for weeks.”
BABIES BORN TO MOMS WITH CORONAVIRUS
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SHOULD BE TESTED FOR COVID-19, CDC GUIDELINES
SAY
The police maintain that Rao had been acting erratically and witnesses called to complain. They claim
that when they arrived, he threw a liquor bottle and
was acting rudely to police. No witnesses, however,
have corroborated the account, according to BBC
Telugu.
He was reportedly taken from the local police station to a hospital, where it was advised that he be
admitted to a mental institution. A hospital official
purportedly told the news outlet that Rao seemed
stable but is under observation for two weeks.
Rao first made headlines when he claimed that the
hospital he works at was requiring staff to wear
the same protective gown and mask for two weeks

before asking for new PPE.
“How can we treat patients risking our lives?”
he asked, according to local media. He was then
suspended.
According to the Associated Press, India designated
more than 600 hospitals for COVID-19 patients
and trained more than 1 million doctors and 1.7
million nurses to treat patients, according to its
government. Authorities had attempted to divert
suspected and confirmed patients to the designated
hospitals, but several other hospitals reported outbreaks spread by patients who didn’t know they had
the virus. It wasn’t until earlier this month that the
government announced it would provide all health
care workers with PPE.
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TO ITS
PEOPLE?
DONATE NOW
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معرض هاني عميسان

لبيع أحدث السيارات األمريكية واليابانية واألوربية والكورية
BUY - SELL - TRADE
نعطيك
أفضل قيمة
لسيارتك عند الشراء
1 year warranty
& engine
transmission

• نبيع بأفضل األسعار
•نبيع كل السيارات مع ضمانة
سنة كاملة لألنجن والترانزميشن

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

ملكية
نظيفة وأسعار
مدهشة
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