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العريش )سيناء( ـ محمود خليل

ــــدار الــســاعــة  يــســعــى فــلــســطــيــنــّيــون عــلــى مـ
إلــى إدخـــال املـــواد الــغــذائــيــة والــخــضــر إلى 
الجانب املــصــري مــن الــحــدود عبر األنفاق 
املــتــبــقــيــة بــن قــطــاع غـــزة وســيــنــاء، فــي ظــل حصار 
الجيش املصري ملدينة رفح منذ نحو شهر، بهدف 
فــي مدينة  الجميل«. فلطاملا ساهم مصريون  »رّد 
رفــح فــي التخفيف مــن وطـــأة الحصار اإلسرائيلي 
 أن رّدوا الجميل 

ّ
على الفلسطينين، فما كان منهم إل

من جهته، يقول مصدر قبلي لـ »العربي الجديد« إن 
األوضــاع اإلنسانية في مدينة رفح املصرية تزداد 
سوءًا، في ظل شح املواد الغذائية واألدوية وحليب 
األطـــفـــال، ســــواء فـــي املـــحـــال الــتــجــاريــة أو الــبــيــوت. 
ويوضح أن املدينة على شفا كارثة إنسانية حقيقية 
في حال لم يوقف الجيش املصري حصاره، ويسمح 
بـــدخـــول املـــــواد الــغــذائــيــة وغــيــرهــا مـــن احــتــيــاجــات 
املواطنن في أقرب وقت ممكن، بعد شهر كامل من 
 التجار 

ّ
الحصار الخانق على املدينة. ويشير إلى أن

لم يتمكنوا من إدخال أي كميات من الخضر واملواد 
الغذائية طوال الفترة املاضية، باستثناء عدد قليل 
من السيارات من جــراء ضغط أحــد مشايخ سيناء 
ــارات املــصــريــة.  ــبـ ــتـــخـ عــلــى ضـــابـــط فـــي جـــهـــاز السـ
ويؤكد أن عددًا من املصرين يشعرون بالغضب في 
ظل تجاهل معاناتهم من قبل محافظ شمال سيناء، 
ونواب سيناء في مجلس الشعب، واملشايخ، واتحاد 

قبائل سيناء، رغم أن الوضع بات كارثيًا.
 الجيش املصري يجلب إمدادات الطعام إلى 

ّ
ويبّن أن

قواته املحاِصرة ملدينة رفح، إل أنه يرفض تقديم أي 
وجــبــات أو مـــواد غــذائــيــة لــلــمــحــاَصــريــن، رغـــم اطــاع 
ضباط الجيش على الوضع اإلنساني الكارثي في 
املدينة منذ شهر. كذلك، يمنع الجيش املصري دخول 
أيــة بضائع رغــم تكدسها على الطريق من العريش 
إلــى رفــح مـــرورًا بالشيخ زويـــد، حتى إنــه يطلب من 
السائقن الذين يحملون املواد الغذائية للمحاصرين 
في رفــح الــعــودة، كما يؤكد شهود عيان لـ »العربي 
 الجيش املصري يضّيق 

ّ
الجديد«. ويوضح هؤلء أن

الــخــنــاق على تــجــار مدينتي رفــح املــصــريــة والشيخ 
زويد على الحواجز والكمائن العسكرية بشكل عام، 
وبات أكثر تشددًا على الكمائن التي تؤدي إلى رفح، 
فيرجع أيــة شاحنة أو ســيــارة محملة ببضائع إلى 

املحاصرين في املدينة.

ألشــقــائــهــم املــحــاصــريــن مــن قــبــل الــجــيــش املــصــري. 
 الــجــيــش املـــصـــري فــّجــر غــالــبــّيــة األنـــفـــاق، 

ّ
ورغــــم أن

الــتــي كــانــت تستخدم لتهريب الــبــضــائــع واألدويــــة 
إلــــى الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى مـــــدار ســـنـــوات الــحــصــار 
 بعضها مــا زال 

ّ
 أن

ّ
اإلســرائــيــلــي منذ عــام 2006، إل

صــالــحــًا لتهريب الــســجــائــر وبــعــض أنــــواع األدويـــة 
فــقــط. يــقــول أحـــد املــهــربــن لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
الفلسطينين، وبجهود شخصية، بدأوا يوصلون 
الخضر واملواد الغذائية واملعلبات واملشروبات من 
خال عدد قليل جدًا من األنفاق، للتخفيف من حدة 
الحصار الذي يفرضه الجيش املصري على مدينة 

رفح املصرية.
 الجيش املصري يفرض حصارًا خانقًا 

ّ
ُيشار إلى أن

على رفح منذ شهر، ويمنع الحركة من وإلى املدينة 
بشكل كامل، عدا عن هدم منازل وتهجير مواطنن 
واعــتــقــال آخــريــن وإصــابــة الــعــشــرات بينهم أطــفــال 
ونــســاء، فــي إطـــار حملة عسكرية هــي األوســـع منذ 

بدء املعارك في سيناء قبل أربع سنوات. 
يضيف أن »الفلسطينين الــذيــن يــهــّربــون املـــواد 
ــلـــى أي مــقــابــل  الـــغـــذائـــيـــة ل يــقــبــلــون الـــحـــصـــول عـ
ــا ورد  ــبــ مـــــــادي، وهـــــم يـــعـــتـــبـــرون هـــــذا الـــعـــمـــل واجــ
جميل للمصرين الذين كان لهم دور في تخفيف 
الحصار عنهم خــال الــســنــوات املــاضــيــة«. ويلفت 
 ما وصل من الجانب املصري ل يكفي لسد 

ّ
إلى أن

العجز الكبير فــي احتياجات املواطنن اليومية، 
في إشارة إلى أن إجراءات األمان التي ترافق العمل 
في التهريب تجعل عملية نقل البضائع من وإلى 

غزة صعبة.
وترتبط عائات في مدينة رفــح املصرية بعاقات 
قرابة مع أخرى في جارتها الفلسطينية، خصوصًا 
عــائــات زعـــرب والــشــاعــر وقشطة وبــرهــوم، إضافة 
إلى قبائل البدو من الترابن واألرميات والسواركة.

مجتمع
نشر مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( في اليمن تدوينة على موقع »تويتر« 
 »أسرًا يمنية اضطرت إلى العيش في الكهوف، بسبب الحرب املتفاقمة في الباد«. 

