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    Provision نصوص

1-Sleeping with the silencer 
Usually before sleeping ,you account for the silencers .

Which you planted in the east ,west of Earth 

to make me place a silencer for my tongue.

You are mining my body with an anger that I do not understand.

And I immerse your body in silence that you do not understand. 

As opposite poles.You explain :”In our field, all possibilities  are our property ... 

determined by my insistence on the result of your love”

But I assure you “my tongue is my barometer “

you correcting with a perfect Arabic “your tongue is your path” *.

meanwhile I remember a white horse on a black beach in Istan-

bul, my legs lying on its sides.
and the groom left the bridle in my hand

to watch my legs from a wider angle ..
- Did you keep the gun silencers? I ask.
“All of them, but every night they scream in my palm. “He says.

- Your head .. Is silent? And your heart .. Is sleeping ..?I ask

He says “Your head is an oasis. And your heart is my calm,

So why I’m here “I say :This is why I smell the gunpowder in this bed

It smells of sleeping with the enemy.2- I Would Have Been California

. 
If I become what I wish I would have become California

and welcome your initial grin,
I would have been a quiet witness to your sorrows

the sorrows you hide or the sorrows that a nightmare of yours passes to me.

I would have been like the streets of Claremont* that never failed 

you,
while you walk aimlessly, stomp them angrily, 

or run away from yourself or the streets themselves.

I would have been the waves of California beaches and wet your 

core, cell by cell.then wash you away like a heave pear to my sea floor.

If I were what I wish: I was, I would have certainly been California.

I would have changed the details of my body 

to be the Golden Gate Bridge 
between you and my pacific ocean 
and become an authentic shrine.
If I were California, I would have known the secret of your serious 

question about how I like your face 
I say that I see you beautiful and your senses smile.

But I’m not CaliforniaI’m the one who always keeps to myself in the subs of places.

in the hall of the Summer season endings, empty-hearted except 

for traces of a kiss in a short segment.
off the season that only good for initial raining.

Claremont a city in San Diego .CA 

3- I’ve lived a lucky life
I’ve lived a lucky lifeI always survived when the mountain was bombed, we found a trench.

I turned with my sisters to the sleeping princesses .

When the interval between death and life overflowed

We found a rope. Maybe left by the enemy accidentally/

Didn’t I tell you I’m lucky?Even when the lover shot me down ,
my soul’s mirrors were broken.
To not show my sad face , my eyes turned to a lake 

to absorb the breaks and to make you all drown in blue.

COLLECTION OF POEMSGulala Nouri

4-This steamThis steam is not the fog of the ocean dawn .

It is not forest fires in California.
That steam is exhaled from the sudden heartbreak in the frost 

of emotions.This steam: is an whirlwind of slaughtered words wandering through a 

dust without a goal,knowing their letters will fall down one by one by formation.

This steam is not from (incense loud trees) in a morning of an 

oriental wedding,It’s my fingers burning to enlighten the darkness in your head.

This steam from sea dew * boiling by my features,

hoping to sweep the swelling of love in my throat and my 

lungs.
This steam of :The passionate  tears’ that follows me like an eternal river.

My seven lives  survived in wars ,and now is burning in your 

hell mirage.This steam is your ghost passing me 
And so it is wise like me in sublimation.
-----------------*Sea dew - or Mary Rose boiling and then inhale steam to treat swelling, 

*Sublimation: The process through which the solid is converted to gas directly 

without passing through the liquid phase.
5 -Anatomy of the pain- My will to the dead  washer

Gag tight my dead body   Put a lot of musk on itSo as not to breathe your dead bodies around me 

Stop those accompanying angels to me
So as they will not steal the papers of my life as happened with 

my poemsAnd so I can to curse a lot freely without shaking from their 

wings.
Do not wash my lips, please
My wealth is those kisses that I never did lie in them.

Do not glory your God when you see a smile on or around my 

mouth,I’m just making fun of this cleansing process.

I love all my sinsBury it with meIt’s my only comfort for my resurrection 

as stranger in the other life    
As I was always been a stranger here.
I like my knees on both legs
Leave it like that.Do not make a braid from my long hair,

love it so shaggy,angry *1I do not want to  farewell my home 
Which I  did   already dozens of times
I  really will not miss any corner of there.

Save your effortsLet my last day  here pass peacefully
Call me by  my name, I am no longer a dead body anymore *2

I do not like the common white
Let my shroud*3 fabric  be red
I have an appropriate package of red lines that I have exceeded

 put it all on my chest. They are my children who gave my birth 

every day.Extended me on the left side
Finally, forever and too close to my heart *4

------------Note the poem is a simulation of the burial culture of the 

Muslims and my fear that my family will bury me in their own 

way. But this is my will and I wish my body’s parts to give to 

those who need and want to live more. I do not wish anyone 

to have my heart , as it is not fit for the modern times, and the 

second reason  I want my heart to be buried with dignity and 

reverence.______________*1 In the culture  of Muslims, they braid the long hair of wom-
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بعد اندالع الحرب الثورية، 
ساند عدد ضئيل من األمريكيني 

الطموحات االستقاللية 
لبالدهم، حيث لقّب حينها 

أتباع عضو مجلس نواب 
ماساتشوستس جون أدامز 

)John Adams( بالراديكاليني.

عقب إقدام الربيطانيني عىل 
استخدام القوة املفرطة لقمع 

الثوار األمريكيني، ومطالبة 
 George( امللك جورج الثالث

III( أمام الربملان الربيطاني 
بتوسيع العمليات العسكرية 

بإرسال مزيد من القوات لسحق 
املسلحني األمريكيني، فقد أغلب 

سكان املستعمرات الثالث عرشة 
األمل يف الوصول لتهدئة مع 
الجانب الربيطاني، ليتنامى 

بذلك حّس االستقالل لديهم، 

خاصة مع انتشار فكر التنوير 
الذي كان الناشط والثوري 

 )Thomas Paine( توماس بني
أبرز رواده.

خالل شهر آذار/مارس 1776، 
كانت الواليات املتحدة األمريكية 

عىل موعد مع حدث تاريخي، 
حيث صّوت املجلس الثوري 

بكاروالينا الشمالية لصالح 
االستقالل وتبعته خالل األشهر 

التالية 7 واليات أخرى بقرار 
مماثل مطالب بإنهاء الوجود 

الربيطاني.

يوم 7 حزيران/يونيو 1776، 
عرض عضو مجلس نواب 
فرجينيا ريتشارد هرني يل 

 )Richard Henry Lee(
االستقالل عىل الكونغرس 

القاري أثناء اجتماعه 

بفيالدلفيا، ليساهم بذلك يف 
نقاش حاد انتهى بإقرار تصويت 

حول إعالن االستقالل خالل 
األسابيع القادمة.

وقبل نهاية االجتماع، كلّف 
أعضاء الكونغرس القاري 

لجنة تكونت من كل من 
 Thomas( توماس جيفرسون

Jefferson( عن والية 
فرجينيا وجون أدامز عن 

والية ماساتشوستس وروجي 
 )Roger Sherman( شريمان

عن والية كونيتيكت وبنجامني 
 Benjamin( فرانكلني

Franklin( عن والية بنسلفانيا 
 Robert( وروبرت ليفنغستون

Livingston( عن والية نيويورك 
بمهمة إعداد وثيقة بيان رسمي 

لالستقالل.

يف األثناء، لعب توماس 
جيفرسون، املصنّف كأحد أبرز 
اآلباء املؤسسني، الدور األهم يف 
إعداد وثيقة االستقالل بفضل 

بالغته يف الكتابة، واعتماده عىل 
الكلمات ذات الطابع الوطني، 

وقد كسب األخري هذه الشعبية 
بفضل بيان حقوق األمريكيني 

الذي كتبه سنة 1774.
كما اعتمد جيفرسون عىل كل 

من بنجامني فرانكلني وجون 
أدامز ملراجعة وثيقة االستقالل 

وإصالحها قبل عرضها عىل 
اللجنة ومن ثم عىل الكونغرس 

القاري.
وقد احتوت وثيقة االستقالل 

التي أعّدها جيفرسون عىل 
خمسة أجزاء، تكونت من مقدمة 

وتمهيد وجوهر مقسم لجزأين 
وخالصة.

وذكرت املقدمة رضورة حصول 
املستعمرات الثالث عرشة 

عىل االستقالل، بينما تحّدث 

بالجوهر عن جملة من املظالم 
التي تعرض لها األمريكيون عىل 

يد التاج الربيطاني.

وقد احتوت وثيقة االستقالل 
عند جزء التمهيد عىل جملة 

شهرية يف اللغة اإلنجليزية أكدت 
عىل أن جميع البرش يولدون 

سواسية، وأن لهم حقوقا غري 
قابلة للترصف، من بينها الحرية 

والحياة والسعي لتحقيق 
السعادة.

يوم 1 من شهر تموز/يوليو 
1776، انعقد الكونغرس القاري، 

وصوّتت 12 من املستعمرات 
الثالث عرشة لصالح وثيقة 

االستقالل وقد تواصلت عملية 
مراجعة ما أعّده توماس 

جيفرسون خالل اليومني 
التاليني قبل أن يتبنى الكونغرس 

القاري يوم 4 تموز/يوليو 1776 
بشكل رسمي وثيقة االستقالل 

والتي وقّع عليها يوم 2 آب/
أغسطس 1776.

يف األثناء، تجاوز تأثري وثيقة 
االستقالل الحدود األمريكية، 
حيث تحوّلت األخرية ملصدر 

إلهام بفرنسا، ولعبت دورا هاما 
أثناء الثورة الفرنسية التي 

اندلعت عام 1789.
قبل فرتة االستقالل والحرب 

الثورية، اعتاد األمريكيون 
االحتفال كل سنة بذكرى مولد 
امللك الربيطاني جورج الثالث، 
لكن وخالل صيف العام 1776 

، أقام العديد من األمريكيني 
جنازات رمزية ساخرة للملك 

الربيطاني يف إشارة منهم لنهاية 
الهيمنة الربيطانية عىل بالدهم.

هكذا أعلنت أمريكا استقاللها وأقامت جنازة لملك بريطانيا
تونس – طه عبد الناصر رمضان 

منــذ عــام 1941، اعتــر يــوم 4 تموز/يوليــو يــوم عطلــة فدراليــة رســمية بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، يصــادف ذلــك اليــوم ذكــرى االســتقالل الــذي يعــود تاريخــه للقــرن الثامــن عرش.فمــع 
انــدالع النــزاع بــن عصابــات املســتعمرين األمريكيــن والجنــود الريطانيــن خــالل شــهر نيســان/أبريل 1775، دافــع األمريكيــون عــن حقوقهــم كرعايــا تابعــن للتــاج الريطانــي. لكــن خــالل 
صيــف ســنة 1776، ازداد الوضــع تعقيــدا بالنســبة للريطانيــن مــع انتشــار التوجــه االســتقاليل لألمريكيــن، وتوســع رقعــة الحــرب الثوريــة، واســتعداد الكونغــرس القــاري مطلــع شــهر تمــوز/

يوليــو مــن العــام 1776 للتصويــت عــى قــرار تاريخــي إلعــالن اســتقالل املســتعمرات الثــالث عــرشة.

لوحة للرسام جون ترمبل 
تجسد عرض وثيقة 

االستقالل

لوحة أمريكية تجسد الوطنية

خريطة املستعمرات الثالثة عرش التي كونت الحقا الواليات املتحدة األمريكية عقب االستقالل

صورة مللك بريطانيا 
جورج الثالث

صورة لجون أدامز

صورة للناشط 
توماس بن

صورة لروبرت 
ليفينغستون

صورة لتوماس صورة لروجي شريمان
جيفرسون

صورة لريتشارد 
هرني يل

صورة لبنجامن 
فرانكلن
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يحتفل الشعب األمريكي بعيد االستقالل يف الرابع من 
شهر تموز/ يوليو كل عام، فما هي قصة الرابع من 

يوليو؟ وكيف استقلت الواليات املتحدة األمريكية عن 
بريطانيا؟

يف بداية األمر، كانت »مستعمرات« أمريكا، والتي يبلغ 
عددها 13 مستعمرة، مجربة عىل دفع الرضائب مللك 

إنكلرتا جورج الثالث عىل الرغم من عدم وجود تمثيل 
لها بالربملان الربيطاني.

وبازدياد املظاهرات وحاالت العنف اعرتاضا عىل دفع 
األمريكيني للرضائب دون تمثيل بالربملان، قام جورج 

الثالث بإرسال قوات من الجيش إلخماد هذه التظاهرة 
والتي كانت يف طريقها ألن تصبح تمردا عىل االحتالل 

الربيطاني.
ويف عام 1776، اجتمع كونغرس املستعمرات األمريكية 
بمدينة فيالدلفيا واتفق عىل تكوين لجنة تقوم بكتابة 

مستند بهدف قطع العالقات مع بريطانيا العظمى.
وقد احتوت هذه اللجنة عىل توماس جيفرسون 

وبينجامني فرانكلني وغريهم من السياسيني األمريكيني.
وقام توماس جيفرسون بكتابة املستند املعروف 

بـ«إعالن االستقالل«، وقام الكونغرس باملوافقة عليه 
وتفعيله كقانون يف العام نفسه.

وكانت من أهم مواد إعالن االستقالل أن جميع 
األشخاص ُخلقوا متساوين، وأنهم يمتلكون حقوقا 

بديهية ال يمكن الترصف فيها، من بينها »الحق يف 
الحياة، والحرية، والسعي وراء السعادة«.

ويف اليوم التايل من إعالن هذا املستند، تم توزيعه عىل 
جميع املستعمرات وأصبح رمزا الستقالل الواليات 

املتحدة األمريكية وإعالنا عن عرص جديد من تاريخها.
ويف الرابع من تموز/ يوليو عام 1777، أعلن الكونغرس 

من فيالدلفيا القانون رسميا، وتم استخدام األلعاب 

النارية 
لالحتفال به.

وقد انتقلت هذه العادة إىل 
مدن أمريكا يف كل مكان، إذ احتفل املواطنون بإعالن 

االستقالل عن طريق األلعاب النارية، وعروض 
الجيش، والتنزه يف الحدائق، واملسابقات.

ويف عام 1870، قام الكونغرس األمريكي بإعالن يوم 
االستقالل عطلة رسمية.

وإىل يومنا هذا، يحتفل الشعب 
األمريكي بيوم االستقالل يف الرابع من تموز يوليو كل 

عام باملسريات االحتفالية وعروض األلعاب النارية.

الرابع من يوليو.. 
قصة استقالل أمة

أشياء قد تجهلها عن 10 
عيد االستقالل األميركي
يحتفل األمريكيون بعيد االستقالل يف الرابع من يوليو، اليوم الذي استقلت فيه الواليات 

املتحدة عن بريطانيا عام 1776.
وتمردت مستعمرات أمريكا التي كان يبلغ عددها 13 حينئذ بالتمرد عى ملك إنكلرتا 

جورج الثالث، وقام توماس جيفرسون بكتابة وثيقة »إعالن االستقالل« ووافق عليه 
الكونغرس.

وترتبط بعيد االستقالل األمريكي عدة أمور قد ال تكون معروفة.
- االحتفال بعيد االستقالل يكون يف الرابع من يوليو٬ ولكن تاريخ توقيع إعالن االستقالل 

كان بتاريخ الثاني من يوليو٬ واعتُمد تاريخ اليوم الرابع الذي وزعت فيه وثيقة 
االستقالل وتم تبينها من جميع املستعمرات.

-االحتفال بعيد االستقالل منذ 1777 يتم بالطريقة ذاتها٬ حيث احتفل به أول مرة يف الـ 
18 من يوليو يف ذلك العام٬ إذ قرعت الكنائس أجراسها وتزينت السماء باأللعاب النارية.

-يتناول األمريكيون يف نيوإنغلند وجبة تقليدية يف عيد االستقالل وهي تضم أسماك 
السلمون والفاصولياء الخرضاء٬ والتي أصبحت الوجبة التقليدية لهذا اليوم بالصدفة 

إذ أن وقت االحتفال بعيد االستقالل يتوافق مع موسم وفرة هذا السمك.
-ماساتشوستس كانت أول من قرر االحتفال بيوم االستقالل يف الرابع من يوليو واعتباره 

يوم عيد وطني يعطل فيه الناس، وذلك يف عام 1781.
يف عام 1870 وافق الكونغرس األمريكي عى اعتبار الرابع من تموز يوما وطنيا يعطل فيه 

الناس عن العمل.-
مدينة رود آيلند تحتفل بعيد االستقالل وتعتره عطلة رسمية منذ 1785، أي 85 عاما 

قبل اعتبار عطلة فدرالية.-
-يعد موكب االحتفال يف مدينة أبوتس يف كاليفورنيا األقرص بن املواكب التي تحتفل 

بعيد االستقالل يف الواليات املتحدة٬ والذي يبلغ نحو نصف ميل فقط.
تشهد مدن الواليات املتحدة أكرث من 15 ألف مهرجان إلطالق األلعاب النارية خالل عيد 

االستقالل.-
-يلتهم األمريكيون نحو 150 مليون وجبة »هوت دوغ« خالل هذا اليوم٬ فيما ينفق 

األمريكيون نحو 6.7 مليار دوالر عى املأكوالت واملرشوبات يف الرابع من يوليو.
رؤساء أمريكا توماس جيفرسون وجون أدامز وجيمس مونرو توفيا يف الرابع من يوليو.-
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A History of Independence Day

When the initial battles in the Revolutionary 
War broke out in April 1775, few colonists 
desired complete independence from Great 
Britain, and those who did were considered 
radical.
By the middle of the following year, howev-
er, many more colonists had come to favor 
independence, thanks to growing hostility 
against Britain and the spread of revolutionary 
sentiments such as those expressed in the 
bestselling pamphlet “Common Sense,” pub-
lished by Thomas Paine in early 1776.
On June 7, when the Continental Congress 
met at the Pennsylvania State House (later 
Independence Hall) in Philadelphia, the Vir-
ginia delegate Richard Henry Lee introduced a 
motion calling for the colonies’ independence.
Amid heated debate, Congress postponed the 
vote on Lee’s resolution, but appointed a five-
man committee—including Thomas Jefferson 
of Virginia, John Adams of Massachusetts, 
Roger Sherman of Connecticut, Benjamin 
Franklin of Pennsylvania and Robert R. Living-
ston of New York—to draft a formal statement 
justifying the break with Great Britain.
Did you know? John Adams believed that 
July 2nd was the correct date on which to 
celebrate the birth of American independence, 
and would reportedly turn down invitations 
to appear at July 4th events in protest. Adams 
and Thomas Jefferson both died on July 4, 
1826—the 50th anniversary of the adoption of 
the Declaration of Independence.
On July 2nd, the Continental Congress voted in 
favor of Lee’s resolution for independence in a 

near-unanimous vote (the New York delega-
tion abstained, but later voted affirmatively). 
On that day, John Adams wrote to his wife 
Abigail that July 2 “will be celebrated, by suc-
ceeding Generations, as the great anniversary 
Festival” and that the celebration should 
include “Pomp and Parade…Games, Sports, 
Guns, Bells, Bonfires and Illuminations 
from one End of this Continent to the 
other.”
On July 4th, the Continental Con-
gress formally adopted the Decla-
ration of Independence, which had 
been written largely by Jefferson. 
Though the vote for actual inde-
pendence took place on July 2nd, 
from then on the 4th became the 
day that was celebrated as the birth 
of American independence.

Early Fourth of July Celebrations

In the pre-Revolutionary years, 
colonists had held annual 
celebrations of the 
king’s birthday, which 
traditionally includ-
ed the ringing of 
bells, bonfires, 
processions 
and speech-
making. By 
contrast, 
during 
the 

summer of 1776 some colonists celebrated 
the birth of independence by holding mock 
funerals for King George III, as a way of sym-
bolizing the end of the monarchy’s hold on 

America and the triumph 
of liberty.

Festivities including 
concerts, bon-
fires, parades 
and the firing 
of cannons and 
muskets usually 
accompanied 
the first public 

readings of the 
Declaration of 

Independence, 
beginning immedi-

ately after its adoption. 
Philadelphia held the first 

annual commemoration of 
independence on July 4, 1777, 
while Congress was still occu-
pied with the ongoing war.
George Washington issued 
double rations of rum to all 
his soldiers to mark the anni-
versary of independence in 

1778, and in 1781, 
several months 
before the key 

American victory 
at Yorktown, Massa-

chusetts became the first 
state to make July 

4th an 
official 

state holiday.
After the Revolutionary War, Americans 
continued to commemorate Independence 
Day every year, in celebrations that allowed 
the new nation’s emerging political leaders to 
address citizens and create a feeling of unity. 
By the last decade of the 18th century, the two 
major political parties—the Federalist Party 
and Democratic-Republicans—that had arisen 
began holding separate Fourth of July celebra-
tions in many large cities.

Fourth of July Becomes a Federal Holiday

The tradition of patriotic celebration became 
even more widespread after the War of 1812, 
in which the United States again faced Great 
Britain. In 1870, the U.S. Congress made July 
4th a federal holiday; in 1941, the provision 
was expanded to grant a paid holiday to all 
federal employees.
Over the years, the political importance of the 
holiday would decline, but Independence Day 
remained an important national holiday and a 
symbol of patriotism.
Falling in mid-summer, the Fourth of July has 
since the late 19th century become a major 
focus of leisure activities and a common 
occasion for family get-togethers, often 
involving fireworks and outdoor barbecues. 
The most common symbol of the holiday is the 
American flag, and a common musical accom-
paniment is “The Star-Spangled Banner,” the 
national anthem of the United States.

www.history.com

FOURTH OF JULY - INDEPENDENCE DAY
The Fourth of July—also known as Independence Day or July 4th—has been a federal holiday in the United States since 1941, but the tradition of Independence 
Day celebrations goes back to the 18th century and the American Revolution. On July 2nd, 1776, the Continental Congress voted in favor of independence, and 
two days later delegates from the 13 colonies adopted the Declaration of Independence, a historic document drafted by Thomas Jefferson. From 1776 to the 
present day, July 4th has been celebrated as the birth of American independence, with festivities ranging from fireworks, parades and concerts to more casual 
family gatherings and barbecues.

009

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

July 2019 - Volume : 7 - Issue :79

U.S.A أمريكا



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يوليو 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 001079

Arab America عرب أمريكا

ديربورن – العربي األمريكي اليوم - شهدت قاعة ) بيبلوس ( يف مدينة ديربورن 
الحفل الذي أقامته الجمعية اليمنية االمريكية تكريما ً للطبلة املتفوقني الذين 

تسلموا املنح الدراسية من قبل الجمعية ، وقد تضمن الحفل كلمة ترحيب 
لعريفيه معايل لقمان ونبيل عبدالله اللذين تناوبا ، عىل تقديم فقرات الحفل 

مؤكدين عرب كلمتهم عىل أهمية دعم الطلبة ماديا ً ومعنويا ً ليتمكنوا من تحقيق 
طموحهم الدرايس ونيل الدرجة االكاديمية التي يسعون لها ، بعدها ُعزف َ السالم 

الجمهوري االمريكي .

 ثم كانت كلمة للشيخ بالل الزهاري الذي تحدث عن العلم واملعرفة وأهميته 
يف املفهوم االسالمي بوصفهما أبرز االسباب التي تساعد يف إرتقاء االمم ، كما 

تحدث كل من ضيف الله الصويف رئيس الجمعية اليمنية االمريكية وعمدة مدينة 
ديربورن جون أوراييل ونائب رئيس كلية هرني فورد د. مايكل نيلون ، واملسؤول 

التنفيذي لجمعية االيادي النقية لإلغاثة االستاذ محمد الحجاجي وعضو 

املجلس التعليمي ملدينة ديربورن عادل معزب.

 تحدثوا عن أهمية التعليم يف حياة املجتمعات وتطورها ورضورة تقديم الدعم 
للطلبة وإطالق العنان ملواهبهم العلمية وتأمني إحتياجاتهم والعمل عىل خلق 

البيئة املناسبة لتلقي التعليم من خالل تحسني جودة التعليم وتشجيع الطلبة 
عىل االبداع العلمي وبث روح التنافس بينهم يف حلبات العلم واملعرفة للحفاظ 

عىل شغف التمسك بالعلم واملعرفة وأثنى الجميع عىل دور الجمعية الريادي يف 
مجتمع الجالية وإهتمامها بقضايا الجالية وأجيالها الصاعدة .

 ويف السياق نفسه  ألقى الطالب من ثانوية أديسل فورد شهاب عبدالله كلمة 
شكر خاللها القائمني عىل الفعالية واملساهمني يف تقديم املنح تحدثت أفان بابكر 

وهي طالبة وداعمة للنامج عن الفعالية وأهميتها ، بعدها تم توزيع املنح عىل 
الطلبة ، وأختتم الحفل بتناول وجبة عشاء للحضور وسط أجواء إيجابية .

الجمعية اليمنية االمريكية تحتفي بالطلبة المتفوقين وتقدم 
لهم المنح الدراسية في الحفل السنوي الثاني والعشرين 

أ . محمد الحجاجي أمن عام منظمة األيادي النقية يلقي كلمته
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كتبت : استربق العزاوي – العربي االمريكي اليوم - إستضافت قاعة )فورد للفنون 
( يف مبنى )السفك السنرت( الندوة التي أقامتها غرفة التجارة العربية االمريكية 

لحاكمة والية ميشيغن ) غريتشن ويتمر ( والتي تم تخصصيها للحديث عن أبرز 
التحديات التي تواجهها الوالية ، وأفتتحت الندوة بكلمة قصرية ملمثلة الغرفة السيدة 

فاي بيضون التي رحبت بالحاكمة وبجميع املنظمات واملؤسسات والجهات التي 
ساهمت يف تنظيم الفعالية املذكورة كما شكرت جميع وسائل االعالم التي حرضت 

لتغطية الحدث ، بعدها إعتلت املنصة الحاكمة ) ويتمر ( التي رحبت بالحضور 
الذين يمثلون مؤسسات الجالية االقتصادية املختلفة

 وممثيل الجالية يف املؤسسات الحكومية الترشيعية والتنفيذية اىل جانب نخبة 
من القضاة ورؤوساء املجالس البلدية ملدينة ديربورن وعمدتها جون أوراييل ، 

وشخصيات رسمية أخرى . وقد تحدثت الحاكمة عن أبرز التحديات التي تواجهها 
الوالية واملتمثلة يف توفري املاء النظيف ، وتأهيل الطرق والجسور، وتطوير منظومة 

التعليم والعمل عىل رفع جودته ، ورشحت ) ويتمر ( معززة رشحها بالصور ، وذكرت 
يف معرض حديثها عن خطة عمل الوالية لتأهيل هذه القطاعات ذكرت بأنها عىل 

تماس مبارش مع فئة التالميذ من خالل زياراتها للمدارس االبتدائية والتي تلقت من 
خاللها إنطباعات التالميذ عرب رسائل عفوية تركزت مجمل أفكارها حول رضورة 

تطوير التعليم والطرق والج سور وتوفري املياه النظيفة .

الواقع بين اآلمال والطموحات . 
وإستعرضت الحاكمة خطة العمل التي تم إعدادها ملعالجة تلك التحديات موضحة 

بأنها املخطة مازالت تميض قدماً منذ 3 سنوات وتحقق خاللها إستكمال 70 باملئة 
من عملية تأهيل الطرق وأكدت عىل أن الحل الوحيد يف تأمني االموال الالزمة لقطاع 

الطرق هو الحفاظ عىل إستقطاع الرضيبة االضافية عىل مادة ) البنزين ( بقيمة 
25 سنتاً ، ورشحت اآللية التي يتم بموجبها رصف االموال ومتابعة عمليات التنفيذ 
بشكل شفاف ، كما أجملت الحاكمة يف إطار حديثها عن قطاع املدارس بأن الخطة 

املتعلقة بتطوير قطاع املدارس منبثقة من خالل دراسات وبحوث لتحديد أبرز 
االحتياجات التي يحتاجها القطاع التعليمي واالنطالق بمهمة تطوير الجودة 

التعليمية.
 وقالت الحاكمة بأن ميشيغن باتت تركزعىل  توظيف الخربات وتطلق العنان للتعليم 

الخاص لرفد املسرية التعليمية بالخربات التي يحتاجها قطاع التعليم وأفردت 
الحاكمة بعض املقارنات مع واليات أخرى إلبرازآاليات  مسرية العمل املعتمدة يف 

مهمة تأهيل البنى التحتية لوالية ميشيغن التي تعاني مشكالت فيما يتعلق بالبنى 
التحتية الخاصة بالطرق والجسور . وبعد أن إنتهت الحاكمة من تقديم فقرتها تلقت 

عددا ً من االسئلة من قبل الحارضين ومنهم إبن الجالية زهري عب الحق الذي وجه 
سؤاال ً لها حول اآللية التي تضمن ذهاب أموال الرضيبة املستقطعة من ) البنزين 

( لتمويل خطة عمل إعادة تأهيل الطرق .وأجابت الحاكمة بأن جميع االموال التي 
تدخل اىل خزينة الوالية تخضع إلرشاف دستوري شفاف ، وأن الخطط يتم إعدادها 

بالتشاور مع فريق املرشعني . 
كما سألت الزميلة عفاف أحمد صاحبة إذاعة ) أمريكانا ( عن أهمية تطوير جودة 

التعلميم من خالل تجربة إبنتها مبينة بأن مستوى التعليم الزال دون مستوى 
الطموح . وقد أجابت الحاكمة بأنها تحاول بشكل مستمر االعتماد عىل البحوث 

الخاصة بعملية تطوير برامج التعليم لتحقيق مخرجات عالية املستوى .
 وسأل آخرون بعض االسئلة املتفرقة عن ذات املوضوع املتعلق باالعمار وقد أجابت 
) ويتمر ( عن االسئلة مدعمة إجابتها بالصور التي تبني االموال املخصصة لقطاع 

املدارس يف عدد من املدن يف والية ميشيغن والنسب املتحققة من خطة العمل التي تم 
تقسيمها اىل طويلة االمد ومتوسطة وقصرية . وقد أختتمت الفعالية بمؤتمر صحفي 
لعدد من قنوات التلفزة وممثيل الصحف واملجالت الذي قاموا بتوجيه بعض االسئلة 

للحاكمة التي اجابت عنها بشفافية مبدية تفاؤلها بخطة العمل الطموحة وآليات 
تنفيذها وبطريقة العمل بني الجهات الرسمية يف الوالية التنفيذية والترشيعية . 

حاكمة ميشيغن ) غريتشن ويتمر ( تلتقي  قيادات المجتمع العربي 
األمريكي وتستعرض لهم  أبرز التحديات التي تواجه الوالية



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يوليو 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 001279

Arab America عرب أمريكا

- كيف ُيمكن تقديمك اىل الجالية العربية ؟ 
أنا سفيان النبهان مواطن أمريكي من أصل فلسطيني وصلت اىل 

هذا املهجر منذ العام 1987 درسُت إدارة االعمال وتخصصُت يف 
مجال تطوير املؤسسات وعملت ُ يف قطاع االتصاالت وأدير حالياً 
رشكة إتصاالت تعود ملكيتها يل ، اىل جانب كوني أنشط يف العمل 

االسالمي والسيايس ، فكانت وما تزال قضية فلسطني والقضايا 
العربية االخرى اىل جانب قضايا الجالية هنا من خالل عميل كمدير 

تنفيذي للمركز االسالمي يف ديرتويت الذي تأسس يف العام 2000 
وكنت ُ واحدا ً من مؤسيس املركز . 

-  بوصفك مديرا ً للمركز كيف ترى دور االخري يف تفعيل دور 
الجالية يف املجتمع االمريكي ؟ 

ننظر اىل املركز بوصفه مركزا ً للجالية قبل أن يأخذ أي صفة دينية 
وهو لبنة أساسية يف مجتمع الجالية ونقطة تالق ٍ ويعترب مؤسسة 

تجمع أبناء الجالية حول موائد الحوار واالنشطة الخاصة بالحراك 
السيايس واالجتماعي فضال ً عن كونه مركزا ً دينيا ً ، وهدف املركز 

االرتقاء بعمل مؤسسات الجالية االخرى لتتمكن من أداء دورها 
جميعا ً لصالح أبناء الجالية فهو دائم التعاون مع املراكز االسالمية 
االخرى بمختلف توجهاتها اىل جانب تعاونه مع منظمات املجتمع 
املدني التابعة للجالية ونسعى دوما ً اىل أن نكون يدا ً بيد ، ودوره يف 

املجتمع االمريكي ككل يكمن يف كونه نافذة مفتوحة عىل مختلف 
الفعاليات الرسمية االمريكية 

ودورنا يتعدى البعد الروحي والعقائدي اىل أبعاد أخرى وأوكد هنا 
عىل أن املركز معني باملجتمع االمريكي بشكل كبري ، ولدينا خطة 

ترتكز عىل عدة عوامل لنتحول من مركز اىل مؤسسة لها أنشطة 
ومراكز تابعة لها لذا نعمل عىل تفعيل العمل املؤسيس الذي ال 

يعتمد عىل شخص واحد بل عىل منظومة مؤسساتية ، ونتبنى 
يف هذا االتجاه االعتماد عىل الجيل الشاب يف االنخراط يف عمل 

املؤسسة إليجاد فروع لها املتمثل يف الفرع ) الثقايف ، االجتماعي، 
التنموي ،والسيايس ،والتعليمي ( . 

-  بعد مسرية 19 عاما ً من العمل الجاد ما هي االنجازات 
املتحققة للمركز خالل هذه املسرية الزمنية ؟ 

 يف بداية تأسيس املركز تركزت الجهود عىل رضورة تقديم أفضل 
الخدمات لرواده من خالل إيجاد توسعة عمرانية للمركز وإبراز 

حلته الجمالية وتوفري التسهيالت البناء الجالية والرتكيز عىل 
عملية خلق حراك غري تقليدي ومتميز عىل الصعيد الديني 

والسيايس وقد تمكنا من إجتياز هذه املرحلة بنجاح وقد كنا يف هذا 
السياق ننخرط يف حراك مدني وسيايس يتمثل يف عقد املؤتمرات 
الصحفية التي تناقش قضايا فلسطني والعراق ولبنان وغريها من 
القضايا العربية وقد إحتضن املركز العديد من االنشطة الخاصة 

بتلك االحداث . 
- وماذا عن دور املركز يف القضايا الخاصة بواقع املهجر ، 

هل يلعب املركز ثمة دور توعوي خالل مواسم االنتخابات 
وغريها من املناسبات املهمة ؟ 

بالتأكيد وفيما يتعلق باالنتخابات هنا نعمل عىل ثالثة أبعاد 
تتمثل يف حث الجالية عىل املشاركة عرب التصويت والرتشيح النهم 

يتمتعون بحق املواطنة الذي يكفل ممارستهم هذه الحقوق وبالتايل 
البد أن نقوم بمهامنا الوطنية كمواطنني أمريكيني ، كما نمارس دوراً 
توعويا ً مع الشباب يكمن يف رضورة إنخراطهم بالقضايا السياسية 

التي تهم أبناء الجالية من الناحية السياسية ونحاول زجهم 
يف مؤسسات الجالية ، وقد إستضاف املركز عدة أنشطة خاصة 

باالنتخابات منها املناظرات التي تُنظم ُ بني املرشحني عىل منصب 
العمدة ، واملركز يعد أحد االروقة التي يتم من خاللها الرتويج  

للربامج االنتخابية ، اىل جانب كونه نقطة إلتقاء بني رجال السياسة 
وأبناء الجالية خالل مواسم االنتخابات واالعياد .

 وقد شهد شهر رمضان املبارك املنرصم إقامة العديد من هذه 

االنشطة التي إستضفنا خالل نخب رسمية متنوعة تنفيذية 
وترشيعية وقضائية وجاءت شخصيات مهمة لتتبادل معنا وجهات 

النظر مثل السيناتور ديبي ستابيناو وغريها من الشخصيات 
الحكومية اىل جانب القيادات االمنية ولم يقترص حضور هذه 

الشخصيات عىل مدينة واحدة بل حرضت نخب رسمية من مدن 
ديربورن ، ديرتويت ، هامرتامك وشخصيات من املجتمع املدني . 

- من املعروف بأن املركز يقوم بتقديم خدمات تعليمية هل 
تعتقد أن برنامجه التعليمي الخاص بتعليم اللغة العربية 

والرتبية االسالمية يريض الطموح ؟ 
هذا املوضوع ينطوي عىل بعدين االول هو الرتغيب وهو الخطوة 

االوىل التي يجب القيام بها لجذب الطفل اىل املركز وقد نجحنا بهذا 
الصدد ومنذ إنشاء املركز كنا نركز عىل فكرة بناء االنسان وتأهيله 

قبل بناء الحجر وعرب فرتة زمنية وعمل دؤوب تمكنا من تحقيق 
االهداف االساسية منها إيجاد التسهيالت الخاصة باالخوات 

اللواتي يرتدن املركز ويحرصن عىل حضور الربامج الخاصة بهن 
، فاالخت التي ترتاد املركز تشعر بأن ثمة مكان منظم تمارس فيه 

الشعائر الدينية
 وتستفيد من الفرص التعليمية والتثقيفية ، فبعض املساجد ال 
توجد فيها مثل هذه التسهيالت ، واملرحلة الثانية كانت مكرسة 
ألجل فئة الشباب واآلن نعمل عىل إعطاء الشباب فرصة للعب 

دور مؤثر من خالل إجتذابهم من الناحية الروحية ومنحهم فرصة 
من الحكم الذاتي إذا صح الوصف ، فنحن ندعوهم فيما لو إمتلكوا 
أفكارا ً خالقة تنهض بمسرية املركز نتيح لهم الفرصة لتنفيذها وفق 

رؤآهم ودورنا يكمن يف تأمني املال وعنارص النجاح لهم 
 واملرحلة الثالثة يف آلية عمل املركز تتمثل يف خلق صقل مواهب 

القيادات الشابة ليمكنها لعب دور جوهري ومؤثر يف مسرية املركز 
وذلك سيخلق حالة من التعايش بني الشباب وثقافتهم ومبادئهم 

الروحية والدينية يف مجتمع االغرتاب وبالفعل لدى املركز اآلن 
العديد من القيادات الشابة التي تتبوأ مهام رئيسية يف املركز يف 

مكتب الشباب وغريه من االدارات الخاصة باملركز . 
- هل تشعر بالرىض حيال الرنامج التعليمي الخاص باملركز 

وكيف تصنف الرامج التعليمية لديكم ؟ 

لدينا برامج تعليمية متنوعة ، منها الربنامج الخاص بعطلة نهاية 
االسبوع ) السبت واالحد ( ويوجد برنامج تعليمي يومي عىل مدار 

االسبوع ، وبرنامج خاص بالعطلة الصيفية وبرامج خالل السنة 
الدراسية لفئة الدراسة املتوسطة والثانوية ، وبرنامج تعليم اللغة 

العربية يركز عىل إفهام التلميذ اللغة وليس بالرضورة إجادتها 
بشكل طليق، وبرنامج تعليم القرآن يركز عىل تعليم القرآن الكريم 
وليس تحفيظ ، والطالب الذي يتلقى علومه يف املادتني يخرج من 

هنا ولديه وظائف وأنشطة يقوم بها يف البيت .
 كما يوجد لدى املركز دروس تقوية ومعلمات ماهرات ، 

واسترياتيجية املركز قائمة عىل تحبيب الطالب يف املسجد وتلقي 
العلم ، ويوجد تصور أحيانا ً يرسل اآلباء أبناءهم اىل مدرسة عطلة 

نهاية االسبوع بهدف التخلص من الضجيج الذي يحدثونه يف 
البيت فيذهب اآلباء اىل إرسال أبنائهم لقضاء 4 ساعات ويف الصيف 

يتولد أحيانا ً ذات التصور لدى أولياء االمور ، وأستطيع القول بأن 
هذه املرحلة قد تم تجاوزها ، ومن خالل املؤرشات التي تصلنا بات 
الكثري من األبناء يفضلون القدوم اىل املركز لغرض العلم عىل الرغم 

من سعي االهايل اىل إرسالهم اىل مراكز أقرب عىل منازلهم حيث 
يرفض الطفل ويفضل املجيء اىل مركزنا ، وقد أخربني أحد األخوة 
بأن الطفل بات يوقظ أباه صباحا ً كي يلتحق بمدرسة املركز وهذه 

الخطوة االوىل التي تجسد حب الطفل للمركز وتتبعها خطوة 
صياغة الربنامج التعليمي املناسب لهذا الطفل وسواه ونركز عىل 

رضورة أن يتمتع الطالب بالفهم فال نريد أن يقرأ الطالب النص 
باللغة العربية دون أن يفهمه . 

- هل تعتقد أن برنامجكم التعليمي سيفيض يف نهايته اىل 
جعل الطالب عى سبيل املثال قادر عى التواصل عر ) 

واتس آب كرسائل ( مع والديه باللغة العربية كتابة وقراءة ؟ 
ال أعتقد أن الطالب سيتمكن من التواصل مع أهله بالرسائل عىل 

مواقع التواصل مثل 
) واتس آب ( الن هذا املستوى يتحقق لو أن االهل بادروا منذ 

البداية بتعليم أوالدهم وخلق أساس مناسب يف اللغة العربية يمكن 
تطويره قد يفيض اىل هذا املستوى ، الن التأسيس سيكون صحيحا 

ً ومضبوطا ً ، الن الساعات التي يقضيها الطالب عىل سبيل املثال 

يف عطلة نهاية االسبوع سوف لن تكفي الن يصل الطالب اىل هذه 
املرحلة واإلجادة يف اللغة تتلب برنامجا ً يوميا ً ، ويف هذا السياق 

املركز لديه برنامجاً  يومياً  يشمل تعليم اللغة العربية ملدة 3 ساعات 
يف اليوم ، وهذا يتطلب وجود الفكرة واالسلوب والربنامج الفعال 

لتنفيذ الفكرة الذي يمكن أن يجتذب العائالت إلرسال أطفالهم ، 
ومدرسة عطلة نهاية االسبوع تساعد فقط يف تحقيق مستوى معني 
. فال يمكن أن أعطي الطفل دوالرا ً واحدا ً وأطلب منه رشاء حاجات 

قيمتها 10 دوالرات ، وهذا االمر بحاجة اىل دراسة عميقة لتحديد 
وصياغة املنهج الصحيح املناسب ألطفالنا الذين ولدوا وترعرعوا 

يف بيئة أمريكية . 
- ما هي الطموحات التي تبغون تحقيقها يف املستقبل ؟ 

نحن نخطط لبناء املؤسسة التي تربتط بالجالية ككل واالن لدينا 
خطة لعرش سنوات قادمة مخصصة لهذا االمر والتي تركز يف تفعيل 

االبعاد االخرى لعمل املركز الذي سيصبح مؤسسة وهي البعد 
الصحي ، واالجتماعي ، والثقايف والسيايس والتنموي والعمل 

عىل معالجة أهم القضايا التي تهم الجالية من خالل هذه النوافذ 
واالبعاد من عمل املؤسسة فيوجد الكثري من القضايا الشائكة التي 

تحتاج اىل تفعيل عمل مؤسساتي فعال منها االدمان ، أزمة الهوية ، 
العنف املحيل وغريه من القضايا . 

-  ثمة عوامل منها سياسية أثرت يف فحوى الخطاب الديني 
لدى بعض املراكز االمر الذي أفرز حالة سلبية بن أبناء 

الجالية ، كيف يمكن توحيد الخطاب الديني للمراكز 
االسالمية عى إختالف مذاهبها عى النحو الذي يقطع 

الطريق عى أصحاب الخطابات االنقسامية  ألبناء الجالية 
وهل ثمة تواصل مع املراكز االسالمية األخرى ؟ 

لألسف الشديد برزت هذه الظاهرة عىل خلفية بعض االحداث 
السياسية وخصوصا ً ما سمي بالربيع العربي وفيما يتعلق بمركزنا 

فإننا نؤمن برضورة إيجاد خطاب ديني موّحد ألبناء جاليتنا 
عىل إختالف مذاهبها الننا كمسلمني الزلنا يف دائرة االستهداف ، 

وقد تخرج هنا أو هناك بعض تلك الخطاب االنقسامية من خالل 
منابر الجمعة أو إستثمار بعض املناسبات الدينية ولكن يف العموم 

هذه الظاهرة لم تتسع عىل النحو الذي يثري القلق وفيما يتعلق 
بمركزنا فنحن نحاول ان نديم عرى التواصل مع املراكز االخرى 

من خالل إستضافتنا لشخصيات دينية تلقى هنا الحفاوة الكبرية 
والرتحيب واالحرتام كما تحرض شخصيات دينية من طرفنا اىل 

مراكزهم وتحظى بذات االحرتام وأحيانا ً يحدث بالصدفة أن يحرض 
بعض االخوة من أهل االعالم فعالية دينية تنطوي عىل إساءة 

لآلخر املختلف مع هذا فيتم نقل املوضوع علما ً أن يف الغالب 
تتجه مختلف املراكز االسالمية عىل إختالف توجهاتها ومذاهبها 

اىل توحيد الخطاب الديني ونرش ثقافة التسامح إيمانا ً برضورة 
توحدي صفوف الجالية ، كما يعترب إجتماع االئمة من كال املذهبني 

السني والشيعي الذي يعقد كل شهر فرصة لتدارس أبرز القضايا 
ذات االهتمام املشرتك .

 ويف هذا السياق أود القول بأننا نتبادل الزيارات ونتداول القضايا 
يف مناسبات مختلفة منها دينية أو سياسية ، وأحب التأكيد بأن 

من يحاول زرع بذور الفتنة من خالل الخطاب الديني االنقسامي 
بحاجة اىل تثقيف وتوعية ، والبد أن أن نعي أننا كمسلمني ما 

يجمعنا أكرث مما يفرقنا .
 ولكن يحدث أحيانا ً أن تستضيف بعض الشخصيات يف مناسبة 

ما ، مثل مناسبة تخص القدس يحاول البعض توظيفها بشكل 
آخر من خالل توجيه خطاب حاد ضد دول معينة ، نحن نريد 

تحييد مراكزنا عىل االستقطابات السياسية ونركز دورنا عىل 
تطوير مسرية الجالية والنهوض بدورها يف مجتمع االغرتاب . 

ونرفض االساءة ألي طرف كان ونؤمن بالحوار االخوي املبني عىل 
االحرتام املتبادل . 

المدير التنفيذي للمركز االسالمي في ديترويت الناشط 
سفيان النبهان للعربي االمريكي اليوم:

هدفنا االساسي بناء االنسان 
قبل أي شيء

ديترويت – العربي االمريكي اليوم - حاورته إستبرق العزاوي

منذ أن  قادته قدماه اىل املهجر االمريكي ظل إبن الجالية الناشط سفيان النبهان يبحث عن كل ما 
من شأنه تفعيل دور الجالية وتوحيد كلمتها والعمل عى جعلها عنرصاً مؤثراً يف املجتمع االمريكي 
من خالل العلم والعمل ، العربي االمريكي اليوم إلتقت الناشط سفيان النبهان يف املركز االسالمي يف 

ديرتويت وكان معه هذا الحوار : - 

ما يجمعنا كمسلمين أكثر مما يفرقنا
نحث الجالية على المشاركة عبر التصويت والترشيح 

النهم يتمتعون بحق المواطنة
أحد أدوار المركز المهمة هي  في االنفتاح على المجتمع االمريكي 

كونه نافذة مفتوحة على مختلف الفعاليات الرسمية والمدنية االمريكية
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طالبات منتجات
أما رقية أحمد )22 سنة(، وهي طالبة جامعية، فكانت 
تشارك يف الخياطة يف املعرض الدائم لألرس املنتجة يف 

صنعاء، الذي يضم 300 أرسة منتجة، إضافة إىل مشاركة 
شابات يف العرشينات.

تقول رقية لـ”درج”: “يف السابق أنتجنا ملبوسات لألطفال 
وبعض املالبس املنزلية للنساء )لباس تحرم العادات 

والتقاليد اليمنية خروج املرأة إىل الشارع فيه( إضافة إىل 
املناديل”، لكنها حينما رأت يف عيون الفتيات اإلحباط 

حاولت أن تجمعهن تحت اسم منتج واحد، هو “الفخامة”. 
تضيف “أعطيت كل واحدة منهن نوعاً من الحلويات 

لصناعته وبيعه بأسعار مناسبة”.
وكأسماء رّوجت رقية للفخامة عرب شبكات التواصل 

االجتماعي وداخل املعرض، وبعدما كانت ال تتوقع 
استمرار املرشوع، أصبح لـ”الفخامة” اسماً كبرياً داخل 

املعرض وخارجه. تؤكد رقية أن املنتج حقق نسبة 
حجوزات عالية خالل أربعة أشهر فقط، واكتسبت 

الفتيات الثقة يف سوق العمل.
قّدمت رقية ورفيقاتها وهن 8، بينهن أربع طالبات 

جامعيات، 42 طلبية خالل شهرين فقط، وحققن دخالً 
قدره 6 ماليني ريال يمني )12 ألف دوالر(، فطلب منتجهن 

إىل محافظات أخرى. وترى رقية أن ما يمر به اليمن من 
حرب ومجاعة وبطالة، يجب أن يكون حافزاً لبذل الجهود 

للتخفيف من املعاناة التي يعيشها املجتمع بدالً من 
االستسالم للظروف.

منتجات نازحة
تعمل منال محمد )25 سنة(، نازحة من محافظة 

الحديدة إىل صنعاء، يف صناعة البخور والعطورات منذ 
عام، بعدما تعلمت ذلك يف دورات تدريبية ضمن برنامج 
تأهيل األرس املنتجة، الذي يقدمه مركز إعداد القيادات 

الشابة يف صنعاء، فيما تعمل أمها يف مجال الخياطة.

قّدمت رقية ورفيقاتها وهن 8، بينهن أربع طالبات 
جامعيات، 42 طلبية خالل شهرين فقط، وحققن 

دخالً قدره 6 مالين ريال يمني )12 ألف دوالر(، 
فطلب منتجهن إىل محافظات أخرى.

تقول لـ”درج”: “وصلنا إىل صنعاء وبحثنا عن شقة 
لإليجار، وعندما وجدناها كان سعرها مبالغاً فيه، ولم نجد 
من يسجلنا كنازحني لدى املنظمة، فكانت معاناتنا كبرية، 
بخاصة أن أخي الذي يعمل عىل دراجة نارية لم يستطع 

توفري مرصوفنا اليومي”. وتضيف: “الظروف القاسية، 
وطبيعة النزوح أجربتنا عىل البحث عن عمل يساعدنا 

للبقاء”.
تصنع منال البخور العدني والعرائيس وعطورات تلصق 

عليها اسماء ماركات عاملية وعطورات تحمل اسم 
“املنال”، وتبيعها بأسعار ال تتجاوز 1500 ريال يمني 

)ثالثة دوالرات(، وتوزعها عىل عدد من محالت بيع 
العطور، وهي يف طريقها إىل فتح محلها الخاص.

نشاط إنتاجي
يف اآلونة األخرية، 

نشط يف صنعاء عدد 
من املراكز التدريبية 

يف مجال تدريب 
املرأة وتأهيلها، 

لتكون عنرصاً فعاالً 
يف املجتمع الذي 

أصبح رجاله 
إما مقاتلني 
أو موظفني 

ال يتقاضون 
مرتباتهم، أو 
منهمكني يف 

مضغ أغصان 
القات )شجرة منشطة يتناولها 

اليمنيون( وتبادل حديث السياسة وترقب انتهاء 
الحرب.

من بني تلك املراكز، “التمكني املهني للمرأة وتنمية 
قدراتها” شمال صنعاء الذي أنشأته تغريد املقدم )24 

سنة(، بتمويل من منظمة “أسهم” التنموية عام 2017. 
و”يشهد املركز إقباالً كبرياً من فتيات 

ترتاوح أعمارهن بني 16 و30 
سنة”، كما توضح 

تغريد لـ”درج”.
وبحسب املقدم 
فإن املركز يقدم 

“دورات يف صناعة 
اإلكسسوار والبخور 

والخياطة والحرف 
واألشغال اليدوية 

وحتى اإلسعافات األولية 
وتحفيظ القرآن، وبأسعار 

رمزية” لتشجيع النساء 
عىل العمل واالعتماد عىل 

النفس وتمكينهن.
ويعد “املعرض الدائم 

مؤسسة “بنيان لألرس املنتجة” من مبادرات 
التنموية” وهو بمثابة النواة التي ركّزت عىل تفعيل دور 
املرأة اإلنتاجي وتشجيعها عىل الوقوف يف وجه الحرب 

التي هشمت كل يشء، إضافة إىل مرشوع املساحة اآلمنة 

للنساء الذي يديره “اتحاد نساء اليمن”، بدعم من 
صندوق األمم املتحدة للسكان.

نشط يف صنعاء عدد من املراكز التدريبية يف مجال 
تدريب املرأة وتأهيلها، لتكون عنرصاً فعاالً يف 

املجتمع الذي أصبح رجاله إما مقاتلن أو موظفن 
ال يتقاضون مرتباتهم، أو منهمكن يف مضغ 

أغصان القات
يقدم املعرض دعماً عىل هيئة 

“تأهيل وتدريب بشكل مجاني 
لألرس الراغبة يف اإلنتاج، إىل جانب 

الرتويج للمصنوعات مقابل 10 
يف املئة للفتاة التي تقوم بالرتويج، 

كما عمل عىل توفري مساحة 
مجانية لألرس لعرض منتجاتها 

ووفر الكهرباء واملاء”، بحسب 
مسؤولته اإلدارية يرسى 

معيض، التي 
أكدت لـ”درج” أن املنتجات 

املتوفرة يف املعرض تتنوع بني 
“حلويات ومعجنات ومخلالت 

وبسكويت وصناعات يدوية 
ومطرزات وملبوسات أطفال 

ونساء وفخار وبخور 
وعطور واكسسوار ورسوم 

وزينة منزلية وغري ذلك الكثري”.
وأضافت يرسى أن “هذا الدعم يأتي ليعيد للمرأة 

ثقتها بنفسها بعدما جعلتها الحرب تخىش أن تصبح 
أرملة أو نازحة بال مأوى، ومن أجل الوقوف بقوة بجانب 

الرجل بدالً من انتظار السلة الغذائية التي يقدمها برنامج 
الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة مرة يف الشهر، والتي 

قد ال تفي بالغرض”.

ويف اليمن، “يعيش 8 ماليني يمني منذ 2015 عىل السلة 
الغذائية فيما يحتاج 14 مليون مواطن إىل مساعدات 

عاجلة وتهدد املجاعة ثلثي سكان البالد البالغ عددهم 26 
مليوناً”، بحسب ترصيحات األمم املتحدة.

تحديات امرأة ضد الحرب
وعىل رغم العوائق املجتمعية التي وقفت أمام املرأة 

اليمنية يف مختلف األزمنة، إال أن التاريخ لم يتجاهل 
دورها النضايل، ليس من أجل البقاء فحسب، بل يف الدفاع 

عن حقها وإثبات مكانتها ووصولها إىل سدة الحكم كما 
حصل يف عهد ملكة سبأ وامللكة بلقيس وأروى بنت أحمد 

الصليحي.
تقول فوزية الحميضة من “اتحاد نساء اليمن”، إن “املرأة 

اليمنية استطاعت أن تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق 
التمكني االقتصادي والسيايس ومحو األمية وهي أهداف 

يضعها االتحاد نصب عينيه”. وتضيف لـ”درج”: “املرأة 
اليوم قادرة عىل االعتماد عىل نفسها وتحقيق االكتفاء 

الذاتي بعدما قطعت هذا الشوط الكبري يف بناء ذاتها، يف 
ظل الظروف القاسية التي خلفتها الحرب، وما نتج عنها 

من تفكك أرسي ونزوح ومجاعة وبطالة”.
وإذا ما تمكنت املرشقي من فتح معملها الخاص، فإنها 

ستعمل عىل توفري فرص عمل لفتيات من خارج أرستها 
إىل جانب 12 فتاة يعملن معها اليوم. وهي بما تحققه من 

عائد مايل، تدخر مبلغاً إلنشاء املعمل، وإن كانت مبيعاتها 
متوسطة وتعتمد بشكل أسايس عىل بعض الطلبات يف 

األعراس والطلبات الخاصة لحفالت التخرج.
تقول: “نحن بحاجة إىل من يتبنى مرشوعنا لفتح مصنع 

أو معمل لصناعة الشوكوال، لنستطيع منافسة املنتج 
الخارجي، وإيجاد فرص عمل لعدد من األشخاص، ولفت 

أنظار الناس إىل اإلنتاجات املحلية التي ال تقل جماالً 
وروعة عن املنتجات الخارجية”.

“املرأة اليمنية استطاعت أن تخطو بخطى ثابتة 
 نحو تحقيق التمكن االقتصادي

 والسيايس ومحو األمية وهي أهداف يضعها 
االتحاد نصب عينيه”.

وتردف: “نحن وجدنا من يساعدنا بتوفري املكان والكهرباء 
والتسويق فقررنا أن نساعد غرينا باألسعار املقبولة، وهو 

ما دفع كثريين إىل تفضيل املنتج املحيل عىل املستورد، 
وهذا مؤرش عىل أننا نسري نحو تحقيق أحالمنا”.

ومع انشغال األطراف اليمنية بالحرب التي طال انتظار 
نهايتها، فإن الخطر األكرب الذي يلوح يف أفق هذه النماذج 

النسوية، هو استمرار تجاهل الجهات املعنية أعمالهن 
التي تحتاج إىل الرعاية والدعم، وإن عىل هيئة قروض، 

واالعرتاف لهن بهذا النضال والصمود وسط حرب قاسية 
ال ترحم.

اليمن: الرجال إلى الحرب 
والنساء للصناعات المنزلية

عبد القادر عثمان /كاتب وصحافي يمني
تعمل أسماء املرشقي )35 سنة(، منذ عامن، عى صنع الشوكوال يف منزلها، بأشكال ونكهات مختلفة، ساعية إىل مواجهة الظروف االقتصادية 

الصعبة التي تعاني منها مع مالين اليمنين، نتيجة الحرب الدائرة يف البالد منذ آذار/ مارس 2015.
تعرض املرشقي صناعاتها املنزلية يف مهرجانات وبازارات وحفالت، وترّوج لها عر نوافذ اإلنرتنت، مستفيدة من تطور التقنيات الحديثة يف 

استخدام منصات التواصل االجتماعي، إليصال منتجها إىل أوسع رشيحة ممكنة من رواد تلك املنصات.
وهي واحدة من عدد كبري من اليمنيات الالئي اتجهن إىل الصناعات املنزلية وإنشاء املشاريع الصغرية ملواجهة الحرب يف البالد، التي ما زال 

مجتمعها يتمسك بعاداته وتقاليده التي ترى املرأة كائناً منزلياً، عى رغم محاوالت اليمنيات املستمرة لكرس هذه النظرة القارصة، واعتماد عدد 
متزايد من األرس عى الفتيات لإلعالة من خالل األعمال الزراعية مثالً.. وعن أسباب لجوئها إىل صناعة الشوكوال، تقول أسماء لـ”درج”: “الوضع 

الذي تمر فيه البالد حالياً، هو ما دفعني إىل تغطية العجز املادي وتحقيق االكتفاء الذاتي”. مع العلم أن زوجها موظف حكومي لم يتقاَض 
راتبه منذ أكرث من ثالث سنوات، وبذلك تعيل أسماء أرسة من 9 أشخاص..“سويت يمن”، بهذا االسم تقدم أسماء الشوكوال الذي تصنعه، بأسعار 

بخسة، أقل بكثري من الشوكوال املستورد وماركاته العاملية، مع أن املذاق ال يختلف تقريباً. وهي تسعى إىل “إنشاء معمل خاص يوفر عليها الجهد 
والوقت ويزيد حجم اإلنتاج وينافس املنتج الخارجي” بحسب قولها.
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اغتراب قسري
يعيش اليمنيون داخل بالدهم مظاهر اغرتاب لم يألفوها 

من قبل، بدءاً بالنزوح القرسي وانتهاًء بالهجرة إىل 
الخارج، بحثا عن فرص للعمل والحياة الكريمة أو هربا من 

التهديدات األمنية. 
فالحرب تسببت بتقسيم العوائل وأجربت أعداداً غري قليلة 

من اليمنيني عىل العيش بعيداً عن أرسهم..
يف أواخر العام 2014، ومع سيطرة جماعة أنصار الله 

)الحوثيني(، عىل صنعاء، ثم التصعيد الواسع للحرب مع 
بدء تدخل التحالف بقيادة السعودية يف مارس/آذار 2015. 

وقد أجربت الحرب وما رافقها من ظروف أمنية وسياسية 
العديد من اليمنيني واليمنيات عىل املغادرة إىل خارج 

البالد، أو إىل محافظات بعيدة عن مقر إقامتهم املعتاد، ولم 
يكن هناك من يتصور يف الغالب، أن هذا االبتعاد سيطول 

أمده سنوات. 
وتتعدد صور التفرقة القرسية لألرس يف اليمن، بني من 
ابتعدوا عن أهاليهم كأفراد يقيمون يف الخارج أو ممن 

تمكنوا من اصطحاب زوجاتهم وأطفالهم معهم، ولكنهم 
ابتعدوا عن بقية أفراد األرسة الكبرية )األم واألب واإلخوة(، 

والشاهد الذي يجمع الغالبية من الحاالت التي تحدثت 
إىل هي أن أياً منهم لم يكن يتوقع مفارقة أرسته كل هذه 

السنوات، يف حني ال تزال التحديات يف طريق العودة ذاتها 
لم تتغري.

غربة أسابيع إلى سنوات
يف العام 2015 ومع األسبوع األول لبدء قوات التحالف 
العربي قصفها  لليمن تحت مسمى “عاصفة الحزم”، 

غادر عصام محمد )40 عاماً( صنعاء.. كانت املرة األوىل 
التي يستهدف القصف الجوي صنعاء والذي ترافق مع 

حملة االعتقاالت التي دشنها الحوثيون ضد معارضيهم، 
وقد اختار أن يتوجه إىل السعودية، فيما غادرت زوجته 

وأطفاله الثالثة إىل مسقط رأسه يف محافظة إب، وكان 
يتوقع آنذاك، أن الحرب لن تستمر سوى أسابيع أو شهور 

عىل أبعد تقدير. 
قىض عصام شهوراً تلو األخرى، بعيداً عن عائلته، قبل 

أن يتمكن من إدخال زوجته وأوالده أواخر العام 2015، إىل 
السعودية، لكنه مع ذلك، يعيش حتى اليوم، بعيداً عن 

أرسته الكبرية، وبات أبناؤه الذين غادروا قبل أربع سنوات 

أطفاال، شباناً، يف حني تمكن من انتزاع لقاء بأبيه وأمه 
بعد أن رتب لسفرهم إىل إحدى املحافظات الجنوبية غري 

الخاضعة للحوثيني خالل العام 2018.  
ويروي محمد ، أنه يعيش غريباً حياة املجرب الذي يرى 
طريق العودة موصداً ومحفوفاً باألخطار، ويفتقد إىل ما 

كان يمثل بالنسبة إليه الكثري يف حياته األرسية واملهنية، 
خصوصاً ما يتعلق إخوته وبقية أفراد األرسة إىل جانب 

مجتمع األصدقاء الذي بناه عىل مدى ما يقرب من 20 عاماً 
يف صنعاء.

وفقاً ألحدث إحصائيات مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني، فإن هناك يف اليمن منذ العام 2015 ما يقرب 

من 3.65 مليون نازح منذ تصاعد الحرب، أغلبهم أجربوا 
عىل مغادرة منازلهم إىل مناطق داخل البالد، يف حني تُقدر 

املنظمة عدد من تمكنوا من العودة إىل ديارهم )من مناطق 
كانت محور للمواجهات سابقاً وهدأ يف وقت الحق( ما 

يصل إىل نحو 1.28 مليون نسمة، ثلثهم تقريباً، وهو ما 
يعني أن ما يزيد عن مليوني يمني يعيشون “يف ظروف 

صعبة بعيداً عن منازلهم”.

العودة أكبر األمنيات
ويف ظل املأساة التي خلقتها الحرب وأثرت عىل الغالبية 

العظمى من سكان البالد، لم تستنث أرضارها مظاهر 
انقسام األرس، ومختلف الفئات االجتماعية، ومع ذلك، فإن 
اإلعالميني ومن ارتبطت حياتهم بمواقف سياسية أو أدوار 

ذات عالقة بهذا الطرف يف األزمة أو ذاك، يمثلون إحدى 
أبرز الرشائح املترضرة باالبتعاد القرسي عن أرسهم، إذ أن 

أمل عيل، وهي مذيعة تلفزيونية رزقت بطفلها األول، بعيدا 
عن اليمن، حيث تقيم وتعمل بقناة “بلقيس” التي تبث من 

تركيا والتي تعترب مقربة من اإلخوان املسلمني، وتقول إن 
فكرة العودة إىل حيث تعيش والدتها وإخواتها يف صنعاء 

التفارق أرستها الصغرية )زوجها وطفلها(.
وتوضح عيل ، أنها”غادرت صنعاء يف منتصف يناير 2015، 

عند التحاقها للعمل يف قناة بلقيس يف مقرها الرئييس يف 
إسطنبول، لصعوبة فتح قنوات يف صنعاء نتيجة األوضاع 

السياسية واألمنية آنذاك بعد ما تصفه بـ”االنقالب 
الحوثي ودخول البلد أعتاب حرب أهلية”، وترشح أنه 
” خالجها الكثري من الخوف والقلق من املجهول، ومن 
املستقبل القريب خاصة يف ظل الخطاب العدائي ضد 

الصحافة واإلعالم والتضييق عىل الحريات العامة 
والخاصة وحرية الرأي والتعبري”. 

تتابع عيل “باتت فكرة العودة، مسيطرة علينا طوال خمس 
سنوات الغربة املاضية ولم تفارقنا للحظة، حتى أصبحت 

أكرب أمانينا وأحالمنا، وما أقساها أن يصبح أكرب أحالمك 
مجرد العودة إىل بلدك ولقاء أهلك.. وما أقىس أن تعيش 

منفياً مبعداً قرساً.. تعيش حالة انتظار ال يبدو أن لها نهاية 
عىل املدى القريب”. 

ابتعاد ال أستطيع التكهن بنهايته
من جانبه، يقول حسن الفقيه وهو صحفي، يعيش بعيداً 

عن أرسته منذ سنوات، إن الحرب تسببت “يف نزوحي 
كصحفي يمني، كحال عرشات الصحفيني، الذين أُجربوا 

عىل النزوح القرسي الداخيل والخارجي”، ويضيف أنه 
“لم يكن يدر يف خلدي أن أغادر قريتي التي تكون عادة يف 

موسم الصيف أكرث خرضة ونضارة )يف محافظة ريمة غرب 
صنعاء( وأغادر منزيل يف القرية الذي يجمعني بعائلتي، 

واألصعب من هذا الشتات والنزوح أنه اليزال مفتوحا، 
حيث ال أستطيع التكهن بنهايته”. 

ويتابع الفقيه؛ “تواجهني وتحارصني شخصيا أسئلة 
أطفايل الصغار، تقول رؤوفة ذات السبعة أعوام: ملاذا ال 

نرجع عند جدتي يف القرية؟، ملاذا اخرتت أن تكون صحفيا؟ 
وملاذا الحوثي يشتي يحبسكم؟ أسئلة مرشعة من الصعب 

أن تقنع طفلك بكالمك، أو أن يلم بمثل هكذا إجابات”.

“العودة هي أقصى أمانينا” :
 الحرب تقسم األسر اليمنية وتفرض عليها الشتات

“منذ حوايل أربع سنوات وأنا أعيش بعيدا عن أهيل ولم التِق أحدا منهم”، بمرارة تتحدث سمية عيل، وهي ناشطة حقوقية يمنية مقيمة يف هولندا،  ، عن غربتها 
القرسية اىل خارج اليمن بسبب الحرب هناك، “أوضاع الحرب وما خلفته من تشدد وتزمت وغياب لألمن وحقوق اإلنسان، خلقت عصابات وجماعات أقل ما 

توصف به انها إرهابية”. تشري أسماء إىل أن ظهور تنظيمات متطرفة يف املنطقة التي تنحدر منها يف محافظة تعز، أجرها عى مغادرة اليمن، عقب تلقيها 
تهديدات بسبب كتاباتها وبعد تعرض منزلها للقصف. 

غادرت سمية يف العام 2015، وتقول إنها لم تحاول منذ ذلك الحن، اللقاء بأرستها بعد أن وصلتها تحذيرات بتصفيتهم إذا لم تتوقف عن الكتابة ضد “املقاومة”، 
إشارة للقوات املوالية للحكومة املعرتف بها دولياً، والتي نشأت يف تعز خالل املواجهة مع ميليشيات الحوثين، كما الحقتها التهديدات إىل خارج البالد، وتضيف 

“أقيض حياتي وحيدة وغريبة، حياتي ببساطة شنطة سفر”.

صفية مهدي / صحافية يمنية

أمل عيل مع زوجها وابنها يف تركيا

CONNIE CHRISTIANSEN
Since 2015, a Saudi-led coalition has waged war against 
Houthis forces in Yemen. More than 8,000 people have been 
killed, and more than 49,000 injured; at least 69% of the 
population is reportedly in need of humanitarian assistance. 
Million of Yemenis are facing starvation. Weapons circulation 
is widespread and uncontrolled: in 2016, a UN report esti-
mated that between 40m to 60m firearms were circulating 
freely in the country.
The conflict has had a devastating impact on the women of the 
country. Household breadwinners are usually men; many are 
fighting, injured or killed. There is an economic crisis in the private 
sector, and many public sector jobs are no longer paying salaries. 
The health and security of the female population is endangered by 
exposure to cholera and other diseases. And then there’s the issue 
of child marriages: the severe poverty crisis means that prepubes-
cent girls are married off to repay debts, or to raise funds to feed 
the rest of the family. 
Yemeni women and girls wait to receive free bread provided by a 
charity bakery during a severe shortage of food in Sana’a, Yemen, 

15 August 2017. EPA/YAHYA ARHAB
A woman from the Northern Ibb region, which 

is occupied by the rebel Houthi army, ex-
plained the situation to a research team:

We live in a state of lawlessness: 
no security, no protection and 
no functional law enforcement 
authorities. A person may be 
shot dead for a trivial thing. The 
security situation doesn’t look 
like it did in the past. Now, there 
are informal groups behaving 
as if they were law enforcement 

authorities. These groups have 
power, and their power is the law. 

They use force against whoever 
disagrees with them or criticises their 

behaviour.
As the feminist scholar Cynthia Enloe has 

pointed out, women are crucial for war and 
play supportive roles for the military. Indeed, many 

Yemeni women are not victims of war or just escaping or hiding 
from this war. In many contrasting ways, they are actively support-
ing it, and not only on humanitarian grounds.
Women engaging in war
Although many Yemeni women discourage their family members 
from taking part in the conflict and very few take up arms them-
selves, they also help recruit men to the army. They also support 
combatants by cooking food for them and helping to distribute it.
A young woman, Nasseem Al-Odaini, whose family has fled to the 
neighbouring Ibb region, stayed behind in Houthi-occupied Taiz and 
initiated an organisation that assist the combatants that support 
the former government. As she told Middle East Eye: “We want to 
encourage the pro-government forces to advance in the province, 
by raising the spirits of the fighters”.
Other Yemeni women try to mitigate the impact of the conflict the 
best way possible. For example, women engage in humanitarian 
relief and in providing social and psychological support for people 
who have been traumatised by the war. They also engage in peace 
processes when they initiate discussions of the conflict in their 
communities.
To read the rest of the article go to: theconversation.com

Theconversation : How Yemeni 
women are fighting the war
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Special coverage تغطية خاصة

بعد صعودها المفاجئ الى قبة الكونجرس كأول 
امرأة مسلمة ال زال امامها انتصارات أكثر أهمية 

إلهان عمر..
في مواجهة اكثر رؤساء 

العالم قوة وجنونا
"ال يمكن للعنرصية واإلقصاء أن تنترص يف أكرث شعوب العالم ديمقراطية".. هذه العبارة 

تذكرتها وأنا أتابع حمالت االدانة ضد عنرصية ترامب 
تجاه الرملانية األمريكية – من أصل عربي- إلهان 
عمر عضوة الكونجرس عن والية )مينيسوتا( 
وزميالتها الثالث ألكسندريا أوكاسيو كورتيز 

عن والية )نيويورك( وأيانا بريسيل عن والية 
)ماساشوستس( ورشيدة طليب ممثلة والية 

)ميشيغان(. لكن الفتاة السمراء حظيت 
بالنصيب األكر من الهجوم العنرصي الذي 
بات يهدد ترامب باإلقالة، فما الذي يجري 

يف الواليات املتحدة األمريكية ؟ وهل من انتصار 
جديد ستسجله هذه الفتاة..؟ ويف حال انترصت 

وتسببت يف اقالة أكرث رؤساء العالم قوة وجنونا 
وتهورا )دوالند ترمب( فإىل أين سيقفز هذا النرص 

بأول فتاة مسلمة تفتح قبة الكونجرس األمريكي بنيلها 
ثقة الناخبن لها ممثلة لهم يف الكونجرس.

يف هذا املادة سنتتبع خفايا وأرسار هذه املعركة األشهر يف 
معارك الرئيس األمريكي ترامب، وملاذا ركز عى الهان عمر، 

فيطالبها بالعودة اىل حيث أتت ؟ ومن خالف الدستور األمريكي 
وترشيعاتها القائمة عى التعايش والديمقراطية، الرملانية األمريكية 

الهان.. .؟ أم الرئيس األمريكي دونالد ترامب..؟ وما عالقة التحالف املصريي 
األمريكي مع إرسائيل من دائرة هذه املعركة.. ؟ وملاذا أحدث اعالن الهان عمر 

ورفيقاتها عزمهن الذهاب اىل ارسائيل قلقا يف تل أبيب ؟ وما هو املوقف األمريكي عى املستوى 
الشعبي والرسمي )الرملاني( ومواقف النشطاء الحقوقين عربيا وعامليا من هذه املعركة ؟..

 كل هذه األسئلة ما ستجيب عنه "مجلة العربي األمريكي اليوم" يف هذا امللف الصحفي، غري أن 
الرضورة املوضوعية تقتيض مدخال تعريفيا بالرملانية األمريكية الهان عبدالله عمر ورفيقاتها، 

والرئيس دونالد فريب جون ترامب.. إىل التفاصيل  

"العربي األمريكي اليوم": محمد محمد ابراهيم
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إلهان عمر.. من مربع الفقر ودوائر 
الموت الى قبة الكونجرس

انها املرأة املسلمة األوىل التي أوصلتها موجة املعاناة 
والكفاح والثقة بالنفس إىل مقاعد املؤسسة الدستورية 
األوىل يف الواليات املتحدة األمريكية  )الكونجرس( عرب 

انتخابات حرة ونزيهة قل نظريها يف أي من شعوب 
الديمقراطيات.. لقد صنعت الفتاة الهان– املولودة يف 

العاصمة الصومالية مقديشو الصومالية يف الرابع من 
أكتوبر عام 1981م-  هذا النجاح من أعاصري الخطر 

وعواصف املوت ومعارك اإلفناء املجاني يف أرض الصومال 
الشقيق.. فكانت طفلة عندما رأت املوات عىل بعد أمتار، 

حيث ارتعدت فرائصها ذات صباح عىل انفجارات الحرب 
األهلية التي رشدت بأبناء الصومال رشقا وغرباً لتسري 

يف ركب الالجئني باتجاه كينيا هربا املوت الحتمي الذي 
عاشته وتعيشه البالد.. إن اللحظة التي فصلتها عن 

املوت، كانت إشارة خاطفة تضع يف سجل حياتها أنها 
ستصبح سياسية وناشطة يف مجال الدفاع عن حقوق 

املرأة، يف بلد هو األقوى يف العالم، وستصنع لذاتها مركب 
العبور اآلمن يف محيط متالطم االمواج، من قبل أن يداهم 

قلبه خوف تلك الحرب املشؤومة، حيث فقدت والدتها 
عندما كانت صغرية، وهي أصغر إخوتها البالغ عددهم 
سبعة. لذا توىل جدها ووالدها –الذي كان مديرا للنقل 

البحري الوطني- تربيتها، ويف عام 1990م طلبت عائلتها 
اللجوء إىل الواليات املتحدة، بسبب الحرب األهلية يف 

الصومال، لكن الرد تأخر جداً لهربت وجميع أرستها 
لتعيش سنوات صعبة يف معسكرات الالجئني يف كينيا.. 
ويف عام 1995م هاجرت- وعمرها 8 أعوام - مع عائلتها 
إىل والية مينيسوتا، إحدى الواليات املتحدة األمريكية، 

التي تعرف بالعدد الكبري من املهاجرين الصوماليني 
املقيمني فيها. وكانت الهان متفوقة عىل أقرانها، فتعلمت 

اإلنجليزية يف غضون ثالثة أشهر، وعملت أثناء دراستها 
كمرتجمة وهي يف سن الـ 14.. لتبدأ حياتها املهنية 

كمعلمة تغذية يف جامعة مينيسوتا من عام 2009-2006م، 
ويف عام 2011م تخرجت من كلية العلوم السياسية 

والدراسات الدولية يف جامعة "نورث داكوتا" األمريكية، 
وبعد إنهاء دراستها، عملت مديرة حملة إعادة انتخاب 

"كاري دزييدزيتش" ملجلس الشيوخ بوالية مينيسوتا 
لعام 2012م ثم عملت منسقة للتوعية بتغذية األطفال 

يف وزارة التعليم بني عامي 2012 - 2013. ويف عام 2013، 
أدارت حملة املرشح "أندرو جونسون" ملجلس بلدية 

مدينة مينيابوليس. وبعد فوز األخري، عملت مساعدة 
سياسية له... ويف أغسطس 2017م فازت يف االنتخابات 

التمهيدية يف الحزب الديمقراطي لتتنافس يف االنتخابات 

النهائية للتجديد النصفي ملجلس النواب األمريكي مع 
ستة منافسني آخرين، لتحل خلفاً للنائب "كيث إليسون" 

الذي ترشح عن والية مينيسوتا ملنصب النائب العام يف 
الوالية.. حيث حملت الصحف األمريكية والعاملية ووكاالت 

األنباء الدولية، مساء يوم الثالثاء 6 نوفمرب 2018م اسم 
الهان يف صدارة عناوينها كأول محجبة مسلمة تدخل 

"الكونجرس".

دونالد ترامب.. الطفل المشاغب 
يتولى مسؤولية السالح النووي.

لم يدرك مؤيدو الرئيس األمريكي الخامس واألربعون 
البليونري دونالد فريد جون ترامب – املولود يف نيويورك 

عام  1946 من أب ذو أصول أملانية ويعترب أشهر أقطاب 
تجارة العقارات يف امريكا، فريد ترامب، بينما تتحدر 

األم من أصول اسكتلندية– إن الصفات والسمات التي 
يحتفون بها يف أحاديثهم عن شخصية ترامب كالحماسة 

املفرطة، والتفوق املفاجئ الذي حققه يف االنتخابات 
الرئاسية هو اقل شعبية من نضريته هيالري كلنتون، 

واتباع األساليب غري املتوقعة، وحب التهور، والشجاعة 
الزائدة يف الخطاب السيايس، والذكاء 

الزئبقي. وغريها من السمات التي 
يبتهج ومؤيدوه بها إنها ليست 

من الناحية اللغوية سوى 
مرادفات لكلمة "مجنون" 

أو "Crazy" باللغة 
اإلنجليزية.. لكن األهم هنا 

أنهم اآلن باتوا عىل مقربة 
من مكامن الشعور واإلدراك 

بأن بني العقل والجنون 
شعرة.. ليستعدوا بعد ذلك 
فصول من تاريخه اليسء.. 

فـ"ترامب" -حسب املحللني 
الذين تناولوا سريته الذاتية 

والتكوينية- لم يكن فاشاًل 
يف الدراسة مثل بقية املنتمني 

للقائمة التقليدية للمبدعني، إال 
أنه طُرِد من املدرسة بسبب 

سلوكياته اإلشكالية، 
فكلما يف 

رصيده الدرايس: "رمي طفل بالحجارة يف حظرية اللعب.. 
التباهي بأنه تسبب يف كدمات حول عني املدرس، شد 

شعر الفتيات، واللعب بهن، تهشيم مرضب البيسبول إذا 
لم يربح، النزول فجأة من دراجته ليهجم عىل مجموعة 

أطفال".. ووفقا لصحيفة "داييل ميل" الربيطانية. فقد 
ترك ترامب انطباعا سيئا عن شخصيته لدى جريانه 
وزمالء الفصل واملدرسني، ففي عامه األخري باملدرسة 
الداخلية، اكتسب ترامب سمعة سيئة؛ نظرا ألنه كان 

يدعو الفتيات الجميالت إىل حرم املدرسة ويتباهى 
بأنه يلهو معهن".. ما دفع أهله إىل الحاقه باألكاديمية 

العسكرية يف نيويورك رغبة يف توجيه طاقته املفرطة إىل 
منحى إيجابي، لُيكمل دراسته ويلتحق بكلية وارتون 
يف جامعة بنسلفانيا التي كانت تدرس إحدى مناهج 

دراسة العقارات القليلة يف تلك الفرتة، بالنظر إىل أن والده 
كان يعمل يف هذا املجال. ليغدو بعد ذلك ترامب بارونا 

مالياًـ وشخصية اجتماعية وتلفزيونية مشهورة، عرفت 
برامجه التلفزيونية ذات البعد الحواري بالندية املطلقة 

والهجومية الالذعة مع أكرب رموز املال واألعمال والسياسة 
واالقتصاد،

ودخل ترامب ميدان تجارة العقارات بعد أن اقرتض مليون 
دوالر من والده، وبعدها دخل رشيكا يف إدارة ثروات والده 

التي كانت أغلبها عقارات ومشاريع بناء يف نيويورك، 
ليتخصص يف بناء ناطحات السحاب والبنايات الكربى 

والفنادق الفخمة ونوادي القمار، وأشهر منجزاته ناطحة 
سحاب يف مانهاتن مؤلفة من 68 طابقا. وبني عامي 1996 

و 2015 سجل ترامب أهم نجاحا يف بناء إمرباطورية 
جديدة يف عالم برامج الرتفيه التلفزيونية. أشهر الربامج 

الناجحة لرتامب برنامج "أبرانتيس" )املتدرب( عىل شبكة 
ان بي يس، وبرنامج مسابقة "ملكة جمال الكون" ومسابقة 

"ملكة جمال فتيات أمريكا"، كما يمتلك سلسلة متاجر 
ترامب التي تبيع مختلف أنواع السلع.

اجتماعياً.. وصف املحللون حياة ترامب باملضطربة، وذلك 
استتباعا لسلوكه املتهور فقد تزوج ترامب ثالث مرات، 

الزيجة األوىل بالعداءة وعارضة األزياء التشيكية إيفانا 
تزيلينيكوفا انجب منها 3 ابناء هم دونالد االصغر وايفانكا 

واريك. وانتهت هذه الزيجة بالطالق يف عام 1990. أما 
زيجته الثانية فكانت باملمثلة السينمائية مارال مابليس 
عام 1993، انجبا ابنة اسمها تيفاني وتطلقا عام 1999. 

فيما كانت الزيجة الثالثة هي زوجته الحالية عارضة 
األزياء ميالنيا كونس، وهي من أصول سلوفينية، وأنجب 

منها ولدا اسمه "بارون".
أما سياسياً.. لم يكن ترامب بعيًدا عن عالم السياسة يف 

ظل أحد أكرث النظم السياسية ديناميكية يف العالم، ابدى 
ترامب طموحه السيايس يف الوصول إىل كريس الرئاسة 

االمريكية منذ عام 1987، ودخل السباق الرئايس ألول مرة 
عام 2000 مرشحا عن حزب صغري يف والية كاليفورنيا. 

وصار يف العام 2008 أشهر املتحدثني يف حركة "بريثر" 
التي جادلت يف ذلك الوقت حول مكان والدة 

الرئيس السابق باراك أوباما.
ويف السادس عرش من يونيو 2015 من مقر 

مؤسسته يف برج ترامب بنيويورك ترشحه 
ملنصب رئاسة الواليات املتحدة األمريكية 
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تعهد ترامب منذ أول حشد 
له بأنه سيكون "أعظم 

رئيس لفرص العمل خلقه 
الله على اإلطالق"، وخالل 

شهر فقط أظهر 
استطالع للرأي أجرته 

صحيفة واشنطن 
بوست وإي بي سي 

نيوز تصدر ترامب 
لقائمة المرشحين 

الجمهوريين 
بنسبة 24 بالمئة من 

األصوات.

Special coverage تغطية خاصة

اللحظة التي فصلتها عن 
الموت، كانت إشارة خاطفة 
تضع في سجل حياتها أنها 
ستصبح سياسية وناشطة 

في مجال الدفاع عن حقوق 
المرأة، في بلد هو األقوى 

في العالم، وستصنع لذاتها 
مركب العبور اآلمن في 
محيط متالطم االمواج،
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عن الحزب الجمهوري تحت شعار "سنُعيد الواليات 
املتحدة األمريكية عظيمة مرة أخرى"، ولم ينتظر البداية 

ملحددة يف القانون لحمالت الدعاية االنتخابية بل رشع 
عقب اعالن عزمه الرتشح مبارشة بالخطوات اإلجرائية 

لحملته االنتخابية مطلقا خطاباته النارية.. وتعهد منذ 
أول حشد له بأنه سيكون "أعظم رئيس لفرص العمل 

خلقه الله عىل اإلطالق"، وخالل شهر فقط أظهر استطالع 
للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست وإي بي يس نيوز 

تصدر ترامب لقائمة املرشحني الجمهوريني بنسبة 24 
باملئة من األصوات. وتواصلت حشوده العاصفة بالهتافات 

املتشنجة ما دفع أحد ابطال حرب فيتنام السيناتور 
الجمهوري املُخرضم جون ماكني إىل وصف املجتمعني يف 
أحد حشود ترامب بـ "حفنة من املجانني"، ليغرد ترامب 

مبارشة ردا عليه واصفا اياه بـ "الغبي الذي كان األخري يف 
صفه الدرايس".

ودخلت الصحة النفسية أو العقلية لدونالد ترامب عىل 
محك الحملة االنتخابية منذ بدايتها، حيث دفعت 

خطاباته املتهورة الخرباء يف مجال الصحة العقلية إىل 
االفرتاض بأنه يعاني من تحديات صحية ترتاوح بني 
اضطراب الشخصية الرنجسية إىل شكل من أشكال 

الخرف. لينجح ترامب وأنصاره يف تفنيد هذه املزاعم، عىل 
انها مغرضة لدوافع سياسية تتصل بربنامج االنتخابي 

األقوى بني املرشحني.. واستمرت التناوالت االعالمية 
حول هذا املوضوع طوال فرتى الحملة االنتخابية.. وعىل 

عكس كل توقعات مراقبي أمريكا والعالم بسقوطه أمام 
منافسته الديمقراطية هيالري كلنتون، نتيجة لخطاباته 

املتهورة والعدائية تجاه املسلمني واألقليات يف الواليات 
املتحدة األمريكية، فاجأ العالم عشية التاسع من نوفمرب 

2016م بفوزه الكبري حيث حصل عىل 278 صوتا يف املجمع 
االنتخابي مقابل 218 ملنافسته الديمقراطية هيالري 

كلينتون، التي اعرتفت بالهزيمة.. لتصفه صحيفة "داييل 
ميل" الربيطانية، عقب فوزه بالطفل املشاغب الذي صار 

يتوىل اآلن مسؤولية السيطرة عىل األسلحة النووية 
كرئيس للبالد، مؤكدة ان هذا يثري الرعب والقلق بشكل 

خطري".

مفارقات السيرتين.. وصدف وخفايا 
المعركة

من مفارقات السريتني إنها تمثل خطني متوازيني ال 
يلتقيان اال يف مشرتك واحد وهو كون صاحبا السريتني من 

أصول غري أمريكية، فالفتاة السمراء الهان ذات األصول 
الصومالية، حيث أفقر بلد يف العالم وأكرث شعوب العالم 

عرضة للموت بسب الحروب والنزاعات املسلحة، والرئيس 
األشقر من أصول أملانية، والذي يحكم أكرث شعوب العالم 
ديمقراطية األقوى حضورا سياسيا واقتصاديا وتسليحا 
وغري ذلك من مجاالت الحياة.. ومن يمعن النظر يف طريف 

السريتني املتعاركني، يصل اىل حقيقة مفادها إنه من 
الجنون أن يضع أقوى رئيس يف العالم نفسه يف معركة 
ضد هذه الفتاة وتحت ذرائع ورؤية راديكالية متطرفة، 

بل ودوامة جدلية تتعارض مع دستور بالده املبني عىل 
تعايش األديان واألقليات واأليدولوجيات تحت مظلة 

الجنسية األمريكية التي تمنح كل قاطني أمريكا حق 
املواطنة املتساوية خارج أصولهم وعقائدهم بل السؤال 

يف أصولهم ومعتقداتهم بعد حصولهم عىل الجنسية يعد 
انتهاكاً للترشيع األمريكي يف حد ذاته.. 

غري أن خالصة املفارقات تيش بأن معركة الرئيس ترامب 
والربملانيات من دينات وأقليات أخرى، وبالخصوص مع 
الفتاة املسلمة الهان عمر ليست وليدة الراهن، ولم تكن 

نتاج صدفة واحدة انطوت عىل انفعالية عابرة، ألكرث 
رؤساء العالم انفعاال وتشنجاً، بل هي تجمع طبيعي 
ألحداث كانت محمولة عىل الصدفة ابتداء من نجاة 

الطفلة الهان عمر يف معارك الصومال وما تعرضت لها من 
أخطار يف مخيم النازحني بكينيا ثم يف دروب الهجرة اىل 

أمريكا، التي إذا نظامها السيايس كل الحروب الصومالية، 
ويف هذا البلد حدث للمارينز االمريكي رضبة لم يكن 

يتوقعها عىل االطالق،  كما إن هذا الهجوم السافر الرئيس 
ترامب ليس األول، فقد تعرضت لهجوم من قبل خمسة 

أشخاص يف أواخر عام 2015 يف اليوم السابق لحضورها 
أحد مؤتمرات حزبها.. لكنها ما لبثت أن أصبحت يف نفس 
العام مديرة السياسات واملبادرات الخاصة بشبكة تنظيم 

النساء.. فنادت املهاجرات من رشق أفريقيا لتويل أدوار 
القيادة املدنية والسياسية يف البالد.. غري أن الصدفة االكرث 
مدعاة للتأمل والقراءة هي أن تكون عشية 7 نوفمرب 2018م 

التي أعلنت فيها وسائل إعالم أمريكية فوز املسلمة من 
أصل صوماىل، إلهان عمر بمقعد ىف الكونجرس األمريكى، 
عن والية والية مينيسوتا ىف االنتخابات النصفية ملجلس 
النواب األمريكى. هي الليلة نفسها  التي ترامب فيها عرب 

خطاب متلفز اىل إىل منع كل املسلمني من دخول الواليات 

املتحدة، وجاء انتخابها بعد عدة أيام فقط من اتهام 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب للمهاجرين الصوماليني 

يف مينيسوتا "بنرش أرائهم املتطرفة". وتميزت خطابات 
إلهان باحتضان أفكار اليسار األمريكي، مثل التعليم 

املجاني بالجامعات، والتأمني الصحي للجميع، ورفع الحد 
األدنى لألجور.. كما اتسمت أحاديثها بالشجاعة الكبرية 

املعارضة لسياسة ترامب، وقالت يف وقت سابق إن "سياسة 
التخويف" التي يتبعها الرئيس األمريكي، شجعتها عىل 

خوض الغمار السيايس والسعي للتغيري..
وتلك هي املعطيات التي شكلت بداية ومدخال إىل املعركة 

التي نشاهدها اليوم بني ترامب ورفيقاته الثالث يف الربملان 
وزميالتها الثالث ألكسندريا أوكاسيو كورتيز عن والية 
)نيويورك( وأيانا بريسيل عن والية )ماساشوستس( 
ورشيدة طليب ممثلة والية )ميشيغان(. لكن خفاياها 

تتمثل يف طباع الرئيس وعالقته بتل أبيب وارصار الفتاة 
املناهض للعنرصية واالستيطان. فالرئيس ترامب الذي 

يلبي تطلعات الكيان الصهيوني الغاصب عرب قراراته 
األخرية ذات الصلة بالقدس والجوالن، ال يكف عن محاولة 

اقحام ارسائيل ممثلة يف الكتلة اليهودية والصهيونية 
داخل الكونجرس األمريكي، يف خصامه مع منافسيه يف 

الداخل األمريكي، حيث يستغل شماعة معاداة السامية 
كتهمة معلبة يلقيها عىل خصومه الديمقراطيني عرب 

وسائل اإلعالم الدويل ومواقع التواصل االجتماعي، 
ومنصات الرتاسل الفوري..  وهي عنرصية واضحة 

وشعارات غري صادقة وال وجود لها يف الواقع، فالرصاع 
العربي اإلرسائييل – حسب رؤى رشيحة واسعة من 

أعضاء الكونجرس بل وأحرار العالم ومنهم الهان عبد 
الله عمر ورفيقاتها- ال ينبعث من رؤى دينية فكل األديان 

متعايشة، بقدر تراكمه حد الوصول اىل رصاع مستحكم 
يهدد السالم الدويل، وبرعاية من اإلدارة األمريكية التي 
البست القضية رداء الدين، وهو يف الواقع رصاع يجري 

بني الحق والباطل بني أصحاب أرض أصليني – مسلمني 
ومسيحيني- وبني كيان غاصب، ومتى ما أعيد الحق إىل 

أهله ال مشكلة بني الديانتني االسالمية واليهودية أو أي من 
الديانات التوحيدية األخرى..  

وبهذه املغالطات الكربى يسري ترامب يف مسالك أخطاءه 
السياسية الفادحة التي لم تعد تريض الشعب األمريكي وال 
حتى حليفه املصريي يف الرشق األوسط وعىل رأسهم نظام 
 Haaretz االحتالل اإلرسائييل.. وهذا ما لفتت إليه صحيفة

اإلرسائيلية، مفيدة إَنّ الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
حَوّل املجتمع اليهودي األمريكي ألداٍة سياسية، وذلك 

نتيجة وصفه املتكّرر ملجموعة عضوات الكونغرس األربع 
-وخاصًة إلهان عمر عن والية مينيسوتا- بأنَّهن معاديات 
للسامية ويكرهن إرسائيل. وكان ترامب طالب حكومة ننت 
ياهو بمنع زيارة الهان ورفيقاتها من عضوات الكونجرس 

األمريكي، بعد اعالنهن العزم عىل زيارة ارسائيل للمعاينة 
عن قرب ملمارسات ارسائيل العنرصية واالستيطانية 

املنافية ملواثيق حقوق االنسان ضد الفلسطينيني.. اما 
تركيز ترامب عىل الربملانية إلهان عمر من أصل عربي 

فريجع اىل خلفية مواقفها املعروفة واعالنها يف أكرث من 
مقام دعمها لحركة املقاطعة الفلسطينية، إذ قالت يف 

حديٍث ملوقع The Intercept األمريكي: »أنا شخصياً 
أدعم حركة املقاطعة الفلسطينية«، مضيفًة أَنّ املقاطعة 

تسلِّط الضوَء عىل »قضايا مثل العنرصية وانتهاكات 
حقوق اإلنسان الدولية، ترتكبها إرسائيل اآلن«. 
وقالت إلهان إنَّها تؤمن وتنارص حركة املقاطعة 

الفلسطينية، بعد وقٍت قصري من انتخابها عضوًة يف 
الكونغرس العام املايض. حيث اتجهت نحو ترجمة هذه 

الرؤى اىل خطوات اجرائية من منطلق حقها الدستوري 
يف الترشيع األمريكي كعضوة برملانية أمريكية، معلنة عن 

تقديمها ملرشوَع قانون إىل الكونغرس األمريكي، ُيعارض 
»الجهود الترشيعية غري الدستورية التي تسعى للحِدّ من 

حمالت املقاطعة الداعمة للحقوق املدنية، داخل البالد 
وخارجها«، يف خطوٍة تحارب الترشيع املناهض لـ »حركة 

املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )حركة 
املقاطعة الفلسطينية(«، الذي ُيفرتض عرضه للتصويت 

أمام الكونغرس. ولم تكتف بذلك بل اكدت الربملانية 
األمريكية إلهان عمر عزمها عىل الذهاب مع زميلتها 

الربملانية األمريكية رشيدة طليب من أصل فسلطيني 
إىل إرسائيل والضفة الغربية لتعاين ممارسات الفصل 

العنرصي عن قرب.
هذه املواقف القومية واالنسانية والقومية أثارت غضب 

ترامب الذي يسعى لتكريس االحتالل االرسائييل والغاء 
الحق الفلسطيني وحق األمة اإلسالمية يف األرايض 

املقدسة عىل بقاع العاصمة الفلسطينية القدس الرشيف، 
حيث اتهم ترامب – خالل كلمة القاها يف املؤتمر السيايس 

الذي عقده يف والية كاروالينا، إلهان عمر بكراهية أمريكا 
وإرسائيل عىل حٍدّ سواء، مذكرا بـ»تاريخها يف شِنّ 
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الفتاة السمراء 
الهان ذات األصول 

الصومالية، حيث 
أفقر بلد في 
العالم وأكثر 

شعوب العالم 
عرضة للموت 
بسب الحروب 

والنزاعات 
المسلحة

الرئيس األشقر 
من أصول ألمانية، 
والذي يحكم أكثر 

شعوب العالم 
ديمقراطية 

األقوى حضورا 
سياسيا واقتصاديا 

وتسليحا وغير 
ذلك من مجاالت 

الحياة..

مفارقات السيرتين..
من مفارقات السيرتين إنها تمثل خطين متوازيين ال يلتقيان اال في 

مشترك واحد وهو كون صاحبا السيرتين من أصول غير أميركية
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الُخطب املعادية للسامية بوحشية«.. 
وعمد ترامب اىل تكرار تهمه املركزة عىل الهان يف أكرث من 
خطاب ومقام ليطلق مؤيدوه هتافاتهم مطالبني الرئيس 

وسالطته بـشعار )أعيدوها إىل بالدها(.. ورغم إن ترامب 
نفى يف وقت الحق تأييده للهتافات التي أطلقها مؤيدوه 

ضد عضوة الكونغرس من الحزب الديمقراطي إلهان.. إال  
هذا النفي ال يجدي وال يغري الحقيقة حسب النشطاء 
واملراقبني الذين أكدوا إن املقطع املصور أظهر ترامب يف 

حالته التعبريية عن تهجمه عىل الهان ولم يحاول أن 
يمنع الهتاف ولم يعلق عليه لحظتها. بل كرر يف خطاب 
آخر  أثناء تجمع أنصاره يف والية نورث كارولينا، اتهامه 

إللهان وزميالتها يف الكونغرس آلكساندريا أوكاسيو-
كورتيز ورشيدة طليب وآيان برسيل - الالتي ُعرفن باسم 

"فرقة املهمات" - بكراهيتهن للواليات املتحدة.. مطالبا 
يف تغريدات حسابه يف موقع التواصل االجتماعي تويرت 
منهن "العودة إىل بلدانهن". كما جدد الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب بعد ذلك ببضعة أيام هجومه عىل النائبات 
الديمقراطيات، الالتي أطلق عليهن "الفرقة"، مطالبا 
منهن باالعتذار "عن األمور الفظيعة )الكريهة( التي 

قلنها ألمريكا وإرسائيل".وأضاف يف تغريدته: هن جميعا 
من األقليات.. وإنهن يدمرن الحزب الديمقراطي، لكنهن 
نساء ضعيفات، ويفتقرن إىل الثقة بالنفس، وال يمكنهن 

أبدا تدمري أمتنا العظيمة".
كانت أوىل ردود فعل النائبة األمريكية الديموقراطية 

إلهان عمر هي اتهام ترامب بأنّه "فايش"، معتربة هجومه 
بمثابة بداية معركة جديدة ستدخلها واثقة بالنرص، 

وقد غردت عىل حسابها يف توتري أبياتاً من قصيدة مايا 
أنجيلو "سأظل أنهض"، ونرشت بعد ذلك صورة لها يف 
مجلس النواب قائلة: "أنا أنتمي". كما انترش  هاشتاج 
#IStandWithIlhan عىل تويرت دعماً إللهان بالتزامن 

مع دعم الديمقراطيني لها وانتقادهم ترامب لتحريضه 
عىل الهتافات أثناء كلمته. وأكدت الهان يف ترصيحات: 

"كل شخص موجود يف هذا البلد، ويتطلع إىل أن يصبح 
جزًءا من النسيج األمريكي، يفهم أنه ال 

يوجد يشء يقوله هذا الرئيس يمكن أخذه 
بعني االعتبار". وقد اتسعت املعركة بينها 

وترامب ليتداول نشطاء عىل مواقع التواصل 
االجتماعي، مقاطع فيديو من تجمع الستقبال 

النائب املسلمة، الهان عمر، يف مينيسوتا، تضامنا 
معها ورفيقاتها.. 

ردود الفعل أميركيا وعالميا

ينظر األمريكيون من الديمقراطيني واألحزاب املستقلة اىل 
تغريدات ترامب بأنها تعبري طبيعي وغري مفاجئ ألحد، 

بل عطفا عىل خطاباته العنرصية، حيث اعترب السيناتور 
بريني ساندرز، املتسابق عىل الفوز للرتشح لالنتخابات 

الرئاسية القادمة عن الحزب الديمقراطي، اتهامات ترامب 
إللهان وزميالتها خطأ جسيما يحاول عربه اثارة القالقل 

يف املجتمع األمرييكي، وقال مغرداً: "ترامب يؤلّب أكرث 
التيارات عاراً وإثارة للقالقل يف مجتمعنا"، بينما وصفت 

السيناتورة كاماال هاريس، وهي إحدى املشاركني يف 
السباق الديمقراطي النتخابات عام 2020، هذه الترصفات 

بالـ "ُمعيبة".
ويف خطوة نادرة، وجه مجلس النواب الذي يهيمن 

عليه الديمقراطيون "توبيخا" لرتامب، عىل "ترصيحاته 
العنرصية" ضد الربملانيات األربع، ولم يكتفي بذلك بل 

أجمع الكونجرس عىل بيان إدانة الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب بشكل رسمي عىل خلفية ترصيحاته التي وصفها 
أعضاء من املجلس بالعدائية والعنرصية، ما دفع الرئيس 
األمريكي اىل فتح معركة جديدة مع الربملان )الكونجرس( 
حني غرد عىل حسابه مستنكرا أن يقال عنه "عنرصي".. 

ورغم ذلك لم يمنع اتساع دائرة استهجان خطابه غري 
العقالني، لتصل اإلدانات إىل انضمام أربعة نواب من 

حزب دونالد ترامب إىل 235 نائبا ديمقراطيا، وأعربوا عن 
مخاوفهم من أن تنعكس ترصيحات ترامب العدائية اىل 

سلوك عدواني تجاه من أسموهم بالجدد، مؤكدين ان 
ترصيحاته أنها "رشّعت وزادت الخوف والكراهية تجاه 

األمريكيني الجدد واألشخاص امللوّنني".وانتقد القرار 
"قول ترامب إن أعضاء الكونغرس من املهاجرين )زمالؤنا 

الذين يعتقد خطأ أنهم من املهاجرين( ال ينتمون إىل 
الكونغرس أو إىل الواليات املتحدة األمريكية". وأنّب القرار 
ترامب أيضا لنعته املهاجرين وطالبي اللجوء بـ"الغزاة".
ويرى السناتور أريزونا السابق الجمهوري جيف فليك 

الذي سبق أن انتقد بشدة ترامب، أن سكوت قادة الحزب 
عن كالم من هذا النوع ال يمكن تربيره مؤكدا يف تغريدة له 
عىل حسابه: "قلت مرارا إنه ال يمكن للنواب الجمهوريني 

الرد عىل كل ترصيحات الرئيس. لكن عندما تكون هذه 

الترصيحات فظيعة ومهينة ال بد لهم عندها 
من إدانتها". وكرر السناتور شاك شومر زعيم كتلة 

الديمقراطيني يف مجلس الشيوخ استهجانه لصمت كبار 
املسؤولني يف الحزب الجمهوري عن ترصيحات ترامب. 

أما جو بايدن، نائب الرئيس السابق واملرشح الديمقراطي 
النتخابات الرئاسة عام 2020، فقد قال إن التاريخ 

األمريكي "لم يشهد إطالقا رئيسا عنرصيا أكرث من هذا 
الرجل".

وعىل الصعيد الدويل اثار هجوم الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب املستمر ضد النائبة يف الكونغرس األمريكي 

إلهان عمر وزميالتها استياء  نشاط العالم الحقوقيني 
والربملانيني مؤكدين أن يف رصيد الهان خدمة عامة لحكومة 

الواليات املتحدة أكرث مما لدى ترامب، حيث عملت يف 
مجاالت حكومية عدة منذ عام 2013. موضحني ان الهان 

جاءت شابة ونالت الجنسية األمريكية. وفق الدستور 
والترشيع األمريكي وان كان ثمة من هو معادي لهذا 

الدستور والترشيع فهو ترامب نفسه.

أخريا.. الشعب الديمقراطي والرئيس القمعي
"كل من خالفه يجب عليه العودة اىل بالده".. هكذا يريد 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي يبدوا أنه عائد اىل 
حيث أصله إىل أملانيا..  يريد ترامب للشعب األمريكي 
الذي رشب من نهر الديمقراطية والتعايش ان يحجم 

عن الديمقراطية ويعيش حالة الجنون العنرصي التي 
يعيشها الرئيس، ومن لم يفعل ذلك فإنه مجنون وترامب 

وحده العاقل.. اذاً فمن سيبقى يف امريكا.. ؟ خصوصا 
اذا ادركنا ما تؤكده املؤرشات بان )307 َمليون نََسمة( هم 

سكان هذا البلد، األكرث تنُوّعاً يف العالم من حيث الِعرق 
والثَّقافة، نَِتيجة الِهجرة الكَِبرية ِإليه من مختلف اصقاع 

املعمورة..
 هذه الحالة هي العكس تماما من مرسحية "نهر الجنون" 

-للكاتب املرصي توفيق الحكيم - التي تحكي، عن ملك 
رأى يف حلمه، أن من يرشب من النهر الذي يجري يف 

مملكته سيصبح مجنونا، فامتنع عن الرشب منه، ومعه 
منع زوجته ووزيره واملقربني منه من الرشب، وأمرهم أن 

يعيشوا عىل رشب النبيذ، ولكنهم 
خالفوا أمره، فرشبوا منه إال وزيره الذي كشف املصيبة 

التي يعيشها امللك عرب حوار ثنائي داخل املرسحية 
املكونة من فصل واحد، حيث يسأل امللك وزيره عن أكابر 

مملكته الواحد تلو اآلخر، ليصدمه الوزير بأنهم رشبوا 
جميعا من النهر وانضموا إىل املجانني، بمن فيهم امللكة 

)زوجة امللك( واتسع األمر اىل أن رشب جميع الرعية من 
النهر وأصيبوا بالجنون.

 فهل سيقرر ترامب ان يرشب من نهر الديمقراطية 
والتعايش..؟ ليعيش بني العقالء، ويحافظ عىل مهابة أكرث 

الدول حضورا عىل وجه الكرة األرضية، ليس بسياستها 
التدمريية والقاتلة لدول الفقر يف العالم وباألخص يف 

الرشق األوسط فهذا هو الجانب األكرث ظالمية يف تاريخ 
أمريكا. بل بكونها تدير أكرث شعوب العالم ديمقراطية.     

