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ت������وزع جم��ان��ا

ال�����س��ي�����س��ى م����ه����ددا وغ���ا����س���ي���ا: »ق�������س���م���ا ب�����اهلل م��ن 
���س��ي��ق��رب م���ن م�����س��ر ه�����س��ي��ل��ه م���ن ع��ل��ى و�����ض الأر������ض«

لكياناٍت  �سيتفكك  الأو���س��ط  ال�سرق  اأب��ي��ب:  تل 
ع���دي���دٍة وع��ل��ى اإ���س��رائ��ي��ل ان��ت��ه��از ال��و���س��ع 

 ترامب يفوز يف النتخابات
نيفادا ب��ولي��ة  الأول��ي��ة 

برغم ماأ�ساته...

 ال��ي��م��ن م���اذا ل��اج��ئ��ن الأف���ارق���ة

�سموم الزاكي  عطرها  لأ�سم  ال��ي��م��ن              تراب  على  اأقدامي  تهتز 
�سام ن�سل  قحطان  العرب  جد  ب��ه��ا            ن�ساأ  والعراقة  العروبه  اأ�سل 

والريال اليمني م�شتقر... رغم »حرب« ال�شائعات



امل�صدر / وكاالت
يف  ترامب  دونالد  امللياردير  فاز 
يف  اجلمهورية  االنتخابية  املجال�س 
كبري،  بفارق  االأمريكية  نيفادا  والية 
احلزب  لتمثيل  فر�صه  بذلك  ليعزز 
الرئا�صية  االنتخابات  يف  اجلمهوري 

القادمة.
فرز  بعد  اإن«،  اإن  »�صي  قناة  وذكرت 
يتجه  ترامب  اأن  االأ�صوات،  من  جزء 
موؤيدي  اأ�صوات  من   46.6% لنيل 
يليه  نيفادا،  يف  اجلمهوري  احلزب 
ماركو  ثم   23.7% بن�صبة  كروز  تيد 
فيما   ،%  19.9 على  بح�صوله  روبيو 
مل يتجاوز بن كار�صون وجون كي�صيك 
ناال  )فقد  االأ�صوات  من   10% عتبة 

تاأييد 5.4 و%3.7 من الناخبني على 
التوايل(

التوايل،  على  انت�صار،  ثالث  هو  وهذا 

يحققه ترامب يف ال�صباق لنيل متثيل 
الرئا�صية  االنتخابات  يف  احلزب 
خالل  تقدمه  برز  بعدما  االأمريكية، 

نيوهام�صري  يف  االأولية  االنتخابات 
وكاروالينا اجلنوبية.

يذكر اأن ترامب ميلك اأكرب �صركة بناء 
فنادق  و�صبكة  املتحدة  الواليات  يف 
تارمب،  ويعد  عاملية.  وكازينوهات 
احلزب  لتمثيل  حظا  االأكرث  حاليا، 
الرئا�صية  االنتخابات  يف  اجلمهوري 
نوفمرب/ت�صرين   8 اإجراوؤها يف  املقرر 

الثاين املقبل.
احلزبان  يعلن  اأن  املنتظر  ومن 
ا�صمي  عن  واجلمهوري  الدميقراطي 
يوليو/ يف  لالنتخابات  مر�صحيهما 

متوز القادم.
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خمت�شر مفيد

انتكا�سة اأخرى

ون�صيط  �صاب  م�صوؤول 
وطموح، ينتظر م�صتقباًل 
م�صتقبل  عن  يختلف 
م�صعاه  ويوا�صل  اأقرانه، 
اإىل  الو�صول  اأجل  من 
اأول  يف  يعتمد  القمة، 

وبع�س  الهواة،  من  جمموعة  على  جتربته 
الدنيا  تغريهم  من  وبع�س  النفو�س،  �صعاف 
تكاد  بانتكا�صات خطرية  فيت�صببون  واملواقع، 
اأن  وجهته  وتكون  ال�صاب،  بامل�صوؤول  تع�صف 
يوا�صل �صريه بعيدًا عنهم وعن اأمرا�صهم التي 
الع�صرية،  براأ�س  ي�صطدم  ملعاجلتها،  �صبيل  ال 
ويجد نف�صه بحاجة اإىل اإعادة بناء هياكله 
لعودة  ا�صتعدادًا  و�صخو�صه،  وموؤ�ص�صاته 
يلتفت  القبيلة،  راأ�س  على  قريبة  يتمناها 
اأمامه �صوى ذات ال�صخو�س  نة وي�صرة، فال  ميمُ
يف  به  فاأودوا  قبل  من  بهم  ا�صتعان  الذين 
مهاوي الردى، والغريب اأنه ين�صى اأو يتنا�صى 
لالعتماد  ويعود  معاناة،  من  له  �صببوه  ما  كل 
عليهم، وهم يعودون ملمار�صة هوايتهم املف�صلة 
م�صتوى  لتح�صني  �صبيل  كل  عن  البحث  يف 
بنى  �صخو�صًا  امل�صروع،  ح�صاب  على  معي�صتهم 
الغالب  يف  والنتيجة  وموؤ�ص�صات،  وهياكل 
�صتكون انتكا�صة اأخرى، رمبا ال قيامة بعدها، 
لدغ من اجلحر مرتني؟!!! فهل من االإميان اأن تمُ
 رئي�س التحرير
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الأب����ي���������ض ال����ب����ي����ت  اإىل  ال���������س����ب����اق  يف  حم����ط����ة  ث�����ال�����ث  م�����ف�����ارق�����ات 

ن���ي���ف���ادا ب�����ولي�����ة  الأول������ي������ة  الن����ت����خ����اب����ات  يف  ي����ف����وز  ت�����رام�����ب 

داخل  االأبي�س  البيت  اإىل  الرئا�صي  ال�صباق  يوا�صل 
وقد  م�صاره،  والدميقراطي  اجلمهوري  احلزبني 
هذا  يف  ونيفادا  اجلنوبية  كارولينا  جولتا  اأ�صفرت 
�صاحقة  هزمية  عن  االأحد،  ـ  ال�صبت  م�صاء  ال�صدد، 
املر�صح  اأمام  التقليدية،  اجلمهوري  احلزب  ملوؤ�ص�صة 
دونالد  »دخياًل«:  احلزب  قيادات  تعتربه  الذي 
الدميقراطي  احلزب  موؤ�ص�صة  �صمدت  فيما  ترامب، 
بريين  الدميقراطي«  »الدخيل  اأمام  التقليدية 
مبناف�صته  االإطاحة  من  يتمكن  مل  الذي  �صاندرز، 

هيالري كلينتون التي يتبناها قادة احلزب بقوة.
ّدت نتائج الت�صفيات اجلديدة، التي تعّد ثالث   كما عمُ
حمطة يف ال�صباق اإىل البيت االأبي�س، مبثابة انت�صار 
ال�صرقي  ال�صاحل  على  نيويورك  لوالية  خا�س 
الفائزان،  اإليها  ينتمي  والتي  املتحدة،  للواليات 
التي  كلينتون،  والدميقراطية  ترامب،  اجلمهوري 
اأن  مّثلت نيويورك يف جمل�س ال�صيوخ االأمريكي قبل 
ميالد  �صهادة  اأن  العلم  مع  للخارجية.  وزيرة  ت�صبح 
بطاقتها  اأن  اإال  اإيلينوى،  والية  من  �صادرة  كلينتون 
اإقامتها  مقّر  نيويورك،  من  �صادرة  ال�صخ�صية 

الدائمة.
 واإذا ما مّت تعميم نتائج نيفادا وكارولينا اجلنوبية 
انتهاء  عند  االأمريكية،  الواليات  غالبية  على 
الت�صفيات التمهيدية يف يوليو/ متوز املقبل، فمعنى 
ال�صباق احلقيقي بني  اأن املواجهة الالحقة يف  ذلك 
ينتميان  مر�صحني  بني  �صتكون  الكبريين  احلزبني 
يف  احلدوث  نادرة  حالة  وهي  واحدة،  والية  اإىل 
االنتخابات  اأن  مبا  ولكن  االأمريكية.  االنتخابات 
تزال  فال  االآن،  حتى  فقط  واليات  اأربع  يف  ح�صلت 
هناك 46 والية متبقية. وهذا يعني اأن احتماالت 

تغرّي النتائج واردة ب�صكل كبري.
املر�صح  باإعالن  حزبه،  على  ترامب  فوز  تاأكد  وقد 
اجلمهورية  املوؤ�ص�صة  تتبّناه  الذي  بو�س،  جيب 
معرتفًا  الرئا�صي،  ال�صباق  من  ان�صحابه  التقليدية، 
ذلك  يكون  اأن  قبل  الفرد،  اأمام  املوؤ�ص�صة  بهزمية 
اأنها  العلم  مع  ال�صخ�صية.  بهزميته  منه  اعرتافًا 
عائلة  خارج  من  �صخ�س  يفوز  التي  االأوىل  املرة 
كارولينا اجلنوبية، منذ  نيك�صون يف والية  اأو  بو�س 
عام 1928. كما اأنه حتى لو مل يفز ترامب الحقًا 
بتمثيل احلزب، فاإن جيب بو�س قد اأف�صح املجال اأمام 

دخالء اآخرين، اأبرزهم ال�صيناتور تيد كروز، لتمثيل 
احلزب من خارج املوؤ�ص�صة.

فوز  فاإن  الدميقراطي،  احلزب  مع�صكر  جلهة  اأما 
املوؤ�ص�صة التي تبّنت كلينتون على املر�صح »الدخيل« 
نهائيًا،  فوزًا  اعتباره  املبكر  من  يزال  ال  �صاندرز 
حتى ولو تكرر هذا الفوز ال�صبت املقبل يف كارولينا 
الدميقراطيني،  �صباق  اإليها  �صينتقل  التي  اجلنوبية 
�صباق  الثالثاء،  غدًا  نيفادا،  ت�صت�صيف  حني  يف 

اجلمهوريني.
بع�صها  عترب  يمُ التي  الكربى،  الواليات  تزال  ال  كما 
»معاقل ليربالية«، خارج نطاق ال�صباق الدميقراطي 
تاريخ  يف  اأبدًا  يحدث  فلم  اجلمهوريني  اأما  حاليًا. 
من  كل  يف  ينجح  مل  من  بتمثيله  يفوز  اأن  احلزب 
نيفادا  متثل  وال  اجلنوبية.  وكارولينا  نيوهامب�صري 
من  لي�صت  الأنها  حقيقيًا،  مقيا�صًا  للجمهوريني 
اأن كارولينا اجلنوبية  له، مثلما  امل�صمونة  الواليات 
يهيمن  لوالية  بالن�صبة  �صوءًا  االأقّل  تنتخب  �صوف 
�صاندرز يف نظر  �صوءًا من  املحافظون. واالأقّل  عليها 

الدميقراطيني هي هيالري كلينتون.
ال�صبت  م�صاء  جرى  الذي  التناف�س،  مفارقات  ومن 

دونالد  اجلمهوريني،  بني  الفائز  املر�صح  اأن  املا�صي، 
فرن�صي�س  البابا  ت�صريحات  جتيري  ا�صتطاع  ترامب، 
بابا  انتقد  اإذ  �صده،  تكون  اأن  من  بداًل  ل�صاحله 
الفاتيكان ق�صوة ترامب على الالجئني، ما دعا رجل 
الذين  االإجنيليني  الناخبني  ا�صتنفار  اإىل  االأعمال 
اأدلوا باأ�صواتهم ملن ي�صفونه بـ«املدافع عن م�صاحلهم 
الكني�صة  و�صد  والعرقية،  الدينية  االأقليات  �صد 
التي يعتقدون اأن اأجدادهم فروا من قمعها يف اأوروبا 

اإىل اأر�صهم، االأر�س اجلديدة امل�صماة اأمريكا«.
الذي  كروز،  تيد  اأن  اأي�صًا  الالفتة  املفارقات  ومن 
بعد  الثاين  املركز  على  روبيو  ماركو  مع  تناف�س 
االنت�صار،  بخطاب  �صبيهًا  خطابا  األقى  ترامب، 
وجدد  ترامب.  وبني  بينه  الكبري  الفارق  متجاهال 
تذكري الناخبني بربناجمه، الذي يت�صمن الدفاع عن 
تنظيم  وا�صتئ�صال  قوة  من  اأوتي  ما  بكل  اإ�صرائيل، 
و�صورية،  العراق  يف  )داع�س(  االإ�صالمية«  »الدولة 
اإىل اآخر ما ورد يف خطابه من اآمال وم�صاريع ال يديل 
بها اإال املر�صح الواثق من قدرته على متثيل احلزب.

اأال تخ�صى  العظمى هى  “ال�صجاعة  ان  قالوا قدميا 
اأن تبدو جبانًا! اأال يجرفك حما�س االآخرين االأهوج 

الذى يدفعك لتكون منهم”
يعجب  ال  ما  بقول  جتازف  اأن  هي  وال�صجاعة 

االآخرين.
امريكي  رئي�س  وقف   2016 فرباير   4 اخلمي�س 
بالتيمور  مبدينة  م�صجد  يف  بال�صجاعة  يتحلي 
منه  �صعيا  االأربعاء،  االأمريكية،  ماريالند  بوالية 
حتدث  حيث  للم�صلمني«،  املعادي  »اخلطاب  لدح�س 
امل�صلمني  مب�صاهمات  م�صيدا  احل�صور  اآالف  اأمام 
املر�صحني  اأ�صلوب  ومنتقدا  املجتمع  يف  االأمريكيني 
اجلمهوريني – ال�صيما ترامب- يف التعامل مع ق�صايا 

امل�صلمني.
املجتمع  يف  امل�صلمني  مب�صاهمات  اأوباما  اأ�صاد  اإذ 
يبقوننا  االأمريكيني  امل�صلمني  »اإن  االأمريكي، قائال: 
ويعملون  االإطفاء  ورجال  �صرطتنا  اإنهم  اآمنني، 
ما  »غالبا  م�صيفا:  الداخلي،«  االأمن  اأجهزة  يف 
اإلقاء  ويتم  امل�صلمني  االأمريكيني  ا�صتهداف  يتم 
واأكد  قليل.«  عدد  ارتكبها  الأعمال  عليهم  اللوم 
اأي ديانة هو هجوم على  »اأي هجوم على  اأن  اأوباما 
االأعمال  مغالطة  »عدم  اإىل  ودعا  االأديان،«  جميع 
االإرهابية التي يقوم بها البع�س باملعتقدات الدينية 

الأمة باأكملها.
جريدة  التقت  اللقاء  تفا�صيل  يف  للبحث  �صعيها  يف 
عبد  رنا  االجتماعية  بالنا�صطة  ا�صتوريا  عرب 
هذا  معها  واجريت  اللقاء  ح�صرت  والتي  احلميد 

احلوار
؟ اللقاء  هذا  اأهمية  ما  • برايك 

توقيته  الهمية  برايي  اللقاء  هذا  اأهمية  • ترجع 
. فقد كان الرئي�س اوباما حري�صا علي اظهار دعم 
فيه  ارتفعت  التي  الوقت  يف  امل�صلمني  لالمريكيني 
امل�صلمني  �صد  والعنف  اال�صالموفوبيا  ظاهرة  حدة 
االخرية  الرئا�صة  مر�صحو  ت�صريحات  مع  خا�صة 

التي زدات من حدة اال�صتقطاب 
لكل  ورئي�صا  حقيقي  دولة  كرجل  اظهره  مما 

االمريكيني .
كيف ميكن لالمريكيني امل�صلمني اال�صتفادة من تلك 

الزيارة ؟
وي�صاركوا  يتوحدوا  ان  امل�صلمني  االمريكيني  • علي 
ايل  م�صتندين  اكرب  ب�صكل  االمريكية  ال�صيا�صة  يف 
االمريكي  للمجتمع  والهامة  الرفيعة  اجنازاتهمم 

الهاما وقد راينا ابتهال حممد  وتقدمي متاذج اكرث 
االوملبيات  يف  ت�صارك  حمجبة  امريكية  اول  وهي 

باحلجاب .
؟  وقتها  �صعورك  هو  وما  ؟  الدعوة  تلقيتي  • كيف 

وملاذا تعتقدي انك تلقيتي هذه الدعوة ؟
اوباما  الرئي�س  مكتب  من  يل  الدعوة  ار�صال  مت   •

علي امييلي اخلا�س
يل  الفر�س  التاحة  بالفخر  وقتها  و�صعرت   •

لتمثيل جاليتي امل�صلمة امام الرئي�س  االمريكي .
مع  عملي  هو  يل  الدعوة  ار�صال  �صبب  ان  • واعتقد 

wise منظمة
احلميد  عبد  رنا  النا�صطة  ن�صكر  فاننا  وبالطبع   •
ونامل  امل�صلمة  اجلالية  خدمة  يف  ومتيزها  جلهدها 
جاليتنا  يف  امل�صرفة  النماذج  من  العديد  نري  ان 

امل�صلمة .
رئي�صة  �صر�صور  ليندا  احلقوقية  النا�صطة  امل 
اجلمعية العربية االمريكية فقد اطلعتنا علي جزء 

اخر من كوالي�س اللقاء.
يف البداية �صالناها كيف تلقيت الدعوة ؟ 

اتلقي  ان  من  ده�صتي  عن  اعرف  ان  البد  اوال: 
من  العديد  انتقدت  فكم  الدعوة  تلك  حتديدا  انا 

مواقف اوباما وحكومته .
ثانيا : اعتقد ان هذه املقابلة قد تكون تاريخية يف 
حياة جيلي فال اعتقد اننا �صنقابل رئي�س غري ابي�س 

كاوباما يف الفرتة القادمة .
كيف كان �صعورك وانتي تقابلني الرئي�س االمريكي 

؟؟؟
اجابت اال�صتاذة ليندا �صر�صور انها  علي الرغم من 
اداء حكومة اوباما اجليد يف م�صائل هامة كالتعليم 
اللقاء  اثناء  انها  اال  ال�صحي  والتامني  والهجرة 

يف  للم�صلمني  ال�صيئ  اوباما  حكومة  اداء  تن�صي  مل 
م�صائل ال�صيا�صية اخلارجية واحلريات ال�صخ�صية.

برايك �صيدة ليندا ما هي اهمية الزيارة؟؟؟
ترجع اهمية الزيارة ايل توقيتها الذي مت اختياره 
حواث  فيها  زدات  الذي  اوقت  يف  وحكمة  بعناية 
بل  الوباما  يح�صب  �صيئ  وهذا  امل�صلمني  �صد  العنف 

�صك .
االمريكي  الرئي�س  زيارة  حظيت  وبالطبع   •
االعالم  و�صائل  يف  وا�صعة  تغطية  علي  للم�صجد 
مبا�صرة  الهواء  علي  اذاعته  ومت  والعاملية  املحلية 

لي�صاهده اكرث من ملياري م�صاهد 
�صبع  �صدر  يف  ان  ان  ال�صي  حمطة  ابرزهته  كما   •

ن�صرات اخبارية .
ح�صر اللقاء ال�صيد داليا جماهدة م�صت�صارة 
الرئي�س اوباما لل�صئون العربية واال�صالمية  
والداعية املعروف خالد لطيف وانور خان من 
ا�صالمك ريليف والالعبة االوملبية ابتهال حممد 
باال�صافة ايل ع�صوي الكوجنر�س امل�صلمني 
 ANDRE  CARSON & KEITH
ELLSON
اال�صتاذة  ايل  راقية  لفتة  ويف  الدعوة  وجهت  كما 
�صوزان بركات �صقيقة الطالب �صادي بركات والذي 
مت قتله وزوجته واخته يف فرباير املا�صي يف نورث 

كارولينا.
فهل �صرني يف القريب مزيدا من االندماج يف املجتمع 
القرار  �صناعة  يف  يوؤثر  م�صلم  لولبي  و  االمريكي 

االمريكي . فلنتظر ....... ولرني .......
احمد مراد / كاتب �صحفي

لعبة ال���ح���ربك����وال����ي���������ض ر������س�����ال�����ة اوب�������ام�������ا ل����ام����ري����ك����ي����ن امل�������س���ل���م���ن
 عـــاد نـعـمـان

     لي�س الأنها لعبتنا املف�صلة اأو املحببة اأو الأنها لعبتنا اليتيمة التي لي�س لدينا 
ا�صتنفدنا  قد  نكون  اأن  بعد  اإليها  نف�صي  التي  االأخرية  لعبتنا  هي  �صواها،  خيار 
مرحلة  اإىل  و�صلنا  نكون  حينها  اجلمعية،  الطفولية  ذاكرتنا  يف  االألعاب  كافة 

التخمة من اللعب، ونحتاج اأن جندد ن�صاطنا.
   بني جمموعة من االألعاب التي كانت لدى اأخي االأو�صط »منذر«؛ لعبة مكونة 
اأ�صلحة  املمُحرق، على هيئة جنود يحملون  ال�صل�صال  من عدة قطع، م�صنعة من 
جمموعة  وكذا  حربية،  و�صفن  وطائرات  ودبابات  ومدافع  خمتلفة  بو�صعيات 
من االأ�صجار واجلبال؛ الختباء اجلنود، واإخفاء االأ�صلحة واملعدات الع�صكرية، 
واأ�صابع من ال�صل�صال الطبيعي؛ لت�صكيل قطع جديدة من اجلنود واالأ�صلحة يف 
حال ا�صتمرت وتفاقمت احلرب باللعب اأو ت�صكيل بقايا دمار معدات وجثث جنود 
بال�صتيكية،والأنه  حافظة  يف  بها  يحتفظ  احلرب!!..  انتهت  ما  –اإذا  مقتولني 
مالك لعبة »احلرب« فهو �صاحب الدعوة يل والأختنا ال�صغرية؛ مل�صاركته اإياها، 
بعد تق�صميه املن�صف لغرفة جلو�س بيتنا اإىل منطقتني ع�صكريتني، وال ين�صى اأن 
يطلب منا اأن ننزل التحف ال�صغرية)الزينة( من على رفوف املكتبة؛ لتكرث قطع 
طلق عليها حربًا عاملية– بح�صب  احلرب، وتظهر كاأنها حرب كبرية، ترقى الأن يمُ

ما منتلكه من معلومات ب�صيطة عن كل احلروب التي �صمعنا بها.
   يقوم هو بتق�صيم ور�س القطع من جنود واأ�صلحة ومعدات حربية بني املع�صكرين 
وي�صنع  املتوا�صعة،  اخليالية  الع�صكرية  خربته  على  معتمدًا  االفرتا�صيني، 
حرب  خلو�س  تام  تاأهب  حالة  يف  يجعلهما  حيث  متعادلني،  تنظيميني  جي�صني 
حامية الوطي�س، ويراعي اأن تكون ق�صمة االأفراد والعتاد بالت�صاوي يف املواجهة 
املع�صكرين،  قيادتي  راأ�صي  على  كلينا  ويعني  االقتتال،  ت�صهد  التي  االأر�س  على 
وبعد اأن ي�صرخ باأعلى �صوٍت ي�صكن حنجرته، فاحتًا فمه وعينيه باأق�صى ات�صاع؛ 
معلنًا اندالع احلرب، التي تدور رحاها وفقًا ل�صروٍط، كان قد خطط لها يف الليلة 
االأوراق  على  وير�صمها  نف�صه،  مع  االأمر  يناق�س  �صريره،  على  ال�صابقة،م�صتلقيًا 
قبل نومه، يفر�صها علينا بتوجيهاٍت �صارمة وحازمة، وما علينا �صوى تنفيذها 
اأكمل وجه، بنقل وتوزيع القطع اإىل جبهة تالقي اجلي�صني،  بحذافريها وعلى 
وح�صدها هناك، ويعتلي اإحدى ال�صوفات؛ ليتمكن من مراقبة جمريات احلرب 
واإطالق  الثقيلة،  احلربية  املعدات  حتريك  اأ�صوات  باإ�صدار  ويتكفل  الدائرة، 
وبعد  املواجهة،  �صنيعة  اأ�صواٍت  من  وغريها  واالنفجارات  وال�صواريخ  النريان 
م�صي دقائق قليلة تنتهي لعبة احلرب بقطع من اجلنود واملعدات احلربية ملقاة 
على االأر�س - مبا ينم عن القتل والتدمري، وقائدا اجلي�صني ممدين على املوكيت 
املفرو�س على اأر�صية الغرفة، ياأتي �صوت اأمي الغا�صب من املطبخ، ويت�صاعد مرة 

بعد اأخرى: »اإي�س دااا اجلناااااااااان؟«.
   يف ذلك الركن من احلافة)احلارة( التي ع�صت فيها اأجمل اأيام طفولتي، كان 
املتقابلة،  منازلها  عتبات  على  ويجل�صون  يتجمعون  وبنات  اأوالد  من  اأطفالها 
لهم  وكانت  اأ�صماءهم،  مع  جملها  وتتالءم  تتما�صى  اأهازيج  بتاأليف  ويبدوؤون 
مغلقة،  دائرة  ي�صكلون  االألعاب  اإحدى  ويف  امل�صرتكة،  األعابهم  ترافق  اأهازيج 
يجل�س اأحدهم يف و�صطها، وتنطلق اللعبة بقوله: »دمنا يا دم!!..«؛ لريدوا عليه 
ب�صوٍت واحد: »دددممممم«، ويلزم هنا اأن تكون االأ�صوات عالية، لبث احلما�صة، 
الذي يذكر  الكائن  كان  اإذا  اأكرث من مرة عما  في�صاألهم  الرتكيز،  والتاأكيد على 
»دم  ي�صاألهم:  كاأن  مرٍة،  يردوا عليه يف كل  اأن  اأم ال؟، وعليهم  دمًا  ا�صمه يحمل 
اأحدهم  اأخطاأ  ال�صمكة؟«، »دم احلجرة؟«، وهكذا..، ويف حالة  ال�صجرة؟«، »دم 
اللعبة  الدائرة، وبذلك يخرج من  الدم يخرج من  لكائن ال يحمل  »دم«  بقول: 
نهائيًا، ويف لعبة اأخرى اأهزوجة طفولية، يرددها اأطفال احلافة ب�صوٍت واحد 
فوق  �صقطت  حربي..  »طيارة  لها:  يغنون  ال�صماء،  حربية  طائرة  م�صطت  كلما 
قلبي..«، كان لهم/ن ما يغنون له ويهزجون به اأثناء لعبهم يف احلوايف مبا ميت 

ب�صلة وثيقة لهوام�س ما ت�صهده املواجهات امل�صلحة واحلروب.
طفل  منه،  بالقرب  يلعبون  اأطفال  جمموعة  على  واأخرى  ال�صالح  على  عني     
منه،  يدنو  اأن  عدوًا  يح�صبه  من  يرتقب  �صالحًا،  ويحمل  مقرف�صًا،  يجل�س 
م�صلحة  جلماعة  موالية  تفتي�س  نقطة  يف  حاله  كان  هكذا  بالهجوم،  ويباغته 
ومن  املركبات  لتفتي�س  يعود؛  واأخرى  معهم،  يلعب  تارًة  كان  املدن،  اإحدى  يف 
لذات  تابعة  اأخرى  نقطة  يف  اآخر  طفل  النقطة،  لتلك  العابرين  من  عليها 
اجلماعة يف مدينة اأخرى، يجل�س حاماًل ال�صالح يف ركن �صارع فرعي، وبجواره 
نا�صطون حقوقيون  الكرة، كان ذلك يف �صورة تناقلها  اأطفال يلعبون  جمموعة 
من  الكثري  �صاحبها  االجتماعي،  التوا�صل  ومنتديات  مواقع  يف  ح�صاباتهم  عرب 
التنديدات واال�صتنكارات عن زج االأطفال يف املواجهات امل�صلحة بجبهات القتال. 
طفالن معلقان دون اإرادتهما بني عاملي اللعب واحلرب، وجدا نف�صيهما بني خياري 
امل�صاركة باللعب وعمليات التفتي�س بحثًا عن ال�صالح اأو من اأمُخربوا عنهم باأنهم 
اأعداء، يرتديان بدلتني ع�صكريتني ر�صميتني، ويبدو وا�صحًا اأنهما لي�صتا مبقا�صي 
امل�صئولية  م�صتوى  عند  الظهور  تكلفًا  يحاوالن  النحيلني،  ال�صغريين  ج�صديهما 
الثقيلة، التي رميت على عاتقهما، بينما هما يف مواجهة مع املجهول القادم لهما، 
واأقرب ما يكون الأن يدون ا�صميهما يف قائمة القتلى الطويلة - على اأن يح�صبا 

�صمن قافلة ال�صهداء.
   طفل اآخر حاماًل �صالحه يرافقني لياًل وب�صكل يومي اأثناء عودتي اإىل بيتنا 
من املجمع ال�صحي الذي تطوعت فيه خالل فرتة احلرب، يخربين بفرح طفل: 
»اأرجع لك جزء  وي�صيف بفخر رجل:  اأر�صم؟«،  اأ�صتاذ، علمتني كيف  يا  »تذكر 
فما/ يكرب«!!..  مل  وليته  اأتذكر،  مل  لنف�صي:«ليتني  اأقول  عليا«،  جمائلك  من 

من الذي ذهب به اإىل املوت قبل موعده بكثري؟ وت�صاوؤل اأكرب: اأكان ي�صتحق اأن 
قتل؟، يعود بي ذلك اإىل خرب موؤ�صف تلقيته قبل اأيام عن مقتل طفل يف جبهة  يمُ
القتال، كان يزورين يف املكتبة العامة، التي كنت اأمينها قبل �صنوات يف النادي 
الثقايف الريا�صي؛ لري�صم ويقراأ مع بقية االأطفال، اأتذكر جيدًا مل اأ�صادف بني 
االأقل؛  على  �صالح  حمل  اأو  حرب  على  يدل  ما  ر�صمها  التي  لوحاته  جمموعة 

فجميع لوحاته عربت عن احلياة واالإقبال عليها بعقل وروح طفل.
   لي�صت للحروب اأي اأخالق، دمرت املنازل والبنى التحتية واملوؤ�ص�صات واملرافق 
يتفق  التي  احلروب  كتلك  لي�صت  املدنيني،  اأرواح  من  الكثري  واأ�صقطت  احليوية، 
لعبة،  �صوى  لي�صت  واأذهانهم  باأعينهم  فاحلرب  بلعبهم؛  برباءٍة،  االأطفال  عليها 
من  قنبلة  اأو  وكراتني  خ�صب  من  م�صنوع  كبندٍق  دمية  اإتالف  اأ�صرارها  اأكرب 
قارورة بال�صتيك معباأة بالرمال واحل�صى، اأو طائرة اأو قارب من الورق املقوى، اأو 
ر�صم بطبا�صري بي�صاء على جدران كتب عليها املقاتلون ذكرياتهم اأو على مطبات 
�صيكتفي  فعاًل؛  انتهت احلرب  �صرب دمائهم، ويف حالة  ت�صبعت من  االإ�صفلت  من 
رئي�صي،  �صارع  قارعة  يف  مهملة  مدمرة  دبابة  ما�صورة  على  بالتعلق  االأطفال 
واعتالءها واإ�صدار �صوت طلقاتها، وحتريك مدفعها بينما يلعبون بها؛ ليلتقط 

اآبائهم لهم �صورًا تذكارية، ت�صافر بهم اإىل اأيام احلرب.

�سوء الطق�ض جنوب الوليات املتحدة 
ي�سفرعن مقتل 3 

�صربت  اأعا�صري  عدة  اإن  اجلوية،  واالأحوال  الطوارئ  م�صوؤولو  قال 
واليتي لويزيانا وم�صي�صبي يف     جنوب الواليات املتحدة، ما اأ�صفر عن 
30 اآخرين بعد  مقتل ثالثة اأ�صخا�س على االأقل واإ�صابة اأكرث من 

اأن دمرت العوا�صف ع�صرات املنازل واأطاحت باأحد خزانات املياه.
موؤمتر  يف  اإدمون�صون،  مايك  الكولونيل  لويزيانا  �صرطة  مدير  وقال 
راأيتها  التي  اخل�صائر  اأ�صواأ  من  واحدة  »هذه  املا�صية  الليلة  �صحفي 

يف �صنوات عملي ال�صت والثالثني التي ق�صيتها يف �صرطة الوالية«.
وقال حاكم الوالية جون بيل اإدواردز، اإن �صخ�صني لقي حتفهما يف 
منطقة خم�ص�صة للحافالت التي ت�صتخدم كمنازل متنقلة بينما مت 
باال�صتعانة  االإنقاذ  طواقم  ومت�صط  مفقودين.  ثالثة  عن  االإبالغ 

بالكالب البولي�صية احلطام بحثا عن اأي ناجني.
واأعلن اإدواردز، حالة الطوارئ يف �صبع مناطق �صهدت اأكرب اخل�صائر.
اجلوية  االأر�صاد  خدمة  يف  االأر�صاد  خبري  اإيفر�صون  مايك  وذكر 
الوطنية يف نيو اأورليانز، اأن خطر االأعا�صري ما زال قائما مع تقدم 

الرياح �صرقا خالل الليل عرب م�صي�صبي اإىل اأالباما.

كريي ي�سكك بوقف القتال طاملا الأ�سد يف ال�سلطة
امل�صدر / وكاالت

قال وزير اخلارجية االأمريكي، جون كريي، اإن بالده تدر�س خيارات عدة اإذا مل ي�صمد وقف 
اإطالق النار الذي مت التو�صل اإليه يف �صوريا.

وقال كريي اإن جدية الدول املعنية بوقف اإطالق النار يف �صوريا �صتت�صح قريبا جدًا.
رئي�س  بقي  اإذا  ممكنًا  لي�س  �صوريا  يف  االأهلية  للحرب  تامة  لنهاية  التو�صل  اأن  على  و�صدد 

النظام ال�صوري ب�صار االأ�صد يف موقعه.
اإنهاء القتال فرتة  اإذا ا�صتغرق  اإبقاء �صوريا موحدة  اإنه رمبا يكون من ال�صعب  وقال كريي 

اأطول.
امليزانية  طلب  ب�صاأن  جل�صة  يف  ال�صيوخ  مبجل�س  اخلارجية  العالقات  جلنة  اأمام  وقال 

ال�صنوية للوزارة: »رمبا يفوت االأوان الإبقاء �صوريا موحدة اإذا انتظرنا فرتة اأطول«.
فمن  حلب  مدينة  على  رو�صيا  من  املدعومة  القوات  �صيطرت  اإذا  حتى  اأنه  كريي  واأ�صاف 

ال�صعب االحتفاظ باأرا�س يف �صوريا.



بقلم: زهري كمال
يرى  عندما  االأمل  وخيبة  باالأمل  املرء  ي�صاب  واأن  البد 
احلروب ت�صتعل على نطاق وا�صع يف  الوطن العربي، فهناك 
ولكن   ، وليبيا  اليمن   ، والعراق  �صوريا  يف  مفتوحة  ميادين 
املخفي اأعظم فباقي الدول العربية مر�صحة لنف�س امل�صري 
نف�س  فعندها   . املذكورة  الدول  منه  تعاين  الذي  املوؤمل 

االأو�صاع ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية املرتدية .
اأنظمة  اأم جمهورية هي  اأنظمة احلكم ملكية  �صيا�صيًا: كل 
الربملانات  بع�س  وجدت  واإن  �صعوبها  متثل  ال  دكتاتورية 
احلاكم  مع  تتماهى  �صورية  برملانات  فهي  دولها  بع�س  يف 

وت�صفق له وتوؤيده فيما يفعل.
والبطالة  والر�صوة  واملح�صوبية  الف�صاد   : اقت�صاديًا 
ب�صيطة  فن�صبة   ، الدول  كل  �صمات  هي  واملقنعة  الواقعية 
، والباقي يلهث لتح�صيل لقمة  من ال�صعوب تتنعم بالرثوة 

العي�س ون�صبة ال باأ�س بها ال جتد ما تاأكله.
اجتماعيًا: ازدادت الفوارق الطبقية يف املجتمعات ، فن�صبة 
ب�صيطة ال تتجاوز يف اأح�صن االأحوال %10 تعي�س مرفهة 
يعي�س  والباقي   ، للحياة  ال�صرورية  اخلدمات  اليها  وت�صل 
يف  تزال  ما  قرى  يف  اأو  الكربى  املدن  حول  ع�صوائيات  يف 
واجلهل  االأمية  وتف�صت  التعليم  تدهور   ، الو�صطى  القرون 
الطبقة  اأفراد  هجرة  مكثف  ب�صكل  ويتم  املجتمعات.  يف 
تتجرد  وهكذا   ، واالأمريكتني  اأوروبا  دول  اىل  الو�صطى 
الطاحنة  احلروب  وبفعل  ال�صابة،  العقول  من  املجتمعات 
ترك  يف  تفكر  تكن  مل  التي  الفقرية  الطبقات  تهجري  يتم 
الدول  يف  املهن  اأحط  يف  لتعمل  والقرى  املدن  يف  بيوتها 

االأخرى.
مر�صحة  العربية  املجتمعات  باقي  فاإن  كهذه،  اأو�صاع  يف 
�صد  حم�صنة  دولة  اأية  توجد  وال   ، والت�صظي  لالنفجار 
هذا امل�صري ، حتى دول اخلليج الغنية غري م�صتثناة من ذلك  
فالعمالة القادمة من خارجها والتي يزيد عددها باأ�صعاف 
اأو�صاع اقت�صادية يف  ال�صكان االأ�صليني تعاين من  عن عدد 

غاية ال�صوء اإ�صافة اىل املهانة والظلم الواقع عليها.
اىل  االأو�صاع  تدهورت  وملاذا  العربي  الوطن  يف  جرى  ماذا 

هذا احل�صي�س ؟
قبل خم�صني عامًا م�صت، ح�صلت معظم بالدنا العربية على 
النا�صرية  م�صر  وكانت  الغربي  االإ�صتعمار  من  اال�صتقالل 
تلم�صه اجلماهري  وكان هناك تقدم   ، العربية  االأمة  تقود 
جمانية  ويف  والت�صنيع  الزراعة  يف  احلياة  جماالت  كل  يف 
موحدة  كانت  العربية  ال�صعوب  اأن  ذلك  من  اأهم   ، التعليم 
التي  العربية  الرجعية  من  اخلال�س  هو  وا�صح  هدف  ولها 
اإ�صرائيل كونها ج�صمًا  ، والق�صاء على  تعيق حركة التقدم 
وحتقيق   ، العربي  الوطن  قلب  يف  اال�صتعمار  زرعه  غريبًا 
الوحدة العربية ، فاجلميع يدرك اأن هذه احلدود املوجودة 
الق�صاء  وكذلك  اإزالتها  من  بد  وال  اال�صتعمار  �صنع  من  هي 

على اجلمود والتخلف الذي يع�ص�س منذ مدة طويلة.  
يف تلك االأيام كانت م�صر تكتب وبريوت تن�صر وبغداد تقراأ 

. ولن اأخو�س طوياًل يف التغني باأجماد املا�صي ولكن:
يف تلك االأيام كان هناك اأمل يف م�صتقبل اأف�صل .

ال�صوء يف  اأحد يرى بارقة  ، فال  االأيام مات االأمل  يف هذه 
نهاية النفق املظلم.

من يرغب اأن يكون غراب �صوؤم ينعق؟
ولكن يف نف�س الوقت من يرغب اأن يكون نعامة تخفي راأ�صها 

يف الرمال؟
من  املرحلة  هذه  اىل  العربي  الوطن  اأو�صل  الذي  فما 

االإنهيار؟
األقى  من  فمنهم   ، ويحللون  يبحثون  بدلوهم  اأدلوا  كثريون 
العربية،  الرجعية  اأو   ، اإ�صرائيل  اأو   ، الغرب  على  اللوم 
لوال  مثاًل  فيقول  ب�صيطة  جزيئات  يف  ذلك  يرى  وبع�صهم 
نقمة؟  اأم  نعمة  هل   البرتول  التعليم،  اأو  االقت�صاد  تخلف 

البعد عن الدين؟ اأو التطرف الديني؟  واىل غري ذلك.
يقولون لوال هذا ال�صبب اأو ذاك ملا و�صلنا اىل ما و�صلنا اليه 

.
اأو  ناجت  اإمنا  وبع�صها  اأ�صا�صية  تعترب  اأمور  هناك  ولكن 

حم�صلة الأ�صباب اأهم.
يف تقديري املتوا�صع اأن  اأحد االأ�صباب االأ�صا�صية يف امل�صكلة 
هو طبيعة نظام احلكم القائم يف الوطن العربي والذي مل 

يتغري منذ 1400 عام.
ثم  ومن  االأمر   لهذا  الو�صطى  الطبقة  مثقفي  انتباه  وعدم 
عدم تنبيههم وتوعيتهم للمحيط  هي امل�صكلة ، وهذا ناجت 

عن درجة تطور املجتمعات العربية.
اخلالفة  دولة  نهاية  بعد  اأي  قرنًا  ع�صر  اأربعة  فمنذ 
ياأمر  الذي  االأوحد  الفرد  على  احلكم  يعتمد   ، الرا�صدة 
احلاكم  يكون  اأن  عندهم  مهمًا  لي�س  اإذ  النا�س.  فيطيع 
 ، جمنونًا  اأو  عاقاًل   ، ماجنًا  اأو  �صفاحًا    ، زنديقًا  اأو  متدينًا 
الغليظة  ع�صاته  اىل  بل  �صفاته  اىل  ينظرون  ال  فالنا�س 

التي ي�صتعملها.

مثل ب�صيط :
كان هناك حكام مل يوؤمنوا بالدين الذي قامت عليه الدولة 
، االإ�صالم ، ولكن بع�س �صيوخه ، حتى هذه اللحظة، ما زالوا  
اأبي  يقولون )ر�صي اهلل عنه ( عندما يذكرون معاوية بن 
�صفيان اأو ابنه  يزيد ، واأجهل كيف ي�صتطيعون تف�صري رمي 
قد�س  هي  والكعبة   ، باملنجنيق  الكعبة  معاوية  بن  يزيد 
الالمنطقية  تربيراتهم  نهاية  ويف  االإ�صالم.  يف  االأقدا�س 

يقولون اهلل اأعلم.
مطلق  ت�صليم  اأو  للعقل؟   اإلغاء  اأم  ؟  �صديد  تدين  هذا  هل 

للحاكم وعدم حما�صبته، بل وتربير اأفعاله؟
عربه  لدينا  تكر�صت  ولكن  التاريخ  يف  كثريًا  نخو�س  لن 
االخرى.  ال�صعوب  لدى  توجد  ال  الفرد  حلكم  مفاهيم 
واأحد االأمثلة ال�صاطعة على اأننا ال نبايل وال نفكر، وناأخذ 

كم�صلمات ت�صمية الدول با�صم االأ�صر احلاكمة فيها.
الدولة  با�صم  الثانية  االإ�صالمية  الدولة  ن�صمي  زلنا  ما 
االأموية ، ثم �صمينا الثالثة بالعبا�صية وتال ذلك الفاطمية 
فالعثمانية ، حتى املمالك ال�صغرية التى ن�صاأت اأثناء �صعف 

الدولة املركزية �صميناها اأي�صًا با�صم اأ�صرها احلاكمة.
التاريخ  عن  يتكلمون  عندما  مثاًل  ال�صني  يف  جندهم  بينما 

يقولون تاريخ ال�صني الفرتة من كذا اىل كذا، االأ�صرة كذا.
 ، املنوال  نف�س  على  �صرنا  فقد  احلديث  تاريخنا  يف  اأما 
اليمن  �صمينا  فقد    ، وقبائل  عائالت  با�صم  الدول  ف�صمينا 
االأردن  ون�صمي  اليمنية  باملتوكلية  اجلمهورية  قبل  امللكي 
قبيلة  با�صم  العربية  اجلزيرة  ون�صمي  الها�صمية  باململكة 

واحدة فنقول العربية ال�صعودية.
مثقف.  اأو  �صيخ  اأو  مفكر  اأي  اعرتا�صًا  ي�صجل  اأو  يفكر  مل 
وكاأن  غ�صا�صة  اأو  حرجًا  جند  وال  ذلك  تقبل  فجيناتنا 

الو�صع بدهّي كقوانني الطبيعة.
يا لها من تركة ثقيلة ورثناها عرب التاريخ : �صفة اخلنوع . 