ّ
أفاد فيها بأن

 »أكثر من 10 في املائة من اليمنين يعانون من النزوح )يبلغ عدد السكان إجماًل نحو 
ّ
وأضاف أن

 »بعض األسر اضطرت إلى العيش في الكهوف أو مساكن بدائية 
ّ
27 مليون نسمة(«. وأوضح أن

 »78 في املائة من األسر 
ّ
في ظل الفتقار إلى مرافق إيواء أساسية«. وقبل أيام، لفت املكتب إلى أن

)األناضول( اليمنية باتت تعيش وضعًا اقتصاديًا أسوأ مّما كان عليه قبل سنتن«.  

 تلّوث 
ّ
رت دراســة أعــّدهــا باحثون في كلية الطب التابعة لجامعة واشنطن األميركية من أن

ّ
ذ ـ حـ

ر على الكلى كذلك ويفاقم خطر اإلصابة 
ّ
ن والقلب وحسب، بل يمكن أن يؤث

َ
الهواء ل يضّر بالرئت

املنبعثة من مصادر صناعية تتلف  الدقيقة   الجسيمات 
ّ
أن الباحثون  الكلوي. وأوضــح  بالفشل 

ن والقلب، وهي تكون في الغالب غير مرئية ونجدها 
َ
الكلى بالطريقة نفسها التي تؤذي بها الرئت

 تلك الجزيئات 
ّ
 الكلى تؤّدي عادة دور الترشيح لتنقية الدم، فإن

ّ
في الغبار واألوساخ والدخان. وألن

)األناضول( ل وظائفها إلى درجة التسبب في فشل كلوي.  
ّ
تعلق بها وتعط

تلّوث الهواء يزيد احتماالت اإلصابة بالفشل الكلويأوتشا: يمنيون عاشوا في الكهوف بسبب الحرب

بيروت ـ انتصار الدنان

غّيرت الحرب مسار عــدد كبير من الناس، 
ــا، فــاخــتــار  ــهــ ــرارتــ ــــد ذاق الــــســــورّيــــون مــ وقـ
كثيرون تــرك وطنهم والنــتــقــال إلــى أماكن 
مــــتــــفــــّرقــــة، بــــعــــدمــــا خـــــســـــروا مــمــتــلــكــاتــهــم 
ى اللحظة، ل يعرف النازحون 

ّ
وأعمالهم. حت

السورّيون إن كان في إمكانهم العودة إلى 
بادهم في القريب العاجل، بعد تحّرر عدد 
من املناطق. في الوقت نفسه، يأمل بعضهم 
فــي الــعــودة مهما كــان حجم املــعــانــاة، رغم 
ها سوّيت أرضًا، ولم يعد 

ّ
أن ممتلكاتهم كل

لــديــهــم مــصــدر رزق. هـــؤلء يــدركــون تمامًا 
ــهــم ســيــجــدون صــعــوبــات عـــدة فــي تدبير 

ّ
أن

أمــور حياتهم اليومية، حتى يتمكنوا من 
إعادة بناء ما تهّدم.

عــبــد الــلــه الــصــغــيــر هــو أحـــد أولــئــك الــذيــن 
 »الـــحـــرب هــزمــتــهــم«، بعدما 

ّ
يــشــعــرون أن

أجــبــر عــلــى تــــرك مــنــطــقــتــه. هـــو فـــي الــعــقــد 
السادس من العمر، وقد نزح من الخالدية 
فــي حمص إلــى لبنان منذ أربـــع ســنــوات، 
هــربــًا مــن الــحــرب الــتــي مــا زالـــت مستمرة 

حتى اليوم.
ه يستطيع 

ّ
 شيء وجاء إلى لبنان، عل

ّ
ترك كل

بناء حياة كريمة بعدما فقد كل شيء. كان 
إلى  يلفت  الحجر.  فرنًا ويخبز على  يملك 
 حياته كانت مستقّرة فــي الخالدية في 

ّ
أن

حمص، ولم يشعر بمهانة العيش والغربة. 
ــن حـــمـــص إلـــــى مـــخـــّيـــم شـــاتـــيـــا فــي  قـــــدم مــ
ــر 

ّ
بــيــروت بحثًا عــن عــمــل يستطيع أن يــوف

ـــه يعمل كثيرًا، 
ّ
لــه الــعــيــش الــكــريــم. ورغـــم أن

بالكاد يستطيع تأمن احتياجات حياته 
وزوجــتــه. ويلفت إلــى أن أولده من زوجته 
األولــــــى يــعــيــشــون مـــع والـــدتـــهـــم ويــســعــون 
وراء لقمة الــعــيــش، موضحًا أنــهــم فــي سن 
يسمح لهم بالعمل. يقول عبد الله: »تركت 

حمص بسبب الــحــرب، بعدما لــم أعــد أملك 
شــيــئــًا أســـعـــى ألجـــلـــه، فــقــد خـــســـرت الــبــيــت 
ــور عــلــى الــحــجــر، 

ّ
والــعــمــل. كــنــت أخــبــز الــتــن

وكان أهل البلدة يقصدونني لشراء الخبز. 
لكن بعدما اشتّدت الحرب، جئت إلى لبنان، 
وبــــدأت الــبــحــث عــن مــنــزل. اســتــأجــرت بيتًا 
وفرنًا في مخّيم شاتيا ألخبز التنور. في 
بعض األشهر، أعجز عن تأمن املستحقات 
املالية املترتبة علي«. ويشرح عن هذا الخبز 
مــوضــحــًا أنــــه »خـــــاٍل مـــن الــســكــر. أســتــخــدم 
ــى طريقة 

ّ
الــطــحــن الــبــلــدي فــي الــعــجــن. حــت

خبزه مختلفة. بعد عجنه، يقطع، وأحمي 

الفرن الــذي هو عبارة عن برميل أضع فيه 
 قطع 

ّ
الـــحـــطـــب. وعـــنـــد عــمــلــّيــة الـــخـــبـــز، أرق

ــل قــطــعــة عـــلـــى قــمــاشــة  ــعـــجـــن، وأضــــــع كــ الـ
دائــــريــــة مــتــوســطــة الـــحـــجـــم، ثــــم فــــي الـــفـــرن 

لتصير رغيفًا جاهزًا لألكل«.
يقول عبد الله: »في حال توقفت املعارك في 
سورية، وانتهت الحرب، سأعود على الفور 
إلى بلدي. هنا، شعرت بمهانة كبيرة علمًا 
ني أعمل، وأعيش في منزل جّيد. لكنني ل 

ّ
أن

أستطيع تحّمل األعباء املالية. في سورية، 
الحياة أسهل، وهناك بيتي وحياتي كلها، 

إضافة إلى األهل والعائلة واألصدقاء«.