0021

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

July 2019 - Volume : 7 - Issue :79



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

لالعالن في مجلة العربي األمريكي اليوم
To advertise in the Arab American today magazine

3 1 3  - 4 0 9 - 9 5 4 1 

PLEASE HELP 
THE PEOPLE OF YEMEN 

أغيثوا أهلكم في اليمن 

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

P.O Box: 941112 Plano, TX 75094
Head office: 7340 HWY 78, Suite # 270 Sachse, TS 
75048
Phone: 1-800-425-1647 Fax: 972-372-0325
New York office: 186 Avenue s, Brooklyn, NY 11223
Phone: 718-339-7700 Email: info@purehands.org   
Website: www.purehands.org

PURE HANDS

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

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يوليو 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 002279



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0023

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

July 2019 - Volume : 7 - Issue :79

روعة احلياة  
ال تفسدها ... بآفة املخدرات

للمخدراتال

BEWARE THE USE OF DRUGS , THEY CAN 
LEAD TO DEATH



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يوليو 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 002479

        Arabs Today العرب اليوم

رفع سعر الخبز
ولدت حركة االحتجاج يف السودان يف ديسمرب بسبب 

نقمة شعبية عىل زيادة سعر الخبز ثالثة أضعاف يف ظل 
أزمة اقتصادية وتدابري تقشفية، واتّخذت شكل اعتصام 

أمام مقّر قيادة الجيش يف الخرطوم منذ السادس من 
أبريل للمطالبة بتغيري النظام السيايس.

وبعد اإلطاحة يف 11 أبريل بالرئيس عمر البشري 
الذي حكم البالد عىل مدى ثالثني عاما، رفض اآلالف 
من املحتجني فّض االعتصام مطالبني بنقل السلطة 

إىل املدنيني. وبدأت أوىل جلسات التفاوض مع قادة 
االحتجاج يف 20 أبريل.

توصّل الطرفان إىل اخرتاق يف 27 أبريل حني اتفقا عىل 
تأسيس مجلس مدني عسكري مشرتك يحكم البالد يف 

املرحلة االنتقالية. لكّن الطرفني اختلفا عىل تشكيلته 
إذ أراد كل طرف أن يشكّل ممثلوه الغالبية وكذلك عىل 
من يقود املجلس، شخص عسكري أو مدني. واحتشد 

املتظاهرون يف العاصمة يف الثاني من مايو مع إعالن قادة 
االحتجاج أن الجيش غري جاد يف تسليم السلطة.

انهيار المفاوضات
يف 15 مايو، علّق الضباط املفاوضات مؤكدين إرصارهم 

عىل أن يزيل املتظاهرون املتاريس التي وضعوها يف 
شوارع العاصمة.

ويف العرشين من مايو وبعد إحراز تقدم، انتهت 
املفاوضات بني املجلس العسكري وقادة االحتجاجات 

بشكل مفاجئ من دون التوصل إىل اتفاق بشأن تشكيلة 
املجلس السيادي،

الذي ُيفرتض أن يؤمن املرحلة االنتقالية لثالث سنوات، 
قبل نقل السلطة إىل املدنيني. يدعم اإلسالميون 

من جهتهم الجيش، آملني يف الحفاظ عىل الرشيعة 
اإلسالمية املطبقة منذ االنقالب الذي أوصل عمر البشري 

إىل الحكم عام 1989.

دعم من الرياض وأبوظبي والقاهرة
يف نهاية مايو توجه رئيس املجلس العسكري االنتقايل 

الفريق أول عبدالفتاح الربهان إىل مرص والسعودية 
واإلمارات. وأعلنت السعودية واإلمارات يف أبريل مساعدة 

مشرتكة بقيمة ثالثة مليارات دوالر.

قمع دام
يف الثالث من يونيو، تم فض اعتصام للمحتجني أمام مقر 

القيادة العامة للقوات املسلحة يف الخرطوم. وقتل أكرث 
من مئة شخص بحسب اللجنة املركزية لألطباء القريبة 

من حركة االحتجاج.
يف اليوم التايل، أعلن الجيش أن االتفاقات التي تّم 

التوصل إليها مع قادة االحتجاجات باطلة ودعا إىل 
انتخابات يف فرتة ال تتجاوز تسعة أشهر. وندد املحتجون 

بـ”انقالب”.
وخلُصت لجنة تحقيق شكّلها قادة املجلس العسكري 

إىل تورّط “ضباط وجنود”، لكن املجلس أشار إىل أنه 
أعطى األمر بتطهري منطقة قريبة تمارس فيها تجارة 

املخدرات، لكن العملية لم تجر كما كان مخططا لها.

وساطة
من 9 إىل 11 يونيو كانت الخرطوم شبه مشلولة بسبب 

العصيان املدني الذي دعا إليه املحتجون. أعلنت 
الوساطة اإلثيوبية التي بدأت يف السابع من يونيو أن 

املجلس العسكري واملحتجني وافقوا عىل العودة قريبا 
إىل طاولة املفاوضات.

يف 12 يونيو عّينت واشنطن الدبلومايس دونالد بوث 
موفدا خاصا إىل السودان. وقد وصل إىل الخرطوم برفقة 
مساعد وزير الخارجية املكلف شؤون أفريقيا تيبور ناج.

ويف 27 يونيو أعلن تحالف الحرية والتغيري الذي ينظّم 
االحتجاجات يف السودان أنه تلقّى من وسطاء إثيوبيا 
واالتحاد األفريقي “مرشوع اتفاق” سيتم بحثه. ويف 29 

يونيو أبدى قادة املجلس العسكري استعدادهم ألن 
يكون املرشوع أساسا الستئناف التفاوض.

تعبئة حاشدة
يف 30 يونيو أطلقت الرشطة السودانية الغاز املسّيل 

للدموع عىل متظاهرين يف ثالثة أحياء من الخرطوم، يف 
وقت نزل عرشات اآلالف إىل الشارع تلبية لدعوة الحركة 

االحتجاجية إىل التظاهر.
ودعا تجمع املهنيني السودانيني الذي يعترب أبرز مكوّنات 
التحالف الذي يقود احتجاجات املتظاهرين يف الخرطوم 

إىل التوجه للقرص الجمهوري مقر املجلس العسكري 
الحاكم.

وتصّدت الرشطة ملتظاهرين اقرتبوا من القرص بإطالق 
الغاز املسيل للدموع. وقتل عرشة أشخاص لرتتفع 

حصيلة القتىل منذ فض االعتصام إىل أكرث من 130 
بحسب لجنة األطباء القريبة من حركة االحتجاج. 

وتحدثت السلطات عن 71 قتيال منذ 3 يونيو.

اتفاق
يف الخامس من يوليو وبعد يومني من املفاوضات تم 

التوصل إىل اتفاق بني املجلس العسكري وقادة املحتجني 
عىل هيئة انتقالية. وألغى املحتجون دعوة إىل عصيان 

مدني كان مرتقبا يف 14 يوليو.
ويف 17 يوليو وقّع قادة االحتجاج يف السودان واملجلس 

العسكري الحاكم باألحرف األوىل عىل وثيقة االتفاق 
السيايس التي تحدد أطر مؤسسات الحكم.  ووقع 

الطرفان عىل “اإلعالن السيايس” بعد محادثات مكثّفة 
وهو جزء من االتفاق السيايس بني الطرفني، ويتبقّى 

االتفاق عىل اإلعالن الدستوري. ونّص االتفاق عىل 
تشكيل مجلس للسيادة من 11 عضوا، 5 عسكريني 

يختارهم املجلس العسكري، و5 مدنيني، تختارهم قوى 
التغيري، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها 

بالتوافق بني الطرفني.

أزمة سياسية كان لها وقع ثقيل على البالد

سبعة أشهر من األزمة السياسية في السودان
الخرطوم- أنهى االتفاق املوقع بن املجلس العسكري الحاكم وقادة املعارضة املدنية يف السودان سبعة أشهر 

من أزمة سياسية كان لها وقع ثقيل عى البالد:

Sudan crisis: What 
you need to know
Sudan has been in the midst of a political crisis since long-serv-
ing ruler Omar al-Bashir’s overthrow in April. The military and 
pro-democracy movement have been locked in a tussle for 
power that has led to mass protests and killings.

T he security forces have used brute force to strengthen 
the position of the generals, killing dozens of people - and 
throwing many bodies in the River Nile - in a crackdown on 

protesters in the capital, Khartoum on 3 June.
But tens of thousands of protesters returned to the streets a few 
weeks later to stage the biggest demonstration since Mr Bashir’s 
overthrow. This forced the junta to resume talks on a power-sharing 
government.
The talks have been mediated by neighbouring Ethiopia and the Af-
rican Union, with the UN and Western powers also exerting pressure 
on the junta to reach a deal with the pro-democracy movement.
Here’s what you need to know about the crisis.
How did it all begin?
The unrest in Sudan can be traced back to December 2018, when 
then President Bashir’s government imposed emergency austerity 
measures to try to stave off economic collapse.
Cuts to bread and fuel subsidies sparked demonstrations in the east 
over living standards and the anger spread to the capital, Khartoum.
The protests broadened into demands for the removal of Mr Bashir - 
who had been in charge for 30 years - and his government.
The movement reached a climax on 6 April, when demonstrators oc-
cupied the square in front of the military’s headquarters to demand 
that the army force the president out.
Five days later, the military announced that the president had been 
overthrown.
So who took power?
A council of generals assumed power on 11 April but it has struggled 
to return normality to the country.
The seven-member Transitional Military Council (TMC) is led by Lt-
Gen Abdel Fattah Abdelrahman Burhan. The council says it needs to 
be in charge to ensure order and security.
But the army is not a unified force in Sudan. Paramilitary organisa-
tions and various Islamist militias hold some sway.
The military has also faced international condemnation for the attack 
on protesters on 3 June, with the UK saying the military council bore 
“full responsibility”.
In response, the TMC expressed “sorrow for the way events esca-
lated”, saying that the operation had targeted “trouble makers and 
petty criminals” .
Who are the opposition?
The economic problems brought Sudanese from all walks of life to 
the streets, but the organisation of demonstrations was taken on 
by the Sudanese Professionals Association (SPA) - a collaboration of 
doctors, health workers and lawyers.
The protesters are mostly young, reflecting the country’s demograph-
ics, but people of all ages have been seen in the crowds.
Women are at the forefront of the demonstrations. A video of a 
young woman standing on the roof of a car and leading the chants 
has been widely shared on social media.

To read the rest of the article go towww.bbc.com
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ويعرّب عن موقف الكثريين، الشاب محمد بدران، وهو جالس 
يف محل حالقته الخايل من الزبائن، بقوله بلهجة ساخرة، 

“ال يعرف هؤالء املسؤولون حتى ثمن الخبز، إنهم ال يعرفون 
شيئا عنا”. وأكّد مصفف الشعر، البالغ من العمر 33 عاما، 

أن األوضاع تدهورت أكرث خالل السنوات القليلة املاضية، 
حيث ارتفعت الرضائب والفواتري واألسعار بينما لم يزد 

الدخل الذي يجنيه من محله.
بعد دفع رضائبه وفواتريه، كان الحالق يوفر حوايل ثالثة 

أرباع أرباحه. وانخفضت هذه النسبة إىل حدود الربع خالل 
األزمة األخرية. ويعاني اقتصاد لبنان منذ نحو 8 سنوات، من 

أزمات سياسية متكررة، إضافة إىل النزاع يف سوريا، الذي 
أسفر عن تدفق حوايل مليون الجئ سوري إىل لبنان.
ومع تعمق األزمة االقتصادية يف لبنان، تتضاءل ثقة 

الجمهور يف قدرة السياسيني الذين ينظر إليهم كفئة 
“فاسدة” تخدم مصالحها الشخصية وغري قادرة عىل فرض 
إصالحات حقيقية يف هذا البلد الذي يواجه أزمات سياسية 

متشابكة.
ومع إقرار مجلس النواب مليزانية الدولة للعام 2019، يخىش 
الكثريون تكّرر السيناريو اليوناني، مشريين إىل أنه لن يكون 

هناك اتحاد أوروبي يقف سندا ويمكن االتكاء عليه.

جذور األزمة
بعد أسابيع من التأخري بسبب املساومات بني الحكومة 
واملرشعني، صدر مرشوع قانون امليزانية الذي سيؤثر يف 

الغالب عىل جيوب اللبنانيني العاديني. ويقول النقاد إنه لن 
يعالج القضايا الهيكلية والفساد الراسخ يف جذور األزمة.

وخالل ثالثة أيام من النقاش، عارضت مجموعة من 
املرشعني القانون، وشملت بعضا من أعضاء الحكومة التي 
اقرتحته. ويف خطابه الذي ألقاه الخميس، قال وزير املالية 

اللبناني عيل حسن خليل إن املسؤولني يتعاملون مع 
امليزانية مثل “طفل مرتوك” ال يريد أحد أن يعرتف بأبوته 

له. وشدد عىل حاجة البالد إىل خطة إلدارة دينها العام 
“لتحرير املوازنة العامة من عبء تراكمه”.

وقال النقاد إن املرسحية كانت مصممة الستيعاب الغضب 
الشعبي من الركود االقتصادي الذي رضب املواطنني. وبلغ 

النمو أدنى مستوى له عىل اإلطالق عند 0.2 باملئة العام 
املايض. وتباطأ أكرث بعد أن أوقف البنك املركزي قروض 

اإلسكان، وقلّص سوق العقارات الذي مثّل محرك النمو 
الرئييس منذ سنة 2012.

ووصل العجز إىل 11 يف املئة من الناتج املحيل اإلجمايل 
مرتفعا من الـ8.6 باملئة املسجلة سنة 2017، وتفاقم الدين 

العام وأصبح يتخطى 150 باملئة من الناتج املحيل اإلجمايل 
وهو واحد من أعىل املعدالت يف العالم. كما ازداد عمق العجز 

التجاري اللبناني.
وتأثّر القطاع املرصيف يف البالد، حيث تراجعت احتياطيات 

النقد األجنبي للبنك املركزي بنحو 6 مليارات دوالر منذ 
أوائل سنة 2018. وكان نمو الودائع املسجل األدنى منذ سنة 

2005 حيث خرّي البعض تحويل مدخراتهم إىل الخارج.
ويف الوقت نفسه، تّمت تصفية بعض الرشكات وأغلقت 

العديد من املتاجر، وعرضت املزيد من الشقق للبيع. وتهدف 
امليزانية الجديدة إىل خفض العجز إىل 7.6 باملئة. وخالل 

السنة املاضية، رفعت الحكومة رضيبة القيمة املضافة 
لتمويل زيادة الرواتب التي وعدت بها لعمال القطاع العام. 

وقال مسؤول إن الحكومة خلصت إىل أنه السبيل الوحيد 
الذي سيمكن الدولة املثقلة بالديون من دفع هذه الزيادة.

وأكرب نفقات الحكومة هي خدمة الدين ورواتب القطاع العام 
والدعم املقدم لرشكة كهرباء لبنان. وأقرت الحكومة خطة 

هذا العام لحل أزمة الكهرباء املكلفة. وخفضت امليزانية 

الجديدة أجور العاملني يف الحكومة واملزايا التي يتمتعون 
بها وجمدت توظيف القطاع العام ملدة ثالث سنوات. ويبقى 

قرار رفع رضيبة القيمة املضافة ساريا كما ترتفع قيمة 
الرضائب األخرى.

وقال جاد شعبان، الخبري االقتصادي واألستاذ املشارك يف 
االقتصاد يف الجامعة األمريكية يف بريوت، إن القلق من تكرر 
السيناريو اليوناني هو الذي دفع املسؤولني الحكوميني إىل 

البحث عن سبل إصالحات طارئة بدال من سن تغيريات أكرب 
مثل الرضائب التصاعدية أو إعادة جدولة الديون.

كما كتب مؤخرا أن املشكلة الحقيقية تكمن يف النخبة 
السياسية التي تتعامل مع القطاع العام كمكان لتوظيف 

أنصارها، والتي تتسرت عىل الفساد الذي يرثيها ويزيد 
الديون. وأكد وجوب زيادة اإلنفاق العام الفعال للخروج من 

هذه األزمة.

ارتفاع األسعار
بالنسبة ملحمد بدران، كبحت الصعوبات االقتصادية أبسط 
أحالمه، فقد تخىل عن خطط بناء صالون شميس يف متجره. 

وبعد 14 عاما من العمل لحسابه الخاص، ما زال الحالق 
يعيش مع والديه، وغري قادر عىل تحمل أعباء الزواج.

يف العام املنقيض، بلغت أرباحه 500 دوالر شهريا بينما 
تواصلت الزيادات يف الفواتري واإليجار. مثل كل اللبنانيني، 
يدفع فاتورة كهرباء للحكومة وأخرى منفصلة ملزّود خاص 
يعوض الكهرباء خالل انقطاع التيار اليومي بسبب البنية 

التحتية املتداعية.
وقال بدران، الذي ولد يف أوج الحرب األهلية اللبنانية التي 

استمرت 15 عاما، “أنا اآلن يف الثالثة والثالثني من العمر، وما 
زلنا نشكو من نقص يف املياه والكهرباء. انظروا إىل جارتنا 

سوريا التي تتمتع باإلنارة واملاء رغم الحرب”.
ومع ارتفاع التكاليف، ارتفعت األسعار مثل كلفة جل 

الشعر التي زادت بنسبة 30 باملئة. وقلص هذا من إمدادات 
الصالون باإلضافة إىل إنفاق بدران الشخيص. كما تراجع 

عدد زبائنه الشباب وأصبحوا يزورون متجره مرة كل شهر 
بدال من ثالث مرات.

وبمجرد تمرير امليزانية الجديدة، قال بدران إنه سيتعني 
عليه رفع أسعاره ألول مرة منذ سنوات، مما يزيد من العبء 

عىل حرفائه الذين يشغل الكثري منهم وظيفتني.
وعىل امتداد شارع مار إلياس التجاري املزدحم واملعروف 
بمتاجر املجوهرات، وضعت أربعة متاجر عىل األقل الفتة 
“للبيع”. وكان من بينها متجر للذهب. تعمل مها البالغة 

من العمر 34 عاما يف املحل مع عمها. وقاال إن العائلة 
تمتلك متجرا لتجارة الذهب بالجملة، لكنهما ال يستطيعان 

االستمرار يف إدارة املحل الذي عرضاه للبيع.
وقالت مها إن الطبقة الوسطى هي الوحيدة التي تشعر 

باأللم االقتصادي ألن األثرياء واملسؤولني الحكوميني 
يخبئون أموالهم يف الخارج. وتابعت “يسأل الناس عن 

السبب الذي يمنعنا من االحتجاج. انظروا إىل ما حدث 
عندما احتجت الشعوب األخرى من حولنا. انظروا إىل 

مرص، أو حتى إىل سوريا. ستكون نهايتنا أسوأ منها 
بالتأكيد”.

ويف ظل هذه األجواء، توقعت مجلة ذو نيويوركر أن يكون 
صيف لبنان هذه السنة أكرث سخونة، وأن تثري هذه امليزانية 

املزيد من االحتجاجات العامة، مشرية إىل أن الفشل 
االقتصادي العميق يف لبنان سيبلغ ذروته هذا الصيف، 

بسبب إخفاق الحكومة والسياسيني يف وضع تدابري عملية 
لتدارك الوضع املنهار، وهو األمر الذي يزيد الضغط عىل 

الشعب.

اللبنانيون يفقدون إيمانهم بقدرة السياسيين على اإلصالح

الميزانية الجديدة ترفع من 
سخونة صيف لبنان

بريوت - عى مدى أيام، ظل اللبنانيون يتابعون النقاشات التلفزيونية الحادة بن املرشعن الباحثن 
عن حلول لألزمة االقتصادية وتريرات للخطة التي تقدمت بها الحكومة إلنقاذ االقتصاد الوطني عر 

التقشف، والتي رفعت من حرارة األجواء يف البالد.
لم يستوعب اللبنانيون الكثري من هذه األحاديث التي بدا واضحا أنها لن تقودهم يف النهاية إىل حّل 

جذري يعالج سنوات من سوء اإلدارة االقتصادية والفساد اللذين أديا إىل تراكم واحد من أكر أعباء الدين 
العام يف العالم، يعادل حوايل 150 يف املئة من الناتج املحيل اإلجمايل.

كم تكلفة إعادة إعمار سوريا 
واليمن وليبيا باألرقام؟

كتابة وتحرير : أحمد محمد
هل تساءلت ذات مرة ماذا لو سقطت الديكتاتوريات العربية يف دول الربيع العربي 

دون اندالع ثورات مضادة، أو تدخل منظمات إرهابية مثل »تنظيم الدولة اإلسالمية 
)داعش(«؟ اإلجابة عن هذا السؤال ستكون توفري مئات آالف من األرواح، ومئات 

املليارات من الدوالرات املستخدمة يف إعادة إعمار هذه الدول. إذ كشفت األرقام 
الحكومية الرسمية يف عدد من الدول العربية التي تشهد رصاعات ُمسلحة منذ 2011، 

وحتى اآلن، مثل: سوريا، واليمن، وليبيا، أن تكلفة إعادة اإلعمار فيها قد بلغت 600 
مليار دوالر، بحسب التقديرات الحكومية يف هذا الجانب.

إعادة إعمار سوريا.. 400 مليار دوالر
تشهد سوريا الرصاع األسوأ يف منطقة الرشق األوسط، وهو رصاع أدى ملقتل مئات 

اآلالف من املدنيني، ونزوح املاليني منهم، وبحسب أحدث األرقام الحكومية، فقد أفاد 
الرئيس السوري بشار األسد، يف ديسمرب )كانون األول( املايض، بأن إعادة إعمار 

سوريا سيتكلف 400 مليار دوالر.
وهو الرقم نفسه الذي يتمسك به األسد، منذ أبريل )نيسان( 2018، حني قال إن 

إعادة إعمار البنية التحتية يف سوريا تحتاج 400 مليار دوالر، يف فرتة تمتد من 10 
سنوات إىل 15 سنة، وهو رقم يتسق مع تقديرات األمم املتحدة التي أفادت يف أغسطس 

)آب( املايض، بأن إعادة إعمار سوريا يحتاج إىل 400 مليار دوالر، يف زيادة لتقدير 

سابق لها كان قد أشار إىل أن تكلفة إعادة اإلعمار يف سوريا يبلغ 300 مليار دوالر.
وهو تقدير يختلف عن التقديرات العربية واألوروبية، الذي أعلنها أحمد أبو الغيط، يف 
ترصيحات تلفزيونية، يف مارس )آذار( 2017، قال فيها إن: »مفوضة االتحاد األوروبي 
السامية للسياسة الخارجية وشؤون األمن، فيديريكا موغرييني، أبلغته أن إعادة بناء 

سوريا يحتاج إىل 900 مليار دوالر«.
بدوره، قال وليد املعلم، وزير خارجية النظام السوري، يف ترصيحات صحافية تعود إىل 

سبتمرب )أيلول( املايض، إن %75 من البنية التحتية يف سوريا دمرت بسبب ما وصفه 
بـ»هجمات اإلرهابيني«، متجاهاًل اإلسهامات الكبرية للنظام السوري يف تدمري البنية 

التحتية يف سوريا.

إعادة إعمار اليمن.. 100 مليار دوالر
أما يف اليمن فقد اختلفت تقديرات إعادة إعمارها عن نظريتها سوريا، وبحسب 

التقديرات الرسمية للحكومة الرشعية اليمنية، تصل تكلف إعادة إعمار اليمن إىل 100 
مليار دوالر، بحسب ترصيحات لسالم الخنبيش، نائب رئيس الوزراء يف اليمن، خالل 

لقاء له مع أنتونيو بريوتا رئيسة بعثة االتحاد األوروبي.
وتعود ترصيحات الخنبيش إىل فرباير )شباط( 2019، وهي األحدث من نوعها، وال 
تختلف تلك التقديرات الرسمية مع تقديرات رسمية أُخرى، تعود إىل مارس 2017، 

قال فيها أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني حينها: إن »تكاليف إعادة إعمار 
اليمن أكرث من 100 مليار دوالر، وتحتاج إىل 10 سنوات إلنجازها يف ما لو جرى البدء 
بها اآلن«، وهو رقم يتسق مع تقديرات البنك الدويل الذي أفاد يف مايو )أيار( 2017، 

بأن تكلفة إعادة إعمار اليمن تبلغ 100 مليار دوالر.

إعادة إعمار ليبيا.. 100 مليار دوالر
الرقم الالزم إلعادة إعمار ليبيا، هو نفسه الرقم الالزم إلعادة إعمار اليمن، بحسب 
أحدث الترصيحات الرسمية يف هذا الصدد؛ ففي فرباير املايض، وقعت غرفة اتحاد 

الصناعات املرصية مع الغرفة االقتصادية الليبية املرصية املشرتكة بروتوكول تعاون 
إلعادة إعمار ليبيا.

وقال هاني سفراكس رئيس الغرفة االقتصادية الليبية املرصية املشرتكة، إن تكلفة 
إعمار ليبيا تبلغ بحسب تقديرات البنك الدويل 100 مليار دوالر، وقدرت حكومة الوفاق 
الليبية احتياجاتها من العمالة ألكرث من 3 ماليني عامل وموظف مرصي إلعادة إعمار 

ليبيا.
ويعرب رقم سفراكس عن زيادة تبدو منطقية لتكلفة إعادة ليبيا خالل نحو عامني؛ 

إذ سبق وأعلن البنك الدويل يف مايو 2017، أن تكلفة إعادة إعمار ليبيا تزيد عىل 80 



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

قاعة األفراح         رويلتي مآنر 

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

خدمة ملكية بأسعار 

في متناول الجميع 

القاعة تحتوي على ثالث صاالت 

كل صاله لها مدخل منفصل
 ذكريات ال تنسى ابدًا رويلتي مآنر...

مجالس 
عربية فاخرة

TRADITIONAL ARABIC 
THEME HALL AVILABLE

اتصل اآلن لعمل موعد 
رويلتي مآنر

الدقة والثقة والجمال 

royaltymanorbanqet royaltymanorbanqet
7080 GARILING DRDEARBORN HTS MI 48127

WWW.ROYALTYMANOR.COM

استفسر عن 
باقة حفلة الزفاف 

كاملة

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يوليو 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 002679



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0027

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

July 2019 - Volume : 7 - Issue :79

Email: wwwlifepharmacy@gmail.com

Tel:313-846-2000

Fax:313-846-2221

4025 Maple St

Dearborn MI 48126

Free Delivery

Near Masjid Alsalam
Monday-Saturday :10am-6pm

Coming Soon Life Clinic

With Male and Female Doctors

Doctor Waleed Alghazali

Email: wwwlifepharmacy@gmail.com

Tel:313-846-2000

Fax:313-846-2221

4025 Maple St

Dearborn MI 48126










10am-6pmن��� م� �����ي� ��� �����


توصيل مجاني

�جو�� م�ج� ������



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يوليو 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 002879

Muslims Around The World  المسلمون حول العالم

2( التخلف الزراعي: وسببه التخلف العلمي يف 
مجال الزراعة، ألن التقدم العلمي يف هذا املجال 
يضيف إىل اإلنتاج الزراعي أضعافاً مضاعفة من 

حيث استصالح األرايض الزراعية وتوسيع نطاقها. 
وإذا نظرنا إىل رقعة األرايض يف العالم اإلسالمي 
وجدناها 40 مليون كم2، ويمثل هذا حوايل ربع 

مساحة اليابسة التي تقّدر بـ148.354.000كم2.. 
ومع ذلك فإن األرايض املزروعة يف العالم اإلسالمي 

تمثل فقط %11 من األرايض الزراعية يف العالم.. 
ولذلك فإن كثرياً من الشعوب اإلسالمية ال تستطيع 

إنتاج ما يكفيها من الغذاء وبعضها مهّدد بالجوع.

3( التخلف التجاري: وسببه يعود إىل عوامل عدة 
منها، الجهل بالحاجات العاملية إىل البضائع التي 

تصدرها وخصائصها بالنسبة للبضائع األخرى، 
والتخلف يف القوة اإلعالمية لرتويج البضائع، 

وعدم إيفاء التعهدات يف موعدها وااللتزام بالعهود 
واملواثيق الشخصية والجماعية والدولية، والجهل 

بأساليب التسويق للمنتجات، فقد تبنيِّ نتيجة 
لإلحصائيات أن الخسارة املالية يف املنتجات 

الزراعية فقط كان 912 مليار لرية تساوي 456 
مليون دوالر، وذلك عىل مستوى دولة واحدة يف 

سنة واحدة. وذلك للجهل بأساليب التسويق 
والتجارة وعدم القدرة يف املحافظة عىل املنتجات 

وحمايتها من التلف وهذه الخسارة خاصة 
باملنتوجات من الخرضوات والفواكه فقط.

4( اإلسراف والتبذير: يرجع أحياناً إىل العادات 
والتقاليد االجتماعية مثل: اإلرساف يف الوالئم 

واألفراح واملهور، وسبب ذلك التباهي واالفتخار 
واالعتزاز باملكانة االجتماعية، وقد يرجع إىل 

عدم الوعي الكامل بأرضار اإلرساف والتبذير 
عىل مستوى املجتمع أو عىل مستوى األفراد 

واملؤسسات والدول يف املناسبات وغريها، وقد 
عملت دراسة ميدانية عن اإلرساف والتبذير يف 

املأكوالت املرمية يف مدينة واحدة يف إحدى الدول 
اإلسالمية، فكانت النتيجة أن اإلرساف اليومي 

حوايل مليون لرية، واإلرساف السنوي 365 مليون 
لرية.. فما بالنا عىل مستوى العالم كله!.

وقد يرجع اإلرساف أحياناً إىل ضعف اإلدارة، كما 
قد يرجع أحياناً إىل إتباع األهواء والشهوات، 

فإرساف الناس يف املالهي واملحرمات وسفرهم من 
بلد إىل آخر من أجل قضاء الشهوات تتجاوز مئات 

املاليني، وبخاصة لو حسبنا هذا اإلرساف عىل 
مستوى بلد واحد، وإذ رضبنا لذلك مثالً آخر، فقد 
عملت إحصائية عن عدد التذاكر يف مدينة واحدة، 

فكانت النتيجة أن عدد التذاكر التي رصفت 
للشباب خالل شهرين حوايل 700.000 تذكرة 

معظمها إىل جنوب رشق آسيا.

5( وضع األموال في غري موضعها: ولذلك 
أمثلة كثرية، مثل رصف األموال يف األمور 

االستهالكية والرتفيهية، وبناء املالعب والهياكل أو 
وضع األموال يف البنوك األجنبية، وقد بلغت األموال 

العربية املوضوعة يف بنوك أوروبا مثالً حوايل 620 
مليار دوالر يف عام 1988م... بينما نجد اإلنفاق يف 

البحث العلمي وتطويره قليل جداً بالنسبة إلنفاق 
الدول املتقدمة. فإن نسبة إنفاق الدول النامية بما 

فيها الدول اإلسالمية مجتمعة يمثل %2.09 من 
مجموع اإلنفاق العاملي، ونجد نصيب دول الشمال 
الغنية يصل إىل %97.1، مع أن سكان الدول النامية 

3 مليار مقابل 300 مليون نسمة لتلك الدول 
املتقدمة.

6( الجهل بالموارد الطبيعية: فإننا نجد أنفسنا 
يف هذا املجال جاهلني كثرياً بأرضنا وبرتابها 

وخرياتها، وما يكتنز فيها من الذهب والفضة 
واملعادن األخرى الثمينة، واألرايض الصالحة ألنواع 

من الزراعات والنبات التي يمكن أن تنتجها تلك 
األرايض من املحاصيل، والسبب يف ذلك جلنا بطرق 

استخرج تلك الخريات واستثمارها وصناعتها.. 
وبالرغم من كل هذا، وعىل وجه العموم، فإن العالم 

اإلسالمي غني برثواته الزراعية وبإنتاجه الوفري 
من مختلف املحاصيل. ويمكن القول بعد دراسة 

متأنية ملا تنتجه الدول اإلسالمية من محاصيل 
زراعية بأن العالم اإلسالمي يحتل املرتبة األوىل يف 

إنتاج القطن يف العالم حيث ينتج %30 من اإلنتاج 
العاملي، ويف املطاط يستأثر العالم اإلسالمي 

بنحو %75 من اإلنتاج العاملي، كما يحتل العالم 
اإلسالمي املرتبة الثانية يف إنتاج النب بنسبة 10% 

من اإلنتاج العاملي، واملرتبة الثالثة يف إنتاج األرز 
بنسبة %15 من اإلنتاج العاملي.

7( انتشار الجرائم المختلفة: وهذا ناشئ أساساً 
عن االنحالل الخلقي املتمثل يف انتشار الغش 

والخداع، والرشوة، وعدم االلتزام بالعهود واملواثيق 

يف املعامالت التجارية والصناعية، ثم انتشار 
األعمال العدوانية كاالعتداء عىل األموال واألنفس، 

ثم ظلم العمال واستغاللهم.. إضافة إىل انتشار 
الجرائم األخرى التي تتطلب مزيداً من الجهود 

البرشية واملادية، والتي تتطلب محاوالت القضاء 
عليها أو الحد منها أمواالً وميزانيات هائلة فيما لو 
رصفت يف أمور التنمية لتقدمت البالد تقدماً هائالً.

8( انتشار األمراض القاتلة: فهناك أمراض تعوق 
العمل أو تقلل عدد ساعات العمل، مثل مرض 

البلهارسيا املنترش يف البالد اإلسالمية، وقد ذكر 
بعض املتخصصني أن هناك خسائر مالية كبرية 
ترتتب عىل انتشار هذا املرض وآخر التقديرات يف 

العالم عن عدد الحاالت هو 200 مليون إصابة 
تقريباً، كانت نسبة اإلصابة يف مرص عام 1974م 
يف بعض املناطق %22 من السكان، ولقد ُسّجل 

يف املغرب خمسون ألف حالة، ويف جنوبي تونس 
%6.6 وهناك بؤر محدودة من هذا املرض شمايل 

سورية وجنوبي لبنان وشبه الجزيرة العربية. 
وتنفق مرص يف مكافحة املرض مئات املاليني من 

الجنيهات، وذلك حوايل 300 مليون دوالر يف العام 
خسارة مرص عىل هذا املرض.

9( هجرة العلماء: فقد تبنّي من بعض 
اإلحصائيات أنه تبلغ نسبة الكفاءات املهاجرة 

من العالم الثالث إىل مجموع العقول املهاجرة إىل 
الواليات املتحدة األمريكية ما بني 70ـ%80 حسب 

تقدير مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
وهذه الهجرة تكلف الدول النامية 42 ملياراً من 

الدوالرات...

صور من واقع العالم اإلسالمي
د. زيد بن محمد الرماني

1( التخلف الصناعي: وسببه افتقاد األمة املبدعن واملبتكرين واملخرتعن والفنين يف املجاالت الصناعية املتنوعة، والسبب يف هذا 
االفتقاد هو القصور أو التقصري يف إعدادهم عى النحو الذي يستطيعون به تحقيق حاجات األمة يف كل الصناعات. ويمكن القول 
بأنه إذا قامت الدول اإلسالمية بتصنيع الخامات الطبيعية بدالً من تصديرها إىل الدول الغربية، فإن ذلك يؤدي إىل أن يقفز الدخل 

الوطني فيها أضعافاً مضاعفة، ويرتفع تبعاً لذلك مستوى املعيشة ودخل الفرد يف سائر األقطار اإلسالمية.

اآلن، بدأت تلك األعمال االنتقامية
رت  تواجه املرشوعات التجارية اململوكة للمسلمني حملة مقاطعة غري رسمية. وتفَجّ

أعمال شغب مناهضة للمسلمني يف مقاطعتني يف مايو/أيار، ُملحقة أرضاراً بمئات 
املرشوعات التجارية واملنازل واملساجد، وأدت إىل وفاة شخص واحد.

ويف يونيو/حزيران، استقال 9 وزراء مسلمني بسبب خوفهم من تصاعد وشيك للعنف 
يف حال لم يستقبلوا. 

وُيعرب الخرباء عن قلقهم من تفيِشّ التوترات من جديد يف رسيالنكا، البلد الديمقراطي 
متعدد األعراق واألديان، الذي خرج لتّوه من حرب أهلية انتهت يف عام 2009، لكن 

ر بني أكرب  هذه املرة ظهر االنقسام عىل أساس ديني، بدالً من الرصاع العرقي املتجِذّ
مجوعتني عرقيتني يف البلد؛ السنهالية والتاميل.

وحتى قبل هجمات عيد الفصح، كان املسلمون الذين يمثلون %10 من عدد السكان 
تقريباً، هدفاً لخطاب تمييزي وأعمال عنف عشوائية، خاصة مع ظهور املجموعات 

القومية البوذية املتعّصبة عقب انتهاء الحرب األهلية.

المناخ الحالي يشير إلى أن البالد تمرُّ بمنعطف محفوف بالمخاطر
دعا أحد أكرب رهبان رسيالنكا البوذيني، واراكاجودا رسي جناناراتانا ثريو، إىل مقاطعة 

املرشوعات التجارية اململوكة للمسلمني، وبدا أنه يتغاىض عن أعمال العنف قائالً: »ال 
تزوروا متاجرهم أو تأكلوا طعامهم«، وأضاف مؤيداً لالدعاء املتعصب بأن املسلمني 

يحاولون أن يصيبوا الناس بالعقم، قائالً: »يتحتَّم عىل البوذيني أن يحموا أنفسهم«.
ورَدّ مانجاال ساماراويرا، وزير مالية رسيالنكا قائالً إن مثل هذه الترصيحات هي بمثابة 

انحراف عن اإليمان، وكتب عىل تويرت: »ينبغي عىل البوذيني الحقيقيني االتحاد معاً 
ضد »طلبنة« فلسفتنا العظيمة القائمة عىل السالم والحب لكل الكائنات«.

وقد تفّشت نظريات املؤامرة بعد هجمات أبريل/نيسان املايض، التي خلَّفت أكرث من 
260 قتيالً؛ إذ اتَّهمت صحيفة قومية مؤخراً طبيب نساء مسلم بتعقيم آالف النساء 

السنهاليات ضد رغبتهن، دون تقديم أي دليل عىل ذلك، واحتلَّت تلك االتهامات 
الواهية التغطية اإلعالمية ألسابيع.

يقول بعض املراقبني إن الخطاب املعادي للمسلمني يحمل هدفاً سياسياً، وهو 
استقطاب جمهور الناخبني قبل االنتخابات الرئاسية التي ستُجرى الحقاً هذا العام. 

ويقول رؤوف حكيم، رئيس املؤتمر اإلسالمي الرسيالنكي، وهو حزب سيايس يشارك يف 
التحالف الحاكم الحايل: »تريد أحزاب املعارضة إبقاء هذا الرصاع مستعراً«.

وكان حكيم أحد التسعة وزراء املسلمني الذين استقالوا يف يونيو/حزيران. )استعاد 
اثنان منهم منصبيهما منذ ذلك الحني(. وقال إن املجموعة قَرّرت التنحي استجابًة 

إىل »افرتاض وجود صالت بينهم وبني منظمات إرهابية«، الذي كان يهدف إىل »شيطنة 
املجتمع اإلسالمي بأرسه«.

الشرطة تلتزم الصمت وتتفرج
ويف 13 مايو/آذار، بدأت مجموعات من الرجال يف التجول عىل دراجاتهم النارية يف 

البلدات الواقعة شمال العاصمة، كولومبو. 
وقال شهود عيان إن الرشطة كانت تتوانى يف منعهم من استهداف بيوت ومتاجر 

املسلمني، إما بسبب الخوف أو التواطؤ، أو نقص ما لديها من قوات. ولم يرد املتحدث 
الرسمي باسم قوات الرشطة الوطنية عىل طلب للتعقيب.

ويف بلدة مينوانغودا التي تقع يف مقاطعة يسكنها 177 ألف شخص من بينهم %3 فقط 
مسلمون شمال رشق كولومبو، جاء مثريو الشغب مستعدين. 

فبعد أن هاجموا مطعم New Fawz Hotel، قطعوا خمسة أميال إضافية إىل حيث 

كان مطعم New Fawz Hotel مكاناً يكتظ بالزوار يف هذه البلدة 
الصغرية برسيالنكا، يجتذب الراغبن يف تناول العشاء بالفتته 

الحمراء الضخمة، بفعل مصابيح النيون وأطباق األرز والدجاج 
الساخنة املتوفرة ليالً ونهاراً، لكن توقَّف الزبائن عن الظهور بعد 

هجمات أحد الفصح اإلرهابية.
وازدادت األحوال سوءاً، إذ جاءت يف مايو/أيار مجموعة من راكبي 

الدراجات، كانت وجوههم مخفية بالخوذاِت وكانوا مسلحن 
روا كِلّ ما كان  بعيص، وحَطّموا نوافذ املطعم، ثم اقتَحموه ودَمّ

ع حشد كبري من الناس. وهرب صاحب املطعم  بداخله، فيما تجَمّ
محمد إنداس من الباب الخلفي، خوفاً عى حياته، بحسب 

صحيفة The Washington Post األمريكية.
وقال إنداس )52 عاماً(، أثناء وقوفه خارج مطعمه املحَطّم بشكل 

ا إذا  كامل: »لقد وُلدنا هنا، هذا هو مسقط رأيس، نتساءل اآلن عَمّ
كان لنا مستقبل يف رسيالنكا«.

ينتمي إنداس إىل األقلية املسلمة يف رسيالنكا، ذات األغلبية البوذية. 
وعقب الهجمات املفجعة يف أبريل/نيسان املايض، التي نفَّذها 
متطرفون إسالميون محليون، حرَضّ املجتمع نفسه الستقبال 

موجة من االنتقام. 
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كانت عائلة عيل جيثي قد أتمت للتو بناء أكرب مصنع معكرونة 
من نوعه يف رسيالنكا. 

وبعد أن حطم الحشد املكون مما يقارب 200 شخص األبواب 
املصنوعة من األلومنيوم، شقوا طريقهم إىل الداخل، حيث 

أرضموا النريان بإطارات السيارات، بحسب جيثي.
لم تتخذ قوات الرشطة أو هيئة اإلطفاء أي إجراٍء ُيذكر؛ لكن 

بعد ساعتني من اندالع الحريق، حرضت قوات الجيش. وظلت 
النريان مشتعلة حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم التايل. لقد 

تحطمت ماكينة املعكرونة املستوردة من إيطاليا التي استغرق 
تجميعها 9 أشهر. وُيقدر جيثي الخسائر بما يقارب 4 ماليني 

دوالر.

وقال جيثي )23 عاماً(: »تتعرض للهجوم بسبب دينك فقط، لم 
أمّر بمثل هذا من قبل«.

يف قسم الرشطة يف مينوجودا، قال كبري املفتشني إنه ألقي القبض 
عىل 70 شخصاً أثناء أعمال الشغب، وأطلق رساح معظمهم 

بكفالة. وأضاف أنه لم يمكنه فهم سبب اختيارهم هذه البلدة 
بالتحديد، أو الجزم بأن هذا العنف جاء عن تخطيط أم ال. بشكل 
إجمايل، أرضت هذه األحداث بأكرث من 76 متجراً ومنزالً، إىل جانب 

مسجد واحد.
وقد وصف سكان البلدات الواقعة أقىص الشمال أحداثاً مماثلة 

حدثت يف الليلة نفسها، وذلك عندما وصل بعض راكبي 
الدراجات عازمني عىل إحداث دمار. 

ففي مقاطعة مسلمة بمدينة بوتاالم، طلب محمد سايل فوسول 
أمري، وهو نجار يبلغ من العمر 49 عاماً، من زوجته وأوالده األربعة 

أن يطفئوا األنوار وأن يوصدوا األبواب فيما اتجه هو إىل الخارج 
لريى ما يحدث.

وبينما كانوا مجتمعني يف املنزل، سمعوا مجموعة من مثريي 
الشغب يهاجمون منزالً مجاوراً لهم، ثم قاموا بتحطيم بوابتهم 

الخاصة وحاولوا إرضام النريان يف سيارتهم. 
سمعت العائلة بعد ذلك الحشد وهو يلوذ بالفرار، تقول فاطمة 

زوجة أمري إنها خرجت من املنزل، لرتى زوجها ملقى عىل األرض، 
وينزف من جرح عميق يف رقبته، ومات الحقاً متأثراً بجراحه.

وتابعت: »لم تساعدني الرشطة حتى عىل اصطحاب زوجي إىل 
املشفى، واآلن قد ُدمرت حياتي بالكامل«.

وقال رشطي محيل إنه قد قُبض عىل شخصني بتهمة قتل أمري؛ 
لكنه اشرتط الحفاظ عىل رسية هويتهما ألنه لم يكُن مرصحاً له 

بالحديث عن الحادثة بشكل علني.
بالعودًة إىل مينوانغودا، يقول إنداس إنه يأمل أن يعيد افتتاح 

مطعم New Fawz Hotel i هذا الشهر ويخطط الستغالل 
اإلصالحات املكلفة يف التحسني من بنية املكان. لكن شيئاً وحيداً 

مهماً سيتغري؛ إذ سيزيل الالفتة الكبرية املثبتة عىل جانب املطعم 
والتي تقول »حالل« بأحرف حمراء مضيئة، إذ يقول: »تسبب 

)هذه الالفتة( املشكالت، فلن يأِت السنهاليون )بوجودها إىل 
املكان(«.

أجواء من الرعب يعيشها 
مسلمو سريالنكا.. ُيقتلون 

ويواجهون العنف والمقاطعة 
بعد تفجيرات الكنائس

T hings got worse. In May, men on 
motorbikes arrived wielding sticks, 
their faces covered with helmets. They 

smashed the restaurant’s windows as a huge 
crowd gathered, then surged into the prem-
ises and destroyed everything inside. M.M. 
Mohomed Indhas, the proprietor, fled out the 
back, afraid for his life. 
“We were born here; this is my hometown,” 
said Indhas, 52, standing outside the wrecked 
shell of the restaurant. “Now we wonder 
whether there is a future in Sri Lanka.”
Indhas is a Sri Lankan Muslim, a religious mi-

nority in this predominantly Buddhist country. 
In the wake of the devastating April attacks — 
carried out by local Islamist extremists — the 
entire community braced itself for retaliation.
Now those reprisals have arrived. Mus-
lim-owned businesses are facing informal 
boycotts.  Anti-Muslim riots broke out in two 
provinces in May, damaging hundreds of busi-
nesses, homes and mosques and leaving one 
person dead. Nine Muslim ministers resigned 
in June, partly because they feared that if 
they did not, more violence was imminent.

Experts worry that Sri Lanka, a multiethnic 
and multireligious democracy whose civil war 
ended in 2009, is poised for a new outbreak 
of tensions. This time, the divisions are 
emerging along religious lines, rather than 
the long-standing ethnic cleavage between 
Sinhalese and Tamils.
Even before the Easter attacks, Muslims, who 
make up about 10 percent of the popula-
tion, had faced discriminatory rhetoric and 
sporadic violence, particularly with the rise of 
hard-line Buddhist nationalist groups after the 
end of the civil war. 
But the current climate marks a perilous turn. 
Last month, one of Sri Lanka’s most promi-
nent Buddhist monks called for a boycott of 
Muslim-owned businesses and appeared to 
condone violence. “Don’t go to their shops 
or eat their food,” said Warakagoda Sri Gnan-
arathana Thero, endorsing a bigoted smear 
that Muslims are trying to sterilize people. 
“Buddhists must protect themselves.”
The country’s finance minister shot back, say-
ing that such statements were a perversion 
of the faith. “True Buddhists must unite NOW 
against the Talibanization of our great phi-
losophy of peace & love of all beings,” wrote 
Mangala Samaraweera on Twitter.
 After the April attacks, which killed more 
than 260 people, conspiracy theories have 
run rampant. A Muslim gynecologist was 
recently accused by a nationalist newspaper, 
without providing any evidence, of sterilizing 
thousands of Sinhalese Buddhist women 
against their will. The unsubstantiated allega-
tions dominated media coverage for weeks. 
Some observers say that the anti-Muslim 
rhetoric serves a political purpose: to polarize 
the electorate ahead of presidential elections 
later this year. Opposition parties “want to 
keep this pot boiling,” said Rauff Hakeem, 
leader of the Sri Lankan Muslim Congress, 
a political party that is part of the current 
governing coalition.
To read the rest of the article go to: www.
washingtonpost.com

After Sri Lankan attacks, 
Muslims face boycotts 
and violence

A soldier is seen through the window of a Muslim-owned home that was attacked by a mob on May 14 in 
Thummodara, Sri Lanka. (Allison Joyce/Getty Images)

By Joanna Slater and Hafeel Farisz 
MINUWANGODA, Sri Lanka —  The New Fawz Hotel was a bustling institution 
in this small Sri Lankan town, beckoning diners with its huge red neon sign 
and hot plates of chicken and rice available day and night. But after the Easter 
Sunday terrorist attacks, customers stopped showing up.

M.M. Mohomed Indhas with his son outside his restau-
rant, a 24-hour eatery called the New Fawz Hotel. 
Anti-Muslim rioters attacked the premises on May 13. 
(Joanna Slater/The Washington Post)
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10خطوات حتى تكون 
مسلمًا حقيقيًا

ال يزال املؤمن  بخرٍي ما نوى الخري وعمل بالخري، وإذا علم الله منك 
حسن النية وصدق اإلرادة يرس لك األمر وأخذ بناصيتك إىل ما ُيرضيه، 
وإنما يفوز بهداية التوفيق من بدأ السري عىل الطريق الصحيح، وحول 

النيات الحسنة إىل أعماٍل صالحة.
وهذه بعض الخطوات التي تعينك عىل الخري:

1 - التوجه إىل الله، فإن الهداية بيده سبحانه، وما عند الله ال ينال إال 
بالدعاء .

2 - اإلخالص لله، فإنه ما كان لله دام واتصل وما كان لغري الله انفصل 
وانقطع، فالذي يصيل للناس يرتك الصالة مثالً إذا لم يشاهدوه ولم 

يمدحوه، ولكن الذي يصيل لله يواظب عىل الصالة يف املنشط ويف املكره، 
أمام الناس ويف خلقهم.

3 - التوبة النصوح، والندم عىل تقصريك السابق، والعزم عىل عدم العودة 
إىل أيام الغفلة، واالجتهاد يف عمل الحسنات املاحية.

4 - إبعاد األشياء التي تشعلك عن املهمة التي خلقت ألجلها وهي 
عبادة الله الذي يقول: )) َوَما َخلَقُْت الِْجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لَِيْعُبُدوِن ((

]الذاريات:56[.
5 - استبدال األصدقاء الغافلني بآخرين لله مطيعني، 

يذكرونك بالله إذا نسيت، ويعينونك عىل طاعة الله إذا 
ذكرت.

6 - الحرص عىل بر والديك، وطلب الدعاء منهما.
7 - طلب العلم الرشعي، ومجالسة أهل العلم، والقراءة عن 

سرية السلف.
8 - عدم تكليف النفس فوق طاقتها؛ ألن ذلك يجلب امللل، 

وهذا خطأ يقع فيه كثري من الشباب حني يكلف أحدهم 
نفسه بأعمال شاقة يف صالة وصيام وتالوة، ثم يسأم 

ويمل ويرتك مواصلة العمل.
9 - تنظيم وقتك وحياتك، وضبط 

مواعيد الصالة، وااللتزام بورد 
يومي من القرآن.

10 - وأخرياً: الحرص عىل معاونة 
املحتاجني وإيصال النفع للفقراء 
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جوع املعدة أمره يسري، يسّده رغيٌف، وُيسكته صحن أرّز مهما تأّخر، أما جوع املشاعر 
واألحاسيس فقاِتٌل إن لم ُيقّدم يف وقته! وأكرث أنواع البخل إيذاًء ليس ذاك الذي يتعلّق 

باملال وإنّما ذاك الذي يتعلّق باالهتمام!
الفقُر الحقيقّي ليس يف الَجْيِب وإنّما يف القلب! ونحن يف الغالب نتقّبل فكرة فقر من 
حولنا ونتعايش مع قلة إمكاناتهم ألننا نعرُف أّن هذا رزق ليس لهم يف قلّته يد، ولكن 

الذي ال نتعايُش معه هو فقُر األحاسيس! وقلّة ذات القلب! هذه األشياُء الّصغرية التي 
ال تُكلّف درهماً وال ديناراً، أشياء باملجان هي التي تجعل الحياة رغم قسوتها جنّة!

. هدّية بسيطة دون مناسبة
. كلمة أحبك يف زحمة سري

. وردة من بائع متجّول
. ثناء أمام اآلخرين

. تشجيع ولد، ومديح بنت، تفعل يف القلوب أكرث مما نعتقد!
عندما نُغِدُق الُحّب عىل من حولنا نُحّصنهم جيداً من الوقوع يف أفخاخ اللطف العابر 

الذي ُيقّدمه اآلخرون!
صحيح أن اللطف ليس مرضاً يجب أن نُحّصن من حولنا ضّده ولكن الخواء العاطفّي 

مقتلة!

إننا نعيُش جفافاً عاطفياً يجعل منا جميعاً فرائس سهلة أمام أولئك الذي يجيدون 
االصطياد يف املاء العكر!

وحتى إن حُسنت نوايا اآلخرين يبقى الجفاُف العاطفّي سّيد التأويالت ُيفرّس كل 
كلمٍة عابرة عىل أنّها رسالة حب!

صارت البنُت تسمُع صباح الخري كأنّها: أنا أحبِك.
وتسمُع كيف حالِك عىل أنها: لقد اشتقت إليِك.

وتسمُع كم عمرِك عىل أنّها: أنِت يف سّن مناسٍب للزواج أّيتها الجميلة.
ونحن نتحّمل مسؤولية كّل هذا!

إّن أقىس ما نواجهه اليوم ليَس البطالة يف األعمال وإنّما البطالة يف األحاسيس!
وليس ارتفاع أسعار الطعام يف املطاعم ولكن انخفاض سعر الحب عىل موائدنا!

..
وليس ندرة الورد بل ندرة الذين يقّدمونه!

..
النّاُس يِجفّون من قلّة االهتمام كما يجُفّ الزّرع من قلّة املاء!

فاسقوا زرعكم وال تحوجوه ملاء اآلخرين!

الجفاف العاطفي
أدهم رشقاوي

 
اعتدنا ونحُن نقرأ »واللّقمة يضُعها الرّجُل يف فم امرأته صدقة« أن نُركّز عى لفظِة اللّقمة ونُهمل يضعها يف فم امرأته! الرِسّ إذاً ليس يف 

اللقمة بل يف طريقة تقديمها!
ولقد حرص اإلسالُم أن يجعل كّل شأٍن من شؤون الحياة طقساً من الحّب، فاجتماع رجل وزوجته عى مائدٍة ليس اجتماع خروف ونعجة 
أمام معلٍف يُعُبّ كل واحد منهما ما يمأل بطنه ثم ينفّض الجمُع! هذه الحركة اللطيفة تحوّلنا من كائنات ُمقتاتة إىل كائناٍت ُمحّبة، وتُحّول 

الطعام من غذاء للمعدة إىل غذاٍء للقلب والّروح!

Islamic Quotes on Kindness. Kindness is a 
pearl of the heart; without it, the heart is just 
an empty shell. Kindness is considered as one 
of the most adored and idolized qualities of a 
good character.

S ince love, kindness, care, and affection are 
some characters which were constantly 
flowing in the ocean of our Prophet’s 

(SAW) existence. Therefore every Muslim is 
preached to be kind, humble, and gentle to fellow 
human beings as well as animals and other living 
creatures. We have defined and elaborated kind-
ness in the light of Islamic hadiths and quotes to 
clarify the point. Read on to find out more.
What Does Islam Teach About Kindness?
Here is how kindness impacts your life and others. 
Read on.
Mark Twain said kindness is a language which a 
deaf can hear a blind can see. This clarifies that 

encouraging kindness helps in promoting peace, 
care, love, and humbleness.
It promotes happiness and positive emotions in 
an individual.
Kindness induces satisfaction and gratitude and 
creates a friendly social environment.
It also reduces mental health issues like anxiety 
and depression as well as physical problems 
like cardiovascular diseases and several other 
diseases.
↓ 10 – Be Kind to Animals, Birds, and Environment:
Acts of kindness can be as small as droplets of 
water, or as massive as the rocks on the mountain. 
A famous quotes states;
“Simple acts of kindness are the seeds we plant to 
change the world.” 
Our beautiful religion Islam teaches us to be mer-
ciful and show kindness not only towards human 
beings but also towards animals, birds, jinn, and 
our environment.

There are numerous hadiths and Quranic verses 
clarifying how important kindness to animals and 
nature is. Our Prophet (SAW) stated;
“Fear Allah (SWT) in your treatment of animals.” 
Moreover, Ayah number 107 of Surah Al-Anbya 
states that;
“And We have sent you O Muhammad (SAW) not, 
but as a mercy for all of humankind, jinn and all 
that exists.”
Islam has emphasized kindness through different 
stories as well. A story narrated by Abu Huraira 
states;
“A prostitute had once been forgiven. She passed 
by a dog panting near a well. Thirst had nearly 
killed him, so she took off her sock, tied it to her 
veil, and drew up some water. Allah forgave her 
for that.”
To read the rest of the article go to: www.theis-
lamicquotes.com

Kindness In Islam - 10 Best Islamic Quotes on Kindness
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الحب واالستطاعة
ربما يرى أصحاب العواطف املرهفة يف هذا الكالم 

شططا وغلوًّا ! أو يراه بعضهم سوء أدب وجفاء يف 
حق نبينا محمد صىل الله عليه وسلم!

فأقول له : مهاًل، فليس بالعواطف تقرر حقائق 
الدين! فهذا الذي تنكره من قويل، قد سبق إليه 

العلماء.
فهذا الخطابي يقول : لم ُيرِد  النبي صىل الله عليه 
وسلم بالحب حب الطبع، بل أراد به حب االختيار 

املسند إىل اإليمان؛ ألن حب اإلنسان أهله وماله 
طبع مركوز فيه، خارج عن حد االستطاعة، وال 

سبيل إىل قلبه…. فمعناه ال يصدق يف إيمانه حتى 
يفدي يف طاعتي نفسه ويؤثر رضاي عىل هواه وإن 

كان فيه هالكه.

حب أم تعظيم؟
وهذا أيضا ما ذكره القايض عياض، حيث أفاد : أن 
املقصود باملحبة هنا التعظيم واإلجالل، فقد قال : 
” فال يصحُّ اإليماُن إالَّ بتحقيق إنافِة قَدِر النبيِّ – 

صىل الله عليه وسلم – ومنزلِتِه، عىل كلِّ والٍد وولد، 
وُمحِسٍن وُمفِضل، ومن لم يعتقد هذا واعتقََد سواه، 

فليس بمؤمٍن.” ]املفهم ملا أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم )1/ 225(.[

وألن التعظيم أمر مقدور للنفس، لم يحتج القايض 
عياض حينئذ أن يؤول  نفي اإليمان بنفي كماله، 

بل فرسه عىل ظاهره بنفي أصل اإليمان، ولَِم ال؟ 
فالذي ال يعظم النبي محمًدا صىل الله عليه 

وسلم أكرث من تعظيمه والده وولده ونفسه والناس 
أجمعني، ال يستحق أن يدخل يف زمرة املؤمنني.
لكن املحققني من العلماء رفضوا تفسري الحب 

بالتعظيم؛ معللني ذلك بأن اعتقاد األعظمية 
ال يستلزم املحبة، فقد يعظم اإلنسان شخصا 

ما، لكنه ال يحبه. وممن  ذهب إىل ذلك القرطبي 
صاحب رشح املفهم عىل صحيح مسلم، والحافظ 

ابن حجر يف فتح الباري.
ا  وأضافوا يف التعليل : وألنَّ عمر ريض الله عنه لَمَّ

سمع قوَل رسول الله – صىل الله عليه وسلم -: 
الَ ُيؤِمُن أََحُدكُم َحتَّى أَكُوَن أََحبَّ ِإلَيِه ِمن نَفِسِه 

َوَولَِدِه َوَوالِِدِه َوالنَّاِس أَجَمِعنَي، قَال عمر: َيا رَُسوَل 
اللِه! أَنَت أََحبُّ ِإيَلَّ ِمن كُلِّ يَشٍء ِإالَّ نَفيِس، فَقَاَل: 
َوِمن نَفِسَك َيا ُعَمُر، قَاَل: َوِمن نَفيِس، فَقَاَل: اآلَن 
َيا ُعَمُر”.]  صحيح البخاري، رقم )6632 ( )8/ 

129( [ فعمر كان يعظم رسول الله صىل الله عليه 
وسلم عىل نفسه ال محالة،فدل ذلك عىل أن الحب 

غري التعظيم.
فبقي اإلشكال عىل أصله : كيف يناط اإليمان 

بالحب؟ وكيف يحقق اإلنسان هذه املحبة؟ وما 
حيلته إذا لم يستطع ذلك ؟ وما هي معايري قياس 

هذا الحب؟
أما القرطبي فلجأ إىل املكابرة، ذاكرا أن كلَّ َمن 

ق بالنبيِّ – صىل الله عليه وسلم -، وآَمَن به  صدَّ
إيمانًا صحيًحا، لم َيخُل عن ِوجَداِن يشء من تلك 

املحبَّة الراجحِة للنبيِّ – صىل الله عليه وسلم -؛ 
غري أنّهم يف ذلك متفاوتون” ]املفهم )1/ 226([.

الحب العقلي
أما الحافظ ابن حجر فذهب إىل أن املقصود 

بالحب هنا الحب العقيل ال حب العاطفة ، وفرس 
الحب العقيل : بأنه الذي يأتي بعد التفكر والنظر، 

فاإلنسان يحب ما ينفعه ، ويوفر له املتعة واللذة 
والنفع، ويبعد عنه األلم والنغص والكدر والرض، 

فإذا تفكر املسلم قليال فسيجد أن رسول الله صىل 
الله عليه وسلم وفر له كل هذه املتع وباعده من 

كل هذه املضار، وقد كان الرسول صىل الله عليه 
وسلم الواسطة املبارشة ، أو الواسطة املسببة 
لذلك كله، فما جاء رسول الله صىل الله عليه 

وسلم إال لينقذ الناس من النار وعذابها، ويأخذ 
بنواصيهم إىل الجنة ونعيمها، يقول رسول الله 
صىل الله عليه وسلم : ” إنما مثيل ومثل الناس 
كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله، 

جعل الفراش  وهذه الدواب التي تقع يف النار 
يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه، فيقتحمن 

فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون 
فيها”  ]متفق عليه من حديث أبي هريرة ، اللؤلؤ 

واملرجان )3/93([
فإذا كان الواحد منا يحب أباه وأمه، فإنما يحبهما 
ملا يغذوانه به من النعم، وملا أحاطاه به من الرعاية 
والرتبية والحنان والحب واملال والنفقة واإليثار…. 
يحبهما؛ ألنهما كانا يحذرانه من الرشور واألرضار 

مخافة أن تصيبه، وكانا يبعدانه عنها بأنفسهما 
وقت كان ال يفرق بني ما يرض وما ينفع.

يحبهما؛ ألنهما يغفران اإلساءة ، ويصفحان عن 
البذاءة، ويقيالن العرثة، وال يقرصان يف النصيحة، 

فإذا تفكر الواحد منا فسيجد رسول الله صىل الله 
عليه وسلم لم يدخر جهدا يف داللة الناس عىل 

الجنة حيث النعيم الرسمدي وتحذيرهم من النار 
حيث العذاب الرسمدي، وتحمل من أجل أمته 

من العنت واألذى والعذاب والألواء مالم يتحمله 
أب من أجل ولده، وال ولد من أجل والديه . ]فتح 

الباري البن حجر )1/ 59( [
وإىل هذا ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية، فقال مبينا 

سبب وجوب هذا الحب : ” وأما السبب يف وجوب 
محبته صَىَلّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وتعظيمه أكرث من 

أي شخص فألن أعظم الخري يف الدنيا واآلخرة 
ال يحصل لنا إال عىل يد النبي صَىَلّ اللَُّه َعلَْيِه 

َوَسلََّم باإليمان به واتباعه ، وذلك أنه ال نجاة ألحد 
من عذاب الله ، وال وصول له إىل رحمة الله إال 

بواسطة الرسول ؛ باإليمان به ومحبته ومواالته 
واتباعه ، وهو الذى ينجيه الله به من عذاب الدنيا 
واآلخرة ، وهو الذى يوصله إىل خري الدنيا واآلخرة 
. فأعظم النعم وأنفعها نعمة اإليمان ، وال تحصل 

إال به وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله ؛ 
فإنه الذى يخرج الله به من الظلمات إىل النور ، ال 
طريق له إال هو ، وأما نفسه وأهله فال يغنون عنه 

من الله شيئا ..( اهـ مجموع الفتاوى 27/246.

مقياس حب النبي
مقياس وجود املحبة : الطاعة ؛قال تعاىل: }قُْل 

ِإن كُنتُْم تُِحبُّوَن اللَه فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبكُُم اللُه{ ]آل 
عمران: 31[.

وسئل بعضهم عن املحبة، فقال: املوافقة يف جميع 
األحوال.

فعالمة تقديم محبة الرسول عىل محبة كل 
مخلوق: أنه إذا تعارض طاعة الرسول صَىلَّ اللُه 

َعلَْيِه َوَسلََّم يف أوامره وداع آخر يدعو إىل غريها من 
هذه األشياء املحبوبة، فإن قدم املرء طاعة الرسول 

وامتثال أوامره عىل ذلك الداعي: كان دليال عىل 
صحة محبته للرسول وتقديمها عىل كل يشء، 

وإن قدم عىل طاعته وامتثال أوامره شيئا من هذه 
األشياء املحبوبة طبعا: دل ذلك عىل عدم إتيانه 

باإليمان التام الواجب عليه.
وكذلك القول يف تعارض محبة الله ومحبة داعي 

الهوى والنفس، فإن محبة الرسول تبع ملحبة 
مرِسله عز وجل. هذا كله يف امتثال الواجبات وترك 

املحرمات.
أما السنن واملستحبات ،فإن تعارض داعي النفس 

ومندوبات الرشيعة، فإن بلغت املحبة عىل تقديم 
املندوبات عىل دواعي النفس كان ذلك عالمة 

كمال اإليمان وبلوغه إىل درجة املقربني واملحبوبني 
املتقربني بالنوافل بعد الفرائض، وإن لم تبلغ 

هذه املحبة إىل الدرجة فهي درجة 
املقتصدين أصحاب اليمني الذين 

كملت محبتهم ولم يزيدوا 
عليها. ]فتح الباري البن 

رجب )1/ 49([.

حتى أكون أحب إليه من الناس 
حامد العطار

أن يناط اإليمان باالعتقاد والقول والعمل، أمر مفهوم ومقدور، فاالعتقاد والقول والعمل بيد اإلنسان ال بيد غريه، ومع هذا فمن 
}َمْن أُكِْرَه وَقَلُْبُه ُمْطَمِئٌّ ِباإْلِيَماِن{ ]النحل: 106[ فهو غري مؤاخذ بما تكلم به من باطل برشط أال يورط بريئا بقوله.

لكن غري املفهوم أن يناط اإليمان بأمر من أمور العاطفة، مثل قوله صى الله عليه وسلم :” ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعن” ]رواه الشيخان من حديث أنس، اللؤلؤ واملرجان )1/9([ غري مفهوم ؛ ألنه غري مقدور، فَمن الذي 

يملك أن يعطي نفسه قرارًا بحب فالن حتى لو كان هذا الشخص رسول الله صى الله عليه وسلم!

مجرد وعد ال أكثر
البد أن يعرف الخاطب واملخطوبة ـ وأهل كليهما ـ أن الخطبة ال تزيد رشعا عن أن تكون وعدا بالزواج، أو 
تكون عزما وتراضيا عىل النكاح، لكنها ال تقوم مقام عقده يف يشء مما يبيحه هذا العقد خاصة، فال تبيح 

الخلوة الكاملة بني طرفيها، ألنهما رشعا ما زاال رجال وامرأة لم يجمع بينهما ذلك العقد الرشعي الصحيح 
الذي يبيحها هي وما قد تؤدي إليه، كما ال تبيح الخطبة شيئا من حقوق استمتاع كل من الطرفني باآلخر 

بدنيا.
وعىل الخاطب واملخطوبة كليهما أن يراعيا الله يف ذلك، وأن يعلما أنهما مقدمان عىل أمر خطري ـ هو الزواج 

ـ يحتاجان فيه ـ مهما كان بينهما من الحب الوثيق ـ إىل توفيق الله تعاىل وتسديده لهما، وهما ال يطلبان 
بمعصية الله تعاىل.

فينبغي عىل كل منهما أن يكبح هواه، وأن يوطن نفسه عىل أن ال يتعدى حدود الله. ومن ثم ينرصف كل منهما 
إىل تعريف اآلخر تفاصيل طباعه ومشاربه واتجاهاته وآماله، وليلزما يف ذلك الصدق قدر االستطاعة، ليصال 
منه إىل املالءمة بني مشاربهما وطباعهما يف حياتهما املستقبلة. وبهذا يصبح لفرتة الخطبة فائدة كبرية فيما 

وضعت من أجله، دون أن ترتتب عليها ـ يف جميع الحاالت واالحتماالت ـ نتائج ضارة.

طبيعة في كل الرجال
ولتعلم املخطوبة خاصة أن الرجل ـ أي رجل ـ مهما تشدق بكلمات عن املساواة الكاملة وتحرير املرأة 

والتقدمية، فهو بطبعه وأصل خلقته يعجبه جدا أن تحفظ املرأة )التي اختارها زوجة( نفسها منه حتى 
يكون العقد الرشعي، مهما بلغ به الحب والرغبة فيها. وهناك من الدالئل ما يشري إىل أن الرجال جميعا 

متساوون يف ذلك، فال فرق بينهم فيه بني املتدين وغريه، والصالح والفاسق. بل ربما كان فسق الرجل وتجاربه 
املاضية داعيني إىل مزيد من الثقة بالخطيبة واإلعجاب الباطني بها كلما اعتصمت بدينها وخلقها، مما قد 
يدعوها إليه يف فرتة الخطبة. وذلك أمر ينعكس ـ وتبدو نتيجته يف وضوح ـ بعد عقد الزواج، من حيث الثقة 

بها واإلعزاز لها، واليقني بأنها امرأة تعرف كيف تحفظ نفسها مهما استبدت بها الرغبة ودفعها الهوى.
وعىل العكس من ذلك.. فكثريا ما نقرأ ونسمع عن انرصاف الخاطب عن مخطوبته قبل العقد حني يبلغ منها 

مأربا أو يصل إىل ما لم يكن ينبغي لها أن تمكنه منه قبل العقد. فإن ريض بإتمام العقد بعد ذلك كان يف موقف 
املتفضل، وهو موقف يحسن بالزوجة أن ال توقع نفسها فيه.

فجماع األمر أن الخاطب قد يحث مخطوبته بالقول والفعل ـ وطرق أخرى متعددة ـ عىل االستجابة 
لدواعي الهوى، وقد يدفعه إىل ذلك جنوح هوى، أو رغبة يف االختبار ومزيد من التعرف الخلقي أو النفيس أو 

الجسدي.. بيد أنه ـ يف قرار نفسه وعمقها ـ يود أن لو ردت املرأة ذلك كله يف حسم ورغبة عنه من دين وخلق.. 
وتمتزج الرغبتان عنده يف مزيج معقد تعقيد النفس البرشية ذاتها وتركيبها من املتناقضات.

واجبات أهل المخطوبة
أما أهل املخطوبة فعليهم يف ذلك واجبان رضوريان:

أولهما: عدم تمكني الخاطب واملخطوبة من الخلوة الكاملة، أو توفري ظروف قد تؤدي بهما إىل جموح الهوى.
أما أن يهيئوا هم لذلك ظروفا يقولون عنها إنها تؤدي إىل مزيد من التعارف والتوفيق بينهما، فذلك خطأ 

جسيم كثريا ما يدفعون ثمنه غاليا بعد ذلك، وهو خيانة لواجب الرعاية الذي افرتضته الرشيعة عليهم يف 
حق ابنتهم.

ثم هو يف حقيقته ـ رغم مخاطره الكثرية املتوقعة غالبا بحكم الطبيعة البرشية ـ ال يؤدي إىل ما يقولونه من 
معرفة كل من الطرفني لطباع اآلخر عىل نحوصحيح، ألن هذا التعارف يمكن أن يحدث ـ إن صدق كل منهما يف 

ظروف آمنة ولقاء كريم يأمن الطرفان واألهل فيها من حدوث يشء فيه من املحظور املتقى.
ثم إنه ـ مما ال شك فيه ـ أن الطرفني غالبا ما يتصنعان ـ بخاصة عند الخلوة الكاملة ـ طباعا ليست هي 

الحقيقة الكاملة.
وهناك أمور ال تتضح يف الحقيقة مهما تكن درجة االختالط بني الخطيبني إال عند العرشة الكاملة وتعايش 

الطرفني يف بيت واحد بعد عقد الزواج.
واألموراألساسية فيما يمكن أن يعرفه كل مهما عن اآلخر قبل تعايشهما الكامل بعد العقد يمكن التوصل 

إليها دون الخلوة الكاملة بمخاطرها الكثرية وذلك بطرق متعددة ال نحتاج إىل تقريرها.
أما الواجب الثاني عىل األهل فهو أن يساعدوهما ـ جهد الطاقة واملستطاع ـ عىل اإلرساع بعقد الزواج، وأن 

يذللوا لهما ما قد ينشأ يف طريق ذلك من عقبات.
فما داموا قد ارتضوا هذا الخاطب صهرا فيجب عليهم أن ال يرهقوه بمطالب يعجز عنها أو تعرس عليه، 

إنمايجب عليهم أن يعينوه بشتى الوسائل عىل تهيئة بيت الزوجية دون عنت أو إرهاق، عمال بتوجيه النبي 
صىل الله عليه وسلم يف أن خري الزواج أقله تكلفة وأبعده عن إرهاق الزوج باملهر وغريه؛ كما جاء عند ابن 

حبان من حديث عائشة ريض الله عنها أن النبي صىل الله عليه وسلم قال: ]من يمن املرأة تسهيل أمرها وقلة 
صداقها[، ومن حديث ابن عباس ريض الله عنهما: ]خريهن أيرسهن صداقا[، وذلك أيضا إرساعا بابنتهم إىل 

بيت الزوجية الذي فيه يباح كل ما نبهنا عىل حرمته قبل العقد.

ال للخطبة الطويلة األمد
ويعني عىل تحقيق كل ما ذكرناه آنفا أن ال يقبل أهل املخطوبة خطبة طويلة 

األمد جدا، قبل أن يتهيأ الخاطب لكثري من أمور الزواج ومطالبه: 
أوال: ملا يف الخطبة الطويلة من مخاطر ذكرناها، وهي تزيد إلحاحا 

عىل الطرفني كلما تيقنا من بعد لقائهما الرشعي لعدم توفر 
ظروفه ومطالبه قبل زمن طويل قد يصل إىل سنني.

وأيضا فإن الله يقلب القلوب واألبصار، وزمن الخطبة 
الطويل ـ بما يتضمنه من تغري يف ظروف الخاطب أو 

املخطوبة االجتماعية والثقافية واملالية، والنضج النفيس 
لدى كل منهما، وما قد يؤدي إليه ذلك من تغري يف مقاييس 

النظر واالختيار ـ مجال متسع ملثل هذا التقلب، وكثريا ما 
يدفع أحد الطرفني أو أهله عندئذ ثمن إقباله عىل خطبة 

طويلة األمد إىل حد تتغري فيه الظروف واملقاييس، وتتقلب فيه 
القلوب أو األبصار، مهما واثق كل منهما نفسه وصاحبه وأهله يف أول 

الخطبة عىل الصدق واإلخالص ودوام الرغبة.

نصائح هامة في فترة الخطوبة
يف بداية هذا املقال نحب أن نوضح أننا هنا نحاول جاهدين أن نعالج ظاهرة 

اجتماعية معارصة نرى أن لها نتائج سيئة اجتماعيا ودينيا يف حاالت كثرية، ومع هذا 
ما تزال جمهرة الناس عليها متأثرين فيها بأفكار ونظم غري إسالمية، مما يستدعي 

التنبيه عليها يف وضوح.
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نصلح جميع أنواع السيارات بأقل األسعار ستة أيام في األسبوع

phone : (313)- 893 - 8215 
cell : (313)- 231 - 2215

بإدارة الميكانيكي طاهر السميريبإدارة الميكانيكي طاهر السميري

Auto Repair - Mufflers - Oil Change

8432 Mount Elliott. Detroit, MI 48211

متخصصون بالسيارات 
األمريكية واألوروبية واليابانية

PLEASE HELP 
THE PEOPLE OF YEMEN 
أغيثوا أهلكم في اليمن 

يعتر الوضع اإلنســاني يف اليمن األســوأ من بن بلدان الرشق األوســط وشــمال أفريقيا. وفق تقدير املنظمات الدولية

Where The Country Is Going Through A Catastrophic Humanition…The Worst In The Region And Recent History.

P.O Box: 941112 Plano, TX 75094
Head office: 7340 HWY 78, Suite # 270 Sachse, TS 75048
Phone: 1-800-425-1647 Fax: 972-372-0325
New York office: 186 Avenue s, Brooklyn, NY 11223
Phone: 718-339-7700 Email: info@purehands.org   Website: www.purehands.org

PURE HANDS

Pure Hands Inc Is A 501 ( C ) ( 3 )  Tax Exempt Nonprofit Charitable
 Organization With Tax  Id # 454310090 
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Sami Abu Farha, M.D.
OAKMAN MEDICAL 

الدكتور سامي أبو فرحة 
عن استقبال مرضاه في عيادته 

المجهزة بأحدث المعدات الطبية

يعلن

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

األطفال-اوجاع الظهر والمفاصل-كافة أنواع التحاليل واألشعة

نقبل معظم أنواع التأمين لدينا طبيبة نسائية

5280 Oakman Blvd, Dearborn, MI 48126
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**الكثري يجهل كيف بدأ هاني الصلوي بتكوين هذا 
الرصح أو املرشوع الذي أصبح اليوم بهذه الصورة 

والصيت؟

الدار كانت عبارة عن موقع إلكرتوني، انبثق عنه دار اسمها 
»جنون« قبل أن  تتوقف لفرتة، ثم انبثق عنه الكيان املهم 

لتصبح بهذا الشكل الذي هو ملتقى »النص الجديد األول« 
2010م، امللتقى كان مع كثري من رواد أروقة التي كانت عىل 

النت، من منظرين ومهتمني يبحثون يف اتجاه النص الجديد، 
فكرة انبثقت عنه الدار، وتعني بالرقمي أو الجديد ال سيم 

املكتوب عىل النت أو الشبكة العنكبوتية، وهذا كان نواة 
ملؤسسة شاملة بالرتجمة والدراسات الحديثة وكل األنماط 

األدبية والورش الدائمة واملهرجانات.

**يف عالم أو مجال النرش هناك منافسة بن النارشين، 
هل هناك حساسية يف هذا املجال ؟

حقيقة الذي يخدم أروقة أن النرش ليس هو النشاط األسايس 
لها، هي مؤسسة ثقافية والنرش هو من أهم هذه األنشطة التي 

تقوم به املؤسسة، وهذا التنوع هو ما يميزها عن بقية دور 
النرش، والقاهرة ملتقى واسع جداً.
أكيد هناك الكثري من الحساسية، 

لكن لكل دار من الدور عمل 
تفضل العمل فيه، وتعمل عليه 

أكرث من املجاالت األخرى، 
أروقة ركزت عىل الرتجمة يف 

البداية وكثفتها، لكنها لم 
تقترص عىل ذلك، هناك 

أنشطة أخرى داخل أروقة 
نافست الرتجمة؛ منها 

الدراسات الحديثة، 
وباألخص العمل عىل 

النظريات واألفكار التي 
ظهرت عىل العالم بعد 

98م و 2000م، والتي 
تسمى ب«تيارات ما بعد 

الحداثة«، فهناك حساسية يف النرش شأنها 
شأن أي مهنة لكن املجال واسع ويكفي الجميع.

**بالنسبة للكتب املرتجمة كيف يتم اختيارها؟

هناك لجنة ترجمة تشمل مرتجمني ال تقترص عىل مرصين 
فقط، وال يقترص عملها عىل الرتجمة واالختيار، وإنما عمل 
خطة متكاملة للكتب التي يجب أن ترتجم، الخطة قد تكون 

لثالث سنوات، تقوم باختيار الكتب الجديرة بالرتجمة، سواء 
من »الكالسيكيات« التي لم ترتجم، أو ترجمت وترى اللجنة 

أنها تستحق إعادة العمل عليها، لتكون معياراً واضحا للدار، 
وهناك الكتب الجديدة والكتب التي لم تعرفها الثقافة العربية، 

مثل بعض األدبيات عن الكتابة، محارضات بعض األدباء، 
حوارات هامة ومؤثرة، نظريات ورؤى حازت عىل اإلهتمام.
عندك كتاب »ماركس وانطباعات أخرى«، فقد تولد عند 

العرب وكثري من املهتمني يعتقدون أن املركزية األوروبية 
سيطرة عىل ماركس، لكن الحقيقة أن للرجل اهتمامات واسعة 

من هذا العالم.

**املتابع النتاجك الشعري يجد اشتغاالت مكثفة 
وعميقة يف قصيدة النرث، ملاذ هرب هاني الصلوي من 

قصيدة العمود والتفعيلة؟

يف الحقيقة ليس هروباً لكن أنا كتبت العمود والتفعيلة، 
توصيفك يف محله ملاذا هذا الهروب، حتى أن ديواني األول كان 

44 نص تفعيلة مقابل قصيدتني نرثيتني.
أرى أن هذا الشكل غري املوزون يف هذه املرحلة هو املالئم 

لتعبريي، كما أن ما أكتبه شكل ملتبس يمكن تسميته 

»ما بعديات«، حيث اختلطت األدوات، الرقمي أو بالشكل 
املحسوس، بالصورة الذهنية، مرتبط بالشبكة العنكبوتية، 

املجتمع الجديد.

**املالحظ أن هناك جهد كبري وحضور كأنك تحاول 
رسم خط مختلف، هل هناك تأثر بمدرسة أو شاعر 

ما؟

يف هذه املرحلة ليس تأثراً بأي شاعر، إنما وصول لقناعة ظلت 
تراودني منذ مجموعتي الشعرية الرابعة من حيث النرش 

وهي »غريزة البيجامة«، وهناك ديوان قبله »ما ال ينبغي أن 
يقال« حيث حرضت عندي قصيدة النرث بصورة ال أستطيع 
أن اصفها، لكنها نرث حتى وإن اتجهت اتجاهات أخرى، لكن 
يف غريزة البيجامة وهو الديوان الخامس  أو الرابع من حيث 

النرش، وهنا التبست عندي قصيدة النرث بنصوص مستقبلية، 
ونصوص من عوالم أخرى غري شعرية، وجدت أن هذا النمط 

ظهر يف هذه املجموعة.
فوجدتني أميل إىل بعض األشكال الهندسية لكن ليست 

الجامدة، البحث الشعري يف خصوصيات األلفاظ والرسود 
واملواقف الخاصة، الوقوف عند نقاط معينة يف الحياة 

تضخيمها، أو توريمها بشكل وإصابتها بورم خطر، االلحاح 
عىل هذه املفردات وهذه املواقف؛ بحيث أنها تصبح شعر 

وجرح كبري، وافق مفتوح عىل تساؤالت 
كثرية.

يف هذا الجانب إذا كان 
من تأثر ربما بفكرة، أما 

من حيث الشكل هي 
خربشات؛ من ثقافات 

وصور متعددة، لكن 
الرتكيز يكون عىل املسرية 

الحياتية القرائية املواقفية 
بصورة أشبه باملتاهة.

مستقبل الكتاب 
والنشر اإللكتروني.

**نعود إىل مستقبل الكتاب، 
هناك تخوف من اندثار 

الكتاب الورقي لحساب أشكال أخرى متعلقة بالشبكة 
العنكبوتية؟

اإلنسان دائما »عدو ما يجهل«، اآلن ملا تسأل شخص يقول 
لك:

أنا ال أستطيع أعيش القراءة إال مع كتاب؛ أتصفح الورقات 
واتحسس خاماتها، أنظر يف شكل الحرف. هو املوضوع ليس 

كذلك عندما ظهرت الكتابة يف بداية التاريخ البرشي الكثري 
هاجم الكتابة وقالوا أنها ستضيع اإلنسان، وسنفتقد إىل 

حميمية اللغة الشفاهية، استمر األمر إىل أن بدأوا يهاجموا 
الكتابة بشكل مختلف من خالل الكتابة نفسها، وكتبوا أن 

الكتابة تجعل اإلنسان خامل الذاكرة؟ هاجموا الكتابة نفسها 
وهذا ما يحصل اآلن مع اإللكرتوني والرقمي والواقعي.

وهناك حاالت موازية بالنسبة للتلفزيون والتخوف منه، 
)بري بوردو( الفيلسوف الفرنيس لديه كتاب إسمه »أالعيب 
التلفزيون«، هذا الكتاب يحكي عن الثقافة الهشة التي أتى 
بها التلفاز، وكانت عبارة عن محارضات، اإلنسان يستطيع 

خلق حميمية مع كل جديد، والجيل القادم سيخلق حميمية 
مع الكمبيوتر.

ثمة أمر آخر ال بد من اإلنتباه له وهو أن الوسائل ال تنتهي، 
والتساؤل هنا هل انتهت الشفاهية؟! ال. ظهرت بشكل آخر من 

خالل املرسح مثالً؛ وهو شفاهي.
حتى مجيء التلفزيون لم يلغي الراديو، يف الكتاب اإللكرتوني 

الجديد ظهر كتاب »البي دي اف« والكتاب الرقمي املتحرك 
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    cultuer ثقافة

نحن أمام شاب طموح، يعمل بصمت، وبعيدا عن ضجيج الحكومات املتعاقبة؛ تجد الكتاب يتحدث 
بمفرده، واألنشطة الثقافية تعر عن واقع ميلء بالدهشة، والتعجب، ميلء باملحبة والبهجة.

ما لم تحدثه املؤسسات الثقافية جامعة، فعله شاب جميل الروح، هادئ الطباع، أعاد للكتاب روحه 
وسماته، ونفخ يف روح اإلبداع وطن جديد، وإنسان مختلف.

تدرج يف مرشوعه كما يتدرج الغيث، أصاب عمق الفكرة فانبثق منها النور؛ لتصبح »أروقة« وممرات، 
ومشارب يعر من خاللها إىل الحياة.

هاني جازم الصلوي الباحث والشاعر واملؤسس لدار أو »مؤسسة أروقة للدراسات والرتجمة والنرش«، 
َعقد العزم عى عزف منفرد، مع طاقم من الشباب املثابر، ِعقد من الزمن يف املجال الثقايف واألدبي والنرش 

ال يمكن قياسهما بأي فرتة زمنية. إنه رجل بحجم وطن عن جدارة واستحقاق!.

القاهرة – حاوره محمد عبدالشجاع
هناك مشروع »روية« 
مركز خاص بالدراسات 

االستراتيجية ودراسة األفكار

ملتقى »النص الجديد األول« 2010م 
كان هو اإلنطالقة الحقيقية.

رسالتي في الدكتوراه تبحث في 
»تحوالت المفاهيم«.

نعمل على فكرة إطالق »جائزة 
عربية« باسم الروائي )محمد عبد 

الولي( قريبا.

الشاعر والناشر اليمني  هاني 
الصلوي للعربي األمريكي اليوم :
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الذي يحيلك إىل يشء وجوانب أخرى. الذي أريد أن اختم به 
هنا أن املستقبل هو مستقبل الكتاب اإللكرتوني البي دي اف.

**أستاذ هاني بالنسبة لرسالة الدكتوراة والتي 
ستناقشها خالل أيام قليلة حدثنا عنها؟

رسالتي تحوالت االتصال األدبي.. تحوالت املفاهيم األدبية، هي 
تبحث يف كيف غري االنرتنت تقنياته وغري الفلسفة واملفاهيم، 

كيف قلب مفهوم النص واملؤلف.. وهل ال زال هناك مؤلف؟
هل ما زال هناك إيقاع وصورة ووسيط يف الكتابة؟ ما هو السياق 
يف العرص املعلوماتي وما هي الشفرة؟ بمعنى أن الرسالة تبحث 

يف »تحوالت املفاهيم«.

دور وزارة الثقافة.

**نعود للكتاب الكثري يتساءل أين وصلت سلسلة ال100 
كتاب التي تم اإلتفاق عليها مع وزارة الثقافة وتم 

التوقيع عليها من قبل الوزير الشاب مروان دماج؟

السلسلة بدأت قبل فرتة وتم إنجاز منها 12 كتاباً.
هي يف الحقيقة لم تتوقف ولم تستمر، بعد الدفعة األوىل 

وصلتنا كتب كثرية من الوزارة وعملنا عليها، لكن لم تطبع وال 
أعرف السبب الرئييس، ربما يكون هناك ظرف لذا هم لم يبلغونا 

بأي جديد يف هذا الجانب.

**طيب طاملا أن اللجان قيمت هذه الكتب وتم إرسالها 
إليكم ال بد أن يصاحب األمر املخصصات املالية؟

ليس األمر مخصصات مالية فحسب لكن هناك غموض حتى 
اللحظة مع أنهم أكدوا عىل أن السلسلة سوف تظل مستمرة.

**برأيك كمواطن له عالقة باإلبداع وزارة الثقافة هنا ما 
هو دورها إذا لم تهتم بالكتاب واملبدع وهناك استياء 

واسع الحقيقة؟

طل وزارة الثقافة يف هذه الفرتة يف جوانب كثرية،  يجب أال تعَّ
الثقافية والكتاب والفعاليات واملبدعني، اإلنتصار لقضايا البلد 
الثقافية واألدبية واإلنسانية بشكل عام، وأن تكون لها رؤية يف 

هذا السياق...
أنت ال تعلم ربما املشكلة أعىل من وزارة الثقافة وهنا يفرتض 

أن الحكومة تدعم الوزارة وتطلب منها أن تلعب دورها، أين دور 
وزارة الثقافة يف مواجهة الحوثي؟

إذا كان هناك جبهة عسكرية أين هي الجبهة الثقافة للحفاظ 
عىل الرتاث واآلثار واملخطوطات تنمية اإلبداع؟ أشياء كثرية من 

هذا القبيل كان يجب أن تقوم بها الوزارة يف هذا التوقيت وإال 
متى ستتحرك وقت الرخاء.

**هل تشعر شخصياً بفخر ألن الناس تنظر إىل أن 
أروقة صنعت مجداً من الكتاب، وحركت الجمود الثقايف 

متجاوزة مؤسسات دولة؟

أوالً مؤسسة أروقة هي »دولية« وكان يجب أن تقف مع اليمن 
يف هذه املحنة، ووجهت الكثري من ميزانيتها عىل تواضعها 
لالهتمام بالكتاب اليمني؛ يف ظل انعدام كل السبل بسبب 

الرصاع الدائر، وهذا دورها بالفعل، أنا أشعر بفخر ونحن نقوم 
بدور صعب يف هذه الفرتة، واملبدع والثقافة والكتاب اليمني 

بحاجة إىل دعم، وبسبب الحرب ضاعفنا الجهود واالهتمام 
بالكتاب اليمني وتشجيع أصوات جديدة إىل جانب هناك 

مشاريع سيتم البدء واإلعالن عنها قريبا.

**بالنسبة للمثل السائد بأن الكتابة ال تؤكل عيش، 
السؤال هنا هل نرش الكتاب أيضا يؤكل عيش؟

كما يقال »أدركته حرفة األدب« املوضوع شديد يف هذا األمر، 
والنرش مثل الكتابة ال يؤكل عيش. ما استثمر يف النرش لو 

أمكن استثماره يف مشاريع أخرى كان املستثمر رابح، لكن هو 
يف األخري العمل عىل املرشوع الثقايف جانب إنساني متعلق 

بالحياة قبل كل يشء، نحن بالفعل نتعرض للكثري من 
الخسارات ونستدين.

**البعض يرى هاني الصلوي ملياردير؟

هم ال يدرون كيف تسري األمور فكثري من الذين يزوروننا يعرفون 
أن هناك جهد وقتال وتقديم تنازالت.

الرواية العربية والجوائز.

**ذكرت يف أحد حواراتك أن الرواية العربية عجزت عن 
اإلملام بالرصاع املجتمعي وهناك إحصائية تقول أن 
4000 ألف رواية طبعت خالل 2008م 2015م تقريبا؟

أوال الروايات التي طبعت أغلبها كالسيكية والفكرة أهم من 
التقنية، لكن أنت بحاجة إىل تعدد األصوات وهذا هو الذي 

يمثل الرصاع املجتمعي؛ فكثري من الرواية وتحديدا املشهورة 
تشتغل عىل الحكاية.

التقنيات الجديدة املعنية بالتشظي وتعدد األفكار وتشعبها 
هذه قليلة إىل جانب ولو جئنا إىل القسم الفاعل ستجد أن كثري 

من هذه األعمال تعمل يف جانب ذهني بعيد عن املوضوع.
لو أخذت الرواية »األفغانية« التي نقلت الواقع األفغاني بصورة 
قوية تحول بعضها إىل أفالم، بينما الرواية اليمنية بغض النظر 

عن أيهما أعمق برغم أن الرصاع شديد يف أفغانستان عكس 
اليمن؛ مساحة مفتوحة ورصاع واسع، عندك األقليات والرصاع 
اإلنساني لكن هذا الرصاع املجتمعي الذي ال نقول حدث فجأة 

وإنما حدث عنف بعد الثورات وهو بحاجة الكتابة، والكتابة 
من داخل »الحدث« كثريا ما تكون أنفعالية، وفيها نوع من 

الشخصانية وفيها بعض من اآللية، حتى أن بعض الروايات 
هي رد عىل بعض األفكار، وكلما ابتعدنا عن كل هذا تستطيع 

الرواية أو قادرة عىل استيعاب التحول املجتمعي.

**كيف تقيم الجوائز العربية مثل كتارا والبوكر العربي 
من أشهر الجوائز؟

الجوائز العربية فيها الكثير من المحسوبيات.

**عفوا للمقاطعة البوكر يف موسمها األخري حدث جدل 
واسع بعد فوز رواية بريد الليل للكاتبة هدى بركات؟

تشعر أنها مكافأة والتقوقع عىل جانب معني من الرواية 
والخضوع ال أقول المزجة لجان التحكيم وإنما منيشء الجائزة 

نفسها، وهنا تحصل مقايضات واستبداالت إىل جانب أنهم 
ال زالوا متوقفني عند األسماء القديمة؛ حتى وهم يصعدون 

كتاب جدد يكون لهم عالقة بكتاب معروفني. هل وجدت أن هذه 
الجوائز صعدت أحدا كان مغمورا؟ أبدا. وتم اكتشافه سواء 

يف البوكر أو كتارا؟! كلهم لهم عالقة. إضافة إىل سيطرة جيل 
معني جيل قوي من الخمسينات واألربعينيات، وهناك روائيني 

مظلومني ولم ينتبه لهم، بشكل عام فكرة الجوائز محفزة خاصة 
يف فضاء الرواية.

**باملقابل يعترها البعض أنها تشد الكاتب إىل عالم 
خاص بصيد الجوائز، أي تجعله يكتب للجائزة عى 

حساب الكثري من املضامن؟

صحيح هناك الكتابة بمعايري معينة معايري الجوائز بصور 
واضحة؛ مرة تجد روايات شبه التاريخية ومرة تجد.... هناك 

التباس يف الجوائز.
يف كل األحوال هي ضاهرة صحية نحن نتحدث عن أهم 

الجوائز يف الساحة العربية، ماذا لو كان هناك لجان تقييم 
للجوئز بني فرتة وفرتة؟ ماذا لو كان هناك إعادة هيكلة لبعض 

الجوائز؟

هناك بعض املعايري الظاملة جداً يف بعض الجوائز، يعني 
أصبحت شبيهة بالخدمة العسكرية، مثالً دور النرش وهذه من 

أهم املشاكل التي تعرتض الرواية فإذا كانت هذه الدار أو تلك 
قد فازت قبل ذلك فإنهم يتيحون لها املشاركة بأكرث من عمل، 
عكس دور النرش التي لم تفز بالكاد يمنحنومك فرصة تقديم 
عمل واحد، هذا يف البوكر، هناك جائزة كتارا وسعت كل يشء 
لكنها لم تستطع أن تعطي؛ بالشكل املطلوب، هذه واحدة من 

اإلشكاليات.

**لديك رواية إسمها  أحمد النرصاني كنت من فرتة قلت 
أنها يف طريقها للنرش؟

الرواية لها من 2010م وكل مرة أعدل فيها اآلن هي جاهزة من 
سنتني أتمنى أن تجد حظها من النرش قبل نهاية هذا العام، 

كما أني اتهرب من نرشها يف أروقة وأفكر يف دار أخرى كما أفعل 
مع بعض أعمايل.

**كيف تتابع املشهد الروائي اليمني واألسماء 
املوجودة اليوم؟

يف الحقيقة هناك جيل من الروائيني الجدد لم يعرفوا من قبل، 
بعضهم اتجه للرواية من الشعر وبعضهم اتجه للرواية مبارشة؛ 

هناك رواية يمنية جديدة أعتقد أنه خالل العامني القادمني 
سوف نجد أسماء كثرية.

0037
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النشر ال يؤكل عيش مثله مثل الكتابة.

لم أهرب من التفعيلة إنما رأيت أن هذا الشكل غير 
الموزون في هذه المرحلة هو المالئم لتعبيري.

هناك بعض الترجمة العكسية من العربية إلى 
االسبانية واإلنجليزية واأللمانية.

سلسلة الـ100 كتاب الموقعة مع وزارة الثقافة لم 
تتوقف ولم تستمر هناك ظرف ما لم يفصح عنه.

هناك بعض المعايير الظالمة جدًا في بعض 
الجوائز، بالذات ما يخص مشاركة دور النشر.
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**بالنسبة لقصيدة النرث اليمنية وجدتك يف أحد 
الحوارات تمجدها أو تشيد بها إشادة رائعة؟

فعال قصيدة مميزة مع أنه يف أحد الحوارات حدث لبس 
أو تحريف ربما غري مقصود، حيث كتب أني قلت أن 

قصيدة النرث اليمنية األوىل يف العالم، وهذا لم أقله قلت أن 
العربية هي األوىل يف العالم، مقارنة بقصيدة النرث األملانية 

والفرنسية.
قصيدة النرث واسعة يف املغرب وتونس واملرشق وكل قصيدة 

تختلف عن األخرى برغم ما فعله اإلنرتنت من الدمج، 
عىل سبيل املثال كلما اتجهت اتجاه الجزائر تونس املغرب 
ستجد أن كالم الناس شعر كمرشقي، مع أني ال أؤمن بهذه 
التقسيمات والعكس كلما اقرتب املغاربي من الرشق. ملاذا؟ 
ألن هناك اختالف يف املستوى اللغوي بني الرشق والغرب، 
ولنضع اإلعالم بني قوسني؛ ألنه يستخدم لغة عادية جدا، 

حتى يف العامية تجده يندهش عندما يسمع تعبريات 
معينة، إىل جانب أن لدى املغاربة اشتقاقات غريبة حتى يف 
كتابة املقالة، وهنا يحدث نوع من الدهشة واملفاجأة، حدث 

زمان يف بداية عرص االحياء مع البعثات الطالبية من مرص 
وغريها ما شكل لغة جديدة.

**من خالل حديثك عن املغرب الغربي تذكرت 
الدكتور عبد السالم املسدي هذا العبقري يف الكتابة 

وتطويع اللغة؟

هو من أهم الباحثني يف األسلوبيات والذين قدموا األسلوبية 
للناقد العربي.

حني نأتي للشعر والرواية هما لغة، كان هنا سبب ومسبب 
وغريه من هذه املتواليات، هذه املسببات املنطقية أصبحت 

يف حكم املتهالكة والقديمة، بحيث أن دراسات الذكاء 
االصطناعي والبرشي املحدث تقول أن اإلنسان ال يفكر بهذا 
الشكل، فهو يمكنه أن يفكر يف خمسة أشياء يف نفس الوقت، 
بمعنى أن تفكريه ليس خطي من الصفر إىل ال100 إنما وهو 

يف الصفر يمكن أن يسري باتجاه الشمال والجنوب، حتى 
يف الرتبية ظهرت نظريات املتعلم املنشغل هو الذي يفهم 

أكرث، مثل الطالب الذي يذاكر ويراسل يف ذات الوقت ويتابع 
الجروبات وبعض األفالم.

**كنت قرأت لك مقالة مطولة 2013م وهي قراءة 
محزنة عن الواقع السيايس واالجتماعي والرصاع يف 

اليمن برأيك أين يكمن الخالص؟

إذا تحدثنا عن خالص سوف نكون مثاليني ليس هناك 
خالص أو حل ما، أعتقد أن التعدد هو األصل حتى عطفا 

عىل الكالم السابق القبول باآلخر هو الحل، عدم التعصب 
لفكرة والقانون يأتي دوره، أنت كإنسان ليس املطلوب منك 

أن تكون كامل املثالية أو كامل اإلحتكام للضمري، نحن ال 
نحتاج للضمري يف هذا الوقت ألن الحقيقة لها أوجه متعددة، 

من سيعيده ضمريه إىل الواقع أو من فعل كذا كل هذه 

اإلشكاليات هي جاءت من اعتقاد كل طرف بأنه األفضل وأن 
اآلخر هذا هو األسوأ، وجاء من اعتقاد األطراف املتصارعة 

التي وجدت اليمن بؤرة ضعيفة مثلما يجد رسطان ما جسم 

ضعيف فينترش؛ الحل القبول باآلخر وإنهاء كل أشكال 
الحرب، املجتمع الدويل هو رشيك فيما يحدث وهو يعمل 
لحساب رشكات األسلحة، ولو أراد املجتمع الدويل إنهاء 

الحرب لفعل.

حتى االتفاقات فاشلة هم لم يصدقوا أن »ثغرات« فتحت يف 
هذه الجغرافيا، وعطفا عىل املقالة التي كتبت تحدثت عن 

أن اليمنيني كانوا أصحاب دعوات عديدة إىل الحوار لكنهم ال 
يصلون إىل يشء إال نادرا، كان هناك مؤتمر حوار وطني عام 
1924م بقيادة شخص تونيس بني اإلمام والقبائل لكنه خرج 

خايل الوفاض واستهالك كل أمواله.
عندك الخطط الخمسية ملدة سنتني ثم يقوموا بإعداد نفس 

الخطة ولم تكتمل واحدة من هذه الخطط.

**الوصول إىل العاملية كيف تقيم وصول توكل كرمان 
وهل ممكن أن يتكرر األمر يف اليمن من بوابة أخرى؟

نوبل مليئة باملفاجات ومليئة بالتحيزات، يعني نوبل يف غري 
العلوم لها اتجاه آخر، توجد أطراف تضغط لفوز شخص ما.

فوز اليمن من خالل توكل مناصفة مع امرأة أخرى كان 
حدث إيجابي حيث أظهر أن هناك حراك يف هذا البلد، 

يف كل األحوال بغض النظر عن شخص الفائز بنوبل ماذا 
سيفعل هو يفرتض أن من يصل إىل نوبل عليه أن يعي أن 
هذه مسؤولية تاريخية وأن عليه تقديم عمل مرشف يليق 

بهذا التتويج فهو لم يعد محسوب عىل نفسه.

**اعذرني عى اإلطالة نعود للسؤال عن املشاريع 
الجديدة يف املؤسسة؟

نحن اآلن بصدد تعزيز »موقع إلكرتوني« بقوة هناك كثري 
من الكتب التي ترجمت وجاهزة للنرش، وهناك مرشوع 

رؤية »روية«؛ مرشوع مستقل لكنه انبثق عن أروقة وهو 
مركز خاص بالدراسات االسرتاتيجية ودراسة األفكار مثل 

بواعث العنف التطرف تم إنجاز 7 كتب يف العام املايض 
وهناك تطور، هناك عمل كبري قام به مركز أو شبكة روية 

وهناك فكرة إطالق 《جائزة عربية《 باسم الروائي )محمد 
عبد الويل( وجاري اإلعداد لها اآلن، وهناك توجه لدعم 

املبدعني اليمنيني من خالل نرش 20 عمل جديد من خالل 
مسابقة أو لجنة تقييم، وهناك تواصل وتعاون مع جهات 
أخرى برضورة دعم اإلبداع اليمني، هناك بعض الرتجمة 
العكسية من العربية إىل االسبانية واإلنجليزية واألملانية 

جاري اختيار بعض األعمال لرتجمتها، وهناك توجه لعمل 
»مكتبة« هنا يف القاهرة و«مكتبات« يف اليمن نتمنى لها 

النجاح.

**أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الذي أجريته مع أهم 
شخصية عى الساحة األدبية والثقافية ملجلة 

العربي األمريكي اليوم، أيضا ممنت لك عى هذا 
الحديث وكل هذه املحاور الرثية.

كلمة أخرية أستاذ هاني؟

الشكر لك عىل اختيارك لألسئلة التي تصب يف عمق 
املوضوع والشكر الجزيل ملجلة العربي األمريكي ولرئيس 

التحرير؟
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هناك بعض المعايير 
الظالمة جدًا في بعض 

الجوائز، بالذات ما يخص 
مشاركة دور النشر.

الجوائز العربية فيها 
الكثير من المحسوبيات.. 

لكنها محفزة خاصة في 
فضاء الرواية.

هناك جبهة عسكرية 
فأين هي الجبهة الثقافة 

للحفاظ على التراث 
واآلثار والمخطوطات 

وتنمية اإلبداع؟

جائزة نوبل 
مليئة بالمفاجات 

والتحيزات والتتويج 
بها مسؤولية كبيرة.

العامين القادمين 
سوف نجد أسماء 

كثيرة في المشهد 
الروائي اليمني.

الرواية األفغانية 
استطاعت أن تنقل 

الكثير من واقع 
مجتمعها.
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هذا ما يمكن أن يكشف عنه استهالل الرواية!
طامي السميري

ر أن يكتب رواية إال وفكّر كثرياً يف صياغة العبارة األوىل لروايته وكيف يكون استهالله لها. وغالباً ما يقوده هذا التفكري  ما من روائي قَرّ
إىل عديد من الخيارات والطرق يف كتابة تلك الجملة األوىل التي يعتقد أنها افتتاحية ُمثى، قادرة عى جعل القارئ يتعاطى مع النص 
الروائي بوضوح وتناغم. إن الجملة األوىل يف الروايات تُكتب بأشكال وصيغ عديدة، فقد تكتب أحياناً بشاعرية وأحياناً بصوت تغلب 

عليه الحكمة، بينما تأتي يف أحيان أخرى بنرة تقريرية. “فاالستهالل إذاً هو الجملة األوىل من العمل الروائي وإن اختلف النقاد يف 
تحديد تلك الحدود، إذ تتطلب بعض الروايات أن نوسعها لربما إىل الفقرة األوىل من العمل وحتى إىل الباب األول منه«.

