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صيدلية سبأ 
٣ فروع لخدمتكم

locations to serve you
Abdulla Shariff, Pharmacist

Fas t & Friendly Care
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SHEBA
PHARMACY

10136 Vernor Hwy 
Dearborn MI 4812O
Phone : 313-841-8820
Fax : 313-841-8846

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM

SAT . 10AM - 4 PM

SHEBA
PHARMACY
4132 Schaefer  Rd. 
Dearborn MI 48126
Phone : 313-406-4006
Fax : 313-551-4799

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM

SAT . Closed

PACKARD
PHARMACY
4726 Greenfield  Rd. Ste. 101
Dearborn MI 48126
Phone : 313-633-9310
Fax : 313-633-9706

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM

SAT . 10AM - 2 PM
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    cultuer ثقافة

* من هي لبنى رشارة بزي؟

- لبنانية من بلدة بنت جبيل الجنوبية. درست يف مدارس بنت 

جبيل حتى تخرّجت من ثانويتها الرسمية. التحقت بجامعة 

بريوت العربية ودرست ادارة االعمال، كما درّست يف عدد من 

املدارس الخاصّة يف بنت جبيل. هاجرت اىل الواليات املتحدة و 

التحقت باحدى الجامعات فدرست فيها املحاسبة. وُلد حّب 

القراءة والكتابة معي وكنت مدمنة عىل قراءة كل انواع الكتب، 

من شعر ورواية وقّصة وحتى املجالت والجرائد. تأثّرت يف مرحلة 
الصبا بأسلوب االديب الكبري جربان 

املوضوعات االنشائية التي كانت خليل جربان وبدا ذلك جليّاً يف صياغة 
مدرّستي آنذاك االستاذة سكنة رشارة 
املرحلة الثانوية، اال اّن اسلوبي كنت متفوّقة يف شتى مواّده، يف اخرتت االتجاه العلمي  الذي الصف يف كّل مرة. ورغم انّي بإعجابها دائما يُقرَأ امام طالب وكان موضوعي الذي يحظى لدرجة انها لقّبتني ب"جربان"، علينا يف مادة االنشاء العربي، ،حفظها الله واطال عمرها، تطرحها 

اساتذة  مادة اللغة العربية يف كل االدبّي كان يحظى دائما بإعجاب 
سنوات دراستي الثانوية ومنهم االستاذ 

السيد محي الدين فضل الله، الذي كان 

يشّجعني بإستمرار عىل االلتحاق  بفرع من الفروع 

االدبية يف الجامعة، ولكنّي لم استمع اىل نصيحته، فاتّجاه بيتنا 

كان علميا محضا،اذ كان الفكر السائد عند االهل ان االدب 
* ماذا عن نشاطك االبداعي ؟والشعر ال يُطعمان خبزا، كما يقال.

- تابعت نشاطي االدبي يف الغربة، فكتبُت الكثري من 

الخواطر والومضات والنصوص النرثية والرسدية وتجارب يف 

القصيدة، قبل ان ابدأ بالنرش يف مواقع الكرتونية رصينة مثل 

موقع"مشارف" االدبي العاملي، وهو موقع يديره اديب وناقد 

تونيس كبري له عرشات املؤلفات اسمه د. محمد صالح بن 

عمر، وقد قام الدكتور محمد برتجمة بعض قصائدي اىل اللغة 

الفرنسية، وهذا املوقع له فرع آخر باللغة الفرنسية وينرش فيه 

كبار الشعراء الناطقني باللغة الفرنسية من جميع انحاء العالم؛ 

يل ايضا صفحة مخّصصة ملنشوراتي يف موقع "الحوار املتمّدن" 

ونرشت ايضا يف موقع "الفكر الحّر" وموقع "كتابات يف امليزان"، 

وكلها مواقع الكرتونية كما ذكرت. نرشت ايضا يف الصحف الورقية 

وموقع االمة برس.املحليّة ومنها صدى الوطن واليمني االمريكي والرأي الحر 

اشارك ايضا يف مجموعات ادبية عىل صفحات الفيسبوك يقوم 

باالرشاف عليها ادباء وشعراء كبار وقد حصدت الكثري من 

شهادات التكريم والتميّز . اكتب الشعر الحر، وشعر الهايكو 

والتانكا والهايبون والسرنيو، وهذه االخرية كلها اجناس ادبية 
* ماذا عن اصداراتك ؟يابانية، كما اكتب أيضاً القصة القصرية جّدا.

- اصدرُت ديوانني، االول"ابتسامة من رحم االلم" شعر حّر، 

والثاني "حديث الفصول االربعة" شعر هايكو. ويل مشاركة 

يف مجموعة شعرية ستصدر قريبا يقوم باعدادها وترجمتها 

اىل الفرنسية الناقد الدكتور محمد صالح بن عمر،وقد اسماها 

"الشعر اقوى من الكوفيد"، يشرتك فيها سبعة وستون شاعرا 

العربية والفرنسية.من جميع انحاء العالم، وستكون كّل قصيدة فيها باللغتني 

* أصدرتي ديوانني شعريني ينتميان اىل قصيدة النرث 

الحديثة كيف تنظرين اىل  مسرية تجديد القصيدة 

يف فضاء الرتاث العربي؟العربية وكيف تنظرين اىل مفهوم الشعرية وامتداداتها 

- تُعّد الشعرية العربية موضوع جدل وذلك لتعّدد تعاريفها 

وتشابك معانيها. ويمكن القول بإختصار اّن الشعرية هي 

"قوانني االبداع الفنّي". وقد اّسس الشعرية العربية 
مجموعة من االدباء والشعراء وكان منهم 

األصمعي، ابن سالم الجحمي،ابن 
"عمود الشعر"، الذي اتّصف معتز، واملرزوقي الذي اطلق مصطلح 

الشعرية. وقد نظر العرب القدماء النظم والوزن ووجود القافية وترابط االجزاء والتحامها يف الوصف والتقريب يف التشبيه الجزيل واالستقامة وصدق رشف املعنى وصّحته واللفظ والصّحة واالعتدال من حيث بإمتالكه ملعايري الشكل الجميل، 
اىل الشعرية بوظيفتها التي تعرّب عن 

انتمائهم واحتياجاتهم عىل عكس 
*من قولك هذا استطيع القول أن لك رأيا الشعر وليس مضمونه.الشعريات الحديثة التي تهتمّ بشكل 

خاصا تجاه الشعر القديم والشعر الحديث ؟

- نعم فالشعر القديم لعب دورا مهما جدا يف حياة العرب، حيث 

انهم عكسوا من خالله صورة حقيقية دون تزويق او تشويه. اذ 

وثّق الشعر  حياة العرب وما تحتويه من جماد وحيوان اضافة اىل 

ذكر اسماء فرسانهم ومعاركهم وغريها من االحداث واملعلومات 

التاريخية، فأعترُب سجال مهّما لحياة العرب قبل االسالم ومصدرا 

موثوقا للمعلومات، حيث اعتمد علماء اللغة عىل هذا الشعر 

يف وضع قواعد النحو والتأكّد من صحتها.  وقد تغرّي مفهوم 

الشعرية مع ظهور الشعر الحديث واتسع ولم يعد مقترصا 

عىل بناء القصيدة الشكيل وضبط االيقاع الذي كان يقيد حرية 

الشاعر، يف إختيار املفردات والعبارات التي تتالءم وموضوع 

القصيدة. فزاد الخيال والتصوّرات وتنوّعت االساليب، وتنوّع 

استخدام االساليب البالغية يف القصيدة الواحدة وصار يلجأ 

الشاعر اىل الرتميز والتأّمالت يف الحياة والكون وخلق االنسان 

والغاية من وجوده، وظهرت اتجاهات جديدة يف القصيدة 

كاالتجاه السيايس، والقومي، واالتجاه االنساني والوطني 

واالجتماعي واختفت اتجاهات املديح والهجاء والفخر.

* يعني صار هناك مفاهيم جديدة دخلت عىل الشعر ؟

- الشك يف ذلك إذ اّن مفهوم الشعرية يف الشعر العربي 

الحديث تعتمد عىل اسس جديدة تختلف عن أسس القصيدة 

الكالسيكية، فالقصيدة الحديثة تُقاس جودتها بالوحدة 

املتماسكة اي صياغة القصيدة صياغة وحدة عضوية واحدة 

متسلسلة بحيث لو اسقط بيت واحد الختلّت القصيدة ؛ كذلك 

يعتمد مفهوم الشعرية يف عرصنا الحايل عىل قدرة الشاعر 

االبداعية يف استخدام الرمزية وخلق الصور الشعرية الجديدة 

واملميزة واالخذ بعني االعتبار ما تحتوي عليه من اساليب  

البديع والبيان، كاالستعارة والكناية والتشبيه واملجاز املرسل 

وغريها من االساليب اللغوية و التعبريية البليغة. اذا فالشعرية 

الحديثة تختلف يف قواعدها عن الشعرية القديمة، وحتى اذا 

القينا نظرة عىل تقييم الشعرية والبحث عن قواعدها وأسسها 

يف الشعر العمودي الحديث، اذا صّحت التسمية، فإننا نجد 

ان الرمزية والصور القوية  تهيمن عىل تقييم مقدار شعرية 

القصيدة؛ اما انا فإني أرى أن هذه التطورات التي طرأت عىل 

القصيدة العربية يف مسارها الطويل من العرص الجاهيل اىل 

يومنا هي امور جيدة وملصلحة االدب العربي وتاريخه، اذ 

أغنته بالتجارب والتنوّع ولم ترتكه محصورا يف قوقعة القصيدة 

العمودية وحسب، وهذا االمر قد فتح باب الرتجمات عىل 

مرصاعيه، وبالنتيجة فتح باب التبادل الثقايف واالدبي واملعريف، 

حيث اّن القصيدة الحديثة هي الوحيدة القابلة للرتجمة اىل 

اللغات االخرى. وبفتح باب الرتجمات وتحرر القصيدة من 

القيود العروضية، دخلت اىل الشعر العربي اجناس ادبية 

جديدة كقصيدة الهايكو اليابانية عىل سبيل املثال. 

* كيف تنظرين اىل الفوىض الحاصلة يف املشهد الشعري 

خصوصا واألدبي عموما يف ظل أزمة تجنيس النص 
األدبي ؟

- يتلّخص مفهوم الجنس االدبي يف كونه مجموعة من 

االدبي عىل مرحلتني:الخصائص التي تحكم املمارسة اإلبداعية. وقد نشأ الجنس 

املرحلة القديمة: التي بلغت ذروتها الكالسيكية، حيث دعت اىل 

فصل االنواع االدبية عن بعضها  لينكفئ كّل نوع ضمن اسوار 

مغلقة، ال يرتاسل فيه مع غريه وهذا هو املذهب الشهري ب" نقاء 
االنواع".

 املرحلة الوصفية: التي ظهرت حديثا والتي تفرتض إمكانية 

املزج بني االنواع لتوليد انواع جديدة. وهي املرحلة التي تميّزت 

يبقى منغلقا عىل نفسه.بها الكتابات الحديثة، التي تعطي انفتاحا للنوع االدبي كي ال 
لذلك يمكننا القول إن الجنس االدبي 

ابرز منجزات الحداثة.الذي يزاوج بني أجناس متغايرة هو من 
من هنا يمكننا القول ايضا أّن مشكلة 
القرّاء والنصوص". ذلك اّن تشكّل واختالط النصوص واختالط صوّرت اختالط األجناس والثقايف، "الّن ما بعد الحداثة التداخل بني االدبي واللغوي معطيات الحداثة وال سيّما التي شكّلت خرقا واضحاً لكّل انتشار ظاهرة ما بعد الحداثة االدبي املعارص، تبقى قائمة مع التجنيس بوصفها ظاهرة يف التاريخ 

االجناس النظرية يف مخيلة الناقد 
هي جزء مما يمكن تسميته باملنطق 

الرباغماتي للتجنيس. هذا املنطق يشكّل 
ظاهرة إبداع وتلقي نصية تختلف من ناقد إىل 

* ماذا عن مهمة الناقد ؟آخر.

- مهّمة الناقد اليوم هي التفتيش عن كتابة نوعية تتخطّى 

قواعد االجناس االدبية بما فيها من صفة ادبية، إىل مرحلة 

العفوية التي يشكّل فيها الجنس االدبي نفسه بنفسه، حيث 

يتطلب االمر تكريس اعراف جديدة يف قراءة النصوص.

ان حال املشهد االدبي وبالتحديد الشعري العربي مرتبط 

ارتباطا وثيقا بتطور االنسان واملجتمع االنساني، واالنفتاح عىل 

الثقافات االخرى غري العربية. وهذا ليس حال االدب او الشعر 

فقط، فهذا يشمل كل مجاالت الحياة، العلمية، العقائدية، 
الفلسفية، االجتماعية، النفسية...الخ.

*يعني ان الشعر جزء من الحياة وليس خارج عنها ؟

- نعم فما دام االدب، فالشعر جزء منه، هو مرآة املجتمع 

اإلنساني، فال بّد وان يتأثر بهذا االنفتاح والتوسع، حتى 

بتنا نشعر ان الفوىض قد دبّت يف الساحة االدبية وكدنا نفقد 

السيطرة عليها. لكن يظل لكّل جنس ادبي سمته التي تميّزه، 

وأرى ان القارئ ،حتى متوسط الثقافة، يستطيع تمييز النص 

الشعري عن غريه أو أي جنس أدبي عن اآلخر، وال أعتقد أن 

هناك أزمة تجنيس حقيقية، صحيح أننا  يف عرص اجتهادات 

وهذا راجع اىل العوملة واالنفتاح وازدياد اعداد البرش واختالف 

اساليب التفكري، لكن ما زلنا يف حالة سيطرة عىل املشهد االدبي، 

ويف نهاية املطاف وإن كرث الخلط فال تصل اىل يد القارئ اال 

املادة الجيدة شعرا أو قصة أو رواية ، وبعد هذا املخاض ال بد من 

حدوث "غربلة" ووالدة مرحلة ادبية واضحة املعالم.

* كيف تقيمني املشهد الشعري العربي يف الداخل 
والخارج ؟

- عىل الرغم من الفوىض الحاصلة يف املشهد الشعري العربي، 

والرتاجع يف وظيفة القصيدة وتراجع الرغبة يف القراءة، اال ان 

االقبال عىل الشعر وقراءته يف داخل املجتمعات العربية ما 

زال بحالة جيدة ، فرغم املسافة التي تفصلني عن املجتمع 

العربي فاني أراه بحال أفضل بكثري من املشهد يف الخارج. ومن 

خالل متابعتي عىل وسائل التواصل االجتماعي أرى الكثري من 

املنتديات واللقاءات واالمسيات والنشاطات االدبية والثقافية، 

وما لفت نظري هو االهتمام الذي يحظى به الشعر والثقافة يف 

دول املغرب العربي أكرث من غريه. هذا من ناحية االقبال عىل 

الشعر وحركة املشهد الثقايف واالدبي. من ناحية الكتابة أرى 

اقباال كثيفا عىل الكتابة ومحاوالت الكتابة أكرث من قبل، 

وأعتقد أن سبب ذلك عائد اىل حاجة االنسان 
يف عرصنا اىل التعبري عما يختلج يف صدره 

من الحزن والفرح واستخراج مكنونات 
النفس التي تعاني من ضغوطات 

* لكن ماذا عن تقييم املشهد سياسية واجتماعية وغريها.امراض واوبئة وحروب ومشاكل تنترش يف اصقاع االرض من كرثة املتطلبات واملشاكل التي الحياة العرصية وما تتميز به من 
الحاجة اىل النقد اكرث من اي وقت وذوي االختصاص. فنحن بامّس مسؤولية ملقاة عىل عاتق النقّاد اشكالية التقييم والتجنيس، وهذه - مع هذا االقبال عىل الكتابة تُطرح ؟

مىض، وهو لألسف شبه متغيّب عن الساحة االدبية 
داخل الوطن العربي عامة، و شبه معدوم يف خارجه.

كما ان دور الجامعات مقرّص يف ايصال الصورة الحقيقية للشعر 

وماهيته وارساره. اذ تقترص دراسة الشعر عىل تقديم النصوص 

ودراسة جماليتها وخصائصها اللغوية. واقرتح  ان تُشكل ندوات 

او تقام معاهد لالهتمام بالشعراء املوهوبني واالخذ بايديهم اىل 

تقويم او اصالح.شاطئ األمان بدل تركهم يكتبون عىل سجيتهم دون تقييم او 

الشاعرة اللبنانية المغتربة لبنى شرارة للعربي األمريكي اليوم : 
مرآة المجتمع االنسانياألدب والشعر جزءٌ  منه 

حاورتها إستبرق عزاوي – ديربورن

لبنى رشارة صوت نسائي شعري مغرتب يتسم بهدوء النربة وينساب بخطى ثابتة يف فضاء الشعر ، تمتاز تجربتها الشعرية 

برصانة املوضوعات وبجمال املبنى اللغوي وبطاقته عىل إنتاج الداللة من خالل دينامية التأويل التي تستبطن جملتها 

الشعرية التي نقلت من خاللها همومها وهموم الناس وقضاياهم من خالل صور شعرية معربة عميقة ومكثفة ، وتمكنت من 

تحقيق حضور متميز يف املشهد الشعري االغرتابي العربي يف الواليات املتحدة ، من خالل إصدارها ديوانني ومشاركتها يف 

فعاليات شعرية أقامتها مؤسسات ثقافية يف املهجر ، إلتقيتُها مؤخرا ً فكانت معها هذه الدردشة الرسيعة :-

الحداثة .ظاهرة ما بعد تبقى قائمة مع إنتشار تاريخ االدب المعاصر بوصفها ظاهرة في التجنيس االدبي مشكلة 
االجناس تتخطى قواعد عن كتابة نوعية اليوم التفتيش مهمة الناقد 
االدبية .
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أعاد النواب الديمقراطيون يف الكونغرس األمريكي، انتخاب نانيس بيلويس البالغة 
80 عاماً رئيسة ملجلس النواب لوالية جديدة ولتكون أقوى شخصية يف الكونغرس 

خالل والية الرئيس املنتخب جو بايدن.
وقال املجمع االنتخابي الديمقراطي، يف تغريدة عىل »تويرت«: »تهانينا لرئيسة 

مجلس النواب نانيس بيلويس التي سّماها الديمقراطيون مجّدداً لتكون قائدتنا 
الشجاعة ورئيسة مجلس النواب الـ117«.

وبيلويس التي لم يرتّشح أحد ضّدها يف هذه االنتخابات، هي الخصم الرئييس 
للرئيس األمريكي دونالد ترمب، وهي تقود املجمع االنتخابي الديمقراطي منذ عام 

.2003
ويف حني علت أصوات لتجديد القيادة الديمقراطية، إال أن الوضع ظّل عىل حاله، 

إذ احتفظ ستاني هوبر )81 عاماً( بمنصب زعيم األغلبية، وجيمس كاليبورن )80 
عاماً(، األعىل مرتبة بني النواب السود يف املجلس، بمنصب منّسق األغلبية، وهما 

املركزان الثاني والثالث يف مجلس النواب من حيث الرتاتبية.
وسيتم التصويت بشكل رسمي عىل هذه الرتشيحات يف قاعة مجلس النواب يف 

يناير بعد الجلسة االفتتاحية للكونغرس الجديد، وقبل وقت قصري من تويل بايدن 
منصب الرئيس الـ46 للواليات املتحدة يف 20 من الشهر نفسه.

وبعيد فوزها بأصوات زمالئها يف التصويت الذي جرى للمرة األوىل يف تاريخ التكتّل 
النيابي الديمقراطي عرب اإلنرتنت بسبب كوفيد19-، قالت بيلويس »يرشّفني جداً 

جداً« قبول هذا الرتشيح.
وأضافت »أشعر بسعادة غامرة وبحماس شديد وأتشّوق للعمل مع رئيس الواليات 

املتحدة الجديد جو بايدن و)نائبة الرئيس( كاماال هاريس«، متعّهدة ببذل قصارى 
جهدها لـ«سحق« الجائحة وتحقيق »العدالة« لألمريكيني يف ما يتعلق بقضايا 

الرعاية الصحية واألمن االقتصادي 
والقضاء والتغرّي املناخي.

ورسعان ما اتّصل بايدن ببيلويس 
لتهنئتها، مؤكّداً لها أنه »يتطلّع 

إىل العمل معها ومع القيادة 
الديمقراطية يف مجلس النواب عىل 

جدول أعمال مشرتك للسيطرة عىل 
كوفيد19- وإعادة بناء اقتصادنا بشكل 

أفضل«.
وقبل عامني وافقت النائبة عن مدينة سان 

فرانسيسكو عىل البقاء يف منصبها لغاية 
2022 عىل األكرث، يف قرار ساهم عىل ما يبدو 

يف فوزها السهل يف هذه االنتخابات.
ورّداً عىل سؤال عّما إذا كانت ستلتزم 

بتعّهدها هذا بالتنّحي يف نهاية 2022، 
قالت بيلويس األربعاء »ال أريد 

خسارة أي ورقة رابحة قد تكون 
لدّي، لكنّني أدليت بهذا الترصيح«.

أما السباق الذي شهد تنافساً 
فعلياً فكان عىل منصب نائب 

رئيسة مجلس النواب، الذي 
يعترب رابع أعىل منصب 

حزبي، وقد فازت به كاثرين 
كالرك )57 عاماً(، التي 

تشغل حالياً منصب 
نائبة رئيس املجمع 

الديمقراطي.

إعادة انتخاب نانسي 
بيلوسي رئيسة لمجلس 

النواب األميركي
بعدما استدعى كبار قادة حملته االنتخابية 
لتوزيع املناصب، من املقرر أن يعلن الرئيس 

األمريكي املنتخب جو بايدن، عن هيكلية إدارته 
الجديدة التي ستتوىل قيادة البيت األبيض 

يف يناير/كانون الثاني القادم بعد تسليم 
السلطة.

وبينما رفض املطلعون عىل القرارات، الكشف 
عن املناقشات الداخلية قبل اإلعالن الرسمي 

عن التعيينات ، أكدوا اختيار مديرة الحملة 
السابقة جني أومايل ديلون لتكون نائبة لكبري 

موظفي البيت األبيض، بينما سيتوىل الرئيس 
املشارك للحملة سيدريك ريتشموند، النائب 
عن والية لويزيانا، ومستشار الحملة ستيف 

ريتشيتي مناصب عليا يف اإلدارة الجديدة.

موجة أولية ورؤية في الحكم
وتمثل التعيينات الجديدة موجة أولية للمئات 

من مساعدي البيت األبيض الجدد الذين 
سيتم تعيينهم خالل األسابيع املقبلة، حيث 

يقوم بايدن بتشكيل إدارة لتنفيذ رؤيته يف 
الحكم، عقب تنصيبه رسميا يف 20 يناير/ 

كانون الثاني.
وكان بايدن قد أعلن تعيني كبري مستشاري 

الحملة السابق رون كالين للعمل ككبري 

موظفي البيت األبيض.
أما أومايل ديلون، 44 سنة، فكانت أول امرأة 

تدير حملة رئاسية ديمقراطية ناجحة، وهي 
ناشطة سياسية مخرضمة عملت يف حمالت 

الرئيس السابق باراك أوباما يف االنتخابات 
الرئاسية.

فيما عمل ستيف ريتشيتي، كمدير لجماعة 
ضغط يف مجال الرعاية الصحية، قبل أن يتوىل 

مهمة كبري موظفي مكتب بايدن خالل إدارة 
أوباما.

كما سيتوىل ريتشموند، األمريكي من أصل 
إفريقي والبالغ من العمر 47 عاماً، دور 

املشاركة العامة يف إدارة بايدن، مما سيسمح له 
بالتعامل مع الكونغرس إىل جانب الرتكيز عىل 
مجتمع السود ومجموعات األقليات األخرى.

وقال اثنان من الديمقراطيني املطلعني عىل 
التعيني، إن دور ريتشموند سيضطلع بدور 

فالريي جاريت يف إدارتي أوباما.
وكان ريتشموند رئيساً سابقاً لألعضاء 

السود يف الكونغرس، ومن أوائل مؤيدي بايدن 
البارزين، وشغل منصب الرئيس املشارك 

لحملته، وشخصية رئيسية يف مساعدة 
الرئيس املنتخب.

كما أن عضو مجلس الشيوخ السابق ونائب 

الرئيس لفرتتني، عمل عىل االستفادة من 
عالقاته طويلة األمد مع أعضاء كتلة السود يف 

الكونغرس.
ولعب ريتشموند، عضو الكونغرس، الذي تم 

انتخابه ألول مرة يف عام 2010 عندما كان 
بايدن نائباً ألوباما، دوراً مهماً يف التواصل مع 

النواب الشباب الذين جاؤوا مثله إىل واشنطن 
يف وقت الحق يف مسرية الرئيس املنتخب.

وعىل الرغم من أن معالم حكومة بايدن لم 
تتضح بعد، فإن حملته كانت استعانت 

بالعديد من قادة حملة أوباما، ومن املتوقع أن 
تكون إدارته كذلك.

وتخضع الحكومة الجديدة لتأكيد مجلس 
الشيوخ، كما من املفرتض أن يعقد الرئيس 

املنتخب ونائبته املنتخبة، كاماال هاريس، منذ 
إعالن فوزه باالنتخابات، اجتماعات بالقرب 

من منزله يف والية ديالوير، لتشكيل اإلدارة 
الجديدة، حيث سيبدأ بايدن يف طرح اختياراته 

بشأن مجلس الوزراء خالل األسابيع املقبلة.
يذكر أن بايدن كان أعلن أن إدارته الجديدة 

اتفقت عىل إعادة االقتصاد إىل مساره 
والسيطرة عىل فريوس كورونا، مضيفا أنه 

ينبغي أن نجمع الديمقراطيني والجمهوريني 
تحت سقف واحد، والبدء بالعمل سوية.

مستعينًا بقادة حملته االنتخابية.. بايدن 
يعلن فريقه الرئاسي

أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أنّه أقال املسؤول يف الحكومة 
عن ضمان أمن االنتخابات لنفيه املزاعم التي ما انفّك امللياردير 
الجمهوري يكّررها، بحصول عمليات تزوير »واسعة النطاق« يف 

االنتخابات التي خرسها أمام جو بايدن.
وقال ترامب يف تغريدة عىل تويرت إّن »البيان األخري 

الصادر عن كريس كريبس بشأن أمن انتخابات 
2020 لم يكن دقيقاً بتاتاً، إذ حصلت مخالفات 

وعمليات تزوير واسعة النطاق«.
وأضاف »لذلك، وبقرار يرسي مفعوله فوراً، 
تّمت إقالة كريس كريبس من منصب مدير 

وكالة األمن السيرباني وأمن البنية التحتية«.
وخالل األيام األخرية بذلت هذه الوكالة 

التابعة لوزارة األمن الداخيل، قصارى 
جهدها لنفي املزاعم التي ما انفّك الرئيس 
وأنصاره يكّررونها بحصول عمليات تزوير 

واسعة النطاق يف االنتخابات التي خرسها ترامب 
أمام نائب الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، يف 

هزيمة ما زال الرئيس الجمهوري يرفض اإلقرار بها.
وكانت الوكالة أصدرت بياناً مشرتكاً مع هيئات حكومية محلّية 

وفدرالية أخرى، مسؤولة عن أمن االنتخابات، قالت فيه إّن 
»انتخابات الثالث من نوفمرب/ترشين األّول كانت األكرث أماناً يف 

تاريخ الواليات املتّحدة«.
وأضاف البيان »ليس هناك أّي دليل عىل أّن أّي نظام انتخابي 

َحَذف أصواتاً أو فقََدها أو عّدلها، أو أنّه قد تّم اخرتاقه بأّي 
شكل من األشكال«.

وتابع بيان السلطات االنتخابّية: »عىل الرّغم 
من ِعلمنا بأّن العملّية االنتخابّية 
لدينا تُشكّل موضوع الكثري من 

االّدعاءات التي ال أساس 
لها وحمالت التضليل؛ 
يمكننا أن نؤكّد لكم أّن 

لدينا ثقة مطلقة يف أمن 
انتخاباتنا ونزاهتها«.
ويف تعارض فاضح مع 

التقاليد السياسّية 
األمريكّية ما زال ترامب 

يرفض اإلقرار بهزيمته، يف 
موقف من شأنه تعقيد الفرتة 

االنتقالّية أمام بايدن الذي ُيفرتض 
أن يتوىّل مهامه ظهر 20 يناير/كانون الثاني 

.2021

ترامب يقيل مدير وكالة األمن السيبراني لنفيه المزاعم 
بحصول تزوير في االنتخابات
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بعد قرار الرئيس األمريكي الذي تنتهي واليته يف 20 يناير/كانون 
الثاني 2021 دونالد ترامب، سحب املزيد من القوات األمريكية 
من أفغانستان والعراق، سلّطت شبكة »يس أن أن« األمريكية، 

اليوم األربعاء، الضوء عىل خطوات متزايدة لرتامب يف السياسة 
الخارجية يف األسابيع األخرية من واليته الرئاسية، والتي تهدف 

إىل الحّد من خيارات الرئيس املنتخب جو بايدن قبل توليه 
منصبه أوائل العام املقبل.

ويقول مسؤول يف اإلدارة األمريكية للشبكة، إّن البيت األبيض 
وّجه وزير الدفاع بالوكالة املعنيَّ حديثاً كريستوفر ميلر، لرتكيز 

انتباهه يف األسابيع املتبقية عىل الحرب اإللكرتونية وغري 
النظامية، مع الرتكيز عىل الصني بشكل خاص. كما أّن اإلدارة 

تفكّر يف تصنيفات جديدة لإلرهاب يف اليمن، ما يمكن أن يعقّد 
جهود التوصل لسالم هناك، يف حني أنها سارعت يف منح اإلذن 

ملبيعات أسلحة ضخمة يف املنطقة، ما يمكن أن يغرّي موازين 
القوى فيها.

وتحّدث مسؤول ثاٍن للشبكة عن أن »هدف إدارة ترامب إشعال 
الكثري من الحرائق، بحيث يصعب عىل إدارة بايدن إخمادها 

جميعاً«. ولفتت الشبكة إىل أن هذه االسرتاتيجية يمكن أن تزيد 
من مخاطر األمن القومي وتعقّد التحديات أمام فريق بايدن، 

لكنها قد تأتي بنتائج عكسية أيضاً.
ويقول محللون ومقربون من بايدن إّن فريق ترامب قد يترصّف 

بعدوانية، لدرجة أن التحول يف بعض خطواته سيكسب بايدن 
نقاط حسن نية سهلة وقوة تفاوض مع الخصوم.

ويتحّدث آخرون عن اختالف يف األسلوب بني بايدن وترامب، 
مع إجماعهما عىل األهداف الرئيسية نفسها، مثل إيران خالية 

من األسلحة النووية، واالنسحاب من أفغانستان، وطريقة إدارة 
العالقة مع الصني.

ويرى محللون آخرون أن اإلرضار بخيارات بايدن يأتي هدفاً 
ثانياً خلف هدف آخر أكرث أهمية بالنسبة إىل ترامب، الذي طرح 

فكرة ترشحه مرة ثانية لالنتخابات الرئاسية عام 2024.
وفنّدت الشبكة األمريكية أبرز تطورات السياسة الخارجية يف 

اآلونة األخرية:

أفغانستان
أعلن وزير الدفاع األمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، أن الواليات 

املتحدة ستسحب 2500 جندي إضايف من كّل من أفغانستان 
والعراق بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2021، أي قبل 5 أيام من 

دخول بايدن البيت األبيض.
ويتساءل مراقبون ما إذا كان الرئيس واملسؤولون يحاولون وضع 

عراقيل أمام بايدن. وتنقل الشبكة عن تشارلز ليسرت من معهد 
الرشق األوسط، قوله إن ترامب يرسل رسالة إىل قاعدته بأنه 

يحقق بالضبط ما وعد به، وهو يحاول ثانياً وضع الديمقراطيني 

يف موقف صعب.

الصين
يقول مسؤول يف اإلدارة األمريكية إن صقور السياسة الخارجية 

مع الصني يف اإلدارة يؤمنون بأن هناك خطوات يمكن اتخاذها 
اآلن ملحارصة بايدن. وتتضّمن هذه الخطوات عقوبات وقيوداً 

تجارية عىل الرشكات الصينية والكيانات الحكومية التي يعتقد 
مسؤولون أنه سيكون من املستحيل سياسياً عىل الرئيس 

املنتخب الرتاجع عنها.

إيران
طرح ترامب فكرة توجيه رضبة عسكرية إليران لكن تّم ثنيه 

عنها وفق »نيويورك تايمز«، إال أن »يس أن أن« تقول إنه من 
غري الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب تفكر يف عمل تخريبي أو 

سيرباني أو بدائل رسية أخرى. وتلفت إىل أن األمر األكرث وضوحاً 
هو جهود اإلدارة إلعاقة التزام بايدن باالنضمام مجدداً إىل 

االتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب عام 2018.
سمحت إدارة ترامب هذا الشهر بمبيعات أسلحة متطورة بقيمة 

23 مليار دوالر إىل اإلمارات، ما يمكن أن يغرّي موازين القوى يف 
املنطقة، وهي صفقة أبدى فريق بايدن تحفظه عليها. ويخىش 

منتقدو الخطوة أن تؤدي إىل سباق تسلّح جديد يف املنطقة.

االستيطان اإلسرائيلي
وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو قام بأول زيارة لوزير 

خارجية إىل مستوطنة إرسائيلية يف الضفة الغربية، متّوجاً بذلك 
نهج اإلدارة الذي خالف السياسات األمريكية التقليدية واإلجماع 

الدويل.
وتحدثت الشبكة عن أن بايدن كان يف السابق حاسماً يف قضية 
االستيطان، وهو دان عام 2010 بشدة إعالن إرسائيل إقامة أكرث 

من 1600 منزل استيطاني يف القدس، خالل زيارته تل أبيب 
كنائب للرئيس.

وذكرت أن االحتالل أطلق مرحلة جديدة من االستيطان يف 
القدس املحتلة، والتي تنتهي قبل يومني من تنصيب بايدن 

رئيساً للواليات املتحدة.

اليمن
يعمل بومبيو منذ أشهر من أجل إدراج جماعة »أنصار الله« 

)الحوثيني( يف قائمة اإلرهاب، وقد ينجح قريباً يف هذا األمر وفق 
ما أكده مسؤوالن يف الخارجية األمريكية لـ«يس أن أن«. وإذا 

حصل هذا األمر، فإنه سيشّل قدرة بايدن عىل تطوير سياسته 
الخاصة يف اليمن، ألن الرتاجع عن تصنيف منظمة إرهابية أمر 

غري سهل، وفق املسؤولَني.

ترامب يحاول »إشعال حرائق« يصعب على بايدن 
إخمادها في السياسة الخارجية

نرشت صحفية تدعى ليساندرا أوسرتسرتوم، كانت 
صديقة يف فرتة املراهقة والشباب من إيفانكا ابنة الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب، مقالة عن أسوا ذكرياتها مع 
صديقتها السابقة.

وروت أوسرتسرتوم التي تقدم نفسها عىل أنها صحفية 
مستقلة تغطي أخبار الواليات املتحدة والرشق األوسط، 

تفاصيل تعرفها عىل إيفانكا ترامب يف الصف السابع 
بمدرسة خاصة بالفتيات يف مانهاتن، مرورا بتوثق 

عالقتهما ومغامراتهما ومشاغباتهما معا وصوال إىل 
حضورها حفل زواج إيفانكا عىل جاريد كوشرن، ثم 

اختالفهما وانقطاع الصالت بينهما.

وعىل الرغم من أن املقالة الطويلة جدا ومخصصة 
للحديث عن عيوب إيفانكا وكشف مغامراتها 

وسلوكياتها السلبية أثناء فرتة املراهقة، إال أن الصحيفة 

عرجت ومنذ البداية عىل والدها دونالد 
ترامب، حيث ذكرت أنه بالكاد كان يتحدث 

إليها باستثناء السؤال عما إذا كانت 
إيفانكا هي األجمل يف الصف أو أكرث 

شهرة!
وتقول صديقة إيفانكا السابقة إنها 

أجابت ترامب حينها قائلة إنها تأتي يف 
املراكز الخمسة األوىل!

ومضت أوسرتسرتوم ترسد انطباعاتها 
عن ترامب قائلة إنه ورغم عدم 
تذكره اسمها بتاتا، إال أنه كان 

يتمتع بـ«ذاكرة فوتوغرافية 
للتغريات يف جسدي«.

وبهذا الشأن روت أنها كانت ذات 
مرة تتناول الغداء مع إيفانكا 

وأشقائها يف منتجع Mar-a-Lago، وما أن 
قال ترامب مرحبا، حتى اختطف دونالد 
ترامب االبن شطرية جبنة من صحنها، 
وفيما بادرت إيفانكا إىل توبيخه، قال 

ترامب إليفانكا: »ال تقلقي. هي ليست 
يف حاجة إليها، وهو يسدي معروفا 

إليها«، مضيفة أن ترامب كان يهنئها 
حني تفقد وزنها.

ورسدت الصحفية يف 
مقالتها حادثة جرت قبل 

أن تتوطد عالقاتهما، 
وقالت إن إيفانكا شجعتها 

وعدد آخر من الفتيات 
عىل إخراج صدورهن من 
نافذة الفصل، واصفة ابنة 

الرئيس األمريكي بأنها كانت بمثابة »زعيمة عصابة«، 
وأنها نجحت يف إقناع الناظرة يف تلك املناسبة برباءتها، 

فيما علقت األخريات يف املشكلة.
وذكرت أنهما سارتا الحقا يف طريقني مختلفني، وأنها 

سافرت إىل لبنان للعمل هناك، ودخلت إيفانكا مجال 
العمل يف بروكلني يف مجال العقارات.

وتصادف أن تجاهلت إيفانكا صديقتها بعد زفافها 
وارتباطها بكوشرن، حني أبلغتها عن عملها الجديد، ما 

فجر التناقضات وأفسد الود بينهما »فانهارت صداقتنا 
تحت وطأة خالفاتنا«.

ولم تخف أوسرتسرتوم »اشمئزازها« من دونالد ترامب، 
وقالت إنها صوتت ضده يف انتخابات عام 2016، ولم تكن 

تتوقع مطلقا فوزه بالرئاسة.

صديقة قديمة إليفانكا تكشف المستور وتنشر حبال الغسيل
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قالت كاماال هاريس، نائبة الرئيس 
املنتخب جو بايدن، إن الرتكيز سينصب 

يف املرحلة املقبلة عىل كيفية إعادة 
بناء البالد بطريقة أفضل، والعمل عىل 

السيطرة عىل جائحة كورونا وفتح 
االقتصاد. وأشارت هاريس إىل أن 
الطريق لن يكون سهال إال أنها 
والرئيس املنتخب جو بايدن 

سيعمالن عىل تذليل تلك 
العقبات.

وأضافت هاريس أن 
الرئيس املنتخب وأنا 

سوف نركز عىل 
كيفية إعادة بناء 
البالد بطريقة 

أفضل ولطاملا 
كسبنا هذه 

االنتخابات 
فإن العمل 

الدؤوب 

والرضوري سوف يبدأ اآلن للقضاء عىل جائحة كورونا وإنقاذ 
حياة البرش، إضافة إىل فتح االقتصاد بطريقة تتحىل باملسؤولية 

وتأمني الوظائف يف قطاعات كثرية منها قطاع السيارات وقطاع 
الرعاية الصحية وقطاع الخدمات والضيافة. إن الطريق لن يكون 
سهال يف املستقبل لكنني سأعمل والرئيس املنتخب لتذليل تلك 
الصعاب، ونحن نعلم أن الشعب األمريكي يستحق ليس أقل من 

هذه األمور، وليس لدينا أي دقيقة لنضيعها.
يأتي ذلك فيما قال املرشح الديمقراطي الفائز باالنتخابات 

األمريكية، جو بايدن، إن توزيع اللقاح املضاد لكورونا، عىل نحو 
300 مليون أمريكي هي »عملية ضخمة للغاية«.

وأضاف بايدن، يف مؤتمر صحايف أنه يجب أن يتم التنسيق اآلن 
مع إدارة الرئيس املنتهية واليته دونالد ترمب من أجل التخطيط 

لتوزيع اللقاح بعد توفره.
توفري ماليني الوظائف الجديدة

وأوضح أن خطته االقتصادية ستكون قادرة عىل توفري ماليني 
الوظائف الجديدة، يف ظل تدهور الوضع املعييش واالقتصادي 

بسبب وباء كورونا.
حلول فصل الشتاء

قال بايدن إن جائحة فريوس كورونا املستجد ستشتد مع حلول 
فصل الشتاء، مؤكدا عىل رضورة إعادة عجلة االقتصاد للدوران 

والسيطرة عىل الوباء.
ودعا الرئيس األمريكي املنتخب إىل الحد من عدد األشخاص 

الذين يشاركون يف التجمعات، مشددا عىل رضورة االلتزام 
بالتباعد االجتماعي وارتداء الكمامات.

ولفت إىل أن نقل السلطة يتطلب االطالع عىل خطة ترمب لتوزيع 
اللقاح، مؤكدا أن االنتظار حتى 20 يناير سيؤخر مساعي احتواء 

الفريوس.

كما قال بايدن إن إدارته الجديدة اتفقت عىل إعادة االقتصاد إىل 
مساره والسيطرة عىل فريوس كورونا، مضيفا أنه ينبغى أن نجمع 

الديمقراطيني والجمهوريني تحت سقف واحد، ونبدأ العمل 
لنسهم يف تعايف االقتصاد.

وأضاف بايدن خالل خطاب له مساء االثنني: »اجتمعنا مع 
عدد من الرؤساء التنفيذيني للرشكات الكربى، لن ندخر جهدا يف 

محاربة الفريوس وفتح اقتصادنا«، مؤكدا أن الشتاء القادم مظلم 
واألمور ستكون صعبة قبل أن نتخطى األزمة.

وتحدث كال من الرئيس املنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس 
املنتخب كاماال هاريس عن االقتصاد من ويلمنغتون بوالية 

ديالوير.
وتحدث الثنائي عن »االنتعاش االقتصادي وإعادة البناء بشكل 

أفضل عىل املدى الطويل« ، يف أول خطاب لهما يتناول الوضع 
االقتصادي للبالد منذ فوزهما يف االنتخابات الرئاسية.

ويف وقت سابق، تلقى بايدن وهاريس إحاطة اقتصادية من 
مجموعة من الرؤساء التنفيذيني، بما يف ذلك من Microsoft و

Target and Gap وقادة نقابيني.
عىل الرغم من رفض الرئيس ترمب التنازل، يميض بايدن قدًما يف 
خططه االنتقالية وبدأ يف اإلعالن عمن سيتولون املناصب العليا 

يف إدارته.
وخالل السباق الرئايس، وضع بايدن أجندة اقتصادية موسعة 

تركز عىل زيادة عدد الوظائف األمريكية، وتقوية شبكة األمان 
االجتماعي، ومحاربة عدم املساواة االقتصادية.

ويف خطاب ويلمنغتون، قدم الرئيس املنتخب نسًخا محدثة 
من هذه الخطط، بالنظر إىل الحقائق الجديدة لتفاقم الوباء 

والتوقعات االقتصادية، فضالً عن الواقع املحتمل النقسام 
الكونغرس.

هاريس: سنعمل مع الرئيس 
المنتخب من أجل الشعب األميركي

رشعت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترمب 
يف فرض عقوبات جديدة عىل حركة الشباب 

الصومالية املتطرفة املرتبطة بتنظيم القاعدة 
واملسؤولة عن هجمات إرهابية متعددة يف 

رشق إفريقيا.

وأعلنت وزارة الخارجية األمريكية، فرض 
عقوبات عىل اثنني من كبار قادة الحركة، 

التي تم تصنيفها عىل أنها »تنظيم إرهابي 
أجنبي« عام 2008.

كما قالت إنها حددت كال من عبد الله 
عثمان محمد ومعلم أيمن بوصفهما 

»مصنفني بشكل خاص إرهابيني عامليني«، 
وهي خطوة تجمد أي أصول قد تكون 

لديهما تحت الواليات القضائية األمريكية 
وتحظر عىل األمريكيني التعامل معهما.

وقال بيان للوزارة إن عبد الله عثمان 
محمد، املعروف أيضا باسم »املهندس 
إسماعيل« هو خبري متفجرات بارز يف 

الجماعة اإلرهابية واملسؤول عن عمليات 
صنع املتفجرات يف الحركة، كما أنه مستشار 

خاص ملا يسمى »أمري« حركة الشباب.

أيضاً أوضح البيان أن معلم أيمن هو قائد 
وحدة »جيش أيمن«، وهي وحدة من 

عنارص الشباب تقوم بالهجمات والعمليات 
اإلرهابية يف كينيا والصومال، وهو مسؤول 

عن اإلعداد لهجوم شنه مقاتلو الحركة عىل 
معسكر سيمبا يف كينيا عام 2020، وأسفر 
عن مقتل جندي أمريكي ومتعاقدين اثنني 

يحمالن الجنسية األمريكية.

منظمة إرهابية
وحركة الشباب مصنفة من قبل وزارة 

الخارجية منظمة إرهابية أجنبية، وتعد من 
أكرث الجماعات املتطرفة نشاطا وقدرة عىل 

الصمود يف إفريقيا، وتسيطر عىل أجزاء من 
جنوب ووسط الصومال، وغالبا ما تستهدف 
نقاط التفتيش وغريها من املناطق البارزة يف 

العاصمة مقديشو.

كما تشعبت بنشاطها لشن هجمات يف دول 
مجاورة، بما فيها يف أوغندا وكينيا، حيث 

تقف وراء الهجوم الذي استمر أياما 
عام 2013 عىل مركز تسوق 

»ويستغيت« الراقي يف نريوبي 
والذي خلف 67 قتيال.

عقوبات أميركية 
جديدة على »الشباب« 

الصومالية
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يف تغري جذري لسياستها املستمرة عىل مدى عقود، 
وافقت الواليات املتحدة عىل وضع عالمة »صنع 

يف إرسائيل« عىل البضائع املنتجة يف املستوطنات 
بالضفة الغربية املحتلة.

وأكدت الخارجية األمريكية يف بيان صادر عنها ، أن 
الوزير مايك بومبيو، اعتمد مبادئ توجيهية جديدة 

من أجل التأكد من تصنيف البضائع اإلرسائيلية 
والفلسطينية »بطريقة تتماىش مع سياستنا 

الخارجية املبنية عىل الوقائع«.
وتقيض هذه التوجيهات الجديدة بوضع عالمة 

»إرسائيل« أو »منتج إرسائييل« أو »صنع يف 
إرسائيل« عىل كافة املنتجات املصنوعة يف منطقة 

»ج« من الضفة الغربية بموجب اتفاقات أوسلو، لدى 
استريادها إىل الواليات املتحدة.

وتشكل منطقة »ج« نحو %61 من الضفة وتخضع  
للسيطرة األمنية واإلدارية اإلرسائيلية.

كما ينص البيان عىل تخيل السلطات األمريكية 
عن استخدام عالمة »الضفة الغربية/قطاع غزة« 

والفصل يف العالمات بني البضائع املنتجة يف 
مناطق الضفة الغربية التي تحظى فيها السلطة 

الفلسطينية بهيئات الحكم املختصة وتلك املنتجة يف 
القطاع، مشريا إىل أن ذلك يأتي »اعرتافا بالفصل بني 

غزة والضفة الغربية سياسيا وإداريا«.
واختتم البيان بإبداء التزام اإلدارة األمريكية برؤيتها 

لـ«سالم ثابت ومستدام«، وفقا ملا طرح يف خطة 
البيت األبيض للسالم يف الرشق األوسط املعروفة 

بـ«صفقة القرن«، مشريا إىل أن واشنطن ستستمر 
يف مواجهة الدول واملنظمات الدولية التي »تسحب 

الرشعية أو تعاقب املنتجني اإلرسائيليني يف الضفة 
الغربية بإجراءات خبيثة تفشل يف االعرتاف بالواقع 

القائم عىل األرض«.
وأصبح بومبيو أول دبلومايس أمريكي يزور 

مستوطنة إرسائيلية يف الضفة الغربية املحتلة.

واشنطن توافق على تصنيف 
منتجات المستوطنات 

بـ«المصنوعة في إسرائيل«

M ike Pompeo announced that Wash-
ington will take measures against the 
Boycott, Divestment and Sanctions 

(BDS) campaign, which seeks to isolate Israel 
over its treatment of the Palestinians.

Washington “will regard the global anti-Israel 
BDS campaign as anti-Semitic,” he said.

«We will immediately take steps to identify 
organisations that engage in hateful BDS con-
duct and withdraw US government support 
for such groups,” Pompeo said.

«We want to stand with all other nations that 
recognise the BDS movement for the cancer 
that it is.»

Israel sees BDS as a strategic threat and has 
long accused it of anti-Semitism.

Activists strongly deny the charge, comparing 
the boycott to the economic isolation that 
helped bring down apartheid in South Africa.

US Secretary of State Mike Pompeo an-
nounced his intention to create a new 
process by which Washington can label 
organisations and NGOs as “anti-Semitic”, 
Politico reported on.

Three people close to the issue confirmed 
the move, saying Pompeo may hold off on 
making an announcement.

Although Pompeo will not name any specific 
organisations, a Politico report from last 
month revealed that Washington is consider-
ing declaring certain prominent international 
NGOs, such as Amnesty International and 
Oxfam, as “anti-Semitic” due to their links 
with groups critical of Israeli actions.

Politico was the first to report that the State 
Department was weighing up whether to 
advise other governments not to support the 
so-called “anti-Semitic” NGOs.

Pompeo will make the first visit by a US sec-
retary of state to the Israeli-occupied Golan 
Heights on, after labelling the pro-Palestinian 

BDS movement an anti-Semitic “cancer».

Last year, President Donald Trump’s adminis-
tration made the controversial to decision to 
recognise Israeli sovereignty over the Golan, 
which the Jewish state seized from Syria in 
the Six-Day War of 1967.

« I’ll get a chance to visit the Golan Heights,” 
Pompeo said during a joint appearance with 
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

«The simple recognition of this as part of 
Israel... was a decision President Trump made 
that is historically important and simply a 
recognition of the reality,” he added.

Pompeo : US to label Israel boycott movement as ‘anti-Semitic’
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أماني الخطاطبة، أردنية األصل من والية »نيوجرييس« 
األمريكية، حيث ولدت ألبوين أردنيني ونشأت، تم انزالها 

من طائرة تابعة لرشكة »أمريكان ايرالينز« كانت عىل متنها 
يف رحلة إىل مدينة Charlotte بوالية كاروالينا الشمالية، 

واعتقلوها بعد مشادة مع راكب يف الدرجة األوىل.

الخطاطبة، البالغة 28 عاما، هي رئيسة تحرير مدونة 
Muslim Girl التي أسستها إلكرتونيا يف اإلنرتنت حني 

كانت يف 2009 بعمر 17 سنة تقريبا، وهي أول عربية 
محجبة تظهر عىل غالف مجلة Forbes االقنصادية 

األمريكية، كما اعتربتها CNN قبل 3 سنوات، من األكرث 
تأثرياً يف الواليات املتحدة بني 25 أمريكياً، أعمارهم أقل 

من 25 عاما، وترشحت يف انتخابات هذا العام ملقعد 
بالكونغرس، لكن الحظ عاكسها.

روت Amani Al-Khatahtbeh ما حدث ،عرب سلسلة 
تغريدات كتبتها يف »تويرت« وفيها تقول إن: »آخر 6 

ساعات من حياتي كانت مرهقة ومؤملة، فقد تم القبض 

عيّل للمرة األوىل ألن رجالً من الدرجة األوىل، شعر بعدم 
االرتياح« من وجودها. ثم أعادت تغريد لصورة التقطها 

راكب آخر تظهر فيها مع فرد من سلطات املطار وهي 
معتقلة. كما بثت فيديو مدته 15 دقيقة يف »فيسبوك« 

صورته بهاتفها املحمول قبل إنزالها من الطائرة، 
رشحت فيه تفاصيل ما حدث.

وبدأت املشكلة عند نقطة التفتيش التابعة يف مطار 
»نيوارك ليربتي الدويل« لدائرة أمن النقل، بينما 

كانت الخطاطبة تحاول خلع حذائها لتتم مراقبته، 
كما تفعل الدائرة عادة مع املسافرين، وألنها 

تأخرت بخلعه، لذلك فقد الرجل صربه وتخطاها 
يف الصف ثم أبلغ أنه غري مرتاح لوجودها، ورسيعا 

تم استدعاء رجال الرشطة بعد أن تقدم »الرجل 
األبيض« بشكوى ضدها، فأنزلوها من الطائرة 

واعتقلوها طوال 4 ساعات، ثم أفرجوا عنها بعد 
أن أقلعت الطائرة من دونها.

سيدة عربية ترشحت للكونغرس 
طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها

اظهر تقرير اعالمي أن الغالبية العظمى يف أوساط العرب 
واملسلمني يف الواليات املتحدة األمريكية قامت بالتصويت 

للرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن.

وبحسب التقرير الذي نرشه موقع ) ميدل إيست آي( فإن 
الجالية العربية واملسلمة لعبت دورا هاما يف فوز بايدن يف 

السباق الرئايس.

وأشار، إىل أن جو بايدن تقدم عىل نظريه دونالد ترامب 
بأكرث من 17 ألف صوت يف مدينة ديربورن التي يرتكز فيها 
عدد كبري من العرب واملسلمني، رغم أن نصف الناخبني يف 

املدينة هم من البيض ويميلون إىل الجمهوريني، ما يدلل 
عىل الدعم العربي الكبري لبايدن يف ديربورن.

ونظم بعض العرب يف األحياء ذات األغلبية العربية 
مجموعة أطلقوا عليها: )عرب أمريكا الداعمون لبيادن( 

وكان لها دور مهم يف حث الناخبني عىل التصويت لصالح 
بايدن. وقال أحد أفراد املجموعة مليدل ايست اي: »نحن 

فخورون جًدا بهذا الرقم، نحن فخورون جًدا بإخراج 
نتيجة التصويت لصالح بايدن«.

ويرى التقرير أن سبب حصول بايدن عىل نصيب كبري من 
األصوات يف جميع أنحاء املدينة هو تحسن مستوى دعم 

الديمقراطيني يف املجتمع العربي.
ويمتد مجتمع ديربورن العربي إىل ما هو أبعد من املدينة 

نفسها، وصواًل إىل املناطق املجاورة يف ديرتويت والضواحي 
األخرى، بما فيها ديربورن هايتس وهامرتامك وميل 

فيندل، حيث حقق بايدن فوزا كبريا.
ويف هامرتامك، املدينة الوحيدة ذات األغلبية املسلمة يف 

أمريكا، تقدم بايدن عىل الرئيس الحايل بـ 6651 صوتا 
مقابل 1043.

ويف هذا الشأن قال املستشار السيايس يف ديربورن حسني 
الدباجة، إن التصويت العربي مما ال شك فيه لعب دورًا 

رئيسًيا يف فوز بايدن يف ميشيجان، واملنارصين لبايدن 
داخل هذا املجتمع واملسؤولني املحليني يعملون بجد 

يومًيا من أجل الفوز وإخراج نتيجة التصويت لصالحه.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من خسارة ترامب إال أنه 

استطاع زيادة قاعدته االنتخابية بحصد أصوات املاليني، 
لكن الديمقراطيني تمكنوا من حشد العدد األكرب، ففي 

مقاطعة واين يف والية ميشيجان، تفوق بايدن عىل ترامب 
بحوايل 320 ألف صوت، أي أكرث من ضعف الفارق الذي 

فاز به عىل مستوى الوالية كلها. 
كما صوتت مناطق متنوعة يف ليهاي فايل يف والية 

بنسلفانيا وفيالدلفيا وأتالنتا يف جورجيا وميلووكي 
يف ويسكونسن أيًضا لصالح الرئيس املنتخب. ويقول 
الناشطون من العرب األمريكيني إن الجاليات العربية 

خرجت بأعداد كبرية للتصويت ضد ترامب. 
بدورها، أطلقت حملة بايدن منصة أمريكية إسالمية 

ومنصة للجاليات العربية ووعدت الحملة بالرتاجع عن 
الحظر الذي فرضه ترامب عىل املسلمني منذ دخوله البيت 

األبيض إضافة إىل إنهاء الدعم األمريكي للحرب التي 
تقودها السعودية يف  اليمن.

بدوره، أكد نائب مدير االئتالفات يف حملة بايدن سامي 
شيتز، أن العرب األمريكيني صوتوا لبايدن ألنهم يرون 
الديمقراطي شخًصا »سيقاتل من أجلهم«. مشريا إىل 
أن الناخبني العرب بحاجة ماسة إىل شخص يف البيت 

األبيض يقاتل من أجلهم، وبدعمهم الساحق وإقبالهم 

الكبري يف الواليات الحاسمة مثل ميشيجان، بينوا أن جو 
بايدن هو ذلك املقاتل«.

وتابع سامي: »جو بايدن لن يكتفي فقط بإزالة الرضر 

الذي لحق بمجتمعنا، وعكس اتجاه هذا املسار، بل 
سينفّذ أجندة تقدمية تعالج أوجه عدم املساواة املمنهجة 

التي كانت موجودة قبل فرتة طويلة من انتخاب دونالد 
ترامب عام 2016«.

لمن صوت العرب والمسلمون في االنتخابات 
الرئاسية األمريكية؟
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أفادت ثالث منظمات مدافعة عن حقوق 
املسلمني يف أمريكا، بأن أكرث من نصف 

املرشحني املسلمني لشغل مناصب يف املجالس 
النيابية يف الواليات األمريكية قد فازوا يف 

االنتخابات العامة التي جرت بالتزامن مع 
انتخابات الرئاسة 2020. 

ففي بيان مشرتك صادر عن منظمة مجلس 
العالقات اإلسالمية األمريكية )كري( و »جيت 

باك » و »إم باور تشينج«، نرشته وكالة 
األناضول السبت، أن 57 مرشحاً أمريكياً 

مسلماً من أصل 110 ترشحوا ملختلف 
املناصب، فازوا يف انتخابات مجالس الواليات. 

بحسب البيان، فإن عدد املرشحني املسلمني 
يف انتخابات هذا العام هو األعىل منذ 2016، 

خاضوا املنافسة يف 24 والية أمريكية، إضافة 
للعاصمة واشنطن.

كما أوضح البيان أن 7 من إجمايل الفائزين 
الـ57 دخلوا التاريخ كأول مسلمني تم 

انتخابهم يف واليتهم. 
بدوره، أشار محمد ميسوري، املدير 

التنفيذي ملنظمة »جيت باك«، يف 
بيان، إىل أن »زيادة تمثيل املسلمني 

السيايس تعد جزءاً مهما من 
التصدي للتصاعد الكبري لظاهرة 

اإلسالموفوبيا يف أمريكا وحول 
العالم«. 

عن سبب ذلك، يوضح ميسوري 
أن وجود ممثلني للمسلمني يف 

املجالس النيابية يجرب املسؤولني 
املنتخبني ووسائل اإلعالم عىل 
تضمني وجهة نظر املسلمني يف 

الرسد املتعلق بالرعاية الصحية 
واالقتصاد والنظام القانوني الجنائي 

وكل قضية أخرى تؤثر عىل حياة 
األمريكيني. 

من جانبه، أكد البيان املشرتك أن املنظمات 
الثالث تخطط لتوزيع قائمة كاملة باملرشحني 
لالنتخابات املحلية والتمهيدية والعامة، ولكن 

بعد إعالن نتائج االنتخابات العامة بشكل 
رسمي. 

بعض الفائزين: وشهدت االنتخابات التي 
أُجريت يف 3 نوفمرب /ترشين الثاني تزامناً مع 

االنتخابات الرئاسية، انتخاب مرشحة مسلمة 
ألول مرة، وهي موري تورنر، البالغة من العمر 

27 عاماً، لعضوية املجلس الترشيعي لوالية 

أوكالهوما. 
سامبا بالده، الذي جاء إىل الواليات املتحدة 

مهاجراً من غامبيا قبل 20 عاماً، كذلك أصبح 
أول عضو مسلم يدخل املجلس الترشيعي يف 

والية ويسكونسن. 
كما تم انتخاب السيدة مدينة ويلسون-أنطون، 

ذات البرشة السمراء، البالغة من العمر 28 
عاماً، لعضوية املجلس الترشيعي لوالية 

ديالوير بنسبة %71 من األصوات، بينما دخلت 
إيمان جودة مجلس والية كولورادو كأول نائبة 

مسلمة من أصل فلسطيني.

مقاعد الكونغرس: 
اإلعالن عن العدد الكبري من املسلمني املشاركني 

يف انتخابات 

املجالس 
النيابية لواليات أمريكا، رافقه احتفاظ نواب 

سابقني بمقاعدهم يف مجلس النواب األمريكي، 
عىل الرغم من الحمالت اإلعالمية التي طالتهم 

وحاولت التشهري بهم، وكذلك انتخاب أول 
سيناتور مسلم ملجلس الشيوخ. 

إلهان عمر، النائبة ذات األصول الصومالية، 

من والية مينيسوتا، وكذلك رشيدة طليب، 
ذات األصول الفلسطينية، من والية ميشيغان، 

كانتا أول نائبتني مسلمتني تنتخان لعضوية 
الكونغرس عن الحزب الديمقراطي يف انتخابات 

التجديد النصفي لعام 2018، وقد احتفظن 
بمقاعدهن يف هذه االنتخابات أيضاً. 

نجح مسلم ثالث يف هذه االنتخابات يف دخول 
مجلس النواب األمريكي، وهو أندريه كارسن، 

الذي حصل عىل %65 من األصوات مقابل 
خصمه الجمهوري يف والية إنديانا. 

وكان كارسن ثاني مسلم يدخل مجلس النواب 
عام 2008، بعد كيث أليسون، أول مسلم يتم 

انتخابه للكونغرس يف تاريخ الواليات املتحدة 
كنائب ديمقراطي عن والية مينيسوتا عام 

 .2007
ويف مجلس الشيوخ، أصبح السيايس 
األمريكي من أصول فلسطينية فادي 

قدورة أول عضو عربي مسلم يتم 
انتخابه ملقعد يف مجلس الشيوخ عن 

والية إنديانا.
حيث حقق الديمقراطي قدورة 

فوزاً بـ%52 مقابل 48% 
عىل السيناتور الجمهوري 

جون روكلشاوس، الذي 
كان يتوىل منذ عام 

2016 املقعد عن الدائرة 
االنتخابية الـ30 يف مجلس 

شيوخ إنديانا.

اختار الرئيس األمريكي املنتخب، جو بايدن، أمريكية من أصل فلسطيني لتكون 
ضمن طاقم موظفيه يف البيت األبيض إذا تم تنصيبه رسميا يف يناير املقبل.

وقال فريق حملة بايدن يف بيان رسمي إن ريما دودين ستتوىل منصب نائب مدير 
مكتب الشؤون الترشيعية يف البيت األبيض.

وتعمل، دودين، حاليا مديرة ملكتب السيناتور الديمقراطي عن والية إلينوي، ديك 
دوربني، وهو أيضا مساعد لزعيم األقلية الديمقراطية يف املجلس.

وستعمل دودين مع شوانزا غوف ولويزا ترييل، اللذان تم اإلعالن عن ضمهما 
لفريق البيت األبيض مؤخرا، عىل صياغة الوعود التي أطلقها بايدن يف حملته 

االنتخابية إىل مسودات قانونية وتقديمهما إىل مجلس النواب والشيوخ.

ويتوقع أن تشكل صياغة حزمة دعم اقتصادي جديدة التحدي األكرب أمام 
الفريق، وفقا ملا نقله موقع »قناة 9« التابع لشبكة »أم أس أن بي يس«.

وقبل هذا املنصب، عملت مستشارة لدوربني ومديرة أبحاث ومساعدة يف اللجنة 
القضائية الفرعية لحقوق اإلنسان والقانون يف املجلس.

وتخرجت األمريكية فلسطينية األصل من جامعة كاليفورنيا يف 
بريكيل، وجامعة إلينوي يف أوربانا شامبني.

وهي أيضا زميلة يف »مركز ترومان لألمن القومي«، 
و«مجلس القادة الجدد«، وعضو سابق يف »مجلس 

العالقات الخارجية«، وعضو يف جمعية »جينكينز هيل« 
املعنية بدعم النساء يف السياسة.

وشاركت، دودين، من قبل كمتطوعة لـ«حماية الناخبني« 
يف عدد من الحمالت من بينها حملة الرئيس السابق، باراك 

أوباما.
وهي مؤلف مشارك لكتاب عن مجليس النواب والشيوخ 

أصدره معهد »بروكينغز«.
بدأت حياتها العملية قبل 14 عاما مع دوربني متدربة يف مكتبه، 
ثم ارتقت »لتصبح واحدة من أكرث املوظفني الجديرين باالحرتام 

يف كابيتال هيل«، بحسب بيان للسيناتور.

ويصفها البيان بأنها »ذكية 
وجديرة بالثقة وتحظى 

باحرتام األعضاء واملوظفني 
من كال الحزبني«.

وقالت حملة بايدن، التي 
كانت تعهدت من قبل 

بتشكيل فريق »يعكس 
تنوع أمريكا« إن 

التعيينات الجديدة 
تدفع بتوجهها 

لـ«ضمان حصول 
كل أمريكي عىل 
فرصة عادلة«.

الرئيس األميركي المنتخب جون 
بايدن يعين شابة من أصول عربية 

في طاقم البيت األبيض نصف المرشحين المسلمين النتخابات 
مجالس الواليات األمريكية يفوزون بالمقاعد
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دقت األمم املتحدة، مجدداً، ناقوس الخطر حول 
احتمال انتشار املجاعة يف اليمن، داعية  أطراف 

النزاع إىل وقف اقتتالها والسماح بالوصول إىل جميع 
املحتاجني، كما دعت الدول املانحة إىل تقديم األموال 

الالزمة. جاء ذلك خالل إحاطة أمام مجلس األمن 
الدويل يف نيويورك حول آخر التطورات يف امللف 

اليمني قدم فيها عدد من املسؤولني يف األمم املتحدة 
إحاطاتهم حول الوضع اإلنساني والسيايس يف 

اليمن.
ويف مستهل الجلسة، دعا مبعوث األمني العام 

لألمم املتحدة لليمن، مارتن غريفيث، أطراف النزاع 
للتمسك بالتزاماتها القانونية للحفاظ عىل أرواح 

اليمنيني، معرباً يف الوقت ذاته عن قلقه الستمرار 
القتال وإن خفت وتريته خالل األسابيع األخرية.

وعرّب عن قلقه إزاء تصاعد القتال من حني آلخر بني 
الطرفني يف كل من مأرب وتعز، وأكد كذلك أن عمليات 
إطالق النار والقصف أّدت إىل تدمري املنازل واملدارس 

واملستشفيات ودور العبادة يف مناطق مختلفة من 
اليمن. ولفت إىل أن عددا من جبهات القتال شهدت 

هدوء نسبيا مقارنة بآخر إحاطة له قبل أسابيع، لكنه 
أوضح يف الوقت ذاته أن هناك إشاعات بأن القتال قد 

يحتدم مجددا عىل بعض الجبهات.
ولم يخف املتحدث قلقه أيضاً من  استمرار التفاوض 

حول ناقلة النفط صافر منذ أشهر دون أي نتيجة. 
وتتفاوض األمم املتحدة مع الحوثيني حول وصول 

بعثة خرباء األمم املتحدة إىل الناقلة من أجل تقييم 
حالتها وإجراء أعمال صيانة أولية، ومن ثم تقديم 

توصيات حول الخطوات الرضورية التي يجب 
اتخاذها لتجنب أي ترسب للنفط منها وبالتايل حدوث 

كارثة بيئية ذات تبعات إنسانية وخيمة. وأضاف 
»عىل الرغم من املحادثات البناءة إال أن األمم املتحدة 

لم تتمكن حتى اآلن من الحصول عىل املوافقات 
املطلوبة من الحوثيني كي تتحرك البعثة للوصول 

إىل الناقلة«. وشدد عىل رضورة أن يعطي أنصار الله 
الضوء األخرض لفريق األمم املتحدة للوصول إليها.

ويف الوقت الذي كان فيه مارتن غريفيث يرسم صورة 
قاتمة حول امللف السيايس، كان زمالؤه يف األمم 

املتحدة أكرث وضوحاً بأن الوضع اإلنساني كارثي وأن 
املاليني يواجهون مجدداً شبح املجاعة. وقال مارك 

لوكوك، مبعوث األمني العام لألمم املتحدة لعملية 
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، »إن املهمة األكرث إلحاحاً 

يف اليمن اليوم هي منع انتشار املجاعة«.
وأكد أن بعض املناطق يف اليمن تشهد سوء تغذية 

أسوأ من أي وقت مىض، ويف أخرى فإن واحداً من كل 
أربعة أطفال يمنيني يعاني من سوء التغذية الحاد.

وتحّدث عن التدهور الذي يمر به الجسد جراء 
املجاعة وسوء التغذية الحاد وقال »إنه موت رهيب 
ومؤلم ومهني - وهو قاٍس بشكل خاص يف عالم، مثل 

عاملنا، حيث يوجد يف الواقع أكرث مما يكفي من الطعام 
للجميع«. ووجه انتقاداً شديد اللهجة للمجتمع 
الدويل وأطراف النزاع قائالً »إن العالم ترك مصري 

شبح املجاعة معلقاً فوف رؤوس املاليني من اليمنيني 
من الرجال والنساء وخاصة األطفال. اليمنيون ال 

يجوعون ولكن يتم تجويعهم«.

وأشار إىل تمكن األمم املتحدة قبل سنتني للحيلولة 
دون انتشار املجاعة يف اليمن لتجد األمم املتحدة 
نفسها مجدداً أمامه اآلن. ثم أحاط املجلس حول 
خمسة مجاالت يف امللف اليمني، حماية املدنيني، 

وإيصال املساعدات اإلنسانية للمحتاجني، وتمويل 
عمليات املساعدة اإلنسانية، واالقتصاد، التقدم نحو 

تحقيق السالم. وفيما يخص حماية املدنيني قال 
إن القتال يف اليمن مستمر عىل ثماٍن وأربعني جبهة 

وأسوأ االشتباكات يف مأرب وتعز والجوف وضالع. 
وأردف أن فرص التصعيد يف مأرب وتجدد االشتباكات 

يف الحديدة مقلقة للغاية. ولفت إىل أن املناطق األكرث 
تأثراً بالنزاعات هي األكرث عرضة للمجاعة. وأكد 

مجدداً رضورة وقف إطالق النار. وعرب عن قلقه بسبب 
تسجيل اعتداءات عىل العاملني يف املجال اإلنساني 

من بينها اعتداء يف عدن أطلق فيه النار عىل أحد 
العاملني يف الهالل األحمر الرتكي، ويف حادث آخر 
رميت قنبلة عىل مركز مساعدات إنسانية يف عدن 

كذلك.
وتحدث عن التأخري والقيود اإلدارية التي تواجهها 

الوكاالت اإلنسانية يف جنوب اليمن، ثم قال إن 
العوائق يف الشمال أسوأ بكثري عىل الرغم من التقدم 

الكبري الذي أحرز بما فيها املوافقة عىل مرشوع 
التسجيل البيومرتي، عن طريق البصمات، للحاصلني 

عىل املساعدات لضمان وصولها لألشخاص 
املحتاجني.

وأكد لوكوك أن صندوق اإلغاثة اإلنسانية لليمن 
التابع لألمم املتحدة لم يحصل حتى اآلن إال عىل 

قرابة 1.5 مليار دوالر، أي حوايل 45 باملائة فقط من 
املطلوب لهذا العام. وذكر أن األمم املتحدة تمكنت يف 
الفرتة نفسها للعام املايض من الحصول عىل ضعف 

املبلغ. وقال إن لذلك عواقب وخيمة عىل عدة أصعدة 
بما فيها املساعدة الغذائية الطارئة. لكن إضافة إىل 

ذلك فإن عدم تقديم التربعات املالية الكافية من قبل 
الدول املانحة يهدد كذلك بخسارة قرابة تسعة ماليني 
يمني للخدمات الصحية األساسية، كما يهدد بوقف 
عالج قرابة نصف مليون طفل يمني يعانون من سوء 

التغذية الحاد.
وأكد أن تدهور األوضاع االقتصادية يزيد من خطر 

املجاعة. ورشح يف هذا السياق أن الريال اليمني 
يخرس قيمته بشكل مستمر حيث وصلت قيمته يف 

الجنوب إىل 840 ريال مقابل الدوالر وهو أسوأ سعر 
رصف يف تاريخ اليمن. وفيما يخص واردات النفط 

األساسية عرب الحديدة قال لوكوك إنها »أقل بكثري 
من املطلوب بسبب النزاع السيايس بني الحكومة 

اليمنية وأنصار الله عىل إدارة العائدات«. ثم لفت 
االنتباه إىل أن هناك عددا من التدابري التي يمكن 

اتخاذها بشكل فوري ويمكنها تحسني الوضع من 
بينها وقف إطالق النار، واستئناف دفع الرواتب، وفتح 

مطار صنعاء.  
من جهته، قال ديفيد بيزيل، املدير التنفيذي لربنامج 

الغذاء العاملي، »إننا نقبل عىل كارثة حقيقية يف 
اليمن«، محذراً من أن حجم املأساة يف اليمن كبري 

وإذا غض العالم النظر سيبتلع شبح املجاعة الشعب 
اليمني خالل أشهر.