عبد اهلل الصغير يتمنى العودة إلى سورية

ين من سكان مدينة  ي لمصر ا آالف  اضطر 
النزوح خالل العامين الماضيين،  رفح إلى 
بين  عازلة  منطقة  ش  ي ج ل ا ء  ا ش ن إ ب  ب س ب
قطاع غزة وسيناء، إضافة إلى إجراءات 
اعتقاالت وإطالق  لتعسفية من  ا لجيش  ا
إلى مدن  البعض  لجأ  ئي. وقد  ر عشوا ا ن
ورغم  واإلسماعيلية.  د  ب ع ل ا ر  ئ ب و ش  ي ر ع ل ا
شريحة  أنّ  إلّا  دهور،  ت م ل ا ي  ن م أل ا ع  ض و ل ا
ترك  ترفض  مدينة  ل ا ن  ا ك س ن  م ة  ع س ا و

منازلها وأراضيها والنزوح.

منطقة عازلة

سالمة عبد الحميد

يظل تحصيل حقوق البشر األساسية 
مطلوبًا رغم إشكاليات تعريف تلك الحقوق 

واملسؤولية املباشرة عن منحها أو منعها.
أصدرت كل املؤسسات واملنظمات األممية 

الكثير من القرارات والعهود واملواثيق 
لضمان حقوق اإلنسان، تطبق تلك املواثيق 
أحيانًا، وال تطبق في أحيان أخرى، وتطبق 
جيدًا في دول أو مناطق أو قضايا بعينها، 
وال تطبق كليًا أو تطبق جزئيًا في بلدان أو 

مناطق أو قضايا أخرى.
الكيل بمكيالني سمة متداولة، وتدخالت 
الدول الكبرى واضحة وال مجال لنفيها، 

وما يجري في فلسطني أو أفغانستان أو 
العراق أو سورية أو اليمن أو بورما، وغيرها 
من املناطق الساخنة في العالم ال يحتاج إال 

نظرة موضوعية ملعرفة كيف تدار حقوق 
اإلنسان حول العالم. 

لكن ال بد أيضًا من لفت النظر إلى أن بعض 
العاملني في مجال حقوق اإلنسان أنفسهم 

مدانون، وبعضهم يمكن تجريمه، خاصة 
في دول الشرق األوسط ومثيالتها في آسيا 

وأفريقيا وأميركا الجنوبية، وغيرها مما 
يطلق عليه دول العالم الثالث.

كثير من املدافعني عن حقوق اإلنسان تحول 
إلى أدوات في يد األنظمة القمعية، وبعضهم 

 
ً
بات بوقًا لتبرير أفعال تلك األنظمة، بدال

من ممارسة مهنته الحقيقية في فضحها 
وإبراز جرائمها، بعضهم بداعي الخوف، 

وآخرون بداعي املصلحة.
ومن األسف أن بعض الحقوقيني صنعته 
األنظمة القمعية نفسها لتستخدمه وقت 

 على ديمقراطيتها 
ً
الحاجة باعتباره دليال

الزائفة، وسماحها باالختالف واآلراء 
الناقدة، حتى وإن كانت تلك اآلراء املنتقدة 

تم تجهيزها بعناية في أقبية األنظمة 
ومقراتها األمنية.

الواقع يؤكد تحّول بعض الحقوقيني من 
مدافعني عن حقوق اإلنسان، إلى مدافع في 
يد األنظمة توجهها متى شاءت إلى صدور 

الشعوب، وبعضهم تحّول من مستقل 
صاحب مبدأ إلى متربح صاحب مكتب أو 
منظمة أو جمعية، سواء كان تابعًا للنظام 
الذي يعمل في كنفه ولخدمته، أو لدول أو 
منظمات تدعمه وتتحكم في مسار عمله.

لكن املثير أن يتحّول أحدهم من حقوقي إلى 
محقق، أو من محام إلى شرطي، أو باألحرى 

مخبر لحساب الشرطة، فهذا النوع األخير 
هو األكثر خطرًا على الجماعة الحقوقية 

وعلى حقوق البشر عمومًا. 
الطبيعي أن تكون عالقة املدافعني عن حقوق 

اإلنسان باألجهزة األمنية ووسائل اإلعالم 
التابعة لها، عالقة ملتبسة، لكننا نطالع 

نماذج مغايرة، فمنهم املدلل ومنهم املدفوع، 
ونظرة سريعة على تصريحات بعضهم 

املتناقضة بحسب اختالف الظروف هناك 
أيضًا من يجيدون األلعاب ملواصلة ممارسة 

مهنة بات معظم من يعمل بها محل اتهام. 
وسط كل هؤالء املأجورين والالعبني تقبع 
قلة من الشرفاء الذين يمارسون مهنتهم 

رغم كل األخطار.

حقوقيون 
أم محققون؟

مزاج
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في أحد األنفاق )سعيد خطيب/ األناضول(



املــشــربــيــات تقليدية ومــعــاصــرة في  ــكــون  ت
ــا 

ّ
ــم تــعــمــل مــثــلــمــا كــن ــهــا لـ

ّ
ــد، لــكــن ــ وقــــت واحــ

نأمل، فقد تجّمدت حركتها. وكانت الفكرة 
العبقرية أن تفتح تلك املشربيات بالتناسق 
مــع الــضــوء، مثلما هــي تقريبًا حــال حدقة 
الــعــن أو عــدســة آلـــة الــتــصــويــر التقليدية. 
وحــن أصبحُت رئيسًا للمعهد قبل أربعة 
ــــب بــالــحــلــم  أعــــــوام، عـــاهـــدت نــفــســي أن أذهـ
حتى النهاية. فبحثنا عن تمويل من هنا 
ــا بـــخـــبـــرات مــهــنــدســن  ـ

ّ
ــن ــعـ ــتـ ــاك، واسـ ــ ــنـ ــ وهـ

. ونجحت املهمة، 
ّ

وتقنين للعثور على حل
 املشربيات 

ّ
ويمكنك أن ترى بنفسك كيف أن

تفتح وتغلق بطريقة سحرية.
ومن بن فعاليات املعهد الكبرى الخاصة 
بــالــذكــرى، الحــتــفــال بــتــلــك املــشــربــيــات في 
29 سبتمبر/ أيــلــول الـــجـــاري، فــي احتفال 
ــضــاء خــالــه الــواجــهــة بــالــتــزامــن مع 

ُ
كبير ت

عزف موسيقي. ثّم تتبع ذلك أنشطة أخرى 
تستمّر خــال سبتمبر وأكــتــوبــر/ تشرين 
األول ونوفمبر/ تشرين الثاني. وبالتأكيد 
ل ننسى موعدنا مع املعرض الكبير حول 
تاريخ املسيحية في الشرق ملّدة 2000 عام.