بقدر ما أن موضوع االستهالل يف الروايات 
مشوق، وفيه فسحة للتأمل وللرصد، إال أنه 

شائك. إذ ال يتم التعاطي مع االستهالل 
باعتباره فقرة منفصلة عن مكوّنات النص 

الروائي، بل هو أول عتبات النص؛ إذ يمكن 
أن يكون االستهالل باهراً، مثالً، لكنه قد ال 

يرتبط بتفاصيل الرواية، بل قد يعطي أحياناً 
إيحاًء مضلالً للقارئ عن مالمح الحكاية. 

وهناك من االستهالالت ما قد ال نفهم داللته 
إال عندما ننتهي من قراءة الرواية.

يف كتابه »عودة إىل خطاب الحكاية« اقرتح 
جريار جينيت تقسيم االستهالل إىل نوعني 

أساسيني: األول، وتكون فيه الشخصية 
الروائية غري معروفة من القارئ، أي مقّدمة 

من الخارج ومن ثم يأتي تعريفها، وهو النوع 
الذي ساد تقريباً حتى نهاية القرن التاسع 

عرش. والنوع الثاني، وهو الذي يفرتض أن 
الشخصية معروفة من القارئ بتقديمها 
باسمها األول أو بالضمري. وَيُعُدّ جينيت 

الضمري »أنا« حالة خاصة تجمع بني 
النوعني معاً »ما دمنا نعرف عىل األقل أنه 

يدل عىل السارد«.
لكل روائي حكايته مع االستهالل وخصوصاً، 

أولئك الذين أصدروا أكرث من عمل روائي. 
وربما لكل قارئ ذاكرته مع االستهالل الذي 

انجذب إليه وكان سبباً يف قراءة رواية ما.

االستهالل بين الرحيل والعودة
هناك أعمال روائية كثرية يكون أبطالها 
إما أنهم غادروا الديار وإما أنهم عادوا 

إليها. والتوقف عند ذكر مالمح الرحيل أو 
العودة قد تكون هي الحالة املناسبة التي 
مها للقارئ يف بداية  يمكن للروائي أن يقِدّ
الرواية، حيث يمنحه ذلك تصوراً لطبيعة 

تلك العودة أو ذلك الرحيل. فمثالً، نجد أن 
مصطفى سعيد، بطل رواية »موسم الهجرة 
إىل الشمال« للطيب الصالح، يتحدث بهذه 

الحميمية والشغف عند عودته إىل دياره. 
والسارد ال يكتفي بإعالن فرحة البطل 

بالعودة، بل يمرر معلومات أخرى مهمة، 
كعدد سنوات الغياب - وهي سبع سنوات - 
وسبب الغياب الذي هو التعلّم ومكان إقامة 

البطل يف أوروبا. بل ونعرف كذلك أن قرية 
ذلك البطل هي قرية صغرية عىل منحنى 

النيل. »عدت إىل أهيل، يا سادتي بعد غيبة 
طويلة، سبعة أعوام عىل وجه التحديد، 

كنت خاللها أتعلَّم يف أوروبا. تعلَّمت كثرياً، 
وغاب عني كثريٌ، لكن تلك قصة أخرى، املهم 
أنني عدت وبي شوق عظيم إىل أهيل يف تلك 

القرية الصغرية عند منحنى النيل«.
لكن استهالل رواية »املزحة« مليالن كونديرا، 

جاء مختلفاً تماماً عند االستهالل الحميمي 
لبطل رواية موسم الهجرة، إذ قّدمه كونديرا 

بهذا الشكل: »هكذا، بعد سنوات عديدة، 
وجدت نفيس يف مدينتي من جديد«. هذه 

العبارة التي قد تبدو جافة، تعقبها عبارات 
أخرى تكشف املوقف السلبي لبطل الرواية 

من مدينته، وهي ما جعلت مؤلف الرواية 
يستخدم استهالالً موجزاً وهو يصور عودة 

بطله إىل مدينته.
أما يف حال بطل رواية »لوعة الغاوية« لعبده 

خال، فإننا نجد رجالً غريباً عن الحي 
م يف استهالٍل يدل عىل ذلك: »دلف  ُيقَدّ

للحي غريباً، ووقف أمام مخبز سليمان 
مروعي، سائالً عن سكن يضم غربته«. 
ونالحظ يف هذا االستهالل تركيز السارد 

عىل تكرار املعنى الذي يشمل الغربة فنجد 

يف االستهالل )غريباً، غربته(. وتحافظ شخصية 
مخبوت الرجل الغريب يف الرواية عىل هذا املعنى 
وعىل شعورها بالغربة. لذا كان هذا االستهالل يف 
رواية »لوعة الغاوية« مناسباً جداً لبدء الحكاية.

أما يف حالة مغادرة املدينة فإن االستهالل قد يأخذ 
شكالً رومانسياً. وهذا ما نالحظه عند بطل رواية 

»تجوال« لهرمان هّسه، حيث كان االستهالل مرتهناً 
بحالة البطل. لكن هّسه، وهو يصف لنا موقف 

البطل يف املغادرة، يغذي القارئ بعدد من املعلومات 
التي تمكّنه من وضع تصور ذهني ما عن ذلك 

البطل: »هذا املنزل الذي سأقول عنده وداعاً، لن 
يتسنى يل، ألجل طويل، رؤية منزل مثله. فأنا كما 

م مجتازاً ممراً من ممرات األلب، مصحوباً  ترى، أتقَدّ
نحو الشمال، الذي تنتهي عنده العمارة األملانية، 

والريف األملاني، واللغة األملانية«.
االستهالل بالحديث عن املوت

مت املشهد األول إما  هناك روايات عديدة قَدّ
بالحديث عن املوت أو القتل أو حتى مشهد العزاء. 

لكن التشابه يف تلك املشاهد ال يعني تشابهاً 
يف العبارات أو يف طبيعة االستهالل. فكل روائي 

م استهالله بحسب حالة النص. فنجد روائياً  قَدّ
كتولستوي يف رواية »السعادة الزوجية« يستهّل 
روايته بهذه الصورة »كنا يف حداد عىل وفاة أمي 

التي ماتت يف الخريف، وكنا نقيض الشتاء يف 
الريف: أنا وكاتيا وصونيا«. وهذا االستهالل الهادئ 
بصوت بطلة الرواية تصاحبه معلومات، مثل: وفاة 

األم، ومتى ماتت، ومكان تواجدهم يف الريف، والزمن 
الذي هو فصل الشتاء. كما نتعرَّف أيضاً عىل أسماء 
أخوات البطلة. وقد وظّف تولستوي هذا االستهالل 

لخدمة النص مع مالحظة أن لغة البطلة لم تكن 
حزينة، رغم حديثها عن املوت.

أما يف رواية »الدكتور جيفاغو« لبوريس باسرتناك 
فقد كان االستهالل جنائزياً ومغايراً تماماً 

لالستهالل السابق: »راحوا يف سريهم يرتلون الراحة 
األبدية، وحينما كانوا يتوقفون بدت أقدامهم، 

وجيادهم، وهبات الريح كأنها تردد إنشادهم«.
وألن غابرييل غارسيا ماركيز يف رواية »قصة موت 

معلن« صاغ حادثة سنتياغو نصار يف الرواية بيشء 
م  من املرح عىل الرغم من أنها حادثة قتل، نجده يقِدّ
بطله الذي سيقتل بهذا االستهالل: »يف اليوم الذي 

كانوا سيقتلونه فيه، استيقظ سنتياغو نصار يف 
الساعة الخامسة والنصف صباحاً لينتظر وصول 

املركب الذي سيأتي فيه املطران«.
ويف هذا السياق نرصد حالة مغايرة لبطل رواية 

ام التشكييل، وهو  »النفق« ألرنستو ساباتو، الرَسّ
م  رجل ممتلئ بحالة نفسية مضطربة. وعندما يقِدّ

نفسه يف الرواية يكون االستهالل بهذه العجرفة 
التي تشبه نفسيته »سأكتفي بالقول إني »خوان 

ام الذي قتل ماريا ايرببارني أظن  بابلوكاستل« الرَسّ
املحاكمة ال تزال ماثلة يف ذاكرة الجميع، وال حاجة 

إليضاحات أوىف عن شخيص«. يف هذا االستهالل 
م بطل الرواية القاتل معرتفاً  نجد أن الروائي قَدّ

بجريمته، ولكن هذا االعرتاف لم يكن هو غاية 
الروائي. ما كان يمثل األهمية يف هذه الرواية كيف 

كانت العالقة بني خوان وماريا وكيف تطورت العالقة 
بني هذه املعجبة وبني الرسام حتى وصلت إىل القتل. 

م جوزيه ساراماغو  ويف رواية »العمى«، يقِدّ
استهالالً مغايراً يدل عىل براعة السارد. فعنوان 

الرواية »العمى«، وموضوعها العمى الفجائي الذي 
ينترش بني مواطني تلك املدينة التي ال تحمل اسماً 

م مشهداً برصياً مفتتحاً الرواية  محدداً، نجده يقِدّ
بفعل اإلضاءة: »أضاءت الشارة الكهرمانية، أرسعت 

مة قبل أن تيضء  اثنتان من السيارات التي يف املقِدّ
الشارة الحمراء«.

ورواية »بيدرو بارامو« لخوان رولفو التي أدهشت 
غابرييل غارسيا ماركيز، وأرقته طويالً وكان يتمنى 

لو أنه يكتب يوماً ما رواية تضاهيها جماالً، هي ذات 

تقنية رسدية صعبة وجد كثري من القراء مشقة يف فهمها. ونالحظ أن 
م استهالالً  استهاللها كان طبيعياً وانسيابياً، ولم يتعمد الروائي أن يقِدّ

صادماً أو معقداً، بل نقرأ ما ييل »جئت إىل »كوماال« ألنهم قالوا يل إن 
والدي يعيش هنا، إنه شخص يدعى بيدرو بارامو. أمي قالت يل ذلك. 

وقد وعدتها بأن أحرض ملقابلته عندما تموت«.
وإذا كانت رواية بيدرو بارامو ذات تقنية 

رسدية صعبة، وتتحدث عن حالة ملتبسة 
يف حياة أبطال الرواية، فإن »املسخ« لفرانز 

كافكا تتحدث عن رجل يصحو من النوم 
فيجد نفسه قد تحَوّل إىل حرشة. هذه الفكرة 
مها كافكا يف استهالل سهل جداً  الغرائبية قَدّ
وكأنه اختزل كل الحكاية يف ذلك االستهالل: 
»عندما استيقظ غريغور سامسا يف الصباح 

وجد نفسه قد تحول إىل حرشة عمالقة«.

حضور االسم في االستهالل
وهناك روايات كثرية كان االستهالل فيها 

يحمل اسم بطل الرواية، وهذا اإلعالن املبكر 
عن اسم البطل يعود لرغبة املؤلف يف أن 

تتضح معالم ومالمح بطل روايته منذ بداية 
النص. وأول تلك العالمات هو االسم. لكن يف 

رواية »ساق البامبو« لسعود السنعويس، وهي 
رواية قائمة عىل أزمة هوية بطل الرواية، نجد 
املؤلف يبدأ إشكالية هذه الشخصية الروائية 

بااللتباس يف نطق اسم البطل فيقول »اسمي 
jose« هكذا ُيكتب. ننطقه يف الفلبني، كما يف 

اإلنجليزية، هوزيه ويف العربية يصبح، كما يف 
اإلسبانية، خوسيه. ويف الربتغالية بالحروف 

نفسها ُيكتب، ولكنه ينطق جوزيه. أما هنا يف 
الكويت، فال شأن لكل تلك األسماء باسمي 

حيث هو.. عيىس«.
أما يف رواية »ستونر« لجون وليامز، التي 

يحمل بطلها االسم الروائي نفسه، فال يكتفي 
د تاريخ  الكاتب بذكر اسم البطل بل يحِدّ
التحاقه بالجامعة، وتاريخ حصوله عىل 

شهادة الدكتوراة، وتاريخ وظيفته وكذلك 
وفاته. هذه املعلومات يف استهالل رواية ستونر 

ليست مجرد معلومات عارضة أو مجانية 
مها املؤلِّف، بل ألن موضوع الرواية قائم  يقِدّ
عىل تلك املعلومات. فقد بدأت حكاية ذلك 

األستاذ الجامعي مع دخوله الجامعة حتى 
أصبح أستاذاً، فكان ذلك االستهالل يالمس 
عمق الرواية »التحق ويليام ستونر بجامعة 

ميزوري طالباً يف السنة األوىل عام 1910 وكان 
عمره تسعة عرش عاماً. بعد ذلك بثمانية 

أعوام، والحرب العاملية األوىل يف أوجها، 
نال درجة الدكتوراة وقبل بوظيفة معيداً يف 

الجامعة نفسها حيث ظل ُيدرس حتى وفاته 
عام 1956«.

أما يف رواية »زوربا«، التي أصبح بطلها زوربا 
من أشهر الشخصيات الروائية، فلم يتم ذكر 

مه مؤلِّف  اسم البطل يف االستهالل، بل قَدّ
الرواية بطريقة مختلفة وبهذا التشويق 

»التقيت به ألول مرة يف ميناء »برييه«. كنت 
أقصد املرفأ ألستقل املركب إىل كريت. كان 
النهار عىل وشك الطلوع. والسماء تمطر.. 

وثمة ريح جنوبية شديدة تهب ورذاذ األمواج 
يصل حتى املقهى الصغري«.

االستهالل بالتاريخ
وقد يكون لالستهالل بالتاريخ له داللته، 
وغالباً ما يكون لذكر عمر البطل داللة يف 

أحداث تلك الرواية. وهذا ما نجده يف استهالل 
رواية »الهدنة«، التي اقرتب بطلها من التقاعد: »لم يعد أمامي سوى 

ستة شهور وثمانية وعرشين يوماً كي أصبح مؤهالً للتقاعد«. وكذلك يف 
»بارتلبي النساخ« مليلفل نجد الرتكيز عىل مسألة العمر يف االفتتاحية 

»أنا رجل كهل إىل حد ما«.

أما هاروكي موراكامي فبدأ رواية »جنوب الحدود غرب الشمس« 
باستهالٍل يتكلم عن تاريخ عيد ميالد بطل الرواية، ويكتفي بذلك: 

»يصادف عيد ميالدي 4 يناير/ كانون الثاني، 1951 األسبوع األول من 
الشهر األول من السنة األوىل من منتصف القرن العرشين«.

ومن أهم الشخصيات الروائية يف تاريخ الرسد 
العاملي بطل رواية »الجريمة والعقاب« 

راسكولينكوف. فكيف قّدم دوستويفسكي هذه 
الشخصية الروائية البائسة والقاتلة؟ لقد كان 
ذلك الوصف الدقيق يف استهالل الرواية الذي 

يحدد الزمن والوقت والطقس وأيضاً غرفته ومكان 
اإلقامة. ونالحظ أيضاً مع كل هذه األوصاف أنه 

لم يصف وجه البطل، ولكنه وصف مشيته التي 
كانت تتصف بالبطء، ومالمحه العامة التي 

تحمل هيئة القلق »يف األيام األوىل من شهر تموز 
)يوليو(، أثناء حر شديد، خرج شاب يف نحو 

نهاية األصيل، خرج من الغرفة الصغرية التي كان 
يسكنها يف زقاق، سار نحو جرس بطيء الخطى 

قلق الهيئة«.
أحياناً ينحاز الروائيون لالستهالل الذي يحمل 
م بصوٍت رسدي وقور وكأن الراوي يف  شجناً ويقِدّ
مرتبة الرجل الحكيم. وقد يمتد االستهالل الذي 

يحمل الصوت الرسدي الحكيم إىل ما هو أبعد 
من ذلك فقد تبدأ الرواية باستهالل فلسفي كما 
هو عند الروائي نجيب محفوظ يف رواية »همس 
الجنون«، حيث جاء يف االستهالل: »فيما يبدو 

حالة غامضة كالحياة وكاملوت، تستطيع أن تعرف 
اليشء الكثري عنها إذا نظرت إليها من الخارج. أما 

الباطن، أما الجوهر فرس مغلق«. وتكَرّر هذا النوع 
من االستهالل أيضاً يف رواية »الحرافيش« للكاتب 

نفسه: »يف ظلمة الفجر العاشقة، يف املمر العابر 
بني املوت والحياة، عىل مرأى من النجوم الساهرة، 

عىل مسمع من األناشيد البهيجة الغامضة، 
طرحة مناجاة متجسدة للمعاناة واملرسات 

املوعودة لحارتنا«.
ومن أشهر الشخصيات الروائية النسائية نذكر 
»مدام بوفاري« و«آنا كارنينا«.ولكننا لو تأملنا 

كيف كان االستهالل يف هاتني الروايتني اللتني 
تتضمنان موضوعاً ُيعُدّ مشرتكاً، واللتني تحمالن 
اسمي بطلتي الرواية، لوجدنا أن هناك اختالفاً 

جذرياً يف االستهالل، فالروائي الرويس ليو 
تولستوي يف رواية »آنا كارنينا« قدم هذه الفلسفة 

االستهاللية، ثم بعد ذلك االستهالل الذكي 
انتقل إىل وصف ما يحدث يف منزل آل أبلونسكي 

وتفاصيله األرسية »كل العائالت السعيدة 
تتشابه، لكن لكل عائلة تعيسة طريقتها الخاصة 
يف التعاسة«، لذا كانت هذه االفتتاحية من أشهر 

االفتتاحيات الروائية. أما فلوبري مؤلف رواية 
»مدام بوفاري« فقد اختار حالة مغايرة وذهب 
إىل تقديم زوج إيما بوفاري عندما كان طالباً يف 

املدرسة. لكن املفارقة أن هذه الشخصية تقل 
أهمية حضورها يف األحداث وتستوىل إيما عىل 

كل الحكاية. وقد فّضل فلوبري أن يكون االستهالل 
من نصيب الزوج: »كنا يف حجرة الدراسة، عندما 

دخل الناظر يتبعه تلميذ جديد ال يرتدي الزي 
املدريس، وفراش يحمل قمطراً كبرياً، فاستيقظ 

من كان نائماً، وانتصب كل منا واقفاً، وكأنه فوجئ 
عىل حني غرة برقيب عىل عمله! وأشار إلينا 

الناظر بالعودة إىل الجلوس، ثم التفت إىل املدرّس 
قائالً بصوت خفيض: مسيو روجيه هذا تلميذك 

أوصيك به«.
باختصار، لكل روائي طريقته الخاصة يف 

استهالل روايته. وتلك العبارات، التي تبدو كجمل 
عادية، كانت فاتحة روايات عظيمة تحتفظ 

بها ذاكرة عشاق الرسد عىل مر تاريخ الرواية. وربما استعرنا مقولة 
تولستوي مع بعض التعديل: »كل الروايات تتشابه، لكن لكل رواية 

جيدة طريقتها الخاصة يف االستهالل املميز واملختلف«.



 ولدُت قبَل وضِع الرحيِل بنصِف يوم،
فأصبح للبقاِء وطٌن وشهادُة ميالد،

          وبكت عيلَّ السماُء،
وَعلت أصواُت النساِء بالزغاريد.

.....       

وقَت املخاض،
كانت أّمي تربُط سيقاَن األرِض 

حتى تقَف عن الدوران،
كي ال ُيغمى عليها،

ومع ذلك كان ُيغمى عليها،
فيهتز خرُص األرِض

 ويفوُح عطرُها
من تحِت قدمي أمي

فأضحُك وتفيُق أمي.

.....              

من يوِمها 
والكذُب يحاوُل 

أن يحتّل فراغَ الحقيقة،
ويراوَد الفكَر عن نفِسه،

       فأستعنُي به
حتى ينكشَف يل قصُد الغموض!

.....             

أتطهُر باألبجديِة من إثِم الوجود،
وأساعُدها كي تقَف عىل قدٍم وساق.

.....             

لم أتخرج من كليِة األماني املعلقِة 
بعد،

رئيسُة حزِب حلِم أُمة،
وثائرٌة ضدَّ سياسِة تدجنِي الشعب.

.....               

أقرأُ الحياَة بلغِةالطفِل وعنِي الغرباء،
أكتب ماينتمي إيلَّ بني قوسني،

وأُصادُق الالوعي
عندما أقرأُ النصَّ
خارج القوسني.

.....               

ل، أمللُم حشود التأُمّ
وأضُعها تحَت َجفِن الفكر.

.....                 

ال أتهم املوَت، واأللَم،
والخيانَة حتى الجحيم،

فالكلُّ يقوُم بدورِه 
بكلِّ طاعٍة وإتقان.

.....           

، ال أتطرّيُ بالرنِد مع الحظِّ
وال أعوُل شغَب الحياِة أي اهتمام
إذا لم تعزف عىل أوتاِر اإلنسانية.

.....             

فسيولوجياً مازلُت أعشُق النبَض،
سيكولوجياً بلغُت من الجنوِن عتياً.

.....               

أبحُث عىل الكلماِت
التي تغرُّدها طيور الفنِّ

فهناك ال أرى للعطِر موتا.

.....

متقاعدٌة عن مزاولِة النّكِد،
أخفي تجاعيَد األىس بالدموِع

فأبدو أكرثَ بريقاً.

.....

أعشق الحياَة حدَّ القناعة،
وتعشقني الحياُة حدَّ التملُّك!

*شاعرة يمنية
من ديوان« أبجدية امرأة يف الحب.. إىل 

رجل يقرأني اآلن”

قصيدة: سيرة ذاتية
احالم الدميين
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Let us carefully review our bleeding confidence
In our lack of harvest.
While the bed is drunk of our bodies
You remind me “I lost directions through your voice 
,which is the beacon of my home, your staring in to my 
features is its light ,but what if I fell asleep ?“ 
I tell “The beacon prevents drowsiness and  the useless 
waiting”

7- As a maple leaf 

In the empty streets of Dearborn
I fall like a maple leaf
As a child without  a companion ,
But for the chilled wind of a snowy February ,
Takes me to all directions
It lightly whirls me at times or
Rolls me underneath luxurious vehicles.
It passes me by  quiet families  watching
A comedy while gathered for a feast .
I have no goal as a fallen leaf ,
except  the abyss.
My limbs crumbling ,
Part of me gets left by the Kunafa shop,*
Another by the dollar store *,
And a third part is burnt by a careless smoker ,
While my core stuck 
in the gutters of the dead city occupied by heads
of those who have  never left their roots .
_________
Kunafa shop: is Lebanese specialty sweet ,Dearborn is one of 
the cities which has the best Kunafa in MI.

8-Do not injure your hand

The mirrors  break, when you bet yourself for a shiny 
frame.
Mirrors are only glass of molten soil
So when the mirrors break down it does  not mean 
they want to wound  your hand,
But rather it’s their  desire to return to soil.
When the mirrors break,  do not think your face was 
ugly
But because the maximum stages of glass composition 
is sharp cooling.
Do not injure your hands
And never forget that your picture in the mirror is 
mirrored.
get the crystals together and keep them in your heart
they have always emphasized the coordination of your 
colors,
 modified  your desires  and ventured a lot in declaring 
your defects
Keep them in your heart, 
you are also from a soil .

9- Thank you for not being in my life 

To strangers I met in Thanksgiving –

Thanks for you not being in my life
My eyes were boiling from your coldness,
Where the December winds are now gathered.
My lips were occluding to the tip at the extreme cor-
ners of the waiting,
Now shepherding flock of smiles on El Cajon Moun-

tains. *
Thank you for you being outside my life
My life loving me more than you 
Did :a dead pronoun .
Did : is lack of vitality verb .
And more than I did when I was in you so much.
Thanks to all the strangers who came across me today:
The old man asked his grandson to congratulate me on 
Thanksgiving
The homeless man who shouted to me “Oh beautiful, 
no time to grieve”
The postman who joked with me:
“No mail for  you today there are many hearts on its 
way to you “
The young man who offered “I will pay for you “when 
the register numbers blocked .
My neighbor brought the candy I love.
The strange photographer who surprised me with his 
camera in a public park
“The sun suits your spirit,” he says
Thank you  for you healed me from solitude 
How I’m not alone !
_______
*El Cajon a city in San Diego surrounded by mountains are 
getting cold inDec 

10- As a non-creative child

Every morning 
Your absences bombarding me, 
Digging dark halos around my heart.
I turn off my anguish lights. So gloaters lose guide to 
my darkness.
I shield to the soul trenches,
stumbling upon old damaged candelabras that enlarges 
my wounds.
Silence is bullets like,
Shrapnel under my feet, 
You are in my head / and your fifth column in the waist,
How do I free my body from you then?
I used all the forbidden emotions for a modern woman
For example :
I repeat a lot “I die for you”,
Neglecting weather-monitor around you
To let my heart to fly to you without warning signs,
Like a disappointed mother worry about the dinner of 
her ungrateful son.
Since you can’t cook but my waiting for you.
I might overtly out to the point of boredom of your 
details and of my coma outside myself
As a moody writer get suddenly bored of all his old 
books
But I am like a non -creative kid
He insists on hearing one story from his grandmother
Every night before the end comes he sleeps.

11- The rolling pearls 

When your hearts pearls 
Starts rollingPoems 2019-
Close its shell ,throwing it  towards the sun  
As there is no condolences   for a pear- less shell 
With endless wound in a 
In a salty stream .
The warmth you seek 
Of your fresh pain,
The light is Its only remedy.
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1-Sleeping with the silencer 

Usually before sleeping ,you account for the silencers .
Which you planted in the east ,west of Earth 
to make me place a silencer for my tongue.
You are mining my body with an anger that I do not understand.
And I immerse your body in silence that you do not understand. As 
opposite poles.
You explain :”In our field, all possibilities  are our property ... deter-
mined by my insistence on the result of your love”
But I assure you “my tongue is my barometer “
you correcting with a perfect Arabic “your tongue is your path” *.
meanwhile I remember a white horse on a black beach in Istanbul, 
my legs lying on its sides.
and the groom left the bridle in my hand
to watch my legs from a wider angle ..
- Did you keep the gun silencers? I ask.
“All of them, but every night they scream in my palm. “He says.
- Your head .. Is silent? And your heart .. Is sleeping ..?I ask
He says “Your head is an oasis. And your heart is my calm,
So why I’m here “
I say :This is why I smell the gunpowder in this bed
It smells of sleeping with the enemy.

2- I Would Have Been California
. 
If I become what I wish I would have become California
and welcome your initial grin,
I would have been a quiet witness to your sorrows
the sorrows you hide 
or the sorrows that a nightmare of yours passes to me.
I would have been like the streets of Claremont* that never failed 
you,
while you walk aimlessly, stomp them angrily, 
or run away from yourself or the streets themselves.
I would have been the waves of California beaches and wet your 
core, cell by cell.
then wash you away like a heave pear to my sea floor.
If I were what I wish: I was, I would have certainly been California.
I would have changed the details of my body 
to be the Golden Gate Bridge 
between you and my pacific ocean 
and become an authentic shrine.

If I were California, I would have known the secret of your serious 
question 
about how I like your face 
I say that I see you beautiful and your senses smile.
But I’m not California
I’m the one who always keeps to myself in the subs of places.
in the hall of the Summer season endings, empty-hearted except for 
traces of a kiss in a short segment.
off the season that only good for initial raining.
Claremont a city in San Diego .CA 

3- I’ve lived a lucky life

I’ve lived a lucky life
I always survived 
when the mountain was bombed, we found a trench.
I turned with my sisters to the sleeping princesses .
When the interval between death and life overflowed
We found a rope. Maybe left by the enemy accidentally/
Didn’t I tell you I’m lucky?
Even when the lover shot me down ,
my soul’s mirrors were broken.
To not show my sad face , my eyes turned to a lake 
to absorb the breaks 
and to make you all drown in blue.

4-This steam

This steam is not the fog of the ocean dawn .
It is not forest fires in California.
That steam is exhaled from the sudden heartbreak in the frost of 
emotions.
This steam: 
is an whirlwind of slaughtered words wandering through a dust 
without a goal,
knowing their letters will fall down one by one by formation.
This steam is not from (incense loud trees) in a morning of an orien-
tal wedding,
It’s my fingers burning to enlighten the darkness in your head.
This steam from sea dew * boiling by my features,
hoping to sweep the swelling of love in my throat and my lungs.
This steam of :

COLLECTION OF POEMS
Gulala Nouri

The passionate  tears’ that follows me like an eternal river.
My seven lives  survived in wars ,and now is burning in your hell 
mirage.
This steam is your ghost passing me 
And so it is wise like me in sublimation.
-----------------
*Sea dew - or Mary Rose boiling and then inhale steam to treat swelling, 
*Sublimation: The process through which the solid is converted to gas 
directly without passing through the liquid phase.

5 -Anatomy of the pain- My will to the dead  washer

Gag tight my dead body   
Put a lot of musk on it
So as not to breathe your dead bodies around me 
Stop those accompanying angels to me
So as they will not steal the papers of my life as happened with 
my poems
And so I can to curse a lot freely without shaking from their 
wings.
Do not wash my lips, please
My wealth is those kisses that I never did lie in them.
Do not glory your God when you see a smile on or around my 
mouth,
I’m just making fun of this cleansing process.
I love all my sins
Bury it with me
It’s my only comfort for my resurrection 
as stranger in the other life    
As I was always been a stranger here.
I like my knees on both legs
Leave it like that.
Do not make a braid from my long hair,
love it so shaggy,angry *1
I do not want to  farewell my home 
Which I  did   already dozens of times
I  really will not miss any corner of there.
Save your efforts
Let my last day  here pass peacefully
Call me by  my name, I am no longer a dead body anymore *2
I do not like the common white
Let my shroud*3 fabric  be red
I have an appropriate package of red lines that I have exceeded
 put it all on my chest. They are my children who gave my birth 
every day.
Extended me on the left side
Finally, forever and too close to my heart *4
------------
Note the poem is a simulation of the burial culture of the Mus-
lims and my fear that my family will bury me in their own way. 
But this is my will and I wish my body’s parts to give to those who 
need and want to live more. I do not wish anyone to have my 
heart , as it is not fit for the modern times, and the second reason  
I want my heart to be buried with dignity and reverence.
______________
*1 In the culture  of Muslims, they braid the long hair of women 
before burial
*2 In the tradition of  Muslims   they prefer to call them without 
their names, but only (the body )
*3 Muslim families usually bury their dead on the right side or on 
the back
*4 Muslims have generally preferred to use white cotton cloth to 
serve as the shroud

6- Life works according to my mood

As if I own the button to change winds direction,
But you still insist on teaching me road signs,
I repeat “Life works according to my mood, and I have the keys of 
clouds ”
You put me in the balcony 
Examining my sings towards the west in a space facing a sky and 
a wall 
I comment “ of the ease by which we can jump over “ 
So let’s now work on our laziness
And count the stupidity in the remains of those who lost us think-
ing they left us behind.
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ِمشرط الكاتب ومشاعر األبوة
  أحمد األغبري

ال شك يف أن من أصعب مهام الكتابة هي ترشيح املشاعر اإلنسانية وتقديمها بمستوى يكون قادراً عى أن ُيرِشك القارئ يف 
تفاصيلها؛ فيعيشها ويتفاعل معها خوفاً وحزناً وفرحاً وحباً وغضباً.. وعندما ينجح الكاتب يف أن يجعل الكاتب يتفاعل 

بمشاعره مع ما يكتب، كأن يبكي مثالً أو أن يرقص، فتلك مهمة جسورة تؤكد عبقرية الكتابة؛ إذ ماذا تبقى لتقّدمُه الصورة 
السينمائية من إعادة )تعليب( هذا العمل، إذا كان النص مكتوباً قد وصل بالقارئ إىل هذه املرحلة من التفاعلية؟ وهي 
عبقرية يشاركها املرتجم عندما ينجح أيضاً، يف اإلمساك بِمرشط مماثل، وينقل تلك املشاعر للغة أخرى ُيجيد القارئ 

فهمها والتفاعل معها.

َمن شاهد فيلم »The road« للمخرج جون هيلكوت، 
وبطولة فيغو مورتنسن وغاي برييس وربوبريت دوفل 

وشارليز ثريون، بعد أن قرأ رواية »الطريق« الصادرة عام 
2006 للربيطاني األمريكي كرماك مكارثي، لن يجد أن 

الفيلم املأخوذ من الرواية ذاتها قد أضاف شيئاً لعبقرية 
العمل الروائي، بقدر استغالله لتلك العبقرية وإعادة 
تعليبها سينمائياً؛ فمشهد موت األب ومصارعة االبن 

لحقيقة فقد األب، لم تمنحها السينما أفضل مما قّدمته 
الكلمة يف النص الروائي، وكذلك مشاعر الخوف التي 
رافقت رحلة األب مع حماية االبن خالل الطريق بحثاَ 
عن النجاة من )األرض املحروقة(.. ونحن هنا ال نقلل 

من قيمة العمل السينمائي عىل حساب عبقرية النص 
الروائي؛ فمُخرج الفيلم كان بارعاً يف حرصه عىل أن 

يكون بمستوى العمل الروائي، خاصة يف تجسيد أجواء 
الخوف املحيطة باألب واالبن، وهما يسريان يف طريق 
ميلء بآكيل لحوم البرش؛ لدرجة تشعر بعظمة العمل 

السينمائي املوازي، وقد اختزل الرواية يف حوار وصور 
وأصوات )سيناريو( يربز مالمح الدمار والخراب الذي 

أصاب اإلنسان واألرض، لكن الكاتب يف املقابل أبقي 
اإلنسان عامراً يف شخصية األب يف رعايته البنه تحت 

مظلة بقيت إنسانية، يف عالم توحش فيه كل يشء، وهو 
ما استغله الفيلم ونجح فيه أيضاً.

وتتجىل خصوصية هذه الرواية يف حكايتها التي تُجيب 
وفق أحدهم عىل سؤال يتحتم عىل كل منا اإلجابة 

عليه: َمن ستكون بعد أن يموت كل يشء من حولك 
وتبقى أمام تحدي البحث عما يسد جوعك ويديم 

بقاءك؟ وهو سؤال يبث الخوف يف الروح بمجرد إطالقه؛ 
ألن إجابته تتعلق بما يتبقى لدينا من إنسانية يف 

حياة ما بعد )الحريق العظيم(، الذي تصبح الحياة، 
نتيجة له، مليئة بالدمار؛ وهو ما يصبح معه اإلنسان 

أمام امتحان عسري إلنسانيته يف مواجهة )التوحش( 
الكامن يف الجوع والخوف من املوت؛ وهنا كأن بمكارثي 
يف هذه الرواية التي ترجمها للعربية محمد عيل فرغل، 

يدعو اإلنسان ألن ينترص إلنسانيته و)أبوته الكبرية( 

يف مواجهة املوت والفناء، وللحياة والخري يف مواجهة 
الرش واإلفناء، وأن يتجاوز فكرة إفناء الذات )االنتحار( 
يف مواجهة فقد كل يشء؛ فأنت إنسان ويجب أن تبقى 

إنسانا يف رعايتك لقيم اإلنسان يف داخلك.
هذه األعمال التي تشتغل بكثافة عىل املشاعر اإلنسانية 

قد تستغرق من القارئ وقتًا طويالً للقراءة، ليس ألنها 
طويلة بل ألن قراءتها مهمة شاقة مثلما كانت كتابتها 

وترجمتها ليست باملهمة اليسرية.
إنه الخوف اشتغل عليه ِمرشط مكارثي بعناية فائقة 

ينتقل معها القارئ من عامله إىل عالم ميلء بالقتلة 
واللصوص، ويجد نفسه مشاركاً األب َمهمة حماية 

االبن، وكم كان الحدث مشحوناً بالخوف والحزن الذي 
بلغ ذروته عندما تفاجأ االبن بأن أباه الذي ودعه قبل 
نومه قد نام نومته األخرية، ولم يرتك له سوى مسدسه 

ووصيته بعدم الوثوق بالغرباء.
أحيانا هذه األعمال التي تشتغل بكثافة عىل املشاعر 
اإلنسانية قد تستغرق من القارئ وقتًا طويالً للقراءة، 

ليس ألنها طويلة بل ألن قراءتها مهمة شاقة مثلما 
كانت كتابتها وترجمتها ليست باملهمة اليسرية، وأحياناً 

يشعر القارئ باإلشفاق نحو الكاتب؛ إذ كيف استطاع 
تخيل كل هذا األلم وسكبه يف هذه السبيكة الحارقة؟
الحديث عن الحزن أو أي مشاعر إنسانية معينة يف 

العمل الرسدي ال يعني تصنيفاً للعمل يف هذا النطاق 
أو ذاك من املشاعر؛ فالحزن والخوف واالشتغال عىل 

املشاعر اإلنسانية عموماً متوفر يف كل الكتابات الرسدية، 
ويتوفر هذا االشتغال يف كل مجاالت الكتابة الروائية، 
لكن بمستويات وحرفيات مختلفة؛ فرواية »الطريق« 

تنتمي ألدب ما بعد نهاية العالم، لكنها يف اشتغالها 
عىل الخوف كان ِمرشط الكاتب ذكياً ومفعماً باإلنسانية 
التي تُعيد تقويم )أبوة( القارئ يف عالقته بقيم الحياة، 

وكذلك غريها من الروايات، كرواية »روسهالده«، مثالً، 
للكاتب األملاني هرمان هيسه؛ فهي تنتمي للروايات 

الفلسفية والروحية، وقد ترجمها للعربية أكرث من 
مرتجم، لكن اشتغال الرواية عىل الحزن كان مختلفاً 

ومسيطراً عىل سري الحدث الدرامي، بل ظل العمل 
مشحوناً بالحزن من بدايته حتى نهايته. وهنا تقول لنا 
هذه الرواية: يمكن أن يكون الحزن أو املشاعر اإلنسانية 

عموماً مجرد كلمات يولدها الخيال، لكنها من خالل 
التعبري الصوري والداليل الفريد تصنع مشاعراً 

حقيقية عند قراءتها، ولك أن تتوقف عند 
تصوير معاناة »بيري« ابن الفنان »فريغوث«، 

بل معاناة األب »فرغوث« نفسه يف رواية 
»روزسهالده«، ولن تحتمل قراءة األلم، بل 

ربما ستبكي؛ فالخوف الذي بثه مكارثي 
يف رواية »الطريق« وجعلك كقارئ 

تتلفت يمنة ويرسه خوفًاً عىل االبن، 
يجعلك الحزن الذي بثه هيسه يف 

روايته »روزسهالده« تتحسس 
إنسانيتك وأنت تعترص أملًا وحزناً 

عىل األب واالبن أيضا، خاصة 
خالل لحظات اشتداد مرض 

»بيري« قبل موته.
الكتابة اإلبداعية يف العموم 

تُعيد االعتبار إلنسانيتك يف كل 
ما ترشّحه برباعة من مشاعر، 

وعليك أن تتفقد وعيك 
اإلنساني عقب قراءة كل عمل 

جميل وستجد وعيك متوهجاً، 
كإحساسك القويم باألبوة، 

مثالً، عقب قراءة روايتي 
»الطريق« و«روسهالدة«.. 
فأهالً وسهالً بِمرشط كتابة 

كهذه تثري خوفك وحزنك، أو 
أيا من مشاعرك اإلنسانية، لكنها 

تستهدفك أنت وعياً إنسانياً رفيعاً 
بالحياة من حولك.

٭ كاتب يمني

 لوس أنجليس - تعمل رشكة سوني لإلنتاج الفني عىل إعادة إنتاج الفيلم 
الرومانيس الشهري »انظر من يتحدث« للنجم جون ترافولتا الذي صدر يف ثالث 

نسخ وحقق نجاحا تجاريا واسعا.
الفيلم الذي اعتربه النقاد األكرث نجاحا للممثل األمريكي صدر يف العام 1989، وأنتج 
منه جزآن آخران لتنتهي السلسلة بفيلم »انظر من يتحدث اآلن« عام 1993، وألهم 

يف تقديم مسلسلني بنفس القصة ونفس الطرح. 
ويتناول الفيلم قضية األمهات العازبات التي أثارت كثريا يف الجدل يف ثمانينيات 

القرن املايض، يف إطار كوميدي من خالل قصة مويل التي تدخل يف عالقة عاطفية 
مع ألربت، الرجل املتزوج الذي يقرر العودة ألرسته وتركها وحيدة بعد أن تضع 

طفال فتجد نفسها يف مواجهة كل من حولها، وتقرر البحث عن الرشيك املناسب 
لها وتقابل السائق )جون ترافولتا( الذي يقع يف حبها ويقرر االرتباط بها وتحمل 

مسؤولية الطفل معها.
شارك يف بطولة الفيلم األصيل بجانب ترافولتا كل كريستي آيل التي جسدت دور 

األم العازبة، وأوليمبيا دوكاكيس وجورج سيغال وأبي فيغودا وبروس ويليس 
وجيسون شالر وجاريد واترهوس ويعقوب هينز وغريهم.

وقدم الفيلم مراجعات اجتماعية فريدة من نوعها فيما يخص األبوة واألمومة، 
عن طريق النجم بروس ويليس الذي عرب من خالل صوته عن وجهة نظر 

الطفل ميكي، وهو أدى بطريقة مرحة ومحببة وكوميدية للغاية 
صوت طفل مويل.

يذكر أن ترافولتا وكريستي آيل ارتبطا بعالقة حب 

بدأت مع الجزء األول من الفيلم واستمرت 20 عاما، وكانت مثار إعجاب الكثريين يف 
الوسط الفني.

يقوم املخرج جريمي غاريليك بقيادة النسخة الجديدة، ومن املقرر أن يكتب 
سيناريو الفيلم، وهو رصح ملجلة »ديدالين« األمريكية، املعنية بأخبار الفن 

والفنانني، أنه يتطلع إىل العودة إىل السحر الذي جعل تلك املشاريع ناجحة.
وأضاف »ما أثار حمايس هو أن لدي أربعة أطفال، بينهم توأمان، وهذا يشء يمكنهم 

مشاهدته، ويمكن أن أتبادل بعضا من تجربتي مع زوجتي«.
وتابع أن فكرة الفيلم ممتعة »مثل معرفة كيفية تربية هؤالء األطفال، مع كل 

األخطاء التي تحدث«، مؤكدا أن »التحدي هو أنه كان فيلما جيدا حقا، فقد كان 
بني ترافولتا وكريستي آيل كيمياء رائعة وكتبت إيمي هيكرلينغ نصا عظيما. ونحن 

نحاول يف املراحل املبكرة اكتشاف أفضل قصة للنسخة الحديثة من الفيلم«.
ولم يكشف صناع الفيلم تفاصيل عن أبطال النسخة القادمة وموعد عرضها، 

يف حني تم الرتكيز عىل أن القصة جديدة ومختلفة بالكامل وليست تكملة للفيلم 
األصيل، ذلك أن طريقة تنشئة األطفال تغريت يف العرص الحايل عن حقبة 

الثمانينيات. 
الفيلم األصيل عرض يف وقت كانت فيه األمهات العازبات يواجهن انتقادات كثرية 
يف املجتمعات الغربية التي ترى أن هذه ظاهرة سيئة وتؤدي إىل آثار سلبية عىل 

املجتمع، ألن اضطرار األمهات اللواتي يربني أوالدهن وحدهن إىل القيام بعدة أعمال 
معا قد يؤثر عىل األطفال ومحيط املرأة املهني.

أفالم جون ترافولتا ›انظر من يتحدث‹ تعود 
بنسخة حديثة
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CINEMA سينما

شاهدنا ثيمة الديناصورات الكائنات العمالقة املنقرضة وهي 
تصارع البرش منذ بواكري السينما يف العديد من أفالم الخيال 

العلمي مثل “الديناصور والرابط املفقود” )إنتاج 1917(، “كنك 
كونك” 1933، “مليون سنة قبل امليالد” 1940، “القارة املفقودة” 

1951، “رحلة يف بدايات الزمن” 1955، “العالم املفقود” 1960، 
“عالم الحيوان” 1956، “ديناصورات” 1961، “فرانكشتاين 

يسيطر عىل العالم” 1966، “الديناصور األخري” 1977، “إنسان 
الكهف” 1981، “األرض قبل الزمن” 1994، وبالطبع سوف 
تحرض هنا سلسلة أفالم “الحديقة الجوراسية” للمخرج 

ستيفن سبيلبريغ الذي أخرج منها فيلمني؛ األول عام 1993 
والثاني 1997، ثم تلتهما أربعة أفالم ملخرجني مختلفني.

ويف فيلم “املجرة الجوراسية” للمخرجني الشقيقني جيمس 
وجون كونديلك سوف نشهد معالجة فيلمية هي ليست إالّ 
امتدادا لتلك السلسلة، ومحاولة الخروج من طوق النموذج 
الذي صنعه املخرج البارع سبيلبريغ والذي سار عىل خطاه 

العديد من املخرجني.
أما هنا فسوف ننتقل بالحديقة الجوراسية إىل إحدى املجرات 

البعيدة عندما تسقط مركبة فضائية عىل أرض أحد الكواكب، 
وينجو منها بعض  من كانوا عىل متنها. لكن ما هو غري متوقع 

أن يجد أولئك الناجون أنفسهم يف مواجهة ديناصورات 
متوحشة استوطنت ذلك الكوكب وصار كل ما عداها سببا يف 

رشاستها وعدوانيتها.
ويف مقدمة الناجني كوريكان )املمثل رايان بادس( الذي 

تامارا ستاير( يسعى هو وزميلته كيل )املمثلة 
للتخلص من ذلك املأزق، ثم 

ليكتشفا وجود آخرين من 
الناجني، فضال عن وجود كائن 
مختبئ يف أحد الكهوف والذي 

قد تحول إىل أحد آكيل لحوم 
البرش.

وبالطبع حاول املخرجان 
ما استطاعا استثمار املكان 
املقفر واملفتوح الستعراض 

أفعال الشخصيات وهي 
يف رصاعها اليومي مع 
الديناصورات، وحيث 
تنجح يف قتل بعضها 

وكذلك محاولة إقناعنا 
بأن تلك املواجهة بني 

الديناصورات املتوحشة 
وبني البرش جديرة 

باملشاهدة، لكن ذلك 
اإلقناع سيبدو ضعيفا 

باملقارنة من أفالم سبق 
وذكرنا بعضها وتم 

بناؤها فنيا وجماليا 
بطريقة مختلفة 

وأسلوب مغاير.
واملالحظ أن هذا 

الفيلم ينتمي إىل 
نوع األفالم قليلة 

امليزانية ولهذا 
لم يكن يف أيدي 

املخرجني الكثري 
ليفعاله، السيما 

من خالل 
املواجهات 

التي تقع ما 
بني البرش 

والديناصورات.
يف املقابل ال 
يمكننا توقع 

اتحاد جميع الناجني ملواجهة الديناصورات، بل يقع االنقسام 
من خالل العديد من املواجهات بينهم، ولم يفلح املخرجان 
خالل ذلك يف تأسيس حبكات ثانوية مؤثرة ترتقي بالدراما 

الفيلمية إىل مستوى أعىل إذا استثنينا العثور عىل ذلك الكائن 
املختبئ يف الكهف ريتش )املمثل فرانكي راي(، والذي صار 

مصدرا لرعب الناجني، وذلك بعد اكتشاف هياكل عظمية لرواد 
فضاء سابقني تم اإلجهاز عليهم، وربما يكون آلكل لحوم البرش 

هذا دور يف هالكهم.
وبموازاة ذلك، يمكن البحث يف جغرافيا املكان، فإىل أين تسري 

الشخصيات الناجية؟ إىل أي نهاية يف كوكب مجهول تسيطر 
عليه الديناصورات؟ ولربما شعر املخرجان أو أنهما لم يشعرا 

بالدوامة التي وجدا نفسيهما واملشاهدين فيها، فالجغرافيا 
املكانية شبه غائبة والشخصيات يف حالة رصاع من أجل البقاء 

ال غري، وإالّ لوجدنا لدى املخرجني حال إخراجيا مع بداية 
األحداث، ومع ذلك فال يشء من هذا حدث.

ويف مثل هذه األفالم هنالك محاوالت النجاة بشتى الطرق 
وليس مقاتلة الديناصورات فحسب، وهو ما طغى عىل أغلب 

مساحة الزمن الفيلمي، عىل أن نقطة التحول التي حاول 
املخرجان اإلفادة منها تمثلت يف محاولة ريتش إقناع دياز 

)املمثلة ماديسون ويست( بأن تبقى معه، وأن اآلخرين سوف 
يتحولون إىل عبيد بني أيديهم. وهكذا يتحقق االنقسام بني 

مجموعتني هما ريتش وزميلته دياز من جهة واآلخرين من جهة 
أخرى.

وتربز هنا مشاهد املهارات الفردية والتفوق عىل الديناصورات، 
وهي تبدو أحيانا مبالغا فيها، وحتى شكل تلك 

الديناصورات وطريقة حركتها 
وقتالها ال تحمل 

معها إقناعا كافيا، 
وتلك هي مشكلة 

هذا النوع من األفالم 
التي تحتاج إىل إتقان 

الشكل واستخدام 
الغرافيك والعديد من 

الخدع السينمائية 
لغرض الوصول إىل 

الشكل األكرث مصداقية.
وأما يف املشاهد األخرية، 
فال شك أن فكرة اندحار 

الرش سوف تراود 
املخرجني، وهو ما وقع 

بالفعل، إذ تم ابتالع ريتش 
من قبل الديناصورات 

ليتحرر اآلخرون حيث 
املتبقون هم ثالثة أشخاص 

فقط، وهم الذين يوجهون 
نداء استغاثة ملركبة فضائية 

تنقذهم.
ومع ذلك بقيت مشاهد 

الرصاع مع الديناصورات هي 
املتسيدة، مع عجز الناجني 

وأدواتهم الهزيلة من قطع 
خشبية وما شابه، وكل ذلك 

يف إطار شكل فقري يف املعالجة 
الفيلمية.

حدود املغامرة يف هذا الفيلم 
تنحرص بشكل أساس يف 

الناجني وهم يواجهون مصريهم 
وكيف يتكيفون مع تلك الظروف 

الطبيعية القاسية، أو وهم يحاولون 
إنقاذ أنفسهم والنجاة من املأزق 

الذي وجدوا أنفسهم فيه.

رواد فضاء ناجون 
تالحقهـم ديناصــورات

طاهر علوان

ال شك أن فكرة أعداء اإلنسان ظلت تتفاعل يف سينما الخيال العلمي متخذة شتى أشكال املعالجات السينمائية، 
وخالل ذلك تراوح أولئك األعداء ما بن أضداد مبارشين يناوئون الشخصية الرئيسية اإليجابية والطموحة، بمعنى 
أنهم برشيون، وبن أعداء فضائين، وثالثا بن أعداء من نوع العمالقة وخاصة فصيلة الديناصورات التي وإن كانت 

كائنات منقرضة، إالّ أنها مثلت يف سينما الخيال العلمي عدوا مبارشا للبرش.

T he film, the first Egyptian war 
movie in decades, depicts the pe-
riod following Arab defeat in the 

1967 war with Israel, which was dubbed 
“the Setback,” and the ensuing War of 
Attrition between Egypt and Israel that 
lasted a whole year (1969- 70).
The Six-Day War resulted in Israel 
capturing the Sinai Peninsula, the Gaza 
Strip, the West Bank, the Old City of 
Jerusalem and the Syrian Golan Heights.
“Almamar” starts with an Israeli cabinet 
meeting where participants assess the 
situation in Egypt and its neighbours 
before declaring war. The scene is 
followed by another portraying grief and 
disappointment over Egypt’s defeat. The 
introduction showed with great realism 
how well-prepared Israel was for war in 
comparison with Egypt, which was not 
ready to face an attack of that scale.
“What are we going to tell our folks, sir, 
that we let Zionists capture our land?” 
Captain Mahmoud, played by Egyptian 
actor Ahmed Falawkas, asks a senior 
army officer following the military 
chief’s order for Egyptian forces to 
retreat in 1967.
Perhaps one of the most overwhelming 
scenes in the film occurs when Israeli of-
ficer, David, well-depicted by Jordanian 
actor Eyad Nassar, addresses late Egyp-

tian President Gamal Abdel-Nasser’s 
photo. “You still want to throw us in the 
sea, Gamal? Smile… smile!” Nassar said.
The events are based on the true story 
of a joint unit of Egyptian commandos 
and navy seals charged with special 
missions behind enemy lines. In the film, 
the group is assigned to bomb Israel’s 
highly fortified camp in Sinai, knowing 
by mere coincidence that war prisoners 
from Egypt were kept there, which 
makes it a rescue mission as well.
They are led by commander Nour, the 
film’s main protagonist, portrayed by 
Egyptian star Ahmed Ezz.
The war of attrition was carried out 
during Nasser’s reign. It included a 
series of successful operations by the 
Egyptian Army units that meant to drain 
the Israeli forces and prepare for a wide-
scale war.
The film’s soundtrack, composed by 
Egyptian musical icon Omar Khairat, 
drew public applause.
Almost all Egyptian ethnicities are rep-
resented in the film: the Nubian soldier, 
the Upper Egyptian, Cairo residents 
and the Bedouins, who play the role 
of guides for the soldiers in the Sinai 
desert.
To read the rest of the article go to:
https://thearabweekly.com

Egypt’s first hit war movie in years hailed 
as Hollywood-quality production
Written By Marwa al-Asar
CAIRO - Defeat and failure can eventually lead to victory and success. This is what 
renowned Egyptian film-maker Sherif Arafa is trying to tell viewers through his 
most-anticipated movie, “Almamar” (the Passage).
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“مملكة الذهب” عمل مرسحي يحاول نقد 
االستبداد ويعري شخصية الحاكم بجرأة مقدما 

إياه يف صورة املعتوه واملتجرب والطامع دائما 
خارج حدود الواقع، هائما يف خياالته املتولدة من 

جربوت السلطة املطلقة.
تحكي املرسحية، التي جاءت بالعربية الفصحى، 

قصة مملكة تعاني من الجوع والعطش وبدأت 
الصحراء تزحف عىل أراضيها، بينما ملكها 

هائم يف أحالم الرثوة، رافض للحلول الواقعية 
لصالح رعّيته، معتمدا عىل مجموعة من السحرة 

املتحّيلني الذين يتحكمون به، ويذكون أوهامه 
بأنهم سيستقدمون ملك الجان الذي سيحقق 

رغبة امللك يف امتالك الذهب الذي يريده.
يحلم امللك بالذهب، وال يبايل بتحذيرات أمه 
من هؤالء السحرة الذين بات لهم أمر القرص 

يرتعون فيه مدبرين املكائد لكل من يقف عقبة 
أمام استحواذهم عىل السلطة. بينما امللك غارق 

يف أوهامه وشعوذة سحرته، كان هناك مهندس 
أقنع األهايل برضورة بناء سد، يربط بني جبلني، 
إلنقاذ البالد من التصحر، وفعال يبدأ العمل إىل 

أن يكيد “نحوم” كبري سحرة القرص له، ويقنع 
امللك باعتقاله، ألنه يمثل خطرا يف إقناعه للناس 

وتأليبهم ضده.
ويف النهاية ينجح كبري السحرة 

“نحوم” يف إقناع امللك بأن كل يشء 
يلمسه يتحول إىل ذهب، ثم يموت 

مسموما، لكن ثورة تحدث يف البالد، 
فيقتحم الناس القرص ويتغري كل 

يشء.
ال يوجد تحديد لزمن أو مكان 

بعينه يف املرسحية، التي يمكن أن 
تنطبق عىل أي زمن وأي مكان، 

فما هدف إليه صناع العرض 
هو نقد فكرة السلطة، والحكام 

الذين ال يلتجئون إىل حلول 
واقعية لإلصالح وصالح حال 

شعوبهم، وإنما همهم الوحيد 
هو مراكمة الرثوة والتحكم 

برقاب الناس، والبطش بمن 
يخالفهم، كما رأينا يف مشهد 

قتل الفارس وأبيه، حلم 
امللوك الذهب بدل الصالح 

والنجاح يف تسيري أمور 

الناس.
فكرة العرض نبيلة، وتفاعل معها الجمهور 

الحارض بالتصفيق كلما مر مشهد تنكشف فيه 
فكرة العرض بشكل مبارش. كما أن السينوغرافيا 

كانت جيدة خاصة فيما يتعلق بالسد الذي 
يتفكك ليصبح قلعة تشبه الكريس، ويعود ليلتئم 

كسد.  وقد تخللت العرض كذلك لوحات راقصة 
كانت بمثابة الوصالت الدرامية بني املشاهد، وقد 
اجتهد فيها الشباب املمثلون بشكل كبري، وكانت 

فعال نقالت واضحة، لكن قد نتساءل عن مدى 
إتقانها من عدمه، حيث جاءت بعض اللوحات 

بحركات اعتباطية، ال سالسة فيها.
كما لعبت املوسيقى التي رافقت الوصالت 

الراقصة دورها يف تأطري مسار الخيط الدرامي، 
لكن يبقى أن الجسد والتعبري الكوريغرايف الذي 

أراده صناع العرض جرسا بني املشاهد، كان 
متذبذبا، ويحتاج إىل الحبك أكرث لتتناغم الحركة، 

ويقول الجسد واملوسيقى ما ال يقوله اللسان.
املالحظة التي ربما تكون هامة رغم أن الكثريين 

يغفلونها هي اللغة، فاللغة كعنرص درامي لها 
أهمية بالغة، وقد اختار صناع العرض اللسان 

العربي، لكن شابت الخطاب الذي قدمه املمثلون 
أخطاء لغوية فادحة، أي نعم لسنا يف موقع 

سيبويه وال قضاة نحويني، لكن كان 
يمكن تاليف 

ذلك، فالفكرة تحتاج إىل اللغة السليمة لتصل 
مقصدها.

من ناحية أخرى كانت لغة العرض يف مواطن 
كثرية ضعيفة جدا، وبال جمالية أو تمكن، مثل 

املقطع الذي ورد عىل لسان خطيبة الفارس 
عندما علمت بمقتله، فقد جاء ركيكا للغاية، 

بعربية سيئة اإلجراء.
من ناحية أخرى يبقى لدى بعض املمثلني 

التونسيني بعض املشاكل يف اللكنة، فيختلقون 
إعرابهم الخاص بالوقوف عىل السكون، واإلشكال 

ليس يف ذلك، وإنما يف مخارج الحروف والنطق، 
الذي يحول الخطاب، مهما كانت أهميته، إىل 

وجهات أخرى، وهذا ما دأب عليه لألسف الشديد 
الكثري من املمثلني الذين تعودوا تأدية عروض 
بالعربية لألطفال، وهذا خطأ آخر أشد خطرا 

نعود إليه يف مقاالت مفردة أخرى.
من ناحية أخرى لم تحقق املرسحية الحبكة 
الدرامية القوية القادرة عىل خلق اإلثارة، بل 

كانت يف نسقية نمطية خطية، الحدث فبعده 
الحدث بنفس الوترية، ولو أن املشاهد الراقصة 

والتي تخللتها حركة حاولت تركيز حبكة للعرض. 
كما أن العمل ككل رغم أهمية فكرته فإنه جاء 
سطحيا يف مواطن كثرية، يحتاج إىل اشتغال 

أعمق، عىل عنارصه، التي يمكنها أن تكون أكرث 
تكثيفا وتركيزا.

يبقى أن املرسحي التونيس حسني املحنوش 
قد قدم عرضا معقوال يف املجمل، ويشكر له 

خاصة مع الظروف الصحية التي يمر بها، وهو 
ما يحسب للمرسحي الذي يرابط يف مرسحه 

ويحاول دائما فيه ومن خالله.
ونالحظ أن العربية عادت بقوة إىل املرسح 

ذلك صحيا، فإنه التونيس، وإن كان 
أيضا يثري التساؤل، 

خاصة إذا عرفنا بأن 
أغلب العروض التي 

تقدم بالعربية هي 
عروض كالسيكية. 

فهل الكالسيكية 
رهان املرسح 

التونيس الذي 
بلغ الذروة يف 

وقت ما؟

»مملكة الذهب«.. ملك يحلم بالذهب 
وشعب تالحقه الرمال

ال يوجد تحديد 
لزمن أو مكان 

بعينه يف 
املرسحية

محمد ناصر المولهي

كان الجمهور مساء األربعاء 17 يوليو الجاري عى موعد مع العرض املرسحي “مملكة الذهب” نص وإخراج املرسحي التونيس 
حسن محنوش، حيث قدم العمل ضمن فعاليات الدورة الـ55 من مهرجان الحمامات الدويل بمدينة الحمامات التونسية.

فلسطيني مرشح لجائزة أفضل 
ممثل مسرحي في أستراليا

اعلنت إدارة جائزة هيلبمان للفنون األدائية يف أسرتاليا عن ترشيح الفنان 
الفلسطيني عامر حليحل يف فئة أفضل ممثل مرسحي يف دور رئييس، إىل جانب 

ثالثة ممثلني آخرين. وتُعترب جائزة هيلبمان للفنون األدائية من أهم الجوائز 
األسرتالية، وهي املوازية األسرتالية لجائزة »توني« يف الواليات املتحدة وجائزة 

»أوليفيري« الربيطانية.
وقد طُرح ترشيح عامر حليحل من قبل مركز 

الفن يف ملبورن، يف أعقاب العروض التي قدمها 
لـ مونودراما »طه« بصيغتها اإلنكليزية يف 

املركز، ويف مدن ومهرجانات مختلفة يف أسرتاليا 
عام 2018 شملت: مهرجان أدياليد، ومدينة 

ولونجونج، ومدينة براماثا سيدني، باإلضافة 
إىل ملبورن. وقد سبق أن فازت مرسحية 

»طه« يف العام املنرصم بجائزة أفضل إنتاج 
آسيوي يف مهرجان أدنربة املرسحي يف اململكة 

املتحدة، ضمن مئات املرسحيات اآلسيوية 
التي نافست عىل الجائزة. وحظيت عروض 

مرسحية »طه« يف أسرتاليا بكتابات نقدية 
ممتازة وترحاب كبري من الجمهور األسرتايل. 

ومن ضمن هذه الكتابات كتب موراي 
برامويل يف »دييل ريفيو«: »ُمستنًدا إىل 

النص املمتاز الذي كتبه، كان حليحل رائًعا 
تماًما مثل طه. إنه ممتع وجاد وأملَعي وال 

ُيقاوَم«. وكتب كامريون وودهيد يف »صاندي 
مورنينغ هريالد«: »عامر حليحل هو ُمؤد 

مرسحي استثنائي، وأنا لست متفاجئا من 
أن عرضه املونودرامي القوي يقوم بجولة 

دولية. إنها تجربة مثرية وغامرة، يحيا أهل 
املرسح من أجلها.. ال تفوتوها«.

 ويف »َذه بريفييت ريفيو« كتبت ساميال 
هاريس: »لقد وقع الجمهور يف حب هذا العرض، ووقف 

عىل أقدامه ُمحيًيا طه يف النهاية عند نزوله عن الخشبة. وعامر حليحل الذي 
يتحىل باللياقة والقوة، املمثل املاهر، يعود لينحني أمام الجمهور«. وجاء يف 

»أدفريتايزر«: »بلغة إنكليزية بليغة ال تشوبها شائبة، تتخللها مقاطع قليلة من 
شعر طه بالعربية، يلتقط كيف يشعر أبناء شعبه حقيقًة بخصوص أرضهم«.

يشار أن مونودراما »طه« بصيغتها اإلنكليزية انطلقت يف جولة عروض عاملية 
بدأت عام 2017 يف واشنطن، وتلتها عروض عديدة عام 2018 يف أسرتاليا )أربع 

مدن( وسنغافورة وكندا وبلجيكا والسويد.

مهرجان صيف البحرين 
يستضيف »اللعبة« اإلماراتية

املنامة – تقّدم هيئة البحرين للثقافة واآلثار بالتعاون مع سفارة دولة اإلمارات 
العربية املتحدة لدى مملكة البحرين مرسحية “اللعبة”، ضمن مهرجان صيف 
البحرين 2019، وذلك، مساء الثالثاء، يف الصالة الثقافية بالعاصمة البحرينية 

املنامة، والدعوة العامة.
وتعرض مرسحية “اللعبة”، التي أنتجها مرسح بني ياس اإلماراتي، أسلوبا غري 

تقليدي يف األداء املرسحي من خالل املزج بني مرسح العرائس واملرسح الكالسيكي 
ويقّدمها نخبة من نجوم املرسح اإلماراتي.

وتتوجه املرسحية برسالتها لجمهور األطفال )من 6 إىل 12 سنة(، حيث تتناول 
حكاية مجموعة من األصدقاء الذين يعملون يف مخبز للدونات، عىل أمل أن 
يتحقق حلمهم األكرب بفتح مخبز كبري عىل الضفّة األخرى من النهر، إالّ أّن 

األحداث ال تسري كما هو متوقّع.
ويتزامن مهرجان صيف البحرين يف نسخته الحادية عرشة لهذا العام، مع برنامج 

هيئة الثقافة لالحتفاء باملنجزات اإلنسانية والحضارية ململكة البحرين بعنوان 
“من يوبيل إىل آخر”، ويستمر ملدة شهر كامل حتى 27 يوليو الجاري يف خيمة 

نّخول بالرّفاع والصالة الثقافية باملنامة.
هذا وأكدت هيئة البحرين للثقافة واآلثار أن متحف البحرين الوطني، أحد 

الفضاءات الحاضنة يف السنوات املاضية لبعض عروض املهرجان، سّجل ارتفاعا 
يف عدد الزّوار بنسبة 17 باملئة يف الثلث األول من عام 2019، ليتجاوز عدد زّواره يف 

الفرتة املذكورة 41 ألف زائر من مواطنني ومقيمني وزّوار.
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األلوان األشراقية
يلحظ املتابع للوحاته الخطية والحروفية والتشكيلية عموماً، 

ميالً نحو األلوان اإلرشافية وتقديم رؤى جمالية ألفكار مضيئة؛ 
ففي الرسم الذي يشتغل فيه باأللوان الزيتية واألكريليك 

واملائية عىل خامات مختلفة، قّدم لوحات اقرتبت من املكان، 
وعرّبت يف مضمونها عن رؤى ومواقف للفنان عن عالقة املكان 

بالزمان والتاريخ، كلوحاته عن مدينة تعز وغريها، التي قدمها 
جميعاً بألوان طغى عليها األحمر واألزرق واألصفر واألخرض؛ 

وهي ألوان تُُشع بريقاً يؤكد مدى شغف هذا الفنان بالضوء 
والخيال اللوني، إن جازت التسمية. ففي ذات األلوان اشتغل 

عىل لوحات الحروفيات التي تعكس مستوى مختلفاً لتجربته 
يف عالقتها بالرسم والخط يف آن؛ وهي التجربة التي تقدم 

نفسها بشكل أكرث وضوحاً يف اشتغاالته عىل فضاءات األلوان 
يف سماوات الحروف، وتحديداً يف الرسم الحرويف القرآني؛ وهي 

مساحة اشتغل عليها بعناية خيالية مكنته من تقديم أعمال 
تمنح أكرث من قراءة للتجربة.

باالطالع عىل تجربته يف فن الخط العربي نلحظ اهتماًمه الكبري 
بها، من خالل غزارة األعمال التي قدمها يف هذه التجربة؛ وهذا 
واقع طبيعي، إذ شكل هذا الجانب مجال دراسة استغرقت منه 
يف تركيا ثالث سنوات حتى نال اإلجازة العاملية، كما تلقى هذا 
األعمال قبوالً واهتماماً، عالوة عىل ما تتيحه للفنان من قدرة 

عىل اكتشاف ذاته الجمالية مع كل لوحة ينجزها؛ والتي تفتح 
شهيته لعمل آخر… وعىل ما يف تقنية إنجاز أعمال الخط 

العربي من صعوبة تستدعي وقتاً ومراحل وتجارب، باإلضافة 
إىل ما تحتاجه من هدوء وصرب، وهو ما اكتسبه الفنان خالل 

دراسته يف تركيا التي يقيم فيها حالياً، إال أنه صار يتعامل 
معها برباعة ومهارة وحب، وهو ما يعكسه جمالها اإلبداعي يف 

تقاسيمها وتداخالتها، وقبل هذا وذاك نجده يتحدث عن عالقته 
بفن الخط بحميمية باعتبارها هواية وموهبة رافقته منذ الصغر.

بداية ومعارض
تعود بداية تجربته مع الخط العربي إىل طفولته، وهنا ينوه 
بتشجيع األرسة له وصوالً إىل اختياره الدراسة يف تخصص 

تربية فنية جامعة إب/ وسط اليمن.. يقول: »عقب تخرجي يف 
الجامعة قررُت تنظيم معريض الشخيص األول، وأن أمزج فيه 

بني تجربتي يف الرسم والخط، ورأيُت أن استخدم فيه بشكل كيل 
خامات طبيعية، فقدمُت أعمايل عىل لوحات من الجلد الطبيعي 

مستخدماً ألوانا من مواد طبيعية كاألتربة والورود والزهور 
وغريها، ونظمته بعنوان »بوح الطبيعة، وعرضُت فيه عام 2009 

حوايل 28 لوحة يف مجايل الخط والرسم، واستهوتني حينها 
تداخالت الحروف اللونية يف مجال الخط، فجذبتني لعالم 

الحروفيات. وعقب املعرض األول شاركُت يف عرشات الفعاليات، 
وتوليُت مهام مدير بيت الفن يف مدينة تعز )جنوب غرب(، يف 

2012 ملده عامني، ونسقُت الكثري من املعارض والفعاليات داخل 
اليمن وخارجه وصوالً لرتكيا، من خالل تنظيم معريض الشخيص 

الثاني بعنوان »حروفيات قرآنية« يف قاعة جمعية الحكمة 
الدولية يف إسطنبول، وخالل تنظيم املعرض تقدمت هناك بطلب 
لدراسة فن الخط العربي، ونيل اإلجازة من جامعة أرسيكا، وعن 

عودتي لليمن نظمت معريض الشخيص الثالث؛ وهو عبارة عن 
لوحات حروفية مستوحاة من أغاني الشاعر الغنائي الراحل 

عبدالله عبد الوهاب )الفضول(، وعقب مجيء املوافقة من 
إسطنبول بقبويل للدارسة، سافرُت لدراسة فن الخط العربي 
ملدة ثالث سنوات، نلُت بعدها اإلجازة العاملية وهي أكرب درجه 
يمكن أن يحصل عليها الخطاط يف مجال الخط العربي عىل 

العالم، وخاللها نظمت معريض مستوى 
الشخيص الرابع يف مدينة تعز عن 

املدينة نفسها، فيما نظمت معريض الخامس يف إسطنبول عن 
مدينة إسطنبول نفسها«.

استطاع الفنان العسيل املواءمة واالشتغال بشكل واع منذ 
البداية عىل مجاالت تجربته، فحقق خالل سنوات قليلة حضوراً 

وتميزاً يؤكد خصوصية لوحته التي تسري بخطى واثقة نحو 
مستقبلها كفنان شاب.

التقنية والموضوع
املتتبع لتجربة العسيل سيالحظ أن عالقته التقنية واملوضوعية 

بلوحته يف الرسم والحروفيات والخط، مرْت بمراحل اكتسَب 
خاللها مهارات وقدرات تطورت معها إمكاناته، خاصة عالقته 
بالتقنية والرؤية، وبشكل يميزه عن زمالئه من جيل الفنانني 

الشباب يف املحرتف اليمني. كما لم يؤثر تنوع التجربة عىل 
قدراتها؛ فقد استطاع الفنان العسيل املواءمة واالشتغال بشكل 

واع منذ البداية عىل مجاالت تجربته، فحقق خالل سنوات قليلة 
حضوراً وتميزاً يؤكد خصوصية لوحته التي تسري بخطى واثقة 

نحو مستقبلها كفنان شاب.

الحروفيات والحرية
عىل الرغم من تميز تجربته الخطية باعتبارها موهبة رافقت 

تجربته مع الرسم؛ التي عكسها بوضوح يف معرضه األول، حيث 
تجىل الرسم والخط يف أعماله األوىل؛ وهي التجربة التي اكتشف 

فيها جمال عالم الحروفيات؛ فكرس له معرضه الثاني.. وهكذا 
مضت تجربته بوعي إىل حيث يريد، مستثمراً قدرات ثقافته 

اللونية التي ساعدته عىل تقديم لوحة مختلفة تُعرب عنه وحده، 
سواء يف الرسم أو يف الرسم والحروفيات، أو يف الخط العربي… 

يقول: أنا يف األصل رسام يستهويه الخط بسبب الثقافة اللونية 
املوجودة فيه، وتدهشه عوالم الحروفيات، حيث أعجبني فيها 

ما تمنحه للفنان من سماوات لونية يشعر معها أنه يحلق يف 
ملكوت الفضاء الجمايل. أشعُر مع الحروفيات بأن اللوحة ليست 
مجرد إطار حرويف، بل هي عالم من الجمال امتلك فيه قدراً أكرب 

من حرية الحركة… بينما الرسم يف مدارسه كلها ال يمنحني 
تلك املساحة من الحرية، حيث أشعر فيه بمحدودية مساحة 

الخطاب، بينما الحروفيات تتيح ما يتجاوز إطار اللوحة إىل 
مساحة لونية وكونية غري محدودة«.

»ولهذا أجد نفيس يف الحروفيات ويف الخط الكالسيكي القديم، 

وكذلك يف الرسم ففي الرسم جزء مني، بل إنني أجد نفيس 
حارضاً أكرث يف الحروفيات ويف الرسم الحديث، بما يتيحه من 

حرية تامة، ويف الخط أيًضا؛ أنا أحب القواعد كأساسيات، لكنني 
يف ما بعد أتجاوز القواعد«. يضيف العسيل، الذي درس يف تركيا 

خطي النسخ والثلث، واستطاع أن يمتلك مهارات إجادة فن 
الخط العربي بما يستدعيه من صرب ومهارة ودقة وجمال وإتقان 

أصوله وقواعده، ويزيد موضحاً: »يحتاج الخطاط لسنوات 
من الدراسة واملران ليصبح خطاطاً.. الخطاط صرب وهدوء 

يرافق إنجاز اللوحة التي تمر بمراحل تستغرق أياماً وصوالً إىل 
التنظيف والزخرفة وغريها من املراحل، التي يجب عىل الخطاط 

أن يتقنها ويعي عواملها الجمالية واللونية والخطية«.

حروفيات السالم
يعمل الفنان العسيل، حالياً عىل معرض بعنوان »حروفيات 

السالم«؛ وهو معرض، كما يقول: »يندرج يف إطار الفن من أجل 
السالم، ويعالُج عدداً من موضوعات الحرب يف اليمن، وسأنظمه 

يف إسطنبول ومن ثم يف الدوحة وصوالً إىل باريس؛ وهو معرض 
شخيص«. يضيف، »هي تجربة تتميز بالحداثة التعبريية 

والجمالية الحروفية يف توظيف الرسم… والهدف من ذلك هو 
تعريف العالم بما يعانيه املواطن اليمني جراء الحرب؛ وهو 

معرض ال ينحاز لطرف من أطراف الحرب، بقدر ما ينحاز ملعاناة 
الناس وحاجتهم للسالم. سأنقُل صورة من معاناة ضحايا 

الحرب يف بلدي للعالم«.
أمىض ُمحمد أربع سنوات خارج بالده، منذ بدء الحرب، لكنه 

استطاع أن يزور اليمن خالل عام 2017، وأمىض يف تعز سبعة 
شهور، هاله خاللها ما أوصلت إليه الحرب بالده، لدرجة كان 

يعجز عن التنقل داخل إطار محافظته خوفاً عىل سالمته؛ لكنه 
بقي كل يوم يعيش فصالً من فصول معاناة أبناء بالده؛ فقرر 

أن يخصص معرضه املقبل لهذه املعاناة ويقدمها للعالم؛ وهو 
معرض يضم أربعني عمالً، كل عمل يجسد رسالة إنسانية عن 

معاناة الحرب، انطالقاً مما ملسه من معاناة الناس خالل زيارته؛ 
فوَضَع االسكتشات هناك ونفذها عند عودته إلسطنبول،«إذ 
يجب عىل كل فنان ومبدع يمني أن يعمل شيئاً لوطنه، والبد 

هذا اليشء يخدم السالم ويضغط باتجاه إيقاف الحرب مهما 
كانت املربرات.. فإيقاف الحرب أولوية!«، يقول ُمحمد لـ»القدس 

العربي«.

التشكيلي اليمني ُمحمد العسلي: 

الحروفيات تمنحني الحرية
أحمد األغبري

صنعاء ـ »القدس العربي«: استطاع الفنان التشكييل والخطاط اليمني ُمحمد العسيل )1984( أن 
يحدد خط سري لوحته منذ وقت مبكر؛ فعقب أول معارضه الشخصية أدهشته تجربته عى صعيد 

تداخل ألوان الحروف مع الرسم؛ فانجذب للحروفيات بجانب تجربته مع الرسم والخط… فنظم 
خمسة معارض شخصية )2015-2009( عكست مستوى تطور لوحته، وخاللها نال اإلجازة العاملية 

يف فن الخط العربي من جامعة أرسيكا الرتكية.

I n the UAE, Sharjah has become synonymous with 
innovative art shows, thought-provoking installa-
tions and creative spaces. And it seems that the 

world has taken notice of the city’s artistic output, as 
it has been named one of the five most creative cities 
in the world by the BBC.
Click through the gallery above to see some of the 
many initiatives that have taken place in the emirate 
in recent years.
As well as Sharjah, Mexico City, Belgrade, Dakar and 
Bangkok make up the top five.
“The international art map is changing, and a new 
generation of cultural hubs is emerging, well away 
from global financial centres, property developers and 
blue-chip art dealers,” the BBC’s Libby Banks writes. 
“While a trust fund feels like a prerequisite for making 
it as an artist in the likes of London, New York and 

Paris today, this new generation of art cities exists well 
beyond the canon of Western art history.”
Of Sharjah, the BBC notes the creative ambitions of 
Sheikh Salem Al Qasimi and Sheikha Hoor Al Qasimi, 
president and director of Sharjah Art Foundation. 
It also lists the city’s cultural attractions and areas, 
including Al Rawi bookshop, the Maraya Art Centre, 
1971 Design Space, the Muweilah part of town 
and of course the Rain Room, which it dubs “highly 
Instagrammable”.
The city’s dedication to the cultural and creative is 
always most apparent during the Sharjah Biennial, the 
14th edition of which concluded in June . 
Of the city’s dedication to creative change, Omar 
Kholeif, the co-curator of the 2019 Sharjah Biennial, 
told The National: “What I love about Sharjah Art 
Foundation is the collaborative spirit of the team and 
Sheikha Hoor Al Qasimi’s commitment to transform-

ing the whole Emirate 
through art. 
“I want to work in a 
place where I can 
create sustained and 
effectual change 
and I believe that in 
this newly created 
role I have the 
opportunity to 
consolidate and 
bring to life one of the region’s 
most important art collections, 
whilst also organising exhibitions, 
symposia and publications that will 
push the boundaries of what contem-
porary art can be.”

Sharjah named one of the five most 
creative cities in the world
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بدأت األصولية يف الظهور داخل الواليات املتحدة األمريكية 
خالل مطلع القرن العرشين، ويرجع ذلك إىل أسباب عّدة، 

منها هجرة الكاثوليك واليهود من أوروبا إىل أمريكا يف النصف 
الثاني من القرن التاسع عرش، بحثًا عن العمل والظروف 

االقتصادي األفضل؛ ما ساهم يف ظهور أفكار ورؤى ثقافية 
مختلفة.

إضافة إىل الحرب األهلية يف ستينيات القرن التاسع عرش، 
والتي ساهمت يف تعزيز الخالف بني الشمال والجنوب يف 

املجاالت االقتصادية واملالية، مع نرش داروين لنظريته حول 
التطور، ودخولها يف رصاع مع قصة الخلق يف سفر التكوين 

بالكتاب املقدس.
وكلها عوامل ساهمت يف ظهور تيارات أصولية عّدة داخل 
الواليات املتحدة األمريكية، مثل التيار املسيحي األصويل، 

والتيار املسيحي الليربايل، والتيار العلماني، ويمكن التمييز 
فيما بينهم بسهولة؛ نظرًا لتباين آرائهم املختلفة.

وتناول كيمربيل بالكر ومؤلفني آخرين عدة هذه القضية 
وأصولها ومآالتها يف كتابه »أصول التطرف: اليمني املسيحي 

يف أمريكا«، والذي ترجمه كلٌّ من هبة رؤوف وتامر عبدالوهاب، 
ونرشته مكتبة الرشوق الدولية بالقاهرة، يف ديسمرب 2005، 

وجاء يف 426 صفحة.
ويدافع املؤلف بصورة مبارشة عن التيار العلماني، الذي 

ينتمي إليه، ويربز بوضوح خطورة األصولية املسيحية 
املوجودة يف الواليات املتحدة األمريكية، واملنترشة يف مجاالت 

السياسة والقضاء والتعليم والدين واالقتصاد وغريها.
ويرى الكاتب بأن األصوليني يف أمريكا يرون بأن بالدهم هي 
بالد الواسب »الربوتستانت األنجلوساكسون البيض«؛ لذا 

فهم يرفضون أي وجود ملن يحالفهم يف العرق أو الدين أو 
الفكر داخل أمريكا؛ ثم يربز األصولية الكاثوليكية وتعاونها 

مع األصولية الربوتستانتية، قبل الحديث عن األصولية 
اإلسالمية.

ثم يتناول الكتاب كيفية تحويل األصوليني يف أمريكا ألفكارهم 
املعتمدة بصورة أساسية عىل التوجهات الدينية، واألساطري 

الشعبوية، إىل سياسات فيدرالية وسياسات خارجية للواليات 
املتحدة األمريكية، وهو ما يساعد يف سيطرة رؤيتهم عىل 

العالم.
واعتمد املؤلف يف كتابه عىل عوامل رئيسية عّدة، منها أن 

التيارات األصولية األمريكية ال تتعارض مع الفكر الرأسمايل، 

ولكنها كانت داعمة، كما أنه يرى بأن املسيحية قد تم تهويدها 
عرب تلك الطبقة، من خالل االعتماد عىل العهد القديم بصورة 

تفوق االعتماد عىل العهد الجديد.
ويربز الكاتب بوضوح أن هناك فرقًا كبريًا بني املسيحية 
اليهودية التي تعمل عىل التأثري يف السياسة األمريكية 

الخارجية، وتساعد يف دعم املنظور التوسعي، والسيطرة عىل 
باقي دول العالم، وذلك تحت غطاء ديني، وما بني الكنائس 

املعتدلة، التي مازالت محتفظة بجوهر املسيحية، وقيمها، 
وأسسها؛ لذا فإنها تدعم السالم، وترفض التطرف والحروب.

وجاء الكتاب يف 8 فصول؛ الفصل األول جاء بعنوان »األخطار 
األصولية وتقويض الديمقراطية«، وكتبه كيمربيل بالكر، وأبرز 

خالله اآلليات التي اعتمد عليها اليمني املسيحي يف تكوين 
إمرباطوريته الناعمة، وكيف أصبح أحد أهم جماعات املصالح 
يف الواليات املتحدة األمريكية، وأبرز قدرته عىل تشكيل الرأي 

العام وتوجيه املواطنني داخل البالد
ويرى كيمربيل أن جماعات اليمني املسيحي استطاعت القيام 

بذلك، من خالل التحكم فيما يتم تدريسه للشباب، ويف 
الخربات والرؤى واألفكار التي يتم زرعها داخل عقول الشباب، 

ومن ثم استطاعت التحكم يف رؤيتهم وتقييمهم لألمور، ومن 
ثم نجحت يف تحديد مسار األمة األمريكية وفقًا ملا يتالءم مع 

رؤيتها.
ويف الفصل الثاني يعرض الكاتب إدوين إف كاجني رؤيته 

تحت عنوان »نذر العاصفة«، ويتناول خالله التطهريون، 
وهم يمثلون جزًءا من املذهب الربوتستانتي، وهو تيار متطرف 
داخل الديانة املسيحية، يؤمن بقضايا عّدة، أبرزها الكاتب يف 

هذا الفصل.
ومن ضمن تلك اآلراء رضورة إقامة الصلوات املسيحية يف 

الساحات العامة، وتدريس الدين كمادة أساسية داخل 
الكتب الدراسية؛ بهدف فرض الدين املسيحي ومثالياته عىل 

املجتمع، ومهاجمة نظرية التطور والتأكيد عىل حرفية الكتاب 
املقدس.

وجاء الفصل الثالث بعنوان »األطفال ملك الرب«، للكاتب 
بوبي كريكهارت، والذي أبرز أن هدف هذه الحركة هو تعطيل 

املدارس وليس تطويرها لألفضل، وتقديم الدعم املايل 
واللوجيستي لها بحيث تستطيع تقديم وصنع أجيال أكرث 

قدرة عىل التفكري الحر واإلبداع.
ويؤكد املؤلف هذه القضية من خالل رشح فكر الحركة والتي 

ترى يف الطفل صورة الوحش، الذي يجب 
العمل عىل ترويضه وإعادة تشكيل أفكاره 
ورؤاه بما يتالءم مع أفكار الكتاب املقدس، 

وفقًا لفكرهم املشوه، وال تستطيع تلك الحركة أن ترى يف 
األطفال صورة الشخص، الذي يجب تعليمه، ومنحه الحق يف 

االختيار والحرية يف عرض آرائه.
ويف الفصل الرابع، تعود كيمربيل بالكر للظهور مرة أخرى 

داخل الكتاب، يف فصل بعنوان »الخضوع األبدي«، ويناقش 
هذا الفصل املعاناة التي تواجه النساء والفتيات يف 

املجتمعات املحافظة، وممارسة السلطة الذكورية عليهم من 
أزواجهن وآبائهن وحتى أبنائهن.

وتربز املؤلفة فكرة رؤية املجتمعات املحافظة، واألفكار 
األصولية للمرأة، فهي يف نظرهم مجرد تابع للذكر، وال 

تستطيع اتلفكري أو الترصف بصورة أفضل منه، ولكنها تظل 
تابعة له، ويتم صبغ تلك الفكرة برؤى وتفسريات دينية 

تدعمها.
واستمرت الكاتبة يف الفصل الخامس يف عرض وجهات نظرها، 

ولكن هذه املرة تحت عنوان »املضامني االجتماعية ملعركة 
هرمجدون«، وتقارن خاللها ما بني رأي جاري باور، والتي 

أصل خالله للحرب األهلية داخل أمريكا، والتي سوف يسعى 
املشاركون بها إىل فرض معايريهم األخالقية واالجتماعية.

ومن جهة أخرى معركة األصوليني مع باقي فئات املجتمع، 
والتي يهدفون خاللها إىل تخليص املجتمع من كل ما يتعارض 

مع األحكام الدينية، وفقًا لرؤيتهم، فهم يرون يف النساء 
ومعتنقي األديان األخرى وامللحدين كأعداء لهم.

وأبرزت الكاتبة نموذًجا لهذه الحرب األهلية، وإن كانت 
خفية، وكمن النموذج يف املدارس الكاثوليكية، والتي تمارس 

الفصل العنرصي ما بني الطالب، ويرجع ذلك كمرياث عنرصي 
منذ فرتة الفصل العنرصي، وسيطرة الشمال عىل الجنوب، 

والفوارق االقتصادية املوجودة ما بني الطرفني.
وجاء الفصل السادس بعنوان »الطريق إىل الحكم الديني: 

تطهري التعديل األول«، بقلم جون إم سوارز، ويربز خالله 
الخالف الكامن ما بني الجماعات األصولية املوجودة يف 

الواليات املتحدة األمريكية وما بني الدستور األمريكي.
وترى تلك الجماعات يف النص الدستوري القائم حالًيا عائقًا 

أمام تحقيق أحالمهم، واملمثلة بإنشاء دولة دينية، تعتمد عىل 
األيديولوجية املسيحية، والتي تسمح لهم بدورها يف تحويل 

أفكارهم 
النظرية إىل أفعال 

سياسية قائمة، وهو ما يعد نجاًحا كبريًا لهم.
ويف الفصل السابع، يؤكد املؤلف هريب سيلفرمان يف موضوعه 

املعنون »تسييس مفهوم العصمة« الرسالة املراد إيصالها 
يف الفصل املايض؛ حيث يعتقد بأن اهلدف األسايس ألعضاء 

الجماعات األصولية يف الواليات املتحدة األمريكية هو 
تحويلها إىل أمة مسيحية، معتقدين بأن هذا األمر تكليفًا 

من الله ال يجوز لهم معارضته، كما أن من ضمن أولوياتهم 
السماح بالصالة يف األماكن العامة، وتنصري الوظائف العامة 

واألساسية بالبالد.
ويربز الكاتب يف هذا الفصل الخالف الجذري ما بني السياسة 

والدين الذي يريد األصوليني تطبيقه، فإذا كانت السياسة 
قائمة بصورة أساسية عىل التفاوض والوصول إىل أفضل 

الحلول، فإن الدين قائم عىل الحكم املطلق والذي ال يقبل 
التفاوض؛ لذا فإن الوصول إىل حل وسط فيما بينهما يعد 

أمرًا صعًبا.
ويف الفصل األخري، يوضح الكاتب إدوارد م. بكنز يف موضوعه 

املعنون »الفوز باملعركة امللكية: الحلول والبدائل للخطر 
املتزايد«، أوجه التشابه بني األصولية املسيحية واألصولية 

اإلسالمية، مع إبراز حاالت عّدة لتطبيق األصولية اإلسالمية 
مثل إيران، كما يربز مدى التقارب ما بني األصوليتني، والتشابه 

الكبري ما بني رؤية الطرفني لباقي فئات املجتمع.
ويربز املؤلف أن الحل من وجهة نظره هو دعم الفكر العلماني؛ 

كي يكون بمثابة حائط الصد أمام الفكر األصويل داخل 
الواليات املتحدة األمريكية، معتربًا أن انتشار العلمانية 

وسيطرتها عىل الفكر العلمي داخل البالد، سيمنع القوى 
األصولية من تنفيذ مخططاتها.

ويتضح من خالل الكتاب أن األصولية بمختلف أشكالها 
وانتماءاتها الدينية هي من أخطر القضايا يف العرص الحديث؛ 

فهي ليست مجرد أزمة أو خالف فكري ما بني األطراف 
يف األروقة العلمية واألكاديمية، ولكنها خطر يداهم املرأة 

واملجتمع والنظم الديمقراطية، وسبل الحياة الكريمة كافة؛ 
بهدف تطبيق ما يرونه أوامر الرب.

كتاب: جذور األصولية في أمريكا 
ودورها في نشر التطرف

 محمد عبد الغفار

جاء حادث املسجدين اإلرهابي يف نيوزيلندا بمثابة الصفعة عى وجه العالم واإلنسانية، فإذا ما كانت القوى السياسية الدولية قد حاولت 
تغطية فشلها يف مواجهة اإلرهاب، من خالل لصق تلك التهمة بدين بعينه، غري آخذة يف االعتبار أن اإلرهاب ال دين وال جنس وال وطن له، فإن 

الحادث األخري قد وضع العالم يف مأزق، وأجره أن يواجه حقيقة األحداث، والتي تؤكد أن اإلرهاب ينتمي لألصولية الدينية والعرقية والفكرية، 
بغض النظر عن مكان ممارسة تلك األصولية، سواء يف الرشق أو الغرب.

The global Muslim community has been in mourning 
since a gunman open fired in two mosques in Christ-
church, New Zealand, nearly a week ago. Fifty people 
were killed in the attack, which New Zealand’s prime 
minister has described as an act of terrorism.
The massacre has prompted a larger discussion about the 
rise of Islamophobia across the world, including here in 
the United States. Stateside spoke with Khaled Beydoun, 
a law professor at University of Detroit Mercy and author 
of American Islamophobia: Understanding the Roots and 
Rise of Fear, about the increase in anti-Muslim sentiment.
Beydoun says there are two distinct, but related, forms of 
Islamophobia.
The first is “private Islamophobia,” which refers to the 
“fear, hatred, [and] animus” that individuals feel toward 
Muslim people and Islam in general. The second is “struc-
tural Islamophobia,” which takes the shape of policies, 
laws, and political rhetoric put forth by the government 

and its officials that negatively affect Muslims in America.
“There’s a distinction there, and it’s an important distinc-
tion, but there’s also a convergence where state-spon-
sored, structural Islamophobia intensifies, emboldens, 
[and] abets the private Islamophobia we see on the 
ground,” Beydoun explained.
Hate crimes and attacks against individual Muslims have 
been on the rise since the terrorist attacks of September 
11, 2001. Beydoun argues that the federal government 
has also unfairly targeted Muslims through policies 
established in the wake of the attacks, including the The 
Patriot Act and NSEERS (National Security Entry-Exit Reg-
istration System). He says those policies reveal a “bigoted 
disposition toward Muslims.”
But while Islamophobia may have become more public 
in recent years, Beydoun says it existed long before 9/11 
and the subsequent War on Terror.
“There’s always been this, at worst, demonization of Is-

lam and Muslims, and at best this idea that Muslims were 
this foreign class of people that could not be assimilated 
into the American body politic or American society,” 
Beydoun said.
Beydoun argues that global superpowers like the United 
States always need a “rival” by which to define them-
selves. During the Cold War, that rival was the Soviet 
Union. But after that regime fell in 1989, it left a void that 
Islam and the Muslim world soon filled.
Beydoun’s book focuses on a more recent iteration of 
structural Islamophobia called “counter-radicalization 
policing.” He writes about the government’s push to tap 
Muslims in different communities, mosques, and student 
organizations and use them as “on-the-ground infor-
mants” to help keep track of people that “law enforce-
ment believes might be inclined toward radicalization.
To read the rest of the article go to:
www.michiganradio.org

Author breaks down the “roots and rise” 
of Islamophobia in America
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العنوان األصيل للكتاب هو »نبذة تاريخية عن خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي: من برينرتي إىل باكستوب«. ونتوقف عند 

British exit« بريكست« وهي اختصار لعبارة«
« أو خروج بريطانيا، وتعني مغادرة بريطانيا لالتحاد األوروبي 

الذي يضم 28 دولة تسمح بحرية الحركة والحياة والعمل 
ملواطنيها داخل االتحاد، فضالً عن تجارة هذه الدول مع بعضها. 

وقد شهدت بريطانيا استفتاء عام 2016 صوتت فيه األغلبية 
ملصلحة الخروج من االتحاد بعد أن ظلت عضواً ألكرث من 40 

عاماً.
والجدير بالذكر أن برينرتي هي إحدى ضواحي شمال 

بريستول، إنجلرتا. وتعترب »باكستوب« املالذ األخري للحفاظ 
عىل حدود مفتوحة عىل جزيرة أيرلندا يف حال خروج اململكة 

املتحدة من االتحاد األوروبي دون تأمني صفقة شاملة، وتعد من 
أبرز النقاط العالقة، فال بريطانيا وال االتحاد األوروبي يريدان 
حدوداً »مرئية« بني أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، أي ال 

يريدان نقاط حراسة وتفتيش. لذلك اتفق الطرفان عىل وضع 
كلمة حواجز )باكستوب( التي تستهدف ضمان عدم وجود 

نقاط حراسة وتفتيش بني أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. 
وذلك يعني أن أيرلندا الشمالية، وليس بقية بريطانيا ستظل 
تتبع القوانني األوروبية يف أمور مثل منتجات الطعام ومعايري 
البضائع. وسيجري تطبيق الحواجز فقط إذا لم ُيتوصل إىل 

اتفاق تجاري بني االتحاد األوروبي وبريطانيا خالل الفرتة 
االنتقالية. ولكن ما زال هذا األمر يثري الجدل، إذ يقول بعض 

الناس: إن ذلك يعني التزام بريطانيا بالقوانني األوروبية، كما 
يرفض البعض اآلخر فكرة أن تكون يف أيرلندا الشمالية قوانني 

مختلفة عن بقية اململكة املتحدة.

قرار مصيري
يشري الكاتب إىل أنه »يف ال 2 من يوليو / تموز 2018، كانت 

رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي تستعد الجتماع حاسم 
ملجلس الوزراء والذي كان مزمعاً عقده بعد أربعة أيام يف 

تشيكرز، مقر إقامتها الرسمي يف البالد، حيث كانت تأمل يف 
إقناع األطراف املتحاربة ضمن حزبها للخروج برؤية موحدة 

مشرتكة فيما يتعلق بنوع العالقة املستقبلية للمملكة املتحدة مع 
االتحاد األوروبي«.

ويضيف: »من أجل التفاوض مع اآلخرين، عليك أوالً أن تقرر 
بنفسك ما تريده، ولكن كان هذا صعباً للغاية: اتهمها مؤيدو 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي بالخيانة، وحذرها عضو 
يف الربملان املدعو جاكوب ريس- موغ يف مقال صحفي نرُش يف 
صباح ذلك اليوم، من أنها إذا لم تلتزم بوعودها بالخروج من 

السوق األوروبية املوحدة واالتحاد الجمركي بشكٍل حازم، فإنها 
تخاطر بلقاء نفس مصري رئيس الوزراء املحافظ السري روبرت 

بيل يف 1846: من خالل اعتماد التجارة الحرة يف تلك السنة عمل 
بيل عىل تقسيم حزبه، وفقد منصبه، ووجد املحافظون أنفسهم 

مستبعدين من السلطة ملدة جيل كامل«.
ويرى أن »الغريب يف األمر هو ما عالقة ذلك بخروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي؟ رشح العديد من املعلقني عىل الفور سبب كون 
مقارنة ريس- موغ التاريخية مشوبة بالنواقص إىل حد كبري. لكن 
كان هناك تقليد متبع داخل حزب املحافظني الربيطاني للوصول 
إىل هذه املقارنة. ففي أوائل عام 1961، ومع احتدام النقاش حول 

ما إذا كان ينبغي عىل اململكة املتحدة التقدم بطلب االنضمام 
إىل املجموعة االقتصادية األوروبية، شعر العديد من أعضاء 

الربملان املحافظني بالقلق من أن يؤدي ذلك إىل تقويض الروابط 

التاريخية لربيطانيا مع بلدان اإلمرباطورية السابقة. أشار رئيس 
الوزراء املحافظ هارولد ماكميالن يف مذكراته يف ال 19 من مايو / 

أيار إىل أن األمور كانت تسري بشكٍل سيئ مثل عام 1846«.

خلفية تاريخية وشخصية
يتحدث املؤلف عن الخلفية التاريخية لقرار »بريكست«، ويقول 

»إن هديف هو إعطاء القراء الخلفية التاريخية التي يحتاجون 
إليها لفهم خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. فال يمكنني 

التنبؤ بما سيحدث يف املستقبل، لكن نأمل يف أن يقدم هذا 
الكتاب بعض الفهم لكيفية وصولنا إىل ما نحن عليه اليوم، 

وأيضاً ما ستؤول إليه األحداث يف املستقبل«.
ويقول: »إن انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي لم يأِت 
من العدم: إنه تتويج لألحداث الجارية منذ عقود، وله جذور 

تاريخية تمتد إىل ما وراء ذلك بكثري. كما سرنى، حتى إن تاريخ 
القرن التاسع عرش لديه ما يخربنا به عن سبب تطور املواقف 

تجاه أوروبا بالطريقة التي تطورت بها. بيد أن االتحاد األوروبي 
أيضاً لديه ماٍض يفرس سبب عمله بالطريقة التي يعمل بها 

اليوم، وهذا املايض يشكّل، بطبيعة الحال، الطرق التي استجاب 
بها االتحاد للتحديات التي يفرضها خروج بريطانيا منه. 

وأخرياً، هناك أيرلندا، الدولة العضو )بخالف اململكة املتحدة 
نفسها( األكرث ترضراً من خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، 
وهي دولة ما زال التاريخ فيها مهماً من الناحية السياسية. تقع 

مسألة الحدود األيرلندية يف قلب مفاوضات خروج بريطانيا 
الحالية. إذا ما تركت اململكة املتحدة االتحاد األوروبي دون 

صفقة بسبب أيرلندا، والتي تبدو ممكنة تماماً، فسيتأثر 
املواطنون يف جميع أنحاء أوروبا«.

ويوضح أكرث »ال أقدم ادعاءات، فجزئيات القصة معروفة جيداً. 
بالنسبة للقراء الذين يرغبون يف معرفة املزيد، ال يمكنني تقديم 

نصيحة أفضل من قراءة )هذه املؤامرة املباركة( لهوغو يونغ، 
وذلك للخلفية الدرامية؛ و)الحرب الشاملة( لتيم شيبمان حول 

قرار مغادرة االتحاد األوروبي؛ و)بريكسيت وأيرلندا( لتوني 
كونييل بشأن املفاوضات التي تلت ذلك. لقد استندُت إىل هذه 
الكتب الثالثة وإىل العديد من املؤلفني اآلخرين يف كتابة ما ييل 

ذلك. ولكنني آمل يف وجود ميزة ما تجمع بني األجزاء املختلفة 
من القصة الربيطانية، وأكرث من ذلك يف رسد القصة ليس فقط 
عن اململكة املتحدة، ولكن عن االتحاد األوروبي وأيرلندا أيضاً، 

ألنها الطريقة التي تتفاعل من خاللها هذه القصص 
الثالث، والتي بدورها تسهم يف صياغة املفاوضات 

الجارية حالياً«.
»من غري املمكن الكتابة عن خروج بريطانيا بموضوعية 
بشكل مطلق، ولذا، فإنه من األهمية بمكان أن يكون املرء 

منفتحاً عىل التحيزات الشخصية املحتملة. فمثالً أنا 
ولدت يف سويرسا ألٍب أيرلندي وأم دانماركية، وترعرعت يف لندن 

ودبلن وبروكسل؛ أعيش يف أيرلندا، أعمل يف إنجلرتا، وعضو 
باملجلس البلدي يف سان بيري دي أنرتيمونت، وهي قرية صغرية 
يف فرنسا. وبعبارة أخرى أنا أُعترب ما ُيسمى أوروبياً، وخلفيتي 

تميل بي إىل التعاطف مع املرشوع األوروبي«. 
»يف الوقت نفسه، وبصفتي مؤرخاً اقتصادياً للعوملة، فإنني أدرك 

تمام اإلدراك بأن التكامل االقتصادي الدويل ال يفيد الجميع، 
وأنا تحديداً من النوع الذي يميل إىل تحقيق نتائج جيدة. 

كخبري اقتصادي وكعالم اقتصادي إنجليزي حيادي كنت من 
منتقدي االتحاد النقدي األوروبي بشكٍل عام، وإدارة أزماته منذ 

عام 2008 بشكٍل خاص. أما بصفتي مواطناً، فأشارك املخاوف 
بشأن العجز الديمقراطي يف أوروبا، والتي جرى التعبري عنها 

بشكٍل منمق من قبل زمييل الراحل بيرت ماير، وقد نرشت ذلك يف 
اإلعالم املكتوب. ربما هذه االعتبارات الشخصية واملهنية تلغي 

بعضها البعض إىل حٍد ما«. ولكن حقيقة أنني أيرلندي هي التي 
تجعل من الصعب عيل للغاية أن أكون محايداً. ألن اآلثار املرتتبة 
الناتجة من خروج بريطانيا عىل بالدي مثرية للقلق يف الحقيقة. 

لذا حاولت تحقيق توازن يف محاولة أن أكون موضوعياً«.

أهمية الحدود
بعد فصل يتناول فيه املؤلف سبب تطوير أوروبا مؤسسات 
فوق وطنية عقب الحرب العاملية الثانية، وملاذا كانت اململكة 

املتحدة تقليدياً معادية جداً للطرق التي استمرت بها العوملة 
واإلمربيالية يف القرن التاسع عرش، والتي أثّرت يف بريطانيا يف 

القرن العرشين، يقول الكاتب: »تنتهي الرواية بتشكيل السوق 
املوحدة يف ثمانينات وأوائل تسعينيات القرن العرشين، وهو 

اإلنجاز الربيطاني الذي ال يزال يحدد هوية االتحاد األوروبي 
إىل حٍد كبري حتى يومنا هذا. تأتي بعد ذلك الفرتة ذات السمة 
األيرلندية، التي تروي قصة دور عضوية االتحاد األوروبي يف 

تغيري االقتصاد األيرلندي، كذلك دورها الكبري يف إحالل السالم 
يف أيرلندا الشمالية: من املؤمل أن يساعد هذا يف توضيح سبب 

كون مسألة الحدود األيرلندية أصبحت مسألة محورية يف 
مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي«. 

يصف ويحلل الكاتب القرار الربيطاني يف عام 2016 بمغادرة 
االتحاد األوروبي وتقديم بيانات باملفاوضات التي تلت ذلك. 

يقول: »قبل النظر يف املواقف الربيطانية تجاه أوروبا من املهم 
فهم سبب اتخاذ التكامل األوروبي الشكل الذي هو عليه. ومن 

ثم االنطالق«.

بين بريطانيا القومية واألوروبية
يتوقف املؤلف عند الطرق املختلفة جداً التي جرى االحتفاء بها 

بمئوية الحرب العاملية األوىل يف بريطانيا وفرنسا. فقد أصدرت 
إحدى املذكرات إىل ديفيد كامريون كرئيس للوزراء تعليمات 

مضمونها »علينا التأكد من أن إحياء الذكرى ال يقدم أي دعم 
ألسطورة أن التكامل األوروبي كان نتيجة الحربني العامليتني«. 

عىل النقيض من ذلك، فعل رئيس الوزراء الفرنيس إدوارد فيليب، 
متحدثاً يف عام 2017 يف موقع الهدنة يف كومبني، مستحرضاً فكرة 

»أوروبا 
التي تذكرنا 

بالقيم األبدية 
التي توحدنا، 

والكوارث التي نحزن عليها«.
تعد رواية املؤلف ونظرته العامة األكرث أهمية بشأن خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي، وهو ما يفرس سبب أن إعداد 
مطالبات أوروبا ضد مطالبات الدولة القومية خاطئة. كان 

االتحاد األوروبي هو اإلجابة عن سؤال حقيقي وعاجل: كيف 
يمكننا االستمتاع باملنافع االقتصادية للتجارة الحرة مع الحد 

من قدرة التجارة الحرة املعروفة عىل تقويض الحكومات الوطنية 
ودول الرفاه التي وضعتها؟ املعضلة، كما يلخصها بدقة، هي أن 

»االزدهار االقتصادي يتطلب التجارة، ولكن االستقرار السيايس 
يتطلب دول الرفاه. من أجل تحقيق كل من الرخاء واالستقرار، 

لم تكن منطقة التجارة الحرة كافية: كنت بحاجة إىل تكامل 
أوروبي لوضع إطار تنظيمي مشرتك ملنع السباقات التدمريية 
إىل القاع. وبهذه الطريقة ستأتي أوروبا إلنقاذ الدولة القومية 

األوروبية«.
ربما يؤخذ هذا التفكري أبعد من ذلك: إذا كان االتحاد األوروبي 
يتمركز حول إنقاذ الدولة القومية، فهل يمكن أن تكون املشكلة 

الهيكلية الكبرية ملواقف بريطانيا تجاهها بالتحديد هي أن 
اململكة املتحدة ليست دولة قومية؟ كانت، يف األيام األوىل لتوحيد 

أوروبا بعد الحرب، ال تزال قوة إمربيالية، وشكها الرسمي بفكرة 
االتحاد الجمركي القاري جرى تشكيله من خالل االعتقاد بأن 

بإمكانها وينبغي لها أن تواصل إعطاء األولوية لتجارتها مع 
الدول التي ستكون يف القريب املستعمرات السابقة لها. بالطبع، 

تحتوي اململكة املتحدة عىل أربع قوميات مختلفة، ومع مرور 
الوقت ستتخذ وجهات نظر مختلفة تماماً عن كل من طبيعة 

دولة الرفاه وأهمية أوروبا يف شعورها بهويتها.
ويخلص إىل أن الربيطانيني كانوا مختلفني للغاية يف »التاريخ 

املتفرع« ل »بريكست«، ولكن بالنسبة للمستقبل، يكتب 
أورورك، »ال يوجد يشء مؤكد«، مضيفاً: »هذا هو ما يشعر به 
التاريخ أثناء صناعته«. ينتهي الكتاب بمناقشة موجزة حول 

العقود املستقبلية املحتملة التي قد تسري باتجاهها عملية 
»بريكست« اعتباراً من )ال 19 من ديسمرب / كانون األول 

2018(«. وجدير بالذكر أن الكتاب صادر يف 384 صفحة من 
القطع املتوسط بتاريخ ال 31 من يناير / كانون الثاني 2019 

باللغة اإلنجليزية عن دار »بيلكن« الربيطانية.