فما الذي ميكن حتقيقه ونحن منتلك هذه ال�صفة؟
يقودين  تفكريي  كان  احلالية  العربية  االأو�صاع  حتليل  يف 
التف�صري  ولكن   ، القبيلة  ع�صر  يف  نعي�س  نزال  ال  اأننا  اىل 
اأننا ما زلنا يف املرحلة التي  املعقول واالأقرب اىل املنطق،  
اأن تتوحد  اأوروبا قبل  الذي مر على  ت�صبه ع�صر االإقطاع 

هذه االإقطاعيات ) اأو باالأحرى توّحد( يف دول كربى.  
ولها  با�صمها  ت�صمى  قالعًا  متتلك  الكبرية  العائالت  كانت 

اأرا�س حتيط بالقلعة حيث يعي�س ال�صكان املحليون.  
يخرج  ال  دول  عندنا  هي  القدمية  االأوروبية  االإقطاعية 
وال�صحية  املعا�صية  ب�صوؤونه  االهتمام  عن  حاكمها  تفكري 
واملالية. يتحكم يف اقت�صاد االإقطاعية وثرواتها ، رغم اأن 

اجلميع معدوموا الدراية ب�صوؤون االقت�صاد.
ويف كل دول العامل، فاإن االقت�صاد يتحكم يف ال�صيا�صة ، اإال 
يف عاملنا العربي فاحلاكم االأوحد يتحكم يف االقت�صاد ويف 
حتديد اأ�صعار ثروات بالده، واحلق اأنه تاجر غبي ال يفقه 

ما يفعل  وت�صيع الرثوات وت�صتنزف فيما ال طائل فيه. 
يف  االأجنبي  على  فيعتمد  تكرهه  النا�س  اأن  احلاكم  يعرف 

تثبيت �صوؤون حكمه باحلماية املبا�صرة اأو غري املبا�صرة .
فكلهم  هوؤالء.   ) احلكام   - االإقطاعيني  اأمر)  غريبًا  ولي�س 
بلغوا من  التنازل مهما  اأو  التقاعد  ا�صتثناء ال يفكر يف  بال 

العمر عتيًا. وال اأحد ي�صتطيع اإجبارهم على ذلك.
اإن هذا  اأطلق الر�صا�س على االإقطاعي وقيل  يف موريتانيا 
للعالج  باري�س  اىل  فذهب  ال�صيد!!  اأثناء  حدث  االإطالق 
وبقي هناك حتى �صفي متامًا ومل يفكر اأحد باحللول مكانه 
، كانت موريتانيا تكاد تتحول اىل دولة دميقراطية بفعل 
حب�س  الذي  االإقطاعي  هذا  لوال   ، فيها  الن�صطة  املعار�صة 
ال�صبح التي ال  النا�س واأنفا�صهم. فاأ�صبحت الدولة  اأ�صوات 

اأحد يتذكر اأخبارها اأو وجودها.
ر�صح  ال�صكليات  على  احلفاظ  ول�صرورة  اجلزائر  يف 
املري�س  االإقطاعي  هذا   ، رابعة  لوالية  نف�صه  االإقطاعي 
مرة  الظهور  ي�صتطيع  ال  دموية  جلطة  من  باأكرث  امل�صاب 
واحدة حتى اأمام ال�صا�صة ال�صغرية ليخرب النا�س اأنه مر�صح 
اأن  ي�صتطيع  ال  وبالطبع  واقتدار  بجدارة  فاز  هذا  ومع   ،

ي�صكر النا�س كعادة املر�صحني على ثقتهم الغالية.
يف تون�س كان االإقطاعي ي�صتعمل زوجته واأقاربه لتجميع 
ولكن من  ما عنده من ثروات طائلة،  يكفيه  وكاأنه ال  املال 
ليحتمي  هرب  �صعبه  ثار  وعندما  حما�صبته؟  ي�صتطيع 
امل�صاءلة  عن  بعيدًا  مرفها  االآن  ويعي�س  اآخر  باإقطاعي 

واحل�صاب.
كان   ، جمنون  اإقطاعي  اىل  اجلاهل  الثائر  حتول  ليبيا  يف 
االأخرى  الدول  يف  لين�صبها  خا�صة  بطائرة  خيمته  ينقل 
تفتتت  مقتله  بعد  لها.  خا�صة  اأر�صًا  ي�صتاأجر  اأن  بعد 

االإقطاعية فلم يرتك وراءه �صوى اخلراب واجلهل.
يف م�صر كان االإقطاعي مغرتًا بنف�صه اىل حد كتابة ا�صمه 
عائلة  األف  منها  الواحدة  ثمن  يطعم  التي  بذالته  على 
 ، الفو�صى  اأو  اأنا  اإما   : القول  �صاحب  وهو  كامل.  �صهر  ملدة 
وهو ل�صان حال كل االإقطاعيني كما �صاهدنا على الطبيعة 

يف  ذلك  راأينا  وراءه،  انهارت  القلعة  �صاحب  مات  فعندما    ،
ال�صومال ونراه اليوم يف ليبيا واليمن. 

يف ال�صودان فقد االإقطاعي ن�صف اأرا�صيه و�صجع االقتتال 
الداخلي بني �صكان اإقطاعيته حتى و�صل االأمر اىل حمكمة 
العدل الدولية التي طلبته للتحقيق ، ولكنه ما زال ي�صول 
يف  االأطفال  وبراءة  االأخرى  االإقطاعيات  ويزور  ويجول 
رئي�صها  قدمت  �صربيا  مثل  دولة  اأن  جند  بينما  عينيه. 
ميلو�صيفت�س للمحكمة الدولية. وبغ�س النظر عن الكرامة 
احلياة  ي�صتحق  الذي  من   ، العربية  والنخوة   ، االإهانة  اأو 
واال�صتمرار ال�صعب اأم الرئي�س؟ وهذا هو الفرق بني الدولة 

واالإقطاعية.
اأحق  ابنه  اأن  اىل  الراحل  االإقطاعي  انتبه  االأردن  يف 
فاأطاعت  اأمر،  قلم  بجرة   ، اأخيه  من  باالإقطاعية 
بالوفاء  �صعورًا  االإقطاعية  �صوريا حتركت  االإقطاعية. يف 
مكانه  ال�صن  �صغري  ابنه  بتعيني  فقامت  الراحل  لالإقطاعي 

ومت تغيري الد�صتور من اأجل ذلك.
لن ن�صتطيع ظلم هذا االإقطاعي ال�صغري فهو الوحيد الذي 
، تكالب عليه  يرفع راية املمانعة �صد الوجود االإ�صرائيلي 
الق�صم  احتالل  وا�صتطاعوا  يكرهونه  الذين  االإقطاعيون 
االأكرب من االإقطاعية بعد اأن مت تدمريها. الغريب يف االأمر 
اأن اأعداءه بال ا�صتثناء ال يطالبون بتغيري نظام احلكم بل 

حلوا حمله اإقطاعي اآخر. يطالبون برحيله �صخ�صيًا ليمُ
حمله  ليحل  اجلاهل  االإقطاعي  مات  العربية  اجلزيرة  يف 
اإال  �صيء  اأنه ميتلك كل  الراحل ومع  ، اجلاهل  اآخر  جاهل 
اجلاهل  اأما  دوالر،  مليار   22 ب  قدرت  اخلا�صة  ثروته  اأن 
يعلم  اأن  اأ�صعل حروبًا يف كل مكان ورمبا دون  اجلديد فقد 

�صتكون بداية النهاية للحكم االإقطاعي هناك.
ي�صحك،  ما  البلية  �صر  نوع  ومن   الغرابة،  منتهى   ولكن 
االإقطاعي  يتوهم  التي  الفل�صطينية  ال�صلطة  مع  ي�صادفنا 
الكبري فيها اأنه ميتلك اإقطاعية ، وال �صك اأن حتول حركة 
لالحتالل،  حرا�صة  قطيع  اىل  فتح  حركة  مثل  ثورية 
علم  جمال  يف  يدخل  فهو  اجلدية  الدرا�صة  لي�صتدعي 
النف�س، يف تاأثري حياة املخيم على اجليل الثاين من الطبقة 
عاناها  التي  والبطالة  الفراغ  وحالة  املهجرة  الو�صطى 
�صباب املخيمات ، فلم يكن اأمامهم �صوى املذياع واملقهى ولعب 
الذي   بع�صهم  جناح  ق�ص�س  اىل  بح�صد  واال�صتماع  الورق 
فيه  �صك  ال  مما  ولكن  هناك،  واغتنى  اخلليج  اىل  �صافر 
فيها  والربط  ال�صبط  وعدم  الثورية  املباديء  ميوعة  اأن 
وت�صجيع الف�صاد بغر�س �صراء الوالء كان ال�صبب فيما اآلت 
اليه حركة قاد زعماوؤها ال�صعب الفل�صطيني اىل الهاوية. 

هذا غي�س من في�س من مظاهر االإقطاعيات العربية التي 
تخلفت ب�صبب اإقطاعييها ومعظمهم عمالء وموظفون لدى 

خمابرات الدول الكربى.
وماذا عن عالقة االإقطاعي بالطبقة الو�صطى ؟ اإنها عالقة 
لالإقطاعي  تقدم  تزال  ما  الطبقة  فهذه   ، بامل�صود  ال�صيد 

اخلدم واحل�صم عندما يطلب.
وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه هنا:

هل �صمع اأحد عن رئي�س وزراء اختلف مع االإقطاعي فقدم 
ا�صتقالته؟

هل �صمع اأحد عن وزير اعرت�س على ال�صيا�صة العامة فقدم 
ا�صتقالته؟

فيما عدا لبنان الذي ي�صكل حالة خا�صة هي دميقراطية 
رئي�س  يحكمها  التي  البحرين  واإقطاعية  الطوائف  توازن 

الوزراء منذ خم�صني عامًا )وهو االإقطاعي احلقيقي (.
واجلواب : ال يوجد .

كان  الذي  �صرف  ع�صام  اأن  اإ�صاعة  �صرت  فقد  ولالإن�صاف 
وعندما   ، ا�صتقالته  قدم  مبارك  حكومات  اإحدى  يف  وزيرًا 
زار امليدان اأثناء ثورة 25 يناير ا�صبح رئي�صًا لوزراء الثورة 
على  اعتاد  الذي  وهو  ال  كيف   ، لالآمال  خميبًا  كان  ولكنه 

تقبل االأوامر واإطاعتها ؟
ال�صابقني  الوزراء  من  كبريًا  عددًا  جتد  اإقطاعية  كل  يف 
واأهوائه  االإقطاعي  مزاج  ب�صبب  اإقالتهم  متت  الذين 
اأو الذكاء. فهذا  الن�صاط  اأو  ولي�س لالأمر عالقة بالكفاءة 
الوالء  هو  املقيا�س  واإمنا  الوزارة  يف  للتعيني  مبقيا�س  لي�س 

والطاعة العمياء.
اأخرى  �صفة  هناك  ولي�س  اخلدم  �صفة  ي�صتحقون  ولهذا 
املغرب  يف  جنده  ذلك  على  ال�صاطع  املثل  ولعل  تنا�صبهم، 
طريق  عن  القادم  االإ�صالمي  الوزراء  رئي�س  حتول  حيث 
اأحداث  من  اخلوف  ب�صبب  االإقطاعية  �صهدتها  انتخابات 

الربيع العربي اىل قط األيف يف بالط االإقطاعي.
زاد الف�صاد وزادت البطالة وزاد الفقر يف االإقطاعية ، وبعد 

ذلك يلومون النا�س على الثورة وحرق االأخ�صر والياب�س.
بعد هذا اال�صتعرا�س املخت�صر لنظام احلكم العربي ينبغي 

اأن ن�صاأل اأنف�صنا �صوؤااًل يف غاية االأهمية :
يفكر  ومل  �صعبه  م�صلحة  اأجل  من  عمل  عربي  حاكم  كم 

مب�صلحته وم�صلحة عائلته؟

ولالأ�صف لن ن�صتطيع اأن نكمل عد اأ�صابع اليد الواحدة !
وحبه  احلاكم  اإخال�س  ملعرفة  طريقة  اأ�صهل  كانت  ورمبا 

لوطنه هي عند موته ، فاإن مات فقريًا فهو ابن �صعبه
نوع  من  هو  اليها  و�صلنا  التي  التطور  درجة  وح�صب  ولكنه 

امل�صتبد العادل على اأكرث تقدير.
النا�صر وهواري بومدين عالمتني بارزتني  كان جمال عبد 
يف  ال�صعوب  هذه  ولكن  جمتمعاتهما.  تغيري  طريق  على 
لتغيري  العادلني  احلكام  من  �صل�صلة  تتابع  اىل  حاجة 

االأو�صاع البائ�صة .
قد ياأتون اأو ال ياأتون يف الغالب كما نرى على اأر�س الواقع.
من  للتخل�س  ثقافية  بثورة  القيام  اىل  يحتاج  االأمر  كان 
على  القادر  احلديث  االإن�صان  فبناء   ، القدمية  املوروثات 
امل�صانع  بناء  عن  اأهمية  يقل  ال  الع�صر  حتديات  مواجهة 

واملزارع.
مل يحدث هذا فرجعت االأمور اىل و�صعها ال�صابق بعد موت 

احلاكم املخل�س .
ما ن�صاهده اليوم جناح اأكرث االأنظمة العربية تخلفًا متمثلة 
يف النظام ال�صعودي وحلفائه يف جر املنطقة و�صعوبها اىل 
له منذ فرتة  ما كانت ت�صعى  ، وهو  الطائفية  اأتون احلرب 

طويلة بالتعاون والتوجيه املبا�صر من اإ�صرائيل والغرب.
والأول مرة ت�صبح ال�صعوب نف�صها يف خطر حمدق .

فعندما يتم تهجري املاليني وجتويع من تبقى وقتل ال�صباب 
باأفكار  بع�صهم  روؤو�س  النجاح يف ح�صو  بعد   ، بع�صًا  بع�صهم 

متخلفة ، ي�صبح م�صتقبل االأمة يف مهب الريح.
ما نالحظه اأن هناك قتاًل ممنهجًا يحدث كل يوم يف كثري من 
املناطق العربية ويقوم النظام ال�صعودي باإدارة  هذا القتل 
اإما مبا�صرة اأو بتمويل اأفراد وجمموعات مت غ�صل اأدمغتها 
فتقوقعت  حرة،  كرمية  حياة  يف  الياأ�س  اأ�صابها  اأن  بعد 
انفجرت يف وجه جمتمعها، وبعد ذلك تتم  نف�صها ثم  على 

ت�صفيتهم كاإرهابيني .
مل نفكر اأبدًا يف االأ�صباب احلقيقية لهذه االأورام املتفجرة 
يف جمتمعاتنا، وهو و�صول النظام العربي القائم اىل طريق 

م�صدود. 
املتعلمني ينجر دون تفكري اىل  اأن كثريًا من  وما يوؤ�صف له 
هدف   ن�صيان  ومت  معار�س  اأو  موؤيد  اإما  فهو  الطائفي  املربع 
ثرواتها  على  احلفاظ  وهو  احلقيقي  الرجعية  االأنظمة 

امل�صروقة من �صعوبها.
االأخطار  حتديد  من  بد  ال   ، عمله  ميكن  ملا  التطرق  قبل 

املحدقة باالأمة وما هو امل�صتقبل املراد لها.
اأواًل: ا�صتمرار ال�صراعات امل�صلحة اىل ما ال نهاية ما دامت 
فال  بع�صًا  بع�صهم  النا�س  يقتل  اأن  وهي  م�صمونة  النتيجة 

تقوم لل�صعوب قائمة الأمد طويل.
الع�صكرية  القوة  هي  م�صتقباًل  اإ�صرائيل  تكون  اأن  ثانيًا: 
واالقت�صادية امل�صيطرة يف املنطقة، ولعل اأبرز مثل مت فعاًل 
هو االتفاقية التي وقعها االأردن مع اإ�صرائيل لو�صل البحر 
كامل  ب�صكل  اإ�صرائيل  ل�صالح  جاءت  والتي  بامليت  االأحمر 
نظرًا الأن االأردن ال�صعيف غري املحمي من اأ�صقاءه العرب ال 

ي�صتطيع عمل اإتفاقية ندية. 
التي  املت�صارعة  الدويالت  من  الف�صيف�صاء  اأما  ثالثًا: 
املتقدمة  االإ�صرائيلية  لل�صناعات  �صوق  هي  فاإمنا  �صتتكون، 
والتكنولوجيا  احلوا�صيب  اأم  االأ�صلحة  �صناعة  كانت  �صواء 
املتقدمة ، ويف حالة تقهقهر اإحدى الدويالت فاإن اإ�صرائيل 
مع  �صراعها  يف  لت�صتمر  قدميها  على  لتنه�س  تدعمها 
غريها. ولي�س ببعيد مثل معاجلة جرحى الفئات ال�صورية 
ثانية  بها  للزج  االإ�صرائيلية  امل�صت�صفيات  يف  املت�صارعة 
لكلمات  �صماعنا  نن�صى  ولن  امل�صتعرة.  احلرب  اأتون  يف 
عاجلتهم،  التي  احلنونة  الإ�صرائيل  العرب  اجلرحى  �صكر 

وزودتهم بال�صالح والعتاد.
م�صري  لر�صم  االأول  العامل  من  بعناية  املعد  املخطط   هذا 
املنطقة يجري تنفيذه بروية وباقتدار وبتدرج عرب مدة 
اجلاهلة  الرجعية  االأنظمة  ومب�صاعدة  الزمن  من  طويلة 

التي ال يهمها �صوى م�صاحلها ال�صخ�صية.
قائمًا  االأمل  زال  ال  الكاحلة،  ال�صبابية  ال�صورة  هذه  يف 

لتغيري هذا امل�صتقبل املظلم.
وطعم  معنى  عرف  الذي  م�صر  �صعب  يف  موجود  االمل  هذا 
�صعبية  ثورة  يناير،   25 يف  تاريخه  يف  مرة  الأول  الثورة 
�صاملة �صد الفرعون. ومما ال �صك فيه اأن تاأثري هذه الثورة 
�صعارات  و�صتظل  امل�صتقبل  يف  طويلة  ملدة  يدوي  �صيظل 

الثورة )عي�س حرية عدالة اجتماعية( حية اىل االأبد.
انتك�صت  فقد  وتهلهلها  الثورية  القوى  ل�صعف  نظرًا  ولكن 
جربوته  كان  مهما  اأحد  ي�صتطيع  متى  اىل  ولكن  الثورة. 

حب�س املارد يف القمقم؟
ال  حتى  مهلهاًل  جائعًا  مري�صًا  يظل  اأن  املارد  لهذا  يراد 
ي�صتطيع اأخذ دوره االإقليمي ، فم�صر هي القاطرة التي جتر 
العربات العربية وهذا لي�س كالمًا من باب التمني اأو احللم. 

ولكنه وقائع التاريخ واجلغرافيا وال�صكان .
www .ghorbanews .com
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ت��������������������ط��������������������ور ن����������������ح����������������و اخل������������ل������������ف باري�ض واعتداءات  الهجرة  ملفي  مع  التعامل  يف  وفرن�سا  اوروبا  تنتقد  العفو  منظمة 

ال��ف��ل��ب��ن يف  مل����ادون����ا  ح��ف��ل  اأول  م��ق��اط��ع��ة  ع��ل��ى  م��واط��ن��ي��ه  ي��ح��ث  ك��اث��ول��ي��ك��ي  اأ����س���ق���ف 

اأ���س��ا���ض  ع��ل��ى  جت����ري  اأن  ي��ج��ب  ���س��وري��ا  يف  الن���ت���خ���اب���ات  م��و���س��ك��و: 
للباد ج��دي��د  د���س��ت��ور  تبني  وب��ع��د  وامل��ع��ار���س��ة  احل��ك��وم��ة  ب��ن  ات��ف��اق 

لندن – )اأ ف ب( – نددت منظمة العفو الدولية برد فعل 
ورد  املهاجرين  ازمة  حيال  “املعيب”  االوروبية  الدول 
االرهابية  االعتداءات  على  للحريات”  “املقو�س  فرن�صا 
التي �صربتها عام 2015، يف تقريرها ال�صنوي حول “حالة 

حقوق االن�صان يف العامل”.
بالديكتاتوريات  التنديد  على  املنظمة  درجت  وبعدما 
وانتقاد جتاوزاتها، ا�صتهدفت هذه ال�صنة القارة االوروبية 
التي “تتباهى بامتالك نظام حماية احلقوق االكرث تطورا 
يف العامل”، بح�صب ما قال مدير برنامج اوروبا يف منظمة 

العفو جون دالهوزين.
وقال دالهوزين امام ال�صحافيني “ما زال الو�صع كذلك، لكن 
الزمن الذي كان ميكن فيه اعتبار ذلك حقا مكت�صبا وىل”.

وو�صف االمني العام ملنظمة العفو �صليل �صيتي موقف الدول 
يف  احلرب  من  الفارين  املهاجرين  ازمة  حيال  االوروبية 

ال�صرق االو�صط بانه “معيب”.
الذي  االوروبي  “االحتاد  ان  تقريرها  يف  املنظمة  وقالت 
البالغ  يعد اثرى كتلة �صيا�صية يف العامل ومبجموع �صكانه 
450 مليون ن�صمة، اخفق يف اخلروج بخطة واحدة موحدة 
حترتم  ان�صانية  بطريقة  التحدي  لهذا  اال�صتجابة  تكفل 

حقوق االن�صان”.
وا�صافت “وحدها املانيا ابدت �صمات القيادة التي تتنا�صب 

مع حجم التحدي”.
وبغالبية  االوروبي  االحتاد  قادة  “اآثر  التقرير  وتابع 
املعادية  للم�صاعر  املرتفع  ال�صوت  اىل  اال�صغاء  �صاحقة 
للهجرة واملهاجرين، والرتكيز على هواج�س فقدان ال�صيادة 
الوطنية والتهديدات االمنية. وباملح�صلة، مل يتمكن قادة 
اوروبا من االتفاق على �صيا�صات جديدة با�صتثناء االتفاق 
على اتخاذ تدابري تهدف اىل تعزيز برنامج ح�صن اوروبا”.
كما انتقدت منظمة العفو الرد ال�صيا�صي على االعتداءات 
الثاين/يناير  كانون  يف  باري�س  �صربت  التي  الدامية 

وت�صرين الثاين/نوفمرب 2015.
ا�صافيا  زخما  اعطت  “االعتداءات  فان  التقرير،  وبح�صب 
يف فرن�صا وكذلك يف دول اوروبية اخرى، القرار طائفة من 

التدابري التي �صكلت تهديدا حلقوق االن�صان”.
ويف �صياق حال الطوارئ التي اعلنت يف باري�س منذ ت�صرين 
 2700 الفرن�صية  ال�صلطات  “نفذت  الثاين/نوفمرب 

�صادرة  تفتي�س  مذكرات  بدون  للتفتي�س  منزلية  مداهمة 
بح�صب اال�صول، ونتج منها فتح حتقيقني فقط على عالقة 

باالرهاب”.
يف  العام  طوال  انهمكت  “ال�صلطات  ان  التقرير  وتابع 
قانون  باحكام  عمال  ا�صخا�س  مالحقة  اجراءات  حتريك 
“تربير االرهاب” ذي ال�صياغة املبهمة، و�صكلت جمموعة 
كبرية من هذه االجراءات انتهاكا للحق يف حرية التعبري 

عن الراأي”.
وقال �صليل �صيتي ان “حكومات كثرية اخطاأت يف ردها على 
املدين  املجتمع  فخنقت  باالمم،  املحدقة  االمنية  املخاطر 
وقو�صت احلق يف احرتام احلياة اخلا�صة واحلق يف حرية 
والنظام  القومي  االمن  مع  يتعار�صان  بو�صفهما  التعبري، 

العام و+القيم الوطنية+”.
وحذر االمني العام ملنظمة العفو ان “اكرث من �صبعني عاما 

من العمل الدوؤوب والتقدم الب�صري باتت يف خطر” جراء 
االمم  مثل  موؤ�ص�صات  على  لاللتفاف  ت�صعى  التي  احلكومات 
املتحدة واملحكمة اجلنائية الدولية او اآليات اقليمية مثل 

جمل�س اوروبا.
العواقب  على  مروع  مثال  ال�صوري  “النزاع  ان  على  و�صدد 
الب�صرية الكارثية لعجز نظام االمم املتحدة عن اال�صطالع 
بدوره احلا�صم من اجل احرتام احلقوق اال�صا�صية والقانون 

الدويل، و�صمان واجب املحا�صبة”.
ودعا قادة العامل اىل اغتنام فر�صة انتخاب االمني العام 
املقبل لالمم املتحدة نهاية العام من اجل “التقدم يف اجتاه 
“بام�س  هي  جديد” ملنظمة  “زخم  اال�صالحات” واعطاء 

احلاجة اليه”.

فلبيني  كاثوليكي  اأ�صقف  حث  اأ(-  ب  )د  مانيال  
البوب  لنجمة  حفل  اأول  مقاطعة  على  مواطنيه 
حلماية  وذلك   ، الفلبني  يف  مادونا  االأمريكية 

اأنف�صهم من “هجوم ماكر من �صخ�س �صرير”.
اأي�صا  اأرجولي�س  رامون  االأ�صاقفة  رئي�س  وانتقد 
العذراء  لل�صيدة  باالإ�صاءة  اإياها  متهما  مادونا 

الأنها حتمل اأحد اأ�صمائها “مادونا”.
“موؤمتر  موقع  على  ن�صر  بيان  يف  االأ�صقف  وقال 
االنرتنت  على  الفلبيني”  الكاثوليك  االأ�صاقفة 
يحبون  من  وجميع  الفلبينيني  على  :”ينبغي 
ارتكاب  وفر�س  اخلطيئة  يتجنبوا  اأن  الرب 

اخلطيئة”.
من  احلذر  توخى  املوؤمنني  :”اأنا�صد  واأ�صاف 

الهجمات املاكرة لل�صخ�س ال�صرير”.
اإىل  االأ�صبوع  هذا  �صابق  وقت  يف  مادونا  وو�صلت 

مانيال الإحياء اأم�صيتني ليلتي االأربعاء واخلمي�س 
يف الفلبني يف اإطار جولتها الفنية العاملية “ريبل 
هارت” ، وهي املرة االأوىل التي تزور فيها مادونا 

الدولة االآ�صيوية ذات االأغلبية الكاثوليكية .
زارت  الربوفات  من  راحة  على  مادونا  وح�صلت 

خاللها دور اأيتام يف مانيال.
ويف عام 2012 ، كان اأرجولي�س قد ا�صتنكر اأي�صا 
مبالب�صها  املعروفة  جاجا  ليدي  للمغنية  حفال 

واأغنياتها املثرية.
تكون  :”ملاذا  مادونا  حفل  عن  اأرجولي�س  وقال 
للتجديف  مف�صال  موقعا  الكاثوليكية  الفلبني 

جتاه الرب واالأم املقد�صة”.
واأ�صاف :” دعونا ن�صلي من اأجل دولتنا حتى ال 
يتمكن ال�صيطان من اإغواء اأي فرد من هذا ال�صعب 
املحب لل�صيدة العذراء لي�صلك طرقه ال�صريرة”.

مو�صكو ـ وكاالت: اأكدت وزارة اخلارجية الرو�صية اأن االنتخابات يف �صوريا 
يجب اأن جتري على اأ�صا�س اتفاقات بني احلكومة ال�صورية واملعار�صة وبعد 

تبني د�صتور جديد للبالد.
ت�صريح  يف  الرو�صية  اخلارجية  با�صم  الناطقة  زاخاروفا  ماريا  وقالت 
املقبل  اأبريل/ني�صان   13 يوم  بتحديد  دم�صق  قرار  على  تعليقا  �صحفي، 
مت�صك  على  اأ�صدد  اأن  “اأريد  قالت:  جديدة،  برملانية  النتخابات  موعدا 
الت�صوية  عملية  ومراحل  مب�صمون  اخلا�صة  باالتفاقات  الكامل  رو�صيا 
ال�صيا�صية لالأزمة ال�صورية، مبراعاة قرارات جمموعة دعم �صوريا والقرار 

الدويل رقم 2254 .
واأ�صافت: “ويعني ذلك اإننا �صنوا�صل االإ�صرار على اإطالق مفاو�صات كاملة 
يف  املتحدة  االأمم  رعاية  وحتت  جنيف  يف  ال�صوريني  بني  و�صاملة  النطاق 
اأقرب وقت، بغية ت�صكيل احلكومة ال�صورية واملعار�صة هيئة اإدارة م�صرتكة، 
وو�صع د�صتور جديد يف املرحلة الالحقة، لتجري االنتخابات العامة على 

اأ�صا�س هذا الد�صتور”.



 بقلم ا�صعد عبد اهلل عبد علي
للعامل،  كبري  منجز  فيه  حتقق  املا�صي،  القرن   
وهو التلفزيون، الذي حتول حلاجة مهمة لكل 
بيت، وتطور يف العقود االأخرية، لينتج ف�صائيات 
ال تعد،  واأدرك العامل ما متثله الف�صائيات، من 
اأداة تاأثري �صديدة، حيث كان لها دور حا�صم يف 
والف�صائيات  واالجتماع،  واالقت�صاد  ال�صيا�صة 
حتولت ل�صريك اأ�صيل يف الرتبية، واأداة بارعة 
من  تطرحه  ما  جعل  عرب  عام،  راأي  لتحقيق 
مادة، لقيم وقناعات وحقيقة عند فئة وا�صعة 

من املتلقني، وهنا تكمن اأهميتها.
يف   ، املنجز  هذا  ا�صتخدام  اإ�صاءة  مت  لكن 
حتقيق  �صبيل  يف  القريب،  التاريخ  �صور  اغلب 
حل�صد  واملوؤ�ص�صات،  واالأحزاب  احلكام  غايات 
حول  ولي�س  هم،  يرونه  ما  حول  النا�س  راأي 
مهما  واخلداع،  الكذب  فن  فاأ�صبح  احلقيقة، 
الوعي،  ت�صفيه  بغر�س  الف�صائيات،  عامل  يف 
وت�صقيط االآخرين، والنجاح يف االنتخابات، اأو 
يف عملية تغريب املجتمع، وقطعه عن جذوره، 

ليكون م�صتهلكا ملا تطرحه الف�صائيات.
العراق يزخر بقنوات الفتنة واالأكاذيب، والتي 
كان دورها كبريا يف رفع م�صتوى الطائفية، اأو يف 
باأكاذيب  ال�صاحة  واإ�صغال  ال�صيا�صية،  احلرب 
املتلقي  على  ي�صعب  عالية،  مبهارة  مفربكة 
فالكذب  والكذب،  احلقيقة  بني  اال�صتباك  فك 
ومدار�س،  مناهج  وله  يدر�س  فن  االإعالمي 
والتغيري  والرافدين  وبغداد  ال�صرقية  فقنوات 

الطائفي،  دورها  ن�صيان  ميكن  ال  قنوات   ،
اأداة  ليكون  ال�صني،  املكون  ب�صحن  قامت  وكيف 
اأجندات  حتركهم  الذين  الفنادق،  �صا�صة  بيد 

خارجية ال تريد اخلري للعراق.
العراقية،  الف�صائيات  من  اأخر  �صنف  هناك 
فهي   ، الفيحاء  قناة  مثل  بالع�صل،  ال�صم  ت�صع 
والزيارات،  الدينية  ال�صعائر  تنقل  جهة  من 
ومن جهة توجه برامج معينة، بغر�س ت�صويه 
وقد  ال�صباب،  بناء  وتهدمي  العائلية،  الرتبية 
ف�صائحهن  م�صبوهات،  اإعالميات  ا�صتخدمت 
عرب  ا�صتخدامهن  وكان  النا�س،  يتداولها 
تدمري  يف  االإ�صهام  وهو  خبيث،  بق�صد  الفيحاء 
قيم املجتمع االأ�صيلة، مما اأنتج لنا كم كبري من 

امل�صاكل االجتماعية والعائلية والرتبوية.
ال�صراع  يف  مهم  لعن�صر  الفيحاء  وحتولت 
عن  وتدافع  ومكر،  بفن  تكذب  الأنها  ال�صيا�صي، 
حرية  عن  والدفاع  احلق  راية  وترفع  كذبها، 
تعي�صها  التي  الالوعي،  حالة  م�صتغلة  الراأي، 
والف�صاد،  العامة  والفو�صى  املجتمع،  من  فئة 
قانونية،  م�صائلة  اأي  عن  بعيد  جعلها  الذي 
فا�صغلت ال�صاحة ال�صيا�صية، بكم من االأكاذيب 
وحمالت الت�صقيط، التي كانت مدفوعة الثمن، 

فكان القناة موم�س تقب�س فتبيع نف�صها.
من  احد  اأن  يجد  القناة  �صرية  يتفح�س  ومن 
الديوان،  ه�صام  وهو  �صابق،  بعثي  كان  قادها 
زمن  يف  ح�صني،  عالء  حكومة  يف  االأعالم  وزير 
متويل  وهناك  للكويت،  األ�صدامي  االحتالل 

اأعمال  رجل  من  ودعم  جدا،  خا�س  اأمريكي 
عراقي غام�س مقيم يف اخلليج، فكانت بني فرتة 
عراقية،  �صخ�صيات  على  حملة  ت�صن  واأخرى 
ال�صراعات  م�صتوى  ورفع  الت�صقيط،  بغر�س 

الداخلية، بح�صب اأوامر املمولني.
خطر  يدركوا  اأن  العراقيني  على  اليوم، 
ال�صم  تبيع  الأنها  االإعالمية،  الدكاكني  هذه 
من  النا�س  حتذير  م�صالة  فيكون  للعراقيني، 
مع  عائليا،  متابعتها  ح�صر  واأهمية  �صمومها، 
وو�صعهم  فيها،  امل�صتغلني  االإعالميني  ت�صخي�س 
قي قائمة �صوداء، الن ما ي�صدر عنهم كله �صر 
وخبث وقيح، فبيت الدعارة ال ينتج الف�صيلة.  

من  ب��اهلل  »ق�سما  وغا�سيا:  م��ه��ددا  ال�سي�سى 
الأر�ض« و�ض  على  من  ه�سيله  م�سر  من  �سيقرب 

امل�صدر / وكاالت
قال الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي يف خطاب له »اأنا ال بلف وال 
بدور وعارف م�صلحة البلد كويب�س«. م�صيًفا: »اإحنا هنقطع م�صر وال 
اإيه.. اأنا م�س ه�صمح بكده، »ق�صم باهلل الللي هيقرب لها الأ�صيله من فوق 

و�س االأر�س«.
تد�صني  خالل  امل�صري  لل�صعب  ر�صالة  ال�صي�صي  الرئي�س  ووجه 

ا�صرتاتيجية م�صر 2030، قائال »ا�صمعوا كالمي اأنا ب�س.. ب�س«.
واأكد، اأن الدولة امل�صرية كانت وال تزال معر�صة لتهديدات، م�صريًا اإىل 

اأنه مت تخ�صي�س 200 مليار جنيه لل�صباب وم�صاريعهم.
املفكرين  غري  الفئة  بخا�صة  امل�صريني  اإىل  �صيتحدث  اإنه  وقال، 
واملثقفني، قائاًل: »الهدف هو احلفاظ على م�صر.. وبقاء الدولة، وهذا 

معناه اأن م�صر كانت معر�صة لتهديد حقيقي وما زال.
اأجل م�صري م�صر كم�صري االآخرين، ما زال يتم  واأ�صاف، من يعملوا من 
قائال  بها،  العبث  يتم  امل�صريني  »وحدة  م�صر،  الإ�صقاط  خمططهم 

االإرهاب منفع�س.. جنرب حاجة تاين«.
الدولة  اأن  معناه  عليها  واحلفاظ  الدولة  بقاء  »اأن  ال�صي�صي،  واأكد 
اأن  م�صيًفا  املا�صية،  الفرتة  يف  حقيقي  لتهديد  معر�صة  كانت  امل�صرية 

التاآمر م�صتمر من اأجل �صقوط م�صر«.
اإجراء ا�صتثنائي نخاف على  وتابع: »لن ينتهي التهديد هل توحدكم 
القيادة  مبادرة  من  �صباب  معايا  موجود  ا�صتثنائي،  اإجراء  هذا  بلدنا 
امل�صريني،  لكل  كالمي  بوجه  امل�صري  املجتمع  فئات  كل  ومن  والربملان 

�صيا�صتنا هي املحافظة على الدولة والبناء يف الدولة«.

علي  ابوعبيدة  كان   – ب(  ف  )اأ  اخلرطوم- 
عام  قريته  م�صلحون  هاجم  عندما  �صغريا 
على  ا�صرته  واجربوا  ابيه  وقتلوا   2003
الفرار، ما و�صع حدا الحالمه يف طفولة عادية 

ويف احل�صول على التعليم.
منذ ت�صعة اعوام، توقف ابوعبيدة عن الذهاب 
ع�صرة،  ال�صابعة  يف  االآن  وهو  املدر�صة،  اىل 
من  قا�صرا  الف   870 من  اكرث  من  وواحد 
دارفور يعي�صون يف خميمات النزوح ويكافحون 
من اجل ايجاد توازن بني حت�صيل العلم الفراد 
اال�صا�صية  احتياجاتهم  وتامني  عائالتهم  من 

للحياة.
يقيم  كوخ  امام  يجل�س  وهو  عبيدة  ابو  وقال 
للنازحيني  اأباذر  خميم  يف  ا�صرته  مع  فيه 
دارفور،  غرب  والية  عا�صمة  اجلنينة،  قرب 
هنا، تركت  من و�صويل اىل  �صنوات  اربع  “بعد 
�صقيقاتي  تربية  يف  امي  مل�صاعدة  الدرا�صة 

االربع اللواتي كن يذهنب اىل املدر�صة”.
علي  ابوعبيدة  يعمل  الدرا�صة،  ترك  ومنذ 
املخيم  طرق  و�صط  يف  �صغري  ب�صوق  مطعم  يف 

الرتابية.
زهيد،  ب�صعر  الوجبات  يقدم  الذي  املطعم  يف 
من  ال�صحون  ويغ�صل  الزبائن  ابوعبيدة  يخدم 
ال�صباح حتى املغيب، ويتقا�صى اجرا يوميا يبلغ 
خم�صة ع�صر جنيها اي حواىل ثالثة دوالرات.
اكرث من ثالثني  دارفور حيث  ويف والية غرب 
الدرا�صة  مقاعد  خارج  االطفال  من  املئة  يف 
اق�صاط  بدفع  علي  اأجر  ي�صاهم  االبتدائية 
حكومية  مدر�صة  يف  ال�صغريات  �صقيقاته 

خم�ص�صة الطفال املخيم.
املفقودة” – – “الطفولة 

كتب  لتوفري  دارفور  غرب  يف  العائالت  وتكافح 
والوجبات  واالقالم  والكرا�صات  الدرا�صة 
االطفال  بع�س  ويعمل  الطفالها.  الغذائية 

مل�صاعدة ا�صرهم التي تعي�س يف املخيمات.
اىل  العودة  “اريد  حزينة  بلهجة  علي  وقال 

املدر�صة، ولكنها الظروف”.
وفر علي مع ا�صرته اىل املخيم من قريته نوري 
غري  امل�صاليت  قبيلة  من  �صكانها  غالبية  التي 
 13 قبل  دارفور  يف  النزاع  بداية  مع  العربية، 

عاما.
اجربهم  الذين  اقرانه  من  كثري  مثل  ومثله 
بعيدا  والعي�س  منازلهم  من  الفرار  على  النزاع 
ذكريات  لديه  لي�صت  طويل،  لوقت  عنها 

مرتبطة بقريته اال�صلية.
انتف�س  عندما  دارفور  يف  النزاع  واندلع 
ال�صودان  غرب  الواقع يف  االقليم  من  م�صلحون 
الب�صري  عمر  ال�صوداين  الرئي�س  حكومة  �صد 
2003، اآخذين  التي ي�صيطر عليها العرب عام 

عليه تهمي�س االقليم اقت�صاديا و�صيا�صيا.
واطلقت احلكومة حملة ع�صكرية بقوات م�صاة 
وميلي�صيات متحالفة معها للق�صاء على التمرد، 
من  �صخ�س  مليون   2،5 بفرار  احلرب  وت�صييت 

منازلهم.
خميمات  يف  �صخ�س  مليون   1،4 ويعي�س 
من  النازحني  ن�صف  من  واكرث  داخلية،  نزوح 

االطفال.
للطفولة  املتحدة  االمم  منظمة  واعتربت 
هوؤالء  و�صع  عن  تقرير  يف  )يوني�صيف(، 
االطفال، “اخلطورة انهم يفقدون طفولتهم”.

وجتدد القتال يف منطقة جبل مرة املمتدة يف 
 15 يف  دارفور  وجنوب  وو�صط  �صمال  واليات 

كانون الثاين/يناير املا�صي، ما ت�صبب يف نزوح 
اطفال. منهم   60% مدنيا،  الف   82

يف  النزاعات  مناطق  ان  اليوني�صيف  وتوؤكد 
�صوء  معدل  “اكرب  من  تعاين  ال�صودان  اطراف 
تغطية  عدم  معدل  واكرب  لالطفال  التغذية 
ن�صبة  واعلى  الطفولة  امرا�س  بالتح�صني �صد 
معدل  واعلى  الدرا�صة  مقاعد  خارج  اطفال 

اطفال يعي�صون ايتاما”.
“هم اكرث  ويوؤكد ان من هم دون الثامنة ع�صر 
الفئات تاثرا بالكوارث التي ي�صنعها االن�صان”.

على  علي  مثل  قا�صرين  م�صاعدة  اجل  ومن 
البقاء يف مقاعد الدرا�صة، يقدم برنامج الغذاء 
يومية  وجبة  املتحدة  لالمم  التابع  العاملي 

ل�صتمئة الف من اطفال دارفور.
النازحني  العد�س لالطفال  كما يقدم طبقا من 
تكلفة  ا�صرهم  تتحمل  ال  حتى  املدار�س  يف 
وجبات وتخرجهم من مقاعد الدرا�صة ليعملوا.

يف  املخيمات  ا�صغر  من  وهو  اباذر،  خميم  يف 
الفا  بينهم  �صخ�س   16،863 يتلقى  دارفور، 

طفل وجبات يومية.