■ ملاذا االنفتاح على مسيحّيي الشرق اليوم؟
ل عــــاقــــة لــــألمــــر بـــمـــا يــــحــــدث فــــي الـــشـــرق 

في فبراير/ شباط من عام 1980، 
تأّسس معهد العالم العربي في 
باريس، قبل أن ُيستكمل بصرح 
ّيد في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 

ُ
ش

1987 فــي قــلــب الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، بــنــاًء 
ــتــــراح قـــّدمـــه جــــاك لنــــغ الــســيــاســي  عــلــى اقــ
الشـــتـــراكـــي الــفــرنــســي والـــنـــائـــب والـــوزيـــر 
األسبق. ولنغ كان قد ُعّن رئيسًا للمعهد 
فـــي عــــام 2013 فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
 ثـــاثـــن عــامــًا 

ّ
فـــرانـــســـوا هـــولنـــد. ُيـــذكـــر أن

مّرت على تشييد الصرح الثقافي والفكري 
ي الذي هدف منذ بداياته إلى التقريب 

ّ
والفن

ما بن العالم العربي وأوروبا.

■ ثــالثــون عامًا مــّرت على تشييد صــرح معهد 
العالم العربي في باريس. ماذا تقولون باملناسبة؟
 
ّ
ــه ما زال في سن

ّ
ثاثون عامًا، هذا يعني أن

 تأكيد األشياء. وهذا 
ّ
الشباب، وهذه هي سن

كر 
ُ
املــعــهــد الــفــريــد مــن نــوعــه فــي الــعــالــم، ابت

ــبــل أكثر 
َ
ــبــل أكــثــر مــن ثــاثــن عــامــًا، لنقل ق

َ
ق

من أربعن عامًا، من ِقبل الرئيس الفرنسي 
األسبق فاليري جيسكار ديستان - لم يكن في 
منصبه حينها - والعاهل السعودي الراحل 
خالد بن عبد العزيز. وكانت فكرتهما تقول 
بتشييد جــســر بــن الــعــالــم الــعــربــي والـــدول 
األوروبية، ثم راحت تتطّور. وحن أصبحُت 
ــرئــيــس فرنسوا  وزيــــرًا للثقافة فــي وليـــة ال
ه 

ّ
ميتران، قّدمُت له هذا املشروع وقلت له إن

مــن املمكن تخّيل صــرح جدير بتلك الفكرة 
الجميلة. وكــان علينا أن نجد مكانًا رائعًا، 
فكان على مقربة من نهر السن، غير بعيد 
عن كاتدرائية نوتردام دو باري وعن مسجد 
ا بطواقم جديدة 

ّ
باريس الكبير. وقد استعن

مــن مهندسن معمارين شباب لــم يكونوا 
مــعــروفــن بــصــورة كبيرة حينها. أشهرهم 
الــيــوم ُيــدعــى جــان نوفيل إلــى جــانــب وكالة 

الهندسة »أرشيتكتور - ستوديو«.
ــار مــشــاعــرنــا  ــ ــذا الـــصـــرح الــتــاريــخــي أثـ ــ وهـ
الــعــمــيــقــة، عــلــى خــلــفــّيــة ارتــبــاطــه بــالــتــاريــخ 
املعماري العربي إلــى جانب حداثته. وقد 
افــتــتــحــه الــرئــيــس مــيــتــران فـــي 30 تــشــريــن 
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر مـــن عـــام 1987، وقــررنــا 
ــولدة مـــن خــال  ــ ــ الحـــتـــفـــال بـــذكـــرى تــلــك الـ
ــا أن  ــ فــعــالــيــات عـــــّدة.  فـــي ذلـــك الـــحـــن، أردنـ

جاك النغ
»مسيحيّو الشرق، 

2000 سنة من 
التاريخ« معرض فريد 

من نوعه

معهد العالم العربي 
جسـر ُشيّد بين العالم 

العربي وأوروبا

تحت عنوان »مسيحيّو الشرق، 2000 سنة من التاريخ«، ينّظم معهد العالم العربي 
في  الثالثاء  غدًا  يُفتتح  معرضًا  دوريان«  »لوفر  مؤسسة  مع  بالتعاون  س  ي ر ا ب ي  ف
السادس والعشرين من سبتمبر الجاري. عشية االفتتاح، التقت »العربي الجديد« رئيس 

المعهد جاك النغ، فكان حديث شمل مواضيع متنّوعة

حياة اليمنيّين الذين تركوا 
بالدهم ألسباب عّدة، 

منها الحرب، ال يعيشون 
حياًة مستقرة بالضرورة. 

وفي ماليزيا، يواجه 
الطالب المبتعثون الذين 

اصطحبوا أبناءهم 
معهم، صعوبة في 

إلحاقهم المدارس، ليبقى 
مستقبلهم مجهوًال

أطفال يمنيّون في ماليزيا خارج المدارس

الصرح غير بعيد 
عن كاتدرائية نوتردام 
دو باري وعن مسجد 

باريس الكبير

يطبع التاريخ المعماري 
العربي هندسة المعهد 

إلى جانب حداثته

من غير المنطقي أن 
أعود بشهادة إلى بالدي، 

ويعود طفالي بال تعليم

عجزت حكومتا اليمن 
عن الوفاء بالمستحقات 

المالية لطالبها المبتعثين

1819
مجتمع

صنعاء ــ العربي الجديد

ــه يـــمـــنـــّيـــون مـــقـــيـــمـــون فــي  ــواجــ ــام، يــ ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
الخارج بسبب الحرب، ل سيما في ماليزيا، 
مشاكل قد تمنع دخول صغارهم إلى املدرسة،  
بــســبــب ظــروفــهــم القــتــصــاديــة الــصــعــبــة، في 
وقت ما زالت حكومتا بادهم تعاني انهيارًا 
ــام. ويـــخـــتـــار الــيــمــنــيــون  ــ ــ اقـــتـــصـــاديـــًا شـــبـــه تـ
املهاجرون هربًا من حــروب بادهم ماليزيا، 
بسبب التسهيات لــلــوصــول إلــيــهــا، ووجــود 
مــجــّمــعــات ســكــنــيــة يــمــنــيــة، وقـــبـــول الــحــكــومــة 
ــيــزي. ويعتقد اليمنّيون الذين  والــشــعــب املــال
 املهاجرين في الخارج 