تحذير أممي من انتشار المجاعة في اليمن

may otherwise have resisted. For those who escape 
disease and find nothing to eat, he said, vital organs 
start to wither and “the body starts to devour its own 
muscles, including the heart.”
“It is the fate the world has left hanging over millions 
of Yemeni men, women and especially children,” he 
said. “Yemenis are not ‘going hungry’, They are being 
starved.”
Two years ago, WFP’s Beasley told the council, “na-
tions of the world stepped up and we were able to 
pull back from the brink of famine ... and that means 
we saved lives.”
He said “unnecessary obstructions” by the Houthis 
are partly responsible for the current crisis.
WFP has spent nearly two years negotiating with 
the rebels about access to areas they control and 

monitoring systems to ensure that aid gets to those 
in need, which donors expect in return for their 
taxpayer dollars, he said. With competition for aid, 
including for the coronavirus pandemic, the Houthis 
were told that “the last thing we need is these kind 
of games,” he said.
Beasley reported “a glimmer of hope” with the 
Houthis agreeing to a pilot project on biometric 
registration for 150,000 beneficiaries in Sanaa. But 
he said the Houthis still haven’t met five of the seven 
conditions set out by donors in February.
He said he hoped Houthi authorities would work 
with WFP to meet the criteria, which would also help 
stabilize Yemen’s worsening economy.
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T he head of the Nobel Peace Prize-winning 
World Food Programme sounded an alarm 
that war-torn Yemen faces “looming famine” 

and urged nations to provide hundreds of millions 
of dollars immediately, saying it will mean “the 
difference between life and death of millions of 
Yemenis”.
David Beasley told the UN Security Council that, 
according to the latest UN internal analysis, “famine 
is truly a real and dangerous possibility and the 
warning lights are flashing, and they’re not flashing 
yellow, they’re flashing red - as red can be.”
“We’re on a countdown right now to a catastrophe 

in Yemen,” he said. “If we choose to look away, 
there’s no doubt in my mind Yemen will be plunged 
into a devastating famine within a few short 
months.”
Beasley said 9 million of the 13 million people the 
World Food Programme is assisting - mainly in 
northern areas controlled by Houthi rebels - have 
already had their food aid cut from every month to 
every other month, and the agency is running out 
of money.
“Come January, we are going to have to cut rations 
additionally for 6 million people, and we will run 
completely out in March, and I cannot begin to tell 

you the catastrophe that will be,” he said.
UN humanitarian chief Mark Lowcock told the 
council the $3.4 million UN humanitarian appeal for 
2020 for Yemen, the Arab world’s poorest country, 
has received only $1.5 billion, about 45%. By com-
parison, he said, last year at this time the UN had 
received twice as much - almost $3 billion.
Besides appealing for urgent new funds, Lowcock 
implored donors to turn more than $200 million in 
pledges into cash.
On Sept. 15, Lowcock for the first time singled out 
Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Kuwait 
for giving nothing to the 2020 appeal. Days later, 

Kuwait announced a $20 million donation and Saudi 
Arabia publicly committed to providing $204 million 
to UN aid agencies, part of its $500 million pledged 
in June.
The UAE, which was part of the Saudi-led coalition 
and had been a top donor, did not announce any 
funding for this year. Germany’s UN Ambassador 
Christoph Heusgen called on its leaders Wednesday 
to respond to the UN appeal.
Lowcock described in graphic detail “the horrors 
inflicted by famine on the body and on the soul,” 
saying as they starve people, especially children, 
are likelier to fall sick or die from diseases they 

UN food chief: Yemen faces ‘looming famine’, needs millions

وبني الطلقة األوىل التي تفجرت رشارتها يف الرابع عرش 
من أكتوبر 1962م من عىل قمم جبال ردفان عىل يد شهيد 

أكتوبر املناضل راجح غالب بن لبوزة.. وبني يوم إعالن 
االستقالل الثالثني من نوفمرب 1967م مراحل نضالية يف 

سفر التاريخ الثوري اليمني الذي نحتفي اليوم بذكراه الــ 
52، ينبغي ان تظل نرباسا يقتدي به كل األجيال اليمنية يف 

الحارض واملستقبل، ليكونوا عىل بينة ان الحماس الثوري 
والتمرد عىل الظلم وانتزاع الحرية والكرامة لها جذورها 

ومنبتها العريق واألصيل.
أصدرت قيادة الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني 

املحتل يف )23( أكتوبر 1963م بيان تم فيه االعالن عن قيام 
الثورة من أعىل قمم ردفان الشماء يف 14 أكتوبر 1963م 

وبداية الكفاح املسلح ضد املستعمر بكل أشكاله وصوره.
وخالل أربع سنوات من الكفاح للتحرير, قدم أبناء الجنوب 

اليمني, أعظم التضحيات يف سبيل الخالص من جحيم 
املستعمر الربيطاني بمشاركة مختلف األطياف والتوجهات 

والتكوينات من الفعاليات الطالبية والنسائية والنقابية 
يف مسرية النضال من خالل املظاهرات واإلرضاب والكفاح 
املسلح.. تكللت يف العام 1967م بإعالن استقالل الجنوب 

اليمني وتحرره بخروج آخر جندي بريطاني من مستعمرة 
عدن وكان الثالثني من نوفمرب هو يوم الحرية وعيد الجالء 

واالستقالل، لتعم الفرحة كل قرى ومدن اليمن شماال 
وجنوبا.

عمليات فدائية.
بعد تشعب املواجهات مع القوات الربيطانية يف املناطق 

الريفية وامتدادها إىل 12 جبهة، أعلنت الجبهة القومية عن 
فتح جبهة عدن، ونقل النضال إليها, حيث أصبح للعمليات 

التفجريية وطلقات الرصاص ببسالة املقاومة.. صدى 
إعالميا عامليا يصعب عىل االستعمار الربيطاني إخفاؤه.

وقد شكّل نقل العمل العسكري إىل عدن انعطافاً اسرتاتيجياً 
لتنظيم الجبهة القومية والثورة محلياً وعربياً، ودولياً، 

بل شكّل مرحلة جديدة يف حياة املناضلني أنفسهم الذين 
اشرتكوا يف العمليات العسكرية، فكان العمل العسكري 

والفدائي داخل املدينة عامل إرباك للقوات األجنبية, حيث 
عمل عىل تخفيف الضغط عىل الجبهات الريفية املقاتلة، 

وتشتيت قوات االحتالل، األمر الذي ساعد عىل مد الجبهة 
القومية لنشاطها النضايل إىل مختلف مناطق الجنوب.

تطورت أساليب النضال املسلح ليشهد صوراً مختلفة كان 

أكرثها تأثرياً العمليات الفدائية, حيث شهدت أهم وأخطر 
العمليات الفدائية كالعملية التي اشرتك فيها )30( شخصاً 

لرضب اإلذاعة الربيطانية يف التواهي، وحادثة مطار عدن ـ 
التي قتل فيها مساعد املندوب السامي الربيطاني يف عدن, 

وإصابة املندوب السامي، وعدد من مساعديه أثناء توجههم 
إىل الطائرة التي كانت ستقلهم إىل لندن.

عمليات فدائية جديدة ظهرت أيضاً فيها, كان منفذ العملية 
هو الذي يحدد الهدف بنفسه دون الرجوع إىل القيادة 

املركزية، وأثبتت هذه العمليات نجاحها, حيث عملت عىل 
بث الرعب يف نفوس الجنود الربيطانيني، خصوصاً بعد 

مقتل رئيس املخابرات الربيطانية يف عدن 
»هريي يريي« ورئيس املجلس 

الترشيعي » آرثرتشارلس«.
ليجد الربيطانيون أنفسهم 

بني كماشة من النار 
والرصاص بفعل 
املقاومة الرشسة 
التي سادت كل 

أوساط الشعب ، 
وأخذت أشكاالً 

عدة، كما أن 
الدعم العربي 

الذي القته 
املقاومة من 

الدول العربية 
وخصوصاً من 

مرص دبلوماسياً 
ومادياً عزز موقف 

املقاومة، وأجرب 
املستعمر عىل طرح 

السؤال األكرث عمقاً وهو إىل 
متى البقاء يف وجه الطوفان؟.

ضربات األحرار الموجعة.
يف نوفمرب عام 1967م قوت شوكة املقاومة اليمنية واشتدت 

سواعدها النضالية لتبطش باالستعمار الربيطاني 
واستولت عىل كافة املناطق اليمنية وألحقت ذلك بخوض 

معارك عنيفة مع جنود الحكومة الربيطانية والتي ذاقت 
رش الهزيمة.

وتحت تأثري هذه الرضبات املوجعة والقاسية فوجئت 
بريطانيا بتلقي رضبة قوية أخرى أسقطتها أرضاً وذلك 

عندما اشتدت حركة التظاهرات واالضطرابات واإلرضابات 
السياسية ونتيجة لتوايل واستمرار هذه األحداث الثورية 

استضافت مدينة جنيف يف الـ 22 من نوفمرب وحتى الـ 
27من نوفمرب عام 1967م مؤتمراً تفاوضياً بشأن استقالل 
الجنوب والذي انتهى بتوقيع وثيقة االستقالل يف يوم الـ 

29 من نوفمرب 1967 والذي فيه شهد رحيل آخر جندي 
بريطاني من الجنوب سابقاً.

وكان يوم الـ 30 من نوفمرب 1967م هو ميالد جمهورية 
جنوب اليمن سابقاً وخلوها تماماً من قراصنة 

االستعمار الربيطاني وبذلك تكون الثورة 
السبتمربية قد أنجزت وحققت 

أول أهدافها الثورية واملتمثل 
يف التحرر من االستبداد 

واالستعمار ومخلفاتهما..

أهم أحداث العام 
1967م.

15 فرباير: جماهري 
غفرية يف عدن 

خرجت يف مظاهرات 
حاشدة معادية 

لالستعمار الربيطاني 
وهي تحمل جنازة 

رمزية للشهيد مهيوب 
عيل غالب )عبود( الذي 

استشهد أثناء معركة ضد 
القوات االستعمارية يف مدينة 

الشيخ عثمان.
8 مارس: الجامعة العربية تصدر قراراً 

تشجب فيه التواجد الربيطاني يف جنوب اليمن.
2 إبريل: بدون تنسيق مسبق، حدث إرضاب عام 

شل كافة أجهزة العمل يف مدينة عدن، دعت إليه الجبهة 
القومية وجبهة التحرير يف وقت واحد.

3 إبريل: فدائيو حرب التحرير ينفذون عدة عمليات 
عسكرية ناجحة ضد مواقع وتجمعات املستعمر الربيطاني 

يف مدينة الشيخ عثمان بعدن، كبدوا خاللها القوات 
االستعمارية خسائر فادحة يف األرواح والعتاد، وسقط 

خاللها عدد من الشهداء يف صفوف الفدائيني.
20 يونيو: تمكن الفدائيون من السيطرة عىل مدينة كريرت 

ملدة أسبوعني.
21 يونيو: ثوار الجبهة القومية يتوجون كفاحهم البطويل 

ضد االستعمار األجنبي وعمالئه يف إمارة الضالع بالسيطرة 
عىل عاصمتها ومعهم آالف املواطنني الذين دخلوها يف 

مسرية حافلة يتقدمهم عيل احمد نارص عنرت.
12 أغسطس: الجبهة القومية تسيطر عىل مشيخة 

املفلحي بعد أن زحفت عليها بمظاهرة كبرية شارك فيها 
أبناء القرى واملناطق املحيطة باملشيخة، وتواىل بعد ذلك 

سقوط السلطنات واملشيخات بيد الجبهة.

28 سبتمرب: تأسيس إذاعة املكال التي انطلقت باسم 
“صوت الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني املحتل”.

5 نوفمرب: قيادة الجيش االتحادي يف جنوب الوطن املحتل 
تعلن وقوفها إىل جانب الثورة ودعمها للجبهة القومية، بعد 

أن باتت غالبية املناطق تحت سيطرتها.
14 نوفمرب: وزير الخارجية الربيطاني )جورج براون( يعلن 
أن بريطانيا عىل استعداد تام ملنح االستقالل لجنوب الوطن 

اليمني يف 30 نوفمرب 1967 وليس يف 9 يناير 1968، كما كان 
مخططاً له سابقاً.

21 نوفمرب: بدأت املفاوضات يف جنيف بني وفد الجبهة 
القومية ووفد الحكومة الربيطانية من أجل نيل االستقالل 
وانسحاب القوات الربيطانية من جنوب الوطن. وجرى يف 
ختامها توقيع اتفاقية االستقالل بني وفد الجبهة القومية 

برئاسة قحطان محمد الشعبي، ووفد اململكة املتحدة 
)بريطانيا( برئاسة اللورد شاكلتون.

26 نوفمرب: بدأ انسحاب القوات الربيطانية من عدن، 
ومغادرة الحاكم الربيطاني هامفريرت يفليان.

29 نوفمرب: جالء آخر جندي بريطاني عن مدينة عدن.
30 نوفمرب: إعالن االستقالل الوطني وقيام جمهورية 

اليمن الجنوبية الشعبية، بعد احتالل بريطاني دام 129 
عاماً، وأصبحت الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن 

املحتل إبان حرب التحرير تتوىل مسؤولية الحكم.
30 نوفمرب: صدر يف عدن قرار القيادة العامة للجبهة 

القومية، بتعيني قحطان محمد الشعبي، أمني عام الجبهة، 
رئيساً لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ملدة سنتني.

من الطلقة األولى ضد االستعمار إلى االستقالل..

نوفمبر يوم تاريٌخي لذكرى 30 
عظيمة في اليمن   

شكل االستقالل الوطني املجيد يف الثالثني من نوفمرب 1967م، منعطفاً هاماً يف مسار 
الحركة الوطنية اليمنية وانتصار الثورة املباركة26سبتمرب و14 أكتوبر، متوجا وحدة 

نضال وكفاح أبناء الوطن الواحد رغم التشطري حينها، برحيل اخر جندي بريطاني من 
جنوب اليمن، ويعترب ذلك اليوم املجيد املحطة األبرز تاريخياً ووطنياً للعبور إىل مرحلة 

التحرر واالستقالل والوحدة.
وتتوجت سنوات الكفاح والنضال يف الثالثني من نوفمرب 1967م برحيل أخر جندي 

بريطاني واعالن استقالل جنوب اليمن حينها.
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شارك آالف السودانيني يف »احتفاالت السالم« 
بالخرطوم، بمشاركة قادة الحركات املسلحة املوقعة 
عىل اتفاق جوبا للسالم، كما استقبل رئيس الوزراء 

عبد الله حمدوك قادة الحركات املسلحة يف الخرطوم 
ألول مرة منذ توقيع اتفاق السالم الشهر املايض.

وشهدت ساحة الحرية وسط الخرطوم احتفاال 
جماهرييا بتوقيع اتفاق السالم بني الحكومة والحركات 

املسلحة يف مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، يف 
الثالث من أكتوبر/ترشين األول املايض.

ورفع املشاركون األعالم الوطنية وأعالم الحركات 
املسلحة، ورددوا شعارات تدعو إىل السالم ونبذ الحرب.
وشارك يف االحتفال قادة الحركات املسلحة الذين أنهوا 

إقامتهم لسنوات خارج البالد وعادوا إىل الخرطوم، 
ومنهم رئيس حركة تحرير السودان املسلحة يف دارفور 

ميني أركو مناوي، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير 
السودان قطاع الشمال مالك عقار، ورئيس حركة 

العدل واملساواة املسلحة يف دارفور جربيل إبراهيم، 
ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس.

وشارك أيضا يف االحتفال محمد حمدان دقلو 
)حميدتي( نائب رئيس مجلس السيادة، ورئيس 

لجنة الوساطة يف جوبا توت قلواك، وممثلو البعثات 
الدبلوماسية املعتمدون بالخرطوم.

لقاء بالقيادات
وبدوره، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 

يف لقاء بالخرطوم مع قيادات الحركات املسلحة إن 
اليوم يمثل الخطوة األوىل لوضع حد ملعاناة املواطنني 

يف معسكرات اللجوء والنزوح.
وأكد حمدوك أن من أهم أوليات املرحلة تحقيق السالم 

وإنهاء األزمة االقتصادية.
وأضاف »ألول مرة يف تاريخ السودان نصل لسالم 
يخاطب بشكل حقيقي جذور األزمة السودانية«.

وقال مناوي، بحسب وكالة األنباء السودانية الرسمية 
)سونا(، »لقد جئنا لتنفيذ اتفاق السالم عىل األرض«، 

مشريا إىل رضورة العمل املشرتك لتحمل املسؤولية 
والتخيل عن الخالفات السياسية للميض قدما نحو 

الديمقراطية.
وخلف النزاع الذي اندلع يف إقليم دارفور يف عام 2003 

نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح والجئ، حسب 
بيانات األمم املتحدة.

كذلك تجددت الحرب األهلية يف منطقتي جنوب 
كردفان والنيل األزرق عام 2011، وترضر بسببها نحو 
مليون شخص بعد تاريخ طويل من القتال بني 1983 

و2005.

السودان.. احتفاالت حاشدة باتفاق السالم 
وحمدوك يستقبل قيادات الحركات المسلحة

تونس وليبيا 
تستأنفان الرحالت 

الجوية بينهما
أعلنت وزارة النقل التونسية، استئناف نشاط النقل الجوي 

مع ليبيا.
وقالت الوزارة يف بيان إنه »تبعا لالتفاق الذي تم بمقتضاه 

فتح الحدود الربية والجوية بني تونس وليبيا، تقرر 
استئناف نشاط النقل الجوي بني البلدين الشقيقني ابتداء 

من 15 نوفمرب الحايل«.
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية أنه »تم االتفاق مع 

الجانب الليبي عىل صيغة مشرتكة لربوتوكول صحي، 
يتضّمن جملة من اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل 

مواطني البلدين من أجل التوقي من كورونا خالل تنقلهم 
بني البلدين«.

ويف إطار اإلجراءات االحرتازية من كورونا أغلقت تونس 
مطاراتها أمام الرحالت الجوية القادمة من الخارج يف 17 

مارس املايض، قبل أن تقرر استئناف تلك الرحالت بشكل 
جزئي اعتبارا من 27 يونيو.

أكثم سيف الدين

بدت مالمح أزمة جديدة تلوح يف األفق بني الربملان 
العراقي، وحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 

والتي تتهمها أطراف سياسية بإبرام اتفاقيات 
وتفاهمات دولية، بمعزل عن السلطة الترشيعية. 

وفيما تدفع تلك القوى باتجاه فرض نفسها لالطالع 
عىل كافة االتفاقيات، حّذرت قوى أخرى من محاوالت 
فرض األجندات السياسية عىل االتفاقيات الحكومية.

واتجهت الحكومة خالل الفرتة املاضية إىل ابرام 
عدد من التفاهمات ذات الصلة بمجاالت اقتصادية 

وتجارية واستثمارية مع السعودية ومرص واألردن، يف 
وقت تستعّد للتوجه صوب الكويت وتركيا، للتوصل 

إىل مذكرات تفاهم مماثلة.
واتهمت لجنة العالقات الخارجية الربملانية، الحكومة، 
بأنها تجري تفاهماتها بمعزل عن الربملان. وقال عضو 

اللجنة، النائب رامي السكيني، إن »الحكومة تربم 
االتفاقيات واملعاهدات الدولية، من دون علم السلطة 

الترشيعية، مما يجعلها تصطدم بتفاصيل املعاهدات 
عند أي تحرك ترشيعي«.

وأكد، يف إيجاز صحايف، أن »الربملان مع االنفتاح 
عىل دول العالم، وتطوير العالقات، واستخدامها 

بما يصّب يف مصلحة العراق وتطور اقتصاده، إال أن 
تلك االتفاقيات يجب أن تراعي مصلحة البالد، وأن 

يكون للسلطة الترشيعية علم بتفاصيلها«، مؤكداً أن 

»الحكومة لم تطلع الربملان عىل تفاصيل أي اتفاقية 
أو معاهدة أبرمتها«.

وأشار إىل أنه »غالباً 
ما يصطدم الربملان 

بتفاصيل تلك 
املعاهدات، عند 

االتجاه نحو 
ترشيع القوانني 

والترشيعات، 
ومن بينها 

االتفاقيات 
التي 

توجهت 
الحكومة 
إلبرامها 

أخرياً مع 
األردن 

ومرص«، 
مؤكداً أن 

»لجنة العالقات 
الخارجية 

رفعت توصية إىل 
الحكومة، برضورة 

وجود تمثيل برملاني عند 
عقد االتفاقيات، ويجب أن يتم 

االطالع عىل تفاصيلها«.

وأكد نائب عن تحالف القوى العراقية، 
أن إثارة امللف، ومحاولة فرض 

اإلرادات عىل الحكومة، يتم 
وفق أجندة سياسية من 

قبل بعض األطراف 
التي كانت تدير 

الحكومات 
السابقة، مبيناً 

، أن »تلك 
القوى ال تريد 

أن تكون 
بمعزل عن 

اتفاقيات 
الحكومة 
الحالية، 
وتريد أن 

تطلع عىل 
تفاصيلها، 

عرب الربملان«.

وأوضح أن »عمل 
الحكومة هو عمل 
تنفيذي، وأن القانون 

كفل لها إجراء االتفاقيات 
والتفاهمات، وهذا يف صلب 

عملها، وعىل الربملان أن يقوم بدوره 

الرقابي، بالتصويت عىل القوانني التي تأتيه من 
الحكومة«، مشرياً إىل أن »أي تدخل من تلك القوى 
باالطالع عىل التفاهمات، سيكون تدخالً سياسياً يف 

عمل الحكومة، وهو أمر مرفوض«.

يف املقابل، أكد النائب عن كتلة »عراقيون« عيل 
البديري، رضورة أن »يبعد امللف عن التأزيم، وأن 
يتم اعتماد السياق القانوني والدستوري يف حل 
اإلشكال«. وقال إن »الحكومة تعي خطورة إبرام 

االتفاقيات بمعزل عن الربملان، ال سيما وأن أي اتفاق 
تربمه الحكومة سيعرض الحقاً عىل الربملان للتصويت 

عليه، وهذا سياق دستوري، وأن من الصعوبة أن 
ترتكب الحكومة هذه األخطاء بتجاوز السلطة 

الترشيعية«.

وأكد »رضورة عدم الدفع باتجاه تأزيم املوقف بني 
السلطتني، ويف حال كان هناك اختالف يف الرؤى بني 
السلطتني الترشيعية والتنفيذية، أو شد وجذب فإنه 
يف النهاية يجب أن يتم حّل ذلك عرب الحوار بينهما، 
بعيداً عن التأزم، وعرب الدستور«، معترباً أن »جميع 

االتفاقيات يجب أن تمر عرب الربملان للتصويت 
عليها«.

وشدد عىل أن »النص القانوني واضح ورصيح يف هذا 
الصدد، ويجب عىل الحكومة أن ترسل اتفاقياتها إىل 
الربملان للتصويت عليها وتأطريها بإطار قانوني بعد 

املصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية«.

العراق: مالمح أزمة جديدة بين البرلمان وحكومة الكاظمي
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بسمة بركات

أكدت الليبيات املشاركات يف الحوار السيايس الليبي 
املنعقد يف تونس، أهمية تعزيز دور املرأة يف بناء الدولة، 

واملشاركة يف املناصب العليا، وبناء الوطن عىل أساس 
املساواة والتكافؤ يف الفرص. 

ويأتي هذا التأكيد خطوة إلرشاك املرأة الليبية يف الحياة 
السياسية ويف عملية صنع القرار، لكي تكون ركيزة 

أساسية نحو املمارسة الديمقراطية ولحماية مكتسباتها.

وشددت الليبيات املشاركات يف ملتقى الحوار السيايس 
الليبي يف تونس، يف بيان، عىل رضورة وجود تمثيل 

حقيقي للمرأة يف املناصِب القيادية ويف السلطة التنفيذية 
بنسبة ال تقل عن %30 مع توفري كل ضمانات الكفاءة، 

بما يف ذلك الخربة الفنية واملؤهل العلمي والنزاهة، 
داعني إىل ضمان احرتام حقوق النساء املنتميات إىل 

مختلف املكونات الثقافية للمجتمع الليبي، ومشاركتهن 
وانخراطهن الفّعال يف الحياة السياسية بما يضمن 

تكريس كل جهود املرأة الليبية واالستفادة من كفاءاتها.

ودعت الليبيات إىل أن يكون أحد النائبني لرئيس الحكومة 
امرأة، وذلك ترسيخاً وتفعيالً ملبدأ مساهمة املرأة يف صنع 
القرار وبناء الدولة، وأن يراعى يف تشكيل حكومة الوحدة 

الوطنية الكفاءة، والجدارة، والتمثيل العادل للتنوع 
السيايس والجغرايف، وضمان ُمشاركة املكونات الثقافية، 

مع أهمية تمثيل حقيقي للشباب مع مراعاة أال يقل 
تمثيلهم عن نسبة %20 من املناصِب القيادية يف حكومة 

الوحدة الوطنية.
 وشددت املشاركات عىل إعادة تشكيل وتفعيل وحدة 

تمكني املرأة لتتكون من ثالث نساء من ذوات الخربة يف 
املجال، عىل أن تعهد إىل وحدة تمكني املرأة مهمة العمل 

عىل تعديل املقرتح اإلسرتاتيجي املعّد سنة 2015 من طرف 
قياديات ليبيات بالتعاون مع مكتب دعم املرأة يف البعثة 

بهدف إنشاء وحدة تمكني املرأة والعمل عىل مقرتح إلنشاء 
مجلس للمرأة يتمتع باستقاللية ذات طبيعة وظيفية.

وطالبت املشاركات يف الحوار السيايس، الدولة بتطبيق 
التزاماتها الدولية واالتفاقيات واملعاهدات التي صادقت 

عليها واملتعلقة بحقوق وحماية املرأة، واتخاذ التدابري 
الالزمة للتصدي وإزالة التمييز ضد النساء وال سّيما 
الناجيات من العنف املرتبط بالنزاعات ووضع آليات 

لإلدماج املهني واالجتماعي والتمكني االقتصادي.
وأوصني يف بيانهن برضورة تقديم خدمات الدعم النفيس 

واالجتماعي والدعم القانوني للنساء الناجيات من 

العنف القائم عىل النوع االجتماعي، ورضورة توفري 
الحماية الخاصّة للنساء وخاصة الفاعالت والناشطات 
السياسيات والحقوقيات، وذلك من خالل وضع وتفعيل 
قوانني وطنية للمناهضة والقضاء عىل كّل أشكال العنف 

ضّد املرأة، وأن يساهم ملتقى الحوار السيايس الليبي 
املنتظم بتونس يف دعم املشاركة الكاملة للمرأة الليبية يف 
جميع الجهود الرامية إىل إرساء السالم يف ربوع ليبيا أن 

يقود إىل االستقرار واالزدهار.

وتتماهى هذه املطالب مع التوصيات التي سبق أن انبثقت 
عن املسار التشاوري التمهيدي مللتقى الحوار السيايس 
الليبي، والذي عقدته بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 

خالل أكتوبر/ترشين األول بمشاركة واسعة للمرأة الليبية 
خالل أربع جلسات تشاورية عرب تقنية االتصال املرئي.

المشاركات في الحوار السياسي الليبي يطالبن بثلث المناصب

P articipants at the talks 
in Tunisia “agreed that 
national elections should 

take place on 24 December 
2021,” acting UN envoy Stepha-
nie Williams told journalists in a 
virtual press conference.

The world body is convening 
talks near Tunis to hash out a 
deal for a new transitional gov-
ernment for the country, torn 
apart by conflict since the 2011 
uprising that toppled dictator 
Muammar al-Gaddafi.
The administration would be 
charged with providing services 
and preparing for national polls, 
as well as tackling an economic 
crisis and a coronavirus outbreak 
that has killed over 900 people.

The political track of talks in 
Tunisia comes in parallel with 
military talks to fill in the details 
of a ceasefire deal in October, 
that formally ended over a year 

of fighting between eastern and 
western Libyan forces.

The 75 delegates at the Tunisia 
talks were selected by the UN 
to represent existing institu-
tions and the diversity of Libyan 
society, but some Libyans have 
questioned their credibility and 
criticized the way they were 
selected.
Analysts also fear a government 
resulting from the talks could 
struggle to gain legitimacy and 
face pushback from members of 
existing institutions.

But Williams said the momen-
tum was against “status quo” 
actors “trying to maintain their 
current privileges.”

“The international community 
has tools at its disposal to pre-
vent spoilers, including through 
the use of sanctions,” she said.

The Center for Humanitarian 
Dialogue, which is helping to 
facilitate the talks, said the new 
government would not need a 
vote of confidence from Libya’s 
House of Representatives.

The HoR, elected in 2014, is 
based in Libya’s east and allied 
with military commander Khalifa 
Haftar, who launched an offen-
sive in April 2019 to seize the 
capital Tripoli from a UN-recog-
nized unity government.
Pro-unity government forces 
ended a bloody months-long 
stalemate in June by pushing 
Haftar’s forces back eastwards.
The two sides signed a land-
mark ceasefire deal in October, 
setting the scene for renewed 
diplomatic efforts for a political 
settlement to the long-running 
conflict.

Libya talks set December 2021 date 
for elections: UN envoy
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في دورتها الــ 14: شبكة األمة برس العربية 
األمريكية اإلخبارية ومجلة العربي األمريكي 

اليوم تعلنان شخصية العام 2020
كتب – عبدالناصر مجلي : 

الناشر ورئيس التحرير

سيتم تخليد سنة 2020 
وذكرها بأنها السنة األكرث 
رعبا يف تاريخ البرشية يف 
العقدين األولني من القرن 
21 ، وذلك بسبب اجتياح 

فريوس كورونا للعالم أجمع 
، وكذلك للتداعيات الكارثية 

التي رافقته ، ويف هذه الخضم 
من األحداث الكبار كان لزاما 

علينا يف شبكة األمة برس 
العربية االمريكية اإلخبارية 

، أول موقع عربي أمريكي 
إخباري يومي يف شمال أمريكا 

منذ العام 2006،
 ومجلة العربي االمريكي 
اليوم ، مجلة عرب أمريكا 

األوىل، أن نستمر يف تقليدنا 
السنوي املعتاد منذ 13 سنة 

خلت ، أال وهو االعالن عن 
شخصية العام ، وهو تقليد 

سنوي صار يحظى باملتابعة 
يف كل مكان وعرب الكثري من 

وسائل االعالم ، وذلك بسبب 
أن شخصية العام التي نعلن 

عنها سنويا التمثل أي 
جهة رسمية كانت أو غريها 
، بل تمثل شبكة األمة برس 

ومجلة العربي االمريكي 
اليوم ، ولذلك فقد حظيت هذه 

الفعالية بالكثري من االحرتام 
والتقدير واملتابعة ، وكذلك 
بالنقد واالعرتاض كما هي 

طبيعة الحال ، فنحن مؤسسة 
مستقلة التتبع أي جهة كانت 

، ونقوم باإلعالن السنوي 
عن شخصية العام بكامل 

الشفافية واملسؤلية واألمانة 
، إيمانا منا بتقدير كل متميز 

يف مجاله ويف عمله ويف خدمة 

PERSON OF THE YEARشخصية العام 2020
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وبقدر شعورنا بالغبطة من حجم املتابعة التي تواكب 
اعالننا السنوي واالهتمام به ، فأننا كذلك نقدر 

ونحرتم كل صوت مخالف لنا واليتفق معنا فيما نعلن 
عنه ، ذلك ألن إرضاء الناس غاية التدرك ، وأيضا ألن 
تقليدنا السنوي هذا اليسعى إلرضاء هذا أو محاباة 

ذاك ، بل هو تجربة نفتخر بها محكومة بظروفها 
التي من خاللها - أي هذه الظروف - نقوم باختيار 

شخصية بعينها من بني عرشات الشخصيات 
واألسماء من كل مكان ، وذلك عرب االستفتاءات يف 

وسائل السوشيل ميديا وعرب التواصل مع شخصيات 
اعتبارية تمتاز بالحيادية والشفافية وشجاعة الرأي 
واملوقف ، وذلك بطريقتني : االوىل حثهم عىل اختيار 

شخصية العام دون أن نطرح عليهم أسماء محدة 
، ويف الثانية يتم إرسال قائمة بأسماء الشخصيات 

املقرتحة ليختاروا منها من يرونه الشخصية املناسبة 
، ثم نقوم بعد ذلك بعملية اختيار الشخصية التي 

حازت عىل أعىل نسبة تصويت ونضيفها اىل القائمة 
النهائية ، وبعد ذلك يتم االعالن عن إسم شخصية 
العام بعيدا عن االعتبارات السياسية أو الثقافية أو 

االجتماعية..الخ .
فاختيار الشخصية يتم بالنظر اىل ماقدمته من 

عمل عظيم ومتميز ومؤثر ، سواء اتفق البعض معه 
أو اختلفوا ، دون دوافع مسبقة أو مطامع معلنة أو 

مخفية ، وما يؤكد هذا هو أننا نقوم بهذا التقليد 
منذ العام 2006 ولم يفت يف عضدنا احتجاج أو تربم 
البعض أو تجاهلهم لهذا الحدث ، وكذلك الحال لم 

نتفاخر عىل أحد بما نقوم به نتيجة لنجاح هذه 
التجربة الرائدة التي الننزعم بأننا سباقون فيها.

اليوم ويف الدورة الرابعة عرشة لشخصية العام ، نحن 
عىل موعد مع أكرث من شخصية تركت بصماتها عىل 
املشهد العاملي بقوة ، بغض النظر عىل اتفاق البعض 
مع هذا االختيار من عدمه أو هذه الشخصة أو تلك ، 
ذلك أن املواقف أو الخطوات أو التوجهات أو الرؤية 

التي يسري عليها أصحاب هذه األسماء ، هي التي 
فرضت نفسها عىل االختيار وليس غري ذلك.

ناهيك عىل إن اختيار شخصية وحيدة لتكون 
شخصية العام منفردة ، وخصوصا يف هذه السنة 

الحبىل واملتخمة باالحداث سيكون من غري املنصف 
وفيه إجحاف وتجاهل لهذه الشخصيات التي 

حفرت اسمها يف وجدان هذا العام الغريب والعجيب 
واملختلف . وكذلك األمر اليعني بأن هذه الشخصيات 

املختار هي الوحيدة من نوعها يف هذه السنة 
املضطربة بكل ماتعنيه الكلمة ، وهي كذلك يف حقيقة 
االمر ، فهناك العرشات غريها تستحق ان تكون معها 

يف هذه النهائيات املثرية لإلعجاب وللجدل معا.. 
نحن متأكدون من ذلك تماما ، لكننا أيضا ويف املقابل 

أرتأينا إختيار األسماء األكرث أثرا وتأثريا وفائدة للعالم 
أجمع فكانت هذه األسماء التي استحقت الوصول اىل 

منصة االعالن عنها بأنها فعال شخصية العام 2020 
بكل جدارة وعنفوان وتميز.

لذلك وعليه يرشفنا يف شبكة األمة برس العربية 
األمريكية اإلخبارية ومجلة العربي األمريكي اليوم، 

أن نقوم بإعالن هذه الكوكبة من الرواد شخصة العام 
2020 ، هذا العام املختلف بكل ماتعنيه الكلمة ، وهو 

رشف كبري لنا ولكل من يعمل معنا ولكل من شارك 
برأيه يف اإلختيار والرتشيح وهي كالتايل : .

1 - املرشح الديموقراطي يف انتخابات الرئاسة 
االمريكية جوزيف بايدن..رجل التغيري املنتظر
2 - الشيخ محمد بن زايد رجل السالم الشجاع

3 - الرئيس رجب طيب أردوغان..الشخصية القيادية
4 - الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الرشيف 

رجل االعتدال والوسطية
5 - الطواقم الطبية يف كافة أنحاء العالم تقديرا 
لجهودهم االنسانية العظيمة يف مكافحة الوباء
6 - د.أوغور شاهني وزوجته د. أوزليم توريتيش 
مكتشفا لقاح كورونا رشكة بيونتيك األملانية + 

الباحث الجزائري الدكتور سليم بوقومرح، الذي 
يشارك ضمن فريق رشكة فايزر الخاص بتطوير لقاح 

مرشح ضد فريوس كورونا )كوفيد - 19( + الدكتور 
نوبار أفيان رئيس ومؤسس رشكة مودرنا منتجة لقاح 

كورونا الثاني

 املرشح الديموقراطي يف انتخابات الرئاسة االمريكية 
جوزيف بايدن..رجل التغيري املنتظر

الرئيس رجب طيب أردوغان..الشخصية القيادية

د.أوغور شاهني وزوجته د. أوزليم توريتيش مكتشفا لقاح كورونا رشكة بيونتيك األملانية + الباحث الجزائري الدكتور سليم بوقومرح، الذي يشارك ضمن فريق 
رشكة فايزر الخاص بتطوير لقاح مرشح ضد فريوس كورونا )كوفيد - 19( + الدكتور نوبار أفيان رئيس ومؤسس رشكة مودرنا منتجة لقاح كورونا الثاني.

الطواقم الطبية يف كافة أنحاء العالم تقديرا لجهودهم االنسانية العظيمة يف مكافحة الوباء

الشيخ محمد بن زايد رجل السالم الشجاع

الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الرشيف 
رجل االعتدال والوسطية
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فهو صاحب أسلوب لعب مميز ورؤية متقدة، 
فضال عن اتسامه بالحيوية والرسعة يف اللعب، 

الصفات التي تسحر مشجعيه.
لكنه يف الوقت نفسه أغضب جمهوره بهدفه 
املختلف عليه، الذي وصفه بعبارته الشهرية 

بأنها »يد الرب« إذ شابته ملسة يد خفيفة، 
يف مرمى منتخب انجلرتا يف بطولة العالم عام 

1986، وبإدمانه الحقا عىل تناول املخدرات 
وأزماته الشخصية التي عاشها خارج امللعب.

قصير وجميل وعبقري كرة

ولد دييغو أرماندو مارادونا قبل نحو 60 عاما يف 
حي فقري يف مدينة بوينس آيريس، وهرب من 
واقع الفقر يف شبابه بتحوله إىل نجم كرة قدم 
شهري يعتربه البعض حتى أعظم من اسطورة 

كرة القدم الربازييل، بيليه.
سجل الالعب االرجنتيني 259 هدفا يف 491 

مباراة، وتفوق عىل منافسه األمريكي الجنوبي 
يف حصيلة األصوات التي حصل عليها يف 

عملية االقرتاع الختيار أعظم العب يف القرن 
العرشين، قبل أن يغري اتحاد كرة القدم الدويل 

)فيفا( قواعد التصويت ويخلص إىل تكريم 
الالعبني معا.

وأظهر مارادونا قدرات 
استثنائية منذ مراهقته 

عندما لعب مع فرق 
الناشئني والشباب، 
ابتدأها باللعب مع 

نادي أسرتيال 
روجا ثم فريق 

نادي أرجنتينوس 
جونيورز، قبل أن 

يتقدم الحرتاف اللعب 
عامليا وهو بعمر 16 عاما و 120 يوما، 

حيث لعب أول مباراة دولية له مع 
منتخب اإلرجنتني ضد منتخب املجر.

ال يبدو مارادونا يف صوة الريايض املثالية؛ 
فهو قصري وبدين نسبيا وال يتجاوز طوله 

خمسة أقدام وخمس بوصات، بيد أن مهاراته 
الفائقة يف اللعب وخفة حركته وقدرته عىل 

املراوغة واالنسالل بني الالعبني وسيطرته عىل 
الكرة وتمريراته الناجحة، كلها مهارات تعوض 

وتغطي عىل نقص الرسعة والوزن الزائد نسبيا.
وإذا كان مارادونا بارعا 

يف مناورة وإشغال 
حلقات دفاع 

الخصم، إال أنه 
وجد أن من الصعب 

عليه املراوغة 
وتفادي 
املشاكل 

يف حياته 
الحقيقية.

يد الرب 
وهدف 

القرن

إن أهداف ماردونا الـ 
34 من 92 مشاركة 

مع منتخب 
االرجنتني تحكي 

جانبا واحداً 
فقط من قصة 

احرتافه 
كالعب دويل 

المع.
فقد قاد 

منتخب بالده 
إىل الفوز يف 

بطولة 
العالم يف 

عام 1986 يف 
املكسيك، وإىل مكان 

يف نهائي البطولة بعد أربع سنوات من هذا 
التاريخ.

ويف جولة ربع النهائي يف بطولة العالم تلك، 
ويف مباراة فريق بالده مع منتخب إنكلرتا وقعت 

حادثتان، طبع الجدل بشأنهما مجمل حياة 
ماردونا الكروية.

فقد اتسمت تلك املباراة بشحنة احتكاك وتحٍد 
إضافية بسبب حرب فوكالند التي وقعت بني 

البلدين قبل أربع سنوات منها.
وحتى الدقيقة 51 من املباراة كانت نتيجة 

املباراة التعادل السلبي بدون أهداف، بيد أن 
مارادونا قفز يف مواجهة حارس املرمى بيرت 

شيلتون ليسجل هدفا واضعا الكرة يف شبكة 
املنتخب االنجليزي.

لكنه قال الحقا إن الهدف جاء بفضل »جزء 
من رضبة رأس من مارادونا والجزء اآلخر من يد 
الرب«، وظل هذا الهدف مثار جدل يف كرة القدم 

تشوبه شبهة أنه جاء من ملسة يد.
وبعد أربع دقائق، عاد مارادونا ليسجل ما 

وصف بـ »هدف القرن العرشين« عندما التقط 
الكرة يف نصف ملعب فريقه وانطلق يف هجمة 

ساحرة تجاوز فيها العديد من الالعبني وليخدع 
حارس املرمى شيلتون مودعا الكرة يف مرماه.

وقال املعلق الريايض يف بي بي يس باري ديفز 
»يجب أن نقول أنه هدف هائل - و ال يوجد أي 

مارادونا 
أسطورة كرة 

القدم الذي 
سحر الماليين

تويف أسطورة كرة القدم و الالعب السابق ملنتخب األرجنتني 
دييغو مارادونا عن عمر يناهز 60 عام إثر سكتة قلبية 

األربعاء.
وظل مارادونا شخصية مثرية للجدل أُطلقت عليها أوصاف 

مختلفة ومتناقضة، فهو الالعب املبهر والعبقري الكروي 

االستثنائي، لكنه يف الوقت املدمن عىل املخدرات ويسء السمعة 
الذي تالحقه الفضائح.

ويعد مارادونا أحد أكرث العبي كرة القدم موهبة يف تاريخ 
اللعبة، إذ يتمتع هذا الالعب االرجنتيني بمزواجة 

نادرة بني قدرات متعددة. 
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شك يف صحته. فقد كان نتاج عبقري كرة قدم 
خالص«.

وقد تراجعت إنجلرتا يف البطولة بعد هذه املباراة 
لتتأهل األرجنتني، ليقول مارادونا إنه كان »أكرب 
بكثري من فوز بمباراة، لقد كان سقوطاً لالنكليز 

بالرضبة القاضية«.

ادمان المخدرات والكحول

وحكم عىل مارادونا بالسجن عامني 
و 10 أشهر مع وقف التنفيذ بعد 

إدانته يف إطالق نار عىل الصحفيني 
ببندقية هوائية.

وأدى تعاطيه للكوكايني وإدمان 
الكحول إىل العديد من املشكالت 

الصحية وزاد وزنه حيث وصل 
إىل 128 كيلو غراماً يف وقت 
من األوقات، وتعرض ألزمة 
قلبية شديدة يف عام 2004 

ودخل العناية املركزة.
خضع لعملية جراحية 
يف املعدة للمساعدة يف 

القضاء عىل السمنة 
التي كان يعاني منها 

وتوجه إىل كوبا 
لالستجمام 

وللتغلب عىل 
مرضه.

وعىل الرغم 
من كل هذا تم 

تعيني مارادونا مدرباً للمنتخب األرجنتيني 
الوطني يف عام 2008 وقاد الفريق إىل ربع 

نهائي كأس العاملبعد ذلك بعامني أن ينتهي 
عهده بهزيمة 0-4 أمام أملانيا يف مرحلة ربع 

النهائي.

احتاج مارادونا إىل جراحة ترميمية عىل 
شفته بعد أن عضه أحد كالبه واقر علناً 

أبوته البنه دييغو أرماندو جونيور الذي ولد 
من عالقة غرامية.

وخري مثال عىل أسلوب حياته الفوضوية كان 
عندما حرض مباراة األرجنتني ضد نيجرييا 

يف كأس العالم 2018 يف روسيا. فقد كشف 
النقاب عن الفتة تحمل صورته، ورقص مع 

أحد مشجعي نيجرييا وترضغ إىل السماء قبل 
املباراة واحتفل بشدة عندما سجل مواطنه 
ليونيل مييس هدفاً لبالده ونام وألقى تحية 

مزدوجة بإصبعه الوسطى بعد هدف األرجنتني 
الثاني. وأشارت بعض التقارير إىل أنه احتاج 

إىل عالج طبي بعد ذلك.
مشني، ملهم، ممتع، عظيم، قمة كلمات تخترص 

شخصية مارادونا الذي عاش حياة صاخبة 
وحافلة.

عبدالناصر مجلي

وداعا دييغو أرماندو مارادونا
أيها الفتى األرجنتيني الطيب القلب

الذي افرتسته الشهرة
بوحشية ودون شفقة أمامنا

حتى آخر يوم يف حياته
ولم نستطع انقاذه منها

أيها الفقري مثلنا
والثائر مثلنا

والشجاع بدون لؤم مثلنا
نحن فرسان اليوتيبيا النبوية

التي اليستطيع عميان الديجتل قرائتها
واليفهم أحجياتها سوانا

كنت صوتنا نحن فقراء العالم
الباحثون عن نرص باهر

يف حومة الهزائم التي تعصف بنا
ونشيدنا املدوي أمام أباطرة املال 

والدبابات
كنت قرصاننا النبيل والجميل والطائش

كنت أغنيتنا املحزونة عىل موائد اللئام
كنت تعويذة أزتيكية منحتنا الفرح يف 

هجمة األحزان
كنت رسولنا الشجاع اىل حلبات املصارعة

املزروعة بالعشب االخرض الذي يشبه 
لونه لون قلوبنا

نحن آخر فرسان هذا العرص الجبان الذي 
اليقدر الفرسان.

أعلم بأن الدمار يحيط بهذا العالم 

املسعور
ودماء االبرياء الذين أحببتهم وأحبوك

تنزف يف كل مكان التكاد تتوقف
من صنعاء حتى ريو دي جانريو وبغداد 

وغزة
ومن كاراكاس حتى ليبيا وبريوت ودمشق

ويف كل مكان عىل هذا الكوكب
املصاب بحمى الحروب العمياء

لكنني أملك وقتا كافيا ألبكي عليك
ولتدخني سيجارا هافانيا

يف حرضتك قبل أن تغادرنا مرسعا هكذا
رغم أن روحك األرجتينية العظيمة

ستبقى ترفرف يف قلوبنا اىل األبد
وألجلك سأرقص تانجو بقلب عربي 

محب
لكنه حزين هذه املرة ألجل رحيلك النبيل

مع خالسية قشتالية راقصتها ذات ليل 
بعيد

أخربتني بأنها من بيونس أيرس العاصمة 
التي أهدتنا إياك

نعم يادييغو أرماندو مارادونا نحن نحبك
ومن حقك علينا كما أبهجتنا أن نبكي 

عليك
فيفا مارادونا

فيفا ياكل فقراء األرض
فيفا أرجنتينا التي أنجبتك.

.......................... 

فيفا "Viva": تعني تحيا أو يحيا يف االسبانية

تانجو أخير في حضرة 
الدون ماردونا الذي لم 
يستأذن أحد في الرحيل



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

نوفمبر 2020 م - السنة الثامنة - العدد: 002095

To please your an online order for
 faster pick up go to 
http://vitaminsjuice.com/order-online

COMING SOON 

3673 15 mile Rd, Sterling heights MI

WWW.vitaminsjuice.com

2030 springwells st, Detroit MI 48209
6531 greenfield Rd , Detroit, MI 48228

جلميع انواع العصائر



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0021

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

November 2020 - Volume : 8 - Issue :95

قاعة األفراح         رويلتي مآنر 
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Muslims Around The World  المسلمون حول العالم

مؤسسة إسالمية 14 
في أمريكا الالتينية 
والوسطى ترفض اإلساءة للنبي
أصدرت 14 مؤسسة وجمعية إسالمية يف قارة أمريكا الالتينية والوسطى، بياناً مشرتكاً ضد 

اإلساءة التي يتعرض لها اإلسالم واملسلمون والنبي األمني محمد صىل الله عليه وسلم يف 
فرنسا.

وأكدت الجمعيات، يف بيان مكتوب باللغة العربية واإلسبانية والفرنسية، رفضها القاطع 
لإلساءة للنبي صىل الله عليه وسلم، واعتربته »إهانة لنا ولديننا ولعقيدتنا«.

وقال البيان: »هو فعل ال عالقة له بحرية التعبري والرأي، وهو فعل يشعل روح الكراهية 
ويقوض الجهود التي تبذلها املجتمعات الدولية لوأدها وإشاعة ثقافة التسامح والسالم بني 

الشعوب«.

وحث عىل »عدم االستمرار يف هذا العمل، والتوقف عن دعم السياسات التمييزية التي تربط 
اإلسالم باإلرهاب، ألنه تزييف للواقع وتطاول عىل تعاليم رشيعتنا السمحاء الرافضة لإلرهاب، 

فضالً عما تمثله من إساءة بالغة ملشاعر آالف املاليني من املسلمني حول العالم«.

وطالب البيان الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون باالعتذار عن هذه اإلهانة.

جامع يتلقى رسالة 
تهديد ضد اإلسالم 

غربي ألمانيا
تلقى جامع يف بلدة »هوفينغن« بوالية »بادن فورتمبريغ« جنوب غربي أملانيا 

رسالة تهديد تحوي عبارات مناهضة لإلسالم عرب الربيد.

واحتوت الرسالة املبعوثة إىل جامع »املسجد األقىص«، التابع لالتحاد الرتكي 
اإلسالمي، عبارتي »اإلسالم ال ينتمي إىل أملانيا وال أوروبا«، و«سنقيض عىل 

اإلسالم واإلسالميني يف أملانيا«.

وأوضح رئيس الجمعية املسؤولية عن »املسجد األقىص« هاكان طاشدمري، أنهم لم 
يواجهوا موقفاً كهذا منذ تأسيس الجامع عام 1996، معرباً عن أسفهم الشديد إزاء 

هذا االعتداء.

وقال، يف بيان: »لدينا عالقات وثيقة مع اإلدارات املحلية وجرياننا، وبابنا مفتوح 
للجميع وهكذا نقوم بأنشطتنا، ونواصل أعمالنا وسط مناخ من التضامن 

واالتحاد«.
وأكد طاشدمري أن الرشطة بدأت تحقيقاتها بخصوص الرسالة.

T he United States said on it had 
removed from its list of terror 
groups a shadowy faction regu-

larly blamed by China to justify its harsh 
crackdown in the Muslim-majority 
Xinjiang region.

In a notice in the Federal Register, 
which publishes new US laws and rules, 
Secretary of State Mike Pompeo said he 
was revoking the designation of the East 
Turkestan Islamic Movement (ETIM) as 
a “terrorist organization.”

“ETIM was removed from the list 
because, for more than a decade, there 
has been no credible evidence that 
ETIM continues to exist,” a State Depart-
ment spokesperson said.

The administration of George W. Bush 
in 2004 added ETIM, also sometimes 
called the Turkestan Islamic Party, to a 
blacklist as it found common cause with 
China in the US-led “war on terror.”

Beijing has regularly blames ETIM for 
attacks as it justifies its measures in 
Xinjiang, where rights groups say that 
one million or more Uighurs or other 

Turkic-speaking, mostly Muslim people 
are incarcerated in camps.

But scholars say that China has pro-
duced little evidence that ETIM is an 
organized group or that it is to blame 
for attacks in Xinjiang, which separatists 
call East Turkestan.

The Washington-based Uighur Human 
Rights Project called the State Depart-
ment decision “long overdue” and a 
“definitive rejection of China’s claims.”

“The harmful effects of China’s exploita-
tion of the imagined ‘ETIM’ threat are 
real — 20 years of state terror directed 
at Uighurs,” said the group’s executive 
director, Omer Kanat.

But China’s foreign ministry spokesman 
on Friday expressed China’s “strong 
dissatisfaction and firm opposition to 
the US decision”, urging the U.S. to 
“stop backpedaling on international 
counter-terrorism cooperation”.

China has acknowledged camps in Xin-
jiang but describes them as vocational 
centres meant to reduce the allure of 

Islamic radicalism.

While experts have doubted a role 
of ETIM, China has suffered a series 
of attacks that authorities blamed on 
Uighur separatists.

In 2014, assailants stabbed to death 31 
passengers at a railway station in the 
southwestern city of Kunming.

In 2009, hundreds died in Xinjiang’s cap-
ital Urumqi in riots that largely targeted 
China’s majority Han.

Activists say that China is trying to 
forcibly integrate Uighurs by indoctrinat-
ing them with communist ideology and 
making them renounce Islamic customs.
Pompeo has previously called the mass 
incarceration “the stain of the century” 
and US senators across party lines are 
seeking to declare China’s treatment of 
the Uighurs genocide.

ETIM was listed on the US Terrorism 
Exclusion List, which affects entry of 
people into the country, but was never 
hit with the tougher designation of 
Foreign Terrorist Organization.

U.S. removes East Turkestan Islamic Move-
ment, condemned by China, from terror list
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الخالفات الزوجية 
وكيفية حلها

تشهد جميع العائالت حاالت الخالف والنزاع والشجار 
عىل درجات مختلفة. وليكن يف علم كل الناس أنه ليست 

هنالك ثمة مشكلة يتعذر حلها. فأية مشكلة يمكن بالطبع 
حلها فيما لو صدقت نوايا الزوجني يف تحقيق ذلك. وقد 

وضع اإلسالم األسس السليمة ملعالجة الخالفات الزوجية 
يف أطوارها األوىل أو عند نشأتها قبل أن تستفحل. ومنها 

املوعظة الحسنة ثم الهجر يف املضجع: وأخريا الرضب يف حالة 
إذا كانت املشكلة صادرة من الزوجة.

ومن محاسن اإلسالم وإنصافه أن أعطى الزوجة الكارهة 
لزوجها، ال لتقصري أو معاملة سيئة منه، والذي ال تريد 

أن تعيش معه، حق خلع نفسها عن هذا الزوج بأن تفدي 
نفسها، مثالً أن تتنازل له عن بعض الحقوق، أو نظري مبلغ 

مادي يرتضيه الزوج أمام محكم أو قايض. كما أنه يمكن 
للزوجة طلب الطالق إن أكدت للقايض أن الحياة مع الزوج 
أصبحت مستحيلة، واستمرارهم يف العيش معا سوف يزيد 

فقط من الكراهية والعداء لبعضهما.

وليس الخطأ يف ما حدده اإلسالم من وسائل حلول وقائية 
و عالجية ، ولكن املشكلة تقع يف اإلنسان نفسه الذي ال 

يتقيد بما أوىص به اإلسالم . ففي يومنا هذا تعرتض الزوجة 
ويساندها الكثريون من الرجال، الذين يساندون حركة 

تحرير املرأة، عىل إعطاء ذلك الحق للرجل دون املرأة وكذلك 
االعرتاض عىل وجوب طاعة املرأة لزوجها إال يف معصية. هذا 

الزمن الذي تنادي فيه املرأة باملساواة مع الرجل بدون تحمل 
أي تبعات لتلك املساواة. و ذهب الكثريون من أعداء اإلسالم 
إىل الطعن يف اإلسالم وحلوله فيما يختص بالزواج والطالق.

إن السبيل إىل تحقيق استقرار البيت و استمراره 
، هو أن يؤدي كل فرد من أفرادها ما عليه من 

واجبات ، فإن أدى اآلباء ما عليهم من مسؤولية 
تربية األبناء ، و مراعاة الزوجات ، وإذا أدت 

األمهات ما عليهن من مسؤولية رعاية األبناء ، 
وطاعة األزواج ، و إذا أدى األبناء ما عليهم من 

واجب الطاعة آلبائهم ، و احرتام بعضهم البعض 
، فإن األرسة ستنعم باالستقرار ، و يكتب لها 

االستمرار. ومن أهم العوامل التي تساعد عىل 
استقرار األرسة ، نذكر منها :

أوال :
التعاون عىل أداء الواجبات الدينية :

من أبرز عوامل استقرار البيت و استمراره يف 
اإلسالم تحت ظل أخوي و محبة ربانية التعاون 

عىل أداء الواجبات اإلسالمية ، و هذا أمر مطلوب 
. قال تعاىل : » و أمر أهلك بالصالة » )طه اآلية: 

.)132
والله تعاىل يحفظ الود بني الزوجني اللذين 

يحفظان حقه ، و ال يفرطان يف واجباتهما الدينية 
، و يتعاونان عليها ، والرسول صىل الله عليه و 

سلم يعرض لنا شكال من هذا التعاون الذي يقوم 
عىل حسن الترصف و الرقة و املعروف، فعن أبي 

هريرة ريض الله عنه قال : قال رسول الله : » رحم 
الله رجال قام من الليل فصىّل وأيقظ امرأته فصلت، 

فإن أبت نضح يف وجهها املاء ـ يعني رش عليها 

املاء رشا رفيقا ـ ورحم الله امرأة قامت من الليل 
فصلت وأيقظت زوجها فصىل، فإن أبى نضحت يف 

وجهه » .

ثانيا :
املشاركة يف أداء املسؤوليات :

لكل من الزوج و الزوجة دور ومسؤولية يف أداء 
األرسة ورسالتها ، ومن مقتضيات العرشة باملعروف 

تعاونهما يف أداء هذه املسؤوليات ، ولقد كان 
الرسول عليه الصالة و السالم يف خدمة أهله 

وكذلك الصحابة ، و لم يكن ينقص من قيمته أن 
يعني زوجته يف بعض أعمال النساء ، فعن عائشة 

ريض الله عنها قالت: سئلت ما كان رسول الله 
يعمل يف بيته ؟ قالت كان برشا من البرش يفيل ثوبه 

ويحلب شاته وي خدم نفسه »رواه أحمد .
و أعظم تعاون هو التعاون عىل تربية األبناء ، فإنها 

مسؤولية األب كما هي مسؤولية األم ، والزوجان 
اللذان يتعاونان عىل هذه املسؤولية يسهمان يف 

املحافظة عىل استقرار البيت ، ويغلقان باب إلقاء 
املسؤولية عىل اآلخر و الهروب منها.

ثالثا :
تبادل حسن التعامل :

البد للزوجني أن يتبادل كل واحد منهما املعاملة 
بالخلق الحسن املتمثل يف القول والفعل و الشعور 

القلبي و االحساس العاطفي، فعن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله صىل الله عليه و سلم : » 

خياركم خياركم لنسائهم » ابن ماجه.

رابعا :
الشورى :

من عوامل استقرار األرسة و استمرارها التشاور 
بني الزوجني يف أمر العائلة ، و الشورى منهج حياة 

يف ديننا اإلسالمي ، و األمر بها ورد كهيئة وصفة 
من الصفاة املميزة للمسلمني كأفراد ، و وضعها 

أعمق يف حياة املسلمني من مجرد أن تكون نظاما 
سياسيا للدولة ، فهو طابع أسايس للجماعة 

كلها ، يقوم عليه أمرها كجماعة ، قال سبحانه : 
» و أمرهم شورى بينهم » )الشورى: 38(، وأوىل 

الناس باملشاورة يف شؤون البيت هي الزوجة ، 
ألنها رشيكة الحياة والجناح الثاني لنجاح الحياة 

الزوجية ، و قد تدري من شؤون البيت واألبناء ما 
يخفى عىل األب ، و يف سنة املصطفى الكثري من 

املواقف العملية حول مشاورته ألزواجه .

أخي الزوج و أختي الزوجة احرصا عىل تطبيق 
هذا املنهج العظيم الذي نظمه اإلسالم الستقرار 

األرسة الذي له األثر الكبري يف تنشئة أبناء متزينني 
نفسا و خلقا ، و إذا ما أمدت األرسة األمة بنىشِء 
هذه صفاتهم ، فإن هذا املجتمع سينعم بإذن الله 

باألمن واألمان.

أهم عوامل االستقرار االسري

T he family unit is an important component of 
Islam, and all elements of a family are given 
due significance – from parents to children to 

spouses to kith and kin.

Parents
The Holy Quran repeatedly reminds its readers of the 
duties children have toward parents, particularly in their 
old age. God says in the Quran:
And your Lord has commanded that you shall not serve 
(any) but Him, and goodness to your parents. If either 
or both of them reach old age with you, say not to 
them (so much as) “Ugh” nor chide them, and speak to 
them a generous word. And, out of kindness, lower to 
them the wing of humility, and say: “My Lord! bestow 
on them Thy Mercy even as they cherished me in child-
hood.” (Quran, 17:23-24)
Of the two, the mother is given greater importance in 
Islam. The Quran bears witness to the mother’s travails 
by stating, “with trouble did his mother bear him and 
with trouble did she bring him forth; and the bearing 

of him and the weaning of him was thirty months…” 
(46:15)
Yet, one’s obedience to parents does not overlay one’s 
obedience to God. He says, “…and if they contend with 
you that you should associate (others) with Me, of 
which you have no knowledge, do not obey them, to 
Me is your return, so I will inform you of what you did.” 
(29:8)
One of the traditions of the Prophet Muhammad (pbuh) 
strongly supports this as well. A companion once asked 
the Prophet, “Who deserves my good treatment most?” 
“Your mother,” said the Prophet. “Who next?” “Your 
mother,” he replied again. “Who next?” “Your mother,” 
he answered yet again. “Who after that?” “Your father.”
Children
Islam further advises parents to treat their children 
with mercy, love, and equality. In addition, parents 
must provide proper education to their children along 
with raising them to be morally upright and responsi-
ble individuals of society. Prophet Muhammad (pbuh) 
has said the best gift a father can give his child is good 

education. The 
Prophet (pbuh) also 
laid great emphasis 
on proper treatment 
of daughters and 
promised the 
reward of paradise 
for parents who raise 
their daughter(s) well. 
At the same time, God 
calls for moderation in 
the Quran: “O you who 
believe! Let not your wealth, 
or your children, divert you from 
the remembrance of Allah; and 
whoever does that, these are the losers.” 
(63:9)
Importance of Marriage
Marriage is a sacred social contract between a man and 
a woman. Like all great religions, Islam also emphasizes 
the institution of marriage. God says in the Holy Quran: 

“And among His 
Signs is this, that 
He created for you 
mates from among 
yourselves, that ye 
may dwell in tran-
quility with them, 

and He has put love 
and mercy between 

your (hearts): verily in 
that are Signs for those 

who reflect.” (30:21)
In addition, the Quran beau-

tifully describes the depth of a 
marital relationship by invoking the 

metaphor of “garments” for the husband 
and wife: “They are your garments and you are 

their garments.” (2:187) Moreover, Prophet Muham-
mad (pbuh) has specifically mentioned marriage to be 
of his traditions and even equated it to completing half 
of one’s faith.
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* من هي لبنى رشارة بزي؟
- لبنانية من بلدة بنت جبيل الجنوبية. درست يف مدارس بنت 
جبيل حتى تخرّجت من ثانويتها الرسمية. التحقت بجامعة 

بريوت العربية ودرست ادارة االعمال، كما درّست يف عدد من 
املدارس الخاصّة يف بنت جبيل. هاجرت اىل الواليات املتحدة و 

التحقت باحدى الجامعات فدرست فيها املحاسبة. وُلد حّب 
القراءة والكتابة معي وكنت مدمنة عىل قراءة كل انواع الكتب، 

من شعر ورواية وقّصة وحتى املجالت والجرائد. تأثّرت يف مرحلة 
الصبا بأسلوب االديب الكبري جربان 

خليل جربان وبدا ذلك جلّياً يف صياغة 
املوضوعات االنشائية التي كانت 

مدرّستي آنذاك االستاذة سكنة رشارة 
،حفظها الله واطال عمرها، تطرحها 

علينا يف مادة االنشاء العربي، 
لدرجة انها لقّبتني ب"جربان"، 

وكان موضوعي الذي يحظى 
بإعجابها دائما ُيقرَأ امام طالب 

الصف يف كّل مرة. ورغم انّي 
اخرتت االتجاه العلمي  الذي 

كنت متفّوقة يف شتى مواّده، يف 
املرحلة الثانوية، اال اّن اسلوبي 

االدبّي كان يحظى دائما بإعجاب 
اساتذة  مادة اللغة العربية يف كل 

سنوات دراستي الثانوية ومنهم االستاذ 
السيد محي الدين فضل الله، الذي كان 

يشّجعني بإستمرار عىل االلتحاق  بفرع من الفروع 
االدبية يف الجامعة، ولكنّي لم استمع اىل نصيحته، فاتّجاه بيتنا 

كان علميا محضا،اذ كان الفكر السائد عند االهل ان االدب 
والشعر ال ُيطعمان خبزا، كما يقال.
* ماذا عن نشاطك االبداعي ؟

- تابعت نشاطي االدبي يف الغربة، فكتبُت الكثري من 
الخواطر والومضات والنصوص النرثية والرسدية وتجارب يف 
القصيدة، قبل ان ابدأ بالنرش يف مواقع الكرتونية رصينة مثل 
موقع"مشارف" االدبي العاملي، وهو موقع يديره اديب وناقد 

تونيس كبري له عرشات املؤلفات اسمه د. محمد صالح بن 
عمر، وقد قام الدكتور محمد برتجمة بعض قصائدي اىل اللغة 
الفرنسية، وهذا املوقع له فرع آخر باللغة الفرنسية وينرش فيه 

كبار الشعراء الناطقني باللغة الفرنسية من جميع انحاء العالم؛ 
يل ايضا صفحة مخّصصة ملنشوراتي يف موقع "الحوار املتمّدن" 

ونرشت ايضا يف موقع "الفكر الحّر" وموقع "كتابات يف امليزان"، 
وكلها مواقع الكرتونية كما ذكرت. نرشت ايضا يف الصحف الورقية 

املحلّية ومنها صدى الوطن واليمني االمريكي والرأي الحر 
وموقع االمة برس.

اشارك ايضا يف مجموعات ادبية عىل صفحات الفيسبوك يقوم 
باالرشاف عليها ادباء وشعراء كبار وقد حصدت الكثري من 

شهادات التكريم والتمّيز . اكتب الشعر الحر، وشعر الهايكو 
والتانكا والهايبون والسرنيو، وهذه االخرية كلها اجناس ادبية 

يابانية، كما اكتب أيضاً القصة القصرية جّدا.
* ماذا عن اصداراتك ؟

- اصدرُت ديوانني، االول"ابتسامة من رحم االلم" شعر حّر، 
والثاني "حديث الفصول االربعة" شعر هايكو. ويل مشاركة 

يف مجموعة شعرية ستصدر قريبا يقوم باعدادها وترجمتها 
اىل الفرنسية الناقد الدكتور محمد صالح بن عمر،وقد اسماها 
"الشعر اقوى من الكوفيد"، يشرتك فيها سبعة وستون شاعرا 

من جميع انحاء العالم، وستكون كّل قصيدة فيها باللغتني 
العربية والفرنسية.

* أصدرتي ديوانني شعريني ينتميان اىل قصيدة النرث 
الحديثة كيف تنظرين اىل  مسرية تجديد القصيدة 

العربية وكيف تنظرين اىل مفهوم الشعرية وامتداداتها 
يف فضاء الرتاث العربي؟

- تُعّد الشعرية العربية موضوع جدل وذلك لتعّدد تعاريفها 
وتشابك معانيها. ويمكن القول بإختصار اّن الشعرية هي 

"قوانني االبداع الفنّي". وقد اّسس الشعرية العربية 
مجموعة من االدباء والشعراء وكان منهم 

األصمعي، ابن سالم الجحمي،ابن 
معتز، واملرزوقي الذي اطلق مصطلح 

"عمود الشعر"، الذي اتّصف 
بإمتالكه ملعايري الشكل الجميل، 

والصّحة واالعتدال من حيث 
رشف املعنى وصّحته واللفظ 

الجزيل واالستقامة وصدق 
الوصف والتقريب يف التشبيه 
وترابط االجزاء والتحامها يف 
النظم والوزن ووجود القافية 

الشعرية. وقد نظر العرب القدماء 
اىل الشعرية بوظيفتها التي تعرّب عن 

انتمائهم واحتياجاتهم عىل عكس 
الشعريات الحديثة التي تهتّم بشكل 

الشعر وليس مضمونه.
*من قولك هذا استطيع القول أن لك رأيا 

خاصا تجاه الشعر القديم والشعر الحديث ؟
- نعم فالشعر القديم لعب دورا مهما جدا يف حياة العرب، حيث 
انهم عكسوا من خالله صورة حقيقية دون تزويق او تشويه. اذ 

وثّق الشعر  حياة العرب وما تحتويه من جماد وحيوان اضافة اىل 
ذكر اسماء فرسانهم ومعاركهم وغريها من االحداث واملعلومات 

التاريخية، فأعترُب سجال مهّما لحياة العرب قبل االسالم ومصدرا 
موثوقا للمعلومات، حيث اعتمد علماء اللغة عىل هذا الشعر 

يف وضع قواعد النحو والتأكّد من صحتها.  وقد تغرّي مفهوم 
الشعرية مع ظهور الشعر الحديث واتسع ولم يعد مقترصا 

عىل بناء القصيدة الشكيل وضبط االيقاع الذي كان يقيد حرية 
الشاعر، يف إختيار املفردات والعبارات التي تتالءم وموضوع 

القصيدة. فزاد الخيال والتصّورات وتنّوعت االساليب، وتنّوع 
استخدام االساليب البالغية يف القصيدة الواحدة وصار يلجأ 
الشاعر اىل الرتميز والتأّمالت يف الحياة والكون وخلق االنسان 

والغاية من وجوده، وظهرت اتجاهات جديدة يف القصيدة 
كاالتجاه السيايس، والقومي، واالتجاه االنساني والوطني 

واالجتماعي واختفت اتجاهات املديح والهجاء والفخر.
* يعني صار هناك مفاهيم جديدة دخلت عىل الشعر ؟

- الشك يف ذلك إذ اّن مفهوم الشعرية يف الشعر العربي 
الحديث تعتمد عىل اسس جديدة تختلف عن أسس القصيدة 

الكالسيكية، فالقصيدة الحديثة تُقاس جودتها بالوحدة 
املتماسكة اي صياغة القصيدة صياغة وحدة عضوية واحدة 

متسلسلة بحيث لو اسقط بيت واحد الختلّت القصيدة ؛ كذلك 
يعتمد مفهوم الشعرية يف عرصنا الحايل عىل قدرة الشاعر 

االبداعية يف استخدام الرمزية وخلق الصور الشعرية الجديدة 
واملميزة واالخذ بعني االعتبار ما تحتوي عليه من اساليب  

البديع والبيان، كاالستعارة والكناية والتشبيه واملجاز املرسل 
وغريها من االساليب اللغوية و التعبريية البليغة. اذا فالشعرية 

الحديثة تختلف يف قواعدها عن الشعرية القديمة، وحتى اذا 
القينا نظرة عىل تقييم الشعرية والبحث عن قواعدها وأسسها 

يف الشعر العمودي الحديث، اذا صّحت التسمية، فإننا نجد 
ان الرمزية والصور القوية  تهيمن عىل تقييم مقدار شعرية 

القصيدة؛ اما انا فإني أرى أن هذه التطورات التي طرأت عىل 
القصيدة العربية يف مسارها الطويل من العرص الجاهيل اىل 

يومنا هي امور جيدة وملصلحة االدب العربي وتاريخه، اذ 
أغنته بالتجارب والتنّوع ولم ترتكه محصورا يف قوقعة القصيدة 

العمودية وحسب، وهذا االمر قد فتح باب الرتجمات عىل 
مرصاعيه، وبالنتيجة فتح باب التبادل الثقايف واالدبي واملعريف، 

حيث اّن القصيدة الحديثة هي الوحيدة القابلة للرتجمة اىل 
اللغات االخرى. وبفتح باب الرتجمات وتحرر القصيدة من 
القيود العروضية، دخلت اىل الشعر العربي اجناس ادبية 

جديدة كقصيدة الهايكو اليابانية عىل سبيل املثال. 
* كيف تنظرين اىل الفوىض الحاصلة يف املشهد الشعري 

خصوصا واألدبي عموما يف ظل أزمة تجنيس النص 
األدبي ؟

- يتلّخص مفهوم الجنس االدبي يف كونه مجموعة من 
الخصائص التي تحكم املمارسة اإلبداعية. وقد نشأ الجنس 

االدبي عىل مرحلتني:
املرحلة القديمة: التي بلغت ذروتها الكالسيكية، حيث دعت اىل 

فصل االنواع االدبية عن بعضها  لينكفئ كّل نوع ضمن اسوار 
مغلقة، ال يرتاسل فيه مع غريه وهذا هو املذهب الشهري ب" نقاء 

االنواع".
 املرحلة الوصفية: التي ظهرت حديثا والتي تفرتض إمكانية 

املزج بني االنواع لتوليد انواع جديدة. وهي املرحلة التي تمّيزت 
بها الكتابات الحديثة، التي تعطي انفتاحا للنوع االدبي كي ال 

يبقى منغلقا عىل نفسه.
لذلك يمكننا القول إن الجنس االدبي 

الذي يزاوج بني أجناس متغايرة هو من 
ابرز منجزات الحداثة.

من هنا يمكننا القول ايضا أّن مشكلة 
التجنيس بوصفها ظاهرة يف التاريخ 

االدبي املعارص، تبقى قائمة مع 
انتشار ظاهرة ما بعد الحداثة 
التي شكّلت خرقا واضحاً لكّل 

معطيات الحداثة وال سّيما 
التداخل بني االدبي واللغوي 
والثقايف، "الّن ما بعد الحداثة 

صّورت اختالط األجناس 
واختالط النصوص واختالط 

القرّاء والنصوص". ذلك اّن تشكّل 
االجناس النظرية يف مخيلة الناقد 

هي جزء مما يمكن تسميته باملنطق 
الرباغماتي للتجنيس. هذا املنطق يشكّل 

ظاهرة إبداع وتلقي نصية تختلف من ناقد إىل 
آخر.

* ماذا عن مهمة الناقد ؟
- مهّمة الناقد اليوم هي التفتيش عن كتابة نوعية تتخطّى 
قواعد االجناس االدبية بما فيها من صفة ادبية، إىل مرحلة 

العفوية التي يشكّل فيها الجنس االدبي نفسه بنفسه، حيث 
يتطلب االمر تكريس اعراف جديدة يف قراءة النصوص.