بني هوؤالء االطفال، دار ال�صالم عبد القدو�س 
اىل  عائلتها  فرت  التي  اعوام،  الع�صرة  ذات 
ثالثة  قبل  قريتها  على  الهجوم  ب�صبب  املخيم 

اعوام من والدتها.
ازرق  ف�صتانا  ارتدت  التي  ال�صالم  دار  وتراجع 
متقطع  ب�صكل  وتتوقف  درو�صها،  اللون  فاحت 
ب�صوت  واالحاديث  االبت�صامات  لتتبادل 
�صاحات  من  �صاحة  يف  �صديقاتها  مع  خفي�س 

املخيم.
زمالئها  من  عددا  ال�صالم  دار  و�صاهدت 
“ف�صلنا  وتقول  الدرا�صة،  يرتكون  وزميالتها 
حواىل  عددهم  يبلغ  والبنات،  باالوالد  مليء 

الدرا�صة”. ترك  كبريا  عددا  لكن   ،115
برنامج  م�صاعدة  على  ال�صالم  دار  وحت�صل 
الغذاء العاملي، ويوؤكد والدها ان هذه امل�صاعدة 

مفيدة.
اطفال  “اغلب  اأتيم  القدو�س  عبد  ويقول 
الظروف.  ب�صبب  للمدر�صة  يذهبون  ال  املخيم 
يوما  اعمل  انا  حالتي.  مثل  يعملون  ال  اآباوؤهم 

وانتظر اياما دون عمل”.
ال�صالم،  دار  اطفال غري  ت�صعة  القدو�س  ولعبد 
وهو يوؤكد ان االو�صاع �صعبة، ولكنه يريد لدار 

ال�صالم ان توا�صل درا�صتها.
ال�صالم  دار  ت�صاعد  درا�صتها،  اوقات  خارج 
اأ�صرتها يف حلب اللنب من االغنام وغ�صل اواين 

املنزل يف �صاحة املخيم القريبة.
وتقول با�صمة “اريد ان ا�صبح معلمة”
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مل مينع العدوان واحل�صار املفرو�س على ال�صعب اليمني 
منذ بدء العدوان الالجئيني من دول القرن االفريقي من 
الو�صول اإىل البالد، فال�صواطئ املحلية ت�صتقبل االآالف 
وبرغم  يومية،  ب�صورة  واالثيوبيني  ال�صوماليني  من 
الوحيد  البلد  اأنه  اإال  اليمن  يف  البقاء  خماطر  تعاظم 
يف املنطقة الذي يعتمد �صيا�صة االأبواب املفتوحة اأمام 

طالبي اللجوء وال يزال مالذ االأفارقة االآمن

ر�صيد احلداد
القرن  دول  من  الجئ  األف   92 من  اأكرث   / �صنعاء 
املا�صي برغم احلرب  العام  اإىل اليمن  االفريقي و�صلوا 
ل�صوؤون  ال�صامية  املفو�صية  عدته  ما  وهو  واحل�صار، 
جلوء  معدل  اأعلى  املتحدة  لالمم  التابعة  الالجئني 
�صنوي خالل العقد املا�صي، وو�صفت ت�صاعد اللجوء اإىل 
اليمن باالأمر املقلق، لكونه ي�صهد هو االآخر موجة نزوح 
مت�صاعدة منذ اآذار املا�صي. وقد دفع العدوان واالقتتال 
داخليًا،  للت�صرد  مواطن  مليون   2،5 من  باأكرث  الداخلي 

وفرار اأكرث من 168 األف اإىل الدول املجاورة.
يف  البحر  عبور  خماطر  من  الدولية  الوكالة  وحذرت 
ت�صجيل  موؤكدًة  االأفريقي،  القرن  عند  اليمن  اجتاه 
املا�صي.  العام  الالجئني  اأو�صاط  يف  وفاة  حالة   95
واأفادت باأن 36 �صخ�صًا لقوا حتفهم غرقًا ال�صهر املا�صي 
با�صم  املتحدث  وقال  االفريقي.  القرن  عبورهم  اأثناء 
املفو�صية ال�صامية ل�صوؤون الالجئني، اأدريان اإدواردز يف 
ت�صريح �صحايف ال�صهر املا�صي، اإن »االأ�صخا�س يوا�صلون 
غري  ب�صكل  املت�صاعد  الداخلي  النزاع  رغم  الو�صول 
م�صبوق يف اليمن ويوا�صل املزيد من االأ�صخا�س على نحو 
ماأ�صاوي فقدان اأرواحهم خالل حماولة عبور البحر يف 

قوارب مكتظة وغري �صاحلة«.
يف  اأمنيًا  قلقًا  اأثارت  لالأفارقة،  الكبري  اللجوء  موجة 
واخلوف  البلد،  بها  ميّر  التي  الظروف  ب�صبب  �صنعاء 

ال�صوماليني«  املجاهدين  »�صباب  جماعة  ا�صتغالل  من 
من  مقاتلني  باإر�صال  هددت  ان  �صبق  التي  ـ  املتطرفة 
البالد  بها  متر  التي  االأو�صاع  ـ  اليمن  اإىل  »القاعدة« 
اإىل  لالن�صمام  اجلنوبية  املحافظات  اإىل  والتدفق 

�صفوف تنظيمي »القاعدة« و«داع�س«.
الداخلية  وزارة  قيادة  وجهت  االأمني،  القلق  �صياق  ويف 
املت�صللني  جميع  ب�صبط  املا�صي  ال�صهر  اأواخر  اليمنية 
االأفارقة الذين يدخلون اإىل االأرا�صي اليمنية بطريقة 
من  االنتهاء  حني  اإىل  عليهم  والتحفظ  �صرعية،  غري 
واأو�صحت  بلدانهم.  اإىل  ترحيلهم  اإعادة  اإجراءات 
على  املحافظات  يف  االأمن  الإدارات  توجيهها  يف  الوزارة 
االأفارقة  املت�صللني  ملتابعة  بينها  ما  التن�صيق يف  �صرورة 
نظرًا اإىل الظروف الراهنة التي متر بها البالد »ما قد 
اآثار  من  اليمنية  االأرا�صي  على  وجودهم  على  يرتتب 
�صلبية على االأمن واال�صتقرار«. واأعربت الداخلية عن 
قلقها من التزايد امللحوظ لتدفق النازحني من منطقة 
من  املزيد  اإىل  داعيًة  البالد،  اإىل  االأفريقي  القرن 
واإيجاد  امل�صكلة  مع  بجدية  والتعامل  االأمنية  اليقظة 

احللول املنا�صبة لها.
على  املوقع  الوحيد  البلد  هو  اليمن  اأن  اإىل  ي�صار 
يف  االإن�صاين  بالنزوح  اخلا�صة  الدولية  االتفاقيات 
 )1951( االإن�صاين«  اللجوء  »حق  كاتفاقية  املنطقة 
 1967 عام  الالجئني  بو�صع  اخلا�س  والربوتوكول 
واتفاقيات اأخرى ذات عالقة. ويف حال انهيار اليمن، قد 
العالقات  اأكده م�صوؤول  ما  املفتوحة وهو  االأبواب  تغلق 
اخلارجية يف مفو�صية االأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني 
يف اليمن، تيدي ليبو�صكي الذي اأ�صار يف ت�صريح ل�صبكة 
مثري  اليمن  »انهيار  اأن  اإىل  اإيرين«  ـ  االإن�صانية  »االأنباء 
للقلق ب�صكل خا�س ب�صبب تاريخ البالد يف فتح حدودها 
»اأولئك  اأن  م�صيفًا  اللجوء«،  وطالبي  الالجئني  اأمام 
الذين ي�صلون االآن اإىل اليمن يقطعون رحلة مكلفة عرب 

البحر ليجدوا اأنف�صهم يف و�صع مماثل، اإن مل يكن اأ�صواأ«، 
معربًا عن اأ�صفه من تردي االأو�صاع يف اليمن التي »وفرت 
احلماية واللجوء للنا�س ل�صنوات عديدة واأ�صبحت االآن 

يف حالة يرثى لها«.
االفريقية  الدول  من  عدد  اتخاذ  من  الرغم  وعلى 
يواجهه  الذي  واحل�صار  العدوان  من  �صلبية  مواقف 
اأن  اإال  وال�صومال،  وجيبوتي  واآرترييا  كاثيوبيا  اليمن 
اجلالية ال�صومالية التي تزيد على مليون �صخ�س اأعلنت 
�صد  جانبة  اإىل  والوقوف  اليمني  ال�صعب  مع  ت�صامنها 
نازح ميني معظمهم   4700 املقابل حظي  العدوان. ويف 
يف  ر�صمية  ورعاية  با�صتقبال  اجلنوبية  املحافظات  من 
لــ«االأخبار«  يف  النازحني  اأحد  تاأكيد  ووفق  ال�صومال. 
ال�صومال  اإىل  و�صولهم  منذ  اليمنيني  النازحني  فاإن 
من  م�صاعدات  اأي  ت�صلهم  مل  املا�صي  ني�صان  �صهر  يف 
»التحالف«، حتت مربر اأن ال�صومال لي�صت دولة معرتفا 

ال�صومايل  املجتمع  اأن  اإىل  املتحدث  ولفت  دوليًا.  بها 
ا�صتوعب كل االأ�صر النازحة يف املنازل وقدم امل�صاعدات 

االإغاثية والدوائية.
ويف ظل وجود اأكرث من مليون الجئ �صومايل يف اليمن 
تبادل  املحافظات،  يف  اإقامتهم  نطاق  وتعدد  عقود  منذ 
االتهامات  االأخرية  االآونه  الداخلي يف  ال�صراع  اأطراف 
وهو  القتال،  يف  ال�صوماليني  الالجئني  ا�صتغالل  ب�صاأن 
الالجئني«  ل�صوؤون  ال�صامية  »املفو�صية  توؤكده  مل  ما 
ي�صتبعدوا  مل  مراقبني  اأن  اإال  املتحدة،  لالأمم  التابعة 
ال�صعودية  القبيل يف ظل جلوء  حدوث حاالت من هذا 
وكولومبية  اأفريقية  جن�صيات  من  مرتزقة  �صراء  اإىل 

واال�صتعانة مبرتزقة »بالك ووتر«.

بتعيني  الد�صتوري  غري  القرار  ميّثل 
للقوات  عامًا  نائبًا  االأحمر  حم�صن  علي 
مرحلة  ر�صم  بداية  على  موؤ�صرًا  امل�صلحة 
الذي  التعيني  اليمن.  يف  احلرب  بعد  ما 
داخلية  وع�صكرية  �صيا�صية  ر�صائل  يحمل 
اخلليجي  النفوذ  تقا�صم  ر�صي  يمُ وخارجية، 

يف امل�صتقبل ال�صيا�صي لليمن
اأم�س،  يوم  االأحمر،  اللواء علي حم�صن  اأدى 
الفاّر عبد ربه من�صور  اأمام الرئي�س  اليمني 
بعدما  الريا�س،  يف  اإقامته  مقّر  يف  هادي 
امل�صلحة  للقوات  عامًا  نائبًا  االأخري  عّينه 

اليمنية.
�صيا�صية  دالالت  يحمل  الذي  القرار 
وال  با�صتغراب،  �صعبيًا  قوبل  وع�صكرية، 
منذ  حمروقًا«  »ا�صمًا  عّد  يمُ االأحمر  اأن  �صيما 
�صنعاء  العا�صمة  اإىل  اهلل«  »اأن�صار  دخول 

وفراره اإىل الريا�س.
واأكد االأحمر، يوم اأم�س، »التزامه العمل مع 
اليمن  الإخراج  هادي  ميثلها  التي  ال�صرعية 
واالنت�صار  بها،  مير  التي  التحديات  من 
على فلول التمّرد التي اأحلقت االأذى ببلدنا 
وجمتمعنا وجرياننا«. اأما هادي، فقد اعترب 
وحدة  اإىل  بحاجة  »املرحلة  اأن  جهته،  من 
الواحد«،  الفريق  بروح  والعمل  ال�صف 
اإىل  يرمي  التعيني  قرار  اأن  اإىل  اإ�صارٍة  يف 
املجموعات  نا�صبة يف جبهات  مللمة خالفات 

امل�صلحة املوؤيدة للعدوان.
�صيا�صيًا، يحمل قرار تعيني االأحمر دالالت 
ر�صالة  اخلطوة  هذه  تعك�س  اأواًل،  عدة. 
مبرحلة  متعلقة  االإمارات  اإىل  �صعودية 
وّفرت  التي  ظبي  فاأبو  احلرب.  بعد  ما 
داخل  املقبلة  املرحلة  يف  لها  قدٍم  موطئ 
لها«،  »رجمُ بحاح،  خالد  تعيني  عرب  اليمن، 
الريا�س  قابلتها  اجلمهورية،  لرئي�س  نائبًا 
وهو  اجلي�س،  لقيادة  نائبًا  االأحمر  بتعيني 
االأ�صل.  يف  د�صتوريًا  املوجود  غري  املن�صب 
على  املتنازعتان  الدولتان  تكون  وبذلك، 

تقدمتا  قد  اليمنية،  »الكعكة«  تقا�صم 
العملية  لنفوذهما يف  واقع  تكري�س  باجتاه 
االأحمر،  اأن  �صيما  وال  املقبلة،  ال�صيا�صية 
ب�صبب تاريخه الطويل يف الدولة، قادر على 
�صكل  يزال  ال  التي  املقبلة  املرحلة  اإدارة 
احلكم فيها جمهواًل ومنتظرًا ماآالت امليدان.
َعّد هذا التعيني �صربة قوية مل�صروع  ثانيًا، يمُ
االنف�صال يف اجلنوب. فاالأحمر، اأحد قادة 
عّد  حرب 1994 ومكر�صًا الوحدة اليمنية، يمُ
يف  ظهوره  وميثل  للجنوبيني،  اللدود  العدو 
منا�صب رفيعة واإعادة تثبيته العبًا اأ�صا�صيًا 
اجلنوبيني  اإىل  ر�صالة  ال�صيا�صي  امل�صهد  يف 
بعد  باالنف�صال  حلمهم  بـ»واأد«  تفيد 
قد  ال�صعودي  التحالف  كان  والذي  احلرب، 
دعمهم  ك�صب  بهدف  »الإغوائهم«  ا�صتخدمه 
يف احلرب امل�صتمرة. وكان هادي، يف االأ�صهر 
عدة  مرات  اأكد  قد  العدوان،  من  االأوىل 
لي�س على ات�صال باالأحمر حر�صًا على  اأنه 
ك�صب مواقف قيادات جنوبية مثل الرئي�س 
مراقبون  ويرى  البي�س.  �صامل  علي  ال�صابق 
»احلراك  اأن  على  موؤ�صرًا  اأم�س،  جرى  ما 
يف  تاأثري  ذي  وغري  �صعيفًا  اأ�صبح  اجلنوبي« 
ح�صابات الريا�س و»التحالف«، وهو ما ي�صع 

القوى اجلنوبية اأمام امتحان.
اأن  اإىل  امليدانية  املعطيات  ت�صري  ثالثًا، 
على  يعّوالن  ال�صعودية،  خلفه  ومن  هادي 
�صنعاء  قبائل  تاأييد  نيل  يف  االأحمر  تعيني 
حيث  فيها،  البارزين  الع�صكريني  والقادة 
وذلك  بتاأثري،  يحظى  االأحمر  يزال  ال 
بعد  �صنعاء«،  لـ»معركة  التجهيز  اإطار  يف 
املوؤيدة  امل�صلحة  املجموعات  �صيطرة 
للتحالف ال�صعودي، وال �صيما التابعة حلزب 
�صرقي  نهم  فر�صة  منطقة  على  »االإ�صالح« 

املحافظة.
اهلل«  »اأن�صار  حركة  و�صعت  جهتها،  من 
داخل  »ال�صراعات  اإطار  يف  هادي  قرار 
ع�صو  وقال  للعدوان.  املوؤيدة  القوى  جبهة 

املجل�س ال�صيا�صي يف »اأن�صار اهلل«، عبد امللك 
)علي  »االأخبار«  اإىل  حديٍث  يف  العجري، 
جاحز(، اإن علي حم�صن »هو الرجل الوحيد 
باجلماعات  قوية  عالقة  ميتلك  الذي 
على  اجلنوب  يف  تت�صارع  التي  املتطرفة 
وال�صيطرة من جهة، وبني اجلمعات  النفوذ 
امل�صلحة االأخرى املوالية لهادي ولالإ�صالح«.
ثمة  باأّن  ميدانية  معلومات  اأفادت  وقد 
ع�صكرية  قيادات  بني  عميقة  خالفات 
ماأرب  يف  �صيما  وال  لـ»التحالف«،  موالية 
االأحمر  ها�صم  خالفات  اأبرزها  واجلوف، 
تلك  يف  القيادة  على  املقد�صي،  وحممد 

املناطق، حيث يرف�س االأحمر اأن يكون حتت 
قيادة املقد�صي والعك�س.

تعيني  اأن  العجري  يرى  ال�صياق،  هذا  ويف 
تلك  يحتوي  اأن  �صاأنه  »من  االأحمر  اللواء 
اخلالفات«، م�صيفًا اأن املقد�صي وها�صم ميكن 
قد  وهذا  حم�صن،  اإمرة  حتت  يتحركا  اأن 

يكون واحدًا من اأ�صباب تعيينه«.
لل�صعودية  املوؤيد  االإعالم  احتفى  وفيما 
لتغيري  »مقدمة  باعتباره  االأحمر  بتعيني 
واجلوف  ماأرب  يف  الدائرة  املعركة  موازين 
التقدم  ب�صورة خا�صة ومبا له من تاأثري يف 
االأحمر  اأن  العجري  يرى  �صنعاء«،  اإىل 

من  يتمكن  اأن  م�صتبعدًا  جمربة،  ورقة  بات 
مرفو�صًا  لكونه  )عدن(،  اليمن  اإىل  العودة 
كان  »واإن  هناك،  القوى  من  الكثري  لدى 
وي�صيف  حاليًا«.  موؤجاًل  الرف�س  اإعالن 
»خ�صر  حم�صن  علي  اأن  احلركة  يف  القيادي 
رجاالته  وكل  ال�صمال  يف  قوته  عوامل  كل 
التي كان يعتمد عليهم يف اجلي�س والقبيلة«، 
متوقعًا اأن يكون لالأحمر تاأثري يف اجلماعات 
امل�صلحني  �صمل  مل  جانب  اإىل  التكفريية 
ا�صتقطاب  اإىل  اإ�صافة  موقع،  من  اأكرث  يف 

الكثريين منهم اإىل اجلبهات.

ذكرت مدينة )اإب( يف جل�صة 
اأم�س  ليلة  املنعقدة  الدويل  االأمن  جمل�س 
االإن�صانية  االأو�صاع  ملناق�صة  واملخ�ص�صة   ،

باليمن..
ال�صاكنيني  لكل  �صالم  كمدينة  )اإب(  ذكر  ورد 
نازح  األف   )400( من  الأكرث  اأمن  ومالذ   ، فيها 
نزحو اليها من خمتلف مناطق اليمن امللتهبة.. 

!!

واملنظمات  االأممية  البعثات  من  عدد  وكانت   
االإن�صانية العاملة باليمن ، قررت نقل ان�صطتها 
م�صوؤليها  ت�صريحات  وفق   ، )اإب(  مدينة  ايل 

الذين ي�صلون تباعاآ اإىل املدينة  ..
ويف هذا ال�صياق نا�صد ممثل منظمة اليون�صييف 
باليمن  - يف لقاء عقده مع اللواء عبدالواحد 
جلنة  وبح�صور  اإب  حمافظة  حمافظ  �صالح 
االإغاثة  واملنظمات واجلمعيات العاملة باملجال 

االإن�صاين باإب - كافة االطراف املتحاربة بجعل 
انواع  كافة  وجتنيبها   ، لل�صالم  مدينة  )اإب( 
املنظمات  تتمكن    كي   ، والفو�صى  ال�صرعات 
االإن�صانية تقدمي خدماتها انطالقاآ من مدينة 
 ، اليمنية   املناطق  خمتلف  اإىل  )اإب(  ال�صالم 
املحتاجني  لكل  االإن�صانية  امل�صاعدات  وتقدمي 

واملعوزين ..!!



غ����زة ل��ي�����س��ت وط���ن���ًا وه����ذا ل��ي�����ض مب��ع��ر!

هاين اإبراهيم
ما هو الوطن؟ لعل اأف�صل تو�صيف للوطن ما قيل فيه، اإنه »املكان الذي 
هذا  لكن  قبولك«.  اإىل  هو  �صي�صطر  اإليه،  العودة  اإىل  ا�صطررت  اإن 
الو�صف قد ال ينطبق على غزة، التي غالبًا ال تقبل عودتك اإليها، هي 
اأو من حولها. اأمُ�صاأل دومًا: »هل ت�صتاق لغزة؟«، جوابي يكون ب�صيطًا: 

»ال«، مع ا�صتدراك: »اإن ا�صتقت، اأ�صتاق الأهلي فقط«.
لي�س كرهًا بغزة التي ع�صنا فيها »احللو واملّر«، ولكننا نفعل اأف�صل ما 
نن�صى فل�صطني. غالبية من يف غزة  اأاّل  ميكن فعله ب�صفتنا الجئني: 
االحتالل  بعد  اإليها  واآباوؤهم  اأجدادهم  ّجر  همُ ممن  بل  اأهلها،  لي�صوا 
اأحد  وهذا  فيها،  يولدوا  مل  كبري  اآخر  وجزء  لفل�صطني،  االإ�صرائيلي 

اأ�صباب �صفرهم لبقاء عائالتهم وم�صاحلهم يف اخلارج.
�صطوته  من  انعتقت  ولكنها  االحتالل،  من  ت�صلم  مل  نف�صها  غزة 
لفة  املبا�صرة قبل اأحد ع�صر عامًا. ماذا تغري منذ ذلك اليوم؟ باتت كمُ
ح�صار  مفردتان:  با�صمه  وا�صتبدل  اأقل،  املبا�صر«  غري  »االحتالل 
وحرب. بتنا ن�صري منذ 2009 ونحن مطمئنون اإىل اأن املقاومة �صتمنع 
حواجز  فال  اأجزاء،  ثالثة  اإىل  ال�صغري  القطاع  تقطيع  من  عدونا 
زيارة  من  اأطفااًل،  كنا  ملّا  �صتمنعنا،  و»كارين«  و»املطاحن«  »نت�صارمي« 
ا�صمًا واحدًا: معرب رفح. مل  اإال  اأ�صماء من�صية،  اأقربائنا. كلها باتت 
ت�صتطع املقاومة اأن تتعهد لنا باأنها �صتجلب اإلينا الكرامة، على االأقل 
قبل التحرير الكلّي. فباتت كل معابر الذّل االإ�صرائيلية ن�صيًا من�صيًا 

اأمام هذا املعرب العربي ــ العربي.
اأن تقتل »والية �صيناء« مّنا ع�صرين يف حافلة ترحيل  ماذا ننتظر؟ 
حتى يقتنع امل�صريون باأننا نعادي »داع�س« وال نوافق م�صروع دولتها 
يف �صيناء؟ اأن نقدم اإىل القاهرة طلبًا لـ»�صك غفران« موقعًا من مليون 
ما  على  م�صاحمتنا  فيه  نطلب  غزة(  �صعب  من   75%( مليون  ون�صف 
نر�صل فريقنا  اأن  ما قالوه بحقنا؟  نتنا�صى  قلناه بحقهم، وقبل ذلك 
»الفدائي« ليلعب مع »الفراعنة« ويجعلهم ي�صجلون يف مرمانا د�صتة 
اإ�صرائيل  من  نطلب  اأو  اجلزائريون؟  عاملنا  كيف  انظروا  اأهداف... 
اأو »داع�س« اأن ي�صيطروا احلدود بالنيابة عنكم، فاالأوىل تفتح بع�س 
املعابر لنا، والثاين ميكن اأن نتفاهم معه على جزية؟... اأو اأن نن�صر 

على »فاي�صبوك« و»تويرت« ها�صتاغ: »#يا ريتك �صورّي يا معرب رفح«؟
عيون النا�س يف هذا املعرب باتت تنظر اإىل االأمن الفل�صطيني بنظرة 
منها  ثبت  ما  والر�صى،  الو�صاطات  ق�ص�س  يتناقلون  �صاروا  متثاقلة. 
ن�صك يف  بتنا حتى  اإنكارها.  اأنها حقيقة ال ميكن  يثبت، على  وما مل 
اإن�صانّيتنا من اأجل حقنا باخلروج وبالعودة اإىل اجلزء الذي قيل اإنه 
اإليها، واإىل ما  اأن نعود  اإننا يجب  حتّرر. ال نريد الهرب من غزة، بل 
بعدها. من حقنا »غ�صبًا عن اأنف اأكرب عربّي« اأن نعي�س مثل الب�صر، 

ونحلم ون�صافر.
لي�س  حتمًا  هذا  لكن  وطن«،  »ن�صف  تكون  قد  وطنًا،  لي�صت  غزة 
»عنق  وال  رفح«،  »حم�صر  لي�س  هذا  ال�صحافيني:  ولزمالئي  مبعرب. 
ال�صيف«  »جحيم  وال  ال�صجن«،  من  اخلروج  »بوابة  وال  الزجاجة«، 
وال »�صتالينغراد« ال�صتاء. اإنه اأ�صواأ من ذلك كله... اإنه دهاء العرب 

وغدرهم وجبنهم، وغباء القريب.
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اأرجوكم... فّجروا معر رفح

عبد الرحمن ن�صار
تريد  ال  وا�صتئنا�س  باطمئنان  بيتك  يف  جتل�س 
من  ويحذرك  الباب  ليغلق  عّمك  ياأتي  اخلروج. 
يدت ويجب  اأنك لن تخرج. للحظة ت�صعر باأنك قمُ
هذا  اأ�صاًل.  اخلروج  تنو  مل  اأنك  مع  تخرج،  اأن 
لقد  امل�صري.  وجارنا  »عّمنا«  مع  جرى  ما  تقريبًا 
اأ�صاًل هو مل يكن  عال �صوت بع�صنا عليه، فغ�صب. 
يحتاج مربرًا الإغالق معرب رفح على مليوين ن�صمة 
يعي�صون يف 365 كلم مربعًا، ولكن ال بد اأن ي�صاعد 

املقتول قاتله، كما يجري عادة ل�صوء احلظ.
غزة،  خارج  )االإجبارية(  الغربة  من  عامني  بعد 
حتاول اأن توا�صي نف�صك: مّر عامان وبقي ثمانية. 
من التفاوؤل اأن ن�صع ع�صر �صنوات كمدة باقية لهذه 
االأزمة التي م�صى من عمرها ع�صر اأخرى. اأي اإن 
ع�صرين عامًا قد تبدو كافية مل�صكلة »م�صتع�صية« 
ا�صمها معرب رفح، على اأمل اأن يجّن قبل ذلك جنون 
ويعلن  منه،  الفل�صطيني  ال�صق  ويفّجر  اأحدهم 

اإغالق حدود غزة مع العامل، خا�صة العرب.
احلدود  فجرنا  اأننا  �صحيح  مرة.  ذات  فعلناها 
لنفتحها ال لنغلقها، ولكننا حركنا »املياه الراكدة« 
ماذا؟  ثم  ي�صموها،  اأن  ال�صيا�صة  اأرباب  يحب  كما 
قتلنا  اأخرى  وبعبارة  االأنفاق،  لنحفر  ذهبنا 
باأيدينا 250 طفاًل و�صابًا حتت الرتاب، ليحفروا 
من اأجل عيون »اأمراء احلرب« األف نفق، مل تفلح 
احلديدية،  واجلدران  ال�صواريخ  تدمريها  يف 
�صوى  منها  يبق  ومل  املتو�صط،  مياه  رمالها  فذّوبت 
اجلبارين«  �صعب  »عظمة  تظهر  التي  ال�صور 
واملاعز  االأبقار  االأر�س  حتت  من  يدخلون  وهم 

وال�صيارات... والعر�صان و»الكنتاكي«!
تتجاوز  ال  الذين  اجلنود  اأولئك  عيون  اأن�صى  لن 
»املاّللة«  على  جل�صوا  وقد  الع�صرين،  اأعمارهم 
حافالت  يف  ونحن  وجوهنا  يتاأملون  البنية 
الرتحيل. للحظة تفكر كيف لهذه »املاّلالت« ذات 
قررت  لو  اإ�صرائيل  تقاتل  اأن  املطاطية  العجالت 
العروبّية  اأفكارك  ت�صتدرك  ما!  يومًا  ذلك  فعل 
غري  اأو  وعي  عن  يحا�صرونك،  هوؤالء  اأن  لتتذكر 
»ال�صيادة«  على  احلفاظ  عنوان  حتت  وعي، 
بجنون  ت�صحك  جتعلك  ال�صيادة  نكتة  امل�صرية. 
هاجلنود  قيادة  تقدر  ب�س  قال...  �صيادة  »قال 
يف  عمليات  ي�صري  ملا  غذا  يفوتولهم  الغالبة 
م�صيفا  اأذين،  يف  فل�صطيني  �صابط  اأ�صّر  �صيناء«. 
بنبعتلهم  حتى  اوقات  عليهم،  بنحزن  »واهلل 

�صواين رز من غزة، ت�صّور«.
غري  التاريخ  يف  نقراأ  مل  جمنونة؟  الثورة  األي�صت 
اإىل  االإن�صان  يدعو  دومًا  العقل  اأ�صاًل  كذلك.  اأنها 
احلفاظ على حياته وترك كل ما ي�صبه املوت. هي 
معادلة ب�صيطة، اإما اأن نت�صرف كدولة )كما نرى 
اأنف�صنا يف غزة( ونلعب ال�صيا�صة ون�صّلم هذا املعرب 
»فْتح«  ت�صتطيع  »فْتح«  مثاًل  فتحه،  ي�صتطيع  ملن 
)اأي�صًا  كثورة  نت�صرف  اأن  واإما  تقول.  كما  املعرب 
خيارات  اإىل  ونذهب  غزة(  يف  اأنف�صنا  نرى  كما 

جمنونة.
ماذا يعني فتح هذا املعرب ثالثة اأيام )اليوم الثالث 
كان مكرمة من القاهرة!( بعد �صبعني يومًا، وقبلها 
الريا�صيات  بحكم  هذا  االإغالق؟  من  يوم  مئة 

لتنفي�س  اإال  يفتح  وال  مغلق«،  »معرب  واملنطق 
ولنجّمع  وباختيارنا،  باأيدينا  فلنغلقه  الغ�صب. 
اأحد،  اأن ينّف�صه  غ�صبنا لينفجر تلقائيًا بداًل من 
كـ»رّد  معدودة  ل�صاعات  يفتحوه  اأن  من  بداًل  اأو 
عتب«؛ حتى ال يخ�صر من ا�صمه كلمة »معرب«، التي 

تعني اأن النا�س يجب اأن يعربوا من خالله!
املرات  بع�س  يف  تح  فمُ حني  اأنه  االأكرب  امل�صيبة  ال، 
نقلق  فلماذا  واحد!  باجتاه  يفتح  كان  »جزئيًا«، 
بالنا بالتفكري فيه؟ األي�س من قدمي احلكم عندنا 
على  قبلنا  اأم  فيه؟  فقع  �صيئًا  ِهْبت  اإن  يقول  ما 
اأنف�صنا التاأقلم مع ما ميكن اأو ما ال يجب اأن نتاأقلم 
ونحن  �صفاتنا  من  �صفة  بات  التاأقلم  كاأّن  معه؟ 
وهّمه  املركزية  العامل  ق�صية  اأننا  نظن  الذين 

ال�صاغل؟
على ما يبدو، هناك تعريف اآخر لالنت�صار يريدون 
لنا اأن نتعلمه يف هذا العامل. مثاًل، بات »م�صروعًا 
وطن  جن�صية  عن  الفل�صطيني  يبحث  اأن  وطنيًا« 
ح�صن التنقل واالإقامة... يف بلده ومنه  اآخر، كي يمُ
اأو  خم�س  بعد  بلدي،  اإىل  مثاًل  اأعود  وخارجه! 
ع�صر �صنوات، واأنا اأحمل �صارة الن�صر وبني اإ�صبعي 

»با�صبور اأجنبي«!
التفكري يف تفجري املعرب. خذوا احلكمة من  لنِعد 
اأفواه املجانني. لي�س هذا فقط. يجب اأن نبدع يف 
ا�صتخدامه؟  يجب  كيلوغرامًا  كم  املعرب:  تفجري 
من  ميكننا  ما  باأكرث  نح�صوه  اأن  يجب  �صراحة 
املرة!  هذه  ن�صرف  اأن  لنا  يحّل  متفجرة.  مواد 
ا�صتخدام  من  ببايل  خطرت  اأخرى،  فكرة  هناك 
للتعريف  و�صا�صاته  جدرانه  املعرب  على  القائمني 
مبعاناة الغزيني، حينما كانت تدخل بع�س الوفود 
يجب  املعرب،  يف  عبّوة  كل  نزرع  فحني  املت�صامنة. 
اأن تعر�س اإحدى ال�صا�صات بجانبنا �صور االإذالل، 
ها النا�س يف اجلانب الفل�صطيني  التي اأظهرت اآخرمُ
كاأنهم يف اأقفا�س. وال باأ�س بت�صغيل اإحدى االأغاين 
التي كانت تبث بداية االنتفا�صة. هل باإمكانكم، 
»فل�صطني«،  تلفزيون  اأن  ت�صّور  اجلنون،  ذكر  على 
من قلة االإنتاجات، كان يبث اأغنية »داميًا دموع« 

حلمادة هالل، ويبث معها �صور معاناتنا!
ال�صفر  يريد  من  بال  يريح  قد  املعرب  تفجري 
باإمكان  وي�صري  املغلقة،  احلدود  واقع  مع  فيتاأقلم 
من يف اخلارج اأن يح�صم قراره. مثاًل يبداأ االأعزب 
التفكري يف الزواج، واملتزوج يبحث عن اال�صتقرار، 
فل�صطني  حترير  بكيفية  التفكري  للمجنون  اأما 
هذا  من  اخلال�س  اأجل  من  منها،  نقطة  اأقرب  من 

االحتالل... اأو هذه احلياة، على االأقل ب�صرف!
االإقليم كله ي�صتعل وخرائط دول مهددة بالتغرّي، 
اأن  نخاف  ــ  ال�صلبّي  ك�صربنا  ــ  »�صامٌد«  رفح  ومعرب 
اإذاللنا  �صور  وكل  هو  اخلريطة...  عن  منحوه 
واحلدود  املعرب  هذا  اأن  اأحد  يخربكم  اأمل  عليه. 
اإىل  وق�صمتها  نف�صها  عن  رفح  ف�صلت  حوله  من 
مفتوحًا،  كان  حني  واأنه  وم�صرية؟  فل�صطينية 
وكامريات  االأوروبيون  وبينهم  طرفاه  يقف  كان 
اأبناء  من  هناك  واأن  تراقب؟  االإ�صرائيليني 
بعودة  يطالب  من  ال�صيادة،  يدعون  ممن  جلدتنا، 

�صيغة العمل هذه؟
يرتككم  لن  املعرب  فّجرمت  لو  تقلقوا.  ال  اأخريًا، 

قد  املجانني.  رك�س  اإليكم  �صريك�صون  بل  العامل، 
على  خوفًا  ولكن..  وا�صتنكارًا،  �صراخًا  ت�صمعون 
اأ�صرع  لكم  �صيقدمون  فقط،  اأجلها  ومن  اإ�صرائيل. 

احللول، بل قد حتظون فعاًل مبطار اأو ميناء.
من  املعرب  تفجري  االأقل،  على  �صرًا:  اأخفيكم  ال 
خو�س  تكلفة  من  دمًا  واأوفر  اأهون  واحد،  طرف 

حرب جديدة )رابعة( من اأجل فّك احل�صار!

* تنبيه: هذا لي�س مقااًل �صيا�صيًا وال وجهة نظر 
وال مقالة راأي وال �صبه تقرير. هذا »ف�صة خلق« 

يا »عاقلني«.
عن معرب »الكرامة«... حيث ال كرامة

ج�صر  ــ  معرب  من  قليلون  غزيون  اإال  يعرب  ال 
بغ�س  واالأردن.  املحتلة  ال�صفة  بني  »الكرامة« 
فاإن  ال،  اأو  لهم  �صعيدًا  حظًا  هذا  كان  اإن  النظر 
معرب  من  يعرب  غزي  عن  ت�صمع  اأن  اجلميل  من 
مفتوح برغم اأن االإ�صرائيلي يقف حار�صًا و�صطه! 
اأختام  ثالثة  جوازك  يحمل  اأن  اأي�صًا  و»جميل« 
»الكرامة«،  معرب  اجل�صر:  ذلك  من  مرورك  بعد 

معرب »الّلنبي«، ج�صر »امللك ح�صني«.
خّط رحلة هوؤالء اأ�صاًل يبداأ من »نقطة 5« التابعة 
حلركة »حما�س« �صمال قطاع غزة، ثم »نقطة 4« 
اإيريز«  »مع�صرة  ثم  )»فتح«(،  لل�صلطة  التابعة 
ثم  املحتلة،  فل�صطني  اإىل  ثم  العاري،  والتفتي�س 
االأ�صماء،  الثالثي  )اأريحا(، وذلك اجل�صر  ال�صفة 
التي  االأر�س  بقعة  اإىل  ثم  عّمان،  مطار  ثم 
رفح  »معرب  من  اأق�صر  رحلة  ولعلها  تنتظره... 

املغلق«، فالعري�س، ثم مطار القاهرة )اأفريقيا(.
اأي�صًا، من بع�س »االقرتاحات العاقلة« ب�صاأن حل 
كي عن  اأزمة رفح، بعد حملة »�صلموا املعرب«، ما حمُ
حلل  احتالل«،   *  4  *  5« �صيغة  ت�صبه  �صيغة 
االأزمة: »نقطة 5 حلما�س قبل معرب رفح * نقطة 
امل�صريون«،   * مراقب  اأوروبي  وفد   * لل�صلطة   4
قبل  »العقالنية«  احللول  من  باأي  اأخذوا  فهل 

الكتابة عن اجلنون؟
مما  واأق�صر  اأتخيل  مما  اأطول  �صنتان...  مّرت 

اأتوقع
فعاًل مل اأعرف معنى اخلطوة التي فعلتها باخلروج 
ال  اليوم  حتى  الأهلي.  اأ�صتاق  حينما  اإال  غزة  من 
اأزال اأ�صتيقظ واأنا اأتخيل اأنني على �صرير غرفتي، 
التي  الغرفة  تلك  دخلت  باأين  مرارًا  اأحلم  بل 
كانت هادئة برغم اأنها و�صط »علب ال�صردين« من 
اأما الكابو�س، فهو تكرار روؤية  البنايات الكثيفة. 
اأنني اأمّر من معرب اإ�صرائيلي، واأنهر نف�صي واأنا نائم 
»كيف قبلت على نف�صي اأن اأمر من �صوب العدّو وال 
اخل�صبي  البيت  ذلك  يف  نحلم  كلنا  �صيئًا؟«.  اأفعل 
املخيمات  اأبناء  ــ  اأننا  مع  الغابة،  و�صط  ال�صغري 
وال�صواحي اأو قل املدن ــ مل نخترب حقيقة قدرتنا 
على العي�س بالقرب من احل�صرات باأنواعها ومعنى 
احلياة يف الربية، التي مل نر نحن ــ الغزيني مثاًل 
حلمًا  نطلب  لكننا  �صيئًا،  ووديانها  جبالها  من  ــ 
هذا  باأ�صمائها،  االأ�صياء  نعرف  دعونا  متوا�صعًا: 

معرب لنعرب.

اجلزائري  الرئي�س  من  كل  يتبادل   
املغرب  وملك  بوتفليقة  العزيز  عبد 
التهنئة  ر�صائل  جميع  يف  ال�صاد�س  حممد 
املتبادلة بينهما، عبارات دالة على اأهمية 
�صيئ يف  اأنه ال  املغاربي، غري  ال�صرح  بناء 
االأفق ينبئ بنهاية قريبة ملعاناة ال�صعبني 
اجلزائري واملغربي، خ�صو�صا واأن احلدود 
الربية ال تزال مغلقة منذ 22 �صنة، بقرار 

يراه ال�صعبان “يتنافى مع اإرادتهما“.
التاأثري  من  ال�صيا�صة  امل�صاكل  تتمكن  و مل 
اجلزائري  ال�صعبني  عالقات  على 
االجتماعي  الرتابط  بفعل  واملغربي، 
الوثيق  والتما�صك  الثقافية  والقوا�صم 
الربية  احلدود  غلق  اأن  اإال  البلدين،  بني 
جانبية  ارتدادات  له  كانت  البلدين،  بني 
االإن�صانية،  العالقات  على  �صلبا  انعك�صت 
العائلية،  الروابط  تفكيك  اإىل  اأدى  ما 
قطع  يف  مبا�صرة  غري  بطريقة  وت�صبب 
�صلة االأرحام بني العائالت املرتامية على 

اجلهتني.
�صاكنة  على  ال�صوء  ت�صليط  اأجل  من 
اإىل  بالعربية   CNN تنقلت  احلدود، 
خط  اإىل  بال�صبط  احلدودي،  ال�صريط 
معاناة  لر�صد  الدولتني  بني  التما�س 
عن  معي�صتهم  ظروف  ومالم�صة  �صكانها 
احلدود  اإغالق  بعد  تاأزمت  والتي  قرب، 
دون   ،1994 عام  من  اأغ�صط�س/اآب  �صهر 
نحو  دافع  اإىل  الوقت  عامل  يتحول  اأن 
�صفي�صيفة  بلدية  اإىل  فالو�صول  احلل، 
اجلزائر  العا�صمة  من  برا  احلدودية 
لنقطع  احلافلة  عرب  �صاعات   10 يتطلب 
عن  بعيد  غري  كلم،   750 م�صافة  بذلك 
تبعد  والتي  املغربية  بوعرفة  مدينة 
 20 بـ  اجلزائرية  الفرطا�صة  قرية  عن 

كيلومرتا فقط.
احلدودي،  ال�صريط  عرب  جولتنا  خالل 

حلر�س  الكثيف  الوجود  انتباهنا  �صد 
طول  على  يرابطون  الذين  احلدود، 
حاجز  جتد  كيلومرت  كل  ففي  ال�صريط، 
املراقبة،  تقنيات  باأحدث  جمهزا  امنيا 
تقابلك يف ال�صفة االأخرى اأبراج مراقبة 
مينعك  خندق  يتو�صطها  املغربي،  للجي�س 
اأمام جنود  من العبور برا، لكنه ال يحول 
واأحيانا  النظرات،  تبادل  من  البلدين 
احلب  عن  تعبريا  باليد  التلويح  يكون  قد 

وال�صالم.
الرابطة املتينة بني �صكان البلدين والتي 
الكتابات  توؤكدها  بال�صيا�صة  تتلوث  مل 
التاريخية، كما هو ال�صاأن بالن�صبة لكتاب 
االأعلى  اجلزائري  الغربي  اجلنوب  تاريخ 
ملوؤلفه بن عمارة خليفة، الذي بنّي فيه اأن 
�صكان ال�صفتني ينحدرون من اأ�صل واحد، 
الكاتب-  -ح�صب  املناطق   هذه  ف�صكان 
واأوالد  بوبكر  اأوالد  لعر�صي  ينت�صبون 
�صليم الذين بدورهما يتفرعان اإىل قبائل 
املذابيح  قطيب،  اأوالد  اهلل،  عبد  اأوالد 

اأوالد بو�صارب اأوالد ال�صحمي واملرينات.
ل�صكان  حديثك  عند  تلم�صه  ما  واأول 
اأقاربهم  خ�صال  تعديد  هو  اجلهة،  هذه 
كان  الذين  االأخرى،  اجلهة  يف  واأهلهم 
الثورة  واإمداد   دعم  يف  كبري  دور  لهم 
اجلزائرية، وحتى هناك من �صارك فيها، 
وهذا ما اأكده املجاهد بوعدي جلول، 74 
الثورة  يف  �صاركوا  املغرب  يف  “اأهلنا  �صنة، 
املجاهدين  ميدون  وكانوا  اجلزائرية 
بعد  اأنهم  اإال  امل�صابني،  ومعاجلة  باملوؤونة 

اال�صتقالل ا�صتقروا هناك“.
الفرطا�صة  قرية  ل�صكان  حديثنا  عند 
احلدود  غلق  �صببته  ما  حول  اجلزائرية 
االأمر  هذا  اأن  اجمعوا  معاناة،  من  الربية 
قطع اأوا�صر التوا�صل بني اأهاليهم، كما هو 
احلال مع بوعدي جمال، 52 �صنة، والذي 

واأ�صهاري  “اأخوايل  ال�صاأن:  هذا  يف  يقول 
فقط،  كلم   30 حوايل  عني  يبعدون 
يف  ال�صيارة  بوا�صطة  قطعها  ميكن  م�صافة 

ن�صف �صاعة “.
 CNN لـ  فتحدث  بو�صماحة،  تالة  اأما 
من  البالغة  اأمه  معاناة  عن  بالعربية، 
التي  ببوعرفة،  املولودة  �صنة،   58 العمر 
وثائقها،  ا�صتخراج  يف  �صعوبة  تواجه 
ا�صتخراج  بخ�صو�س  بو�صماحة  يو�صح 
بالقن�صلية  “ات�صل  مثال  االزدياد  �صهادة 
طلب،  الإيداع  بلعبا�س،  ب�صيدي  املغربية 
يكلفني  اأمي  ميالد  �صهادة  على  وللح�صول 

االأمر، االنتظار اأكرث من �صهر ون�صف“.
من اأجل الذهاب اإىل بوعرفة يتطلب على 
هوؤالء قطع م�صافة 500 كلم نحو وهران، 
البي�صاء  الدار  نحو  طائرة  ركوب  يجب 
وجدة،  اإىل  برا  التوجه  بعدها  املغربية، 
و�صوال اإىل بوعرفة، امل�صافة التي يقطعها 
بوعرفة  اإىل  �صفي�صيفة  من  امل�صافر 
تتجاوز 1500 كلم برا اإ�صافة اإىل قيمة 

دوالر   500 تتعدى  التي  النقل  م�صاريف 
للفرد الواحد.

احلدود  غلق  مع  الفرطا�صة  �صكان  معاناة 
كل  معاناة  عن  م�صغرة  �صورة  هي  الربية 
اجلهتني،  على  احلدودي  ال�صريط  �صكان 
دون  املرات  من  الكثري  يف  حال  فاإغالقها 
وفاة  مع  حتى  التعازي  واجب  تقدمي 
لزوجة  بالن�صبة  ال�صاأن  هو  كما  االأ�صول، 
بو�صنتوف حممد،61 �صنة، التي مل تتمكن 
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اأ�صهر.
وغريها  الفرطا�صة  قرية  �صكان  يتقا�صم 
ال�صريط  على  املرتامية  القرى  من 
انقطاع  اأبرزها  الظروف،  نف�س  احلدودي 
التوا�صل و�صلة الرحم بني اأفراد العائلة 
حمدثنا  على  ينطبق  ما  وهذا  الواحدة 
مل  الذي  �صنة،   41 بوعالم،  بو�صنتوف 
ي�صتغل  الذي  اأخيه،  روؤية  من  يتمكن 
 30 الكاراتي بفا�س منذ  كمدرب لريا�صة 
�صنة، ملا كان عمره 10 �صنوات، فما يعانيه 

بوعالم ت�صاركه فيه زوجته املنحدرة من 
منطقة تندرارة املغربية.

ويرجع االأكادميي حممد االأمني �صعيدي، 
�صبب التفريق بني اأبناء العرق اأو القبيلة 
“ما  اجلغرافيا:  تغريات  اإىل  الواحدة 
حدث ل�صمال اأفريقيا  التي ت�صّم االأمازيغ 
االأتراك  كبقايا  اأخرى  واأجنا�س  والعرب 
من  االأندل�س،  من  رجوعا  والوافدين 
عن  املوروثة  احلدود  �صببه  تفرقة 
 CNN لـ  مو�صحا  الفرن�صي”،  اال�صتعمار 
بينها  قبائل  تفرقت  “كلما  بالعربية: 
اجلزائر  حدود  يف  ودم  ون�صب  م�صاهرة 
وجنوبا  تون�س،  مع  �صماال  ال�صرقية 
احلدود  على  كذلك  تفرقت  ليبيا،  مع 

املغربية“.
جهة  “يف  قائال:  حديثه  �صعيدي  وتابع 
اإيالما،  واأكرث  اأعمق  الرتاجيديا  الغرب 
الأّن احلدود مغلقة منذ �صنوات كثرية حتى 
املخدرات  وجتار  للمهربني  ملعبا  �صارت 
م�صتحيال  بل  �صعبا  �صار  االأحبة  ولقاء 
يغامرون  الذين  االأفراد  بع�س  با�صتثناء 
بـ”احلرقة”)�صفر غري �صرعي(”، مف�صرا 
جتد  مثال  م�صرية  مدينتي  “يف  كالمه 
بل  وعّمروا،  هنا  تزوجوا  كثريون  مغاربة 
تاجروا و�صاهموا يف احلراك االقت�صادي، 
مندجمني  جزائريني  املغرب  يف  جتد  كما 

يف احلياة مع النا�س“.
ونحن  احلدودي،  ال�صريط  �صكان  تركنا 
يكن  مهما  اجلزائري  االإن�صان  اأن  نظن 
اأخاه املغربي ابن  اأن  م�صتواه يعرف بعمق 
�صاهدة  القائمة  وكينونته  ولغته،  دمه 
املغاربية  فالهوية  املاأ�صاة،  على جمر هذه 
اأي�صا،  واحد  املغاربي  واالإن�صان  واحدة، 
قرارات  من  تعاين  دائما  ال�صعوب  لكن 

ال�صا�صة �صواء اأكانت حكيمة اأم متهورة.