ّ
يعانون من الحرب أن

ــه لم يعد 
ّ
يعيشون حياة جــّيــدة، ويجهلون أن

ــــدارس  فـــي إمــكــانــهــم إدخـــــال أطــفــالــهــم إلــــى املـ
بسبب انقطاع التحويات املالية أو املعونات 

الحكومية إليهم. 
سّيدة الشرعبي، مبتعثة من جامعة »تعز« في 
برنامج الدكتوراه في الرياضيات في إحدى 
جــامــعــات مــالــيــزيــا، اضــطــرت إلـــى  اصطحاب 

ــاد )6  ــ ابــنــتــهــا رفـــيـــف )9 ســـنـــوات( وابــنــهــا إيـ
ــكــن يصعب  ســـنـــوات( معها بسبب الـــحـــرب، ل
عليها تسجيلهما في مدرسة يمنية خاصة 
في منطقة سيردانج في العاصمة كوالملبور. 
تــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »جــئــُت إلـــى هنا 
ني عالقة 

ّ
لــدراســة والتحصيل العلمي، لكن لــ

بــن مــطــرقــة الــغــربــة وســنــدان عــجــز الحكومة 
ّي، 

َ
عن توفير أدنــى سبل العيش وتعليم طفل

ما اضطرني إلى البحث عن عمل لتسديد بدل 
إيجار املنزل ورعايتهما«.     

عــاشــت لحظات مــن الــخــوف والــرجــاء والقلق 
بــدايــة هــذا الــعــام، خــال تسجيل طفليها في 
مــدرســة يمنية شــبــه مــجــانــيــة، يــفــتــرض أنها 
مدعومة مــن مؤسسة خيرية. وبــعــد مــراوغــة 
طــويــلــة، وتــخــفــيــض نــســبــة 60 فـــي املـــائـــة من 
ــقــســط، طلبت املــدرســة منها 4000 رنجيت  ال
)ألــف دولر( لنصف عــام فقط لكل طفل، عدا 

عن قيمة الكتب والزي والباص وغيرها. 
ها 

ّ
 لــدعــم طفليها، لكن

ً
ــدة ل تــريــد تــمــويــا ســّي

تــطــالــب حــكــومــتــهــا بــإعــطــائــهــا مستحقاتها 

األكاديمّية التي حرمت منها للشهر السادس 
 ملا جاءت من 

ً
ها تتفّرغ قليا

ّ
على التوالي، عل

أجــلــه. »لــم يــرغــب طــفــاي فــي السفر إلــى جزر 
املالديف، بل البقاء مع زمائهم في املدرسة. 
مــن غــيــر املنطقي أن أعـــود بــشــهــادة دكــتــوراه 
لدعم تعليم أبناء بــادي، ويعود طفاي إلى 

الوطن من دون تعليم«. 
حدة 

ّ
 املفوضّية السامّية لألمم املت

ّ
يشار إلى أن

ــّدم خــــدمــــات مــجــانــّيــة  ــقــ لــــشــــؤون الـــاجـــئـــن تــ
اليمنّين في  للتعليم، يستفيد منها بعض 
 أن الــعــدد لــيــس كــبــيــرًا بسبب 

ّ
كــوالملــبــور. إل

ة عدد املــدارس من جهة، وتشتت اليمنين 
ّ
قل

ــرى.  ــذه املـــديـــنـــة الـــواســـعـــة مـــن جــهــة أخــ فـــي هــ
فــي العاصمة مــدرســة يمنّية أخــرى رسومها 
معقولة، لكنها تبعد عن مناطق ترّكز معظم 

اليمنين. 
ــاء الــيــمــنــّيــن  ــنــ وتـــفـــاقـــمـــت مــشــكــلــة تــعــلــيــم أبــ
املقيمن في ماليزيا منذ منتصف عام 2015، 
مع توافد عدد كبير من اليمنين إليها بسبب 
الــحــرب. ومــن بــن الــنــازحــن تــجــار وأصــحــاب 

هــــذا الـــواقـــع اضــطــر عــــددا مـــن الــيــمــنــّيــن إلــى 
ــنــــازل، مـــا حــرمــهــم من  تــعــلــيــم أبــنــائــهــم فـــي املــ
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ـــم فــــي جــــو مــــدرســــي، والســ

ّ
الـــتـــعـــل

وسائل التعليم الحديثة، والزيارات امليدانية. 
 في المتحانات، 

ّ
ول يكاُد التاميذ يلتقون إل

مـــا يــشــيــر إلــــى أن هـــــؤلء األطــــفــــال يــعــيــشــون 
ظروفًا نفسية واجتماعية صعبة للغاية، وهم 
مــحــرومــون مــن حقوقهم الحياتية والتعليم 
على غرار أطفال آخرين، إضافة إلى انعزالهم 
 بــحــكــم الـــغـــربـــة والـــظـــروف 

ً
ــنـــزل طـــويـــا فـــي املـ

القتصادية الصعبة.
ـــصـــت املـــــــــدارس الـــيـــمـــنـــّيـــة فــــي مــالــيــزيــا 

َّ
وقـــل

عـــدد أبــنــاء الــطــاب الــيــمــنــّيــن املــقــبــولــن مع 
تخفيض أو مدعومة. ويقول الطالب اليمني 
في العاصمة املاليزية عبد العزيز منصور 
ه حصل على تخفيض في إحدى 

ّ
الريمي، إن

ه »محظوظ« بتخفيض 
ّ
املدارس، لفتًا إلى أن

لم تمنحه املدرسة ألبناء عدد من أقرانه. مع 
ذلك، لم يتمّكن أطفاله من الذهاب إلى املدرسة 
 إدارتـــهـــا رفــضــت تــســلــيــم الــــزي والــكــتــب 