نبذة عن الكاتب
* كيفن أورورك أستاذ التاريخ االقتصادي يف جامعة أكسفورد، 
وزميل بكلية أول سولز. بني عامي 2014 و2018، شغل منصب 

مدير األبحاث يف مركز أبحاث السياسات االقتصادية، وهي 
شبكة تضم 1100 باحث يف الجامعات من جميع أنحاء أوروبا. 

وهو عضو يف األكاديمية امللكية األيرلندية وزميل األكاديمية 
الربيطانية. تشمل كتبه السابقة )كمؤلف مشارك( »العوملة 

والتاريخ.. تطور االقتصاد األطليس يف القرن التاسع عرش« 
و»القوة والوفرة.. التجارة والحرب واالقتصاد العاملي يف األلفية 

الثانية«؛ و )كمحرر مشارك( »تاريخ كامربيدج االقتصادي 
ألوروبا الحديثة«.

 خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

من الماضي إلى الحاضر
تأليف: كيفن أورورك

عرض وترجمة: نضال إبراهيم

بعد كل املناقشات، واملناورات، واالتهامات، ال بد أن تواجه بريطانيا »بريكست«. ولكن، بحسب مؤلف هذا الكتاب، لم يأِت قرار خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي من العدم، إذ يجده تتويجاً لألحداث التي دامت لعقود، ولديه جذور تاريخية تمتد إىل ما وراء ذلك بكثري. يحاول املؤلف تسليط 

الضوء عى بعض هذه املراحل وربطها بالوضع الراهن.
يوضح أورورك، وهو أحد املؤرخن االقتصادين البارزين يف جيله، ليس فقط كيف تطورت املواقف الريطانية تجاه أوروبا، ولكن أيضاً كيف يفرس 

تاريخ االتحاد األوروبي هذه املواقف كما هو الحال عليه اليوم، وكيف شكل هذا التاريخ الطرق التي استجابت ل »بريكست«. ملاذا االقتصاد 
والسياسة والتاريخ ترتبط بإحكام معاً؟ واألهم يف ذلك هو أنه يفرس سبب كون مسألة الحدود األيرلندية ليست مجرد مسألة جمارك وتجارة، ولكن 

بالنسبة لالتحاد األوروبي األمر مختلف. 
يرى املؤلف أن الطريقة التي تستمر بها التواريخ الريطانية واأليرلندية واألوروبية يف التفاعل مع بعضها البعض ستشكل مستقبل خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي والقارة. يقّدم الكتاب وجهات نظر جديدة وفهماً للتغري السيايس واالقتصادي األكرث أهمية يف بريطانيا واالتحاد األوروبي منذ 
عقود.

)املؤلف(



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يوليو 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 004879

Issue قضية

استفزازات وتصعيد
جاءت املواجهة يف ِخضّم استفزازات الحكومة اإليرانية 

املتصاعدة، التي تنتقد من خاللها حملة »الضغط 
القصوى« التي تفرضها إدارة ترامب، ومع ذلك، كان 
ترامب مرتدداً يف استخدام القوة، ففي واقعة حديثة، 

تراجع ترامب عن شن هجوم بعد أن أسقطت إيران طائرة 
أمريكية من دون طيار، قائالً حينها إن الرد األمريكي لم 

يكن متناسباً.
ويتيح اإلجراء الذي اتُّخذ أمس الخميس 18 يوليو/

تموز 2019 إلدارة ترامب أن تبدو صارمة، لكن بالنظر إىل 
التوترات، فإنها تخاطر أيضاً بتصعيد يف منطقة مضطربة 

بالفعل.
وقرنت إدارة ترامب حديثها الصارم املعادي إليران 

بفرض عقوبات مكثفة تهدف إىل شل االقتصاد اإليراني 
واستهداف وكالئه، وكجزء من هذا الجهد، فرضت وزارة 
الخزانة األمريكية، يوم الخميس 18 يوليو/تموز 2019، 
عقوبة عىل شبكة من الرشكات والوكالء البارزين، الذين 

قالت إنهم »متورطون يف رشاء مواد حساسة لصالح 
الربنامج النووي اإليراني«، فضالً عن اثنني من قادة 

امليليشيات التي تدعمها إيران يف العراق.
كما فرضت الواليات املتحدة عقوبات عىل جوانب أخرى 

من االقتصاد اإليراني ووصفت فيلق الحرس الثوري 
اإليراني بأنه منظمة إرهابية، وأكدت هذه التحركات أنه 

عىل الرغم من خطاب إدارة ترامب الصارم، يظل األسلوب 
املفضل لديها يف مواجهة اإليرانيني محصوراً يف عالم 

سياسة العقوبات العادية نسبياً.

استراتيجية ترامب فاشلة

مع ذلك، قال بنيامني فريدمان، أحد املديرين 
السياسيني بمؤسسة أولويات الدفاع البحثية، إن اإلجراء 

الذي اتُِّخَذ يوم الخميس قد هّيأ الظروف »لسوء تقدير 
يمكن أن يتحّول برسعة إىل حرب أوسع«.

وقال فريدمان: »حملة الضغط القصوى قد أرضّت 
باالقتصاد اإليراني، لكنها فشلت يف تحقيق أهدافها؛ إذ 

شجعت إيران عىل إعادة البدء يف برنامج األسلحة النووية 
خاصتها وزيادة سياساتها املتشددة«.

إىل جانب إسقاط إيران للطائرة األمريكية من دون 
طيار، اتهمت واشنطن الجمهورية اإلسالمية بمهاجمة 

ناقالت النفط بخليج عمان، يف الوقت نفسه، كثّفت إيران 
من نشاطها لتخصيب اليورانيوم إىل مستوى يخرق 

التزاماتها بموجب االتفاق النووي 
الذي أُبرِم يف عام 2015 

وانسحبت منه إدارة ترامب 
يف العام املايض، ولم 

تتمكن الدول األوروبية 
املوقعة عىل االتفاق 

من تخفيف حدة 
الوضع االقتصادي 
املتدهور عىل إيران 

بالقدر الكايف.

أوروبا في مأزق
وال تزال هذه القوى 
األوروبية، املتمثّلة يف 

اململكة املتحدة وفرنسا 
وأملانيا، إىل اآلن يف مأزق من 

جراء الحاجة إىل اإلبقاء عىل 
هذه االتفاقية ألطول فرتة ممكنة.
ويوم اإلثنني 15 يوليو/تموز، أكّد وزير 

الخارجية الربيطاني جرييمي هانت، وهو أحد 
املرشحني ليحل محل ترييزا ماي كرئيس للوزراء، أن 

اململكة املتحدة تواصل دعمها لالتفاق النووي، لكنه حذر 
من أن اإليرانيني عليهم اإليفاء بااللتزامات باالتفاق من 

جانبهم بغض النظر عن قرار انسحاب الواليات املتحدة.
ونرش هانت تغريدة قال فيها: »ال يمكن أن يكون هناك 

امتثال جزئي )لالتفاق(، فإما أن تكون عىل طريق تسليح 
الرشق األوسط نووياً وإما ال تكون«. لكن سيكون من 

الصعب -بال شك- أن ترص القوى األوروبية عىل أنه يمكن 
إعادة االتفاق إىل الحياة، يف ظل مواصلة االستفزازات 

وتقليص إيران التزاماتها باالتفاق النووي.
 وقال بهنام بن طالب لو، زميل بارز يف مؤسسة الدفاع 

عن الديمقراطيات، إنه من غري املرجح أن يؤدي إسقاط 
الطائرة من دون طيار إىل »حرب عاملية ثالثة«، مضيفاً 

أن هدف إيران هو دفع »أمريكا لوقف حملة الضغط 
القصوى، و »العودة« إىل االتفاق النووي.

وأضاف: »عىل الرغم من أن النظام يف طهران سيحتاج 
إعادة تقويم عىل املدى القصري، ستستمر إيران عىل 
األرجح يف التصعيد يف نطاقات أخرى، سواء بمنطقة 

الخليج أو يف الفضاء اإللكرتوني«.
ويف الشهر املايض، بحث ترامب مسألة شّن غارات جوية 

عىل إيران بعد إسقاطها طائرة استطالع أمريكية من دون 
طيار، لكنه تراجع يف اللحظة األخرية، بسبب احتمال وقوع 
إصابات بني املدنيني، وقال ترامب حينها إن قتل اإليرانيني 

لن يكون »متناسباً مع إسقاط طائرة من دون طيار«.
وُيريض رد الفعل األمريكي، أمس الخميس، بإسقاط 

الطائرة اإليرانية نهج ترامب الَحِذر يف التحركات 
العسكرية، فعىل النقيض من نهج ُمستشاريه األكرث ميالً 

إىل املواجهة، عارض الرئيس بشّدٍة أي عمل قد يمتّد إىل 
رصاع أوسع. وتجدر هنا اإلشارة إىل أن تدّخله الرئييس يف 

سوريا قد وقع بعد أن استخدم نظام بشار األسد األسلحة 
الكيماوية ضد املدنيني، ومن ضمنهم األطفال.

ويف التوتّرات القائمة مع إيران، فّضل ترامب أن تؤّدي 
العقوبات مهّمة التفاوض بينما يشري إىل أنه ُمنفتح 

للحوار، ومع ذلك، أصبح من الصعب تجاهل االستفزازات 
اإليرانية املستمرّة. وخالل هذا األسبوع، استولت إيران 

عىل ناقلة نفط ترفع علم بنما، تتخذ من اإلمارات العربية 
املتحدة مقراً لها، واتّهمت طاقمها بتهريب النفط. ويف 

األسبوع املايض، قالت وزارة الدفاع الربيطانية إن إيران 
حاولت منع مرور ناقلة بريطانية يف مضيق هرمز، وذلك 

بعد أن استولت القوات الربيطانية عىل ناقلة إيرانية، 
قالوا إنها كانت متجهة إىل سوريا، وهو ما يمثّل انتهاكاً 

للعقوبات األوروبية ضد نظام األسد.

الحرب التي ال يريدها أحد أقرب من أي وقت 
مضى

حتى لو كان كال الجانبني يرص عىل أنه ال يريد الحرب، 
تعني التوترات الحالية، إىل جانب غضب إيران من 

حرمانها من مكتسبات االتفاق النووي، أن استفزازاً واحداً 
ُيساء تقديره قد يتسبب يف اندالع حرب أكرب.

وقال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، يوم 
الخميس 18 يوليو/تموز، يف مقّر األمم املتّحدة قبل إعالن 

األخبار املتعلّقة بإسقاط الطائرة اإليرانية: »نحن نعيش 
يف بيئة خطرية للغاية، وقد دفعت الواليات املتّحدة نفسها 

وبقّية العالم إىل حافة الهاوية«.

رة  هل إسقاط أمريكا الطائرة اإليرانية المسيَّ
أوصل األزمة لحتمية اندالع الحرب؟

يبدو أن إعالن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، إسقاط طائرة إيرانية مسرّية شكَّلت تهديداً 
لسفينة حربية أمريكية يف مضيق هرمز، أوصل األمور لنقطة الالعودة أو »حتمية 

الحرب«، يف ظل تواصل خطوات التصعيد املتبادلة، بحسب موقع ذي أتالنتيك 
األمريكي.

عنون املوقع تقريره قائالً: »التوتّرات مع إيران تبلغ مرحلة الحتمية.. حدوث 
يشء مثل هذا كان حتمياً«.

دمرت قوات البحرية األمريكية طائرة من دون طيار إيرانية فوق مضيق هرمز، 
د« وتجاهلت »نداءات متعددة  بعد أن قال ترامب إنها دخلت يف نطاق »ُمهِدّ

للوقوف«.
وقال ترامب إن اإلجراء الذي اتخذته السفينة الحربية »يو إس إس بوكرس«، 

وهي سفينة هجوم برمائي من »واسب«، كان »دفاعياً«، واصفاً الواقعة بأنها 
»األحدث بن عديد من األعمال االستفزازية والعدائية ضد السفن العاملة يف املياه 

الدولية«.

البارجة األمريكية بوكرس
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Theatlantic : Tensions 
With Iran Reach the 
Point of Inevitability
Something like this was bound to happen.

T he U.S. Navy destroyed an Iranian drone over the Strait of Hormuz after 
President Donald Trump said it came within “threatening” range and 
ignored “multiple calls to stand down.”

Trump said the action taken by the USS Boxer, a Wasp-class amphibious assault ship, 
was “defensive.” “This is the latest of many provocative and hostile actions against 
vessels operating in international waters,” Trump said.
The confrontation came amid escalating provocations by the Iranian government, 
lashing out against the Trump administration’s ‘maximum pressure’ campaign. Still, 
Trump has been reluctant to use force— on a recent occasion pulling back on a 
strike after Iran shot down an American drone, saying the U.S. response wouldn’t 
have been proportionate. Today’s action allows the Trump administration to appear 
tough, but, given the tensions, also risks escalation in an already volatile region.
The Trump administration has coupled its tough talk against Iran with intensified 
sanctions designed to cripple Iran’s economy and target its proxies. As part of this 
effort, the Treasury Department sanctioned Thursday a network of front companies 
and agents that it said were “involved in the procurement of sensitive materials 
for sanctioned elements of Iran’s nuclear program,” as well as two leaders of Iran-
backed militias in Iraq. Other aspects of the Iranian economy have also been sanc-
tioned and the Revolutionary Guard Corps has been labeled a terrorist organization. 
The moves underscored that despite its tough rhetoric, the Trump administration’s 
preferred method of confronting the Iranians remains in the relatively mundane 
world of sanctions policy.
Still, Benjamin H. Friedman, a policy director at Defense Priorities, said Thursday’s 
action set the conditions “for a miscalculation that could quickly spiral into a 
broader war.”
“Maximum pressure has harmed Iran’s economy, but it has failed in its aims—it has 
encouraged Iran to restart its nuclear weapons program and increase its hardline 
polices,” he said in a statement.
Besides, the Iranian downing of U.S. drone, Washington has accused the Islamic 
Republic of attacking tankers in the Gulf of Oman. Meanwhile, Iran has increased 
its uranium enrichment activity to a level that imperils its commitment to the 2015 
nuclear deal which the Trump administration withdrew from last year. The deal’s Eu-
ropean signatories have been unable to provide Iran with sufficient economic relief.

Those European powers —the U.K., France and Germany—for now remain in lock-
step over the need to keep the agreement alive for as long as possible.
On Monday, the British Foreign Secretary Jeremy Hunt—one of the two candidates 
to replace Theresa May as prime minister—confirmed that the U.K. continued to 
support the nuclear deal but warned the Iranians needed to stick to their side of the 
bargain regardless of the U.S. decision to withdraw.
“There can be no ‘partial’ compliance,” Hunt tweeted. “You are either on path to a 
nuclearised Middle East or not…” But it’ll no doubt be harder for European powers 
to insist the pact can be resurrected, as long as military provocations continue and 
Iran continues to chip away at its nuclear-deal commitments.
Behnam Ben Taleblu, a senior fellow at the Foundation for the Defense of Democra-
cies, said in a statement it was unlikely the shooting down of the drone would lead 
to “World War III,” adding that Iran’s goal was to get “America to cease its maximum 
pressure campaign” and ... “return to the” nuclear deal.
“While the regime in Tehran will need to recalibrate in the short term, it’s likely that 
Iran will continue to escalate in other theaters, be it across the Gulf region or in 
cyberspace,” he said.

Tom McTague in London and Mike Giglio in Washington, D.C., contributed.

مواجهة جديدة داخل إسرائيل
 Haaretz بالتزامن مع كل تلك األحداث، تتوقع صحيفة

اإلرسائيلية أن تندلع مواجهٌة جديدة داخل إرسائيل، 
بسبب هذه الزيارة. 

مت  إذ كشفت إلهان عمر، يف منتصف األسبوع، أنَّها قَدّ
مرشوَع قانون إىل الكونغرس األمريكي، ُيعارض »الجهود 

الترشيعية غري الدستورية التي تسعى للحِدّ من حمالت 
املقاطعة الداعمة للحقوق املدنية، داخل البالد وخارجها«، 

يف خطوٍة تحارب الترشيع املناهض لـ »حركة املقاطعة 
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )حركة املقاطعة 

الفلسطينية(«، الذي ُيفرتض عرضه للتصويت أمام 
الكونغرس.

مت به إلهان احتفاًء  والقى مرشوع القانون الذي تقَدّ
عريضاً من جانب حركة املقاطعة الفلسطينية.

ويف اليوم ذاته، أخربت إلهان أحد الصحفيني أنَّها خطَّطت 
للذهاب إىل إرسائيل والضفة الغربية »خالل األسابيع 

املقبلة«، لتعرف أكرث عن »االحتالل«. وُيفرتض أنَّها سوف 
تصاحب رفيقتها يف »الفرقة«، عضوة الكونغرس رشيدة 

طالب.

قانون حظر السفر اإلسرائيلي
ألكرث من 3 أعوام، اتَّبعت حكومة نتنياهو سياسًة صارمًة 
تقتيض منع دخول نشطاء حركة املقاطعة الفلسطينية 

إىل البالد. 
وأصدرت الحكومة ترشيعاً يحّول ِتلك السياسة إىل قانوٍن 
رصيح، وذلك بعد اعرتاض مسؤولني عىل القوانني القائمة، 

ه  عة ملنع دخول َمن تعُدّ لطات سلطًة موَسّ التي منحت الُسّ
غري مقبول إىل البالد. 

وُمِرّر قانون »حظر السفر« يف مارس/آذار عام 2017، 
مانعاً دخول إرسائيل ألي شخٍص »ُيصدر دعواٍت علنية 

ملقاطعة إرسائيل -بالنظر ملحتوى الدعوات وظروف 
إصدارها- ذات احتماٍل مقبول بأن تؤدي لفرض مقاطعٍة 
حقيقية ضد إرسائيل، وهذا يف حال كان ُمصِدر الدعوات 

عىل علٍم بهذا االحتمال«.
وعىل مدار السنوات األخرية، مارست الحكومة اإلرسائيلية 

لطة املمنوحة لها بموجب ذاك القانون يف عدة  الُسّ
مناسبات، حيث رفضت السماح بدخول عدة أشخاص 
إىل إرسائيل، وصوالً إلعداد قائمة سوداء رسمية أُدرَجت 
فيها منظماٌت ُيمنَع قادتها من دخول إرسائيل أو الضفة 

الغربية.

هل ينطبق على رشيدة وإلهان 
قانون حظر السفر اإلسرائيلي؟ 

ثت رشيدة علناً عن دعمها لحركة املقاطعة  تحَدّ
 The Intercept الفلسطينية، إذ قالت يف حديٍث ملوقع

األمريكي: »أنا شخصياً أدعم حركة املقاطعة 

الفلسطينية«، مضيفًة أَنّ املقاطعة تسلِّط الضوَء عىل 
»قضايا مثل العنرصية وانتهاكات حقوق اإلنسان الدولية، 

ترتكبها إرسائيل اآلن«. 
وقالت إلهان إنَّها تؤمن وتنارص حركة املقاطعة 

الفلسطينية، بعد وقٍت قصري من انتخابها عضوًة يف 
الكونغرس العام املنقيض.

وربما ال تكون مثل تلك الترصيحات كافيًة ألن تَُعد »دعوة 
علنية ملقاطعة إرسائيل، أو ذات احتماٍل مقبول بأن تؤدي 

لفرض مقاطعٍة حقيقية عىل إرسائيل«.
م للكونغرس  لكن يف ضوء مرشوع القانون الجديد املقَدّ
األمريكي، قد يجادل املرء بأَنّ عضوتي الكونغرس قد 

انتقلتا بذلك من موقع التأييد الشفهي لحركة املقاومة 
الفلسطينية، إىل حِدّ اِتّخاذ إجراءاٍت تجعل املقاطعة 

واقعاً محتمالً، وتساعد يف حجب أي ترشيٍع من شأنه أن 
يمنع وقوعها.

وبحسب تقرير صحيفة Haaretz اإلرسائيلية، الخميس 
18 يوليو/تموز 2019، فإَنّ السماح بدخول إلهان عمر 

د  ورشيدة طالب إىل إرسائيل والضفة الغربية، هو أمٌر يتحَدّ
فقط بقراٍر من رئيس الوزراء نتنياهو شخصياً. 

ويف يوم الجمعة، 19 يوليو/تموز، قال السفري اإلرسائييل 
بواشنطن رون دريمر، إنَّه سوف ُيسَمح لعضوتي 

الكونغرس بدخول إرسائيل »بدافع احرتام الكونغرس 
األمريكي، والتحالف الوثيق بني إرسائيل وأمريكا«.

كيف ستكون زيارة النائبتان في حال 
حدثت؟ 

تأتي الزيارة قبل بضعة أسابيع من انتخابات مصريية، 
تبدو فيها فُرص نتنياهو السياسية مثرية للقلق، والتي 

يحارب فيها من أجل الفوز بفرتٍة خامسة يف منصبه قائداً 
للبالد.

وحَثّ بعض مؤيدي ترامب يف إرسائيل -ومن بينهم زعيم 
مجموعة »الجمهوريون يف الخارج« بإرسائيل- رئيس 

الوزراء نتنياهو عىل رفض اإليذان بدخول رشيدة وإلهان 
إىل إرسائيل. 

ومن شأن هذه الخطوة أن تُكِسبه دعماً هو يف أشِدّ الحاجة 
إليه من جانب اليمني السيايس، وكذلك تحرز له نقاطاً 

لدى الرئيس األمريكي ترامب.

وبدالً من ذلك، بإمكان نتنياهو أن يقلب األمور لصالحه، 
م لهما فروض الرتحاب ويدعوهما للقاٍء معه،  بأن يقِدّ

سة »ياد فاشيم«  ويعرض أن يأخذهما يف جولة إىل مؤَسّ
التذكارية لضحايا الهولوكوست لريفع حساسيتهما. 

ويف حال رفضتا الزيارة سيكسب نتنياهو نقاطاً، بصفته 
الجانب املهتّم بالحوار واملصالحة.

وكتب املحلل آرون ديفيد ميلر، يف تغريدة عىل موقع تويرت: 
»هل تسمح إرسائيل بدخول إلهان عمر ورشيدة طالب إىل 
إرسائيل؟ التخمني األذكى هو نعم. ملاذا نسمح لقصٍة كرُبى 

أن تأخذ حجماً أكرب من ذلك بالفعل؟ وإذا كانت كلتاهما 
ذكيتني كفاية، فلن يقترص األمر عىل جولة احتالل، بل 

ستذهبان إىل متحف ياد فاشيم أيضاً«.

صيٌف حار ينتظر إسرائيل
ولم تتَّضح بعُد تواريخ وظروف الزيارات املقبلة. فقد 

تصَوّرت رشيدة رحلتها إىل إرسائيل يف مقام زيارٍة واسعة 
النطاق باسم الكونغرس، قاصدًة أن تكون بديالً للرحالت 

الكرُبى التي تنظمها لجنة الشؤون العامة اإلرسائيلية 
األمريكية )أيباك( ألعضاء الكونغرس الجدد إىل إرسائيل، 

خالل فرتة اسرتاحة الكونغرس يف شهر أغسطس/آب. 
ومن املقَرّر أن تصل رحلة هذا العام من األعضاء 

الديمقراطيني، بقيادة زعيم األغلبية ستيني هوير، إىل 
إرسائيل، يف األسبوع األول من أغسطس/آب. وكذلك تصل 

البعثة الجمهورية املناظرة إىل إرسائيل يف األسبوع التايل.
يف شهر ديسمرب/كانون األول املايض، كشفت رشيدة 

بحماٍس عن خططها لبعثة أعضاء الكونغرس البديلة، 
والتي أملت أن تُمكِّن زمالءها من األعضاء من رؤية 

»الفصل العنرصي، وكيف آذى قُدرتنا عىل تحقيق سالٍم 
حقيقي يف املنطقة«، مؤكدًة أنَّها ال تعتقد أَنّ »لجنة أيباك 
م نظرًة حقيقية وعادلة عىل القضية، بل هي نظرٌة من  تقِدّ

جانب واحد«. 
وقالت رشيدة إَنّ »الرحالت الفارهة التي تنِظّمها جماعات 

الضغط اإلرسائيلية إىل إرسائيل ال تُظهر الجانب الذي 
تي،  أعلم بوجوده حقاً، وهو الجانب الذي تتعرَّض له جَدّ

وما يحدث لعائلتي ُهناك«.
د خطة  وبدءاً من األسبوع املايض، بدا وكأَنّ املتاعب تتهَدّ

رشيدة، إذ أعلنت املجموعة التي كان ُيفرتض أن تنِظّم 
الرحلة انسحاَبها، وعزت ذلك إىل »تضارٍب يف الجداول«.
لكن حتى وإن لم تسافر رشيدة وإلهان ضمن وفٍد رسمي 

من الكونغرس األمريكي، ممَوّل من الحكومة الفيدرالية 
-أو ما يسمى »CODEL«- فإَنّ لهَنّ حرية زيارة إرسائيل 

يف رحلٍة خاصة.
وسواء أتت عضوتا الكونغرس كٌلّ منهما بمفردها، أو معاً، 
أو بصحبة أعضاٍء آخرين من »الفرقة«، أو مع غريهم من 

أعضاء الكونغرس، فهما تعرفان اآلن أَنّ بوسعهما زيارة 
إرسائيل. 

سة  وكانت رشيدة طالب قد قالت بالفعل إنَّها متحِمّ
»للغاية« لزيارة عائلتها يف الضفة الغربية، وإنَّها تنوي 

اصطحاب أبنائها معها.

Read the article in English : Netanya-
hu to Decide Whether Ilhan Omar 
and Rashida Tlaib Can Enter Israel, 
West Bank for Tour

إلهان عمر تضع نتنياهو 
في ورطة تجعله في قلب 

معركة ترامب معها.. 

لماذا ُتربك 
زيارتها للضفة 

تل أبيب؟

ل املجتمع اليهودي األمريكي ألداٍة يف السياسية، وذلك نتيجة وصفه املتكّرر ملجموعة  قالت صحيفة Haaretz اإلرسائيلية، إَنّ الرئيس األمريكي دونالد ترامب حَوّ
عضوات الكونغرس األربع -وخاصًة إلهان عمر عن والية مينيسوتا- بأنَّهن معاديات للسامية ويكرهن إرسائيل. 

ده حلفاء ترامب واملدافعون عنه يف صفوف الحزب الجمهوري، سعياً لرصف تُهمة العنرصية عن ترامب نفسه. هذا اتهاٌم يرِدّ
وخالل املؤتمر السيايس الذي عقده ترامب يف والية كاروالينا الشمالية، الذي أصبح يشتهر اآلن بسمعته السيئة، هاجم ترامب إلهان عمر خصيصاً، مشرياً إىل 

»تاريخها يف شِنّ الُخطب املعادية للسامية بوحشية«، واتَّهمها بكراهية أمريكا وإرسائيل عى حٍدّ سواء. 
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ودفعت أمريكا يومها ما اعترب رقماً خيالياً لتمويل 
»أبوللو«، وكان حينذاك 25 مليار دوالر، وجزء كبري من 
توقف املرشوع يرجع لعدم شعبية هذا الرصف السخي 

عىل الفضاء فيما الناس عىل األرض يتأملون، ولهم 
األولوية يف امليزانية لتحسني شؤون حياتهم. لكن من 

املحزن أن أمريكا رصفت بعد ذلك، أكرث من 6 تريليونات 
دوالر يف حربها عىل اإلرهاب، ما كان كفيالً بإيصال 

البرشية إىل أبعد من املريخ.
وتتغري األولويات بحسب الظروف السياسية 

والتحديات األمنية. ولوال سباق التسلح والتنافس 
عىل السيطرة عىل األرض والبحر وصوالً إىل الفضاء 

بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفياتي بعد الحرب 
العاملية الثانية، ملا رأينا نيل أرمسرتونغ وزميله إدوين 

ألدرن يسريان عىل سطح القمر، ولربما لم تكن قدم 
اإلنسان قد وطئت أرض ذاك الكوكب إىل اليوم. فقد 

ضحت أمريكا بثالثة من خرية روادها عىل مركبة 
سابقة، ولقوا حتفهم قبل أن يؤدوا مهمتهم. وقيل 

إن الرئيس نيكسون كان قد أعد نعي 
الرواد الثالثة يف »أبوللو 11« ألن 

الخطر كان كبرياً، والعرثات قد 
حصلت بالفعل وتم تداركها، 

وفرح العالم ولم يقرأ النعي.
هذا للقول إنه لوال التحدي 

والتنافس وإطالق االتحاد 
السوفياتي لـ»سبوتنيك 

1« ثم »سبوتنيك 2« 
وخوف أمريكا من 

وصول السوفيات 
ورفع علمهم عىل 

القمر 

قبلهم ملا اجتهدوا وجازفوا. ومتى أدرك الجميع أن 
السبق قد تحقق، فلم يعد أحد يرغب يف الذهاب إىل 

هناك للملمة الصخور وعينات الرتبة، والعودة بها إىل 
األرض، وتثبيت األعالم التي يبدو أنها فقدت لونها 

مع الزمن.
وال تختلف بواعث إرسال الناس إىل القمر - تمهيداً 
الستعماره كما كان يؤمل - عن دوافع غزو الهند أو 

العراق أو فلسطني. فاألطماع دائماً متشابهة. فإن لم 
يكن من حياة وبرش لنرش الديمقراطية عىل القمر، فقد 

تحدث الرئيس كيندي يوم أطلق املرشوع عام 1961 
بما يشبه كثرياً ما سمعناه من جورج بوش جونيور 

قبل غزو العراق. فقد قال كيندي: »لن نرتك الفضاء 
لتحكمه العدائية، بل الحرية والسالم. لقد تعهدنا 

بأننا لن نرى الفضاء مليئاً بأسلحة الدمار الشامل، 
بل بأدوات املعرفة والتفاهم«. فبالنسبة لكيندي »فإن 

علوم الفضاء، مثلها مثل العلوم النووية والتكنولوجية، 
ال تمتلك قدرة اتخاذ القرار بحد ذاتها. ولهذا، فإن 

كونها قوة للخري أو للرش يعتمد عىل اإلنسان«.
لم يكن وصول أمريكا إىل القمر خرياً باملطلق، فقد 

استفادت من السبق بما يخدم استخباراتها وأبحاثها 
وخططها وتأكيد سطوتها، لكنها فتحت أيضاً 

بإنجازها أبواب الطموح لكثريين، وال تزال األبحاث 
حول اكتشاف الفضاء شغفاً يف دول كثرية. فبلد فيه 

العوز من أكرب التحديات مثل الهند، عىل استعداد 
لدفع 150 مليون دوالر عىل مهمة فضائية واحدة، 

تعرثت مؤخراً وتم إيقافها.
هبوط اإلنسان عىل القمر بقي مسألة رمزية. واملشاهد 

املؤثرة للرواد يتطايرون بمالبسهم البيضاء التي رآها 
50 مليون إنسان، هي اإلنجاز األكرب. كانت الصورة 

أعظم من أن تصّدق، لدرجة أن التشكيك ال يزال حاراً، 
يزيد من حدته أن أمريكا تتحدث عن ضياع األرشطة 

التي سجلت للحدث األعظم يف تاريخها. وثمة من 
يقول إن هذا تحبه أمريكا ألنه يعزز الحكايات ويشحذ 

األخيلة.
تلك فرتة، كان مشهد العالم فيها مختلفاً. دول كثرية 
حلمت وعملت وسعت. ومن الرسيايل أن نتذكر 

اليوم لبنان الذي كان له عام 1960 مرشوعه 
الصاروخي الواعد وقد أطلق بالفعل 

صواريخ »أرز« التجريبية واحتُفي 
بها، وال يزال استذكارها مؤملاً، 

وصوَّر حول هذا املوضوع 
فيلماً جميالً. لكن املرشوع 

الذي كان رائداً، واألول 
من نوعه يف املنطقة كلها، 

لم يدعم باملليارات ولم 
يجد مساندة من الدولة، 

وانتهى بأصحابه إىل 
الهجرة أو الذبول. وكانت 

إرسائيل يف العام نفسه قد 
أنشأت »اللجنة القومية ألبحاث 

الفضاء«. استمر املرشوع اإلرسائييل 
ونما، وانتهت الصواريخ اللبنانية إىل 

العدم مع االنكسار العربي عام 1967. 
استعادة ذكرى خطوات أرمسرتونغ اليوم، ال تخص 

األمريكيني وحدهم، ثمة أحالم كانت تتربعم، يف 
أنحاء األرض والحروب عىل أشدها، منها ما انترص 

ومنها ما خبا، لكنها ليست نهاية املحاوالت، وال آخر 
الطموحات.

بعد خمسني سنة، ليست العودة إىل القمر أولوية 
وال االكتشافات بحد ذاتها ما يخصص له املليارات. 

انشغلت الحكومات بإرسال أقمارها الصناعية إىل 
الفضاء، إما لتتجسس بعضها عىل بعض أو لتؤمن 

دعماً عسكرياً، أو تغذية برامج اتصاالت. وأمريكا 
نفسها تعد لـ»قوة فضائية« ستصبح الذراع السادسة 

يف الجيش األمريكي، وتضمن لها الهيمنة، وهي تعمل 
إىل جانب القوة الجوية بالتوازي والتساوي.

ويف كل األحوال املسافة شاسعة ومحزنة، بني رغبات 
العلماء الربيئة وتحول حياة أرمسرتونغ إثر رحلته 

واكتشافه كم أن كوكب األرض هش من عٍل، ويحتاج 
إىل حنو وحكمة من ساكنيه، وبني الجفوة االنتهازية 
السياسية التي تريد الفضاء تفاحة شهية لتقضمه 

وتجهز عليه.

بعد أرمسترونغ »الحرب الفضائية«
سوسن األبطح

مع أن الرئيس األمريكي دونالد ترمب أكد بمناسبة مرور 50 سنة عى هبوط أول إنسان عى سطح القمر، أن »رواد الفضاء األمريكين 
سيزورون القمر قريباً من جديد، وسينطلقون إىل كوكب املريخ، لريفعوا هناك العلم األمريكي«، فإن ذلك لن يكون غداً ألسباب كثرية. فمنذ 

أكرث من 47 عاماً لم يعد إنسان إىل القمر، وتوقف برنامج »أبوللو«، وانرصفت »ناسا« إىل مهمات أخرى، دون أن يعلق البرش أحالمهم 
بالوصول إىل كل كوكب يستطيعونه.

لماذا يفتقد الحراك 
الجزائري للقيادة

أزراج عمر
لقد تبنَي اآلن بوضوح أن مؤسسات النظام الجزائري الحاكم أصبحت رشيكة يف تحريك 

أحزاب املواالة وبعض األحزاب املحسوبة عىل التيار اإلسالمي وشخصيات أخرى 
معروفة بانتمائها التقليدي ملنظومة السلطة سعيا الحتواء الحراك الشعبي أو إللغائه 

نهائيا.
يف هذا املناخ بدأ املواطنون الجزائريون يطرحون أسئلة ساخنة حول أسباب وخلفيات 

إحجام الحراك الشعبي الجزائري عن تشكيل قيادة وطنية له نابعة من القاعدة 
الشعبية عرب بلديات الوطن التي يقدر عددها بـ1541 بلدية، لتكون قوة سياسية حاسمة 

يف املشهد السيايس الوطني تتكفل بإنجاز عملية التحول الديمقراطي.
ويف هذا الخصوص يرى بعض الناشطني يف الحراك الشعبي أن السبب الجوهري يف 

عدم تكوين هذه القيادة السياسية يتمثل يف أن الحراك الشعبي هو شعاراته ومطالبه 
وليس حزبا سياسيا له تنظيم هيكيل يضبط أعضاءه، ويعتقد فريق آخر من هؤالء أن 

تشكيل قيادة لهذا الحراك قد يعرض الناشطني فيه إىل االخرتاق أو إىل اإلغراء باملناصب، 
أو إىل العقاب املادي من طرف املسؤولني الكبار يف أجهزة السلطة املختلفة، وهناك من 

يربز سببا آخر يتلخص يف كون الحراك ليس رابطة تنتمي إىل املجتمع املدني، وإنما 
هو ظاهرة شعبية يف صورة فسيفساء مشكل من تنوع املواطنني واملواطنات والتيارات 

املطالبة بالتغيري السيايس ومحاسبة املسؤولني املنحرفني الذين تسببوا يف إشاعة 
الفساد بكل أنماطه يف املجتمع الجزائري.

ومهما تكن هذه املربرات املقدمة فإن عدم تشكيل الحراك الشعبي لقيادة منظمة عرب 
الجزائر العميقة ومؤمنة حقا بمرشوع الديمقراطية واملواطنة قد فسح املجال واسعا 
لظهور ما يسمى بركَاب املوجة واالنتهازيني الذين يسعون بكل الوسائل إىل تحقيق 

املكاسب الشخصية، واالنفالت من املحاسبة. وزيادة عىل ذلك فإن تعدد األهواء الفردية 
والتيارات فيه هو الذي يصَعب إنشاء قيادة موحدة للحراك الشعبي لها برنامج توافقي 

يتجاوز نطاق إبطال العهدة الخامسة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومحاربة 
فساد املسؤولني إىل أفق بناء طور املجتمع العرصي املتزامن مع العمل عىل تأسيس 

طور الدولة الحداثة عىل قاعدة املواطنة وليس االنتماء الديني أو اإلثني أو السيايس 
الرباغماتي الشكيل.

ال شك أن هذا الوضع يربز أن املجتمع السيايس واملجتمع املدني الجزائري لم يتطورا 
بل هما ال زاال يدوران حول شكل الحكم وأشخاصه، وليس حول رهان دولة الحداثة 

الغائب حتى اآلن يف الساحة الوطنية، ربما بسبب غياب مجموعات التفكري لدى الحراك 
الشعبي أو لدى املؤسسات الجامعية والثقافية الوطنية، أو بسبب التصحر الفكري عند 

الرشيحة املتحكمة يف أجهزة السلطة.
ال شك أن هذا الفراغ الهائل قد أفىض سابقا، وسيفيض الحقا إىل ترك املجال واسعا 

ملنظومة النظام الحاكم أن توظف لصالحها كل هذه السلبيات املذكورة، باإلضافة إىل 
استغالل تباينات فسيفساء الحراك الشعبي لكي تكسب الهيمنة وتتموقع من جديد 

ضمن أطر أجهزة الدولة التقليدية القديمة، وتبقي أيضا عىل البنية السياسة والثقافية 
والذهنية التي أفرزت طوال فرتة االستقالل حتى يومنا منظومة النظام الحاكم 

وطاقمها البرشي.
يف هذا السياق يبدو أن الرهان الحايل للنظام الجزائري 

يل ذراع الحراك الوطني بالتقسيط، وحماية األعضاء 
املفروضني عىل املجلس الدستوري ومجلس األمة 

والغرفة السفىل من الربملان بطرق غري نزيهة وبواسطة 
آلية الثلث الرئايس غري الديمقراطي الذي احتكره 

بوتفليقة وجوقته لضمان البقاء يف الحكم. ولتجاوز هذا 
الوضع هناك من يدعو الحراك الشعبي إىل التخلص من 

روتني املظاهرات يف الشوارع والساحات العامة وإبداع 
أشكال أخرى من املقاومة السلمية الرادعة ضد كل 

الجهات التي تنفذ اآلن سيناريو رسقة الهبة الشعبية 
أو توظيفها لصالحها، وتقدم نفسها بأنها جزء عضوي 

من الحراك الشعبي وذلك بالقيام بتنظيم الجزائريني 
والجزائريات يف البلديات والدوائر واملحافظات لتكوين درع 

شعبي يناهض سياسة االحتواء والتضليل اإلعالمي.
ويالحظ أنه يف بحر هذا األسبوع قال عبدالقادر بن قرينة رئيس حزب 

حركة البناء الوطني املجهري بأنه يتصدر طليعة الحراك الشعبي، ثم أبرز 
أَن اختيار عضو قيادي بحزبه لرئاسة الربملان هو استجابة ملطالب الحراك الشعبي مع 
العلم أن ما حدث تحت قبة الربملان )الغرفة السفىل( ليس كذلك، بل إنه يدخل مبارشة 

يف إطار االمتثال ألوامر صادرة عن القيادة الفعلية للبالد وطبقتها أحزاب املواالة ذات 
األغلبية يف الربملان ويف مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني، وحزب التجمع الوطني 

الديمقراطي الذي يأتمر اآلن بأوامر الرئيس املؤقت عبدالقادر بن صالح وأحزاب مجهرية 
أخرى.

ويرى محللون سياسيون أن فرض عضو قيادي من حزب حركة البناء الوطني اإلسالمي 
عىل رأس الربملان يبدو بمثابة إعادة االعتبار لألحزاب اإلسالمية الصغرية، ولكن الحقيقة 

هي عكس ذلك تماما، حيث أن هدف السلطة الحاكمة هو خلق التصدعات يف بنية 
التعددية الحزبية الجزائرية وتجريب ورقة األحزاب اإلسالمية والتلويح بها ضد ما 

يسمى بأحزاب املعارضة العلمانية، ويصَب هذا السيناريو يف التمهيد لتحقيق السيطرة 
عىل االنتخابات الرئاسية القادمة.

يريد النظام الجزائري القفز عىل النسق السيايس املنتج لسياسات الفساد املايل، 
وخنق التنوع الثقايف واللغوي الوطني، وخرق القوانني التي تحمي املجتمع املدني 

ومبدأ املواطنة، وتحطيم التعددية الحزبية وتعميق التخلف وإدخال املجتمع الجزائري 
يف أزمات بنيوية معقدة ويف مقدمتها تكريس األزمة االقتصادية، وتخريب املنظومة 

التعليمية بكل أنماطها.

كاتب جزائري
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الحرب مستبعدة. حتى يف الواليات املتحدة لم نلحظ جهداً 
حقيقيا لشيطنة إيران أمام الرأي العام الداخيل كما تمت 

شيطنة عراق-صدام وأفغانستان-طالبان ويوغسالفيا-
ميلوسفيتش وليبيا-القذايف من قبل. وفيما توفر لـ »غزوات« 

واشنطن السابقة دعم دويل، ولو جزئي أحياناً، فإن ال خطط لـ 
»غزوة« أمريكية إليران وال تسعى الواليات املتحدة الستدراج 

دعم دويل لحربها املحتملة ضد إيران.
ترامب ال يريد الحرب. يقولها ويرددها ويمقت احتمالها. يف دفرت 

الصفقات الذي يجيد صّف بنوده ال مكان للصدام الكبري. لم 
يفعل ذلك مع كوريا الشمالية ويروح ينتيش فرحاً كلما التقى 

بزعيمها كيم جونغ أون، وهو يمّن النفس بلقاء مع »أي مسؤول« 
إيراني، وفق قوله، باعتباره إنجازاً يمحضه مزيداً من الدعم 

لالحتفاظ بالبيت األبيض لوالية ثانية.
الكالم كالم تفاوض. لم تعد الواليات املتحدة تلّوح بالقوة الجبارة 

أو بالرضبات املوضعية. ولم تعد إيران تهّول بسحق املواقع 
األمريكية وتهدد بمعاقبة العالم أجمع وحرمانه من املالحة يف 
مضيق هرمز. والواضح أن وساطة الرئيس الفرنيس إيمانويل 
ماكرون ال تولد من عدم، بل تأتي لتستكمل وساطات سابقة 
يابانية عمانية أملانية بريطانية سويرسية سابقة. والواضح 

أيضاً أن هذه الوساطة، وربما أي وساطة محتملة الحقة، تناقش 
سبل جّر الطرفني إىل التفاوض وفق قواعد ورشوط تحفظ ماء 

وجههما.
تتحدث إيران نفسها كثرياً عن املفاوضات. ال شك أن رصاعاً 

داخلياً يجري داخل نظام الجمهورية اإلسالمية حول مسألة 
الحرام والحالل يف مسألة التفاوض. وربما أن الوساطة الفرنسية 

متقدمة ومقلقة لتيار يف الحكم هناك مترضر من أي تسوية 
جديدة، ما يفرّس اعتقال طهران لباحثة فرنسية من أصول 

إيرانية. سيؤدي الذهاب إىل التفاوض حكماً يف نهاياته إىل تغري ما 
يف طبيعة النظام، ما يعني إضعاف فريق ما لصالح فريق ما.

ليس مهماً االنشغال بمسألة الرشوط التي تضعها إيران للذهاب 
إىل املفاوضات، بل بالتحّول الكبري يف الخطاب اإليراني يف مسألة 

التفاوض يف األيام األخرية. يقر الرئيس اإليراني حسن روحاني 
أن بالده تمر بـ »ظروف صعبة« ويعلن أن إيران مستعدة 

للذهاب« فورا« إىل املفاوضات رشط أن ترفع واشنطن عقوباتها 
كاملة عن إيران. أكرث من ذلك، يذهب وزير الخارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف إىل االعرتاف بأن برنامج إيران للصواريخ 

الباليستية قد يكون ملفاً قابالً للتفاوض مع الواليات املتحدة 
رشط أن ترفع واشنطن العقوبات ضد بالده.

قد يقول قائل إنها مناورات إيرانية رتيبة سمجة. ال تملك طهران 
هامشاً رحباً للمناورة، ويكاد من ترصيحات مسؤوليها، بما فيهم 

تلك الصقورية منها، يترسب حجم املعاناة الذي بات يثقل كاهل 
البلد ويربك قيادته. تذهب طهران للتلويح بتخٍل تدريجي عن 

التزاماتها ورفع مخزون ونسب تخصيب اليورانيوم، وهي يف ذلك 
تلّوح بما يمكن أن تتنازل عنه مقابل تنازل نسبي يخفف من 

عقوبات واشنطن ضدها.
حني أعلن ترامب انسحاب بالده من االتفاق النووي يف مايو 

2018، جاءت رشوط وزير خارجيته مايك بومبيو بعد ذلك لتضع 
قواعد لالتفاق الذي تنشده واشنطن مع طهران.

كان رد إيران، بمرشدها ورئيسها وحرسها، أن ال عودة إىل 
التفاوض عىل اتفاق نووي تم التفاوض طويال بشأنه وإبرامه 

عام 2015. وأن ال مفاوضات حول برنامج إيران للصواريخ 
الباليستية، وال مفاوضات بشأن سلوك إيران ونفوذها يف الرشق 

األوسط.
قبل أيام فقط جاء يف طهران من يتحدث عن مفاوضات تطال 

»النووي« و«الصاروخي« وقد يأتي الحقاً من يطرح التفاوض 
حول سلوك إيران ونفوذها املخرّب يف املنطقة.

يكرر وزير الخارجية اإلماراتي عبدالله بن زايد يف أكرث من 
مناسبة وعاصمة مؤخراً التأكيد عىل أن أي اتفاق مستقبيل مع 

إيران يجب أن يشمل دول املنطقة، بحيث تكون طرفاً فيه. يغمز 
الوزير اإلماراتي يف ذلك من قناة اتفاق فيينا بني إيران ومجموعة 

الـ 1+5 والذي لم يلحظ حق دول املنطقة يف أن تكون رشيكا يف 
تسويات تطال أمنها واستقرارها ومستقبلها.

وعىل هذا ماذا تنتظر تلك الدول لكي تبادر لفرض آليات تفاوض 
مع إيران بدل انتظار مسار ومصري اآلليات التي تقدمها دول 

العالم البعيد لحّل النزاع الحايل مع طهران؟
يردد ظريف الزمًة مملة يدعو فيها إىل حوار مع دول الخليج 

وإبرام معاهدة عدم اعتداء معها. ويعلن األمني العام لحزب الله 
السيد حسن نرصالله، يف آخر ترصيحات له، أن إيران منفتحة 

عىل الحوار مع السعودية.
وبغّض النظر عن جدية طهران يف طرح هذه املسائل، وأيا كانت 

مراميها »الحنونة« يف الزعم باحرتام الجرية والحرص عىل 
الرشاكة معها، فإن عىل أهل املنطقة أن ال يكونوا خارج هذه 

اللحظة التاريخية أو هامشاً لها.
تتوفر للمنطقة، السيما للدول املترضرة مبارشة من السلوك 

اإليراني خالل 4 عقود من عمر الجمهورية اإلسالمية، فرصة 
تاريخية لبسط مائدة حوار وتفاوض مع إيران عىل قاعدة الوضع 

الراهن ورشوط العقوبات »التاريخية« التي تفرضها واشنطن 
عىل طهران.

تتأسس املواجهة األمريكية إليران عىل قاعدة أن الدول الحليفة 
للواليات املتحدة، السيما تلك يف الخليج، داعمة للموقف 

األمريكي ومساندة له. ويف هذا أن املنت أمريكي والهامش خليجي 
عربي، وأن أي تسوية بني واشنطن وطهران، ستجعل من 

أصحاب االتفاق متنا ومن الهامش فيه هامشاً.
والرأي أن يذهب العرب باتجاه التفاوض مع إيران بصفتهم 

منت املنطقة ويمسكون مفتاح نجاح أو فشل أي اتفاق مقبل 
قد تربمه عواصم بعيدة مع طهران. وأن يذهبوا إىل التفاوض 

غري معنيني بالحيثيات الثنائية األمريكية اإليرانية التي أدت 
إىل انفجار األزمة بني البلدين والتي قد تبددها حيثيات ثنائية 
أخرى، بل مستفيدين من حجم الضغوط املمارسة عىل إيران، 

سواء بنسخة العقوبات األمريكية، أو بنسخة عجز رشكاء االتفاق 
النووي جميعا، بما يف ذلك روسيا والصني الحليفني، عن إنقاذ 

إيران واتفاقها الشهري.
ستستقوي إيران بأي كالم عن التفاوض مع السعودية ودول 

الخليج باعتباره يمثل تشققا يف جدار تحالف هذه البلدان مع 
الواليات املتحدة. ال يهم ما ستسوقه إيران وتتبجح به من ضمن 
خطاب شعبوي بات صعب التسويق حتى داخل إيران نفسها. 
سيستقوي الخليجيون والعرب باملوقف األمريكي الدويل الحايل 

الضاغط لفرض قواعد جيواسرتاتيجية يف املنطقة ال يبدو أن 
إيران قادرة هذه املرة عىل تجاوز حقائقها.

إيران ونظامها حقيقتان يف الجغرافيا والسياسة. ال أحد يف العالم 
يخطط إلزالة هذه الجغرافيا وال أحد، حتى يف الواليات املتحدة 

وإرسائيل، يخطط أو يملك سيناريو لقلب نظام الحكم السيايس 
يف هذا البلد. وإذا ما تحدثنا عن الجغرافيا فهي تعنينا، نحن 
أهل املنطقة، أكرث مما تعني العواصم البعيدة، وإذا ما تكلمنا 

عن السياسة، فإن مواجهتها ال تتم، وفق ما نعرفه حتى اآلن إال 
بالسياسة.

ال نتفاوض بالرضورة كي نتفق. وال نتفاوض كي نذعن أو 
نقبل باألمر الواقع. وال خطأ يف االنخراط يف آلية للكالم املبارش 

والرصيح بدل االكتفاء بسياسة الحرد واملقاطعة والردح املتبادل.
ال يجري التفاوض إال بني الخصوم. وإن ذهب الخليجيون 

والعرب إىل التفاوض فذلك أنها خصم يترسب من خالل شقوق 
االنقسام يف جدران املنطقة. فإذا ما كان من رغبة ليكونوا جزءا 

من االتفاق املقبل مع إيران، فحري أن يجلسوا يف املقاعد 
األمامية رقما صعبا ألي تفاوض أو أي تسوية ترسم مع الكبار.

لست من املؤمنني بأن هذا النظام يف إيران ناضج من أجل حوار 
مع الجريان، وال أوهام عندي حول األمر. بيد أن عىل املنطقة 
استعادة زمام املبادرة وفرض فعل يضطر إيران إىل رد الفعل 

وليس العكس.

لماذا ال يتفاوض العرب مع إيران؟
محمد قواص 

إماراتي ينظر إىل طرادات حربية أمريكية يف ميناء الفجرية شكرا لوجودكم لكن نحن من يعيش هنا
ال أحد يف العالم يريد حربا ضد إيران. ال تريد الصن وروسيا هذه الحرب من موقع الحليف، وال تريد 

أوروبا هذه الحرب من موقع الرشيك، وال تريد الواليات املتحدة هذه الحرب من موقع أن الهدف األسايس 
لواشنطن هو جّر طهران نحو طاولة التفاوض.

Jonathan Cook

I sraeli police forced out the Siyam family from their 
home in the heart of occupied East Jerusalem last 
week, the final chapter in their 25-year legal battle 

against a powerful settler organisation.
The family’s defeat represented much more than just 
another eviction. It was intended to land a crushing 
blow against the hopes of some 20,000 Palestinians 
living in the shadow of the Old City walls and Al Aqsa 
mosque.
Dozens of families in the Silwan neighbourhood have 
endured the same fate as the Siyams, and the Israeli 
courts have approved the imminent eviction of many 
hundreds more Palestinians from the area.
But, unlike those families, the Siyams’ predicament 
briefly caught public attention. That was because one 
of them, Jawad Siyam, has become a figurehead of 
Silwan’s resistance efforts.
Mr Siyam, a social worker, has led the fight against 
Elad, a wealthy settler group that since the early 1990s 
has been slowly erasing Silwan’s Palestinian identity, 
in order to remake it as the City of David archeological 
park.
Mr Siyam has served as a spokesman, drawing atten-
tion to Silwan’s plight. He has also helped to organise 

the community, setting up youth and cultural centres 
to fortify Silwan’s identity and sense of purpose in the 
face of Israel’s relentless oppression.
However, the settlers of Elad want Silwan dismem-
bered, not strengthened.
Elad’s mission is to strip away the Palestinian commu-
nity to reveal crumbling relics beneath, which it claims 
are proof that King David founded his Israelite kingdom 
there 3,000 years ago.
The history and archeological rationalisations may be 
murky, but the political vision is clear. The Palestinians 
of Silwan are to be forced out like 
unwelcome squatters.
An Israeli human rights group, 
Peace Now, refers to plans 
for the City of David as 
“the transformation 
of Silwan into a 
Disneyland of the 
messianic extreme 
right wing”.
It is the most 
unequal fight imag-
inable – a story of 
David and Goliath, 
in which the giant 

fools the world into believing he is the underdog.
It has pitted Mr Siyam and other residents against not 
only the settlers, but the US and Israeli governments, 
the police and courts, archaeologists, planning authori-
ties, national parks officials and unwitting tourists.
And, adding to their woes, Silwan’s residents are being 
forced to fight both above and below ground at the 
same time.
The walls and foundations of dozens of houses are 
cracking and sinking because the Israeli authorities 
have licensed Elad to flout normal safety regulations 

and excavate immediately below the communi-
ty’s homes. Several families have had to be 

evacuated.
Late last month Elad flexed its muscles 

again, this time as it put the finishing 
touches to its latest touristic proj-

ect: a tunnel under Silwan that 
reaches to the foot of Al Aqsa.
On Elad’s behalf, the US 
ambassador to Israel, 
David Friedman, and Donald 
Trump’s Middle East envoy, 
Jason Greenblatt, wielded a 
sledgehammer to smash down 

a symbolic wall inaugurating the 

tunnel, which has been renamed the Pilgrimage Road.
Elad claims – though many archaeologists doubt it – 
that in Roman times the tunnel was a street used by 
Jews to ascend to a temple on the site where today 
stands the Islamic holy site of Al Aqsa.
The participation of the two US envoys in the ceremo-
ny offered further proof that Washington is tearing up 
the peacemaking rulebook, destroying any hope the 
Palestinians might once have had of an independent 
state with East Jerusalem as its capital.
Mr Friedman called the City of David complex – at the 
core of occupied Palestinian Jerusalem – “an essential 
component of the national heritage of the State of 
Israel”. Ending the occupation there would be “akin to 
America returning the Statue of Liberty”.
While Israel, backed by the US, smashes Silwan’s foun-
dations, it is also dominating the sky above it.
Last month Israel’s highest planning body approved a 
cable car from Israeli territory in West Jerusalem into 
the centre of Silwan.
It will connect with the City of David and a network of 
boardwalks, coffee shops and touristic tunnels, such 
as like the Pilgrimage Road, all run by Elad settlers, to 
slice apart Silwan.
To read the rest of the article go to: 
www.counterpunch.org

How the Goliath of the Jerusalem settler movement persuaded the world it’s really David

Israeli policemen detain a member of the Abu 
Asab family as he protested their eviction by 

the police from the house they lived in for 
decades, in the Old City of Jerusalem
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منذ أيام، كشف موقع »بازفيد نيوز« األمريكي عن عقد اجتماٍع 
يف أكتوبر/ ترشين األول املايض ضّم مقربني من أقوى زعماء 
اليمني املتطرف يف أوروبا، نائب رئيس الوزراء اإليطايل ماتيو 

سالفيني مع مسؤولني روس، بهدف التفاوض عىل رشوط صفقة 
تقدم بموجبها روسيا عرشات املاليني من الدوالرات، من عائدات 

النفط، لحزب »رابطة الشمال« الذي يتزعمه سالفيني. نرش 
املوقع تسجيالً وتقريراً مرافقاً، قال إنه »الجتماع ضم ست 

شخصيات يف فندق فخم وسط موسكو، هم ثالث روس وثالث 
إيطاليون، من ضمنهم جيانلوكا سافيوني، أحد املقّربني من 

سالفيني«، مشرياً إىل أن »الغرض الشكيل لالجتماع تمثل يف 
إبرام صفقة رشاء نفط، لكن الهدف الحقيقي تمحور حول 

تقويض الديمقراطيات الليربالية وتشكيل أوروبا القومية 
الجديدة املتحالفة مع موسكو«. وعىل الرغم من نفي زعيم حزب 

»رابطة الشمال« حصوله عىل أي مساعدات خارجية لتمويل 
حزبه، إال أن التسجيل تضمن أدلة قوية عىل محاوالت رّسية 

روسية لتمويل حركات قومية أوروبية، والتآمر الواضح لبعض 
الشخصيات الكبرية من أقىص اليمني األوروبي يف تلك املحاوالت.

ومع توايل الفضائح حول عالقات قادة أقىص اليمني املتطرف 
مع موسكو، تزداد القناعة بوجود هدف سيايس خفي وراء عقد 
صفقات تجارية روسية مع قادة أقىص اليمني األوروبي. ومعلوم 

أن سجاالً كبرياً أثارته زعيمة »التجّمع الوطني« )الجبهة 
الوطنية سابقاً( الفرنسية اليمينية مارين لوبان، بعد حصولها 

عىل 11 مليون يورو كقروض من مصارف روسية، أحدها عىل 
عالقة بالكرملني يف 2014، بعد تأييدها علناً ضّم روسيا لشبه 

جزيرة القرم األوكرانية، لكنها أرصّت حينها عىل أن الصفقة كانت 
تجارية وليست سياسية. وقبيل االنتخابات الرئاسية الفرنسية 

األخرية عام 2017، استقبل بوتني لوبان يف الكرملني يف خروج 
عن تقاليد الدبلوماسية الروسية الصارمة، يف إشارة إىل حظوتها 

لدى موسكو. وكشفت تقارير سابقة، أنه قبل إجراء استفتاء 
يف بريطانيا حول الخروج من االتحاد األوروبي عام 2016، 

ناقش أرون بانكس، أكرب داعم مايل لخروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي، صفقات استثمار يف الذهب واملاس عرضتها السفارة 
الروسية يف لندن، واعداً بأرباح هائلة. ومعلوم أن بانكس، الذي 

يخضع حالياً لتحقيق الوكالة الوطنية للجريمة يف بريطانيا 
حول »املصدر الحقيقي« لـ 8 ماليني جنيه إسرتليني )10.1 
مليون دوالر( تربّع بها لحملة »إخراج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي«، نفى مراراً ارتكاب أي مخالفات. ويف مايو/ أيار 
املايض، أُجرب زعيم حزب الحرية النمساوي هاينز كريستيان 

شرتاخه عىل االستقالة، بعد أن تم تصويره رسّاً وهو يناقش 
تبادل صفقات حكومية لصالح حملة تأييد لروسيا. وتم نرش 

الفيديو من قبل وسائل إعالم أملانية.
وإضافة إىل جذب قادة اليمني املتطرف، يزداد البحث يف دور 

رويس يف نرش أخبار كاذبة عرب وسائل اإلعالم ووسائل التواصل 
االجتماعي، ويدور الحديث عن وكاالت األنباء وشبكات التلفزة 

املدعومة من قبل الكرملني، فضالً عن جيش من املوظفني املكلفني 
بالتأثري يف الحياة السياسية يف أوروبا أثناء حمالت انتخابية أو 

استفتاءات مفصلية.
ويف منتصف شهر يونيو/ حزيران املايض، ذكرت املفوضية 

األوروبية أن »االتحاد األوروبي جمع أدلة بشأن مواصلة 
روسيا أنشطة التضليل، هدفت إىل الحد من مشاركة الناخبني 

يف االنتخابات األوروبية التي جرت الشهر املايض، والتأثري 
عىل توجهاتهم«. وأشارت املفوضية يف تقرير إىل أن »األدلة 

التي تم جمعها يف األشهر املاضية كشفت عن أنشطة تضليل 
متواصلة ومستمرة من جانب مصادر روسية سعت إىل كبح 
مشاركة الناخبني والتأثري عىل توجهاتهم«. وأوضح التقرير 

أن »األنشطة الضارّة تراوحت بني تحدي رشعية الديمقراطية 
األوروبية إىل استغالل املناظرات املسببة لالنقسام بشأن قضايا 

مثل الهجرة«، الفتاً إىل »حادث حريق كاتدرائية نوتردام يف 
باريس كمثال )15 إبريل/ نيسان املايض(، إذ استُخدم من قبل 

جهات خبيثة إلظهار تدهور القيم الغربية واملسيحية يف االتحاد 
األوروبي«. وخلص التقرير إىل »رضورة مواصلة التحقيقات 
يف هذه األساليب التي تستخدمها جهات داخلية وخارجية، 
وتحديداً تلك املرتبطة بمصادر روسية، تتطور رسيعاً بنفس 

وترية تطور اإلجراءات التي تتبناها الدول ومنصات 
اإلنرتنت«.

»ركّز بوتن عى دور روسيا العاملي كقوة 
محافظة يف وجه القيم الليرالية وما 
يسميه االنحالل األخالقي واألرسي”
ويف السنوات األخرية، ال يصعب عىل أي متابع 

للقنوات الروسية، واملؤسسات اإلعالمية املمولة 
من الحكومة، مالحظة محاوالت تشويه صورة 

الالجئني واملهاجرين يف أوروبا، عرب 
الرتكيز عىل جرائم طالبي اللجوء 

وتضخيمها، وإلصاق معظم 
حاالت االغتصاب والرسقة 

باألجانب بعد سياسة األبواب 
املفتوحة، التي تبنتها املستشارة 

األملانية أنجيال مريكل يف 
2015. ومع التطور الكبري يف 

وسائل التواصل االجتماعي، 
كشفت تقارير غربية عدة 

عن وجود مجموعات عمل 
بإدارة شخصيات مقربة 

من الكرملني، تقود عملية 
متكاملة لنرش أخبار كاذبة 

تهدف أساساً إىل التشكيك 
بالديمقراطية الغربية، 

وإثارة البلبلة الداخلية، 

إضافة إىل زرع بذور الخالف بني الحكومات األوروبية من جهة 
والجانب األمريكي من جهة أخرى.

بدا واضحاً بعد انتخاب الرئيس فالديمري بوتني لوالية ثالثة يف 
عام 2012 )بعد عامي 2000 و2004(، الرتكيز عىل دور روسيا 

العاملي كقوة محافظة يف وجه القيم الليربالية واالنحالل 
األخالقي واألرسي يف الغرب، بحسب التصورات الروسية. ويف 

مواجهة التشكيك يف الديمقراطية الروسية، اختار الكرملني 
الرتكيز عىل أن الفكر املحافظ يوفر األمن واالستقرار، وهو 

األهم من اتباع الديمقراطية الغربية. وشكلت استضافة سانت 
بطرسبورغ عام 2015 مؤتمراً ضم ممثيل الحركات القومية 

األوروبية املتطرفة، ومنها تيارات نازية، سابقة يف تاريخ روسيا 
التي طاملا تفاخرت بأنها أنقذت العالم من النازيني، وخصوصاً 
أن املؤتمر نُظّم يف مدينة )كان اسمها لينينغراد( عانت حصاراً 
من جيوش أدولف هتلر النازية، دام أكرث من ثالث سنوات قىض 
فيه مئات األلوف من الجوع. ومنعت السلطات الروسية تنظيم 
تظاهرات احتجاجاً ضد املؤتمر الذي دعا إليه القومي ديمرتي 

راغوزين رئيس حركة الوطن، أحد أبرز حلفاء بوتني الذي شغل 
مناصب حكومية عدة.

الحاجة الروسية لعالقات متينة مع قوى اليمني املتطرف 
برزت يف شكل واضح، بعد ضم شبه جزيرة القرم يف ربيع 2014 

وأحداث رشقي أوكرانيا، وما تالها من عقوبات غربية عىل روسيا. 
ومعلوم أن معظم الحركات الشعبوية األوروبية دعمت الخطوة 
الروسية. لكّن خبرياً روسياً يف العالقات الدولية قال لـ«العربي 

الجديد«، إن »غاية الكرملني من العالقات مع الحركات اليمينية، 
والتدخل يف االنتخابات األمريكية واألوروبية تتجاوز الحصول 

عىل دعم يف موضوع القرم وأوكرانيا، وتهدف أساساً إىل زرع 
الخالف عىل ضفتي األطليس، وهو ما حصل بعد انتخاب دونالد 

ترامب بدعم رويس، إضافة إىل تفتيت أوروبا وحلف شمال 
األطليس. ما يدفع باتجاه تشكيل تحالف بني البلدان األوروبية 

متفرقة مع روسيا، التي تطمح إىل دور عاملي أكرب، مستغلة 
مساحتها الكبرية وعالقتها الجيدة مع الصني لبناء فضاء 

أورايس موحد من املحيط الهادي إىل األطليس«.
وأوضح الخبري نفسه أن »صنّاع القرار يف موسكو انتشوا 
بعد فوز الرئيس دونالد ترامب يف االنتخابات األمريكية 

عام 2016، بعد تدخل واضح عرب ترسيب محتويات 
الربيد اإللكرتوني لعدّوة الكرملني املرشحة هيالري 
كلينتون، وتنظيم حملة يف وسائل اإلعالم ومنصات 

التواصل االجتماعي، لكن تكرار االخرتاق يف 
االنتخابات األوروبية بات أصعب مع 
اإلجراءات التي اتخذها فيسبوك 

وتويرت وغريهما للكشف عن 
الحسابات املزيفة، ومعرفة 

مصدر الهجمات اإللكرتونية 
من قبل أجهزة االستخبارات 

الغربية. كل ذلك جعل 
موسكو تتبنى أسلوباً 

هجيناً يجمع بني الحمالت 
اإللكرتونية التي تستهدف 

الديمقراطية الغربية، 
ودعم األحزاب اليمينية 

والحركات الشعبوية رساً 
ويف العلن«.

ولفت الخبري الرويس إىل 
أن »موسكو تلقت رضبة 

قوية بعد طرد أكرث من 150 دبلوماسياً يف البلدان الغربية العام 
املايض، بعد حادثة تسميم الضابط السابق سريغي سكريبال 

وابنته )مارس/آذار 2018(، ما اضطرها إىل تكثيف العالقات مع 
القوى الداخلية يف البلدان الغربية بعد فقدان شبكات تعمل 

لصالح روسيا كان يديرها هؤالء الدبلوماسيون«.

االتحاد األوروبي جمع أدلة بشأن مواصلة روسيا 
أنشطة التضليل

» بدوره، نفى املدير العام ملركز »كاتيخون« للتحليل والبحث، 
ميخائيل ياكوشوف، تدخل روسيا يف االنتخابات األمريكية 

واألوروبية. ويف حديٍث لـ«العربي الجديد«، قال ياكوشوف إن 
»القوى التي تدعي تدخلنا تهدف إىل تشويه صورة روسيا 

وشيطنتها والتغطية عىل األسباب الحقيقية لفشل هذه القوى 
يف االنتخابات، فمن األفضل مثالً للديمقراطيني أن تكون روسيا 

شماعة يعلقون عليها خسائرهم بدالً من اإلقرار بفشلهم 
وأخطائهم«. كما رفض االتهامات بأن »روسيا تسعى إىل تفتيت 

االتحاد األوروبي«، ومع إشارته إىل وجود عالقات جيدة بني 
بالده و«أحزاب تعرّب عن إرادة معظم الشعوب األوروبية التي 

باتت ال تؤمن بأفكار الليربالية وتدعو إىل إعادة القيم املحافظة، 
وإنهاء تحكم بروكسل بالدول الوطنية«، شّدد ياكوشوف عىل 

أن »روسيا ال تتدخل تاريخياً يف شؤون الدول األخرى، ومصري 
االتحاد تحدده الشعوب. ونحن سننسق مع االتحاد والدول 

املنفردة يف الوقت ذاته«. وأضاف أنه »ال ينصح أصالً بأي تحالف 
مع االتحاد األوروبي الضعيف، الذي بات مختطفاً لدى الواليات 

املتحدة وغارقاً يف مشكالت كبرية، مع تدفق ماليني الالجئني 
وزيادة مشكالت القتل واالغتصاب«. وخلص الخبري يف مركز 

الدراسات الداعم لفكرة »أوراسيا«، التي يروج لها الفيلسوف 
القومي الرويس ألكسندر دوغني، إىل أن »أوروبا والواليات 

املتحدة اليوم هما الرجل الضعيف وأشبه ما تكون باإلمرباطورية 
العثمانية يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين«.

وكشفت ترصيحات بوتني لصحيفة »فايننشال تايمز« 
الربيطانية، عشية قمة العرشين األخرية يف أوساكا اليابانية، 

الشهر املايض، أن »روسيا ماضية يف طرح نفسها كقوة 
محافظة«. وقال بوتني إن »الفكرة الليربالية استنفدت غرضها، 

وأصبحت املعارضة الشعبية للهجرة وفتح الحدود والتعدد 
الثقايف والتسامح االجتماعي واسعة للغاية«، مشرياً إىل أن 

»الحكومات الليربالية لم تعمل عىل طمأنة املواطنني، وبدالً من 
ذلك اتبعت تعدد الثقافات الطائش الذي يتبنّى، من بني أمور 

أخرى، املثلية الجنسية«. واستدرك قائالً: »ليست لدينا مشكلة 
يف أن يصبح الجميع سعداء، لكن يجب أال ُيسمح لهذا بأن يلقي 

بظالله عىل الثقافة والتقاليد والقيم األرسية التقليدية ملاليني 
األشخاص الذين يشكلون غالبية السكان«.

وبعد نحو 30 عاماً عىل زوال شعارات األممية الشيوعية، يبدو 
أن موسكو تسعى إىل أن ترفع راية القيم املحافظة يف العالم، 

فبعد فشلها يف تبوؤ مكانة االتحاد السوفييتي العاملية، الذي 
كان يتحكم بأكرث من نصف العالم أثناء الحرب الباردة )1947 

ـ 1991(، لم يربز دور روسيا عاملياً ألسباب موضوعية تتعلق 
بالضعف االقتصادي، وفشل سياسات النخب التي قادت روسيا 

بعد انهيار االتحاد السوفييتي يف تحقيق االستقرار، وبسبب 
رفض الغرب منح روسيا مكانة يف النظام العاملي الجديد والنظر 

إليها كخارس يجب أن يتبع قيم الغرب كاملة. ولتحقيق هدفها 
ربما تكون روسيا وجدت ضالّتها يف األحزاب اليمينية والشعبوية 

الراغبة يف الوصول إىل السلطة يف أكرث من بلد أوروبي وإنهاء 
االتحاد.

الدعم الروسي للفاشيين: تفتيت أوروبا و»األطلسي« 
وبناء »الدولة المحافظة«

سامر إلياس

تزداد الدعوات إىل تحقيق شامل بشأن تدخل روسيا يف انتخابات البلدان األوروبية، وعالقة الكرملن مع 
أحزاب وحركات يمينية متطرفة وشعبوية، بعد ترسيبات صوتية وفضائح طاولت قادة هذه األحزاب يف 
إيطاليا والنمسا وفرنسا. ويف حن تنفي موسكو تدخلها يف االنتخابات وشؤون الدول الداخلية، وتعزو 

االتهامات الغربية إىل محاوالت »شيطنة روسيا«، والتغطية عى رفض رشائح واسعة يف الواليات املتحدة 
وأوروبا للفكر الليرايل الذي »عفا عليه الزمن« بحسب الرئيس الرويس فالديمري بوتن، باتت موسكو 
قبلة لزعماء اليمن املتطرف األوروبي بحثاً عن دعم سيايس ومايل. ويف املقابل، يزداد تأثري موسكو يف 

أوساط رافيض العوملة، الداعن إىل التخيل عن االتحاد األوروبي والخروج منه.
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State of Ararat in New York

T he Jewish site Ich.com says that 100 years 
before Theodore Herzl, Mordechai Manuel 
Noah worked on establishing the state of 

Ararat in Buffalo, New York, in 1825.
Noah, born in Philadelphia in 1785, had worked 
in the police, army, journalism, theater and 
diplomacy.
At the age of 28, he was appointed by US Pres-

ident James Monroe as a consul in Tunisia. His 
main task was to secure the release of American 
hostages captured by pirates in the region and to 
pay a large ransom to do so, which his superiors 
objected to. When they asked him why he had 
resorted to this solution, he simply replied that 
his Jewish faith provided for “the redemption of 
prisoners.” This has resulted in the termination of 
his diplomatic career.
In 1820 Noah began to think of establishing a city 

that would serve as a safe haven for Jews from 
all over the world in American territory. He 
bought land near the Niagara Falls and invited 
the Indians to move to his city, Israel lost.
Five years later, Nawah called the city “Ararat 
State,” in comparison to Mount Ararat, where 
the Noahite Ark docked.
He sent rabbis and delegates to Europe to 
promote his idea and invite Jews to emigrate 
to his city, but his call was not received and 
the idea failed.
Perupidjan is the administrative center of the 
Jewish Autonomous Region of Oblast, estab-
lished by the Soviet leader Stalin in 1934.
The region lies in southeastern Russia, about 
8,000 kilometers east of the Russian capi-
tal, Moscow, near the Chinese border. BBC 
correspondent Kate Goldberg says Stalin 
established it as the country’s first official 
homeland.

Goldberg added that the Jewish settlers began 
to flock to the area in 1928, twenty years 
before the declaration of Israel, to establish 
a national homeland for the Soviet Jews, and 
considered Yiddish as the official language of 
the region.
In 1939, the number of Jews in the region 
reached 18,000.
Ten years later, however, Stalin began to sup-
press Jewish culture. The prime minister of the 
region was executed, Yiddish books burned, 
and the synagogues in the area closed.
Following the collapse of the Soviet Union in 
the early 1990s, thousands of Jews left this 
area for Israel and the West.
Few Jews remain in the area, most of them el-
derly. According to the 2010 census, the total 
population of the region was about 170,000, 
of whom only 1,600 were Jewish.

0053

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

July 2019 - Volume : 7 - Issue :79

WORLD العالم

وكانت صحيفة Jewish Insider أول من كتب عن 
رحلة عضوتي الكونغرس املقررة، مشريًة إىل أن إلهان 

قالت إن االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية 
سيكون نقطة محورية يف الرحلة: »كل ما أسمعه يشري 

إىل أن الجانبني يشعران بأنه ال يزال هناك احتالل«.
ويسمح القانون اإلرسائييل للسلطات برفض دخول 

األفراد إىل البالد بسبب دعمهم ملقاطعة البالد. 
ومع ذلك، تتمتع وزارة الخارجية بسلطة توصية 

وزارة الشؤون االسرتاتيجية ووزارة الداخلية بإصدار 
إعفاءات للشخصيات السياسية أو الدبلوماسية، 

إذا رأت أن منع تلك الشخصيات من الدخول سيرض 
بالعالقات الخارجية إلرسائيل.

نتنياهو الشخص الوحيد الذي يتخذ هذا القرار
ونظراً لحساسية الزيارة املقررة لعضوتي الكونغرس 

وتداعياتها املحتملة عىل العالقات اإلرسائيلية – 
األمريكية، علمت صحيفة Haaretz اإلرسائيلية أنه 

سُيطلب من نتنياهو أن يكون هو الشخص الذي يتخذ 
القرار يف هذه املسألة.

وكرست إلهان ورشيدة الحواجز عندما انتُخبتا لتكونا 
أول عضوتني مسلمتني بالكونغرس يف نوفمرب/ترشين 

الثاني. وكانت كل من إلهان التي وُلدت يف الصومال 
وهاجرت يف سن مبكرة إىل مينيسوتا، وطليب التي 

وُلدت يف ميشيغان ألبوين فلسطينيني، رصيحتني يف 
آرائهما بشأن الرصاع اإلرسائييل – الفلسطيني، ما أثار 

اتهامات بمعاداة السامية بسبب ترصيحاتهما ودعم 
حركة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات.

وقدمت إلهان، مرشوع قرار ملجلس النواب »يعارض 

الجهود الترشيعية غري الدستورية للحد من استخدام 
املقاطعة لتحقيق مزيد من الحقوق املدنية يف الداخل 

والخارج«، وتؤكد حق األمريكيني يف متابعة املقاطعة 
»سعياً لتحقيق الحقوق املدنية واإلنسانية يف الداخل 

والخارج«.

إلهان ُتتهم بمعاداة السامية 
يف عام 2012، غرّدت إلهان قائلة إن إرسائيل »تنَوّم 
العالم مغناطيسياً« لتقدم عىل فعل »الرش«، وهو 

ترصيح جلب عليها اتهامات كثرية بمعاداة السامية 
بعد تسليط الضوء عليه.

ويف وقت سابق من هذا العام، خاضت إلهان خالفني 
منفصلني مثريين للجدل بشأن معاداة السامية، بعد 

أن غرّدت يف فرباير/ُشباط قائلة إن الدعم األمريكي 
إلرسائيل »يتعلق كله باألموال«، ملّمحة إىل أن 

اإلرسائيليني أو اليهود يشرتون النفوذ األمريكي، 
ومرة أخرى يف مارس/آذار، لقولها وإرصارها عىل أن 
السياسيني الذين يدعمون إرسائيل »يدفعون نحو 

الوالء لدولة أجنبية«.
حرّيت طليب املؤرخني يف شهر مايو/أّيار بعد أن 

أجرت مقابلة قالت فيها إن أجدادها الفلسطينيني 
كانوا جزءاً من محاولة »إنشاء مالذ آمن لليهود« بعد 
الهولوكوست، عىل الرغم من أن الدور »فُرِّض عليهم« 

وحدث »بطريقة سلبت كرامتهم«، وهي النائبة 
الديمقراطية الوحيدة التي رفضت علناً حل الدولتني، 

ودعمت حل الدولة الواحدة بدالً من ذلك.
فيما طرحت طليب فكرة رحلتها إىل الضفة الغربية 

العام املايض، واقرتحتها لتكون بديالً عن الرحالت التي 
تنظمها لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلرسائيلية 

)أيباك( إىل إرسائيل. 
وأخربت طليب موقع The Intercept اإلخباري 

بأنها كانت »تعارض نفوذ اللوبي اإلرسائييل عىل 
الكونغرس«، وأن خطتها كانت »اعرتاضاً عىل تقليد 
استمر عقوداً للعضوات املنتخبات حديثاً: رحلة إىل 

إرسائيل برعاية الذراع التعليمية« أليباك.
ونقل The Intercept عن طليب قولها: »أريد أن نرى 

هذا التمييز وكيف أرض فعالً بقدرتنا عىل تحقيق 
سالم حقيقي يف تلك املنطقة«.

وأفادت تقارير صدرت مؤخراً، بأن الرحلة مهددة بعد 
 Humpty انسحاب املجموعة املنظمة، وهي معهد

Dumpty Institute، الذي يصف نفسه عىل موقعه 
عىل اإلنرتنت بأنه »مخصص ملعالجة القضايا 

العاملية واملحلية الصعبة«، من الرحلة بسبب تضارب 
املواعيد. 

ورغم ذلك، قالت متحدثة باسم طليب، أول 
فلسطينية أمريكية منتخبة بالكونغرس، لصحيفة 

Daily News إنها »متأكدة تماماً« من إجراء الرحلة 
يف أغسطس/آب.

ووفقاً لصحيفة Jewish Insider، قالت طليب: 
»مدينتي )بيت عور الفوقا( متحمسة للغاية ألنني 

قادمة لرؤيتها الشهر املقبل، إنها سعيدة للغاية، 
وسوف أصطحب معي أبنائي االثنني الرائعني.. 

وسيلتقيان بجدتهما الكربى، لذلك أنا متحمسة حقاً 
لذلك«.

قبل إسرائيل.. تعرف على محاولتين 
إلقامة »وطن« لليهود في أمريكا وروسيا

يف عام 1785 ولد مردخاي مانويل نواه يف الواليات املتحدة، والذي عمل 
يف مجاالت متعددة، وكان أول من حاول عمليا إقامة دولة يتمتع فيها 
اليهود بالحكم الذاتي يف أمريكا، وقبل قيام إرسائيل بنحو 123 عاما. 

ثم كانت محاولة ثانية يف روسيا عى يد ستالن، سابقة أيضا عى قيام 
إرسائيل بـ 24 سنة.. فما هي الحكاية؟

دولة أرارات في نيويورك
يقول موقع إيش دوت كوم اليهودي إنه قبل تيودور هريتزل بمئة عام، عمل موردخاي 
مانويل نواه عىل إقامة ما أُطلق عليه دولة أرارات يف بافالو يف والية نيويورك عام 1825.

كان نواه، الذي وُلد يف فيالدلفيا عام 1785، قد عمل يف الرشطة والجيش والصحافة والكتابة 
للمرسح والدبلوماسية.

وعندما كان يف الثامنة والعرشين من عمره، عينه الرئيس األمريكي حينئذ جيمس مونرو 
قنصال يف تونس. وكانت مهمته الرئيسية العمل عىل إطالق رساح رهائن أمريكيني أرسهم 

قراصنة يف املنطقة، ودفع فدية كبرية لتحقيق ذلك، وهو األمر الذي اعرتض عليه رؤساؤه. 
وعندما سألوه عن سبب لجوئه لهذا الحل، أجاب ببساطة قائال إن عقيدته اليهودية تنص 

عىل »فداء األرسى«. وقد تسبب ذلك يف انتهاء عمله يف السلك الدبلومايس.
ويف عام 1820، بدأ نواه يف التفكري يف إقامة مدينة تكون بمثابة مالذ آمن لليهود من كل أنحاء 

العالم يف األرايض األمريكية، فعمل عىل رشاء أراٍض قرب شالالت نياغرا، كما وجه الدعوة 
للهنود الحمر لالنتقال إىل مدينته هذه، حيث كان يعتقد أنهم من نسل قبائل بني إرسائيل 

املفقودة.
وبعد خمس سنوات، أطلق نواه عىل املدينة اسم »دولة أرارات«، نسبة إىل جبل أرارات الذي 

رست عليه سفينة نوح بحسب العهد القديم.
وأرسل نواه حاخامات ومندوبني إىل أوروبا للرتويج لفكرته ودعوة اليهود للهجرة إىل مدينته، 

غري أن دعوته لم تلق اهتماما وفشلت الفكرة.
وبريوبيدجان هي املركز اإلداري ملنطقة أوبالست الحكم الذاتي اليهودي، التي أسسها 

الزعيم السوفيتي ستالني عام 1934.
وتوجد هذه املنطقة يف جنوب رشق روسيا، وتبعد نحو ثمانية آالف كيلومرت رشقي العاصمة 
الروسية موسكو قرب الحدود الصينية، وتقول مراسلة بي بي يس كيت غولدبرغ إن ستالني 

أقامها كأول وطن رسمي لليهود.
وتضيف غولدبرغ إن املستوطنني اليهود بدأوا يف التوافد عىل املنطقة يف عام 1928، أي 

قبل عرشين عاما من إعالن قيام إرسائيل، إلقامة وطن قومي لليهود السوفييت، واعتربت 
اليديشية هي اللغة الرسمية للمنطقة.

ويف عام 1939 وصل عدد اليهود يف املنطقة إىل نحو 18 ألفا.
لكن بعد عرش سنوات من إقامتها، بدأ ستالني يف قمع الثقافة اليهودية، فأعدم رئيس حكومة 

املنطقة، وأحرقت الكتب املكتوبة اليديشية، وأغلقت املعابد اليهودية يف املنطقة.
وعقب انهيار االتحاد السوفيتي يف أوائل التسعينيات، غادر آالف اليهود هذه املنطقة 

متجهني إىل إرسائيل والغرب.
ولم يتبق سوى أعداد قليلة من اليهود يف املنطقة، أغلبهم من كبار السن. ووفقا لتعداد عام 
2010، فقد بلغ مجموع سكان املنطقة نحو 170 ألف نسمة، لم يتجاوز عدد السكان اليهود 

منهم نحو 1600 شخصا.

تهديد إسرائيلي بمنع النائبتين المسلمتين 
إلهان عمر ورشيدة طليب من دخول فلسطين

تخطط عضوتا الكونغرس األمريكي الديمقراطيتان إلهان عمر ورشيدة طليب لزيارة إرسائيل والضفة الغربية يف األسابيع املقبلة، لكن 
سيتعن عى رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامن نتنياهو أن يقرر ما إذا كان سُيسمح لهما بدخول البالد، بسبب دعمهما العلني لحركة 

املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )BDS(، وفقاً ملا نرشته صحيفة Haaretz اإلرسائيلية.

Before Israel, you know of two attempts to estab-
lish a “homeland” for Jews in America and Russia
In 1785 Mordecai Manuel Noah was born in the United States. He worked in various fields. 
He was the first to attempt to establish a state in which Jews would enjoy self-rule in Amer-
ica, and before the establishment of Israel by 123 years. Then another attempt in Russia by 
Stalin, also precedent to the establishment of Israel 24 years .. What is the story?
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Economy اقتصاد

وأكد البنك املركزي اليمني، يف بيان اطلعت عليه »العربي 
الجديد«، أن القرار »إجراء نابع من املسؤولية الوطنية 

وبما يضمن توفر السلع املختلفة يف جميع مناطق اليمن 
وبأسعارها الطبيعية«.

وأوضح املركزي يف البيان الصادر، عنه مؤخراً، أن هذه 
الخطوة »جاءت نتيجة للمضاربة املستمرة عىل العملة 

من قبل جماعة املتمردين الحوثيني«.
وتشهد العملة اليمنية )الريال( انخفاضاً جديداً يف 

محالت الرصافة أمام العمالت األجنبية، بعد فرتة استقرار 

نسبي خالل الفرتات السابقة تراوحت بني 500 و530 رياالً 
أمام الدوالر، غري أن االنخفاض تواصل يف األيام األخرية، 

وتراجع سعر الريال إىل 570 رياال للدوالر، مما ينذر 
بانعكاسات سلبية عىل املستوى املعييش جراء االرتفاع يف 

أسعار السلع.
وأكد أستاذ االقتصاد يف جامعة عدن يوسف سعيد، 

لـ«العربي الجديد« أن األوضاع االقتصادية تشهد موجة 
جديدة من التدهور.

وقال: »قرار البنك املركزي بخفض قيمة الريال جاء بعد 
تحرك سعر الرصف يف السوق املوازي إىل 570 رياال للدوالر، 

مما دفع البنك املركزي إىل رفع سعر الرصف املعتمد 
لتمويل الواردات فيما أبقى عىل السعر الرسمي باألسواق 

عند 506 رياالت«.

وأوضح سعيد، أن البنك املركزي كان سيتكبد خسارة كبرية 
نتيجة الفارق بني سعري الرصف الرسمي والسوق املوازي، 

يف حال ظل يعتمد السعر السابق لتمويل الواردات عند 
440 رياال للدوالر.

يف السياق أعلن البنك املركزي اليمني عن طرح ورقة نقدية 
جديدة من فئة 100 ريال للتداول خالل األيام القادمة، 
موضحاً أنه سيتم طرحها عىل دفعات كي ال توثر عىل 

قيمة العملة. وأكد أن الهدف مواجهة أزمة السيولة من 
نفس الفئة أو ما يعرف بـ«أزمة الفكة«.

واتجهت الحكومة اليمنية إىل طباعة كميات كبرية من 
النقود بدون غطاء نقدي، ملواجهة أزمة السيولة، ما 

يفاقم أزمات االقتصاد ويهّدد بمزيد من االنخفاض يف 
سعر العملة املحلية أمام الدوالر، فيما ترى الحكومة أنها 

إجراءات رضورية للحد من التأثريات السلبية لنقص 
السيولة.

ويرفض الحوثيون يف صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم 
التعامل مع البنك املركزي يف عدن، ويحاربون إجراءاته، 
كما يهددون بإيقاف عمل املصارف املحلية التي ترضخ 

لتعليمات البنك املعرتف به دولياً، بعد نقل مقره إىل 
العاصمة املؤقتة عدن.

وشنت الجماعة حمالت دهم عىل عدد من املصارف يف 
الفرتات املاضية، واعتقلت موظفني يف عدد من املصارف يف 

صنعاء، لجهة عدم امتثالهم لتعليمات الجماعة.
ويقوم الحوثيون بمصادرة الفئات النقدية التي طبعها 

البنك املركزي يف عدن، عىل الرغم من شح السيولة يف 
مناطق سيطرتها، واهرتاء أوراق العملة.

السوق السوداء 
تجبر الحكومة اليمنية على خفض قيمة الريال

عدن - فاروق الكمالي

أعلن البنك املركزي اليمني بالعاصمة 
املؤقتة عدن )جنوب(، خفضا رسميا 

لقيمة العملة املحلية أمام نظريتها 
األمريكية، لتغطية واردت السلع 

الرضورية عند 509 رياالت للدوالر، بدال 
من سعر الرصف السابق البالغ 440 رياال.

تباطأ نمو االقتصاد الصيني إىل أدنى مستوياته منذ ثالثة 
عقود مسجال نسبة %6.2 يف الربع الثاني من العام باملقارنة 
بالفرتة نفسها من العام املايض، بحسب أرقام رسمية صدرت 
اإلثنني، يف ظل الحرب التجارية مع الواليات املتحدة وتراجع 

الطلب العاملي.
وقال املتحدث باسم املكتب الوطني لإلحصاءات ماو 
شينيونغ، وفقا لوكالة »فرانس برس«، إن »الظروف 

االقتصادية ال تزال صعبة سواء داخل البالد أو خارجها، نمو 
االقتصاد العاملي يتباطأ فيما تتزايد نقاط الخلل وعوامل 

الغموض يف الخارج«.
وتمثل األرقام الصادرة عن املكتب تراجعا عن نسبة النمو 
املسجلة يف الربع األول وقدرها %6,4. وتبقى أرقام إجمايل 

الناتج الداخيل الصيني ضمن الهدف الذي أعلنته الحكومة 
للنمو اإلجمايل للعام الجاري ويرتاوح بني 6,0 و%6,5، مقابل 

نمو بنسبة %6,6 عام 2018.
وعرفت الحرب التجارية بني بكني وواشنطن التي تلقي 

بثقلها منذ العام املايض عىل االقتصاد الصيني هدنة يف نهاية 

حزيران/تموز، بعد لقاء الرئيسني الصيني يش جينبينغ 
واألمريكي دونالد ترامب عىل هامش قمة مجموعة العرشين يف 
أوساكا يف اليابان، وتعهد البلدان باستئناف املفاوضات سعيا 

لتسوية خالفاتهما التجارية.
وتتبادل الصني والواليات املتحدة رسوما 

جمركية مشددة، عىل أكرث من 360 
مليار دوالر من املبادالت التجارية 

السنوية بينهما.
وُمنيت الصني برتاجع حاد 

لصادراتها ووارداتها يف 
يونيو/حزيران املايض، 
يف ظل تصاعد الحرب 
التجارية مع واشنطن 

التي بدأت تنعكس 
بشدة عىل اقتصادها، 

بحسب ما كشفته أرقام 
نرشتها سلطات الجمارك 

الصينية األسبوع املايض.
وكشفت األرقام ذاتها عن تراجع مبيعات الصني يف الخارج 

%1.3 الشهر املايض عىل مدى عام، بعد ارتفاع %1.1 يف مايو/
أيار. ويف الفرتة نفسها، واصلت الواردات انخفاضها 

بنسبة %7.3 عىل مدى عام، بعد تراجع 
%8.5 يف الشهر السابق. 

وتعاني رشكات التصنيع الصينية 
يف ظل تعرث الطلب داخل البالد 
وخارجها، وتهدد زيادة كبرية 
للرسوم الجمركية األمريكية 
باإلرضار بهوامش األرباح 

الهزيلة بالفعل.

واتخذت بكني هذه السنة 
تدابري لدعم اقتصادها، 

منها خفض الرضائب 
واملساهمات االجتماعية 

املفروضة عىل الرشكات بمقدار حواىل ألفي مليار يوان )265 
مليار يورو(، لكن هذه اإلجراءات لم تكن كافية ملواجهة تباطؤ 

االقتصاد وتراجع الطلب الخارجي، وال سيما وسط الحرب 
التجارية املتصاعدة مع الواليات املتحدة، أكرب رشكائها 

التجاريني.
كما شجعت بكني املصارف عىل زيادة قروضها للرشكات 

الصغرى التي كانت حتى اآلن مهملة لصالح املجموعات 
العامة الكربى، لكن هذه التدابري تأتي يف وقت تسعى 

السلطات ملكافحة املديونية املفرطة الخارجة عن السيطرة 
التي تهدد نظامها املايل.

يف املقابل، أعلن املكتب الوطني لإلحصاءات عن مجموعة 
من املؤرشات املطمئنة حيال وضع االقتصاد الصيني، حيث 
تحسن اإلنتاج الصناعي يف يونيو/حزيران إىل %6.3 مقابل 
%5 يف أيار/مايو ويف مبيعات التجزئة %9.8 مقابل %8.6 يف 

مايو.

أسوأ أداء لالقتصاد الصيني منذ ثالثة عقود
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Economy اقتصاد

تراجع ثروات أغنياء العالم للمرة 
األولى في 11 عاما

أظهرت بيانات اقتصادية أن إجمايل ثروات أغنياء العالم قد انخفض خالل العام املايض مقارنة 
بـ2017 بنحو 3باملائة مرتاجعا إىل 68.1 تريليون دوالر.

وخلصت دراسة أجرتها رشكة )كابجيميني( للخدمات االستشارية، 
إىل أن هذا الرتاجع ناجم عن الخسائر التي منيت بها أسواق 
األسهم العام املايض، وأن هذا كان أول تراجع إلجمايل ثروات 

األثرياء منذ 2008.
وكشفت الدراسة، أن نادي مليونرييي الدوالر يف أملانيا 

سجل تراجع عدد أعضائه، حيث انخفض عدد األشخاص 
الذين يمتلكون ثروة قابلة لالستثمار قيمتها أكرث من 

مليون دوالر بواقع 1.1باملائة ، ليصبح عدد هؤالء 
يف أملانيا، 1.35 مليون مليونري.

وفرس معدو الدراسة هذا الرتاجع يف عدد 
املليونرييني بعدة عوامل، بينها النزاعات 

التجارية الدولية، وصعوبة خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي.

ووفقا لبيانات البنك املركزي األملاني، فإن الكساد 
الذي عانته سوق األسهم أواخر عام 2018 كان له أثره، حيث 

انخفضت الرثوة املالية لألرس يف أملانيا ألول مرة منذ ثالث سنوات.

وحسب الترصيحات التي أدىل بها الجرنال 
األمريكي جوزيف دانفورد، مؤخراً، يف إفادة 

لإلعالم بمقر البنتاغون، فإن »األسطول 
البحري األمريكي سيقوم بدورية مراقبة 

ومصاحبة الناقالت النفطية العابرة ملضيق 
هرمز وباب املندب، ضمن خطة لتأمني حرية 

املالحة البحرية«. 
ويرى محللون غربيون أن هذه الخطوة تضع 

إمدادات النفط الخليجي إىل آسيا مبارشة، 
تحت الحماية العسكرية األمريكية، إذ إن 

األسطول األمريكي سيصاحب ناقالت النفط 
عرب مضيق هرمز إىل املحيط الهندي، وهو املمر 

املائي الذي تمر به شحنات النفط املتجهة 
إىل آسيا.

وحسب بيانات وكالة الطاقة العاملية، فإن 
نحو 18.5 مليون برميل نفط تمر يومياً عرب 

مضيق هرمز إىل الدول اآلسيوية، كما أن هنالك 
شحنات من الخامات النفطية املكررة تفوق 

مليوني برميل، تمّر كذلك عرب املضيق إىل آسيا. 
وعىل صعيد باب املندب، فإن األسطول 

األمريكي سيصاحب الناقالت النفطية عرب 
البحر األحمر إىل البحر املتوسط، وشحنات 

هذه الناقالت تتجه إىل أسواق الدول األوروبية 
وتراوح بني 4 و4.5 مليون برميل يومياً.

وكانت وزارة الدفاع األمريكية »البنتاغون«، 
قد دعت األسبوع املايض إىل تحالف عسكري 
بحري مع بريطانيا لحماية حرية املالحة من 

الهجوم اإليراني. 

لكن يبقى السؤال: هل تقلل هذه الخطوة من 
التوتر العسكري بالخليج، وتقلل كذلك كلف 

التأمني عىل الناقالت النفطية، وخاصة من 
دولتي السعودية واإلمارات، اللتني تنظر لهما 

إيران بأنهما رشيكان يف الحظر والحصار املايل 
واالقتصادي والنفطي املفروض عليها؟ 

يجيب تحليل لنرشة »اسرتاتيجيك كلرش 
فاونديشن« الفرنسية والصادرة باإلنكليزية، 

عن السؤال بقوله إن الخطوة العسكرية 
األمريكية، عىل الرغم من أنها تبدو يف ظاهرها 
حماية لحرية املالحة البحرية التي تهددها 

إيران، إال أنها يف باطنها تقوي قبضة إدارة 
ترامب عىل إمدادات وأسواق الطاقة العاملية.

ويشري التحليل إىل أن الخطوة ستقود تلقائياً 

إىل زيادة التوتر 
العسكري، 
واحتماالت 

غري حدوث األخطاء 
املحسوبة يف االحتكاكات العسكرية، التي ربما 

تقود إىل اندالع حرب. 
ومن ثم، فإن الخطوة ينظر لها محللون 

غربيون، عىل أنها لن تكون يف صالح انسياب 
سلس لشحنات النفط الخليجية إىل آسيا 

وأسواق العالم دون عراقيل، كما أنها سرتفع 
كذلك من كلف التأمني عىل الشاحنات النفطية 

وناقالتها، وستزيد من مخاطر خسارة النفط 
الخليجي لحصته باألسواق اآلسيوية. 

عىل صعيد التأمني، ال يتوقع محللون أن 
تخفض الخطوة األمريكية كلف التأمني عىل 

النفط الخليجي، وإنما ستزيد من الكلفة يف 
حال حدوث أي احتكاك بني قطع األسطول 

األمريكي والزوارق الحربية اإليرانية. 
وكانت أسعار التأمني عىل ناقالت النفط التي 

تمر عرب مضيق هرمز، قد ارتفعت عرشة أضعاف 
خالل الشهرين املاضيني، بعد تعرض ناقالت 

يف مياه الخليج لهجمات. وحدث االرتفاع حتى 
بعد ترصيحات الجرنال األمريكي دانفورد بمقر 

البنتاغون. 
ويف ذات الصدد، قال أنتوني جورني الرئيس 

التنفيذي لرشكة »أردمور« للمالحة، لقناة 
»يس أن بي يس« األمريكية، يوم الخميس، 

»إننا كرشكة شحن وجزء من صناعة الشحن 
العاملية، نتعامل مع التهديدات عىل محمل 
الجّد، واآلن ازداد التأمني عرب مضيق هرمز 

بنحو عرشة أضعاف بسبب الهجمات«.
من جهته قال رئيس الرابطة الدولية ألصحاب 

ناقالت النفط باولو داميكو، لصحيفة 
»نيويورك تايمز« األمريكية: »لدينا أشخاص 

من كل جنسية، وسفن من كل دول العالم تعرب 
هذا املمر البحري املهم، وإذا أصبحت املياه 

غري آمنة، فقد تكون اإلمدادات إىل العالم بأرسه 
يف خطر«. 

وإذاً فإن العوائد التي تجنيها الدول الخليجية 
من النفط ستتناقص، بسبب زيادة كلف 

التصدير من التأمني ونفقات الحماية التي 
ستدفعها للواليات املتحدة. 

أما عىل صعيد املخاطر عىل تأكل حصة النفط 
السعودي واإلماراتي يف السوق العاملية، إذ 

إنهما املستهدفان من قبل إيران، فإن املخاطر 
ستتزايد عىل حصتهما يف آسيا. وذلك ببساطة 

ألن الصني التي تدخل يف حرب تجارية مع 
أمريكا تبدو متأكدة اآلن، أكرث من أي وقت مىض، 

أن إمداداتها النفطية تقع بشكل مبارش تحت 
السيطرة العسكرية األمريكية.

ومن ثم فإن ترامب يمكن أن يستخدم سالح 
النفط يف أي لحظة ضد الصني يف مفاوضات 

التسوية التجارية، وربما يستخدمه حتى مع 
حلفائه يف اليابان والنمور اآلسيوية.

ويرى محللون غربيون، أن هذه الحماية 
العسكرية األمريكية املبارشة، تخدم اسرتاتيجية 

ترامب يف الهيمنة عىل أسواق الطاقة العاملية، 
عىل حساب اسرتاتيجية الرئيس الرويس 
فالديمري بوتني، كما ستساهم يف تسويق 

النفط الصخري األمريكي عىل حساب النفط 
السعودي واإلماراتي يف دول جنوب رشقي 

آسيا. 
واملعروف أن السوق الصينية وأسواق الهند 

وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان، من أكرب 
األسواق العاملية املستهلكة للنفط العربي. 

وكانت صحيفة »سرتيت تايمز« السنغافورية، 
قد قالت يف أعقاب الهجوم عىل ناقالت النفط 

السعودية وعمليات التخريب بميناء الفجرية، 
إن الدول اآلسيوية باتت قلقة عىل إمدادات 

النفط من الخليج التي تعتمد عليها يف إدارة 
ماكينة الصناعة والنقل، وخاصة أن الطلب 

عىل الوقود يتزايد يف فصل الصيف. 
ويف حال استمرار هذا التوتر والهجمات، فإن 

هذه الدول ستبحث عن بدائل للنفط العربي، 
وتستورد اليابان وحدها يومياً 3.5 ماليني برميل 

يومياً من خام الخليج، وتشكل نسبة النفط 
السعودي منها %40 منها، كما تستورد الصني 

يومياً أكرث من 8 ماليني برميل ويشكل النفط 
السعودي لوحده نسبة %14 منها.

ناقالت النفط الخليجي تحت حراسة 
األسطول األميركي.. ماذا عن التداعيات؟

لندن ــ موسى مهدي

تحكم إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب قبضتها عى إمدادات 
وأسواق النفط الخليجية، وحتى عى األسعار عر خطوة 
اإلرشاف العسكري املبارش عى حماية ناقالت النفط أثناء 

عبورها مضيق هرمز وباب املندب، وهما من أهم املضايق العاملية 
ملرور ناقالت الطاقة العاملية إىل آسيا وإىل درجة أقل إىل أوروبا. 

شركة »هواوي« تخطط لتسريح عدد كبير 
من موظفيها في أميركا

ذكرت صحيفة »وول سرتيت جورنال« نقالً عن مصادر مطلعة، أن »هواوي تكنولوجيز« 
الصينية تخطط لترسيح عدد كبري من موظفيها يف الواليات املتحدة، يف وقت تتصدى رشكة 

معدات االتصاالت الصينية إلدراجها عىل قائمة أمريكية سوداء.
ومن املتوقع أن تشمل عمليات الترسيح وظائف يف وحدة البحث والتطوير التابعة لـ«هواوي« 
يف الواليات املتحدة »فيوترشوي تكنولوجيز«، التي توظف نحو 850 شخصاً يف معامل أبحاث 

يف أرجاء الواليات املتحدة، بحسب الصحيفة.
وذكر مصدر للصحيفة أن الترسيحات قد تشمل املئات. وأضاف آخر أن الرشكة منحت 

العاملني الصينيني يف الواليات املتحدة خياراً للعودة إىل بالدهم ومواصلة العمل يف الرشكة.
وأضافت »وول سرتيت جورنال« أنه جرى إبالغ عدد من املوظفني بترسيحهم بالفعل، بينما 

قد يتم اإلعالن قريباً عن إلغاء املزيد من الوظائف.
وكانت وكالة »بلومبريغ« األمريكية، قد ذكرت يف تقرير لها، الشهر املايض، أن رشكة هواوي 

تكنولوجيز الصينية تستعد لهبوط يراوح ما بني 40 و60 يف املائة من مبيعاتها الدولية من 
الهواتف الذكية، يف الوقت الذي تتزايد فيه التضييقات األمريكية عىل الرشكة مع تصاعد 

الحرب التجارية مع بكني.

Huawei plans to lay off a large number 
of its employees in America
China’s Huawei Technologies is planning 
to lay off a large number of its employees 
in the United States, while the Chinese 
communications equipment company is 
tackling a blacklist, the Wall Street Jour-
nal reported, quoting informed sources.
The layoffs are expected to include jobs 
at Huawei’s research and development 
unit in the United States, Futuarui 
Technologies, which employs some 850 
people at research laboratories across 
the United States.
A newspaper source said the layoffs could 
include hundreds. Another added that the company gave Chinese workers in the 
United States an option to return home and continue to work in the company.
The Wall Street Journal reported that a number of staff had already been in-
formed of their demobilization, while more jobs could be announced soon.
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ففي 12 يوليو/
تموز املايض، هبطت ثالث طائرات 

شحن من طراز Antonov An-124 تابعة للقوات الجوية 
لة بالدفعة األوىل  الروسية يف قاعدة مرتد الجوية يف أنقرة ُمحَمّ

.S-400 من مكونات نظام
وأصدرت إدارة الصناعات العسكرية الرتكية بياناً صحفياً 

يؤكِّد عملية التسليم، مشريًة إىل أنَّها وقَّعت اتفاقاً مع رشكة 
.S-400 الروسية، التي تُصِنّع أنظمة Rosoboronexport
يف بياٍن منفصل، أكَّدت وزارة الدفاع الرتكية أَنّ االتفاق مع 

الرشكة الروسية ُوِقّع قبل 2 أغسطس/آب من عام 2017، وهو 
اليوم الذي وقَّع فيه الرئيس األمريكي دونالد ترامب قانون 

»مكافحة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات« . 
وأكَّد مصدٌر أمني ملوقع Al-Monitor أَنّ الوفد الرتكي برئاسة 

أردوغان أبَرز هذه النقطة لنظريه األمريكي يف اجتماٍع ُعقد 
مؤخراً بني الجانبني يف مدينة أوساكا اليابانية. وأضاف املصدر 
أَنّ الجانب الرتكي يؤكد أنَّه ال يمكن استخدام قانون »مكافحة 

خصوم أمريكا عن طريق العقوبات« ضد تركيا؛ ألَنّ الصفقة 
أعلِنت قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ.