ان حال املشهد االدبي وبالتحديد الشعري العربي مرتبط 
ارتباطا وثيقا بتطور االنسان واملجتمع االنساني، واالنفتاح عىل 

الثقافات االخرى غري العربية. وهذا ليس حال االدب او الشعر 
فقط، فهذا يشمل كل مجاالت الحياة، العلمية، العقائدية، 

الفلسفية، االجتماعية، النفسية...الخ.
*يعني ان الشعر جزء من الحياة وليس خارج عنها ؟

- نعم فما دام االدب، فالشعر جزء منه، هو مرآة املجتمع 
اإلنساني، فال بّد وان يتأثر بهذا االنفتاح والتوسع، حتى 

بتنا نشعر ان الفوىض قد دّبت يف الساحة االدبية وكدنا نفقد 
السيطرة عليها. لكن يظل لكّل جنس ادبي سمته التي تمّيزه، 
وأرى ان القارئ ،حتى متوسط الثقافة، يستطيع تمييز النص 

الشعري عن غريه أو أي جنس أدبي عن اآلخر، وال أعتقد أن 
هناك أزمة تجنيس حقيقية، صحيح أننا  يف عرص اجتهادات 
وهذا راجع اىل العوملة واالنفتاح وازدياد اعداد البرش واختالف 

اساليب التفكري، لكن ما زلنا يف حالة سيطرة عىل املشهد االدبي، 
ويف نهاية املطاف وإن كرث الخلط فال تصل اىل يد القارئ اال 

املادة الجيدة شعرا أو قصة أو رواية ، وبعد هذا املخاض ال بد من 
حدوث "غربلة" ووالدة مرحلة ادبية واضحة املعالم.

* كيف تقيمني املشهد الشعري العربي يف الداخل 
والخارج ؟

- عىل الرغم من الفوىض الحاصلة يف املشهد الشعري العربي، 
والرتاجع يف وظيفة القصيدة وتراجع الرغبة يف القراءة، اال ان 

االقبال عىل الشعر وقراءته يف داخل املجتمعات العربية ما 
زال بحالة جيدة ، فرغم املسافة التي تفصلني عن املجتمع 

العربي فاني أراه بحال أفضل بكثري من املشهد يف الخارج. ومن 
خالل متابعتي عىل وسائل التواصل االجتماعي أرى الكثري من 
املنتديات واللقاءات واالمسيات والنشاطات االدبية والثقافية، 
وما لفت نظري هو االهتمام الذي يحظى به الشعر والثقافة يف 

دول املغرب العربي أكرث من غريه. هذا من ناحية االقبال عىل 
الشعر وحركة املشهد الثقايف واالدبي. من ناحية الكتابة أرى 

اقباال كثيفا عىل الكتابة ومحاوالت الكتابة أكرث من قبل، 
وأعتقد أن سبب ذلك عائد اىل حاجة االنسان 

يف عرصنا اىل التعبري عما يختلج يف صدره 
من الحزن والفرح واستخراج مكنونات 

النفس التي تعاني من ضغوطات 
الحياة العرصية وما تتميز به من 

كرثة املتطلبات واملشاكل التي 
تنترش يف اصقاع االرض من 

امراض واوبئة وحروب ومشاكل 
سياسية واجتماعية وغريها.

* لكن ماذا عن تقييم املشهد 
؟

- مع هذا االقبال عىل الكتابة تُطرح 
اشكالية التقييم والتجنيس، وهذه 

مسؤولية ملقاة عىل عاتق النقّاد 
وذوي االختصاص. فنحن بامّس 
الحاجة اىل النقد اكرث من اي وقت 

مىض، وهو لألسف شبه متغّيب عن الساحة االدبية 
داخل الوطن العربي عامة، و شبه معدوم يف خارجه.

كما ان دور الجامعات مقرّص يف ايصال الصورة الحقيقية للشعر 
وماهيته وارساره. اذ تقترص دراسة الشعر عىل تقديم النصوص 

ودراسة جماليتها وخصائصها اللغوية. واقرتح  ان تُشكل ندوات 
او تقام معاهد لالهتمام بالشعراء املوهوبني واالخذ بايديهم اىل 

شاطئ األمان بدل تركهم يكتبون عىل سجيتهم دون تقييم او 
تقويم او اصالح.

الشاعرة اللبنانية المغتربة لبنى شرارة للعربي األمريكي اليوم : 

األدب والشعر جزءٌ  منه 
مرآة المجتمع االنساني

حاورتها إستبرق عزاوي – ديربورن
لبنى رشارة صوت نسائي شعري مغرتب يتسم بهدوء النربة وينساب بخطى ثابتة يف فضاء الشعر ، تمتاز تجربتها الشعرية 

برصانة املوضوعات وبجمال املبنى اللغوي وبطاقته عىل إنتاج الداللة من خالل دينامية التأويل التي تستبطن جملتها 
الشعرية التي نقلت من خاللها همومها وهموم الناس وقضاياهم من خالل صور شعرية معربة عميقة ومكثفة ، وتمكنت من 

تحقيق حضور متميز يف املشهد الشعري االغرتابي العربي يف الواليات املتحدة ، من خالل إصدارها ديوانني ومشاركتها يف 
فعاليات شعرية أقامتها مؤسسات ثقافية يف املهجر ، إلتقيتُها مؤخرا ً فكانت معها هذه الدردشة الرسيعة :-

مشكلة 
التجنيس االدبي 

بوصفها ظاهرة في 
تاريخ االدب المعاصر 

تبقى قائمة مع إنتشار 
ظاهرة ما بعد 

الحداثة .

مهمة الناقد 
اليوم التفتيش 
عن كتابة نوعية 
تتخطى قواعد 

االجناس 
االدبية .
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وفاة األديب المصري 
سعيد الكفراوي بعد 

صراع مع المرض
بعد رصاع مع املرض، تويف الكاتب واألديب املرصي سعيد 

الكفراوي، عن عمر ناهز 81 عاما، بعدما أثرى الساحة 
األدبية عامة، وفن القصة القصرية خاصة، بأعمال مميزة 

تُرجم بعضها إىل عدد من اللغات األجنبية.
ونعاه أدباء وصحفيون من مرص وخارجها يف رسائل حزينة 

عرب مواقع التواصل االجتماعي، منهم الكويتي طالب 
الرفاعي رئيس مجلس أمناء جائزة امللتقى للقصة القصرية 
العربية، الذي كتب عىل تويرت: »سقط اليوم غصن كبري من 

شجرة القصة القصرية العربية«.
وأضاف: »سعيد الكفراوي ليس قاصا مبدعا حافظ عىل 

صلته الوطيدة بفن القصة، لكنه ذاكرة إنسانية مرصية 
عربية عظيمة«.

ولد الكفراوي عام 1939 يف قرية كفر حجازي باملحلة 
الكربى، وبدأ كتابة القصة القصرية يف حقبة الستينات، 

وهو الفن الذي ظل مخلصا له عىل مدى عقود، رغم اتجاه 
معظم أبناء جيله الحقا إىل كتابة الرواية.

كّون مع عدد من أصدقائه ناديا أدبيا يف قرص ثقافة املحلة، 
وتعرض لالعتقال لفرتة قصرية يف 1970؛ بسبب قصة كتبها 

آنذاك.
من أبرز مجموعاته القصصية )زبيدة والوحش ( و)أيام 

األنتيكة( و)مدينة املوت الجميل( و)سدرة املنتهى( 
و)مجرى العيون( و)البغدادية( و)يا قلب مني يشرتيك( 

و)بيت للعابرين(.
رأس تحرير سلسلة )آفاق عربية(، التي تصدر عن الهيئة 

املرصية للكتاب، وحصل عىل جائزة الدولة التقديرية يف 
اآلداب عام 2016، وقبلها جائزة السلطان قابوس لإلبداع 

الثقايف يف مجال القصة القصرية من سلطنة عمان.

مكتبة ريناشيتا افتتحت يف عام 1976 يف قبو بمدينة أسكويل 
بيتشينو بشمايل إيطاليا، ثم انتقلت إىل مبنى يف املركز 

التاريخي.
ال يقترص امتالك إيطاليا عىل املدن الساحرة املليئة باملناظر 

الطبيعية واملعالم التاريخية من متاحف وكنائس ومباني 
معمارية عتيقة، بل تحتوي عىل عدد كبري من املكتبات الرائعة 

التي تحاول مقاومة اإلغالق جراء سيطرة التكنولوجيا عىل 
الحياة.

الدخول إىل مكتبة مليئة بالكتب املوجودة عىل األرفف 
والطاوالت التي تحاول التحدث إلينا من خالل أغلفتها 

وصفحاتها، مغامرة يرغب الكثري يف تجربتها.
مجلة »فانيتي فري« األمريكية يف نسختها اإليطالية ترصد 

بالصور جولة يف أجمل مكتبات إيطاليا.

كولونيزي- نابولي
أسسها جايتانو وماريا كولونيز عام 1965، حيث كانت يف 

السبعينيات نقطة مرجعية للحركة العمالية.
عىل الرغم من صغر جحمها، فإن Colonnese تحتوي عىل 

عدد كبري من الكتب النادرة والقديمة والبطاقات الربيدية القابلة 
للرشاء.

تنظم املكتبة العديد من املبادرات الثقافية والنقاشات والقراءات 
والعروض والجوالت اإلرشادية يف األماكن األدبية باملدينة، ويف 

عام 2016، أصبحت نقطة معلومات للسائحني الكتشاف جمال 
مدينة نابويل الرائعة، حتى من خالل الكتب.

ليجاتوريا برامبوليني - كتانيا
افتتحت مكتبة كاتانيا التاريخية يف عام 1894، وأعيد افتتاحها 

اليوم بفضل األخوات شاكا، املحبات للكتب واملكتبات ولديهن 
بالفعل مكتبة ثانية يف املدينة نفسها.

تقع املكتبة، وهي واحدة من أقدم املكتبات يف جزيرة صقلية 

بجنوبي البالد، يف شارع فيتوريو إيمانويىل الشهري وحافظت 
عىل مظهرها األصيل بفضل الرتميم املحافظ ألرففها، حيث ال 
يزال بإمكانك العثور عىل أرففها عىل الكتب العتيقة، وكذلك 

الصحف القديمة.

لوكسمبورج الدولية - تورينو
افتتحت مكتبة لوكسمبورج- الدولية، التي كانت تُعرف سابقاً 

باسم مكتبة كازانوفا، يف عام 1872، وهي يف الواقع أقدم مكتبة يف 
مدينة تورينو بشمايل البالد.

تطل لوكسمبورج الدولية Internazionale Luxemburg عىل 
ساحة كارينيانو الشهرية Piazza Carignano، محافظة عىل 

الالفتة عند املدخل التي تعود إىل السبعينيات.
ويقدم مجموعة كبرية من الكتب باللغات اإلنجليزية، 

اإلسبانية، األملانية، الفرنسية، اليابانية، الروسية، البولندية، 
والصينية.

وأيضاً مجموعة كبرية من املجالت والصحف حول العالم، 
باإلضافة إىل تنظيمها أحداثاً ثقافية ومعارض للكتب.

أكوا ألتا - فينيسيا
بعد وجود مكتبتني صغريتني لبيع الكتب يف البندقية، بحث 

 Acqua Alta لويجي فريتزو عن مساحة أكرب، لذا افتتح مكتبة
يف عام 2002  بالقرب من ساحة ساحة كامبو سانتا ماريا 

فورموزا Campo Santa Maria Formosa، بتصميم عىل شكل 
جندول للرفوف وخزانة الكتب.

وتعتمد مكتبة أكوا ألتا عىل تزويد العمالء باختيار جيد للكتب 
املستعملة والتي ربما نفدت طبعتها، باإلضافة إىل قسم جيد 

الخاصة بالكتب التي تتحدث عن البندقية وفينيتو.

بيكوال فارماتشيا ليتيراريا - فلورنسا
يقول أشيل موري إن »الكتب عالج«، العبارة التي أمنت بها 

إيلينا موليني، بائعة الكتب يف مدينة فلورنسا بشمايل البالد.
صممت موليني متجرها الصغري يف أحد شوارع فلورنسا لتكون 

مكاناً للعثور عىل الرعاية املناسبة من خالل القراءة.
ومن خالل العمل يف املكتبات لسنوات، أدركت موليني أن الناس 

يطلبون نصائح يف القراءة بناًء عىل حالتهم املزاجية، ومن هنا 
فتحت مكتبتها التي تضم حوايل 4 آالف كتاب، ملخصة الحالة 
املزاجية يف حوايل 70 فئة، ترتاوح من التوتر إىل االكتئاب واألرق 

والقلق والحنني إىل املايض.

باالتسو روبيرتي -  بوسانا ديل جرابا
تديرها األخوات الـ3 مانفروتو، الفينيا، لورينزا، وفريونيكا ، تقع 
املكتبة الجميلة يف مبنى روبرتتي الجميل الذي يعود إىل القرن 
السابع عرش يف باسانو ديل جرابا، يف مقاطعة فيتشنزا بإقليم 

فينيتو.
تقام العروض التقديمية مع مؤلفي الكتي يف قاعة جدارية 

يف الطابق األول، أعىل درج رخامي، باإلضافة إىل العديد من 
املبادرات املنظمة، بما يف ذلك دروس الطبخ لألطفال واملوسيقى 

الكالسيكية وحفالت الشاي األدبية.

ريناشيتا – إقليم ماركى
افتتحت يف عام 1976 يف قبو بمدينة أسكويل بيتشينو بشمايل 

البالد، ثم انتقلت إىل مبنى يف املركز التاريخي.
تهدف مكتبة ريناشيتا أو النهضة، الحائزة عىل جائزة بائعي 

الكتب لعام 2020، إىل نرش القراءة بجميع أشكالها، لهذا 
السبب، يوجد بداخلها غرفة اجتماعات ومقهى. 

كما طور مالكها بينيوتي، برنامج إدارة MacBoook، وهو األكرث 
شعبية اليوم يف املكتبات يف إيطاليا.

كما قامت La Rinascita أيضاً بتنشيط دار نرش صغرية تسمى 
Librati، كما تم إنشاء جمعية يف عام 2015 لتقريب األجيال 

الشابة من القراءة. 

أجمل مكتبات إيطاليا تقاوم اإلغالق

الكنوز الثقافية 
ضحية »كورونا«.. 

سرقة واتجار ومتاحف 
مهجورة

بات الرتاث ضحية جانبية لجائحة »كوفيد19-« مع االزدياد 
الكبري يف النشاطات التجارة اإللكرتونية باملمتلكات الثقافية 

التي تدّر مبالغ طائلة.
وذلك بحسب تحذيرات خرباء، بموازاة احتفال اليونسكو 

بالذكرى السنوية الخمسني لتوقيع اتفاقية عام 1970 
للتصدي لهذه اآلفة. 

ويف عام 2019، أحىص مرشوع »آثار بروجكت« املعني بالبحوث 
بشأن االتجار باآلثار واإلرث األنرثوبولوجي، 90 مجموعة عىل 

»فيسبوك« مخصصة لالتجار باملقتنيات الثقافية، تضم حواىل 
300 ألف مستخدم.

ويقّدر األستاذ الجامعي السوري عمرو العزم، املشارك يف إدارة 
املنظمة غري الحكومية، عدد هذه املجموعات حالياً بحوايل 

130، »بينها الكثري باللغة العربية، وهي تضم أكرث من نصف 
مليون شخص«.

وأشارت منظمة الجمارك العاملية إىل »ازدياد عمليات اإلتجار 
غري القانوني« باآلثار عرب اإلنرتنت، خصوصاً لقطع مقلّدة، 
مع االعتماد املتزايد عىل الخدمات الرقمية يف ظل الظروف 

االستثنائية التي يشهدها العالم.
وقال نائب املدير العام لشؤون الثقافة يف منظمة اليونسكو، 

إرنستو أوتوني رامرييز لوكالة »فرانس برس« إن »الجائحة 
هي آفة« إذ تؤدي إىل »ازدياد عمليات النهب وتراجع املعلومات 

والبعثات وعمليات املراقبة«.
وأشار منسق وحدة األعمال الفنية يف اإلنرتبول كورادو كاتيزي 

إىل أن هيئة الرشطة الدولية هذه »ال تملك أي أدلة عىل ازدياد 
يف عمليات النبش غري القانونية.

لكن يمكن االفرتاض بأنه يف ظل تركيز الجهود كافة عىل حفظ 
األمن الصحي، ثمة تراجع يف الدوريات خصوصاً يف املواقع 

األثرية البعيدة يف كثري من األحيان عن املدن، كما أن الحقول 
األخرى تحظى بتغطية أقل.

ل هذا املنحى بحدة أكرب يف البلدان ذات املؤسسات  ويسجَّ
الضعيفة أو التي تساهم الفوىض املهيمنة عليها يف انتشار 

نشاطات الظل هذه، ومن بني هذه البلدان، تدفع سوريا والعراق 
وأفغانستان فاتورة باهظة منذ سنوات.

غري أن الرسقة ال تعرف الحدود، فخالل اجتماع خرباء ُخصص 
»لالتجار باآلثار يف زمن »كوفيد19-« يف يونيو/حزيران، تحدث 

أوتوني عن محاولة لرسقة أحجار من كاتدرائية نوتردام يف 
باريس التي توقفت أعمال ترميمها خالل تدابري الحجر.

متاحف مهجورة
يف كل أنحاء العالم، »أدت األولويات الصحية 

لرتاجع االهتمام بحماية الرتاث«، وفق 
كاتيزي.

وباتت متاحف ومواقع أثرية كثرية 
يف العالم مهجورة بسبب الجائحة 

من دون حراسة مناسبة، ما يرتك 
التحف التي تكتنزها تحت رحمة 

مهّربني، أفرادا وشبكات، وحتى 
مجموعات إرهابية.

ويف هولندا، تعرضت لوحة للرسام فان جوخ إىل الرسقة نهاية 
مارس/آذار من متحف كان مغلقاً أمام العامة منذ أسبوعني.

وقد وصل السارق عىل دراجة نارية وخلع الباب وغادر مع 
اللوحة، وكانت مهمته سهلة يف ظل عدم وجود أي دوريات، يف 

مدينة تشهد يف العادة ليالً حركة للمارة والسائقني، وفق كورادو 
كاتيزي الذي يرى يف ذلك »أفضل مثال عىل الجريمة يف حق 

املمتلكات الثقافية خالل فرتة الحجر«.
مع ذلك، ُسجلت أكرثية الرسقات خالل هذه الفرتة بفعل 

عمليات نبش غري قانونية يف العالم العربي وأيضاً يف إفريقيا 
جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية.

وقال أوتوني: »يف أحيان كثرية تُنبش أجزاء من قطع، لذا 
تصاب عنارص أساسية بالتلف«.

وأوضح عمرو العزم، وهو أستاذ يف جامعة شاوني يف والية 
أوهايو األمريكية: »تصّدر الدمار الكارثي الذي لحق بأسواق 
حلب القديمة سنة 2012 عناوين األخبار، لكن الدمار األكرب 

يأتي فعلياً من عمليات النهب«.
فيسبوك وأنستقرام

ويتوقف عمرو العزم عند التبعات االقتصادية املرتتبة عن 
الجائحة خصوصاً مع فقدان كثريين حول العالم 

موارد رزقهم.
وقال: »يف أوقات االضطرابات القوية، 

يبحث الناس عن سبل البقاء، 
خصوصاً يف البلدان التي تواجه 
مصاعب اقتصادية قوية بينها 

عىل سبيل املثال سوريا أو 
لبنان«.

ومنذ 2013 و2014، يالحظ هذا 
املدير السابق ألحد املختربات 

التابعة للمديرية العامة لآلثار واملتاحف يف دمشق، أن 
»الضالعني يف عمليات النهب ال يلجأون بالرضورة إىل الشبكات 

التقليدية للبيع«، إذ باتوا يركزون عىل شبكات التواصل 
االجتماعي التي تسجل شعبية متنامية يف الرشق األوسط.

ويستعني الباعة بخدمات إلكرتونية كثرية الستقطاب الزبائن، 
بما فيها »فيسبوك« و«واتساب« و«إي باي«.

وبدأ العزم مع زميلته يف مرشوع »آثار« عاملة األناسة كايتي 
بول، تحقيقاً عرب »فيسبوك« يستعينان فيه بخوارزميات 

الشبكة.
وقال: »فور االنضمام إىل مجموعة، يقرتح فيسبوك عليكم 

بصورة عفوية دخول صفحات أخرى تلبي اهتمامكم بعمليات 
اإلتجار بالقطع الفنية«.

وأضاف: »لقد جمعنا آالف الصور ووجدنا مجموعات يجري 
التداول فيها عن الطريقة الفضىل إلجراء عمليات نبش يف 

رضيح ما يف ظل تسيري دوريات، وهذا األمر ال يعتمد عىل شبكة 
اإلنرتنت املظلم، إذ ال حاجة إىل أن يكون الشخص قرصان 

معلوماتية ليقع عىل هذا كله«.
وإثر ضغوط من مجموعات مكافحة االتجار باآلثار وبعد 3 

سنوات من املحادثات مع اليونسكو ومنظمات دولية أخرى، 
عّدلت »فيسبوك« وخدمة »أنستقرام« التابعة لها قواعدهما 

يف يونيو/حزيران لحظر اإلتجار بالقطع التاريخية عرب 
منصتيهما.

ووصف أوتوني ذلك بأنه »نرص ملناسبة الذكرى الخمسني 
لتوقيع االتفاقية«، لكن عمرو العزم يرى أن القرار ال يزال حرباً 

عىل ورق.
غري أن عالم اآلثار يخىش خصوصا ًإتالف األدلة، وقال »هذا 

األثر الوحيد املتاح أمامنا عن وجود هذه القطع، هم سيمحون 
كل ذلك إلخفاء فعلتهم«.
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الهجرة التي كانت حالًّ لكثري من اليمنيني الذين تركوا وطنهم 
بحثًا عن حياة أفضل خارجه، صارت مع مرور الوقت فعاًل 

مدانًا من داخلها، بسبب مآالتها القاسية يف حياة املهاجرين؛ 
أما الصوت الذي امتلك الجرأة يف إدانتها، فهو متعدد ومتنوع 

يف بنية النص األدبي. صحيح أنه مستنبت يف حدود التخييل، 
وأعادت أفكار الكتّاب هندسته، ليؤدي دورًا احتجاجيًّا، 

بمشغالت أيديولوجية وثقافية متباينة، تسقطها نزعات 
الكتاب وثقافتهم، لكنه بالتأكيد يتكشف أمام املتلقي، كسمة 

من سمات الهجرة وإفرازاتها.
االحتجاج الناقد جاء يف النصوص األدبية - الرسدية عىل 

وجه الخصوص - إما عىل هيئة حوار بني طرفني، أو عىل هيئة 
تداعيات ومنولوجات ذاتية يف لحظة حزن تنتاب واحًدا منها، 

أو هي طريقة تعليلية يف وصف الحالة تكشف عنها امرأة 

منهدمة، أوشاب مولد ممزق الهوية يف أديس أبابا، أو شيخ 
حرضمي أمي يف جاوة، أو مهاجر يمني مسحوق يف متشجن. 

سيلخصها مهاجر فنان، ُيتهم بالجنون؛ ألنه كان يرسم التجار 
املتوحشني بسخرية حادة، أو ابنة مهاجر فقري، مات يف إحدى 

قرى الحبشة، وترك طفلة ضائعة، لم تجد غري مهنة الدعارة 
ال، من وادي دوعن يف حرضموت،  لتقتات منها، أو بدوي جمَّ

فقد والده املهاجر يف سنغافورة يف ذروة الحرب العاملية الثانية، 
وكذلك يف خوف أب عىل أوالده من املشكلة التمييزية يف اليمن 

وصعوبة االندماج يف السودان.
يف معظم املكتوب الناقد للهجرة، يلعب الراوي املركزي يف 

النص دورًا فاعاًل يف تجسيم الحالة، حني يصري عليًما بخفايا 
الشخوص، ويصري يف الوقت ذاته لسان الكاتب وموقفه.

)***(
يف حوار بني »أبو ُربية« والطفل »سعيد«، يف القصة التي 

تحمل االسم ذاته، يف مجموعة »األرض يا سلمى«، ملحمد 
عبدالويل:

“اسمع يا سعيد، كل اليمنيني ليش يهاجروا؟ هم خوافني، ما 
قدروا يجلسوا يف بالدهم، وهربوا منها، خلوها للمالعني. آه أنت 
ما تعرف بَدُؤوا الهجرة من ألف سنة، هم هدموا السد بفسادهم 
ما قدروا يبنوا سدود ثانية، هربوا. اسمع الزم تروح اليمن، أيش 
تسوي هنا، أيش معك هنا يف بالد الناس؟!«. ]األعمال الكاملة، 

ص 30[

ر عنها أيًضا ابنة أحد  إدانة الهجرة تعبِّ
المهاجرين، التي تضيق بها الدنيا، فال تجد 
مهنة تقتات منها غير الدعارة؛ وفي لحظة 

انهدام كبرى يتلبسها السؤال الوجودي 
الكبير، وعلى حواف السؤال تنمو الزهراء 

السوداء لسيرة المهاجر البائس
أبو ربية هذا فنان ساخر، كان يجوب الشوارع، ويرسم عىل 

الجدران حيوانات برؤوس آدمية، تشري إىل تجار تعساء 
وجشعني، يتآمرون عليه ويتهمونه بالجنون، فتقوم السلطات 
األثيوبية بسجنه، وتالًيا طرده إىل عدن، حيث سيجده سعيد 

بعد عدة سنوات يف إحدى مقاهي الشيخ عثمان بذات 
السجية، يعربِّ عن احتجاجه بالرسم.

ا  رؤية »أبو ُربية« ملشكلة الهجرة بوصفها هروًبا، تقرتب جدًّ
من رؤية االبن املولد يف »رواية يموتون غرباء«، صاحب املوقف 

الواضح من الهجرة، ومن واجهاتها االجتماعية يف الحبشة. 
هذا املولَّد يعمل سكرتريًا ألحد رموز املهاجرين، ويعرف كل 
خباياه؛ وبواسطة الجدل بينهما تتكشف املسافة الثقافية 

واألخالقية، التي أنضجتها إشكالية الهجرة داخل كل واحٍد 
منهما.

“أنت تتحدث أربعة وعرشين ساعة عن تحرير بالدك، لكنك 
لن تحررها مطلقًا. لقد هربت، أتعرف ِمن هنا لن تستطيع إال 
أن ترصخ بملء فمك: أيها الظالم سننتقم. ولكنك تفتح فمك 
ولن يسمع أحد صوتك سوانا«. ]يموتون غرباء/ الرواية، ص 

]81
هذا املوقف الحاد من الهجرة، بوصفها هروًبا، تتكشف أيًضا 
يف رواية »قرية البتول«، ملحمد حنيرب؛ والحوار الذي يجرى 
بني صالح ورفيقه فضل، عىل ظهر الباخرة التي يعمالن بها، 

يختزل هذه الحالة بدون مواربة:
“- عىل كل حال يا أخ صالح، يجب أاّل نيأس، فسيأتي اليوم 

الذي يتبوأ فيه شعبنا مكانته بني شعوب العالم املتحرض.
- متى يا أخي؟ وها نحن نعالج أوضاعنا بالهرب منها إىل 

املهجر، وهذا منطق العاجزين«. ]قرية البتول، ص 74[
إدانة الهجرة تعربِّ عنها أيًضا ابنة أحد املهاجرين، التي تضيق 

بها الدنيا، فال تجد مهنة تقتات منها غري الدعارة؛ ويف لحظة 
انهدام كربى يتلبسها السؤال الوجودي الكبري، وعىل حواف 

السؤال تنمو الزهراء السوداء لسرية املهاجر البائس الذي 
تركها ملصريها القاتم:

“ملاذا أتى؟ ليزرعني ويموت كالكلب. آه، وجوده كان إليجاد 
هذا الشقاء، كان بعيًدا، ولد هناك، وترك كل أهله، كان يحدثني 

عنهم عندما يكون مرًحا، ويصف يل جبال بالده ووديانها. 
كنت صغرية، كم كانت عيونه تضحك وهو يحكي كل ذلك. 

لقد أخذني، وكنت طفلة، بعد أن ماتت أمي، لم يحدثني 
عنها كثريًا؛ ترى هل ماتت حقًّا؟ كثريون من أمثاله يكذبون 

عىل أبنائهم، أكان يكذب؟ لقد كان طيًبا ضائًعا. تغرَّب يف قرى 
ومدن صغرية، كان يبيع أشياء كثرية. ومات يف الضياع، يف قرية 
نائية بعد أن أصيب بحمى، لم يكن يعرفه هناك أحد. وترشدت 

وحيدة، طفلة صغرية ووحيدة، بعد أن دفنوه يف حفرة سوداء 
مليئة بالطني. ولم يصل عليه أحد، وأخذوا كل ما لديه«. 

]محمد أحمد عبد الويل، األعمال الكاملة، ص 250 – 251[

يف رواية أحمد عبدالله السقاف »فتاة قاروت«، تتظهر 
شخصية عفوية تعي معنى أن تمتصك الهجرة دون أن تقدم 

شيًئا لوطنك رغم ثرائك، هذه الشخصية تحرض كمقابل ضدي 
لشخصية تغريبية تفك ارتباطها بالوطن األصل، ويقدمها 

املؤلف بعفويتها ولغتها الحرضمية الشعبية التي كانت جارية 
يف األلسن قبل مئة عام:

“قياسك يوم العرب لهم سنني يف جاوة، وفيهم تجار البامية 
ألف وألف باميتني. واحد معه ماليني، ما يسيب الصغر إال 

بالخمسني ستني ألف، مخلنّي متجرهم كله يف جاوة، ولو نقلوا 
حتى نصف متجرهم إىل حرضموت وعمروا بالدهم كان هم يف 

خري وحقهم محفوظ، واملساكني با يعيشون هناك«. ]رواية 
فتاة قاروت، سابق، ص 123[

من رشق الكرة األرضية إىل غربها، حيث تشتت اليمنيون »من 
جاوة إىل متشجن«، ويف فسحة من الزمن تقرتب من القرن، 

نجد أيًضا من لديه تعلياًل لنقد الهجرة التي تحول البرش إىل 
كائنات تعيسة، تهرب إىل حتفها بملء إرادتها، تركوا وطنهم 

إىل بديل أكرث قسوة، امتص كل رحيق يف زهرة شبابهم. الهجرة 
حني تصري يف الشارع املنيس ليس أكرث من جوع جنيس لم 

ُيشبع، وانكسار طويل مرسوم يف العيون:
“نفس السحنات، نفس االنكسارات املرتسمة يف العيون. رجال 
ق أن ذلك العجوز  لم يعودوا كما كانوا أول الدهر. من كان يصدِّ

الطيب سيموت بني فخذي عاهرة، التقطها من الشارع، وهو 

العاجز كبري السن. والحاج الذي كان يصيل الفجر حارضًا، 
ثم مات مثل كلب عجوز بني يدي عاهرة قاسية الشبع. 

مات املسن موتته املخزية التي لم يقصدها، وهو الذي كان 
قد تزوج بفتاة يف عمر أصغر بناته، التي كان يقيض معها 

شهورًا معدودات، ثم رسعان ما يفر منها قبل أن تهلكه، وهي 
الشابة فائرة الرغبة والجسد، هرب من تعب الحالل ومات 

موتة الحرام«. ]عبدالنارص مجيل، األعمال القصصية، ص 
]237–236

ال الدوعني حمد بن صالح يتشكل موقفه من الهجرة  الجمَّ
من خارج حدودها الجغرافية، ويفصح عن هذا املوقف 

االحتجاجي بصوت ينترص للمرأة املهجورة من الزوج، وبذات 
املتالزمة التي تعينت عند النساء يف األرياف اليمنية العديدة، 

التي شهدت هجرات األزواج إىل أفريقيا ودول ما وراء البحر.
“جاوة خطفت قلوب الحضارم. الكل يحلم أن يسافر إىل 

جاوة، والزوجة يف الوادي بني الجبال تتنظر عودة زوجها أو 
أحد أبنائها أو أخيها. الكل ينتظر ويرتقب اللقاء بني األحبة. 
الكثري من الزوجات الدوعانيات ال يعلمن عن زواج أزواجهن 
يف املهجر مثل والدتي يرحمها الله، لم تعلم عن زواج والدي، 

وبعد وفاتها وأنا عمري خمسة عرش سنة علمت أن يل أختًا يف 
جاوة اسمها خديجة«. ]عمار باطويل، رواية ساملني، ص 38[

جاوة التي اختطفت والده، ستختطفه هو اآلخر، بعدها 
بسنوات مدينة جدة التي هاجر إليها ملزاولة أعماله التجارية، 

وستتحول محنته إىل تظهري رسدي ناقد للهجرة بصوت 
الراوي الرئيس؛ والحنني القليل الذي كان يجرفه إىل حرضموت 
»الوطن«، بدأ يتالىش رويًدا رويًدا، ألن ما كان يظنه يف مغامرة 

زواجه من سوسن املكاوية املولدة الحرضمية، سيعزز من 
ارتباطه بماضيه، صار وهًما بعد أن جرفته الحياة الصاخبة، 
وبعد أن فقد األمل كلية يف استعادة ممتلكاته املؤممة يف عدن 

واملكال، ليصري الوطن لديه أشبه بجرح، لكن ال يعلو عليه 
أي جرح كان، فالوطن أكرب من الحكومات واألحزاب، يرحل 

الرؤساء وتسفط الدول ويبقى الوطن شامًخا يداوي جراحه 
بنفسه ويتجدد ويتطهر من دناسة الرش«. ]ساملني، ص 93[

فكرة املوت الغريب للمهاجر البائس تيمة شديدة الوضوح 
يف منظومة النقد، واألكرث تعلياًل فيها ميتة عبده سعيد 

الشخصية الرئيسة يف »يموتون غرباء”:

“مات ولم يرتك شيًئا طيًبا يف حياته سوى اآلالم. امرأة مهجورة 
منذ أعوام بعيدة، وابن لم يعرفه، وأرض لم يقدم لها أي قطرة 

من دمه. لقد مات غريًبا كما يموت مئات اليمنيني يف كل أنحاء 
األرض يعيشون ويموتون غرباء، دون أن يعرفوا أرًضا صلبة 

يقفون عليها. أما هذا القرب فهو ليس قربه، إنها ليست أرضه. 
إنها قبور أناس آخرين، قبور األحباش نحتلها نحن، أال يكفي 
أن نلتهم اللقمة من أفواههم، لنلتهم حتى قبورهم، يا إلهي كم 

نحن غرباء؟!«. ]يموتون غرباء/ الرواية، ص 95 – 96[

فكرة الموت الغريب للمهاجر البائس تيمة 
شديدة الوضوح في منظومة النقد، واألكثر 

تعلياًل فيها ميتة عبده سعيد الشخصية 
الرئيسة في “يموتون غرباء

العبد »ساملني« هاجر مع سيده إىل جدة، التي نال فيها حريته 
وتجنس بجنسية دولتها، وزاول التجارة فيها. كان يظن أن 

الحياة الجديدة فيها ستنسيه تاريخه الشخيص مع العبودية 
وعقدة اللون، غري أن حنينه إىل حرضموت كان يضمر نقًدا 

للهجرة التي بدلت من طباع أبناء املهاجرين الحضارم الذين 
قطعوا صلتهم باملنبت الجغرايف، وكان كلما جلس مع البعض 

من عيال الحارة، يقول لهم: »أنتم تنظرون للحياة بعني 
الرفاهية، بعدما كان آباؤكم وأجدادكم صبيانا يف بيوت أهل 
الحجاز، وبعدما كانوا قماشني ال يغادرون محالتهم، صربوا 

عىل الحياة وحققوا لكم مستقباًل ال تحلمون به، وأنتم تريدون 
دفن املايض، ودفن أرض أجدادكم ومحوها من ذاكرتكم بهذه 

األعمال الشنيعة«. ]الرواية، ص73 و74[
خوف املهاجر نارص الهيثمي عىل أبنائه املولدين املفرتضني، 

جعله يرتدد طوياًل يف اتخاذ قراره بالزواج بإحدى املولدات 
اليمنيات يف بورتسودان، وكان يقول:

“أنا الذي خلقت يف قلب الريف اليمني أشعر بالضياع 
والغربة، فكيف بهم الذين سيخلقون يف وطن آخر غري الوطن 

الذي سيحملون جنسيته؟! فالسودانيون هنا سيعاملونهم 
كمهاجرين يمنيني مثلهم مثل آبائهم، وإذا قدر لهم يوًما أن 

يعودوا إىل وطنهم اليمن، فقد يعاملون هناك كمهاجرين 
سودانيني، أو عىل األكرث أنصاف يمنيني؛ ألنهم خلقوا بالرغم 
منهم يف وطن غري وطنهم، فتأثروا بحكم ذلك الظرف ببعض 

عادات وتقاليد ذلك البلد، ودرجت ألسنتهم عىل التحدث 
بلهجة أبنائه. فأكون بمسلكي هذا قد أنقذت نفيس من ضياع 

محدود، مقابل إيقاع أبنائي يف ضياع ال حدود له«. ]محمد 
حنيرب، رواية قرية البتول، ص 233[

الهجرة إىل الواليات املتحدة األمريكية تغدو يف رواية رجال 
الثلج، وبقية أعمال عبدالنارص مجيل، معاداًل واضًحا للموت؛ 

لهذا تحرض مدانة وبقسوة يف خطابه الرسدي:
“يف ذلك اليوم كان الحزن مخيًما، يف سماء دكس، ويف عيون 

الناس. انتهينا من صالة الجنازة، وتعاونّا عىل حمل التوابيت 
الثالثة، وخرجنا بها لنضعها داخل سيارة دفن املوتى واتجهنا 

إىل املقربة. كنا يف الصيف، والدنيا مكسوة باألخرض الريان، 
واألرض ال تزال ندية من بلل الشتاء الطويل. وصلنا إىل املقربة، 

حيث كان يف استقبالنا ثالثة قبور موحشة. ألهذا أتينا؟! 
سألت نفيس، تخنقني الدموع، »أهذه هي النهاية املحتومة 

للحلم الذي سعينا لتحقيقه، وأتينا إليه بأقدامنا؟!«. ]رجال 
الثلج، ص 106[

  
*شاعر وكاتب يمني

    Criticism Literary نقد

كيف ُتنقد الهجرة من داخلها؟

المسرود اليمني ومعضلة االندماج
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سلمى جمو
شاعرة كردية من سوريا

أحبُّك
وبعُض الحبِّ إعداُم.

أحبُّك
وأجيُج شوِقك يف ثناياي، يلهُبني.

أحبُّك
وصمتُك، َسوٌط يجلُدني.

أحبُّ فيك
كلَّ الجغرافياِت املحرّمِة عىل أبنائها.

أحبُّ فيك
كلَّ التواريِخ املزّيفِة أماَم أعيِننا.

أحبُّ فيك
كيمياًء، لْسُت أجُد لها تفاعالٍت منطقية

عدا لهفتي املتعطّشة إليك.

2

أحبُّك
وما أفتئ عبثًا،

أحاوُل مسَح سيماءك الزمهريرية من بؤبؤة 
ذاكرتي.
أحبُّك

وكلُّ يشٍء يفّ يضخُّ رصاًخا أبكَم بك.
نسيانُك رضٌب من املُحال

ومالمسُة وجوِدك
ثورٌة رعناُء

غري متكافئة املوازين
بنَي رغباٍت أنهكَها الكفر بكّل املعتقدات،

وعقٍل
يرصُّ أن يؤمَن بأنه »سليمان« * زماِنه:

بيده الريُح
والجنُّ

والعفاريُت
واألفئدُة...

وأنا.

3 

أنصهُر حديًدا
بنريان عواطفي الفتّاكِة

ألُشكَّل مني الذائبُة فيك
رصًحا برونزًيا شهًيا

يف ساحات أفكاري املزدحمة
بعطرك الصارِخ غريزَة بقاء،

ينازُع كلَّ الطفراِت املهّجنة
التي عبثًا أحاوُل توطينها يف أحاسييس.

أحبُّك
وبعُض الحبِّ فراشاُت نوٍر

أبلغ برهان عىل ولههنَّ
تحّولُهّن رماًدا رمادّي الهوى يف فلك العشق.

حّب 
وسواس 

خّناس

محمود وهبة

نذير شؤم

يف هذه اللحظة
أذكُر جّيداً الزاوية التي خرجُت منها

الرِّحَم الذي ضّمني لتسعة أشهر
تشقّقات البطن بعد الوالدة

املالءة الّتي لفّوا بها جسدي العاري عند 
خروجهم من مستشفى غندور

أذكُر جيداً اآلن
أنني ومنُذ والدتي

كنُت نذيَر شؤم.

? ? ?

حياة جديدة
اآلن يف هذه اللحظة

ال داعي للسخرية
األطّباء الذي تجّمعوا للمداواة أفرغوا 

رصاصاتهم
يف قلب املريض.

عىل حافّة املشفى تجتمُع نسوٌة عاريات.
يولولَن ويرتجفن

يدّخنَّ الغولواز األحمر بطالقة غامرة.
النسوُة يحملقَن بي

يتمايزَن جسدَي النحيل
ويتخايلَن صورَة األّم التي أنجبتني.

عىل األرض جثت النسوُة
نامِت النسوُة بفعِل املخّدر.

يف هذه اللحظة
أستعدُّ

كي أبدأ حياًة جديدة.

? ? ?

أموات

ال بأَس بحفلة تشييع آخر الليل
لكن مْن سأشّيع؟

أمواتي كرثٌ وقد زادوا عىل األلف
أمواتي ناموا يف توابيت

أقصُد يف ُعلِب الرّسدين.
أمواتي سبقوني إىل الجنّة كما كانوا 

يزعمون
صاروا صفراً عىل ِشمال.

? ? ?

تهويمات

األحالُم حني تنتهي لحظة االستيقاظ 
املفاجئ

الوروُد حنَي تذبُل يف الخريف
العصفوُر حنَي يرشُد ويبتعُد عن القطيع

النّهر حني يغرّيُ مجراه
الليُل حني يطول
النهاُر إذ يتمطّى

الّسمكُة حني تُعلَُّق عىل الجدار
التفاحُة حني تنفجُر وتغور

األرُض إذ تُفرغُ حمولتَها
الّسيُل حني يأتي بغتًة وبال إنذار

عموُد اإلشارة حني يرتطُم بالسّيارة ويخلُع 
الرصيف

النادُل إذ يدوُر حول الطاولة
الكرامُة حني تُدهُس تحت األقدام

األمهات وخوفهّن املستمّر
اآلباء حني يرضسون

السمُّ حني يصريُ ترياقاً
الطفُل حني يرصُخ خارجاً من الفَرج

األرساُر حني تُنَبُش وتنترْش

القلُب حني ينفطُر من الحّب
التابوُت حني يحتضُن ميتاً

الّسواُد األعظُم حني يغطي جدران البلدة 
أّيام عاشوراء

الرسالُة حني تغادرُنا بعد أن نضغط زّر 
اإلرسال

التفاصيُل املنسّيُة حنَي تعوُد بقدرِة قادر
املوّدة والرحمُة لذوي القربى حني نموت

الشفاُء العاجُل للمرىض حني نبتهُل 
بالدعاء

الرصاصُة الطائشُة حني تخرتُق صدَر 
عاشٍق أبله

الحسناوات حني ُيلطّفَن األجواء 
بابتساماتهّن املاكرة

الواجُب املدريّس حني ننجزُه قبل الحّصة 
بقليل

املسّحراتي حني يوقظنا مع الفجر ولسنا 
بصائمني

الباصاُت حني تحتضُن الَعَرق والروائح 
النتنة

املؤمُن حني يقرأ األذكار
الناقُة حني تصريُ َجَمالً

الخراُف حني تتحرّضُ للّذبح
األدرينالني حني يرتفع
القهوُة إذ تُعّدُل مزاجاً.

حفلة تشييع آخر الليل

The herb

Isn’t that
Is the tree?
You sleep next to the house
No one cares about her condition
Creeps on her stomach
Trying to reach
To the bank of salvation
Aren’t you thirsty?
What a disaster
she is the one
She was saying
I don’t see any need
For all this grass
It became a herb.

Corrupt obedience

Before the poet prays
Rose prayed to him
Vacation request on Valentine’s 
Day
Snarled her away
And took a prayer!

Myrrh

It was his first cigarette
He is five years old
This was the first time
She feels responsible
Because he swallowed the bitter 
early

heredity

I inherited many things
From my ancestors
It does not mean anything
For example, feelings of shame
what does it mean?
I am not a butcher
You see me
In the eyes of your hearts
And with your actions.

sleep

 
Under the moonlight
Monsters raised us
On the walls

So they were
Mock us sleep
With their fingers ..

Idiots

 
They shine in the dark
When they think
They are embarrassed
Wisdom and loyalty
But this one
Foolish life
Borrow the restrictions
From the night
She wrapped it up
Their nascent thoughts.
  

We were not poets

 
The time we were
In it we have fun and sleep
We missed watching
Cotton plants
We missed out on knowing the 
goals of God
In flight a butterfly
The time we were
In it we have fun and sleep
We were not poets.

They shine in the dark

Saleh Rahim
Poet from Iraq
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    ART تشكيل

كورونا يغّيب محمد 
المليحي رائد الفّن 
التشكيلي المغربي

تويف الفنان التشكييل املغربي، محمد املليحي، عن عمر 84 عاما، بعد دخوله لقسم 
العناية املركزة بأحد مستشفيات باريس عىل إثر إصابته بعدوى فايروس كورونا.

وكان محمد املليحي، وهو أحد الوجوه البارزة يف مجال الفن التشكييل املغربي 
املعارص، يقيم يف فرنسا من أجل إجراء فحوصات طبية قبل إصابته بالفايروس، 

حيث وافته املنية باملركز االستشفائي الجامعي أمربواز باري الذي اعتمد به يف 
قسم العناية املركزة.

ويعترب املليحي املولود يف أصيلة عام 1939، من أهم رواد الفن التشكييل العربي، 
درس الفن يف كلية الفنون الجميلة يف تطوان، يف الخمسينات، وغادر ملتابعة دراسته 

يف إسبانيا ثم إيطاليا فالواليات املتحدة.

وعاد إىل املغرب يف 1964 وعمل أستاذا للرسم والنحت والتصوير بمدرسة الفنون 
الجميلة يف الدار البيضاء، وشكل مع زميليه فريد بلكاهية ومحمد شيبا “جماعة 

الدار البيضاء” التي اتسم أسلوبها بالحداثة والتجديد.

وشغل خالل مسريته العديد من املناصب الرسمية، حيث عمل مديرا بوزارة الثقافة 
بني 1985 و1992 ومستشارا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 1999-2000.

وسعى املليحي منذ استقراره باملغرب إىل إقناع طلبة مدرسة الفنون الجميلة 
يف الدار البيضاء بأهمية املوروث البرصي املغربي، عالوة عىل جهوده لتقريب 

التشكيل من املواطن العادي يف الفضاءات املفتوحة، بعيدا عن قاعات املعارض، 
بمعية بعض أصدقائه الرسامني؛ فريد بلكاهية ومحمد شبعة ومحمد حميدي 

ومحمد أطاع الله، الذين أقاموا معرضا تشكيليا يف ساحة جامع الفناء بمراكش 
صيف سنة 1969؛ لتحقيق التواصل املبارش بني الفنان والجمهور من دون حواجز، 

يف أول سابقة من نوعها. وهي التجربة التي تكّررت أكرث من مرة بعد ذلك.
وساهمت أعماله يف تشكيل جمالية املنظومات الفنية ملا بعد فرتة االستعمار 

والشبكات الفنية العربية من خالل تعبرياته الهندسية، والثورة الثقافية املنبثقة مع 
مدرسة الدار البيضاء، وكذا عمله كمصور فوتغرايف، ونارش، ومصمم، وفنان ملصقات 

ورسام جداريات.
وتأثّرت أعمال املليحي بالهندسة املعمارية، والرتاث اإلسالمي بشكل كبري، لكن هذا 

ال يمنع حضور األثر األوروبي، أما األلوان فليست بعيدة عن حرارة املغرب وألوان 
بيوته وعمارته وثيابه التقليدية الحارة التي ترتاوح بني األزرق واألصفر بشكل 

أسايس.
وكانت إبداعاته الفنية موضوعا للعديد من املعارض عرب العالم، كما خصصت له 

العديد من الفعاليات التي تحتفي بفنه.
وشارك الراحل يف معارض مشرتكة يف الربازيل وإسبانيا والعراق والجزائر والسنغال 

ومرص، وأخرى فردية يف فرنسا والواليات املتحدة والكويت واقتنت أعماله العديد 
من املتاحف حول العالم.

وبيعت مؤخرا لوحة الفنان املغربي املليحي “السود” التي رسمها أثناء إقامته يف 
نيويورك بسعر 494 ألف دوالر، ضمن مزاد دار سوذبيز يف لندن املخصص للفن 

الحديث واملعارص بأفريقيا والرشق األوسط
ويف أبريل 2019 أقام رواق الفن “فضاء التعبريات” بالرباط معرضا استعاديا ضخما 

ألعمال الفنان املغربي حمل شعار “60 سنة من اإلبداع.. 60 سنة من االبتكار”، 
يف احتفاء بمرور 60 عاما عىل انطالق تجربة محمد املليحي املجّددة يف الفضاء 
التشكييل املغربي والعربي عامة، وهو الذي تناول العديد من نقاد الفن تجربته 

اإلبداعية يف أكرث من كتاب.
ومؤخرا احتفى مركز الرسكال أفنيو بدبي، عرب معرض استعادي، بتجربة محمد 

املليحي، الذي يوصّفه نقاد الفن برسام األمواج اللونية واألشكال التجريدية 
والرموز الرتاثية الغنية باإلضاءة الناصعة يف جمع فريد بني الصنعة والجمال.

ُعرف الفن الرافديني بجدارياته الكبرية، التي 
اهتمت بتدوين األحداث العظيمة وبعض تفاصيل 

الحياة اليومية، جداريات تحاكي طريقة الكتابة 
والتوثيق، كرشيط مرئي طويل من الرصاع 

والعظمة، تارة مع الطبيعة وتقلباتها، ومرة إلظهار 
عظمة امللك أو اإلله، وهو ينترص كل مرة عىل 

أعدائه، ويجندل األسود والنمور، ويجرها خائرة 
مطيعة ومهزومة أمام جربوته.

من تلك الجذور النابتة بأرض الجنوب، هذه البقعة 
الخزين الواسع بالقصص والحكايات والحب 
والغناء الشجي واملآيس والهجرات والرحيل، 

يقدم لنا صادق كويش الفراجي، تجربته الفنية، 
لكنه هنا يسحبنا نحو وطأة وشقاء فعل الرحيل، 
ويقصد به الرحيل القرسي، الذي يقتلع اإلنسان 

من أرضه وجذوره وبيئته، من عطر أنفاس العائلة 
املؤتلفة داخل كوخ صغري إىل فضاءات املدن 
اإلسمنتية الغريبة والكبرية، إحساس مهول 

بالتشظي والفقدان، أو مسخ تام لذاكرة األيام 
والعمر، وهو يتبدى عىل أرصفة أزقة وشوارع كل 
شرب منها، يرصخ بك ويعتربك دخيال عليه، ويف 

األغلب يصفك باملتخلف الذي اقتحم حصن 
تقاليده املدينية املنيعة، حتى وأنت تبني وتشيد 

له البيوت، وتنتج يف مصانعه وتعمل يف جميع 
مؤسساته الخدمية األساسية، غري أن تبدع 

بالرياضة والفن واألدب.

غن كما يغني الجنوبيون
نادرا ما يستوحي فنان مجمل أعمال معرضه 

ويهديها، لصوت مغني يبُث اللوعة والشجن يف 
الروح والوجدان، كما فعلها كويش، وهو يخلد 

بعمله هذا ذكرى املطرب الجنوبي سلمان املنكوب، 
الذي يرغمنا ويجرنا لسماع مواويله وخامة صوته 

الخاصة، املشبعة بعطر األرض، وكفاح الفالح 
الجنوبي ملتاثة بلوعة متأصلة تجاه الطبيعة 

والحياة القاسية، وتباين الفوارق االجتماعية التي 
جعلت الكثري من هؤالء الناس الطيبني، يرتكون 

مسقط الرأس والروح، ويهاجرون نحو مدن 
اإلسمنت والحياة الجافة، بفسحتها التي تضيق 
وتطبق عىل أنفاسه. فسلمان املنكوب ليس مغنيا 
يثري العاطفة ويدغدغ مشاعر الحب، بقدر ما هو 

رصخة موجوعة، كما هو ألم الفقدان والرحيل.

تاريخ األسى
تقف أمام الجدارية املخطوطة باألسود عىل بياض 

الفضاء، املحتشد بكل التفاصيل، وتقرأ عربها 
تاريخك، هذا التاريخ املوغل بالنسيان واألىس، 

ومن هنا تداهمك األسئلة بقوة، عن كيفية تجسيد 
صورة األلم بهذا البذخ الصامت حينا، والصارخ يف 

أحيان كثرية، النهر الذي ينساب عىل مائه زورق 
)بلم، مشحوف الرشوك( رجال الصيد املفتويل 

العضالت، رجال األهوار العظيمة التي تبدلت 
أحوالها، ونمط عيش ساكنيها، ليس كما هو النهر 
يف هولندا، أو أي بقعة أخرى، فهو يحمل يف طياته 

قصصا من الشقاء والكفاح املّر، وتقرأ فيه كتاب 
الحياة، كتاب النهر األول والثاني والثالث، حتى 
سلسلة طويلة من الرصاع والحياة البدائية التي 

لم تتلوث بأفعال التكنولوجيا الحديثة، وليس ترفا 
كما يف أماكن أخرى.

لقد أخذت مشاريع كويش، بنبضها الحي 
وبوجدانيتها العالية وشقاء تنفيذها، طريقها إىل 
معارض ومتاحف العالم، وما احتفاء متحف الفن 

الحديث يف أمسرتدام مؤخرا بأعماله إال تتويج 
لجهود مبدعة ودؤوبة من قبل فناننا، الذي تضج 

مخيلته بالعديد من املشاريع الفنية، التي تنهل 
من جذور املحلية لتحلق يف فضاء العالم الرحب.

جداريات العراقي صادق كويش في أمستردام: 

عن الهجرة والتاريخ المنسي

يعكف الفنان الربيطاني ساشا جافري منذ سبعة أشهر 
عىل إنجاز لوحة عىل القماش بحجم ملعبني لكرة 

القدم يف فندق بدبي، يف محاولة لتسجيل اسمه 
يف كتاب »جينيس« لألرقام القياسية.

ويؤكد جافري، وهو يميش حافًيا عىل 
قماشته الكثرية األلوان التي يبلغ حجمها 

نحو ألفي مرت مرّبع، أنه يعتزم تحطيم 
الرقم القيايس العاملي ألكرب لوحة عىل 

القماش وجمع 30 مليون دوالر يخصصها 
ملبادرات تعليمية أو صحية يفيد منها 

أطفال فقراء.
ويأمل جافري )44 عاًما( يف أن يضاعف 

املبالغ املجموعة عندما تباع أجزاء لوحته 
»رحلة من أجل البرشية« يف املزاد العلني يف 

فرباير 2021.

ويقول إن الذين سيشرتون لوحاته »سيمتلكون جزًءا من 
أكرب لوحة رسمت حتى اآلن، واألهم أنهم سيمتلكون 

قطعة من التاريخ وبالتايل من البرشية«.
وبدأ جافري العمل عىل هذه اللوحة العمالقة 
منذ بداية جائحة كوفيد19-، بمعدل 18 إىل 

20 ساعة يوميًّا، يف الفندق الذي حجر نفسه 
فيه. وتتألف اللوحة من نحو 300 طبقة من 
األلوان استلزمت أكرث من خمسة آالف ليرت 

من مواد الرسم ونحو ألف فرشاة.

ويوضح الفنان أن الجائحة جعلته يفكر 
يف طريقة إلقامة تواصل بني الناس بهدف 

مساعدة األطفال خصوصًا أولئك الذين 
يعيشون يف املناطق األكرث فقرًا يف العالم.

وكانت ألوالد من 140 بلًدا مشاركة غري مبارشة يف 
العمل من خالل إرسال رسومهم إىل جافري.

بريطاني يسعى لدخول »جينيس« بأكبر لوحة قماشية 
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CINEMA سينما

لم يؤّد السيناريو الكارثي لجائحة »كوفيد19-« 
إىل القضاء عىل قطاع إنتاج األفالم واملسلسالت 

الربيطاني الذي ُيعترب من األقوى يف العالم، بل هو 
يحاول اإلفادة من طفرة البث التدفقي يف محاولة 

لطرح نفسه بديالً عن هوليوود.
فبفضل مناظرها الخالبة وقالعها التاريخية 

واستوديوهاتها الطليعية، تمكنت بريطانيا عىل مر 
السنوات من جذب عدد متزايد من اإلنتاجات العاملية.

وتتهافت رشكات اإلنتاج السينمائية األمريكية 
العمالقة ومنصات الفيديو عند الطلب عىل تصوير 
أفالمها ومسلسالتها يف بريطانيا، كمسلسل »غيم 

أوف ثرونز« واألفالم ذات الشعبية الكبرية كسلسلتي 
»جيمس بوند« و«ستار وورز«.

وقال الرئيس التنفيذي لرشكة »سكاي ستوديوز«، 
غاري ديفي، لوكالة »فرانس برس«، إن »الصناعات 
السمعية والبرصية يف بريطانيا تحقق نجاحاً كبرياً 

وهي مساهم رئييس يف اقتصاد الثقافة« عىل املستوى 
األوروبي.

ويعمل نحو 140 ألف شخص يف هذا القطاع الذي 
يبلغ حجمه مليارات الجنيهات االسرتلينية، ويساهم 

يف تعزيز حضور بريطانيا الثقايف، رغم السيطرة 
األمريكية الساحقة يف هذا املجال.

توم كروز مطمئن
ويف خطوة تعرّب عن أهمية القطاع، سمحت الحكومة 

الربيطانية يف مطلع تموز/يوليو بمعاودة تصوير فيلم 
»ميشن إمبوسيبل 7«، ومنحت طواقم الفيلم إعفاًء 

من الحجر الصحي. حتى أن وزير الثقافة، أوليفر 
دودن، تحدث إىل النجم توم كروز لطمأنته.

وعاود القطاع العمل برسعة بعد مرحلة الحجر و«تم 
اإلعداد بدقّة ملعاودة تصوير« األعمال، عىل ما قال 

مدير العمليات يف استوديوهات »آي تي يف«، ديفيد 
ماكغرينور.

لكّن هذه العودة مرشوطة بالتزام رشوط صحية صارمة 
للغاية نّصت عليها بالتفاصيل الئحة من 50 صفحة، 

تحّد من عدد األشخاص املوجودين يف موقع التصوير، 
ومن التقاء املمثلني وجهاً لوجه.

والحظ ديفي أن »املنتجني اضطروا إىل أن يصبحوا 
أكرث إبداعاً، من خالل إعادة صوغ أحداث القصة 

واللجوء إىل تقنيات جديدة كالتوليف عن ُبعد، لكي 
يتمكنوا من إنجاز األعمال يف الوقت املحدد، مع التزام 

املوازنات املحددة«.
وقد سمحت السلطات الربيطانية باالستمرار يف 

تصوير األعمال خالل مرحلة الحجر الجديدة املقرر 
أن تستمر حتى مطلع كانون األول/ديسمرب املقبل.

وإذا كانت دور السينما خالية أو مغلقة، إن بسبب 
الجائحة أو نظراً إىل عدم إطالق أفالم جاذبة فيها 

كفيلم جيمس بوند الجديد الذي أرجئ إطالقه أكرث 
من مرّة، »سارعت الحكومة الربيطانية إىل الترصّف، 

ما يجعل بريطانيا أكرث جاذبية« يف هذا املجال، 
عىل ما الحظ املدير العام لرشكة »أبودانتيا 

إنرتتينمنت« الهندية، فيكرام 
مالهوترا.

وقال املنتج البوليوودي إن 
»بريطانيا كانت دائماً موقع 
التصوير املفضل للكثري من 

األفالم الهندية«.
فباإلضافة إىل عامل اللغة 

اإلنكليزية، ثمة عنارص 
استقطاب أخرى، منها وفرة 

عدد املمثلني األكفاء، 
واملهارة التقنية، 
فضالً عن نظام 

رضيبي مناسب 
لإلنتاجات، 

وائتمان 
رضيبي منذ 

عام 2007.
قد تساهم 

األزمة 
الصحية 
يف إعطاء 

دفع قوي، 
ألن مكوث 

الناس يف منازلهم 
أمام الشاشات 

بسبب الحجر يرّسع 
استهالك األفالم 

واملسلسالت. وأدى التحول إىل 
البث التدفقي يف السنوات األخرية إىل 

اإلقبال عىل االستوديوهات.
وأعطت »سكاي« الضوء األخرض يف 

تموز/يوليو الفائت لتشييد استوديوهات 
»سكاي استوديوز إلسرتي« التي يتوقع أن 

تُفتتح سنة 2022، وتقع قرب استوديوهات 
»إلسرتي« الشهرية التي شهدت تصوير 

»ستار وورز« و«إنديانا جونز«.
ويف رشق العاصمة الربيطانية، وافقت السلطات 
املحلية عىل إنشاء استوديوهات عمالقة ضمن 

مرشوع بقيمة 395.85 مليون دوالر، يرى النور سنة 

2022 ويطمح إىل أن يصبح »هوليوود لندن«.

وتوفر العاصمة الربيطانية تسهيالت إىل أقىص حد 
لعمليات اإلنتاج، خصوصاً أنها مصدر للوظائف. 

ففي العام الفائت، ساعدت يف تحويل مصنع مهجور 
إىل موقع تصوير لعمل لصالح »إتش بي أو«، من 

إنتاج جوس ويدون، مخرج عدد من أفالم »أفنجرز« 
الجماهريية.

وأبرمت »نتفليكس«، التي تعرض مسلسل »ذي 
كراون« عن امللكة إليزابيث الثانية، اتفاقاً مع 

استوديوهات »شيربتون« يف غرب لندن، فيما 
أقامت »ديزني« رشاكة مع استوديوهات »باينوود« 
الشهرية التي تتوسع وتعتزم فتح نشاطات 

ترفيهية للجمهور.

وبلغ اإلنفاق عىل اإلنتاج 
السمعي البرصي يف 

بريطانيا 4.88 مليارات 
دوالر عام 2019، بينها 

ملياران للسينما. 
والرقم األخري 

هو ضعف رقم 
اإلنفاق يف 

فرنسا، لكنه 
أقل بكثري 

من إنفاق 
لوس 

أنجليس.

وتوقع املدير العام للجنة األفالم 
الربيطانية أدريان ووتون يف مؤتمر 

عقد يف سبتمرب/أيلول أن تزيد 
بريطانيا حجم اإلنتاج »إىل ستة 

مليارات بحلول 2025-2024« إذا تمكنت 
من تجيري هذا االزدهار يف إنتاج املحتوى 

لصالحها.
وقال »كل هذا ال يتوقف مع 

»كوفيد19-«. يف الواقع ثمة رغبة 
أكرب«.

بريطانيا تطرح نفسها بديلة عن هوليوود

Sinister Is the Scariest 
Horror Movie Ever Ac-
cording to Science

d irector Scott Derrickson’s 2012 horror hit, Sinister, 
has been crowned the scariest movie of all time 
according to a scientific study. This surely begs the 

question; can science really be trusted when it comes to 
these sorts of things?

The study has been dubbed the “Science of Scare Project,” 
and involved participant’s heart rates being tracked while 
watching over 100 hours of scary movies. Each member of 
the test audience was fitted with a heart rate monitor to 
see how much their heart rates rose on average during each 
movie compared with their resting heart rates. The study 
was conducted on a total of 50 people across a variety of 
age ranges, with Sinister emerging as the most frightening 
cinematic experience that they faced.

Directed by Scott Derrickson, who took to social media 
to celebrate the result, Sinister follows true-crime writer 
Ellison Oswald (Ethan Hawke) who has found himself in a 
bit of a slump. He hasn’t had a best seller in more than 10 
years and is becoming increasingly desperate for a hit. So, 
when he discovers the existence of a snuff film showing the 
deaths of a family, he vows to solve the mystery. He moves 
his own family into the victims’ home and gets to work. But, 
when old film footage and other clues hint at the presence 
of a supernatural force, Ellison learns that living in the 
house may prove to be fatal.

The movie was a huge financial success, grossing $87.7 mil-
lion against its budget of $3 million, and spawned a sequel, 
but is it really the scariest horror flick of all time?
Daniel Clifford, the man behind the inevitably polarizing 
study, said that “with more people than ever facing a Hal-
loween at home, our Science of Scare study was designed 
to help people find the most scientifically scary films ever 
made, to save them the time of searching through thou-
sands of titles across streaming services like Amazon, Netflix 
and Shudder.”

The average resting heart rate of the participants was 65 
BPM (beats per minute), but while watching Ethan Hawke 
take on Sinister’s spiritual pest, Bagul, heart rates rose 
by 32%, all the way up to 86 BPM, the highest recorded 
throughout the study.

Director James Wan’s supernatural horror Insidious took 
second place, and featured the biggest jump scare, raising 
heart rates to a whopping 133 BPM. Anyone who has seen 
Insidious likely knows exactly which moment that was...
Following Sinister and Insidious, the top ten were The 
Conjuring, Hereditary, Paranormal Activity, It Follows, The 
Conjuring 2, The Babadook, The Descent and The Visit. 
Additionally, director James Wan, who scored three movies 
in the top ten, was crowned the overall “king of horror.”

Now, it is worth noting that the study has several flaws. 
Alongside its very small sample size, the study was limited 
to only choosing movies from the 50 highest-rated horror 
movies according to outlets like IMDB, Rotten Tomatoes and 
Reddit, which is perhaps why all the top ten are relative-
ly modern. Nonetheless, the “Science of Scare Project” 
yielded some interesting results and should at least provide 
a jumping off point for anyone looking for a frightening cine-
matic experience this Halloween.
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صدرت عن منشورات املتوسط يف إيطاليا، 
رواية »زمن القتل« للروائي والسيناريست 

والكاتب املرسحي والصحفي والناقد الدرامي 
اإليطايل إينيو فاليانو. الكاتُب الذي اشتهر 

بتعاونه مع املخرج الكبري فيديريكو فيلّيني 
مضيفاً ألفالمه شعوراً قويَّاً بالواقعية، عىل 

غرار فيلم »الحياة الحلوة« 1960. 

صاحُب الرواية املُعجزة، التي بدأت قصتها 
يف إحدى أمايس ديسمرب بطلٍب من صديقه 

ونارشه ليو لونغانيزي، الذي فاجأه وهما 
يتجواّلن يف ميالنو، قائالً: »هل بإمكانَك أن 

تكتَب يل روايًة، وتنتهي من كتابتها مع بدايات 
شهر مارس/آذار؟«، فكانت »زمن القتل« 

ونالت جائزة السرتيغا، العام 1947، والتي 
تُعدُّ من أهمِّ الجوائز الروائيَّة اإليطالية عىل 
اإلطالق. ترجَم الرواية عن اإليطالية املرتجم 

والسينمائي العراقي عرفان رشيد، مرتجم 
رواية »الرفيق« لتشيزَرِه باڨيزِه، الصادرة 

عن املتوسط، 2018، وله تحت الطبع ثالثية 
الكاتب الصقيّل ليوناردو شاّشا.

 يختار فاليانو رواية حادثة، ال تستحقُّ 
ة  الزَّْهَو، وال يجوز الفخر بها، ُمسِنداً مهمَّ

القَصِّ إىل صوت »أنا، ضمري املتكلِّم«. 

إنَّها حادثة أبعد ما 
تكون عن البطولة، تنطلق من َوَجٍع 

عاديٍّ يصيب رِضَْس مالزٍم يف الجيش 
اإليطايل، يدفعه للبحث عن طبيب ويبتعد 

عن معسكره يف إفريقيا الرسيالية. ومن خطأ 

يف السري يف طريق مخترصة، يضيع لتبدأ 
مغامرته بالصدفة. يقتنع أوالً بأن عدوى 

الجذام انتقلت إليه، فيهرب، ثم تتلّبسه 
فكرة أنه مطلوب بتهمة القتل، ويف النهاية 
يتحول فعالً إىل لص وإرهابي. حتى يصل 

إىل كوخ يوهانس، وهو مكان غامض لكن ربَّما 
ُيمكِّنه من الشفاء.

رواية شديدة الرمزية عن الحروب، تتكاشف 
مع القسوة الساخرة التي ال ترحم، يختمها 

فاليانو بصوت البوق العسكري، وحيد 
النغمة التي تليق ببطل هذه الرواية، تلك 

النغمة الرتيبة التي تستعجل الجنود 
باالستيقاظ، وتدعوهم إىل االستعداد للعودة 
إىل إيطاليا، لكنَّها أيضاً نغمة تروي التجارب 

املخفقة والجرائم املقرتفة التي لوَّثت َيَدي 
هذا الضابط اإليطايل، أو التاريخ االستعماري 

اإليطايل كله؟
»زمن القتل«، الرواية اليتيمة إلينيو فاليانو، 

والتي كتبها، كما ذكرنا، بناء عىل طلب من 
نارشه، ولكنها رسعان ما تنال أهم وأعرق 

جائزة أدبية إيطالية، واآلن ترتبَّع بني أهم 
الروايات يف تاريخ األدب اإليطايل.

أخرياً جاءت الرواية يف 416 صفحة من القطع 
الوسط.

»زمن القتل« في نسختها العربية  

BOOKS كتب

»الفقيه والعقل 
التراثي«.. كتاب جديد 

لماجد الغرباوي
صدر عن دار أمل الجديدة يف دمشق )باالشرتاك مع مؤسسة املثقف 

العربي/ أسرتاليا(، كتاب جديد ملاجد الغرباوي بعنوان: »الفقيه والعقل 
الرتاثي«. وهو الجزء الثالث من مرشوعه الذي يحمل عنوان »متاهات 

الحقيقة«، سبق أن صدر منه الجزء األول، وهو مقدمة للمرشوع وحمل 
عنوان: »الهوية والفعل الحضاري«. وتبعه الجزء الثاني الذي يعالج 

املنطقة الرمادية بني النص وتطبيقاته، وآليات الفهم والرشح والترشيع. 
وجاء بعنوان: »مواربات النص«. يتناول الكتاب يف جزئه الثالث مجموعة 

قضايا طاملا شغلت الكاتب يف مؤلفاته السابقة ومنها: الفقيه ومنطق 
العبودية، فلسفة الترشيع، منهج التأصيل العقيل، الذي طرحه الكاتب 

بديال عن االتجاهات اإلصالحية الخمسة املعروفة، التي لم تحقق شيئا 
ملموسا. ثم مقاصد مرحلة الجعل الرشعي، وهي رؤية للباحث ملعرفة 
مالكات األحكام ومدى فعاليتها للخالص من جمود املدونات الفقهية. 

عالقة الواقع بالترشيع، واألهم دور مضمرات العقيدة، والنسق العقدي 
املألوف يف استنباط األحكام الرشعية، وفيه تركيز عىل مجموعة مقوالت، 

كالعصمة والوالية وغريهما، للخروج من متاهات العقل الفقهي وتداعياته 
الخطرية، إىل رحاب العقل وإرشاقة الدين بآفاقه اإلنسانية والرحمانية.

ويعرف النارش بالكتاب يف كلمة موجزة عىل الغالف األخري ورد فيها: »هذه 
املوسوعة 

الحوارية )متاهات الحقيقة( تقارع حصون الكهنوت، وتحطّم أسيجة 
تراثية تستغرق الذاكرة، وتطرح أسئلة واستفهامات استفزازية جريئة، 

بحثا عن أسباب التخلف، ورشوط النهوض، ودور الدين واإلنسان يف 
الحياة. وقد توّغلت عميقا يف بنية الوعي ومقوالت العقل الجمعي، 

واستدعت املهّمش واملستبعد من النصوص والروايات، وكثّفت النقد 
واملساءلة، وتفكيك املألوف، ورصد املتداول، واستنطقت دالالت الخطاب 

الديني، بعد تجاوز مَسلَّماته ويقينياته، وسعت إىل تقديم رؤية مغايرة 
لدور اإلنسان يف الحياة، يف ضوء فهم مختلف للدين، وهدف الخلق. 

فهناك تواطؤ عىل هدر الحقيقة لصالح أهداف أيديولوجيات ـ طائفية 
ومذهبية – سياسية«.

يقع الكتاب يف 408 صفحات من القطع الكبري. لوحة الغالف من تصميم 
التشكييل العراقي مصدق الحبيب.

بقي الكاتب الفرنيس ألفريد جاري 
)1873 - 1907( شبه مجهول يف الثقافة 

العربية مقارنة بكثري من مجايليه مثل 
شارل بودلري وإميل زوال وأناتول فرانس. 

يعود ذلك إىل صعوبة تصنيف أعماله، 
وأيضاً لتجاوزه لكل املعايري اللغوية يف 

الفرنسية، وهو ما يعقّد عملية نقله إىل 
لغات أُخرى.

برتجمة أنجزها الشاعر التونيس صالح بن 
عياد، صدرت عن منشورات »ترجمان« 
مؤخراً رواية »الذكر الخارق« لـ جاري، 
وهو آخر عمل روائي صدر أثناء حياته 

حيث نرُشت طبعته عام 1902.

بقيت الرواية لسنوات يف الهامش مثل 
مؤلفها، قبل أن يبدأ حياة جديدة يف 

عرشينيات القرن العرشين، خصوصاً منذ 
1928 حني كتبت مارغريت إيمريي )كانت 

توقّع كتبها باسم راشيلد( سرية ألفريد 

وقد 
جعلت من 
كتاب »الذكر الخارق« مستنداً 
رئيسياً يف فهم عوالم الكاتب الفرنيس.

أهم اعرتاف حظي به جاري كان من أتباع 
املدرسة الرسيالية يف تبلوراتها النظرية 
األوىل، حيث اعتربت أعماله مثل إشارة 

مبكّرة لتوّجهات هذا التيار. ولم يقف 
التفات الرسياليني إىل جاري عند األدباء - 
وعىل رأسهم ُمنظّر الحركة أندريه بروتون 

- بل كان صاحب »الحب املطلق« مؤثراً 
أيضاً يف التشكيليني بقوة.

تواصل االعرتاف يف عقود الحقة، خصوصاً 
إثر الحرب العاملية الثانية، حيث تتابعت 
الطبعات الجديدة ألعماله، ومنها »الذكر 

الخارق« التي ظهرت يف طبعة جديدة 
عام 1945، والحقاً يف أعوام 1963 و1975 

و1979 و1990؛ إذ أخذت موقعاً معرتفاً 
به بني أهم الروايات يف بداية القرن 
العرشين، وتبع ذلك اعرتاف نقدي 

وأكاديمي بأن »الذكر الخارق« نموذج 
مبكّر للرواية الحديثة.

»الذكر الخارق«: ألفريد جاري بالعربية

ذاكرة األيام… عمر من التعلم 
والتعليم والعطاء الفكري

صدر عن املؤسسة العربية للدراسات والنرش الجديدة كتاب للمؤرخ األردني املعروف عيل 
محافظة بعنوان »ذاكرة األيام ـ عمر من التعلم والتعليم والعطاء الفكري«.