ّ
ألن

 بــعــد دفـــع نــحــو 500 دولر. »حـــاولـــت أن 
ّ

إل
 أشرح لهم ظروفي، وقد مضى خمسة أشهر 
ـــن دون أن أحــــصــــل عـــلـــى مــســتــحــقــاتــي«.  مـ
ــارة واملــلــحــقــيــة الــثــقــافــيــة  ــفـ يــضــيــف أن »الـــسـ
لــبــاده تــتــهــربــان دومــــًا مــن الســتــجــابــة إلــى 
شكاوى طابها. نحن األكاديمّيون أنفسنا 
مـــحـــرومـــون اآلن مـــن الــــدراســــة بــســبــب عــدم 
حصولنا على أموال البتعاث العام املاضي. 
وفــي الــوقــت الحالي، توقفت الجامعات عن 

تسجيل الطاب اليمنّين«.
بــعــد مـــــرور عــــام عــلــى الـــحـــرب فـــي الـــيـــمـــن، لم 
تستطع الحكومة الشرعية ســوى دفــع أجــزاء 
من املستحقات في أوقات متأخرة للغاية، ما 
أدى إلى إحراج عائات كثيرة وحرمانها من 
السكن والتعليم، فــي حــن أن النقابين لم 

يقدموا أي دعم للمبتعثن. 
ويـــعـــيـــش فــــي مـــالـــيـــزيـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــطـــاب 
األكــاديــمــيــن مــع أســرهــم وأطــفــالــهــم، متكلن 
جميعًا على مخصصات منحهم التي بالكاد 

تغطي نفقات الدراسة.

أعــمــال خــرجــوا مــن بــادهــم حــامــلــن أمــوالــهــم 
بحثًا عن فرص استثمارية لتأسيس مدارس 
 أنهم رفعوا رسوم 

ّ
خاصة باللغة العربية، إل

التعليم، ما جعل املدارس الخيرّية تتحّول إلى 
النشاط الستثماري ذي الرسوم املرتفعة. 

ــة. واملــعــهــد  ــدفــ ــّرد صــ ــجــ األوســـــــــط، فـــذلـــك مــ
ـــى فــعــالــيــات ثــقــافــيــة شــرقــيــة 

ّ
ســبــق أن غـــط

مختلفة في عدد كبير من البلدان، من دون 
طة 

ّ
 - مسل

ّ
أن تــكــون الــعــدســات - كــمــا أظــــن

مـــن قــبــل عــلــى املــســيــحــيــن الــشــرقــيــن. وقــد 
مُت بنفسي في هذا املعهد قبل سنوات، 

ّ
نظ

معرض »الــحــج« الــذي عــرف نجاحًا كبيرًا، 
وأخيرًا معرضًا عن »اإلســام في أفريقيا« 
كشف على مدى أشهر عن جمال الحضارة 
األفريقية وبهائها من خــال اإلســام.وفــي 
مـــا يــخــّص مــســيــحــّيــي الـــشـــرق، فــقــد اقــتــرح 
علينا أهــل اخــتــصــاص، ومنهم مــؤّرخــون، 
نا 

ّ
أن نــعــّد لــحــدث مــمــاثــل، وقــد تــبــّن لنا أن

نستطيع ألّول مـــّرة عــرض تحف فنية من 
بـــدايـــات املــســيــحــيــة وحـــتـــى يــومــنــا. ســوف 
نــعــرض نــحــو 500 تحفة فــي مــكــان واحـــد، 

وسوف يكون الحدث لفتًا.
ومعهد العالم العربي يهدف كذلك إلى أن 
يكون وسيلة لنقل املعرفة، من دون حدود. 
واملــعــرفــة كما نــعــرف، تــدفــع صاحبها إلى 
احترام اآلخرين وإلــى أن يكون متسامحًا 
 املعهد 

ّ
 ِســجــل

ّ
مــعــهــم. وعــلــى الــرغــم مــن أن

 ثّمة 
ّ
ى، فــإن

ّ
يتضّمن معارض ونــدوات شت

مواضيع كثيرة لم يتطّرق إليها بعد. ُيذكر 
 هــــذا املـــعـــرض يــنــفــتــح عــلــى مــســيــحــّيــي 

ّ
أن

أرمــيــنــيــا، إذ ثــّمــة وجـــود كبير لــألرمــن في 
لبنان وغيره من البلدان، كانوا قد هاجروا 
ــاد  ــهـ ــطـ ــام الــــعــــربــــي بـــســـبـــب الضـ ــ ــعـ ــ إلــــــى الـ

التركي.

م املعهد معرضًا تحت عنوان 
ّ
■ في عام 2003، نظ

»األيقونات العربية، فّن مسيحّي من املشرق«. هل 
املعرض الحالي مرتبط به بطريق ما؟

صحيح. ثّمة عاقة بن هذا املعرض الجديد 
ه أمر 

ّ
ــم فــي عــام 2003. ولعل

ّ
ــظ

ُ
وذلــك الــذي ن

ــد أن نــشــاهــد ارتــبــاطــات وعـــاقـــات بن  جــّي
مــخــتــلــف املــــعــــارض الـــتـــي يــنــظــمــهــا معهد 

العالم العربي.
وهــــذا املـــعـــرض األخـــيـــر لــيــس لـــه أّي هــدف 
 

ّ
ــــى كـــل ــر كـــذلـــك بــالــنــســبــة إلـ ــ ســـيـــاســـي. األمــ
م هنا في معهد العالم 

َّ
املعارض التي تنظ

العربي. الهدف هو تاريخي وثقافي وفني 
ولــنــشــر املـــعـــلـــومـــات، مـــن دون أّي ارتـــبـــاط 
 تــاريــخ الــشــرق 

ّ
بــوضــع قــائــم أو بــآخــر. لــكــن

ه 
ّ
ِبع بمواجهات ومصالحات. إن

ُ
لألسف، ط

تـــاريـــخ مــضــطــرب وعـــاصـــف، وهـــو أحــيــانــًا 
ِع رّبما بما فيه 

َ
نا لم ن

ّ
هادئ ومسالم. لنقل إن

 دور الرافد املسيحي من الناحية 
ّ
الكفاية أن

التاريخية كان ُمهّمًا من الناحيتن الفنية 
والــثــقــافــيــة. ونــحــن هنا ل نفّكر فــي األمــور 