جديٌر بالذكر أَنّ وكالة Reuters ذكرت يف 29 ديسمرب/كانون 
األول من عام 2017 أَنّ الصفقة اكتملت يف الشهر نفسه بعدما 

كانت يف طور اإلعداد طوال عاٍم كامل.
وهذه هي املرة األوىل التي يعلم فيها الجمهور أَنّ إدارة 

الصناعات العسكرية الرتكية هي التي وقَّعت عىل اتفاق بيع 
 .S-400 نظام

وإذا استخدمت واشنطن قانون »مكافحة خصوم أمريكا 
عن طريق العقوبات« ضد تسليم منظومة S-400 عىل وقع 

هذه الصفقة، ستتأثَّر إدارة الصناعات العسكرية، التي تعد 
السمسار الرئييس للصناعات العسكرية يف تركيا، تأثراً 

مبارشاً. 
ويف حال حدث ذلك، فقد تواجه الصناعة العسكرية الرتكية 

نقصاً حاداً يف مشرتيات املواد الخام واملنتجات الوسيطة.
ويبدو أَنّ فرضية »إذا فُرِض حصار، ستصبح الصناعة 

العسكرية الرتكية أكرث استقاللية وأقوى« هي الرأي الذي 
يحظى بقبوٍل واسع يف أنقرة.

وتجدر اإلشارة إىل أَنّ القنوات اإلخبارية الرتكية غطَّت عمليات 
هبوط الطائرات الروسية يف قاعدة مرتد تغطيًة مبارشة، 

وهو أمٌر استثنائي يف الحقيقة؛ فمن الصعب تذكُّر عملية 
تسليم أسلحة واحدة حظيت بتغطيٍة مبارشة عىل شاشات 

التلفزيون طوال األعوام العرشين املاضية. 
ولكن يف هذه املرة، تشري التغطية التي ثَبّتت الجميع أمام 
أجهزة التلفزيون إىل الجوانب السياسية والنفسية لهذا 

الحدث. 

ومن 
جانبها، أعربت وزارة الدفاع الروسية، عرب مقطع فيديو مدته 

6 دقائق نرشته عىل حسابها عىل موقع تويرت، عن سعادتها 
ببيع منظومة S-400 لدولٍة عضوة يف حلف شمال األطليس 

)الناتو( للمرة األوىل، وما سيرتتب عىل ذلك من تعزيز مكانة 
هذه املنظومة الصاروخية يف األسواق العاملية. 

المعدات التي وصلت أنقرة
ووفقا ملا نرشته وكالة األناضول الرتكية الحكومية فأَنّ الشحنة 

تتألف من َمركبات ومعداٍت رادارية خاصة بأوىل بطاريات 
 ،5P85TE3 إذ ُيربز حاملتي قاذفاٍت من طراز .S-400 نظام

 48N6E وهما مخصصتان لحمل مجموعة صواريخ من طراز
يصل مداها إىل 250 كيلومرتاً. وعىل عكس التوقعات العامة، 

صة إلطالق  ن هذه الشحنة حامالت القاذفات املُخَصّ لم تتضَمّ
صواريخ من طراز 40N6E، التي يبلغ مداها 400 كيلومرت. 

وشملت عملية التسليم األوىل كذلك جرَّارين مدفعيني 
من طراز BAZ-6909، وَمركبات صواريخ، وناقالٍت وسيطة، 

ومولِّدات ديزل ورافعات، ولكن بال عالمات عىل وجود صواريخ.

وصلت المركبات والمعدات.. فأين الصواريخ؟ 
وفقًا لوكالة أنباء Tass الروسية، من املرجح أن يجري 

تسليم 120 صاروخاً عن طريق البحر يف غضون 12 شهراً. 
وقال مصدر أمني ملوقع Al-Monitor، مؤكداً تقرير الوكالة 
الروسية، إنه من املقرر تسليم الدفعة األوىل من الصواريخ 

إىل ميناء مرسني يف سبتمرب/أيلول املقبل. وُيذكر أَنّ روسيا 
سلَّمت الصني نظام S-400 الذي اشرتته كذلك عن طريق 

البحر.
وهذا يعني أَنّ جاهزية أوىل بطاريات نظام S-400 للعمل 

بصورٍة كاملة يف أنقرة ستستغرق 3 
أشهر عىل األقل. ومع وصول 

البطارية الثانية، سيمكن 

تشغيل األسطول األول من 
نظامS-400 يف تركيا بالكامل 

بحلول نوفمرب/ترشين الثاني.
وفقاً ملصدر أمني تركي ال يرغب يف الكشف عن هويته، ُيعزى 
السبب األسايس الذي يدفع أنقرة إىل إطالة زمن التسليم إىل 

قياس ردود فعل واشنطن، وإدارة عملية التسليم بموجب 
الصفقة.

أي أَنّ أنقرة تعتزم الحصول عىل صواريخ يف أواخر سبتمرب/
أيلول، وتنشيط بطاريات S-400 بالكامل يف نهاية العام 

الجاري، وهذا نوٌع من التنشيط البطيء الذي يمكن أن يطيل 
زمن وقوع األزمة عىل مِرّ عدة أشهر لكسب مزيٍد من الوقت، 

والتعامل مع ردود فعل واشنطن بمساعدة الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب.

ويرى املوقع األمريكي أن ترامب يمكنه تأخري استخدام 
قانون مكافحة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات إىل أقىص 
حٍدّ ممكن إلتاحة الوقت ألنقرة، وكذلك العمل عىل تخفيف 

العقوبات املحتملة.

تحركات عسكرية تركية في سوريا هي رسالة 
لواشنطن

وبالتوازي مع عمليات تسليم منظومة S-400، تجذب االنتباه 
كذلك تحركاٌت عسكرية متزايدة من جانب الجيش الرتكي يف 
شمال رشق سوريا يف املناطق املقابلة ملنطقتي رسوج وأقجة 

قلعة الرتكيتني.
ح لواشنطن  وتريد تركيا من هذه التحركات العسكرية أن توِضّ

أَنّ استخدام قانون »مكافحة خصوم أمريكا عن طريق 
العقوبات« ضدها يمكن أن يدفعها إىل شن عمليٍة عسكرية يف 

شمال رشق سوريا.
ففي 12 يوليو/تموز املايض، أجريت مكاملٌة هاتفية بني وزير 

الدفاع الرتكي خلويص آكار ومارك إسرب القائم بأعمال وزير 
الدفاع األمريكي بشأن الوضع يف شمال رشق سوريا. 
ووفقاً لوزارة الدفاع الرتكية، قال آكار إلسرب إَنّ »القوة 

العسكرية الوحيدة الجاهزة والكفؤة واملالئمة إلنشاء منطقة 
آمنة يف شمال سوريا هي القوات املسلحة الرتكية« . 

وذكرت الوزارة أَنّ آكار أكَّد مجدداً أَنّ أولوية تركيا هي »حماية 
حدودها وشعبها، وإنَّها سيتعني عليها اتخاذ التدابري الالزمة 
يف مواجهة الهجمات املكثفة من الحدود السورية، ولن تسمح 

للجماعات اإلرهابية بالبحث عن مالذاٍت آمنة عىل الجانب 
اآلخر من حدودها مبارشة« .

وأضاف البيان أَنّ آكار وإسرب اتفقا كذلك عىل رضورة مواصلة 
الحوار بني البلدين، ورضورة إرسال وفٍد عسكري أمريكي عىل 

وجه الرسعة إىل أنقرة يف األسبوع الجاري إلجراء مزيٍد من 
املناقشات حول املنطقة اآلمنة يف سوريا.

ومن ثََمّ ستكون زيارة وفٍد أمريكي إىل أنقرة بالغة األهمية.

تجاهلت دعوات أمريكا وامتلكت »إس 400«.. 
اآلن، كيف تعتزم تركيا التعامل مع غضب واشنطن؟

يف الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان أَنّ منظومة صواريخ S-400 الروسية سوف تعمل بكامل طاقتها بحلول أبريل/
نيسان من العام املُقبل 2020، من املتوقع أن يبدأ تشغيل أول أساطيل صواريخ S-400 يف موعٍد أقصاه نوفمر/ترشين الثاني املقبل، 

حسبما ذكرت مصادر أمنية ملوقع Al-Monitor األمريكي.
وأرسلت روسيا عدداً من شحنات منظومة S-400 إىل تركيا يف األيام األخرية، وقد توفر مكونات هذه الشحنات، مؤرشات مهمة حول كيفية 

.S-400 تخطيط أنقرة للتعامل مع رد فعل الواليات املتحدة الغاضب املحتمل عى صفقة

كشف تقرير أممي عن تصاعد عدد جرائم القتل يف املغرب 
بشكل سنوي، حيث يصل املعدل إىل 2.1 جريمة قتل لكل 

100 ألف حالة وفاة.

وجاء يف التقرير الذي أعده مكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات والجريمة وأصدره مؤخراً، أن االتجاه التصاعدي يف جرائم القتل يف شمال 

إفريقيا يرتكز يف مدينتني فقط، هما العاصمة الجزائرية ومدينة الدار البيضاء يف املغرب.
وحسب نوع الجرائم، فإن %29 من جرائم القتل يف املغرب يقوم بها »رشيك حميم« أو 

»فرد من األرسة«، و%8 نتيجة الرسقة، و%3 منها تنفذها عصابات يف إطار الجريمة 
املنظمة.

وأشار التقرير إىل أن معدل جرائم القتل يف املغرب يصل إىل 2.1 لكل مائة ألف نسمة.
وباألرقام، فقد وصلت جرائم القتل يف املغرب إىل 761 جريمة سنة 2017، مقابل 594 عام 

2016، وكان هذا الرقم يف حدود 89 فقط سنة 1990، وما انفك يرتفع كل سنة حتى وصل 
ذروته القصوى سنة 1997 بنحو 732 قتيال، ثم عاد بعد ذلك إىل االنخفاض قليال إىل ما بني 

400 و500 قتيل سنويا حتى سنة 2016، ثم ارتفع أكرث سنة 2017.
وذكر التقرير أن عددا من البلدان، من بينها املغرب، أزالت ظروف التخفيف التي كانت 

يف القانون الجنائي بخصوص عقوبات قتل النساء عىل أساس الزنا أو الظروف العائلية 
األخرى، بحيث تم إدخال تعديالت قانونية سنة 2014 للتصدي لظاهرة العنف ضد املرأة.

أما عامليا، فتشري أرقام التقرير األممي إىل أن نحو 464 ألف شخص يف جميع أنحاء العالم 
وقعوا ضحايا لجرائم القتل يف عام 2017 وحده، أي أكرث من 5 أضعاف عدد القتىل يف 

الرصاعات املسلحة خالل الفرتة نفسها.
وحسب الدراسة، فإن أمريكا الوسطى هي أخطر املناطق للعيش، حيث يرتفع فيها عدد 
جرائم القتل، إذ يصل املعدل يف بعض »البؤر الساخنة« منها إىل 62.1 حالة قتل بني كل 

100 ألف حالة وفاة.

تقرير أممي يكشف تزايد جرائم القتل سنويا في المغرب
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»عىل العالم تحرير 10 آالف شخص كل يوم 
كي يتمكن من تخليص 40.3 مليون شخص 

من العبودية الحديثة بحلول عام 2030«، وفق 
تقرير أصدرته مؤسسة »ووك فري« مؤخراً.

وأوضح التقرير بعنوان »القياس، العمل، 
الحرية« أن ضعف املساءلة الحكومية تبقي 

ماليني األشخاص رازحني تحت رشوط االستعباد 
عىل مستوى العالم.

وأشار التقرير الذي أعلن عنه يف مقر األمم 
املتحدة يف واشنطن إىل »أن 47 دولة حول العالم 
لم تعرتف بعد باإلتجار بالبرش كجريمة تتفق مع 
املعايري الدولية. وأن ما يقرب من 100 دولة تفشل 
يف تجريم العمل القرسي، وإذا فعلت فإن عقوبة 

هذا النوع من االستغالل ال تزيد عن الغرامة«.
ولفت إىل أن »أقل من ثلث البلدان يف العالم 
تحمي النساء والفتيات من األذى الرهيب 

للزواج القرسي. هذا ليس وضعاً ينبغي ألي 
إنسان أن يتحمله«.

وقال مؤسس »ووك فري« أندرو فورست »يف 
ظل معدل التقدم الحايل، أصبح تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة بحلول عام 2030 مستحيالً«.
وأضاف »بناًء عىل أفضل التقديرات املتاحة، 

نحتاج إىل تحرير نحو 10 آالف شخص 
يومًيا من أجل القضاء عىل العبودية الحديثة 

بحلول عام 2030. هذا العبء ناتج عن تقاعس 
الحكومات عن العمل. كان التقدم العاملي يف 

معالجة العبودية الحديثة مخيبا لآلمال بشكل 
كبري منذ االتفاق عىل أهداف التنمية املستدامة 

يف عام 2015«.
وتضمن التقرير ملخصاً لردود 183 حكومة 

بشأن استغالل 40.3 مليون شخص يف العبودية 
الحديثة. وأشار إىل رضورة تحديد ودعم 

الناجني، وإنشاء أنظمة فعالة للعدالة الجنائية، 
وتعزيز آليات التنسيق واملساءلة، ومعالجة 

عوامل الخطر األساسية عىل األفراد الخاضعني 
لالستعباد، ومراقبة سالسل التوريد الحكومية 

والتجارية لضمان »نظافتها« من ممارسات 
العبودية عىل األفراد.

وأكد التقرير رضورة بذل مزيد من الجهود 
لتحفيز اإلجراءات ومساءلة الحكومات من 

خالل مجموعة متفق عليها من مؤرشات القياس 
عىل جميع أشكال العبودية الحديثة، إلنهاء 

معاناة ماليني البرش.

تقرير: إنهاء العبودية يتطلب تحرير 
10 آالف شخص يوميًا

Report: Ending slavery re-
quires the liberation of 10 
thousand people a day
«The world needs to free 10,000 people every day so 
that it can rid 40.3 million people of modern slavery by 
2030,” according to a recent report by Walk Free.

T he report, “Measuring, Working, Freedom,” shows that poor gov-
ernment accountability keeps millions of people under conditions of 
slavery worldwide.

«Forty-seven countries around the world have not yet recognized trafficking 
in human beings as a crime in accordance with international standards,” said 
the report, which was announced at the UN headquarters in Washington, and 
that nearly 100 countries fail to criminalize forced labor. Exceeding the fine «.

«Less than a third of the countries in the world protect women and girls from 
the terrible harm of forced marriage,” he said.
«With the current rate of progress, achieving sustainable development goals 
by 2030 is impossible,” said WoW founder Andrew Forrest.
«Based on the best estimates available, we need to free about 10,000 people 
a day to eliminate modern slavery by 2030. This burden is the result of gov-
ernments’ inaction.” Global progress in tackling modern slavery has been very 
disappointing since agreeing on goals Sustainable development in 2015 «.

The report included a summary of 183 government responses to the exploita-
tion of 40.3 million people in modern slavery. He noted the need to identify 
and support survivors, establish effective criminal justice systems, strengthen 
coordination and accountability mechanisms, address key risk factors for in-
dividuals under servitude, and monitor government and commercial supply 
chains to ensure their “clean” practices of slavery.
The report stressed the need for further efforts to stimulate action and hold 
governments accountable through an agreed set of benchmarks on all forms 
of modern slavery to end the suffering of millions of people.

مانشسرت )اململكة املتحدة( - يعرض رئيس الوزراء 
الربيطاني الجديد بوريس جونسون السبت جدول 

أعماله الداخيل املتعلق بمجاالت الصحة والتعليم 
والبنى التحتية يف خطاب يلقيه يف مانشسرت بعد أن 

سعى لدحض تكهنات إزاء احتمال دعوته النتخابات 
مبكرة.

وبعدما حدد موقفه من بريكست مطالبا االتحاد 
االوروبي باتفاق جديد، قرر جونسون الرتكيز عىل 
برنامج عمله الداخيل واعدا خصوصا بزيادة عدد 

الرشطة التي تأثرت بسياسة التقشف يف املوازنة 
املعتمدة منذ وصول املحافظني اىل السلطة يف 2010.

لكن قادة االتحاد األوروبي رفضوا إعادة التفاوض 
عىل اتفاق جديد غري ذلك الذي أبرمته رئيسة الوزراء 

السابقة ترييزا ماي مع بروكسل.
ورئيس البلدية السابق للندن الذي توىل مهامه األربعاء، 

كان قد وعد بإخراج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
بحلول مهلة 31 ترشين األول/أكتوبر، باتفاق أو من 

دون اتفاق.
غري أنه ركز يف أيامه األوىل عىل رأس الحكومة، عىل 

أولويات داخلية بينها وعده الجمعة بإلغاء خفض كبري 

يف قوة الرشطة، أُعلن خالل عهد ماي.
وتكهن املعلقون أن يكون جونسون يستعد للدعوة 

النتخابات عامة، عىل أمل استعادة الغالبية 
املحافظة التي خرستها ماي يف 

انتخابات 2017.
واستبعد جونسون "تماما" 

الدعوة النتخابات مبكرة قبل 
أن تغادر بريطانيا التكتل 

األوروبي.
وخالل زيارة ملدينة 

برمنغهام بوسط إنكلرتا 
الجمعة قال إن "الشعب 

الربيطاني صوت يف 2015 
و2016 و2017".

وأضاف "ما يريدوننا أن نفعله 
هو تحقيق املهمة التي أوكلوها، 

وهي الخروج من االتحاد األوروبي 
يف 31 ترشين األول/أكتوبر".

وقال "ال يريدون انتخابات أخرى، ال يريدون 
استفتاء آخر، وال يريدون انتخابات عامة".

غري أن الربيطانيني يمكن أن يتوجهوا إىل صناديق 
االقرتاع يف حال اسقط النواب حكومة جونسون 

الجديدة يف تصويت بسحب الثقة، سعيا 
لتجنب بريكست من دون اتفاق.

حذر رئيس الوزراء اإليرلندي 
ليو فارادكار من أن خروجا 
لربيطانيا من دون اتفاق 

يمكن أن يؤدي إىل إيرلندا 
متحدة حيث سيطرح 

املزيد من األشخاص يف 
إيرلندا الشمالية "تساؤالت 

بشأن االتحاد" مع انكلرتا 
واسكتلندا وويلز.

ويأتي ذلك بعدما أعلن 
جونسون ان اتفاق بريكست 

الحايل "غري مقبول" وبدأ 
التحضريات لخروج بريطانيا من 

االتحاد بدون اتفاق. وطالب خصوصا 
ب"الغاء" بند "شبكة االمان" املتعلق 

بالحدود االيرلندية، االمر الذي قوبل برفض مفاوض 

االتحاد االوروبي يف ملف بريكست ميشال بارنييه.
ونقلت صحف ووسائل إعالم عن فارادكار قوله الجمعة 

إن "األشخاص الذي يمكن أن يوصفوا بالقوميني 
املعتدلني أو الكاثوليك املعتدلني الذي كانو راضني نوعا 

ما بالوضع القائم، سيفكرون أكرث بإيرلندا متحدة". 
وأضاف "وسرنى بشكل متزايد بروتستانت ليرباليني 
ووحدويني ليرباليني يطرحون تساؤالت بشأن املكان 

الذي يشعرون فيه باالرتياح أكرث".
صوتت بريطانيا لصالح الخروج من االتحاد األوروبي 
بغالبية 52 باملئة، يف استفتاء عام 2016 كشف يف جزء 

منه عنه استياء كبري إزاء التفاوت االقتصادي.
وسيعرض جونسون السبت "رؤيته إلعادة التوازن إىل 

السلطة والنمو واالنتاجية يف أنحاء اململكة املتحدة" 
بحسب إعالن لدوانينغ سرتيت قبيل الخطاب.

وماي أيضا كانت قد وصلت إىل رئاسة الحكومة وسط 
وعود بمكافحة "التفاوت" االجتماعي لكن طغت 

عىل أجندتها الداخلية مفاوضات بريكست وفشل 
محاوالتها إقناع الربملان يف التصويت لصالح االتفاق 

الذي ابرمته مع االتحاد االوروبي بشأن االنفصال.

رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعرض برنامجه الداخلي المتعلق بمجاالت الصحة والتعليم والبنى التحتية. 

جونسون يركز على أجندته الداخلية وسط حديث عن انتخابات مبكرة
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نرش موقع »ميدل إيست آي« تقريرا، أعده ريتشارد نورتون-
تايلور، يقول فيه إن وثائق بريطانية، رفع الحظر عن رسيتها، 

كشفت عن أن مدير املخابرات الربيطانية )أم آي6( التقى 
بشاه إيران يف طهران عام 1973.

ويقول املوقع إن هذا اللقاء كان إلقناع الشاه بتزويد بريطانيا 
بكميات من النفط تعوض عن النقص الذي تسبب به قرار 

وقف الدول العربية إمدادات النفط بعد حرب عام 1973.
ويشري التقرير، الذي ترجمته »عربي21«، إىل أن املدير 

السابق للمخابرات الربيطانية سري ديك وايت عقد اجتماعا 
رسيا مع شاه إيران محمد رضا بهلوي، يف محاولة للتوصل إىل 
صفقة نفط خاصة أثناء أزمة النفط، وهي التي قامت خاللها 

الدول العربية املصدرة للنفط بحظر النفط إىل الغرب يف 
أعقاب حرب عام 1973. 

 ويلفت تايلور إىل أن سري وايت رافقه يف اللقاء يف طهران 
سري شابور ريبورتر، العميل اإليراني لـ«أم آي6«، الذي 

أدى دورا مهما يف االنقالب الذي دعمته املخابرات األمريكية 
والربيطانية، الذي أعاد الشاه إىل العرش ضد حكومة محمد 

مصدق عام 1953.  
 

ويكشف املوقع عن أن ريبورتر ووايت التقيا بالشاه يف مكان 
إقامته الخاص، وذلك يف محادثات استمرت ثالثة أيام يف 10 

أيلول/ سبتمرب 1973، مشريا إىل أن الدول العربية كانت قد 
فرضت حظر النفط يف ترشين األول/ أكتوبر 1973 عىل الغرب 

لدعمه إرسائيل، ما أدى إىل أزمة نفط هزت االقتصاد العاملي، 
وارتفعت أسعار النفط، التي أدت إىل انهيار األسواق املالية 

والتضخم وارتفاع نسب البطالة يف بريطانيا.
ويذكر التقرير أن اتحادات العمال طالبت يف ظل هذه األزمة 
بزيادة األجور ملواجهة األسعار املرتفعة، ما أدى إىل مواجهة 
بني عمال املناجم والحكومة يف كانون األول/ ديسمرب بسبب 

إجراءات »ثالثة أيام يف األسبوع« لتخفيف حدة نقص الطاقة. 
 

ويفيد الكاتب بأنه بحسب الوثائق التي كشف عنها األرشيف 
الربيطاني، فإن وايت قام يف اجتماع طهران بتوضيح »وضع 

الطاقة الخطري يف بريطانيا بسبب منع املناجم من العمل 
لساعات إضافية، ومشكالت العمل األخرى«، التي قال إنها 

تفاقمت بسبب حظر تصدير النفط العربي. 
 وبحسب املوقع فإن اللقاء، الذي لم يكن معروفا إال لحفنة من 
األشخاص يف مقر الحكومة، اقرتحه لورد روتشيلد، وهو سليل 

عائلة مرصفية، الفتا إىل أن روتشيلد تقدم بالفكرة بعدما 
تحدث إليه ريبورتر، وأشار املدير السابق لـ«أم آي6-« إىل أن 

بريطانيا يمكنها الحصول عىل كميات من النفط الخام.  
وينوه التقرير إىل أن االنقالب الذي أدى فيه ريبورتر دورا 

رئيسيا ضد مصدق جاء بعد تأميمه النفط اإليراني، مشريا إىل 
أن روتشيلد، الذي وصف نفسه بـ«الصديق القديم« للشاه، 

كان يخطط لقيادة الوفد إىل طهران لكنه مرض. 
 ويورد تايلور نقال عن روتشيلد قوله يف مذكرة رسية كتبها إىل 

الوزير سري جون هانت: »أقرتح عىل رئيس الوزراء أن يحل 
مكاني سري ديك وايت، وهو شخصية معروفة للشاه وعىل 

عالقة جيدة معه«، وأضاف روتشيلد: »سري شابور ريبورتر 
بذل جهده إلنجاح هذه الزيارة«. 

 ويشري املوقع إىل أن وايت ترأس »أم آي6« من عام -1956 
1968، وكان مديرا لوكالة االستخبارات املحلية »أم آي فايف« 
يف الوقت الذي حدث فيه االنقالب، لكنه أظهر اهتماما بالرشق 

األوسط منذ أن خدم يف الرشق األوسط أثناء الحرب العاملية 
الثانية. 

 ويفيد التقرير بأنه بعد اللقاءات األولية بني ريبورتر ووايت 
والشاه، فإن لقاءات أخرى عقدت، شارك فيها من الجانب 

الربيطاني، باإلضافة إىل وايت وريبورتر، كل من ويليام 
ويلدغريف، العضو يف وحدة السياسة يف وزارة إدوارد هيث، 

وجون سيلكوك من بنك »أن أم روتشيلد أند صنز«، فيما 
حرض من الجانب اإليراني مع الشاه ممثلون عن رشكة النفط 

اإليرانية، واتفق الطرفان عىل »التعامل )مع النقاشات( 
برسية عالية«. 

 ويكشف الكاتب عن أنه بحسب الوثائق، فإن الشاه عرب عن 

»تعاطفه مع مصاعب بريطانيا، وكان متفائال بتسهيل اإلطار 
الذي يجمع العالقات اإليرانية الربيطانية لرتتيبات زيادة 

إمدادات النفط إىل بريطانيا من إيران«. 
 ويلفت املوقع إىل أنه بعد أيام من »النقاشات املكثفة« تم 

تقديم اتفاق حول قيام بريطانيا بـ«استقراض« كميات من 
النفط الخام اإليراني، يدفع ثمنه الحقا، وتحصل إيران عىل 

حصص يف واحدة من مصايف النفط الربيطانية، مشريا إىل أنه 
لم يحصل يشء من هذا؛ نظرا ألن املخاوف من نقص النفط لم 

تتحقق، وألن روتشيلد لم يكن يعلم عن محادثات موازية كان 
يقوم بها وزير الصناعة والتجارة يف حكومة هيث، بيرت وولكر، 

مع رشكة النفط اإليرانية. 

وبحسب التقرير، فإن وولكر لم يكن يعلم بزيارة وايت إىل 
طهران، التي لم يكن يعلم بها إال شخص يف حكومة هيث، وهو 
وزير الدفاع لورد كارينغتون، مشريا إىل أن الوثائق تكشف عن 
استعداد املخابرات الربيطانية لحلب إرث الدعم الذي قدمته 

إىل الشاه، من خالل إعادة العرش له. 
ويختم »ميدل إيست آي« تقريره باإلشارة إىل أن الدور 

الربيطاني يف االنقالب عىل مصدق ال يزال حارضا يف كتب 
التاريخ اإليرانية، الذي وقع قبل الثورة عام 1979، التي 

أطاحت بالشاه وأنشأت الجمهورية اإلسالمية.

»ميدل إيست آي«..

بريطانيا حاولت مواجهة حظر النفط العربي بنفط من إيران

 نرشت صحيفة فاينانشال تايمز مقال ألحمد 
العمران بعنوان »السعودية تقدم غصن 
الزيتون ملعارضيها يف يف املنفى«. ويقول 

العمران إن السعودية تحاول حث مواطنيها 
املقيمني يف الخارج بالعودة إىل أراضيها حتى 
»ال يرضوا بصورة اإلصالح التي يروجها ويل 

العهد األمري محمد بن سلمان«.
ويقول الكاتب إن املبادرة تأتي بعد أن أرض 
مقتل الصحفي السعودي املقيم يف الخارج 

جمال خاشقجي، الذي كان من منتقدي 
النظام الحاكم يف اململكة، بشدة بصورة 

السعودية.
ويضيف الكاتب أنه يف مسعى للحيلولة دون 

إعراب السعوديني املقيمني يف الخارج عن 
قلقهم من قيادة األمري محمد بن سلمان، 

يحاول املسؤولون اقناع املعارضني بالعودة إىل 

السعودية، مع ضمانات لسالمتهم بعد العودة، 
حسبما قال اثنان مطلعان عىل األمر.

وقال سعودي يقيم يف املنفى، تلقى اتصاال 
بشأن العودة، للكاتب »يتصل بك شخص 

قريب من القيادة أو وسيط آخر ويقول: لدى 
رسالة شخصية من ويل العهد، ويتعهد بأنه لن 
يحل به سوء ولن يسجن إذا قرر قبول العرض 

والعودة إىل البالد«.
ويقول العمران إن القلق بشأن السعوديني 

يف الخارج الذين يجاهرون بانتقادهم للنظام 
يف اململكة دعا البالط امللكي لتكليف جهات 

مختصة بإجراء دراسة عن األمر، حسبما قال 
له مصدران مطلعان عىل األمر. وتقدر الدراسة، 

التي ما زالت قيد املراجعة، عدد السعوديني 
الذين سيطلبون اللجوء السيايس يف الخارج 

بنحو 50 ألف شخص بحلول 2030.

ويضيف الكاتب أن الدراسة أوصت بأن تتخذ 
الحكومة مسارا أكرث ترفقا يف تعاملها مع 

املعارضة بعرض ما يحفزهم عىل العودة بدال 
من زيادة الضغط عليهم مما قد يزيد من 

معارضتهم.
ويقول الكاتب إنه وفقا للبيانات التي أعدتها 
وكالة األمم املتحدة لالجئني فإن 815 سعوديا 
عىل األقل تقدموا بطلبات للجوء عام 2017، 
مقارنة بـ 195 عام 2012، وإن بريطانيا وكندا 

وأملانيا هي الوجهات التي يفضلها السعوديون 
املتقدمون بطلبات للجوء.

ويضيف الكاتب أن بعض املتقدمني بطلبات 
لجوء طالب يف بعثات حكومية يف الخارج 

يقررون عدم العودة، وبعضهم نساء يحاولون 
الفرار من الوصاية الخانقة للرجال.

فاينانشال تايمز: »السعودية تقدم غصن الزيتون 
لمعارضيها في المنفى«
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كشفت صحيفة الغارديان الربيطانية عن إجراءات 
وممارسات تنفذها الحكومة الصينية بحق األقلية 

املسلمة من أجل محو هوية اإليغور.
وقالت إن أعدادا متزايدة من مسلمي اإليغور يف الخارج 

يناشدون للحصول عىل معلومات عن أقاربهم وأرسهم 
وآبائهم يف إقليم شينغيانغ يف الصني، فضال عن تزايد 

مخاوفهم عىل سالمتهم.
واشارت صحيفة الغارديان إىل أن الصني تنفي وجود 

معسكرات تجمع فيها اإليغور، وتصورها عىل أنها 
معسكرات للتدريب املهني، إال أنها لم تقدم تفسريا 
ألسباب إحاطة تلك املعسكرات باألسالك الشائكة .

وتضيف الصحيفة أنه عىل الرغم من أن احتجاز نحو 
واحد عىل عرشة من أعداد اإليغور يف هذه املعسكرات، 

إال أنها ليست إال جزءا ضئيال من الصورة الكاملة ملا 
يتعرضون له.

وتقول الصحيفة إن مسلمي اإليغور يواجهون مراقبة 
إلكرتونية مشددة. كما وردت أنباء عن زيادة كبرية يف 

إنشاء املدارس الداخلية، ليتدرب فيها أبناء املحتجزين 
من اإليغور عىل الصينية وليتم تلقينهم قواعد الوالء 

للحزب والدولة، كما يتم هدم املساجد.
وتضيف أن الدولة يف الصني أصبحت تعترب أن كل 

ما يتعلق بهوية مسلمي اإليغور، بخالف مالبسهم 
التقليدية وموسيقاهم، خطرا وتهديدا ومصدرا للتشكك، 

وترى أن ما يحدث يعد محوا لهوية اإليغور.
وتقول الصحيفة إنه عىل الرغم من أن واشنطن تعرب 

أحيانا عن قلقها إزاء ما يحدث لإليغور، إال أن ذلك يأتي 

مرتبطا بغريه من القضايا السياسية. وتختتم الصحيفة 
قائلة إن دون ضغط دائم من األمم املتحدة وواشنطن، 

فإن خروقات حقوق اإلنسان لإليغور ستستمر وتتزايد.
وتعود أصول املسلمون اإليغور إىل الشعوب الرتكية ) 

الرتكستان(، ويعدون أنفسهم أقرب عرقيا وثقافيا ألمم 
آسيا الوسطى.

ويتهم اإليغور السلطات الصينية بممارسة التمييز 
ضدهم، بينما تقول الصني إن ميليشيات اإليغور تشن 

حملة عنف تشمل التآمر للقيام بعمليات تفجري 
وتخريب وعصيان مدني من أجل إعالن دولة مستقلة.

ويشكل اإليغور نحو 45 يف املئة من سكان شينغيانغ، 
يف حني تبلغ نسبة الصينيني من عرقية الهان نحو 40 

يف املئة.

الغارديان: الصين تحاول محو هوية 
المسلمين اإليغور

The Guardian newspaper reported on the 
measures and practices implemented by 
the Chinese government against the Muslim 
minority to erase the identity of the Uighurs.
She said increasing numbers of Uighurs 
Muslims abroad were seeking information 
about their relatives, families and parents in 
China’s Xinjiang province, as well as growing 
concerns about their safety.
The Guardian reported that China denies the 
existence of camps where the Uighurs have 
been formed and described them as voca-
tional training camps, but did not provide 
an explanation for the reasons for enclosing 
these camps with barbed wire.

The newspaper adds that although the 
detention of about one-tenth of the number 
of Uighurs in these camps, but it is only a 
small part of the full picture of what they are 
exposed to.
The paper says Uighur Muslims face tight 
electronic surveillance. 
There has also been a 
significant increase 
in the establishment 
of boarding schools, 
where the children of 
Uighur detainees will be 
trained in Chinese and 
given loyalty to 

the party and the state, as well as the demo-
lition of mosques.
She adds that the state in China has come to 
regard all the concerns of the identity of the 
Uighurs, unlike their traditional clothes and 
music, as a threat, a threat and a source of 
skepticism, and believes that what is happen-
ing is a disinformation of the Uighurs.
Although Washington sometimes expresses 
concern about what happens to the Uighurs, 
it is linked to other political issues. Without 
constant pressure from the United Nations 

and Washington, the Uighurs’ human 
rights violations will continue 
and increase.

The Guardian: China is trying to erase the identity of Uighur Muslims

فورين بوليسي: ترامب 
ُيْجهز على سمعة أميركا

كتب مايكل هريش كبري مراسيل مجلة فورين بولييس أن اضمحالل القوة 
الناعمة للواليات املتحدة لم يبدأ مع الرئيس دونالد ترامب، لكنه عّجل 

بذلك بتغريداته »العنرصية« التي نرشها هذا األسبوع.

وذكر -يف مقاله باملجلة التي تُعنى بقضايا السياسة الخارجية- أن األمر 
يبدو »نشازا« بعض اليشء عندما يستمع املرء ملذيعي نرشات األخبار 

يتطرقون هذا األسبوع لتغريدات ترامب العنرصية، ثم بعد هنيهة يتحدثون 
عن الذكرى الخمسني لهبوط مركبة الفضاء »أبوللو 11« عىل سطح القمر.
فهل كان أولئك املذيعون يتكلمون عن نفس الدولة؟ يتساءل الكاتب الذي 

يشغل منصب نائب رئيس تحرير األخبار باملجلة األمريكية.
يقول هريش إن »الصور املشوشة« -التي بثتها أبوللو 11 لرائد الفضاء نيل 

آرمسرتونغ يف ذلك الوقت وهو يسري بخطوات »وئيدة« عىل سطح القمر- 
مثلت إحدى »اللحظات املضيئة« لقوة أمريكا الناعمة والتي تعني النفوذ 
العاملي ألفكارها وقيمها وقدرتها عىل إقناع الدول األخرى للوقوف خلفها.

ومع أن حرب فيتنام كانت محتدمة آنذاك مثلما كانت أعمال العنف 
واالغتياالت تحتل عناوين األخبار الرئيسية، فإن الواليات املتحدة 

استطاعت أن تحافظ عىل مكانتها بطلة للعالم الحر، بل وتفوقت عىل 
غريم الحرب الباردة )االتحاد السوفياتي السابق( بالسباق نحو الفضاء 

بعد أن بدا قبل ذلك بسنوات قليلة أنها يف طريقها لتكبد الخسارة.

ومع ذلك، فإن األمريكيني أضفوا ملسة من التواضع عىل إنجازهم »العظيم« 
ذاك، بحسب الكاتب.

ولم تكن تلك هي املحطات البارزة يف مسرية الواليات املتحدة لبسط نفوذها 
الحقا فقط، فقد كانت هناك لحظات مضيئة أخرى -كما يؤكد الكاتب- 

والتي بلغت ذروتها يف خروجها ظافرة من الحرب الباردة بعد تفتت االتحاد 
السوفياتي السابق الذي خرج منهكا من لهاثه ملجاراة أمريكا.

وهناك حرب الخليج التي قادت فيها الواليات املتحدة تحالفا دوليا ضد 
العراق، وكانت إيذانا ببزوغ عهد القنبلة الذكية. وبعد سنوات قليلة، 

خططت واشنطن إلنقاذ البوسنة وكوسوفو بينما بدا األوروبيون مرتددين.
غري أن الكاتب يرى أن األمور اتخذت بعد ذلك مسارا نحو االنحدار. فقد 

بدأت أغلب دول العالم ترتاب بجدية يف قرار واشنطن غزو العراق عام 
2003 متذرعة بمربرات »زائفة«.

ثم شككت تلك الدول بعد ذلك يف قدرات الدولة األمريكية برمتها عىل إصدار 
األحكام بعد انتخابها »بائعا متجوال محرتفا« يف إشارة إىل الرئيس ترامب 

الذي يصفه الكاتب بأنه »مناهض« لفكرة العاملية.
ويتابع قائال »يبدو أننا اآلن قد وصلنا إىل مستوى متدِن آخر من السمعة« 
يف إشارة أخرى إىل ترصيحات ترامب العنرصية األخرية تجاه أربع عضوات 

بالكونغرس من األقليات العرقية.
ويضيف الكاتب أن ترامب قىض العامني والنصف العام من واليته وهو 

ينتقص من حلفاء بالده والعديد من الدول »غري البيضاء« بمواقفه 
العنرصية واملبغضة لألجانب.

ورغم أن ترامب نفى الحقا أن يكون عنرصيا، فإنه بألفاظه بدا 
وكأنه يؤيد رئيسة مجلس النواب نانيس بيلويس من 

الحزب الديمقراطي حينما قالت إن الشعار الحقيقي 
لرئاسته ال ينبغي أن يكون »لنجعل أمريكا عظيمة 

مرة أخرى« بل »لنجعل أمريكا بيضاء«.
ووفقا للمقال فإن كل تلك التطورات تقف شاهدا 

آخر -يف نظر العديد من شعوب العالم- عىل أنه ال 
تكاد دولة منقسمة سياسيا واقتصاديا كالواليات 

املتحدة أن تُعترب »مؤثِّرة« عىل الساحة الدولية.
وبنظر الكاتب فإن سلوك ترامب كلف البالد 

غاليا بحطه من قدرتها كقوة عظمى وحيدة يف 
استخدام إمكانياتها األخالقية والجيوسياسية 
عىل حمل الدول األخرى عىل القبول باالنحياز 
إىل جانبها سواء يف سعيها لعزل الصني وحظر 

منتجات رشكة هواوي، أو الضغط عىل أوروبا 
وروسيا والصني لفرض عقوبات جديدة عىل إيران.

فهل بمقدور أمريكا بعد كل ذلك استعادة قوتها 
الناعمة مرة أخرى؟

يستشهد املقال باألستاذ بجامعة هارفارد جوزيف 
نايي الذي ابتدع مصطلح »القوة الناعمة« حيث 

يقول إن استعادة تلك القوة ما تزال ممكنة، ورضب 
مثال بتمكن أمريكا من اسرتداد قوتها بعد حرب 

فيتنام وفضيحة ووترغيت التي 
أطاحت بالرئيس ريتشارد 

نيكسون.
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بل عىل العكس من ذلك، يبدو أن الرئيس األمريكي يعترب 
الخطاب املثري لالنقسام واملعادي للمهاجرين أفضل 

فرصة للتشبث بالبيت األبيض العام املقبل. ويرى بعض 
املحللني أنه ربما يكون عىل صواب.

وقد علّق بن رودس، مستشار األمن القومي السابق 
لباراك أوباما، بتغريدة عرب تويرت قال فيها: »أطلق ترامب 

عالمته السياسية منذ ثمان سنوات قائاًل إن أول رئيس 
أمريكي من أصل أفريقي ولد يف أفريقيا. لطاملا كان 

يتحدث بعنرصية، ويتكلم حول ما يثري الجدل، وهو جزء 
من املشكلة«.

فاز ترامب بقرار من املجمع االنتخابي، بعد أن حصد 
نسبة ضئيلة بلغت %46 من األصوات يف عام 2016 

-يشري ديفيد- أي أقل من نسبة هيالري كلينتون 
البالغة %48. وتشري جميع الدالئل إىل أنه يأمل يف 

تكرار الحيلة يف واليات ميشيجان وبنسلفانيا 
وويسكونسن، التي يغلب عىل سكانها البيض.

من هذا املنظور، قد تكون انتقادات ترامب 
الحادة عىل كل من أعضاء الكونجرس النساء: 

إلهان عمر من مينيسوتا، وألكساندريا 
أوساسيو كورتيز من نيويورك، وأيانا بريسيل 

من ماساتشوستس، ورشيدة طليب من 
ميشيجان، وجميعهن من النساء امللونات، 

مثاالً عىل اسرتاتيجية للفوز بوالية ثانية.
وقال جون زوجبي، محلل استطالعات الرأي 

واملؤلف: »عليك أن تستنتج أن أي شخص 
يتوىل منصًبا قيادًيا لديه مستوى من العقالنية: 
كيم جونج أون يف كوريا الشمالية وصدام حسني 

يف العراق كانا يعلمان ما يكفي لتجنب اندالع حرب 
نووية. أما ترامب فهو رجل مهووس بالفوز ورجل لديه 

شياطني. ولكن يجب أن أفرتض أنه سيكون هناك نوع من 
ضبط النفس إذا اعتقد أن هذا سيرضه«.

ويضيف التقرير: »من التشكيك يف مسقط رأس أوباما 
إىل الدعوة إىل فرض حظر عىل املسلمني إىل الوعد ببناء 
جدار حدودي مع املكسيك، لم يجد ترامب من ينبهه إىل 
مخاطر ذلك. يف الواقع، لقد ُدعم من قبل قاعدة قوية ولم 

ُيحاسب قط عىل كلماته أو أفعاله املشينة«.
أضاف زوجبي: »لقد أفلح معه استهداف القاعدة 

الجماهريية. هل هو عىل حق؟ من الناحية األخالقية، 
إنه سلوك وضيع وبشع، فمطالبة أحد بالعودة إىل بلده 

ليست شكالً من أشكال العنرصية الخفية وغري الواعية؛ 
هذه هي الحقيقة. ولكن هل يرضه ذلك؟ ال أدري. إذا 

أجريت االنتخابات اليوم، فإن ترامب سيمنى بهزيمة 
نكراء. لكن االنتخابات ليست اليوم والديمقراطيون بدأوا 

للتو يف تمزيق بعضهم البعض«.
إىل جانب داعميه املخلصني، أشار زوجبي إىل أن ترامب 

سيشري أيًضا إىل قوة االقتصاد مع انخفاض معدل 

البطالة. »هذه املرة الطبقة الوسطى البيضاء بال شك 
حالها أفضل. فماذا لدى الديمقراطيني لتقديمه؟ هذا هو 

السؤال الذي سيطرحونه«.
يختلف ترامب عن كل رئيس أمريكي سابق ليس 
فقط عرب تأجيج االنقسام وتوسيع ائتالفه -يؤكد 

ديفيد- بل يبدو أنه يراهن عىل كسب دعم الذكور 
والعجائز واملتعلمني البيض يف األماكن التي تهم املجمع 

االنتخابي. حيث من املقرر أن تكون الهجرة وأمن 
الحدود قضيتني حاسمتني.

وقال رون 

براونشتاين، كبري املحررين يف مجلة ذي أتالنتك، 
لشبكة يس إن إن: »تحت حكم ترامب، أصبح االئتالف 

الجمهوري مركزًا بأغلبية ساحقة عىل الناخبني وأجزاء 
البالد األكرث قلقًا من التغيري الديموغرايف«.

واستشهد براونستني ببحوث أجراها معهد بحوث الدين 
العام والتي تبني أن اثنني من كل ثالثة جمهوريني يقولون 

إن العدد املتزايد من املهاجرين يهدد القيم والتقاليد 
األمريكية التقليدية، مقارنة بستة من كل 10 من سكان 

البالد بشكل عام يقولون إن املهاجرين يعززون املجتمع.
وأضاف براونشتاين أن ترامب يركز عىل الجمهوريني »يف 
األجزاء من البالد األكرث انزعاجا من كل هذه التغيريات. 
وكل ما نراه من الجدار، وهو رمز الوقوف ضد التغيري إىل 

االعتقاالت، إىل التغريدات العنرصية العلنية، هو اعرتاف 
بذلك. وامللفت للنظر هو أن قلة من الجمهوريني، بغض 

النظر عن قدرتهم عىل التذمر خلف األبواب املغلقة، 
كانوا عىل استعداد للوقوف يف وجه إعادة تعريف 

الحزب«.
يف الواقع، يؤكد ديفيد، صمت الجمهوريون إال قليل منهم 

فقط من أصحاب املناصب الحاليني والسابقني الذين 
شجبوا سلوك ترامب. يبدو أن الكثري منهم عىل استعداد 

لخوض انتخابات 2020.
يف مؤتمر صحفي مشرتك يف الكابيتول هيل، تعهدت 

النائبات الديمقراطيات األربعة بعدم السماح لهجمات 
ترامب بتشتيت انتباههن عن التصدي ملا وصفوه 

بسياساته الوحشية التي تهدد الحياة وتفرق األرسة. 
لكن تغريدات ترامب رصفت االنتباه عن التجمعات 

الجماهريية واالعتقاالت التي طالت املهاجرين غري 
الرشعيني والصور غري املريحة لنائب الرئيس، مايك 

بينس، بزيارة مرافق احتجاز املهاجرين املكتظة وغري 
الصحية.

رفع ترامب وأنصاره شعار »هذا ليس نحن«، ينوه 
ديفيد، وعادوا إىل تاريخ أمريكا الطويل من العبودية 

والعنف قائلني: »هكذا نحن بالضبط«. إن محاولة 
الرئيس للفوز بإعادة انتخابه من خالل تكتيك فّرق 

تُسد يف عام 2020 من املقرر أن تقدم نظرة دقيقة 
عىل روح أمريكا.

قال كريت بارديال، وهو معلق سيايس ومساعد 
جمهوري سابق يف الكونجرس: »منذ اللحظة 

التي دخل فيها ترامب إىل الساحة السياسية وهو 
يشكك يف مسقط رأس الرئيس األسود األول، فإن أداته 

الوحيدة هي العنرصية. بالطبع سيستمر ذلك يف عام 
2020. والشعب األمريكي لديه خيار بسيط: إما أن تؤيد 
العنرصية أو ال تؤيدها. نحن عىل وشك اكتشاف حقيقة 

العنرصية األمريكية«.
ال ينبغي أن تؤخذ النتيجة عىل أنها أمر مفروغ منه. 
يقول مايكل ستيل، الرئيس السابق للجنة الوطنية 

للحزب الجمهوري: »هناك أشخاص يؤمنون بما يقوله 
ترامب. وكانوا موجودين قبل ظهوره. إن كل ما فعله هو 

إظهار هذا الشعور يف املجالني العام والسيايس«.
وأضاف ستيل: »يف املايض، لم يكن ليحصلوا عىل الوقت 

إلبداء رأيهم، لكن شخًصا ما تحدث بصوتهم وأضفى 
عليه الرشعية. لديك قوميون من البيض يصفقون له 

وقادة جمهوريون صامتون. هذه هي املساحة التي نحن 
فيها«.

وفقًا لستيل، الدافع وراء ترامب هو التخمني بدال من 
اسرتاتيجية كربى. »ال أضع هذا يف إطار السياسة أو 

االنتخابات الرئاسية: فهذا يتحدث عن تاريخنا، وكيف 
ننظر إىل بعضنا بعًضا، وكيف نرى أشخاصًا ليسوا من 

هنا. إن من املحزن أن بعض قادتنا السياسيني صامتون 
ألنهم يخشون دونالد ترامب«.

»الجارديان«: كيف ستكون عنصرية ترامب 
هي بطاقة فوزه بفترة رئاسية ثانية؟

ترجمة وتحرير : عبدالرحمن النجار

قال ديفيد سميث يف مقال له يف صحيفة »الجارديان« إن دونالد ترامب أثار عاصفة من الجدل بعدما طالب أربعة من نائبات 
الكونجرس »بالعودة« إىل أوطانهن األصلية، وقد وصف تشاك شومر، زعيم األقلية يف مجلس الشيوخ، التعليقات بأنها »تنضح 

بالعنرصية«. لكنها قد ال ترض بفرص إعادة انتخابه.

‘His only tool is rac-
ism’: why Trump’s 
bigoted tirade could 
be a vote winner
David Smith in Washington

I t was foul and repugnant. But was it a vote winner?
Donald Trump’s bigoted tirade against four congresswoman of 
colour, telling them to “go back” to the countries they came 

from, prompted widespread revulsion – the comments “drip with 
racism”, said the Senate minority leader, Chuck Schumer – and yet 
will not necessarily damage his chances of reelection.
On the contrary, the US president seems to regard divisive and na-
tivist rhetoric as his best chance of clinging on to the White House 
next year. And, analysts say, he may be right.
Ben Rhodes, a former national security adviser to Barack Obama, 
tweeted: “Trump launched his political brand eight years ago 
saying the first African American President was born in Africa. It 
has always been about racism, and the fact that this has ever been 
a controversial thing to say is part of the problem.”
Trump is a minority president after winning 46% of the popular 
vote in 2016, less than Hillary Clinton’s 48%, only to prevail in the 
electoral college. All the signs of his nascent re-election campaign 
so far suggest that he hopes to repeat the trick in the key battle-
ground states of Michigan, Pennsylvania and Wisconsin – all of 
which are have predominantly white populations.
From this perspective Trump’s vicious attacks on Ilhan Omar of 
Minnesota, Alexandria Ocasio-Cortez of New York, Ayanna Pressley 
of Massachusetts and Rashida Tlaib of Michigan, all women of 
colour, may be an example of a cynical and warped strategy for 
self-preservation.
John Zogby, an opinion pollster and author, said: “You’d have to 
conclude anyone who gets to a position of leadership has a level of 
rationality: Kim Jong-un in North Korea and Saddam Hussein in Iraq 
knew enough not to start a nuclear war. Trump is a guy obsessed 
with winning and a guy who has demons. I have to assume there 
would be some sort of personal restraint if he thought this would 
harm him.”
From questioning Obama’s birthplace to calling for a Muslim ban 
to promising to build a border wall, Trump has found no racist 
dog-whistle is too incendiary. In fact he has been egged on by a 
fervent base and never been held to account for his outrageous 
words or deeds.
Zogby said: “Going for the base has worked for him. Is he right? 
In a moral sense, it’s vile and reprehensible – ‘go back’ to your 
country is not a subtle, unconscious form of racism. That’s the real 
thing.
“But will it hurt him? I don’t know. If the election were held today, 
Trump would lose in a landslide. But the election is not today and 
the Democrats have only just begun to tear each other apart.”
Along with his hardcore support, Zogby noted, Trump will also 
point to a strong economy with low unemployment. “This time 
around the white middle class is arguably doing better. What do 
the Democrats have to offer? That is the question they will ask.”
Trump is breaking from every previous incumbent president in 
modern times by not even attempting to reach across the divide 
and broaden his coalition. He seems to be betting on turning out 
his mainly white, male, ageing and lower educated support in the 
places that matter to the electoral college. Immigration and border 
security is set to be the defining issue.
Ron Brownstein, a senior editor at the Atlantic, told CNN: “Under 
Trump, the Republican coalition has become overwhelmingly 
centered on the voters and the parts of the country that are most 
uneasy with demographic change.”

To read the rest of the article go to: www.theguardian.com
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ويضيف ليفي: »يف أكرث أحالمنا جموًحا، لم نكن نتخيل أن 
يأتي اليوم الذي يمد فيه العالم العربي بأكمله يد السالم، 

ثم تدير لهم إرسائيل ظهر املجن. انقلب العالم رأًسا عىل 
عقب، وإرسائيل ما تزال هي التي تحمل راية الرفض، 

أصبحنا نهرب من هذه املبادرات )السالم( كما لو كانت 
املوت الناقع«.

بعد بضع سنوات، وبينما لم يكد مؤتمر البحرين يضع 
أوزاره، حتى انربى تامري باردو، مدير جهاز »املوساد« 

اإلرسائييل السابق )-2011 2016( متحدًيا تفاؤل رئيس 
الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو باملؤتمر، ورصح 

لصحيفة »معاريف« العربية بأنه »ال يوجد سالم يف األفق 
بالنسبة إلرسائيل أو للمنطقة«، مكررًا تحذيره الشهري: 

»حل النزاع اإلرسائييل- الفلسطيني هو أكرب تهديد لألمن 
اإلرسائييل«. 

وبينما كان اللغط ما يزال مستعرًا حول املؤتمر الذي 
اختارت له اإلدارة األمريكية اسًما جذاًبا »ورشة عمل 

السالم من أجل االزدهار بهدِف التشجيع عىل االستثمار يف 
األرايض الفلسطينية«، انضم شبتاي شافيت، رئيس جهاز 

املوساد اإلرسائييل السابق )-1989 1996( إىل تامري باردو 
مؤكًدا أن »إرسائيل ال تريد السالم«، ولو تجرّأ نتنياهو عىل 

مخالفة اليمني اإلرسائييل، ومد يده للفلسطينيني؛ »سُيعَدم 
بدون محاكمة يف وسط املدينة«.

ل »تكلفة السالم« إسرائيل ال تستطيع تحمُّ
خالل كل التحوالت واملنعطفات والحروب الوحشية 

واملبادرات الدبلوماسية يف مسار العالقات العربية 
اإلرسائيلية، كان الثابت الوحيد هو »العناد اإلرسائييل 

والرفض املستمر للتنازل عن السيادة عىل األرايض 
الفلسطينية، واالعرتاف بحق الفلسطينيني يف تقرير املصري 
وإقامة الدولة«، حسبما يقول جيمس زغبي، ويعرتف حتى 

وزير الخارجية األمريكي السابق جون كريي. 
والسبب الحقيقي الذي يكابر األمريكيون واإلرسائيليون 

بعدم االعرتاف به عادة لهذه الحالة املزمنة، ما رصح به 
ناثان ثرال، مدير املرشوع العربي- اإلرسائييل يف »مجموعة 

األزمات الدولية« وهو أن »تكلفة االتفاق أعىل بكثري من 
تكلفة عدم إبرام أي اتفاق. ذلك أن األرضار التي ستخاطر 

بها إرسائيل بسبب االتفاق هائلة، وربما تشعل أكرب 
اضطرابات سياسية يف تاريخ البالد، وتطلق تمرًدا عنيفًا يف 

أوساط املستوطنني اليهود ومؤيديهم«.
إرسائيل يف غنى عن هذا الصداع املحتمل؛ فإذا فاتها 
السالم مع الفلسطينيني فلتستمتع بـ »السالم الذي 

تعيشه مع نفسها«، ويكفيها اسرتخاًء أنها يف املرتبة 13 
عىل قائمة أسعد دول العالم، ناهيك عن العالقات الدافئة 

مع جريانها العرب، رسًّا وعلنًا، وطاملا استمرت تهديدات 
ماليل الشيعة فال خوف من أن ينفض ملوك السنة عن 

»إسربطة الرشق األوسط«، أو يبني »العرب تحالفًا يهدد 
وجود )إرسائيل( عىل غرار الستينيات والسبعينيات«.

»خطيئة السالم«.. جراب الحاوي اإلرسائييل ال ينفد
نجح اإلرسائيليون »الذين ال يريدون السالم« – بشهادة 

رئيس »املوساد« السابق شبتاي شافيت- يف إقناع رشائح 
يهودية كبرية بأن »أوسلو كانت أم الخطايا جميًعا، وأن 

الرغبة يف السالم هي أيًضا خطيئة«.
خالل أوائل الثمانينيات، كانت الذريعة التي يتكئ عليها 

اإلرسائيليون لرفض السالم هي رفض »منظمة التحرير 
الفلسطينية« االعرتاف بإرسائيل. وحني اعرتفت املنظمة 

بسيادة إرسائيل عىل %78 من فلسطني التاريخية، يف عام 
1988، وهو »تنازل تاريخي صعب للغاية«، حتى بمقاييس 
كبري املفاوضني الفلسطينيني صائب عريقات، كانت املكافأة 
اإلرسائيلية هي زيادة عدد املستوطنات اإلرسائيلية املبنية 

عىل %22 املتبقية من األرايض الفلسطينية بواقع ثالثة 
أضعاف.

ثم انتقلت إرسائيل إىل عذٍر جديد، هو: عدم االعرتاف 
العربي. وحني قدمت جامعة الدول العربية مبادرة السالم 

العربية، يف عام 2002، وتتضمن اعرتاف 57 دولة ذات 
غالبية عربية وإسالمية بإرسائيل مقابل احرتام قرارات 

األمم املتحدة، كان الرد اإلرسائييل مرة أخرى، هو: املزيد من 
املستوطنات.

لم يكن الضجيج يهدأ حتى يثور من جديد، حول 
»السالم«، لكن جعبة األعذار اإلرسائيلية كانت دائًما 

مملوءة ال تنفد، وساسة إرسائيل مستعدون إلخراج حزقيا 
وِإَشْعَياء شخصًيّا من قبورهم للدفاع عن االحتالل، إذا 

كان هذا هو ثمن استمرار الوضع الراهن إىل أجل غري 
مسمى. فإذا لم يكِف هؤالء القادة التاريخيني لقطع 

ألسنة الفلسطينيني املطالبني بحقوقهم، فيمكن للحاوي 
اإلرسائييل استحضار أرواح ضحايا الهولوكوست وهجمات 

11 سبتمرب )أيلول( 2001، وال بأس من إعادة جلعاد 
شاليط لألذهان؛ طاملا أن ذلك كفيل بخلط األوراق واستدرار 

عطف اليهود ومؤيديهم حول العالم.

المتطرفون اليهود ال يوزعون الورود.. »نلتقي 
في الحرب القادمة«

االنتخابات اإلرسائيلية األخرية، التي رسخت قبضة رئيس 
الوزراء اليميني بنيامني نتنياهو عىل السلطة، عىل وعٍد 
ببسط السيادة عىل أجزاء كبرية من الضفة الغربية، »ال 

تبرش بخري ألي رؤية مستقبلية للسالم تتضمن دولة 
فلسطينية مستقلة«. هذا ما أدركته الصحافية »ألكسيا 
أندروود« من واقع نشأتها بني الواليات املتحدة والرشق 

األوسط، ولم يدركه حتى اآلن بعض من أفنوا أعمارهم عىل 
هذه األرض املنكوبة بأهلها قبل نكبتها بعدوها. 

»نعم، اإلرسائيليون منقسمون حول بعض القضايا 
الخاصة برتكيبتهم االجتماعية واالقتصادية، لكنهم 

أيًضا موحدون بحزم حول القضية التي يجب أن تهمنا 
أكرث: استمرار إخضاع الشعب الفلسطيني«، كما يقول 

الصحايف رمزي بارود. حتى الكالم املعسول، لم يكلف أي 
مرشح خالل الحمالت االنتخابية خاطره بنرثه عىل رؤوس 

الجماهري، »ولم يتحدث أي حزب رئييس عن السالم، 
ناهيك عن تقديم رؤية شاملة لتحقيق ذلك، ولم يطالب أي 

سيايس بارز بتفكيك املستوطنات اليهودية غري القانونية 
التي أقيمت عىل أراض فلسطينية منتهكًة القانون الدويل، 
ولم يتحدث أحد عن حل الدولتني. واآلن أصبحت الساحة 

مفتوحة عىل مرصاعيها أمام األحزاب األرثوذكسية 
املتطرفة. وبات االحتالل العسكري والفصل العنرصي 

حقائق غري قابلة للنقاش«.
ويف ظل سيطرة اليمني اإلرسائييل منذ أكرث من عقد عىل 

املشهد العام، وتمتع املتطرفني بأغلبية يف الكنيست 
والحكومة وشعبية يف أوساط الناخبني، يرتدد صدى ما كتبه 

جدعون ليفي يف صحيفة »هآرتس« قبل ثماني سنوات، 
وما يزال صالًحا حتى اللحظة: »لقد أثبت )نتنياهو( 
للعالم أن إرسائيل ال تريد التوصل إىل اتفاق وال إقامة 

دولة فلسطينية، ولهذا السبب ال سالم. إىل لقاء يف الحرب 
القادمة«.

الفلسطينيون باقون.. اإلسرائيليون ال 
يمتلكون »طاقية اإلخفاء«

لم يكتب جدعون ليفي ذلك بدافع التشاؤم الذي ال أساس 
له، بل كان يسترشف املستقبل بدقة بناء عىل معطيات 

الواقع. فقبلها بسنوات، وتحديًدا يف ديسمرب )كانون األول( 
2008، كانت كل الظروف سانحة لوقف عملية »الرصاص 

املصبوب«، بعد موافقة خالد مشعل عىل تجديد وقف 
إطالق النار برشوطه نفسها، لكن إرسائيل أرصت عىل قصف 
القطاع املكتظ بالسكان من الجو والبحر والرب ملدة 22 يوًما، 

فقتلت 1417 شخًصا، بينهم 313 طفاًل، وأصابت أكرث من 
5500 آخرين. 

»زعمت إرسائيل أنها تدافع عن نفسها وتحمي مدنييها 
من هجمات حماس الصاروخية، بيد أن األدلة تشري إىل 
حرب عدوانية متعمدة وعقابية. كان أمام إرسائيل بديل 

دبلومايس، لكنها اختارت أن تتجاهله وتلجأ إىل القوة 
العسكرية الوحشية«، هذا ليس مجرد استنتاج توصل إليه 

آيف شاليم، أستاذ العالقات الدولية بكلية سانت أنتوني يف 
جامعة أكسفورد، بل أكده تقرير لجنة القايض ريتشارد 

جولدستون الذي أعد بطلب من األمم املتحدة.
حتى لو لم يعلن إسحاق شامري أن »إرسائيل ليست 

ضد اإلرهاب، بل فقط ضد اإلرهاب املعادي لها«، فإن 
الواقع يؤيد ذلك، إذ يستفيد اإلرسائيليون بشكل كبري 
من »التعايش مع اإلرهاب«: يبنون منازلهم عىل أراٍض 

رسقوها من الفلسطينيني، ويرشبون من املياه الفلسطينية، 
ويجنون أرباًحا مما ينبغي أن يكون غاز غزة، وتخترب 
صناعتهم »األمنية« املربحة منتجاتهم الجديدة عىل 

املدنيني املحارصين يف القطاع والضفة.
وإذا كان التالعب باأللفاظ يكفي لإلفالت من العقاب، 

فلتبدأ لعبة املصطلحات: ولتطلق إرسائيل عىل إرهابها 
وصف »مقاومة« قبل إعالن نفسها دولة، و»دفاع« بعد 

إعالن قيام الدولة، وليصبح اإلرهابيون اليهود مجرد 
»مسلحني«، وليتحّول الفلسطينيون الذين يدافعون عن 

أرضهم إىل »إرهابيني«، طاملا أنهم يعرتضون عىل انتزاع 
أرضهم ومواردهم بالقوة. 

وبرأي البعض، حني تصل األمور إىل هذا الحد، فلرتاهن 
اإلدارة األمريكية كما تشاء عىل أن املال كفيل بإغراء 

الفلسطينيني بقبول خطة السالم التي يروج لها الرئيس 
دونالد ترامب، واملعروفة إعالمًيّا بـ»صفقة القرن«. 

ولتعقد واشنطن املزيد من مؤتمرات البحرين لـ»تشجيع 
االستثمار يف الضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة«، لكن 

الجميع يعلم أن ديفيد ملخ فريدمان، املحامي الذي 
تخصص سابقًا يف قضايا اإلفالس وأصبح اآلن سفري 

الواليات املتحدة لدى إرسائيل، أو حتى مبعوث السالم 
امللياردير صهر الرئيس األمريكي جاريد كوشرن أو حتى 

ترامب شخصًيّا بشحمه ولحمه وشعره، ال يمتلك أحد 
منهم قوة سحرية تمكنه من جعل الفلسطينيني يختفون.

 الجندي المجهول ضد صفقة القرن: 

ربما يكون إسرائيل نفسها!
»َدقَّت ساعة الحقيقة، وحان الوقت لالعرتاف بأن إرسائيل ال تريد السالم. نفدت ترسانة األعذار، ولم تعد جوقة الرفض 

اإلرسائيلية تُطِرب أحًدا. لقد نشأت أجيال كاملة هنا )يف إرسائيل( عى خداع الذات، والشك يف احتمال تحقيق السالم مع 
جرياننا. منذ أيام شبابنا، أخرنا ديفيد بن جوريون بأنه لو استطاع فقط لقاء القادة العرب، لجلب لنا السالم يف عهده«، كان 

هذا ما كتبه جدعون ليفي يف صحيفة »هآرتس« يوم 8 أبريل )نيسان( 2007.
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 Women Pioneering نساء رأيدات

غادة المطيري
 عاملة ومخرتعة 

سعودية ولدت يف والية 
أريغون األمريكية لعام 

1976 ألبويني سعوديني. 
وهي أستاذ الكيمياء 

الصيدلية. وعضو هيئة 
التدريس يف أقسام 
الهندسة الحيوية 

وهندسة النانو وتشغل 
حالياً منصب املدير 
العام ملركز التميز يف 

طب النانو والهندسة 
يف معهد هندسة الطب يف جامعة كاليفورنيا بأمريكا. 
حصلت عىل أرفع جوائز اإلبداع العلمي إلخرتاعاتها 

العلمية كما أنها حصدت عىل أكرث من 10 براءات اخرتاع 
أمريكية ودولية يف مجال التقنية الدقيقة و أهم هذه 

الجوائز هي جائزة اإلبداع العلمي من أكرب منظمة لدعم 
البحث العلمي يف الواليات املتحدة األمريكية »إتش.

أي.إن«، وقيمتها ثالثة ماليني دوالر، لدعم آخر إنجازاتها 
وهو تطوير جهاز جديد يستطيع حمل الدواء إىل النقطة 

املصابة بااللتهاب يف داخل جسم اإلنسان. 

شادية رفاعي حبال

عاملة فلك وفيزياء 
سورية أمريكية. وهي 

بروفسورة فيزياء 
الفضاء يف جامعة ويلز 

يف بريطانيا. وترأس 
تحرير املجلة الدولية 

الخاصة بفيزياء 
الفضاء. ساهمت 

يف إعداد أول رحلة 
ملركبة فضائية إىل 

الهالة الشمسية ويف 
تصميم كائنات آلية 

لالستكشافات الفضائية .تتمحور أبحاثها التي أصدرت 
ضجة يف الغرب حول استكشاف مصدر الرياح الشمسية 

حيث أعتربت من األبحاث الثورية والتي ستحدث تغرياً 
كبرياً يف هذا الكون. أصدرت 60 ورقة بحث ملجالت التحكيم 

العلمية كما أنها شاركت بثالثني بحثاً يف املؤتمرات 
العلمية.

مريم مطر 

و هي أول إماراتية 
تشغل منصب وكيل 
وزارة الصحة العامة 

والرعاية يف دولة 
اإلمارات العربية 

املتحدة باإلضافة إىل 
الكثري من املناصب 

األخرى. أسست 
جمعيتان غري 

ربحيتان وهما ” 

جمعية اإلمارات ملتالزمة داون و جمعية اإلمارات لألمراض 
الجينية ” . دخلت الدكتورة مريم مطر الئحة أكرث )20( 

امرأة تأثريًا يف حقل العلوم يف العالم اإلسالمي، وذلك 
إلنجازاتها يف مجال العلوم و إجراء البحوث العلمية 

خاصة املتعلقة بمرض “الثالسيميا” الذي يشكل واحد 
من أكرث األمراض املنترشة يف دولة اإلمارات. و اختريت 
مؤخراً من قبل جامعة الدول العربية كسفرية النوايا 

الحسنة للمرأة والطفل. 

رنا الدجاني

عاملة وباحثة أردنية حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف 
البيولوجيا الجزيئية من 

جامعة آيوا بالواليات 
املتحدة األمريكية، 
كما أنها أول أردنية 

تحصل عىل منحة زمالة 
برادكليف بهارفارد عام 
2017. وتركز أبحاث رنا 
عىل دراسات الجينات 

وعالقتها بمرض السكري 
والرسطان يف أوساط 

املجموعات اإلثنية يف 
األردن. اختريت واحدة 

من 20 عاملا األكرث تأثرياً 
يف العالم اإلسالمي يف عام 2014، وكانت عىل قائمة 100 

من النساء األكرث تاثريًا يف العالم العربي عام 2014.

سها القيشاوي

هي املهندسة الفلسطينية املسؤولة عن الربنامج الفضائي 
للواليات املتحدة حيث 

أنها تعمل ككبرية 
ملهنديس الربمجيات، و 
هي مسؤولة عن تكامل 

الربمجيات مع الهاردوير 
وعن فحصها املستمر 
من أجل التأكد من أّن 
الحاسب عىل املركبة 

الفضائية يعمل كما هو 
متوقّع يف الجيل التايل 
من املركبات الفضائية 

األمريكّية يف وكالة ناسا. 
ولدت سها يف قطاع غزة 

و تابعت دراستها إىل يف جامعة هيوسنت يف كلري ليك يف 
مجال الهندسة. وبعد التخرج مبارشًة، بدأت العمل يف 

برنامج املكوك الفضائّي.

غادة محمد عامر

عاملة وباحثة مرصية 
يف مجال هندسة القوة 

الكهربائية تم اختيارها 
ضمن قائمة أهم 20 امرأة 

يف العلوم والتكنولوجيا 
األكرث نفوذاً وتأثرياً يف 

العالم اإلسالمي، والتي أعلنتها مجلة »مسلم ساينس« 
ومقرها األمم املتحدة. نرشت حوايل 40 بحثاً محكماً 

دولياً حيث تركز أبحاثها عىل مجال الطاقة الكهربائية 
والشبكات بشكل خاص، وتأثري املوجات املغناطيسية 

عىل جسم اإلنسان. تعمل حالياً كنائب رئيس للمؤسسة 
العربية للعلوم والتكنولوجيا ورئيسة لقسم الهندسة 
الكهربائية يف جامعة بنها يف جمهورية مرص العربية.

لبنى تهتموني

عاملة وباحثة أردنية 
يف مجال علم األحياء 

النمائي. تشغل منصب 
رئيسة قسم األحياء 

والتكنولوجيا الحيوية يف 
الجامعة الهاشمية الواقعة 

يف األردن. فازت بجائزة 
مؤسسة لوريال-اليونسكو 

للمرأة العربية يف مجال 
العلوم الحياتية يف عام 

2011 و عىل جائزة الخريج 
الدويل املتميز من جامعة 

والية كولورادو األمريكية عام 2013. ركزت غالبية أبحاثها 
عىل مرض الرسطان حيث %35 من حاالت الوفاة يف األردن 

تكون ناجمة عن الرسطان، باإلضافة إىل أجنة الفراخ، 
ورسطان الثدي، وتشوهات كروماتني الحيوانات املنوية 
يف االنسان، وتأثريات اإلجهاد التأكسدي عىل استقالب 

الخاليا. 

وداد إبراهيم 

عاملة فضاء سودانية 
يف وكالة ناسا ينطوي 

عملها عىل وضع املعادالت 
الرياضية الخاصة 

بالصواريخ واملركبات 
الفضائية. وهي أستاذة 

للفيزياء والرياضيات التطبيقية، بجامعة هامبتون بوالية 
فرجينيا. تعمل املحبوب هذه الفرتة عىل دراسة كوكب 

املريخ واكتشاف أرساره والرثوات املعدنية بالكوكب األحمر. 
درست الكواكب وطرق تحليلها يف وكالة ناسا.

مريم شديد

عاملة وباحثة فلكية 
مغربية . تعترب اول أنثى 
تصل للقطب الجنوبي. 

تعمل يف مرصد »كوت 
دازير« القومي الفرنيس 
و أستاذة بجامعة نيس 

الفرنسية. عملت شظيد 
يف فريق علمي لوضع 
منظار فضائي يهدف 

إىل قياس إشعاع النجوم 
القطب املتجمد الجنوبي 

ختيارها سنة ٢٠٠٨ 
ضمن قائمة »دافوس« للقادة الشباب األبرز يف العالم.

حليمة بن بوزة

باحثة جزائرية حصلت 
عىل املرتبة األوىل كأفضل 

عاملة عربية عام ٢٠١٣.
يف مجال البيتكنولوجيا 

. حصلت حليمة عىل 
شهادة الدكتوراة يف 

دراسة تهجني النبات و 
علم الوراثة من جامعة » 
جمبلوكس »البلجيكية. 

وتعمل مؤخرا عىل 
أبحاث علمية تهدف إىل 

تطوير عالج األمراض 
املزمنة يف مركز البحث يف البيتكنولوجيا وهو مركز األول 

من نوعة يف الجزائر .

نساء عربيات رائدات 10 
في مجال العلوم

كتبت : عائشة المطوع 

لم تتمكن العقبات والتحديات من إيقاف نساء عربيات من الدخول يف مجال العلوم من أوسع 
أبوابه ليثبنت قدرتهن عى التميز والنجاح. وبفضل اإلجتهاد املستمر والشغف الذي يحملنه 

للعلم واملعرفة حزن عى جوائز عاملية وأصبحن من الرائدات اللواتي تولن مناصب عليا يف 
مجاالت علمية مختلفة وذلك جعل منهن عنرص فعال يف تغيري العالم إىل األفضل. إليكم 10 نساء 

عربيات لهن بصمة يف مجال العلوم.
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وتهدف عمليات اإلبعاد ملنع حدوث زيادة يف عدد 
األرس الهاربة من الفقر وأعمال عنف العصابات يف 
بالدهم يف أمريكا الوسطى، مع سعي كثريين منهم 
إىل الحصول عىل حق اللجوء يف الواليات املتحدة.
وكان ترامب قد رصح ، بأن حمالت االعتقال بهدف 

الرتحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ »قريباً 
جداً« .

وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن 
الهجرة قضية رئيسية يف رئاسته ويف مساعيه 

للفوز بوالية ثانية يف 2020.
وقال يوم الجمعة للصحفيني يف البيت األبيض: 
»ستبدأ قريباً جداً، لكني ال أسميها مداهمات، 

إننا سنبعد كل من جاؤوا بشكل غري قانوني عىل 
مدى سنني« .

وكانت إدارة إنفاذ قوانني الهجرة والجمارك 
األمريكية قد قالت، الشهر املايض، إن املداهمات 
ستستهدف املهاجرين الذين ال يملكون وثائق، 

والذين وصلوا يف اآلونة األخرية إىل الواليات 
املتحدة، وذلك بهدف كبح موجة تدفق للمهاجرين 

عند الحدود الجنوبية الغربية.
وتقول الجماعات املدافعة عن حقوق املهاجرين، 
إن التهديد الوشيك للمهاجرين الذين ال يملكون 

وثائق يرض بمجتمعاتهم وباالقتصاد األمريكي، 
إذ إنه يجرب البالغني عىل التغيب عن العمل، 

واألطفال عىل عدم الذهاب إىل املدرسة خشية 
القبض عليهم.

ويعاني املهاجرون يف أمريكا من أوضاع مزرية 
للغاية، إىل حد دفع مكتب مفوضة حقوق اإلنسان 

باألمم املتحدة ميشيل باشليه، إىل القول األسبوع 
املايض، إن »ظروف احتجاز مهاجرين والجئني، 
من بينهم أطفال، يف الواليات املتحدة روعتها« .
ونقل البيان عن باشليه قولها: »كطبيبة أطفال 

وأيضا كأم ورئيسة دولة سابقة، أشعر بصدمة 
عميقة الضطرار األطفال للنوم عىل األرض يف 

منشآت مكدسة دون توفري رعاية صحية مناسبة 
أو طعام، ويف ظل تردي حالة الرصف الصحي« .

وتحدث نواب ديمقراطيون ونشطاء يف مجال 
الحقوق املدنية زاروا مراكز احتجاز املهاجرين 

عىل الحدود، عن أوضاع بالغة الصعوبة، أبرزها 
التكدس ونقص املاء والغذاء، وغريهما من 

الحاجات األساسية.
وقالت باشليه: »يف معظم هذه الحاالت، ينطلق 

املهاجرون والالجئون يف رحالت محفوفة بالخطر 
مع أطفالهم بحثاً عن الحماية والكرامة، وسعياً 

للفرار من العنف والجوع« .
وأضافت: »عندما يظنون أنهم وصلوا أخرياً إىل بر 

األمان، يجدون أنفسهم منفصلني عن أحبائهم 
ومحتجزين يف ظروف مهينة. يجب أال يحدث هذا 

أبداً يف أي مكان« .
وتابعت قائلة إن حرمان البالغني من الحرية يجب 

أن يكون الحل األخري، وينبغي أن يكون ألقرص مدة 
ممكنة مع ضمانات قانونية ويف أوضاع تتفق مع 

معايري حقوق اإلنسان الدولية.
وذكرت أن احتجاز األطفال، حتى ألقرص مدة 

ويف أوضاع جيدة، قد يكون له تأثري خطري عىل 
صحتهم ونشأتهم.

أوضاع مزرية للمهاجرين

محتجون يطالبون بإغالق مراكز احتجاز املهاجرين يف أمريكا – رويرتز

أمريكا تبدأ بمداهمات بحثًا عن المهاجرين 
تمهيدًا لترحيل اآلالف منهم

شنت السلطات األمريكية عمليات عى نطاق ضيق العتقال األرس التي ال تحمل وثائق يف مطلع األسبوع، يف بداية لتطبيق 
خطة الرئيس دونالد ترامب برتحيل آالف املهاجرين.

وقالت وكالة رويرتز، إنه من املتوقع أن تستهدف العملية التي تستمر عدة أيام نحو ألفي أرسة وصلت حديثاً، يف نحو 
عرش مدن أصدر قايض هجرة أوامر برتحيلها.

أدانت املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف بريطانيا، 
أحكام اإلعدام الجماعية الصادرة ضد 30 مواطنا يمنيا من 

املعارضني لجماعة الحوثي.
وأكدت املنظمة، يف بيان صادر عنها مؤخراً، إن هذه األحكام 

تعسفية ومبنية عىل اعرتافات انتزعت تحت التعذيب، 
مطالبة املجتمع الدويل للضغط عىل جماعة الحوثي 

إللغاء هذه األحكام وإطالق رساح املعتقلني واألرسى كافة 
لدى مختلف األطراف، وااللتزام بالتفاهمات التي تمت 

مؤخرا للتخفيف من حدة الرصاع .
 وأضافت: »هذه أحكام باطلة واإلقدام عىل تنفيذها 

يجعلها جريمة قتل عمد خارج إطار القانون، واملحاكمات 
التي أجريت ما هي إال إجراء عبثي ال يتصل بالقضاء، 

وجريمة جديدة تضاف لسجل الحوثيني يف اليمن«.

 وأوضحت املنظمة أن املحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة 
الحوثيني يف صنعاء، كانت قد أصدرت أحكاما باإلعدام 

بحق 30 شخصا الثالثاء 08 تموز/يوليو الجاري، بينهم 
طالب وأكاديميون ومفكرون بتهمة التخابر لصالح اململكة 

العربية السعودية، بعد اعتقال دام ألكرث من 3 سنوات، 
تعرضوا خاللها النتهاكات قانونية وحقوقية جسيمة، 

باإلضافة إىل أن بعضهم كان قد ألقي القبض عليه قبل 
بلوغ السن القانونية.

وبينت املنظمة أن أسماء املحكومني كانت ضمن قائمة 
ضمت 1200 شخصا من األرسى لدى جماعة الحوثي، 
التي كان من املقرر اإلفراج عنهم بعد اجتماع جرى يف 

عمان يف شباط/فرباير املايض بني أطراف النزاع يف اليمن 
بشأن تبادل األرسى، إال أن مليشيات الحوثي قررت امليض 

قدما يف محاكمتهم وصوال إىل إصدار األحكام املذكورة 
بحقهم.

 وأضافت: أن املحكومني كان قد تم اعتقالهم بصورة غري 
قانونية من قبل جماعة الحوثي يف أوقات متفرقة منذ عام 
2016، وتعرضوا جميعا لالختفاء القرسي لفرتات تراوحت 

بني األسبوعني والستة أشهر، تعرضوا خاللها لتعذيب 
بدني ونفيس إلجبارهم عىل االعرتاف بالتهم املوجهة لهم، 
كما تم مداهمة منازل العديد منهم واحتجاز آباء أو أبناء 

بعضهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم. 
 وشددت املنظمة عىل أن هذه األحكام التعسفية تأتي يف 
إطار جرائم متبادلة يرتكبها مختلف األطراف يف اليمن، 

تسببت بأسوأ كارثه إنسانية يف العالم .

منظمة بريطانية تدعو لوقف أحكام اإلعدام الجماعية باليمن

تونس توضح حقيقة منشور حظر 
النقاب بالمؤسسات العامة

وكاالت
علقت الحكومة التونسية عىل الجدل الدائر 

يف البالد حول منشور أصدره رئيس الوزارء 
يوسف الشاهد، قبل أيام، يقيض بحظر ارتداء 

النقاب داخل املؤسسات العامة ألسباب 
أمنية.

وقال الوزير املكلف بالعالقة مع الهيئات 
الدستورية واملجتمع املدني وحقوق اإلنسان 
يف الحكومة التونسية، محمد فاضل محفوظ، 

إن منشور رئيس الحكومة ال يمنع ارتداء 
النقاب داخل املؤسسات العمومية، بل 

يطالب بالكشف عن الوجه عند الدخول 
فقط.

وأضاف الوزير التونيس: »اإلشكال املطروح 
حول النقاب يكمن يف مدى محافظة هذا 

اللباس عىل األمن من عدمه داخل املؤسسات 

ويف الفضاءات العامة وغريها من الفضاءات 
األخرى«.

وأردف: »املنشور الحكومي ينص عىل أن 
كل من ال يكشف وجهه ال يمكنه االلتحاق 

باملصالح واإلدارات واملنشآت العمومية«.
وأوضح الوزير أنه »مبدئًيا وحسب املنشور 

كل متنقبة تعمل يف مؤسسة عمومية 
بإمكانها االلتحاق بعملها، بعد الكشف عن 
وجهها، لكن يبدو أن املوضوع لن يقف عند 

حدود املنشور الحكومي، بل ستتم مناقشته 
تحت قبة الربملان من قبل النواب وقد يتم سن 

قانون يف هذا الغرض«.
وأعرب الوزير يف هذا السياق عن مساندته 

لفكرة سن قانون يف هذا االتجاه، مؤكًدا 
»رضورة تنظيم الحقوق وليس املساس 

بجوهرها«، وفق تعبريه.

Tunisia shows the truth about 
the publication of the veil in 
public institutions

T he Tunisian government has commented on the controversy in the country 
over a publication issued by Prime Minister Yousef Al-Shahed a few days ago, 
prohibiting the wearing of the veil in public institutions for security reasons.

Tunisian Minister of Relations with Constitutional Bodies, Civil Society and Human 
Rights Mohamed Fadhel Mahfouz said that the Prime Minister’s publication does not 
prevent the wearing of the veil in public institutions.
«The problem facing the niqab lies in the extent to which this dress is preserved in 
security, whether in institutions, public spaces or other spaces,” he said.
«The government publication states that anyone who does not reveal his face can 
not join the interests, departments and public enterprises.»
The minister explained that “in principle and according to the publication every 
vanguard working in a public institution can join the work, after the disclosure of 
her face, but it seems that the subject will not stand at the limits of the government 
publication, but will be discussed under the dome of parliament by the deputies may 
be enacted a law for this purpose» .
In this context, the Minister expressed his support for the idea of   enacting a law 
in this direction, stressing “the need to regulate the rights and not undermine the 
essence,” as he put it.
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    Sciences علوم

يشغل األوساط الطبية هذه األيام جهاز 
قراءة دماغ الكتشاف نشاط الخاليا 

العصبية، يمكن املستخدمون من التحكم يف 
أجهزة الكمبيوتر بعقولهم.

جاءت الفكرة من »إيلون ماسك«، الرجل 
 »SpaceX و»»Tesla الذي يقف وراء رشكتي

» املخططة لزرع رقاقات حاسب يف أدمغة 
الناس، والتي تعالج أمراض واضطرابات 

الدماغ، وستسمح للبرش باالندماج مع 
الذكاء االصطناعي.

تتصل الرقاقة الصغرية التي بقياس 4×4 
ملم بألف خيط مجهري أدق من الشعر 

البرشي ،وتدخل الدماغ من خالل 4 فتحات 
يف الجمجمة، وتستطيع األقطاب الكهربائية 

عىل الخيوط مراقبة الطفرات العصبية، أي 
النبضات الكهربائية لنشاط املخ، باإلضافة 

إىل قراءة الدماغ والتأثري عىل السلوك، 
وإرسال هذه البيانات إىل تطبيق عىل 

الهواتف الذكية.
أيضا، من املفرتض أن تتألف من خيوط 

صغرية جدا، وكثرية ووضعت بدقة عالية. 
كما أن عمل كل رقاقة ال يطلب إال شقا 

بعرض مليمرتين يتوسع إىل ثمانية 
مليمرتات ثم تدخل الرقاقة عربها، ثم تغلقها 

ببساطة.
وهي ال تحتاج تقطيبا، كما أن الرقاقة 

نفسها السلكية، ولن يكون لديك أسالك 
تخرج من رأسك.

رشكة نيورولينك Neuralink التي أسسها 

إيلون ماسك قبل عامني، رصحت أنها 
تخطط لبدء اختبارات التقنية عىل البرش يف 
العام املقبل بعد ما تم اختبارها عىل القرود، 

وقد تمكن القرد من التحكم يف الحاسب 
بواسطة دماغه.

وقالت الرشكة إن التكنولوجيا حققت تقدما 
ملحوظا يف عملية إنشاء جهاز السلكي 

قابل للزرع يمكنه نظريا قراءة عقلك، كما 
ستساعد املرىض املصابني بالشلل عىل 

التحكم يف هواتفهم الذكية ولوحة مفاتيح 
الحاسب.

نيورولينك تأمل أن تتمكن من توفري هذه 
التكنولوجيا قبل نهاية عام 2020 لتسمح 

للذكاء البرشي منافسة الذكاء االصطناعي 
والتعايش معه.

جديد العلم.. رقاقات في أدمغة الناس تعالج أمراضها

تسببت عدوى نادرة وخطرية يف إصابة امرأة بريطانية بالعمى يف 
إحدى عينيها، بعد أن استحمت وسبحت وهي ترتدي عدساتها 

الالصقة.
ووفقا ملركز السيطرة عىل األمراض يف إنجلرتا، فإن العدوى ناتجة 

عن التخزين غري السليم وغري الصحيح للعدسات الالصقة أو 
التعامل معها أو تطهريها، بحسب ما ذكر موقع »فوكس نيوز« 

اإلخباري.
وعىل الرغم من أنه تمت معالجة املرأة، البالغة من العمر 41 عاما، 

من العدوى التي حلت بها، لكنها لم تستعد الرؤية يف عينها 
اليرسى.

وذهبت املرأة، التي لم يتم تحديدها يف التقرير، الذي نرشت 
تفاصيله يف دورية » نيوإنغلند الطبية«، إىل عيادة طب 

العيون وهي تعاني من تاريخ طويل من األلم 
املتقطع والرؤية الضبابية والحساسية 
للضوء يف عينها اليرسى، وقالت ألطباء 

العيون إنها تضع العدسات الالصقة 
اللينة شهريا، وأنها استحمت وسبحت 

وهي ترتديها.

ووفقا للتقرير، فقد وجدت املريضة صعوبة 
يف إبقاء عينها اليرسى مفتوحة خالل فحصها، 

حيث تبني وجود حالة احمرار يف امللتحمة، مشريا إىل أنه 
وقت الفحص، كانت درجة الرؤية يف عينها 20/20، أما يف عينها 

اليرسى فوصلت دقة الرؤية إىل 200/20.
وبحسب الدورية الطبية، فإن املرأة 

لم تستعد الرؤية يف عينيها اليرسى، 

بسبب ندبة القرنية الكثيفة املركزية وإعتام عدسة العني.
وأضاف التقرير أنه بعد مرور 12 شهرا من مراجعة املريضة لعيادة 

العيون، تم إخضاعها للعالج، فتحسنت حدة البرص لديها بعد 
العملية الجراحية إىل 80/20 مع استمرار شعورها بعدم الراحة يف 

عينها اليرسى.
وأثناء مراجعتها للعيادة، شخص األطباء حالة املرأة بأنها 

»التهاب القرنية«، وهي بحسب دورية نيوإنغلند الطبية، عبارة 
عن »عدوى تهدد الرؤية أكرث شيوعا عند من يضعون العدسات 

الالصقة«.
وبشكل أكرث تحديدا، وفقا ملراكز السيطرة عىل األمراض والعدوى، 

فإن التهاب القرنية يحدث بسبب أميبا مجهرية وحيدة الخلية 
تسمى »شوكميبة«.

وبحسب موسوعة ويكيميديا، فإن الشوكميبة عبارة 
عن أميبا ميكروسكوبية منترشة بشكل 
واسع يف البيئة املحيطة وتتواجد 

يف املياه يف الطبيعة واملياه 
املعالجة يف الربك والحمامات 

املدفأة، والرتبة، الهواء )يف 
أبراج التربيد أو التدفئة أو 

أنظمة التكيف والتهوية(، 
أنظمة والرصف الصحي، وأنظمة 
توزيع مياه الرشب وخاصة يف رؤوس الدش 

والحمامات.
كما أن معظم الناس 

يتعرضون، يف مرحلة من 
املراحل، لهذه األميبيا دون 

أن يتعرضوا ألي حالة مرضية، إال أن األميبا 
هذه قادرة عىل إحداث إصابات مختلفة لدى 

البرش مثل »التهاب القرنيه الشوكميبي« 
هو مرض يصيب العني وعادة ما يصيب 

األصحاء ويمكن ان يؤدي إىل ضعف 
البرص الدائم أو العمى.

وهذه العدوى نادرة، حيث تشري 
التقديرات الحالية إىل أنها تصيب 

واحد إىل اثنني لكل مليون مستخدم 
للعدسة الالصقة، وفقا لوكالة الصحة 

الفيدرالية.
ومن األرجح أن تتكون العدوى عند 

أولئك الذين يقومون بتخزين 
عدساتهم أو التعامل معها أو 

تطهريها بطريقة غري صحيحة، 
كما أن أولئك الذين يسبحون أو 

يستخدمون أحواض االستحمام 
الساخنة أو االستحمام أثناء 

ارتداء العدسات هم أيضا أكرث 
عرضة لإلصابة بالعدوى.

يشار إىل أن أطباء العيون حثوا 
أولئك الذين يرتدون العدسات 

الالصقة عىل التفكري مرتني قبل 
النوم وهم يرتدونها - سواء تلك 

العدسات الصلبة أو الناعمة.

االستحمام بالعدسات الالصقة قد يتسبب بفقدان النظر

األطباء يكشفون فصيلة الدم 
األكثر مقاومة للسرطان

حدد أطباء من السويد فصيلة الدم األكرث مقاومة ملرض الرسطان من خالل دراستهم 
لحاالت اإلصابة باملرض، وتبني أن أصحاب الفصيلة األوىل هم أقل إصابة به.

بدأ علماء معهد كارولينسكا السويدي هذه الدراسة قبل نصف قرن، تابعوا وراقبوا 
خاللها املرىض يف مستشفيات بريطانيا، حيث شملت زهاء مليون مريض. اتضح بنتيجة 

هذه املتابعة أن األشخاص الذين لديهم فصيلة الدم األوىل )A( هم أقل عرضة لإلصابة 
بالرسطان.

أما األشخاص الذين لديهم فصائل الدم األخرى، فقد توصل الباحثون إىل استنتاج 
مفاده، بأن الذين لديهم فصيلة الدم الثانية يصابون عادة برسطان املعدة، أما الذين لديهم 

الفصيلة الثالثة والرابعة فهم أكرث عرضة لإلصابة برسطان البنكرياس.

وفقا لألطباء، السبب الرئيس لتطور وانتشار األورام الرسطانية هو الكحول، والتدخني 
وكذلك تناول األدوية غري الستريويدية املضادة لاللتهابات.

يف السابق ، وجد خرباء املركز الوطني األمريكي ملعلومات التكنولوجيا الحيوية أن 
أصحاب أول فصيلة دم هم أكرث عرضة لإلصابة بالتهاب املعدة ومختلف أشكال 

التقرحات.
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ففي أوقات الجوع، منحت هذه 
»الخدعة« الحيوانات القدرة 
عىل تخزين الطاقة الزائدة 

عىل شكل دهون، وحتى يف 
حال حصل الحيوان عىل 

وجبة كبرية، فإن جسده 
يستجيب عن طريق تخزين 

أي وقود إضايف يمكن استخدامه 
عندما يكون الطعام نادرا.

ويعد االستعداد للسمنة وراثيا بشكل 
جزئي، ولكن العديد من عوامل نمط 
الحياة يمكن أن تفرس أيضا اإلصابة 

بهذه الحالة، حيث أن الحمية الغذائية 
الغربية، هي أحد املساهمني الرئيسيني 

يف وباء السمنة، نظرا ألن األطعمة 
املصنعة تشجع عىل اإلفراط يف تناول 

الطعام.

وباإلضافة إىل ذلك، يزيد نمط الحياة 
املستقر الذي تقل فيه األنشطة 

البدنية من خطر اإلصابة بالسمنة، 
ولكن الدراسة الجديدة أثبتت أن 
عملية األيض وزيادة الوزن أكرث 

تعقيدا من مجرد تناول كميات 
محددة من الطعام والنشاط.

وقال العلماء: »اكتشفنا آلية ملكافحة الجوع 
أصبحت لعنة يف أوقات وفرة الطعام ألنها ترى 

اإلجهاد الخلوي الناجم عن اإلفراط يف األكل 
يشبه اإلجهاد الناجم عن الجوع، وتضع املكابح 

عىل قدرتنا يف حرق الدهون«.

وفحص العلماء بروتينا يسمى RAGE يعيش 
عىل سطح الخاليا الدهنية يف الثدييات، وتتمثل 

مهمته يف الحفاظ عىل مخازن الدهون. حيث 
تكون هناك وفرة من الطاقة عندما نحتاج إليها، 
كما لعب هرمون األدرينالني دورا يف آلية مكافحة 

الجوع، بعمله عىل تنظيم عملية تحويل 
الدهون إىل طاقة أو حرارة يف الجسم.

واستنتج العلماء أن روتني RAGE يعمل بمثابة 
»فرامل أيضية«، عىل قدرتنا يف حرق الدهون 

من أجل الحصول عىل الطاقة، حيث يمنع 
حرق الدهون التي نستدعيها عندما نكون 
جائعني أو نشعر بالربد أو نصاب بالذعر أو 

نكون منزعجني، أو حتى عندما نتناول وجبة 
زائدة.

وكشفت التجارب التي أجريت يف عدد من 
األنسجة البرشية، أن بروتني RAGE يعمل 

عن طريق بروتينات تعرف باسم AGE، والتي 

تتشكل عندما يتحد سكر الدم مع الربوتينات 
أو الدهون، ويف الغالب تظهر لدى مرىض 

الشيخوخة ومرىض السكري والسمنة.
وعند الشباب، ترتاكم هذه الربوتينات عندما 

يأكلون أنواعا معينة من األطعمة مثل تلك 
املطبوخة بدرجات حرارة عالية.

أما بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من 
السمنة، فمن املحتمل أن تكون املشكلة ذات 

شقني، حيث غالبا ما تكون وجباتهم الغذائية 
عالية من هذه األنواع من األطعمة، باإلضافة 

إىل أن السمنة بحد ذاتها تؤدي إىل اإلجهاد 
التأكسدي وااللتهابات، بشكل يحاكي العملية 

الطبيعية للشيخوخة أو حالة مرض السكري.

وقالت آن ماري شميدت، أستاذة الدراسات 
الرائدة وأستاذة الغدد الصماء بجامعة 

نيويورك: »عادة ما تقوم أجسامنا بإزالة 
بروتينات AGE بشكل جيد، لكن هناك جوانب 

للسمنة لم يتم فهمها بعد، تؤدي إىل إيقاف هذه 
اآلليات الوقائية«.

ولهذا تهدف الدراسات املستقبلية إىل تشغيل 
بروتني RAGE ومنعه من إيقاف استهالك 

مخزون الطاقة الطبيعية، وهو ما يمهد إليجاد 
دواء فعال للقضاء عىل السمنة.

»خدعة بيولوجية« قديمة هي السبب 
في انتشار وباء البدانة!

تشري دراسة جديدة إىل أن البرش يزدادون بدانة بمرور الوقت، ولكن من املفارقات أن وباء السمنة قد يكون مدفوعا بـ«خدعة بيولوجية« 
قديمة طورناها لتمنعنا من الجوع حتى املوت.

واكتشف العلماء يف جامعة نيويورك أن »خدعة« استخدمها البرش والحيوانات قديما ملنع الشعور بالجوع، ربما ساهمت يف 
انتشار وباء السمنة اآلن.

هكذا ساعدت نظارة الواقع 
المختلط HoloLens فى تطوير 

علوم رحالت الفضاء
حازت تقنية »الواقع املختلط« عىل قدر كبري من االهتمام يف مجموعة متنوعة من الصناعات 

املهنية، فمن الطب والتعليم إىل التصميم والهندسة كان لنظارات الواقع املختلط بصمة 
كبرية.

 ومنذ عام 2015 ، دخلت هذه التكنولوجيا لصناعة الفضاء، حيث قامت ناسا ورشكاؤها 
باستخدام منصة HoloLens الخاصة برشكة Microsoft إلحداث ثورة يف كيفية بناء املركبات 

الفضائية وأداء رواد الفضاء لواجباتهم أثناء وجودهم يف املدار.
 

ووفقا ملا ذكره موقع  “Engadget” العلمي، فقال »سام 
سكيمي«، مدير برنامج محطة الفضاء الدولية يف ناسا : 

»إن أجهزة HoloLens وغريها من أجهزة الواقع االفرتايض 
واملختلط هي أحدث التقنيات التي يمكن أن تساعد 

يف دفع االستكشاف يف املستقبل وتوفر قدرات 
جديدة للرجال والنساء الذين يديرون علوم 

حيوية يف محطة الفضاء الدولية«.
 

وأضاف »يمكن لهذه التقنية الجديدة أيًضا تمكني 
املستكشفني يف املستقبل الذين يحتاجون إىل قدر 

أكرب من االستقالل الذاتي يف الرحلة إىل املريخ«. 
 

كذلك فعىل منت محطة الفضاء الدولية استخدم رواد 
الفضاء نظارات Hololens يف العديد من مهامهم وذلك 

من خالل  وضع »«Remote Expert Mode«، والذى يقوم 
بتوصيل مرتديها بفني أريض من فريق التحكم يف الرحلة عرب 

Skype مما يوضح لهم رؤية ما يراه رائد الفضاء وتقديم 
املشورة له.

 كشف باحثون عن أول سائل مغانطييس عىل اإلطالق يمكن أن 
يظل ممغنطا حتى عند تغيري شكله، ما يبرش بإمكانية تطوير 

الروبوتات السائلة.
ويتكون السائل من جزيئات معدنية متناهية الصغر 

عائمة يف محلول، والتي عادة ما تترصف 
كمغناطيس عندما تكون يف مجال 

مغناطييس.
ولكن باستخدام مزيج خاص من زيوت 

البوليمر، نجح الفريق يف تشويش 
الجزيئات القريبة جدا من بعضها 

عىل سطح السائل، حتى يتمكن 
من إبقائها ممغنطة.

وأمىض توماس راسيل، عالم املواد 
يف جامعة ماساتشوستس، وزمالؤه 
7 سنوات يف تطوير طريقة بسيطة 

لتحويل ما يسمى بـ »السوائل 
املمغنطة املغناطيسية«- وهي 

جزيئات معدنية عادية تطفو يف سائل- 
إىل مغناطيس دائم.

ويطلق العلماء عىل معظم املغناطيس 
الصلب الدائم، الذي قد تجده عىل الثالجة يف 

املنزل، »املغناطيس الحديدي«. وبمجرد أن يتعرض لحقل 
مغناطييس، فإن محور دوران إلكرتوناته، ينحاز ويظل هكذا إىل أن 

يجري تسخينه لدرجة عالية.

ويمكن تقسيم املواد املغناطيسية الحديدية إىل جزيئات نانوية 
الحجم، و«تعليقها« يف سائل، ما يخلق »سوائل ممغنطة« تظل 

مغناطيسية عندما توضع يف وجود مجال مغناطييس خارجي 
الصنع. وبمجرد إزالة املجال هذا، تصبح الجسيمات الفردية حرة 

الحركة وتضيع املغناطيسية الشاملة.

ومع ذلك، وجد الربوفيسور راسيل وفريقه أن قطرات 
»السوائل املمغنطة« يمكن أن تظل ممغنطة، إذا 

طُّبق التشويش عىل الجسيمات عىل سطح كل 
قطرة- مع وجود 8 نانو مرت فقط بني كل منها. 
وهذا يشكل طبقة حول السائل الخارجي، 

تترصف كما لو كانت مغناطيسا صلبا، 
وتحتفظ باملغناطيسية الكلية وتنقلها إىل 

مركز السائل.

وهكذا، عندما تتعرض القطرات إىل 
مجال مغناطييس خارجي، تتفاعل كل 

من الجسيمات النانوية التي تبلغ مليارا 
ونيف عىل سطح القطرة، و70 مليارا من 
تلك العائمة داخل القطرة يف انسجام تام.

وعالوة عىل ذلك، وجد الباحثون أن هذه 
القطرات يمكن أن تحافظ عىل خصائصها 
املغناطيسية عند تقسيمها إىل قطرات أصغر.
وتتمثل الجودة املدهشة للقطرات يف إمكانية تغيري 

الشكل للتكيف مع محيطها، والتحول إىل أشكال جديدة دون 
فقدان خصائصها املغناطيسية.

ويتوقع الباحثون أن يجدوا تطبيقات عملية متنوعة للسوائل 
املغناطيسية الجديدة القابلة إلعادة التشكيل، مثل تصميم 

الروبوتات السائلة التي تعمل مغناطيسيا.

في اختراق علمي غير مسبوق.. تطوير أول 
سائل مغناطيسي في العالم!
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

قبل الرشوع يف السفر يتعني عليك إنشاء نسخة 
احتياطية من جميع البيانات املوجودة عىل 

األجهزة )غيتي(
 »EFF« أوصت مؤسسة الحدود اإللكرتونية

األمريكية باتخاذ التدابري املهمة التالية لحماية 
البيانات الحساسة قبل السفر لقضاء العطلة 

الصيفية.

1 - التشفير
ينبغي تشفري الهاتف الذكي بأكمله أو القرص 

الصلب الخاص بالحاسوب املحمول.
وبالنسبة لهواتف آيفون، يتم ذلك تلقائيا عرب 
كلمة املرور. وبالنسبة ألجهزة أندرويد، يتعني 

ضبط هذه الخاصية من خالل اإلعدادات.
ويتم التشفري بحواسيب ماك بوك عرب خاصية 
فايلفالت Filevault، أما حواسيب ويندوز فيتم 

تشفريها عرب خاصية بيتلوكر Bitlocker أو 
برنامج فرياكربت Veracrypt املجاني.

2- عمل نسخة احتياطية

ويتعني قبل الرشوع يف 
السفر إنشاء نسخة 

احتياطية من جميع البيانات 
املوجودة عىل األجهزة، التي 

سيتم اصطحابها يف الرحلة سواء 
كانت هواتف ذكية أو حواسيب لوحية 

أو محمولة، وبذلك يتم حماية البيانات يف 
حال فقدان الجهاز.

3- حذف البيانات 
أو االستعانة 

بمصادر 
خارجية

ويف حال 
اصطحاب 

الجهاز املعتاد 
يجب حذف أكرب 

قدر ممكن من 

البيانات، بدءا من رسائل الربيد اإللكرتوني مرورا 
بسجل املتصفح وصوال إىل املستندات.

وبدال من ذلك، يمكن االستعانة بمصادر خارجية 
عىل شبكة اإلنرتنت، مع مراعاة تشفريها.

كما يمكن االستعانة بالتطبيقات التي يمكنها 
إخفاء املستندات أو الصور، وكذلك إعداد أقسام 

مخفية عىل القرص الصلب لجهاز الحاسوب 
املحمول.

4- هاتف ذكي للسفر

ويمكن التفكري يف اصطحاب هاتف ذكي ال 
يشتمل عىل بيانات حساسة طوال فرتة الرحلة.

وأخريا يجب أن يراعي املسافر أن ماسحات 
بصمة اإلصبع أو الوريد أو القزحية أو الوجه 

ليست آمنة، مثل كلمات املرور القوية.
املصدر : األملانية

طور باحثون من مخترب الربوفيسور جامي بايك السويرسي روبوتات 
صغرية يبلغ وزن الواحد منها عرش غرامات، واستوحوا الفكرة من حياة 

النمل، فالروبوتات الصغرية تستطيع التواصل مع بعضها البعض وتوزع 
األدوار فيما بينها وتنجز أعماال معقدة من خالل العمل الجماعي.  

ومن املعروف عىل املستوى الفردي أن كل نملة تتمتع بالقوة والذكاء، ولكن 
عىل املستوى الجماعي يستطيع النمل القيام بأعمال معقدة وتفادي 

األعداء. 

ووفقا للبحث الذي نرشته مجلة »نيترش« يف عددها األخري، تبدي 
الروبوتات عىل املستوى الفردي قليال من الذكاء لكنها قادرة عىل التواصل 

والتحرك بشكل جماعي، ويمكن إعادة ضبطها، وهي بسيطة يف هيكلها، 
ورغم ذلك تستطيع أن تقفز وتزحف الستكشاف جميع أنواع األسطح.

ويمكن للروبوتات معا كشف أي عقبات والتغلب عليها رسيعا، وتحريك 
أشياء أكرب وأثقل منها بكثري. 