الرو�صي  الرئي�س  اإن  اأمريكية  �صحيفة  قالت 
ذلك  واأ�صبح  �صوريا،  يف  فعليا  ن�صرا  حقق 
الرئي�س  اإدارة  وت�صتت”  “عجز  بف�صل  ممكنا 
االأمريكي التي جعلت من �صوريا “مقربة دامية 

للمعتقدات االأمريكية”.
ب�صحيفة  مقالته  يف  كوهني  روجر  وكتب 
ال�صادر  عددها  يف  االأمريكية  تاميز  نيويورك 
االثنني 8 فرباير/�صباط اأن “�صيا�صة الرئي�س 
وا�صحة  �صوريا  يف  بوتني  فالدميري  الرو�صي 
ب�صكل كاف، وتتلخ�س يف تعزيز موقف حكومة 
يف  واال�صتمرار  االأ�صد  ب�صار  ال�صوري  الرئي�س 
ق�صف مواقع املعار�صة حتى اال�صت�صالم وقطع 
اأي حماوالت للغرب يف تغيري النظام با�صتخدام 
“الرثثرة” الدبلوما�صية يف جنيف، ومنع تغيري 

الو�صع يف �صوريا.
اأن  هو  هذا  كل  يف  يقلق  ما  اأن  الكاتب  ويرى 
من  ي�صبح  �صوريا  يف  الرو�صي  الرئي�س  �صيا�صة 
الرئي�س  �صيا�صة  عن  متييزها  عدم  ال�صعب 
الواليات  فاإعالنات  اأوباما،  باراك  االأمريكي 
يطلب  “من  وفعليا  كالم”،  “جمرد  املتحدة 
ذلك  ويرجع  بوتني،  هو  �صوريا”  يف  املو�صيقى 

اإىل عدم وجود �صيا�صة وا�صحة الأوباما.
اأ�صبحت  التي  حلب  مدينة  اإىل  الكاتب  وي�صري 
براأيه حماطة ب�صكل كامل بالقوات احلكومية. 
وي�صيف كوهني: “مدينة حلب باتت يف عزلة، 

و�صبب ذلك ت�صتت اإدارة اأوباما”.
ويقول: “الت�صريحات املتكررة من قبل حكومة 
الواليات املتحدة التي تقول اإن �صوريا ال ت�صكل 
املتحدة  الواليات  م�صالح  يف  اأ�صا�صيا  عن�صرا 
اأي  جتنب  طريقة  باأي  يجب  واإنه  القومية 
اإىل  اأدت  االأو�صط،  ال�صرق  يف  جديدة  حرب 
يتبعها  �صيا�صة  اإىل  االأمريكية  ال�صيا�صة  حتول 

التي  بوتني، وملوافقة �صمنية مع هدف مو�صكو 
وبثمن قليل �صتهزم داع�س اأي�صا”.

ويرى الكاتب اأن “العذاب ال�صوري” الأوباما هو 
و�صان  باري�س  يف  االإرهابية  الهجمات  اأنتج  من 
الأوباما(  ال�صوري  )العذاب  واأنه  برناردينو. 
لـ”نواة”  حمتمل  انهيار  يف  كبري  ب�صكل  �صاهم 
مرة  اأع�صاوؤه  يعود  الذي  االأوروبي،  االحتاد 
ب�صبب  الوطنية  احلدود  مراقبة  اإىل  اأخرى 

اأزمة الالجئني.
“عارا” على  اأ�صبحت  �صوريا  اأن  الكاتب  ويوؤكد 
كل  على  يغطي  بحجم  “وف�صال  اأوباما،  اإدارة 
ال�صيا�صة  يف  الرئي�س  حققها  التي  االإجنازات 
دامية  “مقربة  اأ�صبحت  �صوريا  الداخلية.. 

للمعتقدات االأمريكية”.
كانت  التحول  “نقطة  كوهني:  وي�صيف 

االأ�صلحة  م�صاألة  الكيميائية  االأ�صلحة  مع 
تقوي�س  يف  ت�صبب  )اأوباما(  هو  الكيميائية.. 
الثقة يف كلمة اأمريكا، وت�صبب يف غ�صب م�صتمر 
تعزيز  يف  وت�صبب  احلليفة،  ال�صنية  الدول  من 
موقف االأ�صد وفتح الطريق اأمام بوتني لتحديد 

م�صري �صوريا”.
اأي  النتظار  االأوان  فات  اإنه  كوهني  وقال 
ومع  �صوريا،  يف  اأوباما  �صيا�صة  يف  تغيريات 
ذلك، ميكن للواليات املتحدة اأن تزيد من عدد 
الالجئني ال�صوريني لتخفف بطريقة اأو باأخرى 

االأزمة يف اأوروبا.
واأ�صاف “اذا �صمحنا للخوف باإمالء ال�صيا�صات، 
ف�صينت�صر االإرهابيون، اأما بالن�صبة لبوتني فقد 

انت�صر فعليا يف �صوريا”.
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موقعها  اإغالق  اأمريكا” تعلن  “اجلزيرة 
ال�شهر احلايل وقناتها خالل �شهرين

 

يف  جديدة  ق�ص�س  ن�صر  عن  اأمريكا”  “اجلزيرة  موقع  �صيتوقف 
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اإبريل/ني�صان، وفقًا ملتحدث با�صم ال�صبكة االإثنني.
“بدءًا من فرباير/�صباط �صيعر�س موقع اجلزيرة  وقال املتحدث: 

اأمريكا اأبرز تغطيات االأخبار خالل العامني والن�صف املا�صيني.”
وقال اأحد ديفيد جون�صون، اأحد حمرري مقاالت الراأي للموقع عرب 
يف  كاماًل  االإنرتنت  �صبكة  من  �صيحذف  املوقع  اإن  تويرت،  يف  ح�صابه 

اإبريل/ني�صان القادم.
والقناة  املوقع  اإغالق  بقرار  موظف   700 حوايل  و�صيتاأثر 
التلفزيونية، و�صينتقل جزء �صغري منهم اإىل اجلزيرة باالإنكليزية، 
وهي القناة ذاتها املخ�ص�صة للبث يف كافة اأنحاء العامل عدا الواليات 

املتحدة االأمريكية.
اأمريكا” بت�صغيل موقع با�صم  “اجلزيرة  وبداأ عدد من طاقم موقع 
وللعثور  املوقع  يف  اأعمالهم  “BestOfAJAM.com” ليعر�صوا 
على فر�س عمل جديدة، يف وقت بداأ فيه طاقم القناة من حمررين 

ومذيعني ومنتجني بالبحث العاجل عن فر�س جديدة للعمل.



تفجريات  فر�صته  جديد  دموي  يوم 
حم�س  يف  »داع�س«،  لتنظيم  انتحارية 
وال�صيدة زينب يف ريف دم�صق، ما اأف�صى 
�صهيدًا،   132 من  اأكرث  �صقوط  اإىل 
بدخان  معّباأ  يوٌم  هو  املئات.  واإ�صابة 
احلدث  واجهة  احتلت  تفجريات 
اأراد  كما  عدة،  مناطق  عا�صته  ال�صوري، 
ع�صكريًا  املرتاجع  »داع�س«،  تنظيم  لها 

يف ريف حلب ال�صرقي.
حي  من  �صباحًا  الدموية  االفتتاحية 
نهار  بداأ  اإذ  حم�س،  مدينة  يف  الزهراء 
�صحيته  راح  مزدوج  بتفجري  ال�صوريني 
46 �صهيدًا، من املدنيني املوظفني وطالب 
املدار�س. الدخان خّيم يف حميط اإ�صارة 
الكثري  �صقوط  �صهدت  التي  الزهراء 
خالل  العا�صرة  للمرة  احلي،  اأبناء  من 
امل�صهد  فعاد  ال�صورية،  احلرب  �صنوات 
من  اإ�صافية  بجرعات  م�صحونًا  مكررًا 
على  خّيمت  ودماء  اأ�صالء  املاأ�صاة. 
حدوث  على  اأ�صابيع  ثالثة  بعد  احلي، 
ال�صتني  �صارع  فا�صتعل  ال�صابق،  االنفجار 
اإثر تفجري �صيارتني مفخختني، بوا�صطة 
انتحاريَّني. التفجري االأول، بح�صب �صهود 
ح�صل  التفجري،  حلظة  احلي  داخل  من 
اأب«  »بيك  �صيارة  حتمل  رافعة  بوا�صطة 
لها، اقتحمت  التقاط �صور  مفخخة، مت 

اليوم  تفجريات  وافتتحت  احلي،  هدوء 
احلم�صي الدموي.

مقدمة  جاءت  حم�س  تفجريات 
�صباحية موؤملة، لتفجريات ما بعد الظهر، 
وقع  على  دم�صق  العا�صمة  اهتزت  اإذ 
تفجريات انتحارية يف �صارع التني، قرب 
م�صفى ال�صدر، يف منطقة ال�صيدة زينب، 
اإىل  اأدى  ما  دم�صق،  ريف  يف  الواقعة 
الع�صرات،  واإ�صابة  مدنيًا،   50 ا�صت�صهاد 
ح�صني  دم�صق  ريف  حمافظ  بح�صب 
اأهلية  م�صادر  حتدثت  حني  يف  خملوف، 

عدة عن و�صول عدد ال�صهداء اإىل اأكرث 
مفخخة،  �صيارة  تفجري  جراء   ،86 من 
امراأة،  اأحدهما  انتحاريني،  اإىل  اإ�صافة 
التفجري  نا�صفني.  حزامني  يحمالن 
ال�صابق  التفجري  مكان  قرب  وقع  الذي 
مدار�س  جتمع  اإىل  الطريق  ا�صتهدف 
قريب، ما اأف�صى اإىل ا�صت�صهاد عدد كبري 

من الطالب.
تفجريات  تبّنى  »داع�س«  تنظيم 
حني  يف  زينب،  وال�صيدة  الزهراء 
اقت�صرت ردود الفعل املحلية اإثر حدوث 

االإدانة واال�صتنكار من  التفجريات على 
جمل�صي الوزراء وال�صعب.

يف موازاة ذلك، اأكدت دم�صق اأّن »موا�صلة 
املجازر  ارتكاب  االإرهابية  التنظيمات 
عن  تثنيها  لن  االإرهابية  واجلرائم 
والعمل  االإرهاب  حماربة  يف  اال�صتمرار 
بني  لالأزمة  �صيا�صي  حل  حتقيق  على 
و�صّددت،  �صورية«.  وبقيادة  ال�صوريني 
وّجهتهما  اخلارجية  لوزارة  ر�صالتني  يف 
ورئي�س  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  اإىل 
»�صرورة  على  الدويل،  االأمن  جمل�س 
يف  مب�صوؤولياته  االأمن  جمل�س  ا�صطالع 
حفظ ال�صلم واالأمن الدوليني عرب اتخاذ 
اإجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق 
لالإرهاب،  واملمولة  الداعمة  الدول 
وقطر«.  وتركيا  ال�صعودية  وحتديدًا 
التفجريين  »هذين  اأّن  الوزارة  وبّينت 
ا�صتمرارًا  ياأتيان  اإمنا  االإرهابيني 
التي  املمنهجة  االإرهابية  لالأعمال 
امل�صلحة،  االإرهابية  اجلماعات  ترتكبها 
اأنها  للجميع  معروفًا  اأ�صبح  والتي 
ال�صعودي  للنظامني  احلقيقية  االأدوات 

والرتكي على االأر�س ال�صورية«.

اال�صرائيلي  االحتالل  بلدية  اودعت 
هيكليا،  خمططا  املحتلة  القد�س  يف 
على  »راموت«  م�صتوطنة  لتو�صيع 
وبيت  لفتا  قرى  اأرا�صي  ح�صاب 
م�صروع  با�صم  حنينا  وبيت  اك�صا 
»منحدارات راموت«على م�صاحة اأكرث 
 45 �صادرت  فيما  دومنًا،   419 من 
و�صعفاط  الوجلة  اأرا�صي  من  دومنا 
جدار  اإقامة  ال�صتكمال  وعناتا 

الف�صل العن�صري يف حميط القد�س.
 وقال مدير ق�صم اخلرائط يف جمعية 
ال�صرق  وبيت  العربية  الدرا�صات 
يف  التفكجي،  خليل  املحتلة  بالقد�س 
جمموعة  اإن  الثالثاء  ن�صره   تقرير 
لالأرا�صي  امل�صادرة  اأوامر  من 
املالية  وزير  عن  �صدرت  الفل�صطينية 
وا�صعة  م�صاحة  ت�صمل  ال�صهيوين، 

وعناتا  �صعفاط  قريتي  اأرا�صي  من 
للم�صلحة  لال�صتمالك  والوجلة 
ما  بح�صب  اأمنية،  والأ�صباب  العامة 

جاء يف القرار.
 وبح�صب قرار امل�صادرة، فاإن م�صادرة 
مدينة  جنوب  الوجلة  يف  االأرا�صي 
بناء  الإكمال  تاأتي  املحتلة  القد�س 
معرب  واإقامة  وال�صم،  الف�صل  جدار 
جديد، بحجة اأن ذلك ياأتي للم�صلحة 

العامة، وفق ما يدعيه االحتالل.
القرار  هذا  اأن  اإىل  التفكجي  واأ�صار   
على  يدل  الوجلة،  باأرا�صي  املتعلق 
ا�صتمرار بناء اجلدار واملعابر واإغالق 
ال�صفة  عن  عزلها  وتعزيز  القد�س 
ت�صمن  االإعالن  اأن  مو�صحا  الغربية، 
مل�صتوطنة  هيكلي  خمطط  اإيداع 
قرى  اأرا�صي  على  الواقعة  »راموت« 

لفتا، وبيت حنينا، وبيت اك�صا �صمال 
متت  والتي  املحتلة  القد�س  غرب 
م�صادرة م�صاحات وا�صعة من اأرا�صيها 

ل�صالح هذه امل�صتوطنة عام 1970.
�صابقا  �صدر  الذي  القرار  ويت�صمن   
ا�صم  عليه  يطلق  م�صروع  تنفيذ 
اإقامة  خالل  من  راموت«  »منحدارات 
و240  ا�صتيطانية،  وحدة   1435

وحدة خا�صة »فلل«.
االإعالن  »يت�صمن  التفكجي  وقال   
احلي  فيما  عامة،  موؤ�ص�صات  بناء 
غربًا  �صيمتد  اجلديد  اال�صتيطاين 
وجنوبا  اك�صا،  بيت  وادي  باجتاه 
باجتاه قرية لفتا املهجرة، فوق خط 
�صيقام  امل�صروع  اأن  موؤكدًا  الهدنة«، 

على ما يزيد على 419 دومنًا.

فر�صت مو�صكو ووا�صنطن نظريًا اتفاقًا لوقف اإطالق 
الالعبون  �صري�صم  اأيام   4 خالل  �صوريا.  يف  النار 
االرهابية«  اجلماعات  �صيطرة  »حدود  الدوليون 
غري املدرجة يف االتفاق، ليبداأ �صريان »الهدنة« ليل 
ـ ال�صبت. لكن ي�صّكل وجود »جبهة الن�صرة«  اجلمعةـ 
»املعتدلني«  مع  م�صرتكة  نفوذ  مناطق  يف  االرهابية 
حمّط اختبار جلميع االأطراف، خ�صو�صًا للجماعات 
ل من  التن�صّ رعاتها  التي قد يفر�س عليها  امل�صلحة 
ا�صتهداف  باأي  التحّجج  اأو  »القاعدي«...  التنظيم 

له للقول اإّنه ق�صف ملواقع »املعتدلني«
دعم  »جمموعة  اإىل  العودة  اإىل  احلاجة  دون  من 
�صوريا«، اأو اأي قوى اأخرى، و�صعت وا�صنطن ومو�صكو 
اللم�صات االأخرية على اتفاق لوقف اإطالق النار يف 

�صوريا يبداأ يوم ال�صبت املقبل.
�صطوة  يوؤكد  جناحه  حال  يف  االختبار  االتفاق/ 
اأطراف ال�صراع، واإن  العامليتني على جميع  القوتني 
لناحية  اأ�صعب  موقع  يف  املتحدة  الواليات  كانت 
االقليميني  الرعاة  جميع  على  االتفاق  فر�س 
يتكبدون فيه خ�صائر  امل�صلحة، يف وقت  للجماعات 
لوجود  فاإّن  كذلك  قتال.  جبهة  غري  يف  فادحة 
مناطق  يف  اإرهابية،  امل�صنفة  الن�صرة«،  »جبهة 
ي�صتفيد  قد  غر  ثمُ »املعتدلني«،  مع  م�صرتكة  �صيطرة 
ــ  الرو�صي  االتفاق  الإف�صال  النزاع  طرفا  منها 

االأمريكي.
اأم�س، بني وزيري  اأول من  3 مكاملات هاتفية،  وبعد 
اخلارجية الرو�صي واالأمريكي، اأعلن الطرفان اأم�س 
ي�صمل  ال  القتالية«،  العمليات  »وقف  �صريان  بدء 
الن�صرة  و»جبهة  االإ�صالمية«  »الدولة  تنظيم 
من  وغريهما  ال�صام«  بالد  يف  القاعدة  تنظيم  ــ 

املجموعات التي تعتربها االأمم املتحدة اإرهابية.
اخلارجية  وزارة  اأ�صدرته  م�صرتك  بيان  واأفاد 
االأمريكية باأن االأطراف امل�صاركة يف القتال �صتعلن 
موعد  يف  االقتتال  وقف  على  �صتوافق  كانت  اإذا  ما 
اأق�صاه ال�صاعة 12 )بتوقيت دم�صق( يوم اجلمعة، 
عند  القتالية  العمليات  بوقف  العمل  يبداأ  اأن  على 
فاإن  االتفاقية،  �صروط  ومبوجب  الليل.  منت�صف 
�صتوقف  لها  احلليفة  والقوات  ال�صورية  احلكومة 
باأي  املعار�صة  امل�صلحة  الف�صائل  على  الهجمات 
اأ�صلحة ت�صتخدمها، �صواء كانت ال�صواريخ اأو قذائف 

مورتر اأو ال�صواريخ املوجهة امل�صادة للدبابات.
وجاء يف البيان امل�صرتك »االأعمال الع�صكرية التي 
العربية  للجمهورية  امل�صلحة  القوات  ت�صمل غارات 
ال�صورية والقوات امل�صلحة الرو�صية والتحالف �صد 
تنظيم الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام بقيادة 
وجبهة  التنظيم  على  �صت�صتمر  املتحدة  الواليات 
الن�صرة وغريها من املجموعات التي ي�صنفها جمل�س 

االأمن الدويل باأنها اإرهابية«.
واأ�صاف البيان اأن رو�صيا والواليات املتحدة وغريهما 

حدود  تر�صيم  على  معًا  �صيعملون 
املناطق التي ي�صيطر عليها تنظيم 
الن�صرة«  و»جبهة  »داع�س« 
امل�صّنفة  املجموعات  من  وغريهما 

اإرهابية.
اأم�س،  االبي�س،  البيت  واأعلن 
باراك  االمريكي  الرئي�س  اأن 
الرو�صي  نظريه  مع  حتادث  اأوباما 
فالدميري بوتني ب�صاأن اتفاق وقف 
ــ  االت�صال  هذا  ويف  النار.  اإطالق 
اأو�صحت  كما  بوتني  من  مببادرة 
على  اأوباما  �صدد  ــ  وا�صنطن 
قبل  من  االتفاق  احرتام  �صرورة 

ال�صعب  معاناة  »تخفيف  اأجل  من  االطراف  كافة 
»الدولة  ال�صوري« و»الرتكيز« على حماربة تنظيم 

اال�صالمية«.
اأن  بوتني  فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  اأعلن  بدوره، 
ال�صورية  ال�صلطات  مع  يلزم  ما  كل  »�صتفعل  رو�صيا 
اإطالق  وقف  باتفاق  �صوريا  تتقّيد  لكي  ال�صرعية« 
�صباط  من  والع�صرين  ال�صابع  من  ابتداًء  النار 
املتحدة  الواليات  »تفعل  اأن  تاأمل  وهي  احلايل، 
التي  واملجموعات  حلفائها  مع  نف�صه  ال�صيء 

تدعمها«.
الريا�س«  موؤمتر  »هيئة  من�ّصق  اأعلن  جهته،  من 
للمعار�صة ال�صورية، ريا�س حجاب، املوافقة االأولية 
على التو�صل اإىل هدنة موؤقتة، ب�صرط اأن يتم ذلك 
وفق و�صاطة دولية. وطالب بتوفري �صمانات اأممية 
املناطق،  خمتلف  عن  احل�صار  وفّك  القتال،  لوقف 
واإطالق  للمحا�صرين،  امل�صاعدات  و�صول  وتاأمني 

�صراح املعتقلني.
املعار�س، خالد  من ناحيته، قال رئي�س »االئتالف« 
بني  لها  التن�صيق  يجري  التي  الهدنة  اإّن  خوجة، 
اأ�صبوعني  ملدة  �صت�صري  ورو�صيا  املتحدة  الواليات 
مبدئيًا مع احتمال متديدها. لكنه اأ�صاف، يف مقابلة 
جبهة  »ا�صتثناء  اأّن  ال�صعودية،  »العربية«  قناة  مع 
تخذ  الن�صرة من الهدنة قد يثري امل�صاكل الأنه قد يمُ
ذريعة ل�صّن هجمات على جماعات مقاتلي املعار�صة 
واملدنيني يف املناطق التي ت�صيطر عليها املعار�صة... 
فقط،  اإدلب  يف  موجودة  لي�صت  الن�صرة  الأّن  وذلك 

موجودة يف حلب ويف دم�صق ويف اجلنوب.
ا�صتهداف  بحجة  ميكن  اأنه  هنا  احلرجة  امل�صاألة 
الن�صرة ا�صتهداف املدنيني اأو اجلي�س ال�صوري احلر. 
يدخل  حني  اإىل  حلها  �صيتم  رمبا  االإ�صكالية  هذه 

االتفاق حيز التنفيذ«.
جلي�س  ال�صيا�صي  املكتب  »رئي�س  راأى  كذلك، 
اأّن  الزعبي،  ب�صار  حر«(،  )»جي�س  الريموك« 
�صت�صمح  الأنها  معيبة،  الرو�صية  االأمريكية  »اخلطة 
املعار�صة  قوات  با�صتهداف  وحلفائها  للحكومة 

بتنظيم  املرتبطة  الن�صرة  جبهة  مهاجمة  بحجة 
القاعدة«.

كي  بان  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  رّحب  بدوره، 
مون بالتو�صل اإىل اتفاق لوقف اإطالق النار، معتربًا 

اأّنه »بارقة اأمل« حلل النزاع ال�صوري.
باولو  االإيطايل  اخلارجية  وزير  اأ�صاد  جهته،  من 
جينتيلوين باالتفاق، وك�صف خالل زيارته الأنقرة 
واالإمكانية  اجلدية  اختبارات  من  �صل�صلة  اأن  اأم�س 
 26 اجلمعة  يوم  من   12 »ال�صاعة  قبل  �صتجري 
باإعالن  ي�صمح  اأن  �صاأنه  من  الذي  االأمر  فرباير«، 

وقف اإطالق النار.
�صوريا،  يف  تتوغال  لن  وال�صعودية  تركيا  اأن  واأكد 
التدخل  تنويان  ال  وال�صعودية  »تركيا  اأّن  مو�صحًا 
�صياق  يف  التدخل  هذا  كان  حال  يف  اإال  �صوريا  يف 
قرارات قد يتخذها التحالف الدويل«. و�صدد على 
يف  يراهنان  �صوريا  دعم  وجمموعة  »التحالف  اأن 

الوقت الراهن على احلل الدبلوما�صي«.
مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير  اأكد  جانبه،  من 
جاوي�س اأوغلو اأّن اإمكانية �صن عملية برية تركية 
االأعمال«،  جدول  على  »لي�صت  �صوريا  يف  �صعودية  ــ 
اأن  اأي حركة من هذا القبيل يجب  اأن  م�صددًا على 
تكون جماعية. واأو�صح اأّن »كافة الدول امل�صاركة يف 
التحالف املناه�س لتنظيم داع�س يجب اأن ت�صارك 
يف  املحتملة«  الربية  العملية  يف  باآخر  اأو  ب�صكل 

�صوريا.
واأ�صاف اأن »املعار�صة ال�صورية التي �صبق اأن وافقت 
على درا�صة اإمكانية قبول الهدنة املوؤقتة، �صتجتمع 

يف الريا�س الثالثاء )اليوم( لبحث املو�صوع«.
اأول  اأعلنتا،  قد  ووا�صنطن  مو�صكو  من  كل  وكانت 
 3 »اأجريا  البلدين  خارجية  وزيري  اأّن  اأم�س،  من 
مكاملات هاتفية خالل يوم واحد، ومتّكنا من تن�صيق 

تفا�صيل اتفاق الهدنة«.
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عبد احلميـــــــد �صيام 
من اأ�صعب حلظات العمر اأن تفقد رفيق ن�صال تقا�صمت معه 
مرارة االأيام وحالوتها، وع�صت معه جتارب العمل الوطني 
تنظر  �صنة.  ثالثني  عن  تزيد  ملدة  والطالبي  واجلماهريي 
اأو  تبعرثت  قد  االإجنازات  من  العديد  فتجد  اخللف  اإىل 
من  العديد  وجتد  مكانها،  يف  جتمدت  اأو  اإجتاهها  غريت 
اإنحرفت  من  ومنهم  جمازا.   اأو  حقيقة  ق�صوا  قد  الرفاق 
بو�صلته ومنهم من ق�صى نحبه و«منهم من ينتظر وما بدلوا 

تبديال«.
لقد فقدت يف ال�صنوات املا�صية رفاق درب واإخوة ن�صال ومن 
�صوء حظي اأن اأكون اأحد املوؤبنني.  ولكرثة ما وقفت موؤبنا 

رفيق ن�صال وم�صرية تعودت اأن اأبداأ كلمتي بهذا البيت: 
لكرثة ما رثيت رفاق دربي      بداأت اأكتب �صيئا يف رثائي

كم مرة وقفت هذا املوقف الأرثي اأحبة واأ�صدقاء منا�صلني 
الواحد  يغادروننا  بداأوا  والذين  االأمريكية  ال�صاحة  على 
تلو االآخر حتى نكاد نتلفت من حولنا فال جند اإال كثريا من 
املرحوم �صبحي  �صمعتني-  اأو  �صمعة  العتمة يخرتقها �صوء 
عي�صى  توفيق،  علي  قا�صد،  علي  اهلل،  عو�س  هاين  الودي، 
وجورج  ناجي  وحممود  احل�صيني  حامت  قبلهم  ومن  معايل، 
الذين  االأ�صاتذة  اأعظم  من  باقة  فقدنا  اأننا  كما  ح�صمة.  
يف  واملثقفني  اخلريجني  جمهور  تنظيم  على  بالعمل  بداأوا 
لالإعالم  والت�صدي  للكتابة  وح�صدهم  االأمريكية  ال�صاحة 
عاروري  ون�صري  الكاظمي  جميد  اآخرهم  كان  املعادي 
و�صميح  �صرابي  وه�صام  �صعيد  واإدوارد  لغد  اأبو  واإبراهيم 

فر�صون. رحمهم اهلل جميعا.
)2(

من  اآخر  فار�س  رحيل  اأمام  م�صدومني  نقف  اليوم  نحن  وها 
اأخي  االأمريكية.  ال�صاحة  على  الوطني  العمل  فر�صان 
املنية  وافته  الذي  الربغوثي  اأني�س  دربي  ورفيق  و�صديقي 

قبل االأوان يف بلدته دير غ�صانة قرب رام اهلل.
واالأخت  الثالث  لبناته  القلبية  تعازي  اأوال  اأقدم  دعني 
يف  والعربي  الفل�صطيني  ال�صعب  واأبناء  الربغوثي  �صمية 
املهجر والوطن على فقد االأخ واملنا�صل وال�صديق والرفيق 
الأن  موجع  املتوقع  غري  الرحيل  هذا  الربغوثي.  اأني�س 
العمل  من  طويلة  �صنوات  به  جمعتني  الفقيد  املنا�صل 
على  العمل  يف  متالزمني  ظلني  واأ�صبحنا  امل�صرتك  الوطني 
ال�صهيد  عليه  عرفني  منذ  ل�صنوات  االأمريكية  ال�صاحة 
ماجد اأبو �صرار يف حفل اإ�صتقبال باالأمم املتحدة يف اأوا�صط 
ال�صبعينات حيث �صاألني هل �صممتم اأني�س الربغوثي لدائرة 
العمل الوطني على ال�صاحة االأمريكية فقلت له ال اأعرفه.  
اجلامعة  مكتب  يف  ليعمل  حديثا  و�صل  قد  وكان  يل  قدمه 
وحتى  اليوم  ذلك  ومنذ  املقاطعة.   مكتب  يف  العربية 
ال�صيف الفائت ونحن على توا�صل يجمعنا الهم الفل�صطيني 
وال�صجن الفل�صطيني وال�صاأن الفل�صطيني والبحث عن اأقرب 
حلقت  لتي  اجلوانب  ااملتعددة  الكارثة  من  للتعايف  الطرق 

ب�صعبنا وما زالت.
وال بد اأن ي�صعر اأبناء اجلالية العربية الفل�صطينية غياب 
ال�صاحة  يف  فراغا  الوطن  اإىل  عودته  تركت  فقد  اأني�س 
الفل�صطينية فما بالك عندما يكون الرحيل دائما والغياب 

�صرمديا. 
)3(

اإن�صان ب�صيط  مثل وردة، �صهم كح�صان جموح، دائم  اأني�س 
احلركة كنحلة.  فالح مع الفالحني وابن مدينة مع املدنيني 
�صلب  معبد،  يف  نا�صك  كاأنه  متوا�صع  املثقفني-  مع  ومثقف 

نظيف  الفوالذ.   كاأنه  �صعبه  بق�صية  االأمر  يتعلق  عندما 
الف�صاد  طريق  عن  النا�س  اأبعد  كان  والروح.   والقلب  اليد 
�صعبهم.   معاناة  ح�صاب  على  فاغتنوا  الكثريين  جرف  الذي 
من  يتهرب  وال  العام  الهم  يحمل  نقيا.   وق�صى  عا�س  بل 
مثل  يكتف  مل  اإجنازها.   يف  غريه  على  يتكل  وال  م�صوؤولية 
خمملي  كر�صي  وراء  وجل�س  الوظيفة  مبقعد  الكثريين 
ومل  العقل  نوافذ  يغلق  مل  اأخبار-  من  جاء  ما  اآخر  يطالع 
يكتف بالعمل امليداين بل جمع االإثنني معا وهو يحمل الهم 
العام  وينزل به اإىل امليدان ليخو�س التجربة التنظيمية 

وال�صيا�صية والطالبية واجلماهريية بكل تفا�صيلها. 

اأو ح�صد  موؤمتر طالبي  يتغيب عن  اأني�س مل  اأن  اأجزم  اأكاد 
اأمريكا  يف  الفل�صطيني  للمجل�س  موؤمتر  اأو  جماهريي 
املدن  موؤمترات  اأو  العرب  اخلريجني  رابطة  اأو  ال�صمالية 
والقرى.  اإن الن�صاط بالن�صبة الأني�س الهواء الذي يتنف�س، 
له  حياة  ال  اأني�س  كان  املاء  خارج  تعي�س  ال  التي  كال�صمكة 

بعيدا عن اجلماهري.
اأكرث  اأحيانا وهادئا ب�صيطا م�صغيا يف  ت�صمع �صوته �صارخا 
ت�صتمر  ال  الغ�صب  ثورة  ولكن  ب�صرعة  يغ�صب  االأحيان.  
اأكرث من ثوان قليلة فيم�صح ذلك الوجه الغا�صب وي�صتبدله 
اأحيانا  القلبية.  �صوته يرعد  املعروفه و�صحكته  بب�صمته 
كبح  اأو  التطرف  وت�صويب  العزائم  وتقوية  الهمم  ل�صحذ 

جماح التع�صب التنظيمي. 
اأينما اجتهت جتده اأمامك وال اأكاد اأذكر اإجنازا فل�صطينيا 
الأني�س  يكون  اأن  دون  االأمريكية  ال�صاحة  على  عربيا  اأو 
دور ريادي يف التخطيط والتنظيم والتنفيذ والقيادة.  ال 
يكل وال ميل وال يياأ�س وال يرفع يديه م�صت�صلما اأبدا وكلما 
وال  لراأي  متع�صب  غري  للعطاء.   م�صتعدا  وجدته  حاورته 

متهاون يف موقف هو مقتنع ب�صالمته.
)4(

اإختلفنا واتفقنا ثم اإختلفنا وعدنا اإتفقنا والتقينا.  تدخل 
الإعادة  اأني�س  �صقيق  خالد  اأبو  الربغوثي  �صالح  املرحوم 
اأو مواقع  املياه اإىل جماريها.  مل يكن خالفنا على منا�صب 
اأجل  من  اأف�صل  الطرق  اأي  على  بل  مكا�صب  اأو  غنائم  اأو 
وامل�صرية  النهج  حول  وليايل  �صاعات  نتحاور  كنا  فل�صطني.  
ال�صار  والتكتيكات  واال�صرتاتيجية  واالإجنازات  واالأخطاء 
مل  الفـمُرقة  فرتة  ويف  والرموز.   واالأ�صخا�س  والنافع  منها 
يتفوه اأني�س بكلمة �صوء اأثناء اإحتدام النقا�صات الداخلية 
وعادت  اإلتقينا  وب�صرعة  وعر�صا...  طوال  ال�صاحة  ومتزق 
اهلل.   ورام  الرام  يف  مكتبه  يف  زرته  طبيعتها.   اإىل  االأمور 
كان يحر�س على لقائي كلما جاء اإىل نيويورك.  اآخر لقاء 
لنا كان يف ال�صيف يف مطعم نور مبنطقة البلوع يف رام اهلل.  
قد  زماننا  باأن  لبع�صنا  واعرتفنا  اخلوايل  االأيام  تذاكرنا 
الكتابي.   ن�صاطك  على  اأحييك  يل  قال  قليال...  اإال  م�صى 
التي  احلياة  اإك�صري  هي  يل  بالن�صبة  الكتابة  اإن  له  قلت 
اأ�صتند اإليها كي ال اأنطفىء قبل االأوان.  احلروف والكلمات 
وتكرب  وتن�صج  معي  تعي�س  حية  كائنات  هي  اأني�س  اأخي  يا 
اأن  وعدت  وقد  وتعري.   وتتهم  وتثقف  وت�صحح  وتقاتل 
اأمثالك.  وقد بررت  اإال للمنا�صلني  ال ي�صيل مدادي دموعا 
اأعرف  القلب وال  �صيتوقف  القلم  بوعدي. وعندما يتوقف 
اأحدهما  �صيلحق  بالتاأكيد  لكن  االآخر.   �صي�صبق  اأيهما 

باالآخر.
)5(

من  وقليال  همومك  حملت  عندما  اأني�س  يا  اأ�صجعنا  كنت 

االأمتعة وعدت للوطن.  من ي�صدق اأن ينتقل اإبن نيويورك 
الأكرث  البالد  هذه  يف  اإنغرا�صه  بعد  غ�صانة  دير  يف  ليعي�س 
»عّلية«  يف  لت�صكن  القرية  اإىل  عدت  �صنة.   ثالثني  من 
حلياة  املطلوب  االأدنى  باحلد  لتفي  ترميمها  اأعدت  قدمية 
كانت  املغرتبني  ودائرة  اهلل  ورام  الرام  عادية.   ب�صيطة 
جمالك احليوي الذي اأبقاك على اإت�صال باجلالية العربية 
تقفز  ونيويورك  اهلل  رام  بني  تتنقل  فكنت  الفل�صطينية 
جلمع  حفل  ومن  اأخرى  اإىل  ندوة  ومن  اآخر  اإىل  موؤمتر  من 
هنا  كنت  الهمم.   وح�صد  للتعبئة  مهرجان  اإىل  التربعات 
وهناك.  يف كل مرة اأنزل اإىل رام اهلل اأجد جدول اأعمالك 
مزدحما باالأن�صطة واللقاءات والزيارات.  اإذا خرج �صجني 
كنت اأول املهنئني، واإذا اإ�صت�صهد �صاب كنت اأول املعزين، واإذا 
اأول  اأول املت�صامني واإذا نطلقت م�صرية كنت  هدم بيت كنت 
امل�صاركني.  بال�صبط كما تفعل هنا يف ال�صاحة االأمريكية.  
لقد اأطلقنا عليك لقب »خمتار اجلالية« عن جدارة.  حيث 
مل ينح�صر ن�صاطك يف ال�صيا�صة والتنظيم والعمل الطالبي  
بل جتاوزه اإىل حل خالفات النا�س والتو�صط بني االأ�صدقاء 
وم�صاعدة ال�صركاء يف جتارة على حل خالفاتهم.  ديدنك 
اإىل  �صبيال  لها  جتد  مل  م�صتحيل  وكلمة  املتوا�صل  العمل 

قامو�صك.
)6(

اأنك كنت تع�صق دروي�س و�صعره خا�صة االإطالالت  اأعرف   
االأوىل. واأود اأن اأتلو عليك مقاطع من ق�صيدة االأر�س التي 
تلقى  و�صماعها  بقراءتها  ت�صتمتع  حتبها  كنت  اأنك  الأعرف 

عليك: 
يف �صهر اآذار، يف �صنة االإنتفا�صة، قالت لنا االأر�سمُ اأ�صرارها 
الدموية. يف �صهر اآذار مّرت اأمام البنف�صج والبندقّية خم�س 
بنات. وقفن على باب مدر�صة اإبتدائية، وا�صتعلن مع الورد 
العناق  دخلن  الرتاب.  ن�صيد  افتتحن  البلدّي.  والزعرت 
النهائي – اآذار ياأتي اإىل االأر�س من باطن االأر�س ياأتي، ومن 
– البنف�صج مال قلياًل ليعرب �صوتمُ البنات.  رق�صة الفتيات 

الع�صافريمُ مّدت مناقريها يف اجّتاه الن�صيد وقلبي
راأيتمُ �صهيدين ي�صتمعان اإىل البحر: عّكا جتئ مع املوج.

عّكا تروح مع املوج. وابتعدا يف التداعي.
ومالت خديجة نحو الندى، فاحرتقت. خديجة! ال تغلقي 

الباب!
اأريحا بدوِن  اإن ال�صعوب �صتدخلمُ هذا الكتاب وتاأفل �صم�سمُ 

طقو�س.
فيا وطن االأنبياء...تكامل!
ويا وطن الزارعني .. تكامْل!
ويا وطن ال�صهداء.. . تكامل!
ويا وطن ال�صائعني .. تكامل!

فكّل �صعاب اجلبال امتداٌد لهذا الن�صيد.
وكّل االأنا�صيد فيك امتداٌد لزيتونة زّملتني.

******

م�صاٌء �صغرٌي على قريٍة مهملة
وعيناك نائمتان

اأعودمُ ثالثني عامًا
وخم�َس حروٍب

واأ�صهدمُ اأّن الزماْن
يخّبئ يل �صنبلة

يغّني املغّني

عن النار والغرباء
وكان امل�صاءمُ م�صاء
وكان املغّني يغّني

وي�صتجوبونه:
ملاذا تغّني؟
يرّد عليهم:
الأيّن اأغّني

.....
وقد فّت�صوا �صدرهمُ

فلم يجدوا غري قلِبه
وقد فّت�صوا قلبه

فلم يجدوا غري �صعِبه
وقد فت�صوا �صوته

فلم يجدوا غري حزنه
وقد فّت�صوا حزنه

فلم يجدوا غري �صجنه
وقد فّت�صوا �صجنه

فلم يجدوا غريهم يف القيود
وراء الّتالل

يناممُ املغّني وحيدًا
ويف �صهر اآذار

ت�صعدمُ منه الظالل

*************

يا اأّيها الذاهبون اإىل حّبة القمح يف مهدها
احرثوا ج�صدي!

اأّيها الذاهبون اإىل �صخرة القد�س
مّروا على ج�صدي

اأّيها العابرون على ج�صدي
لن متّروا

اأنا االأر�سمُ يف ج�صٍد
لن متّروا

اأنا االأر�س يف �صحوها
لن متّروا

اأنا االأر�س. يا اأّيها العابرون على االأر�س يف �صحوها
لن متّروا
لن متّروا
لن متروا

لك مني يا رفيق العمر باقة من احلب واالإخال�س ال تن�صب 
مع االأيام.  ك الرحمة ولذويك واأ�صدقائك ورفاقك 

ال�صرب وال�صلوان. 

امل���ن���ا����س���ل���ن رث���������اء  يف  وال���������دم���������وع-   احل�������ر  م���و����س���ك���و ووا�����س����ن����ط����ن ت���ف���ر����س���ان وق������ف اإط���������اق ال���ن���ارم���������داد 

زي���ن���ب وال���������س����ي����دة  ح���م�������ض  يف  ����س���ه���ي���دًا   132 م�����ن  اأك��������ر 

القد�ض غرب  �سمال  جديدة  ا�ستيطانية  وحدة   1675 اإقامة 

الرجاء من كل عربي حر التوا�صل مع البيت االأبي�س 
العدوان  على  احتجاجا  االأمريكية  واخلارجية 
والن�صاء  االأطفال  وقتل  بالدكم  على  ال�صعودي 
التحتية  البنية  وهدم  وال�صيوخ  وال�صباب  والرجال 
اجلوي  واحل�صار  والتاريخي  احل�صاري  واملوروث 

والربي والبحري الظامل. 
الرقم التايل للبيت االبي�س :  

call the White house
202-647-6575

الرقم التايل للخارجية االمريكيةجون كريي : 

Call US State 
Deportment 

 202-647-6575  
Stop aggression 
against Yemen.
Stop the killing 
of women and 

children in Yemen.

جدي كان بطًا حقيقيًا
تهاين ن�صار

االأر�س  فل�صطني؛  من  منلك  ما  اآخر  هو 
نعم  �صاأعود.  حتمًا  واإليها  منها  اأنا  التي 
يومًا  اأ�صتطع  مل  اأين  اأعرتف  وبحزن 
الدائمة  حماوالتي  رغم  اإليها  الو�صول 
داخل  واأن�صطة  مبوؤمترات  للم�صاركة 
البلد كو�صيلة تو�صلني اىل هناك، لكنها 

باءت جميعها بالف�صل!
اىل  للرجوع  تتوقني  ملاذا  ي�صاألونني 
اآخر؟  بلد  التي ولدت يف  وانت  فل�صطني 

مباذا اأجيبهم؟ ال يخطر يف ذهني �صوى ما قاله حممود دروي�س يف اإحدى 
ب�صاطة،  بكل  بب�صاطة،  نعم،  ذكريات«.  ويل  هناك.  من  »اأنا  ق�صائده: 
الذي  ورثتها عن جدي حيدر،  �صتى. ذكريات �صنعت هويتي  يل ذكريات 

اجتمعنا البارحة يف داره نودعه. يبدو اأنه �صيهجرنا قريبًا، ولالأبد!
ال�صباب  باأيام  مولعة  اأفكاره  زالت  ما  عامًا،  الت�صعني  تخطى  الذي  حيدر، 
وتفا�صيل مغامراته من لبنان اىل فل�صطني بعد النكبة. يف كل مرة كنت 
اأزوره مع اأمي واأبي، كان يحدثني عن بطوالته يف االحتيال على االإنكليز 
اأيام االنتداب الربيطاين على فل�صطني. حيث كان و�صباب القرية م�صدر 
قلق للجنود باالأخ�س عندما �صرقوا ثيابهم من اإحدى املع�صكرات وباعوها 

يف قرية اأخرى.
املرات.  ع�صرات  الق�ص�س  هذه  يروي  جدي  �صمعت  اأنني  جمددًا،  اأعرتف 
فمذ كنت �صغرية اعتدت اأن اأدخل غرفته اخلا�صة، م�صوبة هديف نحو درج 
�صغري بجانب �صريره. اأنظر نحو ال�صباك امل�صرتك مع غرفة جدتي الأتاأكد 
فرياين  الدار.  من  مطرودة  املطاف  بي  ينتهي  ال  حتى  تراين  ال  اأنها  من 
حيدر مرتددة من االقرتاب اأكرث، ينادي علي ان اجل�س على ركبتيه لريوي 

يل حكاية عن فل�صطني.
باأمر الدرج هذا، فقد كان يحتفظ بالف�صتق  اأحفاد حيدر يعلمون  جميع 
كنا  جيد.  مزاج  يف  يكون  عندما  منها  يعطينا  احلمراء،  ال�صكاكر  وحبات 
جدتي  الأن  فقط  لي�س  عنها،  غائبًا  جدي  كان  اإذا  الغرفة  دخول  نخاف 
اأن  نخاف  كنا  الأننا  بل  عادة،  يح�صل  كما  اأبي،  مع  مب�صكلة  لنا  �صت�صبب 
يدخل جدي الدار ببذته ال�صوداء رابطًا حطته على راأ�صه وبيده عكازه 
يحتاج  لن  عندها  بالف�صتق.  مليئة  ال�صغرية  جيوبنا  فيالحظ  اخل�صبي. 