جاء الجزء األول من هذه املذكرات الشخصية سنة 2011، بعنوان »ذاكرة األيام« مغطيا الفرتة 
ما بني )1938 و1971(؛ وصدر الثاني سنة 2012، بعنوان »أربعون عاما من التعليم الجامعي« 

مغطيا الفرتة ما بني )1971 و 2011( وبعد انقضاء كل هذه السنوات عىل صدور الجزأين، 
وما طرأ من أحداث تستحق أن تضاف إىل سرية عيل محافظة، كان ال بد من جمع شتات هذه 

املذكرات بتعديالتها وإضافتها املهمة يف سفر واحد ييرس عىل املتلقي الحصول عليها.
تروي هذه املذكرات أحداثا وتبدي آراء، وتتخد مواقف قد ال يتفق معها الكثريون. لكنها تمثل 
وعي واحد من أبرز الشخصيات العلمية واألكاديمية األردنية، ممن أسهموا يف صناعة تاريخ 

علمي مرشف لوطنهم، وأضافوا الكثري إىل رأسماله املعنوي.
ويرى املؤلف أن هذه املذكرات، ما هي إال رسد للتطور الجزئي الذي حصل يف األردن، وأنها 

تساعد الباحثني يف بناء تصور عن كيفية تطور الجوانب املختلفة يف األردن.
يقع الكتاب املجلد يف 536 صفحة من القطع الكبري .
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SHEBA MEDICAL CENTER
FAMILY MEDICINE & PEDIATRICS

Dr. Zaid Aljahmi

10140 Vernor Highway Dearborn, Mi 48120
Tel. 313-438-6059  Fax. 313-481-5990

s h e b a m e d i c a l . n e t

RAPID (10 
MIN) COVID - 19 

TESTING
نقوم بفحص كورونا 

في عشر دقائق

متخصصون  في طب األطفال وطب األسرة

د. زيد الجهمي في خدمة  الجالية
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Issue قضية

اتفق دونالد ترامب مع جون بايدن عىل يشء واحد هو 
رضورة تصعيد سياسات أمريكا تجاه الصني، ولكن واقعياً 

هل هذه سياسة مجدية؟ وهل هي مفيدة لواشنطن؟
فقد تنافس كل من املرشحني إلثبات أنه سيكون قاسياً 

بشكل فريد مع بكني، وتكرر ذكر الصني يف املناظرة بينهما 
عرشات املرات، حيث تبادال االتهامات باللني مع الصني.

وبينما يستعد بايدن لتويل منصبه، وصلت العالقات 
األمريكية الصينية بالفعل إىل الحضيض، إذا كان سيحكم 
كما وعد، فسوف يعمق الرصاع الصيني األمريكي وسيكون 

ذلك خطأ اسرتاتيجياً فادحاً، حسبما ورد يف تقرير ملجلة 
The National Interest األمريكية.

لماذا يمثل تصعيد سياسات أمريكا تجاه 
الصين خيارًا خاطئًا؟

تصعيد سياسات أمريكا تجاه الصني ليس خياراً خاطئاً 
ألن بكني صديقة جيدة للواليات املتحدة.

فالحكومة الصينية هي من نواٍح كثرية نظام شيوعي 
وحيش وغري جدير بالثقة ومتعسكر بشكل متزايد، إنه 

العب خطري يتقدم إىل حلبة القوى العظمى، حسبما ورد 
يف التقرير.

ومع ذلك، فإن تصعيد سياسات أمريكا تجاه الصني بال 
داٍع، ويرض بالعالقات التجارية، ويخلق فرصاً للحوادث 

العسكرية، وتحول دون الدبلوماسية البناءة.
إذ تقول كاتبة التقرير بوني كريستيان إن الصني هي بال 

شك منافس للواليات املتحدة، ولها أيديولوجية بعيدة كل 
البعد عن القيم التي تدعي واشنطن التمسك بها. لكن 

هذا ال يجعل من الحكمة معاملة الصني كعدو والتحرك 
وفقاً لذلك نحو مزيد من الرصاع االقتصادي أو العسكري، 

والذي قد تكون نتائجه كارثية.
يجب عىل بايدن أن يبتعد عن سياسات الصقور، وأن 
يتخىل عن هذه الحملة املتصلبة وأن يتعامل بدالً من 

ذلك عىل أساس الرشاكة بني الواليات املتحدة والصني مع 
مراعاة املصالح األمريكية.

وهذا يعني ثالثة أشياء، وفقاً لبوني.

التخلي عن الحرب التجارية
أوالً، يجب أن يكون الرتكيز األسايس لسياسة واشنطن 

تجاه الصني هو التجارة ذات املنفعة املتبادلة، وليس 
الحرب التجارية التخريبية الذاتية أو االستفزازات 

األخرى.
فالرسوم الجمركية الباهظة التي طبقها ترامب واالنتقام 

الصيني الذي أثارته لم يعد التصنيع األمريكي إىل أيام 
مجد منتصف القرن، أو يقيض عىل العجز التجاري 

للواليات املتحدة، أو يوقف رسقة التكنولوجيا الصينية.
بدالً من ذلك، كانت هذه السياسات مكلفة بالنسبة 

للمستهلكني األمريكيني، الذين يدفعون يف النهاية رسوماً 
للحكومة عىل السلع الصينية.

األهم أنها كانت أيضاً مدمرة للعديد من املزارعني 
األمريكيني، الذين ال يمكن لخطة إنقاذ املزارع الفيدرالية 

تعويض خسارة حصتها يف السوق الصيني.
وبدالً من مواصلة الحرب التجارية، يجب عىل بايدن أن 
يدرك حقيقة أن االقتصاد األمريكي والصيني مرتابطان 

عىل نطاق واسع، وأن معظم هذه الروابط ال يمكن قطعها 
يف املستقبل املنظور دون معاناة اقتصادية هائلة لكال 

البلدين.
ففي حني أن بعض الفصل االقتصادي املحدود قد يكون 

ممكناً )ويمكن أن يكون شائعاً ألسباب الحماية و/أو األمن 
القومي(، فإن مصري البلدين مرتبطان بنقاط ال حرص لها 

من التعاون االقتصادي والتي من مصلحة كال الجانبني 
االستمرار بها.

يجب معاقبة بكين حينما تستحق ذلك فقط
إن السماح بهذا التعاون ال يعني التزام الصمت بشأن 

شمولية بكني – إذا كان قول الحقيقة يعني أن الصني تقطع 
العالقات مع أمريكا، فلتفعل أمريكا ذلك لهذا السبب فقط.

فال ينبغي لواشنطن أن تصارع مع الصني أو تتسبب يف 
ضائقة اقتصادية ال داعي لها، أي يجب أن تربط أمريكا 
عقوباتها عىل الصني بأسباب أخالقية، وبسبب مواقف 

محددة وليس ملجرد إيذائها.

كيف يجب التعامل عسكريًا معها؟
ثانياً، التوجه ملواجهة النمو العسكري الصيني والنشاط 

حول تايوان وبحر الصني الجنوبي، وال سيما من خالل 
توسيع الوجود العسكري األمريكي يف آسيا هو أمر 

محفوف باملخاطر يف أحسن األحوال.
نعم، تسعى الصني إىل أن تحقق درجة من الهيمنة 

اإلقليمية ومن املرجح أن تحقق ذلك، لكنها ليست يف وضع 
يسمح لها بمحاولة إسقاط موازين القوى العاملية التي 

من شأنها أن تعرض املصالح األمريكية األساسية للخطر. 
فقدرات الصني العسكرية دفاعية بشكل كبري وقوتها 

البحرية مقيدة بحقائق جغرافية كما تتوازن مع قوتها، 
قوى الدول املجاورة األخرى.

ولذا فإن وضع القوات األمريكية عىل مقربة من الجيش 
الصيني يخلق الكثري من الفرص للتصعيد -ربما عن طريق 

الخطأ- بشأن أحداث ال يحتاج األمريكيون إىل املشاركة 
فيها عىل اإلطالق.

فاملوقف العسكري العدواني تجاه الصني يعزز التهديد 
األمريكي أكرث مما يردعه.

االستخدام الصحيح للدبلوماسية
أخرياً، يجب أن تكون الدبلوماسية مركزية للتفاعالت 
األمريكية الصينية. فإغالق السفارات مؤخراً وعادات 

واشنطن السيئة بمعاملة الدبلوماسية كمكافأة عىل 
السلوك الجيد للدول األخرى بدالً من كونها وسيلة 
للحصول عىل السلوك الذي يريده صناع السياسة 

األمريكيون، هي خطأ فادح.
وحتى لو كانت تمنيات األمريكيني خالف ذلك، فإن بكني 
قوة عظمى سيتعني عىل بايدن التعامل معها، ويجب أن 

يكون ذلك باستمرار وبفاعلية.
وهذا يعني التحدث والنقاش، وليس التسرت عىل ترصفات 
بكني الخاطئة أو االستمرار يف مسابقة »الصالبة« املتهورة 

مع ترامب يف موسم االنتخابات.
ويمكن لواضعي السياسات يف واشنطن تعلم كيفية العيش 

مع الصني القوية، ويجب عليهم ذلك.

لماذا تمثل منافسة بايدن لترامب في استفزاز الصين خطرًا على أمريكا؟

I srael and the EU are in talks over a possible trade 
corridor that could see a railway linking the east-
ern Mediterranean region with Gulf states, Israel’s 

finance ministry and central bank said on.
The establishing of a regional railway system will 
boost the economies of Israel, Jordan, the Palestinian 
Authority, Saudi Arabia and other Gulf countries, the 
ministry claimed.

The new railway would be a “shorter, faster, cheaper 
and safer” way to connect the region than current 
trade routes, the Bank of Israel said.
It did not give any further details about the feasibility 
of the project, which would have to pass through 
Saudi Arabia - a country that Israel has no official ties 
with. 
The discussion came after Israel recently signed deals 
to normalise ties with Gulf states Bahrain and the UAE.

In 2018, Israel’s then-Minister of Transport Yisrael Katz 
alluded to the revival of the historic Hejaz railway.
He said there were plans to extend the current 
Haifa-Beit Shein line in Israel into Jordan and joining 
with an extra line extending from the Palestinian city 
of Jenin.
«This is not a dream at all. This can be realised if there 
is a will,” the minister said at the time in comments to 
a Saudi newspaper.

«My vision to connect Saudi Arabia and the Gulf states 
and Jordan to the Haifa port and the Mediterranean 
Sea will transform Israel into a centre for naval trans-
port and strengthen the Israeli economy,” Katz said at 
the time.
The railway would also provide an alternative route 
to the Strait of Hormuz in the Persian Gulf, which is 
controlled by Iran.

Israel, EU discuss rail link between Mediterranean and Gulf states
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بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اهلل وقدره نتقدم 
بخالــص العــزاء وصادق المواســاة القلبية 

إلــى األخ الدكتور /
 عبداهلل شريف  
واألخ / أمني شريف

وإلــى آل شــريف الكرام وذلك في 
وفــاة المغفور لــه بإذن اهلل عمهم

بقلــوب مؤمنــة بقضاء اهلل 
وقــدره نتقــدم بخالص العزاء 
وصــادق المواســاة القلبية إلى 

األخ العزيــز الدكتور/

 خالد املسمري  
وإلــى اخوانه الكرام 

وذلــك في وفــاة المغفور لها 
بإذن اهلل 

احلاج / عبدالدائم سعيد شريف
والدتهم

 ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمده 
بواســع رحمته وأن يســكنه فسيح 
جناتــه وأن يلهــم أهلــه وذويه الصبر 

والسلوان..

ســائلين اهلل العلــي القدير أن 
يتغمدهــا بواســع رحمته وأن 

يســكنها فســيح جناتــه وأن يلهم 
أهلهــا وذويها الصبر والســلوان..
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MAX ACCOUNTING & TAX SERVICE, CPA

ضرائب األشخاص   •
ضرائب الشركات  •

إيداع مباشر للعائد ضريبي   •
محاسبة المحالت  •

محاسبة األجور والرواتب  •
ترجمة ومعامالت الهجرة  •

تصديق الوثائق  •

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

•  عائد ضريبي للدخل يصل إلى  6,557 $
عائد ضريبي لكل طفل يصل الى 2,000 $  •

عائد ضريبي إضافي يصل الى 1,400 $  •
عوائد ضريبية لمالك المنازل والمستأجرين  •

عائد ضريبي للتدفئة  •

• 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

معين احمد جابر عثمان
Maeen Ahmed Gaber OthmanWatheeq Mansoor Al-Kubaty

وثيق منصور القباطي

أكبر عائد ضريبي ممكن
 Biggest Refund Possible

20%
 BUSINESS INCOME DEDUCTION

FAST REFUND 

CALL US TODAY:
(313) 406 6732

24607 FORD RD 
DEARBORN, MI 48128

Email Documents To
Maeen@Maxaccounting.com

www.maxaccountingtax.com

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

ماكس للمحاسبة والضرائب 

WE ARE A CPA FIRM
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    Opinion كتابات

صابر كل عنبري

نتائج االنتخابات األمريكية واضحة، وحتى ليس لدى الرئيس 
األمريكي الخارس دونالد ترامب أدنى أمل باحتمال تغيريها 

لصالح نفسه، وكل ما يفعله هذه األيام من ضجة وإثارة، ليس إال 
بغرض تعكري صفوة فوز غريمه الديمقراطي جو بايدن وصعوبة 

إقراره بالهزيمة. وعليه، رغم أن البعض مازال منشغال بمصري 
هذه الضجة، لكن التساؤالت املحورية اليوم لدى الكثري من 

املراقبني واملحللني، هي عن سياسات واشنطن تجاه مختلف 
القضايا اإلقليمية والدولية وعالقاتها مع الدول يف عهد بايدن. 

يذهب البعض يف تفسري مرحلة ما بعد ترامب يمينا وشماال، 
كأن انقالبا سيحصل يف السياسة الخارجية األمريكية يف عهد 
بايدن، رغم أن ما هزم ترامب لم تكن طريقته الفجة والرصيحة 

أكرث من أسالفه يف ممارسة هذه السياسة، وإنما طريقة تعاطيه 
مع أزمة كورونا، بالتايل هذا الفريوس هو الذي نزل ترامب من 

شجرة السلطة. 
 اإلطاحة برتامب سببها داخيل بالدرجة األوىل

السياسة الخارجية تتذيل هموم املواطن األمريكي، وما يهمها 
بالدرجة األوىل هو الوضع الداخيل، لذلك اإلطاحة برتامب ليست 

لها عالقة بالسياسة الخارجية إلدارة ترامب، ليفرض األمر 
متطلبات عىل إدارة بايدن عىل هذا الصدد. نعم ترامب أدار هذه 

السياسة بأشكال ومفردات مختلفة، لكن املضمون يف عهده لم 
يشهد تغيريا وتحوال. 

واليوم بعد فوز بايدن بالرئاسة األمريكية يستطيع أن يجزم 
اإلنسان أن السياسة الخارجية األمريكية يف عهده ستبقى 

ثابتة يف مضمونها تجاه منطقة الرشق األوسط وجميع ملفاتها 
الساخنة، مع تغيري األدبيات والطريقة التي تعرب عنها. 

هذا ما يتوقع أن يحدث مع إيران، التي خالفا للقول الرسمي 
إنها ال يهمها من سيفوز، قد عربت عن فرحتها الكبرية من 

سقوط ترامب، وهذا أمر طبيعي، فهو األكرث عداء بني الرؤساء 
األمريكيني تجاه طهران، وقام باغتيال أرفع جرناالتها اللواء 
قاسم سليماني، وفرض عقوبات عليها كانت تاريخية. هذا 

السلوك وخاصة اغتيال الجرنال سليماني، كان يمثل حاجزا 
كبريا أمام إيران للدخول يف أي تفاوض مع اإلدارة األمريكية 

الراهنة املنتهية واليتها يوم العرشين من كانون الثاني )يناير( 
املقبل، رغم الوساطات املتعددة التي قامت بها أطراف إقليمية 

ودولية طيلية السنوات الثالث املاضية. 
 أزال حاجزا نفسيا أمام املفاوضات مع طهران

بالتايل، اليوم يكون سقوط ترامب قد أزال حاجزا نفسيا كبريا 
أمام املفاوضات بني طهران وواشنطن، كما أن فوز بايدن، 

نائب الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما صاحب النهج 
الديبلومايس مع طهران، يشكل فرصة للدخول يف هذه 

املفاوضات. أقله، هكذا ما يراه مسؤولون ومراقبون يف إيران، يف 
مقدمتهم الرئيس اإليراني، حسن روحاني، الذي أكد األربعاء 

املايض، يف تعليقه عىل نتائج االنتخابات األمريكية، أن الحكومة 
»لن تفوت أي فرصة إللغاء العقوبات« األمريكية، مشريا إىل أنه 

»ال يحق ألحد أن يهدر الفرصة«. 
ترصيحات روحاني هذه تكمن يف طياتها مؤرشات عىل رغبة 

الحكومة اإليرانية يف استئناف املفاوضات مع اإلدارة األمريكية 
املقبلة، قبل انتهاء واليتها خالل أيار / مايو 20121 وإجراء 

االنتخابات الرئاسية اإليرانية، أمال أن يتم إحياء الدبلوماسية 
بني الطرفني إلعادة بناء ما دمره ترامب، أي االتفاق النووي املربم 
عام 2015، والذي أطاح من خالل االنسحاب منه بأهم انجازات 
حكومة الرئيس الروحاني يف واليتيها ووضعها يف موقف صعب 

أمام الشارع والقوى السياسية. 
عىل الصعيد الخارجي سيأتي ملف العالقة مع أوروبا عىل سلم 

األولويات والذي قد يشكل املدخل الطبيعي للملف اإليراني 
وإعطائهم دورهم يف عملية الدفع بهذا امللف حتى تتضح مالمح 

الرئاسة القادمة، فقد يلجأ بايدن إىل حيلة اإلعالن حيلة اإلعالن 
عن العودة إىل االتفاق النووي، لكن دون أن يلغي العقوبات، 
غري أنه يف الحسابات اإليرانية، ذهاب ترامب وحده ال يكفي 

الستئناف املفاوضات، أقله هذا ما تؤكده السلطات حتى اآلن، 
بل يحتاج األمر إىل رفع العقوبات التي أعاد الرئيس األمريكي 

الحايل فرضها بعد االنسحاب من االتفاق النووي، لكن من 
الصعب بمكان أو من املستحيل أن يلغي بايدن جميع هذه 

العقوبات قبل أي تفاوض، لكون تراث ترامب يف املواجهة مع 
إيران عىل مدى السنوات األربع األخرية، يمثل ورقته الرابحه 

خالل إدارته املقبلة. 
وهنا بايدن الراغب بالتفاوض مع إيران، قد ورث إرثا ثقيال من 

التخبطات السياسية لإلدارة السابقة وبالخصوص عىل الصعيد 
الداخيل الذي سيكون الهم األكرب للرئيس املنتخب ليعيد 

اللحمة الوطنية وهيبة املؤسسات وحريات الرأي واإلعالم، وعىل 
الصعيد الخارجي سيأتي ملف العالقة مع أوروبا عىل سلم 

األولويات والذي قد يشكل املدخل الطبيعي للملف اإليراني 
وإعطائهم دورهم يف عملية الدفع بهذا امللف حتى تتضح مالمح 

الرئاسة القادمة، فقد يلجأ بايدن إىل حيلة اإلعالن حيلة اإلعالن 
عن العودة إىل االتفاق النووي، لكن دون أن يلغي العقوبات، ومع 
احتمال تخفيف إجراءات الحظر بما يسمح لطهران بالحصول 

عىل أرصدة مجمدة لها يف الخارج وتسهيل تجارة السلع 
اإلنسانية.

قد يشكل ذلك مدخال ومربرا للحكومة اإليرانية الغتنام 
»الفرصة« للدخول يف املفاوضات مع واشنطن مرة أخرى عىل 

ضوء التجربة املريرة السابقة، لكن قرار التفاوض ليس بيد 
روحاني والحكومة، وإنما بيد قائد الثورة اإلسالمية يف إيران، 
الذي لم تصدر منه بعد أي إشارة عما اذا كان يأذن لروحاني 
تجربة املسار مجددا بغية إلغاء العقوبات أو كل يشء سيتم 

تأجيله إىل ما بعد أيار / مايو املقبل أي مابعد االنتخابات 
الرئاسية املقبلة يف إيران.

Dalia Mogahed

O n Election Day, my WhatsApp was flooded 
with messages from fellow American Mus-
lims sharing everything from minute-by-min-

ute updates on the election to chocolate chip cookie 
recipes for managing anxiety. But one friend’s post 
perhaps captured the mood best. It was a popular 
prayer, usually recited during times of distress; “Oh 
God, do not give authority over us to one who has no 
spiritual awareness of You and no compassion for us.”  
Like so many other vulnerable minority groups this 
election, the stakes were high for the American Mus-
lim community. According to exit polls, the majority of 
American Muslims cast their vote for Joe Biden, and 
many will be relieved about his victory. Yet despite 
their preferred choice prevailing, Muslims have a lot of 
work to do moving forward.
Vice President Joe Biden and Senator Kamala Harris 
have vowed to overturn the so-called Muslim Ban on 
their first day in office, and this would be a significant 
step forward, uniting millions of families and putting 
an end to a racist-campaign-promise-turned-policy.
However, the challenges Muslims face cannot be 
overturned with a single executive order. Institutional 
Islamophobia goes well beyond the Muslim ban... and 
Trump.
Islamophobia is often cast as microaggressions - a 
nasty stare, verbal assault or at worst a targeted act 
of violence from an angry individual or group. While 
all of these experiences are incredibly damaging and 
unacceptable, by far the greatest perpetrators of Is-
lamophobic harm is the state - in both Republican and 
Democratic administrations.  From mass surveillance 
of Muslim communities, to casting the commuinty as 
a pool of suspects with Countering Violent Extremism 
programmes, the state under both parties has targeted 

Muslims disproportionately.
In one study, ISPU found that from 2001 and 2015, i.e. 
under both a Republican and Democratic administra-
tion, Muslim-percieved defendents accused of attempt-
ing ideologically motivated violent plots received far 
harsher sentences than white-supremicst or far right 
defendants accused of almost identical and sometimes 
more severe crimes. 
Likewise, under both Presidents Bush and Obama, 
the Department of Justice was far more likely to 
issue a press release touting a “foiled plot” when the 
defendants were Muslim. Interesting, undercover law 
enforcement supplied the would-be weapon in almost 
all the cases involving a Muslim defendent, and almost 
none of the cases involing right-wing extremists.
The same study also found that the so-called “liberal 
media” epitomised in the New York Times and the 
Washington Post gave cases involving a Muslim-per-
cieved defendent 770 percent more coverage than 
similar cases not involving a Muslim.
While involvement in such criminal proceedings only 
involves a tiny fraction of the community, structural 
Islamophobia impacts many ordinary people just 
living their lives as law-abiding citizens. Year after 
year, the majority of Muslims say they’ve experienced 
discrimination because of their faith, and among them, 
between roughly a quarter and a half say it occured 
while applying for a job, receiving healthcare or flying 
while Muslim. 
These deep-rooted structural challenges will not go 
away with the inauguration of President Biden, and 
correcting these inequalities must be a priority of the 
next administration and those who engage them.  
The legacy of Trump won’t go away overnight
After the 2016 elections, nearly half of Muslim women 
said they feared for their personal safety and that of 
their family from white supremacists and neo-Nazis. 
They weren’t just being paranoid. President Trump’s 
hateful rhetoric and nods to white supremacy have 
emboldened and fueled hate groups to carry out 
record numbers of violent attacks on Muslims and 
other minorities.

A contested loss to their favoured presidential can-
didate will likely fuel further targeted violence, not 
less. Biden released a three-point plan to address hate 
crimes on the anniversary of the Poway synagogue 
shooting, which increases funding for communities 
to protect their non-profits and other measures. 

American Muslims must work hand in hand with other 
targeted groups to address this legacy of the Trump 
presidency.
Sadly, targeted harassment is not limited to adults.  
Roughly half of Muslim families with children in school 
say their kids have been bullied for their faith in the 
past year, and in a full third of the cases the bully was a 
teacher or adminstrator.
It would be unfair and inaccurate to claim that Islam-
ophobia started with President Trump. However, the 
belief among ordinary Republicans that Islam encour-
ages violence more than other faiths has skyrocketed 
during the past four years, despite the fact that white 
supremacists and right-wing extremists were respon-
sible for nearly all ideologically motivated violence on 
American soil during this time. 
For perspective, in 2002, shortly after the attacks of 
9/11, when then Republican President Bush called the 
nation toward calm and not prejudice, 33 percent of 
Republicans held this view. In 2017, despite no new 
attacks by Muslims, that number was 70 percent, un-
derscoring the power of leadership to calm the country 
or stoke hate.
Similarly, The Institute for Social Policy and Under-
standing, where I serve as Director of Research, found 
that partisanship, namely being a Republican, was a 
strong predictor of anti-Muslim views. More specifi-
cally, one of the qualities Trump supporters shared 
was higher average scores on the Islamophobia Index, 
a measure of the public’s level of endorsement of 
anti-Muslim tropes.
Muslims and their allies must work to challenge and 
confront bigotry and racism in the US with education 
and relationship building, and this includes internal-
ised Islamophobia.

Muslims are consuming the same rhetoric and media 
as everyone else, resulting in a level of endorsement 
of Islamophobic tropes among Muslims themselves. 
Muslims are also the most likely faith community to 
say that they feel personally ashamed when a member 
of their faith community does something violent. Not 
only have many Muslims internalised Islamophobic 
tropes about their own community, but they have 
internalised the collective blame that goes along with 
them.
It also includes intra-Muslim racism and colorism. 
Roughly a third of Black Muslims report experiencing 
racism from their own faith community in the past 

year. While Muslims who are Black report experiencing 
more frequent racial discrimination from outside their 
faith community, it always hurts more when its from a 
sibling in faith. The majority of non-Black Muslims say 
they support Black Lives Matter, with Muslim women 
and young Muslims on a par with Black Muslims in this 
regard. It is time to turn this sense of solidarity into a 
strategy of racial healing.
Building on progress
Muslim communities have often responded to the 
hostile political climate of the past four years with 
greater civic engagement and solidarity with other 
targeted groups.  
Among eligible voters, registration has steadily in-
creased from 60 percent in 2016 to 78 percent in 2020. 
Moreover, though still behind other faith communi-
ties in voter registration, American Muslims actually 
surpass Protestants in their likelihood to volunteer 
for a political campaign or attend a town hall, both 
examples of deepening civic engagement.
We also know that after the results of the 2016 elec-
tions many Muslims reported increasing their support 
for Muslim civil society through volunteering and 
financial contributions.  

And this engagement includes greater solidarity. The 
majority of Muslims in the US of all racial backgrounds 
favour their faith community building coalitions with 
The Black Lives Matter movement. We also know that 
anti-Black racism in the general public is linked to Is-
lamophobia, and that a full third of Muslims are Black 
so the two communities are not mutually exclusive by 
any means.
Another ray of hope from the past four years is the 
improvement of Jews’ views of Muslims. The Jewish 
community has been singular in their diminishing lev-
els of Islamophobia year after year. In 2020, American 
Jews were as likely as Muslims themselves to endorse 
anti-Muslim tropes. 
Moreover, perhaps Trump’s famed “tell it like it is” 
style has helped Americans to recognise Islamophobia 
as a real problem, and over the past four years the ma-
jority of Americans have come to agree that Muslims 
face discrimination because of their religion. The first 
step in solving a societal problem is to acknowledge 
it exists.
Muslims and their allies would do well to leverage 
these assets to call America to her espoused values.

Biden won the election... now what for America’s Muslims?

إيران والتفاوض مع بايدن
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Economy اقتصاد

قال معهد التمويل الدويل يف تقرير ، إن من املتوقع 
أن يقفز الدين العاملي إىل مستوى قيايس مرتفع 

سيبلغ 277 تريليون دوالر بنهاية السنة مع مواصلة 
الحكومات والرشكات اإلنفاق بسخاء يف مواجهة 

جائحة كوفيد19-.

وقال املعهد، الذي يضم يف عضويته أكرث من 400 بنك 
ومؤسسة مالية يف أنحاء العالم، إن الدين تضخم 

بالفعل 15 تريليون دوالر هذا العام إىل 272 تريليون 
دوالر حتى نهاية سبتمرب أيلول. وساهمت الحكومات، 

السيما من األسواق املتقدمة، بما يقرب من نصف 
الزيادة.

وقفز إجمايل دين األسواق املتقدمة إىل %432 من 
الناتج املحيل اإلجمايل يف الربع الثالث من السنة، 

مقارنة مع حوايل %380 يف نهاية 2019. وبلغت نسبة 
الدين إىل الناتج اإلجمايل يف األسواق الناشئة نحو 

%250 يف الربع الثالث، وسجلت الصني %335، ومن 
املتوقع أن تبلغ النسبة العاملية حوايل %365 للعام 

بأكمله.
وقال معهد التمويل يف تقريره »ثمة ضبابية كثيفة 

تحيط بالطريقة التي يمكن لالقتصاد العاملي أن 
يسدد بها الديون يف املستقبل دونما تداعيات وخيمة 

عىل النشاط االقتصادي.«
ويتجه إجمايل الدين األمريكي لبلوغ 80 تريليون 

دوالر يف 2020، حسبما ذكر التقرير، ارتفاعا من 71 
تريليون دوالر يف 2019. ويف منطقة اليورو، زاد الدين 

1.5 تريليون دوالر إىل 53 تريليون دوالر حتى نهاية 
سبتمرب أيلول.

وعىل صعيد الدول النامية، شهد لبنان والصني 
وماليزيا وتركيا أكرب الزيادات يف نسب دين القطاع 

غري املايل منذ بداية العام.
وأدى تراجع إيرادات حكومات دول األسواق الناشئة 

إىل »صعوبات أشد« يف سداد الدين حتى يف ظل 
تدني تكاليف االقرتاض إىل مستويات قياسية 

منخفضة يف أنحاء العالم.

وقال معهد التمويل الدويل إن نحو 7 تريليونات 
دوالر من سندات األسواق الناشئة وقروضها املجمعة 

ستستحق السداد حتى نهاية العام القادم، حوايل 
%15 منها بالدوالر األمريكي.

كان مسؤولو مجموعة العرشين اتفقوا الشهر املايض 
عىل تمديد مبادرة لتجميد مدفوعات الديون الرسمية 

الثنائية حتى نهاية النصف األول من 2021 وقالوا 
إنهم سيدرسون تمديدها ستة أشهر أخرى يف أبريل 

نيسان.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدويل أن االقتصاد 

العاملي قد ينكمش %4.4 هذا العام ثم ينمو %5.2 يف 
2021 حيث تنال إغالقات مكافحة الجائحة والقيود 

املفروضة عىل السفر من الناتج االقتصادي.

ديون العالم ترتفع 15 
تريليون دوالر في 9 أشهر

قالت مصادر لوكالة »رويرتز« إن سلطنة عمان تجري 
محادثات مع مجموعة من البنوك بشأن قرض بما 
ال يقل عن مليار دوالر، إذ تسعى الدولة الخليجية 

املنتجة للنفط للحصول عىل مزيد من التمويل قبيل 
سداد ديون ثقيلة عىل مدار العامني املقبلني.

وقال أحد املصادر ، إنها تجري محادثات حاليا 
للحصول عىل قرض سيعيد تمويل دين مرصيف قائم 

قيمته مليار دوالر مستحق يف يناير/كانون الثاني. 
وقال مصدر ثاٍن إن التمويل الجديد قد يتخطى املليار 

دوالر.
وتوقع معهد التمويل الدويل الشهر املايض، ارتفاع 

استحقاقات الديون الخارجية املستحقة عىل ُعمان 
وعجز املوازنة العامة إىل 8 مليارات دوالر خالل 2021، 

نتيجة الضعف املايل القادم من انخفاض أسعار النفط 
وتفيش جائحة كورونا.

ورجح املعهد أّن إصدارات الديون قد توفر االحتياجات 
التمويلية للسلطنة خالل السنوات الخمس بني -2021
2025، متوقعا ارتفاع مستويات الدين العام من 75.5% 

كنسبة للناتج املحيل إىل %80.4 بحلول نهاية 2021.
وأعدت ُعمان منذ زمن خططا إلصالح االقتصاد وتنويع 

مصادر الدخل وتطبيق إصالحات حساسة عىل 
الرضائب والدعم، ويف منتصف أكتوبر/ ترشين األول، 

قال السلطان هيثم بن طارق إنه سيجري تطبيق 
رضيبة قيمة مضافة بنسبة خمسة يف املائة يف إبريل/ 

نيسان 2021، يف إطار جهود تنويع إيرادات الحكومة.

ُعمان تجري محادثات مع بنوك 
حول قرض بمليار دوالر

J apan’s exports extended declines in Octo-
ber but at the slowest pace in almost two 
years, helped by improvement in Chinese 

and U.S. demand for cars and other items as the 
world’s third-largest economy emerged from its 
worst postwar slump.

The trade data is likely to encourage 
policymakers who are counting 
on external demand to shift 
Japan’s recovery away from 
government stimulus 
back to private sector 
activity, although a 
coronavirus resur-
gence has clouded 
the outlook.

Ministry of Finance 
(MOF) data out 
Wednesday 
showed exports 
fell 0.2% in October 
from a year earlier, 
compared with econo-
mists’ median estimate 
of a 4.5% decrease in a 
Reuters poll. It was the small-
est decline in Japan’s 23 straight 
months of export contraction and follows a 
4.9% fall in the previous month.
By destination, shipments to the United States 

rose 2.5%, a second straight month of increase 
and the biggest since July 2019 led by demand 
for automobiles and car parts.

Exports to China, Japan’s largest trading part-
ner, increased 10.2%, driven by chip-making 
equipment, cars and plastic, while those to Asia 

as a whole rose 4.4%, the first increase 
in eight months.

Shipments to the European 
Union fell 2.6% in October.

Imports fell 13.3% in 
the year to October, 
versus the median 
estimate for a 9.0% 
decrease, bringing 
a trade surplus 
of 873 billion yen 
($8.38 billion), 
versus the median 

estimate for a 250.0 
billion yen surplus.

Japan’s economy grew 
at the fastest pace on 

record in the third quarter, 
rebounding sharply from its 

biggest postwar slump, as improved 
exports and consumption helped the country 
emerge from the damage caused by the corona-
virus pandemic.

Japan’s long run of falling exports 
slows as auto demand perks up
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أصبح دبلومايس بريطاني بارز بطالً يف الصني، بعدما أثار مقطع 
فيديو له وهو ينقذ طالبة من نهر متدفّق عرشات ماليني املشاهدات 

عىل وسائل التواصل االجتماعي.
وقالت البعثة الربيطانية يف تشونغتشينغ، إن القنصل العام ستيفن 

إليسون قفز يف نهاية األسبوع إلنقاذ شابة سقطت يف نهر يمر عرب 
مدينة تشونغشان الساحلية القريبة.

وجاء يف منشور عىل صفحة القنصلية الرسمية يف تطبيق »ويبو«، 
»بسبب إنقاذها يف الوقت املناسب، استعادت الشابة وعيها 

برسعة«.

وكان إليسون )61 عاما( يزور البلدة السبت عندما سمع رصاخ 
حشود عقب سقوط شابة يف املياه.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي نرشته القنصلية ووسائل إعالم 
مختلفة، إليسون وهو يقفز بمالبسه يف النهر حيث كانت الشابة 

التي لم تذكر اسمها تكافح من أجل النجاة. وجرها إليسون إىل 
زورق نجاة تم إلقاؤه من ضفة النهر قبل أن يسحب االثنني إىل 

الضفة.
وكتبت البعثة الدبلوماسية الربيطانية يف الصني عىل تويرت االثنني 

»نحن جميعا فخورون جدا بقنصلنا العام يف تشونغتشينغ«.
وأعيد نرش وسم »قنصل بريطاني يف تشونغتشينغ ينقذ طالبة 

سقطت يف املياه« حوايل 40 مليون مرة عىل »ويبو« بحلول مساء 
االثنني مع انتشار أنباء الشجاعة التي تحىل بها إليسون.

وحصل تعليق »بالنسبة إىل رجل يف سنه املتقدمة ينقذ شخصا 
آخر من املياه يف هذا الطقس البارد )...( فهو بطل ورجل نبيل!«، 

عىل حوايل ألفي إعجاب.
وكتب آخر »بغض النظر عن اختالفاتنا... الترصف ببطولة فضيلة 

تستحق الثناء«.

دبلوماسي بريطاني يصبح بطاًل في الصين 
بعد إنقاذ شابة سقطت في نهر

سياسي سريالنكي يقضم 
سمكة ليقنع السكان 
بأنها ال تصيب بكورونا

قضم السيايس الرسيالنكي ديليب ويداراتيش سمكة نيئة كاملة خالل مؤتمر صحفي، إلثبات 
أنها لن تصيب الناس بفريوس كورونا املستجد. 

وزير مصايد األسماك السابق ويداراتيش )63 عاماً( كان قد قضم السمكة متوسطة الحجم 
يف مدينة كوملبو، لتشجيع املبيعات يف أعقاب الركود الذي سببته الجائحة، وفقاً ملا ذكرته 

.The Daily Mail صحيفة
وتعّذر بيع عرشات آالف األطنان من السمك بعد اضطرار سوق السمك املركزي إىل اإلغالق 

بعد تفيش املرض ما تسبب يف انخفاض األسعار.
ويداراتيش أراد بطريقته الغريبة إنعاش املبيعات، وقال أمام عدسات الكامريات: »أحرضت 

هذه السمكة ألثبت لكم. أناشد شعب هذا البلد أن يأكلوا هذا السمك. ال تخافوا. لن تُصابوا 
بعدوى فريوس كورونا«، وقال قبل أن يقضم السمكة الكاملة: »نحن نأكلها نيئة. سوف آكلها 

وأثبت لكم«.
تابع ويداراتيش قائالً: »ال يستطيع موظفونا العاملون يف مجال مصايد األسماك بيع 

منتجاتهم من األسماك. ال يأكل سكان هذا البلد األسماك وال يستطيع مالكو قوارب الصيد 
التي تعمل لعدة أيام تحمل تكاليف الذهاب إىل البحر«.

أرضار من كورونا: واختتم الوزير السابق الذي شغل منصب وزير مصايد األسماك حتى 
العام املايض املؤتمر بالقول: »إنهم مثقلون بالديون ألنهم لم يتمكنوا من بيع أسماكهم«.

كانت مبيعات األسماك قد انخفضت يف البالد بعد ظهور مجموعة كبرية مصابة بفريوس 
كورونا يف سوق السمك املركزي يف ضواحي العاصمة الشهر املايض.

وخلّف تفيش املرض يف سوق الجملة الرئييس آالف اإلصابات وانتشاره يف جميع أنحاء البالد، 
إذ أكدت السلطات وجود 17831 حالة إصابة بفريوس كورونا من بينها 61 حالة وفاة.

قال تقرير نرشته صحيفة Daily Express الربيطانية ، 
إن امللكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 94 عاماً 

والتي تعترب األطول حكماً يف تاريخ بريطانيا، 
طفت خطط تقاعدها عىل السطح ُمجدداً يف 

األشهر األخرية، حيث ادعى عدد من كُتّاب السرية 
الذاتية امللكية أنها قد تُسلم السلطة البنها 
األمري تشارلز يف وقت مبكر من العام املقبل.

يف غضون ذلك قال ُمساعدون كبار 
لصحيفة Daily Express الربيطانية، إن 

أي خطط لتنّحي امللكة سابقة ألوانها، 
متوقعني بقاءها كرئيسة للدولة حتى 

الوفاة، كما وضعت الحكومة الربيطانية 
الخطوط العريضة لخطط احتفاالت 
جاللة امللكة باليوبيل البالتيني، رغم 

أنها عىل ُبعد أكرث من 18 شهراً.
كذلك قال التقرير إنه يف حديثها 

بمناسبة عيد ميالدها قالت: »أعلن 
أمامكم جميعاً أن حياتي كلها، سواء 

كانت طويلة أو قصرية، ستُكرّس 
لخدمتكم وخدمة عائلتنا اإلمرباطورية 

العظيمة التي ننتمي إليها جميعاً«.
ورداً عىل مزيد من التكهنات، قال مستشار 

ملكي: »دائماً ما نُذكّر الناس باإلعالن 
الذي قّدمته )امللكة( أنها ستخدم البالد 
طوال حياتها«. وأضاف مساعد ثاٍن: »ال 

خطط وصاية. ال توجد مناقشات عىل حد 
علمي متعلقة بالوصاية«.

كما استطرد: »األمر برُّمته يف يد امللكة بما 
يف ذلك كيف تطلب من أفراد األرسة املالكة 

اآلخرين دعمها يف عملها«.
شخص آخر من داخل العائلة املالكة يعتقد 

أن أصغر أعضاء العائلة املالكة قد يكون 
لهم تأثري كبري عىل قرار امللكة.

ولدى ملكة بريطانيا ثمانية أحفاد 
وثمانية من أبناء األحفاد. وقد اقرتح 

أحد املصادر أن تكون األمرية شارلوت 
الرابعة يف ترتيب والية العرش- أعطت 

امللكة بشكل خاص سبباً آخر 
لالستمرار.

 Daily Mail ففي حديث إىل صحيفة
الربيطانية العام املايض، قال املصدر: 

»ال أعتقد أنها ستتنّحى يف أي 
وقت قريباً«. وأضاف: »أعتقد أن 

امللكة ترى ما يجلبه هؤالء األوالد 
)أحفادها( وزوجاتهم … األمرية 
شارلوت، وهي بالفعل يف الثالثة 

من عمرها، تعرف كيف تُثري إعجاب 
حشد من الناس«. 

وتاَبع: »ربما اآلن تستطيع من خالل 
أحفادها أن تجد طريقة للحفاظ عىل 

نجاحها وشعبيتها«.
يف املقابل فقد أصبحت امللكة أطول 

ملوك اململكة املتحدة جلوساً عىل 
العرش منذ 9 سبتمرب 2015. حيث 

تجاوزت فرتة حكم جدتها الكربى امللكة 
فيكتوريا البالغة 63 عاماً وسبعة أشهر ويومني.

يف وقت سابق قال كاتب السرية امللكية روبرت 
جوبسون إنه يتوقع أن تُنهي امللكة فرتة حكمها 

عندما تبلغ 95 عاماً يف عام 2021.
يف املقابل ستحتفل امللكة بعيد ميالدها يف 21 إبريل/

نيسان، مع مناسبة خاصة ُممّيزة تقليدياً تُعرف 
بمهرجان Trooping of the Color يف يونيو/حزيران.

ويف حديث إىل برنامج The Royal Beat، قال السيد 
جوبسون: »ما زلت أؤمن إيماناً راسخاً بأنه عندما تبلغ 

امللكة عامها الـ95، ستتنحى«. وسبق مرة واحدة فقط يف 
التاريخ الربيطاني أن تنازل عاهل عن العرش- عم امللكة 

إدوارد الثامن عام 1936.
يف حني أعلن الوزراء عن خطط االحتفال بالذكرى 

السبعني للملكة كرئيسة للدولة يف عام 2022.
بالنسبة لالحتفاالت، ستُمنح عطلة مرصفية إضافية 

كجزء من عطلة نهاية األسبوع املستمرة ملدة أربعة أيام 
اعتباراً من 2 يونيو/حزيران. وقال وزير الثقافة أوليفر 

دودن إنها ستكون »لحظة تاريخية حقاً، وتستحق 
احتفاالً ال ُينىس«.

 الملكة إليزابيث باقية في منصبها وال حديث عن اعتزالها
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نظرت محكمة بريطانية، يف قضية قد تسفر عن تغريم 
أمرية مونت كارلو، كاميال كروشياني، ماليني الدوالرات، 

تتصارع فيها مع شقيقتها، وتواجه فيها اتهامات لرفضها 
الكشف عن مكان ثروة والدتها النجمة السينمائية، التي 

تتضمن لوحة يقّدر ثمنها بنحو 65 مليون دوالر.
ومثلت كاميال أمرية مملكة الصقليتني من آل بوربون أمام 

املحكمة امللكية يف جزيرة جرييس بالقنال اإلنجليزي، 
لحضور جلسة االستماع األخرية يف نزاع مرير دام 

 The  Daily Mail عرش سنوات، وفقاً ملا ذكرته صحيفة
الربيطانية.

بدأ النزاع العائيل عندما أنشأت نجمة السينما اإليطالية 
إدواردا كروتشاني صندوقاً ائتمانياً البنتيها كاميال 

وكريستيانا، ولكن عندما ُسحب مبلغ 100 مليون 
جنيه إسرتليني )حوايل 115 مليون دوالر( من أموال 

االستثمارات واألعمال الفنية من الصندوق يف عام 2010 
وُحِوّلت باسم إدواردا، خشيت كريستيانا أن تُمنح هذه 

األموال لشقيقتها.

حينها بدأت األمرية كاميال التي تُعد شخصية اجتماعية 
بارزًة برفع الدعوى القضائية يف عام 2011، مدعيًة أنه قد 

اتُخذت خطوات ملنعها من الحصول عىل إرثها من تركة 
األرسة.

لكن األمرية كاميال رفضت الكشف عن مكان املمتلكات 
الثمينة بما يف ذلك اللوحة الثمينة. وتلقت اآلن إنذاراً 

بأنها تواجه غرامة مالية تقدر باملاليني.
 Grand وُضعت هذه األموال يف صندوق ائتماني يسمى

Trust by Edoarda، ثم أُلغي يف وقت الحق.

ويف عام 2017، أمرت املحكمة امللكية بإعادة إنشاء 
الصندوق الذي تضمن أعماالً فنية قِيّمة، من بينها لوحٌة 
ن عليها بمبلغ خمسني  للفنان الفرنيس بول غوغان ُمؤََمّ

مليون جنيه إسرتليني )حوايل 65 مليون دوالر(.
بعد ذلك أمرت املحكمة األمرية كاميال بالكشف عن 

تفاصيل ثروة والدتها لبنك BNP بجزيرة جرييس، ولكن 
البنك واملحكمة أعربا عن عدم رضاهما عن العديد من 

البيانات التي قدمتها باستخدام إفادات خطية.
املحامي ويليام ريدغريف، الذي يمثّل بنك BNP، أوضح 
أن أحد األمثلة عىل األصول التي لم تقدمها األمرية كانت 

مجوهرات باهظة الثمن تملكها إدواردا، مضيفاً: » »لم 
تذكر األمرية يف اإلفادة الخطية لوالدتها أن األخرية تمتلك 

مجوهرات ثمينة. لم يكن هناك حد أدنى يف قرار املحكمة«.
كذلك تناول ريدغريف تفاصيل أسلوب حياة األمرية 

كاميال، مشرياً إىل صوٍر التقطت مع الرئيس دونالد ترامب 
يف منزله بوالية فلوريدا وكذلك ظهورها يف الفيلم الوثائقي 
.Inside Monaco: Playground of the Rich التلفزيوني
زعم البعض يف وقت سابق أن إدواردا قد حارصت ابنتيها 

يف ما أطلق عليه »جحيم ذهبي«، وكانت مهووسة 
بزواجهما من العائلة املالكة.

وقالت كريستيانا إن والدتها ضغطت عليها للزواج من 
األمري اإليطايل بانتي بونكومباني لودوفيزي، وهو زواج 

لم يستمر سوى أربعة أشهر، وتزعم كذلك أن والدتها 
رفضت السماح لها بالزواج من رجل األعمال الفرنيس 

نيكوال ديلريو. 
من جانبه، أكد املحامي أوالف بليكييل، الذي يمِثّل األمرية، 
أنها ال تعرف موقع العديد من أصول والدتها، وأنها قدمت 

أغراضاً »مميزة« باعتبارها أولوية تستحق الذكر.

نزاع بين أميرة إيطالية وشقيقتها 
على 100 مليون جنيه إسترليني

شرطة نيوزيلندا تقدم 
“زينة”، أول شرطية 

مسلمة محّجبة
حققت صورة نرشتها الرشطة النيوزيلندية عىل حساباتها 

عىل مواقع التواصل االجتماعي، انتشاراً واسعاً، إذ تعلق األمر 
بصورة لضابطة يف جهاز الرشطة يف البلد، وهي ترتدي لباساً 

إسالمياً، حيث ظهرت هذه السيدة واسمها »زينة« بالزي 
املوحد باإلضافة إىل الحجاب.

هذه الصورة لقيت انتشاراً كبرياً وإعجاباً خاصة يف البلدان 
العربية واإلسالمية، خاصة أنه يعكس مدى التنوع واالحرتام 

الذي يحظى به مسلمو هذا البلد.

الرشطة النيوزيلندية نرشت بياناً أرفقته بهذه الصورة قالت 
فيه إنها »تدرك قيمة االختالف يف العقائد والخلفيات 

والتجارب، وحتى وجهات النظر من أجل القيام بمهامها يف 
أفضل وجه ممكن«.

أما األمر املثري الذي كشفته الرشطة يف هذا البلد هو أن 
»زينة«، البالغة من العمر 30 عاماً »ساهمت يف تصميم زي 

املحجبات منذ أن التحقت بالرشطة«.
كما وصفت هذا التنوع يف أعراق وأجناس وأصول وديانات 

أفراد الرشطة بأنه »رضوري«، وذلك بهدف »االستجابة 
لحاجيات املجتمع النيوزيلندي يف الوقت الراهن ومستقبالً 

أيضاً«.

جدير ذكره أنه وحسب تقرير لصحيفة »هريالد نيوزيلندا« 
فإن زينة التحقت بصفوف الرشطة يف البالد عام 2019 مبارشة 

بعد هجمات كرايستشريش، وهي مسلمة ولدت يف أرخبيل 
»فيجي« الذي يقع يف املحيط الهادئ، قبل أن تنتقل إىل 

العيش يف نيوزيلندا منذ طفولتها.

وفاة طيار فرنسي 
بحادث في دبي.. حلق 
على ارتفاع 1800 متر

قىض الطيار الفرنيس، فينس ريفيت، يف حادث تدريب يف 
دبي، حيث أمىض سنوات وهو يجري عمليات قفز وطريان 

استعراضية مستخدما الحقائب النفاثة واألجنحة املصنوعة 
من ألياف الكربون.

وريفيت )36 عاما(، عضو يف فريق نفذ سلسلة من العروض 
الجوية يف املدينة الخليجية من بينها الطريان فوق أعىل مبنى 

يف العالم، برج خليفة، والتحليق إىل جانب طائرة إيرباص إيه 
380، أكرب طائرة ركاب مدنية، تابعة لرشكة طريان اإلمارات.

وقال املتحدث باسم فريق »جيتمان دبي«، عبد الله بن 
حبتور، لوكالة فرانس برس: »بحزن ال يمكن تصوره نعلن 

وفاة الطيار فينس ريفيت الذي تويف صباح 17 نوفمرب خالل 
تدريبات يف دبي«.

وأضاف: »كان فينس رياضيا موهوبا وعضوا محبوبا ومحرتما 
يف فريقنا. صلواتنا مع عائلته وجميع من عرفوه وعملوا معه«.

وتجري السلطات املحلية تحقيقا يف الحادث.
وانترشت مقاطع فيديو لريفيت هذا العام وهو يقلع من األرض 

إىل ارتفاع 1800 مرت فوق الواجهة البحرية لدبي، يف مغامرة 
جعلت كثريين يشبهونه بشخصية »آيرون مان«.

وعملت أجنحة ريفيت املصنوعة من ألياف الكربون، بواسطة 
أربعة محركات نفاثة صغرية، يف حني أن املعدات التي يتحكم 

فيها الطيار قادرة عىل جعله يطري برسعة 400 كيلومرت يف 
الساعة.

ويضم الفريق أيضا الفرنيس فريد فوجني واإلماراتي أحمد 
الشحي.

A man who was serving a life 
sentence for murder when he 
escaped custody while attending 

his grandmother’s funeral nearly 50 years 
ago has been arrested in Michigan, the FBI 
announced .

Leonard Rayne Moses was 16 when he was 
convicted in the 1968 killing of Mary Amplo 
during civil unrest in Pittsburgh following the 
assassination of Martin Luther King Jr. Author-
ities said Moses and his friends fire-bombed 
Amplo’s house. Badly burned, Amplo, 72, died 
a few months later.

Moses was convicted of first-degree murder 
and was sentenced to life without parole. He 
escaped from custody while attending his 
grandmother’s 1971 funeral in Pittsburgh. 
Authorities said he wound up in Michigan, 
where he was living under the assumed name 
of Paul Dickson and had been working as a 

traveling pharmacist since at least 1999.
The FBI caught up to Moses after he was 
charged earlier this year with stealing pre-
scription painkillers from a pharmacy in St. 
Clair Shores, Michigan, where he worked, 
authorities said. Moses’ fingerprints were en-
tered into a nationwide database in October, 
and they matched the prints from his 1968 
arrest, the FBI said.

An FBI fugitive task force arrested Moses 
without incident at his home in Grand Blanc, 
Michigan, Special Agent in Charge Michael 
Christman of the FBI Pittsburgh’s office said at 
a news conference .

“I know the arresting officers yelled the name 
‘Moses’ and they got a response,” he said.

Moses was being held in the Genesee County 
Jail pending extradition. It wasn’t clear if he 
had a lawyer.

FBI fugitive arrested after escape nearly 50 years ago
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24-hour news in both Arabic and English

The only news site that is published to all without prej-
udice to anyone or party 

The voice of the voiceless

A comprehensive news site: politics, culture, sports, 
economics, family... Etc

The Nation Press, Arab-American News Website, The 
First Undisputed News site. 

Advertise with us today, your ad will be pub-
lished to be seen everywhere in America and 
around the world, at the lowest prices.

https://thenationpress.net

Contact the media team now:

i n f o @ t h e n a t i o n p r e s s . n e t

 موقع األمة برس العربي األمريكي اليومي
الموقع العربي األمريكي األخباري اليومي األول 

في شمال أمريكا منذ صيف 2006

قرابــة 91 الــف متابــع علــى الفيــس بــوك يتابعــه االالف 
كل يــوم.

أخبار على مدار الساعة باللغتين العربية واإلنجليزية.

الموقــع االخبــاري الوحيــد الــذي ينشــر للجميــع دون تحيــز 
الحــد أو جهــة أو فئــة.

صوت من ال صوت لهم.

اقتصــادي،  رياضــي،  ثقافــي،  سياســي،  شــامل  موقــع 
الــخ. اســري... 

األمــة بــرس الموقــع العربــي األمريكــي األخبــاري األول 
بــا منــازع.

إعلــن معنــا اليــوم يصــل إعانــك فــور 
امريــكا  داخــل  مــكان  كل  الــى  نشــره 

وحــول العالــم باقــل االســعار.

تواصل مع الفريق اإلعامي االن:
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الرباط -  عادل نجدي

يقف نزاع الصحراء بني املغرب وجبهة 
»البوليساريو« عىل مفرتق طرق حاسم يف ظل 

تسارع تداعيات العملية العسكرية املغربية 
املحدودة يف معرب الكركرات الحدودي الفاصل 
بني املغرب وموريتانيا، وذلك بالتزامن مع قلق 

دويل وإقليمي من التصعيد بني طريف النزاع.

وبعد واحدة من املواجهات النادرة بني املغرب 
وجبهة البوليساريو منذ إعالن وقف إطالق النار 

يف 6 سبتمرب/ أيلول 1991، يواجه مسار حل 
نزاع الصحراء املستمر منذ 45 سنة، أحد أكرب 
التحديات، بعد أن بات السلم يف املنطقة عىل 

املحك جراء إعالن قيادة »البوليساريو«، أمس 
السبت، »نهاية االلتزام بوقف إطالق النار«.

ويف خطوة تصعيدية جعلت خطر الحرب يخيم 
عىل املنطقة، أعلنت »البوليساريو«، »نهاية 

االلتزام بوقف إطالق النار«، واستئناف العمل 
القتايل ضد املغرب، ردا عىل العملية التي نفذها 

الجيش املغربي إلعادة فتح معرب الكركرات، 
الذي كانت تعرقل حركته عنارص محسوبة 

عليها.

كما أعلنت الجبهة تكليف ما تسميه »الهيئة 
الوطنية لألمن«، باتخاذ اإلجراءات والتدابري 

املتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب يف 
ما يخص تسيري وإدارة املؤسسات والهيئات 
الوطنية وضمان انتظام الخدمات”، وذلك يف 

خطوة من شأنها تأزيم الوضع باملنطقة.

وكان الفتا تزامن إعالن نهاية التزام 
»البوليساريو« باتفاق وقف إطالق النار، الذي 
وقع عام 1991 وأنهى حربا امتدت لـ 16 سنة، 

وخلفت أعدادا غري معروفة من الضحايا يف 
صفوف الجانبني، مع إعالن الجبهة تواصل 
القتال وشن عنارصها لهجمات عىل الجدار 
األمني، غداة العملية العسكرية التي نفذها 

املغرب الجمعة.

يف ظل هذه األوضاع ال يبدو أن أزمة الكركرات 
ستنتهي هنا، بعد أن بات اتفاق وقف إطالق 

النار مهددا بالنسف يف أية لحظة، السيما 

أن اإلعالن عن »نهاية االلتزام بوقف إطالق 
النار« يأتي يف سياق ترصيحات متواترة لقيادة 
»البوليساريو« طيلة األشهر املاضية، تدفع يف 

اتجاه العودة إىل نقطة الصفر، بتهديدها بإعادة 
النظر يف مشاركتها يف عملية السالم ككل، تارة، 

وبـ« العودة إىل حمل السالح« تارة أخرى.

 ففي األول من يناير/ كانون الثاني املايض وجه 
زعيم الجبهة إبراهيم غايل، رسالة نارية إىل 

األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييس، 
يطالب فيها بإغالق معرب الكركرات الذي يربط 

املغرب بموريتانيا، مهددا بالعودة إىل حمل 
السالح. قبل أن يعود، يف بيان نقلته وكالة األنباء 

الجزائرية يف 15 يوليو/ تموز املايض، للتأكيد 
عىل أنه »أمام الفشل املتكرر للمجتمع الدويل 
يف منع املغرب من فرض رشوط عملية السالم 
ودور األمم املتحدة عىل الصحراء، فإن جبهة 

البوليساريو ليس لديها خيار آخر سوى إعادة 
النظر يف مشاركتها يف عملية السالم ككل«.

كما استغلت البوليساريو الذكرى السنوية 
لتوقيع اتفاق وقف إطالق النار يف الصحراء يف 

سبتمرب /أيلول املايض، لتهاجم مرة أخرى األمم 
املتحدة، متهمة إياها بـ«انتهاك« هذا االتفاق، 
بعد تخليها بشكل نهائي عن خيار االستفتاء 

لصالح خيار الحل السيايس.

ويف الوقت الذي تتهم فيه »البوليساريو« املغرب 
بـ«نسف« قرار وقف إطالق النار، بعد قيادة 

جيشه عملية عسكرية أول أمس الجمعة إلنهاء 
إغالق معرب الكركرات، تشري املعطيات املتوفرة 

إىل حد الساعة، إىل أن الرباط غري راغبة، سواء 
من خالل بالغات الجيش الرسمية، أو ما تنقله 

وسائل اإلعالم الرسمية، يف منع رفع التوتر 
باملنطقة أو توسيع العملية العسكرية مع ما 

يعنيه ذلك من نسف التفاق وقف النار.

وبدا هذا املوقف أكرث وضوحا من خالل إعالن 
الخارجية املغربية، يف بيان أصدرته أن املغرب 

»يظل متشبثاً بقوة بالحفاظ عىل وقف إطالق 
النار، معتربة أن العملية التي قامت بها القوات 

املسلحة امللكية تروم، عىل وجه التحديد، 
تعزيز وقف إطالق النار من خالل الحيلولة دون 

تكرار مثل هذه األعمال الخطرية وغري املقبولة 
التي تنتهك االتفاق العسكري وتهدد األمن 

واالستقرار اإلقليميني«.

إثبات وجود
لكن هذا االلتزام باتفاق وقف إطالق النار، لن 

يصمد يف حال أقدمت البوليساريو عىل خطوات 
تهدد األمن القومي للمغرب ووحدته الرتابية، 
إذ يؤكد مدير مخترب الدراسات الدولية حول 

إدارة األزمات بجامعة القايض عياض بمراكش، 
إدريس لكريني، أن الرباط وإن كانت حريصة 
عىل الرشعية الدولية وعىل اتفاق وقف إطالق 
النار، إال أنها لن تتساهل مع كل ما من شأنه 

تهديد أمنها وأمن املنطقة، وهي مستعدة لكل 
الخيارات.

وبينما لم يصدر، إىل حدود الساعة، أي موقف 
رسمي بشأن إعالن »البوليساريو« »نهاية 

االلتزام بوقف إطالق النار«، يضع لكريني، تلك 
الخطوة يف سياق »ما درجت عليه الجبهة، يف 

اآلونة األخرية، من نهج مقاربات جديدة بعد 
فشل مقارباتها السابقة املتمثلة يف »خيار 

االستفتاء وتوسيع صالحيات بعثة األمم 
املتحدة إىل الصحراء، مينورسو، واستغالل 

ثروات املنطقة«.

ويضيف املصدر ذاته، أنه »يف ظل هذا الفشل 
وحتى تعود إىل الواجهة بدأت الجبهة تتجه 

إىل فرض األمر الواقع واالشتغال بمنطق إدارة 
األزمات، وذلك إلثارة االنتباه وإثبات الوجود«.

من جهته، يرى رئيس مركز الصحراء وأفريقيا 
للدراسات االسرتاتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، 

أن« الجبهة تسعى اليوم، إىل إعادة ملف 
نزاع الصحراء إىل نقطة الصفر، وهي مغامرة 

لن تنجح فيها تماما بالنظر إىل التغريات 
يف الخريطة السياسية ولوضعها السيايس 

الضيق«.
واعترب الفاتحي ، أن »إنهاء الجبهة االلتزام 

باالتفاقات األممية لوقف إطالق النار لن يكون 
مفيدا لها. كما أن مواصلتها التمرد لن تجلب لها 

عوائد سياسية تعيد موقفها إىل الواجهة«.

نزاع الصحراء على مفترق طرق: 
العودة إلى نقطة الصفر؟

تيغراي تهدد األمهرة.. 
وإثيوبيا: نستطيع تحقيق 

أهدافنا بمفردنا
قال رئيس الوزراء اإلثيوبي، أبي أحمد، إن بالده قادرة عىل تحقيق أهداف 

عمليتها العسكرية يف والية تيغراي املتمردة »بنفسها«.

وأصدر أبي أحمد البيان عىل تويرت بعد ساعات من إعالن قائد قوات تيغراي 
املتمردة دبرصيون جرباميكائيل أن قواته تقاتل قوات من إريرتيا املجاورة، 

باإلضافة إىل القوات اإلثيوبية.

وأضاف أبي أحمد أن »عمليتنا لفرض سيادة القانون يف تيغراي تتقدم بصورة 
جيدة.. إثيوبيا ستنترص وسيسود العدل«. وأكد أن »أولئك الذين يرتكبون جرائم 

ضد اإلنسانية والسالم سيتحملون املسؤولية«.

وتبنت سلطات إقليم تيغراي اإلثيوبي، األحد، الرضبات الصاروخية التي طالت 
إريرتيا. وقال زعيم منطقة تيغراي اإلثيوبية، إن قواته قصفت مطار العاصمة 
اإلريرتية أسمرة ، ليؤكد بذلك تقارير دبلوماسيني عن تصعيد كبري يف الرصاع 

املستمر منذ 11 يوماً يف إثيوبيا.

يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعالم إثيوبية عن نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية اإلثيوبي قوله، إن »العملية العسكرية يف تيغراي تتقدم برسعة 

واألولوية القصوى لحماية املدنيني«.

وأعلنت إثيوبيا أن »جبهة تيغراي تهدد إقليم األمهرة بهجمات انتقامية عىل 
مساندتها القوات الحكومية«. كما أوضحت أن جبهة تيغراي تتهم سلطات إقليم 

األمهرة املجاور بقتل مدنيني فارين من املعارك.

وذكر دبرصيون جرباميكائيل، رئيس إقليم تيغراي، أن قواته قاتلت قوات إريرتية 
»عىل عدة جبهات« خالل األيام القليلة املاضية.

كان أبي أحمد قد بدأ هجوما عسكريا يف منطقة تيغراي الشمالية املضطربة 
يوم الرابع من نوفمرب ترشين الثاني، بعدما اتهم قوات تيغراي بمهاجمة قوات 

اتحادية متمركزة يف اإلقليم الشمايل الذي يقع عىل الحدود مع إريرتيا والسودان.

وتقول حكومته إن الجيش اإلثيوبي يشن رضبات جوية يف محاولة لتدمري عتاد 
يشمل مخازن أسلحة يسيطر عليها املتمردون.

واستمرت حرب مدمرة بني إريرتيا وإثيوبيا من عام 1998 إىل عام 2000. ووقع 
البلدان اتفاق سالم قبل عامني، إال أن حكومة الرئيس اإلريرتي، إسياس أفورقي، 

ال تزال معادية لقيادة تيغراي بعد دورها يف تلك الحرب.
ويتهم أبي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تدير اإلقليم الجبيل الذي 

يقطنه أكرث من خمسة ماليني، بالخيانة واإلرهاب، ويقول إن حملته العسكرية 
ستستعيد النظام. وفاز أبي بجائزة نوبل للسالم بفضل اتفاق السالم مع إريرتيا 

عام 2018.

وقالت مفوضية الالجئني التابعة لألمم املتحدة إن القتال يف إثيوبيا دفع أكرث من 
14500 شخص للهروب إىل السودان.
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تتزايد الدعوات السياسية يف الجزائر لفتح حوار 
سيايس شامل حول األزمة واالنقسام الحاصل 

إزاء الدستور الجديد الذي جرى التصويت عليه 
بداية الشهر الجاري، وشهد مقاطعة شعبية بلغت 

نسبة 77.3%.

ودعت حركة »البناء الوطني« إىل بدء حوار 
سيايس وطني بني مجمل املكونات الفاعلة يف 

الجزائر.
وقال رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، من 

خالل ورقة سياسية قدمها، يوم السبت، يف مؤتمر 
صحايف، إنه »يف هذه األجواء والظروف الخطرية 
أدعو كل الطبقة السياسية إىل حوار فعال وجاد 

وأدعو السلطة أن يكون صدرها متسعا لقبول 
وجهة النظر األخرى مهما كانت مختلفة«، مشرياً 

إىل أّن الحركة »مستعدة لقبول أية مبادرة أو 
السعي فيها من طرف الطبقة السياسية عىل 

اختالف توجهاتها إذا كان هدفها الجزائر ورفع 
الغنب عن شعبها وتمتني الجبهة الداخلية وإشاعة 

الحريات وتعميق الديمقراطية«. 
وذهب املرشح الرئايس السابق بن قرينة الذي كانت 

حركته من أكرث القوى الداعمة للدستور، وخاضت 

حملة دعائية واسعة لصالحه، إىل أّن الحركة ال 
ترفض فكرة إلغاء الدستور الجديد، بسبب ضعف 

املشاركة الشعبية، لكنها اشرتطت حصول توافق 
وطني عىل ذلك، وطرح دستور بديل يأخذ بعني 

االعتبار التحفظات املعلنة سابقاً حول الدستور 
الذي جرى التصويت عليه.

وقال »لقد سمعنا دعوات إللغاء االستفتاء، فإذا 
فرضنا جدالً بالتسليم بتلك الحجج وكان هناك 

توافق بني رشكاء الوطن برضورة إلغائه، فإن ذلك ال 
يزعج إطالقاً حركة البناء الوطني برشط أن يكون 
اإللغاء هو ليس العودة لدستور 2008 املحسن يف 

2016، وأن يكون املرشوع الجديد نابعاً عن إرادة 
شعبية تكرس هوية املجتمع وتحمي الديمقراطية 

وتشيع الحريات وليس مرشوع دستور يكرس 
التلفيق واإلرضاءات للزمر بعيداً عن واقع األغلبية 
الساحقة، وأن تؤخذ تحفظاتنا التي ذكرناها أثناء 

مناقشة املرشوع يف أي دستور قادم«.
ويأتي هذا املوقف عىل خلفية نتائج االستفتاء 

الشعبي حول الدستور الذي جرى يف األول من 
نوفمرب، والذي شهد مقاطعة شعبية غري مسبوقة، 

وبنسبة مشاركة متدنية بلغت 23.7%.

كما تخللته سلسلة مواقف ومطالبات لعدد من 
القوى السياسية دعت إىل إلغاء نتائج االستفتاء 

وتجاوزه، وطرح دستور بديل يكون نتاج مسار 
حوار وطني. لكن فرضية إلغاء الدستور الجديد 

تبدو ضعيفة جداً، ال سيما بعد إقرار نتائج 
االستفتاء من قبل املجلس الدستوري الخميس 
املايض، يف انتظار توقيع الرئيس الجزائري، عبد 

املجيد تبون، عليه، يف وقت الحق عقب عودة 
الرئيس من رحلته العالجية يف أملانيا، ونرشه يف 

الجريدة الرسمية ليصبح ساري املفعول. 
وقبل حركة »البناء الوطني«، كانت »جبهة القوى 

االشرتاكية« أقدم أحزاب املعارضة السياسية يف 
الجزائر، قد أعلنت، قبل أسبوع، عزمها إطالق 

مبادرة سياسية جديدة، تتخذ من التوافقات 
الوطنية منطلقاً رئيساً لوضع مرشوع إجماع وطني 

عىل املرحلة الديمقراطية قيد التنفيذ.
ودعت ملشاركة كل القوى السياسية واملدنية يف 

البالد يف املبادرة لبدء نقاش ديمقراطي لصياغة 
مرشوع سيايس حقيقي، تشارك فيه الشخصيات 

السياسية واملثقفون ويكون مفتوحاً للمواطنني، 
بهدف جمع كل من يرغب بتغيري سلمي، 

ديمقراطي ومنظم.

تزايد الدعوات لحوار سياسي لتجاوز 
أزمة االستفتاء على الدستور بالجزائر

رغم الدعوات املتكررة التي أطلقها عاهل 
األردن امللك عبد الله الثاني بشأن تطوير 
قانون األحزاب لتحقيق مشاركة أوسع يف 

صنع القرار، فإن الحضور الحزبي يف الربملان 
املقبل تراجع إىل الثلث تقريبا مقارنة بسابقه 

املنتهية واليته.
وأظهرت نتائج االنتخابات الربملانية التي 

شهدتها اململكة مؤخراً، فوز 12 مرشحا من 
4 أحزاب فقط ضمن 47 حزبا مشاركا، وهو 

تراجع كبري مقارنة بانتخابات 2016 التي فاز 
فيها 34 نائبا من 11 حزبا.

 تراجع أرجعه مراقبون إىل وجود قناعة 
شعبية بعدم فاعلية األحزاب وضعف 

برامجها وقلة خرباتها، عالوة عىل وجود 
»رغبة سياسية« لذلك.

لكن معظم األحزاب األردنية ترى أن 
الضغوطات التي تتعرض لها »وخاصة 

األمنية« تحول دون مشاركتها الفاعلة يف 
االستحقاقات االنتخابية؛ وأن ذلك نابع 

من إدراك بأثرها عىل السياسات الحكومية 
وقراراتها، لذا فإن هناك »رغبة سياسية« 

بذلك.

»محاربة«

عبد الفتاح الكيالني، أمني عام حزب حياة 
)تأسس عام 2007(، وأحد مرشحي »تحالف 

اإلسالميني« الذي لم يحالفه الحظ يف دائرة 
إربد األوىل، أشار إىل اختالف بني »املعلن 

والواقع«.
وأوضح أن عاهل األردن »كان يقول أمورا 

بشأن األحزاب، لكن السلطة التنفيذية تعمل 
عكسها«، يف إشارة إىل حديث متكرر للعاهل 

األردني عن دور فاعل لألحزاب.
وأضاف أن »هناك محاربة لألحزاب وليس 

دعما«..
وأشار إىل أن »األحزاب هي التي تشكل 

القوائم االنتخابية، وهي وسيلة لتنظيم 
الشعب«، لكن »قوى الشد العكيس )يف إشارة 

إىل املستفيدين من الوضع الحايل( ال تريد 
أن يشاركها أحد من أجل املحافظة عىل 

وضعها«.
وقال مرشح »تحالف اإلسالميني«: »من يريد 

من األحزاب أن تعمل بالشكل الصحيح تتم 
محاربته«، دون أن يحدد جهة معينة.

وأوضح الكيالني أن »مشاركة 47 حزبا لم 
يكن دافعها فعال املشاركة باالنتخابات، 

وإنما للحفاظ عىل تمويلها الذي هو حق لها 
ويرتبط استمراره باملشاركة يف االنتخابات«.
ولفت إىل أن »الضغوطات األمنية ال تتوقف، 
فقد طلب مني االنسحاب، وكانت جريمتي 

هي أنني ضمن تحالف اإلسالميني«.
سياسة ممنهجة

املحلل السيايس عامر السبايلة، أكد أن 
»تراجع حضور األحزاب نتاج سياسة 

ممنهجة تمت يف سنوات سابقة تعود جذورها 
إىل تجريم العمل السيايس يف حقبة )ما قبل 

ظهور قانون األحزاب عام 1992(«.
وأشار إىل مسألة »االنتقال إىل فكرة العمل 

املفرغ من محتواه الحقيقي واألقرب يف شكله 
إىل الصورة الديكورية، بمعنى وجود أحزاب 

دون تأثري فعيل وحقيقي«.
وتابع السبايلة: »بالتايل ال يمكن النظر إىل 

املشهد باألردن عىل أنه حزبي وأن هناك حياة 
سياسية. يوجد أحزاب أقرب إىل املسميات من 

العمل السيايس«.
وقال إنه »ال يمكن التعويل عىل عمل األحزاب 
يف ظل )انحصار( التمويل الحكومي ومركزية 

القرار السيايس يف يد جهة واحدة )لم 
يحددها(«.

واعترب أن »عدم وجود أحزاب قوية حقيقة 
عائد إىل غياب الرغبة السياسية يف إيجادها، 

فهي نتاج لعملية تطور سيايس مبني عىل 
الحرية السياسية والرؤى املختلفة«.