وأطلق عىل الروبوتات ذات األرجل الثالث التي تشبه شكل حرف »تي« 
باإلنجليزية اسم »تريبوتس«، ويمكن تجميع الواحد منها يف دقائق قليلة، 

وهي مزودة باألشعة تحت الحمراء وأجهزة استشعار من أجل االستكشاف 
والتواصل. 

ويقول املرشف عىل البحث زينيسبيك زكيبوف إن »حركات الروبوتات 
صممت عىل غرار حركات نمل )فخ الفك(، وتزحف هذه الحرشات 
بشكل طبيعي للهروب من معتٍد مفرتس، وتضم فكيها القويني 

معا من أجل أن تقفز من ورقة شجرة إىل أخرى«.

»الروبوت النملة« 
يستطيع القفز 

والتواصل والعمل 
الجماعي

خطوات قبل السفر.. لتأمين بياناتك 4
وحفظها من الضياع والسرقة

التطبيق الذي يغري مالمح الوجه انترش بشكل واسع مؤخرا
يقبل مستخدمو اإلنرتنت، عىل تطبيق شائع يدعى »فيس 
آب« )Face App(، حتى يحولوا مالمح وجوههم إىل هيئة 

شابة أو متقدمة يف العمر، لكن هذه »التسلية اإللكرتونية« ال 
تخلو من املخاطر، بحسب خرباء رقميني.

وبحسب موقع »إي بي يس«، فإن هذا التطبيق الذي يتيح 
للمستخدم تغيري مالمح الوجه يف الصورة، صار املنصة 
املجانية األوىل عىل »آيفون« يف أسرتاليا ونحو 

عرشين دولة أخرى.
وتشري البيانات، إىل أن ما يقارب من 700 ألف 

شخص يقومون يوميا بتحميل التطبيق الذي 
يعتمد عىل خاصية الذكاء الصناعي، ثم 

يقدم هيئة متخيلة ملا يمكن أن يصبح عليه 
وجه اإلنسان، يف مرحلة الحقة من العمر أو 

يعيده إىل هيئة الشباب.
وأوضح مؤسس التطبيق الرويس، 

يوروسالف غونشاروف، أن املنصة تعتمد 
عىل شبكات عصبية حتى تقوم بتعديل 

الصورة، لكن مع اإلبقاء عليها يف هيئة 
واقعية وقريبة من األصل.

وعىل غرار تطبيقات أخرى كثرية، أثريت 
مشاكل عدة بشأن هذا التطبيق، وواجه 

اتهامات بالعنرصية وانتهاك الخصوصية، السيما أن املنصة 
تنفذ إىل معرض الصور يف الهاتف.

ويرى الخرباء أن أكرث ما يبعث عىل القلق يف هذا التطبيق، 
هو أن املستخدم ال يعرف ما سيفعله القائمون عىل املنصة 

بصوره، يف املستقبل.
ويقول الخبري الرقمي، ستيل غرييان، إن ما يهم منصات مثل 

هذا التطبيق هو أن تحقق االنتشار حتى تشرتيها فيسبوك 
أو رشكات أخرى رائدة مثل غوغل، أما حماية املستخدم 

فليست واضحة بشكل كاف.
أما الذين يتهمون التطبيق بالعنرصية فيقولون إن إحدى 
مزاياه تقوم بتبييض الوجه يف بعض األحيان حتى تظهره 

عىل نحو أجمل، وهذا األمر يراه البعض بمثابة انتقاص من 
البرشة السمراء.

ويقول املحامي، مايكل براديل، إن التطبيق ال يفصح عما 
سيحدث للصور التي تقوم بمعالجتها، يف حال قررت يوما أن 
تزيل املنصة من هاتفك، لكن ما يوضحه هو أن هذه البيانات 

املهمة ستذهب إىل أي جهة قد تشرتي التطبيق.
ومن ناحيته، يرى رئيس مؤسسة الخصوصية األسرتالية، 

دافيد فاييل، أن هذا التطبيق يطلب من املستخدم أن يقدم 
معلومات وبيانات كثرية، مقارنة بالخدمة البسيطة التي 

يجري الحصول عليها.

خبراء يحذرون من تطبيق »الشيخوخة« 
الذكي فيس آب
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التحول الرقمي واألمن السيبراني على 
رأس التحديات في الشرق األوسط

كشف استبيان عاملي شمل رجال األعمال العاملني يف منطقة الرشق األوسط أن %66 من الرؤساء 
التنفيذيني يف املنطقة يرون أن التحّول الرقمي واألمن السيرباني يمثالن أكرب التحديات أمام 

رشكاتهم.

وبنّي تقرير األداء الذي صدر بتكليف من »هيدسربينج«، املرشوع املشرتك بني مركز دبي املايل 
العاملي ومؤسسة »فاينانشال تايمز« وكلية »آي إي إلدارة األعمال« والرامي إىل تطوير املهارات 

التنفيذية، زيادة ملموسة يف املخاوف حيال التحّول الرقمي واألمن السيرباني خالل العامني 
املاضيني.

ووجد استبيان مماثل، أُجري عام 2017، أن %25 فقط من املديرين املشاركني باالستبيان أقروا 
باعتبار هذه القضايا عىل رأس قائمة مخاوفهم. وُيعّد تقرير األداء دراسة للمواقف اإلدارية تجاه 

تنمية املهارات القيادية والتثقيف التنفيذي. وتُعترب النسخة الخاصة بمنطقة الرشق األوسط، 
والتي أجريت بالتعاون مع مركز دبي املايل العاملي، جزءاً من استبيان عاملي أوسع يغطي كالً من 

غرب أوروبا واليابان عىل حد سواء.

Digital transformation and 
cybersecurity are at the 
forefront of challenges in 
the Middle East

A global survey of business professionals in the Middle East 
revealed that 66% of regional CEOs believe that digital 
transformation and cybersecurity are the biggest challenges 

for their business.

The performance report, commissioned by Headspring, the joint 
venture between the Dubai International Financial Center (DIFC), 
the Financial Times and the IE Business School to develop operation-
al skills, has significantly increased concerns about digital transfor-
mation and cyber security over the past two years.

A similar survey, carried out in 2017, found that only 25% of man-
agers participating in the questionnaire acknowledged that these 
issues were at the top of their list of concerns. The Performance 
Report is a study of management attitudes towards leadership 
development and executive education. The Middle East edition, 
conducted in collaboration with the DIFC, is part of a wider global 
survey covering both Western Europe and Japan.

كشف امللياردير األمريكي إيلون موسك عن أمله يف بدء تنفيذ 
مرشوع Neuralink لربط العقول البرشية بأجهزة الكمبيوتر، 

يف العام املقبل.
وأكد صاحب رشكة »تيسال« للسيارات و«سبيس إكس«، 

منذ فرتة طويلة، أن تشابك األدمغة مع اآلالت يعد 
أمرا حيويا يف حال أراد الناس تفادي تفوق الذكاء 

الصناعي عليهم.
وتحدث موسك وأعضاء فريق Neuralink، عن 

التقدم الذي أحرزوه يف مهمتهم خالل مؤتمر ُعقد 
يف سان فرانسيسكو لتوظيف املواهب.

وينصب تركيز الفريق اآلن عىل استخدام 
التكنولوجيا ملعالجة أمراض الدماغ والشلل، وقال 

موسك: »يمكننا صنع واجهة كاملة ملفهوم دماغ 
اآللة، والتي تحقق نوعا من التعايش 

مع الذكاء الصناعي«.
وكشف مرشوع Neuralink عن 

نسخة مبكرة من مستشعر 
صغري ذي خصالت رقيقة يمكن 

زراعتها يف الدماغ من خالل 
شق صغري بواسطة روبوت 

صمم من أجل هذه املهمة 
عالية الدقة.

وأوضح موسك: »إنها 
أقطاب كهربائية صغرية يقوم 

الروبوت بزرعها بدقة«، مشريا 
إىل أنه قد يكون هناك آالف من 

األقطاب الكهربائية متصلة بالدماغ.
ومن املتوقع أن تتواصل الرشيحة 

السلكيا مع سماعة أذن تعمل عىل نقل املعلومات إىل تطبيق 
.Neuralink الهاتف الذكي، وفقا لـ

ويف الوقت الحايل، يتم التحكم بالرشائح عن طريق الهاتف 
الذكي، لكن هذه التكنولوجيا املبتكرة يمكن أن تمتد يف 

النهاية إىل أجهزة أخرى مثل األسلحة اآللية.

وأشار موسك إىل أن هذا »ينطوي عىل 
إمكانات هائلة«، وأضاف: »نأمل أن تزرع هذه 
التكنولوجيا يف مريض برشي قبل نهاية العام 

املقبل«.

ويتمثل الهدف األسايس يف جعل عمليات الزرع آمنة 
وموثوقة وسهلة لدرجة أنها يمكن أن تكون 
خيارات جراحة اختيارية لألشخاص 

الذين يسعون إىل تعزيز أدمغتهم 
باستخدام القوة الحاسوبية، وفقا 
لقسم جراحة األعصاب يف فريق 

.Neuralink

ولطاملا كان موسك ناقدا للذكاء 
الصناعي، محذرا من أنه يف حال 

وقوعه يف أيدي األشخاص الخطأ، 
أو أن يصبح ذكيا للغاية، فإنه قد 

يلحق الدمار بالعالم، ولذلك أطلق يف 
عام 2016، مرشوع Neuralink ومقره 

سان فرانسيسكو، لتطوير واجهات بني 
العقل والحاسوب يمكن زرعها والتحكم 

باألفكار عن طريقها.

»موسك« يكشف موعد تنفيذ خطته لدمج 
الدماغ البشري مباشرة بالكمبيوتر

كشف تقرير يف مجلة نيوزويك عن تمكن باحثني من املعهد 
امللكي للتكنولوجيا يف ملبورن من اخرتاع رقاقة تسمح بإنشاء 

الذكريات وتعديلها باستخدام تقنية الضوء.
وتحاكي الرقاقة اإللكرتونية الجديدة عمل الدماغ، ويتوقع 
الباحثون أن تكون خطوة نحو تطوير الذكاء االصطناعي 

ليحاكي طريقة عمل دماغ اإلنسان املعقدة.
واعتمد الباحثون عىل تقنية جديدة تسمى »علم البرصيات 

الجيني« )optogenetics(، وهي إحدى تقنيات علم األعصاب 
التي تسمح بالتحكم يف خاليا الدماغ الحية باستخدام األلياف 

الضوئية -خاصة الخاليا العصبية- لتطوير جهاز يقوم بتكرار 
الطريقة التي يخزن بها الدماغ املعلومات ويحذفها.

ووفقا للتقرير الذي أعده باحثان من املعهد اشرتكا يف االخرتاع، 
يسمح علم البرصيات الجيني بالبحث يف النظام الكهربائي 

للجسم بدقة ال تصدق، باستخدام الضوء ملعالجة الخاليا 
العصبية للتمكن من تشغيلها أو إيقافها، مما يجعلها التقنية 

املثىل لالستخدام يف تطوير رقاقات الحاسوب.
يحدث التواصل العصبي يف املخ من خالل نبضات كهربائية، 

فعندما تصل طفرات صغرية من الطاقة إىل مستوى معني من 
الجهد تتحد الخاليا العصبية وتبدأ يف إنشاء ذكرى معينة.

وتقوم الرقاقة الجديدة املصنوعة من مادة رقيقة جدا بنفس 
اليشء باستخدام اإللكرتونات، حيث تعمل عىل تغيري املقاومة 
الكهربائية استجابة لطول موجات الضوء املختلفة، مما يتيح 

لها محاكاة طريقة عمل الخاليا العصبية لتخزين املعلومات 
يف الدماغ وحذفها، كما أثبتت التجربة أيضا قدرة الرقاقة عىل 

معالجة املعلومات األساسية.

وأعرب الباحثان عن أملهما يف أن يكون االخرتاع الجديد خطوة 
نحو تطوير أجهزة ذكية تحاكي عمل الدماغ، األمر الذي 

سيخدم البرشية يف مجاالت كثرية، من بينها الطب، حيث 
ستمكن تلك التقنية -يف حال تطويرها- أطباء األعصاب من 
محاكاة وظائف الدماغ وتشوهاته والعمل عىل عالجها دون 

الحاجة إىل موضوعات اختبار حية، كما يمكن استخدام التقنية 
يف صناعة األطراف الصناعية وزراعة الشبكية عىل سبيل املثال 

ال الحرص.

عصر العقل الخارق يقترب..رقاقة حاسوب تصنع الذكريات
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    THE MAN الرجل

- من هو مسعد الظليمي ؟ 
هو أحد أبناء الجالية العربية اليمنية ، أعمل خبرياً عقاريا 

ً يف رشكة ) ريل ستيت ون ( منذ العام 2008 وحالتي 
االجتماعية متزوج وأب لخمسة أطفال . 

- ما هي خلفيتك األكاديمية ؟ 
درست ُ يف كلية التجارة قسم املحاسبة يف جامعة صنعاء 
، وحينما جئت اىل الواليات املتحدة إلتحقت بكلية هرني 

فورد لدراسة املحاسبة كما درست لبعض الوقت يف جامعة 
ميشيغن وحصلت عىل االجازة وأنا االن أعمل يف مجال 

العقارات يف الرشكة التي ذكرتها اىل جانب عميل يف مجال 
الرضائب . 

-  كيف تقرأ سوق العقار يف ديربورن حاليا ً ؟ 
السوق نشط جدا ً يف ديربورن ونسبة الناس الذين يقبلون 

عىل الرشاء يف تزايد مستمر ، ونسبة املنازل املعروضة للبيع 
وجاهزة للسكن قليلة التي شهدت عملية إعادة تجديد ، لذا 
نالحظ االقبال الكبري عليها من قبل الناس ، حيث نالحظ أن 

ان املنزل الواحد تتنافس عليه 4عروض عىل االقل  للرشاء 
االمر الذي يساهم يف رفع قيمة املنزل ، فالبيت الذي تساوي 

قيمته 100 ألف دوالر يصل اىل 120 ألف دوالر . 
- هل هذا االقبال ينطبق عى أبناء الجالية العربية أم 
عى جاليات أخرى تحاول رشاء بيوت يف ديربورن ؟ 

ديربورن مدينة مرغوبة لدى الكثري من الجاليات ولكن 
تبقى الجالية العربية االكرث إقباالً عىل املدينة من الجاليات 

االخرى ، وتحديدا ً يف مناطق رشق ديربورن التي تعترب 
املنازل فيها مطلوبة بشكل أكرث من غرب ديربورن وبذلك 

يكون الشخص الذي يبحث عن منزل يف غرب ديربورن 
يف وضع يمكنه من التمتع بأكرث من خيار ، بينما يف رشق 

املدينة التنافس أكرب والعروض أكرث أما االسعار فليس ثمة 
من فرق يف قيمة االسعار . ويمكن القول بأن أسعار العقارات 

يف ديربورن إستقرت منذ العام 2017 وهو العام الذي شهد 
إرتفاعا ً كبرياً ومنذ ذلك الحني ظلت االسعار بطيئة االرتفاع 

، لذا ال يوجد أي قلق بالنسبة لالشخاص الراغبني بعملية 
البيع أو الرشاء طاملا أن االسواق مستقرة . 

- ما هو رأيك يف الحضور العربي االمريكي يف 
الرشكات العقارية املختلفة  ؟ 

الحضور العربي قوي يف مختلف الرشكات العقارية 
ويتمظهر وجود أبناء الجالية يف مواقع وظيفية متنوعة 

فمنهم من هو موجود كخبري عقاري ، ومنهم من هو وسيط 
عقاري ، ومنهم مثمن عقاري ، اىل آخره من املواقع الوظيفية 
، ويف الرشكات العقارية املعروفة يمكننا مالحظة أخوتنا من 

أبناء الجالية العربية من لبنان والعراق واليمن واآلن بدأ 
السوريون يقتحمون هذا املجال وهذه حالة إيجابية ألبناء 

الجالية الذين يرغبون يف الرشاء وهم بحاجة اىل أشخاص 
يتكلمون العربية ويفهمون حاجة الزبون ووضعه وسجله 
املايل والصيغة التي تناسبه يف البيع . بحيث كل التفاصل 

تكون واضحة للزبون العربي الذي ال يجيد التحدث باللغة 
االنجليزية . 

- منذ فرتة نسمع بأن ثمة أزمة مالية أو إنكماش 
إقتصادي يلوح يف االفق يف أمريكا والعالم هل لديك 

معلومات عن هذه االنباء ؟ 
إستنادا ً اىل معطيات الواقع االقتصادي الذي نتعامل به ال 

توجد دالئل تؤكد بأن ذلك سيحصل ال عىل صعيد سوف 
العقارات وال حتى عىل صعيد سوق البورصات وال عىل 

صعيد سوق السيارات ، وال توجد مؤرشات شبيهة بتلك 
التي كانت يف العام 2008 التي نشبت عىل خلفيتها االزمة 

املالية الكبرية والركود العميق الذي أعزي أسبابه لعمليات 
النصب واالحتيال التي شهدها سوق العقار يف عملية البيع 

والرشاء وطريقة الحصول عىل القروض العقارية . 
- وماذا عن تأثري السياسة يف ذلك فالواليات املتحدة 

لديها أشبه بالحروب التجارية مع دول أخرى 
فضال ً عن التهديدات التي تطلقها إدارة ترامب 

بن فرتة وأخرى ضد إيران واملتعلقة بتوجيه رضبة 

عسكرية لها ؟ 
إذا نظرنا اىل التاريخ فإننا سنجد بان أي حرب قد تنشب 

فذلك يعني أن ثمة إنتعاش إقتصادي سيحصل والنظرية 
التي تقول بأن الحرب ستؤثر عىل االقتصاد خاطئة ، الن 

امريكا تخوض حروبها بعيداً عن أراضيها أوالً وثانياً أن 
الرشكات التي تزود الجيش االمريكي بما يحتاجه هي 

املستفيد االول هنا لذا يشهد االقتصاد إنتعاشا ً عىل خلفية 
هذا الرتابط . 

-  ما هي نصيحتك لالشخاص الذين يرغبون برشاء 
منزل ويعانون الرتدد يف إختيار الوقت بسب تلك 

االخبار عن االقتصاد ؟ 
البد للشخص الذي يريد الرشاء أن يقرر ويحدد وفق 

حاجته التوقيت الذي يمكنه رشاء منزل ألرسته فاالسعار 
مستقرة وال توجد عالمات يف االفق تشري اىل ثمة تغريات قد 

تطرأ عىل سوق العقار ، بل يمكن القول أن الطلب يتزايد 
والعرض يحاول تلبية ذلك فاملنزل الذي ترتاوح قيمته بني 

250 – 500 ألف حينما يتم عرضه يف سوق العقار يمكث 
بني 30 – 60 يوما ً بينما املنازل العادية والجاهزة للسكن 

فال تمكث يف السوق سوى بضعة أيام وتبدأ عروض الرشاء 
تنهال عليها . 

- كيف ترى املشهد يف رشكات العقار هل يكتسب صفة 
التكامل أم التنافس ؟ 

بشكل عام رشكات العقار عىل إختالف مسمياتها تقدم نفس 
الخدمات للزبائن وتحاول كل رشكة تلبية طلبات الزبائن 

قدر املستطاع وتذليل العقبات املتعلقة بالروتني وغريه 
من خالل عمل الوكالء العقاريني الذين يتمتعون بالخربة 

واملهارة ويوجد ما يعرف باالتفاق الضمني بني الرشكات 
يشبه الوثيقة التي تنظم عمل هذه الرشكات بشكل إنسيابي 

دون الرضر بمصالح أي رشكة أو وكيل عقاري والرشكات 
ومن يعملون بها يلتزمون بتنفيذ بنود هذه الوثيقة التي تعد 
نافذة لتحقيق التعاون والتكامل يف عمل الرشكات العقارية . 

- من املعروف أنك تمارس ُ عمالً مزدوجا ً يف املجالن 
العقاري والرضيبي اىل أي املجالن تميل ؟ 

أميل اىل املجال العقاري أكرث وأنا مستمر بالعمل فيه 
واكتسبت خربة جيدة وكذلك أملك خربة جيدة يف املجال 

الرضيبي ولكنني أمارس االخري عىل نطاق ضيق ، واآلن بما 
أن سوق العقار قد إنتعش وذلك ينطبق عىل مختلف املدن 

واملناطق بما فيها مدينة ديرتويت لذا أرى نفيس فعاال ً يف 
سوق العقار وأحاول خدمة الناس عموما ً وأبناء جاليتنا 

بشكل خاص بما أمتلك من خربة عقارية . 

الخبير العقاري مسعد الظليمي للعربي االمريكي اليوم : 

ال توجد دالئل تشير بأن ثمة أزمة 
مالية تلوح في األفق

 حاورته إستبرق العزاوي  

 ال تختلف قصة إبن الجالية الخبري العقاري يف رشكة )ريل ستيت ون ( كثرياً عن قصص الكثري من ابناء الجالية الذين ، قرروا يف لحظة فارقة من 
حياتهم تغيري مجرى حياتهم ، تبني فكرة ال تخلو من مغامرة إال إنها كانت كفيلة بمنحه فرصة جديدة لتحقيق ذاته يف عالم العقارات والعمل الرضيبي 

الذي وجد مسعد الظليمي نفسه متأرجحا ً بينهما يف فضاء عمله الحايل ، العربي االمريكي اليوم إلتقت معه يف مكتبه فكان معه هذا الحوار : - 

مفاتيح لبناء 6 
عالقات اجتماعية 
ناجحة في عملك 

توسيع العالقات االجتماعية من املتطلبات الالزمة لقادة قطاع 
األعمال يف البيئة التنافسية الراهنة، ويتيح نطاق العالقات 

االجتماعية للفرد بزيادة معارفه واالستفادة منها بشكل عميل، 
وتحويلها إىل مصلحة املؤسسة التي يعمل بها، فالعالقات 

االجتماعية مؤثرة للغاية.
فالعالقات الجيدة مع األشخاص املوجودين يف محيط العمل من 

عمالء وموردين، وأعضاء فريق اإلدارة هي أحد املكونات الرضورية 
للنجاح، وعادة ما يجيد معظم املديرين هذه املهارة، لكن بعضهم ال 

يتواصل خارجياً بما يكفي لبناء جميع العالقات عى املدى األبعد.
لذلك إليك بعض الخطوات والنصائح الفعالة لبناء عالقات اجتماعية 

ناجحة سواء عى صعيد العمل أو عى الصعيد الشخيص:

أواًل: االبتسامة
تُعترب االبتسامة من الطرق الجاذبة للناس، حيث إّن الفرد الذي يرسم عىل 

وجهه ابتسامًة طبيعّيًة سيبدو بالنسبة لآلخرين شخصاً ناجحاً، وأكرث 
ودّية وثقة، حتّى عندما يتّم التحدث إىل الغرباء أو الزمالء، وبالتايل ستكون 

طريقة تعامل اآلخرين معه رائعة.

ثانيًا: التحّدث مع اآلخرين
ُيمكن للفرد العثور عىل املكان الذي يجلس فيه باقي زمالئه للدردشة، 

والذهاب إىل هذه التجّمعات يف فرتة االسرتاحة حتى لو ملّدة خمس دقائق، 
ومن املمكن أيضاً تناول يشء مع اآلخرين أو تقديم يشء لهم، وبهذه 

الطريقة تبدأ العديد من العالقات االجتماعّية.

ثالثًا: مدح اآلخرين
ُيعترب الثناء واملدح من الوسائل الرائعة لبداية العالقات االجتماعّية 

الناجحة، وعىل سبيل املثال ُيمكنك أن تمدح وتثني عىل أحد أصدقائك 
يف العمل إذا قام بتقديم عرض ما يف اجتماع، فاملدح والثناء ُيمكن أن ُيظِهر 

لآلخرين الود واملحّبة.

رابعًا: القراءة عن المهارات االجتماعّية
هناك العديد من الكتب التي ُيمكن أن تساعد عىل تعلّم املهارات 

االجتماعّية الالزمة لبناء عالقات ناجحة، فهذه الكتب ترشح طرق كيفّية 
بدء املحادثات، ولكن هذه الكتب ال تجعل الفرد خبرياً يف هذه املهارات 

بمجرّد قراءتها، فممارسة وتطبيق املهارات النظرّية فيها هو األهم.يف اليوم 
العاملي للسعادة..

خامسًا: كن صادقًا تجاه نفسك
يف عالم األعمال أن تكون حقيقياً هو أن تكون صادقًا مع نفسك، وهذا أمر 
مهم عند التفاعل مع األشخاص الجدد، حيث يمكن لألشخاص مالحظة 
كونك صادقاً أم ال برسعة، لذا كن دائماً عىل طبيعتك وصادقا مع نفسك.

كذلك يمكنك مشاركة أخبارك العملية ورحلتك املهنية مع العديد من 
األمور التي واجهتك عىل طول الطريق، فهذه الخطوة مهمة وأساسية 

لبناء عالقة أولية والسماح ملن معك بالشعور بالراحة واالنفتاح تجاهك.

سادسًا: كن مستعدًا
قبل أن تذهب إىل أي اجتماع أو حفلة أو لقاء، من املهم أن تفهم الغرض 

من املناسبة، أي قم بالبحث لفهم أنواع األشخاص الذين يحرضون عادة، 
وطبعهم، وأساليبهم، وحتى الزي املناسب للمناسبة.
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ُيسلط هيكل هذه الساعة الفريدة، ذو اللونن، 
الضوء عى التعقيد يف التصميم الهنديس 

لساعة Code 11.59 by Audemars Piguet، حيث 
يضفي القسم األوسط ثماني الشكل من الهيكل، 

واملصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قرياطاً، 
تبايناً رائعاً ورصيناً مع الطوق النحيل جداً، 

والعروات والخلفية املصنوعة جميعها من الذهب 
األبيض عيار 18 قرياطاً. 

كل ذلك فضالً عن التشطيبات النهائية مثل 
تقنيات شطف الحواف، والصقل الخطي الناعم، 

والصقل الالمع التي تُجرى عادة عى حركات 
الساعات، ولكنها هنا تبدو واضحة بجماليٍة 

إضافية عى الطوق والعروات والهيكل. 
ويكتمل التفرُّد من خالل النقش الذي يظهر عى 
خلفية هيكل الساعة باللغة اإلنجليزية: »قطعة 

فريدة«.
تحتضن هذه الساعة يف داخلها حركة ميكانيكية 

ذات تعبئة يدوية معززة بميكانيكية التوربيون، 
وبجمالية الهيكلة والتخريم، وهي الحركة: 

كالير2948. 
تظهر التزيينات الخطية اليدوية عى صفيحة 

االرتكاز املُخرّمة التي تتمّيز بلون الروديوم، 
وتتعزز الجمالية من خالل لون الذهب الوردي 

عى جسور التوربيون وخزان الطاقة املصنوعة 
من التيتانيوم، مع زوايا المعة وبلون الروديوم.

وبتناغٍم مع الهيكل ذي اللونن، تُظِهر التزيينات 
عى الحركة التشكيل الهنديس متعدد املستويات 

لهذه الساعة بشكل جيّل وواضح.
وباحتوائها عى 70 زاوية مصقولة يدوياً، تذهب 

التزيينات الِحرَفية اليدوية عى حركة هذه 
الساعة بفن أعمال التخريم والهيكلة إىل آفاق 

جديدٍة أبعد وأرقى.
بكل أناقٍة، يحيط الطوق الداخيل الالمع، الفيض 

اللون واملصنوع من الذهب األبيض، بالحركة 
املُخرّمة، وُيظِهر براعة النحافة الفائقة لطوق 

الساعة الذي بالكاد يمكن مشاهدته حول ميناء 
الساعة.

 كما تُضفي العقارب الطويلة املصنوعة من 
الذهب الوردي عيار 18 قرياطاً املزيد من الروعة 

والراعة اللونية.
الحزام الخاص بهذا املوديل الفريد، مصنوع من 

جلد التمساح، باللون األسود، ويؤكد مجدداً عى 
الرقي الفنّي الذي يتمتع به كل من حركة الساعة 

وهيكلها.
يقول فرانسوا-هرني بينامياس، الرئيس 

التنفيذي ألوديمار بيغه، مبتهجاً بمشاركة 
أوديمار بيغه يف هذه املناسبة: »نحن فخورون 

باملساهمة يف هذا املزاد الخريي مرة أخرى، 
واملساعدة عى تطوير األبحاث العلمية 

والطبية«.

أوديمار بيغه 
تصدر ساعتها 

المتفردة 
قطعة واحدة 

التغذية المتوازنةلعام 2019
يرى العديد من الخرباء أنخطر اإلصابة بمرض السكري 

يزداد عند تناول مواد غذائية ذات سعرات حرارية عالية 
غنية بالسكر ومكمالت أخرى، ولذلك يجب االمتناع عن 

تناول املواد الغذائية املصنعة أو تقليل تناولها.
كما ينصح الخرباء برضورة تناول الخرضوات والفواكه كونها 

تحتوي عىل األلياف الغذائية املفيدة لإلنسان، باإلضافة 
تناول البقوليات بانتظام لقلة السعرات الحرارية فيها.

الحفاظ على الوزن
الوزن الزائد يشري يف االغالب - بحسب رأي الخرباء - إىل 
وجود مقاومة لألنسولني التي عىل أساسها يتطور مرض 

السكري، حيث يؤكد الخرباء أن هناك تأثري سلبي للدهون 
يف مستوى السكر والكوليسرتول يف الدم، لذلك ينصح 

الخرباء برضورة  الحفاظ عىل وزن ثابت وعدم السماح 
لجسمك بزيادته.

ممارسة 
الرياضة

كرثة الحركة 
والنشاط 

البدني 
يلعب دورا 

كبريا يف عدم 
اإلصابة 

بمرض السكري، وينصح الخرباء برضورة استغالل أي 
فرصة سانحة ملمارسة الرياضة، وينصح برضورة ممارسة 

الشخص النشاط البدني املعتدل ما ال يقل عن 150 دقيقة 
يف األسبوع.

اإلقالع عن التدخين
كشفت عدد من الدراسات البحثية عن تعرض املدخنني  

لإلصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة %40-30 مقارنة 
بغري املدخنني، وذلك بسبب أن مواد دخان التبغ التي 

تدخل الجسم تسبب التهاب وأكسدة وتلف الخاليا.

الفحوص الدورية
ومن أهم القواعد يف تجنب اإلصابة بمرض السكري، هو 

إجراء الفحوصات الدورية، والسيما إذا كان بني أفراد 
األرسة واألقارب مصاب بالسكري، حيث يجب عىل 

األشخاص فحص مستوى السكر يف الدم بشكل دورية، ويف 
حالة ارتفاعه، فإن عليك مراجعة الطبيب األخصائي ملعرفة 

نسبة مستوى السكر املعتمدة وهي 5.7 إىل 6.4.

اتباع هذه القواعد تحول دون 
إصابتك بمرض السكري

 أحمد شريف  

مرض السكري، يمكن تجنب اإلصابة به يف %80 من الحاالت، وكشقت دراسات أن %50 من املصابن بالنوع 
الثاني من مرض السكري هذه الحقيقة، حيث أن أعراضه ال تظهر إال بعد فرتة طويلة.

ويف هذا التقرير نقدم إليك بعض القواعد من أجل تجنب اإلصابة بمرض السكري:

Overview

I f type 2 diabetes were an infectious dis-
ease, passed from one person to another, 
public health officials would say we’re in 

the midst of an epidemic. This difficult disease 
is striking an ever-growing number of adults, 
and with the rising rates of childhood obesity, it 
has become more common in youth, especially 
among certain ethnic groups (learn more about 
diabetes, including the other types and risk 
factors).
The good news is that prediabetes and type 
2 diabetes are largely preventable. About 9 in 
10 cases in the U.S. can be avoided by making 
lifestyle changes. These same changes can also 
lower the chances of developing heart disease 
and some cancers. The key to prevention can 
be boiled down to five words: Stay lean and 
stay active.

What if I already have diabetes?

Guidelines for preventing or lowering your 
risk of developing type 2 diabetes are also 

appropriate if you currently have a diabetes 
diagnosis. Achieving a healthy weight, eating a 
balanced carbohydrate-controlled diet, and get-
ting regular exercise all help to improve blood 

glucose control. If you are taking 
insulin medication, you may need 
more or less carbohydrate at a meal 
or snack to ensure a healthy blood 

glucose range. There may also 
be special dietary needs for 

exercise, 

such as bringing a snack so that your blood 
glucose does not drop too low. For specific guid-
ance on scenarios such as these, refer to your 
diabetes care team who are the best resources 
for managing your type of diabetes.

Simple steps to lowering your risk

Control your weight
Excess weight is the single most important 
cause of type 2 diabetes. Being overweight 
increases the chances of developing type 2 
diabetes seven-fold. Being obese makes you 
20 to 40 times more likely 
to develop diabetes than 
someone with a healthy 
weight. [1]
Losing weight can help if 

your 

weight is above the healthy-weight range. Los-
ing 7-10% of your current weight can cut your 
chances of developing type 2 diabetes in half.
Get moving—and turn off the television
Inactivity promotes type 2 diabetes. [2] Work-
ing your muscles more often and making them 
work harder improves their ability to use insulin 
and absorb glucose. This puts less stress on 
your insulin-making cells. So trade some of your 
sit-time for fit-time.
Long bouts of hot, sweaty exercise aren’t 
necessary to reap this benefit. Findings from 
the Nurses’ Health Study and Health Profes-
sionals Follow-up Study suggest that walking 
briskly for a half hour every day reduces the 
risk of developing type 2 diabetes by 30%. [3,4] 
More recently, The Black Women’s Health Study 

reported similar diabetes-prevention 
benefits for brisk walking of more than 

5 hours per week. [5] This amount 
of exercise has a variety of other 
benefits as well. And even greater 
cardiovascular and other advantag-
es can be attained by more, and 
more intense, exercise.

To read the rest of the article go 
to: www.hsph.harvard.edu

Simple Steps to Preventing Diabetes
Keeping weight in check, being active, and eating a healthy  
diet can help prevent most cases of type 2 diabetes.
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وقد أجرى الفريق املكون من علماء آثار مرصيني وبريطانيني، 
بقيادة وزير اآلثار السابق ممدوح الدماطي، مسحاً بالرادار 
دام ثالثة أيام ملقربة امللك توت الشهرية التي اكتشفها هوارد 

كارتر يف وادي امللوك بمرص عام 1922. 
وكشفت فحوص الرادار السابقة عن وجود غرف ومواد 

عضوية خلف جدران املقربة، لكن لم يتأكد أحد مما إذا كانت 
هذه الفراغات عبارة عن تجاويف صخرية طبيعية، أم من 

صنع اإلنسان.
وتشري نظرية عالم املرصيات الربيطاني نيكوالس ريفز إىل 

أن نفرتيتي مدفونة يف إحدى الغرف الخلفية، وأعطى مسح 
الرادار األخري أمالً يف صحة هذا. 

سيستمر البحث يف غرف دفن توت حتى نهاية عام 2019، 
وسُيحرض الباحثون علماء كيمياء متخصصني، لتحليل 

نتائج الرادار األخرية.
وإذا اعترُبت فحوص الرادار دليالً إضافياً عىل أن الغرف 

الخفية من صنع اإلنسان، فقد يقرر العلماء تكسري بعض 
الجدران من أجل مزيد من البحث.

وقد بث أنصار حفظ الرتاث مؤخراً الحياة من جديد يف غرفة 

الدفن األسطورية، حيث يرقد جسد امللك الشاب املحنَّط منذ 
نحو 3 آالف سنة، إذ حكم توت عنخ آمون مرص من عام 1332 

إىل عام 1323 قبل امليالد.
كان عمره 9 سنوات عندما توىل العرش، وحكم نحو 10 

سنوات، بمساعدة املستشارين األقوياء والكهنة عىل األغلب.
ويف عهده، استعاد سيادة اإلله املرصي آمون، بعد أن كانت 

عبادته محظورة خالل عهد والده.
ولطاملا كان سبب موت توت عنخ آمون مثار جدل، وال توجد 

أي سجالت أليامه األخرية.
وُلدت امللكة نفرتيتي تقريباً يف عام 1370 قبل امليالد، وتوفيت 

عن عمر يناهز أربعني عاماً.

وكانت الزوجَة امللكية العظيمة للفرعون املرصي إخناتون، 
وُعرفا أيضاً بثورة دينية، إذ كانا يعبدان إلهاً واحداً، وهو آتون 

إله قرص الشمس.
وحكما يف أكرث عهود مرص القديمة ثراًء بالتاريخ.

اشتهرت نفرتيتي بالتمثال الجميل لرأسها، الذي يمكن 
رؤيته يف متحف برلني الجديد.

علماء يعتقدون أن الملكة نفرتيتي 
مدفونة في مقبرة الملك توت عنخ أمون 

قالت صحيفة The Sun الريطانية إن فريقاً من علماء املرصيات يعتقدون أن امللكة نفرتيتي الشهرية 
بجمالها وقوتها قد تكون مدفونة يف غرفة رسية داخل مقرة امللك توت عنخ آمون األسطورية.

)CNN( -- البحرين تشتهر برتاث اللؤلؤ، ولكنها تتميز أيضاَ 
باحتضانها أحد املعالم املهمة يف الرتاث اإلسالمي، أي مسجد الخميس 
الذي يتميز بكونه أقدم مسجد ُشّيد يف البحرين، وأحد أقدم املساجد يف 

العالم العربي. ولكن ما السبب وراء تسميه املسجد بهذا اإلسم؟
وُيعد مسجد الخميس من أهم املواقع األثرية يف البحرين، وبني يف عام 

692 ميالدياً، حسب ما هو مذكور يف هيئة البحرين للثقافة واآلثار.
وباإلضافة إىل كونه أقدم مسجد ُشّيد يف البحرين، تكمن أهمية املوقع 

األثري بتواجده يف منطقة تاريخية يف البالد، والتي كانت »عنرصاً 
أساسياً للتجارة واالقتصاد يف البحرين يف تلك الحقبة«، وفقاً ملا قاله 

مدير إدارة املتاحف واآلثار يف هيئة البحرين للثقافة واآلثار، الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة يف مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وتطور املسجد عرب الزمن ليلبي احتياجات املجتمع، ويتميز شكله 
العام بالبساطة، إذ كان األشخاص يركزون عىل كونه مريحاً وقابالً 

لالستخدام.   

ومن العنارص األساسية التي ما تزال موجودة يف املوقع، هي آثار العني 
التي كانت تُستخدم للوضوء.

وتعود تسمية املسجد إىل سوق الخميس التي كانت تُقام يف موقع 
املسجد، إذ أشار آل خليفة إىل ارتباط الحركة التجارية باملساجد، حيث 

كانت املساجد تُعترب الفضاء االجتماعي األول، وليس من ناحية دينية 
فقط. وُيشار إىل املسجد أيضاً باسم مسجد املنارتني نسبة إىل منارتيه 

التوأم.
واملنارتان كانتا عنرص جاذب لزوار البحرين قديماً، إذ استطاع 

األشخاص التعرف إىل هذا املعلم من الشاطئ، عندما كان البحر أكرث 
قرباً من موقع املسجد.  

وتُعد شواهد القبور املحيطة باملسجد من أهم عنارص املوقع األثري، 
وهي تتزين بنقوش إسالمية أتاحت التعرف إىل أسماء األفراد، 

والخطاطني الذين قاموا بالعمل عليها.

هذا أقدم مسجد في البحرين.. 

ما سبب تسميته بـ»الخميس«؟

P revious radar tests revealed 
the presence of rooms and 
organic material behind the 

walls of the cemetery, but no one 
was sure whether these spaces were 
natural or man-made rock cavities.
The theory of Egyptian Egyptolo-
gist Nicholas Reeves suggests that 
Nefertiti is buried in one of the back 
rooms, and gave the latest radar 
survey in the hope that this would 
be true.
The search for Tut’s burial chambers 
will continue until the end of 2019, 
and researchers will attend special-
ized chemists to analyze the latest 
radar findings.
If radar tests are further evidence 
that man-made hidden chambers, 
scientists may decide to crack some 
walls for further research.
Heritage conservationists recently 
rekindled life in the legendary burial 
chamber, where the body of the 
immaculate young king lies about 
3,000 years ago. Tutankhamun ruled 
Egypt from 1332 to 1323 BC.
He was 9 years old when he took the 
throne and ruled for about 10 years, 
with the help of powerful counselors 
and priests.
In his reign, he regained the sover-
eignty of the Egyptian god Amun, 
after his worship was banned during 
his father’s reign.
Tutankhamun’s death has long been 
controversial, and there are no 
records of his last days.

Queen Nefertiti was born almost in 
1370 BC and died at the age of forty 
years.
The great royal wife of the Egyptian 
Pharaoh Akhenaten, also known as a 
religious revolution, they worshiped 
one God, and he is the god of the 
disk of the sun.
And ruled the most ancient Egyptian 
era rich in history.
Nefertiti is famous for its beautiful 
statue, which can be seen in the 
new Berlin Museum.

Scientists believe that Queen 
Nefertiti is buried in the 
tomb of King Tutankhamun
LONDON (Reuters) - A group of Egyptologists believe Queen Nefertiti, known 
for her beauty and strength, may be buried in a secret room inside the mythical 
tomb of King Tutankhamun, The Sun newspaper reported.
The team of Egyptian and British archaeologists, led by former Archbishop 
Mamdouh Damati, conducted a three-day radar survey of the famous King Tut 
tomb discovered by Howard Carter in the Valley of the Kings in Egypt in 1922.
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ولتدارك هذا الوضع، أقدم املسؤولون بوالية 
كاليفورنيا عىل إرساء قوانني عّجلت بإقصاء 

الصينيني من مواقع التنقيب عن الذهب، ولذلك 
اتّجه هؤالء اآلسيويون إلنشاء عدد من األحياء 

القصديرية قرب كربى املدن، خاصة سان 
فرانسيسكو، ولجأووا للعمل بعدد من الوظائف 

الخطرية والصعبة بمشاريع تشييد خطوط 
السكك الحديدية واملطاعم ومناجم الفحم 

مقابل أجور زهيدة مقارنة بتلك التي حصل 
عليها رفاقهم من البيض األمريكيني.

خالل السنوات التالية، أقبلت املؤسسات 
بكاليفورنيا عىل خدمات الصينيني بسبب 

قدرتهم عىل تحّمل مشتقات العمل ورضائهم 
باألجور الزهيدة، وبسبب ذلك تزايدت نسبة 
البطالة يف صفوف األمريكيني وتراجعت قيمة 

األجور بشكل واضح مقارنة بالسابق. وأمام هذا 
الوضع، شهدت مدن كاليفورنيا أعمال عنف 

ضد املهاجرين الصينيني بينما طالبت العديد 
من الجمعيات بوضع قوانني للحد من تدفق 

الصينيني وإقصائهم من الوالية بشكل نهائي.
فضال عن ذلك، انتقد ممثل والية كاليفورنيا 

بمجلس الشيوخ السيناتور جون فرانكلن ميلرن 
)John Franklin Miller( توافد أعداد كبرية 

من الصينيني عىل الوالية، واصفا إياهم باآلالت 
التي ال تتعب وملّمحا لقدرتهم عىل تحمل 

الطقس البارد والحار.

يف األثناء، مثّل الصينيون عبئا عىل األمريكيني، 
فإضافة لتوفريهم عىل أنهم يد عاملة رخيصة، 

رفض هؤالء اآلسيويون استخدام املرافق 
األساسية للبالد، فعمدوا إىل إجبار أبنائهم عىل 

العمل بدال من إرسالهم إىل املدارس، وفضلوا 
االبتعاد عىل املستشفيات األمريكية.

أدت كل هذه األحداث لتزايد الشعور املعادي 
للصينيني بالواليات املتحدة األمريكية، فضال 

عن ذلك أجج العديد من 
السياسيني هذه الكراهية 

بحديثهم عن قوانني 
مناهضة للمهاجرين 

الصينيني خالل حمالتهم 
االنتخابية.

وما بني خمسينيات 
وسبعينيات القرن 

التاسع عرش، فشلت 
والية كاليفورنيا يف إرساء 
إجراءات ملموسة لوقف 

تدفق الصينيني، كما 
عجز الكونغرس األمريكي 

عن التدخل ضدهم 
بسبب معارضة الرئيس 
روثرفورد بيتشارد هايز 

 Rutherford Birchard(
.)Hayes

بالتزامن مع إجرائها 
لتعديالت عىل دستورها 
سنة 1879، فرضت والية 

كاليفورنيا جملة من 
اإلجراءات ضد عمليات 

توظيف الصينيني، فحّدت 
بذلك من تواجدهم 

باملنطقة.

كاريكاتري ساخر يجسد 
العم سام وهو يطرد 

الصينيني
وبعدها بعام واحد، وقّعت 
الواليات املتحدة األمريكية 

عىل اتفاقية »إنجل« مع 
الجانب الصيني بهدف 

إدخال تعديالت عىل 
معاهدة برلينغام األمريكية 

الصينية لعام 1868 
تمهيدا لسن قوانني ضد 

هجرة الصينيني.

يوم 6 أيار/مايو 1882، 
وقّع الرئيس األمريكي 

تشسرت أالن آرثر 
 )Chester Alan Arthur(

عىل قانون استبعاد 
الصينيني الذي رّشع وقف 

أدفاق الهجرة الصينية 
ملدة 10 سنوات ومنع 

الصينيني من الحصول 
عىل الجنسية.

كما تضّمن هذا القانون 
بندا منع الصينيني 

الذين يغادرون األرايض 
األمريكية من العودة إليها 

مرة ثانية.
وعىل الرغم من 

نسبتهم الضئيلة 
بالنسيج الديموغرايف 
األمريكي، غادر العديد 
من الصينيني األرايض 

األمريكية، مفضلني العودة 
لعائالتهم ووطنهم فخالل 

العام 1880 قّدر عدد 
الصينيني بأمريكا بنحو 

105465، وقد تراجع هذا 
العدد لقرابة 90000 سنة 

1900 قبل أن ينخفض 
لنحو 61000 سنة 1920.

سنة 1892، أعادت 
السلطات األمريكية 

تجديد قانون استبعاد الصينيني لعرش سنوات 
إضافية، وبحلول العام 1902 تم تجديده 

للمرة الثانية حتى أجل غري مسمى، وخالل 
العرشينيات جرى توسيع هذا القانون ليشمل 

العديد من األعراق اآلسيوية األخرى.
سنة 1943، أعادت الواليات املتحدة األمريكية 

فتح أبواب الهجرة للصينيني ضمن أعداد 
محددة، حيث سمح سنويا لقرابة 105 صينيني 

فقط بدخول البالد.
وما بني خمسينيات وستينيات القرن املايض، 

وافقت السلطات األمريكية عىل تليني إجراءات 
الهجرة أمام الصينيني قبل أن تسمح بحلول 

العام 1965 بعودة الهجرة الصينية لشكلها 
العادي حيث وافقت عىل منحهم الجنسية.

منذ العام 1848، ازداد عدد 
املهاجرين الصينين نحو الواليات 
املتحدة األمريكية بشكل ملحوظ. 
فبالتزامن مع ظهور حمى الذهب 

بكاليفورنيا، أقبل الصينيون بكثافة 
نحو األرايض األمريكية هربا من 
ويالت الفقر الذي كان متفشيا 

بوطنهم.
بادئ األمر، تغاىض األمريكيون البيض 

النظر عن وجود الصينين، لكن مع 
تراجع كميات الذهب باملنطقة وتزايد 

حّدة املنافسة بن الباحثن عنه 
ارتفعت األصوات املطالبة بإقصاء 

هؤالء اآلسيوين من كاليفورنيا 
وإعادتهم ألوطانهم.

هكذا ُطرد الصينيون من أميركا 
ومنعوا من دخولها 60 عامًا!

كاريكاتري ساخر حول تمرير قانون إقصاء الصينين سنة 1882

 للسيناتور جون فرانكلن ميلرن

للرئيس األمريكي روثرفورد 
بيتشارد هايز

 للرئيس األمريكي تشسرت 
أالن آرثر

الصفحة األوىل من قانون اقصاء 

الصينين

THE ECHOES 
OF CHINESE 
EXCLUSION
How U.S. immigration policy up-
rooted Chinese American 
 communities—with effects that are 
still felt today.

BY IRENE HSU

O n May 10, 1869, the transcontinental railroad 
linked America from east to west for the 
first time in history. It was a formidable 

undertaking: Over the course of six years, more than 
10,000 workers built the tracks by hand in treacherous 
conditions. In an historic photograph marking the 
railroad’s completion, the men who had been involved 
assembled around two locomotives to celebrate the 
final spike. Over 80 percent of the laborers were 
migrants from China—and yet, not one man pictured 
is Chinese.
The staged photograph is an eerie artifact of the 
growing anti-Chinese sentiment of the mid-to-late 
nineteenth century, which culminated in the Chinese 
Exclusion Act of 1882 and the Scott Act of 1888. 
As Beth Lew-Williams shows in her new book The 
Chinese Must Go: Violence, Exclusion, and the Making 
of the Alien in America, Chinese immigration to the 
United States was far from unwelcome to begin with: 
For U.S. politicians, missionaries, and businessmen in 
the 1850s, Chinese migration was a part and a parcel 
of American advancement in the China Trade. The 
influx of Chinese workers, prompted by political and 
economic instability following the First Opium War, 
provided labor for a growing U.S. economy; at the 
same time the movement of laborers, merchants, 
scholars, and missionaries between the United States 
and China strengthened relations between the two 
countries.
The ties that American expansionists embraced, how-
ever, angered white settlers in the American West. 
They believed Chinese migrants drove wages down, 
threatening the independence and self-sufficiency of 
white workers. They saw Chinese migrants as unassim-
ilable because they refrained from American habits of 
consumption—they “did not eat red meat, buy books 
or nice clothes, engage in leisure,” so the stereotype 
went—and they didn’t appear to support dependents 
in the United States, instead sending their pay home 
to families in China. Many whites feared that the very 
presence of Chinese migrants would rock the founda-
tions of the American republic. Drawing from diaries, 
official documents, and speeches, Lew-Williams wryly 
summarizes their reasoning that “while an authori-
tarian state” might be able to “subjugate” a minority, 
“a republic, it was believed, required a homogenous 
citizenry to survive.”
To read the rest of the article go to: newrepublic.com

 تونس – طه عبد الناصر رمضان
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وتشهد فرنسا حالًيا فرتة حرجة وربما امتحان صعب للرئيس 
الفرنيس إيمانويل ماكرون، وذلك عقب ظهور حركة »السرتات 
الصفراء« املعارضة، والتى عصفت بالدولة الفرنسية عىل مدار 

أكرث من شهر كما استطاعت أن تخرج اىل عدد من الدول األوروبية 
األخرى.

وعىل الرغم من مثول الرئيس الفرنيس لكافة الطلبات التى تناشد 
بها »السرتات الصفراء« ووعد ماكرون بسلسلة إجراءات تصب 
يف خانة تعزيز القدرة الرشائية وتقيض برفع الحد األدنى لألجور 

100 يورو اعتبارا من 2019، من دون أن يتحمل أرباب العمل 
أي كلفة إضافية، وإلغاء الرضائب عىل ساعات العمل اإلضافية 

اعتبارا من 2019 وإلغاء الزيادات الرضيبية عىل معاشات التقاعد 
ملن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا، اال أن الحركة مازالت 

متمسكة بحشدها ضد الحكومة الفرنسية بدعي انها لم تقتنع 
بوعود ماكرون، ومن املتوقع أن تشهد باريس انتفاضة خامسة للـ 

»السرتات الصفراء« السبت املقبل، وفق ترصيحاتهم يف االعالم 
الفرنيس.

شعلة البداية
بدأت الحركة يف العاصمة الفرنسية باريس تتجه نحو العنف 
ضد رجال الرشطة والحكومة حتى وصلت اىل قرص اإليليزيه، 

حيث أعلنت عن التعبئة ضد سياسات الرئيس ايمانويل 
ماكرون، خاصة بعد اعالن األخري بداية الشهر املايض عن فرض 
رضائب بقيمة %10 عىل املحروقات، األمر الذي أدى اىل حدوث 

4 انتفاضات متوالية للحركة الصفراء، كان آخرها السبت املايض،  
والتى أطلق عليه »السبت األسود« للمرة الثانية عىل التوايل، 

بعد ما شاهدته عاصمة بالد النور من أعمال شغف وعنف.
ولم توقف التظاهرات عند الحدود الفرنسية فقط، حيث نقلت 

عدوى التظاهرات اىل عاصمة االتحاد األوروبي بروكسل، حيث 
بدأت مظاهرات لجماعة »السرتات الصفراء« يف العاصمة 

البلجيكية، حيث استلهم املحتجني من الجارة الفرنسية وارتدوا 
سرتات صفراء وخرجوا يف تظاهرات للمطالبة بخفض تكاليف 

املعيشة واقالة حكومة يمني الوسط االئتالفية دون انتظار إلجراء 
االنتخابات العامة التى من املقرر ان تجرى ىف شهر مايو املقبل.

وذكرت شبكة )يورونيوز( اإلخبارية األوروبية، أن الرشطة 
البلجيكية احتجزت أكرث من 400 شخص من املشاركني يف 

املظاهرات، والذين قاموا بإلقاء الحجارة واأللعاب النارية وإتالف 
السيارات واملحال التجارية ىف محاولة للوصول إىل مقر رئيس 

الوزراء واملبانى الحكومية ىف بروكسل.
وكانت بداية حركة »السرتات الصفراء« عرب مواقع التواصل 

االجتماعي وصفحات اإلنرتنت، حيث دشنت عدة صفحات عىل 
فيسبوك وموقع الكرتوني خاص بالتظاهر االحتجاجي.

وتتمتع الحركة بأنها شعبوية، غري سياسية او لها قائد محدد، 
األمر الذى دعمها لالنتشار عىل نطاق واسع عرب الدولة 

الفرنسية والدول املجاورة، وقد أظهرت نتيجة استطالع الرأي 
الذي أجراه معهد »إيالب« الفرنيس، التي أشارت إىل أن حوايل 

ثلثي املشاركني دعموا »السرتات الصفراء« بينما أبدى 70% 
من املشاركني رغبتهم يف تراجع الحكومة عن قرار الرفع األخري 

ألسعار الوقود.
وكتبت الحركة عرب صفحتها عىل فيسبوك، التي تحمل اسم 
»Blocage 17 Novembre 2018 page« وتضم ما يقرب من 

25 ألف متابع، توضيًحا بالفرنسية مفاده: »نشري إىل أننا لسنا 
جزًءا من أي منظمة )أو حزب سيايس(. هذه االحتجاجات 

شعبية من األلف إىل الياء«.
وحظيت الحركة بدعم أحزاب من اليمني مثل الجمهوريني 
واليمني املتطرف مثل »التجمع الوطني«، إىل جانب حزب 

»فرنسا األبية« اليساري، بقيادة النائب جان لوك ميالنشون، 
الذي أعلن دعمه للحركة، وفق فرانس برس.

أما زعيم حركة »الجيل سني« اليسارية، بونوا هامون، فأعلن 
دعمه مطالب املعتصمني، لكنه رفض الدعوة لالنضمام إليهم 

يف الشوارع، معتربًا أن حركته اليسارية »ال تشارك بتحركات 
يستغلها اليمني املتطرف ملصلحته الخاصة«، بحسب قوله.

وقد شهدت هذه التظاهرات الفئوية واملناهضة لسياسات 
الحكومات يف دول االتحاد األوروبي دعم قوي من قبل تيار 

»اليمني املتطرف«  الذي شهد صعود بارز يف أروقت األحزاب 
األوروبية خالل السنوات املاضية، وأضحي ذو تأثري فعال عىل 

الساحة السياسية داخل القارة العجوز؛ كما أصبح  يشكل 
تحدي فعيل يواجه االتحاد األوروبي، خاصًة بعد توسعه يف 

عدد كبري من الدول األوروبية فمثالً يف فرنسا وايطاليا وبلجيكا 
والنمسا قد أثّر بعمق عىل نظُمها السياسية، وعىل صعيد أخر 

هناك دول أوروبية ال تزال تحاول تجنب هذا املد املتطرف.
وقد تشرتك أحزاب اليمني املتطرف يف أوروبا جميعها يف 

خصائص عامة ومرتكزات
أيديولوجية تميزها كتيار سيايس واحد متجانس، ومن هذه 

الخصائص النزعة الوطنية املفرطة والرافضة لكل أشكال 
االندماج اإلقليمي بحجة حماية السيادة الوطنية باإلضافة إىل 

معاداة الالجئني ومواجهة النخب الحاكمة ورفض األقليات وفكرة 
التعددية الثقافية والدفاع عن الهوية الوطنية والدعوة إىل الحد 

من الهجرة وهي القاعدة املشرتكة ألي برنامج سيايس لحزب 
يميني متطرف.

أسباب وتداعيات صعود »اليمين المتطرف«
تتمثل أيديولوجية تيارات اليمني املتطرف يف أوروبا اىل عدة 

ركائز أساسية وهي األهداف التى يسعون اىل تحقيقها داخل 
مجتمعاتهم، وتتمحور هذه األفكار يف:

 أواًل: إيقاف هجرة األجانب إىل أوروبا بل وحتى طرد األجانب من 
أوروبا إذا أمكن.

ثانًيا: الحقد عىل الطبقة السياسية التقليدية سواء أكانت 
من أحزاب اليمني أو اليسار عىل حد سواء. ويرافق ذلك كره 

الديمقراطية النيابية.
ثالثًا: رفض مبادئ العوملة ومرشوع الوحدة األوروبية ألنها تخىش 

أن يؤدي إىل تذويب القوميات يف دولة واحدة.
ويف السنوات األخرية املاضية، تمكنت هذه األحزاب اليمينية بفرض 

سياستها داخل املجتمعات األوروبية، والتى تتمركز حول زيادة 
النزعات القومية، وكان هذا مفاجأة لألوساط السياسية، خاصة 
وأن هذه التيارات لم تكن تتمتع بأرضية شعبية قوية داخل دول 

اإلتحاد األوروبي التى عرف عنها تطبيق مبادئ العوملة وإيمانها 
بسبل الحياة الديمقراطية، ولكن مع تطورات األزمات الداخلية، 

باإلضافة اىل تدهور الظروف االقتصادية واالجتماعية داخل القارة 
العجوز، فضاًل عن التطورات الخارجية التى أصبحت دول القارة 

األوروبية يف القلب منها وغريها من العوامل ساعدت هؤالء النخبة 
يف الصعود بأفكارهم ووصلها اىل رشيحة كبرية داخل املجتمعات، 

ومن أبرز تلك العوامل ما يأتي:

1- البطالة
زيادة معدل البطالة بشكل غري مسبوق يف الدول األوروبية، وتراجع 

مزايا دولة الرفاه التي تقدمها املجتمعات األوروبية، حيث سجل 
االتحاد األوروبي يف نهاية 2014 معدالت نمو اقتصادي لم تتجاوز 

1.3 يف دول االتحاد، و0.8 بدول منطقة اليورو، من ناحية أخري، 
بلغ معدل البطالة اإلجمايل يف االتحاد األوروبي 9.4 يف عام 2015، 

يف حني أنه قبيل األزمة املالية العاملية يف 2008 كان يمثل 7 فقط.
 ويف حقيقة األمر، فإن البطالة تفوق ذلك املتوسط يف العديد من 
البلدان األوروبية، إال أن االقتصاد األملاني، بحجم قوته العاملة، 

ومعدل بطالته املتدني عند 4.6 فقط يف 2015، هو الذي رفع ذلك 
املتوسط اإلجمايل، ففي 2015، بلغ معدل البطالة يف فرنسا 10.4، 

وإيطاليا 11.6، وإسبانيا 22.1، واليونان 24.9، والربتغال 12.6، وهي 
جميعها معدالت تفوق معدالت ما قبل األزمة، وبأكرث من الضعف 

يف بعض الحاالت.

2- الهجرة
 عقب ثورات الربيع العربي، زادت الهجرة لدول االتحاد األوروبي 
بمعدالت غري مسبوقة، سواء بطرق رشعية او غري رشعية،  حيث 

وصل عدد الواصلني إىل أوروبا عرب البحر بشكل غري رشعي يف عام 
2015 إىل 924.147 ألف، فضال عن أن عدد طلبات اللجوء املقدمة 
لدول االتحاد األوروبي والتي بلغت ما يقرب من مليون و322 ألف 

طلب، منها ما يقرب من 500 ألف طلب لجوء ألملانيا وحدها.
وقد أسهمت زيادة معدالت الهجرة الوافدة يف دعم مخاوف 

التحول الديموجرايف يف أوروبا ملصلحة الجاليات املسلمة، فوفقا 
إلحصاءات صدرت عن مركز »بيو« األمريكي لألبحاث، فإن 

اإلسالم يعد الدين األرسع نموا يف القارة األوروبية، حيث بلغ تعداد 
املسلمني يف أوروبا عام 2010، مع استثناء تركيا، نحو 44 مليون 
نسمة، ويالحظ أنه رغم عدم تجاوز نسبة املسلمني من إجمايل 
تعداد السكان يف أوروبا نسبة %4 فإنهم بارزون ديموجرافيا يف 

املدن األوروبية الكربي، مثل باريس، بنسبة تتجاوز %10 ويف 
ستوكهولم، بنسبة %20 ويف برمنجهام الربيطانية بنسبة 22%.

3- سياسة »التقشف«
ضعف خطط اإلصالح والتقشف االقتصادي التي اتبعتها 

الحكومات األوروبية، خالل السنوات املاضية، والتي نتج عنها 

تراجع يف النمو العام لالقتصاد اإلجمايل ألوروبا، وتراجع أكرب 
لكل دولة عىل حدة، فضال عن اتساع الفجوة بني الدول األوروبية 

نفسها من حيث النمو االقتصادي.

4- تغلغل العولمة
يعترب العامل األهم  واملسبب لتفجر رصاع الهويات واكتساح ظاهرة 

اليمني املتطرف وهو تغلغل العوملة يف مفاصل النظام الدويل، وكما 
هو معلوم فإن املستفيد األكرب من العوملة هو الطرف األقوى الذي 

بإمكانه دعم االنتشار الثقايف وإغراق األسواق باقتصاده.

5- اإلرهاب و »اإلسالموفوبيا«
تزايد األحداث اإلرهابية األخرية والتي جري ربطها باملهاجرين 
املسلمني، مما أسهم يف تدعيم األفكار اليمينية املتطرفة الداعية 

إىل رفض املهاجرين بشكل عام واملسلمني بشكل خاص ملا لهم من 
تأثري سلبي يف أمن واستقرار املجتمعات األوروبية، ليس فقط من 
الناحية األمنية، بل أيضا من الناحية االقتصادية، خاصة يف ظل 

تراجع املستوى االقتصادي العام، وأيًضا من الناحية االجتماعية، 
حيث يرى التيارات اليمنية املتطرف أن زيادة أعداد املهاجرين 

اىل بالدهم تعمل عىل طمس الثقافة األوروبية املسيحية وتأثريها 
بالثقافات اإلسالمية والعربية، وهو ما يشكل خطر عىل تاريخهم 

ومعتقداتهم.
وقد ساعدت كل تلك العوامل وغريها يف إعطاء قوة للخطاب 

الشعبوي املتطرف، خاصة يف ظل رفضه الستقبال املهاجرين، 
والدعوة لتفكيك االتحاد األوروبي.

كما عملت هذه األحزاب عىل استغالل  املشاكل يف الدول األوروبية 
النتقاد النخب والسياسيني، واتهامهم بالفشل يف إدارة شؤون 

البالد، علما بأنهم لم يقدموا برامج إصالح اقتصادي أو سيايس 
بديل، مكتفني بالشعارات العامة املرفوعة، التي تتسم بالشعبوية، 
وتلعب عىل تأجيج مشاعر األوروبيني من ناحية االعتزاز بالقومية 

الخاصة، وتأكيد تخوفات التحول الديموجرايف، وانتشار اإلسالم 
يف أوروبا.

خريطة اليمين المتطرف في البرلمانات األوروبية
خالل الفرتة األخرية حققت هذه القوى السياسية نتائج انتخابية 
غري مسبوقة، بالتوازي مع وصول الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

إىل البيت األبيض الذي تتفق سياسته بصورة كبرية مع مبادئ 
اليمني املتطرف ورفعه شعار »أمريكا أواًل« يف حمالته االنتخابية، 

وهو ذاته نفس الشعار املتبع للتيارات اليمنية املتطرفة يف 
خطاباتها.

وقد استطاع تيار اليمني املتطرف أن يثبت نجاحاته داخل برملانات 
عدد من الدول األوروبية خالل االنتخابية الربملانية عىل مدار 

األعوام السابقة، وكانت هذه سابقة لم تحدث من قبل منذ انتهاء 
الحرب الباردة يف بدايات القرن املايض.

وفيما ييل خريطة توضيحية عن نجاحات اليمني األوروبي 
املتطرف طوال العقد الحايل:

إسبانيا: شهدت االنتخابات اإلسبانية، التى أقيمت األسبوع 
املايض يف إقليم األندلس سابقة تاريخية، بوصول حزب »فوكس« 

اليميني املتطرف إىل الربملان، وحصوله عىل 12 مقعداً نيابياً، 
وبذلك َضمن الحزب األكرثية الالزمة إلنهاء أكرث من ثالثة عقود 
من هيمنة اليسار اإلسباني، أي منذ اإلطاحة بحكم الديكتاتور 

فرانسيسكو فرانكو عام 1975، وخسارة آخر برملاني يميني مقعده 
يف الربملان عام 1982.

وعىل الرغم من احتفاظ االشرتاكيون بصدارة املقاعد بربملان 
األندلس، حيث حصلوا عىل 33 مقعد من أصل 109 داخل برملان 

اإلقليم املتمع بحكم ذاتي، لكنهم حصدوا تاريخًيا أسوأ نتيجة لهم 
يف انتخابات اإلقليم.

أملانيا: جاء صعود تاريخي لحزب »البديل من أجل أملانيا« » 
ودخوله البوندستاج )الربملان األملاني( إثر تحقيق 12.6 % من 

األصوات يف االنتخابات الترشيعية عام 2017.
ولقد أدت االنتخابات األخرية وصعود كل من حزب »البديل« 

اليميني وحزب »الخرض« إىل إنهاء مستقبل أنجيال مريكل 
السيايس.

إيطاليا: تم تشكيل حكومة ائتالفية بني حزب »الرابطة« اليميني 
املتطرف وحركة »خمس نجوم« )املناهضة للمؤسسات(، بعد 

تصدرهما نتائج االنتخابات الترشيعية اإليطالية.
هولندا: حل حزب »الحرية«، برئاسة خريت فيلدرز، يف املركز 

الثاني يف االنتخابات، وبات ثاني أكرب قوة يف الربملان لحصوله عىل 
20 مقعدا.

بولندا: استطاع حزب »القانون والعدالة«اليميني املحافظ أن 
ينفرد -للمرة األوىل- بحكم بولندا منذ سقوط النظام الشيوعي، 

حيث حصل عىل الغالبية املطلقة من مقاعد الربملان 235 من أصل 
460. بعد حصوله عىل نسبة %39 من األصوات يف انتخابات 2015، 

كما حصل عىل مقعدين يف الربملان األوروبي.
املجر: استطاع حزب »فيديس« اليميني أن ينجح يف االنتخابات 

الربملانية التى أقيمت يف أبريل 2018، بعد حصوله عىل ثلثي 
املقاعد الربملانية، واستطاع تحالف حزب »فيديس« مع الحزب 
»املسيحي الديمقراطي«، من الفوز بنسبة %66.8 من أصوات 

الناخبني ليحافظ عىل األغلبية املطلقة بالربملان املجري بعدد 133 
مقعداَ من أصل 199 مقعداً، كما حصل عىل 11 مقعداً يف الربملان 
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كيف يؤثر صعود »اليمين 
المتطرف« األوروبي على 
الشرق األوسط والعالم؟

مروة الوجيه 
يعتر عام 2019 عاًما حاسًما لالتحاد األوروبي، فقد تم تحديد موعد خروج بريطانيا من االتحاد 

»الريكست«، وذلك يوم 29 مارس2019، كذلك سيشهد االتحاد االنتخابات الرملانية األوروبية 
املقررة يف مايو املقبل، وسيتم تسليم جميع املناصب القيادية األكرث أهمية يف جميع مؤسسات 

االتحاد األوروبي، واعتماد رؤساء املفوضية واملجلس األوربي والبنك املركزي األوروبي، كذلك 
اختيار املمثل السامي للسياسة الخارجية واألمنية يف االتحاد األوروبي.

وقد شهدت الدول األوروبية خالل العام الحايل العديد من التغريات عيل الصعيد السيايس، ومنها 
توتر عالقات دول االتحاد مع الواليات املتحدة خاصة بعد انسحاب األخرية من االتفاق النووي 

اإليراني املرم يف 2016، كذلك زيادة االحتجاجات الشعبية املناهضة للنظام الحاكم ، مما دفع ذلك 
اىل صعود التيارات السياسية املتطرفة وربما استحواذها عى بعض الرملانات األوروبية.
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األوروبي.
الدنمارك: حصل حزب »الشعب الدنماركي«، اليميني املتطرف، 
عىل 37 مقعداً يف الربملان ليصبح بذلك ثاني أكرب حزب يف البالد، 

بحصوله عىل %21.1 من األصوات يف االنتخابات العامة عام 
2015، كما أنه ممثل يف الربملان األوروبي بـ 4 مقاعد.

النمسا: يشكل حزب »الحرية« اليميني، 38 مقعداً من أصل 183 
مقعداً يف املجلس الوطني، بعد حصوله عىل %26 من األصوات ، 
وشعار الحزب »النمسا أوالً«، ونجح يف الوصول إىل الحكم ضمن 

ائتالف مع حزب املحافظني، كما استطاع الدخول يف الربملان 
األوروبي بـ4 مقاعد.

السويد: تعاني القوى السياسية يف السويد من عدم قدرة األحزاب 
عىل تشكيل حكومة منذ انتخابات سبتمرب 2018، وذلك بسبب 

عدم قدرتها عىل تخطي اليمني املتنامي شعبياً.
وقد استطاع حزب »الديمقراطيون السويديون«  اليميني أن 

يحصل عىل 18 % من األصوات يف االنتخابات الربملانية التي جرت 
يف 9 سبتمرب 2018، محققا زيادة يف نسبة حصد األصوات مقارنة 

بنسبته يف االنتخابات السابقة التي سجلت %12.9، واستطاع 
الحزب املناهض للمهاجرين أن يضيف إىل مقاعده 13 مقعداً 

ليصل عددها يف الربملان الحايل إىل 62 مقعداً..

الدعم الروسي
وفق دراسة صدرت عن »مركز األمن األمريكي« )CNAS( عام 
2016، أوضحت أن روسيا تقدم وتمول عدًدا من أحزاب أقىص 

اليمني يف أوروبا.
وأوضحت الدراسة أسباب الدعم الرويس ألحزاب اليمني املتطرف 

أو »اليمني القومي« أنه أمر ليس جديدا، حيث أن عدد من قادة 
هذه التيارات يبدون إعجاًبا معلنًا بالرئيس الرويس فالديمري بوتني 

كقائد وطني مخلص يف مكافحة اإلسالم املتطرف يف أوروبا، ومن 
أهم هؤالء زعيم »حزب االستقالل« الربيطاني نيجل فاراج وزعيمة 

»الجبهة الوطنية« الفرنسية مارين لوبن التي حصل حزبها، 
حسب مجلة »فورين بولييس« يف 23 2016-2- عىل قرض من 9,4 
ماليني يورو من »مرصف تملكه روسيا«، وجابور فونا زعيم حزب 

»جوبيك« الهنجاري. حتى يف أملانيا فإن »النازيني الجدد« ليسوا 
بعيدين عن التأثر بالخطاب الرويس البوتيني.
ومن امللفت أن الصحافة الربيطانية، وال سيما 

»الجارديان« و«االندبندنت«، كانت 
سباقة بني الصحف األوروبية إىل طرح 

مسألة العالقة بني أحزاب اليمني 
املتطرف وروسيا يف أوروبا منذ 
العام 2014 ونرشت تقارير عن 
احتماالت التمويل والتنسيق 

بني بعضها وموسكو.
وتوضح الدراسة األمريكية، 

أن من أهم أسباب تقديم 
الدعم الرويس للتيارات 

اليمينية، كان بهدف 
ورق ضغط عىل التحالف 

األوروبي - األمريكي الهجومي 
ضد روسيا انطالقا من أزمة 

أوكرانيا، كما أنه يعترب رًدا من قبل 
بوتني عىل الدعم األوروبي للمنظمات 

غري الحكومية املعارضة للحكم واملدافعة 
عن تعزيز املعايري الديموقراطية.

ومن الواضح أن التأثري الرويس داخل أوروبا ليس 
قليل، خاصة بعد الحرب السورية التى تشهد دعم الرئيس 

بوتني بشكل كبري، ويف املقابل نرى الدول األوروبية تواجهه أزمة 
االجئيني العرب واملسلمني، مما ساهمت بصورة قوية لنمو التيارات 

اليمنية ورؤيتها بأن الرئيس بوتني قادر عىل حل هذه األزمة التى 
تعاني منها أوروبا منذ أعوام.

التهديدات على اإلتحاد األوروبي
من املتوقع أن تكون انتخابات الربملان األوروبي، مايو 2019، بمثابة 
بالونه اختبار للتيارات السياسية املتطرفة يف الدول األعضاء، ويف 

حالة فوز هذه األحزاب الداعمة لتفكك االتحاد واستطاعت أن 
تمثل األغلبية يف الربملان األوروبي، فان هذا حتًما سيؤثر عىل كافة 

القرارات والسياسات داخل االتحاد والدول األعضاء.
وفيما ييل نعرض بعض التوقعات التى يمكن أن تؤثر عىل املشهد 

األوروبي بعد صعود التيارات اليمنية يف انتخابات الربملان 
األوروبي:

1- انقسامات دول االتحاد
قد أصبحت الدول األعضاء يف االتحاد أكرث انقساًما من أي وقت 

مىض، حتى يف أكرث القضايا األساسية املتعلقة باملرشوع األوروبي، 
عىل سبيل املثال ، تم استبدال اإلجماع العام املؤيد ألوروبا يف 
املايض بقومية جديدة، عالوة عىل ذلك، انفصل الرشق بنحو 
متزايد عن الغرب، والشمال عن الجنوب، وهناك سبب قوي 

للخوف من انعكاس هذه االنقسامات يف التكوين الجديد للربملان 
األوروبي، مما يجعل حكم األغلبية صعًبا إن لم يكن مستحيالً.

2 - التحالفات الجديدة
 )EPP( إن التحالف الكبري بني حزب الشعب األوروبي املحافظ

والتحالف التقدمي لالشرتاكيني والديمقراطيني )S&D( لن يستمر 
عىل األرجح بعد االنتخابات، حيث يعاني التحالف التقدمي 

لالشرتاكيني والديمقراطيني، عىل وجه الخصوص، من أزمة عميقة 
– بل وجودية – يف جميع أنحاء أوروبا، إضافة إىل ظهور أحزاب 

جديدة يف املنطقة، بما يف ذلك حزب )الجمهورية إىل األمام( 
للرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون، وبعض األحزاب القومية 

املتطرفة املعادية ألوروبا.

3- تراجع الديمقراطية
ونظرا لألهمية غري املسبوقة لألحزاب القومية يف هذه الدورة 

االنتخابية، فإن القضايا املعتادة
الشاغرة للدول األوروبية ستشهد أيًضا تراجع ملحوظ، خاصة 

املتعلقة بشأن االتحاد ومستقبل الديمقراطية، كذلك قضايا 
التضامن والسيادة األوروبية.

وكما يؤثر صعود أحزاب اليمني املتطرف يف أوروبا عىل أوضاع 
املهاجرين العرب يف أوروبا والذين يقاربون 10 ماليني مهاجر 

تقريباً، أي ما يزيد عىل عدد سكان نصف الدول العربية عىل 
األقل، فإن هذا الصعود سوف يؤثر بالرضورة .

تأثيرات صعود اليمين على السياسات األوروبية تجاه 
الشرق األوسط

وكما يؤثر صعود أحزاب »اليمني املتطرف« يف أوروبا عىل أوضاع 
املهاجرين العرب، فإن هذا بالرضورة سوف يؤثر عىل العالقات 

األوروبية- العربية، فاالحزاب اليمينية نشأت يف حضن النزعات 
العنرصية، ويف خضم الحنني الجامح إىل عصور اإلمربيالية 

واالستعمار.
ولكن تنصب ايدولوجية » اليمن املتطرف« عىل الرتكيز عىل أهداف 

وسياسات واقعية يف املناطق املجاورة للقارة األوروبية وخاصة يف 
املنطقة العربية التي يعاني بعضها من مشاكل سياسية وفراغ 

سيادي مما يجذب القوى الخارجية عىل التدخل يف شؤونها.
ويف ظل صعود أحزاب »اليمني املتطرف«، فإنه 

من املتوقع أن تلجأ الدول األوروبية، بما 
فيها بعض الدول األعضاء يف االتحاد 

األوروبي، وبصورة متزايدة، إىل 
تطوير العالقات الثنائية 

االقتصادية والسياسية 
والعسكرية مع دول، 

عربية.
 وانسجاماً مع تشديد 

هذه األحزاب عىل 
السيادة الوطنية 

واملصلحة القومية، 
فإنه سوف يكون 

طبيعياً أن تسعى 
هذه الدول إىل عقد 

التحالفات والرشاكات 
مع الدول العربية خارج 

أي إطار إقليمي، سواء كان 
االتحاد األوروبي أو جامعة الدول 

العربية أو االتحاد املغاربي، ويف 
مطلق الحاالت، فإن الدول العربية سوف 
تجد صعوبة أكرث يف قبول الرشوط التي تقرتحها 

حكومات اليمني املتطرف ألي اتفاق ثنائي يضم الجانبني العربي 
واألوروبي.

كما يرى خرباء، أن تختلف درجة انخراط الدول األوروبية يف 
ملفات منطقة الرشق األوسط، باختالف خصوصية كل دولة، 

وطبيعة املصالح التي تربطها بدول املنطقة بشكل عام. بيد أن 
طبيعة تلك السياسات من املتوقع أن تتخذ منحى مختلفًا يف ظل 

سيطرة التيارات اليمينية يف أوروبا؛ ألنها ستتخذ اتجاًها قومًيّا 
أكرث تشدًدا تجاه أزمات املهاجرين وطبيعة التعاطي معها.

وتتمثل أبرز امللفات التي ستسعى تلك التيارات للتعاطي معها يف 
املنطقة فيما ييل:

الهجرة والالجئون: يأتي عىل قمة أولويات التيارات اليمينية 
األوروبية قضية هجرة مواطني دول منطقة الرشق األوسط  

وشمال إفريقيا، ال سيما من الدول التي تشهد رصاعات عسكرية، 
إىل دول القارة األوروبية؛ إذ تتشارك غالبية تلك التيارات يف رفض 

استقبال املهاجرين من تلك املناطق، خاصة بعد ما شهدته 
املنطقة األوروبية من أحداث  إرهابية يف الفرتة األخرية مما أعطى 

الفرصة للتيارات القومية لتبني نربة خطابية عدائية تجاه 
املهاجرين املسلمني من دول الرشق األوسط، لكونهم -وفقًا لتلك 

التيارات- ال يهددون األمن األوروبي فحسب، بل أيًضا الُهوية 
األوروبية املسيحية، ويضيفون أعباء اقتصادية جديدة عىل معظم 

الدول األوروبية.
ولذا، يتوقع أن يُعني الجئو دول منطقة الرشق األوسط من 

سياسات أكرث تشدًدا من جانب تلك التيارات التي تعتمد 
باألساس عىل عدد من العنارص التي وردت عىل لسان قادة تلك 

التيارات املتطرفة؛ وكان أبرز الحلول املقرتحه من التريات اليمنية 
يف أوروبا، غلق الحدود بشكل كامل، وتضيق الخناق عىل اإلعانات 

التي تقدمها الحكومة للمهاجرين، بما يف ذلك الرعاية الصحية 
والخدمات التي يحصل عليها املهاجرون، إىل جانب تقليل أعداد 

طالبي اللجوء.
كذلك غلق جميع املدارسوالجمعيات اإلسالمية املنترشة يف الدول 
األوروبية، والتي تقدم خدمات لالجئني واملهاجرين املسلمني، مع 

عدم السماح بإقامة مزيد من املساجد، وعدم السماح بممارسة 
الشعائر الدينية اإلسالمية.

األزمة السورية: يرتبط موقف التيارات اليمينية األوروبية من 
الرصاع السوري بشكل مبارش بتزايد تدفق الالجئني ألوروبا؛ 

حيث تبدي تلك التيارات ميال واضًحا الستمرار نظام  الرئيس 
بشار األسد، لكونها ترى أن استمراره، مع وقف الدعم املادي 

والعسكري لتيارات املعارضة الداخلية السورية، قد يتيح الفرصة 
إلحداث تسوية سياسية من شأنها أن تعيد الالجئني السوريني 

إىل أراضيهم.
ويتزامن ذلك األمر، مع تأييد تلك التيارات للتعاون مع روسيا، 

والدعوة للتقارب مع الرئيس الرويس »فالديمري بوتني« من أجل 
إيجاد مخرج لألزمة السورية، وهو ما قد يؤرش يف ظل سيطرة التيار 

اليميني عىل أوروبا إلمكانية حدوث صفقة بني االتحاد األوروبي 
وبني روسيا من شأنها رفع العقوبات عن األخرية يف مقابل ضغطها 

عىل نظام األسد لتهدئة األوضاع يف سوريا بما يسمح بعودة 
الالجئني وتخليص أوروبا من ذلك العبء، ال سيما مع رفض غالبية 

األحزاب اليمينية للتدخل العسكري يف سوريا، وعدم اعتباره حال 
مطروًحا عىل الطاولة.

الرصاع العربي-اإلرسائييل: تنقسم التيارات القومية يف وسط 

وغرب أوروبا حول سبل التعاطي معه؛ ففي حني تعلن بعض 
التيارات القومية يف وسط أوروبا عن رفضها رصاحة لوجهات النظر 
اإلرسائيلية، بل وتتهمها، مع النخبة اليهودية العاملية، بـ«استعباد 

الفلسطينيني« والسيطرة عىل توجهات الحكومة األمريكية؛ نجد 
أن دول غرب أوروبا مؤيدة إلرسائيل، انطالقًا من اعتقادهم بأن 

التهديدات التي تواجه األمن اإلرسائييل واألوروبي -عىل السواء- 
تنبع من اإلسالم، وأنهم يحاربون نفس الحرب، بما يدفع إىل رضورة 

دعم أوروبا إلرسائيل.
ومع تزايد نربة »اإلسالموفوبيا« يف أوروبا، بالتزامن مع التوجه 

األمريكي الداعم بقوة إلرسائيل واعتالء »دونالد ترامب« املكتب 
البيضاوي، فمن املحتمل أن يزداد االتجاه املؤيد إلرسائيل يف 

أوروبا بقوة يف الفرتة القادمة، بما يؤثر عىل مسارات حل القضية 
الفلسطينية.

العالقة مع إيران: تمثل قضية العالقات األوروبية مع إيران معضلة 
بالنسبة للتيارات اليمينية الصاعدة يف القارة، ففي الوقت الذي 

تحتاج فيه تلك التيارات إليران لتسوية األزمة السورية بما يساهم 
يف وقف تدفق الالجئني ألوروبا من ناحية، وإمدادها بالطاقة من 

ناحية أخرى، تتخوف الدول األوروبية من أن تؤدي التطورات 
القادمة يف الرشق األوسط إىل حرب واسعة ، خاصة بعد توتر 

العالقات اإليرانية- األمريكية وفرض األخرية عقوبات عىل إيران، 
وهو ما قد يؤثر بالسلب عىل األمن األوروبي.

ومن ثم قد تسعى التيارات اليمينية للحفاظ عىل عالقات متوازنة 
مع إيران بما يضمن لها الدعم اإليراني يف مجال الطاقة، والضغط 

من ناحية أخرى لعدم التعرض للصفقة النووية بما يضمن عدم 
اندالع توترات أمنية أخرى يف اإلقليم تؤثر عىل األمن األوروبي 

املرتبط بشكل مبارش باألمن يف منطقة الرشق األوسط.
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    HOT SPOT  نقطة ساخنة

By Audrey Sheehy

O ver the past year, far right political parties 
have made major gains in divisive elec-
tions throughout the West. Although some 

of these movements enjoyed victories in previous 
elections in the 1990s and early 2000s, success of 
this magnitude across Europe has not occurred since 
before WWII.  Grown from worldwide recessions and 
refugee crises, nationalism and populism are newly 
ascendant political forces to be reckoned with. 
While coverage of right-populist movements has 
mainly focused on Brexit and the rise of Don-
ald Trump, the far right has been strengthening 
throughout the West. Austria almost saw the Austrian 
Freedom Party gain the presidency, the National 
Front is making great political strides in France, and 
the Party for Freedom is ahead in the Netherland’s 
presidential polls. Additionally, the Golden Dawn has 
been a strong force in Greece, while in Germany, the 
Alternative for Deutschland party is expected to gain 
seats in its state’s parliaments.
These right nationalist campaigns, including those of 
Brexit and Trump, have run on two fundamental ideas 
currently trending in many western countries: uplift-
ing the poor working class in a crippling globalized 
economy, and constricting immigration from the Mid-
dle East. Although the political clashes in culture and 
economics seems to be the major driving forces of the 
rise of the far right, there is another factor at work.
 The economy and immigration concerns have only 
been political speaking points disguising the true 
catastrophe of modern politics: the loss of the general 
public’s trust in institutions. This has been largely a 

product of the left’s identity crisis, and the prioritiza-
tion of political opportunities over the representation 
of the people in the political arena. The rise of the 
far right has been possible because of widespread 
feelings of insecurity.
Broken Economy
Europeans have been facing economic crisis since 
2009, when interest rates on government bonds in 
Greece, Cyprus, Spain, Portugal, Italy, and Ireland 
skyrocketed. Economies were crumbling, debts were 
growing, and many welfare systems were not sustain-
able. Although the European Union has worked to 
subdue the economic crisis by implementing financial 
support mechanisms, by writing off debt and provid-
ing emergency loans, another banking crisis may be 
on the horizon in Italy.
 In an interview with the HPR, Dr. Daphne Halikiopou-
lou, associate professor in comparative politics at the 
University of Reading who specializes in research on 
radical nationalism, stated that the financial insecurity 
from the economic crisis has caused both working 
and middle class Europeans to be concerned with 
unemployment, salary cuts, welfare access, pensions, 
and access to health care.
 “Part of the reason that you see the rise of the far 
right is because the left is having an identity crisis 
of its own. It doesn’t know where it is going,” said 
Halikiopoulou. Distrust in the ability of the left to 
accomplish its goals has led to political opportunities 
for the far right.

To read the rest of the article go to:
 harvardpolitics.com

THE RISE OF THE FAR RIGHT
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Eve حواء

 - من هي فاي بيضون ؟ 

سيدة أمريكية من أصل لبناني ، درست ُ إدارة االعمال 
والتجارة ، وعملت ُ يف العديد من املؤسسات التجارية 

واالقتصادية ، وأنا املسؤولة التنفيذية ملجلس إدارة الغرفة 
التجارية العربية االمريكية . 

- بوصفك شخصية قيادية معروفة وصلتي 
اىل مراكز وظيفية رفيعة املستوى ، ماذا 

تقولن عن نجاحات املرأة العربية يف محطات 
االغرتاب ؟ 

قبل الحديث عن نجاحات املرأة أود أن أسلط الضوء عن 
جاليتنا العربية التي تتصف بالديناميكية الفعالة التي 

تحاول رشائح مهمة وكبرية منها الوصول اىل مراتب عالية 
عرب العلم والعمل ، وفيما يتعلق بنجاحات املرأة العربية 

املغرتبة يمكن القول أن نجاحها يمثل جزءاً من نجاحات 
الجالية ككل ، ويف هذا السياق أود االشارة بأن ثمة نساء 

من اصل عربي هن مدعاة فخر وثناء ملا وصلن اليه من 
مستوى مهني وحضور يف الحياة االمريكية املهنية مثل 

زينب فرج ، وفدوى حمود ، زينا داغر . وغريهن من النساء 
اللواتي نجحن يف شق طريقهن املهني بنجاح وتفوق وهن 

يمثلن مصدر إلهام للكثري من شابات وشباب الجالية . 
وأنا شخصيا ً أعرف الكثري من السيدات اللواتي يتولني 

قيادة رشكات مهمة ويحققن نجاحات كبرية عىل املستوى 
االداري . 

- هل تعتقدين بأن املرأة العربية يف املهجر 
هل مازالت بحاجة اىل الدعم عى الرغم من 

تحقيقها تلك النجاحات الكبرية ؟ 

نعم بالتأكيد يجب أن يتواصل الدعم املُقدم للمرأة العربية 
يف املهجر لتواصل مسرية نجاحها والبد أن يأتي الدعم 
االول من ملرأة نفسها ألختها املرأة ومن رشائح املجتمع 

االخرى والبد للجميع أن يؤمن بأن االدوار التي يقوم 
بها الرجل واملرأة هي تكاملية االمر الذي يحتم عليهما 
دعم أحدهما لآلخر ، وهذه املسألة ستعكس بالرضورة 

فكرة الوحدة يف مجتمع الجالية ، فحينما نكون متحدين 
سنعزز قوتنا وسنحقق أهدافنا بنجاح . 

- ما هو الدور الذي تلعبه غرفة التجارة 
العربية االمريكية عى مستوى ديربورن 

وميشيغن والواليات املتحدة ؟ 

الغرفة تلعب دوراً محوريا ً وهاما ً يف تفعيل الجهود 
االقتصادية وتسهيل عمل املؤسسات االقتصادية وتعزيز 

التعاون التجاري بني مؤسساتها التجارية واملؤسسات 
االخرى وهي تقدم خدماتها اىل أكرث من 1200 رشكة وكيان 

إقتصادي وتتبنى الغرفة سياسات إيجابية من ناحية 
تطوير العمل االقتصادي والتجاري ، وتحاول الغرفة 
مد جسور التعاون االقتصادي مع اآلخر عىل النطاق 
املحيل والدويل لتسهيل عملية التعاطي بني الرشكات 

االمريكية واالجنبية بما يحقق االهداف املرجوة للطرفني 
، ونحن نتعاطى مع مختلف الفعاليات االقتصادية سواء 

يف ديربورن بدءا ً من املتجر الصغري وصوال ً اىل املصانع 
العمالقة ، والغرفة يف هذا االتجاه هي النافذة التي تسعى 

إليصال الصوت العربي االمريكي اىل آفاق رحبة . 

- هل لديكم رشاكات مع جهات أخرى ؟ 

نعم لديا رشاكات واسعة ، وفكرة الرشاكة باتت األهم يف 
عالم اليوم عىل شتى الصعد ومنها االقتصادية ، وغرفتنا 

التجارية تضم حوايل 65 باملئة أعضاء من أصحاب 
االعمال التجارية العرب االمريكيني ، و35 باملئة من غري 

العرب وتمتاز باقة الفعاليات االقتصادية بالتنوع والغنى 
من حيث ما تقدمه تلك الكيانات االقتصادية من باقات 

السلع للمستهلك . وغرفة التجارة العربية االمريكية 
تطلق العنان دوما ً للعمل مع مختلف املؤسسات 

االقتصادية بغض النظر عن خلفياتها وتسعى اىل تحقيق 

التكامل االقتصادي بما يخدم أهداف جميع االطراف . 

-  هل لديكم تعاون مع جهات إقتصادية 
خارج الواليات املتحدة االمريكية ؟ 

نعم نؤمن بآلية التعاون وتنويع مصادر التعاطي ، والبد 
من القول بأننا يف عالم اليوم الذي يشكل االقنصاد 

فيه عصب الحياة وهو املُّحرك ملجمل الساسات العامة 
للعالم وهو الذي يحرك ديناميكيات القطاعات االخرى 

، وال أحد يستطيع فعل يشء بمفرده لذا يربز موضوع 
الرشاكة بوصفه هدفا ً إسترياتيجيا ً للكثري من الرشكات 

واملؤسسات االقتصادية العمالقة وغري العمالقة  ومن 
الجيد لنا كمؤسسة أن نكون ضمن رشاكات كخيار 

إسرتاتيجي لنا ، لذا نحن نتمتع بالعديد من الرشاكات مع 
مجموعات إقتصادية مختلفة . 

-  هل لديكم تعامل مع غرف التجارة يف 
دولنا العربية االم ؟ وما هي املهمات الت 

تضطلعون بها هناك ؟ 

نعم لدينا ثمة تعامل مع غرف التجارة هناك ودورنا يكمن 
يف إستقبال وفود من غرف التجارة العربية وتقديم الدعم 

الالزم لهم وتوفري الدورات التدريبية ليتمكنوا من إكتساب 
الخربة ، كما تقوم غرفتنا بإرسال وفود اىل الدول العربية 
والرشق االوسط بشكل عام بهدف تفعيل التعاون معهم 

وتبادل الخربات بما يحقق املصلحة املتبادلة لكال الطرفني . 

-  ما هي مشاريعكم املستقبلية كغرفة تجارة 
عربية امريكية ؟ 

نعمل يف الوقت الحارض عىل تشكيل وفد من املؤمل أن 
يذهب اىل الرشق االوسط يف العام املقبل 2020 ، وباملقابل 

سوف نستقبل وفوداً يف الخريف يف محاولة لتعزيز 
عرى التعاون االقتصادي بني غرفتنا التجارية والغرف 

التجارية يف عدد من دول الرشق االوسط ، ولدينا يف هذا 
الصدد برامج متكاملة تركز عىل تفعيل آليات التعاون 

التجاري وسنطلق العنان للكثري من االنشطة االقتصادية 
التي سرنكز من خاللها عىل تطوير الخربات لدى الوفود 
القادمة من خالل وضع الرؤى االقتصادية بما يتناسب 

مع مفردات الواقع االقتصادي لتلك الدول ، كما البد من 
االشارة اىل أننا نركز يف مشاريعنا املستقبلية عىل أهمية 

تأهيل القيادات النسئية الشابة يف مجتمع الجالية 
ألخذ زمام املبادرة يف قيادة املؤسسات التجارية وسوف 
نقوم بإحتضان املواهب القيادية النسائية الشابة بدءاً 
من مرحلة الدراسة الثانوية ، ومرورا ً بمرحلة الدراسة 

الجامعية اىل جانب االهتمام بطلبة املعاهد الذين يدرسون 
يف فضاء إدارة االعمال والتجارة ممن يملكون املواهب 
وبحاجة اىل صقلها من خالل مؤسسات كمؤسستنا ، 
وهي فرصة للسيدات الصغريات للحصول عىل فرصة 

من شأنها تطوير مهاراتهن املهنية ليتصدرن املشهد يف 
املستقبل القريب ومهمتنا تكمن يف تأهيل هذه الكوادر 

الشابة وهي إحدى الخطط التي نعمل عليها يف الوقت 
الحارض ، وهدفها رفد املؤسسات االقتصادية يف يف الجالية 

بما تحتاجه من كوادر وأركز عىل دور املرأة الشابة لتنال 
فرصتها . 

- بعد مرور قرابة 3 عقود كيف تقيّمن أداء 
غرفة التجارة العربية االمريكية ؟ 

يمكن القول بشكل موضوعي بأن الغرفة قامت بادوار 
متميزة عىل صعيد مجتمع الجالية وعىل صعيد والية 

ميشيغن والواليات املتحدة عموما ً وتمكنت من إيصال 
صدى صوتها عرب أدائها املتميز واملتوازن وقد ترتجم هذا 
التميز من خالل التكريمات التي حصلت عليها من قبل 

أهم املنظمات واملؤسسات االمريكية ونالت إستحسان 
مختلف الشخصيات بما فيها رؤوساء الواليات املتحدة 

، والنها معينة قبل كل يشء باملشهد االقتصادي الخاص 
بالجالية فهي تحاول حماية حقوق الجالية وتعزيز 

مكانتها االقتصادية والعمل عىل صنع القيادات املؤهلة 
لتمثيل أبناء الجالية يف محتلف املحافل االقتصادية عىل 

نطاق الواليات املتحدة وعىل النطاق الدويل 

المسؤولة التنفيذية لغرفة التجارة العربية االمريكية 
للعربي االمريكي اليوم : 

المرأة العربية في االغتراب 
أثبت جدارتها في ميدان القيادة 

والشواهد كثيرة على ذلك
حاورتها إستبرق العزاوي

فاي بيضون واحدة من ابرز الوجوه النسائية يف الجالية اللبنانية والعربية شقت طريقها بإرصار وعزيمة 
من نافذة املال واالقتصاد حتى وصلت اىل مواقع قيادية رفيعة ،فهي الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العربية 

االمريكية حالياً وهي أكر منظمة إقتصادية لالمريكين العرب يف الواليات املتحدة ، وترتأس مجالس تنفيذية لعدد 
من املؤسسات االقتصادية املهمة منها مركز ) تجارة ( التجاري الدويل للتطوير ، واملسؤولة التنفيذية ملجلس 

إدارة الغرفة التجارية لالقليات العرقية ،وتقود فاي بيضون مجلس مقاطعة رشق ميشيغن لالسترياد ، صنفت من 
قبل مجلة ) غرين ميشيغن ( ضمن أقوى 100 شخصية نسوية يف والية ميشيغن وحصلت عى الكثري من الجوائز 

والتكريمات من قبل جهات أمريكية متنوعة ،) مجلة العربي االمريكي اليوم( إلتقت السيدة فاي بيضون يف مكتبها 
وكان معها هذا اللقاء : - 
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برلني- لطاملا اهتم الباحثون باألثر املحتمل لرتتيب 
الوالدة بني األخوة عىل شخصياتهم، وغالبا ما يتفقون 
عىل السمات النموذجية للطفل األول واألخري أكرث من 

الطفل األوسط. وترتاوح سمات الطفل األوسط بني الشدة 
من شخص ال يقلق أو ينزعج بسهولة إىل شخص يسعى 

إىل لفت االنتباه باستمرار. ولكن هل ترتيب والدة الطفل 
بني أشقائه له تأثري حقا؟

يقول رالف هريتفيغ، مدير مؤسسة ماكس بالنك للتنمية 
البرشية يف برلني، “هناك دراسات تشري إىل أن ترتيب 

والدة الطفل بني أشقائه له أثر قليل نسبيا عىل السمات 
الشخصية للطفل”. وعىل الجانب اآلخر، يستشهد 

بدراسة تظهر “تباينا يف توزيع املوارد األبوية مثل الوقت 
واملال”، وعادة ما يستثمر اآلباء بشكل أقل يف الطفل 

األوسط. وهذا كله أمر طبيعي وليس نتيجة لقرار واع من 

جانب اآلباء.
ويوضح هريتفيغ “الطفل األوسط ال يحظى أبدا باهتمام 
حرصي من والديه”، عىل عكس الطفل األكرب يف املرحلة 

األوىل من التطور و”رضيع” العائلة عندما يكرب أشقاؤه 
ويرتكون املنزل. غري أنه يصعب تحديد تداعيات هذا 

األمر.
ويتابع “بعض الدراسات أظهرت أن ارتباط الطفل 

األوسط بأرسته، خصوصا يف فرتة البلوغ، أقل قوة )من 
الطفل األول واألخري(”، مضيفا أن هناك دليال أيضا عىل 

أن الطفل األوسط لديه تقدير ذاتي أقل.
ويعتقد املعالج النفيس واملؤلف فولفغانغ كروغر أن 

هذا الوضع “للطفل األوسط يشكل شخصيته، نظرا 
ألن إيجاد دور له يف األرسة أصعب من الشقيقني األكرب 
واألصغر”. ويقول “غالبا ما يتعلمون مراعاة اآلخرين 

واالستجابة لهم”، وهو ما يجعلهم وسطاء جيدين.
ويضيف أن نقطة ضعفهم تتمثل يف االفتقار إىل الكفاءة 

ليكونوا “قادة” وتبوء املقدمة يف بعض األحيان. ويتابع 
كروغر “الطفل األوسط هو الذي ال يقول شيئا يف البداية 

ثم يجذب االنتباه بتعليق بارع. ولكن ليس بمقدوره 
البقاء بشكل دائم يف املقدمة”، ولذلك من املهم عىل اآلباء 

أن يمنحوه قدرا من االهتمام.
وترى نيكوال شميت، وهي صحافية علمية أملانية ومؤلفة 

كتاب “األشقاء كفريق” أن املكانة الوسطى يف ترتيب 
الوالدة بني األشقاء أمر صحي. وتقول “لديك شقيق أكرب 

يمكنك التعلم منه وآخر أصغر يمكنك تعليمه”. غري أنه 
من املستحيل التعميم نظرا ألن الكثري من العوامل تلعب 

دورا يف العالقات ما بني األشقاء.

باحثون: الطفل األوسط ال يحظى باهتمام خاص من والديه

هل يمكنك الحمل خالل 
دورتك الشهرية؟

عندما تحاولني الحمل ، فإن إحدى العالمات األوىل »اإليجابية« للحمل 
املؤكد هو توقف الدورة الشهرية. ولكن ، هل تعلمني أن هناك فرصة 

لحدوث الحمل حتى لو كنت يف دورتك الشهرية ؟
تعد الدورات الشهرية ودورات اإلباضة هامة جدا ويجب أن توليها عناية 

شديدة عندما تقررين إنشاء أرسة.
ويعترب قرار ممارسة الجنس اثناء الدورة الشهرية موضوًعا مثريًا للخالف 
، لكن ُيعتقد عىل نطاق واسع أن أيام الحيض الخمسة ليست أفضل وقت 

للحمل ، ألن تساقط بطانة الرحم ال يوفر فرص للحيوانات املنوية أو 
صحيحا للحياة. ولكن هذا ليس البويضة 

تماما. 
عىل الرغم 

من أن 
احتماالت 

الحمل قد تكون أقل، إال أنها 
ال تزال قائمة.

وفقا للخرباء تعتمد احتماالت حمل املرأة إىل 
حد كبري عىل عمر الحيوانات املنوية ودورة اإلباضة 

لدى املرأة.
عىل عكس البيض )البويضة(، تملك الحيوانات املنوية 

القدرة عىل البقاء داخل الجسم ملدة 5-4 أيام بعد الجماع. هذا يعني 
أنه حتى مارست الجنس اثناء الدورة الشهرية دون وقاية، فإن الحيوانات 

املنوية يمكن أن تبقى داخل الجهاز التناسيل لفرتة طويلة ثم تندمج مع 
البويضة ، مما يزيد من فرص الحمل. هذا يعتمد أيضا عىل طول الدورة 

الشهرية.
ويقرتح الباحثون أيًضا أن االنخراط يف الجماع يف اليوم السابق لإلباضة 
يحمل نفس فرص الحمل كممارسة الجنس خالل أيام الدورة الشهرية.

وبالتايل ، حتى لو كانت احتماالت الحمل مشوشة ، فال يوجد أي رضر يف 
تجربة هذه املحاولة. ولكن من املستحسن أن تويل اهتماًما جاًدا لدورات 

اإلباضة وتضع سجالت لزيادة الخصوبة.

كأم مرضعة ، فأنِت تمثلني ماكينة صنع الحليب عىل مدار 24 ساعة 
يف اليوم. فال توجد حتى لحظة واحدة يف اليوم ال يقوم فيه جسمك 

بصنع الحليب بنشاط إلشباع جوع طفلك. تشعر الكثري من األمهات 
املرضعات بالجوع تقريًبا طوال الوقت ألن أجسادهن تحرق السعرات 

الحرارية عىل فرتات منتظمة لصنع الحليب. وبالتايل ، فإن تغذية 
جسمك باألطعمة الغنية باملغذيات لتزويده بكل ما يحتاج إليه يعد ذو 

أهمية حيوية.
وهناك 8 أغذية خارقة يجب عىل كل امرأة مرضعة تناولها:

العلكة العربية الصالحة لألكل
هذه العلكة مصنوعة من لحاء شجرة الصمغ 

العربي، يساعد الحمض عىل تقوية العظام ويعزز 
إنتاج الحليب. يعزز مستويات الطاقة لديك 

وينعش جسمك.

بذور الكراوية
يمكن أن تساعد يف زيادة إنتاج الحليب يف 

األمهات املرضعات. ويتم اعداد وصفات عديدة 
منها.

 اللوز
تمتلئ حبات اللوز بالربوتينات وهي 

مصدر كبري للكالسيوم. عند الرضاعة 
الطبيعية ، تحتاج األم إىل 1250 ملغ من 

الكالسيوم كل يوم.

 لؤلؤة الدخن
الدخن غني بالربوتني والفوسفور واأللياف والحديد واملغنيسيوم. بسبب تركيبته 

الغنية باملعادن والربوتينات ، فإن الدخن له العديد من الفوائد الصحية. تقول دراسة 
أن تناوله بانتظام يحمي النساء قبل انقطاع الطمث من اإلصابة برسطان الثدي.

بذور السمسم
تتمتع بذور السمسم بالعديد من الفوائد الصحية وقد تم استخدامها ألغراض طبية 

منذ اآلالف السنني. برصف النظر عن حمايتك من مرض السكري وأمراض القلب 
والتهاب املفاصل ، فإنها مفيدة أيًضا للرضاعة الطبيعية.

الرشاد
يعد نقص الحديد أحد أكرث املشاكل شيوًعا عند النساء بعد الحمل. يمكن لحبوب 

الرشاد حل هذه املشكلة ألنها غنية بالحديد وحمض الفوليك. ويقال أيًضا أن النساء 
الحوامل يجب أن يتجنبنها ألنها يمكن أن تحفز املخاض.

جوز الهند
جوزالهند منخفض بالسعرات الحرارية وخال من الكوليسرتول ويحتوي عىل 

كمية أكرب من البوتاسيوم مقارنة بأربعة موز. كما أنه يحتوي عىل حمض الكالسيوم 
والفوسفور ولوريك. ويساعد عىل البقاء رطًبا ، وهو أمر مهم أثناء الرضاعة الطبيعية.

الحلبة
لقد أثبتت بذور الحلبة أنها عبارة عن غلكتاجوغ ، مما يعني أن استهالكها سيساعد 

يف تحفيز غدد الرضاعة لدى النساء، وبالتايل زيادة كمية الحليب.

أطعمة خارقة لألمهات المرضعات8 
5 Baby Sleep Mistakes New Par-
ents Make (And How To Fix Them)

S taying up all night to get lucky? Er, no – that’ll be the baby 
keeping you awake. Make sure you’ve got the right approach to 
bedtime - and avoid these 5 mistakes every new parent makes: 

Expecting too much, too soon
Doing too much
Rushing the bedtime routine
Waking your baby up from a nap
Keeping things too quiet
Pre-kids, not much sleep used to be a) a good night out and b) nothing 
that caffeine and a bacon sarnie couldn’t fix. Now that you’re a mum, 
the amount of sleep you get depends on your baby.
And, when it comes to night-time, some just don’t play ball. You want 
to get up close and personal with your pillow, but she wants feeding, 
burping, cuddling and soothing. Sadly, you can’t will your little one to 
snooze through the night, waking only when you’re dressed, showered 
and ready to face the day. 
But there are things new parents (unwittingly) do that make bedtime 
harder. How many do you recognise?

1 Expecting too much, too soon
You’ve sung the lullaby and drawn the blackout blind, but your little 
one still won’t nod off. That’s because babies aged 12 weeks and under 
have no concept of the difference between night and day.
In fact, the hormones that control our patterns of sleeping and waking 
don’t start to kick in until around three months old. Younger than that 
and there’s no point in expecting anything from her sleep-wise – she 
just has to follow her own needs.