اأبي اىل توبيخنا، فعكاز جدي تكون قد اأمتت املهمة.
وجودي يف داره البارحة، اأعاد اإيل ذكريات كثرية، منها عندما اكت�صفت 
اأن جدي اأ�صبح �صمعه ثقياًل، فخطر يل اأنه عندما يراين اأفتح باب الدار 
وي�صاألني اإىل اأين ذاهبة، اأن اأحرك �صفاهي بعبث وكاأنني اأحتدث ب�صوت 
اأن  اأن اأجنح يف ذلك لوال  م�صموع، فهو يف كل االأحوال لن ي�صمعني. كدت 
جدتي التي كانت جتل�س يف اخلارج مع �صديقتها »بكيزة« �صاألتني اأين اأمي؟ 
من  طحينة  علبة  اأجيبلها  رايحة  باملطبخ،  »اأمي  م�صموع  ب�صوت  فاأجبتها 
دكانة اأبو زكي«. ما اإن اأنهيت كالمي حتى انهالت علي �صتائم جدي. فقد 

اكت�صفت اأنه با�صتطاعته �صماعي واأنا اأتكلم مع جدتي!
تذكرت اأي�صًا ال�صورة املعلقة على حائط غرفته المراأة ورجل باالأبي�س 
اأقالم  ميلكون  ال  الأنهم  واالأبي�س  باالأ�صود  اأنها  حينها  اعتقدت  واالأ�صود. 
اأن قمت  اإال  اأبو �صمري، فما كان مني  تلوين مثل التي ا�صرتيتها من مكتبة 
بتلوين ثياب االأ�صخا�س يف ال�صورة باالأ�صفر واالأحمر واالأزرق، ثم علقتها 

مكانها. لن اأخربكم ماذا فعل جدي عندما راآها!



هادي يعّن علي حم�سن الأحمر يف من�سب بارز

اللواء علي حم�صن  اليمني  عبد ربه من�صور هادي،  الرئي�س   عنّي 
ي�صاهم  اأن  اأمل  على  امل�صلحة،  للقوات  العام  للقائد  نائبًا  االأحمر، 
ال�صابط املتحدر من �صنعاء يف ح�صد تاأييد القبائل لقوات هادي، 

وفق ما ذكرت م�صادر ع�صكرية .
واأعلنت وكالة »�صباأ« )غري الر�صمية( �صدور القرار بتعيني االأحمر 
باأّن  علمًا  امل�صلحة،  للقوات  العام  للقائد  نائبًا  الريا�س،  يف  املقيم 

القيادة تعود لهادي.
اأنه  واأ�صارت الوكالة اإىل ترقية االأحمر لرتبة فريق، الفتًة اإىل 

اأدى اليمني اأمام هادي املوجود حاليًا يف العا�صمة ال�صعودية.
ياأمل  هادي  اإّن  بر�س«  »فران�س  لوكالة  ع�صكرية  م�صادر  وقالت 
والقادة  القبليني  امل�صوؤولني  تاأييد  نيل  االأحمر  تعيني  خالل  من 

الع�صكريني البارزين يف منطقة �صنعاء.

دعاء �صويدان
ت�صهدها  ومفاجئة  مت�صارعة  تطورات 
توارت  التي  االأنبار  حمافظة  يف  الفلوجة 
املا�صية  القليلة  االأ�صهر  خالل  الواجهة  عن 
بفعل قرار �صيا�صي اأرجاأ احل�صم يف »العا�صمة 
االإ�صالمية«.  اخلالفة  لدولة  احليوية 
بغداد  العا�صمة  غربي  الواقعة  فاملدينة 
ال�صعبي  احل�صد  يف  ف�صائل  قبل  من  واملطوقة 
»مترد  اإىل  باإ�صارات  متزايد  نحو  على  تبعث 

على تنظيم داع�س«.
املحلية  ال�صلطات  حر�س  من  الرغم  وعلى 
على  الفلوجة  يف  الع�صائرية  والوجوه 
ت�صوير التطورات االأخرية بو�صفها ثورة على 
الوح�صية  ممار�صاته  »ي�صعد  الذي  التنظيم 
تبدو  الرواية  تلك  اأن  اإال  االأهايل«،  بحق 
نواٍح عديدة ومعزولة من جممل  مفتوقة من 
بالد  يف  االأو�صاع  جلديد  احلاكم  ال�صياق 

الرافدين.
تربر الت�صكيك يف رواية رئي�س جمل�س ع�صائر 
الفلوجة عبد الرحمن الزوبعي وع�صو اللجنة 
العي�صاوي  راجح  االأنبار  جمل�س  يف  االأمنية 
جملة  الع�صائري،  االأنبار  ح�صد  وقادة 
والو�صع  الفائتة  باالآونة  تت�صل  معطيات 
�صيطرة  تلت  التي  الفرتة  طوال  الراهن. 
 2014 عام  اأوائل  يف  الفلوجة  على  »داع�س« 
مل تعل من املدينة اإال اأ�صوات الوجوه القبلية 
التنظيم  مبايعة  على  احلا�صة  والع�صائرية 
هذه  اأ�صهر  الدولة.  من  بدياًل  اإليه  والركون 
من  وحزيران  اأيار  �صهَري  يف  �صجلت  الوقائع 
2015 ان�صم عدد من  اأيار   5 2015. يف  عام 
�صيوخ الفلوجة اإىل م�صائخ اآخرين يف ما �صمي 
»املوؤمتر االأول لع�صائر االأنبار«. حينها، اأ�صدر 
»باأن  اعتقادهم  عن  فيه  اأعربوا  بيانًا  هوؤالء 
الدولة االإ�صالمية ما جاءت اإال الإظهار احلق 
ورفع الظلم واحليف والقهر عن اأبناء االأنبار 
مبن  مرت�صني  عامة،  ال�صنة  اأهل  وعن  خا�صة 
ميثلنا على االأر�س من اأبنائنا واإخواننا رجال 

الدولة االإ�صالمية طوعًا ال كرهًا«.
»املوؤمتر  انعقد  فقط،  قليلة  اأ�صابيع  بعد 
من  م�صائخ  مب�صاركة  االأنبار«  لع�صائر  الثاين 
الفلوجة، يف ذلك املوؤمتر الذي حمل ا�صم »يف 
�صفينة واحدة« ا�صطف امل�صائخ خلف املتحدث 
الرمادي  مدينة  »من  اأعلن  الذي  با�صمهم 

ال�صيوخ  مباركة  والراف�صة  ال�صليبيني  قاهرة 
عا�صمة  الأهايل  الع�صائر  واأبناء  والوجهاء 
اأرجا�س  على  واملبني  العزيز  الن�صر  االأنبار 
البيان  تايل  واأ�صاف  ال�صرك«.  واأدران  الردة 
»اأن م�صرينا واحد وموقفنا واحد و�صيفنا مع 
عدو  �صوب  موجه  االإ�صالمية  الدولة  جنود 
اأن  اإما  واحدة،  �صفينة  ركاب  فنحن  واحد. 
ننجو جميعا واإما اأن نهلك. لذا لن ن�صمح الأحد 
بخرق �صفينتا اأيًا كان ا�صمه ون�صبه وانتماوؤه«.
انعقاد  معدودات  باأيام  اأعقبها  املواقف  تلك 
الفلوجة  »ع�صائر  �صعار  حتت  مو�صع  اجتماع 
االجتماع  ا�صتهل  االأعداء«.  عيون  يف  �صوكة 
اإىل  مراد  �صمري  العراقي  اجلندي  بجرجرة 
بالر�صا�س.  اأمُعدم  حيث  عامة  �صاحة  و�صط 
بل�صان  الناطق  األقى  احلكم،  تنفيذ  وقبيل 
التي  »احلملة  فيه  اأدان  بيانًا  املجتمعني 
ال�صنة  اأهل  على  ال�صفوي  التحالف  ي�صنها 
الذين  الع�صائر  مقاتلي  وا�صفًا  واجلماعة«، 
ال�صعبي  واحل�صد  اجلي�س  جانب  اإىل  ا�صطفوا 
جمل�س  »ت�صامن  الناطق  واأعلن  باخلونة. 
مع  واالأنبار  والكرمة  الفلوجة  ع�صائر  �صيوخ 
الدولة االإ�صالمية ومع اأمري املوؤمنني اأبي بكر 
لقتال  معكم  نقف  باأننا  له  ونقول  البغدادي 
واملرتدين  الكفار  من  وامللة  الدين  اأعداء 

والراف�صة احلاقدين«.
بناًء على ما تقدم وغريه الكثري يبدو �صوؤال: 
»فما عدا مما بدا؟« يف هذا املقام منطقيًا اإىل 
حد بعيد. فالوجوه نف�صها التي كانت اإىل وقت 
قريب تقدم فرو�س الطاعة والوالء لتنظيم 
الدولة االإ�صالمية »بو�صفه املخل�س من ه�صم 
التنظيم  حماربة  على  حتّث  بداأت  املركز«، 
حتت  من  الب�صاط  و�صحب  مقاره  ومهاجمة 
للثورة  تربيرهم  يف  هوؤالء  ي�صوق  قدميه. 
�صيا�صة  حول  روايات  داع�س  على  املباغتة 
جتويع وتعذيب ينتهجها التنظيم بحق اأهايل 
يف  داع�س  لطريقة  املتتبع  اأن  غري  املدينة. 
غربي  �صيطرته  حتت  الواقعة  املناطق  اإدارة 
تقارب  الروايات  تلك  اأن  من  يتثبت  العراق 
ت�صييل  هي  مما  اأكرث  متعمدًا  تزخيمًا  كونها 
الوكاالت  تقارير  اإىل  العودة  تكفي  تلقائي. 
العاملية االأخرية بهذا ال�صاأن )تقرير »رويرتز« 
من  للتحقق  منوذجًا(   2015 االأول  كانون  يف 
اأن التنظيم مل يتورع يف وقت من االأوقات عن 

ال�صبهات  على  واالأخذ  اجلا�صو�صية  ت�صييد 
االأو�صاع  تردي  اأما  الظنة.  على  والقتل 
املعي�صية ونق�س املواد الغذائية، فال يبدو اإال 
نتيجة طبيعية حلالة احلرب والتطويق التي 
ا�صتدادها  والعائد  املدينة،  حميط  ي�صهدها 

اإىل منت�صف عام 2015.
حول  ال�صبهات  ي�صاعف  و�صوحًا  اأكرث  معطى 
الفلوجة.  يف  تدور  التي  الديناميات  طبيعة 
التي  اال�صتباكات  على  �صاعات  متر  تكد  مل 
وجنوبها،  وو�صطها  املدينة  غربي  يف  اندلعت 
حركة  من  مقرب  اإلكرتوين  موقع  ن�صر  حتى 
االأ�صبق  املالية  لوزير  التابعة  العراق  حما�س 
جانبًا  »يظهر  فيديو  �صريط  العي�صاوي  رافع 
�صد  احلركة  مقاتلو  خا�صها  التي  املعارك  من 
داع�س يف احلي الع�صكري«. كذلك ن�صر املوقع 
بيانًا للحركة تتبنى فيه اإحراق 4 مقار تابعة 

لداع�س وتتوعده باملزيد من الهجمات.
خطورة االإعالن امل�صار اإليه ت�صتبني من خالل 
حما�س  وهوية  العي�صاوي  �صرية  اإىل  العودة 
العراقي  للق�صاء  مطلوب  فالعي�صاوي  العراق. 
وهو  اإرهابية،  اأعمال  يف  اال�صرتاك  بتهمة 
االعت�صام  خليم  التح�صيد  يف  الرئي�س  املتهم 
اعرتاف  اإثر  الرمادي  مبدينة  ال�صهرية 
على  بناًء  جرائم  بارتكاب  حمايته  عنا�صر 
اأن  ذلك،  اإىل  ي�صاف  منه.  �صخ�صية  اأوامر 
الرجل ومعه نائب رئي�س اجلمهورية االأ�صبق 
يف  الرئي�صني  الفاعلني  كانا  الها�صمي،  طارق 
و«اجلي�س  القاعدة«  »تنظيم  عمل  تن�صيط 
كان  كذلك  العراق.  غربي  احلر«  العراقي 
دخول  على  الت�صجيع  يف  االأبرز  الدور  لهما 
االأنبار  اإىل  االإ�صالمية«  »الدولة  م�صلحي 
اأن  حتى  هناك.  عملياتهم  وتدعيم  ونينوى 
املالية  وزير  خماطبة  يف  يرتدد  مل  البع�س 
ت�صيل  دماء  قطرة  كل  »اإن  بالقول:  االأ�صبق 
اإىل  اأي�صًا  ي�صار  رافع«.  يا  برقبتك  االأنبار  يف 
العظام  جراحة  يف  )االخت�صا�صي  االأخري  اأن 
عمل  الب�صرة(  جامعة  من  واملتخرج  والك�صور 
يف فرتة من الفرتات طبيبًا خا�صًا الأبي م�صعب 
الزرقاوي القيادي ال�صهري يف القاعدة، وعقب 
خا�صًا  وفدًا  العي�صاوي  اأر�صل  الزرقاوي  مقتل 
اًل باالأموال اإىل مدينة الزرقاء االأردنية  حممَّ
طبيعة  على  والوقوف  العزاء  واجب  لتقدمي 
االإجراءات القاعدية الداخلية التي �صتعقب 

ت�صفية اأحمد اخلاليلة )الزرقاوي(.
قائدًا  كان  اأنه  العي�صاوي  �صرية  يف  االأهم 
يف  الفلوجة  وعامرية  الفلوجة  لوحدات 
االأمريكيون  �صكلها  التي  ال�صحوات  جمال�س 
خطة  كانت  حينها،   .2006 عام  اأواخر  يف 
»القيادات  ت�صكني  تقت�صي  املتحدة  الواليات 
االإيراين«  »اخلطر  من  املتخوفة  ال�صنية« 
واجلماعة«  ال�صنة  »اأهل  يف  وال�صائرة 
بتخويفهم »من مد �صيعي يتهددهم وجوديًا«، 
واإقناعها بتحويل البندقية اإىل �صدور »دولة 
العراق االإ�صالمية« مقابل وعد »ب�صرب اإيران 

بعد التخل�س من االإرهاب«.
اأو  االإ�صناد  جمال�س  ت�صكلت  كان،  ما  وذاك 
ويف  الرئي�صية  ال�صنية  االأحزاب  من  ال�صحوات 
مقدمها احلزب االإ�صالمي، وكان لكتائب »حما�س 
بالعي�صاوي  واملرتبطة  لالأخري  التابعة  العراق« 
ال�صحوات  عمليات  يف  طويل  باع  والها�صمي 
من  خ�صومها،  به  يتهمها  ملا  وفقًا  تخل،  مل  التي 
جتاوزات وانتهاكات بلغت حد اإعدام املعار�صني 

لها واالإلقاء بهم يف مقابر جماعية.
واإن  يتكرر  نف�صه  ال�صيناريو  اأن  يبدو  اليوم، 
اأحداث  اكتنفته  مما  خطورة  اأ�صد  بخلفيات 
اخلروج  راية  ارتفاع  و2007.   2006 العامني 
على »داع�س« يف الفلوجة معطوفًا على اإ�صراك 
اإىل  م�صافًا  الرمادي،  حترير  يف  االأنبار  ع�صائر 
ت�صدير احل�صد الوطني يف املو�صل ت�صي جميعها 
ن�صخة  الإنتاج  جديد  قدمي  اأمريكي  مب�صروع 
ثانية من ال�صحوات تاأخذ على عاتقها حماربة 
تعهدات  نظري  االإ�صالمية«  »الدولة  م�صلحي 
بحكم ذاتي مياثل ال�صيغة القائمة يف كرد�صتان 

نحو  واأخواتها  ويطورها  يتخطاها  يكن  مل  اإن 
هنا،  من  معاملًا.  اأو�صح  ا�صتقاللية«  »كانتونات 
ميكن فهم الت�صديد االأمريكي املتكرر على �صرورة 
داع�س  على  احلرب  يف  ال�صّنة«  العرب  »اإ�صراك 
والذي جتلت اآخر اأبرز ف�صوله يف ت�صريح لوزير 
الدفاع االأمريكي اآ�صتون كارتر قال فيه: »يجب 
غري  احلر�س  هذا  اللعبة«.  يف  ال�صنة  يكون  اأن 
الربيء يرافقه �صغط مت�صاعد باجتاه ا�صتبعاد 
الفلوجة  معركتي  من  ال�صعبي  احل�صد  ف�صائل 
الرمادي،  معركة  من  ا�صتبعادها  بعد  واملو�صل 
يف  وباملجاهرة  مبا�صر  انخراط  عن  ف�صاًل 
هند�صة اخلريطة امليدانية يف نينوى على نحو 

يالئم م�صالح وا�صنطن وير�صي حليفتها اأنقرة.
كاأن الواليات املتحدة تقول: »اإن عدة الت�صطري 
والتق�صيم اأ�صبحت جاهزة ومل يبق اإال التنفيذ 
املرت�صم  امل�صهد  يف  االأخطر  الغنائم«.  وتوزيع 
ال�صلطات  اأن  العراق  يف  دراماتيكي  نحو  على 
تظهر مائلة للت�صليم باالأمر الواقع واإن كانت قد 
اإ�صارات تطمينية للح�صد يف  اأر�صلت قبل يومني 
ما يت�صل مبعركة املو�صل. اإال اأن ميزان املواقف 
الر�صمية ال يزال جانحًا نحو الكفة االأمريكية. 
ولعل الت�صريح الذي خرجت به قيادة العمليات 
امل�صرتكة قبل �صاعات حول حدوث ثورة �صعبية 
يف الفلوجة ووجود قنوات توا�صل مع الع�صائر 
املنتف�صة واال�صتعداد لتقدمي الدعم الع�صكري 
يحمل  قد  االأيام  من  القادم  باأن  ينبئ  لها 
جو  م�صروع  ت�صع  اخلطورة  �صديدة  تطورات 
بايدن )تق�صيم العراق اإىل دولة �صيعية واأخرى 

�صنية وثالثة كردية( على �صكة التنفيذ.

يحيى ال�صامي
بعد �صيطرة اجلي�س و»اللجان ال�صعبية« على ميدي )�صمال 
املدينة  على  عدة  �صعودية  هجمات  �صد  عقب  الغرب( 
لتنظيم  تابعني  تكفرييني  مقاتلني  اأن  تبنّي  احلدودية، 
وامل�صلحني  ال�صعودي  اجلي�س  جانب  اإىل  قاتلوا  »داع�س« 

هناك
غربي  �صمايل  احلدودية،  ميدي  جبهة  �صهدته  ما  مّثل 
ع�صكرية  خ�صارة  تكون  اأن  قبل  اإعالمية  ف�صيحة  اليمن، 
كبرية مني بها التحالف ال�صعودي. فقيا�صًا بحجم ما اأنفقه 
كانوا  الذين  واملرتزقة  امل�صلحني  على  ال�صعودي  النظام 
يبدو  »التحالف«  جعل  الهجمات،  لع�صرات  رئي�صيًا  وقودًا 
وكاأنه قريب من ح�صم معارك ميدي، اإال اأن اجلي�س اليمني 
و»اللجان ال�صعبية« متكنوا من ال�صيطرة على املنطقة بعد 
اأيام  قبل  لـ»التحالف«،  املوؤيدين  امل�صلحني  جميع  ان�صحاب 

قليلة.
اإن  فرتة،  قبل  لـ»االأخبار«  قال  قد  ع�صكري  م�صدر  وكان 
ا�صتنزافًا  االأكرث  النقطة  اإىل  »�صتتحول  ميدي  جبهة 
ع�صرات  ف�صل  فبعد  وامل�صلحني«.  ال�صعودي  للجي�س 
املقابل  ال�صاحل  باجتاه  للتقدم  ال�صعودية  املحاوالت 
ملدينة ميدي، ا�صطرت قيادات اجلي�س ال�صعودي، مب�صورة 
من�صور  ربه  عبد  الفار  للرئي�س  تابعني  ع�صكريني  قادة 
�صحراء  تخوم  على  جمنديهم  من  اأعداد  ن�صر  اإىل  هادي 

ميدي القريبة من منطقة املو�صم ال�صعودية، وهي منطقة 
�صحراوية ال وجود فيها لقوات ع�صكرية. وقد مّهد اجلي�س 
اأتت  التي  اجلوية  الغارات  مبئات  االنت�صار  لهذا  ال�صعودي 
اأرا�صي مدينة ميدي كافة، وحتى على �صحرائها يف  على 

اأق�صى الغرب.
اإىل  الغارات،  من  الهائل  العدد  هذا  ميداين  م�صدر  ويعزو 
اأي ثغرة يف اجلبهات  امللّحة الإحداث  ال�صعودية  »الرغبة 
على  ال�صهل  من  يكن  »مل  اأنه  امل�صدر  وي�صيف  ال�صمالية«. 
بدا  الذي  املحبط  القتايل  الو�صع  تقّبل  ال�صعودي  النظام 
وتاأهيلهم  تدريبهم  ا�صتغرق  ممن  املرتزقة  اآالف  عليها 
جرى  التي  ال�صعودية  الرياالت  ماليني  كّلف  ما  اأ�صهر، 
�صرفها عليهم وعلى زعمائهم من القادة ال�صيا�صيني املوالني 

لهادي يف االأرا�صي ال�صعودية«.
وكان اجلي�س اليمني و»اللجان ال�صعبية« قد �صنوا عمليات 
ع�صكرية معاك�صة بهدف »تطهري �صحراء ميدي من عنا�صر 
اجلي�س ال�صعودي ومرتزقته«، وهي عمليات كلفت اجلي�س 
ال�صعودي خ�صائر، بدءًا من اأ�صر ع�صرات املرتزقة و�صواًل 

اإىل تدمري اآلياته.
»االإعالم  وّزعها  م�صاهد  عنها  ك�صفت  التي  الف�صائح  ومن 
وعودًا  تت�صمن  وثائق  وجود  املنطقة،  تلك  يف  احلربي« 
�صعودية بدمج امل�صلحني يف »جي�س ال�صرعية«، وم�صتندات 
اجلماعات  اإىل  منتمني  عنا�صر  م�صاركة  اأي�صًا  ك�صفت 

ومن  ال�صعودي،  اجلي�س  �صفوف  يف  القتال  يف  التكفريية 
»داع�س«،  تنظيم  اإىل  ينتمون  لعنا�صر  هويات  بينها 
للتنظيم.  تابعة  �صوداء  اأعالم  اإظهار  اإىل  باالإ�صافة 
رث بعد ان�صحاب امل�صلحني عبارات تعك�س اخللفية  كذلك، عمُ
العقائدية للتنظيمات املتطرفة التي تقاتل هناك، والتي 
التكفريية يف �صوريا والعراق،  ت�صبه ما تن�صره اجلماعات 
ال�صعودي.  للجي�س  تابعة  اآليات  على  منها  البع�س  تب  وكمُ
املو�صوع  على  ال�صعبية«  »اللجان  يف  ميداين  م�صدر  يعّلق 
اجلي�س  اإىل  بالن�صبة  مفاجئًا  يكن  مل  االأمر  اإن  بالقول 
االأول«،  اليوم  من  عدوهم  »يعرفون  الذين  و»اللجان« 
احلقيقي  امل�صروع  عن  ك�صفت  ميدي  »عمليات  اأن  م�صيفًا 
واملتمثل  اليمنيني  على  فر�صه  ال�صعودية  ريد  تمُ الذي 
غرار  على  ال�صعب  رقاب  من  االإرهابية  اجلماعات  بتمكني 

ما هو حا�صل يف جنوب اليمن«.
من  ملجموعة  م�صاهد  عر�س  قد  احلربي«  »االإعالم  وكان 
خالل  ميدي  معارك  يف  اأمُ�صروا  ممن  اليمنيني  امل�صلحني 
توّرط  عن  تك�صف  اعرتافات  تت�صّمن  املا�صي،  االأ�صبوع 
والزّج  مرتزقة  جتنيد  يف  »االإ�صالح«  حزب  من  قيادات 
�صياق  يف  االأ�صرى  ك�صف  وقد  »التحالف«.  معارك  يف  بهم 
حديثهم عن االأ�صباب التي دفعت بهم للقتال، عن توظيف 
الإقناع  واملذهبي  الديني  للخطاب  ال�صعودي  النظام 
املمُجندين بقتال اجلي�س اليمني و»اللجان ال�صعبية«. واأورد 

االأ�صرى اأ�صماء عدد من رجال الدين اليمنيني املمُنتمني اإىل 
حزب »االإ�صالح« ممن قاموا بزيارة املع�صكرات التي تدربوا 
القتال  وجوب  فيها  اأكدوا  دينية،  حما�صرات  واألقوا  فيها 
»الرواف�س  �صّموهم  من  �صد  ال�صعودي  اجلي�س  �صفوف  يف 
و»اللجان  اليمني  اجلي�س  اإىل  اإ�صارة  يف  واالنقالبيني« 

ال�صعبية«.

لقمان عبداهلل
التغطية  عن  بًا  مغيَّ اليمن  على  ال�صعودي  العدوان  ظّل 
يف  تقريبًا،  �صهر  قبل  حتى  والعاملية،  العربية  االإعالمية 
م�صنودة  اخلليجية  االإعالمية  املاكينة  فيه  كانت  وقت 
مب�صاحة وا�صعة من االإعالم الغربي املمول خليجيًا واملوجه 
اأمريكيًا تخت�صر التغطية لالأو�صاع يف اليمن. وترافق ذلك 
عربية  قنوات  حجب  عرب  االآخر  االإعالم  قمع  حملة  مع 
عن  اليوم«(  »اليمن  »امل�صرية«،  املنار«،  )»امليادين،  مثل 

االأقمار العربية.
على  العدوان  ت�صوير  والغربي،  اخلليجي  االإعالم  حاول 
مواجهة  يف  ال�صرعية«،  لطلب  »ا�صتجابة  اأنه  على  اليمن 
من  نظر  بغ�س  االعالمية،  املاكينة  وعمدت  »متمردين«. 
االإن�صان،  بحقوق  املعنية  العاملية  واجلمعيات  املنظمات 
من  والتقليل  املدنيني،  ال�صحايا  اأعداد  يف  الت�صليل  اإىل 
حجم خ�صائر البنى التحتية، مع جتاهل الو�صع االإن�صاين 
الكارثي الذي حلق باليمنيني، باالإ�صافة اإىل التعتيم على 
احل�صار املطبق الذي يفر�صه »التحالف« على البلد من اجلو 
والرب والبحر. هذا التعاطي االعالمي، جعل بع�س الدوائر 
ا�صم  العدوان  ال�صغوط، تطلق على  من  املتفلتة  الغرب،  يف 

»احلرب املن�صية«.

يف ال�صهر املا�صي، كان الفتًا اخلرق االإعالمي الذي اأحدثه 
و�صائل  من  به،  باأ�س  ال  عدد  خروج  خالل  من  العدوان، 
االإعالم الغربي والعاملي ومراكز الدرا�صات البحثية وكّتاب 
ال�صعودية يف  اإعالمية تغطي اجلرائم  بارزين، لن�صر مواد 
الو�صع  عن  تقارير  ن�صر  اإىل  هوؤالء  بع�س  وذهب  اليمن. 
جراء  به،  نف�صها  ال�صعودية  اأوقعت  الذي  وال�صعب  احلرج 

دخولها اإىل »امل�صتنقع اليمني«.
الريا�س  بحروب  العدوان  التقارير  هذه  بع�س  وربط 
داخل  احلكم  ماأزق  اإىل  باالإ�صافة  املنطقة،  يف  بالوكالة 
الأكرث  النفط  اأ�صعار  انهيار  على  معطوفًا  احلاكمة،  العائلة 
على  ذلك  وانعكا�س  املا�صية،  ال�صنة  عن  قيمته  ثلثي  من 
الواليات  يف  الباحثني  بع�س  وذهب  ال�صعودي.  الداخل 
االأبي�س  البيت  اإدارة  من  الطلب  اإىل  االأمريكية  املتحدة 
يف  جاء  كما  �صعود«،  اآل  �صقوط  »بعد  ما  اإىل  اال�صتعداد 
ال�صابقة  امل�صت�صارة  �صايز،  �صارة  الكاتبان  اأعده  تقرير 
وول،  دي  واأليك�س  امل�صرتكة،  القوات  اأركان  هيئة  لرئي�س 
باحث واكادميي يف �صوؤون عربية واأفريقية. هذا التقرير 
ك�صف اأن �صناع القرار يف وا�صنطن بداأوا بالفعل منذ فرتة 

اال�صتعداد مرحلة انهيار ال�صعودية.
اأن اخلرق االعالمي الذي بداأ يحجز مكانًا  من غري املوؤكد 

م�صلحة  يف  ي�صب  والذي  والعاملي،  العربي  العام  الراأي  يف 
الق�صية اليمنية، �صيعقبه خرق يف املوقف ال�صيا�صي، ينتج 
واإن  العدوان.  وقف  على  الإجبارها  ال�صعودية  على  �صغطًا 
كانت املوؤ�صرات ال�صيا�صية ال تدل على ذلك، اإال اأن ا�صتمرار 
ف�صح  يف  تثمريها  ميكن  مفيدة  حالة  االإعالمي  اخلرق 
همجية العدوان وك�صف الهدف منه وهو اإبقاء اليمن حتت 

الو�صاية والهيمنة.
االإعالمي  التحول  من  اخلطر  حجم  ال�صعودية  اأدركت 
فدعا  بالتاآكل.  االآخذة  وهيبتها  �صمعتها  يف  ذلك  وتاأثري 
اخلليجيني  االإعالم  وزراء  الطريفي،  عادل  اإعالمها،  وزير 
الريا�س  قاعدة  يف  بـ«اال�صتثنائي«  و�صف  اجتماع  اإىل 
لوزراء  البيان اخلتامي  ال�صهر اجلاري.  19 من  اجلوية يف 
االإعالم حتدث عن اأهمية بناء خطة اإعالمية تدافع عن 
ال�صعب  مل�صلحة  اأنها  موؤكدًا  خ�صو�صًا،  اخلليج  دول  جهود 
العمل  و�صرعية  االإن�صانية  اجلهود  عن  والدفاع  اليمني 
»عا�صفة  حملتي  ي�صمى  ما  حتت  والع�صكري  ال�صيا�صي 

احلزم« و«اإعادة االأمل«.
االإعالمي،  بالتحول  اخلليجيون  االإعالم  وزراء  اعرتف 
ال�صعودية  ي�صتهدف  ممنهجًا«  »هجومًا  اإياه  معتربين 
قدم  االأحداث.  جمريات  يف  التاأثري  اإىل  ويرمي  واخلليج 

االإعالمي  للت�صدي  خمططًا  نظرائه  اإىل  ال�صعودي  الوزير 
مدعيًا  وعالجية«،  وقائية  »عا�صفة  م�صطلح  عليه  مطلقًا 
وترويج  وال�صعودية  اخلليج  م�صالح  عن  لـ«الدفاع  اأنها 
وجهة نظرها يف الق�صايا االقليمية«، ومتهمًا اإيران ورو�صيا 
هوجاء  عا�صفة  ب�صّن  الغربي  والي�صار  املقاومة«  و«حمور 

لتكوين �صورة �صوداء عن اخلليج.
التي  تلك  من  اأ�صخم  اإعالمية  اإمربطورية  ت�صور  ميكن  ال 
باالإمكانات  املنطقة،  يف  اخلليج  حروب  مل�صلحة  تعمل 
وقد  لها،  �صّخرت  التي  وبالو�صائل  تواكبها،  التي  الهائلة 
�صمحت لنف�صها باخلروج عن املهنية واحلرفية، وا�صتخدمت 
�صيا�صات ت�صليلية وفتنوية وحتري�صية يرى الباحثون اأنه 

لي�س لها نظري يف التاريخ.
االإعالم  لي�صف  اخلليج  يف  الكّتاب  من  ياأتي  ذلك  برغم 
اأبدًا يف الراأي العام  اخلليجي بال�صعيف الذي ال �صدى له 
املتعط�س للمواد التي عادًة ما تكون �صحيحة. اإن اأق�صى ما 
التعاقد  هو  اخلليج  دول  يف  االإعالم  وزراء  يفعله  اأن  ميكن 
من جديد مع �صركات العالقات العامة خ�صو�صًا يف الغرب، 
واعتماد »دبلوما�صية االأموال« معهم واالنتقال بني البلدان 
يف  تطبيقه  ميكن  ما  جل  وهذا  تداركه،  ميكن  ما  لتدارك 

»عا�صفة وقائية وعالجية«.

جلني الهذلول
“طاردة”  بانها  معروفة  بالد  هناك 
وبولندا،  وايرلندا  لبنان  مثل  لل�صكان 
كندا  مثل  لهم  “جاذبة”  اخرى  وهناك 
االمريكية  املتحدة  والواليات  وا�صرتاليا 
ونيوزيلندا )العامل اجلديد(، عالوة على 
العربية  بع�س دول اخلليج مثل االمارات 
ان  ولكن  الكويت،  وقبلها  )دبي(،  املتحدة 
اىل  ال�صعودية  العربية  اململكة  تتحول 
م�صدر  اي  االوىل،  املجموعة  من  واحدة 
باملئة   25 متلك  وهي  املعاك�صة،  للهجرات 
من احتياطات النفط يف العامل، فهذا امر 

يثري العديد من عالمات اال�صتفهام.
هذه  ت�صهد  ال�صعودية  العربية  اململكة 
وغري  �صاخبا،  “�صحيا”  جدال  االيام 
واملنتديات  االعالم  و�صائل  يف  م�صبوق 
فجرها  “قنبلة”  حموره  ال�صيا�صية، 
ال�صيد �صدقة فا�صل ع�صو جمل�س ال�صورى 
“قبة”  وحتت  قال،  عندما  ال�صعودي 
 5( �صعودي  مليون  هناك  ان  املجل�س، 
تعدادهم  البالغ  ال�صكان  عدد  من  باملئة 
بلدان  يف  وا�صتقروا  هاجروا  مليونا(   18
عربية واجنبية، وطالب الوزارات املعنية 
الظاهرة،  هذه  عن  كاملة  درا�صة  باإعداد 
ن�صبة  الن  االقت�صاد  على  وتاأثرياتها 
وحملة  الكفاءات  من  هوؤالء  من  كبرية 
ال�صهادات العالية، ومل يجدوا فر�س عمل 

مالئمة يف بلدهم.
مثل  دول  مبقايي�س  كبريا  لي�س  الرقم 
حيث  واملغرب،  واجلزائر  واالردن  لبنان 

من  املهاجرين  املواطنني  اعداد  يزيد 
املثال، عن �صعفي عدد  �صبيل  لبنان، على 
مواطنيه احلاليني، ولكنه �صادم بالن�صبة 
اىل دولة مثل اململكة العربية ال�صعودية 
عامل  ماليني  ع�صرة  حوايل  يوجد  حيث 
على  جن�صية   150 من  اكرث  من  اجنبي 

ارا�صيها.
الذين تناولوا هذا املو�صوع من ال�صعوديني 
ويف  االجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  على 
يف  اخلو�س  جتنبوا  ال�صحف،  بع�س 
خوفا  هوؤالء،  لهجرة  احلقيقة  اال�صباب 
واملحاكمات،  لالعتقال  التعر�س  من 
يعاقب  ال�صعودي  القانون  ان  خا�صة 
يطالب  من  لكل  �صنوات  لع�صر  بال�صجن 
باال�صالح او “يغرد” بتغريدات انتقادية 
يف  التناول  وكان  و�صيا�صاتها،  للدولة 

االمور  ويرد  “عموميا”،  احلاالت  معظم 
ا�صتحياء  وعلى  اجتماعية  ا�صباب  اىل 

�صديد.
االجتماعية  اال�صباب  باأن  جنادل  ال 
“الظاهرة”،  هذه  حدوث  يف  دورا  تلعب 
مثل  مركزية،  اخرى  ا�صباب  هناك  ولكن 
ان�صداد االفق ال�صيا�صي، وغياب احلريات، 
والفر�س  امل�صتقل،  العادل  والق�صاء 
الف�صاد  وا�صتفحال  العمل،  يف  املت�صاوية 

واملح�صوبية.
يف عهد امللك  عبداهلل بن عبد العزيز بلغ 
عدد الطلبة والطالبات املبتعثني للعمل يف 
جامعات امريكية واوروبية اكرث من 205 
ال�صنة  يف  التخ�ص�صات  خمتلف  يف  اآالف 
من  اقل  اىل  العدد  )انخف�س  الواحدة 
الن�صف حاليا ب�صبب اجراءات التق�صف(، 

وعودة هوؤالء اىل اململكة بعد تخرجهم، 
حياة  ا�صلوب  على  بالتايل  واطالعهم 
املوؤ�ص�صات  وعمل  وحرية،  ع�صرية  اكرث 
التي  البلدان  يف  احلكم  ونظم  الربملانية، 
او  يجعلهم،  الغرب،  خا�صة  فيها،  در�صوا 
يف  بالراحة  ت�صعر  ال  منهم،  كبرية  ن�صبة 
معظم  فيه  تغيب  التي  بلدهم  يف  العي�س 
هذه املوؤ�ص�صات، ونظم احلكم القائمة على 
ناهيك  وامل�صاواة،  واملحا�صبة  ال�صفافية 

عن �صعوبة احل�صوا على العمل املنا�صب.
العامل االقت�صادي يلعب دورا مهما اي�صا، 
من  ال�صعودي  القومي  الدخل  فانخفا�س 
املئة  يف  �صبعني  بحوايل  النفط  عوائد 
على  �صلبا  �صينعك�س  املا�صيني،  العامني  يف 
ال�صعوديني، اذا و�صعنا  العاملة من  القوى 
من  باملئة   40 حوايل  ان  اعتبارنا  يف 
البطالة  من  يعانون  اجلن�صني  من  ال�صباب 
على  عالوة  واملقنع،  احلقيقي  ب�صقيها 
يف  يقفون  املليون  ون�صف  مليوين  حوايل 
كل  مطلع  البطالة”  “م�صاعدات  طابور 

�صهر، فان ال�صورة تبدو اكرث و�صوحا.
هذه  الهجرة  ظاهرة  بوجود  االعرتاف 
بدرا�صتها  الر�صمي  واالهتمام  عالنية، 
بذلك  االكتفاء  ولكن  ايجابية،  خطوة 
واجتماعية  �صيا�صية  حلول  تبني  ودون 
يعطي  رمبا  جذورها،  تتناول  واقت�صادية 
ان  املتوقع  من  انه  خا�صة  عك�صية،  نتائج 
املقبلة  االعوام  الظاهرة يف  تتفاقم هذه 
واليمن،  �صورية  يف  اململكة  حروب  ب�صبب 
ميزانية  تكلف  التي  الباهظة  ونفقاتها 

الدوالرات  من  املليارات  ع�صرات  الدولة 
�صنويا، وتاأكيد درا�صات عديدة باأن ا�صعار 
طوال  االنخفا�س  يف  �صت�صتمر  النفط 
ال�صنوات اخلم�س املقبلة االمر الذي يعني 
وتقلي�س  التق�صف  اجراءات  من  املزيد 
حتتية،  بنى  م�صاريع  على  العام  االنفاق 
املطاف  نهاية  يف  العمل  فر�س  وتقلي�س 

بالن�صبة اىل ال�صباب.
يعي�س  حيث  دبي،  امارة  اىل  يذهب  من 
بع�صهم  يعمل  �صعودي،  الف  مئة  من  اكرث 
يف وظائف متدنية، وينكرون جن�صياتهم، 
او ي�صادف م�صيفات �صعوديات يعملن على 
العدد  كان  وان  االماراتية،  اخلطوط 
حجم  يدرك  الراهن،  الوقت  يف  �صيئال 
حجم  يدرك  مثلما  هذه،  الهجرة  ظاهرة 
ال�صعودي  املجتمع  يف  املت�صارعة  املتغريات 

اي�صا.
احد  يف  لل�صحل  فتاة  تتعر�س  عندما 
او  مالب�صها،  من  وجترد  الريا�س  �صوارع 
املت�صددين  بع�س  ايدي  على  معظمها، 
اال�صالميني )هيئة االمر باملعروف والنهي 
عن املنكر(، ومتنع بنات جن�صها من قيادة 
بعد  على  زميالتهن  يرين  وهن  ال�صيارة، 
ب�صعة كيلومرتات يف دول اجلوار ميار�صن 
هذا احلق، فمن الطبيعي ان يفكر بع�صهن، 
اخرى  اماكن  اىل  الرحال  ب�صد  وا�صرهن، 
يف  او  واخلليجي،  العربي  اجلوار  دول  يف 
وفر�س  وامل�صاواة  احلقوق  حيث  الغرب، 
ولي�س  الكفاءات،  على  تعتمد  التي  العمل 

الوالء والقبيلة واملناطقية والطائفية.
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الآن؟  ال�سطح  على  طفت  وملاذا  الظاهرة؟  لهذه  احلقيقة  ال�سباب  هي  فما  �سعودي..  مليون  هجرة  حموره  ال�سعودية  يف  �ساخب  جدل  ال�سعودي اجلي�ض  جانب  اإىل  قاتلوا  تكفرييون  ميدي:  جبهة 

اخل��ل��ي��ج ي��ع��ل��ن ح���ال���ة ط������وارئ اإع���ام���ي���ة: ال�����س��ح��اف��ة ال��غ��رب��ي��ة ت��ع��ّري��ن��ا

احل�����وث�����ي ل���ل�������س���ع���ودي���ة وح����ل����ف����ائ����ه����ا: اإن�����ك�����م خ����ا�����س����رون

ال��ت��ق�����س��ي��م؟ اإىل  ال���ف���ل���وج���ة:  م����ن  ت��ن��ب��ع��ث  ج����دي����دة  »�����س����ح����وات« 

عبد  ال�صيد  اهلل«،  »اأن�صار  حركة  زعيم  خاطب   
�صيما  ال  وحلفاءها،  ال�صعودية  احلوثي،  امللك 
التحالف  �صفوف  يف  يقاتل  الذي  »االإ�صالح«  حزب 
خدمتهم  يف  خا�صرون  اإنهم  بالقول  ال�صعودي، 
هو  اليمنيني  خيار  اأن  موؤكدًا  االأمريكية،  لل�صيا�صة 

اال�صتمرار يف املواجهة ما دام العدوان م�صتمرًا
ال�صيد  اهلل«،  »اأن�صار  حركة  زعيم  اأطّل  غياب،  بعد 
املناه�س  تاأطري اخلطاب  ليعيد  امللك احلوثي،  عبد 
للعدوان ال�صعودي املتوا�صل منذ اأكرث من 330 يومًا 

على اليمن و�صعبه.
�صوت  علي  يمُ الذي  ال�صيا�صي  امل�صار  جمود  ظّل  ويف 
وم�صّرع  �صمااًل  م�صتعل  ميدان  يف  الع�صكري  احل�صم 
و»داع�س«،  »القاعدة«  تنظيمي  ن�صاط  على  جنوبًا 
يتعاون  ومن  وحلفاءها  ال�صعودية  اأن  احلوثي  اأكد 
لن  ومرتزقة،  حمّلية  وتنظيمات  اأحزاب  من  معها 
ال�صهام  م�صّوبًا  احلرب،  هذه  يف  الفوز  من  يتمكنوا 
)االإخوان  »االإ�صالح«  حزب  باجتاه  حتديدًا 
التحالف  قوات  �صفوف  يف  يقاتل  الذي  امل�صلمني( 
ما  وهو  و»داع�س«،  »القاعدة«  جانب  اإىل  ال�صعودي 

تاأكد بالوثائق وباعرتاف و�صائل اإعالم غربية.
الذكرى  مبنا�صبة  اأقيمت  فعالية  يف  له  كلمة  ويف 
�صعار  حتت  �صنعاء،  العا�صمة  يف  لل�صهيد،  ال�صنوية 
»ال�صهيد يوحد الوطن«، جدد احلوثي التاأكيد على 
اأن النظام ال�صعودي »اجلائر« جعل من نف�صه »اأداًة 
بيد قوى ال�صر حتارب به املنطقة وم�صالح �صعوبنا«، 
موؤكدًا ربطًا باملنا�صبة احلاجة اإىل ثقافة ال�صهادة، 