التقييم للبيئة السياسية
حزب جبهة العمل اإلسالمي )الذراع 

السياسية لجماعة اإلخوان املسلمني(، كان 
أكرث األحزاب حضورا يف االنتخابات، عرب 41 

مرشحا، ضمن التحالف الوطني لإلصالح 
الذي ضم 80 مرشحا يف مختلف دوائر اململكة.
لم يحصل الحزب سوى عىل 5 مقاعد، ليكون 

إجمايل ما حققه تحالفه 10 مقاعد فقط، 
وتراجع عن حضوره يف برملان 2016 بالنسبة 

للتحالف 4 مقاعد.
وتعليقا عىل تلك النتيجة من تراجع حضور 

الحزب وعدمه، أكد األمني العام مراد العضايلة 
أن »األحزاب والحياة السياسية تحتاج لبيئة، 

والحقيقة أن األحزاب منذ عام 1993 تعيش 
حالة حصار أمني، خاصة التي تمتلك رؤى 

وبرامج ووجهة نظر«.
وزاد: »حضور األحزاب الكبري يف االنتخابات 

األخرية قائم بناء عىل التمويل، والذي يشرتط 
للحصول عليه املشاركة يف االنتخابات«.

وشدد عىل أن »الخطر الحقيقي عىل الحياة 
السياسية هو قانون االنتخاب الحايل، الذي 

ال يسمح بتشكيل قوى سياسية«.
واستطرد: »أما الخطر الثاني فهو الضغط 

األمني الشديد عىل القوائم الحزبية، فقد 
واجهنا ضغوطا غري مسبوقة وتهديدات، لذلك 

فقد استنكف الكثريون عن الرتشح«.
وأجريت االنتخابات الربملانية، وسط إجراءات 
صحية غري مسبوقة ملنع تفيش فريوس كورونا 
املستجد )كوفيد19-(، وتنافس خاللها 1674 

مرشحا عىل مقاعد مجلس النواب وعددها 
130، ضمن 294 قائمة.

وبلغت النسبة النهائية للمشاركني يف االقرتاع 
29.9 باملئة بواقع مليون و387 ألفا و698، من 

أصل 4 ماليني و640 ألفا و643 ناخبا.
وأجريت االنتخابات ضمن قانون القوائم، 

الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون 
»الصوت الواحد« الذي ال يسمح سوى 

باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم 
الذي يسمح بمنافسة أكرث من قائمة تفوز 

منها التي تحقق أعىل األصوات.
ويضم الربملان غرفتني هما: مجلس األعيان 

)معني من قبل امللك ويضم 65 مقعدا( 
ومجلس النواب )منتخب ويضم 130 مقعدا(.

تراجع أحزاب األردن بالبرلمان.. 
قناعة شعبية أم رغبة سياسية؟

J oe Biden has promised a change in US policy on Iran, but 
the president-elect’s room for manoeuvre with the Islamic 
republic is narrow, and time is running out.

While outgoing US President Donald Trump has declared Tehran 
his arch-foe and sought to isolate it globally, Biden has suggested 
he would offer it a “credible path back to diplomacy”.
Unlike four years ago, the Iran issue, centred on fears it is seeking 
a nuclear bomb, was largely absent from campaigning 
for the 2020 US presidential election, and Biden’s 
proposals on the subject are still rather 
vague.
His task of trying to reconnect with 
Tehran promises to be difficult as the 
confrontational approach under 
Trump has seen Iran’s distrust of the 
Americans intensify.
Sworn enemies for more than 40 
years, the US and Iran have twice 
come to the brink of war since mid-
2019 amid soaring tensions over 
a landmark deal on Iran’s nuclear 
programme agreed in 2015.
Trump unilaterally withdrew the Unit-
ed States from the pact in May 2018 
and launched a “maximum pressure” 
campaign against Iran with sanctions that 
plunged its economy into a deep recession.
But Trump failed to achieve his ultimate goal of 
forcing Tehran to negotiate a “better deal”, leaving the way open 
for Iran to boast of the “resistance” of its people to the American 
“Great Satan”.

“We urgently need to change course,” Biden wrote in September 
in an opinion piece that described Trump’s Iran policy as a “dan-
gerous failure” which in his view isolated the US and brought Iran 
“closer to a nuclear bomb”.
‘Credible path’
In the 2015 deal with world powers Britain, China, France, 
Germany, Russia and the United States, Iran agreed to curb its con-

troversial nuclear programme in exchange for a relaxation of 
international sanctions.

But in response to the reimposed US sanctions, 
the Islamic republic has since May 2019 

reduced most of its key commitments to the 
accord.

The International Atomic Energy Agency 
says Iran has considerably stepped up 
its production of low-enriched uranium, 
but without increasing it to a degree 
that allows military use.
In the op-ed published by CNN, Biden 

wrote that he would “offer Tehran a 
credible path back to diplomacy” in order 

to bring Washington back into the 2015 
nuclear deal.

But the US president-elect also vowed to be 
“tough on Iran”, and said that his country’s return 

would hinge on the Islamic republic coming back to 
“strict compliance with the nuclear deal”.

To read the rest of the article go to :
https://www.france24.com/

Biden may ‘change course’ on Iran, but 
obstacles abound
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رئيس الوزراء الباكستاني: 
نبذل قصارى جهدنا من 

أجل خفض وتيرة العنف 
في أفغانستان

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن زيارته يف هذه الفرتة 
الحساسة إىل كابول تهدف إىل بناء الثقة بني الدولتني، الفتاً إىل أن 

بالده تبذل قصارى جهدها لخفض وترية العنف يف أفغانستان، فيما 
أكد الرئيس األفغاني أرشف غني أن الشعب األفغاني يتطلع إىل وقف 

إطالق نار شامل مع طالبان.
وقال خان، يف مؤتمر صحايف مشرتك مع الرئيس األفغاني أرشف غني، 

إنه »جاء إىل كابول يف وقت تشهد فيه أفغانستان حالة من التصعيد 
املتزايد«، وذلك ليقول للشعب األفغاني »إن باكستان حكومة وشعباً 

إىل جانب أفغانستان، وإنها لن تألو جهدا يف سبيل إحالل األمن يف 
أفغانستان«.

وأوضح خان أن »إسالم أباد« وكابول ستشجعان »طالبان« لخفض 
وترية العنف، وأن األوىل مستعدة للعب دور يف هذا الشأن، مؤكداً أن 
بالده لعبت دوراً يف املفاوضات بني واشنطن وطالبان، وبني األخرية 

والحكومة األفغانية.
من جانبه، قال الرئيس األفغاني أرشف غني إنه »آن اآلوان أن تعمل 

باكستان وأفغانستان عىل خطة عمل مشرتكة للميض قدماً إىل األمام، 
وتوطيد العالقات عىل أساس االحرتام املتبادل«.

وأضاف أن »مطلب الشعب األفغاني هو وقف شامل إلطالق النار 
بشكل دائم وبرسعة«، وأن حكومته تعمل مع طالبان للوصول إىل هذا 

الهدف، مشدداً عىل أن التصعيد الحايل غري مقبول.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، يف بيان لها ، أن خان 

سيلتقي خالل الزيارة بالرئيس األفغاني أرشف غني منفرداً، ثم يعقد 
لقاء آخر عىل مستوى الوفود.

وقال املبعوث الباكستاني الخاص ألفغانستان محمد صادق، يف 
تغريدة له عىل حسابه بتويرت، إن »الزيارة تهدف إىل مناقشة العالقات 

بني الدولتني وعملية السالم األفغانية والتعاون االقتصادي عىل 
مستوى املنطقة«.

اعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عن 
استثمار عسكري هو األكرب للبالد منذ ثالثة 

عقود.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء الربيطانية، 

بأن اإلعالن يحدد زيادة قدرها 16.5 مليار جنيه 
إسرتليني عىل مدى أربع سنوات، فضال عن 

زيادة أخرى بواقع 0.5 باملئة تم اإلعالن عنها 
سابقا.

وأوضح البيان أن من شأن ذلك تعزيز قدرات 
البالد عىل حماية مواطنيها، بما يف ذلك املساهمة 

يف مكافحة فريوس كورونا املستجد، فضال عن 
خلق وظائف جديدة وإثبات قدرات اململكة 

املتحدة لحلفائها.
وأضاف: »منذ الحرب الباردة يتطور التهديد من 

خصومنا. تظل قدراتنا التقليدية يف مجال الدفاع 
والردع حيوية، وتعمل قواتنا املسلحة يوميا عىل 
منع وصول اإلرهاب إىل شواطئ اململكة املتحدة. 

لكن أعداءنا يعملون أيضا بطرق معقدة بشكل 
متزايد، بما يف ذلك يف الفضاء اإللكرتوني، لتعزيز 

مصالحهم الخاصة«.

ونقل البيان عن جونسون قوله: »لقد اتخذت 
هذا القرار يف خضم الجائحة ألن الدفاع عن 

العالم يجب أن يأتي أوال«.
وتابع: »إن الوضع الدويل أكرث خطورة وأكرث 

تنافسية من أي وقت مىض منذ 
الحرب الباردة ويجب أن تكون 

بريطانيا وفية لتاريخنا وتقف إىل 
جانب حلفائنا. لتحقيق ذلك، 

نحتاج إىل ترقية قدراتنا يف 
جميع املجاالت«.

وقال: »هذه فرصتنا إلنهاء 
عرص الرتاجع، وتطوير قواتنا 

املسلحة وتعزيز نفوذنا 
العاملي، وتوحيد بلدنا ورفع 

مستواها، وتحقيق ريادة يف مجال 
التكنولوجيا الجديدة، والدفاع عن 

شعبنا وأسلوب حياتنا«.
ومن شأن 

الزيادة أن 
تعزز مكانة 

اململكة املتحدة كأكرب منفق عىل الدفاع يف أوروبا 
وثاني أكرب دولة يف الناتو، بحسب البيان.

وستشمل الزيادة مخصصات إلنشاء وكالة 
جديدة مخصصة للذكاء االصطناعي، وإنشاء 

قوة إلكرتونية، و«قيادة فضائية« 
جديدة.

ونقل البيان عن وزير الدفاع بن 
واالس، قوله: »هذه أخبار ممتازة 

للدفاع، وتوفر لنا األمان املايل الذي 
نحتاجه للتحديث والتخطيط 

للمستقبل والتكيف مع التهديدات 
التي نواجهها«.

وتسمح الزيادة باالستثمار 
يف أحواض بناء السفن 
وصناعة الطريان، 
بحسب الوزير، 

الذي أكد أنه بصدد 
عرض املزيد من 

التفاصيل بشأن خطة الدفاع 
خالل األشهر املقبلة.

لندن تعلن عن أكبر استثمار عسكري 
منذ نهاية الحرب الباردة

P resident Macron has asked the French 
Muslim community to draw up a charter that 
stipulates Islam is a religion and not a political 

movement.Tags:France, Islam, Macron, charter, Imam, 
council, secular, beheading, cartoon, religion.

French President Emmanuel Macron has told French 
Muslim leaders to draw up a charter in 15 days which 
admits Islam is an apolitical religion. 

President Macron held discussions on evening with 
several Islamic representatives, France24 reported 
in Arabic, requesting they draw up a charter which 
France’s Council of the Islamic Faith must abide by.

Macron said the charter should include an affirmation 
of French values, a specification that Islam in France is 
a religion and not a political movement, and spitulate 
an end to any interference or affiliation with foreign 
countries.

The meeting included discussions on the formation of 
a national council of imams which would be responsi-
ble for the approval of Muslim clerics in the country.

The head of the French Council of the Islamic Faith, 
Mohamed Mousavi and the dean of the Paris Mosque, 
Shams El Din Hafez, attended the meeting, in addition 
to representatives of the nine federations that make 
up the French Council of the Islamic Faith 
(CFCM).
The CFCM is a nationally elected body 
which serves as an official interlocutor 
with the French state in the regulation 
of Muslim religious activities.

President Macron told the meeting 
attendees that it is necessary to “get out 
of this confusion”, saying he believes a 
number of them have ambigu-
ous positions on these 
issues.

Macron warned that 
“if some do not sign 
this charter, we will 
draw conclusions,” 
adding that he 
“took note of their 

proposals».

A newly-created council of imams will not only be 
able to issue permits to imams, but will also have the 

power to withdraw these permits if they violate 
the “Charter of Republic Values” Macron has 

asked them to draw up. 

Depending on the role of the imams, they 
will need to have a certain fluency in the 
French language and possess universi-

ty-level academic qualifications.

Macron hopes, with the formation of the 
National Council of Imams, to remove the 

presence of 300 foreign imams from Tur-
key, Morocco and Algeria within 

four years.

The grisly beheading last 
month of teacher Samuel 
Paty, who showed his 
pupils cartoons of the 

Prophet Muhammad in 

a lesson on free speech, has reignited debate on Islam 
in France 

Macron has defended France’s strict brand of secular-
ism and the re-publishing of cartoons of the Prophet 
Muhammad, sparking a backlash from Muslims 
around the world.
He has also been accused of persecuting Muslims in 
France, with authorities currently cracking down on 
Muslim NGOs under a new ‘separatism’ law that has 
been criticised as curtailing civil liberties.

Even before the beheading last month, Macron had 
promised a tough new campaign against “Islamism” 
which had aroused controversy and condemnation 
from Muslims around the world.
Protests against Macron’s perceived Islamophobia 
erupted have across the Muslim world, including 
Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Mali, Mauritania, 
Lebanon and Yemen.

World leaders have also weighed in on the matter, 
with Macron and Turkish President Recept Tayyip 
Erdogan trading barbs and insults. 

Macron gives French Muslim leaders 15 days to ‘admit’ Islam is an ‘apolitical religion›
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تحدث الكاتب الفلسطيني رجا شحادة، يف مقال 
بمجلة »فورين بولييس«، عن مسرية املفاوض 

الفلسطيني وأمني رس منظمة التحرير الفلسطينية، 
صائب عريقات، الذي تويف قبل أيام متأثرا بإصابته 

بفريوس كورونا.

وأضاف شحادة يف مقاله ، أن عريقات املفاوض، 
الذي ال يكل أو يمل، آمن حتى النهاية 

بالدبلوماسية، وقدرتها عىل حل نزاع الرشق 
األوسط، وإنشاء دولة فلسطينية إىل جانب 

»إرسائيل«.
ولم يكن طريقه سهال، بسبب العناد اإلرسائييل. 
وبعد سنوات من املفاوضات العبثية، أدار الكثري 

من الفلسطينيني ظهورهم للعملية السلمية 
واملفاوضات، لكن صائب الذي كان يملك لسانا حادا 

وبديهة رسيعة لم يتزحزح عن إيمانه.
ويشري الكاتب للقائه مع »صديقه« صائب ألول مرة، 

وكان يف 1983، عندما عاد من برادفورد يف بريطانيا 
التي أكمل فيها دراسة الدكتوراه، وترك انطباعا 

جيدا لدى الكاتب من ناحية فصاحته وطاقته.
مفاوضات واشنطن

ومثل بقية أعضاء الوفد الفلسطيني الذي شارك يف 
مفاوضات واشنطن، لم يعرف صائب عن القنوات 

الرسية التي بدأتها منظمة التحرير نهاية عام 1992 
يف أوسلو إال بعد عام، ووصلته األخبار يف صيف 

1993 عندما كان يف طريقه لحضور جولة أخرى من 
املفاوضات يف واشنطن.

وكانت صدمة له، بحسب الكاتب، لكن الصدمة األكرب 
هي عدم وضع رشط لتجميد املستوطنات، وهو 

مطلب الوفد الفلسطيني إىل واشنطن.

واستطرد الكاتب: »عمل صائب بجد يف املفاوضات، 
حيث عني يف 1994 كبريا للمفاوضني الفلسطينيني، 
ووزيرا للحكم املحيل بعد إنشاء السلطة، باإلضافة 
ملهام يف منظمة التحرير، كما انتخب مرتني للربملان 
الفلسطيني عن مدينة أريحا، ثم انتقل إىل املدينة 

الصحراوية؛ نظرا لجفاف جوها، وألنها ساعدته يف 
مرضه الذي كان يعاني منه، وهو التليف الرئوي.

وخالل عمله، التقى »صائب« رؤساء الدول 
واملسؤولني الكبار، وكان يظهر تصالحا يف مرات، 

ويؤكد عىل موقفه. ويف السنوات األخرية، ترأس 
صائب اللجنة الوطنية العليا ملتابعة محكمة 

الجنايات الدولية؛ بهدف تقديم اإلرسائيليني 
املتهمني بجرائم إىل العدالة.

ولفت الكاتب إىل أنه حتى اليوم فشلت اللجنة التي 
يعترب الكاتب عضوا فيها بمنع اإلرسائيليني من 

مواصلة االنتهاكات من دون خوف من العقاب. ويف 
حزيران/ يونيو هذا العام، أطلق الجيش اإلرسائييل 

النار عىل ابن أخ صائب عندما كان يقرتب من حاجز 
للجيش قرب بيت لحم.

وظل صائب يواصل عمله، ويناور داخل السياسة 
الفلسطينية الفوضوية وسياسات رئيس الوزراء 
املتطرف بنيامني نتنياهو. وظل يقابل املسؤولني 

اإلرسائيليني حتى بعد مواصلة نتنياهو بناء 
املستوطنات يف الضفة الغربية والقدس للقضاء عىل 

حلم الدولة.

الصبر والعزيمة

وشدد شحادة عىل أنه »عندما نقل دونالد 
ترامب السفارة األمريكية إىل القدس، اهتز إيمانه 

بالدبلوماسية، وأخرب صحيفة هآرتس اإلرسائيلية 
بأن حلم الدولتني انتهي، وحان الوقت لتحويل 

الكفاح نحو حل الدولة الواحدة والحقوق املتساوية 
للجميع عىل أرض فلسطني التاريخية«.

وحتى بعد هذه النكسة وتهديدات إرسائيل بضم 
أجزاء من الضفة، واصل »صائب« جهوده لتحقيق 
حل الدولتني، ويف كتابه »اإلمام عيل واملفاوضات«، 

قال فيه إن »اإلمام عيل يؤكد عىل أهمية الصرب 
والعزيمة كعمودين للتفاوض بني الناس، والصرب 
هو واحد من دعائم اإليمان والطريق للنرص. ويف 

الحقيقة هو القلب النابض للسياسة والعالقة بني 
الناس واألمم«.

وبحسب الكاتب، كان لدى صائب، الصرب والعزيمة، 
لكن صحته تدهورت يف السنوات املاضية. ويف 2017، 

أجريت له عملية زراعة رئتني، ويف بداية هذا العام، 
أصيب بكوفيد19-، وتويف نتيجة ملضاعفاته يف 10 

ترشين الثاني/ نوفمرب. 

ويقول شحادة: »كان صائب أصغر عمرا مني 
بسنوات، ووفاته تذكري مؤلم بأن أعضاء جييل 

الذي عملوا من أجل تحقيق الدولة الفلسطينية 
قد ال يرون الحلم يتحقق. ويجب أن يكون مؤملا 
لإلرسائيليني، فرحيل رجل التزم بالتفاوض عىل 

اتفاق سالم يجب أن يكون مصيبة لهم«.

FP: ماذا تعني وفاة صائب 
عريقات للمفاوضات السلمية؟

توقع الكاتب األمريكي ستيفن كوك املتخصص يف دراسات الرشق 
األوسط وأفريقيا أن تتجه الواليات املتحدة نحو مستقبل يشبه ما 

عليه العراق اليوم من تفكك.
 )Foreign Policy( »وأوضح يف مقال له يف مجلة »فورين بولييس

أن أي شعب يف دولة ما إذا لم يتمكن من االتفاق عىل تحديد هويته 
املشرتكة، أي االتفاق عىل مجموعة من األفكار بشأن ما يعنيه 

انتماؤهم لهذا البلد، فإن البلد مصريها البقاء يف حالة مستمرة من 
االنهيار النهائي.

وأشار إىل أنه خالل زيارة للسليمانية بالعراق قبل سنوات عدة 
التقى بطالب أكراد، وسألهم عن األفكار واملبادئ والتاريخ والرواية 
الوطنية التي يتشاركونها مع طالب الجامعات يف بغداد أو البرصة؟ 

وقال إن إجاباتهم كانت »ال يشء«.

أوجه التشابه
وقال إن هناك أوجه تشابه مقلقة يف طرق تفكري من تحدث إليهم 

يف السليمانية بشأن بلدهم، »لقد عانوا ومواطنوهم يف أماكن أخرى 
من البالد عواقب وخيمة نتيجة عدم قدرتهم عىل االتفاق عىل ما 

يعنيه أن تكون عراقيا، لدرجة رفض الفكرة نفسها يف حالة العديد 
من األكراد«.

وأضاف أن الهوية املتنازع عليها يف كل دولة من دول الرشق األوسط 
تتجىل يف انعدام االستقرار السيايس والعنف والرصاع األهيل، وأن 

هذا التنازع يف الهوية هو لّب املشكلة العراقية ومشكالت الدول 
األخرى يف املنطقة.

ومىض كوك يقول إن األمريكيني ليسوا بمنأى عن هذا املصري، نظرا 
لالنقسام الكبري بني مكوناتهم العرقية واالجتماعية ولعدم قدرتهم 
عىل إجراء حوار، أو حتى اإلرادة يف تشكيل هوية مشرتكة، مشريا 

إىل الظلم الذي استمر امللوّنون واملهاجرون والنساء وغريهم يف 
معاناته.

االنقسام األميركي عميق
وقال إنه أدرك أخريا عمق االنقسام يف املجتمع األمريكي الذي 

كشف عنه وعّمقه أكرث الرئيس دونالد ترامب خالل السنوات األربع 
املاضية.

وأشار إىل أنه قرأ مؤخرا كتابا عن الواليات املتحدة قبيل الحرب 
األهلية )1861 إىل 1865( وخاللها، ليقول إن أوجه الشبه بني 

وضع أمريكا حاليا وتلك الفرتة واضحة ومقلقة، لكنه كان قبل ذلك 
يعتقد أن املحاكمات واالنتصارات الالحقة للبالد املتمثلة يف إعادة 
اإلعمار، والحرب العاملية األوىل، والكساد العظيم، والحرب العاملية 

الثانية، وحركة الحقوق املدنية، والحرب الباردة، والعوملة، وثورة 
التكنولوجيا، تربط البالد معا من خالل تشكيل هوية مشرتكة، وأن 
هذا التاريخ أنتج أساطري حول املرشوع القومي ألمريكا الذي يمكن 

للجميع املشاركة فيه.
وختم بالقول إنه اكتشف أن هذا االعتقاد كان ساذجا، وعىل 

الواليات املتحدة أن تواجه مشكلة هويتها قبل أن تتدحرج نحو 
مستقبل عراقي.

فورين بوليسي: أميركا تتدحرج 
نحو مستقبل عراقي

F rench president Emmanuel Macron has been 
accused of spreading “fake news” after claiming 
that Muslim girls as young as three are being 

forced into full-face veils while being “raised in hatred 
of France’s values”.
The French head of state painted a picture of lawless 
suburbs in which abused infants are kept away from 
children of the opposite sex.
He also claimed that there were “hun-
dreds of radicalised individuals” who 
could strike with a knife at any 
moment.  
“Visit the districts where small 
girls aged three or four are 
wearing a full veil,” Mr Ma-
cron wrote in a letter to the 
Financial Times (FT).
He says all have been “sep-
arated from boys, and, from 
a very young age, separated 
from the rest of society, raised 
in hatred of France’s values”.
In fact, the full veil has been 
banned in France since 2011, follow-
ing controversial legislation dubbed “the 
burka ban”.  
There is no recorded incident or picture of young 
children wearing the burka in France, let alone a 
prosecution.
Instead, Mr Macron was once again accused of Islam-
ophobia in the wake of a series of Islamist terrorist 
attacks carried out by foreign-born knifemen.

Mr Macron further wrote in the FT: “Speak to govern-
ment prefects who are confronted on the ground with 
hundreds of radicalised individuals, who we fear may, 
at any moment, take a knife and kill people.  
“This is what France is fighting against — designs of 
hatred and death that threaten its children — never 
against Islam.”

The FT published Mr Macron’s letter after 
he complained about an opinion piece 

written by a female Muslim journalist 
accusing him of spreading hatred 

against Muslims.
The original article has been 
“removed for review after 
readers pointed out factual 
inaccuracies,” according to 
the FT.
Mr Macron supports this 
move in his letter writing: 

“I will not allow anybody 
to claim that France, or its 

government, is fostering racism 
against Muslims.»

But opponents  were unconvinced by 
his latest comments. 

Nadia Henni-Moulai, a prominent French writ-
er, said: “Mr Macron is using a British outlet to spread 
fake news about Muslims in France.  
“In an already extremely volatile context, this is highly 
inappropriate for a head of state.” 
To read the rest of the article go to :
https://www.independent.co.uk/

FT : French leader Emmanuel Macron accused 
of spreading ‘fake news’ about Muslim girls
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 Women Pioneering نساء رأيدات

مشاركة املرأة يف مجاالت الحياة املختلفة أمر قديم؛ بداية 
من ملكات حكمن دوالً بعينها؛ وحتى عرصنا الحديث مع 
املجندات الالتي يشاركن يف الخدمات العسكرية، ونساء 

يساهمن يف أبحاث الفضاء والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 
وغريها من املجاالت التي اقتحمتها املرأة، وأثبتت ريادتها بها.

ولطاملا كانت هناك مجاالت بعينها كان النصيب األكرب فيها 
قبل عدة قرون للرجال بنسب أكرب، ولكن ماذا عن أكرث نساء 

أثرن يف تاريخ الطب؟ هذا ما سوف نتعرف عليه خالل تقريرنا 
التايل.

Metrodora مترودورا اليونانية

مرتودورا هي طبيبة 
يونانية عاشت يف 
الفرتة ما بني 200 
إىل 400 ميالدي، 

وألفت واحداً من أقدم 
املراجع الطبية يف فرع 
الطب النسائي باسم 

On the Diseases and Cures of Women، وهو أقدم نص 
طبي كتبته امرأة يف التاريخ.

الكتاب اعترب آنذاك قفزة معرفية كبرية يف عالم الطب، وخاصة 
يف موضوعه األسايس: عمليات الوالدة. وبخالف هذا املرجع 

الطبي هناك العديد من النصوص واألعمال املكتوبة لها 
تتناول جوانب أخرى من طب وأمراض النساء، وتقنيات 

الجراحة.
وتقول بعض املراجع أن مرتودورا تأثرت بشكل كبري بأعمال 

الطبيب اليوناني الشهري )أبقراط( امللقب بأبي الطب، وهناك 
اليوم العديد من األبحاث التي أعادت اكتشاف وتدقيق 

أعمالها، وهو األمر الذي أثار إعجاب العالم بها أكرث من ذي 

قبل عندما اقرتبت أبحاثها بشدة من أبحاث ومناهج الطب 
النسائي الحديث.

Elizabeth Blackwell إليزابيث بالكويل

إليزابيث بالكويل 
طبيبة بريطانية 

املولد )1821 – 
1910(، وهي أول 
امرأة تحصل عىل 

درجة علمية يف 
الطب من أمريكا 

حيث درست، ونشأت يف أرسة تقدمية ألب مناهض للعبودية، 
وقادت شقيقاتها حمالت شهرية مناهضة للتمييز ضد املرأة.
وقبل أن تحصل عىل أي استحقاق؛ عانت إليزابيث بالكويل 

كثرياً مع نظم التعليم يف بريطانيا وأمريكا، والتي كانت الهيمنة 
الكربى فيهما للرجال، ورفضتها كل جامعات أمريكا يف البداية.

وحتى بعد أن قبلتها جامعة جنيف للطب يف نيويورك 
عام 1847، ظلت تعاني من عنرصية زمالئها الرجال حتى 

استطاعت أن تتخرج بامتياز، لتغري رأي املجتمع الطبي يف 
أمريكا آنذاك إىل أن املرأة قادرة عىل اقتحام املجال الطبي 

بقوة.
إليزابيث بالكويل لها إسهامات عديدة يف مجاالت نهضة املرأة 

 Pioneer Work in Opening the بشكل عام، ويظل كتابها
Medical Profession to Women أو )الريادة يف اقتحام املرأة 

مجال الطب( واحداً من أشهر كتب التوعية باملساواة بني 
الجنسني وحق املرأة يف العمل يف الحقل الطبي.

Virginia Apgar فيرجينيا أبغار

فرجينيا أبغار هي طبيبة وباحثة أمريكية  )1909 – 1947( 

متخصصة يف الطب النسائي والوالدة، ولها دور كبري تحديداً 
يف طب حديثي الوالدة، بعدما ابتكرت إحدى التقنيات 

الحديثة لتقييم صحة 
املواليد سميت قياس 

أبغار.
وهو عبارة عن اختبار 

أو مجموعة من 
العالمات القياسية 

التي تركز عىل مؤرشات 
املولود الحيوية، الحقاً طّور األطباء والباحثون يف مجال 

الطب هذا املقياس إلنقاذ حياة اآلالف، بل املاليني من األطفال 
حديثي الوالدة بفضل املبدأ األسايس لهذا االختبار.

الحقاً أصبحت أبغار أول أنثى ُمحارِضة بجامعة كولومبيا 
األمريكية للطب والجراحة، واآلن خلدت مصادر التاريخ 

الطبي اسمها بمثابة واحدة من أبرز النساء الرائدات بالطب 
يف العالم.

Marie Curie ماري كيوري

ماري كيوري عاملة ورياضياتية بولندية األصل ) 1867 – 
1934(، وتشتهر باكتشافها لعنرص الراديوم الكيميائي املشع، 

وهو االخرتاع الذي حازت عنه جائزة نوبل 1903 ، كما أنه 
االكتشاف الذي تسبب يف مرصعها الحقاً إثر تعرضها لكميات 

كبرية منه.
ولكن ماري كيوري كان 

لها إسهامات كبرية 
أيضاً يف مجال الطب 

فقد كان اكتشافها 
للعنرص املشع هو 

النواة األساسية يف 

تطوير جهاز أشعة إكس الذي أغنى الكثري من األطباء يف 
العالم عن اإلجراء الجراحي لتشخيص اإلصابات الداخلية، 

وحازت ماري كيوري عىل جائزة نوبل أخرى عام 1911، تقديراً 
لجهودها يف تطوير أبحاث املواد املشعة.

وليس هذا فقط، ففي أثناء اندالع الحرب العاملية األوىل تعاونت 
ماري كيوري مع ابنتها الطبيبة أيرين كيوري يف تطوير جهاز 

أشعة إكس متنقل، وذهبت به إىل قلب املعارك املشتعلة يف 
أوروبا لتشخيص إصابات الجنود، وهو ما ساهم يف إنقاذ حياة 

ماليني الجرحى منهم.

Francoise Barré-Sinoussi فرانسواز باري-سينوسي

فرانسواز باري-سينويس طبيبة وعاملة فرنسية بمعهد باستري 
الفرنيس لألوبئة، ولدت يف العاصمة الفرنسية باريس عام 

1947 وحصلت عىل الدكتوراة يف الطب عام 1975، وساهمت يف 
األبحاث عىل الخاليا البرشية بمجموعة كبرية من األبحاث.

ولكن أكرب إسهاماتها يف عالم الطب كان عام 2007 ببحث 
مشرتك مع الباحث والطبيب لوك مونتايغن حول أثر فريوس 
نقص املناعة املكتسب )اإليدز( عىل الخاليا البرشية والنظام 

املناعي البرشي، وهو البحث الذي خلصت نتائجه إىل أمر 
لم يكن متداوالً من قبل وهو هجوم الفريوس عىل الخاليا 

الليمفاوية البرشية للمصاب ليصل منها إىل خاليا الدم يف 
الجسد كله، وهو البحث الذي أهدى كليهما جائزة نوبل يف 

الطب لعام 2008.
ومما يثري اإلعجاب أن هذا البحث ساهم يف األعوام التالية 

يف تطوير خريطة عالجية فعالة ملرىض اإليدز تمنحهم عمراً 
أطول، وحياة صحية جيدة، بل وقد يكون هذا البحث مستقبالً 

نواًة ألول عالج فعال ملرض HIV نقص املناعة املكتسب 
)اإليدز(.

أكثر نساء أثرن في تاريخ الطب

كانت السيدات الالتي يعملن يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا يف 
املايض ال يحظني بشهرة واسعة، كما كانت فرصهن للعمل يف تلك 

املجاالت قليلة مقارنة بالفرص املتاحة للرجال، ولكن مع التطور 
التكنولوجي الهائل خالل الفرتة األخرية، برزت أسماء المعة 

للعديد من السيدات الرائدات يف مجاالت التقنية املختلفة، مثل: 
الذكاء االصطناعي، وعلوم البيانات.

فيما ييل 10 سيدات رائدات يف مجاالت الذكاء االصطناعي، 
وعلوم البيانات:

:Silvia Chiappa 1 - سيلفيا تشيابا
تعمل )سيلفيا( باحثًة متخصصة يف الذكاء االصطناعي يف رشكة 

)Deep Mind( اململوكة لجوجل، وتحمل شهادة دكتوراه يف 
الذكاء االصطناعي، وتتنوع اهتماماتها البحثية يف عدة مجاالت 
 Time-series )مثل: التعلم العميق، و)نماذج السالسل الزمنية

Models، و)االستدالل البايزي( Bayesian reasoning، وغري 
ذلك من الفروع ذات الصلة بالذكاء االصطناعي.

 Bayesian Time Series( شاركت سيلفيا أيًضا يف تأليف كتاب
Models(، كما عملت قبل ذلك لدى معمل أبحاث مايكروسوفت 

يف كامربيدج باململكة املتحدة.
:Carla Gentry 2 - كارال جينرتي

تتمتع )كارال( بما يصل إىل 20 عاًما من الخربة يف مجال البيانات، 
وقد عملت لدى العديد من كربى الرشكات خالل حياتها املهنية، 

 ،)Analytical Solution( وهي عاملة بيانات حالًيا لدى رشكة
ولديها مهارات فائقة فيما يخص تحليل بيانات احتياجات 

الرشكات، والتخطيط لتلبية تلك االحتياجات.
الجدير بالذكر أنها ناشطة جًدا عىل منصات التواصل 

االجتماعي، حيث تقوم بمشاركة محتوى جيد عن علوم 
البيانات، ويتابع حسابها عىل لينكدإن حالًيا أكرث من 371 ألف 

متابع.
:Cynthia Breazeal 3 - سينثيا بريزيل

قامت )سينثيا( بتأسيس رشكة )Jibo( عام 2012، وهي رشكة 
 ،Social Robots متخصصة يف إنتاج الروبوتات االجتماعية

والتي يكون لديها القدرة عىل التفاعل مع اإلنسان، ويمكن 
اقتناؤها واستخدامها يف املنازل.

كما تقوم بريزيل باستثمار جزء من طاقتها ووقتها كأستاذة 
بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث أسست مجموعة 

متخصصة يف الروبوتات الشخصية، كما ألفت كتاًبا حول تصميم 
الروبوتات االجتماعية، وقامت بنرش أكرث من 100 مقال حول 

الذكاء االصطناعي، والروبوتات، والتفاعل بني الروبوت واإلنسان، 
وغري ذلك من املواضيع ذات الصلة.

:Nikita Johnson 4 - نيكيتا جونسون
قامت )نيكيتا( بتأسيس رشكة )RE.Work( لتنظيم املؤتمرات 

واملعارض والندوات املتعلقة باإلبداع والعلوم وريادة األعمال، 
وتهتم رشكتها بشكل خاص بتنظيم األحداث املتعلقة بمجاالت 

الذكاء االصطناعي.
وتهدف رشكتها إىل العمل عىل تمكني التكامل بني التقنيات 

اإلبداعية الجديدة والرشكات؛ إليجاد حلول ذكية للمشكالت 
العاملية.

:Rachel Thomas 5 - راشيل توماس
قامت )راشيل( باملشاركة يف تأسيس موقع )fast.ai(، والذي 
يقدم دورات تدريبية مجانية يف مجاالت الذكاء االصطناعي 

املختلفة، وقد نجح هذا املوقع يف استقطاب أكرث من 200 ألف 
طالب من جميع أنحاء العالم لاللتحاق بدورة تدريبية حول 

التعلم العميق.
كما أنها أستاذة يف جامعة سان فرانسيسكو، وكاتبة ومتحدثة يف 

املواضيع املتعلقة بالذكاء االصطناعي، وقد التحقت للعمل سابقًا 
برشكة أوبر يف بدايات تأسيسها.

:Fei-Fei Li 6 - يف يف يل
تُعد )يل( من أشهر السيدات املتخصصات يف مجال الرؤية 

الحاسوبية Computer Vision، وهو مجال فرعي من مجاالت 
الذكاء االصطناعي، ويركز عىل تطوير الحواسيب؛ لتتمكن من 

التعرف عىل األشياء املوجودة يف الصور.
حصلت )يل( عىل درجة الدكتوراه من )معهد كاليفورنيا للتقنية( 

Caltech؛ واآلن تشغل منصب مديرة مخترب الذكاء االصطناعي 
بجامعة ستانفورد، كما أنها أستاذة مشاركة يف قسم علوم 

الحاسب بالكلية.
يف عام 2017؛ انضمت إىل رشكة جوجل وخاصة قسم )الحوسبة 

السحابية( Google Cloud بصفتها كبري العلماء يف الذكاء 
االصطناعي والتعلم اآليل.

:Latanya Sweeney 7 - التانيا سويني
تعمل )التانيا( أستاذة للتكنولوجيا، ومديرة ملخترب خصوصية 

البيانات يف جامعة )هارفارد(، كما أنها شغلت سابقًا منصب كبري 
.)FTC( الخرباء التقنيني يف لجنة التجارة الفيدرالية األمريكية
بصفتها أستاذة للتكنولوجيا يف جامعة )هارفارد(؛ تعمل عىل 

ابتكار واستخدام التكنولوجيا لتقييم وحل املشكالت االجتماعية، 
والسياسية، والحكومية، وتعليم اآلخرين كيفية القيام باليشء 
نفسه، وهو ما يعرف باسم الدراسة العلمية لتأثري التكنولوجيا 

عىل البرشية، كما حققت العديد من اإلنجازات املتعلقة بتحديد 
الهوية، وتقنيات الخصوصية.

قدمت التانيا يف الفرتة األخرية بحثًا ثورًيا حول وجود التحيز 
العنرصي يف خوارزميات الذكاء االصطناعي، حيث أثبتت وجود 

تمييز عنرصي ذي داللة إحصائية يف عرض اإلعالنات استناًدا 
إىل عمليات البحث، وقد أثار ذلك تساؤالت حول كون خوارزميات 

اإلعالن من جوجل تكشف عن التحيز العنرصي يف املجتمع، 
وكيف يمكن أن تتطور لضمان العدالة العرقية.

:Caitlin Smallwood 8 - كاتلني سمولوود
تَشغل )كاتلني( منصب نائبة الرئيس لقسم علوم البيانات 

والتحليالت يف رشكة )نتفليكس( Netflix، حيث يقوم فريقها 
بإنشاء نماذج وخوارزميات جديدة تعمل عىل تحسني الخدمة 

مثل: تخصيص توصيات الرتفيه لكل عضو، والتنبؤ بشعبية 
األفالم والربامج التلفزيونية الجديدة عىل املنصة؛ إلثراء 

االستثمارات يف املحتوى والتسويق، وتحسني اإلنتاج.
قبل انضمامها إىل )Netflix( يف عام 2010، كانت )كاتلني( تعمل 

يف رشكة )Intuit( لصناعة الربمجيات، كما شغلت يف الفرتة من 

عام 2005 حتى 2007؛ منصب مدير حلول البيانات يف رشكة 
.Yahoo )ياهو(

حصلت كاتلني عىل درجة املاجستري يف بحوث العمليات من 
جامعة )ستانفورد(، وبكالوريوس العلوم يف الرياضيات من كلية 

.William and Mary )وليام وماري(
:Megan Price 9 - ميجان برايس

ميجان هي املديرة التنفيذية )ملجموعة تحليل بيانات حقوق 
اإلنسان( Human Rights Data Analysis Group منذ عام 

2015، حيث تعمل عىل تصميم إسرتاتيجيات وطرق للتحليل 
اإلحصائي لبيانات حقوق اإلنسان للمشاريع، يف مجموعة من 

الدول منها: غواتيماال، وكولومبيا، وسوريا.
ميجان عضو يف املجلس االستشاري الفني ملكتب املدعي العام يف 
املحكمة الجنائية الدولية، وزميل باحث يف مركز جامعة كارنيجي 

ميلون لعلوم حقوق اإلنسان.
حصلت عىل درجة الدكتوراه يف )اإلحصاء الحيوي( 

Biostatistics من جامعة إيموري، وهي حاصلة أيًضا عىل درجة 
 Case Western املاجستري يف العلوم، واإلحصاء من جامعة

.Reserve
:Joanna Schloss 10 - جوانا شلوس

تشغل )جوانا( اآلن منصب نائبة الرئيس لقسم تسويق 
املنتجات يف رشكة )Sauce Labs(، حيث تتمتع بخربة يف إدارة 

املعلومات والبيانات، ودفع إسرتاتيجيات تسويق املنتجات 
ومنهجياته، نتيجة لعملها السابق رئيسة لتسويق املنتجات يف 

.)Datameer( رشكة
تشمل مجاالت خربتها تحليل البيانات الضخمة، وذكاء األعمال، 
وتحليالت األعمال، وتخزين البيانات، حيث عملت ملدة 4 سنوات 

يف مركز رشكة )ديل للتميز( Dell Center of excellence؛ 
متخصصة يف إدارة البيانات واملعلومات، وأطلقت بنجاح عدًدا 

كبريًا من املنتجات، بدًءا من التطبيقات التحليلية التي تركز عىل 
األعمال التجارية، وحتى أدوات تخزين البيانات.

10 سيدات رائدات في مجاالت الذكاء االصطناعي وعلوم البيانات

:Silvia Chiappa سيلفيا تشيابا:Cynthia Breazeal سينثيا بريزيل :Nikita Johnson نيكيتا جونسون :Rachel Thomas راشيل توماس :Fei-Fei Li يف يف يل:Latanya Sweeney التانيا سويني
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The Rights & Freedoms حقوق وحريات

انتقدت منظمة العفو الدولية )أمنستي( 
اإلجراءات الفرنسية ملكافحة اإلرهاب عقب 

الهجمات األخرية فيها، وقالت إنها تنتهك مبادئ 
عدم التمييز وعدم اإلعادة القرسية وحرية 

تأسيس الجمعيات.
جاء ذلك يف تقرير بعنوان »فرنسا.. تدابري 

مكافحة اإلرهاب بعد قتل صامويل باتي تثري 
مخاوف تتعلق بحقوق اإلنسان«.

وأدانت املنظمة بشدة حادثة مقتل املدرس 
الفرنيس صامويل باتي وحادثة الطعن يف كنيسة 

نوتردام بمدينة نيس جنوبي فرنسا، مما اضطر 
السلطات الفرنسية إىل فتح تحقيق شامل 

ومستقل وحيادي وشفاف.
لكنها أكدت أن إجراءات مكافحة اإلرهاب 

والترصيحات التي جاءت عىل لسان وزير 
الداخلية جريالد دارمانان عقب األحداث أثارت 

مخاوف من انتهاك حقوق اإلنسان.
وعربت عن قلقها من أن هذه اإلجراءات تنتهك 

مبادئ عدم التمييز وعدم اإلعادة القرسية 
وحرية تكوين الجمعيات.

وشدد التقرير عىل أن حرية التعبري حق ال 
يمكن إنكاره، وأن السلطات الفرنسية ملزمة 

بحماية املسلمني والالجئني من التعرض للسلوك 
العنرصي والعنف، وحماية حق كل فرد يف إظهار 

دينه أو معتقده دون خوف.
وتابع أنه يف الـ20 سنة املاضية أصدرت السلطات 

الفرنسية قوانني عنرصية ضد املسلمني بشأن 
ممارسة حقهم يف حرية التعبري والدين واملعتقد، 

من قبيل منع ارتداء رموز دينية أو ثقافية أو 
مالبس معينة.

وذكر التقرير أن بعض القادة الفرنسيني أدلوا 
بترصيحات عنرصية ضد املسلمني يف وسائل 

اإلعالم الرسمية، من بينها ترصيحات وزير 
الداخلية التي تثري القلق.

وأكد أن ترصيح الوزير بشأن عزمه ترحيل 231 
مواطنا أجنبيا لالشتباه بأنهم »متطرفون« 

يتعارض مع مبدأ عدم اإلعادة القرسية، ووجهت 
املنظمة دعوة إىل فرنسا لالمتثال اللتزاماتها 

الدولية.
كما شدد التقرير عىل أن إغالق الجمعيات 

وأماكن العبادة يجب أن يتم وفق القانون الدويل 
لحقوق اإلنسان.

أمنستي تدعو لحماية حقوق المسلمين الدينية في 
فرنسا وتنتقد قوانين »عنصرية« بحقهم

انتقادات أممية لسجل 
أمريكا الحقوقي

وجهت األمم املتحدة انتقادات للواليات املتحدة، عىل خلفية العنف املمارس 
من قبل الرشطة والتوترات العنرصية، وكيفية معاملة املهاجرين، وغريها من 

امللفات الحقوقية.
وشارك ممثلون لنحو 120 دولة يف جلسة نقاش نظمت يف غالبيتها عرب 

الفيديو، تناولت واقع حقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة، وقد أصدر 
املشاركون قائمة توصيات لتحسني السجل األمريكي عىل هذا الصعيد.

ووجهت انتقادات لواشنطن عىل خلفية النهج القمعي الذي تعتمده إدارة 
الرئيس دونالد ترامب تجاه املهاجرين، خصوصا فصل آالف األطفال عن 

ذويهم عند الحدود.
ووجهت مناشدات لواشنطن من أجل الرتاجع عن قرارها االنسحاب من 

مجلس حقوق اإلنسان املتّخذ يف العام 2018، وعدم امليض يف فرض عقوبات 
عىل عضوين يف املحكمة الجنائية الدولية، والعمل عىل إلغاء عقوبة اإلعدام.

ولم يتم التطرق بإسهاب لالنتخابات األمريكية إال أن مجموعة من الدول 
-من بينها أملانيا واليونان وروسيا- ناشدت واشنطن حماية حق التصويت.

ودافع عدد كبري من املسؤولني األمريكيني عن سجل الواليات املتحدة يف 
مجال حقوق اإلنسان.

وقال سفري الواليات املتحدة يف مقر األمم املتحدة يف جنيف، الذي يرتأس 
الوفد األمريكي، آندرو بريمربغ، إن »التزامنا قضايا حقوق اإلنسان يستند إىل 

التزام سيايس وأخالقي راسخ يف املحاسبة والشفافية«.
وخالل جلسة »العرض الدوري الشامل« التي نظمت مؤخراً، والتي يتعني أن 

تخضع لها كل أربع أو خمس سنوات الدول الـ193 املنضمة لألمم املتحدة، 
كانت املخاوف املرتبطة بالعنف املفرط املمارس من قبل الرشطة تجاه 

األمريكيني املتحدرين من أصول أفريقية وغريهم من األقليات، والتصدي 
لالحتجاجات، القضية األكرث تداوال.

وأجرب توقيت انعقاد الجلسة بعد أيام من إعالن فوز الديمقراطي جو بايدن 
يف االنتخابات الرئاسية املحمومة، املسؤولني األمريكيني عىل اتّخاذ موقف 

دفاعي عن سياسات يرّجح أن تتبّدل خالل أشهر قليلة.

العفو الدولية تدق ناقوس الخطر 
بشأن حرية التعبير بتونس

طالبت منظمة العفو الدولية )Amnesty International( السلطات 
التونسية بالتوقف عن مقاضاة مدونني وناشطني عىل مواقع التواصل 

االجتماعي، واعتربت أن ذلك يشكل تهديدا لحرية التعبري.
ويف تقرير مفصل أشارت املنظمة إىل أن ما ال يقل عن 40 مدونا وناشطا 

سياسيا ومدافعا عن حقوق اإلنسان ومديرا لصفحات عىل فيسبوك، تعرضوا 
ملالحقات قضائية جنائية منذ عام 2018 لنرشهم تدوينات انتقدت السلطات 

املحلية، أو الرشطة، أو موظفني حكوميني.
وعربت املنظمة عن قلقها من هذه املالحقات القضائية التي تتم بموجب 

قوانني بالية تعود إىل عهد القمع يف تونس، حسب وصفها.
كما دعت السلطات التونسية إىل الكف عن مقاضاة األشخاص ملجرد 

ممارستهم حقهم املرشوع يف التعبري السلمي، وطالبت بإصالح القوانني التي 
تمثل تهديدا لحرية التعبري يف تونس.

ولم تؤدِّ معظم هذه الحاالت إىل فرض عقوبة بالسجن، »إال أن االستدعاءات 
للتحقيق، ولوائح االتهام، واملحاكمات بحد ذاتها، تحمل يف طياتها أحكاما 

بالسجن ترقى إىل مستوى املضايقة والرتهيب لألشخاص«، حسب املنظمة.

T he arrest of 4 students of the age of 10 in elementary schools in 
France on charges of “glorifying terrorism” sparked widespread con-
troversy in some local public opinion, as well as the resent-

ment of the Muslim community about these arrests.

Those students, who were preceded by rebuking 
and punishing during  , being accused of uttering 
phrases described as “violent and disturbing” 
during the minute of silence in the spirit of 
the slain teacher, Samuel Patty, with which 
all French schools were bound.

The 4 students, 3 boys and a girl, were 
arrested by the police at their homes in 
Albertville, Savoy County, after the school 
principal informed them. The local public 
prosecutor stated that they said, “The 
terrorist was right in what he did.”

The Ministry of National Education added 
on Twitter, for its part, that they “justified the 
killing” on the pretext that “it is forbidden to 
harm the Messenger, adding that they kill their 
professor if the Messenger is drawn in a caricature.”

The public prosecutor defended the police justifying their 
behavior, saying, “Given the age of the students, the investigation 
should have been made about the family milieu and it was not possible to 
just summon them. Rather, the house had to be searched and we did not 

know whom we would deal with,” to conclude with the assertion that “the 
police performed their duty within the framework of respecting the law.” .

For his part, the Minister of Interior added, “It is incorrect to 
say that the police used excessive force.”

On the other hand, the parents of the arrested 
students expressed their deep resentment and 

condemnation of the detention method, which 
they considered exaggerated. The mother 
of one of the students described the police 
intervention in the French newspaper Le 
Duffinne Liberi by saying, “At about 7:15 
am, our 13-year-old daughter opened 
the door to the police. Some of them 
were armed with their faces covered with 
masks. Our son was still sleeping, so they 

entered his room.” ..) They dealt with us as 
if we were terrorists, ”and took the student 

and“ information equipment ”with them, 
according to the newspaper,“ 20 Minutes, 

”meaning probably computers, smartphones, 
or both.

And if the preliminary investigations showed, according to the 
public prosecutor, that “the families were not radicalized,” yet the 

children concerned with the accusations are expected, according to the same 
source, to be obligated to follow a special education program.

The arrest of 4 children on charges of “glorifying terror-
ism” raises controversy and discontent in France
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    Sciences علوم

يف بحث جديد كشف علماء من جامعة والية أوهايو 
)Ohio State University( أن البرش يولدون بجزء من 

الدماغ مجهز مسبقا ليكون متآلفا مع رؤية الكلمات 
والحروف، مما يمهد الطريق الحقا لتعلم البرش كيفية 

القراءة.
وعند قيامهم بتحليل نتائج عمليات مسح أدمغة أطفال 
حديثي الوالدة، وجد الباحثون أن هذا الجزء من الدماغ 

»منطقة شكل الكلمات املرئية« )VWFA( متصل بشبكة 
اللغة يف الدماغ، وهو األمر الذي يجعل األدمغة البرشية 

حساسة للكلمات املرئية منذ الوالدة حتى قبل أن تتعلم 
اللغة املحكية أو املقروءة.

روابط دماغية وظيفية
تخالف نتائج هذه الدراسة -التي نرشت يف أكتوبر/

ترشين أول املايض يف دورية ساينتفك ريبورتس 
)Scientific Reports(- ما سبقها من أبحاث يف هذا 
املجال والتي كانت قد قيدت فعالية ونشاط »منطقة 

شكل الكلمات املرئية« وحرصتها باألفراد البالغني/
املتعلمني فقط.

حيث افرتض بعض الدارسني أن هذه املنطقة ال تختلف 
عن األجزاء األخرى من القرشة البرصية الدماغية 
الحساسة لرؤية الوجوه مثال أو غريها من األشياء 

األخرى، وأنها تصبح انتقائية للكلمات والحروف 
فقط عندما يتعلم األطفال القراءة أو عىل األقل عندما 

يتعلمون اللغة املحكية.
غري أن فريق الدكتورة زينب سايجني من جامعة والية 

أوهايو قد تمكن من إثبات وجود روابط دماغية وظيفية 
تربط ما بني هذه املنطقة وبني شبكة اللغة يف أدمغة 

األطفال حديثي الوالدة، وذلك أكرث من ارتباطها باملناطق 
األخرى آنذاك.

وقد اعتمد الباحثون يف دراستهم عىل تحليل نتائج 
فحوصات أجريت عىل عدد متساو من األطفال حديثي 

الوالدة والبالغني، حيث إنهم كانوا جزءا من مرشوع 
يبحث يف تطوير الشبكات العصبية املسؤولة عن 

التواصل البرشي.
وهكذا قام الفريق بتحليل نتائج فحوصات التصوير 

بالرنني املغناطييس ألدمغة 40 طفال حديث الوالدة 
وبعمر أقل من أسبوع، وقارنوا هذه الفحوصات بمسح 

مماثل كان قد أجري عىل 40 شخصا بالغ. وتمكنوا من 
العثور عىل بعض االختالفات يف »منطقة شكل الكلمات 

املرئية« ما بني حديثي الوالدة وبني البالغني.

مشاكل عسر القراءة
ويرى الباحثون أن الخربة يف اللغة املنطوقة واملكتوبة 

تعمل عىل تعزيز الروابط ما بني هذه املنطقة وشبكة 
اللغات يف الدماغ، وذلك عندما يكتسب الشخص معرفة 
القراءة والكتابة. لذلك يرون أن هناك حاجة إىل البحث 

يف آليات تحسني هذه املنطقة بالتزامن مع نضوج 
األطفال.

يقوم مخترب سايجني بجامعة والية أوهايو حاليا بمسح 
أدمغة أطفال ترتاوح أعمارهم بني 3 و4 سنوات، وذلك 

ملعرفة املزيد حول ماهية تطور »منطقة شكل الكلمات 
املرئية« باملرحلة التي تسبق تعلم الطفل القراءة.

كما أنهم يبحثون أيضا عن الخصائص البرصية التي 
تستجيب لها هذه املنطقة، وذلك بهدف معرفة اآللية 

التي يتأهل بها الدماغ البرشي ليصبح قادرا عىل القراءة.
ويأمل الباحثون أن يسهم هذا يف تعلم املزيد عن 

خصائص التباين الفردية ما بني دماغ برشي وآخر، وذلك 
لفهم االختالفات بسلوك القراءة، والذي قد يكون مفيدا 

يف دراسات عرس القراءة واضطرابات النمو األخرى.
واألهم هو أن تعزيز معرفتنا لدور هذه املنطقة، بهذه 

السن املبكرة، سيخربنا باملزيد عن اآللية التي يطور بها 
الدماغ البرشي قدرته عىل القراءة، وعن ماهية األخطاء 

التي يمكن أن تحدث أثناء ذلك.

دراسة حديثة: البشر يولدون بأدمغة معدة 
مسبقا لرؤية الكلمات

الروبوتات المائية تنقل 
أول مجموعة ركاب

اخترب مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قوارب آلية 
دون قبطان قادرة عىل نقل الركاب. هذه القوارب يمكن أن تغري 

الحياة يف مدن البندقية وأمسرتدام وغريها.

ويفيد موقع arXiv.org، بأن مهنديس املعهد يعملون منذ سنوات 
عىل ابتكار منظومة Roboat، التي كانت نماذجها األوىل بطول 

مرت واحد ويمكنها نقل حمولة صغرية.

واختربت يف قنوات أمسرتدام عام 2016 .وبعد ميض ثالث سنوات 
طورها املهندسون لتصبح قادرة عىل االندماج يف منصة عائمة 

أو جسور.

واآلن عرض املهندسون نسخة جديدة من Roboat II طولها 
مرتان يمكنها حمل راكب واحد أو راكبني. وتقول دانيال روس، 
رئيسة الفريق، »تتحرك نسخة Roboat II ذاتيا باستخدام 

خوارزمية مشابهة لتلك املستخدمة يف السيارات ذاتية القيادة، 
ولكنها مكيفة للتنقل عىل سطح املاء«.

وأظهرت التجارب، تحرك Roboat II بصورة ذاتية يف قنوات 
أمسرتدام خالل ثالث ساعات، بعدها عادت إىل نقطة البداية 

بانحراف 17 سم فقط. وكانت طوال هذه الفرتة تعتمد يف حركتها 
عىل بيانات الليدار وأجهزة استشعار GPS وأجهزة أخرى.

ومن املنتظر أن يتمكن الراكب من استدعاء هذه القوارب كما 
سيارات األجرة، حيث سيسجل الكمبيوتر الطلب ويرسل إىل 

عنوانه أقرب قارب مع املسار املثايل إىل النقطة املطلوبة«.
وقد جعل املهندسون هذه القوارب مرتبطة مع بعضها باستخدام 

أدوات ربط خاصة. وباستخدام خوارزميات خاصة يمكنها 
التحرك معا تحت قيادة روبوت واحد يسمى »القائد« الذي  

يستلم وحده التوجيهات بشأن مسار ووجهة الحركة.

ويخطط املهندسون الحقا لتطوير هذه الروبوتات املائية ليصبح 
طولها أربعة أمتار ويمكنها حمل 6-4 ركاب معا، لتصبح وسيلة 

مريحة للنقل يف املدن التي تنترش فيها قنوات مائية عديدة.

A new study revealed 
that scientists who 
used a controversial 

gene-editing mechanism had 
inadvertently created more than 
10 human mutated embryos.

In an attempt to fix the gene 
that causes blindness, research-
ers, using the CRISPR mecha-
nism to cut DNA, mistakenly got 
rid of whole chromosomes or 
large parts of them, according to 
a study published on Thursday 
and reported by the New York 
Post.
In an undisclosed lab, research-
ers collected sperm from a ge-
netically blind man to produce 
40 embryos. Then they used the 
CRISPR mechanism, which acts 
as a microscopic scalpel, to cut 

the genetic mutation they want-
ed to correct in 37 embryos.

But nearly half of fetuses lost 
an entire chromosome, or large 
portions of it, from the gene in 
which the mutation that causes 
blindness is located, according 
to the study.

Damaged chromosomes can 
lead to genetic abnormalities 
that can be passed on to future 
generations.

Read More: Brain Waves Help 
Find Lost Objects, New Study 
Finds

«This is a very opposite result,” 
said study author Dieter Eggley, 
from Columbia University. 

Pregnancy.

Scientists have debated for 
years whether CRISPR is safe 
and effective enough to be used 
on human embryos, which will 
eventually grow into children.

Critics point to studies showing 
the technology can cause can-
cer, while others argue that it is 
not yet accurate enough.

Last month, a group sponsored 
by the American National 
Academy of Medicine published 
a report saying that the current 
technology is not ready for use 
on embryos because scientists 
do not yet know how to use it 
without introducing dangerous 
changes to the DNA.

Study: A scientific error caused serious genetic abnormalities in fetuses
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

كشفت الرشكة الربيطانية املعروفة بصناعة 
أجهزة الحاسوب األساسية والرخيصة 

»راسبريي باي« عن أحدث جهاز لها، يجمع بني 
الرقائق واملكونات الرضورية لتشغيل الحاسوب 

يف لوحة املفاتيح املستخدمة يف الكتابة، وذلك 
وفقا لتقرير للكاتب أندرو غريفني نرشته صحيفة 

»اإلندبندنت« الربيطانية.

وأفاد الكاتب بأن املستخدمني ال يحتاجون 
سوى إضافة شاشة ليصبح جهاز الحاسوب 
)الكمبيوتر( يعمل بكامل طاقته، حيث قارن 

املستخدمون أداء هذا الجهاز مع أجهزة 
الحاسوب القديمة. ويعد األمر بسيطا لدرجة أنه 

ال يكلف سوى 70 دوالرا أو 67 جنيها إسرتلينيا.

كما يستطيع العمالء إنفاق 100 دوالر أو 95 
جنيها إسرتلينيا مقابل الحصول عىل كل ما 
يحتاجونه، بما يف ذلك فأرة الحاسوب التي 

تعمل عن ُبعد والكابالت املطلوبة لتوصيله بكل 
من الكهرباء وشاشة العرض.

وأوضحت الرشكة أنه وقع إطالق هذا الجهاز 

نتيجة تزايد استخدام أجهزة »راسبريي باي« 
)Raspberry Pi( يف منازل الناس أثناء الوباء، 
نظرا لحاجة الطالب وغريهم من األشخاص إىل 

حاسوب للدراسة والعمل عن ُبعد.

ويطلق عىل هذا الحاسوب الجديد اسم 
 ،)Raspberry Pi 400( »400 راسبريي باي«

حيث يعتمد عىل أداء »راسبريي باي 4« الذي 
أعلن عنه خالل الصيف املايض. ويف هذا اإلطار، 

أفادت الرشكة بأن هذا الحاسوب أقوى 40 مرة 
من جهاز »راسبريي باي« األصيل.

يف املقابل، أشارت الرشكة إىل وجود مشاكل يف 
الحاسوب األصيل، فعىل الرغم من أن سعره كان 
منخفضا للغاية، فإنه لم يكن سهل االستخدام 
بشكل خاص، حيث يتوجب عىل املستخدمني 

تجميع الكابالت واملعدات األخرى بأنفسهم 
حتى يتمكنوا من العمل عىل هذا الجهاز. وذكر 
مؤسس الرشكة، ابن أبتون )Eben Upton(، أن 

»راسبريي باي 400« كان يهدف إىل التخلص من 
هذه املشاكل.

يف هذا الصدد، كتب أبتون أن »أجهزة الحاسوب 
املنزلية الكالسيكية، عىل غرار »بي بي يس 

ميكرو« و«زد إكس سبكرتوم« و«كومودور أميغا« 
وغريها، دمجت لوحة النظام الرئيسية مبارشة 

يف لوحة املفاتيح، حيث ال توجد وحدة نظام 
منفصلة، أو كابل لوحة مفاتيح، بل مجرد جهاز 

حاسوب ومصدر طاقة وكابل شاشة باإلضافة إىل 
فأرة حاسوب )يف بعض األحيان(«.

وأضاف الكاتب أن الحاسوب أضحى متاحا 
للجميع يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة 
وفرنسا. من جهتها، بينت الرشكة أن األجهزة 

ستصل إىل إيطاليا وأملانيا وإسبانيا بداية من 
األسبوع املقبل، وتتوقع الرشكة وصولها إىل الهند 

وأسرتاليا ونيوزيلندا بحلول نهاية العام.
وعن موعد توافره بجميع أنحاء العالم، قال 

أبتون »نحن بصدد العمل برسعة عىل تجهيز 
شهادة االمتثال لبقية املناطق األخرى، ليصبح 

بذلك »راسبريي باي ″400 متاحا يف جميع 
أنحاء العالم خالل األشهر القليلة األوىل من عام 

.»2021

حاسوب جديد يتكون من لوحة مفاتيح فقط 
وسعره 70 دوالرا

 Galaxy تسريبات حول
S21.. هل يشبه تصميم 

آيفون 12؟
انترشت شائعات وترسيبات عن هاتف سامسونغ Galaxy S21، وسنقدم 

يف هذا املوضوع ما يمكن أن نتوقعه من الهاتف الذكي الرائد القادم من 
سامسونغ يف فرباير 2021.

من االبتعاد عن التصميم الجذري إىل إصالحات الكامريا، فإن موجة أخبار 
Galaxy S21 مفاجئة بشكل كبري، حيث تلمح إىل املزايا التي يمكن أن تميز 

الهاتف عن غريه.
بالنظر إىل أحدث إصدارات سامسونغ )Galaxy S20 Fan Edition(، الذي 

تم إطالقه يف سبتمرب، وطرح سلسلة S20 التي يبلغ عمرها اآلن سبعة أشهر 
للبيع قبل يوم الجمعة األسود و)Cyber Monday(، فليس من املستغرب 

جًدا رؤية األخبار تتصاعد للمجموعة التالية من هواتف الدرجة األوىل.

:12 iPhone سيحصل على تصميم يشبه Samsung Galaxy S21
حصلت Samsung Display، عىل براءة اخرتاع لتصميم جديد لإلطار 

قد يكون مخصًصا لهاتف Galaxy S21، حيث يشبه اإلطارات املعدنية 
املسطحة التي شوهدت يف مجموعة iPhone 12 الجديدة.

يمكن أن يكون اسم التصميم )Blade Bezel(، ومن املحتمل أن يحمل 
مظهرًا مختلفًا تماًما عن الذي تكلمنا عنه، لكن الترسيبات تشري إىل أننا 
 S سرنى تصميًما مختلفًا عن الحواف الدائرية التي نتوقعها يف سلسلة

للهواتف الرئيسية.

كاميرا أمامية تحت الشاشة:
وصفت براءة اخرتاع )Bezel Blade( بشكل مثري لالهتمام شاشة عرض 

الكامريا الرقمية، وفقًا ملوقع LetsGoDigital، الذي فرس ذلك عىل أنه يعني 
أن Galaxy S21 قد يحصل عىل كامريا تحت الشاشة، وهذا دليل ضعيف 

جًدا، لكن مع املزيد من التخمني بناًء عىل اتجاهات الصناعة جنًبا إىل جنب 
مع تلميح براءات االخرتاع الغامض يمكن أن تكون الكامريا تحت الشاشة 

ميزة S21 املرتقبة.

خمس كاميرات خلفية:
أشارت شائعة إىل أن هواتف Galaxy S21 يمكن 

أن تأتي مع نظام كامريا خمايس يف الخلف مع 
مستشعر صور )ISOCELL HM2( بدقة 108 

ميجابكسل. ويشاع أيًضا أن نظام الكامريا 
 Samsung Galaxy الخماسية سيأتي إىل

A72، والذي قد يكون مرشًحا أكرث 
للحصول عىل نظام كامريا خلفية 

خماسية.
يمكن إطالق Samsung S21 يف 

وقت أبكر من املعتاد
 Samsung تم إطالق سلسلة

Galaxy S يف أواخر فرباير 
لسنوات، ولكن يمكننا أن نرى خط 

Galaxy S21 قد يتم الكشف عنه 
رسمًيا قبل شهر من شهر يناير – وقد 

يكون ذلك قريًبا بعد يوم رأس السنة 
الجديدة، وفقًا إلشاعة أخرى.

A pple is developing its own 
search engine that will 
replace Google in all of its 

poplar products, according to a 
report by the Financial Times.

Right now, Google pays Apple 
around $10 billion per year to 
be the default search engine on 
the iPhone and iPad. The amount 
reportedly accounts for 20 per 
cent of Apple’s Services revenue. 
The year is about to come to an 
end and so is the deal, which might 
not be extended, due to a reported 
antitrust case against Google by 
the US Department of Justice 
regarding this deal.

To recall, Apple already has the 
technology and resources to 
develop a search engine, as it was 
seen using its own web crawler 
to document the internet, back 
in 2014. The company confirmed 
the existence of the web crawler, 
called the Applebot in 2015. Ac-
cording to the report, the company 
has allegedly increased its web 
crawling rate substantially. Another 
hint of Apple bypassing Google 
can be found within iOS 14’s home 
screen search feature, which now 
links to websites directly, instead 
of taking its users to Google.

As of now, it is unclear, on how 
Apple plans to bring its own search 

engine to life. Some reports claim 
that it will be a competitor to Goo-
gle and will have its own website 
and app for phones. Whereas, 
other reports state that it will just 
be a feature to enhance Spotlight 
on iOS, iPadOS and macOS devices.

One of the biggest reasons behind 
Apple creating a search engine 
is the company’s strong privacy 
stance and its stance against 
ad-funded services. However, if it 
were to develop a search engine, 
it would have to focus on adver-
tisements to recoup the amount 
Google used to pay it every year.

Apple developing search engine to take on Google
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    THE MAN الرجل

أجمل إطالالت الرجل 
في شتاء 2020

واضح أننا نشهد مرحلة جديدة من األزياء الرجالية. وما يثبت صحة هذه 
النظرية، جولة رسيعة نسرتجع فيها الحقب األخرية رسيعاً: 

عقد سبعينات القرن الفائت، هيمنت عليه بذلة املصمم الراحل إيف سان 
لوران، التي تجمع بني القَّصة الضيقة والرسوال الواسع. ثم تلتها بذلة 

جورجيو أرماني، الشهرية يف عقد الثمانينات، بعدما ارتداها نجم الشاشة 
ريتشارد غري، يف فيلم »أمريكان جيغولو«، وقد تمّيزت بكتفيها العريضتني. 

أما يف عقد التسعينات، فربزت بذلة ألكسندر ماكوين، ذات الخرص 
املنخفض. وختاماً يف بداية القرن الحادي والعرشين، خلت الساحة 

للسرتة الضيقة التي قّدمها املصمم هيدي سليمان.
 أما اليوم وانطالقاً من شتاء 2020، فبتنا نشهد جيالً جديداً من األلبسة 

التي ستعرّب عن هويات مختلفة وجديدة. 
فاملؤكد أن ما يطغى عىل األزياء الرجالية الخاصة باملوسم الحايل، هو 

األلوان األحادية واألشكال واألحجام املتضخمة، ومجموعة واسعة من 
األنسجة املُحاكة، وذات املالمس املختلفة من أجل مخاطبة جمهور جديد 

وأوسع.
يف هذا التقرير، نعرض لكم مجموعة من املالبس الرجالية التي تخاطب 
الرجل األربعيني الرصني، سواء بألوانها أو بتصاميمها وخطوطها.

-»ديور هوم«: عّودتنا دار »ديور« الفرنسية العريقة، عىل 
تقديم صيحات من هنا وهناك، إنما يف ظل الحفاظ عىل ذاك 

الخط، وتلك املالمح التي تنجح يف مخاطبة الرجل الكالسيكي. 
يف هذا املوسم من خريف وشتاء 2019 و2020، ارتدى رجل ديور، 
األلوان األحادية من األسود إىل الرمادي والبيج والبني. تنوعت 

اإلطالالت بني الجوخ والجلود والقّصات الوضحة املعالم. فلم 
تأِت واسعة بشكل مبالغ فيه، لكنها لم تلتزم، كذلك، 

القّصات امللتحمة بالجسم، كتلك التي رأيناه يف 
العقد السابق.

-«ألكسندر ماكوين«: من الدور املشاكسة نوعاً 
ما، اخرتنا منها بذلتني تحمالن النقوش املربعة 

التي تعيد رسم األناقة عىل الطريقة اإلنكليزية. 
أسلوب ينسجم مع ذوق الرجل الخليجي 

الذي يبحث عن ملسة تضفي مزيداً من الفرادة 
عىل أسلوبه، خصوصاً متى اختار اللجوء إىل 

النقوش مع ثنائية األبيض واألسود. 
-«ثيوري«: حافظت عىل خط 

الـ«مينيماليست« والقّصات الضيقة. بدت كمن 
يجتاز بحذر عتبة، تفصل بني األعوام األخرية التي 

طغت فيها القصات الضيقة وما تحمله املواسم 
املقبلة من تقليعات جديدة. فّضلت »ثيوري« أن 

تلتزم أسلوباً عملياً، يحاكي الرجل التنفيذي، السيما 
ذاك الباحث عن أناقة خالية من التفاصيل، إنما حريص 
يف الوقت نفسه عىل إبراز ذوقه الرفيع. فأطل الرجل ببذلة 

عملية مع سرتة بصف واحد من األزرار، ومن دون ربطة 
عنق، إنما منّسقة مع قميص وكنزة صوفية. 

- »سيلني«: لطاملا تمّيزت أناقة الرجل لدى دار »سيلني« 
بالرصانة. وها هو يف خريف وشتاء 2019 و2020، يتألق 
ببذلة مؤلفة من رسوال بخرص عال، مع سرتة بصفني أو 
صف واحد من األزرار. الخامات مختلفة وهي تتنوع بني 
األلوان األحادية وتلك التي تحمل نقوش املربعات، لكي 

تعكس جواً شتوياً. املهم أن املعطف الطويل، لم يغب عن 
أزياء الدار التي تتمسك دوماً بمفهوم معنّي من األناقة التي 

تحيط الرجل بهالة من الحضور القوي.
-«فندي«: شاهدنا ضمن مجموعة الدار الخاصة باملوسم 

الحايل، تشكيلة واسعة من املعاطف الطويلة والسرتات 
والقمصان املخطّطة، إىل جانب تركيز واضح عىل الجلود، عىل 

صعيد األكسسوارات واملجوهرات الذهبية. أسلوب، يعكس الكثري 
من حياة الرفاه واألضواء. 

يؤمن األشخاص الواثقون بأنفسهم بقدراتهم عىل 
النجاح، ولكن إذا كنت ال تؤمن بنفسك، فلماذا 

تريد أن يؤمن بك اآلخرون؟
إذا أردت أن تعتز بقدراتك وتعزز ثقتك بنفسك، 

حاول تجنب هذه الترصفات الـ15 التي تطرق لها 
الكاتب دانيال والن يف تقرير نرشه موقع »اليف 

هاك« )lifehack( األمريكي.

1. ال يختلقون األعذار
يتحمل األشخاص الواثقون جدا بأنفسهم 

مسؤولية أفكارهم وأفعالهم. ويف حال تأخروا عن 
العمل، فإنهم ال يلومون حركة املرور عىل ذلك. وال 

يربرون عيوبهم بأعذار مثل »ال أملك الوقت« أو 
»أنا لست ماهرا بما يكفي«، بل يخلقون الوقت 

ويستمرون بتحسني مهاراتهم حتى يصبحوا 
جيدين بما فيه الكفاية.

2. ال يتفادون القيام بما يخيفهم
ال يسمح األشخاص الواثقون جدا بأنفسهم 

للخوف بالسيطرة عىل حياتهم. فهم يدركون أن 
األشياء التي يخشون القيام بها غالبا ما تكون 

مهمة لتطّورهم.
3. ال يعيشون يف فقاعة الراحة

يتجنب األشخاص الواثقون جدا بأنفسهم 
منطقة الراحة، ألنهم يعرفون أن األحالم 

تموت يف هذه املنطقة. لذلك، يسعون 
جاهدين لخلق الشعور بعدم الراحة، 

ألنهم يدركون أن تعزيز قوتهم أمر 
إلزامي لضمان نجاحهم.