To read the rest of the article go to: www.motherandbaby.co.uk
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Fashion Jewelry موضة مجوهرات

حيل الموضة إلخفاء البطن
تعد البطن من األسباب الرئيسية، التي تُفسد أناقة املظهر، حتى مع 

ارتداء مالبس فخمة.

وقالت مستشارة املظهر األملانية زيلكه جريلوف إنه يمكن للمرأة إخفاء 

البطن ببعض حيل املوضة.

وذكرت أن أبرز هذه الحيل تتمثل يف ارتداء قطع فوقية تزدان 

بتقليمات طولية، يف حني تتسبب التقليمات العرضية 

يف إبراز البطن.

كما ينبغي، حسب مستشارة املظهر، وللسبب ذاته 

االبتعاد عن النقوش املستديرة.

وأضافت جريلوف أنه يمكن إخفاء البطن من 

خالل اإلطاللة الداكنة الكاملة، كتوب ورسوال 

باللون األسود؛ حيث تعمل هذه التوليفة 

عىل إطالة القوام برصيا، ومن ثم يبدو 

القوام أكرث نحافة ورشاقة.

ومن الحيل األخرى إلخفاء البطن 

ارتداء قطعة فوقية يصل طولها 

إىل الخرص وذات خامة انسيابية 

كالحرير والشيفون، بينما ينبغي 

االبتعاد عن الخامات، التي تلتصق 

بالجسم أو الخامات املطاطة 

)سرتيتش(؛ نظرا ألنها تسلط 

الضوء عىل البطن.

أسرار تنسيق 
الدانتيل

يرتبع الدانتيل عىل عرش املوضة 
النسائية يف صيف 2019 ليمنح املرأة 

إطاللة فخمة تنطق بالرقة واألنوثة. 
ويتطلب تنسيق الدانتيل حسا عاليا 
للحصول عىل مظهر أنيق دون تكلف.

وأوضحت مستشارة املظهر األملانية 
كاتارينا شتارالي أن الدانتيل يمتاز 

بطابع فخم ورومانيس، كما أنه يشيع 
إحساسا بالخفة يناسب أجواء 

الصيف، فضال عن مظهره الجريء.
ومن جانبها أضافت مستشارة 
املظهر األملانية آنيته هيلبيش 

أن الدانتيل يقتحم إطاللة 
الحياة اليومية هذا املوسم من 
بوابة املالبس الرياضية ويزين 

التيشريتات املخططة.
وبدورها أشارت مستشارة املظهر 
األملانية ماريا هانز إىل أن تنسيق 

الدانتيل يحتاج إىل ذوق رفيع تجنبا 
للمبالغة، موضحة أنه ينبغي االكتفاء 

بقطعة واحدة بالدانتيل كتوب مثال، 
عىل أن يتم تنسيقه مع رسوال جينز.

وأضافت أنه يمكن ارتداء الدانتيل يف العمل 
أيضا، لكن ينبغي أن يكون تحته بطانة 
قماشية، كي ال يكون كاشفا للجسم، يف 

حني يجوز االستغناء عن البطانة إذا كان 
الدانتيل يزين األذرع واألكتاف.

ومن املهم أال يتم تنسيق الدانتيل مع أي نقوش 
باستثناء الزهور؛ ألن نقوش الدانتيل عادة ما 

تجسد الزهور واألغصان.

قالدة الكاحل أحدث 
صيحات اإلكسسوارات

تمثل قالدة الكاحل »Anklet« أحدث صيحات 
اإلكسسوارات يف صيف 2019، لتمنح املرأة إطاللة مفعمة 

باألنوثة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.
وأوضحت مجلة »Woman« النمساوية أن قالدة الكاحل 
تستحرض روح التسعينات الجذابة، مشرية إىل أنها تتألق 

هذا الصيف بطابع الهيبيز، حيث إنها تزدان بالصدف 
أو الرُشابات.

وأضافت املجلة املعنية باملوضة والجمال، أن قالدة 
الكاحل تتألق أيضا بتصميم رقيق يتألأل بربيق الذهب، 

مشرية إىل أنه يتم تنسيق قالدة الكاحل مع املالبس 
كشورت أو تنورة قصرية، لتسليط األضواء عليها.

طالء األظافر قد ال 
يليق ببشرتِك.. هكذا 

تختارين األنسب 
لدرجة لون البشرة؟

مع وجود الكثري من ألوان طالء األظافر لالختيار من بينها، 
ُيصبح من الصعب دائماً اختيار لون طالء األظافر املُناسب، 
فهناك بعض األشياء التي يجب ُمراعاتها عند اختيار لون 
طالء األظافر، أهمها درجة لون برشتِك، ُيشبه األمر إىل حد 

كبري اختيار ألوان ظالل العيون ودرجات أحمر الخدود، فعند 
اختيار لون طالء األظافر الذي ستضعينه يحب أن ُيكمل 

ويتناغم مع لون برشتِك.
تعلُّم كيفية اختيار لون طالء األظافر املُناسب لبرشتِك هو أمر 
رضوري، فطالء األظافر الخاص بِك ُيغري تماماً طريقة ظهور 

يديِك؟ فيمكن باستخدام الطالء جعل اليدين تبدوان أكرب 
حجماً أو أصغر حجماً أو أصغر عمراً.

أفضل ألوان طالء األظافر وفقاً لدرجة البرشة
-1 البرشة الفاتحة جداً

من أكرث ألوان طالء األظافر التي تتناسب مع البرشة 
الفاتحة جداً اللون الوردي، اللون الوردي الفاتح مثل 

أحمر الخدود أمر ال بد منه ملن لديهم برشة فاتحة 
جداً، يف الغالب يظهر عىل أصحاب هذه البرشة النمش، 

ويكون لون شعر أصحابها أشقر أو أحمر.
لون طالء األظافر الوردي مع درجة هذه البرشة ُيصبح 

كالسيكياً وُمحايداً.

2- البشرة الفاتحة

وهي برشة فاتحة أيضاً لكن بدرجة أقل من السابقة، 
ويمكن أن يظهر عىل أصحابها النمش أيضاً، 
من أكرث األلوان التي تتناسب مع هذه البرشة 

اللون الخزامى، وهو اللون األرجواني 
الفاتح، ويأخذ هذا اللون اسمه من زهور 

ُخزام. ويتميز هذا اللون باختالف يف التدرج 
اللوني له.

يميل الجلد الفاتح إىل أن يكون لونه بارداً، 
لذلك يكون أيضاً الالفندر ذو األلوان الفاتحة 

من ألوان طالء األظافر املثالية لهذه البرشة.
النساء ذوات البرشة الفاتحة يجب أن يجربن 

أيضاً اللون األحمر والباستيل والخوخي، نعم، 
قد تكون األلوان الداكنة ُمدهشة، لكنها يف بعض 

األحيان، يمكن أن ترتك ظالل 
داكنة جداً عىل يديِك.

3- البشرة الُمتوسطة

ويميل لون شعر أصحابها إىل اللون البني، لون طالء األظافر 
املثايل ألصحاب هذه البرشة هو اللون املُرجاني، وهو مثل لون 

الشعاب املرجانية.
 معظم درجات لون البرشة املتوسطة تحتوي عىل 

مزيج من النغمات اللطيفة والدافئة، وبالتايل 
يكون أيضاً الربتقايل والوردي الداكن من 

األلوان املثالية لهذه البرشة، يمكن أيضاً 
تجربة طالء األظافر الرمادي، فتميل ألوان 
البرشة املتوسطة إىل وجود مسحة من اللون 

الزيتوني، مما يجعل من السهل االقرتان 
بأي ظالل رمادية.

4- البشرة الزيتونية

وهي البرشة التي تميل إىل اللون 

األسمر الّداكن، اللون املثايل 
مع هذه البرشة هو اللون 

البورجوندي، وهو يميل إىل 
اللون األحمر الداكن، ويأخذ 

.Burgundy اسمه من النبيذ
يمكن أن يكون لون البورجوندي لوناً رائعاً لتلوين أظافر 

أصحاب البرشة الزيتونية، ال يقترص األمر عىل إكمال لون 
البرشة واالنسجام معه، بل يجعل أيضاً األظافر تبدو أرق مما 

هي عليه بالفعل.

5- البشرة ذات اللون الداكن جدًا

إذا كنِت من أصحاب هذا اللون وتبحثني عن طالء لألظافر 
يتناسب مع درجات البرشة الداكنة ويخلق شعور بأن األيدي 

أصغر سناً مما عليه يف واقع األمر، فستجدين بغيتك يف اللون 
النعناعي، اللون النعناعي ُيعترب خليطاً من اللونني األزرق 

واألخرض.
يمكن للون النعناعي أن ُيربز األظافر دون لفت االنتباه إىل أي 

عالمات للشيخوخة قد تظهر أعىل اليدين.

The Hijabi Guide to Style 
Different Headscarf Fab-
rics with Any Outfit
You might think that the color of your headscarf 
is the main factor affecting your elegance. Well, 
the fabric is just as important! Many hijabis wish 
to wear different headscarf fabrics, but they just 
don’t since they don’t know how to it. Fabric is so 
important when it comes to headscarves because 
the same color will look different every time it 
comes in a different texture. Today, we brought you 
the main tips to know how to wear each headscarf 
fabric to reach the ultimate elegance of your hijabi 
style.
1. Chiffon HeadscarfChiffon hijab is so suitable for 
cotton, wool or velvet clothes. This is because they 
will add some softness to your outfits. That’s why 

chiffon is one of the best materials for winter out-
fits since it balances things out when it comes to 
heavy clothes. However, the only case you should 
stay away from a chiffon headscarf is when you’re 
wearing chiffon clothes as well.
2. Satin HeadscarfThe satin scarf has had a 
powerful comeback after many years, especially 
the ones with a print. Satin in general is usually 
inspired from the 1960’s fashion trends. 
This is one fabric that needs to be 
well thought of when it comes 
to winter outfits. It is always 
recommended to wear it with 
clothes of wool, cotton or linen 
materials. For a more daring 
look, a satin headscarf can be 
worn with satin clothes as 
well as long as it’s in softer 
shades. However, stay away 
from putting on your satin 

scarf with any velvet clothes.
3. Cotton HeadscarfCotton scarves are the most 
practical ones for a hijabi; they can be worn 
throughout the whole year. Just pay attention to 
the color of scarf you pick. If you are looking for 
a bold look while staying in your comfortable 
cotton scarf, you can play on the color factor 
since a cotton scarf can match almost all 

winter fabrics.
4. Velvet HeadscarfVelvet has a direct 

connection with winter fashion. 
When worn as a hijab piece, 

velvet usually comes in the form 
of a turban. It is more suitable for eve-
ning wear though. Whether stripped 
or plain, velvet gives a shine that 
matches lighter materials such as 
silk, chiffon or cotton. Avoid wearing 
a velvet turban with a velvet winter 
piece.
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YOUR  HOME بيتك

عادات خاطئة تتلف 8 
الكنب واألرائك

تحتاج قطع األثاث بشكل عام واألرائك بشكل خاص إىل الكثري من العناية، إذا 
أردت أن تخدمك لوقت طويل. ونظراً لكرثة استعمال األرائك، فهي معرضة للتلف 
أرسع من باقي املفروشات يف املنزل، لذلك يجب أن توىل عناية خاصة، واالمتناع 

عن فعل األشياء التي ترّسع يف تلفها.
وفيما ييل، مجموعة من العادات اليومية الشائعة التي تسبب تلف األرائك، 

بحسب موقع وان غود ثينغ اإللكرتوني:

Furniture in general and sofas in particular need a lot 
of care, if you want to serve you for a long time.

Due to the frequent use of sofas, they are more prone 
to damage than other furnishings in the home, so care 
must be taken to avoid the things that are hurting 
them.

Here is a set of common everyday habits that cause 
damage to sofas, according to the One Good Thing 
website:

1 - Sit on the same spot every time, it is obvious that 
this part will be damaged faster than others, and 

you will find some kind of heterogeneity in the couch, 
which spoils the appearance completely.

2 - Jumping on the couch causes damage, and may 
lead to crash, and throwing your full weight on the 

couch can cause great damage to it.

3 - Many housewives overlook the cleaning of the 
couch with vacuum cleaner, accumulating dirt and 

dust, which leads to the result of destruction.

4 . Exposing the couch to contaminants at home, 
such as cigarette smoke and cooking fumes, in-

creases the likelihood of damage to the cloth covering 
the sofas.

5 - Sleeping on the couch is another mistake commit-
ted by many, it is originally dedicated to sit on it, 

and repeated sleep can accelerate the destruction.

6 - Using the wrong cleaner can leave traces on 
the couch, and it is best to buy a special cleaner 

suitable for each type of sofa.

7 - Do not flip the face of the American from time to 
time, as this process helps to prolong the life of the 

couch, reducing the pressure on each face.

8 . The random 
stirring of 

furniture 
is also one 
of the 

reasons why sofas are more likely to be damaged, so 
the transfers must be carried out with great care and 
the use of specialized workers to perform this task.

1 - الجلوس عى نفس البقعة كل مرة، 
فمن البديهي أن هذا الجزء سيتعرض 

للتلف أرسع من غريه، وستجد نوعاً من 
عدم التجانس يف األريكة، مما يفسد 

مظهرها بشكل كامل.
2 - القفز عى األريكة يسبب تلفها، 

وربما يؤدي إىل تحطمها، وإلقاء وزنك 
بالكامل عىل األريكة يمكن أن يحدث 

أرضاراً كبرية فيها.
3 - تغفل الكثري من ربات املنازل عن 

تنظيف األريكة باملكنسة الكهربائية، 
فترتاكم األوساخ والغبار، مما يؤدي 

بالنتيجة إىل إتالفها.
األريكة 4 - تعريض 

للملوثات يف املنزل مثل 
دخان السجائر وأبخرة 

الطهي يزيد من احتمال 
تلف القماش الذي 

يغطي األرائك.
5 - النوم عى 

األريكة 

خطأ آخر يرتكبه الكثريون، ففهي 
مخصصة باألصل للجلوس عليها، ويمكن 

للنوم املتكرر أن يرسع من إتالفها.
6 - استخدام املنظف غري املناسب يمكن 

أن يرتك آثاراً عىل األريكة، ومن األفضل 
رشاء منظف خاص يناسب نوع كل أريكة.

7 - عدم تقليب وجه األريكية من وقت 
آلخر، حيث أن هذه العملية تساعد عىل 

إطالة عمر األريكة، بتخفيف الضغط عىل 
كل وجه.

8 - التحريك العشوائي لألثاث أيضاً 
من األسباب التي تزيد من احتمال تعرض 
األرائك للتلف، لذلك يجب أن تتم عمليات 

النقل بحذر شديد 
واالستعانة 

بعمال 
مختصني ألداء 

هذه املهمة.

يبدو تعليق الصور عىل الجدران من األمور 
البسيطة والسهلة من الناحية النظرية، غري أن 

دمج الصور مع الديكورات الداخلية يف الغرفة 
يعد فناً يحتاج إىل حس عال وذوق رفيع. وقالت 

مصممة الديكور األملانية، كاتارينا زيملنج 
»يرتكب املرء أخطاًء كثرية عند تعليق الصور، 

فعندما ُيعجب بأحد املناظر يقوم بتعليقه 
يف أي مكان يف الغرفة، وهو ما ال يتناسب مع 

الصورة اإلجمالية للغرفة يف كثري من األحيان«. 
من جانبها، أوضحت مصممة الديكور األملانية، 

إنيس فروش، أن تعليق الصور يبدأ باختيار 
املكان املناسب، فليس كل عمل فني يمكن 

تعليقه يف أي غرفة. وأضافت: »ما الفائدة من 
تعليق لوحة محفورة فائقة الجودة فوق طاولة 
الطعام، حيث إنها تظهر بشكل غري مناسب«. 

عالوة عىل أنه يجب مراعاة النمط املتبع يف 
الغرفة، وينبغي أن تتناغم قطع األثاث والصور 
مع بعضها بعضاً، ومع ذلك يمكن تعليق صورة 

بنمط الباروك يف غرفة عرصية بنمط املودرن، 
حيث تنشأ هنا نقطة تباين واعية.

االرتفاع الصحيح
من ناحيته، قال مصمم الديكور األملاني، 

فيليكس بيكر، إن االرتفاع الصحيح للصورة 
يعتمد عىل املكان الذي يتم منه مشاهدة 

الصورة، فإذا كان يتم مشاهدة الصورة بشكل 
عابر، فإنها تعلق يف مستوى ارتفاع العينني. 

وأضاف: »إذا علقت الصورة فوق طاولة الطعام، 
فمن األفضل أن تثبت يف وضع أكرث انخفاضاً، 

حتى ال ترهق الرأس عند النظر إليها«.
ومن املعتاد أن تعلق الصور عىل الجدران 
امللونة، وهنا يظهر إطار الصورة أو الربواز 

كأنه منطقة انتقال أو عنرص وسيط، إذا جاز 
التعبري.

صف واحد: يتم يف هذا الوضع ترتيب الصور 
من الحجم نفسه يف صف واحد، كي يمكن 

مشاهدتها جيداً. وأوضح بيكر قائالً: »تصلح 
هذه الطريقة عندما تكون الصور مرتبطة 

ببعضها بعضاً، أي أنها تشكل وحدة يف ما 
بينها«.

ترتيب عشوائي: تتم االستعانة بهذا الوضع 
عند الرغبة يف تعليق مجموعة من 

الصور ليس بينها أية عالقة. وأوضح بيكر 
قائالً: »من األفضل هنا أيضاً أن يتم تشكيل 

مجموعات صغرية من الصور 
ترتبط فيما بينها بشكل 

وثيق«. وبدالً من ذلك 
يمكن للمرء اختيار 

الشكل الدائري أو املستدير، بحيث 
يتم تعليق الصور كبرية الحجم يف 

املنتصف، ثم تعليق الصور األصغر بشكل 
مستدير حولها. وضع اللوحة: يعد هذا الوضع 

هو االختيار املثايل لتعليق الكثري من الصور 
الصغرية األفقية والرأسية.

تباين في غرف بسيطة
قال مصمم الديكور األملاني، فيليكس بيكر، إن 
الربواز الحديث أو العرصي ينبغي أن يتناسب 

مع الصورة أكرث من التجهيزات والديكورات 
الداخلية، فمثالً يمكن للوحات الزيتية القديمة 

أن تتناسب مع املنازل العرصية ذات التجهيز 
املودرن، إذ تعمل عىل إبراز التباين املثري يف 

املنزل، غري أنها قد تبدو غري مناسبة يف الغرف 
البسيطة.

تعليق الصور على الجدران.. فن يحتاج إلى ذوق رفيع

8 Wrong habits spoil sofas and sofas
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    APPETITE  لقمة شهية

  جمال نازي
من الصعب إقناع الجميع باتباع نظام غذائي نباتي، ولكن يمكن 

النصح باالستمتاع ببعض الفوائد املذهلة للنظام النباتي، من 
دون التخيل عن األطعمة التي تعتمد عىل لحوم الحيوانات 

والطيور.
وبحسب موقع »Care2«، فإنه بدالً من انتقاد النباتيني، يمكن 

التعلم منهم، إذ تظهر العديد من الدراسات أن زيادة تناول 
األطعمة النباتية يساعد عىل تحسني الصحة وحماية البيئة يف 

آن واحد.

1. البروتين النباتي
يمكن استبدال بروتني اللحوم بالربوتني النباتي مرة أو مرتني 

أسبوعيا. ويتوافر الربوتني النباتي يف الفاصوليا، والعدس، 
والفول السوداني. وتشري الدراسات العلمية إىل أن االعتماد عىل 

الربوتني النباتي يزود الجسم باأللياف والفيتامينات واملعادن، 
فضالً عن الشعور بالشبع واالمتالء.

2. قائمة ممنوعات
ينبغي التدقيق يف محتويات املواد الغذائية وقراءة بطاقة 

البيانات املدونة عىل عبوات منتجات األلبان واللحوم والبيض. 
ويجب االمتناع عن تناول املكونات الضارة مثل السكريات 

املضافة، والدهون غري الصحية، واملحليات الصناعية.

3. األولوية للخضراوات
ينصح الخرباء بإعطاء األولوية يف الوجبات الغذائية 

للخرضاوات. وتنطبق هذه النصيحة عىل الجميع، بمن فيهم 
من يتناولون الخرضاوات بشكل منتظم. ويوضح الخرباء رضورة 

البدء بتناول الخرضاوات عىل أن تشكل الجزء األكرب من كل 
وجبة، إذ إنه من املمكن الشعور بالشبع قبل تناول الخرضاوات 
كما أن كمية صغرية منها لن تؤدي إىل تحسني الصحة بالشكل 

املنشود. ويمكن لهذا التغيري يف النظام الغذائي البسيط 
أن ُيحسن الصحة، حتى لو تم التوقف عن تناول الوجبات 

الرسيعة.

4. مزيد من األعشاب والتوابل
عند التخيل أو التقليل من الوجبات التي تتميز بمذاق شهي 

بسبب إضافات مثل الزبدة أو الجنب أو اللحم املقدد عىل سبيل 
املثال، يمكن التعويض بإضافة مزيد من األعشاب والتوابل، التي 

تعد خيارا طيب الطعم وأفضل بكثري للصحة. تساعد األعشاب 
والتوابل عىل إنقاص الوزن، ألنها ال تحتوي عىل سعرات حرارية، 

ويعترب الكثري منها مصادر طبيعية ملضادات االلتهاب واألكسدة.

5. وجبات خفيفة
يعترب تناول الوجبات الخفيفة سبًبا كبريًا لعدم تمكن معظم 

األشخاص من فقدان الوزن والحفاظ عىل الصحة املثالية. نظرًا 
ألن اإلقالع عن تناول الوجبات الخفيفة قد يكون أمرًا صعًبا، 

يمكن اختيار الوجبات الخفيفة التي تعتمد عىل الخرضاوات 
واألغذية النباتية. إن تناول وجبة خفيفة من الفواكه واملكرسات 

والبذور والخضار، يساعد عىل إبقاء كمية السعرات الحرارية 
تحت السيطرة.

وهكذا يمكن االستفادة من مميزات النظم الغذائية النباتية، بدالً 
من الجدل حول النظام الغذائي األفضل، ومن خالل االستعانة 

باألفكار من أنظمة غذائية مختلفة يتم التوصل إىل طريقة فريدة 
وصحية للغاية لتناول الطعام.

نصائح »نباتية« من أجل صحة أفضل

قوارب التونا واالفوكادو
وصفة شهية لوجبة خفيفة يف ايام الصيف الحارة..

املقادير:
3 حبات أفوكادو مقطعة نصفني ومفرغة كالقارب

1 علبة تونة
1 طماطم مقطعة رشائح
حبة بصل أحمر رشائح

الدريسنج
2 ملعقة زيت زيتون

1 ملعقة كبرية خل
1 ملعقة كبرية عصري ليمون

ذرة ملح وكمون
ملعقة كبرية كيرب

طريقة التحضري
بملعقة أفرغي محتويات نصف حبة األفوكادو يف وعاء عميق.

ضعي مكونات الدريسنج يف طبق عميق وقلبي بالشوكة.
أفرغي محتويات التونة فوق الدريسنج وقلبي جيًدا.

أضيفي األفوكادو مع التونة ثم وزعي املحتويات يف قوارب التونة املُعدة 
سابقًا.

زيني بحلقات الطماطم والكيرب أو قطع الخيار املخلل وقدميها يف الحال، 
بالهنا والشفا.

 by FAITH DURAND

31 days, 31 vegetables. Will you 
take our challenge to eat every 
single one this month?

B russels sprouts are one of 
the great surprises of the 
vegetable world. They look 

like tiny cabbages, but they’re so 
much more, with their tight-
ly-furled little heads that are so 
satisfying to bite into. They mellow 
out and get sweet in the oven, 
and are absolutely stunning with 
a squeeze of lemon. Plus… they’re 
just so darn cute. Somehow these 
bite-sized cruciferous vegetables 
have become absolute rock stars. If 
you think your life would be better 
with just a sprout or two more, 
start here.

The Brussels Sprouts Top 5

Must-reads for the sprout savants 
among us.
-1The most popular Brussels 
sprout recipe on Pinterest.
-2The best way to reheat crispy 
roasted Brussels sprouts.

-3A $13 unitasker for Brussels sprouts 
that we LOVE.
-4Brussels sprouts… tortilla chips? If 

TJ’s says they’re good we gotta try.
-5Have you ever seen how Brussels 
sprouts grow? It’s kind of wild, in a 
good way.

Brussels Sprouts Nutrition
One hundred grams of Brussels 
sprouts (a little over a cup) contains 
43 calories and a huge amount of 
Vitamin C (141% of your daily recom-
mended amount). It also has modest 
amounts of potassium, fiber, and 
Vitamin A.

Are Brussels Sprouts Keto-Friendly?

Brussels sprouts contain a little over 
5g of net carbs in 100g of raw vege-
tables.
The keto and low-carb eating prac-
tices rely on eating lower amounts 
of net carbs (carbs minus the fiber). 
Depending on one’s carb budget, 
Brussels sprouts can be a delicious 
and satisfying way to eat nutritiously 
while following this eating practice. 

To read the rest of the article go to: 
www.thekitchn.com

Brussels Sprouts: The Best Ways to Pick 
Them, Cook Them, and Eat Them
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Beauty & Health صحتك وجمالك

كيف تتخلصين من 
خاليا الجلد الميت 

في جسمك؟
إليك أفضل الوصفات الطبيعية الموصى بها

 

أنواع الجلد
ُهناك خمسة أنواع رئيسة من الجلد:

1 - الجلد الجاّف: وُيعُدّ هذا النّوع من أكرث 
األنواع ُعرضًة للجفاف حتى يف الطّقس 
البارد، كما أنّه يتطلب املزيد من الرّطوبة 

والحماية.
2 - الجلد الّدهين: الذي يتمّيز بالزّهم الزّائد، 

والعديد من الّزيوت األخرى التي تنتجها 
هنية تحت مسامات الجلد، األمر  الغدد الُدّ

الذي يؤدي يف الغالب إىل انسداد املسام 
وظُهور حب الّشباب.

3 - الجلد الحّساس: وهذا النّوع من الجلد 
يتهيج بسهولة بواسطة بعض املواد 

الكيميائية واالصطناعية، ويمكن لهذا 
النَّوع من الجلد أّن يكون مصاحباً ألنواع 

هنية أو املختلطة. أخرى مثل الجافّة أو الُدّ
4 - الجلد العادي: وهذا النوع من الجلد 

نادر الوجود بسبب عدم احتوائه عىل أي 
جفاف، أو دهون، أو حساسية، حيث إّن 

جلد البرش يحتوي عىل القليل من الجفاف 
أو الدهون.

هين والجاف في آٍن واحد )البشرة  5 - الجلد الدُّ
المختلطة(: أي مزيج من االثنني حيث 

تكون البرشة ُدهنية يف منطقة األنف والذقن 
والجبهة، وجافة يف الخدين، وهي أكرث أنواع 

البرشة ُشيوعاً.
بعدما فهمنا أنواع الجلد، لنعرف كيف 

يمكن إزالة الجلد امليت بالتقشري..
ُيعد التّقشري رضورياً للبرشة، فخاليا 

اإلنسان تتجّدد باستمرار كما ذكرنا سابقاً، 
لذلك ُيعُدّ التّقشري رضورياً للحصول عىل 
برشة نقّية وصحّية من أجل تجنُّب تدهور 

الجلد وتلفه.
وُيمكن إزالة خاليا الجسم امليتة بطريقتني 

أساسيتني:
التّقشري الكيميائي: والذي يعتمد عىل 

استخدام املُنتجات الجاهزة التي تحتوي 
عىل إنزيمات تُساعد عىل طرد الخاليا 
امليتة من خالل آلية عملها الكيميائية.

وإذا لم تتم إزالة الخاليا امليتة بالكامل رغم 
الطّرق الطّبيعية، يجب مراجعة طبيب 

الجلدّية ملعرفة الّسبب الرّئيس لذلك، 
وإليجاد العالج الطّبي املالئم للتّقشري. 

ويمكن للطّبيب أن يستخدم ما ُيسمى 
MicroderMabrasion، وهو جهاز 

ميكانيكي إلزالة خاليا الجلد، ويعتمد عىل 
بلورات امللح أو الفرشاة ذات األسالك، 

أو باستخدام التَّقشري الكيميائي الذي 
يستخدم بعض األحماض القوّية واملفيدة، 

فذلك يعتمد عىل نوع البرشة.
التّقشري الفيزيائي الطّبيعي: والذي يتمثّل 

باستخدام بعض العالجات والخلطات 
الطّبيعية التي يمكن تحضريها يف املنزل 

للتَّخلص من الجلد غري املرغوب فيه.
وما هي الوصفات الطبيعية إلزالة الجلد 

امليت؟
1 - وصفة دقيق الّشوفان

وفان عامل تقشري طبيعياً  يعد الُشّ
لجميع أنواع البرشة، فهو يحتوي عىل 

الّسابونينات التي تُساعد عىل إزالة خاليا 
الجلد امليتة والزّهم الزّائد وبعض الشوائب، 

إضافًة إىل أنّه يحتوي عىل املعادن الالزمة 
لتجديد البرشة التي تُحافظ عىل رُطوبة 

البرشة وقتاً طويالً.

ملعقتان كبريتان من دقيق الّشوفان.
ملعقتان كبريتان من الزّبادي العادي.

ملعقة كبرية من العسل.
طريقة التّحضري:

خلط املكوّنات مع بعضها لُصنع 
عجينة متماسكة.

وضع العجينة عىل الوجه وتدليكه 
باستخدام حركات دائرّية وفرك 

الخاليا امليتة.
تركه عىل الوجه مّدة ترتاوح بني 10-15 

دقيقة أخرى، ثّم شطفه املاء البارد، 
وتجفيفه، ثّم وضع مرطّب خفيف ُيالئم 

البرشة.
تكرار العالج مرة أو مرتني كل أسبوع.

ملعقتان كبريتان من دقيق 
وفان. الُشّ

2-3 مالعق صغرية من العسل.
ملعقتان صغريتان من عصري 

اللّيمون.
القليل من املاء.

طريقة التّحضري:
خلط املُكوّنات مع بعضها لُصنع 

عجينة ُمتماسكة.
فرك العجني عىل الجلد دقائق 

معدودة.
تركه دون فرك مّدة 10 دقائق 

أخرى ثّم شطفه.
تكرار العالج مرة أو مرتني كل 

أسبوع.

الطريقة الثانية – الُمكّونات:الطريقة األولى – المكّونات:

ملاذا يجب تخليص البرشة من خاليا الجلد امليتة كل فرتة؟ قبل أن نجيبك عن هذا 
السؤال، لنفهم يف البداية كيف يتجدد الجلد يف أجسادنا وما أهمية التخلص من 

الخاليا امليتة فيه، ثم نذكر بعض الوصفات التي ستساعدك عى األمر.
يعيش الجلد مدة 30 يوماً تقريباً قبل أّن يتم تجديده، وبعدها تختفي الّطبقة 
الُعليا التي تُسمى البرشة ليتم استبدالها بطبقة جديدة من الّطبقة الوُسطى 

)األدمة(.
إال أّن دورة حياة خاليا الجلد ليست واضحة دائماً بشكل تام، إذ ال تتساقط خاليا 

الجلد امليتة بالكامل، وهذا الّسبب الذي ُيؤدي إىل جفاف الجلد وتكوين القشور 
أحياناً، إضافًة إىل املسام املسدودة، ولكّن ذلك يمكن ُمعالجته من خالل عملّية 

التّقشري الّطبيعية أو الّطبية عى حٍدّ سواء.
وُيعرف التّقشري بأنّه عملية إزالة خاليا الجلد امليتة باستخدام األدوات واملواد 

الالزمة.
ويتم باتّباع العديد من الّطرق، ويجب األخذ بعن االعتبار أّن هناك العديد من 
األمور التي يجب مراعاتها قبل القيام بإزالة الخاليا امليتة، ومنها معرفة نوع 

الجلد.

I t’s only natural that the seasonal swing of hair 
color calls for darker strands in the winter and 
lighter strands in the summer, since that’s 

something that happens automatically for many 
of us (I know it does for me and my hair. After 
spending a long summer on the beach, I start to 
see natural, sun-kissed highlights appear in the top 
layer of my hair. Whereas, in the winter, my hair 
begins to darken as it grows out).
Interestingly enough, Pinterest’s top-trending 
hair seems to merge dark winter tones with the 
light summer ones to create a brand new and 
very unique hair color. It’s time to meet “mush-
room blonde,” which is a cool-toned blonde hue 
that’s quickly replacing platinum blonde as the 
social media site’s favorite hair color. Searches for 
mushroom blonde are up 308%, while searches 
for platinum blonde are down 26%. Keep scrolling 

to see just what exactly “mushroom blonde” looks 
like IRL.
Here it is: mushroom blonde. It’s not the most tra-
ditional summer hair color ever, but according to 
Pinterest, it’s definitely the trendiest. Thanks to the 
subdued blonde, which has an undulating touch of 
gray, it’s the perfect shade for people who prefer 
cool-toned colors.
Normally, we see two different types of blonde in 
the summer. There’s the warm, golden blonde of 
Southern California, and then there’s the icy plati-
num blonde made famous by celebrities like Kim 
Kardashian-West. This gray-blonde veers more to-
wards the latter, as it’s forgoes warm, golden tones 
completely in favor of cool grays and silvers. We’re 
assuming that’s where the name comes from. It’s 
reminiscent of the muted color of mushrooms 
(which isn’t the most luxurious comparison, but it’s 

accurate one nonetheless).
Mushroom blonde is very similar to other ash-
blonde hair colors, except it has a touch more gray. 
It also has a focus on the roots of the hair, which 
are smudged out into a smokey ombré effect.
Stephanie Brown, IGK Master Colorist, says the 
trick with any hair color transformation is to keep 
the hair healthy and hydrated. “You definitely want 
to add moisture back into your hair especially if 
you are getting highlights,” explained Brown. “I 
would ask your colorist to add in Uberliss, Olaplex, 
or Brazilian Blonder (B3) to your color service—this 
just depends on what the salon carries. These 
treatments are great at helping your hair stay 
strong so less damage is done to your hair. All three 
brands have at-home treatments as well...My per-
sonal favorite is Uberliss as I feel it adds the most 
moisture back into the hair.”

“Mushroom Blonde” Is The New Platinum Blonde, According to Pinterest
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YOUR VOICE صوتك

نعم نكره الشيخوخة ألنها مقرونة بالعجز، 
بانطفاء تدريجي لتلك الحيوية التي لم نستثمرها 

جيدا يف شبابنا، أو ألنها تفاجئنا حني نعتقد أننا 
محصنون منها، ال فرق بني الشيخوخة واملوت 
بالنسبة للبعض، فهي موت يكتسح أجسادنا 

شيئا فشيئا، يلتهم عصب الحياة فيه، حتى يبلغ 
مكمن الروح فيقتلعها وننتهي. الشيخوخة أو 

تلك األيام الزائدة التي نعيشها يف انتظار الرحيل، 
كانت موضوعا أدبيا مهما، يف كتب سابقة قرأتها 

ولم أنتبه لها، ألنها تقدم الشيخوخة يف شخصية 
الجد والجدة، وتصور حالوة الحياة معهما، ويبدو 

أنها عمر ال يناسب عرصنا، ففي أزمان سابقة كانت 
عمرا جميال، مكلال باألحفاد والحكايات، كانت 
ملهمة، أو لنقل مدرسة لكل األجيال الجديدة.

إنها ذخرية معلومات مهمة، خالصة تجارب، 
يفرتض أن نستعني بها لنخترص الوقت يف تجارب 

حارضنا. الشيخوخة هدية لألجيال الجديدة، لكن 
العرصنة قتلت كل أنواع التواصل بني أجيال العائلة 

الواحدة. يف الغرب يقيض العجزة أيامهم الزائدة 
يف شققهم وحيدين أو يف دور خاصة للعناية بهم، 

بعضهم يلجأ لرتبية كلب أو قط، أو أي حيوان 
لطيف يقف يف وجه الكآبة التي تلتهمه من شدة 

الوحدة.
تزحف تلك العرصنة املقيتة إىل رشقنا لتفرد كآباتها 

عىل عجائزنا أيضا، فقد كنا نعتقد إىل أمد قصري 
أننا مختلفون، وأن عائالتنا متماسكة. لكنها 

)أقصد العرصنة( بدأت تحدث تغيرياتها الجذرية 
عىل حياة املرأة، أكرث من الرجل، ففي صاالت 

الرياضة نالحظ أكرب نسبة من مماريس الرياضة 
هن نساء، نسبة كبرية من الجنسني تمارس اليوم 

رياضة امليش بشكل يومي، يف ما برزت ظاهرة رفض 
املرأة بأن تكون مجرد خادمة ألهل الزوج، تلك 

الفكرة القديمة، نّبهت املرأة إىل كيانها املستقل 
وحقوقها الخاصة، وآثار هذه الظاهرة قُّدمت بشكل 

سلبي يف األدب، والدراما التلفزيونية والسينما.
ويف الحقيقة نحن ال نرى أنفسنا إال يف مرايا جد 

قريبة، تحجب عنّا الصورة الصحيحة لعيوبنا. 
فالشيخوخة يف السلم العمري مرحلة ال مفّر منها، 
لكنّها بشكل ُمسلّم به مرحلة تحلُّ باكرا عند املرأة 

وتتأخر حتى السبعني أحيانا بالنسبة للرجال.
تنتهي حياة املرأة يف األربعني، فيما بإمكان الرجل 

أن يتزوج عروسا يف عمر أوالده أو أحفاده، وهذا 

يعني أنه ال يرى التغريات التي تطرأ عليه، لهذا 
حني قرأت »أيام زائدة« رأيت مشاهد مغايرة تماما 

ملا رأيته يف »الحب يف زمن الكولريا« ملاركيز، ويف 
الحياة الغريبة للكاتبة الفرنسية مارغريت دوراس، 

وهي تتأبط ذراع حبيبها الذي يصغرها بثمان 
وثالثني سنة، التي كانت تعرتف بطالقة أنها تحب 

الرجال، وأن أجمل ما يف الحياة الرجال، وغرامياتها 
كانت مقرونة بالكتابة، حتى أنها جمعت بني 

زوجها وعشيقها للعيش معا يف بيت واحد، أّما 
روايتها املشهورة »العشيق« فقد كانت من وحي 

تجربة خاصة، لكن أيضا نبوءة ستشمل باقي 
حياتها. تصالح مارغريت دوراس مع شيخوختها، 

أمر نادر حدوثه يف عالم النساء، وإن حدث فهو 
مهمل قصدا خارج التدوين، ثمة خطوط حمر 

ينبغي عدم تجاوزها يف مجتمعنا الذي يمارس كل 
املمنوعات رسا، ويرتعب إن دخلت الفضاء املكتوب.

يف رواية غابرييل غارسيا ماركيز يصبح الحب 
ممكنا، عىل شكل عالقة كاملة، بني كهلني عىل عتبة 

أرذل العمر، رواية من شدة جمالها وثراء مكوناتها 
اللغوية واإلنسانية ال ُيملُّ من قراءتها عدة مرات، 

خاصة إن كانت الرتجمة ممتازة. يف الرواية ظلّت 
ذكرى الحب القديم، محورا أساسيا لبناء أزمنة 

الرواية، وأزمنة الشخوص، فاق األمر وصف تآكل 
الجسد بفعل التقدم يف العمر، إىل استخراج 

عصارته، وخالصته الثمينة، حتى إن الخاتمة لم 
تكن مأساوية بقدر ما كانت عرضا جيدا للممكنات 

كلِّها، بل إّن تأثريها عىل قارئ يف ربيع عمره وآخر 
يف خريفه يكاد يكون نفسه، ولو أن خلال يف رسد 

ذلك الحب املتأخر زمنيا ورد يف النّص، لكانت نكسة 
قرّاء ماركيز عظيمة، فقد كان مقنعا، حتى لقارئ 

ينتمي ملجتمع يشيخ فيه الفرد بمجرّد تخطّيه سن 
األربعني. الحالة هذه وإن تكررت فلم تكن بوهج ما 

أبدعته مخيلة ماركيز، ففي أدبنا العربي أذكر رواية 
حنا مينه »الربيع والخريف« التي قُرئت حسب 
معطيات سياسية ُربطت مبارشة بنضال الكاتب 
وسريته الذاتية، لكنها يف الغالب أهملت الجانب 

اإلنساني فيها، وكلُّ ذلك الرصاع بني عمرين 
أحدهما مقبل عىل الحياة وآخر يكاد يخرج منها، 
رصاع مرير عاناه الكهل الذي لم يكن عجوزا حني 

وقع يف حب شابة مزهرة مثل ورود الربيع، ولكنّه 
حمل معه موروثه الثقايف الثقيل، ملجتمع ينهي 

حياة املرء باكرا، ولعّل مينه أراد أن يكون إنسانيا 

من وجهة نظره، ففصل األعمار عن بعضها، حتى 
ال يكون نسخة عن »يس السيد« العربي الذي 

يتباهى بفحولته أكرث كلما تقدم به العمر، وإقامة 
عالقة مع شابة تصغره بعرشين عاما، فرصة 

ملمارسة غروره، لكن حنا مينه كان عادال تجاه 
نفسه يف تلك الرواية، ألنه كان مدركا أن اإلسقاطات 

الشخصية ستالحقه أو عىل األقل ستكون جزءا 
من قراءات الرواية.. وهذا مجرّد افرتاض فقط.

قد ال نصدق ما يخربنا به األدب، كون األدب ال 
يكتفي برسد الوقائع حسب وقوعها، بل يعيد 

بناءها كلٌّ حسب منظوره، والكتَّاُب عىل اختالفهم، 
واختالف أعمارهم، ومدارسهم، وبيئاتهم، وما 

تخفيه خباياهم، يقولون األشياء وفق مقاييس 
تخصهم، والقارئ هو اآلخر تحرض عوامله الخاصة 

عند قراءته ألي عمل، وما يقرأه يف عمر الشباب 
ويحبه، قد لن يعجبه حني يتقدم به العمر والعكس 

صحيح.
الكاتب الطبيب أحمد خالد توفيق قال يف ما 

قال: »فجأة وجدت أنني يف األربعني.. الخامسة 
واألربعني.. ثم سن الخمسني! هذه أرقام لم أسمع 

عنها قط ولم أتخيل أنها ممكنة.. بدأت أشعر 
بالذعر عندما الحظت الباعة يقولون يل »يا 

حاج«.. واملراهقون يقولون »يا عمو«. ثم ازداد 
األمر سوءا عندما صار األوالد املهذبون يقفون يف 
املواصالت كي أجلس مكانهم«. أليس بليغا حتى 
الّذروة؟ أليس هذا ما نمر به؟ ونقوله يف جلساتنا 

الخاصة، ونرغب يف كتابته ولكننا نتفاداه؟ 
هرمان هّسه يرى غري ذلك تماما، بالنسبة له: 

»الشيخوخة عمر جميل، كونها تخلو من طيش 
الشباب« وكأنه بشكل ما يقول إنها عمر االتزان 
والحكمة، أّما إذا الزم الطيش الشيخوخة، فتلك 

حكاية أخرى، فقد نسمي الحالة »تصابيا« أو 
»مراهقة متأخرة« أو »أزمة منتصف العمر« وهي 

مرتبطة بأعراض يعتربها علم النّفس العيادي 
تستدعي جلسات عالج، أّما األدب فله مربرات 

غريبة، تنترص للكتابة إذا ما رافقتها حالة إلهام، 
لهذا كثريا ما نسمع عن الشاعر الفالني والكاتب 
العالّني يعيش مشاعر توقظ طيشه ولكنها تنقذ 

قلمه من املوت.
 

٭ شاعرة وإعالمية من البحرين

شيخوخة
بروين حبيب

كلما فكرت يف الشيخوخة عادت رواية »أيام زائدة« للكاتب حسن داوود إىل ذاكرتي، فتبدو الشيخوخة مرعبة، أكرث من 
ذلك الشعور الذي ينتابنا كلما ظهرت تجعيدة عى وجوهنا نحن النّساء. مع أنني أقف مندهشة أمام شيخوخة أمي 

وجمالها، فهي شيخوخة غري التي تتهّددني، وأنفر منها، أو أن قراءتي لها مختلفة ألسباب عاطفية محضة.

‘How my husband and I final-
ly achieved equality at home’
Bridget Schulte

O nce, when my husband was working as a journalist in Afghan-
istan for a month, he emailed a photo of himself in the dusty 
nowhere of Forward Operating Base Ramrod outside Kandahar. 

He was sitting in filthy clothes, holding a cup of watery instant coffee and 
a laptop outside his “bunk”, a giant metal box like those stacked on to con-
tainer ships. My reaction shocked me: I was jealous.
Of course I missed him and worried about his safety. But in my world of 
crashing work deadlines, teacher phone calls, late Girl Scouts forms, for-
gotten water bills, kids’ stomach aches and empty cupboards, all I could 
think was this: Man, all he has to do every day is go to work.

How did it get this bad?

When I met Tom, I had one stipulation before we even thought about get-
ting serious: we would be equal in all things or no dice. I love my parents, 
but their traditional marriage – he worked, she stayed at home with the 
kids, he had a public life, she a private one – was the last thing I wanted 
when I was growing up in the freewheeling 1960s, 70s and 80s. The world 
was opening up for women and I wanted both worlds, not just bits of one 
or the other. And Tom wanted the same.
At first, it was easy. Tom and I supported each other in our work, shared 
the domestic drudgery equally, and always seemed to have time for each 
other and for fun. Life was not only good, it felt fair.
Then we had a son. And then a daughter. Like that frog in the science 
experiment who has the sense to jump out of a pot of boiling water but, 
plopped into tepid water, he doesn’t notice it gradually heating to boiling 
point until he is cooked, our division of labour through the years steadily 
grew laughably, ridiculously, irrationally, frustratingly unfair.
Forget about having it all, it felt like I was doing it all.
“You are not the Lion King!” I would occasionally yell, usually after finding 
myself scrubbing an oven hood so clogged with grease that the smoke 
alarms wouldn’t stop screeching while he watched TV. “You don’t get to 
laze around while I do all the work!”
He’d shoot back that my standards were too high. “You’re just like Marge 
Simpson. When her house was burning down, she found dirty dishes in 
the sink and stood there washing them,” he’d say.
When it came to the kids, I took them to all their medical appointments. 
Tom didn’t even know where the dentist’s office was. Without question, I 
was the one who stayed at home or rearranged my work schedule when 
they were sick. While Tom slept soundly or was off at work, I was the 
one still up at 2am baking cupcakes for the school or wrapping Christmas 
presents.
It had reached the point where I didn’t want to feel so hostile and resent-
ful all the time, so I made a weird, lopsided bargain: I would do most of 
the child, house and garden work, taxes and drudge stuff. All I asked for 
in return, I told Tom, was this: “I just want you to notice – and say thank 
you.”
Our wildly out of whack division of labour is a big reason why my life felt 
as if it had splintered into unsatisfying, distracted and fragmented scraps 
that I called time confetti.
Grousing about how little husbands do at home is a regular and tiresome-
ly predictable social exchange. And though the sociologist Arlie Hochschild 
first wrote in the 1980s about how women come home from a full day 
of work to a “second shift” of housework and childcare, the same is true 
in the 21st century. Even though time studies show men are doing more 
around the house and with the kids, women are still doing twice as much. 
Sociologists call it the “stalled gender revolution”.

To read the rest of the article go to: www.theguardian.com
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وعىل عكس ما يعتقده الكثريون، فإن استخدامات 
الذكاء الصناعي يف عالم الصحافة واإلعالم ال 

يقترص فقط عىل رجال آليني، يمكنهم الحلول بدالً 
من العنرص البرشي، بل إن األمر يتعّدى ذلك حالياً، 

إذ تستخدم وسائل إعالمية رائدة عاملية، يف الوقت 
الحايل، الذكاء الصناعي وتطبيقاته، لتنفيذ مهام 
صحافية محددة، ما يوفر لها الوقت ويضمن أداًء 

أعىل.
املجاالت التي ُيستخدم فيها الذكاء الصناعي يف 

غرف األخبار حالياً، تبدأ من البحث كتقنية جمع 
األخبار من مصادر إخبارية عديدة، ثم تصنيفها 

تلقائياً ضمن قاعدة بيانات ضخمة موزعة عىل فئات 
عديدة بحسب الحاجة )مثال الناس، املنظمات، 

األماكن، التاريخ(. هذه العملية ليست أرشيفية كما 
يظهر للوهلة األوىل، بل هي تسمح بجمع املحتوى 

وتحليله وربطه وتقديمه للصحافيني واملحررين 
بشكل جاهز لبناء قصصهم وموادهم، ما يوفر عليهم 

جهد البحث بأكمله.
كما يستخدم الذكاء الصناعي يف الرصد، حيث تتابع 

تطبيقات ذكاء صناعي موجودة حالياً يف وكاالت 
أنباء عاملية األخبار العاجلة قبل إنتشارها يف اإلعالم 

التقليدي، من خالل رصد مؤرشات محددة تحلل 
مواصفات أي حدث أو خرب وإحتماالت تحوله إىل 

خرب عاجل.
والتحليل أيضاً، هو تقنية مستخدمة، ففي العالم 

العربي كثرياً ما تختلف التقديرات لعدد املتظاهرين 
أو الحشود املشاركة يف أي حدث. مع الذكاء 

الصناعي، هذه التقديرات صارت من املايض، فالعديد 
من الصحف األمريكية يستخدم خرائط تفاعلية 

تقيس بشكل علمي ودقيق أعداد املوجودين بواسطة 
تقنيات متعددة. أدوات التحليل املبنية عىل الذكاء 
الصناعي تشمل أيضاً تطبيقات صحافة البيانات 

التي يكشف تحليلها العديد من األبعاد ألي خرب او 
حدث. ومنها عىل سبيل املثال، التعرف عىل السمات 

النفسية لدونالد ترامب من خالل تحليل مفرداته 
بشكل آيل.

وتستخدم التقنيات يف التحقق، عىل ضوء ان األخبار 
الزائفة آفة العرص. بإستطاعة الذكاء الصناعي 

بسهولة كشف أي تالعب يف الصور ومقاطع الفيديو. 
ومع أن مكافحة التضليل بالنصوص يبقى التحدي 

األكرب، فإن التقدم يف هذا املسار بات يؤرق الصحافيني 
واملحررين بعدما بات الذكاء الصناعي قادراً عىل 

سبيل املثال عىل تغطية مواضيع كاملباريات الرياضية 
بشكل كامل وإنتاج محتوى مناسب للقراء.

ال يزال هذا املجال حديث العهد يف العالم العربي، 
خصوصاً أنه يتطلب من الصحافيني امتالك مهارات 

متعددة تتجاوز الصحافة لتشمل علوم الحاسوب 
والربمجة والبيانات الضخمة، لكن الثورة التقنية 

الرسيعة رسعان ما ستفرض إيقاعها يف بالدنا.
 Online وتعّد »رابطة األخبار الرقمية« األمريكية

News Association، ومقرها يف واشنطن، أكرب منظمة 
دولية غري حكومية تُعنى بتطوير الصحافة الرقمية 

يف العالم بأرسه. 
فاملنظمة تعمل منذ التسعينات عىل دعم اإلبتكار 

يف القطاع اإلعالمي عموماً عرب توفري مساحة للقاء 
الصحافيني والكتّاب واملدراء التنفيذيني، مع التقنيني 

واألكاديميني والطالب واملستثمرين يف املجاالت 
اإلعالمية.

وللمرة األوىل منذ انطالقتها قررت الرابطة إنشاء 
»مجتمع« محيل لها يف لبنان، علماً أنها املرة األوىل 

التي تتوسع فيها هذه املنظمة يف بلد عربي.
وبإستطاعة أي صحايف أو إعالمي أو رجل أعمال 
أو خبري يف الشأن التقني، املشاركة يف النشاطات 

واللقاءات التي ستبارش بها الرابطة عرب مجموعتها 
اللبنانية يف القريب العاجل، علماً أن محور أهدافها 

يف مرحلة أوىل جمع املهتمني ومناقشة حاجاتهم 
عىل الصعيد املحيل بهدف مشاركة املعرفة والتوجيه 

وتوفري مساحة للتعاون يف ما بني املهتمني أنفسهم 
واإلستفادة من الفرص التي تقدمها الرابطة.

وتتميز الرابطة بنمط مبتكر عىل صعيد آليات 
عملها، فهي تختار صحافيني وأشخاصاً مهتمني يف 
املجتمعات والدول، بعدما كان نشاطها محصوراً يف 

الواليات األمريكية، وتدربهم بأشكال مختلفة عىل مواد 
إدارية وإعالمية بهدف مساعدتهم عىل توجيه بقية 

الصحافيني واإلعالميني يف املجتمع نفسه. 
وتوفر الرابطة يف الدرجة األوىل فرصة مهمة، خصوصاً 

للطالب والخريجني الجدد، عىل صعيد التوجيه 
املهني، علماً أنها تعتمد عىل نرش املعرفة لتطوير 

اإلعالم والصحافة عرب جهود األعضاء أنفسهم.
وتضم الرابطة حالياً أكرث من 2250 عضواً يف أنحاء 

العالم، تتوافر لهم موارد خاصة عىل صعيد التدريب 
وفرص العمل واملنح واملشاريع، ال سيما تلك املرتبطة 

باإلعالم والصحافة الرقميني. 
وتشكل الرابطة مورًدا مهماً ملن يود مواكبة كل جديد 

يف اإلعالم العاملي من تقنيات، نظريات، نماذج عملية 
وفرص، علماً أن املشاركة يف اللقاءات املحلية مفتوحة 

أمام الجميع ويتم اإلعالن عنها يف حالة لبنان عرب 
 Meetup عرب تطبيق ONA Lebanon مجموعة

املعروف بتسهيل لقاءات املجموعات املهتمة 
بمجاالت محددة. ويمكن االنضمام إىل املجموعة يف 

https://www.meetup. لبنان عرب الرابط التايل
/com/ONA-Lebanon

إىل ذلك، تقدم الرابطة منحاً سنوية للصحافيني ما 
دون الثالثني عاماً للحصول عىل تدريب واملشاركة يف 

مؤتمر الرابطة السنوية فضاًل عن عضوية مجانية 
ملدة ثالثة أعوام.

كذلك، تختار الرابطة 20 طالباً يف مجال اإلعالم 
والصحافة سنوًيأ للعمل يف غرفة أخبارها الخاصة 
بمؤتمرها السنوي، حيث يلعب هؤالء الطالب أدوار 

املحررين واملراسلني، بعد ان تستقدمهم الرابطة من 
أنحاء العالم.

وتشمل نشاطات الرابطة »مرّسع« أعمال، 
للصحافيات تحديًدا والرائدات يف مجال 

التكنولوجيا، بهدف دعهمن ضمن 
برنامج قيادي، عىل التدرب يف 

مجال اإلدارة واملجاالت املرتبطة 
بعملهن. كما تقدم الرابطة 

دعماً مادياً للمشاريع واألفكار 
املبتكرة يف مجال الصحافة 

الرقمية سنويا بالتعاون مع 
مؤسسات دولية رائدة يف هذا 

املجال.
وتمّول أطراف متعددة نشاطات 
الرابطة، إذ تضم الئحة رشكائها 
وداعميها رشكات »فايسبوك«، 

»غوغل«، »مايكروسوفت«، 
»ياهو«، »تويرت«، وغريها من 

وكاالت األنباء واملراكز األكاديمية 
املختصة بالشأن االعالمي 

والرشكات واملنظمات الخريية.

لبنان أول العرب:
صحافيين يستخدمون الذكاء االصطناعي

علي شهاب 

قبل ثالثة أعوام، طورت رشكة »يونايتد روبوتس« السويدية روبوتاً صحافياً كتب حتى الساعة مليون 
مقاالً. وإذا ما حاولت صحيفة »نيويورك تايمز« بكامل طاقتها إنتاج العدد نفسه من املقاالت فهي 

تحتاج إىل 11 عاماً من العمل!

»غوغل« تعمل على شبكة 
اجتماعية جديدة.. وهذه التفاصيل
بعد إغالق شبكة »غوغل بالس«، يف إبريل/نيسان املايض، إثر 

فشلها، تعمل رشكة »غوغل« عىل شبكٍة اجتماعّية جديدة، تحت 
اسم »شو اليس« )Shoelace/ رباط الحذاء(. 

والشبكة املرتقبة »فائقة املحلّية« تستهدف األشخاص الراغبني يف 
العثور عىل َمن ُيشاركهم أنشطًة رياضّية أو فنّية أو غريها.

والخدمة حالياً تعمل بنظام الدعوات فقط، وتعد بمساعدة 
املستخدمني عىل »التواصل مع اآلخرين الذين لديهم نفس 
االهتمامات«، حسبما نقل موقع »ذا نيكست ويب« التقني.

ويمكن عرب املنّصة إنشاء بطاقة بيانات لحدث أو نشاط ُيشارك 
فيه املستخدم، ودعوة األصدقاء والغرباء إىل االنضمام. وباإلضافة 

إىل ذلك، ستعرض املنّصة عىل املستخدمني األحداث التي قد 
يرغبون يف املشاركة فيها.

تعمل Shoelace عىل نظامي أندرويد وآي أو إس، وهي متوفرة 
حالًيا فقط يف مدينة نيويورك.

«Google” is working 
on a new social net-
work .. These details

A fter the closure of Google Plus in 
April, Google failed to create a new 
social network under the name Shoe-

lace (Shoelace).
The upcoming “local superhero” network 
targets people who want to find people who 
are involved in sporting, artistic or other 
activities.
The service is currently a call-only system 
and is designed to help users “commu-
nicate with others who share the same 
concerns,” the Next Web Web site 
reported.

On the platform, you can create a 
data card for an event or activity that 
the user is involved in, and invite 
friends and strangers to join. In 
addition, the platform will show 
users the events they may wish 
to participate in.
Shoelace works on Android and 
iOS, and is currently only available 
in New York City.
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وراجع الفريق بيانات قرابة 12 مليون شخص يف 10 دول هي؛ 
أسرتاليا، والواليات املتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، والسويد، 

وكندا، واليابان، والصني، وتايوان، وكوريا الجنوبية، ومن بني من 
أجريت عليهم الدراسة، أصيب 249 ألفا و560 شخصا بمرض 

قصور القلب، وفق ما أوردت وكالة »األناضول« لألنباء.
وارتبط السكري من النوع األول، بزيادة خطر اإلصابة بقصور 

القلب بنسبة 5.15 أضعاف لدى النساء، مقارنة بـ 3.47 أضعاف 
لدى الرجال، وهذا يعني أنهن معرضات لخطر قصور القلب 
بنسبة 47 باملئة مقارنة بالرجال، فيما ارتبط مرض السكري 

من النوع الثاني، بخطر قصور القلب عند النساء بنسبة 1.95 
ضعف، مقارنة بـ 1.74 ضعف، ما يعني زيادة خطر اإلصابة 

بقصور القلب بنسبة 9 باملئة للنساء مقارنة بالرجال.
وقال قائد فريق البحث، الدكتور توشياكي أوهكوما: »من 

املعروف بالفعل أن مرض السكري يزيد خطر اإلصابة بقصور 
يف القلب، ولكن دراستنا تظهر للمرة األوىل أن النساء أكرث 

عرضة لخطر قصور القلب يف حالة إصابتهن بالسكري 
بنوعيه األول والثاني«.

وأضاف أن »زيادة خطر اإلصابة بقصور القلب بني 
النساء، تربز أهمية الوقاية والعالج املكثفني ملريضات 

السكري، وتدعونا إىل مواصلة البحث 
الكتشاف اآلليات التي تقود لذلك«.

ووفقا ملنظمة الصحة العاملية، فإن 
السكري من النوع الثاني، يظهر 

جراء فرط الوزن وقلة النشاط 
البدني، ومع مرور الوقت، 

يمكن للمستويات املرتفعة من السكر يف الدم، أن تزيد خطر 
اإلصابة بأمراض القلب، والعمى، واألعصاب، والفشل الكلوي.

يف املقابل، تحدث اإلصابة بالنوع األول من السكري، عند 
قيام النظام املناعي يف الجسم بتدمري الخاليا التي تتحكم يف 

مستويات السكر يف الدم، وتكون معظمها بني األطفال.
لالتحاد الدويل للسكري، يعاني 415 مليونا ووفقا 

من البالغني يف جميع أنحاء العالم مرض 
السكري، بينهم 199 مليونا من 

النساء، ويتوقع االتحاد أن يرتفع 
عدد املصابني بالسكري بنوعيه 

حول العالم إىل 642 مليونا، بينهم 
حوايل 313 مليونا من النساء.

وعادة ما يفقد مرىض قصور القلب 
قدرتهم عىل ضخ الدم بشكل سليم، 
وبالتايل ال يتم إمداد أعضاء الجسم 

بكميات وفرية من الدم واألكسجني، 
ما يؤدي إىل الشعور املستمر 

باإلنهاك والتعب.
وإىل جانب الشعور باإلنهاك والتعب 

أو تورم الساقني، تشمل األعراض 
أيضا الشعور بضيق يف التنفس عند 

صعود الدرج مثال، وتراجع القدرة عىل 
بذل املجهود، أو اإلصابة بحالة عامة 

من الوهن.

السكري يزيد خطر قصور القلب
 ال سّيما لدى النساء 

تؤثر درجة حرارة الطعام الذي يستهلكه اإلنسان 
عىل جسمه، كما تؤثر يف مدى استفادته من فوائد 
األطعمة وخصائصها الغذائية، ولكن ما هي درجة 

الحرارة األكرث مالءمة للطعام؟ 
يف تقريرها الذي نرشته صحيفة الكونفدنسيال 

اإلسبانية، قالت الكاتبة سونيا فرنانديز إن اإلنسان 
يشعر بقلق متزايد إزاء النظام الغذائي الخاص به 

ونوعية الطعام واألطباق التي ينبغي أن يدرجها 
يف نظامه بشكل منتظم حتى يستفيد من فوائدها 

وخصائصها الغذائية.
والدليل عىل ذلك أن األسواق تطرح باستمرار 

مجموعة جديدة من »األطعمة الخارقة« التي تهتم 
بجسم اإلنسان باعتبار أن العديد منها تتميز بفوائد 

صحية متعددة. 
وأضافت أن خرباء التغذية يؤكدون يف كل مرة عىل 

رضورة اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع يلبي 
احتياجاتنا، كما يشريون دائما إىل تداعيات بعض 
التقنيات يف طبخ وإعداد الطعام الخاص بالنظام 

الغذائي الشخيص.  
درجة حرارة الطعام

يسعى اإلنسان عادة إىل االستفادة من جميع 
املتوافرة يف الطعام، الخصائص الغذائية 

أن يأخذ لذلك من الرضوري 
بعني االعتبار الكثري من 

الجوانب املتعلقة بطريقة 
استهالكه، ومن بينها درجة 

حرارته. 
وبقدر ما قد تبدو 

هذه املسألة تافهة 
بالنسبة للبعض، 

إال أنها ليست كذلك 
عند النظر إىل عوامل عدة، 

ويمكن القول إن النسق املتسارع 
للحياة أجرب الكثري من األشخاص عىل 

استهالك األطباق الجاهزة بسبب ضيق الوقت، 
وعادة ما يتناول هؤالء األشخاص الطعام باردا، فهل 

من الصحي أن نتعود عىل استهالكه باردا؟ 
تحدد درجة الحرارة الخصائص الحسية للطعام، 

مثل الذوق وامللمس والرائحة والجودة، وهو ما يؤثر 
عىل كيفية استفادة الجسم من خصائص الطعام 

وفوائده.
وأفاد خرباء التغذية بأن تناول الطعام الساخن يؤثر 

بشكل إيجابي عىل عملية الهضم لدى اإلنسان، 
وقد برزت هذه النظرية بشكل واضح يف كتاب »تعلم 

األكل والسيطرة عىل وزنك« الختصايص التغذية 
أنطونيو إسكريبانو. 

أشار إسكريبانو يف كتابه املذكور إىل أن درجة حرارة 
جسم اإلنسان من الداخل تبلغ حوايل 37 درجة، مما 
يعني أن الطعام يصبح ساخنا بعد مالمسته للجهاز 

الهضمي. 
وبناء عىل ذلك، تستغرق هذه العملية بعض الوقت، 

وهو ما يجعل عملية إفراغ الطعام من املعدة إىل 
األمعاء الدقيقة تتم ببطء.

بعبارة أخرى، إن تناول الطعام باردا يجعل املعدة 

تقيض وقتا أطول بكثري يف ضبط درجة حرارة 
املعدة مع حرارة الجسم، عىل عكس ما يحدث عند 

استهالك األطعمة الساخنة، إذ يحدث تباطؤ يف 
عملية الهضم.

الطعام البارد أوال
وأردفت الكاتبة أن اإلنسان ال يحبذ أكل الطعام 

ساخنا خالل فصل الصيف عموما، كما أن ضيق 
الوقت ال يسمح له دائما بطهي الطعام يف املنزل، 

لذا يويص خرباء التغذية األشخاص الذين يتناولون 
أطباقا باردة برشب مرشوب ساخن مثل الشاي أو 

القهوة بعد األكل. 
ويف حال تنوعت األطباق يف قائمة األكل، ينصح 

الخرباء بأكل الطعام البارد أوال ثم الساخن فيما بعد.
وتهدف هذه النصيحة إىل مساعدة الجسم يف 

الحصول عىل درجة الحرارة التي يحتاجها ألداء 
عملية التفريغ، وبالتايل عملية الهضم، ألن تناول 

األكل الساخن أوال يؤخر عملية الهضم. 
وذكرت الكاتبة أن تناول الطعام الساخن يناسب 

األشخاص الذين يعانون من مشاكل يف عملية 
الهضم، فضال عن أولئك الذين يريدون إنقاص 

وزنهم.
تحقيق التوازن

وفيما يتعلق باالختالفات الغذائية بني األطعمة 
الباردة والساخنة، فإن من الواضح أن هذه 

املسألة تحددها تقنية الطهي املستخدمة 
نفسها.

يذكر أن الفطائر واليخنات املليئة 
بالزيت توفر سعرات حرارية 

أكرث بكثري من األطباق 
املشوية أو 
املطبوخة 

بواسطة البخار، 
لذلك يستطيع 

األشخاص التحكم بشكل أكرب 
يف السعرات الحرارية املستهلكة من خالل 

اختيار الطعام املجهز باستخدام تقنيات الطهي 
الخالية من الزيوت والدهون.

وأشارت الكاتبة إىل أنه ينبغي أن نأخذ بعني االعتبار 
أن األطعمة ال تتعرض جميعها إىل نفس التغيريات 
الغذائية أثناء عملية الطهي، حيث يمكن أن تكون 

هذه التغيريات إيجابية أو سلبية، فعىل سبيل املثال 
تحتفظ الخرضوات بنسبة كبرية من الفيتامينات 
واملعادن عندما ال يتم طهيها بشكل كامل، وهو ما 

يعرف بمصطلح الدينتني، ألن هذه األغذية تفقد 
قيمتها الغذائية يف املاء إذا تم غليها أكرث من الالزم. 

وخلصت الكاتبة إىل أن الحرارة تعمل يف كثري من 
األحيان عىل إتالف خصائص الخرضوات، وعىل 
عكس ذلك، تتعزز الخصائص الغذائية الخاصة 

بالجزر والهليون بفضل عملية الطهو.
ويبدو أن األطعمة الباردة ليست جميعها ضارة، 

وال يمكن القول إن جميع األغذية الساخنة مفيدة 
للصحة، ومن األفضل تحقيق توازن بني تناول 

األطباق الباردة والساخنة، لالستفادة من الفوائد 
الغذائية التي يوفرها كل نوع منهما للجسم.

تسخين الطعام أم أكله باردا.. أيهما أفضل؟

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون بجامعة أكسفورد الريطانية، وأجريت يف 10 دول بينها أسرتاليا 
والواليات املتحدة، ونرُشت نتائجها يف العدد األخري من دورية )Diabetologia( العلمية؛ أن مرض السكري 

بنوعيه األول والثاني، يزيد خطر اإلصابة بقصور القلب، وأن الخطر يصيب النساء بمعدالت أكر من الرجال.

 By Maria Cohut

R esearch conducted in a Chinese 
population has found an intrigu-
ing link between the consump-

tion of chili peppers and a heightened 
risk of cognitive decline.
bowl of hot peppers
Regularly eating a lot of hot peppers 
may increase a person’s risk of cognitive 
decline.
Many populations around the world 
add spicy peppers to their local dishes 
to enhance the taste and make for a 

more punchy culinary experience.
But are spicy peppers healthful, or do 
they pose any health risks? The spiciest 
peppers in the world, such as the 
Carolina Reaper, could cause serious, 
immediate damage.

For example, in 2018, a man from the 
United States who ate a Carolina Reap-
er as part of a dare in a hot pepper eat-
ing contest ended up in the emergency 
room with a thunderclap headache.

However, most people will not reach 

for the extreme versions of this hot 
vegetable. Instead, most cuisines use 
much milder varieties — some of which 
are still very spicy — such as jalapeños, 
cherry peppers, cayenne peppers, 
Scotch bonnets, and habaneros.

Previous research into the potential 
effects of chili peppers on health has 
generally had positive findings. A large 
cohort study from 2017, for instance, 
found that eating hot red chili peppers 
was associated with lower mortality 
risk.

Is spicy food linked to dementia risk?
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حساء الدجاج
إن تناول شوربة الدجاج الساخنة يوفر أكرث من 

مجرد راحة عندما يكون لديك نزلة برد رهيبة.
يف عام 2000، نرش الباحث يف جامعة نرباسكا 

دكتور ستيفن رينارد نتائج بحثه يف مجلة 
Chest، الدورية األمريكية املعنية بأمراض 

الصدر، والتي تبني أن حساء الدجاج يحتوي 
عىل عوامل مضادة لاللتهابات يمكن أن تخفف 

من أعراض الربد.
ويتفق مع هذا التوجه الدكتور مهمت أوز، 

قائال: »ابدأ بوعاء من حساء الدجاج الذي 
تصنعه األم، وال يزال يتعني عىل األبحاث أن 

توضح كيف تعمل هذه الوصفة )وكيف عرفتها 
األم(، لكننا نعرف أن اتباع نظام غذائي غني 
باملواد املغذية يبني نظامك املناعي ويحارب 

االلتهابات«.

الحليب
تساعد األطعمة الغنية بفيتامني D مثل 

الحليب أو الحبوب املدعمة يف محاربة نزالت 
الربد.

وكشفت دراسة أجريت عام 2009 بمستشفى 
ماساتشوستس العام، أن األشخاص الذين 
 D يعانون من انخفاض مستويات فيتامني

أكرث عرضة لإلصابة بنزالت الربد. وعىل سبيل 
املكافأة اإلضافية، تساعد هذه األطعمة يف 

تعزيز حالتك املزاجية خالل أشهر الطقس 
البارد، وفقًا للباحثني يف جامعة لويوال.

الجزر
تعد جميع الفيتامينات رضورية 

لصحة الجسم، لكن كلية 
الطب بجامعة هارفارد 

تقول إن فيتامني A العب 
رئييس يف الحفاظ عىل 
نظام مناعة قوي. ولذا 

فإنك عندما تصاب 

بالربد، حاول تناول البطاطا الحلوة أو الجزر أو 
السبانخ أو الكرنب.

الشاي األخضر
يعزز الشاي األخرض امليلء بمضادات 

األكسدة، نظام املناعة لدى الشخص حتى لو 
كان مريضاً بالفعل.

ويمكن للشاي األخرض أن يساعد أيًضا يف 
تخفيف األعراض التي تصاحب نزالت الربد 

عادة، مثل التهاب الحلق. وبدالً من احتساء 
كوب ساخن، يقرتح دكتور مايكل غريغر 
تخمريه بارًدا، وتكون مستويات مضادات 

األكسدة أعىل بهذه الطريقة، مقارنًة بالشاي 
األخرض يف املاء املغيل.

الثوم
تبني أن 

الثوم 

يساعد يف منع نزالت الربد، عندما يتم تناوله 
بانتظام، وذلك بسبب غناه بمركب أليسني 

الذي يعزز املناعة، وفقا ملا تقوله دونا كارديلو، 
املمرضة املتخصصة: »يمكن تناول املزيد من 

الثوم عند اإلصابة بنزلة برد، ويمكن تجربة 
تناوله نيًئا مع عصري الربتقال«.

التوت
وجد باحثون من جامعة كورنيل أن التوت 

الربي يحتوي عىل مضادات األكسدة أكرث من 
أي فواكه طازجة أخرى، جرى اختبارها، والتي 

من شأنها أن تساعد يف التغلب عىل السعال. 
يمكن تناول التوت منفردا عند اإلصابة بنزلة 

برد أو يضاف إىل وعاء من الحبوب أو اللنب 
.D للدعم بفيتامني

اليانسون
يساعد مرشوب اليانسون كمهدئ لالحتقان، 

فضال عن أنه طارد للبلغم.
وتويص Health.com بوصفة الجمعية 

الصيدالنية األمريكية والتي تتألف من كوب 
ماء ساخن مخلوط بكوب من بذور اليانسون 

املطحونة، مع التحلية بعسل النحل، ويمكن أن 
يضاف إليه الثوم أو القرفة.

السمك
يقرتح موقع Health.com تناول 

األسماك الزيتية، مثل سمك 
السلمون والتونة، عند اإلصابة 

بنزالت الربد، وذلك لالستفادة من 
محتواه من أحماض أوميغا 3 

الدهنية، تساعد هذه املركبات 
عىل تقليل االلتهابات يف 

الجسم، والتي يمكن أن 
تعيق عمل الجهاز 

املناعي بشكل 
سليم.

برد الصيف أحّد من السيف 800  
دروع واقية من نزلة البرد

جمال نازي

تحدث كل عام نحو مليار حالة إصابة بنزلة الرد يف الواليات املتحدة وحدها، وبالتايل ربما تصل التقديرات إىل تريليون حالة نزلة 
برد حول العالم.

ويدل القول الشائع: »برد الصيف أحّد من السيف« عى مدى التعب الذي ينتاب من يصاب بنزلة برد خالل موسم الصيف، لكن 
موقع »Reader’s Digest« يقدم قائمة بـ 8 دروع واقية ملن يصاب بنزلة برد، هي:

T he new study found that 
young people who eat ener-
gy-enhancing products are 

three times more likely to get sick than 
their peers, who only eat vitamins, 
according to agencies.
Most of these supplements have not 
been tested in practice, and many of 
them have not been controlled by 
the US Food and Drug Administration 
(FDA) and are being handled without 
the knowledge that some of the ingre-
dients These products may increase 
the risk of disease or even death.
Food supplementation is a dietary 
supplement product with 
substances such as min-
erals, fiber, vitamins, 
amino acids and 
fatty acids, as a 
result of its loss 

or part of the body, so it must be taken 
up. However, over-ingestion causes a 
lot of damage to the body.
Recent studies have revealed that a 
number of dietary supplements affect 
the heart, and raise the rate of heart 
disease significantly.
Supplements contain a high proportion 
of proteins used to build the body. 
Excessive intake of proteins is a burden 
on the kidneys and liver. It also causes 
a host of diseases such as high blood 
pressure, blood sugar imbalance, accu-
mulation of fat and toxins on the liver, 

menstrual disorders 
and disorders in 

women, and in-
creased muscle 
rupture.

Food supplements are a real 
danger ... alert him!

أوراق الكزبرة تقلل خطر اإلصابة بالصرع
أفادت دراسة أمريكية حديثة، أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا ونرشوا نتائجها يف العدد األخري 

من دورية »FASEB Journal« العلمية، بأن أوراق نبات الكزبرة يمكن أن تلعب دورا فعاال يف 
الوقاية من نوبات شائعة لدى مرىض الرصع.

وأوضح الباحثون أن األعشاب، بما يف ذلك الكزبرة، لها تاريخ طويل من االستخدام كمضادات 
لالختالج يف الطب الشعبي.

واالختالج، هو حالة مرضية، يصاب بها مرىض الرصع تؤدي النقباض ال إرادي ملجموعة من 
العضالت بشكل رسيع ومتكرر، وتتمثل أعراضه يف فقدان الوعي، والتشوش، وسيالن اللعاب، 

وفقدان التحكم باملثانة، واالنتفاضات املفاجئة، وتشنجات العضالت، وانقطاع مؤقت للتنفس.
ولرصد اآلليات الجزئية التي تقف وراء فاعلية الكزبرة يف الحد من نوبات االختالج، قام 

الباحثون بفحص مستقلبات أوراق الكزبرة.
واكشف الفريق أن أحد مستقبالت أوراق الكزبرة وهو »األلدهيد الدهني«، ينشط قنوات 

البوتاسيوم املتعددة يف املخ، املسؤولة عن تنظيم النشاط الكهربائي يف الدماغ والقلب.
وقال قائد فريق البحث، الدكتور جيف أبوت، إن »الكزبرة تعمل عىل تنشيط فئة من قنوات 

البوتاسيوم يف املخ لتقليل نشاط النوبات« . وأضاف أن »هذا االكتشاف املحدد 
مهم ألنه قد يؤدي إىل استخدام أكرث فعالية للكزبرة كمضاد لنوبات الرصع، 

كما سيساعد عىل تطوير عقاقري أكرث أمانًا وفعالية لعالج االختالج«.
ووفق آخر إحصائية نرشتها منظمة الصحة العاملية عن الرصع يف 

2017، فإن هناك ما يزيد عىل 50 مليون نسمة مصابون بالرصع يف 
العالم، ويعيش نحو %80 من املصابني باملرض يف املناطق 

النامية.
ويستجيب الرصع للعالج يف %70 من الحاالت، غري أّن 

العالج لم ُيتح بعد، لنحو ثالثة أرباع املصابني به، والذين 
هم بحاجة إليه يف البلدان النامية.
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المناخ والموقع الفلكّي لجزيرة سقطرى
تقُع فلكّياً بني دائرتي عرض 128 درجة إىل 42.12 درجة شمال 
خط االستواء ، وبني خطي طول 53.19 درجة إىل 45.33 درجة 

رشق خّط جرينتش ، وأما مناخها فيتسم بالتنوع ، حيث تمتلك 
ثالثَة أقاليم مناخية هن : املناخ البارد ، واملناخ املعتدل بالربودة ، 

واملناخ البحري الحار .

وسائل النقل في جزيرة سقطرى وكيفية الوصول 
إليها

تقترص وسائل النقل العام يف سقطرى عىل الحافالت الصغرية 
النادرة إىل فالنسيا والقرى الواقعة عىل الساحل الشمايل 

الرشقي ، وعادًة ما يتم استئجار السيارات ذات الدفع الرباعي 
مع سائق مخصوص لذلك . كما تربط السفن ميناء سقطرى 

الوحيد عىل بعد 5 كيلومرتات رشقي حديبو مع مدينة املكال 
الساحلية اليمنية )املكال( ، ووفقًا للمعلومات الواردة من موانئ 

املكال و حديبو تستغرق الرحلة من يومني إىل 3 أيام وتُستخدم 
هذه الخدمة يف الغالب للشحن .

أهم مستلزمات السفر لجزيرة سقطرى
مالبس مريحة وخفيفة وغري رسمية ، وحقيبة نوم ويشء دافئ 

لالرتداء يف الليل يف فصل الشتاء ، وللميش عىل االرتفاعات 
العالية يمكنك استخدام أحذية امليش املريحة أو أحذية رياضية 
، واملالبس الواقية وغسول للوجة أو واقي للشمس ومالبس ضد 
املطر ، وأدوات نظافة شخصية وأي أدوية شخصية مثل بعض 
أقراص الصداع وبعض األدوية للجهاز الهضمي ومطهر معوي 
، و بطاريات احتياطية للكامريا الخاصة بك ، مصباح يدوي مع 

بطاريات احتياطية ، زجاجة ماء عىل الظهر صالحة للرشب ، 
حزام للمال واألشياء الثمينة .

المتطلبات الصحية عند السفر للسياحة بالجزيرة
يف حني أن سقطرى ليست منطقة للمالريا ولكن يوجد هناك 

البعوض الناقل لها يف بعض األماكن ، لذلك ينصح بالوقاية من 
املالريا ، ومن األمن أن مرض الكولريا غري موجود يف الجزيرة عىل 

اإلطالق ، عليك أيضا رشب املياه املعدنية املعبأة يف زجاجات 
فقط فهي متاحة بسهولة ، استرش طبيبك وطبيب األسنان أو 

عيادة الصحة للسفر للحصول عىل املشورة والتدابري الوقائية .

األماكن السياحية واألنشطة المميزة في جزيرة 
سقطرىالكهوف

توجد مساحات كبرية من الجزيرة تتكون من الحجر الجريي ، 
لذلك يوجد العديد من أنظمة الكهوف الكبرية يف جميع أنحاء 

الجزيرة ، مثل كهف هوك الذي يوجد بالقرب من الطرف الرشقي 
، ويبلغ طوله ثالثة كيلومرتات مع غرفة ضخمة متنافسة ، 

ويفوق حجم هذا الكهف حجم كهوف كارلسباد عىل الرغم من 
أن الصواعد والهوابط ليست منترشة ، إىل جانب كهف ديجوب 
ضحل الذي يتميز بخصائص مذهلة يف فمه ويقع بالقرب من 

الساحل الجنوبي للجزيرة .

شاطئ فلنسية
يمكن العثور عىل الشواطئ الرملية البيضاء الجميلة يف العديد 

من املواقع يف سقطرى ، ويعترب الكثريون فلنسية برمالها 
البيضاء وقممها الصخرية وبحرياتها الضخمة األجمل يف 

الجزيرة بل والعالم بأكمله ، كما يوجد هناك شاطئ الشواب يف 
الجزء الغربي من الجزيرة عىل الجزء الرشقي منها . إىل جانب 

بعض الرياضات التي يمكن القيام بها يف شاطئ أرهر الذي 
يتميز بالكثبان الرملية الرائعة ، باإلضافة إىل الطرف الرشقي 

من الجزيرة والذي يتم بها غليان بحر العرب واملحيط الهندي 
معاً يف كتلة رغوية حيث انجرفت الطيور البحرية فوق الرياح 

املوسمية التي تعلو يف السماء .

الغطس والغوص وركوب األمواج
تتميز جزيرة سقطرى بأنها محاطة باملياه الدافئة للمحيط 

الهندي وبحر العرب، وهناك العديد من األماكن املمتازة يف 
الجزيرة للغطس والغوص، حيث تتمتع بشعاب مرجانية 

جميلة، مع وفرة من األسماك والسالحف وحتى املحار العمالقة، 
لذلك يعتربها البعض واحدة من أفضل األماكن للغوص يف 
العالم، مع أسماك القرش والشعاب املرجانية والعديد من 

الكائنات البحرية األخرى.

األخاديد
العديد من األخاديد العميقة تخرتق هضبة الحجر الجريي 

السميكة يف سقطرى ، وأشهرها هو دير كورف الذي يمتد من 
جبال اآلغاير جنوبا نحو املحيط الهندي ، ويمكن الوصول إليه 
إما من امليش ملسافات طويلة عرب الجبال ، أو من ديكسام بالتو ، 
ويحتوي الوادي عىل جدران طويلة من الحجر الجريي وأشجار 

النخيل ونباتات متوطنة ومسابح جميلة من املاء .

األقواس الطبيعية
 األقواس الطبيعية نظراً لكمية الحجر الجريي املوجودة يف 

جزيرة سقطرى فإنها تحتوي عىل أعىل تركيز للقوس الطبيعي 
يف أي مكان قمت بزيارته ، حيث يوجد بها أقواس تظهر يف 

غالبية رحالت السري والحافالت التي تقوم بها الجزيرة ، وعىل 
الرغم من أن بعضها كبري وواضح من بعيد ، إال أن عدًدا كبريًا 
منها يستغرق بعض البحث والذي يقع يف تجاويف صغرية .

    Citys مدن

السياحة في جزيرة سقطرى اليمنية 
و كيفية الوصول اليها

جزيرةُ سقطرى هي إحدى الجزر اليمنية الواقعة جغرافياً عى الساحل 
الجنوبّي لشبِه الجزيرة العربية ، يف املمر املائي الدويل الذي يربُط بن دول 

املحيط الهندي ودول العالم، واسُمها مشتق من اللغة العربية القديمة ، 
وعاصمتُها مدينة حديبو ، وتبلُغ مساحة أراضيها 3.650 كم² ، ويبلغ عرضها 

50 كم ، ويبلغ طولها 132 كم ، وتقّسُم إدارّياً إىل مديريتن هما : مديرية حديبو ، 
ومديرية قلنسية وعبد الكوري ، كما تتألُّف الجزيرة من أربعِ جزر، هم : جزيرة 

درسة ، وجزيرة سمحة ، وجزيرة سقطرى ، وجزيرة عبد الكوري .

T here is a tiny island in the Arabian Sea in the 
Middle East where it seems time stopped a 
long, long time ago and, by the looks of it, it 

was either painted by Dali and somehow brought to 
life, or it was specifically designed by a film production 
company to serve as a desolate backdrop scenery to a 
science fiction movie that takes place billions of light 
years away from Earth.
Yet there it is, on our planet, set right between the 
Horn of Africa to the east and the Arabian Peninsula 
to the west, and there isn’t anything like it. Rarely is 
there a place that makes people feel as if they are 

transported to another time, let alone a place that 
makes them shiver at the thought that there might be 
dinosaurs lurking around. Labeled the “the most alien 
place on Earth,” many myths and legends have sprung 
up to explain its otherworldly scenery and alien-like 
bio-diverse nature.
Amid crimson-red beaches and crystal-white sand 
dunes, 800 hundred different species, some of them 
existing for more than 20 million years, can be found 
on the scorched rocky surface of this island now 
referred to as Socotra, meaning “the Island of Bliss” in 
ancient Sanskrit.

They thrive in an arid environment under extreme 
conditions and at least one-third of them can be found 
here and nowhere else on the planet. A few of them, 
in particular, give that surreal look to the island. There 
are extremely rare succulents, the Dorstenia gigas, of-
tentimes referred to as the Socotran fig, an elephant’s 
leg looking miniature baobab tree, as well as its look-
alike cousin Adenium Obesum (the Desert Rose) that 
has gorgeous pink flowers growing out of it on top.
But there is one plant, the Dragon Blood Tree of So-
cotra, that has spurred a number of legends and myths 
into existence. This is what this place is renowned for.

According to one of many legends, the Creator made a 
beautiful new world out of nothing in the middle of a 
big, deep blue ocean and made fascinating forms of life 
to exist in it. But the most bizarre of them all was the 
Dragon. It was a strange and powerful creature with an 
elegant body. The legend says its top was covered in 
scale-like skin and rows of small fan-like growths that 
run down its spine. Combined with restless azure eyes 
delicately placed within a long, thorny skull, this gave 
the creature a very ominous appearance.
To read the rest of the article go to: www.thevin-
tagenews.com

The Lost World of Socotra: One of the most alien-looking places on Earth has a “dragon” tree that bleeds when cut down
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 REAL ESTATE عقارات

وبحسب وكالة »بلومربغ« لألنباء، فإن هذه التغيريات هي 
األوسع منذ جيل كامل، وستؤدي إىل إلغاء تمييز السندات 
التي تصدرها مؤسستا التمويل العقاري األمريكيتني »فاني 

ماي« و»فريدي ماك« اللتان توفران نحو نصف القروض 
العقارية يف الواليات املتحدة. وتأمل اإلدارة األمريكية يف أن 

تحسن املؤسستان مستوى السيولة يف األسواق.
يف املقابل، يقول املشككون إن هذه التغيريات يمكن أن 
تؤدي إىل زيادة الفائدة عىل قروض التمويل العقاري، 

وليس إىل خفضها. وذكرت »بلومربغ« أن االختبار الرئييس 
األول لهذه القواعد كان يوم أول من أمس، عندما طرحت 

أول مجموعة أوراق مالية وفقاً للقواعد الجديدة. ويف الوقت 
نفسه، فإن هذه القواعد ستكون الخطوة األخرية يف عملية 

استمرت أكرث من 5 سنوات لوضع إطار موحد لسوق األوراق 
املالية املضمونة بقروض عقارية، التي تقدر قيمتها بنحو 

4.4 تريليون دوالر.
وقال »والت شميدت«، رئيس قطاع التمويل العقاري يف 
رشكة »إف تي إن فاينانشال« األمريكية، إن سوق األوراق 
املالية املضمونة بقروض عقارية »هي بالفعل أكرب سوق 

سيولة نقدية يف العالم من نواح كثرية، فما هو اإلصالح 
الذي يتم فيها بالتحديد؟«.

وذكرت وكالة »بلومربغ« أن »نجاح أو فشل هذه 
التغيريات سيتحدد عىل أساس موقف املتعاملني 

يف سوق األوراق املالية املضمونة بقروض 
عقارية، وما إذا كانوا سيقبلون 

عىل األوراق املالية املوحدة أم 
يتخلون عنها، رغم أنها 

واحدة من أهم أسواق 
االستثمارات ذات 

العائد الثابت يف 
العالم، واألقل 

استقراراً من 
ذي قبل«.

ووفقاً للقواعد 
الجديدة، فإن 

املتعاملني يف هذه 
السوق سيتمكنون 

من جمع سندات 
التمويل العقاري 

التي تتيح االقرتاض 

بضمان أي من »فاني ماي« أو »فريدي ماك«، أو بهما 
معاً، عند تسوية التعامالت وإعالنها، يف حني كانت القواعد 
السابقة تميز بني سندات التمويل العقاري، بحسب الجهة 

املصدرة لها، وال تتيح التعامل بهذه السندات يف تعامالت 
موحدة.

من جهة أخرى، أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة 
األمريكية تراجع مبيعات املساكن الجديدة يف الواليات 

املتحدة خالل أبريل )نيسان( املايض، حيث جاء الرتاجع 
أكرب من التوقعات. وذكرت الوزارة أن مبيعات املساكن 

الجديدة تراجعت خالل الشهر املايض بنسبة 6.9 يف املائة 
إىل ما يعادل 673 ألف مسكن سنوياً، بعد ارتفاعها بنسبة 

8.1 يف املائة إىل ما يعادل 723 ألف مسكن سنوياً، وفقاً 
للبيانات املعدلة يف مارس )آذار( املايض.

وكان املحللون يتوقعون تراجع املبيعات بنسبة 2.5 يف املائة 
فقط إىل ما يعادل 675 ألف مسكن خالل الشهر املايض، 
مقابل 692 ألف مسكن يف الشهر السابق، وفقاً للبيانات 

األولية. ويف الوقت نفسه، فإن البيانات املعدلة للمبيعات 
خالل مارس )آذار( املايض وصلت إىل 727 ألف مسكن، وهو 

أعىل مستوى لها منذ أكتوبر )ترشين األول( 2007.
وجاء الرتاجع األكرث من املتوقع للمبيعات خالل أبريل 

)نيسان( املايض نتيجة الرتاجع امللموس للمبيعات يف 
الجنوب والغرب األوسط والغرب 

األمريكي، مع زيادة املبيعات 
يف الشمال الرشقي للواليات 

املتحدة.
وأظهر تقرير وزارة 

التجارة أن متوسط 
سعر بيع املساكن 

الجديدة 
خالل أبريل 

)نيسان( 
املايض كان 342 

ألف دوالر للمسكن، 
بارتفاع نسبته 11.9 
يف املائة عن الشهر 
السابق، حيث كان 

305.8 ألف دوالر، 
بزيادة نسبتها 8.8 
يف املائة عن الشهر 

نفسه من العام املايض، حيث كان 314.4 ألف دوالر.
وذكرت وزارة التجارة أنه مع وضع املتغريات املوسمية يف 
الحساب، وصل عدد املساكن الجديدة املطروحة للبيع 
بنهاية أبريل )نيسان( املايض إىل 332 ألف مسكن، وهو 

ما يكفي لتغطية الطلب خالل مدة 5.9 شهر، وفقاً ملعدالت 
البيع الحالية.

وكانت بيانات اقتصادية، نرشت أول من أمس، قد أظهرت 
تراجع مبيعات املساكن القائمة يف الواليات املتحدة خالل 

أبريل )نيسان( املايض بأكرث من التوقعات. وذكر »االتحاد 
الوطني للمطورين العقاريني« يف الواليات املتحدة أن 

مبيعات املساكن القائمة تراجعت خالل الشهر املايض 
بنسبة 0.4، مقارنة بالشهر السابق عليه، إىل ما يعادل 5.19 
مليون وحدة سنوياً، بعد تراجعها بنسبة 4.9 يف املائة إىل ما 
يعادل 5.21 مليون وحدة سنوياً خالل مارس )آذار( املايض.

وتراجعت مبيعات املنازل األمريكية عىل غري املتوقع يف 
أبريل )نيسان( املايض، وسط استمرار ضعف الرشيحة 
املنخفضة السعر يف السوق، التي شهدت نقصاً حاداً يف 

العقارات.
وقالت »الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريني« إن مبيعات 

املنازل القائمة انخفضت 0.4 يف املائة إىل وترية سنوية 
معدلة يف ضوء العوامل املوسمية بلغت 5.19 مليون وحدة 
الشهر املايض. ولم يتم تعديل وترية مبيعات مارس )آذار( 

املايض، لتظل عند 5.21 مليون وحدة.
وكان خرباء اقتصاد استطلعت »رويرتز« آراءهم قد توقعوا 
ارتفاع مبيعات املنازل القائمة 2.7 يف املائة إىل وترية قدرها 
5.35 مليون وحدة يف أبريل )نيسان( املايض. وانخفضت 
مبيعات املنازل القائمة، التي تشكل نحو 90 يف املائة من 
مبيعات املنازل األمريكية، 4.4 يف املائة عن مستواها قبل 

عام. وهذا هو االنخفاض السنوي الرابع عرش عىل التوايل 
يف مبيعات املنازل.

وذكرت »رابطة الوسطاء العقاريني« أن هناك انخفاضاً 
نسبته 10 يف املائة عىل أساس سنوي يف مبيعات املنازل 

التي يبلغ سعرها 100 ألف دوالر أو أقل، مشرية إىل أن 
هناك طلباً قوياً عىل هذه الرشيحة يف السوق، ولكن ال 

يوجد معروض كاف من هذه املنازل مطروح للبيع. وبلغ 
عدد املنازل اململوكة سابقاً يف السوق 1.83 مليون يف أبريل 
)نيسان( املايض، ارتفاعاً من 1.67 مليون يف مارس )آذار(، 

و1.8 مليون قبل عام.

مخاوف من ارتفاع فائدة التمويل العقاري في 
أميركا بعد تغير قواعد سوق األوراق المالية

ــة  ــد املنظم ــري القواع ــبب تغي ــاري بس ــل العق ــروض التموي ــى ق ــدة ع ــاع الفائ ــن ارتف ــدة م ــات املتح ــتثمرون يف الوالي ــل ومس ــراء تموي ــذر خ ح
لســوق األوراق املاليــة املضمونــة بــأوراق ماليــة. وكانــت اإلدارة األمريكيــة قــد أعلنــت تغيــري هــذه القواعــد بهــدف توفــري تمويــل عقــاري بفائــدة 

محتملــة يف مختلــف أنحــاء الواليــات املتحــدة.

إضافة 8 مباٍن أمريكية لقائمة الرتاث العالمي
أضيفت ثمانية مباٍن صممها املهندس املعماري األمريكي الشهري، فرانك لويد 

رايت، إىل قائمة منظمة اليونسكو للرتاث العاملي.
وتشمل املباني متحف سولومان آر. غوغنهايم يف مدينة نيويورك، ومنزل 

هوليهوك يف لوس أنجلوس، ومعبد يونيتي يف قرية أوك بارك يف إلينوي.
وتضم ضاحية شيكاغو أكرب تجمع للمباني التي صممها رايت.

كما أضافت لجنة الرتاث العاملي التابعة لليونسكو، املنعقدة يف باكو بأذربيجان 
اليوم األحد، التالل اإليطالية يف كونيليانو وفالدوبيديان.

مباني رايت تمثل املوقع األمريكي رقم 24 يف القائمة.
ويوجد حاليا 1092 موقعاً للرتاث العاملي يف 167 دولة.

واملباني األخرى التي صممها رايت هي فريدريك يس. روبي هاوس يف 
شيكاغو، وتاليسني وهربرت آند كاثرين جاكوبس هاوس وكالهما يف والية 
ويسكونسن، وووترفول يف ميل رن بوالية بنسلفانيا، وتاليسني ويست يف 

سكوتسديل بوالية أريزونا.

فيال »صديقة للبيئة« منحوتة داخل صخرة 
بموناكو.. كم سعرها

موناكو  - يف مسعى لتحقيق أكرب استفادة من الطاقة وترشيد التكاليف، 
استعان املهندسان املعماريان جان-بيري لوت وباتريك ريموند بعوازل من 

الفلني وألواح شمسية ومنشار كبري لنحت فيال فاخرة »صديقة للبيئة« داخل 
صخرة ضخمة يف موناكو.

وُشيدت فيال »تروجلودي« داخل جرف صخري كانت تعلوه قرية حصينة 
تعود إىل القرن العارش قبل امليالد وتبلغ مساحتها 220 مرتاً تقريبا وتتألف من 

ستة طوابق وثالث غرف نوم وثالثة حمامات ومسبح.
وقال لوت لرويرتز إن الفكرة حرضته رسيعا عندما كان يعاين املكان مصحوبا 

بتحدي توفري املساحات واإلضاءة.
وأضاف لوت »عىل عكس املنازل التقليدية... حيث تقيم الحيطان وتبني 

األرضيات وحيث تعمل بإضافة عنارص جديدة، هنا عىل العكس أنت تحفر يف 
األرض وتبحث عن مساحات وتنحت املادة«.

وتضم البناية وحدة مصغرة ملعالجة املياه وألواحا شمسية لتوليد الكهرباء 
ونظاما طبيعيا للتدفئة، لتقليل انبعاثات الكربون.

والفيال التي استغرق بناؤها نحو 20 شهراً معروضة للبيع دون اإلعالن عن 
سعر رسمي، لكن يتوقع أن تسجل ما يرتاوح بني 30 و40 مليون يورو )33 و44 

مليون دوالر(.
وأصبحت التصميمات املعمارية التي تعتمد عىل املساحات الخرضاء 

والطبيعة مفهوما جديدا، وإن كان لكل منها خصائصه الفريدة.

Adia acquires full owner-
ship of New York City prop-
erty on Madison Avenue

A bu Dhabi Investment Authority (Adia), the sov-
ereign wealth fund of the emirate, bought the 
remaining 25 per cent stake in 330 Madison 

Avenue from Vornado Realty Trust, gaining full ownership 
of the Manhattan property.
Adia, which has owned 75 per cent of the office block 

close to the Grand Central Station for about three de-
cades, bought the stake through one of its subsidiaries, a 
spokesman told The National.
The fund did not disclose the value of the deal, but 
Vornado said it has agreed to sell its interest as part of 
a “buy/sell process initiated by its 75 per cent partner 
at a $900 million (Dh3.3 billion) valuation”. 
The sale is subject to customary closing 
conditions and is expected to be com-
pleted in the third quarter, Vornado 
said on its website.
Adia is the third biggest fund 
that invests on behalf of the 

government – after Norway and China, according to the 
Sovereign Wealth Fund Institute. It holds directly, or 
through its subsidiaries, investments across various asset 
classes including equities, fixed income, real estate and 
private equity.
The fund has between 5 per cent to 10 per cent of its 

portfolio in real estate and has been investing in 
prime commercial properties for years.

In April, Adia and India’s National Investment 
& Infrastructure Fund (NIIF) agreed to buy 

a 49 per cent stake in the airport unit of 
Indian conglomerate GVK Power & In-
frastructure. The two companies signed 

a term sheet and exclusivity deal with GVK Airport De-
velopers for an investment in new shares in GVK Airport 
Holdings, GVK Power & Infrastructure said at the time.
In February, a wholly owned subsidiary of Adia partnered 
with India’s Kotak Investment Advisors to set up a $500m 
fund that seeks non-performing loans in the third-largest 
Asian economy. The Kotak Special Situations Fund, is 
anchored by a commitment from the Adia subsidiary and 
will target both pre-stress and distressed opportuni-
ties. The focus will be on providing financial support to 
pre-stress businesses to prevent them from entering 
insolvency, UAE state news agency Wam reported.
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بإشراف خبير األعشاب : جمال عرقوب

محمصة ديربون
DEARBORN ROASTERY

قهوة عربية وامريكية - بن يمني  - حوايج يمنية 
وبهارات عربية طازجة 

شوكوالة سويسوية وهادايا لجميع المناسبات مكسرات وبزورات ومخلوطة 
طازجة - تمز ورطب كالفورنيا مدجول - عسل طبيعي - زيوت وآعشاب 

طبيعية - مستحضرات تجميل طبيعية

Fresh Arabic & American Coffee- 
Fresh Spices & Seasonings

Swiss Chocolate & Gifts For All Occasions - 
Nuts & Mixed Nuts - Organic Honey Callfornia 

Medjool Dates & Ruttab Ntural Herbs & 
Essential Oils - Ntural Beauty Supplies

(313) 584-7700
www.dearornroastery.com

(313) 584-7700
www.dearornroastery.com

Always Fresh... Wake - Up To It !

) يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام ( 
Alternative Medicine الطـب البديــل

لقد تم التعرف عىل فوائد الكركم الطبية  قبل مئات السنني عن 
طريق الطب الصيني والهندي القديم. وهنا سنحدثكم عن 

أشهر فوائده التي أثبتها الطب الحديث:
اليكم اهم فوائد الكركم الطبية التي سنوجزها لكم فيما ييل 

وبحسب ما أثبتته الدراسات:

1- مضاد قوي لاللتهابات

فقد ثبت أن من فوائد الكركم أنه يحتوي عىل مجموعة 
كبرية من املواد املضادة لالكسدة واملواد املضادة للفريوسات 

وللجراثيم وللفطريات، باالضافة الحتوائه عىل خصائص 
مضادة للرسطان واملواد املضادة لاللتهابات.

ولهذا ينصح به كعالج طبيعي اللتهابات املفاصل. باالضافة 
اىل ذلك فهو عامل مطهر ومضاد للجراثيم الطبيعية، مفيد يف 

تطهري الجروح والحروق وترسيع التئامها، وهو مسكن طبيعي 
لالالم.

وبسبب خصائصه املضادة لاللتهابات فقد أمتلك 
الفوائد التالية:

يعالج الصدفية: قد يساعد يف عالج الصدفية وغريها من 
األمراض الجلدية االلتهابية.

يعالج التهاب املفاصل: يعترب عالج طبيعي اللتهاب 
املفاصل والتهاب املفاصل الروماتويدي.

عالج الربو: يمكن أن يساعد عىل التقليل من االلتهابات 
املرتبطة بالربو، فعند إضافة ملعقة صغرية من مسحوق الكركم 

لكوب من الحليب الدافئ، ورشب هذا الخليط يعترب وسيلة 
منزلية فعالة يف عالج الربو.

مقاومة نزالت الرد واالنفلونزا: فباعتباره مادة مضادة 
للبكترييا والفريوسات، يجعله فعاال يف مقاومة السعال نزالت 

الربد واالنفلونزا.
يحفز جهاز املناعة: يساعد عىل تحفيز جهاز املناعة يف 

الجسم.
التئام الجروح: يساعد يف التئام الجروح والحروق وإعادة 

تشكيل الجلد التالف، ويمكن استخدامه بوصفه مطهر 
طبيعي فعال.

بهذا يمكنك إضافة ملعقة صغرية من مسحوق الكركم لكوب 
من الحليب الدافئ ورشبه قبل الذهاب إىل الفراش للمنع 

والوقاية من اي التهابات.

2- يحارب السرطان

دلت العديد من الدراسات الحديثة  بأن الكركم يحتوي 
عىل مادة »كيوركيومني« - وهي العنرص النشط يف 

الكركم- والتي يمكن أن تحفز الخاليا للقيام بالعملية التي 
تتسبب يف التدمري الذاتي للخاليا الرسطانية.

وأكدت االبحاث أن ملعقة صغرية من الكركم تساعد فعال يف 
الوقاية من العديد من الرسطانات ومقاومة االورام الرسطانية، 
بل وتدمري الخاليا الرسطانية الحتوائه عىل مضادات أكسدة 

قوية.
وبهذا فقد وجد بأنه قد يساعد يف الوقاية من رسطان 

الربوستاتا ووقف نموه، ويف مقاومة رسطان القولون و رسطان 
الثدي ورسطان الجلد وهو يقلل من خطر االصابة برسطان 
الدم يف مرحلة الطفولة. كما وأن له دور يف تعزيز آثار بعض 

أنواع العالج الكيميائي والتقليل من آثارها الجانبية.

3- مفيد لصحة الكبد ويزيل السموم من 
الجسم

 الكبد يزيل سموم الدم من خالل إنتاج االنزيمات والكركم 
يعمل عىل زيادة إنتاج هذه اإلنزيمات الحيوية مما يؤدي اىل 

تقليل السموم يف الجسم.
كما وأثبت بان له دور يف محاربة أمراض الكبد وتنشيط 

وتحسني الدورة الدموية.

4- يساعد في نزول الوزن وحرق الدهون

لقد أثبتت العديد من 
التجارب أن من فوائد 

الكركم أنه 

يساعد يف التمثيل الغذائي للدهون ويساعد يف خسارة الوزن 
وتنحيف البطن.

فمسحوق الكركم يمكن أن يكون مفيدا جدا يف الحفاظ عىل 
وزن الجسم املثايل. حيث يتواجد عنرص يف الكركم يساعد عىل 

تحفيز املرارة لزيادة تدفق وافراز العصارة الصفراء يف الجسم 
والتي لها الدور االكرب يف هضم الدهون وأيضها.

وهذا بدوره يحسن من عملية الهضم ويقلل من أعراض 
االنتفاخ والغاز. والكركم أيضا مفيد يف عالج معظم أشكال 

التهابات األمعاء بما يف ذلك التهاب القولون التقرحي.

5- يساعد في محاربة الزهايمر

لقد أثبتت األبحاث دور كبري للكركم يف منع أو إبطاء تطور 
مرض الزهايمر عن طريق إزالة تراكم الرتسبات التي تسببه 

يف الدماغ.
ولطاملا تم ربط مرض الزهايمر بأصابة الدماغ بااللتهاب، ومن 

املعروف أن الكركم له الخصائص املضادة لاللتهابات والنشاط 
املضاد لألكسدة. لذلك، فإن االستهالك اليومي املنتظم للكركم 

قد يكون وسيلة فعالة ملنع ظهور مرض الزهايمر وتحسني 
الذاكرة.

الكركم يدعم صحة الدماغ بشكل عام عن طريق املساعدة يف 
إزالة تراكم املواد الدهنية يف الدماغ وتحسني تدفق األوكسجني 

اليه. 

6- يساعد في السيطرة على مرض 
السكري

لقد أظهرت العديد من الدراسات 
أن املواد املضادة لألكسدة يف 
الكركم تساعد وبفاعلية 

عىل تقليل مقاومة 
األنسولني وتخفيف 

مستوياته يف الدم، مما قد يكون له دور يف منع حدوث مرض 
السكري من النوع الثاني.

كما أنه له دور يف تحسني السيطرة عىل مستويات الجلوكوز 
ويزيد من تأثري األدوية املستخدمة يف عالج مرض السكري.

ولكن يجدر االنتباه اىل ان تاثريه العكيس قد يكون خطرا عىل 
مرىض السكري عندما يقرتن تناوله مع أخذ أدوية السكري 

القوية، مما قد يؤدي النخفاض نسبة السكر يف الدم. لهذا فمن 
األفضل استشارة األخصائي قبل أخذ كبسوالت الكركم.