»الأنها التي تعتز بها االأمة وت�صمد بها«، وم�صريًا اإىل 
اأن حمنة هذه االأمة ناجتة من »هيمنة قوى ال�صر 
وعلى راأ�صها اأمريكا، واأن هذا الواقع هو نتاج ق�صور 
يف  تعيث  ال�صر  قوى  جعل  ما  وهو  طويلة،  ل�صنوات 
نف�صه  ال�صياق  يف  احلوثي  وتابع  ف�صادًا«.  االأر�س 
منهج  تكري�س  اإىل  ال�صعي  »وجوب  على  الت�صديد 
اأوال�صهادة  بكرامة  احلياة  على  القائم  الت�صحية 

بكرامة«.
وحلفاءها  ال�صعودية  خماطبًا  احلوثي  وقال 
التابعة  »امل�صرية«  قناة  بّثته  الذي  اخلطاب  يف 
للنظام  »ن�صيحتنا  اإن  اهلل«،  »اأن�صار  حلركة 
العدوان والعمالء الأمريكا  ال�صعودي واملتعاونني مع 
والإ�صرائيل: واهلل اإنكم خا�صرون، ولن يفي معكم من 

تخدمونهم، بل هم من يتاآمر �صدكم«.
االأمن  جمل�س  اأن  احلوثي  راأى  مت�صل،  �صياق  ويف 
اإن  قائاًل  فقط«،  الأمريكا  اأمن  هو»جمل�س  الدويل 
�صعوب  على  لعدوان  الظاملني  اأمن  جمل�س  �صرعنة 
تبقي  وال  واالعتبارات  العناوين  كل  ت�صّيع  ودول، 

حقوق اإن�صان وال اأي قوانني دولية«.
قال  ومعانيها،  ال�صهادة  عن  حديثه  �صياق  ويف 
احلوثي اإن »بع�س من يقاتل من حزب االإ�صالح جنبًا 
اإىل جنب مع بالك ووتر وعن ميينه اأمريكي وعلى 
لي�س  اإ�صرائيل،  تدعمه  موقف  يف  اإ�صرائيلي  ي�صاره 
�صهيدًا كما يزعمون، الأن ال�صهيد هو الذي يقتل يف 
موقع احلق ولي�س يف موقع الظامل واملعتدي«. وقد 
يف  »التحالف«  تقدم  يف  دورًا  »االإ�صالح«  حزب  لعب 

منطقة فر�صة نهم �صرقي حمافظة �صنعاء.
»داع�س«  وتنظيمي  ال�صعودية  اأن  احلوثي  واأكد 
اأمريكا  تخدم  قذرة  »اأدوات  كلها  و»القاعدة« 
واإ�صرائيل«، مو�صحًا اأن »مهند�س هذه احلروب وهذه 

امل�صاكل يف املنطقة هو اأمريكا، ال�صيطان االأكرب«.
البع�س  اإن  بالقول  النقطة  هذه  احلوثي  ل  وف�صّ
يكون عبدًا الأمريكا ويعجبه هذا الدور، معتقدًا اأنه 
كبري و�صخم وعظيم، فيما يكون هذا الدور تخريبيًا 

وجمرمًا.
هم  للطاغوت  اأنف�صهم  يبيعون  »من  اإن  قائاًل  وتابع 

اأ�صحاب اخليار اخلا�صر«.
ال�صعب  اإىل  احلوثي  توجه  خطابه،  ختام  ويف 
هو  والديني  الوطني  اخليار  اإن  بالقول  اليمني 
و»ما  م�صتمرًا،  العدوان  دام  ما  واملواجهة،  الثبات 
علينا اإال ال�صمود والثبات واال�صتعانة باهلل واحلذر 
يف  ال�صعي  اإىل  اإ�صافًة  والتفريط،  التق�صري  من 

مواجهة موؤامرات االأعداء«.
يوم  �صي«،  بي  »بي  قناة  اأ�صارت  اأخرى،  جهة  من 
تابعة  جمموعات  قتال  اأثبتت  اأدلة  اإىل  اأم�س، 
يف  »التحالف«  قوات  �صفوف  يف  »القاعدة«  لتنظيم 
»االإعالم احلربي« وثائق  تعز، وذلك بعدما عر�س 
ال�صمالية  اجلبهة  يف  متطرفني  عنا�صر  قتال  بّينت 
ميدي  على  »التحالف«  قوات  هجمات  يف  الغربية 

احلدودية.
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اخلليجي التعاون  جمل�ض  عن  تدريجيا  تبتعد  عمان  �سلطنة 

مركز  عن  �صادرة  جديدة  درا�صة  قالت 
التابع  االإ�صرائيلّي،  القومّي  االأمن  اأبحاث 
خم�صة  مبرور  اإّنه  قالت  اأبيب،  تل  جلامعة 
االإقليمية  اال�صطرابات  بدء  على  اأعوام 
املتوقعة  وغري  ال�صنع  جديدة  الدراماتيكية 
فاإّن  العربّي،  الوطن  يف  املعامل  حمددة  وغري 
خالله  تفككت  الذي  احلقيقّي،  التوقيت 
ومل  حروب  واندلعت  اأنظمة  و�صقطت  دول 
تتوقف، مل ينتِه بعد، ولفتت يف الوقت عينه 
الذي  الواقع  هو  هذا  اأّن  الوا�صح  من  اأّنه  اإىل 
وبح�صب  القريب،  امل�صتقبل  يف  افقنا  �صريمُ
الدرا�صة، هناك ثالثة �صراعات تدور يف وقت 
للوحات  معمارية  حلركة  مثال  وهي  واحد، 
ال�صراع  اأولها:  العربي،  العامل  يف  تاأ�صي�صية 
الربيع  اأ�صعل  الذي  االقت�صادّي  االجتماعّي 
اأغلقت  حمبطون  �صباب  قاده  والذي  العربي، 
ال  اأّنهم  و�صعروا  ال�صبل  جميع  وجوههم  يف 
ي�صتطيعون حتقيق تطلعاتهم، االأحداث التي 
بداأت منذ اأْن خرج هوؤالء ال�صباب اإىل امليادين 

اأبعدتهم اأكرث عن الهدف املرجو.
الثاين: ال�صراع الطائفّي بني ال�صنة وال�صيعة 
الهيمنة  �صّد  االإقليمية،  الهيمنة  حول 
اإيران،  بقيادة  ال�صيعي  للمحور  املتنامية 
ومتنازعة  منهارة  �صنية  جبهة  متو�صعت 
وم�صر  وتركيا  ال�صعودية  العربية  ت�صمنت 
واالأردن واالإمارات اخلليجية، وكذلك عنا�صر 
و”الدولة  القاعدة  وهم  ال�صلفّي  اجلهاد 
داخل  ال�صراع  اأّن  اإىل  ولفتت  اال�صالمية”، 
“الدولة  �صعود  ظل  يف  ال�صني  املع�صكر 
اال�صالمية” والتي حتمل فكًرا �صنًيا جديًدا- 
قوانني  اأ�صا�س  على  القائمة  للخالفة  قدمًيا 

جمهوًدا  تقود  والتي  االإ�صالمية،  ال�صريعة 
من  طويلة  قائمة  و�صع  لتحقيقها،  حديًثا 
املعار�صني: الدول ال�صنية واالإ�صالم ال�صيا�صي 
“الدولة  عدا  ما  ال�صنية  ال�صلفية  واحلركات 
اأّن  ا  اأي�صً الدرا�صة  واأو�صحت  االإ�صالمية”. 
الطبقات  متعددة  وال�صراعات  الديناميكية 
ت�صع حتديات من الوزن الثقيل، واإىل جانبها 
من  اإ�صرتاتيجية  بيئة  لت�صميم  كثرية  فر�س 

نوع اآخر.
جلميع  بالن�صبة  �صحيحة  االزدواجية  هذه 
اجلهات املعنية يف ال�صرق االأو�صط، ناهيك عن 
ال�صيا�صة  اأّن  اإىل  الدرا�صة  واأ�صارت  اإ�صرائيل. 
التغريات  مع  نف�صها  كيّفت  االإ�صرائيلية 
مكونات  تعزيز  خالل  من  و�صيما  املتواترة، 
فعل  اأمكن  ما  التدخل  عن  واالمتناع  الدفاع 
اإ�صرائيل  ظلت  الوقت  ذات  يف  ولكن  ذلك، 

ثابتة عند قدرتها على بناء روافع تاأثري على 
االأقل يف حميطها اال�صرتاتيجّي القريب، وهي 
م�صتمرة يف البناء على منطقيات وقواعد مل 
تعد �صارية املفعول، لذلك التحّدي والفر�صة 
العام  يف  الإ�صرائيل  بالن�صبة  اأهمية  االأكرث 
القريب هما اعتمادات طرق تفكري م�صتحدثة 
والفهم اأّنها تعي�س ذروة معركة م�صريية لر�صم 
معامل وجه ال�صرق االأو�صط، ويف الوقت نف�صه 
مفهوم  بلورة  اإىل  واحلاجة  ومكانتها  مكانها 
من  جديد  مزيج  وتطوير  الفر�س  عن  يفت�س 

االأدوات والو�صائل متعددة املجاالت.
ت�صميم  يف  االأّهم  املبداأ  فاإّن  الدرا�صة،  وبراأي 
امل�صالح  لتقدمي  االإقليمي  االأعمال  جدول 
االإ�صرائيلية هو الفهم اأّنه يوجد �صلة وثيقة 
امل�صاحات  يف  والتوجهات  اخلطوات  بني 
ال�صرق  نقي�س  على  املختلفة.  اجلغرافية 

2011 فاليوم من غري  العام  االأو�صط ما قبل 
�صاحة  على  التّحدي  مواجهة  تقريًبا  املمكن 
اأّن مواجهتها  اأْو  اأخرى  ما دون ربطها ب�صاحة 

وّلد �صل�صلة من االنعكا�صات غري املق�صودة. �صتمُ
تقدمي  ي�صعب  الدرا�صة،  �صاقت  عليه،  وبناًء 
فر�س يف جمال معني وب�صكل م�صتقل، واملطلوب 
وغري  ر�صميني  خمتلفني  العبني  ت�صخري 
الدرا�صة  ولفتت  �صركاء.  لي�صبحوا  ر�صميني 
اأّن �صعف البناء الر�صمي يف اأجزاء  ا اإىل  اأي�صً
التاأثريات  من  جعلت  املنطقة  من  وا�صعة 
االجتماعية الرتبوية مهمة اإىل حدٍّ اأكرب من 
املرجعية  نقطة  تتغري  اأْن  يجب  حيث  املعتاد، 
اإقامة  على  التاأكيد  خالل  من  ذلك  لتوافق 
اإىل  عليا،  �صيا�صية  اإ�صرتاتيجية  ائتالفات 
جانب خلق ات�صال مع جهات �صبه ر�صمية ذات 

�صلة.
�صّناع  على  يتحّتم  اأّنه  على  الدرا�صة  و�صّدّدت 
القرار يف اإ�صرائيل اأْن يتذكروا اأّنه االآن اأكرث 
مما يف املا�صي فاإّن حميط اإ�صرائيل القريب هو 
واملنطقيات،  االأوجه  كثرية  معقدة  منظومة 
متبادلة.  وتاأثريات  بانتماءات  تتميز  والتي 
املطلوب  فاإّن  االإ�صرتاتيجّية،  الدرا�صة  وبراأي 
تفكك  الحتمال  ت�صتعد  اأْن  اإ�صرائيل  من 
االأو�صط،  ال�صرق  يف  القائم  الر�صمي  النظام 
وتفكك جزء من الدول اإىل عدة دول واأحكام 
اأْو  عرقية  اأخرى  كيانات  اأْو  وجيوب  ذاتية 
دينية متفرقة، ومن اأجل ذلك من ال�صواب اأْن 
ا  اأي�صً وعلنية  �صرية  عالقات  اإ�صرائيل  تفتح 
والعبني  اأقليات  ومع  عرقية  جمموعات  مع 
اأْن  ويتوقع  الإ�صرائيل،  معادين  غري  اآخرين 
معامل  ر�صم  يف  وم�صتقر  بّناء  دور  لهم  يكون 

وجه ال�صرق االأو�صط يف امل�صتقبل.
يف  اأّنه  اإىل  الدرا�صة  لفتت  ذلك،  على  عالوة 
الإ�صرائيل  اجلديدة  االإ�صرتاتيجية  البيئة 
االإقليمية  مكانتها  لتح�صني  فر�س  توجد 
الطاقة  جمال  ويف  اأمنّي،  تعاون  واإقامة 
والبنى  املاء  جمايل  ويف  والزراعي  والتقني 
العربي  العامل  يف  جهات  مع  التحتية 

الرباغماتي، على حّد تعبريها.
اأجل  من  اأّنه  اأو�صحت  ذلك  اإىل  باالإ�صافة 
تعر�س  اأْن  اإ�صرائيل  من  فاملطلوب  ذلك 
مع  ال�صيا�صية  العملية  دفع  دخولها:  بطاقة 
الفل�صطينيني من خالل طرح مبادرة �صيا�صية 
واقع  خللق  حقيقية  نوايا  مع  الطاولة  على 

الدولتني، على حّد قول الدرا�صة.
�صورّية  يف  التطورات  اأّن  الدرا�صة  وراأت 
يف  ع�صًفا  االأكرث  هي  لبنان  على  وانعكا�صاتها 
االنتباه،  تثري  فاإّنها  لذلك  اإ�صرائيل،  حميط 
“بال�صوط  التنبوؤ  ال�صعب  من  اأّنه  اإىل  الفتًة 
ويف  ال�صاحة،  هذه  على  امل�صتقبلي  النهائي” 
كبري  احتمال  الوقت  طوال  هناك  اخللفية 
اأ�صا�س  ب�صكل  يمُرتجم  ع�صكري  تهديد  لت�صكل 

باالإرهاب �صّد اإ�صرائيل.
ال�صاحة  جتمع  اإّن  القول  اإىل  وخلمُ�صت 
بعد  جلًيا  اأ�صبح  واحدة  قطعة  يف  ال�صمالية 
والذي  اإيران،  بقيادة  ال�صيعي  املحور  اإحكام 
ي�صم نظام االأ�صد وحزب اهلل، واملوجود اليوم 
يف اإطار حتالف ع�صكري مع القوات الرو�صية 

العاملة يف �صورّية، بح�صب تعبريها.

اخلليج،  منطقة  يف  املناطق  اكرث  عمان  �صلطنة  تبدو 
احلربني  عن  نف�صها  عن  ناأت  فقط  هدوء،  العربية  ورمبا 
على  وحافظت  و�صورية،  اليمن  من  كل  يف  املفتوحتني 
مفتوحة  �صفارتها  على  وابقت  ايران،  مع  قوية  عالقات 
االمريكية  ال�صرية  املفاو�صات  وا�صت�صافت  دم�صق،  يف 

االيرانية التي تكللت باتفاق تاريخي.
اكرث  الذهاب  هي  لل�صلطنة  املتجددة  القدمية  ال�صيا�صة 
نحو الو�صطية، وتعزيز �صورتها احليادية، وهذا ما يف�صر 
والعلوم  للثقافة  العايل  قابو�س  ال�صلطان  مركز  تنظيم 
م�صقط،  العا�صمة  يف  االن�صاين  والوئام  التقارب  ا�صبوع 
برعاية ال�صيد يو�صف بن علوي وزير اخلارجية، وبح�صور 
املا�صي،  الثالثاء  يوم  كثيف  ونخبوي  ودبلوما�صي  ر�صمي 
يف  االعالم  دور  حول  ام�صية  تنظيم  فعالياته  �صمن  كان 
من  كل  فيها  �صارك  ال�صعوب،  بني  والوئام  التقارب  حتقيق 
ال�صادة غ�صان بن جدو رئي�س جمل�س ادارة قناة “امليادين” 
الف�صائية، والدكتور �صعد بن طفلة العجمي ا�صتاذ العلوم 
اال�صبق،  االعالم  ووزير  الكويت  جامعة  يف  ال�صيا�صية 
اليوم”،  “رو�صيا  قناة  ومدير  م�صت�صار  نزاروف  والك�صاندر 
ورئي�س  نا�صر  عطوان  الباري  عبد  اال�صتاذ  على  عالوة 
واملوؤلف  والكاتب  اليوم”  العربية  “راي  �صحيفة  حترير 

املعروف.
الر�صالة التي اراد مركز ال�صلطان قابو�س من خالل وجود 
هذه املجموعة من امل�صاركني يف الندوة التي حظيت بح�صور 
غري م�صبوق يف جامع ال�صلطان قابو�س، تقول باأن ال�صلطنة 
ترحب بكل اال�صوات والتوجهات، وال متلك قوائم �صوداء 
او حمراء، ولعل تواجد جميع الكتب العربية واالجنبية 
يف معر�س م�صقط للكتاب دون اي حظر او م�صادرة يج�صد 
تر�صيخا لهذا التوجه النادر يف املنطقة العربية، ومعظم 

الدول اخلليجية على وجه اخل�صو�س.
االخرية  ال�صنوات  يف  حتاول  عمان  �صلطنة  ان  الالفت 
امل�صوؤولني  احد  وذكر  بها،  خا�صة  م�صتقلة  هوية  تطوير 
ان  اليوم”  “راي  مع  خا�س  حوار  يف  الدولة  يف  الكبار 
ال�صلطنة متلك ارثا ح�صاريا يعود اىل اآالف ال�صنني، ولهذا 
او  التجمع  ان حت�صب على هذا  املالئم  يكون من غري  رمبا 
تهدد  مدرو�صة  غري  وحتالفات  حروب  اىل  وتنجر  ذاك، 

ا�صتقرار املنطقة.
تدريجيا  حتاول  ال�صلطنة  ان  امل�صوؤول  هذا  يقله  مل  ما 
االبتعاء عن جمل�س التعاون اخلليجي، ولكن دون اخلروج 

منه، وتقلي�س ان�صطتها فيه، والتزامها ب�صيا�صاته اىل ادنى 
درجة ممكنة اذا تعار�صت مع �صيا�صات ال�صلطنة يف اقامة 
وتطور  املنطقة،  يف  الدول  جميع  مع  التعاون  من  ج�صور 
هويتها ككيان م�صتقل، مثل معظم الدول العربية االخرى، 
يف�صر  ما  وهذا  �صراعاتها،  يف  الو�صيط  دور  على  وتركز 
اململكة  ا�ص�صته  الذي  العربي  التحالف  يف  م�صاركتها  عدم 
اليمن،  يف  احلرب  خلو�س  بقيادتها  ال�صعودية  العربية 
�صورية،  ا�صدقاء  دول  منظومة  من  ان�صحابها  وكذلك 
على  للق�صاء  امريكا  بزعامة  ال�صتيني  التحالف  وكذلك 

والعراق. �صورية  اال�صالمية” يف  “الدولة 
هذه  تطوير  ان  ا�صمه،  ذكر  رف�س  عماين،  �صيا�صي  وذكر 
علوي  بن  ال�صيد  رف�س  عندما  بقوة  بداأ  امل�صتقلة  الهوية 
�صنوات  ثالث  قبل  �صعوديا  اقرتاحا  اخلارجية  وزير 
غرار  على  احتاد،  اىل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بتطوير 
“حوار  منتدى  يف  م�صاركته  اثناء  االوروبي  االحتاد 
مدين  نزار  لل�صيد  امل�صاركني  موقع  من  وت�صدى  املنامة”، 
وزير الدولة ال�صعودية لل�صوؤون اخلارجية، الذي اوحى يف 
م�صاركتة من على من�صة الندوة، ان هناك موافقة من قبل 
دول اخلليج على هذا التوجه اجلديد الذي تبناه العاهل 

ال�صعودي الراحل امللك عبداهلل بن عبد العزيز.
من  القطري  اخلالف  عن  بنف�صها  اي�صا  ال�صلطنة  ناأت  كما 
ناحية، وال�صعودية االماراتي البحريني من ناحية اخرى، 
حول م�صاألة االخوان امل�صلمني، وهو اخلالف الذي ادى اىل 
من  ال�صفراء  ب�صحب  قرار  عنه  ونتج  الطرفني  بني  توتر 

الدوحة.
الهوية  لهذه  موؤيدا  يبدو  غالبيته  يف  العماين  ال�صارع 
تعر�صت  الذي  ال�صر�س  الهجوم  بعد  خا�صة  امل�صتقلة، 
تلفزة،  وحمطات  و�صحف،  اجهزة،  من  ال�صلطنة  له 
وو�صائط التوا�صل االجتماعي، يف دول خليجية متعددة، 
ال�صرية  النووية  للمفاو�صات  احت�صانها  اكت�صاف  بعد 
“عا�صفة  يف  م�صاركتها  وعدم  االيرانية،  االمريكية 

احلزم” ال�صعودية يف اليمن.
الهجمة  هذه  عن  مبرارة  عمانيون  م�صوؤولون  ويتحدث 
دول  قبل  من  االيام  هذه  لها  يتعر�صون  التي  االعالمية 
خليجية، وي�صتغربون �صدورها، مثلما ي�صتغربون �صرا�صتها، 
ويعتقدون انها مق�صودة وموجهة من دول، ولكنهم يوؤكدون 
على عدم ال�صماح لالعالم العماين بالرد عليها حفاظا على 

عالقات االخوة.

هنا انت يف وطنك ول�ست يف غربة   نحن معك حلظة بلحظة
العربي  والعامل  العامل  اخبار  واآخ��ر  اأهم   : معنا  تابعوا 
ال�ساعة  مدار  وعلى  ومتجددة  منوعة  اخرى  وموا�سيع 
ل��ه��ا ط���اب���ع مميز م��ع��ن��ا  امل��ج��ان��ي��ة  اع���ان���ات���ك���م 
������س�����ارك�����وا ب�����اآرائ�����ك�����م واق����راح����ات����ك����م

للإ�ستف�سار .. �ت�سل �لآن

Mortgages

REAL ESTATE

 HOUSES , BUILDINGS , APARTEMENTS
    ) Income Tax ( و�ح�سل على �ملورج�ش مع تقدمي �أو بدون تقدمي �لإقر�ر �ل�سريبي

��ستفيد من برنامج تنزيل �لفائدة Loan Modification  فبل تاريخ �لنتهاء يف نهاية دي�سمر  2015

ب�شرى �شارة ال�شحاب الدخل املنخف�ض
ن�صاعدكم يف �صراء املنزل اأو العمارة باحل�صول 

على Pre - approval بدون تقدمي الإقرار 

Income Tax ) ال�صريبي ) الدخل

ن�شاعد يف ت�شليح الكريدت اأو يف بناء 

الكريدت خالل 30 يوما

Foreclosure ن�صاعد يف توقيف الـ

نعلمك 
�سر البنوك

ادفع 30 �سنة يف 10
 �سنوات

لدينا 
زبائن �ساعدناهم

ميكنك الإت�سال والتاأكد من خدماتنا
خرة 27 عاما يف هذا

Broker Cathy Ghuzlan ) 718 ( 439 - 1219
خرة 27 �سنة يف بيع و�سراء املنازل والعمارات عن طريق البنك اأو الأوك�سن اأو ال�سورى �سيل وتوفري املورج�ض 

خال 30 يوما
نتحدث العربية

) By appointment only (

 Short
Sales

املنازل والعمارات 
املتوفرة للبيع

Bay Ridge - Brooklyn
2 Family House

Located at Corner of 83 th Street & 6 th Ave

Dyker Heights - Brooklyn
 1  Family House

Located at corner of 76th Street & 10 th Ave

Bensonhurst - Brooklyn
2 Brick Family House

( 82 nd Street & 16 th Ave )

Sheepshead bay - Brooklyn
3 Houses For Sale

( Brown St - Ford St - Batchelder St )

Staten Island - Brooklyn
Two Houses ( 1 Family )

First exit from Verrazano Bridge
Call For Details

Manhattan
Hot Hot Hot (corner Location )

8 Family Brick House & 2 Stores
Call for Details

Business for Sale
$ 45,000 Gross / Week

Call for Details
ملزيد من املعلومات :
Real Estate



�صحفية  تقارير  اأكدت  )اإيف(: 
املدير  اأن  اخلمي�س  اليوم  اإيطالية 
يف  ميونيخ  لبايرن  الإيطايل  الفني 
اأن�صيلوتي،  كارلو  املقبل،  املو�صم 
البافاري  النادي  م�صئويل  من  طلب 
على  احل�صول  اأجل  من  التحرك 
باكا،  كارلو�س  الكولومبي  خدمات 
رحيل  حالة  يف  ميالن،  مهاجم 
روبرت  للفريق،  البولندي  املهاجم 
مدريد  ريال  ل�صفوف  ليفاندوف�صكي، 

الإ�صباين املو�صم القادم.
»توتو�صبورت«  جريدة  ون�صرت 
ن�صختها  يف  الإيطالية  الريا�صية 
الإلكرتونية اأن املدرب ال�صابق لريال 
اأي  بتدريب  يرتبط  ل  والذي  مدريد 
امللكي  الفريق  عن  رحيله  منذ  فريق 

يف  و�صع  املا�صي،  املو�صم  بنهاية 
خططه احتمالية رحيل ليفاندوف�صكي 

لليجا الإ�صبانية.
املهاجم  اأن�صيلوتي  وي�صع 
الكولومبي للـ«رو�صونريي« كارلو�س 
هذا  هدف   13 اأحرز  الذي  باكا، 
عينيه  ن�صب  الكالت�صو،  يف  املو�صم 
ل�صيما واأنه كان مهتما بالتعاقد معه 
اإبان توليه القيادة الفنية للمريينجي 
رئي�س  نائب  تاأكيدات  ح�صب  وذلك، 
يف  جالياين،  اأدريانو  الإيطايل،  النادي 

مقابلة له مع قناة النادي.
ال�صدد:  هذا  يف  جالياين  وقال 
معي  حتدث  اأن�صيلوتي  اأن  »اأتذكر 
ب�صاأنه. حيث قال يل اإنه لعب كرة قدم 
يف  مدريد  لريال  �صينتقل  وكان  رائع. 

حالة ا�صتمرار اأن�صيلوتي يف من�صبه«.
الالعب  وكيل  قال  جانبه،  من 
يف  باريال،  �صرخيو  الكولومبي، 
من  الكثري  »هناك  ت�صريحاته: 
ميكنك  ل  م�صتقبله.  ب�صاأن  الأحاديث 
وما  القدم.  كرة  يف  �صيحدث  ما  توقع 
الوقت حتى �صهر  زال هناك كثري من 

يونيو املقبل«.
انتقل  قد  عاما(   29( باكا  وكان 
خالل  الرو�صونريي  ل�صفوف 
النتقالت ال�صيفية املا�صية قادما من 
خلم�صة  ميتد  بعقد  الإ�صباين  اإ�صبيلية 
موا�صم مقابل 30 مليون يورو، قيمة 

ال�صرط اجلزائي يف عقده.
ريال  اإدارة  ت�صع  املقابل،  يف 
برييز،  فلورنتينو  برئا�صة  مدريد، 

وهداف  البولندية  الأهداف  ماكينة 
الدوري الأملاين بر�صيد 21 هدف على 
قدرتها  يف  تثق  اإنها  حيث  رادارها، 
لنتقالت  خالل  معه  التعاقد  على 
الفرتة  �صريان  مع  املقبلة  ال�صيفية 
الحتاد  منحها  التي  الحرتازية 
بعد  للنادي  )الفيفا(  للعبة  الدويل 
بداعي  عليه  املفرو�صة  العقوبة 
انتهاك القواعد اخلا�صة بالتعاقد مع 

لعبني اأجانب قا�صرين.
العمالق  مع  ليفا  تعاقد  وينتهي 
الوقت  يف   ،  2019 عام  يف  البافاري 
حديثه  ت�صريحات  يف  فيه  اأكد  الذي 
مع  تعاقده  �صيجدد  اأنه  يعتقد  باأنه 

ناديه لفرتة اأخرى.
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�شيدلية االأفينيو اخلام�ض 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�شت�شاراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

من االأثنني اىل ال�شبت     ٩ �شباحا اىل ٩ م�شاءا

�شيدلية االأ�شرة العربية 

ال�شيديل اأكثم ح�شني 

تركيب و�شرف االأدوية
خدمة كاملة للو�شفات الطبية

كافة انواع االأدوية اجلاهزة وامل�شكنات
خدمة قيا�ض �شغط الدم وفح�ض ال�شكري

معدات طبية واجهزة قيا�ض ال�شكر وال�شغط
جميع انواع العطور وم�شتح�شرات التجميل 

حتويل االأموال داخل وخارج الواليات املتحدة 
دفع الفواتري بكافة انواعها
تخفي�شات خا�شة للم�شينني
جميع حاجيات االأطفال 
طبع وحتمي�ض االأفالم 

ا�شعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

الدكتور حممد اجلنابي

الدكتورطارق كربانالدكتورة ر�شمي

DDS

DDS

و�شتكون الزيارة االأوىل جمانا ... واأهال و�شهال

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

Tel : )718(333-5898  / ) 718(333-5899

E-mail : braces@bkortho.com
www.bkortho.com

احلائز على�شهادة البورد االأمريكي
 يف اخت�شا�ض تقومي االأ�شنان

افتتح عيادته اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

 اخت�شا�ض طب االأ�شنان - لالطفال
افتتحت عيادتها اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

Dr. Tarek Korban, D.M.D,M.O

 ت�����س��ري��ب ت���ع���اق���د رون����ال����دو
�سعودية › �سركة  م��ع   ‹  اخل��ي��ايل 
فقط ثانية  ل����15  اإع���ان  مقابل 

لعب  رونالدو  كري�صتيانو  تعاقد  بت�صريب  ليك�س«  »فوتبول  موقع  قام 
الظهور يف  ال�صعودية مقابل  لالت�صالت  �صركة »موبايلي«  ريال مدريد مع 

اإعالن ترويجي ملدة 15 ثانية فقط.
وين�س تعاقد اأف�صل لعب يف العامل ثالث مرات على اأن يظهر يف الإعالن 
الرتويجي ل�صركة الت�صالت ال�صعودية مقابل احل�صول على مليون و100 

األف يورو.
ذلك بالإ�صافة لقيامه بتوقيع خم�صة قم�صان ملنتخب الربتغال للجماهري، 
مواقع  مبختلف  ال�صخ�صية  �صفحاته  عرب  من�صورين  لكتابة  بالإ�صافة 

التوا�صل الجتماعي عن املنتج الذي يقوم بالإعالن له.
واأو�صح التعاقد بني �صركة الت�صالت ال�صعودية ورونالدو اأن الأوىل لها 
احلق يف ا�صتغالل �صور الالعب الربتغايل لن�صرها يف خمتلف و�صائل الإعالم.

ي���ل���ج���اأ اإىل  ان���ت���خ���اب���ات رئ���ا����س���ة ف���ي���ف���ا: الم������ري ع���ل���ي 
ال��ت�����س��وي��ت “�سفافية”  ل�����س��م��ان  ال��ت��ح��ك��ي��م  حم��ك��م��ة 

– جلاأ المري الردين علي بن احل�صني اىل حمكمة التحكيم  ـ )اأ ف ب(  باري�س 
رئا�صة  انتخابات  خالل  �صفافة  اقرتاع  حجرة  اقامة  اجل  من  )تا�س(  الريا�صية 
ما  “ال�صفافية” بح�صب  املقبل ل�صمان  القدم )فيفا( اجلمعة  لكرة  الدويل  الحتاد 

ا�صار احد حماميه الباري�صيني لوكالة فران�س بر�س ال�صبت.
وبح�صب لمري علي احد املر�صحني اخلم�صة خلالفة ال�صوي�صري جوزيف بالتر 

يف رئا�صة فيفا، �صيكون هذا احلل ل�صمان “�صفافية” الت�صويت يف زيوريخ.
وقال املحامي رينو �صمردجيان: “وحدها حجرة اقرتاع �صفافة ت�صمح بالتاأكد 

من ان كل ناخب ي�صوت ب�صكل �صحيح، ب�صمري ومن دون �صغوط، وملنع امل�صوتني من ت�صوير اوراقهم من اجل اثبات التزامهم 
برتتيبات ت�صويت معينة”.

واكد بيان حمامي المري علي ان ال�صوي�صري دومينيكو �صكال رئي�س جلنة النتخابات يف فيفا “قبل” بان يرتك امل�صوتون 
دليال على ت�صويتهم من خالل ت�صوير ورقة القرتاع، بهاتفهم اجلوال مثال، لكن �صكال “رف�س طلب المري علي” بح�صب ما ا�صار 

البيان املوقع من املحاميني �صمردجيان وفران�صي�س ت�صبيرن.
“على نفقته اخلا�صة وهي متوافرة لفيفا من اجل  وبح�صب �صمردجيان فان حجرة الت�صويت ال�صفافة عر�صها المري علي 
ت�صويت اجلمعة”. ويتناف�س المري علي مع رئي�س الحتاد ال�صيوي ال�صيخ البحريني �صلمان بن ابراهيم ال خليفة وال�صوي�صري 

جاين اإنفانتينو، والفرن�صي جريوم �صامبانيي واجلنوب افريقي طوكيو �صيك�صويل.

بايرن عن  رحيله  حال  ليفاندوف�سكي  بديل  يحدد  اأن�سيلوتي 

طويل غياب  بعد  امل�سري  املنتخب  ل�سفوف  يعود  احل�سري 

يونايتد؟ انتظار  �ساأم  هل  مب��ورات��ي..  يجتمع  مورينيو   - تقرير 

اعالن ال�شحاب ال�شركات واملحالت
اىل ا�شحاب ال�شركات واملحالت الذين يبحثون عن ايدي عامله

يتوفر لدينا عمال مهرة وا�شحاب خربة وجاهزون للعمل
على من يرغب من ا�شحاب ال�شركات واملحالت االت�شال مع

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

احل�صري  ع�صام  الدويل  احلار�س  عاد   – اأ(  ب  )د  القاهرة 
للظهور مرة اخرى يف قائمة املنتخب امل�صري الول لكرة القدم 
بعد غياب دام لكرث من عام حيث قرر الرجنتيني هيكتور كوبر 
املدير الفني للفراعنة �صمه ملع�صكر الفريق املقرر انطالقه يوم 

الثالثاء املقبل.
امام  ودية  مباراة  الفراعنة  مع�صكر  يتخلل  ان  املقرر  ومن 
ملواجهة  ا�صتعدادا  نف�صه  ال�صهر  من   27 يوم  فا�صو  بوركينا 
“كادونا”  مبدينة  املقبل  اآذار/مار�س   25 يوم  نيجرييا 
الت�صفيات  من  ال�صابعة  املجموعة  مناف�صات  �صمن  النيجريية، 

املوؤهلة لبطولة كاأ�س الأمم الأفريقية 2017 باجلابون.

ربيعة  رامي   : كالتايل  للمع�صكر  الفراعنة  قائمة  وجاءت 
زكريا  وموؤمن  رحيل  و�صربي  غايل  وح�صام  حجازي  واأحمد 
ورم�صان �صبحي وعبد اهلل ال�صعيد و�صالح جمعة وعمرو جمال 
وحازم  جابر  وعمر  ال�صناوي  واأحمد  الأهلي  من  هاين  وحممد 
اإمام وبا�صم مر�صي وم�صطفى فتحي وعلي جرب واأحمد دويدار 
الزمالك و ع�صام احل�صري من وادي دجلة  وحماده طلبة من 
الإ�صماعيلي  من  حم�صن  ومروان  �صموحة  من  �صالح  واإبراهيم 
واأحمد  اإنبي  من  ال�صيد  ونور  برتوجت  من  ال�صناوي  وحممد 

روؤوف من امل�صري

جوزيه  موافقة  عن  تقريرا  الإجنليزية  �صن  �صحيفة  ن�صرت 
مورينيو على دعوة اأحد مالك اإنرت ميالن ورئي�صه ال�صابق ما�صيمو 

موراتي.
فارتا  روي  وم�صاعده  الربتغايل  يح�صر  اأن  املفرت�س  ومن 
مباراة النرياتزوري �صد �صامبدوريا ال�صبت يف الدوري الإيطايل 

بعد دعوة موراتي لهما.
وقالت ال�صحيفة اإن مورينيو قبل اجللو�س مع موراتي ملناق�صة 
انتظار  �صاأم  اأنه  يبدو  فالربتغايل  ميالن،  لإنرت  عودته  اإمكانية 

مان�ص�صرت يونايتد.

اإىل رغبة مورينيو الكبرية يف تويل تدريب  واأ�صارت ال�صحيفة 
يونايتد اإل اأن �صرب م�صوؤويل الأخري على املدرب لوي�س فان جال 

قد يحول دون ذلك.
اإىل  هذا  املتفرجني،  مقاعد  يف  طويال  املكوث  يريد  ل  فمورينيو 
جانب ذكرياته اجلميلة التي ل تن�صى مع جمهور اإنرت ميالن حينما 

قاد الفريق للثالثية التاريخية عام 2010.
فمازال الربتغايل ي�صعر بالذنب لرحيله ب�صكل مفاجيء عن اإنرت 
بعد الفوز على بايرن ميونيخ يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا، حني 

حزم حقائبه متجها اإىل مدريد من اأجل النادي امللكي.



ملاذا رف�شت ال�شرطة االأمريكية تاأمني حفالت بيون�شيه
 

ال�صرطة  نقابات  دعت 
وتامبا  نا�صفيل  مدن  يف 
وميامي، �صباط ال�صرطة 
لتاأمني  التطوع  عدم  اإىل 
للمغنية  املقبلة  احلفالت 
املدن،  تلك  يف  بيون�صيه 

اأثناء  بيون�صيه  من  لل�صرطة  معادية  ر�صالة  يرونه  ما  ب�صبب 
بدوري  النهائية  بول  �صوبر  مباراة  يف  قدمته  الذي  عر�صها 

كرة القدم االأمريكية.
التلفزيون  الذي بثه  العر�س  بيون�صيه جدال خالل  واأثارت   
عندما اأ�صارت اإىل وقائع قتل ال�صرطة لرجال �صود، وقدمت 
عام  يف  تاأ�ص�س  الذي  االأ�صود  النمر  حلزب  حتية  اعترب  ما 
لوح�صية  حد  لو�صع  الدعوة  برناجمه  وت�صمن   ،1966

ال�صرطة. واأدين بع�س اأع�صاء احلزب بقتل �صباط �صرطة.
 وقال داين هيل، رئي�س نقابة ال�صرطة يف نا�صفيل، اإن من حق 
التي ظهرت  ماتر(  ت�صاند حركة )بالك اليفز  اأن  بيون�صيه 
لكنه  بالر�صا�س،  �صود  لرجال  ال�صرطة  قتل  على  احتجاجا 
قال اإن بيون�صيه جتاوزت حدودها بعر�صها يف مباراة ال�صوبر 

بول.
اأغنية  وهي  )فورمي�صن(  اجلديدة  اأغنيتها  بيون�صيه  واأدت   
يف  ويظهر  اجلن�صني.  بني  وامل�صاواة  العرق  قوة  عن  تتحدث 
الفيديو امل�صور لالأغنية كتابة على اجلدران تقول »كفوا عن 
اإطالق النار علينا« يف اإ�صارة اإىل حركة )بالك اليفز ماتر(.
ارتدت  مبا�صرة  الهواء  على  بث  الذي  العر�س  وخالل   
النمر  حزب  اإىل  اإ�صارة  اعتربت  �صوداء  قبعات  الراق�صات 
م�صابهة  ر�صائل  وميامي  تامبا  نقابات  قادة  واأر�صل  االأ�صود. 
العمل  عدم  على  ال�صباط  وحثوا  اخلمي�س،  الأع�صائهم، 

لنوبات اإ�صافية اأو تاأمني حفالت بيون�صيه.
www .ghorbanews .com
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امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل

ع���ن���دم���ا ي�����س��ح��ي ال���ف���ن���ان ب��ن��ف�����س��ه م����ن اأج����ل 
ال�����������س�����ام.. اإل������ه������ام �����س����اه����ن من�����وذج�����ًا!

هايل املذابي 
قراأت خربًا عن الفنانة اإلهام �صاهني يقول اأنها م�صتعدة 
قادة  اأحد  بقتل  يقوم  كان قد  اأّيًا  �صخ�س  باأي  للزواج 

تنظيم داع�س وهو اأبو بكر البغدادي .. 
عربية  فنانة  تقدمه  الذي  العر�س  هذا  كان  ورمبا 
مراعيًا للعادات والتقاليد العربية  لكن كما يبدو اأنها 
ظاهرة ت�صوق اإىل ال�صالم يف العامل اأكرث مما قد يظهر 

من م�صمون العر�س..
اجلن�صية  الت�صحية  ظاهرة  الظاهرة  هذه  بداأت  وقد 
يف  ال�صالم  اإحالل  اأجل  من  الفن  اأو�صاط  يف  واحلرية 

العام 1990
 Ilona( �صتاللري«  »ايلونا  االإباحية   االأفالم  جنمة  االإيطالية  املمثلة  من  كان  عر�س  واأول 
Staller( جنمة البورنو االإيطالية، هنغارية االأ�صل، املعروفة يف عامل االأفالم االإباحية با�صم 
روما  اأبواب حكومة  التحديث االجتماعية  معارك  »ت�صيت�صولينا« )Cicciolina(. وقد فتحت 
1986، لتمثل »حزب  اأفالم البورنو هذه كي ت�صبح نائبة يف الربملان االإيطايل، العام  اأمام بطلة 
احلب«. كان هذا العر�س للرئي�س �صدام ح�صني الإيقاف احلرب ثم كررت نف�س املمثلة عر�صها يف 
 2013 اإنهاء القتل واالإرهاب يف العامل ويف عام  2006 على بن الدن ب�صرط املوافقة على  العام 
االإنتحاريني  واالإرهابيني  القاعدة  على  عر�صًا  دانيال  �صتورمي  االإباحية  االأفالم  جنمة  قدمت 
مبمار�صة اجلن�س يف اأي مكان يف العامل واأ�صافت باأنها �صتكون حوريته التي يريد تفجري نف�صه من 
اأجلها ب�صرط اإنقاذ االأبرياء الذين �صيكونون �صحية لتفجريه لنف�صه. واأكدت اأن ذلك �صيتم يف اأي 

مكان يف العامل وب�صرية تامة.
هذا ما يقدمه فنانون واإباحيون من اأجل ال�صالم فماذا قدم ال�صيا�صيون من اأجل ذلك!