4. ال يؤجلون عمل اليوم إىل الغد
يدرك األشخاص الواثقني جًدا 

بأنفسهم أن الخطة 
الجيدة التي تُنجز 

اليوم أفضل من 
الخطة العظيمة 

التي تُنفّذ 
يف يوم آخر. 

بعبارة أخرى، 
ال ينتظرون 

»الوقت 
املناسب« أو 

»الظروف 
املناسبة« 

إلنجاز 
املهام، ألنهم 

يعرفون أن 
هذه التفاعالت 

مبنية عىل 
الخوف من 

التغيري، 
لهذا السبب، 

يتخذون التدابري 
الالزمة يف كل 

األوقات، مما يساهم يف تقدمهم.
5. ال يكرتثون آلراء اآلخرين

ال ينشغل األشخاص الواثقون جدا بأنفسهم 
بالتعليقات السلبية. إنهم يهتمون برفاهية 

اآلخرين ويهدفون إىل إحداث تأثري إيجابي يف 
العالم، وال ينشغلون باآلراء السلبية التي ال 

يمكنهم فعل أي يشء حيالها، فهم ُيدركون أن 
أصدقاءهم الحقيقيني سيتقبلونهم كما هم، ولن 

يهتموا باألمور األخرى.

6. ال يحكمون عىل الناس
ال يشعر األشخاص الواثقون جدا بأنفسهم 

بالحاجة إىل التكلم بالسوء عن أصدقائهم يف 
غيابهم، أو مشاركة زمالئهم يف العمل النميمة أو 

التهجم عىل األشخاص الذين يخالفونهم الرأي. 
كما أنهم متسامحون جدا مع أنفسهم لدرجة أنهم 

ال يشعرون بالحاجة للنظر إىل اآلخرين بازدراء.

7. ال يسمحون لنقص املوارد بإعاقتهم
يمكن لألشخاص الواثقني جدا بأنفسهم 

االستفادة من أي موارد متاحة لديهم، بغض النظر 
عن صَِغر أو كرَِب حجمها. فهم ُيدركون أن كل األمور 

ممكنة باإلبداع ورفض االستسالم. كما أنهم ال 
يتأثرون باإلخفاقات، بل يركزون عىل إيجاد 

الحلول.

8. ال يقارنون أنفسهم باآلخرين
يعلم األشخاص الذين لديهم ثقة كبرية 

بأنفسهم أنهم ال يتنافسون مع أي شخص 
آخر، بل يسعون لتحسني من أنفسهم. وهم 

ُيدركون أن كل شخص يعيش قصة فريدة 
من نوعها، لذلك، سيكون إجراء املقارنات 

ممارسة سخيفة وساذجة وعديمة 
الجدوى.

9. ال يجدون السعادة 
بإرضاء اآلخرين

ال يهتم األشخاص الواثقون 
جدا بأنفسهم بإرضاء 

الناس من حولهم، فهم 
يدركون أنه ليس من 

الرضورة أن ينجسم 
كل الناس مع بعضهم 

بعضا، وهكذا تسري 
الحياة. وبدال من ذلك، 

يركزون عىل جودة 
عالقاتهم بدالً من 

عددها.

10. ليسوا بحاجة إىل 
طمأنة مستمرة

األشخاص الواثقون جدا 
بأنفسهم ليسوا بحاجة 

إىل اإلرشاد، فهم يعلمون أن الحياة ليست عادلة 
وأن األمور لن تسري دوما عىل ما يرام. ورغم أنهم 
ال يستطيعون التحكم يف كل األحداث التي تطرأ 

عىل حياتهم، فإنهم يركزون عىل التفاعل بطريقة 
إيجابية للميض قدما.

11. ال يتجنبون حقائق الحياة املزعجة
يتعامل األشخاص الواثقون جدا بأنفسهم مع 

مشاكل الحياة مسبقا قبل أن تتفاقم. وهم يدركون 
أن تجاهل املشاكل التي تعرتضهم يساهم يف 

تفاقمها مع مرور األيام واألسابيع والشهور، فهم 
يدركون، مثال، أن فتح نقاش مزعج مع الرشيك 

أفضل من تفاديه، ألن ذلك يمكن أن يعرض الثقة 
بينهما للخطر.

12. ال يستسلمون بسبب إخفاقات 
بسيطة

ينهض األشخاص الواثقون جًدا بأنفسهم 
يف كل مرة يسقطون فيها. فهم عىل دراية بأن 

الفشل أمر محتوم يف عملية التطور. لذلك 
يسعون جاهدين إىل معرفة سبب فشلهم، 

حتى يتسنى لهم تعديل نهج عملهم، 
ثم املحاولة مرة أخرى.

13. ال ينتظرون إذنا من أي 
شخص للترصف

يتخذ األشخاص الواثقون 
جدا بأنفسهم اإلجراءات دون 

تردد. ويذكّرون أنفسهم كل 
يوم »إذا لم أفعل أنا هذا، فمن 

سيفعل؟«.

14. ال يتقيدون بخطة 
واحدة

األشخاص الواثقون جدا بأنفسهم 
ال يتقيدون بخطة واحدة، وإنما 

يستخدمون كل األسلحة املوجودة 
يف جعبتهم، ويختربون بال هوادة فعالية 

كل نهج يتبعونه، إىل أن يتمكنوا من 
تحديد اإلسرتاتيجيات األكرث فعالية 

واألقل تكلفة من حيث الوقت والجهد.

15. ال يصدقون بشكل أعمى ما 
يقرؤونه عىل اإلنرتنت دون التفكري 

فيه
ال ُيسلم األشخاص الواثقون جدا بأنفسهم 

بكل ما تتناقله املقاالت من معلومات عىل 
اإلنرتنت، ملجرد أن بعض املؤلفني أكدوا 

ذلك. ولكنهم بدال من ذلك، يتعمقون يف 
كل مقالة إرشادية من منظورهم الخاص. 

ورغم أن مثل هذه املقاالت تعّد بمثابة تمرين 
فكري ممتع وشّيق، فإن األشخاص الواثقني 

جدا بأنفسهم ُيدركون أنهم الوحيدون 
القادرون عىل تحديد معنى »الثقة«.

15 تصرفا ال 
يفعلها األشخاص 

الواثقون جدا 
بأنفسهم.. فهل 

أنت منهم؟
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TRAVEL & TOURISM سياحة و سفر

هديل عادل
كانت »السياحة املفرطة« هي الكلمة األكرث تردًدا 
يف 2019، مع معاناة الوجهات السياحية من آثار 

الزوار.. لكن بعد كورونا هل اختفت األزمة؟
ويف ظل التخطيط والتكهنات والتوقعات، هناك 

يشء واحد ال يمكن لتلك الوجهات تصوره، أال 
وهو اتجاه قطاع السفر إىل التوقف مع انتشار 

»كوفيد19-« حول العالم، بحسب شبكة »يس إن 
إن« األمريكية.

وأجرب الحظر املفروض عىل السفر والحجر 
الصحي وعمليات اإلغالق عىل مستوى البالد 

معظم املسافرين للبقاء باملنازل، لتعيش الوجهات 
السياحية، التي كانت تعاني بسبب ضخامة 

أعداد السياح، حالة ترنح.
لكن هل انتهت »السياحة املفرطة« حقًا؟ يف هذا 

التقرير نستعرض الوضع الراهن.

برشلونة – إسبانيا
لطاملا كانت مدينة برشلونة مقصًدا سياحًيا 

منذ مسابقة الغوص األوليمبية لعام 1992، التي 
كشفت جمال املدينة أمام الجمهور الدويل. واليوم 

تولد السياحة ما يرتاوح ما بني 12 إىل %14 من 
إجمايل الناتج املحيل للمدينة و%9 من إجمايل 

العمالة.
لكن يف السنوات األخرية، بدأ مسؤولو املدينة 

والسكان، الذين أنهكتهم السياحة املفرطة، إعادة 
النظر يف اعتمادهم عىل أعمال العطالت.

وطبقًا لـ«يس إن إن«، قدمت برشلونة قبل جائحة 
فريوس كورونا املستجد سلسلة تدابري مصممة 
لعالج بعض آالم السياحة املفرطة، مثل: القيود 
عىل منازل العطالت املستأجرة، وفرض رضيبة 

السياحة، وتشجيع املسافرين عىل زيارة املناطق 
الكائنة خارج املدينة القديمة املكتظة.

وبعد انتهاء اإلغالق الصارم الذي فرضته املدينة، 
لم يكن أمام برشلونة سوى فرتة وجيزة يمكن 

للسياح زيارتها خاللها، قبل أن تجد إسبانيا 
نفسها ضمن قوائم الحجر الصحي للدول.

وبنهاية سبتمرب/أيلول املايض، تراجعت السياحة 
الدولية بنسبة %77. واليوم، تكافح املدينة، كما 

باقي دول أوروبا، للسيطرة عىل الزيادة الجديدة 
يف إصابات فريوس كورونا الجديد، كما جرى فرض 

حظر لييل يف محاولة للسيطرة عىل الوضع.

البندقية – إيطاليا
ربما تكون البندقية الوجهة األكرث ارتباطًا 

بالسياحة املفرطة؛ فلطاملا كانت زيارة املدينة 
اإليطالية بمثابة مساحة اسرتاحة للكثريين. 
لكن مع زيادة أعداد السياح عىل مدار العقد 

املايض، احتج السكان عىل األمر، وجرى وضع 
لوائح تنظيمية وقواعد جديدة عىل مر السنني 

ملعالجة تدفق الزوار.
ويف حني جرى وضع 
رسوم عىل الرحالت 

اليومية يف التواريخ 
التي تشهد إقباال 

دائم ليبدأ تطبيق 
النظام يف 

يوليو/
تموز 

2020، تم تأجيل األمر يف النهاية.
وأصبح شمايل إيطايل أحد أول املناطق األوروبية 

التي تتحمل العبء األكرب لجائحة كورونا 
املستجد نهاية فرباير/شباط، حيث خضعت 

إلغالق وبدأت تعيش أشهر بدون سياح.
وعندما أعيد فتح الحدود الدولية، لم تقرتب حتى 

أعداد الزوار باألرقام التي شهدتها يف السنوات 
السابقة.

وعانت كثري من الوجهات السياحية األخر، من 
املدن التاريخية مثل أمسرتدام وبراغ إىل خليج 

مايا باي يف تايالند وشواطئ بايل، من آثار األعداد 
الكبرية للسياح خالل السنوات األخرية. واآلن، 

يعانون أيًضا من تداعيات قلة أعداد الزوار.
وبالرغم من أن السياحة املفرطة قد تكون أعاثت 

فساًدا بالوجهات السياحية، لكن اتبعت الظاهرة 
أنماطًا يمكن التنبؤ بها، مثل: شهرة املكان، 

تدفق الناس هناك. يف املقابل، ال يمكن التنبؤ 
بـ«كوفيد19-«، أو عىل األقل ليس عىل املدى 

الطويل.
سجلت حركة وفود السياح الدوليني تراجعاً حاداً 

بنسبة %70 يف العالم يف الـ8 أشهر األوىل من 2020 
مقارنة بـ2019، بسبب تفيش وباء كوفيد19-.

وأعلنت منظمة السياحة العاملية، أمس الثالثاء، 
أن شهري فصل الصيف اللذين يشكالن عادًة 

موسماً سياحياً ناشطاً يف نصف الكرة األرضية 
الشمايل، كانا كارثيني. فقد شهدا تراجعاً يف عدد 

السياح بنسبة %81 يف يوليو/ تموز املايض 
مقارنة بالشهر نفسه من العام املايض، و%79 يف 

أغسطس/آب املايض.  
وتشري املنظمة، يف بيانها، إىل أن هذا االنهيار يمثل 

تراجعا قدره 700 مليون يف عدد السياح وخسائر 
تصل قيمتها إىل 730 مليار دوالر للقطاع السياحي 

العاملي »أي أكرث من ثماني مرات من الخسائر 
املسجلة بعد األزمة املالية العاملية يف 2009«. 

هل أنهت الجائحة على »بعبع« المدن الشهيرة؟
السياحة المفرطة.. 

لوغانو السويسرية..مدينة 
جّذابة تستحّق الزيارة

لوغانو، مدينة جّذابة تستحّق الزيارة، وهي تقع عىل ضفاف بحرية لوغانو، 
جنوب جبال األلب يف سويرسا. طابعها إيطايل، ويغري فيها كّل من العمارة 

واملأكوالت والقرى املجاورة للبحرية باالستكشاف، وأيًضا املياه الزرقاء 
الداكنة للبحرية، التي لن يتعب الزائرون أبًدا من النظر إليها. يف الواقع، طاملا 

كانت املناظر الطبيعية الخالبة يف لوغانو مصدر إلهام للروائيني، بخاصّة 
الطبيعة البكر والحدائق الجذابة.

»مونت سان سالفاتور«
يحلو انعكاس »مونت سان سالفاتور« يف املياه العذبة، وهو يرسم مشهًدا 
مذهاًل. من النشاطات السياحية الشهرية يف لوغانو، ركوب القطار الجبيل 

املائل حتى قمة الجبل. من األعىل، هناك صور بانورامية مذهلة.
قرية »كارونا« الخالبة عىل سفح الجبل تستقطب الزائرين، بدورها، وكذا 

هو العديد من املسارات حول الجبل. وللزائرين األكرث مياًل إىل املغامرة، يمكن 
املتعة بتسلق الصخور. كما يجتمع كل من املناظر الخالبة للبحرية واملدينة 

وجبال األلب لجعل »مونت سان سالفاتور« مكانًا ال بد من زيارته يف لوغانو.
»باركو سيفيكو«

تقع منطقة »باركو سيفيكو« إىل جانب بحرية لوغانو، وهي خرضاء ومرتامية 
األطراف، وتسمح بالجولة فيها، واالسرتخاء بعد قضاء اليوم يف مشاهدة 
املعالم السياحية. إنها بمثابة حديقة خالبة مليئة باألشجار املعتنى بها 

جيًدا.
باإلضافة إىل املساحات الخرض، تعّد الحديقة أيًضا موطنًا ملتحف التاريخ 

الطبيعي ومكتبة كانتون وفيال سياني الرائعة، مع إطالالت جميلة عىل 
الجبال.

»مونت بري«
يقع »مونت بري« رشقّي لوغانو، وهناك يقوم قطار جبيّل مائل قديم فيه 

دور نقل الزائرين إىل القّمة، التي يبلغ ارتفاعها 925 مرتًا فوق املدينة، وتبدو 
البحرية أدناه.

املناظر هناك مذهلة، والجبل معروف بأنه األكرث إرشاقًا يف البالد، وهو ما 
ينعكس عىل الحيوانات والنباتات الغنّية يف املكان. بعد االستمتاع باملناظر، 

يمكن للزائرين من هواة الرياضات القلبية )كارديو(، االستمتاع ببعض 
مسارات الدراجات الهوائية، ومسارات امليش ملسافات طويلة التي تلتف 

حول الجبل.
»بيازا ديال ريفورما«

تقع »بيازا ديال ريفورما« يف قلب املدينة القديمة؛ يبدو كأن الحياة تدور 
حول هذه الساحة الجميلة، التي تضّم قاعة املدينة، واملباني امللوّنة بألوان 

الباستيل واملقاهي واملطاعم.
ينصح بالتوّجه إىل الساحة، خالل املساء، ويف عطالت نهاية األسبوع، عندما 
تكون مكتظة بالسكان املحليني والسائحني. ُيقام هناك الكثري من املهرجانات 

والفعاليات الثقافية عىل مدار العام.

T he world’s first coronavirus digital 
“health passport” is being tested to 
enable people to travel without having to 

quarantine at their places of destination.

If successful, it could enable safe flying and 
reopening of borders.
 The technology which is being tested on trav-
elers using two of the world’s biggest airlines 
– United Airlines and Cathay Pacific – and flying 
between London, New York, Hong Kong and 
Singapore, is backed by the World Economic 
Forum.
Additional airlines with routes across Asia, Af-
rica, the Americas, Europe and the Middle East 
will follow after.
The ‘CommonPass’ as it is known, has been 
developed by the Commons Project Foundation, 
a Swiss-based non-profit company that focuses 
on digital services for the common good.

The volunteer passengers will upload their 
coronavirus test results from a validated lab-
oratory onto a digital health pass – on 
their mobile phones through an 
application – up to 72 hours 
before departure.
The airlines, and airport 
and border officials, 
will be able to scan 
the digital data on 
the pass to see if 
a person is free of 
the virus.
If the trials of 
the scheme are 
successful, it will 
allow passengers 
to reduce their 
time in quarantine 
in line with the 

self-isolation regulations and health require-
ments in whichever country they arrive.

The aim is to create a standardised global 
testing system in which governments 

and airlines can trust passen-
gers’ results because they are 

from reputable laborato-
ries and on a recognised 

health passport.
The Commons Project 
said in a statement 
that the Common-
Pass has been 
designed to protect 
personal data in 
compliance with 
relevant privacy 

regulations, includ-
ing General Data 

Protection Regulation 

(GDPR).
“With trusted individual health data, countries 
can implement more nuanced health screening 
requirements for entry,” Dr. Bradley Perkins, the 
Chief Medical Officer of the Commons Project 
noted.
According to the pioneers, the pass is a result 
of a convening that brought together 350 public 
and private leaders from 52 countries in July to 
design a common framework for safe border 
reopening.
Christoph Wolff, Head of Mobility at the World 
Economic Forum believes individual national 
responses alone will not be sufficient to address 
the global crisis.
“Bans, bubbles and quarantines may provide 
short term protection, but developed and de-
veloping nations alike need a long-term, flexible 
and risk-based approach like CommonPass,” he 
said in a statement.

Trials for world’s first digital ‘health passport’ underway
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قبل انطالق مهرجان األضواء »ديوايل«، يتم 
يف الهند بيع ما يصل إىل 330 مليون مصباح 
زيتي، ومنتجات أخرى يتم صنعها من روث 

البقر.
وتعد حملة روث البقر جزءاً من مقاطعة 

وطنية للسلع صينية الصنع التي يتم رشاؤها 
غالبا خالل مهرجان ديوايل، وترجع إىل توترات 

بني الهند وجارتها الشمالية، الصني.
وتقود املبادرة اللجنة الوطنية لألبقار، التي 
أنشأتها الحكومة القومية الهندوسية العام 

املايض لحماية األبقار واملحافظة عليها التي 
يعتربها الهندوس الذين يشكلون األغلبية يف 

الهند مقدسة.
وقال رئيس اللجنة فاالب كاثريا: »بدأ 

املواطنون يف جميع أنحاء الهند يرفضون 
السلع صينية الصنع، بما يف ذلك وسائل 
اإلضاءة، حان الوقت الختيار منتجاتنا، 

والدعوة لرشاء املنتج املحيل والرتويج لحملة 
)صنع يف الهند( التي تتبناها الحكومة، 

واالعتماد عىل الذات«.
كما يساعد رشاء مصابيح مصنعة من روث 

البقر بدالً من مصابيح صينية الصنع مربي 
املاشية وحظائر األبقار، وتعد املصابيح 

الصغرية التي تسمى دياس باللغة الهندية، 
شيئا أساسيا ملهرجان ديوايل الذي يستمر 

ملدة خمسة أيام، ويصادف اليوم الرئييس هذا 
العام السبت.

ويزين الهندوس منازلهم بإضاءة مصابيح 
دياس عند عتبات منازلهم أو أروقتهم أو 

رشفاتهم باإلضافة إىل وضعها أمام معبوداتهم، 
وهذا جزء أسايس من احتفاالت وطقوس عيد 

دوايل.
وعادة ما تكون املصابيح مصنوعة من تراب 

األرض أو الطني، مع استخدام الزيت أو الزبدة 
املصفاة كوقود والقطن كفتيل.

ويتم استخدام روث البقر يف صنع الوعاء 
الخاص بمصابيح الدياس العضوية التي يتم 
الرتويج لها، عىل الرغم من أن بعض املصنعني 

يستخدمون أيضا القليل من الرتاب أو الطني 
يف صنع هذه املصابيح.

إىل جانب املصابيح، تشمل املنتجات الهندية 
املصنعة من روث البقر التي يتم عرضها يف 

األسواق خالل مهرجان ديوايل تماثيل صغرية 

لآللهة الهندوسية ولوحات تعلق عىل الجدران 
مرسومة بألوان زاهية وبراقة، يتم استخدامها 

للزينة خالل عيد دوايل.
وانضمت كل الواليات الهندية تقريبا إىل 

الحملة وسيتم إضاءة مئات اآلالف من 
املصابيح املصنعة من روث البقر يف مدينتي 

فارانايس وأيوديا املقدستني الهندوسيتني.

وقال رام كومار، أحد املواطنني الهنود، إن 
»جوهر هذه الحملة فكرة نبيلة تتمثل يف 

إنقاذ ورعاية اآلالف من األبقار الضالة التي 
تخىل عنها املزارعون بعد توقفها عن إدرار 

الحليب وسوف يستفاد من األموال التي 
يتم جمعها من خالل الحملة يف إعادة رعاية 
األبقار، ومساعدة حظائر األبقار التي تواجه 
أزمة مالية، وجعل األبقار كبرية السن مفيدة 

اقتصاديا«.
وأضاف: »األبقار مثل األم، لكنها ضالة يف 

الطرقات وجائعة، واليتم العناية بها ويف 
حالة يرثى لها، الكثري من هذه األبقار يتعرض 

للدهس يف حوادث السري، يتعني علينا 
إنقاذها«.

يذكر أن الطب الهندي القديم )األيورفيدا( 
يقول إن منتجات األبقار مثل الروث والحليب 

والبول لها خصائص عالجية.
وخالل السنوات القليلة املاضية، أغرقت سلع 

إلكرتونية رخيصة صينية الصنع، وملبات الليد، 
والتماثيل السوق الهندي، لكن املصدرين 

الصينيني يمكن أن يتعرضوا لخسائر تقدر 
بنحو 400 مليار روبية )5.4 مليار دوالر( وسط 

مقاطعة أوسع من جانب التجار والجمعيات 
الهندية خالل املبيعات يف مهرجان ديوايل.

وتدهورت العالقات بني الهند والصني بشكل 
حاد بسبب املواجهة العسكرية عىل حدودهما 

املتنازع عليها يف جبال الهيمااليا، والتي 
أسفرت عن مقتل 20 جنديا هنديا يف حزيران/ 

يونيو املايض، وبعد قت قصري، حظرت الهند 
أكرث من 200 تطبيق صيني وألغت عدة عقود 

مع رشكات صينية.
وقال مستهلكون مثل شيفاني الل، املحامية 

املقيمة يف ضاحية غازي أباد يف دلهي، إن 
منتجات روث البقر تكتسب شعبية ألنها 

مفيدة للبيئة كونها قابلة للتحلل الحيوي، 

وتفيد الصناعات املنزلية.

وقالت: »املصابيح غري مكلفة ويتم تصنيعها 
بشكل جمايل، قررنا بوعي البحث عن 

منتجات غري صينية هذا العام، ألن الصني 
قوضت ثقة الهنود من خالل التعدي عىل 
األرايض الهندية خالل أزمة فريوس كورونا 

املستجد املسبب ملرض كوفيد 19-«.

وتابعت: »األشخاص ربما يعربون عن 
سخريتهم من ذلك، ولكن املصابيح املصنوعة 
من روث البقر ليس لها رائحةو و يتم وضعها 
يف أفران وتبدو رائعة حيث يتم تزيينها بطالء 

زاهي األلوان.. املصابيح سوف تنقذ األبقار، 
وهي ليست مصنوعة من مواد كيميائية وال 

تلوث البيئة وبعد االنتهاء من االستعانة 
بها كمصابيح ستكون سمادا ممتازا سوف 

أستخدمه يف حديقة الفناء 
الخاص بي«.

إطعام الموتى في روما 
وقطع األصابع وتناول رفاة 
المتوفين.. ثقافات وعادات 

الشعوب حول العالم
ال تزال الكثري من الشعوب والقبائل يف الوقت الحايل تتبع بعض العادات التي ال يمكن وصفها 
إال بالغريبة، فهي ال تستند إىل أية حقائق أو منطلقات علمية، بل يبدو أنها تستند إىل أسس 

نفسية، وثقافية عميقة، للدرجة التي لم تسمح لكل التقدم العلمي والتكنولوجي يف العرص 
الحايل بالتغلب عليها ومنعها.

إطعام الموتى في روما.. العناية بالمتوّفى ال تقف عند الدفن
إطعام املوتى هي عادة رومانية قديمة، ال تزال تمارس يف حدود ومناسبات ضيقة، تصاحب 

مجموعة من التقاليد الخاصة بتكريم املوتى والعناية بهم. اعتقد الناس يف بعض املدن أن 
العناية باملتويف وتكريمه ال ينتهي عند إقامة الجنازة وجمع األقارب واألصدقاء لتوديعه، لكن 

يجب عليهم تزويده يف قربه بمجموعة من االحتياجات التي سوف تجعل من وحدته أقل وطأة.
قام الناس بصنع املقابر وتزويدها بمجموعة أنابيب صغرية يتم من خاللها تزويد املتوىف 
بمجموعة من السوائل، مثل العسل والخمر. اعتقد الناس أن امليت سوف يستهلك هذه 

السوائل بطريقة ما، فتكون هي طعامه الذي يعتمده يف مرقده. دفع الناس للقيام بمثل هذا 
السلوك شعورهم أن ارتباطهم باملتوىف يجب أن يكون التزاًما دائًما ال ينقيض بالوفاة، فكانوا 

يقيمون فرتة الحداد بعد الجنازة، إضافة إىل إطعام موتاهم.

- كنت تحبه؟ إًذا تناول رفاته
تنترش قبيلة يانومامي يف أرجاء الغابات الربازيلية والفنزويلية، وتمتلك عادات غريبة بشأن 

تكريم املوتى، وضمان أن ترقد أرواحهم يف سالم وسكينة. يقوم أهل القبيلة بحرق جثة املتوىف، 
ثم يقوم أقارب املتوىف وكبار القرية بخلط رماد الجثة ومسحوق العظام مع مسحوق نباتي 

محيل؛ ليقوم أقارب املتوىف وأحبابه بتناول هذا الرشاب.
من شأن هذا السلوك، بحسب معتقدات القبيلة، أن يحيي روح املتوىف يف أقاربه إىل األبد. يف 
املقابل يعتربون أن حرق جثة كل األفراد أمر رضوري للغاية، حيث ُيعترب ترك الجثث تتعفن 
وتأكل منها حيوانات األرض أمرًا بشًعا ال يليق بأي فرد من أفراد القبيلة، كما أن أرواح هؤالء 

األشخاص لن تكون سعيدة بأن تتعفن وتصبح طعاًما لكائنات األرض، وربما تأتي لتطارد 
األشخاص أقارب املتوىف؛ ألنهم لم يقدروه بالقدر الكايف.

- الرقص مع الموتى.. احتفال بالروابط العائلية في مدغشقر
»الفاماديانا« هي عادة قديمة يمارسها شعب دولة مدغشقر لالحتفال بدوام الروابط العائلية 

املستمرة، وذلك بإقامة احتفال كل ست سنوات. يقوم األهايل يف هذا االحتفال بفتح املقابر 
الخاصة بعائالتهم، وإخراج بقايا جثث موتاهم، لتُلف يف أقمشة جديدة؛ من أجل إعدادها 

لرقصة مليئة بالفرح والسعادة الستعادة الروابط مع هؤالء األشخاص املقربني، رغم انتقالهم 
للعالم اآلخر.

يصاحب هذا االحتفال املزيد من املظاهر التي تؤكد الشعور بالسعادة والرضا عن هذا الشهور 
بدوام تلك العالقات، فتُشغل أنواع مختلفة من املوسيقى املحلية، وُيضحى بالحيوانات من 

أجل إطعام الحارضين من األقارب والجريان واألصدقاء.
يؤمن أهايل مدغشقر أن األجساد لم تصنع من الطني، ولكنها تتكون من بقايا أجساد األسالف 

الذين عاشوا قبلهم؛ ومن هنا يكون تكريمهم والحفاظ عىل الروابط الشعورية معهم أمرًا 
رضورًيا ال يمكن إهماله. كذلك يمكن النظر إىل هذه التقاليد عىل أنها فرصة متجددة لرشح مدى 

أهمية الحفاظ عىل الروابط العائلية لكل األطفال، إنها الطريقة التي تخربهم بها كيف يحبهم 
الكبار، وكيف يجب عليهم أن يعربوا عن حبهم لألكرب سنًا يف املقابل.

عندما ُتقطع أصابعك حزًنا على فراق حبيب
هناك يف مناطق نائية يف دولة بابوا غينيا الجديدة تعيش قبيلة داني، 

التي تفتخر بأصولها الضاربة يف جذور التاريخ، وتعتز بتقاليدها 
ك القبيلة  التي تعربِّ عن عراقة القبيلة وسمّو حارضها. تتمسَّ

بعاداتها، حتى إن كان الجميع يراها غري مالئمة، بل 
وحشية يف بعض األحيان.

فعندما يموت شخص يف القبيلة، فإن رجااًل من 
القبيلة يقومون بتقطيع أجزاء من أصابع كل 

النساء الالتي تجمعهن مع املتوىف صلة قرابة، 
ويتكرر األمر لنفس النساء عندما تتكرر 

حاالت الوفاة بني أفراد العائلة.
الشائع أن هذا الطقس ُيجرى عىل النساء، 

لكن هناك الكثري من الحاالت التي شارك 
فيها الرجال أيًضا بقطع أطراف أصابعهم 
حزنًا عىل فراق األحباب. عادة ما يتم هذا 

اإلجراء مع النساء الطاعنات يف السن، 
وكذلك كبار السن من الرجال، لكن هناك 

قصًصا أيًضا تشري إىل إجراء نفس التقليد 
مع النساء صغريات السن، واألطفال كذلك.

يعتقد أهل القبيلة أنه عندما يكون هناك 
فرد يف القبيلة يتمتع بقوة كبرية يف حياته؛ 

فإنه سوف يتمتع بنفس القدر من القوة عندما 
يموت، ولكي يبعدوا أرواح هؤالء األشخاص، 

فإنهم يقدمون أطراف أصابعهم كتضحية واجبة.

طقوس احتفالية بشعار عيد ديوالي.. 
»صنع في الهند«
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كانت تلك املعركة الحاسمة أخر الحدود االوروبية التي تصل 
لها الدولة العثمانية. وهي أحد املعارك القليلة التي لم يفز فيها 

السلطان سليمان القانوني بشكل كامل.
مثّلت تلك املعركة أبعد حدود تصل إليها الدولة العثمانية يوماً، 

ويف الوقت نفسه أصبحت هذه املعركة مثاالً تفتخر به النمسا 
عرب األجيال، فهي املدينة التي لم تستطع املدافع العثمانية أن 

تدكّها كما دكّت العرشات مثلها، خصوصاً أّن نفس املدينة قد 
صّدت يف تاريخها هجومني عثمانيني كبريين وليس واحداً، كان 

األّول يف عهد سليمان القانوني عام 1529، وهو موضوع هذا 
التقرير. 

وكان الثاني بعده بقرٍن ونصف القرن، عام 1683، وهذا الحصار 
الثاني الذي لم يستطع أن يهزم املدينة، اعترب بداية النهاية 

ع العثماني يف أوروبا، بل بداية انحساره أيضاً. للتوُسّ

حصار فيينا
باإلضافة إىل ضّم أغلب األرايض اإلسالمية يف حوض البحر 
املتوّسط، كانت الدولة العثمانية أيضاً تضّم دوالً من وسط 

أوروبا، إضافًة إىل أغلب دول البلقان )رشق أوروبا(. وهكذا 
دخلت الدولة العثمانية يف رصاٍع دائم مع الدول األوروبية 

املنافسة.
كانت أبرز الدول املنافسة للدولة العثمانية تتمثّل يف ثالث كتل. 

فأوالً هناك البابا بثقله الديني واملعنوي، وثانياً هناك ملك 
فرنسا فرانسوا األّول، وهناك شارل الخامس )شارلكان( ملك 
اإلمرباطورية الرومانية املقدسة. وهكذا بدأت الدولة العثمانية 

تتعامل مع هذه الكتل الثالث واحدًة تلو األخرى.
يف البداية كان شارلكان وهو إمرباطوٌر قوي ضّمت إمرباطوريته 

إسبانيا وصقلية ونابويل والنمسا وأملانيا وجزءاً كبرياً من 
إيطاليا، يف تحالٍف هٍشّ مع بابا روما، وبابا روما يخىش من 

سيطرة وتوُغّل شارلكان.
وألّن شارلكان كان األقرب إىل الدولة العثمانية فقد كانت دولته 

عىل خّط املواجهة الرئيسية يف رشق ووسط أوروبا.
أّما فرنسوا األول، ملك فرنسا، فقد كان ينافس شارلكان عىل 

السيادة يف أوروبا، وبعدما هزمه شارلكان يف إحدى املعارك 
الكربى قَرّر إرسال وفد إىل السلطان الشاب سليمان القانوني 
ليؤسس معه ِحلفاً، وهكذا أصبحت فرنسا والدولة العثمانية 

حليفتني.

سليمان القانوني يغزو المجر ويهدد 
اإلمبراطورية الرومانية

بدأ شارلكان سياسته تجاه الدولة العثمانية بخطوة اسرتاتيجية 
كبرية، فقد زّوج لويس الثاني ملك املجر من أخته، 

كما زّوج أخاه فرديناند من أخت لويس. 
كان لويس الثاني بال وريث، وهكذا كان 

ب أخاه ملكاً  شارلكان يخطط أن ينِصّ
عىل بالد املجر وما حولها، لكّن 

سياسة لويس السيئة لم تمهله 
لذلك.

ب سليمان القانوني  عندما نُِصّ
سلطاناً عام 1520، أرسل رسوالً 

يعلم لويس بارتقاء سليمان 
العرش، وأيضاً ليأخذ الجزية 

من ملك املجر، فقتله ملك 
املجر، وهنا قّرر سليمان 

القانوني غزو املجر 
وتلقني لويس الثاني 
درساً ال ينساه، وهذا 

ما حدث بالفعل.
فقد قاد سليمان 

جيشه حتّى فتح 
بلغراد، وبهذه 
املعركة اقرتب 

العثمانيون أكرث من 
عاصمة املجر 

بودابست.
لم يصرب لويس 

ملك املجر 

عىل هذه الهزيمة، فقد ذهب يجمع الحلفاء والجيوش ليواجه 
سليمان القانوني وجيوشه الجرَّارة ومدافعه األقوى يف أوروبا يف 

تلك الفرتة. وهكذا ظّل الرصاع املكتوم بني العثمانيني واملجر، ومن 
خلف املجر اإلمرباطورية الرومانية املقدسة، حتّى عام 1526 

عندما وقعت معركة موهاكس الفاصلة يف تاريخ املجر.
يف ساعٍة ونصف الساعة أفنى الجيش العثماني الجيَش املجري 

وحلفاءه األوروبيني. قُتل يف تلك املعركة لويس الثاني، ملك 
املجر، وبعٌض من قادته الكبار واألساقفة، وهكذا دخل السلطان 

سليمان القانوني العاصمة املجرية بودابست، وأصبحت بالد 
املجر مقّسمة، ومنطقة نفوذ عثمانية-نمساوية طيلة أربعة قرون 

الحقة.

لكن ما عالقة هذا باإلمبراطورية 
النمساوية وحصار فيينا؟

إذا نظرنا إىل الخريطة لوجدنا أّن بالد 
املجر هي منطقة الصدام األوىل بني 

العثمانيني والنمسا، فإذا حاز 
العثمانيون املجر لم يتبّق لهم الكثري 

للوصول إىل النمسا وعاصمتها 
فيينا. كان فرديناند، أخو اإلمرباطور 

شارلكان، هو أرشيدوق النمسا. 
وإذا ركزنا أكرث يف الخريطة فسنجد 

أّن السيطرة عىل النمسا تعني 
تهديد أملانيا مبارشًة، حيث مقّر 

اإلمرباطورية الرومانية املقدسة التي 
يحكمها شارلكان.

وهكذا كانت املعركة 
عىل املجر معركة 

مصريية، وعندما 
هزم العثمانيون 

لويس الثاني، 
ملك املجر، 

هاجت أشواق 
فرديناند وأخيه 

شارلكان للسيطرة 
عىل املجر. 

لكّن سليمان 
القانوني كانت 

لديه خطط أخرى للمجر، فقد عنّي جان زابويل أمري ترانسلفانيا 
ملكاً عىل املجر، وهو بالطبع مواٍل للعثمانيني.

كانت املعارك بني العثمانيني والنمسا تدور كالتايل: كلما عاد 
العثمانيون من املجر إىل عاصمتهم إسطنبول هاجم فرديناند 

زابويل، فيعود زابويل إىل العثمانيني يطالبهم بالحماية، فيحميه 
العثمانيون بإرسال جيش. استمّر الوضع هكذا حتّى قّرر 

السلطان سليمان القانوني وضع حد لهذا »الصداع« املسّمى 
فرديناند وعاصمته فيينا.

حصار فيينا.. نصٌر لم يكتمل
هزم فرديناند زابويل ملك املجر املوايل للسلطان سليمان 

القانوني، هرب زابويل إىل إسطنبول عام 1528 طالباً الحماية 
من السلطان، وهكذا أصدر السلطان أمره بتجهيز الجيوش 

العثمانية من جميع الجهات، وسار عىل رأس جيٍش قوامه ربع 
مليون جندي وحوايل 300 مدفع، وفقاً ملا ذكره محمد فريد باشا 

يف كتابه »تاريخ الدولة العلية«.
وصل السلطان العاصمة بودابست ورضب عليها الحصار، لكّن 
فرديناند فّر من املدينة إىل عاصمته فيينا، مخلّفاً وراءه حاميًة 

نمساوّية، وما لبثت هذه الحامية أن استسلمت للسلطان 
العثماني، وهكذا أعاد سليمان القانوني األمري زابويل إىل عرش 

املجر، وقّرر حينها محارصة عاصمة النمسا، فيينا نفسها.
بدأ الحصار يف 29 سبتمرب/أيلول من عام 1529، واستمّر حتّى 

13 أكتوبر/ترشين األول، كانت فرنسا بقيادة فرانسوا األول عىل 
عالقة طيبة بالعثمانيني كما ذكرنا، فصَمتَت عن الحصار، لكّن 
أملانيا وعىل رأسها أخوه شارلكان لم يكن مرسوراً بالطبع بهذا 

الحصار، فجّهز جيوشه لنجدة فيينا، فما ُيدريه لو سقطت فيينا 
عىل من سيكون الحصار القادم.

استطاع الجيش العثماني بمدفعيته الثقيلة إحداث ثغرة يف 
أسوار فيينا، وهجم املشاة من خالل الثغرة لعّدة أيام لكنّهم لم 
يستطيعوا النفاذ داخل املدينة. كانت ذخرية املدافع العثمانية 
قد قاربت عىل النفاد، وسيصعب حالياً إمداد الجيش بمؤونته 

بسبب قرب الشتاء، وإضافًة إىل أّن سقوط فيينا يف يد العثمانيني 
كان كفيالً بإثارة املشاعر الدينية يف أوروبا كلها، وهكذا عاد 

السلطان سليمان إىل عاصمته إسطنبول.

فهل كان حصار فيينا محاولة منه لردع فرديناند عن 
التفكير في غزو المجر مّرة أخرى؟ 

يخربنا الدكتور أحمد فؤاد متويل يف كتابه عن الدولة العثمانية، 

أّن »سليمان القانوني ومساعديه فهموا بفطرتهم أّن املشكلة 
تكمن يف إيجاد القوة البرشية التي تدير البالد التي فتحت 

حديثاً، فهي هائلة جداً دون الخوض يف أواسط أوروبا«.

أي أّن السلطان أدرك أنّه ال يستطيع فتح فيينا ألنّه ال يمتلك 
املوارد البرشية الكافية إلدارة هذه الدولة مرتامية األطراف، 

ع لهذه  والحقيقة أّن وصول القانوني حتّى فيينا كان أكرب توُسّ
للدولة العثمانية يف تاريخها.

لكّن فرديناند لم يرتدع، وعاد بعد سنتني ملهاجمة بودابست، 
عاصمة املجّر، لكّن الحامية العسكرية العثمانية التي بقيت فيها 

حمتها من السقوط.

وهكذا عاد السلطان سليمان القانوني عام 1531 مرة أخرى إىل 
محارصة فيينا، فسار إىل بودابست عاصمة املجر، وهناك وجد 

سفراء فرديناند يعرضون عليه الصلح، فعاملهم بسوٍء ورصفهم. 
وتحّول إىل الشمال الغربي حيث فيينا، وأعلم اإلمرباطور 

شارلكان نفسه بالحرب، لكّن شارلكان قّرر اللعب بالسياسة عن 
اللعب بالجيش والعسكر، ورغم أّن القانوني قد سيطر يف طريقه 

عىل بعض القالع فإّن شارلكان لم يحرك ساكناً، وركّز قواته يف 
الدفاع عن فيينا إن حارصها القانوني.

وهكذا عاد السلطان سليمان مرًة أخرى إىل إسطنبول، بعدما 
أثبت هذه املرّة قدرته عىل التغُوّل داخل بالد شارلكان وأخيه 

فرديناند، ويبدو أّن حصاره فيينا كان تمهيداً لفتحها مرًة أخرى، 
أو إرغاماً لفرديناند عىل اللجوء للتفاوض والصلح، وهذا ما 

حدث.

قِبل القانوني الصلح مع فرديناند، ووقعت معاهدة بني 
العثمانيني وفيينا تنص عىل عدم اعتداء فرديناند عىل أِيّ من 

مناطق املجر التي تقع تحت حكم زابويل والدولة العثمانية، 
عىل أن يدفع فرديناند الجزية عن األرايض التي يسيطر عليها 

يف املجر للدولة العثمانية، كما أّن عىل فرديناند أال يساعد أخاه 
شارلكان يف أّي حرٍب قادمة بينه وبني الدولة العثمانية.

وهكذا انتهى حصار فيينا، الذي مثّل أقىص اتساع للدولة 
العثمانية يف تاريخها.

 HISTORY & PLACES تاريخ وأماكن

حصار فيينا.. أحد أعظم وأشهر معارك 
القانوني رغم أّنه لم يفز بها!
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    HOT SPOT  نقطة ساخنة

توقع ديفيد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العاملية 
الخاص بفريوس كورونا، موجًة ثالثة من الجائحة يف 

أوروبا أوائل عام 2021، إذا كررت الحكومات ما قال 
إنه تقاعس عن القيام بما يلزم ملنع املوجة الثانية من 

الفريوس.
نابارو ويف مقابلة مع صحف سويرسية، قال: »لم تعمل 

)الحكومات( عىل إقامة البنية التحتية الالزمة خالل 
أشهر الصيف بعد السيطرة عىل املوجة األوىل«، وفقاً 

ملا ذكرته وكالة رويرتز. 

أضاف نابارو أن العالم يواجه اآلن »املوجة الثانية. 
وإذا لم تعمل )الحكومات( عىل تجهيز البنية التحتية 

الالزمة فستكون لدينا موجة ثالثة يف أوائل العام 
املقبل«.

كانت أوروبا قد شهدت انخفاضاً لفرتة وجيزة يف 

معدالت اإلصابة التي عاودت االرتفاع مرة أخرى 
حالياً، فسجلت أملانيا وفرنسا أمس السبت معاً، 
ارتفاعاً بواقع 33 ألف إصابة، كما تشهد سويرسا 

والنمسا آالف الحاالت يومياً، بينما سجلت تركيا رقماً 
قياسياً بلغ 5532 إصابة جديدة.

وبينما تسود مخاوف لدى الدول من النتائج الكارثية 
للموجة الثانية لفريوس كورونا التي يشهدها العالم 
حالياً، إال أن بارقة أمل تنتظرها البرشية مع اإلعالن 

عن لقاحني للفريوس. 
كانت رشكتا »فايزر« و«موديرنا« األمريكيتان قد أعلنتا 
التوصل إىل لقاحني فعالني بنسبة نحو %95، وبالفعل 

بدأت عدد من دول العالم يف طلب اللقاحات التي 
يتوقع أنها ستسهم يف وضع حد كبري النتشار الفريوس 

وصوالً إىل القضاء عليه. 
ومع تسجيل أرقام قياسية لإلصابات بفريوس كورونا، 

وانتظار اللقاح، استحوذت قضية الفريوس عىل أعمال 
قمة مجموعة العرشين يف السعودية. 

إذ أشار البيان الختامي للقمة إىل أن زعماء دول أكرب 
20 اقتصاداً يف العالم سيتعهدون بتمويل توزيع عادل 

للقاحات الوقاية من كوفيد19-، فضالً عن األدوية 
والفحوص يف أنحاء العالم حتى ال تحرم منها الدول 

الفقرية، كما تعهدوا بمد تخفيف أعباء الديون عن هذه 
الدول.

كذلك أشار الزعماء إىل أن االقتصاد العاملي بدأ يف 
النهوض لكن التعايف ال يزال »متفاوتاً وغري مؤكد إىل 

حد بعيد وعرضة ملخاطر سلبية متزايدة«.
ودعا االتحاد األوروبي دول املجموعة لتقديم 4.5 

مليار دوالر بنهاية العام لتمويل أدوات محاربة 
كوفيد19- للدول األشد فقراً، فيما أقر الزعماء بأن 

دوالً يف إفريقيا ودوالً نامية صغرية تواجه تحديات، ما 
يشري إىل أن بعض الدول متوسطة الدخل قد تحتاج 

لتخفيف أعباء الديون بسبب الوباء.
يأتي ذلك بينما أظهر إحصاء لرويرتز أن ما يربو عىل 

58.14 مليون أصيبوا بفريوس كورونا املستجد عىل 
مستوى العالم، حتى األحد 22 نوفمرب/ترشين الثاني 

2020، يف حني وصل إجمايل الوفيات الناتجة عن 
الفريوس إىل مليون و381424 وفاة.

تم تسجيل إصابات بالفريوس يف أكرث من 210 دول 
ومناطق منذ اكتشاف أوىل حاالت اإلصابة يف الصني يف 

ديسمرب/كانون األول 2019. 

وتتصدر أمريكا، والهند، والربازيل، وفرنسا، وروسيا، 
وإسبانيا قائمة الدول األكرب يف العالم من حيث عدد 

إجمايل الوفيات وعدد اإلصابات املؤكدة. 

أوروبا تواجه خطر موجة ثالثة من كورونا.. تحذير 
لقادتها من سيناريو سيئ بداية 2021

جمانة حمدي

حكم ديني جديد أصدرته أستاذة أزهرية بتحليل زواج 
املسلمة من غري املسلم، أثار جدال واسعا عىل مواقع 

التواصل االجتماعي ودفع األزهر للرد عليها.
وكانت النائبة يف الربملان املرصي وأستاذة العقيدة 

والفلسفة بجامعة األزهر آمنة نصري قد قالت يف مقابلة 
لها عىل قناة »الحدث اليوم« إنه »ال يوجد نص رصيح 

يحرم زواج املسلمة من غري املسلم«.
وأردفت نصري: »غري املسلم، املسيحي واليهودي، وهم 
أهل الكتاب، والقرآن هو الذي أطلق عليهم هذا االسم، 

يعني أنهم ليسوا عباد أصنام وال ينكرون وجود الله 
سبحانه وتعاىل لكن لهم ديانة أخرى تختلف عنا«.
وأضافت: »يف مثل هذه الحالة جائز إذا طبق الزوج 

)غري املسلم( ما يطبقه املسلم عندما يتزوج باملسيحية 
أو باليهودية بأنه ال يكرهها عىل تغيري دينها وال يمنعها 

من مسجدها وال يحرمها من قرآنها وال يحرمها من أداء 
صالتها«.

وقد أثار ترصيح األستاذة األزهرية 
موجة من االنتقادات والتعليقات 

الغاضبة عىل مواقع التواصل، 
ودفعت النشطاء إىل إعادة 
تداول فيديو لشيخ األزهر 

أحمد الطيب بعام 2016 
يوكد فيه: »عدم رشعية 

زواج املسلمة من غري 
املسلم وأن الزواج يف 
اإلسالم رباط ديني 

يقوم عىل املودة«.

كما أكدت دار اإلفتاء 
املرصية يف بيان لها 

أمس األربعاء، أنه »ال يجوز للمسلمة أن تتزوج من غري 
املسلم، وهذا الحكم الرشعي قطعي، ويشكل 

جزءاً من هوية اإلسالم«.
وتابعت دار اإلفتاء يف بيانها: 

»العلة األساس يف هذه املسألة 
تعبدية؛ بمعنى عدم 

معقولية املعنى، فاألصل 
يف الزواج أنه أمٌر إلهي 

ورسٌّ مقدس، وصفه 
ربنا تبارك وتعاىل؛ 

فقال ﴿وَأََخْذَن ِمنْكُْم 
ِميثَاقًا َغلِيظًا﴾».

كما علق الشيخ عبد 
الله رشدي: »زواُج 

املسلمِة من غرِي 
مسلٍم باطٌل وإن حدث 

جماٌع فهو زنا، ومن زعم أنه زواٌج فقد كذب عىل دين 
املسلمني«.

وأكد النشطاء أن النقاش يف مسألة »زواج املسلمة 
من غري املسلم« يستتبع فرض النقاش أيًضا حول 

االتهامات املوجهة لإلسالم برفض التعايش مع اآلخر، 
وأن ما طرحته نصري هو محاولة جديدة إلثارة اتهام 

آخر لإلسالم، فيما وصف آخرون ترصيحات نصري بأنها 
»سقطة علمية« تستوجب رجوعها واعتذارها.

عىل صعيد آخر وصف البعض ترصيحات نصري بأنها 
»تجديد يف الخطاب الديني« وأنها »خطوة جريئة 

لتصحيح ما حلله الرجل لنفسه وحرمه عىل املرأة«. 
من أولئك املذيعة املرصية ياسمني الخطيب التي قالت: 

»االختالف الديني واملذهبي عراقيل وهمية، قبلية، 
بني البرش، تجاوزتها املجتمعات املتحرضة، املؤمنة 
باإلنسانية.. واإلنسانية هي روح كل دين وغايته«.

جدل في مصر حول زواج المسلمة من غير المسلم
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محاكمة تاريخية لرئيس فرنسا 
األسبق.. ساركوزي يقف أمام 

القضاء بعدة تهم أبرزها قضية 
التنصت

سيدخل نيكوال ساركوزي، الرئيس الفرنيس األسبق، التاريخ بعدما يمثل أمام املحكمة 
كأول رئيس يف تاريخ بالده الحديث بتهمة الفساد واستغالل النفوذ.

املحاكمة تتم يف قضية تُعرف »بقضية التنصت« وهذه القضية هي األوىل من بني عدة 
تحقيقات ضد السيايس اليميني، الذي قاد فرنسا بني عامي 2007 و2012، التي تُعرض 

عىل القضاء بعد سنوات من محاوالت إسقاط التهم أو إبطالها.
االدعاء قال حسب تقرير صحيفة The Guardian الربيطانية إن ساركوزي ومحاميه 
تيريي هريزوغ حاوال رشوة القايض البارز غيلربت أزيربت، لتسليم معلومات رسية من 

تحقيق آخر ضد الرئيس الفرنيس األسبق. ويف املقابل، اتُّهم ساركوزي بعرض املساعدة يف 
تأمني وظيفة مريحة ألزيربت يف الريفيريا الفرنسية.

ساركوزي استُهدف بمجموعة من التحقيقات القانونية املتنوعة، من اتهام بتلقي تمويل 
غري مرشوع لحملته من الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف إىل تلقي رشاوى مزعومة من 

مبيعات األسلحة إىل باكستان.
املحققون الفرنسيون بدأوا يف مراقبة اتصاالت ساركوزي يف سبتمرب/أيلول 2013 ضمن 
التحقيق يف مزاعم تلقيه تربعاً غري معلن وغري قانوني بقيمة 50 مليون يورو )59 مليون 

دوالر( من القذايف لتمويل حملته الرئاسية الناجحة لعام 2007.
لكن ما سمعوه من املحادثات املسجلة وجه املحققني إىل اتجاه جديد تماماً وغري متوقع، 

إذ كشفوا أن الرئيس األسبق وهريزوغ كانا يتواصالن »رساً« باستخدام هواتف محمولة 
مسجلة بأسماء وهمية. ونُسب هاتف ساركوزي إىل بول بيسموث.

عمليات التنصت اإلضافية التقطت عىل هذه الهواتف محادثات تشري إىل أن ساركوزي 
كان عىل اتصال مع أزيربت، الذي كان حينها عضواً يف محكمة النقض،   أعىل محاكم 

فرنسا، عرب هريزوغ لطلب معلومات رسية حول تحقيق منفصل حول ما إذا كان ساركوزي 
قد تلقى تربعات من ليليان بيتنكور، وريثة رشكة L’Oréal الفرنسية التي كانت تعاني 

مشاكل صحية.
املحققون صادروا يوميات ساركوزي ضمن تحقيق بيتنكور، وزُعم أن الرئيس األسبق 

أراد أن يكتشف أزيربت ما يخططون لفعله بها. ويف املقابل، ُيزعم أنه وعد برتشيح أزيربت 
للتعيني يف وظيفة مريحة بمدينة موناكو.

يف نهاية املطاف، أُسقطت قضية بيتنكور، ولكن بحلول ذلك الوقت، كان التحقيق 
يف تهمتي الفساد واستغالل النفوذ قد فُتح. ولطاملا نفى ساركوزي بشدة ارتكاب أي 

مخالفات يف جميع التحقيقات السابقة والحالية. وادعى أن اتهامات بيسموث »إهانة 
لذكائي«.

هريزوغ جادل أيضاً بأن التنصت عىل هواتفيهما وتسجيل مكاملاتهما يعد انتهاكاً لقواعد 
خصوصية العميل، لكن محاوالته املتكررة للتخلص من األدلة أو إبطال القضية باءت 

بالفشل. 
حالياً توجه للمتهمني الثالثة، ساركوزي وهريزوغ وأزيربت، تهمتا »الفساد« و«استغالل 

النفوذ«. إىل جانب ذلك، يواجه هريزوغ وأزيربت تهمة »إفشاء األرسار املهنية«. ويحوم 
حول الجميع خطر السجن ملدة تصل إىل 10 سنوات وغرامات كبرية يف حالة إدانتهم.

يف طلبها، اتهم مكتب املدعي املايل الوطني )PNF( ساركوزي بالترصف مثل »مجرم 
مخرضم« واتهم محاميه بـ »شل« التحقيق من خالل العديد من الطعون. واتهم أنصار 

ساركوزي، بمن فيهم وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي، بدورهم، مكتب املدعي املايل 
الوطني، الذي تأسست يف عهد خليفته االشرتاكي فرانسوا هوالند، بإقامة »عدالة 

مسيسة«. 

جاك شيراك لم يمثل أمام القضاء: 
صحيح أن الرئيس األسبق جاك شرياك كانت عليه قضية وحكم عليه يف العام 2011 

بالسجن عامني بتهمة اختالس أموال عامة عرب وظائف وهمية يف بلدية باريس لكنه لم 
يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي. لكن ساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنيس 

يمثل أمام القضاء بقضية فساد.

E thiopia’s military on threat-
ened an all-out assault 
on Mekele, capital of the 

dissident Tigray region and seat of 
the local government it is seeking 
to dislodge, warning civilians to flee 
while they still can.

«The next decisive battle is to surround 
Mekele with tanks,” Dejene Tsegaye, 
a military spokesman, told state 
broadcasters on, threatening a siege of 
the city.
He added a warning for Mekele’s half a 
million residents: “Save yourself. A di-
rective has been communicated for you 
to dissociate yourself from this junta, 
after that there will be no mercy.»
Prime Minister Abiy Ahmed – last 
year’s Nobel Peace Prize winner 
– launched a military campaign 
against the Tigray People’s 
Liberation Front (TPLF) on 
November 4, accusing its forc-
es of attacking two federal 
military camps in the region 
and the party of defying his 
government and seeking to 
destabilise it.
Communications blackout
A communications blackout in 
the region has made claims from 
both sides in the conflict difficult 
to verify, but hundreds of people 
are reported to have been killed while 
tens of thousands have fled the fighting 
into neighbouring Sudan.
Abiy’s government has claimed the 
capture of a string of towns in recent 
days, including the ancient city of Ak-
sum and the town of Edega Hamus, 100 
kilometres north of Mekele.
«Defence forces have controlled Edaga 
Hamus city, which is on the road from 
Adigrat to Mekele,” the Ethiopia State 
of Emergency Fact Check, a govern-

ment agency, said Sunday. “The de-
fence force are currently marching on 
the campaign’s last goal, Mekele city.»

The TPLF claimed that civilians had 
been killed during a “heavy bombard-
ment” of Adigrat town by the Ethiopian 
Defence Forces (EDF). The government 
insists it does not target civilians.
Allies to bitter enemies
The TPLF led the overthrow of Mengis-
tu Hailemariam, head of Ethiopia’s mil-
itary Derg re-
gime, 
in 

1991 
and dominated 
the country’s politics until Abiy became 
prime minister in 2018.

The party continues to rule Tigray, one 
of 10 regional states under Ethiopia’s 
system of ethnic federalism whereby 

regions are delineated by ethnicity and 
language.

TPLF leaders have complained of being 
sidelined by Abiy and blamed for the 
country’s woes. The bitter feud with 
the central government led the TPLF 
to hold their own elections this year in 
defiance of a national postponement 
due to the coronavirus pandemic.
Abiy has spurned all calls for peace, in-
cluding from the African Union – which 
plans to send three former national 
presidents as special envoys in the 
coming days – the US and the UN which 
has warned of a looming humanitarian 

disaster.
His government regards the TPLF 

as a criminal administration and 
appears intent on winning the 

military battle rather than 
negotiating.

Military action has already 
spread beyond Tigray’s 
borders with the TPLF 
firing rockets at Asmara, 
the capital of neighbouring 
Eritrea to the north, which 

it accuses of supporting the 
Ethiopian government, and 

the city of Bahir Dar to the 
southwest.

The campaign has seen war-
planes bombing Tigray and heavy 

fighting, while Amnesty International 
has documented a gruesome massacre 
in which “scores, and likely hundreds, 
of people were stabbed or hacked to 
death” in the southwestern town of 
Mai-Kadra.
The UN has called for the opening of 
humanitarian corridors to allow aid 
agencies access, and has said it is pre-
paring for as many as 200,000 refugees 
to flee unrest in the coming months.

Ethiopia army threatens ‘no mercy’ 
in assault on regional capital
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Eve حواء

لم يعد جديدا أن تقدم خدمات التوصيل بسيارات 
األجرة للنساء فقط، ورغم أن الفكرة تبدو غريبة 
يف قطاع غزة املحارص ذي الصبغة املحافظة فإن 

نائلة أبو جبة )39 عاما( خاضت املغامرة ملساعدة 
السيدات رغم املخاوف واالنتقادات التي تعرضت 

لها يف بداية مرشوعها.
بعد صعوبات وربما إحباطات تحمل نائلة لقب 

أول سائقة سيارة أجرة نسائية يف قطاع غزة، لكن 
طموحها ال يتوقف عند هذا الحد، فهي تحلم 

أن يصبح لديها مكتب يضم أكرث من سيارة تتوىل 
قيادتها إناث، ويختص بنقل النساء حرصا يف كل 

أنحاء قطاع غزة.
ورغم أن فكرة سائقة سيارة أجرة يف قطاع غزة تبدو 

غريبة بالنسبة إىل كثريين يف هذا القطاع املحارص 
ذي الصبغة املحافظة فإن مرشوع تأسيس مكتب 

لسيارات األجرة كان يراود نائلة منذ زمن.
نائلة أرملة، فأصبحت العائل ألرستها املكونة 

من 4 صبية وبنت، ورغم أنها يف األساس مدربة 
تنمية برشية وتحمل شهادة بكالوريوس خدمة 

اجتماعية فإنها قررت أن تخوض مجاال غري 
مألوف للعمل.

تقول لوكالة الصحافة الفرنسية إن »الحاجة أم 
االخرتاع، وأنا أفكر باملوضوع منذ مدة طويلة«.

وتضيف »كان زوجي -رحمة الله عليه- يتكفل 
بكل أموري، ولكن بعد رحيله لم أستطع 

الحصول عىل عمل، وزاد الطني بلة وضع 
فريوس كورونا املستجد الذي أغلق األبواب 

أمام الناس، وبات عيل أن أعيل نفيس 
وأوالدي«.

وتدير نائلة -التي اشرتت سيارة بما تركه 
لها والدها من مال قبل وفاته- مكتبها 

عرب اإلنرتنت من بيتها يف حي النرص 
بشمال غزة، فيما تواصل االهتمام 

بأوالدها الخمسة.

حينما راودت نائلة الفكرة فاتحت صديقتها 
التي تعمل مصففة شعر يف املرشوع، وقالت 
لها »إنني أفكر بفتح مكتب أجرة مخصص 

لنقل النساء حرصا عىل راحتهن، خصوصا 

أثناء األعراس، وحفاظا عىل خصوصيتهن، إذ 
قد يشعرن باإلحراج إذا كان السائق رجال«، لكن 

صديقتها وصفت الفكرة بأنها »رضب من الجنون«، 
ونبهتها إىل أن »املجتمع قد ال يتقبل األمر الذي 

يحتاج إىل جرأة« حسب وصفها.

وتوضح أبو جبة أنها فكرت كثريا »بإيجابيات هذا 
النوع من العمل وسلبياته«.

وتضيف »توصلت إىل اقتناع بأن ليس يف األمر ما 
يعيب أو ما هو حرام ما دمت أعمل يف مجال نقل 

النساء فقط، وعىل هذا األساس اتخذت قراري 
وبدأت العمل«.

إقبال النساء
وكأن النساء وجدن ضالتهن يف مرشوع نائلة، إذ 

تؤكد أن أحدا لم يعرتض العمل الذي انطلقت فيه 
قبل شهر، بل الحظت أن »ثمة إقباال من النساء« 

اللواتي يشجعنها من خالل التفاعل اإليجابي 
والتعليقات عرب شبكات التواصل االجتماعي.
ويف هذا الصدد، تقول إن »%95 من تعليقات 

النساء تعرب عن 
دعمهن يل 

يف 

هذا العمل«.
وال تطرح نائلة نفسها منافسة لسائقي سيارات 

األجرة الرجال، إذ تذكّر بأنها تعمل من بيتها عرب 
اإلنرتنت.

وتضيف »ال أدور يف الشوارع«، مشرية إىل أن 
»الفكرة تتمثل يف توصيل النساء وأوالدهن من 

األعراس إىل منازلهم، أو من عند مصففة الشعر 
أو األماكن األخرى التي ترتادها النساء عادة«، 

وتتنوع أعمار زبونات نائلة، وترفض نقل املرأة 
إذا كانت بصحبة زوجها.

وتقول إن »النساء يف غزة ال يشعرن بالحرج 
عندما تكون السائقة امرأة، إذ يوفر لهن هذا 

األمر الراحة والطمأنينة«، وشجعت نائلة 
النساء »القادرات عىل مثل هذا العمل« 

عىل االنضمام إليها.
ورغم أن دخلها ال يزال شحيحا فإنها« 

متفائلة« كون عملها بدأ منذ شهر 
فحسب، وقد انضمت إليها بالفعل سائقة 

أخرى.

وتقول آية سليم )27 عاما( -وهي إحدى زبونات 
نائلة- »نحن يف غزة مجتمع محافظ، وعندما 

تتوىل امرأة قيادة السيارة أشعر بحرية وأرتاح، 
سواء من حيث املالبس أو طريقة الجلوس«، 

وترى أن الفكرة »رائدة ومبادرة جيدة«.

وتنصح النساء -خصوصا تلميذات 
الصفوف الثانوية- بأن »يتنقلن 

بسيارة تقودها امرأة، سواء للذهاب 
إىل حفالت أعياد امليالد أو األفراح أو 

سواها من املناسبات«.

بدورها، تتمنى هبة سليم »أن 
تتطور الفكرة إىل مكتب لسيارات 

التاكيس بإدارة نسائية«.

وأطلقت أبو جبة عىل مكتبها اسم 
تاكيس »املختارة« بعدما اكتسبت 

هذا اللقب منذ 5 سنوات يف حيها 
وبني معارفها، ألنها كانت تتطوع »لحل 

املشاكل وإصالح ذات البني«.

أول سائقة سيارة أجرة نسائية في قطاع غزة

للمرأة  العاملة.. 
احمي أفكارك 

الجديدة في العمل 
بهذه الخطوات

إن املرأة العاملة صاحبة عقل متفتح 
يجول باألفكار دوماً للنهوض بعملها 
نحو القمة، ولكن قد تواجهها بعض 

اإلشكاليات عندما تخطر يف بالها فكرة 
ما، إذ ترسقها إحدى زميالتها املنافسات 

لها، وتذهب رسيعاً لعرضها عىل إدارتها، 
فتكون السباقة التي نالت مكافأة ليست من 

حقها.

عزيزتي العاملة، لكي تحافظي عىل 
أفكارك الجديدة، تعرف من خالل 

السطور التالية ثالث خطوات 
تساعدك عىل ذلك:

1. احريص قدر اإلمكان عىل عدم 
البوح بأفكارك ألي كان، فالكتمان 

يشء أسايس حتى ال تضيع 
أفكارك.

2. حاويل استغالل الوقت املناسب 
لعرض فكرتك، والذي يتمثل عادة 

عندما تكون الرشكة يف حالة من 
االستقرار العام، ووجهي حديثك 

فقط للمسؤولني عن األمر مع عدم 
عرض فكرتك يف اجتماع عام، لكي 

ال يؤخذ من باب التباهي بالنفس، 
فربما حصلت عىل ترقية.

3. عندما تعرضني فكرة ما عىل 
أي شخص، اعلمي بأن أسلوبك 
له أكرب األثر يف تقبلها من الطرف 

اآلخر، فاملهارات التسويقية العالية 
للفكرة تجعل من حولك متشوقاً 
لها، لذا استخدمي أسلوباً مليئاً 

بالتشويق لعرض فكرتك.

واعلمي عزيزتي بأن بيئة العمل 
ساحة مليئة باملنافسة، وعليك 

البحث دوماً عما فيه مصلحة 
الرشكة التي تعملني فيها، وما 
يحقق لها تقدماً نحو األمام، 

لكي تكوني موظفة من الصعب 
االستغناء عنها.
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تحمل الطفل املسؤولية..عملية تعتمد عىل االعتماد 
عىل النفس؛ فهو أوىل خطوات التدريب عىل تحمل 

املسؤولية، وعىل الطفل تعلمه منذ الصغر، واملشكلة أن 
هذا الفكر الرتبوي ال يوجد يف غالبية البيوت العربية، 

وهي مسؤولية تقع عىل عاتق اآلباء وحدهم.. نظرا 
لهيبتهم وكلمتهم املسموعة. عن خطوات تحقيق هذا 

األسلوب وكيفية تطبيقه يف التعامل مع الطفل تحدثنا 
خبرية التنمية البرشية وأستاذة طب النفس الدكتورة 

فاطمة الشناوي
معلومات نفسية وتربوية تهمك

مساعدة االبن عىل أن يصبح شخصاً ناضجاً مهتماً 
ومستقالً ومتحمالً للمسؤولية؛ أمر ليس بالهني، ويحتاج 

ملهارات تربوية واطالع وخربة مقروءة أو مسموعة من 
ذوي التجربة

اعتماد الطفل عىل نفسه واستقالليته عن اآلخرين يف 
قضاء حاجاته؛ تعترب من الركائز الرتبوية الهامة التي 

تدفعه لتفهم معنى املسؤولية وكيفية تحملها عند الكرب
إذا أردت البنك أن يعتمد عىل نفسه؛ فجرب -أنت- أن 

تعتمد عليه يف يشء صغري أوالً يكربْ تدريجياً، وشاهده 
كيف ينجزه معتمداً عىل نفسه وإمكاناته

ارفع يدك ووصايتك عنه، افتح له الباب ليقيض شؤونه 
بنفسه، وكن معه كصاحب، اتركه يعمل واجباته 

املدرسية، وكن معه املوجه واألستاذ الناصح
وال تنس أن تخرب أمه بما تخطط له، وتنوي عمله واطلب 
منها باملثل؛ أن تبعد نفسها عن التدخل يف شؤون طفلها 

وتركه ليهتم بشؤونه.
أخطاء تربوية..ابتعد عنها

حب األبوين الزائد لالبن والرغبة يف حمايته يعد أكرب 
عائق يسلب الطفل الفرصة يف أن يجرب االعتماد عىل 

نفسه، ليصبح الحب ضاراً والحماية املفرطة مؤذية
دور األب.. تعزيز كل سلوك يقوم به االبن لالعتماد عىل 

نفسه بالثناء عليه، وامتداح قيامه بالسلوك الصواب 
منفرداً

احِك متفاخراً متباهياً للضيوف واألقرباء عن طفلك 
وبصوت يسمعه؛ مما يزيد من إحساسه بالثقة، ومعها 

القدرة - وبحب -عىل تحمل املسؤولية
ها قد نجح ابنك يف االعتماد عىل نفسه وتحمل 

مسؤوليتها، ليأتي دورك من جديد يف التوسع يف تحمل 
ابنك ملسؤولية اآلخرين

دعي طفلك يخدم إخوته األصغر
مثل: خدمة إخوته األصغر، تقديم العون للجريان، ثم 

الولوج لدائرة األقارب فالشارع فالحي، مما يشعر االبن 
بأنه عضو فّعال ومسؤول دوماً

هل تعلم أن تدريب ابنك عىل تحمل مسؤولية نفسه 
وإخوته تدفعه للمشاركة يف هموم األهل عموماً..

فيخرج من أنانيته السلبية إىل عالم املعامالت اإلنسانية 
الراقية، ويتخىل عن رغباته الضيقة املحدودة لريى 

العالم الرحب يف خدمة اآلخرين
الحزم والدالل والعقاب..لهم رشوط

دعي طفلك يمر بتجارب كافية
الحزم مطلوب يف بعض املواقف، أما العنف والرصامة 

فيزيدان تعقيد املشكلة وتفاقمها؛ انفعال املربي يفقده 
صوابه، وحلمه وسعة صدره

للعلم: العقاب االنفعايل للطفل يفقده الشعور باألمان 
والثقة بالنفس، يجعله يخاف؛ لكنه خوف وقتي مؤقت ال 

يمنعه من تكرار املشكلة مستقبالً
شاهد ما يفعله ابنك من بعيد ولكن ال تدفعه إىل مزيد من 

املثالية؛ حتى ال يكره ما يفعله، وتتوقف اإلنجازات التي 
يقوم بها وحده

الوقوف لالبن باملرصاد يأتي برد فعل عكيس؛ يجعله 
يكره الدراسة، يمتنع عن تحمل أي مسؤولية، ويصاب 

بالبالدة
علمي طفلك كيفية مواجهة األحداث

الطفل سيمتص قسوة األب وعصبيته وشدة مراقبته 
له... وسيخزنها لتظهر مستقبالً يف شكل كبت، أو ترصف 

مخل أو عدوانية تجاه اآلخرين
كما أن الدالل الزائد يف املعاملة والتسامح ال يقالن 

خطورة عن القسوة؛ حيث يفقد الطفل القدرة عىل 
تكوين عالقات اجتماعية ناجحة

وال يتحمل مسؤولية نفسه ومواجهة الحياة؛ فهو لم يمر 
بتجارب كافية ليتعلم منها كيفية مواجهة األحداث

للحب واالهتمام واملشاركة..تأثري عىل الطفل
التزيد من توقعاتك تجاه ابنك

أظهر حبك واهتمامك اإليجابي بابنك؛ ليعرف أنك 
تهتم بأمره، استمع إليه حني يتحدث، احرتم مشاعره وال 
تفرتض أنه يعرف مدى حبك له... وال تيأس من املحاولة

واحرص عىل تناول الطعام معه إلحداث التواصل، 
واطلب منه مساعدتك يف إعداد السفرة إذا وجدت 

صعوبة
امدح املجهود وليس النتيجة حالة فشل ابنك يف أمر ما، 

وال تزيد من توقعاتك تجاهه واجعلها معقولة
بمعنى ال تنتظر من ابنك القيام بكل مسؤولياته التي 

دربته عليها، يكفي أن يقوم بما يراعي به مشاعرك، 
محرتماً لها وأميناً عليها

تحىل باملرونة..وكن منطقيا
تحيل باملرونة وأعطها مزيدا من الحرية

تحلَّ باملرونة وأعطه مزيداً من الحرية، وتجنب الرتهيب 
عند انتظار النتيجة، وكن واضحاً ومحدداً، وارشح 

قراراتك التي تمليها والغرض منها
وكن منطقياً وال تطلب من ابنك أن يكون مسؤوالً عن 

نفسه مستقالً بني يوم وليلة
ال تستخدم يف كالمك لهجة ساخرة أو مهينة أو مسيئة 
عند العقاب؛ حتى ال تسبب البنك إحراجاً أو إحساساً 

بالفشل يشتته عن التفكري فيما ارتكب من خطأ. 
تطبيقات لتعليم طفلك تحمل املسؤولية

الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة )3 – 6( سنوات يجب 
أن تكون الجمل التي توجه له بسيطًة؛  ألنك لو طلبِت 

منه ترتيب الغرفة من دون تحديد فلن يفهم ما هو 
املطلوب منه

امدحي طفلك واثني عليه..
امدحي طفلك وقدمي له املكافأة

كلما التزم الطفل باملهام املوكلة إليه، قومي بتعزيز ذلك 
إما بمدحه أو الثناء عليه وقدمي له املكافأة عند التزامه، 

وإذا أهمل يف يوم من األيام يجب أن تسأليه عن السبب 
وتطلبي منه أداء املهمة مرة أخرى

ال تجعيل العقاب أول الحلول، وال تعاقبي طفلك 
بإعطائه مهام إضافية؛ حتى ال يكون هناك ردة فعل 

عكسية، فالهدف هو تعليم الطفل االعتماد عىل نفسه 
ومساعدة العائلة ليشعر باالنتماء والحب

شاركي طفلك وساعديه بكل حب
 األطفال عادة يتعلمون عن طريق املحاكاة والتقليد، فما 
تفعلينه سوف يفعله طفلك فأنِت مرآته للعالم، فال يكفي 

أن توجهي للطفل األوامر، وإنما ارشحي له
شاركيه وساعديه بكل حب وعطاء، بادري بتقديم 

املساعدة حتى تعلميه كيف يبادر ويساعد وينرش الحب 
ملن حوله

وزعي املهام عىل أطفالك..وشاهدي النتيجة
ساعد طفلك الكتشاف قدراته

 خصيص لكل فرد يف األرسة مهام، وهذا ما يجب أن يعرفه 
الطفل وينشأ ويرتبى عليه، ومهمتك كأم توضيح هذه 

املهام واملسؤوليات
فمثالً ما هي مسؤولياتك كأم، مسؤوليات والده، وإخوته، 

يجب أن يتعلم أن الحياة تتطلب املساعدة واملشاركة
إذا أردِت من طفلك االعتماد عىل نفسه فيجب عليك أوالً 

االعتماد عليه حتى يستطيع أن يثق بنفسه وقدراته، 
فهو حتماً سيخطئ مرة ويفشل يف مرة أخرى

دورك كأم هو تقديم التوجيهات ومساعدته الكتشاف 
ذاته وقدراته، ويف كل مرة ُينجز فيها ويقوم باملهمة 

املوكلة إليه سيشعر بالثقة بنفسه أكرث

خطوات تعلمين بها طفلك.. 