ذات الـــعـــاقـــة بـــحـــركـــات تــنــظــيــم »داعــــــش«، 
 مــن شـــأن ذلـــك أن يمنح تــلــك العصابة 

ّ
ألن

املــتــعــّصــبــة دورًا ل تــســتــحــقــه. أعــضــاؤهــا 
مــتــعــصــّبــون قـــتـــلـــة، واملـــســـيـــحـــيـــون لــيــســوا 
ــلـــوا مــســلــمــن  ــتـ وحــــدهــــم ضـــحـــايـــاهـــا، إذ قـ
أكــثــر مـــن غــيــرهــم. كــذلــك قــتــلــوا مـــن ليست 
لــديــه ديــانــة، وهــاجــمــوا يــهــودًا وأيــزيــدّيــن 
 من ل يشبههم هو مجرم من 

ّ
وغيرهم. كل

وجــهــة نظرهم، وهــم يجهلون الحضارات 
الــتــي تــركــت بصماتها فــي تــاريــخ الــشــرق. 

هم في منتهى الجهل.
ّ
إن

ــــش« هو   تــنــظــيــم »داعــ
ّ
إلـــى ذلــــك، ل أرى أن

املــســؤول الــوحــيــد عــن ارتــكــاب الــجــرائــم في 
 أكـــبـــر مـــجـــرم فــي 

ّ
الــــشــــرق األوســــــــط، بــــل إن

التاريخ املعاصر هــو شخص مــا زال على 
قيد الحياة واسمه )جــورج دبليو( بوش. 
 
ّ
كان رئيسًا للوليات املتحدة األميركية شن
حــربــًا قــاتــلــة غــيــر شــرعــيــة وغــيــر قــانــونــيــة، 
وتسّبب في فوضى وتــرك العراق أنقاضًا. 
إن بوش هو السبب املباشر وغير املباشر 
فــي كثير مــن آلم املنطقة، بما فيها دوره 

غير املباشر في نشوء تنظيم »داعش«. 
ا نتحّدث عــن هــذا املــوضــوع، وهو 

ّ
وإذا كن

لــيــس مــوضــوع املــعــرض الـــذي ُيــفــتــتــح غــدًا 
ـــه يــتــوّجــب 

ّ
فـــي 26 ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول، فـــإن

ل األميركي 
ّ

علينا وضعه في إطاره. فالتدخ
ـــل الــســوفــيــيــتــي 

ّ
ــتـــدخ ــراق وقــبــلــه الـ ــعــ فـــي الــ

ــان، أي الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي  ــتـ ــانـــسـ ــغـ فــــي أفـ
الــواســع واإلمبريالي، هو الــذي تسّبب في 
األوضـــــاع الــتــي نــعــانــي مــنــهــا الـــيـــوم، ليس 
نحن الفرنسين، فنحن في مأمن عن ذلك. 
بـــل نــحــن نــفــّكــر فـــي املـــســـاكـــن الــلــبــنــانــيــن 
واألردنـــيـــن الــذيــن يستقبلون مــئــات آلف 

الاجئن السورين.
 مسألة مسيحّيي الشرق صغيرة اليوم، 

ّ
إن

إذا قارناها باملآسي التي تضرب املنطقة 
ني 

ّ
. بالتأكيد، أنــا ل أهـــّون منها، لكن

ّ
ل كــ كــ

 كل ألم يستحق تحّركًا ما.
ّ
أقول إن

■ بــالــعــودة إلـــى املــعــرض، مــا الـــذي يمكن للزائر 
مشاهدته في هذا املعرض؟

نا سوف 
ّ
لست متخصصًا في املسألة، لكن

حفًا 
ُ
نشاهد من ضمن ما سوف ُيعَرض، ت

ــشــاَهــد مــن قــبــل فــي أّي معرض 
ُ
ــة لــم ت فــنــّي

في العالم. بالتأكيد، هي معروفة من قبل 
 الجمهور العريض لم 

ّ
املتخّصصن، لكن

 له من قبل مشاهدتها عن قرب. وتلك 
َّ
يتسن

قِدمت من دول عّدة، من األردن 
ُ
التحف است

ولبنان وفلسطن ومــن مؤسسات ثقافية 
من قبيل جامعة يال في الوليات املتحدة 

األميركية وأخرى من أملانيا والنمسا. وقد 
ُسّجلت حماسة كبيرة وكذلك اندفاع عند 
ــارة تــلــك األعـــمـــال الــفــنــّيــة ملــعــهــد الــعــالــم  ــ إعـ
ــر كــبــيــر فــي  ــ ــان لــــه أثـ ــ ــا كـ ــو مــ ــ الـــعـــربـــي، وهـ
ــة 500 تحفة فــنــّيــة تــقــريــبــًا، من  نــفــســي. ثــّم
 مــا يرتبط 

ّ
بينها أيــقــونــات وَمـــذابـــح وكــــل

بــطــقــوس الــعــبــادة املسيحية فــي مختلف 
العصور. وسوف يتمّكن الزائر من الطاع 
على أقــدم اآلثــار املسيحية التي تعود إلى 
الــقــرن الــثــانــي املـــيـــادي.  وبــعــد أشــهــر )في 
فبراير/ شباط 2018( سوف ُينقل املعرض 
إلــــى مــتــحــف الــفــنــون الــجــمــيــلــة فـــي مــديــنــة 
تــوركــوان حيث ثّمة فــرع للمعهد. وتتمّيز 
تلك املدينة، بحسب ما تعلم، بتنّوع ثقافي 
وديني كبير، إذ تعود أصول سكانها إلى 

أكثر من خمسن بلدًا. 
ــر إلـــى مـــبـــادرة مـــن قــبــل عــمــدة  ويـــعـــود األمــ
ــيـــة فــــي الــحــكــومــة  ــيـــزانـ ــنـــة ووزيـــــــر املـ ــديـ املـ
الـــحـــالـــيـــة، جـــيـــرالـــد دارمـــــانـــــان. ويــســتــقــبــل 
 مبنى املعهد هناك 

ّ
املتحف املــعــرض، ألن

ستكَمل األشــغــال فيه، بينما يستقبل 
ُ
لم ت

الــقــســم األول املــنــَجــز حــالــيــًا مــعــرضــًا حــول 
ــاريــخ الثقافة العربية، ول سّيما تاريخ  ت
 في املغرب العربي والشرق األوســط، 

ّ
الفن

وهو معرض يحقق نجاحًا كبيرًا.