يف  والعاملني  املمثلني  خيال  باالأو�صكار  الفوز  حلم  يراود 
احل�صول  يف  اأماًل  عمرهم،  طوال  ال�صابع  الفن  �صناعة 
التميز  رمز  تعد  والتي  االأرفع،  ال�صينمائية  اجلائزة  على 

والكمال يف جمال االإبداع على كل امل�صتويات.
2008 عن   فعندما فازت املمثلة كايت وين�صليت يف العام 
اجلائزة  ت�صلمها  خطاب  يف  قالت   ،The Reader فيلم 
اإنها كانت تتمرن طول حياتها على هذه اللحظة منذ كانت 
باأنها  متظاهرًة  يدها  يف  مت�صكها  �صامبو  بعبوة  تلهو  طفلة 

التمثال الذهبي.
اأ�صماء المعة يف جمال ال�صينما رف�صت   7  يف املقابل، فاإن 
وقبلها  رف�صه  عن  اأحدهم  فرتاجع  الرفيعة،  اجلائزة 
بت�صلمها  يهتموا  اأن  دون  من  اآخرون  قبلها  فيما  الحقًا، 

�صخ�صيًا اأو ح�صور اأي من حفالتها.
بجائزة   7 اهتمامًا  يبدوا  مل  من  باأبرز  الئحة  يلي  فيما   

االأو�صكار:
 جورج �صكوت

 رف�س املمثل جورج �صكوت يف العام 1971 اجلائزة التي فاز 
 ،Patton بها عن فئة اأف�صل ممثل يف دور رئي�صي يف فيلم
ملرا�صم  الذعًا  انتقادًا  فوجه  ذلك،  من  اأبعد  اإىل  ذهب  بل 
الرخي�س  »اال�صتعرا�س  بـ  املنا�صبة  وا�صفًا  احلفل برمته، 
للحم ملدة �صاعتني، والعر�س العلني الهدف من ورائه جني 

االأموال«.
بالنيابة  اجلائزة  ت�صلم  مكارثي  فرانك   Patton منتج   
عن �صكوت، الذي اأرجعها الأكادميية فنون ال�صينما املانحة 
اأخرى يف  لنيلها مرة  اأن االأكادميية ر�صحته  لها، والغريب 

.Hospitalالعام 1972 عن دوره يف فيلم

 دوديل نيكوال�س
العام  يف  به  فاز  اأن  بعد  االأو�صكار  اأرجع  ممثل  اأول  كان   
 The 1935 عن فئة الن�س ال�صينمائي املقتب�س عن فيلم
اأحداث  يروي  كتاب  عن  ماأخوذ  فيلم  وهو   ،Informer

حرب اال�صتقالل االآيرلندية.
 لكن الكاتب عاد وقاطع االأكادميية املانحة للجائزة لوقوع 
 Los خالف بني رابطة الكتاب واالأكادميية، لكن �صحيفة
عن  بالتخلي  الكاتب  قرار  و�صفت   Angeles Time
التمثال اجلائزة  الكاتب  اأرفق  باملبالغ به، حيث  اجلائزة 
الذي اأعاده اإىل االأكادميية بر�صالة قال فيها »اإذا اأبقيت 
على اجلائزة فهذا معناه اأنني اأدرت ظهري الآالف الكتاب 

الذين يحاربون من اأجل منظمة جتمعهم«.
 كاثرين هيبورن

 تر�صحت كاثرين هيبورن للجائزة 12 مرة خالل م�صوارها 
الفّني وفازت بها 4 مرات، لكنها مل تكن اأبدًا من املعجبني 
مبرا�صم توزيع اجلائزة التي يتهافت فيها احلا�صرون على 

املناف�صة باملالب�س واملجوهرات.
 يذكر اأن املمثلة ك�صرت هذا احلظر على ح�صور االحتفال 
»لورن�س  املعروف  للمنتج  بتقدمي  لتقوم   1974 العام  يف 
وجنرتني«، وقالت يف خطابها الق�صري قبل تكرمي زميلها: 
الدليل  اأنا  االأوان(،  )اآن  يل  يقل  مل  اأحدًا  اأن  �صعيدة  »اأنا 
احلي على ان االإن�صان ي�صتطيع اأن يثبت حتى بعد مرور 41 

�صنة من العمل اأنه لي�س باأناين«.
 مارلون براندو

يف  اجلائزة  ت�صلم  براندو  مارلون  املخ�صرم  املمثل  رف�س   
 The العام 1973 عن قيامه بدور فيتو كورليني يف فيلم

الـ  احلفل  �صبقت  التي  الليلة  يف  اأعلن  اإذ   ،Godfather
�صري�صل ممثلة مغمورة  واأنه  لن يح�صر االحتفال  اأنه   45

تدعى �صا�صني ليتلفذر لتح�صر بداًل منه.
 وكانت املمثلة وقتها تراأ�س جمعية ل�صكان اأمريكا االأ�صليني 
االحتفال  ح�صرت  وبالفعل  احلمر،  بالهنود  املعروفني 
هي  فا�صتلمت  براندو  نودي  عندما  امل�صرح  على  و�صعدت 
الأمثل  هنا  »اأنا  قائلًة،  احل�صور  خاطبت  ثم  اجلائزة 
اأقول  اأن  مارلون براندو يف هذه االأم�صية. وقد طلب مني 
اأنه لن يقبل اجلائزة الكرمية وذلك العرتا�صه على  لكم 
كيفية ت�صوير ال�صينما ل�صكان اأمريكا االأ�صليني يف �صناعة 

االأفالم«.
ت�صوير  على  املعرت�صني  اأ�صد  من  براندو  كان  وبالفعل   
االأ�صليني ب�صورة دونية تخلو من االحرتام، وهو  ال�صكان 
مبوقفه امل�صاند حلقوقهم اأعطاهم فر�صة كبرية للتعريف 

بق�صيتهم.
 وبح�صب Business Insider، فاإن هذه اللحظة تعترب 

»واحدة من اأقوى اللحظات يف تاريخ االأو�صكار«.
 وودي اآلن

حفالت  من  اأيًا  اأبدًا  يح�صر  مل  ال�صيت  ذائع  املخرج   
 4 بها  وفاز  مرة،   13 للجائزة  تر�صح  اأنه  رغم  االأو�صكار 

مرات.
 لكنه مثل كاثرين هيبورن، ك�صر هذا التقليد وح�صر حفل 
العام 2002 وذلك بعد م�صي عدة اأ�صهر على اأحداث 11 
�صورت  التي  االأفالم  ببع�س  للتعريف  �صبتمرب/اأيلول  من 
يف نيويورك تاأكيدًا على جمال املدينة لكل من يرغب يف 

الت�صوير فيها.

 اأما راأيه ال�صخ�صي يف اجلائزة هو اأنه ال يرى لها اأي قيمة 
اأعتقد  بهذه اجلائزة ومرا�صمها، وال  اأعباأ  »فاأنا ال  فعلية، 
اأن القائمني عليها واعون مبا يقومون به، فعندما ترى من 
يفوز ومن يخ�صر )هذه االأ�صياء( �صتعرف اأنه ال معنى لهذه 

اجلائزة«.
 جان كلود غودارد

ا�صم  حتمل  فخرية  جائزة  الفنون  اأكادميية  منحت   
»جائزة احلاكم« للمخرج الفرن�صي غودارد ول�صهور طويلة 

حاول اأع�صاوؤها التوا�صل معه دون جدوى.
 وعندما �صاأله اأحد ال�صحافيني عن �صبب اإهماله للجائزة، 
اأجاب »اإذا كانت االأكادميية تريد منحي اجلائزة فلتفعل، 
لكني اأت�صاءل هل راأوا اأيًا من اأفالمي؟ كما اأن ا�صم اجلائزة 
�صوارزنيغر  اأن  يعني  هل  احلاكم  جائزة  هو  الفخرية 
كاليفورنيا  والية  حاكم  اإىل  اإ�صارة  يف  اإياها؟«  منحني 

اآنذاك اآرنولد �صوارزنيغر.
 و�صرح كذلك اأنه من اأجل اأن ي�صافر اإىل الواليات املتحدة 
لت�صلم اجلائزة، عليه اأن يتقدم للح�صول على فيزا، وهو ال 

يريد ذلك وال يريد ال�صفر لوقت طويل.

جن�������وم رف���������س����وا ج������ائ������زة الأو��������س�������ك�������ار.. ت�����ع�����رف ع��ل��ي��ه��م

م��ه��ن��د  زف������اف  ح���ف���ل  م����ن  الأوىل  ال�������س���ور 

خر هام
كل  يف  الكرام  قرائنا  اىل 

مكان
نيوز  غربة  وموقع  جريدة 
 ، كانت  جهة  الي  ينتمي  ال 
وال يتلقى دعما من اي جهة 
انتقادات  و�صلتنا  حيث   ،
تتهمنا  االخوة  بع�س  من 
باالنحياز لطرف على االخر 

.
نن�صر  الواقع  يف  ونحن 

احلقيقة كما ت�صلنا.
ال�صعوب  مع  �صنظل  ونحن 

دائما وابدا مراة �صادقة .
مع  ول�صنا  االوطان  مع  نحن 
احلكام وال مع تدمري البنية 
العربي   الوطن  يف  التحتية 
عليه  بامل�صاركة  يرغب  ومن 
موقع  اىل  رايه  بار�صال 

اجلريدة .

الـ32 من عمره، قرر النجم الرتكي    مع امتامه العام 
العزوبية،  توديع  بـ»مهند«  ال�صهري  تاتليتوج  كيفاجن 
بعد  ديزر  با�صاك  االأزياء  والزواج من حبيبته م�صمة 

عالقة حب دامت لعامني.
يف  بزفافهما  يحتفال  اأن  اختارا  وعرو�صته  كيفاجن 
ال�صهري  املمثل  اأمتم  العامل رومان�صية، حيث  اأ�صهر مدن 
يف  الرتكية  بال�صفارة  زواجه  اجراءات  بـ»مهند« 
باري�س، وهناك كان عدد �صخم من و�صائل االإعالم يف 

انتظارهما.
فا�صلة جنحت  زواج  بتجربة  �صبق ومرت  التي  با�صاك 
الرغم من  معها، على  التجربة  اقناع مهند بخو�س  يف 
اأن املمثل قرر قطع عالقته بحبيبته ال�صابقة، املمثلة 
 10 بعد  اأكني،  اأزرا  ال�صابقة،  العامل  جمال  وملكة 

�صنوات من ارتباطهما العاطفي ب�صبب رف�صه الزواج.
ملنهد  ك�صديقة  عالقتها  بداأت  التي  االأزياء  م�صممة 
الفنية  االأعمال  من  عدد  يف  تعاونهما  خالل  من 
�صخ�س   45 ح�صره  الذي  الزفاف  حفل  خالل  تاألقت 
�صديق  ت�صميم  من  طويل،  اأنيق  زفاف  بف�صتان  فقط 

العرو�صني، امل�صمم الرتكي اأوزغور ما�صور.
حفل  ح�صور  من  يتمكنا  مل  كيفان�س  والدا  اأن  ذكر  يمُ
زفاف ابنهما االأو�صط، حيث يعاين والد النجم الو�صيم 
من فوبيا طريان متنعه من ال�صفر لباري�س، اأما والدته 
ثالث  اإجراء  اإىل  ي�صطرها  كلوي  ف�صل  من  فتعاين 
عمليات غ�صل كلى يف االأ�صبوع، وطبيبها اخلا�س مينعها 
من ال�صفر، االمر الذي ا�صطرهما ملتابعة حفل الزفاف 

.3G عرب الهاتف الذكي بتقنية ال



 Important notice to all Ghorba
News customers:

 
All payment must be paid to Ghorba News NY Inc.

by checks money orders or certified checks.
 Payment must be mailed to :

212 beach 124th street.
Belleharbor  n y 11694

Tel:917-488-9650.
  or: 646-294-1237.

email: ghorbanews1@yahoo.com
  Please don›t make any payment to any one else,

only if you been notified by Ghorba news .
 We will not be responsible for any payment to

personal
or any one else.

 Thank you for your corporation.
We look forward to work with you.

 
اإعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�صال دفعاتكم على العنوان

 املذكور اأعاله والتعامل املبا�صر مع غربه نيوز 
فنحن غري م�صوؤلني عن اأي اأخطاء يف الدفع من خالل التعامل 

مع اأ�صخا�س غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود اأي اإ�صتف�صار يرجي التوا�صل معنا مبا�صرة من خالل العنوان والتليفون 

ال�صابق ذكرهم وذلك حر�صا علي �صالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�صكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com
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اأ( طالب رئي�س  ال�صيخ )د ب  �صرم 
اأكينومى  االفريقي  التنمية  بنك 
باإزالة  اإفريقيا  دول  اأدي�صينا 
ال�صوق  اأمام  والعقبات  احلواجز 
ت�صتمر  حتى  املتحدة  الواحدة 

القارة فى االزدهار والنمو.
اأمام  كلمته  خالل   ، اأدي�صينا  قال 
الذى   ،  2016 افريقيا  منتدى 
لدول  امل�صرتكة  ال�صوق  تنظمة 
�صرق وجنوب افريقيا/ الكومي�صا/ 
مظلة  حتت  ال�صيخ  �صرم  مبدينة 
اليوم  االأفريقي  مفو�صية االحتاد 
االإفريقى  البنك  اإن   ، ال�صبت 
لتحقيق  املزيد  بتقدمي  ملتزم 
االإفريقية، الفتا  بالقارة  التنمية 
الفتاح  عبد  امل�صري  الرئي�س  اأن 
ال�صي�صى يتحرك �صريعا فى طريق 

حتقيق التنمية.
باأن  االعرتاف  يجب  اأنه  واأكد 
تواجه  اإفريقيا  اقت�صاديات 
اأ�صعار  النحفا�س  عدة  حتديات 
املتزايد  والطلب  واملعادن  النفط 
من ال�صني؛ الذى يعترب من االأ�صياء 
عدم  اإىل  اأدت  التى  االأ�صا�صية 

توازن النظام العاملى.
اإغفال  يجب  ال  اأنه  على  و�صدد 
للتطور  فر�صا  لديها  افريقيا  اأن 
افريقيا  اأن  معتربا  والتنمية، 
تطلق من �صرم ال�صيخ ر�صالة للعامل 
 ” اأمام العامل، وتابع  اأنها منفتحة 

�صكرا م�صر”.

يف  قال  قد  امل�صري  الرئي�س  كان 
حتقيق  ان  املنتدي  افتتاح  كلمة 
التنمية هو التحدي الذي يواجه 
القارة االفريقية ويتطلب التعاون 

والتكامل.
وقال ال�صي�صي اإنه” على الرغم من 
ع�صفت  التى  املتالحقة  االأزمات 
ال�صنوات  العاملى خالل  باالقت�صاد 
قائمة  ت�صمنت  فقد  املا�صية 
االأ�صرع  االقت�صاديات  ذات  الدول 
ع�صر  االأخرية  الفرتة  فى  منوا 
كما  االأقل،  على  اأفريقية  دول 
االأجنبى  اال�صتثمار  حجم  ارتفع 
االأفريقية  الدول  فى  املبا�صر 

خالل  اأ�صعاف  خم�صة  من  باأكرث 
وهى  االأخرية  الع�صرة  االأعوام 
قارتنا  ثراء  توؤكد  موؤ�صرات  كلها 
واالقت�صادية  الب�صرية  باملوارد 
التنمية  لتحقيق  الالزمة 

املن�صودة”.
دواعى  ملن  ال�صي�صي:”  وا�صاف 
فى  ونحققه  حققناه  ما  فخرنا 
مبادئ  تفعيل  �صعيد  على  م�صر 
حيث  االأفريقى  والتكامل  التعاون 
اإىل  امل�صرية  ال�صركات  �صارعت 
اال�صتثمار فى االأ�صواق االأفريقية 
فى  ا�صتثماراتنا  حجم  بلغ  حتى 
مليارات   8 من  اأكرث  القارة  دول 

ع�صرات  خلق  فى  �صاهمت  دوالر 
خا�صة  العمل  فر�س  من  االآالف 
والبنية  الت�صييد  قطاعات  فى 
والتعدين،  التحتية،والطاقة، 
واالت�صاالت  والزراعة، 

وتكنولوجيا املعلومات.”
واو�صح:” و�صل حجم جتارتنا مع 
مليارات   5 اإىل  االأفارقة  اأ�صقائنا 
خالل  م�صاعفته  ون�صتهدف  دوالر 
وناأمل  القادمة.  اخلم�صة  االأعوام 
اأن ت�صب تلك اجلهود بفعالية  فى 

ل�صالح م�صاعفة التجارة

الواحدة ال�سوق  اأم��ام  احلواجز  برفع  نطالب   2016:: افريقيا  منتدي  يف  الفريقي  التنمية  بنك  الدويلرئي�ض  النقد  �سندوق  راأ���ض  على  لغ��ارد  ولي��ة  جتديد 
وا�صنطنـ  )اأ ف ب( – اعلن �صندوق 
جتديد  اجلمعة  الدويل  النقد 
راأ�س  والية كري�صتني الغارد على 
هذه الهيئة خلم�س �صنوات يف حني 

مير االقت�صاد العاملي بازمة.
وكانت وزيرة االقت�صاد الفرن�صية 
ال�صابقة البالغة ال�صتني من العمر 
دعم  وتلقت  الوحيدة،  املر�صحة 

الدول االع�صاء الرئي�صية يف �صندوق النقد منها فرن�صا والواليات املتحدة 
واملانيا و�صتبداأ واليتها اجلديدة يف متوز/يوليو.

النقد  “اين م�صرورة الن ت�صنح يل فر�صة رئا�صة �صندوق  وقالت يف بيان 
الدويل لوالية ثانية من خم�صة اعوام”.

االع�صاء  الدول  ميثل  الذي  النقد  �صندوق  ادارة  جمل�س  ان  البيان  وافاد 
ب”قيادتها  م�صيدا  املن�صب  هذا  يف  الغارد  تعيني  باالجماع  قرر  ال188 

احلكيمة”.
يف  الغارد  “االهمال” اىل  تهمة  توجيه  الفرن�صي  الق�صاء  قرار  ان  يبدو 
ق�صية برنار تابي- كريدي ليونيه عندما كانت وزيرة لالقت�صاد يف فرن�صا، 

مل يوؤثر على جتديد واليتها.
وكانت خلفت يف متوز/ النقد،  رئا�صة �صندوق  امراأة تتوىل  اول  والغارد 

ف�صيحة  جراء  ا�صتقال  ان  بعد  �صرتو�س-كان  دومينيك   2011 يوليو 
جن�صية.

املوؤ�ص�صة  هذه  �صورة  حت�صني  على  الغارد  عملت  االوىل  واليتها  وخالل 
ل�صندوق  االقت�صادية  كانت احللول  وان  الف�صيحة حتى  اثر هذه  املالية 

النقد ال تلقى اجماعا خ�صو�صا يف اليونان.
كما �صاهمت الغارد يف تبني ا�صالح يعزز ثقل الدول النا�صئة يف �صندوق 
النقد وبانها ا�صركت الهيئة املالية يف موا�صيع غريبة عنها مثل التقلبات 

املناخية او التفاوت االجتماعي.
واليتها  بداية  على  العاملي  االقت�صاد  ب�صاأن  املتنامي  القلق  و�صيهيمن 

اجلديدة، على خلفية التباطوؤ ال�صيني.
وجتديد واليتها يوؤكد القاعدة التي تق�صي بتويل اوروبي رئا�صة �صندوق 

النقد يف حني يتوىل االمريكيون رئا�صة البنك الدويل.
منذ  النقد  �صندوق  رئا�صة  تتوىل  فرن�صية  �صخ�صية  خام�س  والغارد 

تا�صي�صه يف 1945.



احذري ….غ�شل الوجه اأثناء 
اال�شتحمام يدمر الب�شرة

العناية  اأ�صا�صيات  الوجه �صباحًا وم�صاء ب�صكل يومي من  يعد غ�صل 
تدمري  يف  ي�صاهم  اال�صتحمام  اأثناء  بذلك  القيام  اأن  اإال  بالب�صرة، 
الب�صرة ويجعل الوجه �صاحبًا، ح�صبما ذكرت �صحيفة “ديلي ميل” 

اأ�صرتاليا.
من  اأنه  لل�صحيفة  �صكوت  كاي  بالب�صرة  العناية  خبرية  واأكدت 
بنف�س  اجلارية  املياه  موزع  اأو  “الد�س”  حتت  الوجه  غ�صل  اخلطاأ 
درجة احلرارة التي ن�صتخدمها للج�صم، حيث يت�صبب ذلك يف �صعف 
االأمر  جذابة،  غري  فت�صبح  اخلد  يف  املوجودة  الدموية  ال�صعريات 
اأية م�صاكل جلدية تعاين منها  الذي يت�صبب بدوره اأي�صًا يف تفاقم 

الب�صرة ومن بينها التجاعيد.
ب�صيدين  بوندي  يف  كلينيك”  “ذا  عيادة  موؤ�ص�صة  �صكوت  واأو�صحت 
الوجه  غ�صل  اأن  يعتقدون  منا  الكثريين  اأن  “رغم  قائلة:  االأمر 
“الد�س” اجلارية مهم للغاية للح�صول  اأ�صفل مياه  راأ�صية  بحركات 
على ب�صرة غاية يف النظافة، اإال اأن حرارة و�صغط املياه تت�صببان يف 

احلقيقة يف �صرر هائل للب�صرة.
اأن  ال�صاخنة ميكنها  املياه  اأن  اأطباء االأمرا�س اجللدية على  ويتفق 
م�صببة  حتميه،  التي  الوقائية  الطبيعية  الزيوت  من  الوجه  جترد 

متدد االأوعية الدموية، وبالتايل احمرار الوجه.
على  للحفاظ  الوجه  لغ�صل  طريقة  اأف�صل  اأن  �صكوت  اأكدت  ولذا 
الب�صرة هي تنظيف الوجه يف حو�س غ�صل اليدين مع احلر�س على 

اأن تكون مياه ال�صنبور دافئة ولي�صت �صاخنة.
لتدفق  مبا�صرة  وجهنا  يتعر�س  اأال  على  نحافظ  “لطاملا  واأ�صافت: 
من  ب�صرتنا  على  نحافظ  بذلك  فنحن  الوجه  منظف  الإزالة  املياه 

ال�صرر”.
التي  املقبلة  املرة  يف  بثقة  “توجه  قائلة:  اجلميع  �صكوت  ون�صحت 
تغ�صل فيها وجهك اإىل احلو�س، واق�س من ثالث اإىل خم�س دقائق 

اإ�صافية يف روتينك ال�صباحي لتنعم بب�صرة نظيفة م�صرقة”.

قدرة اجل�شم على طرد االأمالح 
تنخف�ض مع التقدم يف العمر!

العمر،  يف  املرء  تقدم  مع  بوظائفه  القيام  على  اجل�صم  قدرة  تغري 
ال�صوديوم واملاء  لل�صيطرة على م�صتوى  التغري قابليته  وي�صمل هذا 

فيه.
قدرة  �صعف  ت�صبب  ال�صيخوخة  اأن  الفيزيولوجيا  علماء  ويعتقد 

اجل�صم على التخل�س من كمية ال�صوديوم الزائدة املوجودة فيه.
ال�صوديوم  بكمية  التحكم  على  القدرة  تغري  “ان  الباحثون  ويقول 
للعمليات  االأ�صا�صية  امليزات  اإحدى  هو  اجل�صم  يف  املائي  وبالتوازن 
بالظماأ  ال�صعور  �صعف  ت�صم  والتي  ال�صيخوخة  حقبة  يف  الطبيعية 

وتراجع القدرة على طرد ال�صوائل واملحاليل من اجل�صم”.
فعندما تزداد ن�صبة االأمالح يف املواد الغذائية التي يتناولها االإن�صان، 
بهدف  اخلارج  اىل  اجل�صم  يطرحها  التي  البول  كمية  عادة  تزداد 
ت�صعف  العملية  هذه  ولكن  الزائدة.  ال�صوديوم  كمية  من  التخل�س 
مع تقدم املرء يف ال�صن، “وقد ت�صبب كل هذه التغريات احلا�صلة يف 
عملية تنظيم م�صتوى ال�صوائل واملحاليل يف اجل�صم احتبا�س البول، 

وتاليًا “احتبا�س ال�صوديوم” فيه”
ودر�س العلماء هرمون االأدو�صتريون الذي تفرزه الغدة الكظرية.

واملحاليل  ال�صوائل  بكمية  التحكم  على  ي�صاعد  الهرمون  هذا 
)حماليل ال�صوديوم والبوتا�صيوم والكال�صيوم( يف الدم، حيث كانت 
درا�صات �صابقة قد بينت ان كمية هذا الهرمون الذي تفرزه الغدة 
ح�صا�س  غري  يجعله  مما  العمر،  يف  التقدم  مع  تنخف�س  الكظرية 

للتغريات احلا�صلة يف الو�صط املحيط به.
وبينت نتائج التجارب التي اأجراها العلماء على اجلرذان املخربية 
ان ال�صيخوخة ت�صبب خلال يف رد فعل الغدة الكظرية على التغريات 

احلا�صلة يف كمية ال�صوديوم املوجودة يف اجل�صم.

حالتك  ملعرفة  �صريعة  بو�صيلة  ترغب  هل   –
اإلقاء نظرة على لون  ال�صحية؟ ما عليك �صوى 

البول اخلا�س بك.
البول بح�صب كمية الرطوبة يف  ويختلف لون 
اجل�صم، واأنواع الطعام التي يتناولها ال�صخ�س، 
اأو االأدوية التي يتعاطاها. لذا، لون البول هو 

انعكا�س حلالة اجل�صم ال�صحية.
املختلفة  االألوان  اإىل  يلي  فيما  وتتعرفون 

للبول، وما قد تعنيه:
ثمانية  اإىل  اجل�صم  يحتاج  ال�صفاف:  اللون 
اأكواب من املاء كي يبقى رطبًا ب�صكل كاٍف، لكن 
ال�صفاف  اللون  اإىل  مائاًل  البول  لون  كان  اإذا 
كمية  اأن  يعني  فهذا  االألوان،  من  املجرد 
الرطوبة يف اجل�صم عالية جدًا، ما قد يجربك 

على الذهاب اإىل احلمام ب�صكل متكرر.
اللون  هو  الفاحت  االأ�صفر  اللون  فاحت:  اأ�صفر 
املثايل للبول، لكن تراوح لون البول اإىل درجات 
ال  اأفتح،  اأو  البني(،  للون  اأكرث  )ليميل  اأغمق 
خطب  من  يعاين  ال�صخ�س  اأن  بال�صرورة  يعني 

ما.

االأ�صفر  اإىل  مييل  البول  لون  كان  اإذا  اأ�صفر: 
القوي، فهذا يعني زيادة كمية عن�صر فيتامني 
يتخذ  اأن  الطبيعي،  ومن  اجل�صم.  يف  “بي” 
البول هذا اللون بعد تناول املكمالت الغذائية 
هذا  يكرث  كما  فيتامينات.  على  حتتوي  التي 
وم�صتقات  والبي�س  اللحوم  يف  الفيتامني 

احلليب.
اأ�صفر مائل اإىل البني: ي�صري هذا اللون اإىل اأن 

اجل�صم يعاين من نق�س حاد يف ال�صوائل.
بني: يرتبط لون البول البني بتواجد اخل�صاب 
الربوتينات  من  نوع  وهو  البول،  يف  الع�صلي 

املخططة،  الع�صالت  انحالل  مبر�س  املرتبطة 
اأو تلف الع�صالت الذي يوؤدي اإىل موت اخلاليا 
انحالل  يوؤدي  منتظم،  عالج  وبدون  الع�صلية. 

الع�صالت املخططة اإىل تلف دائم يف الكلى.
البول  برتقايل:  اأو  للخ�صرة  مائل  اأزرق 
االأعرا�س  من  هو  املخ�صر  االأزرق  اللون  ذو 
التهاب  عالج  لتعاطي  الطبيعية  اجلانبية 
دواء  تعاطي  حال  ويف  البولية.  املجاري 
لون  ي�صبح  قد   ،“Phenazopyridine“

البول برتقاليًا.
وردي اأو اأحمر: وي�صري اللون االأحمر يف البول 
تناول  يف  االإفراط  اأب�صطها  اأمور،  عدة  اإىل 
االأطعمة احلمراء اللون كال�صمندر، واأخطرها 
قد يعني وجود الدم يف البول، ما قد يدل على 

التهاب املجاري البولية، اأو احل�صى يف الكلى.

الك�صل  م�صكلة  من  الكثريون  عاين 
ال  ما  ولكن  بالتعب  وال�صعور  واخلمول 
يعرفه بع�س االأ�صخا�س هو اأن نوعية 
االأطعمة والنظام الغذائي يلعب دورًا 
اأو  الطاقة  بفقدان  ال�صعور  وراء  مهمًا 
بالتمتع بها. لذلك من املهم معرفة اأن 
بدء النهار بوجبة غذائية تعمل على 
زيادة الطاقة يف اجل�صم �صتكون وجبة 
طوال  ال�صخ�س  �صعور  تغري  قد  مهمة 
النهار، �صرنى ما هي االأطعمة املنا�صبة 
هذا  يف  اجل�صم  يف  الطاقة  نعزز  لكي 

املو�صوع اليوم من موقع �صحتي.
ال�صوفان:

اأن  يجب  التي  ال�صحية  االأطعمة  من 
تكون على اأول قائمة النظام الغذائي 
على  اأواًل  ي�صاعد  الأنه  ال�صوفان  هو 
الوزن  واإنقا�س  بال�صبع  االإح�صا�س 
مّد اجل�صم  ال�صوفان على  وثانيًا يعمل 
بالكثري من الطاقة وعلى م�صاعدته يف 
واالإرهاق  بالتعب  االإح�صا�س  حماربة 
بالكثري  الغنية  االأطعمة  من  اأنه  مبا 
اجل�صم  يف  تذوب  التي  االألياف  من 
اىل  احلاجة  دون  الطاقة  وتعطيه 

الطعام  من  كبرية  كميات  تناول 
للتعوي�س عن الطاقة ال�صائعة.

املوز:
ال�صكر  م�صتوى  على  املوز  يحافظ 
املوجود يف الدم ويبطئ عملية اله�صم 
الأنه  بالطاقة  ال�صعور  اجل�صم  فيعطي 
اجل�صم  ملد  االأ�صا�صية  امل�صادر  من 
اأثناء  الفاكهة  هذه  فتناول  بها 
ال�صعور  من  ال�صخ�س  �صيخل�س  اليوم 
كان  اإذا  خ�صو�صًا  والتعب  باخلمول 

�صمن وجبة الفطور.
حبوب العد�س:

اأكرث م�صدر يحتوي على الطاقة، اىل 
جانب تواجده يف الكثري من الوجبات 
الغذائي  النظام  يف  واالأطعمة 
اخليار  كونه  جانب  واىل  االأ�صبوعي 
ميد  فهو  النباتيني  لالأ�صخا�س  املثايل 
الالزمة  واحليوية  بالطاقة  اجل�صم 
كونه م�صدر غني بالكثري من الربوتني 
الف�صول  يف  بكرثة  بتناوله  وين�صح 
اجل�صم  مّد  على  ي�صاعد  الأنه  الباردة 

بالكثري من احلرارة.
البي�س:

يحتوي البي�س على الكثري من احلديد 
لذلك  املفيدة  والدهون  والربوتني 
املفعول  ال�صريعة  امل�صادر  من  يعترب 
يف مد اجل�صم بالكثري من الطاقة فور 
تناوله. ومن اجليد تناول هذا الطعام 
تناوله  يفيد  وقد  الفطور  وجبة  يف 
م�صدرًا  كونه  ومتعب  طويل  نهار  بعد 
نهار  بعد  الطاقة  جتديد  يف  �صريعًا 

متعب.
الفواكه املجففة:

يلجاأ الكثري من االأ�صخا�س فور ال�صعور 
الطاقة  جتديد  حماولة  اىل  بالتعب 
تناول  اأن  ومبا  ال�صكريات،  بتناول 
يف  يكون  بال�صكر  الغنية  االأطعمة 
ومفعوله  مفيد  وغري  �صارًا  العادة 
الفواكه  فاإن  لذلك  ووقتّي  فوري 
ملّد  االأف�صل  اخليار  تبقى  املخففة 
ال�صعور  واإعطاء  بالطاقة  اجل�صم 
الوقت  يف  اجل�صم  وتدفئة  بال�صبع 

عينه.

االأظافر  وطالء  الهواء  معطرات 
اأغرا�س  جميعها  اآخري،  واأ�صياء 
يف  ن�صع  وال  يومية  ب�صفة  ن�صتخدمها 
والتى  اجل�صيمة،  ا�صرارها  احل�صبان 
قد ت�صل خماطرها اإيل حد االإ�صابة 
وحاول  عليها  تعرف  بال�صرطان. 

تفادى ا�صتخدامها اليومي.
املادة  اأن  علمية  درا�صة  نتائج  بينت 
�صناعة  يف  امل�صتخدمة  املعطرة 
املعطرة،  وال�صموع  الهواء  معطرات 
االأوزون  لغاز  مالم�صتها  عند  تتحول 
مادة  اإىل  الهواء  يف  املوجود 
ما  ح�صب  امل�صرطنة  الفورمالديهيد 

ذكره موقع “رو�صيا اليوم”.
“ليمونني  مادة  وت�صتخدم 
من  ت�صتخرج  التي   ”Limonin
معطرة  كمادة  الليمون،  ثمرة  بذور 
وال�صموع،  الهواء  معطرات  �صناعة  يف 
ت�صكل  ال  االعتيادية  احلالة  يف  وهي 
اأنها  حتى  ال�صحة  على  خطورة  اأي 
ت�صتخدم يف �صناعة املواد الغذائية.  

باحتمال  معرفة  على  العلماء  وكان 
ولكنهم  الليمونني،  مادة  حال  تغري 
التي  العديدة  االختبارات  رغم 

ال�صنني  ع�صرات  مدى  على  اأجروها 
ولكن  ذلك.  يوؤكدوا  اأن  ي�صتطيعوا  مل 
هذه  تركيز  اأن  بعد  فيما  اكت�صفوا 
مما  اأعلى  الهواء  معطرات  يف  املادة 
اإىل  اإ�صافة   ، مرة   100 بـ  يعتقد  كان 
اأن ا�صتخدام مكيفات الهواء يف املباين 
مما  اخلارج  من  الهواء  دخول  مينع 
ي�صبب تراكم مادة الليمونني يف داخل 

املباين.
ال�صموع املعطرة

حديثة  بريطانية  درا�صة  حذرت 
تت�صبب  قد  املعطرة  ال�صموع  اأن  من 
جمموعة  تطلق  الأنها  الوفاة  يف 
الكيماوية  املواد  من  “كوكتيل” 

اخلطرة امل�صببة لل�صرطان. 
مادة  اأن  العلمية  الدرا�صة  واكت�صفت 
الليمونني، التي تطلقها ال�صموع واملواد 
االأخرى  الغازات  مع  تتفاعل  املعطرة، 
اأخرى  كيماوية  مادة  لتكون  اجلو  يف 
ت�صبب  التي  “الفورمالديهايد”  هي 

�صرطان االأنف واحلنجرة.
حمالة ال�صدر

اله�صم  وع�صر  الظهر  واآالم  ال�صداع 
اأعرا�س تعاين منها الكثريات، يف بع�س 

االأعرا�س  هذه  اأ�صباب  تكون  احلاالت 
املقلق  لكن  معينة.  باأمرا�س  مرتبطة 
عندما يكون �صبب هذه االآالم جمهوال، 
حمالة  اأن  ال�صحة  خرباء  يرى  وهنا 

ال�صدر قد تكون ال�صبب يف ذلك!  
من  كثري  ويف  الن�صاء  بع�س  يعاين 
الظهر  يف  واآالم  �صداع  من  االأحيان 
بدون  اله�صم،  يف  م�صاكل  عن  ف�صال 
لهذه  مربرة  م�صببات  اأي  وجود 
كذلك  لي�س  االأمر  لكن  االآالم. 
ملوقع  فوفقا  االآالم،  ي�صبب  ما  وهناك 
خرباء  يرى  هويت”  “غيزوندهايت 
تكون  قد  ال�صدر  حمالة  اأن  ال�صحة 
هي ال�صبب الكامن وراء هذه االآالم. اإذ 
اأن  اإىل  االح�صائية  التقديرات  ت�صري 
80 باملئة من الن�صاء يرتدين حماالت 

�صدر غري مالئمة. 
توؤثر  اأن  ال�صدر  حلماالت  املمكن  ومن 
على و�صعية الوقوف، ما يوؤدي بدوره 
وم�صاكل  الظهر  يف  اآالم  حدوث  اإىل 
الكتف.  اأوتار  يف  والتهابات  اله�صم  يف 
من  جدا  ال�صيقة  ال�صدر  فحماالت 
االأع�صاب  على  ت�صغط  اأن  املمكن 
املحيطة بالكتفني ما يوؤدي بدوره اإىل 

حدوث ت�صنج ع�صلي و�صداع.
طالء االأظافر

باأناقة  ال�صيدات  من  الكثري  تهتم 
والقدمني.  اليدين  اأظافر  وجمال 
الو�صائل  من  االأظافر  طالء  ويبقى 
لكن  امل�صتعملة.  املهمة  التجميلية 
فريقًا من العلماء تو�صل اإىل اأن بع�س 
زيادة  اإىل  توؤدي  الطالء  مكونات 
يف  العلماء  من  فريق  فتو�صل  الوزن. 
دورهام  مبدينة  “ديوك”  جامعة 
االأمريكية، يف بحث قام به على ثالثة 
اأن  اإىل  االأظافر،  طالء  من  نوع  اآالف 
كيميائية  مادة  على  يحتوي  ن�صفها 
غري  الفو�صفات  فينيل  ثالثي  ت�صمى 
مدرجة �صمن مكونات الطالء. وح�صب 
االأملاين  االإلكرتوين  املوقع  يف  جاء  ما 
م�صرة  املادة  هذه  فاإن  “بريغيته”، 

باجللد وت�صاهم يف زيادة الوزن.
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�صور  يف  �صق  مــن   – ب(  ف  )اأ  القد�س 
القد�س التاريخي يف مركز يطل على باب 
العمود، ي�صوب قنا�س ا�صرائيلي بندقيته 
اىل  ــوؤدي  امل املمر  عند  احلاجز  اجتــاه  يف 
من  ثالثة  يقوم  حيث  القدمية  البلدة 
بتفتي�س  اال�صرائيليني  احلـــدود  حر�س 

�صاب فل�صطيني.
الرئي�صي  املــدخــل  الــعــمــود،  ــاب  ب ــات  ب
تختزل  نقطة  القدمية،  القد�س  ملدينة 
الفل�صطيني  ال�صراع  يف  املت�صاعد  التوتر 

اال�صرائيلي.
امل�صددة  االمنية  التدابري  ــار  اط ويف 
منذ  اال�صرائيلية  ال�صلطات  تفر�صها  التي 
ا�صهر، متركزت قوات ا�صافية من ال�صرطة 
يف  اخلا�صة  والــوحــدات  احلــدود  وحر�س 
املكان ون�صبت كامريات من جميع اجلهات، 
املحيطة  املباين  على  القنا�صة  وانت�صر 
ال�صبعة  التاريخية  االبواب  احد  بالباب، 
يف  القدمية  بالبلدة  املحيط  ال�صور  يف 

القد�س ال�صرقية املحتلة.
التاريخية  البوابة  مــن  مقربة  على 
بالنحا�س  امل�صفح  اخل�صب  من  امل�صنوعة 
كما باقي ابواب القد�س والتي �صممت يف 
القانوين  �صليمان  العثماين  ال�صلطان  عهد 
املدينة،  �صور  وجتديد  بناء  اعــاد  الــذي 
بتفتي�س  اال�صرائيليون  اجلــنــود  يــقــوم 

ال�صبان وال�صابات بدقة.
خم�صة  املــنــطــقــة  هـــذه  يف  قــتــل  فــقــد 
حر�س  ــن  م منهم  ثــالثــة  ا�ــصــرائــيــلــيــني، 
نفذها  طعن  وعمليات  بهجمات  ــدود  احل
اخلم�صة  اال�ــصــهــر  خـــالل  فل�صطينيون 
املهاجمني،  من  �صخ�صا   12 وقتل  املا�صية، 
كـــان اآخـــرهـــم االربـــعـــاء عــنــدمــا طعن 
بجروح  وا�صابهما  �صرطيني  فل�صطيني 

طفيفة قبل ان يقتل.
قامت  ت�صلل،  اي  دون  احلـــوؤول  بهدف 

جميع  بقطع  اال�ــصــرائــيــلــيــة  الــ�ــصــرطــة 
العامة  احلــدائــق  يف  اال�ــصــجــار  اغــ�ــصــان 
املحيطة بالباب وباقتالع بع�س اال�صجار.

– ومزاج  و�صالح  وتفتي�س  – جنود 
حر�س  عنا�صر  يــاأمــر  ــز،  ــاج احل عند 
ــدي �ــصــرتة حــمــراء  ــرت احلــــدود �ــصــابــا ي
فيمتثل  للتفتي�س،  للخ�صوع  بالتوقف 
ياأمرونه  ثم  جانبا.  يحمله  كي�صا  وي�صع 
احلائط  نحو  وجهه  وادارة  يديه  برفع 
وابعاد �صاقيه عن بع�صهما على �صكل رقم 

ثمانية.
ــس  را� اىل  بندقيته  جــنــدي  يــ�ــصــوب 
ال�صاب بينما يقوم اآخر بتفتي�صه ويراقب 
ثالث املحيط. يف مركز املراقبة عند اعلى 
ال�صور، يوجه قنا�س اي�صا بندقية ال”ام 

16 يف اجتاه ال�صاب.
ج�صد  كــل  بتفتي�س  اجلــنــدي  ويــقــوم 
وحتت  والظهر  العنق،  من  بــدءا  ال�صاب، 
االبط . ميرر اجلندي يديه على ال�صاقني، 
اخل�صر،  جهة  من  �صرواله  حتت  يدخلهما 

ثم يفت�س حزامه و�صوال حتى قدميه.
جميع  ويخرج  الكي�س  يفتح  ذلك،  بعد 
يف  يدقق  الهواء.  يف  وينف�صه  حمتوياته 
رقم هوية ال�صاب عرب ات�صال ال�صلكي. ثم 
يعيد له هويته ويطلب منه جمع اغرا�صه 

قبل ان ي�صمح له باملرور.
كان وجه ال�صاب متجهما. وقال لوكالة 
ا�صمه  ــر  ذك ــدم  ع مف�صال  بــر�ــس  فران�س 
“ا�صعر بالغ�صب واملذلة. انا ا�صكن بالبلدة 

القدمية واتعر�س لهذا املوقف يوميا”.
زيــدان  با�صم  يدعى  ــر  اآخ �صاب  ــال  وق
التي  املــرات  عــدد  نعرف  “ال  عاما(   29(
ان  املمكن  من  للتفتي�س.  فيها  يوقفوننا 
ــرت.  وم ــرت  م ــني  ب مـــرات  ع�صر  يفت�صونا 
اال�صتفزاز  بنية  التفتي�س  يكون  واحيانا 
ولي�س بنية االمن وح�صب مزاج اجلنود.”

التفتي�س  ارف�س  احيانا  “كنت  وا�صاف 
يف  تفتي�صي  منهم  واطــلــب  عــام  مكان  يف 
للتفتي�س  فياخذونني  �ــصــرطــة،  مــركــز 
جانبا. لكن هذه االيام �صرت اأخ�صع حتى 
ال يقتلوين بدم بارد.. الن التهمة جاهزة 

لالعدام”.
برواية  غالبا  الفل�صطينيون  ي�صكك 
الطعن،  عمليات  ــول  ح اال�صرائيلييني 
ويوؤكدون ان عددا كبريا من الفل�صطينيني 
االخــرية  العنف  موجة  يف  قتلوا  الذين 
االول/اكــتــوبــر  ت�صرين  منذ  امل�صتمرة 

ابرياء مما ن�صب اليهم.
بداية  يف  اال�صرائيلي  الكني�صت  واقــر 
ما  او  اجل�صدي،  التفتي�س  قانون  ال�صهر 
ي�صمح  الــذي  التح�ص�س  “قانون  ي�صمى 
هناك  ان  رات  اذا  اال�صرائيلية  لل�صرطة 
“م�صتبها به بدرجة معقولة”، بتفتي�صه. 