تحمل المسؤولية

متى يكون 
حليب األم غير 
صالح للرضيع؟

يعد حليب األم هو الغذاء الرباني الذي ينزل للمولود بمجرد أن 
يصبح خارج رحم أمه، وهو الغذاء املجاني الغري مكلف والغني 

بالفوائد الغذائية التي ال زال العلم الحديث يكشف عنها، ولكن 
متى يمكن أن يكون حليب األم غري صالح للرضع؟

الدكتور محمد أبو داوود، إستشاري طب األطفال وحديثي 
الوالدة يشري إىل الحاالت التي يكون فيها حليب األم غري صالح 

للرضع كاآلتي.

الحليب المختلط بالدم
قد تالحظ األم نزول بعض الدم مع الحليب األمر الذي يغري من 

طعم الحليب، ويجعل الرضيع يعرض عنه.
يف بعض الحاالت يكون الدم قليالُ، ويجب أن تعرصه األم وتنتظر 
حتى ينزل الحليب الصايف، ويكون بسببب تشققات يف الحلمة 

والتهابات يف غدد الثدي.
يجب التوقف عن الرضاعة يف حال أصبح براز املولود أسود 

اللون، أو أن املولود أصبح يتقيأ دماً، فمعنى هذا أن نسبة الدم 
قد زادت، ويجب أن تتوقف األم عن الرضاعة، وتقوم بتشفيط 

الحليب ووضعه يف حافظة الحليب، وبعد ذلك استخدامه للطفل 
ألن الدم سوف يرتكز يف قاع حافظة الحليب، ويمكن فصله 

بسهولة.

تعرض األم للعالج االشعاعي
يف هذه الحالة يجب أن تتوقف األم عن الرضاعة الطبيعية ألن 

الحليب سوف يتأثر باالشعاع.
كذلك قبل االستعداد لتلقي العالج االشعاعي يف املستشفى.

ويجب أن تتوقف األم عن الرضاعة يف حال تواجدت بالقرب من 
شخص يتلقى العالد االشعاع الكيماوي ألن له أعراضه الخطرية 

عىل الصحة، حيث يترسب إىل حليب األم.

اكتئاب ما بعد الوالدة 
أشارت دراسات إىل أن تعرض األم الكتئاب ما بعد الوالدة يؤثر 

عىل حليب األم.
كما أن تعاطي األم ألي عقاقري يف تلك الفرتة قد يؤثر عىل حليب 

األم، ولذلك يجب التوقف عن الرضاعة الطبيعية.

إصابة األم بمرض خطير
يف حال اصابة األم بمرض خطري مثل قصور عضلة القلب، 

وكذلك وجود أنيميا حادة فيجب التوقف عن الرضاعة.
هذه األمراض وغريها مثل مرض نقص املناعة املكتسبة الذي 

قد ينتقل بعدوى إىل األم يؤدي إىل تغري يف حليب األم، وبالتايل 
يؤدي إىل رضر عىل صحة الرضيع.
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فساتين محجبات 
راقية موضة 2021

سارا محمد 

كل فتاة تحب أن تظهر بأجمل إطاللة يوميًّا، ولهذا السبب نجد أنفسنا دائًما نبحث 
عن أبرز صيحات املوضة لنتألق بستايل أنيق والفت لألنظار، وألن الفساتني ترتبع عىل 
عرش خطوط املوضة لكل موسم، فقد رصدنا لِك أبرز صيحات الفساتني للمحجبات ؛ 

لتظهري بإطاللة مثالية.

الفساتين المنقطة
األقمشة املنقطة تَُعدُّ من أهم صيحات املوضة لعام ٢٠٢١، لذا أبرزي جمالك بفستان 

مرقَّط مصمم باللونني األسود واألبيض مع صيحة األكمام املنفوخة، وأكميل إكسسوارات 
اإلطاللة باللون األبيض لتحصيل عىل إطاللة حيادية بسيطة، أو ارتدي فستانًا 

واسًعا باللون األبيض املنقط باألسود ومصمًما بحزام للخرص، واكرسي ألوان اإلطاللة 
بإكسسوارات باللون األزرق.

فساتين مطبعة بالورود
ال تزال طبعات الورد والنقشات تكمل مشوارها يف عام ٢٠٢١، فال ترتددي يف اختيار 

فستان تمأله الورود؛ ألنك بذلك ستحصلني عىل إطاللة عرصية تنبض بالحيوية، 
ومنها اخرتنا لِك فستانًا كاجوال أبيض مزينًا بزهور بنية لخيار ناعم وبسيط، أو ارتدي 

فستانًا أبيض مطبًعا بالورود امللونة باألزرق واألصفر واألحمر لخيار مرح، وأكميل 
إكسسوارات اإلطاللة باللون األبيض إلضافة البساطة إىل مظهرك، وللمناسبات يمكنك 

اختيار فستان منفوش باللون السماوي املزين بالزهور البيضاء لخيار شبابي مميز.
فساتني السهرة املُفَْعَمة بالزخارف والتطريزات

ما زالت موضة الفساتني املطرزة ترتبع عىل عرش صيحات املوضة، فإذا كنت من 
ُمِحبَّاتها ال داعي للتفكري كثريًا؛ ألن التطريزات والزخرفات تتمّسك باملوضة وتُعترب 

الخيار األمثل لِك، لذا يمكنك االعتماد عىل فستان باللون 
البيج مصمم بقصة الحورية مع الريش والتطريز املميز؛ 

لتواكبي موضة ٢٠٢١ للنحيالت، كما يمكن أن تطيّل 
بفستان سماوي منفوش ومزين بالتطريز الناعم يف 

الجزء العلوي للتصميم، وإلطاللة أكرث جمااًل اختاري 
فستانًا ضيقًا باللون البيج مطرزًا باألبيض وُمكماًل بقطعة 

خفيفة أخرى كوشاح للجزء السفيل.

موضة فساتين الترتر
تواصل موضة فساتني الرتتر انتشارها يف 

٢٠٢١، فإذا أردِت التألق بلوك بسيط وجّذاب 
ملظهر مناسب للسهرة وليس مبالًغا فيه، 
فليس عليِك سوى اعتماد فستان بسيط 

باللون الزهري، وإكماله ببلوزة سهرة قصرية 
ومحتشمة يكسوها الرتتر.

مع بداية كل موسم جديد يكون هناك العديد 
من الصيحات واالتجاهات التي تتصّدر 

اهتمام املصّممني وتعنون مجموعاتهم.
وملوسم خريف وشتاء 2021-2020، لم تكن 
التصاميم وحدها التي لفتت أنظارنا، إنما 

لفتتنا الخامات واألقمشة املستخدمة يف 
تنفيذ القطع، والتي اتّسمت بدورها باألناقة 

والفخامة بما ُيحاكي دفء هذا املوسم.

Velvet المخمل الراقي
املخمل هو خامة شديدة الرقي يتمتع 

بالنعومة وينرش الدفء كما أنه مفذلك جداً 
وتم تقديمه بأشكال كثرية يف هذا املوسم. 

فرأيناه بقصات تقليدية وقصات حديثة أتى 
عىل فساتني وعىل بدالت وكذلك جاكيتات أو 

بنطلونات..
عند ارتداء املخمل، تجنّبي مزجه مع قماش 

أنثوي آخر كالدانتيل مثالً، واعتمديه يف 
إطاللة كاملة لحضور أنيق والفت.

Leather الجلد بأنواعه
رأينا الجلد بكرثة يف تصاميم خريف وشتاء 
2021-2020، عىل بدالت وفساتني ومعاطف 

وقّصات عملية جعلته أكرث مالءمة للحياة 
اليومية بدل أن يقترص عىل السهرات أو 

الجاكيتات واملعاطف.
ابتعدي عن اختيار األزياء ذات القصات امللتصقة 

بالجسم إال إذا كنت تملكني الجسم املناسب 
واملتناسق ألن الجلد يميل إىل إظهار العيوب

Sequins and Paillettes الترتر والشك 
الرتتر والشك يضفيان الكثري من املرح واللمعان 

عىل األزياء ويليقان بالسهرات الخريفية املميز. 
وقد دخلت هذه األقمشة الربّاقة عىل مجموعات 

خريف وشتاء 2021-2020 لتقّدم لك باقة من 
األزياء املالئمة ألهم املناسبات.

الرتتر يجذب النظر فابتعدي عن القصات 
الضيقة امللتصقة بالجسم ألنها تجعل 

العيوب تبدو أوضح مما هي عليه.

3 أقمشة تتصّدر أزياءك الشتوية

J ewelry is the perfect detail to complete 
any look and turn it into a unique 
masterpiece. Many men and women 

cannot leave their house without their favor-
ite necklace, bracelet or ring. Without their 
jewelry, they feel less themselves. Timeless 
pieces that withstand the ages or regularly 
changing your fixed set of jewelry, it is what 
jewelry trends are all about in 2020.
We take a look at the ten most popular 
jewelry trends that help you dot the I’s on 
your outfit.

1. Mixing and matching earrings
In the past, you needed to wear the same 
earring in each ear in order to look put 
together. Yet, in 2020 this look is complete-
ly outdated. Combine different earrings, 
contrast different styles and lengths in order 
to create your own signature look. In 2020 
you buy your earrings separately to mix and 
match according to your mood and style. We 
also notice the ear party is making its come-
back. Mix multiple small earrings in one 
ear and use ear cuffs for a more personal 
expression of your style.
2. Statement necklaces
Dainty, delicate necklaces in a more 
minimalist style are not only unbelievably 
elegant, they are completely on trend. Yet, 
sometimes all you want is standing out in 
the crowd with an eyecatcher. In comes the 
statement necklace. Impressive and unique 
designs can turn a simple outfit into a more 
refined creation. Remarkable gemstones, 
chains,… everything is possible this season. 
Furthermore, your statement piece can 
serve as a basis for layered necklaces. Com-
bine your necklace with a few minimalist 
ones and pick up an extra trend.
3. Layer up
Does a statement necklace not really fit your 
personal style? Then the mixing different 
minimalist necklaces is more your cup of 
tea. Combine different hangers and neck-
laces of different lengths to paint a more 
complex and interesting picture. Toy around 
with different materials and colors to define 
your own style.
4. If you like it, then you should put multi-
ple rings on it
Why would you settle with just one ring? 

The newest ring trend demands combining 
as much rings on one hand as possible. The 
more, the merrier. Mix different delicate 
rings on one hand or even on the same 
finger. However, you can also try mixing 
and matching different styles. Or opt for a 
few statement centerpieces and add some 
more minimalist rings to make the picture 
complete. Don’t forget your pinky or thumb 
for the ultimate bohemian look.
5. Ring stacking
Do you want to take the ring trends even a 
step further? In 2020 you combine multiple 
delicate rings on one finger: three small, fine 
rings on your index finger, your wedding and 
engagement ring on your ring finger and 
add a few minimalist rings on your pinky, 
not only at the base of the finger but on the 
top as well for a more alternative look. Try 
combining silver and white gold with yellow 
gold and rose gold for a finishing touch.
6. Bicolor mixing and matching
Matching silver and gold jewelry? While this 
was an absolute no-go in the past, this sum-
mer we notice bicolor jewelry entering the 
fashion scene. Use such a unique piece as 
the basis for your outfit and add some sub-
tle, similar jewels in silver or white gold or 
warmer tints of gold. Or opt for the ultimate 
mixing and matching game by combining 
different necklaces and bracelets in gold and 
silver to make an even more trendy state-
ment. Just take one simple rule into account: 
one third of the jewelry needs to be in silver 
and two thirds in gold – or visa versa.
7. Big earrings
Not only statement necklaces are stealing 

the show in fall and winter. Earrings can 
make a statement of themselves as well. 
Length, size and the type of hanger are 
the focal point in 2020. Earrings need to 
spice up your outfit and look this year. Fans 
of the trend can take it a step further by 
personalizing their earrings with a hanger 
with their initials, gemstones or can opt for 
a coin as hanger.
8. Personalize your jewelry for a more 
unique look
A personal piece of jewelry symbolizing a 
beautiful memory, a milestone or mean-
ingful moment in life is the ultimate 2020 
trend. Due to the current situation, we 
value moments with loved ones, family and 
friends even more and symbolizing those 
moments with a personal piece of jewelry 
that has its own story makes sure you 
cherish and love them more. Engrave your 
jewelry with initials, a date, a meaningful 
text or a finger print. Or give personalized 
jewelry as a gift, full of love.
9. Birth jewelry
No moment is as beautiful, intimate and 
miraculous as giving birth. Cherishing the 
warmth and love of this moment in the 
form of personalized birth jewelry (a birth 
necklace, bracelet, ring or
 hanger) makes sure you can always carry 
this moment with you. Birth jewelry is the 
perfect gift to surprise a new mom with. 
Make it personal by adding a diamond to 
the wedding ring or necklace, or engrave 
the heartbeat or finger print of the baby in a 
hanger, together with the name and 
date of birth.
10. Rings for men
Not only women love jewel-
ry. In 2020 men try to make 
a mark on their outfit as well 
with jewelry. The eyecatcher: 
the men ring, the ultimate 
extension of their 
personality, due to the 
story and symbolism 
behind it

The 10 jewelry trends you need to know 
for Summer and Fall 2020
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YOUR  HOME بيتك

ا يف الديكور الداخيل، إذا اختريت  تلعب الستائر دورًا هامًّ
بالشكل الصحيح. يف اآلتي، أبرز القواعد األساسية 

الختيار الستائر.

• يمكن أن تمتد الستارة من السقف إىل األرض، أو يف حال 
وجود فجوة »نيش« يف السقف، تنسدل الستارة من داخل 

هذه الفجوة، وصواًل إىل األرض.

• يمكن أن يعلو الستارة صندوق معّد من الخشب السادة، 
فيه تعريق معني، مع طالء الصندوق باللون املرغوب. مثاًل: 
إذا كان الصندوق بنيًّا داكنًا، يحلو اختيار تصميم الخشب 

باللون الذهبي. علًما أن الزخرفة الكالسيكية تُستعمل يف 
تصاميم الستائر املودرن.

• للمساحات املودرن، يحلو استعمال الستارة الـ«باتو« 
التي تُسحب عىل غرار اللفافة )رول(، أو الستارة الشفاف 
الـ«فوال« التي تنسدل من صندوق خشب، وتتوافر بألوان 
عدة. وتأتي فوق القماش الناعم املشالح التي تنسدل عىل 

األطراف، وتُربط عىل الجوانب بحبل، أو بإكسسوار معّد 
من النحاس.

• إذا كانت األرائك مكسوة بقماش فاتح، يمكن اختيار 
القماش السميك للستارة، بألوان داكنة.

• ليس هناك قواعد معينة عند اختيار تصميم ستائر 
غرف النوم، علًما أنها يجب أن تتسم بالفخامة، وتحّمل 

باإلكسسوارات، عىل غرار ستائر الصالونات التي تنسدل من 
»بوكس« خشب.

• يف غرف النوم، إذا كانت النوافذ مزودة بـ«الستور«، يمكن 
االكتفاء بستائر الفوال، ولكن من األجمل االستعانة بالقماش 
املبطّن خلفها، واختيار ألوان ثابتة هادئة، كاألبيض الكريمي 
والذهبي والبني والزيتي والكحيل لستائر غرف نوم البالغني.

• من الرائج انتقاء الستائر الخشبية، التي تشكل قطعة ديكور 
فخمة، وتُستعمل يف حال توافر نافذة ضخمة تكشف عن 

منظر بانورامي. وعند عدم الرغبة يف تغطية كامل مساحة 
الجدار، بالقماش، يمكن االستعانة بالستائر الخشب التي 
توحي كأنها لوحة، عبارة عن رشائح تُفتح وتُغلق. ويمكن أن 

تدخل املرايا يف تصميمها.
• يف املطبخ، تناسب الستائر التي تتخذ هيئة الرشائح، بعيًدا 

من تلك التي تفتح إىل اليمني واليسار، علًما أن األوىل تعزل 
الرؤيا عن الخارج تماًما عند املساء.

القواعد األساسية الختيار الستائر

اكسسوارات خشب 
إلطاللة منزلك الفخمة

ال يقترص حضور الخشب عىل أساسيات الديكور الداخيل، ال سيما األرضيات 
والجدران وحتى األثاث، بل تربز الخامة بشكل جذاب من خالل االكسسوارات 

التي تتم مشهد الديكور يف الغرف. يف اآلتي، أبرز األفكار الختيار اكسسوارت 
الخشب لغرف املنزل.

ستائر خشب

• يمكن اعتماد الستائر الخشب، يف كّل الغرف، وهي تتوافر بمقاسات عدة، 
ومصنوعة من أنواع عدة من الخشب، ما يعني أنها تناسب أي طراز يف 

الديكور، سواء كان عرصيًّا أو كالسيكيًّا أو ريفيًّا.
• من الرائج استخدام الستائر الخشب راهنًا، لتغطية الواجهات الضخمة، 

وهي عبارة عن رشائح تُفتح وتُغلق، ويمكن أن تدخل املرايا يف تصاميمها. 
ويحلو اختيار صندوق )بوكس( خشب كبري الحجم، ويتضمن يف الوسط 

لوحات من الفسيفساء.
• حضور الستائر الخشب، يعني أنها بحاجة إىل الضوء، بصورة دائمة. وهي 

تمنح الخصوصية لقاطني املنزل، وسهلة التنظيف.

رفوف خشب

• عند اختيار الشكل الهنديس املرغوب، يسهل تطبيق فكرة توزيع الرفوف. 
مثاًل: يف حال الرغبة يف الشكل الدائري، ترسم دائرة كبرية وسط الجدار، ويف 
داخلها تثبت ثالثة رفوف، فرفّان خارج الدائرة يؤطران يف دائرتني. وثمة فكرة 
تقيض بتصميم دوائر متشابكة ببعضها البعض عىل هيئة خلية النحل، مع 

تقسيمها يف الوسط بوساطة الرفوف.
• يف حال الرغبة يف الشكل املستطيل )أو املرّبع(، يمكن جعل الرفوف متداخلة 

ببعضها البعض، بطريقة أفقية وعمودية.
• يمكن تغليف الجدار بالخشب، مع تثبيت ثالثة رفوف يف الوسط، وإىل 

الجوانب يبدو كل رف معلق بصندوق مربع إىل يمينه ويساره.
• يمكن تحقيق عىل الجوانب الخشب شكل املربعات، ويف الوسط املكسو 
بالحجر تبدو الرفوف، مما يحقق شكل »بوكسات« يمكن ربطها ببعضها 

البعض بعوارض خشب تحمل أي نوع من االكسسوارات.

طاوالت خشب

• تتوافر الطاوالت الخشب الجانبّية، بألوان وتصاميم وأحجام عدة، بحسب 
مساحة الغرفة، وهي تختلف عن طاوالت السفرة التي تأتي بأحجام 

وارتفاعات محددة.
• إذا كانت مساحة الغرفة فسيحة، وهي مؤثثة بقطع أثاث صخمة، يمكن 
اختيار طاولة الوسط ضخمة وعىل هيئة صندوق )بوكس( خشب يرتفع 

عىل 4 قواعد معّدة من الـ«كروم«، ومزّودة بسطح من الزجاج، وذلك لحماية 
الخشب من الخدوش.

ها قد بدأ فصل الشتاء، وبدأت معه معاناة النساء من تنظيف 
السجاد، وهو أمٌر ال مفر منه خالل هذا الفصل الطويل، وبما 

أّن الحفاظ عىل نظافته دائماً يشء أسايس لدى كل رّبة منزل، 
فسنقدم إليكن بعض النصائح والحيل التي ستوفر عليكّن 

الجهد والوقت يف آن واحد.

تنظيف السجاد بطرق سهلة ورسيعة.. تنظيف البقع
يف حال انسكاب كوب من الحليب أو الرشاب أو أي يشء آخر 

عىل سجادتك، قومي عىل الفور بوضع مناديل عليها حتى 
تمتص السوائل بشكل رسيع.

ويف حال ترك السائل املنسكب بقعة فوق سجادتك ضعي 
القليل من الخل األبيض واملاء فوق البقعة، وانتظري 3 دقائق 

قبل البدء يف تنظيفها.
مالحظة: ال تقومي بتأجيل تنظيف البقع الحديثة، ألن 

استخراجها الحقاً ليس باألمر السهل.
املكنسة الكهربائية

تعُدّ مكنسة الكهرباء طارداً طبيعياً للغبار، إذ يساعدك 
االستخدام املنتظم للمكنسة مرتني أسبوعياً يف الحفاظ عىل 

نظافة السجادة بشكل دائم.

ولكن عليِك االنتباه إىل نوع السجاد، فإذا كانت سجادتك من 
نوع الصوف حاويل تنظيفها بدون استخدام فرشاة املكنسة، 

ويف حال ظهر أي خيط فوق سطحها قصيه فوراً باملقص.

إزالة الشمع باملكواة
أحياناً نتفاجأ بأننا أسقطنا عن 

طريق الخطأ بعض قطرات الشمع 
عىل السجادة، وهو أمٌر صعب 

التنظيف حقيقة، لذلك فإن 
الطريقة املثىل هي إعادة 

تسخينه مرة أخرى من 
خالل وضع قطعة قماش 

فوق الشمع املتجمد 
ووضع املكواة الكهربائية 
فوقها مدة دقيقة واحدة.
بعد ذلك نقوم بتنظيف 

السجادة بالصابون واملاء 
بشكل رسيع.

املكواة لتنظيف البقع 

الخطرية
ال يقترص استخدام املكواة عىل تنظيف الشمع وحسب، وإنما 

للتخلص من البقع التي يصعب إزالتها مثل الدم والزيت 
ودبس الرمان والبقع القديمة أيضاً، وذلك عن 

طريق استخدام الخطوات التالية:
نِظّفي السجادة أوالً باملكنسة 

الكهربائية ,ثُم ضعي القليَل من 
الخل األبيض فوق البقعة 

واتركيها مدة 5 دقائق
ضعي قطعة قماش فوق 
البقعة , ثم استخدمي 

املكواة فوق القماش عن 
طريق تمريرها مدة 5 

دقائق، ولكن احذري من 
أن تقومي بحرق القماش. 

بعد ذلك ستجدين أّن 
السجادة عادت كما لو أنها 

جديدة.
كريم الحالقة

هل تخيلِت أن لكريم الحالقة استخدامات غري حالقة ذقن 
زوجك؟ نعم بات بإمكانك من اآلن استخدام الكريم للتخلص 

من البقع املرتاكمة عىل سجادك.
ضعي القليل من كريم الحالقة فوق البقع وغطّيها بقطعة 

قماش، واتركيها مدة 30 دقيقة.
عندما تزيلني قطعة القماش ستجدين أّن كريم الحالقة امتّص 

البقعة بشكل كامل، ولم يرتك لِك سوى مهمة تنظيفه باملاء 
والصابون.

الحليب ونشا الذرة
لو كنِت منزعجة بشأن قيام طفلك بوضع الحرب الفائر من قلمه 
عىل سجادة غرفة الضيوف البيضاء فعليك أن تطمئني، ليس 

هناك مشكلة ليس لها حل، وخاصة تلك املشاكل التي يتسبب 
فيها األطفال.

ضعي القليل من الحليب مع القليل من نشا الذرة يف طبق 
صغري، واخلطيهما معاً بشكل جيد حتى يصبحا عىل شكل 

عجينة.
ضعيها فوق بقعة الحرب، واستخدمي فرشاة األسنان يف فركها 

بشكل جيد، وماهي إال دقائق حتى ترَْي أّن البقعة اختفت 
بشكل كامل.

مع بدء الشتاء.. إليك بعض النصائح لتنظيف السجاد بطرق سهلة وسريعة
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    APPETITE  لقمة شهية

المندي بالفرن .. 
طبق شهير بوصفات 

األرز العربية
يعّد طبق املندي من أشهر وصفات األرز العربية، واملحببة للجميع برائحة 

وطعم الفحم، جربي وصفات املندي بالفرن وتمتعي بأطيب وجبة غداء مع 
العائلة

وقت الطهى
60 دقيقة

يكفي لــ 4 أشخاص

المقادير
- مكوّنات األرز :

األرز : 2 كوب )منقوع يف املاء ملدة ال تقل عن 15 دقيقة(
الزيت النباتي : كمية

ملح : حسب الرغبة
بهار دجاج : حسب الرغبة

البصل : 2 ملعقة كبرية )مفروم(
القرنفل : 3 حبات

القرفة : 2 عود
املاء : 3 اكواب

- الدجاج : 1 كيلو )مقطع(
- عصري الليمون : ربع كوب

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغرية
- هيل : نصف ملعقة صغرية )مطحون(

- بابريكا : نصف ملعقة صغرية
- القرفة : رّشة )مطحونة(

- الزعفران : رّشة
- الزنجبيل : رّشة

- بودرة البصل : ملعقة صغرية
- الثوم : فص )مهروس(

طريقة التحضير
نخلط كالً من عصري الليمون وبودرة البصل والثوم والبهارات املشكلة والهال يف وعاء 

كبري الحجم  ثم نضيف كالً من البابريكا والزعفران والزنجبيل مع رضورة الخلط املستمر 
للمكوّنات حتى تتداخل وتتماسك.

نقوم بنقع الدجاج يف التتبيلة الناتجة ملدة ال تقل عن 5 ساعات ثم نسّخن الزيت النباتي 
يف قدر عىل النار ونضع البصل ونقلّبه حتى يذبل.

نضيف األرز ونقلّب جيداً حتى تتداخل املكوّنات معاً ثّم نضع األرز يف صينّية مخصصة 
للفرن ثم نضيف إىل الصينّية كالً من القرفة والقرنفل وبهارات الدجاج ثّم نسكب املاء حتى 

نغمر املكوّنات.  
نقوم بتغليف الصينية بورق قصدير ثّم نُحدث ثقوباً داخله باستخدام سكني.

نقوم بوضع الدجاج عىل ورق القصدير من األعىل ثم نغلّف الصينية مرًة أخرى بطبقة ثانية 
من القصدير.

نُدخل الصينية إىل فرن مسخن مسبقاً عىل درجة حرارة ال تقل عن 180 درجة مئوية 
ونرتكها ملا يقارب 45 دقيقة.

ثم نُخرج الصينية من الفرن ونُزيل ورق القصدير ونضع الدجاج فوق األرز ونعيدها إىل 
الفرن حتى تتحّمر.

نغلّف فحمة صغرية بورق قصدير ثّم نضعها يف منتصف الصينية ونرتكها ملدة ال تقل عن 5 
دقائق حتى تترشب الصينية بنكهة الفحم.

تعترب نكهة املاساال من أشهر نكهات املطبخ 
الهندي، وتعد وصفة برياني املاساال 

بالجمربي من أسهل طرق تحضري هذا 
الطبق اللذيذ.

ويكتسب هذا الطبق اللون األخرض من 
عجينة خرضاء غنية مصنوعة من طحن 

أوراق الكزبرة والنعناع. كما يمكن أن يكون 
الطبق حاراً أو معتداًل؛ كل ما عليك فعله هو 

ضبط مقياس الحر عن طريق إضافة الفلفل 
الحار األخرض أو إزالته من املكونات.
مكونات وصفة برياني املاساال 

بالجمربي
أرز بسمتي- 3 أكواب.

ورق الغار – 2.
القرنفل – 4 حبات.

قرفة – عودان.
الهيل – 5 حبات تم كرسها عرب الكبس عليها 

بملعقة.
فلفل أسود.

بذور الكمون – 1 ملعقة صغرية.
أوراق النعناع – 1 كوب.

فلفل أخرض حار )اختياري(.
كزبرة – 2 كوب. 

زنجبيل طازج – قطعة صغرية.
ثوم – 10 فصوص متوسطة الحجم.

زيت / سمن – 2 ملعقة كبرية.
روبيان أو جمربي أو قريدس – 500 غرام 

)منقوعة ومنظفة(.
ملح حسب الذوق.

الكركم – 1 ملعقة صغرية.
الكزبرة الجافة – 2 ملعقة صغرية.

بهارات جارام ماساال – ملعقتان صغريتان.
ماء – 5 أكواب.

البصل – 2 كوب ) مقطعة لرشائح(.
طماطم – 1 كوب.

طريقة التحضري
قبل البدء بأي يشء، اغسيل وانقعي األرز يف 

املاء ملدة 15 دقيقة.
خالل هذا الوقت ضعي يف وعاء الخالط 
أوراق النعناع + أوراق الكزبرة + الفلفل 

األخرض + الزنجبيل + الثوم + بذور الكمون 
والقليل من املاء. 

امزجي املكونات لتشكيل عجينة خرضاء، 
وتأكدي من طحن الزنجبيل جيداً وتشكيل 

عجينة كثيفة بعض اليشء.
اآلن يف قدر كبري ثقيل القاع، سخني الزيت 

عىل نار متوسطة، وبعده أضيفي أوراق الغار 
والقرنفل والقرفة والفلفل والهيل.

عندما تبدأ رائحتها تفوح يف أرجاء املطبخ، 
أضيفي البصل واقليه حتى يصبح لونه بنياً 

ذهبياً فاتحاً.
ثم تضاف الطماطم، وبعدها التوابل والكركم 

والكزبرة وجارام ماساال مع تحريكها جيداً 
لنحو 3 دقائق.

الخطوة التالية تتمثل يف إضافة املزيج 
األخرض إىل القدر واطهيه حتى يبدأ الزيت 

ينفصل عن جوانب املاساال.
حان الوقت اآلن إلضافة القريدس.

ارفعي النار ملدة دقيقة، ثم أضيفي األرز 
واملاء. اخلطي األرز جيداً مع املاساال 

الخرضاء وأضيفي امللح )2 ملعقة صغرية(، 
ثم غطي القدر حتى ينضج األرز كلياً.

يقدم الطبق ساخناً مع األطباق الجانبية 
التي تفضلينها سواء اللنب الرائب أو 

السلطات أو صلصة حارة.

لعشاق المطبخ الهندي.. 

إليك وصفة برياني الماساال بالجمبري

ساندويش الروست بيف بالبصل املكرمل من أطيب 
الساندويشات السهلة واملميزة واملشبعة من وصفات 

الساندويشات املميزة. 

وقت الطهى
20 دقيقة

يكفي لــ 2 أشخاص

المقادير
- الخبز الفرنيس : حسب 

الرغبة
- روست بيف : 200 غم 

)مقطع رشائح رقيقة(
- الزيت : 2 ملعقة 

صغرية
- البصل : 1 حبة 

)مقطعة رشائح 
جوليان(

- ملح : رّشة
- فلفل أسود : رّشة

- الجبنة السويرسية : 2 رشيحة )قليلة الدسم(

طريقة التحضير
سخني الزيت يف طاسة ثم ضعي البصل وتبليه 

بامللح والفلفل األسود حتى يأخذ اللون البني 
الفاتح.

افتحي الخبز من النصف ثم ضعي 
رشائح اللحم ثم البصل املكرمل 

ورشيحة من الجبنة.
أغلقي الساندويش وضعيه يف 

املايكرويف فقط حتى يذوب 
الجنب ثم قدميه ساخناً.

ساندويش الروست بيف بالبصل المكرمل
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بعد أشهر الصيف الحافلة بالنشاطات، ال بد أن تتأثر البرشة 
سلباً نتيجة التعرض الكثيف ألشعة الشمس، فتصاب بـ 

االسوداد والتصبغات والبقع الداكنة. لذلك، ال بد أن توليها 
العناية الالزمة الستعادة لونها األبيض وإرشاقتها.

ويف ما ييل، سنعرفك اىل أفضل خلطات تبييض قبل النوم، 
ستخولك الحصول عىل نتائج مذهلة.

خلطة زيت الخيار وخل التفاح
امزجي ثالث مالعق كبرية من زيت الخيار مع ملعقة كبرية من خل 

التفاح. حركي املزيج جيداً اىل أن يصبح متجانساً. وقبل الخلود 
اىل النوم، طبقي املزيج عىل برشة وجهك ودلّكيها برفق من األسفل 

اىل األعىل ملدة 5 دقائق. اتركي املزيج عىل وجهك حتى صباح 
اليوم التايل، وعند االستيقاظ، اغسيل وجهك بالغسول 

املالئم وشطفيه باملياه الدافئة.
طبقي هذه الخلطة ثالث مرات يف األسبوع.

خلطة ماء الورد والعسل
اخلطي ثالث مالعق كبرية من ماء الورد 

الطبيعي، وملعقة كبرية من العسل الطبيعي. 
حركي الخليط جيداً وطبقيه عىل برشتك قبل 

أن تخلدي اىل النوم، مع تدليكها بهدوء بأطراف 
أصابعك. اتركي الخليط عىل برشتك مدة عرش 

دقائق، من ثم شطفيها باملاء الدافئة.
طبقي هذه الخلطة يومياً ملدة أسبوع.

خلطة املوز وزيت الزيتون
اهريس نصف حبة ناضجة من املوز، 

وأضيفي إليها ملعقتني كبريتني من زيت الزيتون. حركي الخليط 
جيداً وطبقيه عىل برشتك قبل الخلود اىل النوم. من ثم، اتركي 
الخليط عىل وجهك مدة عرش دقائق. بعدها، شطفي وجهك 

جيداً باملاء الدافئ.
قومي بتطبيق هذه الخلطة مرة يومياً ملدة أسبوع.

خلطة الكركم وماء الورد

قومي بخلط ثالث مالعق صغرية من الكركم مع كمية مناسبة من 
ماء الورد الطبيعي، بحيث تحصلني عىل قوام شبيه بالكريم. 

وقبل أن تخلدي اىل النوم، طبقي الخليط عىل برشة وجهك 
واتركيه ملدة عرش دقائق. بعدها، شطفي وجهك باملاء 

الدافئ.
طبقي هذه الخلطة ثالث مرات يف األسبوع.

خلطة ماء جوز الهند وماء الورد

امزجي كمية متساوية من ماء جوز الهند 
وماء الورد الطبيعي، واحريص عىل تطبيق 

املزيج عىل برشة وجهك قبل الخلود اىل 
النوم. اتركي املزيج عىل برشتك طوال 

الليل، لكي يتغلغل جيداً داخل البرشة 
ويعمل عىل تبيييضها وتوحيد لونها. 

ويف الصباح، نظفي وجهك عىل الطريقة 
املعتادة.

أفضل خلطات التبييض... 
طبقيها قبل النوم

تبحث العروس الرومانسية عن ترسيحات شعر 
راقية تعرب عن شخصيتها، للظهور بإطاللة 

أنيقة ومميزة يف ليلة زفافها. وتوجد العديد من 
ترسيحات الشعر الراقية التي تناسب العروس 

الرومانسية، والتي تختلف باختالف طول وكثافة 
شعر العروس.

ويف التقرير التايل، جمعنا لِك سيدتي أجمل 
ترسيحات شعر راقية للعروس الرومانسية، 

لتختاري األنسب لِك من بينها.

تسريحة الكعكة المرفوعة مع التاج 
الملكي

تعتمد الكثري من العرائس ترسيحة الكعكة يف 
حفالت الزفاف، حيث يتم رفع الشعر بالكامل ثم 

جمعه يف كعكة كبرية مرفوعة، ووضع تاج ملكي 
عند مقدمة الرأس فوق الغرة.

تسريحة ذيل الحصان مع تاج من اللؤلؤ

إلطاللة أكرث عرصية تناسب العروس الرومانسية، 
يمكنِك اعتماد هذه الترسيحة األنيقة، بجمع 

الشعر بالكامل بترسيحة ذيل الخصان، ثم وضع 
تاج أنيق من اللؤلؤ عىل مقدمة الرأس، وترك 

خصالت الغرة منسدلة عىل جانبي الوجه.

تسريحة البف مع الجدائل
تعد ترسيحة البف من ترسيحات الشعر الراقية 

التي تناسب العروس الرومانسية، فهي من 
الترسيحات التي تعتمدها الكثري من العرائس يف 

حفالت الزفاف، للظهور بإطاللة راقية وُمميزة.
ويمكنِك املزج بني ترسيحة البف وترسيحة 

الجدائل، إلطاللة أكرث تميزاً واختالفاً يف ليلة 
زفافِك، وذلك من خالل تصفيف جدائل رفيعة 

تفصل بني الغرة وباقي الشعر، ثم تطبيق 
ترسيحة البف عند منتصف الرأس، وجمع باقي 

الشعر املُصفف عىل شكل جدائل عريضة، 
بترسيحة الكعكة الكبرية.

تسريحة الكعكة مع الغرة على جنب
إلطاللة رومانسية وأنيقة، يمكنِك اعتماد 

ترسيحة الكعكة الكبرية املرفوعة حتى منتصف 
الرأس، مع الغرة العريضة عىل جنب، وترك بعض 

خصالت الشعر منسدلة عىل جانبي الوجه 
والرقبة.

تسريحة الشالل
إذا كنِت تتمتعني بشعر طويل وكثيف، يمكنِك 

اعتماد ترسيحة الشالل بطريقة ُمبتكرة وأنيقة، 
وذلك باستخدام سلسلة كبرية من أكسسوارات 

الشعر املُزينة بأحجار الكريستال الالمعة، وجمع 
خصالت الشعر بها مع ترك مسافات كافية 

بينها، ليبدو الشعر وكأنه ُمصفف بترسيحة ديل 
الحصان عند األطراف.

تسريحات شعر راقية 5 
لعروس رومانسية

خلطات عشبية 
لتعطير الجسم

إّن رائحة الجسم الكريهة والتي تسبب الحرج للمرأة، 
ليست بالرضورة أن تكون نتيجة عوامل خارجية 

مرتبطة بالطقس والبيئة املحيطة بل من املمكن أيًضا 
أن تتعلّق بعوامل داخلية مرتبطة بالنظام الغذائي 

والوضع الصحي، لذا فإّن التخلص من رائحة الجسم 
الكريهة يتطلب العناية بالبرشة عىل مستويني؛ الداخيل 

والخارجي.
إليِك يف ما ييل بعض الخلطات الطبيعية التي تقوم 

عىل أعشاب تعطّر الجسم من الداخل والخارج بحيث 
تطهر الجسم من السموم، وتنقي املسام الجلدية 

وبالتايل تقيض عىل الروائح غري املرغوب فيها التي 
يحملها العرق الطبيعي.

 أسباب رائحة الجسم الكريهة
قلّة النّظافة التّي تؤّدي إىل تَراكم البكترييا عىل الجسم:

التّعُرّق املُفرط.
املُناخ الحاّر والرَِّطب.

الطّعام الحاّر.
مرشوبات الكافيني.

التدخني.
تناُول بعض األدوية.

مرض الُسكّري.
مشاكل الُغّدة الّدرقية.

خلطات عشبية تعطر الجسم من الخارج

خلطة إكليل الجبل
املكونات:

كوبان من إكليل الجبل املُجفّف.
نصف ليرت من املاء املغيل.

الطريقة:
انقعي كوبي إكليل الجبل يف املاء املغيل، ثُّم صفّيه 

وضيفيه إىل ماء االستحمام.
تابعي املزيد: هكذا تعتني النجمات بجمالهن يف املنزل

خلطة الورد البلدي وماء الورد

املكونات:
نصف فنجان من ماء الورد.

فنجان ورد بلدي.
نصف كوب من لنب جوز الهند

ماء دافئ

الطريقة:
املئي البانيو باملاء الّدافئ وضعي فيه املُكوّنات الّسابق 

ذكرها، واجليس يف البانيو ملّدة 15 دقيقة.

خلطات عشبية تعطر الجسم من الداخل
النعناع مع ماء الورد والربتقال: عصري الربتقال، مع 

ماء الورد، و النعناع املغىل و املربد يساعد بشكل مذهل 
عىل تعطري اإلفرازات الطبيعية، كما يساعد عىل إفراز 

الروائح الطبيعية العطرة من جسمك.
الزنجبيل: رشب كأس من الزنجبيل املغيل بدون 

إضافات يومياً فضالً عن فوائده الكثرية فإنه يمنح 
جسمك رائحة عطرة و مميزة حتى عند التعرق.

الشاي األخرض: له القدرة عىل تطييب رائحة الفم، 
أيضاً فإن تناول نبات الكرفس ملدة أسبوع يومياً يقىض 

نهائياً عىل روائح الفم غري املرغوب فيها، و يطهر 
مجاري التعرق يف الجسم من بعض أنواع البكترييا 

املسببة للروائح الكريهة.
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YOUR VOICE صوتك

يرعبني جدا
مريم الشيكلية * 

 
 يرعبني جداً أن تكون يف مساحة العمر فراغات مفزعة من الحنني

 من مصادفات قدر تعيدني إىل هزائم الوقت ومتقلبات األيام
 يرعبني جداً السري وحدي يف شوارع ملتوية ال أسماء لها

 ومن املكوث وحدي بني جدران غرفتي الباردة
 املمتلئة بالخدوش مع قنديل ضوء ومحربة حلم

 يرعبني جداً أن أراهن عىل حضورك القدري وغيابك القدري
 وإنتشال أمنياتي من بني أنقاض وعودك

 وعىل رهاني بإستقامة نبيض عىل الطريقة املاثلة للحنني
 يرعبني جداً أن أكرب تحت منصة حلمك

 ال واقعك وأن أكتبك حربا ال ظال
 وأن تخطفني مقدرات األزمنة النافذة

 من قوانني البرش دون أن أصل إىل عوالم الفرح
 يرعبني جداً ذاك الصمت الذي يسد

 مخارج الحرف ويختنق يف منتصف كلمة
 ومن ذاك السكون الذي يغرق

 يف بحر عينيك دون أرشعة وال شواطئ آمنة
 ومن إنفالت يدي من يدك يف إشتداد الصعوبات

 وكرثة هضاب الحياة يف كل زوايا األيام
 ويرعبني جداً أن أرضم حرائق الغضب

 يف الجزء األخرض من أوقاتنا
 وأن تتكاثر أتربة الوقت املتسلل

 من أعمارنا اىل رفوف موادنا الصامتة
 يرعبني جداً ذاك الشحوب املرتسم يف خطوط وجهك

 والغيوم الرمادية املتلبدة عىل جانبي روحك
 وإرتعاش صوتك كلما تحدثت معك عن فراغات الراحلني من تفاصيلنا

 يرعبني جداً تعمق األشياء وذكريات املواقف الجاثمة عىل صدري
 وتساقط أوراق الخريف من شجريات العمر وذوبان جليد الصرب

 ترعبني الحياة وهي تصطدم بمنعطفات سنواتي
 وكأنها رسمت قدري بعوجاج طريق ضيق قديم
 ويرعبني أن أستند بك يوماً ويكون سندك هشا

 واتأرجح متهاوية لحظة سقوط مدوي
 وأن يأتي اليوم الذي أنسحب منه زحام الوجوه وال أبايل

 وأن احتيس فناجني قهوتي يف ردهات بيتي وحدي وال أبايل
 ترعبني الحياة دونك.....

 ترعبني جداً !!!

كاتبة من سلطنة عمان*

Zahra Khozema

W hen I turned around to see 
what was pressing from 
behind in the food queue at 

a wedding in Karachi three years ago, I 
heard, “looks tasty”. Flustered and too 
scared to start a scene with a man twice 
my size, I decided to drink only Pepsi for 
dinner. 
I thought a lot about what I wanted to happen 
to that man as payback, and none of it was 
pretty. So let me be the first to assert that the 
fury Pakistani women feel in the current climate 
is valid. What isn’t, is the country’s band-aid 
response. 

Last month, Pakistanis swarmed with anger as 
details emerged of a woman who was dragged 
out of her broken-down car and gang-raped 
after being denied help by traffic police. Apathet-
ic victim-blaming remarks by the city’s police 
chief after the fact further fuelled the fire. 

But violence against women is not new in 
Pakistan - a country that ranked 164 out of 167 
on the Women, Peace and Security 2019 Index, 
only above Syria, Afghanistan, and Yemen. Just 
days before this incident, a female journalist in 
Baluchistan became the victim of a so-called 
“honour killing”, and in a separate incident, a 
five-year-old girl’s sexually abused body was 
found in Karachi. 

The common thread among this series of hor-
rifying events is the consistently and woefully 
inadequate state response. Such inaction incited 
rallies demanding the government to provide 
justice and take immediate action to halt the 
treatment of women as second-class citizens. 

Many held posters and flooded social media 
with demands to castrate the men responsible. 
Keen to appear proactive, Prime Minister Imran 
Khan’s office ordered that strict measures be 
taken to investigate the case and that protection 
of women be prioritised. “Such brutality and 
bestiality cannot be allowed in any civilised 
society,” the statement added. 

Khan himself has even proposed the brutal 
measure of punishing rape offenders with public 
hanging or chemical castration, eliciting a polar-
ised response among experts and the public.  

Pakistani women’s rights group Aurat March 
which coined the phrase “mera jism, meri mer-
zi” (my body, my choice), argues that execution 
is not a real solution. In addition to the cruelty 
of the death penalty, settling public anger via 
aggression is insufficient, they say, and covers 
up state complicity in creating conditions that 
allow such crimes to take place. Aurat March 
also state that public hanging paints perpe-
trators as monsters who are understood to be 
anomalies rather than products of the system. 

Human rights activists, too, see the state’s re-
sponse as the latest example of the government 
appealing to public anger. But as South Asia 
director at Human Rights Watch, Meenakshi 
Ganguly says, “Political leaders engage in a rhet-
oric of hangings or executions to appease public 
wrath over state failures, to ensure justice and 
protection in cases of sexual violence instead 
of actually doing the hard work and bringing 
reform.»

Given the moral and ethical implications of the 
death penalty, some see chemical or surgical 
castration as an alternative to deter rising levels 
of gender-based violence.

With that in mind, Khan’s government continues 
to work on the bill. The country’s national 
newspaper reported in late September that the 
prime minsiter’s Advisor on Parlimentary Affairs, 
Dr Baber Awan would introduce the law against 
sexual abuse of women and children in the next 
assmebly, but is yet to do so.  

However, the Convention against Torture and 
the International Covenant on Civil and Political 
Rights, both ratified by Pakistan, prohibit cruel, 
inhuman, or degrading treatment or punish-
ment in absolute terms.

History in the region also dictates that if and 
when tabled, the bill is unlikely to pass. In 2016, 
Indonesia tried to pass a similar law, but the 
country’s medical association announced that 
its members would not participate. Their main 
concerns were that the proposed punishment 
“violates the country’s medical ethics” while 
citing a lack of scientific evidence that castration 
prevents sexual desires.

India, too, considered the option of castration 
as a punishment for sex offenders in an even 
more charged atmosphere. In December 2012, 
after the horrifying gang rape and attack on a 
23-year-old in Delhi, there were strident calls 
from the public to castrate rapists, and the Jus-
tice Verma Committee was introduced to review 
the laws to address this. 
The final report categorically rejected both 
mandatory chemical and surgical castration 
on the grounds it is a violation of fundamental 
human rights, unconstitutional, and fails to 
address underlying causes of sexual assault. The 
report also said more research and consultation 
was needed to recommend voluntary chemical 
castration in India. 

But there are still countries where this practice 
is law. In the US, four states have legalised 
voluntary castration. In the case of sex offender 
Larry Don McQuay who chose castration, some 
worried it was a way to get out of lengthy 
imprisonment. In such cases, the purpose of 
justice seems to be defeated as rapists can once 
again roam the streets, not necessarily making 
the world a safer place.

As intuitive as it may feel to want rapists to en-
dure a version of the trauma they inflict on their 
victims, this type of retribution is ultimately 
ethically wrong, and it fails to tackle the root 
cause of gender-based violence: the idea that 
rape is still considered a viable means to express 
power and domination. It illustrates misogyny in 
its extreme sense and is a tool for humiliation. 

Perhaps a more promising solution would be 
listening to experts and activists, and most 
importantly, believing survivors, so they are not 
made to feel like they’re “making a scene” when 
defending themselves or seeking justice. 

A more ambitious yet lasting solution would be 
changing the way we raise our boys, though I 
doubt the Islamic Republic of Pakistan is quite 
there yet.

Pakistan has a problem with rape, but 
castration is not the answer
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عىل عكس األفكار السائدة، فإن استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي يومًيا ليس عامل مخاطرة 

قوي وال يوجد دليل علمي عىل ارتباط الشبكات 
االجتماعية بمسببات أعراض االكتئاب بني 

املراهقني، كما يقول الباحثون ووفقًا للدراسة التي 
نرُشت يف مجلة صحة املراهقني.

وأشارت الدراسة إىل أن وسائل التواصل االجتماعي 
تنشط أفكار املراهقني وتلهمهم بالعديد من األفكار 

املفيدة لصحتهم العقلية والنفسية، خاصة أثناء 
وباء كورونا، حيث يتعني عليهم االعتماد عىل 

إنستجرام وفيسبوك وتويرت وتيك توك ومنصات 
أخرى للبقاء عىل اتصال مع األصدقاء.

وقال املؤلف الرئييس للدراسة “نوح كريسكي” 
من جامعة كولومبيا يف الواليات املتحدة: “بينما 

أعرب بعض البالغني عن مخاوفهم بشأن 
املخاطر الصحية العقلية املحتملة 

ملتابعة الشبكات االجتماعية، لم 

يجد بحثنا أي دليل مقنع يشري إىل أن استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي يزيد بشكل كبري من 

خطر إصابة املراهقني ألعراض االكتئاب”.
وقام فريق البحث بتحليل بيانات املسح التي تم 

جمعها من قبل مرشوع مراقبة املستقبل، وهي 
دراسة مستمرة لسلوكيات ومواقف وقيم األمريكيني 

من سن املراهقة حتى سن الرشد، يمثلون 74472 
طالًبا يف الصفني الثامن والعارش بني عامي 2009 

و2017.
وقام فريق البحث بتقييم أعراض االكتئاب لتحديد 

مخاطر االكتئاب الكامنة، والتي ركزوا عليها يف 
تحليلهم لفهم كيف يمكن أن يساهم استخدام 

وسائل التواصل االجتماعي اليومية يف اإلصابة 
باالكتئاب.

وأظهرت النتائج أن االستخدام اليومي لوسائل 
التواصل االجتماعي بني طالب الصفني الثامن 

والعارش زاد من 61 يف املائة إىل 89 يف املائة بني 

الفتيات، ومن 46 يف املائة إىل 75 يف املائة بني األوالد، 
من 2009 إىل 2017.

بني األوالد، والفتيات عىل السواء، لم يكن االستخدام 
اليومي لوسائل التواصل االجتماعي مرتبطًا 

بزيادة أعراض االكتئاب ، وتشري بعض األدلة إىل أن 
االستخدام اليومي لوسائل التواصل االجتماعي قد 

يكون يف الواقع وقائًيا من االكتئاب. وقالت كاترين 
كيز، كبرية الباحثني املشاركني يف إجراء الدراسة: “إن 

االستخدام اليومي لوسائل اإلعالم االجتماعية ال 
يعكس الطرق املتنوعة التي يستخدم بها املراهقون 

وسائل التواصل االجتماعي، والتي قد تكون 
إيجابية وسلبية عىل حد سواء اعتماًدا عىل السياق 

االجتماعي”.
وأشارت كييز إىل أن “البحث املستقبيل يمكن أن 

يستكشف السلوكيات والتجارب املحددة للشباب 
الذين يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي، 

فضالً عن املشاركة املتكررة عىل املنصات املختلفة”.

دراسة : السوشيال ميديا مفيدة لصحة 
المراهقين العقلية والنفسية

7 Biggest Social 
Media Sites in 2020
T oday social networks are so firmly rooted in our life 

that the list of the seven biggest and most popular 
social platforms practically does not change from 

year to year. We Are Social and Hootsuite surveyed social 
media audiences. In 2020, the audience of social services 
grew by 10.5%. Every second, 12 people are registered in 
them, and an average of 1 million per day. The analysis 
also showed that 3.96 billion people use social networks, 
approximately 51% of the world’s population.
When comparing the most popular social networks, it is es-
sential to pay attention to the growing number of chat mo-
bile apps that become social media apps. Visit this site to 
explore how to make your mind-blowing chat application.
1. Facebook
Facebook is the largest social media site, with over two 
billion monthly users. Over 65 million companies use Face-
book pages, and over six million advertisers actively adver-
tise their business on Facebook, making it very attractive.
Getting started on Facebook is easy, as almost all forms 
of content work great on Facebook. But there is a need to 
note that Facebook’s algorithm itself prioritizes content 
and prefers content that engenders conversations and 
meaningful interactions between people, especially family 
and friends.
Facebook’s main feature is that its architecture is built 
based on user groups’ social connections. The site allows 
you to establish links between users for the subsequent 
exchange of information of any type. 
2. YouTube
YouTube is a video sharing platform where users watch a 
billion hours of video every day. YouTube is used by 1.9 bil-
lion people worldwide. For millennials, this social network 
is the most visited. The service broadcasts delivers, and 
stores a variety of videos. Internet users can choose from 
the catalog and watch thematic videos, rate them, leave 
comments, show them to friends, post, and edit their video 
files on the resource. YouTube is filled with information for 
different requests: music videos, feature films, video blogs, 
TV series, news, educational videos, master classes, video 
reviews, trailers, and many other contents.
3. Instagram
One billion people use Instagram every month. In terms 
of the number of active users, it is the second traditional 
social network in the world after Facebook. Instagram is a 
social network that allows you to take photos and videos 
and apply filters. Instagram is one of the most dynamically 
developing services. Initially, it only allowed you to upload 
photos from your phone to your page. Still, over time, such 
functions as video sharing, downloading Stories, messaging 
with other users, live broadcasts, the ability to use several 
accounts at once, switching between them by pressing a 
single button appeared.
4. TikTok
The global audience of TikTok is about 500 million people. 
At the beginning of 2019, TikTok was the third most 
downloaded app globally, which was downloaded 33 million 
times only from the App Store, far exceeding the download 
rates of YouTube, Instagram, WhatsApp, and Facebook 
Messenger. TikTok is a social network that allows you to 
shoot music videos, broadcast live, and exchange messages. 
You can use numerous filters, animation, masks, and other 
special effects and apply them in your videos.
5. Twitter
Twitter is a social network that allows users to send text 
notes of up to 280 characters using a web interface, SMS, 
instant messaging, or third-party client software.
To read the rest of the article go to :
https://www.fotolog.com/



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

نبه خرباء صحة، مؤخرا، إىل أن ارتداء الكمامة ال 
يساعد عىل الوقاية من فريوس كورونا املستجد 

)كوفيد 19(، إال يف حال جرى عىل النحو 
املطلوب، كما أن كمامات كثرية رائجة ال تقدم 

أي حماية.

وبحسب صحيفة »داييل ميل«، فإن 
باحثني حذروا من الحماية »الضعيفة« 

التي تقدمها بعض الكمامات القابلة إلعادة 
االستخدام.

وقلل الباحثون من جدوى 
بعض هذه الكمامات ألنها ال 

تصفي أو »تفلرت« سوى 7 
يف املئة من البكترييا املرضة، 

وهو ما يعني أن نجاعتها 
محدودة جدا أو منعدمة 

تماما.

وقام الخرباء بتجريب 15 كمامة 
واقية، من أجل قياس درجة 

الحماية من الفريوس الذي ظهر يف 
الصني، أواخر 2019، ثم تحول إىل جائحة 

عاملية.

وأظهرت النتائج أن ثالث كمامات 
مشمولة بالدراسة ضعيفة جدا، 

وهي تباع عىل االنرتنت، وهو 

ما دفع الخرباء إىل وضعها ضمن خانة األشياء التي ال ينبغي 
رشاؤها.

وتضم املنتجات الثالث؛ الكمامة املعروفة بـ«إتيكيت« وهي 
مصنوعة من قبل رشكة »سوبر دراغ«، فضال عن الكمامة 

املساعدة عىل التنفس »تريمن 8 ليت وايت«، ثم كمامة »أسدا« 
البيضاء.

وعقب صدور هذه الدراسة، قامت رشكة »أسدا« بسحب الكمامة 
بعدما تبني أنها ال تحمي صاحبها بالشكل املطلوب من 

العدوى.
أما أفضل الكمامات يف بريطانيا، فضمت كال من 

كمامات »NEQI« القابلة إلعادة االستخدام، 
إضافة إىل الكمامة املعروفة بـ«غريت بريتش 

ديزايرن«.

ويف أغسطس املايض، كشفت دراسة أجرتها 
هيئة »يوغوف« أن 85 يف املئة ممن يرتدون 

كمامات قابلة إلعادة االستخدام ال يقومون 
بغسلها عىل نحو منتظم وهو ما يعني أنهم 

ال يحمون صحتهم بالشكل املطلوب.

وتويص الحكومة الربيطانية باملواظبة عىل 
غسل الكمامات القابلة إلعادة االستخدام 

يف حرارة عالية، بينما تنصح 
منظمة الصحة العاملية بغسلها 
مرة واحدة يف اليوم عىل األقل.

خبراء صحة يكشفون أسوأ الكمامات.. 
ويحددون شروط الوقاية

نرشت مجلة »سانتي بلوس« الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن 
فوائد خل التفاح، ومن بينها التخفيف من التهابات املسالك 

البولية.
وقالت املجلة، يف تقريرها، إن الشعور بحرقة عند التبول إىل 

جانب رائحة البول الكريهة والحكة من األعراض الشائعة لعدوى 
املسالك البولية. وكثريا ما تصيب عدوى املسالك البولية النساء، 

وهي تعرف أيضا بالتهاب املثانة. وللتخلص من هذه األعراض، 
يمكن اللجوء إىل بعض العالجات التقليدية القائمة عىل استعمال 

خل التفاح.

كيف يعمل خل التفاح على مقاومة التهابات 
المسالك البولية؟

ذكرت املجلة أن خل التفاح مستخدم منذ القدم 
كعالج تقليدي لعدة مشاكل صحية. وقد 

أظهرت دراسة نرشت يف صحيفة أبحاث 
املنتجات الطبيعية أن خل التفاح مضاد 

قوي للميكروبات. ولالستفادة من فوائد خل 
التفاح، ينصح أخصائي التغذية واملعالج 

باألعشاب الطبية، فلوريان كابالر، باختيار 
خل التفاح الطبيعي.

ويوضح كابالر أن خل التفاح يعمل عىل 
تحميض البول ما يمنع نمو البكترييا التي 

يمكن أن تؤدي إىل التهاب املثانة. وعىل 
الرغم من أن خل التفاح ليس عالجا مبارشا 

اللتهابات املسالك البولية يف حد ذاتها، 
إال أنه يعترب فعاال يف الوقاية من اإلصابة 

بالعدوى مرة أخرى.
وأوردت املجلة أن دراسة أولية 
نرشت يف 2018 من قبل مجلة 

»ساينتيفيك ريبورت« أظهرت 
أن خل التفاح يمكن أن يحارب 

اإلرشيكية القولونية، وهي بكترييا غالبا ما تكون مسؤولة 
عن حدوث التهابات املسالك البولية. ويف جميع األحوال، من 
الرضوري استشارة الطبيب يف حالة اإلصابة بعدوى املسالك 

البولية، ال سيما أن تجاهلها وعدم عالجها يمكن أن يؤدي إىل 
التهاب الحويضة والكلية، وترضر أنسجة الكىل، ويف الحاالت 

األخطر اإلصابة بالفشل الكلوي أو اإلنتان. وهنا البد من التأكيد 
مجددا عىل أن خل التفاح ليس بديال للعالج الذي يصفه الطبيب.

فوائد أخرى لخل التفاح
إىل جانب استخدام خل التفاح للحد من احتمال تكرر اإلصابة 

بعدوى املسالك البولية وتخفيف األعراض عن طريق منع 
تفاقمها، يتميز خل التفاح بالعديد من الفوائد األخرى. وحسب 

أخصائية التغذية ألكسندرا روتيون، فإن خل التفاح يسهل هضم 
الدهون ويحد من مستوى السكر يف الدم، ويحفز عملية حرق 

الدهون ويضمن تزويد الجسم بأمالح معدنية رضورية.

كيف تستخدم خل التفاح للحد من التهاب المثانة؟
يويص كابالر بإضافة ملعقة كبرية من خل التفاح إىل كوب ماء 

ورشب هذا الخليط مرة واحدة يف اليوم. لتخفيف طعم 
الحموضة، يمكن إضافة ملعقة صغرية من العسل إليه. 

كما ينصح كابالر برشب كميات كبرية من املاء.

تحذير
شددت املجلة عىل أن االستخدام الوحيد املوىص 

به لخل التفاح هو عن طريق الفم. ونظرا 
لحموضة هذا السائل، ال ينبغي أبدا 

تطبيقه عىل األغشية املخاطية. 
يف املقابل، يؤدي اإلفراط يف تناول 
خل التفاح إىل الشعور بالغثيان 
واإلصابة باضطرابات املعدة، إىل 

جانب اإلرضار بمينا األسنان.

خـل التفــاح ..
عالج للتخفيف من التهابات المسالك البولية

هذه هي الفترة األخطر التي يعدي 
فيها مصاب كورونا المحيطين به
يبدو أو املريض املصاب بفريوس كورونا يستطيع أن يعدي املحيطني به، قبل ظهور األعراض األوىل 

للمرض بـ3 أو 4 أيام، حيث يمكن أن يطلق إىل الهواء مع زفري واحد نحو 200 جزيء من الفريوس، 
بحسب خبرية روسية يف مجال األوبئة.

وبحسب الربوفيسور الروسية ناتاليا بشينيشنايا، نائب مدير مركز علم األوبئة التابع لهيئة حماية 
حقوق املستهلكني »روس بوتريب نادزور«، تبلغ قدرة املصاب عىل عدوى اآلخرين ذروتها قبل ظهور 

األعراض بيومني ويف اليوم األول بعد ظهورها، بحسب ما نقلت عنها وكالة »نوفوستي« الروسية 
لألنباء.

وقالت إن شخصا مصابا بفريوس كورونا يمكن أن يعترب مصدرا للعدوى قبل ظهور أول أعراض بـ5 
أيام أو بـ7 أيام أحيانا.

وأشارت إىل أن قدرته عىل نقل العدوى إىل املحيط تبدأ بالتالىش بعد مرور يومني من تجيل املرض 
لتزول تماما فيما بعد.

وأظهر آخر إحصاء لـ«رويرتز« أن أكرث من 46.37 مليون أصيبوا بفريوس كورونا املستجد عىل 
مستوى العالم يف حني وصل إجمايل الوفيات الناتجة عن الفريوس إىل مليون و198,168 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفريوس يف أكرث من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أوىل حاالت اإلصابة يف 
الصني يف ديسمرب كانون األول 2019.
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نقبل جميع أنواع التأمين الطبي

توفر لقاحات وفحوصات المدارسمتوفرة طبيبة نساء

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

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

Nitha Abraham , PA-C   Fathima Syed, FNP-BC

Monday - Saturday 15120 Michigan Ave. Dearborn , MI  48126 (313)-843 - 8300

الشائع جدا أن املصدر الرئييس لفيتامني )د( هو أشعة الشمس، 
لكن خرباء كشفوا عن أطعمة غنية بفيتامني )د( يمكنها 

تعويض النقص الحاصل به يف فصل الشتاء.

وأوضحت معالجة التغذية يف بيو كولت، كيم بالزا، أهمية 
فيتامني )د(، وقالت: »هذا الفيتامني مهم لجهاز املناعة لدينا 

باإلضافة إىل دعم صحة الجهاز الهضمي«.

ويف حني أنه من األفضل الحصول عىل فيتامني )د( من أشعة 
الشمس، إال أنه يمكن العثور عليه أيضا يف بعض األطعمة.

وتابعت: »لسوء الحظ، هناك عدد محدود فقط من األطعمة 
التي تحتوي بشكل طبيعي عىل فيتامني )د(. واملصادر الجيدة 

تشمل األسماك وصفار البيض والكبد«.  وقدمت بالزا املشورة 
بشأن الطرق األخرى التي يمكن أن يفيدنا بها فيتامني )د(، 

خالل أشهر الشتاء.
 )SAD( وأضافت: »ُربط االضطراب العاطفي املوسمي

بانخفاض مستويات فيتامني )د( خالل الشتاء.

وُيصنّع فيتامني )د( القابل للذوبان يف الدهون، يف الجلد، من 
الكوليسرتول بعد التعرض لألشعة فوق البنفسجية. وثبت 

أن مكمالت فيتامني )د( خالل أشهر الشتاء تحسن الحالة 
املزاجية، ويوىص بها حيث ال يمكن الحصول عىل فيتامني )د( 

الكايف من الطعام وحده«.
وأضافت أخصائية التغذية كالريسا لينهري، أن أحد الجوانب 

السلبية للتغيري يف املواسم هو قلة ضوء الشمس.
وقالت: »التعرض ألشعة الشمس هو مصدرنا األسايس لفيتامني 

)د(، وبالتايل مع تغري ضوء الشمس يمكننا أيضا أن نجد 
انخفاض مستويات فيتامني )د( لدينا. ترتبط املستويات 

املنخفضة من فيتامني )د( بانخفاض الطاقة واملزاج وصحة 
املناعة )عىل سبيل املثال ال الحرص(. وأحد أفضل األشياء التي 
يمكننا القيام بها من أجل طاقتنا خالل فصل الشتاء، هو ضمان 

عدم نقص مستويات فيتامني )د(«.

وعندما ُسئلت عن كيفية تأثري فيتامني )د( عىل صحة عظام 
الفرد، أجابت جني كالرك، أخصائية التغذية ومؤسسة نوريش: 
»فيتامني )د( مهم المتصاص الكالسيوم املقوي للعظام - وهو 

أمر مهم يف أي وقت، ولكن بشكل خاص يف فصل الشتاء عند 
السقوط عىل الجليد قد يؤدي إىل كرس يف العظام. ويمكن 

للطعام أن يزيد مستويات فيتامني )د( - يوجد يف البيض 
ومنتجات األلبان والرسدين والسلمون«.

وتابعت: »منتجات األلبان غنية بالكالسيوم، وهذا هو السبب يف 
أن النظام الغذائي الذي يشتمل عىل الحليب والجنب والقشدة 
يمكن أن يساعد يف ضمان قوة العظام - أحد مرشوباتي الغنية 

بالكالسيوم والطبيعية والعضوية هو طريقة رائعة لزيادة 
مستويات الكالسيوم. ولكن إذا كنت ال تأكل منتجات األلبان 

ألي سبب من األسباب، فإن الخرضوات الورقية ومنتجات 
الصويا واملكرسات والبذور وحليب الجوز كلها تحتوي عىل 

الكالسيوم«.

أطعمة غنية بفيتامين )د( يمكنها 
تعويض النقص الحاد في الجسم

Can air pollution make 
COVID even deadlier?
P eople with long-term exposure to air 

pollutants may be more likely to die 
from COVID-19, according to a new 

study.
In an analysis of more than 3,000 U.S. 
counties, researchers found that just a small 
increase in long-term average exposure to 
fine-particle pollutants (PM2.5) upped the risk 
of death from COVID by more than 10%.
Air pollution also makes flu and other lung 
diseases more severe, so it’s not surprising 
that PM2.5 increases the risk of death from 
COVID-19, said Jeremy Jackson, a research 
associate at the American Museum of 
Natural History in New York City. He 
coauthored an accompanying 
journal editorial.
«This paper had a 
checkered history,” 
said Jackson, noting 
the study didn’t 
follow the usual 
pattern where 
researchers 
gather at least 
20 years of data.
«But I think 
we’re on the 
right track,” he 
said, adding the 
authors’ work “has 
stimulated something 
like 45 or 50 other stud-
ies around the world.»
The finding of increased risk 
can’t pinpoint precisely who might 
succumb to the virus, said study co-author 
Xiao Wu, from the department of biostatis-
tics at Harvard’s T.H. Chan School of Public 
Health. But he hopes the findings encourage 
policymakers to reexamine the harms of air 
pollution.
Summary of a study analyzing air pollution 
and COVID-19 mortality in the U.S., featuring 
corresponding author Dr. Francesca Dominici 
and co-first author Dr. Xiao Wu. Credit: Har-
vard T.H. Chan School of Public Health
«Research on how modifiable factors may 
exacerbate COVID-19 symptoms and increase 
mortality risk is essential to guide policies and 
behaviors to minimize fatality related to the 
pandemic,” said Wu.

«Such research could also provide a strong 
scientific argument for revision of the U.S. 
national PM2.5 standards and other environ-
mental policies in the midst of a pandemic,” 
especially in areas where PM2.5 levels are 
high, he said.
In addition, the county-level associations “can 
inform important immediate policy actions 
that will benefit public health,” Wu said. These 
might include allocating personal protective 
equipment and hospital beds to areas with 
historically higher air pollution, he noted.
The study looked at county-wide death data 
for the coronavirus and compared it to esti-

mated daily PM2.5 concentrations 
across the United States for 

2000-2016. Research-
ers found that a 

small increase in 
pollution—just 1 

microgram per 
cubic meter—
was tied to 
an 11% hike 
in a county’s 
COVID death 
rate.
Jackson 

believes that air 
pollution levels 

considered safe 
by the U.S. Envi-

ronmental Protection 
Agency are too high. “I 

think most scientists would 
agree with that,” he said.

Global warming by itself won’t have an effect 
on pandemics, but by switching to renewable 
energy and electric cars, which are responsible 
for most PM2.5, the air might just get cleaner, 
Jackson said.
He noted that in many cities around the 
world, including New York, PM2.5 levels 
dropped significantly during the pandemic 
lockdowns and rose again when a sense of 
normalcy resumed.
«It’s discouraging that pollution levels bounce 
back, but it’s extraordinarily important that in 
fact, a massive experiment was done all over 
the world showing how readily we can reduce 
extreme pollution if we set our mind to it,” 
Jackson said.
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CARS سيارات

طرحت رشكة إنفينيتي السيارة QX80 رباعية الدفع الجديدة بمنطقة الرشق 
األوسط، والتي تضم تجهيزات جديدة وتكنولوجيا مبتكرة ومواصفات أنيقة، 

إضافة إىل إطالق نسخة »بالك إديشني« الجديدة منها.
وتشمل اإلضافات الجديدة للجيل األحدث من نظام إنفينيتي اللميس للرتفيه 
واملعلومات، النظام الفاخر للرتفيه ومعلومات داخل السيارة بشاشتني فائقتي 

الوضوح، وخرائط ثالثية األبعاد، وقدرات الدمج مع نظامي »آبل كار بالي« 
و«أندرويد أوتو«.

 Bose موديل 2021 نظام QX80 وعن أنظمة الصوت تضم سيارة إنفينيتي
Performance Series املكون من 17 سماعة لصوت عايل الدقة وتكنولوجيا 

الصوت املحيط.
وتتمتع نسخة »بالك إديشني« من السيارة بتصميم خارجي يضم خطوط 

الكروم الغامق بشكل يربز الشبك املعدني واملصدم 
والرفرف الجانبي وأغطية مرايا 

األبواب والرشيط الخلفي، والذي 
يدعمه إضافة اإلطارات بالكروم 

الشبكي الغامق بعرض 22 
إنش، يف حني يأتي التصميم 

بعدة ألوان، وهي الجرافيت 
والبني الغامض والبني 

الفاتح مع ملسة تزيينات 
من خشب الدردار 

الفحمي.
 QX80“« وتضم سيارة

2021 مجموعة من تكنولوجيا 
مساعدة السائقني، من بينها 

التدخل عند النقطة العمياء، والتنبيه عند مغادرة املسار، ومساعد التحكم 
باملسافة، ونظام ذكي محدث للقيادة اآللية، يف حني ستعزز أنظمة »آبل كار 

بالي« و«آندرويد أوتو« من قدرات الربط يف السيارة.

ومع محرك هائل القوة ثماني األسطوانات سعة 5.6 لرت يدفع املحورين األمامي 
والخلفي، تتميز السيارة بمهارة أدائها يف مختلف ظروف القيادة.

ويوزع صندوق تروس أوتوماتكي من سبع رسعات العزم واحتياطات الطاقة 
لضمان توفري الشعور بالثقة خلف املقود.

وتأتي السيارة برفاهية يدوية وأدوات وتكنولوجيا متطورة لثمانية 
ركاب، سواء خالل السفر عىل الطرقات الرسيعة أو عند سحب حمولة 

ثقيلة أو عند القيادة عىل الطرق الوعرة.
وتعترب »QX80“ 2021 سيارة رباعية الدفع بالحجم الكامل 

والرائدة ضمن طرازات سيارات انفينيتي؛ حيث تجمع 
بني األبعاد الجريئة والتصميم الخارجي القوي 

وبني املقصورة الداخلية الواسعة، 
التي تتسع لـ 7 أو 8 ركاب.

وتسمح السيارة من خالل 
األداء القوي وتكنولوجيا 

مساعدة السائقني 
والديناميكيات املشدودة 
واملصقولة بقيادة مريحة 

وواثقة.

إنفينيتي تخص الشرق األوسط 
بطراز جديد.. مواصفات أنيقة

شركة تويوتا تعدل Crown الفاخرة!
أعلنت رشكة تويوتا عن نيتها إطالق نسخ معدلة من سيارة Crown التي تصنف 

من بني أفخم سيارات السيدان اليابانية يف األسواق.
 وتبعا للترسيبات فإن هيكل Crown الجديدة سيكون بطول 4 أمتار و90 

سنتيمرتا، وسيحمل بعض التعديالت الطفيفة التي ستطال تصميم املصابيح 
وممتصات الصدمات وبعض العنارص الخارجية األخرى.

لكن التعديل األسايس الذي ستشهده هذه السيارة سيطال قمرتها وتصميمها 
الداخيل، إذ ستحصل املركبة عىل واجهة قيادة مختلفة كليا مقارنة بتلك 

املوجودة يف مركبات Crown الحالية، وبدال من الشاشتني يف منتصف واجهة 
القيادة ستزود املركبة بشاشة عالية الدقة تعمل باللمس بمقاس  12.3 بوصة.