■ يمكن القول إّن املعرض الذي ُيفتتح غدًا سوف 
يحالفه النجاح، بسبب أصالته واملساحة الجغرافية 

ي عام؟
َ
التي يغطيها وكذلك املّدة الزمنية، ألف

 مـــــوضـــــوع املـــــعـــــرض يـــغـــوي، 
ّ
صـــحـــيـــح، إن

ــــه يــتــضــّمــن تــحــفــًا فــنــّيــة فــريــدة، 
ّ
ل ســّيــمــا أن

بعضها لم ُيعَرض حتى في بلده )األصلي(. 
وفـــي حـــال لـــم نــتــجــاهــل الـــوضـــع الــســيــاســي 
 هــذا املعرض يعّبر عن وجــوده 

ّ
الــراهــن، فــإن

ــبـــه  مــــن خــــــال نـــفـــســـه، أي مــــن خــــــال جـــوانـ
التاريخية والثقافية والفنّية. وثّمة مجلس 
ق من أصالة التحف وتاريخها 

ّ
علمّي تحق

باإلضافة إلى الحرص على صرامة العرض 
والــتــقــديــم وخــيــار املــعــروضــات الــفــنــّيــة، وما 
ه سوف يكون حدثًا غير 

ّ
 أن

ّ
إلى ذلك. لذا أظن

مسبوق.

 
ً
ــذا املــعــرض تمثيال ■ مــن الــجــّيــد أن يــتــضــّمــن هـ

ملختلف الكنائس والطوائف املسيحية؟
أنــا أجهل الكثير فــي هــذا املــوضــوع. وحن 
كــنــت بــرفــقــة الــرئــيــس فــرانــســوا هــولنــد في 
ــة لــــألردن ولــبــنــان، استقبلنا  زيــــارة رســمــّي
مــطــارنــة وكــــان مــنــظــرهــم لفــتــًا بمابسهم 
الدينية املهيبة، خصوصًا في لبنان. فهم 
بدوا على صورة ذلك البلد الذي تتعّدد فيه 

اآلراء بقدر عدد املواطنن.

مقابلة

من احتجاجات الطالب 
اليمنيين )العربي الجديد(

هذا المعرض 
ليس له أّي 

هدف سياسي 
)العربي الجديد(

500

1980

1987

تحفة فنية سوف 
ُتعَرض في مكان 
واحد، في صرح 

المعهد، وسوف 
يكون الحدث الفتًا

في شهر فبراير/ 
شباط من ذلك العام، 
تأّسس معهد العالم 

العربي في باريس

في نوفمبر/ تشرين 
الثاني من ذلك العام، 
ُشيّد الصرح الثقافي 

والفكري والفنّي

أجراها 
محمد المزديوي

ولد جاك النغ في فرنسا 
في الثاني من سبتمبر/ أيلول 

من عام 1939، ودرس 
الحقوق في جامعة نانسي 

ليمارس التعليم كأستاذ بارز 
في القانون العام قبل أن 
يتّجه إلى السياسة. وفي 

بداية الثمانينيات، تعرّف إليه 
الفرنسيون كوزير للثقافة، 
تاركًا بصماته في المجال. 
يُذكر أنّه شغل واليَتين في 
وزارة الثقافة، األولى 1981 

- 1986 والثانية 1988 - 1992. 
كذلك استلم وزارة التربية 
الوطنية لواليَتين، األولى 

1992 - 1993 والثانية 
.2002 - 2000
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فالشمجتمع

زالزل وأعاصير وثوران براكين
كوارث األرض يشهد العالم كوارث 

ف رغم 
ّ
تلو أخرى، تخل

استعدادات الدول دمارًا 
 وضحايا. وبينما كان عّمال 

ً
هائا

اإلنقاذ ل يزالون يحاولون العثور على 
ناجن من الزلزال املدّمر )7.1 درجة( 
الذي ضرب وسط املكسيك الثاثاء 

املاضي، استهدف زلزال آخر جنوب 
الباد صباح السبت املاضي، بلغت 

 عدد ضحايا 
ّ
قّوته 6.2 درجة. ُيذكر أن

الزلزال ما قبل األخير )إذ األّول ضرب 
ى 

ّ
الباد في بداية الشهر الجاري( تخط

300 قتيل، بحسب ما أفادت السلطات.
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الدفاع 
 ذلك الزلزال أدى إلى 

ّ
املدني الوطني أن

تهّدم عشرات األبنية في العاصمة. 
وقد وقع بعد ساعات من مشاركة 
كثيرين في تدريبات على مواجهة 

الزلزل في شتى أنحاء املكسيك، في 
ذكرى الزلزال املدّمر الذي وقع في عام 

.1985
تهديد بكارثة أخرى في جزيرة بالي 
السياحية في إندونيسيا. فقد غادر 

أكثر من 34 ألف شخص منازلهم 
القريبة من بركان جبل أغونغ في 

الجزيرة، بسبب ثوران محتمل. وقبل 
نحو أسبوع، رفع املسؤولون حالة 

التأهب من ثوران البركان إلى ثاني 
أعلى مستوى، ونصحوا السكان 

بالبقاء على بعد 6 كيلومترات من 
فوهة البركان. واملرة األخيرة التي ثار 

فيها البركان كانت في عام 1963، ما 
أسفر عن مقتل 1100 شخص. 

وإلى بورتوريكو في منطقة البحر 
الكاريبي، فقد أعلنها الرئيس 

األميركي دونالد ترمب »منطقة 
منكوبة«، بسبب إعصار »ماريا«. 

وسابقًا، قال رئيس الوزراء في جزيرة 
 
ّ
دومينيكا املستقلة، هارتلي هنري، إن
التقارير من املناطق الريفية تتحدث 

عن »دمار كامل للمنازل وبعض 
الطرقات واملحاصيل«.

)Getty ،الصور: فرانس برس(
يستعد للنزوح خشية فوران البركان في بالي

يطلب الصمت خالل البحث عن المفقودين في المكسيك

دمار بسبب »ماريا« في بورتوريكو 

حزن على ضحايا الزلزال في المكسيك 

عمل رغم 
األمطار في 

المكسيك

في المأوى 
في بالي

أعمال اإلنقاذ 
مستمرة في 

المكسيك
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