7- الكركم يقلل من مستوى الكولسترول 
في الدم

لقد أثبتت األبحاث أن مجرد استخدام الكركم باعتبارها توابل 
طعام يمكن أن يقلل من مستويات الكولسرتول يف الدم. فمن 

املعروف أن ارتفاع الكوليسرتول يف الدم يمكن أن يؤدي إىل 
مشاكل صحية خطرية أخرى. ويمكن الحفاظ عىل مستوى 

الكولسرتول السليم ملنع العديد من األمراض القلبية وأمراض 
األوعية الدموية.

وبالنظر إىل العديد من فوائد الكركم الصحية، نشجعك عىل 
إضافته إىل النظام الغذائي الخاص بك، فهو واحد من أفضل 
األشياء التي يمكن القيام به لتحسني نوعية الحياة الخاصة 

بك.

ويمكنك إضافة الكركم عىل شكل مسحوق الكاري للعديد 
من األطباق املقلية كالبيض، العصائر، الحليب الدافئ أو قد 

يستخدم العطاء الصبغة واللون مثال عند اضافته لألرز. 
ويمكن أن يؤخذ الكركم أيضاً عىل شكل حبوب يمكن رشائها 

من الصيدليات.

8- فوائد الكركم للوجه والجمال والبشرة

وجد أن للكركمني خصائص تساعد عىل تعزيز صحة البرشة 
وجمالها وتقوي الشعر وتعالج مشاكله. ولعل أقوى النتائج 

ظهرت عىل موضوع عالج حب الشباب واثاره، وتنقية البرشة 
وتوحيد لونها.

ويف نتائج دراسة أجريت عام 2009 ونرشت يف مجلة 
Phytomedicine تبني أن الكركم يكافح عالمات التقدم يف 

السن والتجاعيد.

8 فوائد صحية للكركم
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KIDS أطفال

1. الرد على الهاتف وأخذ رسالة
يف بعض األحيان، تكون األمهات مشغوالت للغاية يف االنتهاء 

يف جميع األعمال املنزلية وال يرغنب يف أن يزعجهن أي شخص، 
ولهذا، فإن تعليم طفلك عىل تلقي رسالة عىل الهاتف بشكٍل 

فعال هو أمٌر سهل للغاية.
عندما يتصل شخص ما، يمكنِك فقط متابعة ما تفعلينه واتركي 

األمر ألطفالك.

2. غسل الصحون
إذا كان هناك يشء واحد يمكن أن يقوم به الطفل يف األعمال 

املنزلية، إىل جانب كنس األرض، فهو غسل الصحون.
يستغرق غسل الصحون وقتاً طويالً، ولكنه أمر سهل للغاية.

إيكال هذه املهمة البسيطة إىل أطفالك سيجعلهم يشعرون 
باملسؤولية ويقدرون تعبك والوقت الذي تقضينه يف تنظيف 

املنزل كما يساعد يف تخفيف الضغط والتوتر.

3. ترتيب سفرة الطعام
ال تدعي أطفالك يعتادون عىل حياة يجدون فيها الطعام جاهزاً 
عندما يشعرون بالجوع، ثم يذهبون إىل غرفهم عندما يشبعون 

دون أن يقدموا أدنى مساعدة.
من املهم أن يشارك األطفال يف ترتيب السفرة عىل األقل ونقل 

الصحون إىل املطبخ بعد انتهاء الطعام، عليهم أن يدركوا أنهم 
يعيشون ضمن عائلة يتكاتف أفرادها إلنجاز أبسط املهام.

لذا من املهم تعليمهم مبدأ »نظف حولك باستمرار«.

4. طلب المساعدة من شخص
طلب املساعدة ليس شيئاً يمكن لجميع األشخاص فعله.

هناك أشخاص يعتقدون أنها عالمة ضعف أو أن طلب املساعدة 
يظهرهم بمظهر األغبياء، وهذا غري صحيح عىل اإلطالق.

أخربي أطفالك أنه باستطاعتهم طلب العون عند الحاجة، إذا 
كان هناك يشء يزعجهم، فيجب أن يكونوا واضحني ورصيحني 

بشأن ذلك اليشء.

5. الرفض
علّمي أطفالك أن يكونوا حازمني وأن يقولوا »ال« دون الشعور 

بالذنب.
إنَّه أمر ُيعاني منه معظم الناس أيضاً يف الوقت الحارض، الرغبة 

الدائمة يف إرضاء اآلخرين واملوافقة عىل الرغم من أنَّهم ال 
يشعرون بذلك يف أعماقهم.

دعي أطفالك يشعرون بالراحة يف االختيار 
بأنفسهم يف كل مرة.

6. االعتذار وأن يكون نابعًا من 
داخلهم حقًا

معرفة كيفية قول »آسف« وأن يكون 
الطفل يعنيها هو أمر جيد يجب 

أن يتعلمه الناس يف سن مبكرة 
للغاية.

إذا علمت أطفالك أهمية 
االعتذار كلما أساؤوا لشخٍص ما، 

فسيتعلمون أيضاً أنه ال يمكن تفادي التسبب 
يف ألم شخٍص ما من دون قصد، لذلك يجب أن 

يضعوا يف اعتبارهم أفعالهم، وكذلك الكلمات التي 
يقولونها.

7. التكيف مع التغييرات
إن التغيري هو أمٌر ال مفر منه، لكن األطفال ليس 

لديهم خربة كافية حتى اآلن، لذلك يميلون إىل الشعور بالذهول 
عندما تحدث تغيريات لهم وملحيطهم.

وهذا جيد، يف الواقع. ففي النهاية، سوف يدركون أن التغيريات 
هي أمٌر طبيعي.

عىل الرغم من أنهم يمكن أن يكونوا قادرين عىل التكيف مع 
التغيريات بأنفسهم، إال أنه يجب عليك بالطبع التحدث معهم 

والتواجد معهم يف حالة وجود بعض األشياء التي ال يمكنهم 
فهمها.

8. االستيقاظ في وقت محدد
إن االستيقاظ يف الصباح، وخاصة للمدرسة، أمر صعب للغاية، 

لكن عىل األطفال أن يتعلموا القيام بذلك بأنفسهم.
دربيهم عىل االستيقاظ يف وقت محدد، سيسهل ذلك حياتهم 

ويجعل منهم أشخاصاً منضبطني.

9. خوض التحديات
مواجهة التحديات تجعل املرء شجاعاً، فإذا عودت أطفالك عىل 

مواجهة التحديات لن يخافوا من املخاطرة يف املستقبل.
هناك عدة طرق للقيام بذلك، يمكنك مثالً إرشاكهم يف أنشطة 

مختلفة تتطلب قوة، وإحاطتهم بأشخاص جريئني وناجحني، أو 
السماح لهم بالسعي وراء ما يريدون وتشجيعهم عىل املحاولة 

مرة أخرى كلما فشلوا.

10. معرفة أسس الدفاع عن النفس

من املهم أن يتعلم األطفال أساسيات الدفاع عن النفس، 
خصوصاً يف هذا الزمن.

إذا كان لديك القدرة عىل إدراج أطفالك يف أحد صفوف تعلم 
الفنون القتالية سيكون ذلك رائعاً، أو عىل األقل علميهم أال 

يسكتوا عن حقوقهم وأن يدافعوا عن أنفسهم باستمرار.

11. وضع ميزانية وتوفير المال من أجل شراء شيء 
يريدونه

إن تعليم أطفالك كيفية وضع ميزانية سيكون مفيداً للغاية لهم، 
خاصًة عندما يعملون بالفعل ويكسبون أموالهم الخاصة.

إذا تعلموا كيفية إدارة أموالهم البسيطة يف سن مبكرة، 
فسوف يتعلمون كيف يحددون أولوياتهم وكيف يفرقون بني 

االحتياجات والرغبات.
وإذا علمتهم كيفية توفري املال، سيكونون أذكياء يف معرفة كيفية 
رصف أموالهم وهي مهارة سيشكرونك عىل تعليمهم إياها عندما 

يكربون.

12. السباحة

 تعليم أطفالك 
كيفية السباحة 

أمر مهم للغاية 
ليس ألنها فقط أحد 

أكرث الرياضات أهمية 
ومتعة بل ألن تعلم السباحة من 

املمكن أيضاً أن يكون منقذاً للحياة 
يف ظروف معينة.

13. االعتناء بكائن حي آخر

هل تعلم أنه عندما تحيط 
أطفالك بالحيوانات األليفة، 

فسوف يصبحون أكرث 
حساسية تجاه مشاعر 

اآلخرين؟

إن تعامل أطفالك مع الحيوانات األليفة يف سن مبكرة قد يكون 
له نتيجة جيدة عىل املدى الطويل.

اسمحي لهم بإطعامهم، وعناقهم، واللعب معهم، وما إىل ذلك، 
وستخلقني طفالً محباً ومسؤوالً بنفس الوقت.

14. قراءة الكتب

يف هذه األيام، أصبح الناس يستخدمون التكنولوجيا إىل حد 
كبري بحيث تتالىش الكتب بالفعل من الصورة.

يف الواقع، لم تعد القراءة بحد ذاتها نشاطاً مفضالً بسبب وجود 
مقاطع الفيديو، ووسائل التواصل االجتماعية، وما شابه ذلك.

ولكن ال أحد يستطيع إنكار أهمية القراءة يف توسيع مدارك 
الطفل، لذا، قبل تعويد أطفالك عىل التكنولوجيا، امنحيهم 

الفرصة لتجربة األشياء التقليدية.

15. الذكاء والخبرة في الشارع

إن تعليم أطفالك أن يكونوا أذكياء وأن يكون لديهم خربة يف 
التعامل يف الشوارع ومع الناس يمكنه مساعدتهم ألن ذلك 

سيجعلهم أكرث جرأة بما يكفي للذهاب يف مغامرة.
باإلضافة إىل ذلك، إذا سمحت لهم بالبقاء غافلني عما يحدث 
خارج املسار املعتاد، فسيكونون خائفني من استكشاف أماكن 

مختلفة بل وسيشعرون بالذعر عندما يجدون أنفسهم يف مكان 
غري معروف.

16. التعامل مع الفشل

إن الفشل أمر طبيعي، وهذا يشء ال يعرفه األطفال يف سن 
مبكرة.

لكي يفهموا ذلك، بالطبع، يجب أن تخربيهم أنه ال بأس بالفشل.
بخالف ذلك، ال تغضبي منهم كلما حصلوا عىل درجة ضعيفة 

يف املدرسة، فقط أخربيهم أنه يمكنهم املحاولة دائماً مرة أخرى 
يف املرة القادمة.

إذا كنت تحفزينهم بدالً من جعلهم يشعرون بالسوء حيال 
األمر، فسيكونون أكرث قوة وسيتمكنون من تحمل املخاطر عندما 

يكربون.

17. كتابة رسالة بشكٍل صحيح

هناك أشخاص ال يعرفون كيفية كتابة خطاب مرفق من السرية 
الذاتية بشكٍل صحيح، وهم يف العرشينات من عمرهم!

لذلك، إذا كنت ال تريدين أن يكون أطفالك جاهلني بشأن 
الطريقة الصحيحة لكتابة رسالة، فيجب عليك تعليمهم يف 

أقرب وقت ممكن.

18. الخياطة باليد

إن الخياطة سهلة، وعىل الرغم من وجود اإلبر، إال أنها قد تكون 
نشاطاً آمناً ألطفالك يف حال وجود التوجيه املناسب يف املراحل 

املبكرة من تعلمهم.
إن تعليم أطفالك الخياطة باليد مفيد يف الحاالت التي 

يحتاجون فيها إىل إصالح مالبسهم.. علميهم أن هذه 
مسؤوليتهم وليست مسؤوليتك أنت.

19. عالج الجروح

لن تكوني بجانب أطفالك يف كل األوقات عندما يصابون 
بجروح، لذلك يجب عليك إخبارهم باألشياء التي ينبغي 

عليهم فعلها يف تلك األوقات.
أعطهم صندوق معدات بحيث يمكنهم العثور عىل أدوية 

مثل أدوات اإلسعافات األولية، أو الكحول، أو أي مطهر.
وأخربيهم عن كيفية استخدام كل منها واجعليهم يعرفون 

أن الجرح يمكن أن يكون خطرياً إذا لم ينظف يف أرسع 
وقت ممكن، لذلك يجب أن يتعلموا كيفية عالجه بأنفسهم.

مهارة 19
تمكن 

األطفال من 
االعتماد  على أنفسهم 

في سن مبكرة
تربية األطفال ال تقترص عى إطعامهم واالهتمام بهم وإرسالهم إىل املدارس، إذ يوجد العديد من املهارات 

التي يجب تعزيزها عند الطفل يف سن مبكرة ليغدو قادراً عى االعتماد عى نفسه.
فإذا أردت تربية طفل مسؤول ذي شخصية قوية، يقدم لك موقع Stay At Home Mum 18 مهارة حياتية 

يتوجب عى كل أم تعليمها ألطفالها:

Atypical eating behaviors may be a sign a child 
should be screened for autism, according to 
researchers who found that atypical eating be-
haviors were present in 70 percent of children 
with autism, which is 15 times more common 
than in neurotypical children.

A typical eating behaviors may be a sign a 
child should be screened for autism, accord-
ing to a new study from Penn State College 

of Medicine.
Research by Susan Mayes, professor of psychiatry, 
found that atypical eating behaviors were present in 
70% of children with autism, which is 15 times more 
common than in neurotypical children.
Atypical eating behaviors may include severely 
limited food preferences, hypersensitivity to food 
textures or temperatures, and pocketing food without 
swallowing.
According to Mayes, these behaviors are present in 
many 1-year-olds with autism and could signal to 
doctors and parents that a child may have autism.
“If a primary care provider hears about these behav-
iors from parents, they should consider referring the 
child for an autism screening,” Mayes said.
Mayes said that the earlier autism is diagnosed, the 
sooner the child can begin treatment with a behavior 
analyst. Previous studies have shown applied behavior 
analysis to be most effective if implemented during 
the preschool years. Behavior analysts use a number 
of interventions, including rewards, to make positive 
changes in the children’s behavior and teach a range 
of needed skills.
Keith Williams, director of the Feeding Program at 
Penn State Children’s Hospital, uses this therapy 
to help a variety of individuals with unusual eating 
behaviors. He said that identifying and correcting 
these behaviors can help ensure children are eating a 
proper diet.
“I once treated a child who ate nothing but bacon and 
drank only iced tea,” Williams said. “Unusual diets like 
these don’t sustain children.”
Williams also noted that there is a distinct difference 
between worrisome eating behaviors and the typical 
picky eating habits of young children. He explained 
that most children without special needs will slowly 
add foods to their diets during the course of develop-
ment, but children with autism spectrum disorders, 
without intervention, will often remain selective 
eaters.
To read the rest of the article go to:

www.sciencedaily.com

Unusual eating behaviors 
may be a new diagnostic 
indicator for autism



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يوليو 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 008879

TRAVEL & TOURISM سياحة و سفر

وليس مستغرباً أن تستقطب املعالم األثرية التي تركها العرب 
واملسلمون يف هذه الديار أكرب عدد من السّياح والزّوار يف إسبانيا. 

عرشات املاليني يتهافتون كل عام لزيارة الرصوح املعمارية الفريدة 
التي تفّجرت بني جدرانها عبقرية املفكرين والفنانني األندلسيني يوم 
كانت الحضارة العربية يف أوج تألقها.»دروب األندلس« هي مجموعة 
من املسارات السياحية يف خطى الذين وضعوا أسس تلك الحضارة، 
ودروس يف تاريخمآثرها وجغرافيا جماالتها التي ما زال الكثري منها 
ينام تحت غبار الزمان. ومن أجملها »درب الخلفاء« التي تمتد عىل 

200 كيلومرت بني قرطبة التي كانت أهّم مدينة يف الغرب، وغرناطة التي 
شهدت سقوط آخر األمراء النارصيني ونهاية املعجزة األندلسية. 
يف عام 1997 أعلن مجلس أوروبا »دروب األندلس« مساراً ثقافّياً 

أوروبياً رسعان ما راح يجذب أعداداً متزايدة من »النخب السياحية« 
التي تسعى إسبانيا الجتذابها واملراهنة عليها للتخفيف من الضغط 

الديموغرايف عىل مواقعها السياحية األخرى، وزيادة الدخل الذي 
يدرّه هذا القطاع األسايس من االقتصاد الوطني.نبدأ مسارنا عىل 
»درب الخلفاء« يف قرطبة التي شهدت تاريخاً طويالً قبل وصول 

العرب إليها، لكن عندما دخلها عبد الرحمن الثالث وأعلن فيها إمارته 
املستقلة يف عام 929، بلغت ذروة مجدها وأصبحت املدينة األكرث 
تطوراً وازدهاراً يف الغرب. يزيد عدد مساجدها عىل األلف، وعدد 
حّماماتها عىل 800، وكانت شوارعها تُضاء ليالً بمصابيح الزيت 

الذي كانت تفوح رائحته عىل ُبعد أميال من مداخلها. آثار عديدة ما 
زالت إىل اليوم تشهد عىل الدور الريادي الذي لعبته عاصمة الخالفة 

يف نرش الفكر والعلوم والفنون يف أرجاء القارة األوروبية طوال قرون. 
لكّن درّة التألق الذي بلغته قرطبة يف ذلك العرص هو املسجد الذي 

يعد إحدى املعجزات املعمارية التي ما زالت تتكّشف أرسارها إىل 
اليوم. محراب لم يتكرر جمال زخرفته يف املعمار الديني، وغابة من 
النخيل الرخامي يف صحنه توحي للناظر إليها بأن البهو الداخيل 

ال نهاية له. وثّمة من يقول إن امللوك الكاثوليك، الذين كانوا قد قّرروا 
بناء كاتدرائية يف موقع املسجد بعد سقوط املدينة وانهيار اإلمارة 
األندلسية، عدلوا عن هدمه عندما وقفوا عىل روعة بنيانه، وأمروا 

ببنائها داخله كما هي اليوم، حيث يعرف بـ»املسجد الكاتدرائية«. 
وعىل مقربة من املسجد تقوم معجزة معمارية عربية أخرى هي 

»مدينة الزهراء« التي بناها عبد الرحمن الثالث لتكون املنارة 
اإلدارية والسياسية لخالفته بوجه الفاطميني يف أفريقيا، والتي 
يرقد معظمها اليوم تحت ركام األيام بعد أن أدهشت البيزنطيني 

واألوروبيني لفخامة معمارها وروعة هندستها التي بدأت تعود إىل 
الظهور بفضل الحفرّيات األثرية الجارية الستعادة هذا الرصح 

الفريد. ويقول بعض الروايات الشعبية إن الرغبة الحقيقية وراء 
قرار عبد الرحمن بناءه كانت إهداءه لتلك التي ملكت فؤاده وشغلته 

عن شؤون الحكم واإلدارة. قبل مغادرة قرطبة ال بد من التعريج 
عىل األماكن التي يرّجح املؤرخون أن شيخ الفالسفة ابن رشد كان 

يحارض فيها، أو تلك التي بني جدرانها وضع ابن حزم رائعته »طوق 
الحمامة«، أو الدار التي يقال إن واّلدة بنت املستكفي بالله، األمرية 

الشاعرة، جعلت منها منتدى ألهل األدب والفكر حيث كانت تلتقي 
حبيبها ابن زيدون شاعر قرطبة األكرب. يتعّرج الطريق من قرطبة 

باتجاه وادي »غواداخوز« بني كروم الزيتون وسهول القمح، ويحاذي 
قرية »كاسرتو دل رّيو« التي يرتفع حصن عربي عىل إحدى الهضاب 

املطلّة عليها، والتي يشتهر أهلها بصناعة الحلوى األندلسية 
التقليدية التي يكرث فيها اللوز والعسل كما يف معظم بلدان الشمال 

األفريقي التي هاجر إليها معظم السكان املسلمني واليهود بعد 
سقوط األندلس.

نتابع طريقنا نحو »بايينا« التي تنسدل بيوتها البيض كالخمار 
املرقّط فوق هضبة عالية تزنّرها كروم المتناهية من الزيتون الذي 

يقول أهلها إن منه أفخر أنواع الزيت يف العالم. هنا يحرضنا ما 
كتبه اإلدرييس، عالم الجغرافيا الشهري، يف القرن الثاني عرش عن 

»البّيانة«: »قرص كبري عىل هضبة تحيط بها كروم الزيتون والتني«. 
قبل مغادرة »بايينا« ال بد من زيارة متحف الزيت واملَعارص القديمة 

مة بذوق رفيع، والتي ما زال بعضها ُيستخدم إلنتاج الزيت  املرمَّ

بالطرق التقليدية.نواصل مسارنا عىل هذه الدرب التاريخية التي 
كانت تعّج بقوافل التجار من كل أنحاء العالم يف العرص الوسيط 

ونحاذي قرية »كابرا« الجميلة املشهورة ببيوتها السياحية الريفية 
األنيقة. فهي تنافس أفخم الفنادق، قبل أن ندخل وسط سهول 

مرتامية من الزيتون عىل جانبي الطريق، إيذاناً بوصولنا إىل »خايني«، 
عاصمة هذه الشجرة الكريمة التي وصل إنتاج إسبانيا منها أواخر 

القرن املايض إىل ثلثي اإلنتاج العاملي.نعرب »خايني« ونخرج منها 
عابقة بعطر الزيت والزيتون، ثم ندخل غوطة املدينة التي كانت 

ذروة تألق الحضارة العربية يف الغرب، والتي ما زالت ترفد جداول 
الذاكرة بالحرسة والحنني. غرناطة، آخر شهقات العبقرية العربية يف 
الغرب، و»الحمراء« املعلّقة بني البحر والثلج، حلماً لم تزده السنون 

سوى السحر واألرسار.نرتك قرص »الحمراء« مسكاً لختام مسارنا 
عىل »درب الخلفاء«، ونتوّغل يف شوارع غرناطة وأزقّتها الحجرية 
صعوداً إىل حي »البّيازين« الذي يعد أقدم أحياء املدينة محتفظاً 
بطابعه العربي األندليس األصيل رغم مرور نحو تسعة قرون عىل 

بنائه. معالم عديدة تستحّق الزيارة يف هذا الحي الذي يرّجح أن اسمه 
مشتّق من طري الباز الذي كان أهل األندلس مولعني برتبيته وتدريبه 

عىل صيد الطيور الربّية. من هذه املعالم دار األمرية عائشة، والدة 
امللك أبو عبد الله آخر ملوك بني األحمر، والتي لعبت دوراً كبرياً يف 

صد الهجمات األخرية التي سبقت سقوط غرناطة ونهاية حكم بني 
األحمر يف األندلس. وبجانبه قرص الضيافة الذي بناه املوّحدون ثم 

أصبح ِملْكاً لألمرية عائشة حتى سقوط املدينة. وتوجد يف هذا الحي 
عدة كنائس ُشّيدت عىل أنقاض املساجد القديمة. بناها أثرياء كانوا 
قد اتخذوا من »البيازين« مقرّاً إلقامتهم، وأسكنوا بجانبهم نخبة من 

الفنانني والحرفيني الذين كانوا ينشطون يف هذا الحي الذي أدرجته 
منظمة »اليونيسكو« عىل الئحة الرتاث العاملي يف عام 1994.نغادر 

»البّيازين« صعوداً نحو قرص »الحمراء« الذي يرتفع عىل كتف الحي 
ويفصله عنه نهر يتعّرج بني البيوت وُيسمع خرير مياهه الباردة 
اآلتية من أعايل جبال »سيريا نيفادا« املكللة بالثلوج.زيارة قرص 

»الحمراء« ال تشبه أي زيارة أخرى. تحتاج إىل دروس يف التاريخ، 
ويف العلوم والفنون، يف الدين واألدب، يف الهندسة وعلم الجمالّيات 

والفلك، ويف السياسة وعلوم الحياة التي بلغت هنا أسمى تجلّياتها. 
أما إذا تعّذرت القراءة الكافية وتحصيل املعلومات الالزمة قبل زيارة 

هذا الرصح الفريد، فمن املستحسن اللجوء إىل دليل خبري يحكي لك 
عن عظمة هذا القرص الذي يخترص ثمانية قرون من الحضارة التي 

غرّيت تاريخ أوروبا والعالم قبل أن تخبو نارها تحت رماد األيام.

من غرناطة آخر شهقات العبقرية العربية إلى الحمراء المعّلقة بين البحر والثلج..

معالم العرب األثرية في األندلس تستقطب أكبر عدد من السّياح والزوار في إسبانيا
يوم زار الشاعر السوري 
الراحل نزار قّباني »بالد 

األندلس«، للمرة األوىل مطالع 
ستينات القرن املايض عندما 
ُعنِّ ملحقاً ثقافّياً يف مدريد، 

عاد يقول: »األندلس وجع 
تاريخي ال ُيحتََمل«. لكن 
مع نهاية السنوات األربع 
التي أمضاها يف العاصمة 

اإلسبانية، كان قد وضع بعضاً 
من أجمل قصائده، وأملع نرثه 
عى اإلطالق، يتغنّى بجمال 

تلك البالد وسحر إرثها 
الفني والفكري الذي أثمرته 

الحضارة األندلسية التي 
امتّدت ثمانية قرون وما زالت 

تُبهر إىل اليوم.

»سيلفي« يسقط سائحا بريطانيا من ارتفاع 
12 مترا ويرديه قتيال!

لقي سائح بريطاني حتفه عىل الفور عندما حاول التقاط صورة 
»سيلفي« وسقط من نافذة منزل كان يقيض فيه عطلته الصيفية عىل 

شاطئ كوستا بالنكا يف إسبانيا.
وذكرت صحيفة »دييل ميل«، أن الحادث وقع 3 يوليو الجاري يف 

منطقة بونتا بريما، بالقرب من مدينة توريفايجا، حيث سقط رجالن 
من نافذة الشقة التي تقع عىل ارتفاع أكرث من 12 مرتا، وتويف أحدهما 

عىل الفور، فيما نقل الثاني بمروحية إىل مستشفى أليكانتي.

وأشارت الصحيفة إىل وجود رجل ثالث معهما يف الرحلة، نقل 
إىل املستشفى أيضا بسبب نوبة هلع أصابته جراء الحادث، لكن 

السلطات املحلية لم تكشف بعد عن هوية السياح الثالثة.
 وعلق مصدر الخرب للصحيفة بقوله: »من السابق ألوانه، يف هذه 

املرحلة، معرفة أو التحدث عما حصل بالضبط، فال يزال التحقيق يف 
بدايته ».
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ال توجد مساحة كافية لكي تفرد ساقيك، الناس 

يتسلقون فوقك ويصطدمون بك أثناء ذهابهم إىل 
الحمام، الضوضاء تأتيك من كل مكان أصوات أفالم 

وألعاب الفيديو ورصاخ األطفال، أشعة الشمس 
تتدفق يف عينيك ووجهك من نافذة جارك.

هذه بعض عوامل التشتيت واإلزعاج التي قد 
تتعرض لها خالل السفر الجوي، وهو ما قد يجعل 

النوم عى الطائرات مستحيالً يف بعض األحيان، 
لكن إذا كنت ترغب يف النوم أثناء رحالت الطريان 

الطويلة والتغلب عى كل هذه املوانع، فُيمكنك 
ببعض الخطوات والطرق البسيطة االستمتاع 

بنوم هادئ يف الطائرة.

طرق بسيطة ُتساعدك على النوم في الطائرة
إذا كنت تكافح من أجل النوم أثناء رحلة الطريان وال 

تستطيع، فأنت لست وحدك، فهناك الكثريون ممن ُيعانون 
من األمر نفسه، ولكن قد ُيساعدك اختيار املقعد املناسب، 

وإجراء بعض التغيريات الصغرية يف عادات الطريان 
الخاصة بك عىل النوم بشكل أفضل يف الطائرة، ومن هذه 

العادات. 
1 - اخرت مقعدك بحكمة 

يمكن أن يكون موقع املقعد الخاص بك أحد أهم العوامل 
التي تتحكم يف نومك عىل منت الطائرة من عدمه، حاول 

الحصول عىل مقعد بجوار النافذة إن أمكن؛ سوف يمنحك 
هذا شيئاً ما تتكئ عليه وُيجنبك األشخاص الذين يمرون 
باملمر فلن يضطروا إىل التدافع عليك يف كل مرة يحتاجون 

فيها إىل استخدام الحمام، سيكون لديك أيضاً بعض 
التحكم يف الضوء القادم من النافذة.

فكر مرتني قبل أن تحجز مقعداً يف املمر بالتأكيد، املساحة 
اإلضافية لألرجل التي توفرها هذه املقاعد تكون جيدة 

جداً، لكن بعض هذه املقاعد ال توفر يداً إضافية لالتكاء، 
حتى ال تكون عائقاً يف حالة الطوارئ.

يجب أيضاً تجنُّب الصف األخري من الطائرة، فقد ال يسمح 
لك هذا الصف بأن تعود بمقعدك للوراء، وغالباً ما تكون 

موجودة بالقرب من املراحيض، وهو ما يمكن أن يجعل كالً 
من الضجيج بسبب محركات الطائرات والضوضاء القادمة 
من املطبخ والرائحة مشاكل تمنع النوم، لكن من إيجابيات 

الجلوس يف الصف األخري هو أنه من املُحتمل أن يكون 
لديك مقعدان، أو حتى صف كامل، تجلس فيه وحدك، هذه 

املساحة اإلضافية يمكن أن تعوض عن الضوضاء.
2 - قلِّل من أغراضك 

إذا كنت تصطحب معك الكثري من األغراض، فقد ينتهي 
أحدها تحت قدميك، مما يحّد من قدرتك عىل فرد قدميك 

ويجعل النوم أكرث صعوبة. بدالً من ذلك احتفظ ببعض 
الرضوريات الصغرية بالقرب من أعىل الحقيبة، مثل  كتاب 

أو مجلة، وجبة خفيفة، وزجاجة ماء.
وقبل أن تودع حقيبتك يف املقصورة العلوية، اسحب 

العنارص املهمة التي ستحتاج إليها أثناء الرحلة وضعها يف 
الجزء الخلفي من املقعد أمامك.

3 - ال تتناول الكافين 
حصولك عىل الكافيني خاصًة يف الرحالت النهارية، حيث 
يمكن أن يكون املنظر املوجود خارج النافذة مصدر إلهاء، 
ُيعرضك ملواجهة صعوبة يف النوم، تجنب إغراء الحصول 

عىل كوب من القهوة أو الصودا قبل الصعود، وتمسك 
باختيار املاء أو العصري عندما تأتي عربة املرشوبات.

4 - جرّب األدوية التي تساعد عى النوم 
إذا كنت تواجه مشكلة يف النوم عىل الطائرات، ُيمكنك 

التفكري يف تجريب بعض التدخالت الدوائية، لكن 
األفضل قبل اللجوء لهذا االختيار طلب مساعدة طبيبك 
والحصول عىل وصفة طبية للنوم، واستشارة الطبيب يف 
األدوية التي تأخذها بالفعل قبل الحصول عىل مساعد 

النوم الدوائي، ألن األدوية يمكن أن تتداخل ويكون لها 
تأثري معاكس عىل بعض األشخاص.

5 - الحصول عى البطانيات والوسائد من الطائرة 
أو إحضارها بنفسك 

إذا لم يكن مقعدك مزوداً بالبطانيات والوسائد، فاطلب 
من مضيفة الطائرة عىل الفور الحصول عليها، واألفضل 

من ذلك، إحضار البطانية والوسادة الخاصة بك، حتى 
إذا تلقيت بطانية يف الطائرة، فقد ال تكون نظيفة، حيث إن 

العديد من رشكات الطريان تعيد استخدامها دون غسلها 
بني الرحالت الجوية.

 البطانية تكون هامة يف رحالت الطريان؛ ألنها تُشعرك 
بالدفء وتساعدك عىل الشعور بالراحة، يف حالة ارتفاع 

درجة حرارة طائرتك، يمكن أن تستخدم بطانيتك املُغلفة 
كوسادة أو حتى مسند للقدمني.

6 - إحضار وسادة للرقبة 
اخرت وسادة سفر تتناسب مع طريقة نومك، إذا كنت 
تُفضل النوم عىل ظهرك أو عىل أحد جانبيك، فعليك 

اختيار الوسادة املُناسبة لذلك، اختيار الوسادة املُناسبة 
من شأنه أن ُيتيح لك الحصول عىل قدر ُمريح وهادئ من 

النوم.
-7 حّرر قدميك 

خلع حذائك أثناء رحلة الطريان هو أمر مثري للجدل، بعض 
الناس ُيفضلون خلع أحذيتهم بمجرد ركوبهم عىل منت 

طائرة، لكن السري حايف القدمني قد يؤدي إىل تورم قدميك.
يف هذه الحالة يجب ارتداء جوارب نظيفة، أو اختيار 

األحذية السهلة التي ُيمكنك ارتداؤها وخلعها  بسهولة، 
دون أن تلجأ إىل التعامل مع حذاء بأربطة يف منتصف 

الرحلة، خالل الرحالت الخارجية الطويلة، فكر يف ارتداء 

الجوارب الضاغطة والتي تمنع تعرّض قدميك للتورم.
8 - ارتداء سماعات الرأس الخاصة بإلغاء الضوضاء 
هل تعلم أن عدم وجود ضوضاء يمكن أن يمنعك من النوم 

تماماً كما تفعل الضوضاء العالية؟ لذا، إذا كنت ُمعتاداً 
عىل االستماع دوماً إىل الراديو أو التلفاز قبل النوم، حاول 

أن تفعل اليشء نفسه عىل منت الطائرة، أما إذا كنت تُفضل 
النوم يف صمت، فقم بتنزيل تطبيق ضوضاء بيضاء عىل 

جهازك الذكي، كما ُيمكنك رشاء سماعة إلغاء الضوضاء، 
وإذا كنت تكره النوم مع سماعات الرأس، فإن سدادات 

األذن هي الحل األمثل يف هذه الحالة.
9 - تأكد من أنك لن تتعرض لإلزعاج 

ُيمكنك إخطار مضيف الطريان أنك تريد النوم، وبهذه 
الطريقة سيعرف هو أو هي أنك ال ترغب يف التعرض 

لإلزعاج، فلن يقوم بإيقاظك عندما تأتي عربة املرشوبات 
أو الوجبات الخفيفة، وإذا كنت تحت بطانية، فتأكد من 

وضع حزام املقعد فوقها حتى يكون الحزام مرئياً يف جميع 
األوقات.

10 - ارتِد مالبس ُمريحة 
هل ستكون رحلتك حارة أو باردة؟ من الصعب التنبؤ، 

لذلك ارتِد أكرث من طبقة، وال ترتِد أي يشء ُمحكم، ألن ذلك 
من شأنه أن ُيقيد الدورة الدموية، إذا كنت ستقيض رحلة 

طريان طويلة، ففكر يف إحضار بيجامة لتغيري مالبسك، 
قد تجد أنه من األسهل النوم يف مالبسك املُعتادة بدالً من 

بدلة العمل.
11 - ارتداء قناع العن 

يمكن لفالش الرسوم املتحركة لشاشات األفالم، وأضواء 
القراءة، وأضواء املقصورة، وضوء الشمس الذي يأتي من 

النافذة أن ُيزعج سباتك.
وفقاً للمؤسسة الوطنية للنوم، فإن الضوء هو أقوى ُمنظم 

لساعتك البيولوجية، لذلك إذا كنت بحاجة إىل خداع 
جسمك وتهيئته أن الوقت قد حان للنوم، فيمكن أن 

يساعدك قناع العني الجيد عىل فعل هذا، ُمعظم األقنعة 
التي تُباع يف املطار أو املُقدمة عىل منت الطائرة، ليست 

قوية وال تُقدم الظالم الكايف للقيام بالخدعة، استثمر يف 
قناع يحجب كل الضوء ولكنه ال يزال يمنح 
عينيك مساحة للتنقل خالل دورات حركة 

العني الرسيعة.
12 - ال تتناول وجبة ثقيلة وال ترشب 

الكثري من السوائل 
يعوقك تناول وجبة ثقيلة عن الشعور باالرتياح أثناء 

النوم، فإذا أعطيت جسدك وجبة ُمرهقة تحتاج إىل الكثري 
من الجهد يف هضمها فال تتوقع أن تنام ُمرتاحاً بال شعور 
بالثقل أو الحموضة، كذلك فإن تناول الكثري من السوائل 

يجعلك تذهب كثرياً إىل الحمام وهو ما ُيعرضك للنوم 
املُتقطع، ُيمكنك أثناء الرحالت الطويلة االكتفاء فقط 

بالوجبات الخفيفة، فال يستحق األمر أكرث من ذلك.

النوم في 
الطائرة »مهمة 

مستحيلة«.. 
نصائح قد ُتساعدك 

في النوم جوًا

هبوط مروع لطائرة 
ركاب فوق جزيرة 
سياحية في اليونان

نرش يف مواقع التواصل االجتماعي فيديو مرعبا القرتاب طائرة من 
سياح عىل األرض لدى هبوطها بالقرب من شاطئ البحر.

وذكرت صحيفة »ذي صن«، أن الحادث وقع لدى هبوط طائرة ركاب 
يف مطار جزيرة سكياثوس اليونانية ، القريب جدا من شاطئ البحر، 
وانتظار مجموعة من السياح واملصورين اقرتابها منهم اللتقاط صور 

تذكارية عىل خلفية الطائرة.

لكن السياح اضطروا للقفز من أماكنهم بسبب شدة تدفق الهواء 
أثناء اقرتاب الطائرة جدا من فوق رؤوسهم بما ال يتعدى بضعة أمتار 

فقط.

يذكر أن هذا املوقع يف الجزيرة اليونانية مشهور جدا لدى السياح، 
الذين يتوافدون إليه، اللتقاط صور فوتوغرافية عىل خلفية الطائرات 

الهابطة يف مدرج املطار عىل بعد عدة أمتار من الشاطئ.

A British tourist died in-
stantly when he tried to 
take a picture of Sylvie 

and fell from the window of a 
house where he was spending his 
summer vacation on Costa Blanca, 
Spain.
The incident occurred on July 
3 in Punta Prima, near the city 

of Torrevieja, where two men 
fell from the window of the 
apartment, which is located more 
than 12 meters high, and one 
died immediately, while the other 
was transported by helicopter to 
Alicante Hospital .
The newspaper reported the pres-
ence of a third man with them on 

the trip, was also hospitalized be-
cause of a panic attack caused by 
the incident, but local authorities 
have not yet revealed the identity 
of the three tourists.
 «It is too early, at this stage, to 
know or talk about exactly what 
happened,” the source told the 
newspaper.

«Sylvie” drops a British tourist from
a height of 12 meters and dead!
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Education تعليم

أظهرت إحصائية أجريت يف إيطاليا أّن مستوى 
التعليم يف البالد هو األدنى يف نطاق االتحاد 

األوروبي. وأشار تقرير املعهد الوطني اإليطايل 
لإلحصاء )إستات( إىل أّن »يف إيطاليا، تقدر حصة 
األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 25 عاماً و64 
عاماً الذين حصلوا عىل مؤهل واحد عىل األقل يف 

املرحلة الثانوية بنسبة 61.7 يف املائة، يف عام 2018، 
وهي نسبة تقل بكثري عن املتوسط   األوروبي، الذي 

يساوي 78.1 يف املائة. 

وكشفت املعطيات أّن »هذا االختالف يتأثر بانخفاض 
حصة نيل الفئة العمرية ما بني -25 64 عاماً للدرجة 

الجامعية«، إذ إّن »أقل من اثنني من بني كّل عرشة 
إيطاليني« حصلوا عىل درجة جامعية، أي بنسبة 

19.3 يف املائة »مقابل أكرث من ثالثة من كّل عرشة يف 
أوروبا كمتوسط حصلوا عىل درجة جامعية، بنسبة 

32.3 يف املائة. 

وأشارت اإلحصائية اىل أّن »اتجاه السنوات األخرية 
إيجابي« يف إيطاليا، مع ذلك، فإّن الفرتة »ما بني 

عامي 2014 و2018، كانت نسبة السكان الحاصلني 
عىل درجة علمية يف إيطاليا، قد حظيت بنمو أقل 

بشكل طفيف من االتحاد األوروبي، وهي 2.4 يف 
املائة، مقابل 3 يف املائة يف أوروبا عموماً«.

إيطاليا األضعف تعليميًا في أوروبا

وهناك فروع أخرى لدى هذه الجامعات، 
مثل اآلداب، واللغات األجنبية، والكيمياء، 
والفيزياء والعلوم والطب، إىل جانب فروع 

أخرى كالتصميم واملوسيقى. 
ويف يومنا الحايل، ترتكز الجامعات 

املخصصة للسيدات يف مدن هيوغو، 
وأوساكا وكاناغاوا وكيوتو والعاصمة 

طوكيو. 

أقدم هذه الجامعات هي »أوتشانوميزو«، 
التي تأسست عام 1875 كمعهد للتعليم 

العايل ومن ثم تحولت إىل جامعة مخصصة 
للسيدات، عقب الحرب العاملية الثانية. 

وتُشتهر الجامعة املذكورة، بأنها كانت 
مقصداً لتعليم زوجات بريوقراطيي اليابان، 

وتُصنّف عىل أنها من أفضل جامعات 
السيدات من حيث جودة التعليم التي 

تقدمها. 
وترتاوح مرتبة جامعة »أوتشانوميزو« 

بني 300 – 350 ضمن أفضل الجامعات 
اآلسيوية، فيما تحتل املرتبة الـ 25 كأفضل 

جامعة يف اليابان. 

ويف حديثه لألناضول، قال سنان لفنت، 
عضو هيئة التدريس يف كلية اللغة والتاريخ 

والجغرافية بجامعة 
أنقرة، إن 

فكرة افتتاح 
الجامعات 
املخصصة 
للسيدات 

يف اليابان، 
اقتبست من 

العالم الغربي. 

بدوره، قال شنيا 
تاكاوتيش، ملحق 

التعليم لدى 
السفارة اليابانية 

بأنقرة، إن أهداف تعليم املرأة يف اليابان 
كانت متباينة قبل وبعد الحرب العاملية 

الثانية. 
وأضاف أن شعار تعليم املرأة قبل الحرب 

العاملية الثانية كان »امرأة وأم جيدة«، فيما 
تحول يف أعقاب الحرب إىل »االنسجام مع 

العالم الجديد«.
وأوضح أن الدولة والقطاع العام يمتلكان 

فقط 4 جامعات من تلك املخصصة 
للسيدات يف البالد، فيما الباقي يديره 

القطاع الخاص. 

وأشار إىل أن هذا النوع من الجامعات 
يتمّيز بحظر انتساب 

الرجال إليها، وبعدم 
ازدحام صفوفها. 

وحول املستوى التعليمي 
للسيدات املتخرجات 

من هذه الجامعات، قال 
»تاكاوتيش« إنهن يجدن 
اللغة اإلنجليزية، ويعتربن 

األفضل يف مجالهن، إىل 
جانب أن %95 من املتخرجات 

من هذه الجامعات يستطعن العثور 
عىل فرص عمل. 

واختتم »تاكاوتيش« حديثه باإلشارة إىل 
تقديم الجامعات املخصصة للسيدات 

يف اليابان، إسهامات كبرية للبالد منذ 
افتتاحها ألول مرة وحتى اآلن. 

وعىل هامش تواجده يف اليابان للمشاركة 
يف قمة العرشين، التي ُعقدت نهاية يونيو/

حزيران املايض، زار الرئيس الرتكي رجب 
طيب أردوغان، إحدى الجامعات اليابانية 
املخصصة للسيدات والتي منحته شهادة 

الدكتوراه الفخرية. 

جامعة يابانية خاصة بالنساء.. تهتم  باقتصاديات 80  
المنزل والتمريض واألطفال واآلداب

تضم اليابان حالياً قرابة 800 جامعة، بينها 80 جامعة مخصصة للسيدات ويعود تاريخ افتتاح هذه الجامعات يف اليابان 
إىل ثمانينيات القرن املايض.

يف أعقاب الحرب العاملية الثانية، شهدت اليابان زيادة يف أعداد الجامعات املخصصة للسيدات، فيما كانت جامعة 
»تسوداجوكو« املفتتحة عام 1948، أول جامعة من هذا النوع، تُفتتح يف البالد. 

تتصدر األقسام املتعلقة باألطفال واقتصادات املنزل والتمريض، قائمة أكرث الفروع املنترشة فيها عى مستوى الليسانس. 

يقرأ األملاني أوليفر لطفليه )الصورة( وإن لم يفهما 
معظم ما يقرأ يف هذا العمر املبكر. هو، يف كّل األحوال، 

يتبع نهجاً إيجابي األثر عىل املدى الطويل، فقد 
أفادت دراسة حديثة، أّن اهتمام األهل بتعليم أبنائهم 

يف املنزل وقراءة الكتب لهم خالل سنوات الطفولة 
املبكرة، يساعد عىل تحسني مهاراتهم يف اللغة 

والرياضيات يف مرحلة املراهقة.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة »بامربغ« األملانية، 

وتابعوا فيها 229 طفالً أملانياً من سّن الثالثة حتى 
وصلوا إىل املدرسة الثانوية. وخالل فرتة الدراسة 

جرى اختبار مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى 
املشاركني سنوياً، ابتداًء من سنوات ما قبل املدرسة 
أو الطفولة املبكرة )-3 5 سنوات(، ثم أجروا قياساً 

لها مرة أخرى عندما أصبح عمر املشاركني ما بني 12 

و13 عاماً.
وجد الباحثون أّن األطفال استفادوا من التعليم 

املنزيل يف سنوات ما قبل املدرسة، وخصوصاً مهارات 
القراءة والكتابة واللغة والحساب، ما أدى بدوره إىل 

تحقيقهم نتائج أعىل يف القراءة واملهارات الرياضية يف 
املدارس املتوسطة. 

ووجد الباحثون أيضاً أّن أنشطة محو األمية يف املنزل 
تؤدي إىل تعزيز املهارات اللغوية والقراءة، كما تحّسن 

مهارات العمليات الحسابية لدى األطفال يف الكرب. 
وارتبط حديث اآلباء مع أطفالهم عن محتوى 

العمليات الحسابية، مثل األرقام أثناء قراءة الكتب 
لهم يف مرحلة الطفولة املبكرة بتفوق هؤالء األطفال، 

وتحقيق نتائج أفضل يف الرياضيات يف املرحلة 
املتوسطة.

اقرؤوا ألطفالكم تحفظوا مستقبلهم

Read to your children who have 
reserved their future

T he German reads Oliver to his two children (pictured) though he does not 
understand most of what he reads at this early age. It is, in any case, a long-term 
positive approach, according to a recent study. Parents’ interest in teaching their 

children at home and reading books during early childhood years helps improve their 
language and math skills in adolescence.
The study was conducted by researchers at the University of Bamberg, Germany, and 

followed 229 German children from the age of three until they reached high 
school. During the period of study, the literacy and numeracy skills of the 

participants were tested annually from pre-school or early childhood 
(3-5 years) and then measured again when the participants were 

between 12 and 13 years of age.
The researchers found that children benefited from preschool 
education in pre-school years, especially literacy, language and 
numeracy skills, which in turn led to higher reading scores and 
mathematical skills in middle schools.

The researchers also found that literacy activities at 
home enhance language and reading skills, as well as 
improved computational skills in older children.

Parents’ conversation with their children was related to 
the content of computations, such as numbers during 

reading early childhood books, and better results in 
middle school mathematics.
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كشفت دراسة جديدة أن األشخاص الذين 
يعانون من البدانة ومارسوا تدريبات املقاومة 

شهدوا انخفاضا يف نوع ما من دهون القلب 
ترتبط بأمراض القلب والرشايني.

وتوصل الباحثون يف الدراسة الصغرية إىل أن 
نوعا معينا من دهون القلب، النسيج الدهني 

التاموري، انخفض لدى 
املرىض الذين مارسوا 

رفع األثقال، ولكن 
ليس لدى أولئك 
الذين عملوا عىل 

زيادة قدرتهم 
عىل 

التحمل من خالل التمارين الهوائية.
وأدى هذان النوعان من التدريبات إىل تقليل 
النوع الثاني من دهون القلب، وهي األنسجة 

الدهنية النخابية، والتي ترتبط أيضا بأمراض 
القلب والرشايني.

وقالت الدكتورة ريجيت هوجارد كريستنسن 
التي قادت فريق الدراسة وهي باحثة يف مركز 

أبحاث االلتهاب والتمثيل الغذائي ومركز 
أبحاث النشاط البدني يف مستشفى جامعة 

كوبنهاغن »لقد فوجئنا بهذه النتيجة«.
وعىل الرغم من أن الدراسة ال تفرس ملاذا 

سيكون لتدريب األثقال تأثري مختلف عن 
تدريبات التحمل قالت كريستنسن يف رسالة 
بالربيد اإللكرتوني »نعلم من دراسات أخرى 
أن تدريبات املقاومة تعد حافزا قويا لزيادة 

كتلة العضالت وزيادة معدل التمثيل 
الغذائي مقارنة بتدريبات التحمل، وبالتايل 

نعتقد أن املشاركني الذين يمارسون تدريبات 
املقاومة يحرقون املزيد من السعرات 

الحرارية خالل اليوم وكذلك 
يف الفرتات التي ال يمارسون 

فيها أي نشاط مقارنة 
بمن يمارسون تدريبات 

التحمل«.
والستكشاف تأثري أنواع 

مختلفة من التمارين عىل 
دهون القلب استعانت 

كريستنسن وزمالؤها بنحو 

32 بالغا يعانون من البدانة وضعف النشاط 
البدني لكنهم ال يعانون من أمراض القلب أو 

السكري أو الرجفان األذيني.
وتم توزيع املشاركني عشوائيا عىل برنامج 

ملدة ثالثة أشهر من التمارين الهوائية أو 
تدريبات األثقال أو عدم تغيري النشاط البدني 

)املجموعة الضابطة(. وخضع كل شخص 
لفحص بالرنني املغناطييس للقلب يف بداية 

الدراسة ويف نهايتها.

وخفض كال النوعني من التمرينات كتلة 
األنسجة الدهنية النخابية يف مقارنة مع عدم 

ممارسة أي تدريبات فخفضتها تدريبات 
التحمل بنسبة 32 يف املئة وتدريبات األثقال 

بنسبة 24 يف املئة ومع ذلك كان لتدريبات 
رفع األثقال فقط تأثري عىل األنسجة الدهنية 

التامورية والتي انخفضت بنسبة 31 يف 
مقارنة مع عدم ممارسة أي تدريبات.

وقال الدكتور شادي الرئيس أخصائي أمراض 
القلب يف مستشفى القلب بمركز ديرتويت 

الطبي إنه يف حني أن هناك »الكثري من 
الدراسات التي تبحث يف تأثري تقليل السمنة 
يف منطقة البطن فإن الدراسة الجديدة مثرية 

لالهتمام ألنها تبحث بشكل خاص يف العالقة 
بني التمارين والدهون )حول القلب(«.

Fitness لياقة

آالف خطوة يوميا تحمي من 9 
اإلصابة بمرض عقلي خطير

كشف باحثون أن امليش 8900 خطوة يف اليوم، يمكن 
أن يساعد يف الحماية من التدهور املعريف وفقدان 

أنسجة املخ يف مرض ألزهايمر.
وتشري الدراسة إىل أن انخفاض عوامل الخطر 
الوعائية، مثل التدخني وارتفاع الكولسرتول يف 

الدم والسمنة، قد يوفر حماية إضافية ضد مرض 
ألزهايمر وتأخري تطور املرض املدمر.

 JAMA وتوضح الدراسة املنشورة يف مجلة
Neurology، أن أساليب التدخل التي تستهدف 

كال من النشاط البدني وعوامل الخطر الوعائية قد 
تؤخر مرض ألزهايمر.

وقالت املؤلفة املشاركة يف الدراسة، ريزا سبريلينغ، 
مديرة مركز أبحاث وعالج مرض ألزهايمر: »شوهدت 
تأثريات مفيدة عىل مستويات متواضعة من النشاط 

البدني، لكن أبرزها كان يف القيام بنحو 8900 
خطوة، أي أقل بقليل من الـ10 آالف خطوة املوىص 

بها يوميا، من قبل الخرباء سابقا.
ودرس الباحثون يف مستشفى ماساتشوستس 

العام النشاط البدني للمشاركني الـ182، بمتوسط 
عمر يبلغ 73.4، من بينهم املصابون بارتفاع يف 

»أميلويد بيتا«، وهو بروتني مرتبط بمرض ألزهايمر.
ووجد الباحثون أن زيادة النشاط البدني تقلل 

من التدهور املعريف وفقدان حجم املادة الرمادية 
يف الدماغ.

وقال جاسمري شاتوال، من قسم أمراض األعصاب 
يف مستشفى ماساتشوستس، ومؤلف الدراسة: 

»من أكرث النتائج التي خلصت إليها دراستنا أن 
النشاط البدني األكرب ليس فقط له آثار إيجابية 

عىل تباطؤ التدهور املعريف، ولكن أيضا عىل تباطؤ 
معدل فقدان أنسجة املخ مع مرور الوقت لدى 

األشخاص الطبيعيني الذين لديهم مستويات عالية 
من لوحات األميلويد، يف الدماغ«.

دراسة: رفع األثقال يقلل دهون القلب 
أكثر من التمارين الهوائية

التخلص من وزن املاء يف الجسم لالعبي كمال األجسام 
من األمور التي يدرك املحرتفون داخل الصاالت 

الرياضية، أنها تحدد بشكل كبري مستوى تناسق 
العضالت وشكلها الخارجي وحجمها، وتؤثر فيها؛ 

فاملعاناة من ارتفاع نسبة وزن املاء يف الجسم بالنسبة 
لالعبي كمال األجسام، خصوصاً أولئك الراغبني يف نحت 

وتنشيف عضالتهم مشكلة تحتاج إىل اتخاذ الخطوات 
والتدابري الالزمة للتخلص من وزن املاء يف الجسم.

وألن األمر مهم بالنسبة لجميع العبي كمال األجسام 
فإن موقع livestrong يقدم أهم الخطوات التي تمكن 

الرياضيني داخل الجيم التخلص من وزن املاء يف الجسم 
وإظهار عضالتهم جذابة وأكرث تناسقاً وروعة.

1- وزن الماء في الجسم والمياه 

بكل تأكيد ال عالقة باملعاناة من وزن املاء يف الجسم 
بارتفاع معدالت استهالك العب كمال األجسام من املياه 

يومياً؛ فعىل العكس تماماً كلما ارتفعت معدالت رشب 
املياه يومياً لالعب كمال األجسام قل اتجاه الجسم 

ورغبته يف تخزين املياه تحت الجلد بسبب توافر 
واستمرارية إمداده باملياه طوال اليوم .

2- وزن الماء في الجسم والسكريات

إن تناول السكريات واألطعمة املحالة والنشويات 
بالنسبة لالعب كمال األجسام الذي يعاني من مشكلة 

وزن املاء يف الجسم أمر مدمر للغاية يف ما يخص التغلب 
عىل املشكلة والتخلص من قابلية الجسم لتخزين 

املياه بداخله؛ فارتفاع نسبة وجود النشويات 
والسكريات التي يتناولها العبو كمال األجسام 

خالل وجبات نظامهم الغذائي اليومي يزيد 
من صعوبة تخلص الجسم 

من املياه. 

3- وزن الماء 
في الجسم 

والملح
لـ3 أيام كاملة عىل األقل 

يجب أن يمتنع العب كمال األجسام الراغب يف التخلص 
من وزن املاء يف الجسم عن تناول امللح واألطعمة مرتفعة 

الصوديوم املسمى بملح الطعام.
وبجانب االمتناع عن تناول امللح واألطعمة اململحة لـ3 
أيام بشكل كامل عىل العب كمال األجسام أن يدرك أن 
تخلصه من وزن املاء يف الجسم مرتبط بتقليل كميات 

الصوديم املستهلكة خالل باقي أيام األسبوع إىل أقل من 
1000 ملغ يومياً.

4- وزن الماء في الجسم والساونا

العالقة بني استخدام الساونا والتخلص من وزن املاء يف 
الجسم خصوصاً لالعبي كمال األجسام املقبلني عىل 

املشاركة يف املنافسات والعروض؛ وثيقة ومهمة للغاية، 
فالجلوس داخل غرف الساونا لفرتات زمنية متقطعة قد 

تصل إىل 3 فرتات يف حال املشاركة يف املنافسات بحيث ال 
تقل وال تزيد كل فرتة عن الـ15 دقيقة.

أما يف حالة عدم االرتباط باملشاركة يف العروض ففرتة 
واحدة أو فرتتان كافيتان إلحداث تقدم واضح عىل صعيد 

التخلص من وزن املاء يف الجسم.

5- وزن الماء في الجسم 
واألطعمة الصلبة

تخص تلك الخطوة للقضاء عىل 
مشكلة وزن املاء يف الجسم العبي 
كمال األجسام املحرتفني 

املرتبطني باملشاركة يف 
البطوالت والعروض 

واألحداث الرياضية 
الخاصة بلعبة 

كمال األجسام؛ 
حيث يفضل 

دائماً قبل يوم 
العرض بـ24 

ساعة االمتناع 
عن تناول 
أي أطعمة 

صلبة واالكتفاء فقط بالسوائل، حيث قد تؤدي األطعمة 
الصلبة إىل حدوث انتفاخ يف البطن.

6- وزن الماء في الجسم والمكمالت 
الغذائية

تناول العب كمال األجسام الراغب يف التخلص من 
وزن املاء يف الجسم لبعض أنواع املكمالت الغذائية 
مثل فيتامني B6 ومكمالت املغنيسيوم يساعد عىل 

التخلص من املشكلة؛ حيث تعمل تلك املكمالت 
عىل مساعدة الجسم يف اإلفراج عن املياه 

املحتبسة أسفل الجلد، ولكن يجب االنتباه إىل 
استشارة الطبيب قبل تناول املكمالت الغذائية 
مثل  فيتامني B6 ومكمالت املغنيسيوم يف حال 

تناول الالعبني ألي أدوية وعقاقري طبية.

7- وزن الماء في الجسم والتمارين الرياضية

دون شك يعترب اتباع نظام ريايض قوي يتناسب مع 
رغبة العبي كمال األجسام يف التخلص من وزن املاء يف 

الجسم من أهم الحلول الرئيسية التي تؤدي إىل التعرق 
بكرثة وتحفيز الجسم لتعزيز الدورة الدموية؛ ما يقلل 

من تراكم السوائل داخل الجسم، وخاصة الجزء األسفل 
من الجسم.

8- وزن الماء في الجسم وحبوب المياه

قد تكون حبوب املياه غري معروفة لدى الكثري من 
الرياضيني، ولكنها تعد من بني الحلول املستخدمة بكرثة 
حول العالم بالنسبة لالعبي كمال األجسام الراغبني يف 

التخلص من وزن املاء يف الجسم؛ فحبوب املياه تعمل 
عىل إدرار البول، وهو ما يتيح الفرصة أمام الالعبني 
للتخلص من كميات أكرب من املاء الزائد والصوديوم 

داخل الجسم.
ولكن يجب عىل العب كمال األجسام، عند التخلص من 

وزن املاء يف الجسم، االنتباه لعدم تناول حبوب املياه 
واستهالكها لفرتات طويلة دون استشارة الطبيب؛ حيث 
إن تلك الحبوب قد تؤدي إىل اإلصابة بالجفاف بجانب 

مضاعفات طبية أخرى.

لبناء عضالت قوية.. 
كيف تتخلص من وزن الماء في الجسم؟

How to get high fitness
Posted by: Nasreen Al-Abd

P hysical fitness is defined as a set of 
features that people possess or de-
velop, that are related to their ability 

to exercise, and even half of a person who is 
physically fit must be evaluated well based on 
the following five components of fitness:
Cardiorespiratory Performance and 
measures the body’s ability to 
provide energy during physical ac-
tivity through the respiratory and 
circulatory systems. Improved 
cardiovascular performance is the 
activity that causes an increase in 
the heartbeat for a continuous pe-
riod, Activities: Swimming, hiking 
and cycling. It is worth noting that 
these activities should start slowly 
and gradually increase. As for how 
these activities improve cardiovascular 
performance, it is possible to increase 
the strength of the heart muscle and 
make the blood flow to the muscles 
more efficient when needed.
Strength is the ability of the muscles 
to exert strength during exercise. In 
general, the muscles that work in a 
consistent and regular manner increase 
with the availability of proteins from the 
food intake.
Endurance: The ability of the muscles to 
continue to exert strength without fatigue.
Body Composition Body composition 
measures the relative amounts of muscles, 
bones, fat, and water in the body. It is possi-
ble that the body maintains the same weight 
but changes its proportions.
Flexibility: The range of cross-joint move-
ment, which is necessary to align movements 
together in a consistent way to protect 
against injuries.
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CARS سيارات

واملشكلة التي بدأ يتخوف البعض من تداعياتها 
املحتملة اآلن هي أن مثل هذه النظم التي ترتكز 

عىل األقمار الصناعية- كما غريها من النظم 
التكنولوجية املفرتض أنها تعني بتحسني الحياة 

وتسهيلها- باتت جزًء ال يتجزأ من الثقافة 
الحديثة، لدرجة أن بعض الناس باتوا ينصاعون 

لها ولتعليماتها بدالً من أن يفكروا ألنفسهم.
والسؤال الهام الذي بات يطرح نفسه اآلن: هل 

يمكن العتمادنا اليومي عىل مثل هذا النوع 
من التقنيات أن يؤثر عىل 

صحتنا الذهنية أو 
العقلية ؟ - والفكرة 

هنا أن قيادة السيارة 
ملقاصد جديدة عملية 

تنطوي عىل دراسة 
الخريطة، قراءة عالمات 

الطريق واتخاذ قرارات 

لحظية، أو بمعنى آخر تعترب تجربة القيادة 
تمرين مفيد تماماً للدماغ.

فضالً عن أن الدوران من مكان خاطئ يعد جزًء 
حيوياً من عملية التعلم، فالخطأ يتم رفعه يف 

ذاكرتنا، حتى ال يتكرر مرة أخرى. ولعل هذا هو 
السبب الذي أظهرت عىل أساسه الدراسات أن 

سائقي سيارات األجرة يف لندن – الذين يقضون 
4 أعوام من عمرهم يف تذكر كل شوارع املدينة 

كجزء من املعرفة – تكرب لديهم منطقة الحصني 
»قرن آمون«، وهي منطقة بالدماغ تلعب دوراً 

مهماً للغاية فيما يخص الذاكرة.
غري أن أدلة بحثية حديثة كشفت عن أن اإلفراط 

يف االعتماد عىل سبل التكنولوجيا الحديثة قد 
يحظى يف الواقع بتأثري سلبي عىل قدرة الدماغ 

املرتبطة بالتعلم وتذكر املعلومات.
وأوردت بهذا الخصوص صحيفة الداييل ميل عن 

الربوفيسور تايل 

وايكس، من معهد الطب النفيس، علم النفس 
وعلم األعصاب التابع لكلية امللك يف لندن، قولها 
»ثبت لنا أن االعتماد كليًة عىل التكنولوجيا أمر 

قد يؤدي لإلصابة بمشكالت مرتبطة بالذاكرة. 
لذا نحن بحاجة للتفكري يف التكنولوجيا كوسيلة 

دعم وليست كبديل للمهارة املعرفية”.
بينما قال دكتور بينيامني ستورم، وهو باحث 
يعمل عىل دراسة عن التكنولوجيا والذاكرة يف 

جامعة كاليفورنيا األمريكية، إن البحوث تبني أننا 
نستخدم االنرتنت يف دعم وتعزيز 

ذاكرتنا، لذا أصبحنا أكرث 
اعتمادية عليه، وسيتكشف 

لنا مع مرور الوقت ما إن 
كان لهذا األمر أي تأثريات 
بعيدة املدى عىل الجوانب 

املتعلقة بالذاكرة أم ال.

هل يمكن لنظام مالحة السيارات أن 
يلحق ضررًا دائمًا بالذاكرة ؟

أشرف أبو جاللة

“إيالف« : كثرية هي القصص التي تم تداولها يف وسائل اإلعالم أو عر مواقع التواصل لتلك التجارب التي لم تكلل بالنجاح لكثريين عند 
اعتمادهم عى أجهزة املالحة التي تعمل عر األقمار الصناعية لبلوغ مقصد أو مكان يتوجهون إليه بسياراتهم، فتكون نتيجة ثقتهم 

العمياء يف تلك التكنولوجيا هي الوصول ملكان خاطئ أو مغاير ملا يقصدوه.

بنتلي تحتفل باصدارها األول
 

ابتكرتBentley  طرازاً فريداً بإصدار محدود سيشكّل احتفاء بالسيارة األسطورية 
 Continental GT Convertible Number للعام 1929. وتُعّد No. 1 Bentley Blower

Edition by Milliner 1 تعبرياً عرصياً عن سيارة سباقات أيقونية فعالً، وهي تحوي 
 Bentley شعاراً مطلياً بالذهب عيار 18 قرياط عىل الرفراف وقطعة ممّيزة من تاريخ

العريق مأخوذة من مكبس خاص بمحرّك سيارة No.1 األصلية وموجودة ضمن شاشة 
.Bentley املبتكرَة من )Bentley Rotating Display( العرض الدّوارة

السيارات الفاخرة تتعطل أكرث من االقتصادية
أعلنت مؤسسة “ويتش” لحقوق املستهلك يف تقريرها السنوي عن أفضل السيارات 

اعتمادية، ان أعطال السيارات االقتصادية أقل بكثري من تلك الفارهة.
وكشفت املؤسسة يف التقرير عدد من السيارات ذات الفئة الفاخرة التي تتعرض 

لألعطال بصورة أعىل رغم ارتفاع سعرها، ومنها “بي إم دبليو” )الفئتني السابعة 
والخامسة( و”مرسيدس” و”إس كالس” و”إي كالس”.

كما جاء يف التقرير أن %35 من السيارات الفاخرة تعرضت ألعطال مختلفة خالل 
الثالث سنوات األوىل من رشائها، وهي تعد نسبة عالية جداً بني فئات السيارات 

املختلفة، وجاءت يف املركز الثاني من حيث تراجع االعتمادية السيارات الرياضية 
رباعية الدفع متعددة االستخدامات، ووفقاً لتقرير املؤسسة أيضاً فإن زيادة اإلنفاق 

عىل السيارات يعني احتماالت زيادة األعطال.
وذكر التقرير حسب موقع املربع نت أن السيارات االقتصادية كانت عىل رأس قائمة 

السيارات األكرث اعتمادية واألقل أعطاالً، وال تزيد نسبة األعطال يف قطاعها عن 17%، 
وال تقيض السيارة فرتة إصالح سنوياً تزيد عىل يوم ونصف اليوم فقط، مقارنة بـ3 أيام 

يف القطاع الفاخر.

»أستون مارتن« تزيد فردا الى أسرتها
 ،»DBS Superleggera« تستعد رشكة »أستون مارتن« لطرح سارتها الرياضية الجديدة

لتكون بذلك قد أضافت مركبة جديدة اىل أرستها من السيارات الرياضية املكشوفة الفارهة. 
تتميز املركبة بهيكل أنيق انسيابي، بني وفق أحدث معايري األيروديناميكية، مزود بسقف 

قابل للطي، يمكن إخفاؤه داخل جسم السيارة يف غضون 14 ثانية فقط.
وزودت قمرة القيادة  بمقعدين رياضيني مكسوين بأفخم 

أنواع الجلود، وواجهة قيادة مزودة بشاشة 
كبرية تعمل باللمس يف منتصفها، 
ومقود ريايض طورته »أستون 

مارتن« خصيصا لها.
أتت املركبة بأنظمة تعليق 

خاصة تمنحها ثباتا كبريا عىل 
املنعطفات والرسعات العالية، 

وزودت بمحرك توربيني جبار، بـ 12 
أسطوانة، وعزم 725 حصانا، قادر عىل زيادة رسعتها من 0 إىل 100 كلم/ساعة يف أقل من 3 

ثوان، والوصول بها إىل رسعة 340 كلم/ساعة.

برلني- يرتقب عشاق عالمة مرسيدس األملانية وخاصة يف الرشق األوسط قدوم وحش األرايض 
الوعرة “أي.أم.جي 63 يف”، والذي يأتي بأكرب مالمح تغيري تشهدها هذه الفئة يف تاريخها.

وكشفت رشكة التعديل األملانية برابوس مؤخرا عن املوديل الخاص بالك أوبس 800 باملزيد من 
القوة والرشاسة، والذي ستنتج منه عرش نسخ فقط. وتعتمد النسخة عىل سواعد محرك تربو 
مزدوج ثماني األسطوانات سعة 4.0 لرت يزأر بقوة 800 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران األقىص 

ألف نيوتن مرت.
وبفضل هذه القوة الهائلة يتسارع وحش األرايض الوعرة ليصل املعدل من الثبات إىل 100 

كلم/س يف غضون 4.1 ثانية، بينما تقف رسعته القصوى عىل أعتاب 240 كلم/س.
ويتميز املوديل الخاص من خالل باقة البنية العريضة ويدستار، والتي زادت من عرض السيارة 

بمقدار 10 سم، باإلضافة إىل جنوط كبرية قياس 23 بوصة. واعتمدت برابوس يف املقصورة 
الداخلية عىل تجهيزات جلدية فاخرة باللون الرمادي الغامق مع خيوط حياكة متباينة 

باللون األحمر.
ويمنح التصميم املتكامل واملتجدد يف جي 63 الجديدة ملسات بارزة مع شبكة املربد 

املخصصة من “أي.أم.جي”، وأقواس واسعة للعجالت واألنابيب الجانبية املُلفتة لنظام 
العادم، باإلضافة إىل عجالت بقياس 22 إنشا.

ووصلت الرشكة األملانية العمالقة إىل آفاق جديدة كليا من حيث التكنولوجيا، مع اعتماد 
محركات توربو مزدوجة يف جي 63، إىل جانب القدرات الفائقة للقيادة عىل الطرقات 

الوعرة.

بريق وحش مرسيدس الجديد يحبس األنفاس
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CARS سيارات

بي.أم.دبليو تستشرف المستقبل 
بأيقونتها الخارقة أم نيكست

أظهرت بي.أم.دبليو يف سيارتها فيجن أم نيكست، التي تسترشف 
مستقبل التصميمات والتقنيات التكنولوجية املتطورة، نضجا منقطع 
النظري يف تحفتها الجديدة قد تشعل بها السباق مع منافسيها الذين 

يلهثون وراء ابتكار موديالت تمزج بني الذكاء االصطناعي والبيئة.
ميونيخ )أملانيا( - تركت رشكة بي.أم.دبليو األملانية لعشاق أيقونتها 

فيجن أم نيكست، التي أزاحت الستار عنها يف حدث أقيم مؤخرا، 
إمكانية اختيار ما إذا كانوا يرغبون بالقيادة بأنفسهم أم ال بفضل 

التقنيات املتطورة، التي جعلتها تبدو تحفة لرياضة خارقة.
ومن خالل النسخة الهجينة، التي تأتي بقوة 600 حصان، كشفت 
بي.أم.دبليو عندما نرشت مقطع فيديو أليقونتها الجديدة، نظرتها 

املستقبلية، حيث قدمت مجموعة من امليزات االستثنائية ألولئك 
الذين يبحثون عن املتعة والراحة أثناء القيادة.

ويف عالم لم تعد فيه السيارات بحاجة إىل من يقودها إال للرضورة، 
ركزت الرشكة عىل تقنيات القيادة الذاتية عرب تكنولوجيا إيزي، حيث 

يمكن للسائق ترك عجلة القيادة واالسرتخاء. وبمجرد الوصول إىل 
الوجهة املحددة، يمكن للسائق إخبار السيارة بأنه يريد الوقوف عرب 

تطبيق ماي بي.أم.دبليو.
وعند النظر إىل السيارة، فمن الواضح أن فيجن أم نيكست، التي يتوقع 

أن تظهر عىل الطرقات بحلول 2021، تعتمد عىل النسخة الهجينة 
بي.أم.دبليو إي 8، ولكنها مستقبلية بشكل كبري. كما أن أبعادها أصغر 

من الفئة الخامسة وأكرث انخفاضا.
فيجن أم نيكست تعمل بزوج من املحركات، أحدهما كهربائي واآلخر 
صغري يعمل بالبنزين ويتكون من 4 أسطوانات مع شاحني تريبو يف 

الخلف
وكان كالوس فروهليتش، رئيس فريق البحث والتطوير يف الرشكة، قد 

قال يف وقت سابق هذا العام، إن “الجمع بني محرك احرتاق داخيل قوي 
ومحركات كهربائية مع هيكل خفيف الوزن يف إي 8 يمكن أن يؤدي إىل 

سيارة أداء حقيقية”.
وتعمل فيجن أم نيكست بزوج من املحركات، أحدهما كهربائي واآلخر 

صغري يعمل بالبنزين ويتكون من 4 أسطوانات مع شاحني تريبو يف 
الخلف، وهما مثبتان عىل املحورين األمامي والخلفي للعجالت.

وتستفيد السيارة عرب املحرك الكهربائي من الجر اإلضايف عىل جميع 
العجالت، إذ يتمتع املحركان بقوة كافية لقيادتها دون مساعدة محرك 

البنزين، كما أن البطارية تحمل شحنة تكفي لقطع مسافة 100 
كيلومرت قبل إعادة شحنها.

Gautam Sharma

Mercedes-Benz debuted electric vehicles in 1906, 
and the brand is arguably the foremost pioneer of 
the automotive industry. Four-wheel independent 
suspension, supercharged engines, anti-lock brakes 
and electronic stability control are only a few of its 
innovations. Yet it seemed to take an eternity for 
the three-pointed star to re-enter the fray with a 
modern- day battery-powered car.
Mercedes’s 20th-century relationship with electric 
power was short-lived, as the rapid progress being 
made with combustion engines at the time prompt-
ed the German carmaker to shelve plans for electric 
propulsion. But it’s now back in the EV game with 
its all-new EQC 400 4Matic, which will go on sale 
next year. You could, however, argue that it’s a bit 
late to the party, as rival carmakers such as Audi, 
BMW and Jaguar all have battery-powered vehicles 
on sale in showrooms across the world already.
Better late than never, though, and the EQC is 
the first salvo in an onslaught that will see the EQ 
family – “EQ” is Mercedes’s shorthand for “electric 
intelligence” – grow to 10 models by 2022. It might 
not be first out of the blocks, but Mercedes isn’t 
about to miss out on the mushrooming market for 
EVs, with electric cars especially popular in China, 
Europe and the US. We might be a little behind 
the curve in the UAE, but that will change as the 
recharging network grows and the country shifts 
increasingly towards clean energy generation. The 
government has set the target of achieving 50 per 
cent clean electricity by 2050.
Mercedes chose Norway as the international launch 
destination for the EQC as, by the end of last year, 
every second new car sold in the country was either 
a full-electric vehicle or a plug-in hybrid. The first 
thing you see in Oslo is an airport car park full of 
Teslas, Jaguar i-Paces and Audi e-trons. The EQC 
test fleet assembled for the throng of motoring 
journalists fits in fine.

Although its source of motive power – two electric 
motors and an 80kWh battery pack – sits in stark 
contrast to the rest of the Mercedes range, the EQC 
400 shares its basic structure with the GLC cross-
over. That said, the platform required significant 
re-engineering to slot in the bulky 642-kilogram 

battery pack under the passenger cell. That’s the 
safest place for it, as it’s protected on all sides by a 
crash structure that can keep the volatile pack intact 
in even the severest of collisions. The other advan-
tage in having the battery pack down there is that it 
keeps the car’s centre of gravity as low as possible, 
which benefits both handling and stability.
The initial impressions of the EQC, after getting 
about 50km down the road, are of how “normal” 
it looks and drives. Apart from the lack of engine 
noise – there’s only a muted whine from the 
electric motors, similar to that of a remote-con-
trol car – there is nothing to suggest that it’s ions 
rather than unleaded fuel doing all the work. As in 
other Mercedes cars, there’s a column-shift auto 
with “P”, “R” and “D” settings, and the accelerator 
and brake pedal are no different to the norm. The 
car also behaves conventionally in the default 
“Comfort” driving mode, but there’s also “Sport”, 
“Eco”, “Individual” and “Maximum Range” modes, 
depending on whether you want to maximise range 
by recuperating as much energy as possible.
If aggressive driving is more your thing, you won’t 
be disappointed, as the EQC’s 760Nm torque quota 
(similar to the brutal AMG E63 S twin-turbo V8) 
practically forces your body into the seat back every 
time you step on the accelerator. It might weigh 
2.5 tonnes, but the EQC leaps at the horizon with 
virtually the same urgency as a supercar. It’s also 
surprisingly taut and agile for such a heavy car, not 
to mention supremely quiet and refined. Mercedes 

says it will do 0-100kph in 5.1 seconds, which is 
decidedly brisk for a five-seat family hauler. The 
EQC’s rear seats are also suitably spacious, and its 
500-litre luggage compartment is good, but by no 
means class-leading.

The EQC’s touring range is quoted at 355km, but 
that depends heavily on how you drive the car. If 
you’re flooring it all over town, expect to travel 
half that distance between recharges. It takes 40 
minutes at a fast-charge station to boost the battery 
level from 10 per cent to 80 per cent, or overnight if 
you use a home Wallbox.
There aren’t any glaring downsides in terms of 
how the EQC drives, but its styling might seem 
disappointingly conservative and mainstream. Mer-
cedes hasn’t used new design language for its first 
modern-day EV, apart from a new front fascia, and 
that’s largely to avoid alienating its customer base. 
Other than this minor gripe, there’s plenty to like 
about the EQC 400, even for a petrolhead.

The specs
Engine: Dual asynchronous electric motors, 80kWh 
battery pack
Transmission: Single-speed auto
Power: 408hp

Road test: Mercedes plugs into the 
electric car game with the EQC 400

The carmaker might be late to the EV market, but there’s plenty to satisfy 
 even devoted petrolheads in this battery-powered drive

Torque: 760Nm
Touring range: 355km (claimed)
Price, base: From Dh300,000 (estimate)
On sale: 2020
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SPACE فضاء

بينما يحتفل العالم بمرور 50 عاما عىل أول هبوط 
عىل سطح القمر، فإن الدور الذي لعبته بعض 

الحيوانات يف تمهيد الطريق لإلنسان الستكشاف 
الفضاء، ال يمكن تجاهله.

وحسب تقرير لوكالة »أسوشيتد برس«، فإن بعثات 
الفضاء بدأت بالفرئان والقرود، ففي عام 1952، 

أرسلت الواليات املتحدة اثنتني من القردة الفلبينية، 
باتريشيا ومايك.

وانطلقت القردتان برسعة 2000 ميل يف الساعة 
إىل الفضاء، لتصبحا أوائل القردة التي تصل مثل 

هذه االرتفاعات، وكان فأران بلون أبيض يحلقان 
بجانبهما أيضا، حسب 

الوكالة.
وبينما كان سباق 

الفضاء عىل أشده 
بني الواليات املتحدة 
واالتحاد السوفييتي 
السابق، أطلق األخري 

القمر الصناعي »سبوتنيك 2«، يف الثالث 

من نوفمرب 1957، وكان يحمل الكلبة اليكا.
وقبل 9 أيام فقط من إطالقه، اختار الدكتور فالديمري 

يزدوفسكي، اليكا البالغة من العمر عامني، للقيام 
بهذه املهمة.

وتتعدد القصص حول كيفية اختيار الكلبة اليكا، 
ويقول البعض إنه تم اختيارها لشكلها الجذاب 

وحتى تبدو ملفتة يف الصور.
وأشارت »أسوشيتد برس« إىل 

أنه »لم يكن لدى السوفييت 
الوقت الكايف لوضع 

إسرتاتيجية العودة، لذلك 
ماتت اليكا عىل منت املركبة 

الفضائية«.
كما اخترب االتحاد 

السوفييتي 
إطالق 

الكالب يف 
مهام 

شبه 

مدارية قصرية خالل اختبارات الصواريخ 
البالستية، وقد نجا بعضهم من عدة بعثات من 

هذا القبيل.
وأوضحت الوكالة أن جميع الكالب املستخدمة كانت 
ضالة، ويعود السبب يف ذلك إىل قدرتها عىل التكيف 

مع الظروف القاسية بشكل أرسع، حسبما يعتقد 
الباحثون.

وكانت جميع الكالب املستخدمة يف مثل هذه 
البعثات صغرية الحجم، حتى تتمكن من الدخول يف 

الكبسوالت الضيقة.

حيوانات مهدت 
طريق اإلنسان 

الستكشاف الفضاء

المختبر الفضائي 
الصيني ينهي مهمته 

في مدار األرض
أفادت صحيفة »جان مينغ جيباو« الصينية بأن مخترب »تيانغونغ – 2« 

الصيني خرج الجمعة 19 يوليو عن مدراه بعد أن أتم مهمته.

وجاء يف بيان صدر عن الربنامج الصيني للرحالت الفضائية املأهولة أن 
املخترب سيحرتق يف الطبقات الكثيفة لغالف الجو. أما حطامه املتبقي 

فيسقط يف القسم الجنوبي للمحيط الهادئ.

وقال البيان إن املخترب يحلق حاليا يف مدار بيضاوي يبعد عن األرض 
190 كيلومرتا يف حده األدنى و370 كيلومرتا يف حده األقىص. وسيخرج 

عنه مساء يوم 19 يوليو ليدخل الغالف الجوي لألرض ويحرتق فيه.

يذكر أن »تيانغونغ – 2« بصفته محطة صينية مأهولة صغرية بوزن 8.6 
طن أطلق إىل الفضاء يف 15 سبتمرب عام 2016.

وتمكن املخترب من االلتحام بمكوك » شانجو« املأهول وشاحنة » 
تانجو« واستخدم إلجراء مختلف التجارب التقنية والعلمية يف الفضاء.

وقال البيان إن عمر استخدام املخترب كان عامني فقط.

China’s space lab 
ends its mission in 
Earth orbit
C hinese laboratory “Tiangong-2” went out on Friday 

(July 19th) after completing its mission, the Chinese 
newspaper “Jin Ming Jiabao” reported.

The laboratory will burn in dense layers of the atmosphere, 
according to a statement issued by the Chinese manned 
space flight program. The remaining debris falls in the south-
ern part of the Pacific Ocean.
The laboratory is currently flying in an oval orbit 190 km from 
the ground at a minimum and 370 km to the maximum, the 
statement said. He will leave on the evening of July 19 to 
enter and burn the Earth’s atmosphere.
Tiangong-2, a small Chinese manned station weighing 8.6 
tons, was launched into space on Sept. 15, 2016.
The laboratory was able to connect the manned Shango bus 
and the Tango truck and was used to conduct various techni-
cal and scientific experiments in space.
The age of using the laboratory was only two years, the 
statement said.

قال صانع األفالم الذي تلقى لكمة يف وجهه من قبل رائد 
الفضاء باز ألدرين بسبب تشكيكه يف عملية الهبوط عىل 
القمر، إنه يملك دليال »ال يمكن إنكاره« عىل زيف الهبوط 

البرشي عىل القمر.
وشارك بارت سيربيل، الذي تعرض لالعتداء والتهديد 

بالقتل بسبب بحثه يف مهام »أبولو«، صورا ولقطات 
فيديو مع صحيفة »ذي صن«، والتي يزعم أنها تثبت أن 

اإلنسان لم يطأ سطح القمر.
ورصح قائال: »هذه املؤامرة هي أكرث رموز الغطرسة 

الحكومية«، مضيفا: »إنها مفتعلة بنسبة %100، لم 
يكن أي من ذلك صحيحا، ومع ذلك، نظموا تسجيال 

استعراضيا لهؤالء الرجال ومنحوهم ميداليات الرشف يف 
الكونغرس«.

وتابع: »كانت كذبة ال داعي لها، تم القيام بها بالفعل دون 
سبب سوى الغطرسة والجشع، وهي تجعل كل أمريكي 

يعتقد أنها حقيقية«.
واألمر األكرث إثارة للصدمة أن سيربيل يدعي أن لديه 
وثائق من حارس أمني سابق يقول إنه شاهدها بينما 

كانت وكالة »ناسا« ووكالة االستخبارات املركزية تصور 
هبوط القمر املزيف عام 1969 يف قاعدة عسكرية.

ويقول إن الوثائق تحتوي عىل قائمة تضم نحو 15 موظفا 
حكوميا ممن ُسمح لهم باالطالع عىل »الهبوط املزعوم 

للقمر«، وكذلك اسم العملية الرسية.
وكشف سيربيل البالغ من العمر 55 عاما، قبل إحياء 

الذكرى الخمسني للهبوط عىل القمر يف 20 يوليو، كيف أن 
مصدره يخىش عىل حياته، وطلب منه الحفاظ عىل رسية 

املعلومات حتى 10 سنوات بعد وفاته.
والغريب أنه عندما اتصل سيربيل بأقرب أفراد عائلة 

الرجل الذي زوده بالوثائق، يف وقت سابق من هذا الشهر، 
إلخبارهم أن الحصار املفروض منذ 10 سنوات عىل 

املعلومات انتهى وأنه سيعلن عنها للجمهور، تعرض 
منزل هذا الشخص للرسقة، وكان اليشء الوحيد املفقود 

من املنزل هو الوثائق املتعلقة بحارس األمن املتويف الذي 
كان يعمل مع وكالة الفضاء األمريكية.

وأكد سيربيل: »كان مصدري هناك عندما صوروا هبوط 
القمر األول املزيف، وأملك اسم قاعدة سالح الجو حيث 

جرى التصوير، ولدي معلومات عن التقنيات التي 
استخدموها للقيام بذلك، وأعرف اسم املرشوع«.

ويعتقد سيربيل أن أكرث األدلة إثباتا لـ«زيف الهبوط 
عىل القمر« هي صور الظالل عىل سطح القمر، قائال إنه 
أجرى تجارب تثبت أنه ال يمكن إنشاء تلك الصور إال يف 

االستوديو بواسطة ضوء كهربائي.
ويشري إىل أن وكالة »ناسا« لم تتمكن من إرسال البرش 

إىل القمر منذ عام 1973، عىل الرغم من التقدم الهائل يف 
التكنولوجيا، وكيف يعتقد أن اإلشعاع املحيط باألرض، 

املعروف باسم حزام فان آلن اإلشعاعي، ضار جدا للبرش 
حتى ال يتمكنوا من املرور عربه.

وتابع سيربيل قائال: »لم يرشح أي ناقد واحد من قبل، يف 
الصور املزعومة من القمر لهذه الحكومة الفدرالية، كيف 
يمكن أن يتقاطع ظالن تحت أشعة الشمس عند تسعني 

درجة من أجسام تبعد خمسة أمتار عن بعضها البعض، 
عندما يجب أن تعمل الظالل املضاءة بنور الشمس 
بالتوازي«، وأكد: »إنه أمر مستحيل تماما، ال يمكن 

التقاط هذه الصورة إال بضوء كهربائي داخل استوديو 
تلفزيوني، وأعرف ذلك كوني مخرجا«.

وأضاف: »إنها املرة الوحيدة التي يتم فيها تدمري التقنية 
باهظة الثمن التي تم استخدامها، بشكل متعمد بعد 

ذلك، وفعلوا ذلك إلخفاء دليل االحتيال«.
ورشح العاملون السابقون يف »ناسا« الظالل الغريبة عىل 

الصور بقولهم إن هناك أضواء من مصادر متعددة، وهي 
الشمس والضوء املنعكس عن األرض والضوء املنعكس 

من القمر، وهو ما سبب تلك التناقضات.
كما نوه سيربيل بوجود دليل آخر عىل »زيف عملية 

الهبوط عىل القمر«، وهو وجود بكرة قديمة من فيلم يف 
أرشيف »ناسا« يحمل عنوان »ال تظهره للجمهور«، 
والذي يعتقد بأنه يصور اللقطات التي تظهر الرواد 

املزيفني وصورا فوتوغرافية لألرض أدناه.
وأوضح أن الرواد صعدوا بالتأكيد يف الصاروخ حتى 

يتمكنوا من إقناع الجمهور بصعودهم إىل الفضاء، لكنهم 
حسب اعتقاده لم يغادروا املدار األريض، وكانت لديهم 

صور التقطوها عىل ما يبدو من مسبار غري مأهول، 
استخدموها بحيث تكون يف الخلفية وكأنها كوكب األرض، 

بحسب ادعاءاته.
وأشار سيربيل أيضا إىل استجابة آرمسرتونغ لالتصاالت 
مع األرض، والتي كانت فورية بشكل يوحي بأنه كان يف 
مدار حول األرض عىل بعد 300 ميل فقط فوق الكوكب، 

قائال: »كان عليهم إنشاء تأخري يف االتصال الالسلكي«.

مخرج سينمائي يقدم أدلة تثبت »زيف« عملية الهبوط على القمر
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    Environment بيئة

الكوارث الطبيعية تضرب 7 ماليين 
صيني في 3 أشهر

ذكرت إدارة الطوارئ بمقاطعة يونّان جنوبي غربي الصني أن أكرث من 7.4 مليون شخص يف املقاطعة ترضروا 
من الكوارث الطبيعية وخاصة الجفاف، يف الربع الثاني من عام 2019.

وأدت الكوارث الطبيعية يف املقاطعة إىل وفاة 9 أشخاص، فيما أثرت حاالت الجفاف الشديد عىل ما يقرب من 
7 ماليني شخص وألحقت أرضارا بأكرث من 1350 هكتارا من املحاصيل حتى اآلن يف هذا العام، وفقا ملا ذكرته 

وكالة أنباء الصني الجديدة »شينخوا«.
وقال شياو يل مينغ من إدارة الطوارئ واإلغاثة من الجفاف يف مقاطعة يوننان: »إن يوننان شهدت حاالت 

جفاف وفيضانات ومخاطر جيولوجية متكررة يف الربع الثاني، مما أدى إىل ارتفاع الخسائر االقتصادية 
املبارشة وتدمري املحاصيل بشكل كبري مقارنة بالفرتة نفسها خالل السنوات الخمس املاضية«.

وحتى يونيو/حزيران، ضخت املقاطعة 970 مليون يوان )141 مليون دوالر( لإلغاثة من الجفاف، 
حيث تمت تعبئة حوايل 1.52 مليون شخص ملواجهته.

شابة سويدية تدافع عن نضالها 
البيئي أمام البرلمان الفرنسي

تمثُل املراهقة السويدية جريتا تونربج، الوجه األبرز يف كفاح الشباب من أجل املناخ، أمام 
الجمعية الوطنية الفرنسية ، بدعوة من أعضاء يف الربملان الفرنيس، للدفاع عن نضالها البيئي.

وقالت تونربج، البالغة من العمر 16 عاماً، يف مقابلة مع صحيفة »ليبرياسيون« الفرنسية: 
»تلقّيت دعوات عدة حتى ألقي كلمًة أمام برملانيني، واضطررت إىل رّد كثري منها، لكن يبدو يل 

أنه الوقت املناسب يف فرنسا«. 
ودعت مجموعة من الربملانيني جريتا تونربج إىل حضور اجتماع مفتوح، سيتسنّى لها خالله 
الدفاع عن قضيتها، والتشديد عىل رضورة التحرّك الحتواء األزمة املناخية، أثناء نقاش يمتّد 

ساعة ونصف الساعة.
ورداً عىل سؤال حول التزام الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون، أفادت تونربج لصحيفة 
»ليبرياسيون«: »ما من سيايس التقيت به يبدو أنه يدرك فعالً هول املشكلة«، مضيفًة: 

»ليس هناك بلد يبذل ما يكفي من الجهود، إذا أردنا حرص االحرتار بـ1.5 درجة 
مئوية«.

وتقوم الشابة السويدية منذ أغسطس/آب 2018 بـ«حركة إرضابية« كل يوم جمعة، 
تتغيب فيها عن املدرسة لالحتجاج عىل الوضع املناخي، أمام مقّر الربملان السويدي.

وقد سطع نجمها خالل املؤتمر الدويل حول املناخ، الذي نُظّم يف ديسمرب/كانون األول 
2018 يف بولندا، حيث ألقت كلمة.

وباتت حركتها اإلرضابية تلقى صدى يف أنحاء العالم، إذ يرضِب طالب كثريون عن 
الدراسة دفاعاً عن قضية املناخ، وينزل الشباب إىل الشوارع يف مسريات حاشدة بغية 

املطالبة بحماية البيئة. 
وتعّهدت تونربج بعدم ركوب الطائرة، لكنها ستسافر يف سبتمرب/أيلول املقبل إىل 

نيويورك للمشاركة يف القمة العاملية من أجل املناخ، املنظَّمة بمبادرة من األمني العام 
لألمم املتحدة أنطونيو جوترييس.

وسجل مقياس ريخرت للزالزل، السبت 13 يوليو/
تموز، هزة أرضية بقوة 2.7 ريخرت يف العاصمة 
املرصية القاهرة، يف تمام الساعة 11.37 دقيقة 

مساًء، وقال حينها مسؤولو قسم الزالزل باملعهد 
القومي للبحوث الفلكية إن موقع هذه الهزة 

األرضية عىل دائرة عرض 29.9 وخط طول 31.4 
رشق املقطم، وشعر بها معظم سكان العاصمة.   

وسبقها هزة أخرى، حيث أعلنت الشبكة القومية 
املرصية للزالزل يف 5 يوليو/تموز أيضاً أن القاهرة 

تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.4 بمقياس ريخرت، دون 
وقوع خسائر. 

وآنذاك قال أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية 
للزالزل، عضو لجنة الكوارث واملخاطر بمجلس 

الوزراء، يف ترصيحاٍت صحفية، إن الهزة األرضية 
شعر بها بعض سكان القاهرة، وتبعد نحو 100 

كيلومرت شمال مدينة رشيد الساحلية بالقرب من 
مدينة اإلسكندرية، و230 كيلومرتا شمال حلوان، 

و130 كيلومرتا شمال رشق اإلسكندرية.
وأوضح أن الهزة األرضية 

قادمة من رشق البحر 
األبيض املتوسط، 

بمنطقة تسمى 
الحافة القارية 

املرصية. 
وأكد بدوي أنه 
يف حال حدوث 
توابع للزلزال، 

فستكون بدرجة 
أقل تصل إىل 

3 درجات عىل 
مقياس ريخرت، وهو 
ما حدث بالفعل يوم 

13 يوليو/تموز. 
ولم تهتز القاهرة وحدها، فقد سجلت مراكز رصد 

الزالزل العاملية صباح يوم 8 يوليو/تموز زلزاال 
بلغت قوته 5.7 درجة عىل مقياس ريخرت غرب 

إيران، شعر به سكان الكويت والعراق ورشق اململكة 
العربية السعودية. 

ونرش موقع طقس العرب مقطع فيديو أظهر 
اللحظة التي وقع فيها الزلزال الذي هز الكويت، 

يف الثامن من يوليو/ تموز، ويظهر املقطع بوضوح 
اهتزاز الديكور املثبت عىل السقف بشكل واضح.  
أما يف والية كاليفورنيا األمريكية، وقع زلزال بلغت 

قوته 7.1 عىل مقياس ريخرت يف 5 يوليو/تموز، 
تبعه زلزال ثاٍن بقوة 6.4، أعقبهما مئات الهزات 
االرتدادية، وكان الزلزال، الذي رضب الوالية هو ، 

األقوى منذ 20 عاًما، حيث كانت قد تعرضت عام 
1999 لزلزال بلغت قوته 7.1.  

وبدورهم، عكف باحثون أمريكيون عىل دراسة 
بيانات ضخمة بشأن الزلزالني املذكورين، وسط 

توقعات بهزة أرضية قوية »كربى«، يف منطقة سان 
دييجو. 

وبحسب ما نقلت وكالة »فوكس 5«، فإن معهد 
»سكريبس« لعلوم املحيطات، تمكن من رصد 
2000 هزة ارتدادية منذ 4 يوليو/تموز، أي منذ 

الزلزال األول من أصل زلزالني رضبا منطقة ريجيس 
ريست. 

وأوضح ديبي كيلب، العالم يف شؤون الزالزل بمعهد 
»سكريبس« يف جامعة كاليفوريا – سان دييجو، 

أن البيانات املتاحة بشأن الهزات األرضية مؤخراً، 
ليس لها مثيل منذ مدة طويلة جداً. 

وتقوم شبكة »آنزا« التابعة للمعهد األمريكي 
بتسجيل الهزات األرضية خالل وقوعها الفعيل، 

ويعتمد الباحثون عىل هذه البيانات الثمينة يف فهم 

طبيعة الظاهرة الجيولوجية باملقاطعة. 
وأضاف الباحث أن ما من أحد بوسعه أن يعرف 

متى ستقوم األرض مجدداً باالهتزاز، لكن العلماء 
قالوا إن هناك احتماالً بنسبة %10 لحدوث زلزال 

بقوة 7 درجات، يف األسبوع املقبل. 
مليون هزة أرضية

وعن اإلشارات التي قد تحملها كل هذا الكم من 
الهزات يف وقت قصري جًدا، وبمناطق مختلفة من 

كوكب األرض، قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس 
الشبكة القومية للزالزل بمرص، إن الزالزل هي اللغة 

الرسمية لكوكب األرض، يعرب بها عن مكنوناته من 
ثروات معدنية وتراكيب جيولوجية، ولو لم تحدث 

الزالزل والرباكني النفجر الكوكب بالكامل، فالزالزل 
ومعها الرباكني هي الطاقة التي يفرغها الكوكب 

ليستمر يف البقاء. 
وأكد بدوي لـ«العني اإلخبارية« أن الكرة األرضية 

تتعرض ملليون هزة أرضية سنوياً متفق عليها 
علمياً، ونشعر فقط بـ%10 من هذه الهزات. 

وتابع: »كوكب األرض ديناميكي متحرك، ومن 
الطبيعي أن تكون بداخله طاقة تحتاج للخروج 

والتنفيس من وقت إىل آخر، وهو ما يحدث يف 
مناطق أحزمة الزالزل والرباكني املعروفة حول 

العالم، واملناطق املتأثرة بها«. 
وأوضح أن مرص بعيدة كل البعد عن األحزمة 

الزلزالية، رغم الهزات البسيطة التي تحدث بها 
من وقت آلخر، والنشاط الزلزايل بها من ضعيف 

إىل متوسط. 
وعن الهزة التي شعرت بها دول الكويت والسعودية 
والعراق مطلع يوليو/تموز، قال إنهم تأثروا بالحزام 
الزلزايل الواقع غرب إيران يف منطقة جبال راجروس، 

فهي منطقة نشطة زلزالياً.

مليون زلزال سنويا.. 
كوكب األرض ينفس 
عن طاقاته المكنونة

نجاة الجبالي  

يبدو أن يوليو/تموز 2019 شهر الهزات يف كوكب األرض، فقد تكررت 
الزالزل يف بلدان عدة حول العالم، ولعل أبرزها مرص رغم أن درجاتها ال تمثل رقماً 

ضخماً عى مقياس ريخرت، إذ شهدت هزتن متتاليتن يفصل بينهما بضعة أيام.

Natural disasters hit 7 million 
Chinese in 3 months
More than 7.4 million people in the province have been affected by natural
 disasters, especially drought, in the second quarter of 2019, 
said the emergency department of southwest China’s 
Yunnan Province.
Natural disasters in the province have killed nine peo-
ple, severe drought has affected nearly 7 million 
people and damaged more than 1,350 hectares 
of crops so far this year, the official Xinhua news 
agency reported.
«Yunnan experienced frequent droughts, floods and 
geological hazards in the second quarter, which led to 
a rise in direct economic losses and a significant destruc-
tion of crops compared to the same period in the past five 
years,” said Xiao Liming of the Yunnan Provincial Emergen-
cy and Drought Relief Department.
As of June, the province had pumped 970 million yuan ($ 
141 million) for drought relief, with some 1.52 million peo-
ple mobilized to cope.
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BREAK استراحة

جديد العلم.. 
رقاقات في 

أدمغة 
الناس تعالج 

أمراضها
يشغل األوساط الطبية هذه األيام جهاز قراءة دماغ 

التحكم الكتشاف نشاط الخاليا العصبية، يمكن املستخدمون من 
يف أجهزة الكمبيوتر بعقولهم.

جاءت الفكرة من »إيلون ماسك«، الرجل الذي يقف وراء رشكتي Tesla««و SpaceX« » املخططة لزرع رقاقات 
حاسب يف أدمغة الناس، والتي تعالج أمراض واضطرابات الدماغ، وستسمح للبرش باالندماج مع الذكاء 

االصطناعي.
تتصل الرقاقة الصغرية التي بقياس 4×4 ملم بألف خيط مجهري أدق من الشعر البرشي.

أيضا، من املفرتض أن تتألف من خيوط صغرية جدا، وكثرية ووضعت بدقة عالية. كما أن عمل كل رقاقة ال يطلب 
إال شقا بعرض مليمرتين يتوسع إىل ثمانية مليمرتات ثم تدخل الرقاقة عرها، ثم تغلقها ببساطة.

وهي ال تحتاج تقطيبا، كما أن الرقاقة نفسها السلكية، ولن يكون لديك أسالك تخرج من رأسك.
رشكة نيورولينك Neuralink التي أسسها إيلون ماسك قبل عامن، رصحت أنها تخطط لبدء اختبارات التقنية 

عى البرش يف العام املقبل بعد ما تم اختبارها عى القرود، وقد تمكن القرد من التحكم يف الحاسب بواسطة 
دماغه.

وقالت الرشكة إن التكنولوجيا حققت تقدما ملحوظا يف عملية إنشاء جهاز السلكي قابل للزرع يمكنه نظريا 
قراءة عقلك، كما ستساعد املرىض املصابن بالشلل عى التحكم يف هواتفهم الذكية ولوحة مفاتيح الحاسب.
نيورولينك تأمل أن تتمكن من توفري هذه التكنولوجيا قبل نهاية عام 2020 لتسمح للذكاء البرشي منافسة 

الذكاء االصطناعي والتعايش معه.

نستله تبتكر شوكوالتة 
دون سكر

برن- أعلنت رشكة نستله السويرسية العمالقة للمنتجات الغذائية، 
أنها ابتكرت طريقة جديدة لتحلية الشوكوالتة دون إضافة سكر 

مكرر. وقالت الرشكة إن هذه الطريقة تعتمد عىل إنتاج الشوكوالتة 
بالكامل من ثمرة الكاكاو دون إضافة أي سكر مكرر.

وأوضحت أن هذه الطريقة الجديدة تشتمل عىل تجفيف لب الكاكاو األبيض 
وتحويله إىل سكر فواكه، والذي يتم استخدامه بعد ذلك لصنع الشوكوالتة “دون 

املساس باملذاق وامللمس والجودة”.
وأشارت نستله إىل أن هذه الوصفة مخصصة للشوكوالتة الداكنة بنسبة 70 باملئة، وأنها تعتزم 

تقديم أول منتج يف اليابان بحلول نهاية هذا العام، عىل أن يتم طرح املزيد من املنتجات يف بلدان أخرى 
العام املقبل.

وتجدر اإلشارة، إىل أن العلماء بمركز األبحاث التابع للرشكة يف مدينة لوزان السويرسية يجرون تجارب عىل إنتاج 
مواد غذائية نباتية، تشمل نوعا جديدا من حليب الجوز والتوت األزرق.

Tutankhamun bust 
sells for $6 million 
in London
LONDON - A 3,000-year-old quartzite head of 
Egyptian “Boy King” Tutankhamun was auc-
tioned off for $6 million Thursday in London 
despite a fierce outcry from Cairo.
Christie’s auction house sold the 28.5-cen-
timetre (11-inch) relic for £4,746,250 
($5,970,000, 5,290,000 euros) at one of its 
most controversial auctions in years.
No information about the buyer was dis-
closed.
The famous pharaoh’s finely-chiselled face - 
its calm eyes and puffed lips emoting a sense 
of eternal peace - came from the private Re-
sandro Collection of ancient art that Christie’s 
last parcelled off for £3 million in 2016.
But angry Egyptian officials wanted Thursday’s 

sale halted and the treasure returned.
About a dozen protesters waved Egyptian 
flags and held up signs reading “stop trading 
in smuggled antiquities” outside the British 
auction house’s London sales room.
“This should not be kept at home. It should 
be in a museum,” Egyptian national Magda 
Sakr said.
“It is history. It is one of our most famous 
kings,” the 50-year-old said.
Egypt’s antiquities ministry said it would hold 
a special meeting at the start of next week to 
discuss its next steps in the standoff.
“The Egyptian government will take all the 
necessary measures to recover Egyptian 
antiquities that left Egypt illegally,” it said in 
statement.

‘Stolen from Karnak’

Former Egyptian antiquities minister Zahi 
Hawass said that the piece appeared to have 
been “stolen” in the 1970s from the Karnak 
Temple complex just north of Luxor.

“We think it left Egypt after 1970 because in 
that time other artefacts were stolen from 
Karnak Temple,” Hawass said.
The Egyptian foreign ministry had asked the 
UK Foreign Office and the UN cultural body 
UNSECO to step in and halt the sale.
But such interventions are rare and made only 
when there is clear evidence of the item’s 
legitimate acquisition by the seller 
being in dispute.
Christie’s argued that 
Egypt had never be-
fore expressed 
the same 
level of 
concern 
about 
an item 
whose 
existence has 
been “well known and 
exhibited publicly” for many 
years.
“The object is not, and has not been, the 

subject of an investigation,” Christie’s said in a 
statement to AFP.
The auction house has published a chronolo-
gy of how the relic changed hands between 
Eu- ropean art dealers over the past 50 

years.
Its oldest attribution from 1973-74 

places it in the collection 
of Prince Wilhelm 

of Thurn and Taxi 
in modern-day 
Germany.
This account’s 
veracity was 
called into doubt 
by a report 
from the Live 
Science news 
site last month 
suggesting that 
Wilhelm never 
owned the 
piece.



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

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

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

P.O Box: 941112 Plano, TX 75094
Head office: 7340 HWY 78, Suite # 270 Sachse, TS 75048
Phone: 1-800-425-1647 Fax: 972-372-0325
New York office: 186 Avenue s, Brooklyn, NY 11223
Phone: 718-339-7700 Email: info@purehands.org   Website: 
www.purehands.org

PURE HANDS

PLEASE HELP 
THE PEOPLE OF YEMEN 

أغيثوا أهلكم في اليمن 

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يوليو 201٩ م - السنة السابعة - العدد: 009879



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0099

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

July 2019 - Volume : 7 - Issue :79



معرض هاني عميسان
لبيع أحدث السيارات األمريكية واليابانية واألوربية والكورية

BUY - SELL - TRADE

17
 عامًا في خدمة 

الجالية

SERVING THE 
COMMUNITY 
FOR OVER 17 

YEAR

FOR MORE DETAILS VISIT WWW. TOPGEARZ.COM
3540 E.DAVISON* DETROIT,  MI  48212        313-368-7000
haniomasan@gmail.com                            hamza.omasan@gmail.com

نعطيك 
أفضل قيمة 

لسيارتك عند الشراء

1 year warranty 
engine & 

transmission

 نبيع بأفضل األسعار 	 
نبيع كل السيارات مع 	 

ضمانة سنة كاملة لألنجن 
والترانزميشن

■ أسالوا عن التقسيط لمدة ثالثة 
أشهر بدون ربا                 

■نبيع جميع أنواع السيارات ونشحنها 
إلى أي مكان تريد

■ ملكية نظيفة وأسعار مدهشة
clean titles - great prices