كما ستحصل هذه السيارة عىل مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وعىل 
أنظمة كهربائية لتدفئة وتربيد املقاعد، وأنظمة لتدفئة املقود والزجاج واملرايا 
الجانبية، إضافة إىل حساسات للضوء واملطر، وحساسات مسافة وكامريات 

أمامية وخلفية، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع 
الركاب أثناء الحوادث.

وستتميز بأنظمة أمان تتحكم 
أوتوماتيكا باملكابح يف 

حاالت الطوارئ، وأنظمة 
يمكنها  رؤية املشاة ليال 

ملنع الحوادث، وأنظمة 
ملراقبة حالة السائق 

الجسدية لزيادة األمان أثناء القيادة.
وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من املحركات، محركات بسعة 2.0 ليرت بعزم 

245 حصانا، ومحركات هجينة بعزم 226 حصانا، ومحركات بسعة 3.6 ليرت وعزم 
359 حصانا، ستعمل جميعها مع علب رسعة أوتوماتيكية بـ 10 رسعات.

فورد تتحضر إلطالق نموذج رباعي 
الدفع من EcoSport االقتصادية

يف السنوات العرش املاضية أصبحت EcoSport من بني أشهر سيارات الكروس 
أوفر الصغرية يف العالم، ومن بني أكرث املركبات مبيعا يف أوروبا.

ويف خطوة لتعزيز مبيعات هذه السيارة قررت فورد إطالق نسخ منها تعمل 
بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأدخلت عىل النسخ الجديدة العديد من 

التعديالت التي طالت تصميم الهيكل وتصميم املصابيح وممتصات الصدمات.
وحصلت EcoSport الجديدة عىل هيكل كروس أنيق بطول 

4 أمتار، عرضه 176 سم، وارتفاع 166 سم، املسافة بني 
محوري العجالت فيه 251 سم.

أما مقصورة هذه املركبة فجائت بمقاعد 
مريحة مخصصة لـ 5 ركاب يمكن التحكم 

بوضعياتها ودرجة حرارتها عرب أنظمة 
كهربائية، وزودت واجهة القيادة فيها بنظام 
مولتميديا متطور يمكن التحكم به عرب شاشة 

تعمل باللمس، كما يمكن للشاشة االتصال 
السلكيا مع األجهزة والهواتف الذكية.

ودعمت فورد هذه املركبة بكامريات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، 
وحساسات للضوء واملطر، وأنظمة كهربائية لتدفئة املقود والزجاج واملرايا يف 
فصل الشتاء، وأنظمة ABS للفرامل، إضافة إىل وسادات أمان هوائية لحماية 

جميع الركاب أثناء الحوادث.
وستطرح السيارة بعدة أنواع من املحركات، محركات EcoBoost اقتصادية 

بسعة 1.0 ليرت وعزم 125 حصانا، ومحركات بسعة 1.5 ليرت وعزم 122 
حصانا، وستعمل هذه املحركات مع علب رسعة ميكانيكية بـ 5 رسعات، وعلب 

أوتوماتيكية بـ 6 رسعات.

S ince its debut last year, the Porsche 
Taycan has been at the forefront of 
the automaker’s electrification efforts. 

Since then, Porsche has filled out the model’s 
lineup while hinting at future all-electric 
models. However, the company is also mak-
ing changes to the hybrids it already offers. 
The company is updating the Cayenne hybrid 
SUVs for the 2021 model year by installing a 
larger battery.

Both the Cayenne E-Hybrid and the Turbo S 
E-Hybrid move from a 14.1-kilowatt-hour bat-
tery capacity to a 17.9-kWh one. The added 
capacity should increase the SUV’s all-elec-
tric range, though Porsche hasn’t disclosed 

that information. The company made the 
same update to the Panamera hybrid models 
it offers, which also saw the introduction of 
the 689-horsepower (513-kilowatt) Panamera 
Turbo S E-Hybrid for the first time.

The pair of Cayenne hybrids don’t see an 
increase in performance. The reg-
ular E-Hybrid uses 
the same 

turbocharged 3.0-liter V6 while the Turbo 
S variant continues to use the company’s 
twin-turbocharged 4.0-liter mill. Output for 
both remains unchanged from 2020 at 455 
horsepower (339 kilowatts) and 670 hp (499 
kW), respectively. Porsche also made changes 
to the standard Sport Chrono Package by 
changing the target state of charge for the 

battery from 100 to 80 percent. 
The battery charges slower and 

more inefficiently over 
80 

percent. The change also allows full recuper-
ation power to be available at all times.
Porsche gave the Cayenne a significant 
update back in 2017, so the powertrain 
update doesn’t coincide with any aesthetic 
changes. Pricing for either isn’t expected to 
change much. The standard E-Hybrid starts 
at $81,800, excluding destination, while the 
high-powered Turbo S variant starts at more 
than double that – $163,200. Adding any 
options will see the price quickly increase, 
too. There aren’t any rumors of an all-electric 
Cayenne in development, though the compa-
ny’s first all-electric SUV will be the smaller 

Macan, which we’ve already spotted out 
testing.

Porsche Cayenne E-Hybrid Models Getting Bigger Battery For 2021
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 REAL ESTATE عقارات

تراجع مبيعات 
المنازل التركية 

16.3 % في أكتوبر
أظهرت بيانات من معهد اإلحصاءات الرتكي، تراجع مبيعات 
املنازل %16.3 عىل أساس سنوي يف أكتوبر ترشين األول إىل 
119 ألفا و574 منزال، مواصلة االنخفاض للشهر الثاني عىل 

التوايل بعد أن عززتها قروض رخيصة خالل الصيف.
وبحسب األرقام، تراجعت املبيعات املمولة برهون عقارية 

%49.3، عقب زيادة يف أسعار القروض.
وشكلت املبيعات املمولة بالرهن العقاري %21.4 من إجمايل 

مبيعات املنازل.
ويف الفرتة من يناير كانون الثاني إىل أكتوبر ترشين األول، 

زادت مبيعات املنازل %27 عنها قبل سنة.
ويف سياق منفصل، قال اتحاد صناعة السيارات الرتكي، إن 

إنتاج القطاع قفز %14 عىل أساس سنوي يف أكتوبر ترشين 
األول.

وأوضح أنه يف الفرتة من يناير كانون الثاني إىل أكتوبر ترشين 
األول تراجع اإلنتاج %16، يف حني انخفضت الصادرات 

%30. وتأثرت تلك الفرتة بإجراءات احتواء فريوس كورونا.

أسعار المنازل 
البريطانية تعكس 

اتجاهها وتتراجع 
تراجعت أسعار املنازل يف بريطانيا هذا الشهر وسط 

تهافت أصحابها للبيع لالستفادة من خفض رضيبي 
مؤقت قبل انتهاء املهلة يف الربيع.

وأوضح موقع »رايت موف« إن متوسط   األسعار املعلن 
عنها انخفض %0.5 هذا الشهر مقارنة مع أكتوبر، لكن 

األسعار مع ذلك تبقى أعىل بـ%6.03 مقارنة مع مستواها 
قبل عام وهي أكرب زيادة يف أكرث من أربع سنوات.

وتقدر رشكة »رايت موف« أن هناك 650 ألف عملية بيع 
قيد التنفيذ حالياً وهو ما يمثل زيادة بـ%67 عما كانت 
عليه يف نفس الوقت من العام املايض مع اإلشارة إىل أن 

توقعات الرشكة هي الرتفاع أسعار العقار السنوية بـ7% 
يف 2020.

وكانت أسعار املنازل يف بريطانيا قد قفزت ألعىل معدل 
منذ 4 أعوام يف أغسطس، يف بوادر تعايف االقتصاد من 

إغالقات فريوس كورونا.

وبحسب بيانات Halifax للتمويل العقاري، فقد ارتفعت 
أسعار املنازل بأكرث من %5 يف أغسطس.

بيع 8 عقارات 
سكنية في أميركا 
بـ900 مليون دوالر

أعلنت إنفستكورب عن بيع 8 عقارات سكنية يف الواليات 
املتحدة بأريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك بأكرث من 

900 مليون دوالر أمريكي.

وكانت العقارات املباعة عبارة عن مبان للشقق السكنية 
مع حدائق تقع يف مناطق حرضية كربى يف واليات أريزونا 

وكاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك.

واستحوذت إنفستكورب عىل هذه املباني عامي 2016 
و2017 وقامت بالعديد من الخطوات لتعزيز قيمتها، 
وزادت متوسط اإليرادات الشهرية لكل وحدة بنحو 

%20، ونفذت عمليات تطوير للمباني واملرافق امللحقة 
بها وتجديد للشقق، باإلضافة إىل االستفادة من األسس 

الصلبة للطبيعة السكنية لألسواق املستهدفة التي تتمتع 
بديناميكيات عرض وطلب مؤاتية، وفقا لبيان صادر عن 

الرشكة.

U .S. home sales surged to a more than 
14-year high in September, boosted 
by historically low mortgage rates, but 

record high prices amid a shortage of houses 
could curb further gains.

The National Association of Realtors said on 
that existing home sales jumped 9.4% to a 
seasonally adjusted annual rate of 6.54 million 
units last month, the highest level since May 
2006. Data for August was revised down to a 
rate of 5.98 million units from the previously 
reported 6 million units.
Economists polled by Reuters had forecast sales 
increasing 5% to a rate of 6.30 million units in 
September.
Existing home sales, which account for the bulk 

of U.S. home sales, vaulted 20.9% on a year-on-
year basis in September.
Sales increased in all four regions and were 
concentrated in the upper price end of the 
market.
The COVID-19 pandemic has sparked a migra-
tion to the suburbs and low-density areas as 
Americans seek more space for home offices 
and schooling, making the housing market 
the star of the economy’s recovery from the 
recession, which started in February. Staggering 
unemployment, which has left 23.2 million peo-
ple on unemployment benefits, has dispropor-
tionately affected low-wage workers, who are 
typically young and renters.

But housing market activity could slow in the 

fourth quarter, with applications for loans to 
purchase of home falling in the past four weeks, 
likely because of the tight inventory.
There were 1.47 million previously owned 
homes on the market in September, the fewest 
since the NAR started tracking the series in 
1982, down 19.2% from a year ago. As a result, 
the median existing house price soared 14.8% 
from a year ago to $311,800 in September.

At September’s sales pace, it would take 2.7 
months to exhaust the current inventory, the 
shortest since 1982. That was down from 3.0 
months in August and 4.0 months in September 
2019. A six-to-seven-month supply is viewed as 
a healthy balance between supply and demand.

U.S. existing home sales blow past expec-
tations in September
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بإشراف خبير األعشاب : جمال عرقوب
) يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام ( 

Alternative Medicine الطـب البديــل

قهوة عربية وامريكية - بن ميني  
 حوايج مينية وبهارات عربية طازجة

Fresh Arabic & American Coffee 
Fresh Spices & Seasonings

انترش استخدام عشبة العلندة مؤخرًا، فما هي 
هذه العشبة وفوائدها الصحية، وهل هناك من 

تحذيرات حول استخدامها؟

ما هي عشبة العلندة؟

عشبة العلندة )Ephedra( استخدمت منذ االف 
السنوات يف العالجات الطبية املنزلية، إال أن 

شهرتها عادت يف السنوات األخرية بسبب دورها 
يف فقدان الوزن ومحاربة الرسطان.

من املمكن استخدام العشبة عن طريق غليها 
باملاء كالشاي، أو تناول مكمالت العشبة املتوافرة 

االن يف األسواق، ولكن بعد استشارة الطبيب.

فوائد عشبة العلندة

إليك أهم الفوائد الصحية املرتبطة بهذه العشبة:

1 - توفري الطاقة الالزمة للجسم

تحتوي العلندة عىل مادة نشطة تدعى إفدرين 
)Ephedrine( والتي تعمل عىل تحفيز القلب 

وزيادة تدفق الدم يف الجسم، مما يزيد من 
مستوى الطاقة لديك.

يف بعض االحيان قد يكون هذا األمر خطريًا، فقد 
يزيد العبء والضغط عىل القلب، مما قد 

يهدد حياة الشخص يف حال إصابته 
بأمراض القلب املختلفة.

2 - فقدان الوزن

كما ذكرنا، فقد اشتهرت 
عشبة العلندة بسبب 

دورها يف فقدان وخسارة 
الوزن، وباالخص يف حال 

كان يرغب الشخص بطريقة رسيعة وسهلة لذلك.

تعمل هذه العشبة عىل تحفيز عمليات األيض 
يف الجسم، مما يزيد من حرق الدهون وبالتايل 

فقدان الوزن الزائد.

من الرضوري الحذر من تناول العشبة لهذا 
السبب وبكرثة، وعدم أخذ القرار باستخدامها 

دون اللجوء للطبيب واستشارته.

3 - تقلل من الشعور بالتعب

إن كنت تعاني من التعب املستمر والشديد، فقد 
يساعد تناول العشبة يف عالج املشكلة لديك.

فمن فوائد العلندة مد الجسم بالطاقة، بالتايل 
تخليصك من التعب والكسل الذي تشعر به.

يف حال رغبت باستخدام العشبة لهذا السبب، 
يجب تناولها بكميات قليلة وليس بشكل يومي.

4 - تعزز من صحة الجهاز 
املناعي

هناك العديد من 

الدراسات التي تشري بدور عشبة العلندة يف 
تعزيز كفاءة وصحة الجهاز املناعي يف الجسم 

ومحاربة األمراض.

فتناول العشبة من شأنه أن يخلص اإلنسان من 
أعراض األمراض املزعجة ويقلل من فرتة اإلصابة.

بالطبع يجب أن يتم ذلك بحذر أيًضا ومن خالل 
وصفة طبية.

5 - تنظيم ضغط الدم

يساعد تناول العلندة عىل تنظيم مستويات 
ضغط الدم لدى املصاب من خالل تعزيز صحة 

القلب واألوعية الدموية ككل.

ال يجب تناول العشبة يف حال اإلصابة بارتفاع 
ضغط الدم من تلقاء نفسك، بل يجب أن يصفها 

لك الطبيب بعد أن تخضع لبعض الفحوصات.

6 - املساهمة يف عالج 
الرسطان

تساهم عشبة 
العلندة يف منع 

انتشار الخاليا 
الرسطانية 

بالجسم، والتخفيف من أعراض املرض.

بالرغم مما يتم تناقله عن دور العشبة يف عالج 
الرسطان، إال أن هناك حاجة للعثور عىل دليل 

علمي حول املوضوع.

طريقة استعمال عشبة العلندة

          اغسيل عشبة العلندة جيداً، ثم ضعي نحو 
100 غرام منها يف لرتين من املاء املغيل، واتركيها 

منقوعة ملدة 10 دقائق، ثم قومي بتصفية العشبة، 
وارشبي كوباً واحداً يومياً يف الصباح.

ويمكن غسل عشبة العلندة جيداً من األتربة، 
ووضعها يف كمية مناسبة من املاء، ثم وضعها 

عىل نار عالية، وترك املزيج يغيل ملدة ساعتني، 
ثم تصفيته وتركه يربد تماماً، ووضعه يف الثالجة، 

ورشب كوب واحد منه يومياً.

تحذيرات االستخدام

ال يزال الجدل قائًما حتى االن حول مأمونية 
استخدام هذه العشبة، فبالرغم من فوائدها 
الصحية، إال أن تناولها املنتظم من شأنه أن 

يسبب مشاكل صحية أيًضا.

لتجنب ذلك، من املهم استشارة الطبيب قبل 
تناول العشبة، وعدم اتخاذ القرار من تلقاء 

نفسك.

هناك بعض االثار الجانبية التي قد 
ترتبط مع تناولها، والتي تشمل:

الصداع
العصبية

القيء
تسارع نبضات القلب.

عشبة العلندة: فوائد صحية وتحذيرات لالستخدام
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KIDS أطفال

إسراء المحمد
غالباً ما تلجأ األمهات إىل التلفاز كوسيلة لتهدئة الطفل 

وتسليته أو تعليمه يف عمر مبكر جداً. تشري الدراسات 
االستقصائية إىل أن %92 من األطفال يف عمر عام واحد قد 

تعرضوا للشاشات، يبدأ بعضهم يف عمر ال يتجاوز أربعة أشهر.
ولكن اآلباء واألمهات يشعرون بالصدمة عندما يسمعون أن 

أطباء األطفال يعتقدون أّن مشاهدة األطفال للتلفزيون أو 
استخدام تطبيقات الهاتف املحمول قبل عمر السنة والنصف 

فكرة سيئة ملا له من آثار خطرية عىل تطور الطفل البدني 
والنفيس واللغوي. دعونا نتعرف أكرث عن هذه التأثريات السلبية 

وفقاً آلراء األطباء واملختصني.
التلفاز وتطور الدماغ املبكر

الكثري من اآلباء يقولون: »لكن طفيل يحب مشاهدة التلفاز 
ويشعر بالفرح وهو يقوم بذلك!«. قد يحدق األطفال باأللوان 

الزاهية والحركة عىل الشاشة، لكن أدمغتهم غري قادرة عىل 
إضفاء معنى عىل كل تلك الصور الغريبة. إذ يستغرق عقل 

الطفل حوايل 18 شهراً حتى يتطور إىل النقطة التي يستوعب 
فيها ماذا تمِثّل الرموز التي تظهر عىل الشاشة و ما يعادلها يف 

العالم الحقيقي.
ع إىل تعلمه هو التفاعل مع  إّن أكرث ما يحتاج األطفال الرَُّضّ

األشخاص من حولهم، وهذا ال يعني منعهم من إجراء دردشة 
فيديو مع جٍدّ بعيد أو أحد الوالدين املسافرين. ولكن عندما 

يتعلَّق األمر بالتعلُّم اليومي، يجب عليهم ملس األشياء واللعب 
بها ورميها واألهم من ذلك كله رؤية وجوه وسماع أصوات أولئك 

الذين يحبونهم. يمكن أن تعلم التطبيقات األطفال الصغار أن 
ينقروا عىل الشاشة، لكن هذه املهارات ال ترتجم إىل تعلُّم حقيقي.

أين الرضر؟
إذا كان األطفال والرضع ال يستطيعون تعلُّم أي يشء من 

مشاهدة التلفزيون، ولكن إذا بدا أنهم يحُبّون ذلك، فأين الرضر؟ 
إذا كان التلفاز الصغري هو ما يتطلبه األمر بالنسبة لك لتقدري 

عىل إعداد طاولة العشاء وإطعام طفلك، أليس هذا أفضل 
بالنسبة إليهم من الجوع؟

نعم، مشاهدة التلفاز أفضل من الجوع، لكنه حتماً ليس أفضل 
من عدم مشاهدته! إن عرض الشاشة قبل بلوغ الطفل سنتني 

له آثار سلبية دائمة عىل تطور لغة األطفال ومهارات القراءة 
والذاكرة قصرية املدى. كما أنه يساهم يف مشاكل النوم واالنتباه. 

لذلك نستطيع تشبيه الرتفيه املرئي بالطعام غري املرغوب فيه 
لألطفال الرضع واألطفال الصغار.

تأثري الشاشة عىل تطُوّر اللغة
بالنسبة لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم من 8 إىل 16 شهراً، 

أظهرت الدراسات أّن كل ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو 
التي تستهدف األطفال مرتبطة بانخفاض يف تطُوّر اللغة. يف 

الواقع، فإن قضاء ساعتني أو أكرث من الوقت أمام الشاشات يومياً 
لألطفال دون سن 12 شهراً زاد احتمال تأخر اللغة لديهم ستة 

أضعاف.
وتجدر اإلشارة إىل أنه حتى عندما ال يشاهد األطفال الشاشات 

بشكٍل مبارش )كما هو الحال عندما يتم تشغيل التلفزيون يف 
الخلفية(، فإنه ال يزال بإمكانه إعاقة تطور لغتهم، حيث إن 

التواصل بني الوالدين والطفل سينخفض جداً بوجود التلفاز يف 

الخلفية، والتواصل هو الوسيلة األساسية التي يلتقط األطفال 
والصغار اللغة عن طريقها.

يتحدث األهل عادًة 940 كلمة يف الساعة عند وجود طفل صغري. 
مع تشغيل التلفزيون، انخفض هذا الرقم إىل 770. كلمات أقل 

تعني تعلماً أقل للغة.
يتعلَّم الطفل الكثري من قرع املواعني والِقدر واملقالة عىل األرض 

أثناء طهيك للعشاء أكرث مما يتعلم من مشاهدة شاشة يف نفس 
املدة، ألنكما تتبادالن النظرات والعبارات من حني آلخر وسيبقى 

التواصل مستمراً.
تأثري الشاشة عىل التطور البدني لألطفال

من الواليات املتحدة إىل تايالند والصني وأسرتاليا، كانت هناك 
زيادة كبرية وموثقة بشكٍل جِيّد يف عدد األطفال الذين يعانون من 

قرص النظر يف العقود القليلة املاضية.
وعىل الرغم من عدم وجود دليل قطعي، لكَنّ الباحثني يعتقدون 
أَنّ وقت الشاشة هو البديل األكرث شيوعاً لألنشطة الخارجية يف 

الشمس، ويبدو أن قلة ضوء الشمس هو الرابط الرئييس وراء 
ارتفاع معدالت قرص النظر لدى األطفال يف جميع أنحاء العالم. 

إضافًة إىل ارتباط وقت الشاشة املطَوّل بزيادة خطر اإلصابة 
بالسمنة نتيجة الجلوس لساعات طويلة أمام التلفاز وتناول 

أطعمة غري صحية بكميات غري مدروسة بهدف التسلية وقضاء 
وقٍت ُممِتع.

تأثري الشاشة عىل التطور االجتماعي والعاطفي للطفل
بالنسبة للرَُّضع واألطفال الصغار ومرحلة ما قبل املدرسة، 

فإَنّ معظم تعلمهم يتعلق باختيار األنماط الحسية للتفاعل 
االجتماعي واإلدارة العاطفية التي تسمح لهم بالعمل والتفاعل 

مع العالم.
تكمن املشكلة، عندما يتعلق األمر بالشاشة، يف أنه بسبب عدم 

قدرة األطفال الصغار عىل فهم ما يدور عىل الشاشة وربطه 
بالعالم الحقيقي، فإن هذا التطور االجتماعي والعاطفي الهام 

ال يحدث، وال يستبدل قضاء وقت التفاعل بني الوالدين والطفل 
واللعب الحر الذي يعلم هذا النوع من املهارات.

ي تعرُّض الطفل املبكِّر للشاشة إىل أنواع املشكالت  يؤِدّ
االجتماعية والعاطفية التي يتعامل معها اآلباء عىل أنها سلوٌك 
سيئ. فقد ربطت الدراسات مشاهدة الوسائط الرقمية لألطفال 

الصغار، مع تأثريات سلبية مثل العدوان الجسدي املتكرر 
وعصيان القواعد والغش والرسقة والتخريب.

كما يمكن أن يؤدي تعلُّق األطفال بالشاشات إىل قيام الطفل 
بسلوك تمثييل الهدف منه أن تقوم بتشغيل التلفاز له أو 

إعطاءه جهاز اآليباد أو الهاتف، خاصة أن أعداداً كبرية من اآلباء 
يستخدم األجهزة الرقمية من عمر مبكر جداً ال يتجاوز األربعة 

أشهر كطريقة ناجحة لتهدئة الرضيع أو تهدئة نوبة غضب 
الطفل.

اآلثار طويلة األمد للتلفاز على النوم والنشاط 
البدني

إن زيادة وقت التعرض للشاشات عند األطفال ينبئ بآثار 
سلبية عىل صحة الطفل عىل املدى الطويل بشكل عام، ولكنها 
تؤثر بشكل خاص عىل مجالني مهمني يف نمو األطفال وتطورهم 

الصحي: النوم والنشاط البدني.
منة لدى األطفال، لكّن الدراسات  ال تسبب الوسائط الرقمية الِسّ

وجدت أَنّ تعرض األطفال مرتبط بمخاطر أكرب. فقد وجدت 
دراسة أجريت عام 2014 زيادة يف مؤرش كتلة الجسم لكل ساعة 

إضافية من وقت الشاشة لألطفال الصغار يف األسبوع.
يحدث هذا بطريقتني: عن طريق قضاء وقت أمام الشاشة كان 
يمكن أن يقضيه يف نشاط بدني، وعن طريق الوسائط الرقمية 

التي تشتت انتباه األطفال أثناء وجبات الطعام، لدرجة أنهم 
ال يدركون الشعور باالمتالء. وقد يلعب التطور العاطفي املثبط 

الذي نوقش أعاله دوراً أيضاً يف زيادة خطر اإلصابة بالسمنة 
لدى األطفال.

يميل األطفال الذين يقضون وقتاً طويالً أمام الشاشة إىل النوم يف 
وقت متأخر ويستغرقون وقتاً أطول للنوم وينامون لساعات أقل 

من أولئك الذين تعرضوا أقل للشاشات.
ُيعد فقدان النوم أمراً مهماً: ففي كل ساعة يقضيها الطفل 

ع واألطفال الصغار عىل  باستخدام جهاز لوحي، يحصل الرَُّضّ
15.6 دقيقة نوم أقل، ويفقد األطفال األكرب سناً 26.4 دقيقة من 

النوم كل ليلة يف املتوسط. مع العلم أّن األطفال الرضع يحتاجون 
من 12 إىل 15 ساعة من النوم يومياً، واألطفال الذين ترتاوح 

أعمارهم من عام إىل عامني يحتاجون من 11 إىل 14 ساعة، لذلك 
فإن كل دقيقة ضائعة مهمة.

لماذا ننتظر حتى عمر سنتين؟
بعد سن الثانية وخالل سنوات ما قبل املدرسة، يتعلَّم بعض 

األطفال بعض املهارات من التلفزيون التعليمي. يمكن 
للربامج املصممة جيداً تعليم األطفال مبادئ القراءة والكتابة 
والرياضيات والعلوم بشكل بسيط. كما يمكن للربامج الهادفة 
تعليم الطفل مهارات مثل حل املشكالت والسلوك االجتماعي 

اإليجابي.
 Dora the يستفيد األطفال أكرث من الربامج التفاعلية مثل

Explorer و Sesame Street عندما يجيبون عن أسئلة 
الشخصيات. لذلك ينصح األطباء بانتقاء الربامج التفاعلية 

الهادفة واملناسبة لنمو الطفل العقيل واتباع توصيات األكاديمية 
بهذا الخصوص.

توصيات األكاديمية األمريكية لطب األطفال
أصدرت األكاديمية األمريكية لطب األطفال )AAP( مجموعة 

من اإلرشادات الستخدام الوسائط املرئية بناًء عىل مرحلة نمو 
الطفل. بالنسبة لألطفال الذين تقُلّ أعمارهم عن 24 شهراً، 
األفضل تجنُّب استخدام وسائط الشاشة بخالف الدردشة 

املرئية كمكاملات الفيديو مع األقارب.
يجب عىل أولياء أمور األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 18 و 

24 شهراً والذين يرغبون يف إدخال الوسائط الرقمية اختيار 
برامج عالية الجودة ومشاهدتها مع أطفالهم ومساعدتهم عىل 

فهم ما يرونه. بالنسبة لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني سنتني 
وخمس سنوات، يجب تحديد استخدام الشاشة ملدة ساعة 

واحدة يومياً للربامج عالية الجودة.
مرة أخرى، يجب عىل اآلباء مشاهدتها مع أطفالهم. بالنسبة 

لألطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أعوام أو أكرث، يجب وضع 
حدود ثابتة، والتأكد من أن وقت الشاشة ال يعيق النوم والنشاط 

البدني.

التعرض المبكر لشاشة التلفاز خطر على صحة 
الطفل البدنية والنفسية

Nature play im-
proves children’s 
creativity, thinking 
and social skills

A world first review of the im-
portance of nature play could 
transform children’s play spaces, 

supporting investment in city and urban 
parks, while also delivering important 
opportunities for children’s physical, social 
and emotional development.

Conducted by the University of South Aus-
tralia the systematic review explored the 
impacts of nature play on the health and 
development of children aged 2-12 years, 
finding that nature play improved children’s 
complex thinking skills, social skills and 
creativity.

Led by UniSA masters student Kylie Dankiw 
and researcher Associate Professor Kather-
ine Baldock, this study is the first to provide 
evidence that supports the development of 
innovative nature play spaces in childcare 
centers and schools.

Comprising a systematic review of 2927 
peer-reviewed articles, the research consol-
idated 16 studies that involved unstruc-
tured, free play in nature (forest, green 
spaces, outdoors, gardens) and included 
natural elements (highly vegetated, rocks, 
mud, sand, gardens, forests, ponds and wa-
ter) to determine the impact of nature play 
on children’s health and development.

It found that nature play improved chil-
dren’s levels of physical activity, health-re-
lated fitness, motor skills, learning, and 
social and emotional development. It 
also showed that nature play may deliver 
improvements in cognitive and learning 
outcomes, including children’s levels of 
attention and concentration, punctuality, 
settling in class (even after play), construc-
tive play, social play, as well as imaginative 
and functional play.

«Nature play is all about playing freely 
with and in nature. It’s about making mud 
pies, creating stick forts, having an outdoor 
adventure, and getting dirty,” Dankiw says.

«These are all things that children love 
to do, but unfortunately, as society has 
become more sedentary, risk averse and 
time-poor, fewer children are having these 
opportunities.
«By playing in nature, children can build 
their physical capabilities - their balance, 
fitness, and strength. And, as they play with 
others, they learn valuable negotiation 
skills, concepts of sharing and friendships, 
which may contribute to healthy emotional 
and social resilience.»
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Education تعليم

أيمن خطاب 
يحتاج الطالب أن يتعرف عىل الفرق بني الجامعة 
والكلية »college – university« لكي يتمكن من 

تحديد مساره أثناء دراسة التخصص املطلوب. وألننا 
ندعم طالبنا يف موقع إيزي يوني، نقوم أيضاً بتوفري 

الرشوحات التي تيرس أمر االختيار عليهم، ومن 
 college –« ضمنها رشح الفرق بني الجامعة والكلية

university«. يشرتك كل من الجامعة والكلية يف كونهما 
مؤسسات تعليمية ملا يتبع التعليم الثانوي، ولكن هناك 

عدد من الفروق بينهما، ومن أبرزها:

أبرز الفروقات بين الجامعة والكلية

الدرجة العلمية
تعترب الدرجة العلمية التي يحصل عليها الطالب 

محور االختالف الرئييس بني الجامعة والكلية؛ 
فالجامعة تمنح الطالب عدة درجات علمية منها درجة 
البكالوريوس ودرجة املاجستري ودرجة الدكتوراه، وهو 

ما ال يمكن للملتحقني بالكلية أن يحصلوا عليه.

مدة الدراسة
كما تستغرق الدراسة يف الجامعة مدة أكرب مما هو 

عليه يف الكلية؛ حيث تبلغ مدة الدراسة يف الجامعة 
4 سنوات كأقل تقدير، أما فيما يخص الكلية فيمكن 

الحصول عىل درجة الدبلوم بعد مرور عامني فقط من 
الدراسة بها.

الدراسة والمعرفة
تتسم الدراسة يف الجامعة بأنها تهتم بالبحث العلمي، 
أما الدراسة يف الكلية فتتسم بأنها متخصصة أكرث مما 

هي عليه يف الجامعة، كما أنها تهتم بحجم املعرفة التي 
يكتسبها الطالب خالل مدة الدراسة.

وتُعد هذه الفروق هي األهم واألشهر بني الكليات 
والجامعات، وتبعاً لها يمكن للطالب االختيار من بني 

الدراسة يف إحدى الجامعات أو الكليات.

الدرجات العلمية من الجامعة
يعترب االختيار بني الدراسة يف الجامعة أو الكلية أمراً 

نسبياً للغاية، ويعود لرغبة الطالب واحتياجاته 
ومتطلباته يف نظام التعليم الخاص به؛ لذا يمكننا 

القول إن هناك عدداً من العوامل التي تتحكم بشكل 
كبري يف االختيار، ومنها:

- التخصص الدرايس، ومدى توفره يف الجامعات أو 
الكليات.

- القدرة املالية، وإمكانية تحمل الطالب لألعباء املالية 
للدراسة، وكيف أنها تتحكم يف االختيار بني الكلية 

والجامعة؛ فغالباً تتطلب الجامعات كماً أكرب من 
املرصوفات الدراسية السنوية.

- الدرجة العلمية، والتي يسعى الطالب للحصول 

عليها.
- املدة الدراسية، والتي يفضلها الطالب بني العامني إىل 

األربعة أعوام.
وبالرغم من كل تلك العوامل، نجد أن هناك أفضلية 

أكرب للحصول عىل إحدى الدرجات العلمية من 
الجامعة وليست الكلية؛ حيث إن أغلب الجامعات 
يف الخارج تعرتف بالدرجات العلمية التي يحصل 

عليها الطالب من الجامعات وليست الكليات، كما أن 
الدراسة بالجامعة تؤهل الطالب للحصول عىل فرصة 

عمل مميزة فيما بعد، مع إمكانية تقلد أفضل املناصب 
والوظائف ذات الرواتب املرتفعة، كل هذا باإلضافة إىل 

إمكانية إتمام الدراسات العليا بالجامعة والحصول 
عىل درجة املاجستري أو الدكتوراه بعد إتمام الدراسة 

الجامعية، وهو ما يجعلها اختياراً أفضل ملعظم الطالب 
حول العالم.

ولكن هناك بعض الحاالت الشاذة التي تتفوق فيها 
الكلية عىل الجامعة، ويحدث ذلك يف بعض الدول 

وبعض التخصصات الدراسية دون غريها؛ حيث 
يسهم تخصص الكلية يف تدريس مادة علمية محددة 

يف تفوقها وتركيزها، كافة تقنياتها وقدراتها املادية 
والبرشية لخدمة طالب ذلك التخصص، وهو ما يجعلنا 

نشعر أحياناً بأن بعض الكليات املعتمدة عاملياً، تقدم 
خدمة تعليمية بأسعار تنافسية وجودة مرتفعة، تجعل 

بعض دول العالم تعرتف بدرجتها العلمية مثلها مثل 
الجامعة.

الفرق بين الكلية والجامعة

تونسية تفوز بجائزة 
المعلم العالمي بمشروع 

يشجع على المطالعة
بسمة بركات

فازت ياسمني الصكيل، وهي مدرسة يف إحدى املدارس االبتدائية بصيادة 
بمحافظة املنستري يف الوسط التونيس، بجائزة املعلم العاملي ضمن أفضل 

معلمي العالم من 110 دول.
 global teacheraward 2020 وشاركت ياسمني يف املسابقة العاملية

بمرشوع يحمل عنوان »تالميذ العالم يطالعون«، بعد أن أعلمتها اللجنة 
املنظمة بفوزها ليتم اختيارها ضمن أفضل معلمي العالم من 110 دول، وتم 

اليوم االثنني استقبالها من قبل وزير الرتبية فتحي السالوتي.
وأكدت ياسمني الصكيل، أنها شاركت صدفة يف هذه املسابقة عندما عرثت 

عىل إعالن بشبكات التواصل االجتماعي، مضيفة أنها سألت زمالءها 
املدرسني، ممن سبقت لهم املشاركة، عن هذه املسابقة التي تقام يف الهند 

خاصة وأن هذه الدورة هي الثالثة، وعن رشوطها، ثم شاركت مع نحو 900 
مدرس من تونس، وماليني املدرسني من العالم أجمع.

وأوضحت ياسمني أن كل مدرس يسجل ثم يقدم مرشوعا ليتم قبوله 
يف مرحلة أوىل، ثم يشتغل عىل هذا املرشوع، مؤكدة أن مرشوعها هو 

التشجيع عىل املطالعة من خالل كتابة قصص وتوظيف التكنولوجيات 
الحديثة والهواتف الجوالة لتحويل القصص إىل رقمية، سواء يف شكل 

رسوم متحركة يتم عرضها عىل السبورة، أو عرب الوسائل الحديثة، ويتوىل 
التالميذ تسجيلها بأصواتهم وتمثيلها.

وأفادت املعلمة الفائزة أنها الحظت أن مرشوعها حظي باهتمام خاص 
نظرا لقيمة املرشوع، مبينة أنها تحاول توظيف القصص يف التدريس وحث 

التالميذ عىل  املطالعة، ويمكن أن تكون يف أي مادة حتى يف الرياضيات، 
مضيفة أنه ال يتم اعتماد الطريقة التقليدية يف رسد القصص عىل التالميذ، 

بل تكون القصص مصورة، وهو ما يخلق تنافسا بني التالميذ، فبعضهم 
يسجل تلك القصة بصوته، ثم يتم اختيار أفضل األصوات، ما يدفعهم إىل 

التمرن املستمر يف البيت، وعادة القصص الفائزة يتم نرشها عرب شبكات 
التواصل االجتماعي.

وبينت أن أغلب تالميذها ال يغيبون عن حصتها وهم متشوقون الكتشاف 
قصص جديدة، مؤكدة أنه بحكم نشاطها الجمعياتي فهي من مؤسيس 

الجمعية التونسية لتكنولوجيا الرتبية الحديثة، فقد سبق أن عملت برفقة 
زمالءها عىل تعميم هذه التجربة يف بعض املدارس، ولقيت فكرتها تجاوبا 

كبريا من املدرسني والتالميذ، ومؤخرا من وزارة الرتبية.
وأوضحت أن حلمها أن تلقى هذه الفكرة الرواج ليس يف تونس فقط بل 

أن تتجه نحو العاملية، ليستفيد منها تالميذ العالم يف الوقت الذي يعزف 
فيه عدد كبري منهم عن املطالعة، بعد أن غزت ألعاب الهواتف النقالة عىل 

ذهن الكثري منهم وشلت تفكريهم، مشرية إىل أن هناك روابط للتشجيع عىل 
مطالعة هذه القصص، وبمجرد أن يستعمل التلميذ هاتفه تظهر له قصة 

بدل األلعاب.
وقضت ياسمني 11 عاماً يف التدريس، ومع ذلك فإنها تعترب أن التدريس 

رسالة ال بد من أن نسمو باألجيال القادمة ونقدم لهم األفضل، مؤكدة أّن 
أغلب التالميذ لألسف ال يطالعون ويهربون نحو األلعاب.

وأشارت إىل أن التتويج يف هذه املسابقة سيكون يوم 22 نوفمرب/كانون األول 
الجاري، وتأمل أن يستفيد أكرب عدد من التالميذ بهذا املرشوع، وحلمها أن 

تتحول البادرة إىل منصة للقصص الرقمية، وساعتها بإمكان أي شخص 
االستفادة منها.

وكشفت املتحدثة أنها لم تكن تطالع يف السابق، ولكن حادثة غريت حياتها، 
إذ شجعها زميل لها عىل املطالعة وتنمية قدراتها، ومنذ ذلك الوقت تغريت 

حياتها، وتحول شغفها باملطالعة إىل التشجيع عليها من خالل عدة 
مشاريع.

A s a result of COVID-19, institutions of higher 
education around the world face unparal-
leled challenges, particularly for the 

mental health and emotional well-being 
of their students.

The pandemic has also laid 
bare deeply ingrained social 
inequities, inflicting dispropor-
tionate threats to the health 
and educational progress of 
communities of color.

From the start, the coro-
navirus ravaged minority 
populations in the United 
States and around the globe, 
with communities of color 
recording infection and death 
numbers that far outstrip their 
percentage of the population.

The pandemic has exposed the 
entrenched health inequities propelled 
by social structures and influenced by 

factors ranging from housing conditions to transportation 
options to quality food access.

The intersecting identities carried by many 
students of color — such as socioeco-

nomic, immigration, sexual orienta-
tion and cultural background — can 

amplify these disparities and their 
related traumas. And, George 
Floyd’s death this past spring, 
and ensuing global protests 
over systemic bias and racism, 
have rapidly escalated the 
health stressors on students 
of color.

All of this places significant 
and consequential obstacles on 

a young person’s path in higher 
education. Young people of color 

around the world confront serious 
challenges and systemic inequalities 

in higher education that are only exac-
erbated amid the pandemic.

Mental health concerns for students of color 
heightened amid the coronavirus
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Fitness لياقة

المشي 
يساعد على 

إنقاص الوزن أكثر 
من الجري.. لماذا؟

قال تقرير جديد؛ إن امليش يساعد يف إنقاص الوزن أكرث من الجري.
ونرشت مجلة »سانتي بلوس« الفرنسية، تقريرا ذكرت فيه أن الجري غالبا ما 

يكون مجهدا للبدن مقارنة بامليش، مع العلم أن امليش الرسيع يساهم يف فقدان 
الوزن أكرث منه.

وبحسب التقرير؛ فإن من فوائد امليش أيضا، حرق الدهون، وإضفاء مزيد من 
القوة للقلب، ومحاربة التوتر والقلق.

ونقل املوقع الفرنيس عن الطبيب النفيس وعالم اإلدمان، ميشيل جويو، 
قوله؛ إن »6 دقائق من امليش الرسيع يف اليوم، يمكن أن يزيد من إفراز هرمون 

اإلندورفني بنسبة 30 باملئة، ويقلل من املشاعر السلبية، من خالل تقليل 
إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يعرف بهرمون التوتر«.

وهرمون اإلندورفني يتحكم يف قدرة الدماغ عىل االستقبال 
واالستجابة واإلحساس باأللم أو اإلجهاد، وممكن أن 

يشكل جزءا من نظام تسكني األلم يف الجسم.

متى يجب عليك األكل بعد التمرين 
لتحصل على نتائج ُمرضية؟

تناول الطعام بشكل منتظم وفق نظام غذائي صحي، من أهم األشياء التي تُشعرك 
بنتيجة التمارين الرياضية التي تمارسها دائًما، ولكن هل تعرف أن اختيار الوقت 

املناسب لتناول األكل بعد التمرين مساٍو ألهمية اختيارك لألطعمة التي ستتناولها، 
وأيًضا تُعد سبًبا هاًما يوصلك إىل هدفك وغايتك من ممارسة الرياضة، سواء أكان 

إنقاص الوزن أو زيادته أو حتى تثبيته. 
إن تناولك بشكل عام لألطعمة التي تحتوي عىل الكربوهيدرات والربوتينات وبعض 

الدهون الصحية، من أجل تشجيع الجسم عىل إنتاج الربوتني العضيل، ومنحك املزيد 
من النشاط والقوة من أجل استكمال التمارين ونشاطك اليومي، فالنشاط البدني 

العادي يستهلك املزيد من الطاقة املوجودة بجسمك، فيتبقى مهمة التعايف وتجديد 
مستوى الطاقة الذي فُقد من الجسم، ويكون ذلك عن طريق تناول وجبة طعام خفيفة 

بعد التمرين. 
أفضل موعد لألكل بعد التمارين 

األكل بعد االنتهاء من التمارين الرياضية مهم للغاية، ولكن األهم من ذلك هو توقيت 
تناول األكل فالوقت املناسب لألكل بعد الرياضة إذا ما كان لديك ميول لتخفيف وزنك 

أو املحافظة حتى عليه كما هو، فعليك أن تأكل يف غضون ساعتني من وقت انتهاء 
التمرين، وذلك بسبب سلب التمرين املزيد من طاقتك، مما يجعل لديك إحساس 

بالجوع، وتناول الطعام يف وقت ما قبل وصولك ملرة الجوع الشديد يمنع عنك الزيادة 
يف الوزن، وأيًضا يساهم يف زيادة الكتلة العضلية يف الجسم، وحرق املزيد من السعرات 

الحرارية. 
أما إذا كنت تريد زيادة وزنك عن طريق التمارين الرياضية والطعام، فعليك أن تقوم 
بتناول وجبة الطعام بعد الوصول إىل درجة الجوع الشديدة، حتى يحصل جسمك 

عىل املزيد من السعرات ويكسبك وزنًا جديًدا، ويحافظ عىل الكتلة العضلية املوجودة 
يف جسمك. 

وهناك أهمية كبرية لألكل بعد التمرين، حيث إن عضالتك تستخدم مخزون 
الجليكوجني املوجود به، وتقل مستوياته عقب االنتهاء من التمرين، ومن أكرث التمارين 

التي تستهلك طاقة الجسم هي القوة ورفع األثقال، ولتصل إىل التوازن الغذائي يف 
جسمك، يجب أن تُعيد لجسمك مستويات الطاقة لديه بعد أن تنتهى من التمرين، 

وقتها يبدأ الجسم يف تكوين العضالت. 
مضار األكل بعد التمرين مبارشة

يرغب كثريون يف الحصول عىل جسد ريايض، وقوام متناسق رشيق، ويقضون ساعات 
يف صاالت الجيم وممارسة الرياضة بتمارين شاقة، يف سبيل إنقاص وزنهم.

ولكن ليست التمارين الرياضية وحدها تستطيع أن تمنحك جسدا رياضًيا مثالًيا 
وممشوقًا وبال دهون، بل يجب أن تتبع نظاًما غذائًيا سليًما، ويتساءل البعض عن 

أرضار األكل بعد التمرين مبارشة، ونرصدها يف التقرير التايل.
وعىل بالرغم من ممارسة الرياضة بشكل صحيح وبطريقة احرتافية، فإن البعض 

يعاني من عدم فقدان الوزن بالرياضة برغم اتباعهم الخطوات املطلوبة والتمارين 
الالزمة إلنقاصه. 

ويقع كثريون من رواد صاالت الجيم، يف خطأ كبري بعد االنتهاء من تمارينهم الرياضية، 
يؤدي إىل ضياع ما بذلوه من جهد، فضاًل عن اكتسابهم نسبة دهون أكرث، وهو تناول 

الطعام بعد التمارين الرياضية مبارشًة.
وحذر األطباء من تناول الطعام بعد التمرين مبارشة، حيث يؤدي إىل نتائج كارثية، 

وزيادة الوزن بشكل ملحوظ، فضاًل عن تراكم الدهون يف مناطق بالجسم بما يصعب 
حرقها. 

ويمكنك أن تؤخر تناول الوجبة بعد التمرين ملا يقارب ساعتني وال يوجد رضر يف ذلك، 
حيث تحمي نفسك من التعرض لزيادة الوزن. 

وأيًضا من أرضار تناول األكل بعد التمرين مبارشة الشعور بالتخمة؛ نظرًا ألنك قد 
استهلكت كثريًا من الطاقة يف التمارين الرياضية، ولذلك األكل مبارشًة بعد التمرين 

يشعرك بالتخمة والحاجة إىل الراحة أو النوم وذلك معناه زيادة يف الوزن وتراكم 
الدهون يف جسدك.

يجب أن تكون هناك وجبة تتناولها بعد ممارسة التمارين الرياضية، ولكن ما الذي 
يجب أن تحتويه تلك الوجبة التي يجب أن تكون من األطعمة سهلة الهضم والبسيطة، 

مثل الخرضاوات الورقية الخرضاء، واملعكرونة، والبطاطا، ودقيق الشوفان، واألرز، 
والفواكة وخاصة الكيوي واملوز والتوت، واالناناس، أو الكينوا أو حليب الشوكوالتة، أو 

البطاطا الحلوة. 
أما من الربوتينات، فيمكنك أن تتناول سمك التونة، أو الدجاج، أو سمك السلمون، أو 

الجنب، أو الزبادي، أو البيض، أو مسحوق الربوتني.
وإذا أردت أن تحدد وجبة 

كاملة يمكنك تناولها 
بعد التمرين، يمكن 

أن تتكون من خبز 
التوست من الحبوب 

الكاملة املضاف 
إليها زبدة اللوز، أو 

عصري الفواكه مع 
التمر والحليب، أو 
مسحوق الربوتني 
مع املوز، أو التونة 

مع البسكويت 
اململح، أو دقيق 

الشوفان مع املوز 
واللوز، أو الزبادي مع 

التوت والجراونوال، أو شطرية 
تونة، أو سمك السلمون مع البطاطا الحلوة، 

أو الدجاج املشوي مع الخضار املشوي.

N ot only will full body exercises make 
you more functionally fit, meaning 
they’ll help you perform better in 

everyday activities or athletics, they’ll also 
work more muscles at one time and burn more 
calories while doing it.
Here are 10 full body exercises that will get you 
more bang for your buck:
1. Burpees
If I had to pick my favorite exercise of all time, 
burpees would be it. Not only do burpees 
require nothing but your own bodyweight—
meaning you have no real excuse not to do 
them—they’re an awesome overall body 
strengthener and will condition you like no 
other exercise can.
2. Squats
Not only will squats give you a strong, pow-
erful lower body, they’ll also work your core, 
strengthen your back and work shoulders as 
well.
Plus, you can do squats using just your own 
body weight for an awesome, do-anywhere 
exercise, add weight to make them even more 
challenging.
3. Step ups
Step ups are a fantastic exercise you can do 
with very little space that will strengthen your 

legs and core muscles, build endurance, and 
get your heart rate up all in one move.
To make step ups more challenging, add weight 
or step onto a higher surface.
4. Pull ups
Pull ups are one of the best upper body exer-
cises of all time, and not only work your arms, 
shoulders and back, but will also strengthen 
your core as well. If you can’t do one quite yet, 
don’t give up all hope—with practice, anyone 
can do a pull up (yes, that includes women!).
Pull up modifications for beginners:
5. Push ups
Forget the fancy machines, do push ups 
instead. Push ups work your arms, back, chest, 
core, butt and even leg muscles. And the 
best thing about push ups? You can do them 
anywhere.
6. Dips
Want to work your chest, triceps, shoulders 
and abs all at once? Start making dips your 
go-to exercise.
7. Jump lunges
Jump lunges will not only make your legs burn 
like crazy, they’ll get your heart rate up 
quickly as well and challenge your bal-
ancing skills—making them a fantastic 
full body conditioning exercise.

8. Kettlebell swings
Everyone from bodybuilders to the most casual 
exerciser loves kettlebell swings for a reason: 
they rock. Not only are kettlebell swings great 
for fat loss, they’ll build increased power, cause 
greater muscular endurance, increase your 
anaerobic and aerobic capacity, and more.
9. Handstands
Handstands are one of the most underrated 
exercises for one main reason: most people 
think they just can’t do them. But even if you 
start out doing handstands against a wall, 
they’ll help you build a strong upper body and 
core, increase your balancing abilities, aid in 
bone health, and more.
In fact, doing handstands every day can even 
help you feel less stressed out—and who 
doesn’t need that these days?
10. Box jumps
Great for building lower body strength, 
conditioning, and preparing you for any sports 
where jumping is involved, box jumps also 
burn major calories and will get your heart rate 
up in a hurry.

Plus, jumping up on something high makes 
you look like a badass, and who 

doesn’t want that?

10  Full Body Exercises That Get You the 
Most Bang For Your Buck
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البكتيريا تساعد على استخراج 
معادن ثمينة في الفضاء

أظهرت نتائج التجارب التي أجريت عىل منت املحطة الفضائية الدولية، أن أنواعا معينة من 
البكترييا يمكنها يف ظروف انعدام الوزن، استخراج العنارص الثمينة من صخور القمر واملريخ.

وتفيد مجلة Nature Communications، بأن العنارص األرضية النادرة ومركباتها التي 
لها خصائص محفزة ومغناطيسية فريدة، هي من املكونات املهمة لإللكرتونيات واملعدات 

الصناعية، وتكون رضورية حتما عند استعمار الكواكب األخرى، خاصة وأن نقلها من األرض 
لن يكون ممكنا.

ولهذا السبب، يبحث الخرباء عن طرق بسيطة للحصول عىل هذه املعادن يف املكان نفسه. وكما 
هو معلوم تستخدم بعض أنواع البكترييا عىل األرض يف استخراج العنارص النادرة والذهب 

والنحاس، وتسمى هذه الطريقة »االستخراج الحيوي«. ولكن لم يكن معلوما ما إذا كانت هذه 
البكترييا تحتفظ بهذا النشاط يف ظروف انعدام الجاذبية.

ومن أجل ذلك صمم علماء جامعة إدنربة الربيطانية ما يعرف بمفاعالت التنقيب البيولوجي، 
التي هي عبارة عن أجهزة صغرية بداخلها ظروف مشابه لظروف القمر واملريخ. وقد تم نقل 

18 مفاعال منها مع قطع من صخور البازلت يف يوليو 2019 إىل املحطة الفضائية الدولية، حيث 
أجريت تجربة BioRock التي استمرت ثالثة أسابيع.

 Bacillusو Sphingomonas desiccabilis وقد قيم العلماء كفاءة ثالثة أنواع من البكترييا
subtilis وCupriavidus Metallidurans، يف استخراج 14 عنرص ا أرضيا نادرا من قطع صخور 

البازلت. وأجريت تجربة مشابهة عىل األرض يف ظروف الجاذبية باستخدام نفس أنواع 
البكترييا، بالتزامن مع هذه التجربة.

واكتشف الخرباء، أن بكترييا S. desiccabilis ، حافظت عىل كفاءة  عالية، حيث استخرجت 
حوايل %70 من عنرصي السرييوم والديوديميوم يف جميع ظروف الجاذبية: األرضية واملريخية 

وانعدام الجاذبية التام.
ويشري الربوفيسور تشارلز كوكيل من كلية الفيزياء وعلم الفلك، إىل أن هذه التجربة، أكدت 

علميا وتقنيا إمكانية استخدام طريقة االستخراج الحيوي يف الفضاء أيضا.
ويعتقد الخرباء أنه يمكن استخدام البكترييا يف الفضاء ليس فقط يف مجال استخراج املعادن، 

بل وأيضا لتحليل الصخور وتكوين تربة صالحة للزراعة، أو لتوفري املواد الخام الالزمة لنظم 
إنتاج املاء والهواء.

SPACE فضاء

نجحت رشكة فرنسية ناشئة يف إطالق قمر صناعي 
صغري بطريقة مبتكرة ومنخفضة التكلفة، وهو ما 
قد يشكل ثورة حقيقية يف عالم األقمار الصناعية 

.)nanosatellite( النانوية
 )Le Point( »ويف تقرير نرشته صحيفة »لوبوان

الفرنسية، يقول الكاتب غوريك بونيس إن الباحثة 
آن أنيسالند كشفت له منذ خريف 2019 عن أن 

رشكتها ابتكرت محركا بإمكانه أن يرسل أقمارا 
صناعية نانوية إىل الفضاء، بطريقة أقل تكلفة وأكرث 

استدامة.
 )ThrustMe( »وقد تمكنت رشكة »ثراست مي

يف السادس من نوفمرب/ترشين الثاني الحايل من 
إطالق أول قمر صناعي باستخدام املحرك الجديد 

من مركز تاييوان إلطالق األقمار الصناعية يف 
مقاطعة شانيش شمايل الصني.

محرك ثوري
يعمل املحرك الذي ابتكرته الرشكة الفرنسية 

باستخدام اليود، وهو وقود منخفض التكلفة يمكن 
تخزينه يف شكل صلب داخل األقمار الصناعية، 

وليس مثل غاز الزينون، وهو وقود نادر ومكلف 
وصعب التخزين.

وعلقت أنيسالند -الباحثة الرنويجية املقيمة يف 
فرنسا- عىل هذا اإلنجاز الذي تزامن مع انتشار 

فريوس كورونا املستجد عامليا، يف ترصيحات نرشها 
املوقع اإللكرتوني للمركز الوطني الفرنيس للبحث 

العلمي، »كان علينا تطوير محركنا واختباره 
وتسليمه خالل الفرتة التي تم فيها وضع قيود عىل 

السفر«.
وقد وصف كل من املركز الوطني للبحث العلمي 

واملدرسة املتعددة التكنولوجية يف باريس محرك 
رشكة »ثراست مي« بأنه محرك »ثوري«.

وعىل مدى سنوات طويلة كان نظام دفع األقمار 
الصناعية يعتمد عىل مواد كيميائية، تخزن عىل 

منت القمر ثم تولد ضغطا يدفعه نحو وجهته، لكن 
األمور تغريت يف السنوات األخرية، حيث تم اعتماد 

أنظمة هجينة تجمع بني الوقود والكهرباء.
ويستخدم يف إطالق األقمار الصناعية النانوية 

حاليا غاز الزينون النادر، لكن مشكالت هذا الوقود 
متعددة، إذ إنه مكلف جدا، ويتطلب خزانا عايل 
الضغط، كما أنه يمنع تدفق األيونات التي يجب 

تحييدها كهربائيا.
وقد أوضح توماس لينارت -رئيس خدمة الدفع 
الفضائي يف املركز الوطني الفرنيس للدراسات 

الفضائية- يف 2019 أن هذه العملية يمكن أن تخلق 
»رشارات كهربائية مدمرة للقمر الصناعي«.

يف املقابل، يؤكد توماس لينارت أن آن أنيسالند 
وديميرتو رافالسكي -مؤسيس رشكة »ثراست مي«- 

وجدا حال فعاال عرب املحرك الجديد، يؤدي إىل 
إطالق األيونات واإللكرتونات بالتناوب، مما يحيد 

تدفق البالزما.

سوق واعدة
بفضل هذا االبتكار الذي يجمع بني اليود والكهرباء، 

ويوفر قوة دفع آمنة وغري مكلفة، حصلت آن 
أنيسالند عىل ميدالية االبتكار من املركز الوطني 

للبحث العلمي يف عام 2019.
ويعلق لينارت قائال »يعتمد ابتكار )ثراست مي( 

عىل أمرين أساسيني، أوال استخدام اليود الصلب، 
وهو أكرث كثافة من الزينون وال يتطلب خزانا عايل 

الضغط، واألمر الثاني هو التخلص من أشعة 
الكاثود، وهي عنرص هش ومكلف«.

ومع انتشار األقمار الصناعية النانوية خالل 
السنوات األخرية، وصعوبة إطالقها باستخدام 

املحركات الكيميائية القديمة، أصبحت الحاجة 
ملّحة إىل مثل هذه املحركات الجديدة التي تؤمن 

وصول القمر إىل مداره بأفضل طريقة وبأقل تكلفة.
وقد وقعت رشكة »ثراست مي« يف سبتمرب/أيلول 
2020 عقدا مع وكالة الفضاء األوروبية، بدعم من 

فرنسا واملفوضية األوروبية لتطوير أنظمة دفع 
جديدة.

شركة فرنسية 
تطلق أول قمر 
صناعي بمحرك 

كهربائي يعمل 
باليود

ناسا تطلق رحلة جديدة إلى 
الفضاء.. 4 رواد يتأهبون 

لـ«المحطة الدولية«
أعلنت وكالة ناسا أن طاقم املركبة األمريكية Crew Dragon يستعد لرحلته املقبلة 

نحو املحطة الفضائية الدولية.
وأشارت الوكالة يف تغريدة نرشتها عىل »تويرت«، اإلثنني، إىل أن طاقم املركبة وصل إىل 

قاعدة كيب كانافريال يف فلوريدا، ليستعد لعملية االنطالق التي ستجري منتصف 
الشهر الجاري.

 Crew Drago وكانت ناسا أشارت يف وقت سابق إىل أن عملية إطالق مركبة
يف رحلة مأهولة نحو املحطة الفضائية الدولية ستكون يف 14 نوفمرب/

ترشين الثاني املقبل، بتمام الساعة 19:49 بتوقيت 
الساحل الرشقي للواليات املتحدة )15 نوفمرب 

3:49 بتوقيت موسكو(.

وتبعا ملعلومات أوردتها قناة 
»360« التلفزيونية سيتكون 

طاقم املركبة من رواد الفضاء 
األمريكيني مايكل هوبكينز 

وفيكتور جلوفر وشانون ووكر إضافة 
إىل رائد الفضاء الياباني سويتيش نوجوتيش، الذين سيبقون عىل منت املحطة نصف 

سنة تقريبا.
ويعمل عىل منت املحطة الفضائية الدولية حاليا أفراد البعثة رقم 64 الذين وصلوا 
إليها منتصف أكتوبر/ترشين األول املايض، وهم رائدا الفضاء الروسيان سريجي 

ريجيكوف وسريجي كود سفريتشكوف، ورائدة الفضاء األمريكية كاثلني روبينز.

C hina successfully sent 13 satellites into orbit 
from the Taiyuan Satellite Launch Center in 
north China’s Shanxi Province on.

The satellites, including 10 commercial remote sensing 
satellites developed by Argentine company Satellogic, 
blasted off atop a Long March.

Each weighing about 41 kg and with a design life of three 

years, the 10 satellites will be used to provide commer-
cial remote sensing services with their multispectral and 
hyperspectral loads.

Also on board the rocket were three satellites developed 
by Chinese high-tech companies and research institutes, 
respectively for remote-sensing observation, science ex-
periments and science popularization.
launch was the 351st by the Long March rocket series.

China sends 13 satellites into orbit with 
single rocket
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    Environment بيئة

ابتكرت إحدى الرشكات الناشئة يف لندن بديالً 
بالستيكياً من األعشاب البحرية قابالً للتحلل، وحتى 

أنه صالح لألكل، وهو ما يمكن أن يساعد يف الحد 
من 300 مليون طن من النفايات البالستيكية التي 

ينتجها البرش كل عام.

وذكرت رشكة نوتبال صاحبة املنتج، يف بيان نرشته عىل 
موقعها اإللكرتوني، أن »منتجها الشبيه بالبالستيك 

الطبيعي يستخدم يف تعبئة الصلصة، وهو قابل 
للتحلل البيولوجي يف غضون أربعة إىل ستة أسابيع، 

مقارنة ببضع مئات من السنني التي يستغرقها 
البالستيك االصطناعي للتحلل البيولوجي«، 

موضحًة أن »املنتج مصنوع من األعشاب البحرية 
املستزرعة يف شمال فرنسا، ويتم تجفيفها وطحنها 

لتتحول إىل مسحوق، ثم باستخدام وصفة رسية 
يتحول هذا املسحوق إىل سائل غليظ سميك، والذي 

يجف ليشكل مادة تشبه البالستيك«.

واشتهرت الرشكة قبل خمس سنوات بكرات املاء التي 
تشبه الفقاعة، وهي حزم مرنة من املاء، يمكن تمزيقها 

يف الفم ليتدفق املاء من داخلها، وأثبتت شعبيتها 
بني العدائني يف ماراثون لندن وغريه من األحداث، 
وتستكشف الرشكة اآلن استخدامات أخرى لهذه 

التكنولوجيا.
وقال رودريغو غارسيا، أحد مؤسيس نوتبال، يف تقرير 
نرشه موقع »بيزنس إنسايدر«، »نستخدم يف منتجنا 
أحد املوارد األكرث وفرة، فأحد األعشاب البحرية التي 
تدخل يف التصنيع تنمو بمعدل يصل إىل مرت واحد يف 

اليوم، فهذا مورد طبيعي ليس بحاجة إىل سماد من 
أجل النمو، وال تحتاج لوضع املاء عليه، وهو ما يمّيزنا 

عن البدائل الحيوية األخرى القائمة عىل النشا 
املستخرج من محاصيل غذائية، ال تحتاج إىل األرض 

أو الوقت لتنمو«.
ويأمل مسؤولو نوتبال أن »يساعد منتجهم عىل حل 

مشكلة التلوث بالبالستيك«، حيث كشفت أحد 
االستطالعات التي أجراها دانييل ويب، مؤسس 

رشكة »ايڤري داي بالستيك«، عن أن »التخلص من 
البالستيك هذا العام أكرث من املايض، والكثري منه، 

حوايل 8 ماليني طن، ينتهي به املطاف يف البحار 
واملحيطات، وقد أدى وباء كوفيد – 19 إىل تفاقم 

املشكلة«.

وقال ويب يف التقرير الذي نرشه موقع »بيزنس 
إنسايدر«: »قبل اإلغالق، وجدنا أن الناس ألقوا 
حوايل 99 قطعة من البالستيك يف أسبوع واحد، 

وخالل اإلغالق، وجدنا أن 128 قطعة من البالستيك 
تم التخلص منها من ِقبل األرس يف أسبوع واحد، وهو 

فرق يرتاوح بني 25 يف املئة و30 يف املئة«.

بالستيك من أعشاب البحر قابل لألكل

إيطالي ينقذ العالم من 
التلوث.. الفاكهة مقابل 

أعقاب السجائر
مبادرة بيئية استهالكية أطلقتها مزرعة إيطالية تعتمد عىل تسليم 

نصف كيلو من أعقاب السجائر مقابل 2 كيلو ونصف من الفاكهة.
املبادرة تبنتها مزرعة فواكه وخرضوات عضوية بمدينة بانياكافاللو، 

شمايل إيطاليا، بالتعاون مع كامبيافينتو، وهي جمعية تدير سوقاً 
عرب اإلنرتنت للمنتجات العضوية، وتهدف إىل الحفاظ عىل البيئة من 

النفايات.
ولد املرشوع، الذي يحمل اسم »حفنة من األعقاب«، يف خريف عام 
2019، لكن انتشار فريوس كورونا املستجد واإلغالق أدى إىل توقف 

املبادرة، ليعاد تشغيلها اآلن، وفقاً ملوقع »فان بيدج« اإليطايل.
تسليم 500 جرام من أعقاب السجائر للمزرعة اإليطالية، يعني 

الحصول عىل 2 كيلو ونصف من الفواكه الطازجة واملزروعة يف الطبيعة 
الخالبة النظيفة وشهية املذاق.

وأطلقت املزرعة اإليطالية هذه املبادرة ألن مشكلة أعقاب السجائر، 
خاصة عىل الشاطئ، تعد أمراً خطرياً للغاية، لدرجة أن بعض الدراسات 

تظهر كيف تؤثر هذه النفايات عىل تلوث البحار بقدر تأثري البالستيك.
وذلك ألن السجائر التي ال تحتوي عىل مرشحات، قابلة للتحلل 

الحيوي ألنها تتكون فقط من الورق والتبغ، األمر الذي يسبب خطورة 
كبرية عىل الطبيعة.

أما السجائر املحتوية عىل فالتر، فالفلرت مصنوع من مادة كيميائية 
صناعية شديدة املقاومة، لذلك، يف ظل الظروف العادية، سيستغرق 

األمر من 5 إىل 12 عاماً لتدمري املرشح الذي يلوث الشاطئ ويخنق 
األسماك يف حالة ابتالعها لها.

 La Valle delle ولهذا السبب قرر دومينيكو إيراني، مالك مزرعة
Apricocche، املساهمة يف هذه القضية البيئية الهامة، بتقديم منتجات 

مزرعته إلنقاذ الكوكب.
وبالفعل نجحت املبادرة عندما أطلقت للمرة األوىل يف خريف عام 2019، 
إذ قام 114 شخصاً بتسليم األعقاب، من مناطق عديدة يف إيطاليا، ليعاد 

إطالقها مرة أخرى إلنقاذ أماكن أخرى من البيئة والطبيعة.

T he US and UK produce more plastic waste 
per person than any other major countries, 
according to new research.  

The analysis shows the US produces the most 
plastic waste in total and that its citizens may 
rank as high as third in the world in con-
tributing to plastic pollution in the oceans. 
Previous work had suggested Asian countries 
dominated marine plastic pollution and 
placed the US in 20th place, but this did not 
account for US waste exports or illegal dump-
ing within the country.  

“The US is 4% of the world’s population, yet 
its produces 17% of its plastic waste,” said 
Nick Mallos at the Ocean Conservancy and 
one of the study authors. 

The size of the US contribution is likely to 
be the results of high income and consump-
tion levels. “I assume we’re just the best 
consumers,” said Kara Lavender Law at the 
Sea Education Association and part of the 
research team.

Among the 20 nations with the highest total 
plastic waste production, the UK was second 
to the US per capita, followed by South 
Korea and Germany. The researchers found 
the US produced the most plastic waste by 
World Bank reckoning, at 34m tonnes in 
2016, but the total increased 
to 42m tonnes when the 
additional data was 
considered. India 
and China were 
second and 
third, but 
their large 
popu-
lations 
meant 
their 
figures 
for per 
capita 
plastic 
waste 
was less 
than 20% 
of that of 

US consumers--pushing them behind in the 
list.
For years, US and UK have been dumping 
waste on other nations 
Data from 2016, the latest available, show 
that more than half of the plastic collected 

for recycling in the US was shipped 
abroad, mostly to countries al-

ready struggling to manage 
plastic waste effectively. 

The researchers said 
years of exporting 

had masked the 
US’s enormous 

contribution 
to plastic 
pollution. 
For instance, 
1,57,000 
large 20-feet 
shipping 
containers 
(429 per 

day) of US 
plastic waste 

were sent in 

2018 to countries that are now known to be 
overwhelmed with plastic waste and major 
sources of plastic pollution to the ocean. US 
sent most of its waste to Malaysia, Canada, 
India and Hongkong -- countries which ranked 
worst in terms of waste management. 
The UK, too, has continued to send plas-
tic waste to developing countries, despite 
widespread concerns about increased plastic 
pollution and a pledge to stop the practice. 
Official trade data shows exports of plastic 
waste to a number of countries – including 
Malaysia, Romania and Vietnam – that rose in 
the first half of the year 2020. 

What about India, and the waste we gener-
ate?
India, as per ourworldindata.org, ranks 
15th in the contributors of plastic waste per 
person data. One of the authors of the data 
report, Jambeck et al. (2015) also project 
mismanaged plastic waste production for the 
year 2025. In which, India (4.17% of global 
total) fares far behind the biggest projected 
polluters China (25%), Indonesia (10.73%), 
Phillippines (7.3%) and Vietnam (6%).

US, UK Biggest Sources Of Plastic Pollution And Surprisingly, India Is Far Behind
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BREAK استراحة

يف سابقة غريبة، أدى هبوط طائرة تابعة لرشكة 
»أالسكا إيرالينز« من طراز بوينغ 700-737، إىل مقتل 
دب بني كان يسري عىل مدرج هبوطها، وذلك يف مطار 

ياكوتات بالواليات املتحدة األمريكية.

فأثناء الهبوط، الحظ الطاقم وجود حيوانني يعربان 
املدرج، حيث تمكن الطيارون من السماح لهما باملرور 

حتى عربا الرشيط أسفل الطائرة، ولكن بعد ذلك 
شعر القبطان برضبة عىل الجانب األيرس من الجانح. 

وتم العثور عىل جثة الدب عىل بعد أمتار قليلة من 
وسط املدرج.

وباستثناء الطاقم، فقد كان عىل منت الطائرة ستة 
ركاب ولم يصب أحد، لكن محرك الطائرة األيرس 

ترضر، بحسب ما نقل موقع »يس إن إن«. 
وقال املتحدث باسم وزارة النقل بالوالية سام 

دابشيفيتش، إن »الطائرة من طراز بوينغ 737-700 
قتلت أنثى الدب البني، ولكن الدب اآلخر لم يصب 

بأذى والذي يبلغ من العمر حوايل عامني، مضيفا 
أن »أعضاء طاقم املطار قاموا بإخالء املدرج بحوايل 
10 دقائق قبل هبوط الطائرة التي حطت بعد حلول 

الظالم واتبعت أطقمها اإلجراءات العادية لفحص 
املدرج«. 

وتابع دابشيفيتش بأن »املوظفني لم يروا عالمات عىل 
الحياة الربية أثناء الفحص، لكن الطيارين رصدوا 

الدب والديسم وهما يعربان املدرج بينما تباطأت 
الطائرة بعد الهبوط«.

هكذا تسببت طائرة بوينغ بمقتل »دب«

فيل يحاول االختباء خلف عمود 
بعد سرقته قصب 

السكر
تداول ناشطون عرب مواقع التواصل، صورة طريفة 

لفيل صغري يحاول االختباء خلف عمود، بعد رسقته 
مجموعة من قصب السكر.

ووثق مواطن يف مقاطعة شيانغ ماي شمال تايالند، لحظة 
اختباء الفيل الصغري خلف عمود بأحد الحقول.

وبحسب املواطن فإن الفيل كان يأكل قصب السكر من حقل مجاور، إال أنه 
بعد اقرتاب مجموعة من األشخاص لردعه هرب خلف العمود وواصل تناول 

القصب.
يذكر أن الفيل اآلسيوي يختلف عن األفريقي بصغر حجمه نسبيا، وقدرته عىل 

التكيف مع املدربني بشكل أكرب، إذ إنه يستخدم يف عروض السريك وغريها.

T wo men have been arrested in the 
Indian state of Uttar Pradesh for al-
legedly duping a doctor into buying 

an “Aladdin’s lamp” that they promised 
would bring him wealth and health.

As part of the con, they even pretended 
to conjure up spirits from the lamp, in line 
with the tale from The Arabian Nights, 
Indian media report.

The men had reportedly wanted more than 
$200,000 for the lamp but settled for a 
down payment of $41,600.

The doctor reportedly filed a complaint 
with local police in Meerut, western Uttar 
Pradesh.

In the complaint, quoted by NDTV, he said 
he met the two men when he began treat-
ing a woman he understood to be their 
mother over the course of a month.

“Gradually they started telling me 
about a baba (god-
man) whom 
they claimed 
also visited 
their home. 
They started 
brainwashing 
me and 
asked me 
to meet 
this 

baba,” he says, according to NDTV. He 
then did meet the baba “who seemed to 
perform such rituals”.

He also reportedly said that “during one 
visit ‘Aladdin’ actually made an appear-

ance in front of me” 
and it was only 
later that he 
realised one 
of the accused 

had been dress-
ing up as the 
iconic figure.

Other 
reports in 

Indian media suggest that the suspects 
pretended to conjure up a genie, to con-
vince the doctor of the lamp’s authenticity.

The men eventually offered him the lamp, 
promising it “would bring wealth, health 
and good fortune”, for 15,000,000 Indian 
rupees ($201,200) but settled for a down 
payment of 33,10000 rupees ($41,584).

A senior Meerut police officer, Amit Rai, 
told NDTV that the same men were sus-
pected of cheating other families in similar 
ways. “Two have been arrested. A woman 
is on the run,” he said.

Indian doctor duped into buying ‘Aladdin’s lamp’ for $41,600
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معرض هاني عميسان
لبيع أحدث السيارات األمريكية واليابانية واألوربية والكورية

BUY - SELL - TRADE

 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

نعطيك 
أفضل قيمة 

لسيارتك عند الشراء

1 year warranty 
engine & 

transmission

 
ملكية 

نظيفة وأسعار 
مدهشة

 clean titles -
great prices

FOR MORE DETAILS VISIT WWW. TOPGEARZ.COM
3540 E.DAVISON* DETROIT,  MI  48212        313-368-7000
haniomasan@gmail.com                            hamza.omasan@gmail.com

18
 عامًا في خدمة 

الجالية

SERVING THE 
COMMUNITY 
FOR OVER 18 

YEAR