وي�صرتط القانون “موافقة” ال�صخ�س.
تطلب  ال  العمود  باب  يف  ال�صرطة  لكن 

موافقة ال�صبان.
اال�صخا�س،  االف  يوميا  الــبــاب  يعرب 
بينهم تالمذة مدار�س ون�صاء يطلب منهم 
للتفتي�س  واكيا�صهم  حقائبهم  فتح  اي�صا 

حتت فوهات البنادق.
ل�صاحبه  القد�س  “كنوز  كتاب  يف  ورد 
ليكون  بني  العمود  بــاب  ان  جنــم،  رائــف 
تعلوه  االرتفاع  �صاهق  فهو  اأمنية.  قلعة 
اقوا�س ن�صف م�صتديرة وفتحات مراقبة 
مدخل  وعر�س  مزرك�صة.  اأبـــراج  فوقها 
الباب قرابة اأربعة اأمتار ون�صف، ونق�صت 
حممد  اهلل  اإال  اإلــه  “ال  ال�صهادة  عليه 

ر�صول اهلل”.
�صوق  اىل  مبا�صرة  العمود  باب  يو�صل 
ـــاب خـــان الــزيــت  الــقــد�ــس الــرئــيــ�ــصــي وب

وكني�صة القيامة وطريق الواد املوؤدي اىل 
)حائط  الرباق  وحائط  االق�صى  امل�صجد 
يلتقي  ج�صر  بالباب  ويت�صل  املبكى(.. 
املــدرجــات  �صكل  على  ومـــدرج  �صاحة  مــع 
من  للخروج  عدة  م�صالك  لها  الرومانية 

املدينة.
امل�صالك  مــن  ــددا  ع ال�صرطة  واغلقت 
�صغريين،  م�صلكني  وتــركــت  باملتاري�س، 
من  واالطــفــال  والن�صاء  الرجال  ومنعت 

اجللو�س على املدرج.
وتبدو البلدة القدمية �صبه خالية من 
تعج  كانت  الذين  ــزوار  ال ومن  املت�صوقني 

بهم يوميا.
ابـــو احلــمــ�ــس )63  يــو�ــصــف  ام  قــالــت 
عــامــا( مــن الــعــيــ�ــصــويــة داخــــل الــبــلــدة 
اأمّر  كلما  عليهم،  اهلل  “ح�صبي  القدمية 
ادعي عليهم، جردونا من كرامتنا. دفعوا 
كرامتهم  اأفقدوهم  اجلنون،  اىل  ال�صباب 

وكربياءهم”.
هاجموا  الذي  الفل�صطينيني  وغالبية 
جنود  او  مدنيني  مهاجمة  ــوا  ــاول ح او 

ا�صرائيليني هم دون الع�صرين من العمر.
ال�صرقية  القد�س  ا�صرائيل  احتلت 
عا�صمتها  اعلنتها  ثم   1967 عام  و�صمتها 

االبدية املوحدة يف 1980.
الفل�صطينية والقد�س  وت�صهد االرا�صي 
وا�صرائيل موجة عنف ا�صفرت منذ االول 
من ت�صرين االول/اكتوبر عن مقتل 174 
واحد  ا�صرائيلي  عربي  بينهم  فل�صطينيا 
يف مواجهات بني فل�صطينيني وا�صرائيليني 
طعن  حمــاوالت  او  وعمليات  نــار  واطــالق 
وامريكي  ا�صرائيليا   27 اي�صا  فيها  قتل 

واريرتي و�صوداين.
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ر�صيد احلداد
العدوان  اإعالم  و�صائل  اتهام  من  اأيام  بعد   | �صنعاء 
املواد  واردات  تغطية  بوقف  اليمني  املركزي  البنك 
ما  بالدوالر،  وال�صكر  االرز  وخ�صو�صًا  االأ�صا�صية، 
خّف�س الريال اإىل 270 ريااًل للدوالر )ال�صعر الثابت 
اأكدت البنوك اليمنية العاملة  215 ريااًل(،  هو نحو 
تقدمي  يف  »املركزي«  ا�صتمرار  النظامية  ال�صوق  يف 
ا�صترياد  لتغطية  االأجنبية  العملة  وتوفري  الدعم 

القمح واالأرز من دون تغيري.
واأكدت اأن باقي ال�صلع ما زالت تغّطى من موارد ال�صوق 
ومن حتويالت املغرتبني* ب�صكل رئي�صي، وباقي املوارد 
ال�صعبة  الظروف  رغم  م�صتمرة  زالت  ما  االأخرى 

القائمة.
واأكد املدير التنفيذي جلمعية البنوك اليمنية، اأحمد 
بفعالية  دورها  اأداء  يف  م�صتمرة  البنوك  اأن  فارع، 
وبتغطية متطلبات التجارة اخلارجية لل�صوق املحلي، 
ال�صعودي  للتحالف  املوالية  االعالم  و�صائل  مّتهمًا 
اإىل  تهدف  ال�صحة،  من  لها  اأ�صا�س  ال  �صائعات  بن�صر 
�صعر  ا�صتقرار  يف  ودوره  البنك  �صيا�صات  على  التاأثري 
�صرف العملة املحلية، ونافيًا اأن يكون البنك املركزي 
االأ�صا�صية،  املواد  لبع�س  الدعم  خطوط  اأوقف  قد 
كذلك اأعلن بنك اليمن الدويل اأن احلركة م�صتمرة يف 
دفع احلواالت اخلارجية واالعتمادات امل�صتندية، يف 
للمواد االأ�صا�صية  املركزي  البنك  ا�صتمرار دعم  �صوء 

)القمح واالأزر وغريهما(.
حممد  اليمني،  املركزي  البنك  حمافظ  نفى  كذلك، 
عو�س بن همام، اأول من اأم�س، ما تناقلته بع�س و�صائل 
باإيقاف  قرارًا  املركزي  البنك  اإ�صدار  حول  االإعالم 
تغطية احتياجات ا�صترياد املواد االأ�صا�صية من القمح 
يف  البنك  ا�صتمرار  موؤكدًا  االأجنبي،  النقد  من  واالأرز 
حمافظ  ووجه  تغيري.  دون  من  ال�صابقة  �صيا�صته 
البنك املركزي البنوك التجارية وال�صرافني بتغطية 
االأجنبية  العمالت  من  التجاري  القطاع  احتياجات 

بال�صكل  اخلارج  من  الواردة  احلواالت  وتوظيف 
ال�صليم، مبا يحافظ على ا�صتقرار �صعر ال�صرف واحلّد 
من امل�صاربة، واأكد »املركزي« اتخاذ كافة االإجراءات 
واملخالفني  امل�صاربني  ال�صرافني  �صد  القانونية 

واملتالعبني باأ�صعار ال�صرف.
البيان  يف  الدويل،  االإ�صالمي  الت�صامن  بنك  واأفاد 
واال�صالمية  التجارية  البنوك  اجتماع  عن  ال�صادر 
اجلهود  بـ»ا�صتمرار  يومني،  قبل  �صنعاء  العا�صمة  يف 
يف  الفائ�س  النقد  لرتحيل  والرتتيبات  احلثيثة 
االأر�صدة  لتعزيز  االأجنبية  بالعملة  والبنوك  ال�صوق 
لتغطية احتياجات  املرا�صلة يف اخلارج  امل�صارف  لدى 
التعاوين  الت�صليف  بنك  جدد  كذلك  اال�صترياد«. 
والزراعي اليمني التزام البنوك بالتعميم ال�صادر من 
البنك املركزي، واخلا�س بتغطية احتياجات احلاالت 
بغر�س  لل�صفر  االأجنبية  العملة  وتوفري  االإن�صانية 
العالج يف اخلارج، وبال�صعر الر�صمي ال�صادر من البنك 

املركزي اليمني.
وعلى الرغم من التزام البنوك التجارية واالإ�صالمية 
القطاع  يف  العاملة  وال�صركات  وامل�صارف  واحلكومية 
بتوفري  والتزامها  ال�صرف،  اأ�صعار  با�صتقرار  امل�صريف 
ال�صعر  وفق  االحتياجات  كافة  وتغطية  العملة 
ال�صركات واملحال  الع�صرات من  اإن�صاء  الر�صمي، جرى 
االأ�صهر  خالل  و�صرائها،  العمالت  بيع  يف  العاملة 
التالعب  على  تعمل  وهي  مفاجئة،  وب�صورة  املا�صية، 
مع  وتزامنًا  »التحالف«.  اأهداف  وفق  ال�صرف  باأ�صعار 
واردات  تغطية  املركزي  البنك  وقف  �صائعة  انت�صار 
تلك  �صارعت  ال�صعبة،  بالعمالت  االأ�صا�صية  املواد 
�صعر  رفع  اإىل  �صيق  اإطار  يف  تعمل  التي  ال�صركات 
اأن  اإال  الواحد،  للدوالر  ريااًل   270 اإىل  الدوالر 
الثالثاء  يوم  انخف�صت  ال�صوداء  ال�صوق  يف  االأ�صعار 
ر�صميًا  املحدد  الدوالر  مقابل  ريااًل   240 اإىل  املا�صي 
ب�صعر 214،87 ريااًل لل�صراء مقابل الدوالر االأمريكي 
الذي  ال�صعودي  الريال  فاإن  كذلك  للبيع،  و214،91 

ارتفع يف االأ�صواق ال�صوداء اإىل 63 ريااًل، مقابل ال�صعر 
الر�صمي املحدد بـ57.14 ريااًل مينيًا لل�صراء و57.15 
حماوالت  ورغم  االنخفا�س.  اإىل  عاد  للبيع،  ريااًل 
اأن  اإال  الوطنية،  العملة  اأ�صعار �صرف  ا�صتقرار  اإف�صال 
تلك املحاوالت مل يكن لها تاأثريات مبا�صرة على اأ�صعار 

املواد الغذائية يف ال�صوق املحلي.
خرباء اقت�صاد اأكدوا اأن العدوان ي�صتهدف يف املرتبة 
مقابل  اليمني  الريال  �صرف  اأ�صعار  ثبات  االأوىل 
اأن �صوابط  اإال  العمالت االأجنبية بني فرتة واأخرى، 
البنك املركزي حالت دون ذلك حتى االآن، واعتربوا 
القيمة  ت�صتهدف  وهي  م�صوؤولة،  غري  املحاوالت  تلك 
على  �صلبًا  �صينعك�س  الذي  اليمني  للريال  ال�صرائية 
اال�صتقرار املعي�صي يف حال انهارت اأ�صعار �صرف الريال 

اليمني اأمام العمالت االجنبية.

اليمنية  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  اأكدت  جهتها،  من 
املحلية.  االأ�صواق  يف  الغذائية  املواد  اأ�صعار  ا�صتقرار 
الكميات  اأن  اأخريًا  عنها  �صادر  تقرير  يف  واأفادت 
واحلديدة  عدن  موانئ  اإىل  القمح  من  الوا�صلة 
األفًا  و794  مليون   2 بلغت  املا�صي،  العام  وال�صليف، 

و500 طن.
العملة  �صرف  اأ�صعار  ا�صتهداف  حماولة  اأن  يذكر 
اّدعاء  من  �صهر  من  اأقل  بعد  جاءت  الوطنية 
�صرف  عن  اليمني  املركزي  البنك  عجز  »التحالف« 
الت�صغيلية  النفقات  وتوفري  املوظفني  مرتبات 
للوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية، اإال اأن �صرف مرتبات 
كل موظفي الدولة يف اجلهازين املدين والع�صكري يف 
�صهر كانون الثاين املا�صي، كان مبثابة الرد على تلك 

املزاعم.
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�سحتك ع��ل��ي  خ��ط��رًا  ت�سكل  تتوقعها  ل��ن  اأغ���را����ض 



اأنها  ــاء  ــع االأرب تويرت  ك�صفت    
نظام  يف  اأمــنــيــة  ثــغــرة  اأ�ــصــلــحــت 
اخلا�س  ـــرور  امل كلمات  ــرتداد  ــص ا�
املعلومات  عر�صت  قــد  كــانــت  بها 
اخلا�صة بنحو 10،000 م�صتخدم 
للخطر، مبا يف ذلك عناوين الربيد 

االإلكرتوين، واأرقام الهاتف.
من�صور  يف  الــ�ــصــركــة  وقــالــت   
حديثًا  »علمنا  مدونتها  على  لها 
بوجود ثغرة – التي اأ�صلحنها على 
– اأثرت على نظام ا�صرتداد  الفور 
�صاعًة   24 لنحو  املــــرور  كــلــمــات 

االأ�صبوع املا�صي«.
تعاين  التي  تــويــرت،  واأ�ــصــافــت   
ـــادة  ــًا مــن �ــصــعــوبــات يف زي ــي حــال
الثغرة  اأن  م�صتخدميها،  عـــدد 
الربيد  عناوين  �صتعر�س  كــانــت 
االإلـــكـــرتوين واأرقــــــام الــهــواتــف 
من  �صغرية  مبجموعة  املرتبطة 
 10،000 مــن  )اأقـــل  احلــ�ــصــابــات 
ح�صاب ن�صط( للخطر، وذكرت اأنها 

اأخطرت اأ�صحاب تلك احل�صابات.
 واأكدت ال�صركة اأنها تاأخذ مثل 
واأو�صحت  بجدية،  احلــوادث  هذه 
كلمات  تــكــ�ــصــف  مل  ــرة  ــغ ــث ال اأن 
اأن  ميكن  التي  املعلومات،  اأو  املرور 
اإىل  للو�صول  مبا�صرة  �صتخدم  تمُ

ح�صابات امل�صتخدمني.
من�صورها  يف  تــويــرت  واأو�ــصــت   

كلمات  با�صتخدام  امل�صتخدمني 
مرور قوية ال تقل عن 10 حروف، 
�صغرية  اأحـــرفـــا  ت�صم  اأن  يــجــب 
ورموز.  اأرقام  اإىل  اإ�صافة  وكبرية، 
كــمــا تــو�ــصــي بــا�ــصــتــخــدام مــيــزة 

»ت�صجيل الدخول بخطوتني«.
كانت  ــرت  ــوي ت اأن  اإىل  ــار  ــ�ــص يمُ  
اأنها   2014 مار�س  يف  اأعلنت  قد 

اأ�صلحت ثغرة اأمنية ت�صببت بجعل 
احل�صابات  مــن  االآالف  عــ�ــصــرات 
وذلــك  للتطفل،  عر�صة  املحمية 
الق�صرية  الن�صية  الر�صائل  عرب 

.SMS
ــاين الــ�ــصــركــة حــالــيــا من  ــع  وت
�صعوبات جمة لتعلن يف وقت �صابق 
منو  معدل  اأن  اجلــاري  ال�صهر  من 
خالل  ي�صهد  مل  م�صتخدميها  عدد 
الــعــام الفائت  الــرابــع مــن  الــربــع 
طرح  منذ  االأوىل  للمرة  زيادة  اأي 

اأ�صهمها لالكتتاب العام.
الثغرة  ــن  ع الــكــ�ــصــف  ويـــاأتـــي   
االأمنية بالتزامن مع اإ�صافة تويرت 
لل�صور  خم�ص�س  بــحــث  حمـــرك 
خالل  وعزمها   ،GIF املتحركة 
جديد  زر  اإ�صافة  املقبلة  االأ�صابيع 
املتحركة   GIF ل�صور  خم�ص�س 
اإىل تطبيقها الر�صمي على نظامي 
باالإ�صافة  اإ�ــس،  اأو  واآي  اأنــدرويــد 

.Twitter.com ملوقع الويب

اأول هــاتــف مرن  كــنــديــون  بــاحــثــون  ــور    ط
اأن  قابل لالنحناء يف العامل، االأمر الذي يعني 
يف  مازالت  التي  فيه،  امل�صتخدمة  التكنولوجيا 
ال�صا�صات  اأن جتعل من  مرحلتها االأولية، ميكن 
اأمرًا  دائم،  ب�صكل  املحنية  والهواتف  املت�صققة 

من املا�صي، وفقًا ل�صكاي نيوز عربية.
واأطلق فريق الباحثني، العامل يف خمتربات 
كينغ�صتون  جلامعة  التابعة  ميديا«  »هيومان 
يعني  الذي  »ريفلك�س«  ا�صم  بكندا، على اجلهاز 

باأحد معانيه »لوي« اأو »ثني اإىل الوراء«.
يبني  فيديو  �صريط  الباحثني  فريق  ون�صر 
اأنها  وا�صحا  وبــدا  »ريفليك�س«  اجلهاز  قــدرات 

مثرية للغاية.
اأن اجلهاز �صيتمتع بالقدرة على  واإىل جانب 
و�صيلة  يوفر  فاإنه  وال�صقوط،  ال�صدمات  حتمل 
ال�صريع  الت�صفح  مثل  متاما  للت�صفح،  جديدة 
ميكن  اجلهاز  بثني  اأنه  حيث  كتاب.،  ل�صفحات 
املت�صفح  كان  اإذا  خ�صو�صا  ال�صفحة،  تقلب  اأن 

يقراأ كتابا اأو جملة اإلكرتونية.
متنح  اهتزازات  وحدة  على  اجلهاز  ويحتوي 
ت�صدر  حيث  الكتاب،  بت�صفح  واإح�صا�صا  �صعورا 

اهتزازات عندما يتم قلب ال�صفحة.
كذلك يوجد تطبيقات للعب، فعندما ميار�س 
فــاإن   الغا�صبة،  الطيور  لعبة  اجلــهــاز  حــامــل 
اهتزازات خا�صة يح�س بها الالعب اأ�صبه ب�صد 

قطعة املطاط يف »النبلة« اأو »املقالع«.
 OLED »ومت تزويد اجلهاز ب�صا�صة »اأوليد
دقيقة  الــ�ــصــور  فيها  تظهر  الــدقــة،  عــالــيــة 

و�صاطعة، مع تدرجات لونية متغرية.

ويعتمد اجلهاز يف ت�صغيله على نظام اأندرويد 
وميكن اأن يتم التوا�صل من خالله، لكن يف ظل 
هذه املزايا الفريدة، من ميكن اأن ي�صتخدم هذا 

الهاتف الذكي يف االت�صال؟
كانتا  و�صام�صونغ  نوكيا  �صركتي  اأن  اإىل  ي�صار 
قد ك�صفتا عن مناذج جتريبية للهواتف القابلة 
ذلك  يتجاوز  مل  االأمــر  لكن  والطي،  لالنحناء 
طرحت  فقد  جــي  اإل  �صركة  اأمــا  االآن،  حتى 
ال  لكنه   ،2013 عــام  لالنحناء  قابال  جهازا 
ي�صل اإىل م�صتوى الثني واللي الذي اأظهره جهاز 

»ريفليك�س«.

جامعة  يف  الــبــاحــثــني  فــريــق  اأن  �ــصــك  وال 
تكنولوجيا  اإجنــازا  حقق  الكندية  كينغ�صتون 
غري م�صبوق يف هذا املجال بتوفريه جهازا ملونا 
وال�صلكيا وبدقة عالية، يقبل الثني واالنحناء 

بالفعل.
ومع ذلك، فاإن اجلهاز لن يكون متاحا يف وقت 
قريب يف االأ�صواق، ولكن رمبا بعد �صنوات قليلة 
يف  ميديا«  »هيومان  خمتربات  رئي�س  ذكر  كما 

اجلامعة، رويال فريتيغال.

 و�صع موقع »في�صبوك« للتوا�صل االجتماعي 
بــالــفــيــديــو«، جلميع  املــبــا�ــصــر  ــزة »الــبــث  ــي م
على  تقت�صر  كــانــت  اأن  بــعــد  املــ�ــصــتــخــدمــني، 
العامة،  وال�صخ�صيات  املوثقة فقط،  ال�صفحات 

والواليات املتحدة.
املــتــابــع   »engadget« مــوقــع  وبــحــ�ــصــب 
املبا�صر  البث  فاإن ميزة  التكنولوجية؛  لالأخبار 
 ،»Facebook mentions« بـــ  املعروفة 
مرة  الأول  اإتاحتها  منذ  لالختبار  فرتات  بعدة 
وتدريجيا  املا�صي،  دي�صمرب  االأول/  كانون  يف 
ليبداأوا بث فيديو  للجميع  �صتتوفر  اليوم،  منذ 
كطريقة  واأ�صدقائهم  متابعيهم  مــع  مبا�صر 

جديدة للتوا�صل االجتماعي.
من  املبا�صر  البث  اأثــنــاء  يف  امليزة  ومتكنك 
منهم  التعليقات  وتلقي  امل�صاهدين  عدد  معرفة 
اإ�صعار  �صيظهر  كما  البث،  مدة  اإىل  باالإ�صافة 

ميكنهم  مبا�صرا  بثا  بـــداأت  ــك  اأن الأ�صدقائك 
وبالطبع  عليه،  بال�صغط  مبا�صرة  امل�صاهدة 
ميكنك حتديد خ�صو�صية البث اإن كان عاما اأو 

لالأ�صدقاء فقط وحتديد عنوان له.
�صيتم حفظ  املبا�صر  البث  وبعد االنتهاء من 
ميكن  اليــن،  التامي  يف  كمن�صور  كامال  الفيديو 
فاتهم  حــال  يف  م�صاهدته  ــادة  اإع الأ�صدقائك 
ح�صور البث املبا�صر، وميكنك حذفه لو اأحببت 

بالطبع كاأي من�صور اآخر.
اإىل  املــيــزة  ــذه  ه عــرب  »في�صبوك«  وت�صعى 
مثل  ال�صاحة،  اإىل  دخلوا  جدد  مناف�صني  اإبعاد 
تطبيقات  من  وغريها  تويرت،  من  »بري�صكوب« 
للغاية.  �صهال  مبا�صر  فيديو  بث  بــدء  جعلت 
و�صحيح اأن يوتيوب توفر امليزة منذ زمن بعيد، 
بالعامل  اأكــرث  مرتبطا  »في�صبوك«  يبقى  لكن 
اأكرث  ال�صتخدامه  النا�س  و�صيميل  االجتماعي، 

لبث  يوتيوب  يكون  بينما  اأ�صدقائهم،  مع  للبث 
حدث عام اأو حما�صرة مثال.

 iOS ومن املتوقع اأن ت�صل امليزة اإىل تطبيق
تخربنا  اأن  دون  اأندرويد،  اإىل  بعدها  ومن  اأوال 
في�س بوك مبواعيد دقيقة، لكن لن تطول اأكرث 

من ب�صعة اأ�صابيع.
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اكت�ساف جنمتن اأثقل من ال�سم�ض
 

لالإ�صعاعات  جديدًا  م�صدرًا  ب�صريكوف  مك�صيم  الرو�صي  الفلكي  اكت�صف 
من  اجلنوبي  الن�صف  يف  الواقعة  ال�صراع  كوكبة  يف  جنمتني  من  متكونًا 
القبة ال�صماوية على بعد 800 �صنة �صوئية من االأر�س، وذلك با�صتخدام 

.»Fermi« املعطيات التي ار�صلها تل�صكوب
والثانية  مــرات  بع�صر  االأوىل  ال�صم�س،  من  اأثقل  هاتان  والنجمتان   
بثالثني مرة، وتف�صل بينهما م�صافة تعادل امل�صافة بني االأر�س وال�صم�س 

)ي�صميها الفلكيون وحدة فلكية(.
 وتنبعث من النجمتني تيارات من دقائق ممغنطة ت�صمى »رياح النجوم«، 
لكتلتها.  االأخرى  النجوم  فقدان  من  ا�صرع  لكتلتهما  فقدانهما  ي�صبب  مما 
وهذه الرياح تولد ا�صعاعات غاما التي ميكن ر�صدها من االأر�س. وهذا ما 

متكن منه الفلكي الرو�صي ب�صريكوف من معهد �صترينربغ للعلوم الفلكية.
 يذكر اأن هذه اال�صعاعات كانت ر�صدت �صابقا يف منظومة ايتا كاريناي 
اأو »منظومة كاريناي« التي تبعد عن االأر�س 7500-8000 �صنة �صوئية.

 الآن اأ�ستخدام اأكر من ح�ساب
م�سنجر يف نف�ض الوقت

 

لتطبيق«  جديدًا  حتديثًا  االجتماعية  بــوك«  في�س  �صبكة«  اأطلقت   
م�صنجر« للمحادثات واملكاملات الفورية جلبت معه اإمكانية ا�صتخدام اأكرث 

من ح�صاب يف نف�س الوقت.
ح�صاب  من  باأكرث  الدخول  ت�صجيل  االآن  املمُ�صتخدمني  باإمكان  واأ�صبح   
ح�صاب  ميتلك  ملن  مفيدة  ميزة  وهي  �صهولة،  بكل  بينهم  فيما  واالنتقال 
اإىل  بحاجة  يعد  مل  حيث  جتــاري،  ن�صاط  اأو  ل�صركة  وح�صاب  �صخ�صي 

ت�صجيل اخلروج من ح�صاب، وت�صجيل الدخول با�صتخدام االآخر.
ال�صبكة  يف  »م�صنجر«  ح�صاب  على  بــيــان  يف  بـــوك«  »في�س  وقــالــت   
اأو  اللوحي  احلا�صب  يت�صاركون  املمُ�صتخدمني  من  الكثري  اإن  االجتماعية 
ال�صبب وجد  ولهذا  العائلة،  اأفراد  �صائعة بني  الذكي، وهي عادة  الهاتف 
الدخول  بت�صجيل  لهم  ي�صمح  خيار  توفري  �صرورة  بوك«  »في�س  هند�صو  ممُ

با�صتخدام اأكرث من ح�صاب لتوفري عناء ووقت االنتقال بينها.
�صتخدمني ربط احل�صابات من خالل التوجه اإىل االإعدادات  كن للممُ  وميمُ
Settings ثم احل�صابات Accounts وت�صجيل الدخول باحل�صابات من 
خالل كتابة الربيد االإلكرتوين اأو رقم الهاتف، وكلمة املرور. و�صتحافظ 
تنبيهات  ترد  لن  حيث  ح�صاب،  كل  وخ�صو�صية  �صّرية  على  بوك«  »في�س 
الر�صائل  عــدد  بعر�س  �صتكتفي  فقط  اإمنــا  جــديــدة،  ر�صائل  ورود  عند 

�صتخدم نف�صه. املوجودة تاركًة خيار تغيري احل�صاب للممُ
 وكنوع من االأمان واخل�صو�صية، �صيطلب تطبيق »م�صنجر« من املمُ�صتخدم 
ليعر�س  فيها،  باالنتقال  يقوم  مرة  اأول  بعد  احل�صاب  مرور  كلمة  كتابة 
بعدها خيار ي�صمح بحفظ كلمة املرور واالنتقال فورًيا دون احلاجة اإىل 

كتابة كلمة املرور يف كل مّرة.
دون  فقط  »اأنــدرويــد«  ملمُ�صتخدمي  احل�صابات  تعدد  مــّيــزة  وتتوفر   
 »iOS دد لتوفريها لالأجهزة العاملة بنظام »اآي اأو اإ�س حتديد موعد حممُ
اإر�صال  اإمكانية  توفري  اإىل  اأي�صًا  ال�صركة  ت�صتعد  كما   .»10 »ويندوز  اأو 
ظهر  خيار  وهو  »م�صنجر«،  داخل  من   SMS الق�صرية  الن�صية  الر�صائل 

�صتخدمي »اأندرويد« اأي�صًا قبل ب�صعة اأيام. لبع�س ممُ

 غاف جملة بولندية يثري
ا�ستياء اجلالية امل�سلمة

 ن�صرت جملة بولندية على غالفها �صورة �صابة �صقراء تتعر�س العتداء 
ج�صدي من قبل رجال ذوي ب�صرة �صمراء، ما اأثار ا�صتياء اجلالية امل�صلمة 

يف اأوروبا، وفق ما ن�صر موقع »انرتنا�صيونال بيزن�س تاميز« االأمريكي.
�صابة  �صورة   »Network« املت�صددة  اليمينية  االأ�صبوعية  ون�صرت   
ذوي  رجال  اأيدي  تطالها  بينما  االأوروبــي  االحتاد  بعلم  ات�صحت  �صقراء 

ب�صرة �صمراء ويعلوها عنوان »االغت�صاب االإ�صالمي الأوروبا«.
الها�صتاغات  من  �صل�صة  تويرت  موقع  عرف  ال�صورة،  هذه  انت�صار  وفور   

التي انتقدت املجلة ودانت هذا العمل، مقارنة اإياه »بالدعاية النازية«.
 ويف خطوة غري م�صبوقة، دانت اإحدى املجموعات اليمينية املت�صددة« 
Hope not Hate » غالف املجلة. م�صرية اإىل اأنها قد ت�صببت يف اإ�صاءة 

بالغة اإىل امل�صلمني.
يف  املتبعة  املعايري  على  قيا�صا   « اإن  با�صمها:  املتحدثني  اأحــد  وقــال   
�صنيعة  �صادما وحماولة  الغالف  املت�صددة، يظل هذا  اليمينية  املن�صورات 

للربط بني الالجئني واالإ�صالم واالغت�صاب«.
  واأ�صاف: »يف كل اأنحاء اأوروبا، ن�صهد حماوالت متعمدة الإحلاق ال�صرر 

باجلالية امل�صلمة ون�صر العداء والكراهية لها«.
 ويذكر غالف هذه املجلة بحادثة االعتداء على بع�س الن�صاء من قبل 
ال�صنة امليالدية مبدينة كولونيا االأملانية،  الجئني ليلة االحتفال براأ�س 
هذه  للهجرة  املعادين  االأوروبــيــني  ال�صيا�صيني  من  العديد  ا�صتغل  وقــد 

احلادثة من اأجل الت�صجيع على وقف ا�صتقبال الالجئني ال�صوريني.
 واأفاد م�صوؤول باملجلة: اإن الهدف من وراء ن�صر هذا العدد هو »االإف�صاح 
مواطنيه«.  عن  االأوروبــي  واالحتــاد  االإعــالم  يداريها  التي  الكارثة  عن 
زاعما اأن »االإ�صالم والغرب يعي�صون �صراعا منذ اأكرث من 14 قرنا ويعي�س 

العامل اليوم �صراعا بني ح�صارتني«.
احل�ص�س  مبداأ  رف�صت  التي  اأوروبــا  �صرق  يف  دولة  رابع  بولندا  وتعد   

ال�صتقبال الالجئني اإىل جانب هنغاريا و�صلوفاكيا والت�صيك.
اأعداد �صابقة  اأثارت اجلدل يف  لها واأن  اأن هذه املجلة �صبق  اإىل   ي�صار 

بخ�صو�س موا�صيع ا�صتقبال الالجئني واملهاجرين.

 اأمريكا: األعاب الفيديو ت�سوه
�سورة العرب والإ�سام

- اأعدت »اجلمعية االأمريكية للطب النف�صي«، درا�صة  تو�صح اأن األعاب 
ومن  للغرب،  االأول  العدو  �صورة  النازية  من  قدمًيا  تتخذ  كانت  الفيديو 
بعدها ال�صيوعية، ثم اجتهت موؤخًرا لالإ�صالم والعرب؛ مما يغذي العداء 
معه، وخا�صًة يف ظل االأو�صاع املتوترة يف ال�صرق االأو�صط، وتلك اللحظات 

التاريخية احلرجة التي يعي�صها املجتمع الدويل.
»ميت�صجان«  جامعة  يف  �صليم«  »منيبة  الــدكــتــورة  الباحثة  كانت   
بها  وتقدمت  اآخرين  مع  باال�صرتاك  الدرا�صة  تلك  اأعدت  قد  االأمريكية 

للجمعية؛ امل�صدر

ال���ع���امل   يف  ل���الن���ح���ن���اء  ق���اب���ل  م�����رن  ه���ات���ف  اأول 

ال��ع��امل ح���ول  امل�شتخدمني  ل��ك��ل  امل��ب��ا���ش��ر  ال��ب��ث  م��ي��زة  تتيح  في�شبوك 

ل��ل��خ��ط��ر امل�����ش��ت��خ��دم��ني  اآالف  ع���ر����ش���ت  ث���غ���رة  ت�����ش��ل��ح  ت���وي���ر 

 اإّن اهلل – �صبحانه وتعاىل – جعل ال�صرب جوادًا 
وح�صنًا  هزم  يمُ ال  دًا  وجنمُ ينبو،  ال  و�صارمًا  يكبو،  ال 

ثلم. ح�صينًا ال يمُ
اأحد عطاًء  اأمُعطى  قال النبي حممد )�س(: »ما 

خريًا واأو�صع من ال�صرب«.
من  نحو  يف  الــقــراآن  يف  ال�صرب  اهلل  ذكــر  ولقد   
ًة  ِئمَّ اأَ ْم  ِمْنهمُ ت�صعني مو�صعًا فقال �صبحانه: )َوَجَعْلَنا 
وَن(  وِقنمُ يمُ ِباآَياِتَنا  َوَكانمُوا  وا  رَبمُ �صَ مَلَّا  ِباأَْمِرَنا  وَن  َيْهدمُ

)ال�صجدة/ 24(.
ْم  اأَْجَرهمُ وَن  اِبرمُ ى ال�صَّ َوفَّ يمُ ا  َ  وقال عّز وجّل: )اإِمنَّ

ِبَغرْيِ ِح�َصاٍب( )الزمر/ 10(.
الِة  َوال�صَّ رْبِ  ِبال�صَّ وا  )َوا�ْصَتِعينمُ تعاىل:  وقوله   
 ،)45 )البقرة/  ا�ِصِعنَي(  اخْلَ َعَلى  اإِال  َلَكِبرَيٌة  َواإِنََّها 
وجعل االإمامة يف الدين موروثة عن ال�صرب واليقني 
وا  رَبمُ وَن ِباأَْمِرَنا مَلَّا �صَ ًة َيْهدمُ ْم اأَِئمَّ بقوله: )َوَجَعْلَنا ِمْنهمُ
فاإّن   .)24 )ال�صجدة/  وَن(  وِقنمُ يمُ ِباآَياِتَنا  ــوا  َوَكــانمُ
البّد  به  والعمل  به،  وعمل  باحلقِّ  علم  كّله  الدين 
فيه من ال�صرب، بل وطلب علمه يحتاج اإىل ال�صرب. 
فاإّن  بالعلم  عليكم  )ر�س(:  جبل  بن  معاذ  قال  كما 
عنه  والبحث  خ�صيٌة،  ومعرفته  عبادة،  هلل  طلبه 
ومذاكرته  �صدقة،  يعلمه  ال  ملن  وتعليمه  جهاد، 
اهلل  ميجد  وبــه  ــعــبــد،  ويمُ اهلل  ــعــرف  يمُ بــه  ت�صبيح، 
للنا�س  يجعلهم  اأقوامًا  بالعلم  اهلل  يرفع  ويوحد، 

قادة واأئمًة يهتدون بهم وينتمون اإىل راأيهم.
 فالعلم النافع هو اأ�صل الهدى، والعمل باحلقِّ هو 
 . الغيُّ الثاين  و�صد  ال�صالل،  االأّول  و�صد  الر�صاد، 
الهوى، قال  اتباع  والغي  العمل بغري علم،  فال�صالل 
َوَما  ْم  كمُ اِحبمُ �صَ لَّ  �صَ َما   * َهَوى  اإَِذا  ْجِم  )َوالنَّ تعاىل: 
بالعلم  اإال  الهدى  نال  يمُ 1-2(، فال  َغَوى( )النجم/ 
نال الر�صاد اإال بال�صرب. ولهذا قال علي )ع(:  وال يمُ

»اأال اإّن ال�صرب من االإميان مبنزلة الراأ�س من اجل�صد، 
فاإذا انقطع الراأ�س بان اجل�صد، ثم رفع �صوته فقال 

اأال ال اإميان ملن ال �صرب له«.
املكاره  جميع  قــال:  ــه  اأّن اأنو�صروان  عن  حكى  يمُ  
فيه  فــ�ــصــرب  �ــصــربــني:  عــلــى  تنق�صم  الــدنــيــا،  يف 
فيه،  حيلة  ال  و�صرٌب  دواوؤه،  فاال�صطراب  حيلة، 

فاال�صطبار �صفاوؤه.
. بعه الن�صرمُ  وكان يقال: من اّتبع ال�صرَب، اتَّ

اأّنه قال: خف ال�صر   روى االأ�صمعي عن اأعرابي 
بَّ  ، فرمُ رِّ من مو�صع اخلري، وارجمُ اخلري من مو�صع ال�صَّ
احلياة،  طلب  �صببه  وموٍت  املوت،  طلب  ها  �صببمُ حياٍة 

واأكرث ما ياأتي االأمن من ناحية اخلوف.
َن   *** عــيــونــهــا  الحــظــتــك  الــعــنــايــة  واإذا 

فاحلوادث كلهن اأمان
ال  مطية  »ال�صرب  )ع(:  طالب  اأبي  بن  علّي  قال   

تكبو«.
 وقيل: ال�صرب هلل غناء، وباهلل تعاىل بقاء، ويف 
اهلل بالٌء، ومع اهلل وفاء، وعن اهلل جفاء، وال�صرب 

على الطلب عنوان الظفر ويف املحن عنوان الفرج.
 ال�صرب اجلميل: »هو الذي ال �صكوى فيه وال معه، 
والهجر  معه  عتاب  ال  الذي  هو  اجلميل:  وال�صفح 

اجلميل: هو الذي ال اأذى معه«.
انقلبت  ينبغي،  كما  العبد  به  قام  اإذا  »ال�صرب   
عطيَّة،  البليَّة  وا�صتحالت  منحة،  حقه  يف  املحنة 
وتعاىل  �صبحانه  اهلل  فــاإّن  حمبوبًا،  املكروه  و�صار 
�صربه  ليمتحن  ابــتــاله  ـــا  واإمن هلكه،  ليمُ يبتله  مل 
يف  عبودية  العبد  على  تعاىل  هلل  فــاإّن  وعبوديته، 
عبودية  وله  ال�صراء،  يف  عبودية  له  كما  ال�صراء، 
عليه فيما يكره، كما له عبودية فيما يحب، واأكرث 
يف  وال�صاأن  ونه،  يحبُّ فيما  العبودية  يعطون  اخللق 

مراتب  تفاوت  ففيه  املكاره،  يف  العبودية  اإعطاء 
العباد، وبح�صبه كانت منازلهم عند اهلل تعاىل«.

 فا�صرب �صربًا جمياًل
 ،)18 )يو�صف/  َجِميٌل(  رْبٌ  )َف�صَ تعاىل:  قال   
)املعارج/  َجِميال(  ا  رْبً �صَ رِبْ  )َفا�صْ تعاىل:  وقــال 
فلماذا  وقعت  قد  وامل�صيبة  حلَّ  قد  فالبالء   ،)5

ط على الق�صاء والقدر؟!!! االعرتا�س والت�صخُّ
-        اإّنه ال�صرب اجلميل الذي ال جزع فيه وال 

�صكوى.
يتلقون  الذين  االأفذاذ  �صيم  بال�صرب من  التحلِّي   
اأبيَّة.  ومبناعة  اإرادة  وبقوة  �صدر  برحابة  املكاره 

واإن مل اأ�صرب اأنا واأنت فماذا ن�صنع؟!
 هل عندك حل لنا غري ال�صرب؟ هل تعلم لنا زادًا 

غريه؟
 كان اأحد العظماء م�صرحًا ترك�س فيه امل�صائب 
كربة  من  خرج  كلما  النكبات  فيه  تت�صابق  وميدانًا 
متدّرع  بال�صرب،  مترت�س  وهو  اأخــرى،  كربة  زارتــه 

بالثقة باهلل.
�صارعون املمُلّمات ويطرحون   هكذا يفعل النبالء، يمُ

النكبات اأر�صًا.
واثق  �صرب  ا�صرب  باهلل،  اإال  �صربك  وما  وا�صرب   
راغب  لالأجر،  طالب  امل�صري،  بح�صن  عامل  بالفرج، 
اخلطوب،  ادلهّمت  مهما  ا�صرب  ال�صيئات،  تكفري  يف 
واأظلمت اأمامك الدروب، فاإّن الن�صر مع ال�صرب، واإّن 

الفرج مع الكرب، واإّن مع الع�صر ي�صرًا.

ال���������������ش�������رب م�������ف�������ت�������اح ال�������ف�������رج

احل����ك����وم����ة ال����ه����ول����ن����دي����ة مت����ن����ع ت�������ش���دي���ر ال����ل����ح����وم احل�����الل
ح�صب  احليوانات  ذبح  من  للحد  خططها  عن  الهولندية  احلكومة  اأعلنت   
حظر  بينها:  من  ــراءات؛  اإج عدة  خالل  من  واليهودية  االإ�صالمية  ال�صعائر 
لتقدير  اإنتاجها  عمليات  خ�صوع  عن  ف�صاًل  اللحوم،  من  النوع  هذا  ت�صدير 
امل�صوؤولني يف الهيئة الهولندية ل�صالمة االأغذية واملنتجات اال�صتهالكية، وهي 
دعية  املنظمة التي حثت احلكومة يف العام املا�صي على حظر الذبح احلالل، ممُ

�صبب للحيوانات الكثري من االآالم. اأنها طرق غري اإن�صانية، وتمُ
زعماء  مع  احلكومة  اتفاق  من  �صنوات   4 عقب  ــالن  االإع هــذا  جــاء  وقــد   
اجلاليات اليهودية واالإ�صالمية على ذبح احليوانات وفًقا ل�صروط حمددة؛ من 

بينها: ذبح احليوان خالل 40 ثانية دون تخديرها اأو �صعقها.
اإجراء مباحثات قائمة على البحث بني امل�صوؤولني   كما ن�س االتفاق على 
واحلريات  باحليوان  الرفق  بني  التوازن  لتحقيق  الدينية،  اجلاليات  وزعماء 

الدينية؛

بلجيكا تخ�س�ض ميزانية لرواتب الأئمة
 اأعلنت احلكومة الفدرالية يف بلجيكا تخ�صي�س مبلغ 3.3 مليون يورو من اأجل 
متويل الراتب ال�صهري لثمانني اإماما جديدا، وفق ما ن�صر موقع جريدة »لوفيف« 

البلجيكية.
 ويندرج هذا االإجراء اجلديد يف اإطار خطة حماربة االإرهاب التي اأطلقتها 
يف  اأي�صر  ب�صكل  االإ�صالم  باإدماج  خاللها  من  ترغب  التي  البلجيكية،  احلكومة 

البالد.
 واأو�صح وزير العدل، كون غينز: اإن »هذه اخلطة تتوافق مع روؤية احلكومة 
حماربة  اأجل  »من  اإن  م�صيفا:  اأف�صل«.  ب�صكل  والإدماجه  لالإ�صالم  البلجيكية 
الدينيني  الواعظني  بع�س  نحو  ال�صباب  يتوجه  ال  اأن  ينبغي  الديني،  التطرف 

املتطرفني، بل اإىل هوؤالء االأئمة الذين �صي�صكلون حماورين جددا لهم«.
 ي�صار اإىل اأن هوؤالء االأئمة وكافة امل�صاجد اجلديدة ببلجيكا تخ�صع ملراقبة 

اأمنية �صارمة منذ تورط بع�س ال�صباب يف هجمات باري�س االإرهابية.

طاجيك�ستان: حتويل امل�ساجد اإىل ور�ض خياطة
ال  التي  امل�صاجد  بتحويل  قــراًرا  »طاجيك�صتان«  يف  »خوجاند«  بلدية  رئي�س  اأ�صدر   

يوجد ت�صاريح لديها اإىل م�صغل للخياطة اأو مقهى اأو ريا�س اأطفال.
100 مرت �صوف  �صعتها  التي مل تتجاوز  امل�صاجد  اإن   وقال رئي�س بلدية »خوجاند«: 
ا، و�صيتم حتويلها اإىل م�صاغل للخياطة اأو مقاٍه، اأو ريا�س لالأطفال. تتعر�س لالإغالق اأي�صً
همهم باجلهل بال�صريعة   كما انتقد رئي�س بلدية »خوجاند« بع�س االأئمة اخلطباء، واتَّ

االإ�صالمية.
 طاجيك�صتان: حتويل امل�صاجد اإىل ور�س خياطة باأوامر املحافظ

 واجلدير بالذكر اأن مدينة »خوجاند« بها 45 م�صجًدا؛ منهم: خم�صة م�صاجد كبرية، 
وقد �صجلت »طاجيك�صتان« اأن لديها 4000 م�صجد.

مراكز  اإىل  حتويلهم  ومت  م�صاجد،   108 باإغالق  ال�صلطات  قامت  املا�صي  العام  ويف   
ثقافية وعيادات خارجية، وريا�س اأطفال، ومكاتب لروؤ�صاء املجال�س املحلية؛



ف  )اأ  ـ  الفل�صطينية(  )االرا�ـــصـــي  ــزة  غ
رئي�س  نــائــب  هنية  ا�صماعيل  اعــلــن   – ب( 
كتائب  ان  اجلمعة  حلما�س  ال�صيا�صي  املكتب 
للحركة  الع�صكري  اجلناح  الق�صام  الدين  عز 
لك�صف  ا�صرائيلية  اجهزة  على  موؤخرا  عرثت 

االنفاق على حدود القطاع الفل�صطيني.
م�صجد  يف  اجلمعة  خطبة  يف  هنية  وقــال 
قرب منزله يف خميم ال�صاطئ لالجئني غرب 
مدينة غزة ان “كتائب الق�صام اكت�صفت قبل 
ع�صرة ايام جهاز به كامريات وجم�صات حتت 

االر�س لك�صف حركة االنفاق واملجاهدين”.
“غزة ا�صبحت متتلك منظومة  وا�صاف ان 

ردع وال اقول توازن ردع مع ا�صرائيل.
وتتهم ا�صرائيل حما�س بحفر انفاق �صرية 
مع  ــدود  احل قــرب  انفاق  بينها  ــس  االر� حتت 
الدولة  �صد  هجمات  يف  ال�صتخدامها  القطاع 
حربا  ال�صرائيلي  اجلي�س  و�صن  الــعــربيــة. 
خم�صني  ا�صتمرت  غزة  على   2014 يف  عنيفة 

يوما.
اي  ــق  االف يف  يوجد  “ال  انــه  هنية  ــد  واك
من  الــرغــم  على  غزة”  على  جــديــدة  حــرب 
وا�صرائيل.  حما�س  بــني  التوتر  ا�صتمرار 
يقوم  )اال�صرائيلي(  “االحتالل  ان  وا�صاف 
ال  انــه  على  دليل  وهــذا  دفاعية  مبــنــاورات 

يح�صر حلرب”.

اتراك  م�صوؤولني  بني  االجتماعات  وحول 
وا�صرائيليني موؤخرا، قال هنية ان “اللقاءات 
قطعت  اال�صرائيلي  االحــتــالل  مع  الرتكية 
�صوطا كبريا يف مو�صوع امليناء” يف قطاع غزة.
الثالثاء  �صرح  كبري  تركي  م�صوؤول  وكــان 
ا�صبحتا  ــل  ــي ــرائ ــص وا� تــركــيــا  ان  ــي  ــص ــا� امل
حول  اتفاق  اىل  التو�صل  من  “قريبتني” 
منذ  املتاأزمة  الدبلوما�صية  عالقاتهما  تطبيع 

ا�صطول  على  اال�صرائيلية  الــقــوات  هجوم 
تركي كان متوجها اىل غزة يف 2010.

للتطبيع  �صروط  ثالثة  تركيا  وطرحت 
 ،2010 حلادث  علنية  اعتذارات  تقدمي  هي 
احل�صار  ــع  ورف لل�صحايا  مالية  وتعوي�صات 
الذي تفر�صه ا�صرائيل على قطاع غزة الذي 

ت�صيطر عليه حما�س.

– دعا رجل االعمال املر�صح  وا�صنطن- )اأ ف ب( 
دونالد  اجلمهوري  للحزب  التمهيدية  لالنتخابات 
املعوملاتية  املجموعة  مقاطعة  اىل  اجلمعة  ترامب 
اآيفون  هاتف  �صيفرة  تفك  ان  اىل  اآبــل  العمالقة 
يف  بريناردينو  �صان  اعتداء  منفذي  احد  ا�صتخدمه 

كانون االول/دي�صمرب املا�صي.
وقال ترامب يف جتمع يف يوليز اآيالند يف كاروالينا 
اجلنوبية حيث �صتنظم انتخابات احلزب اجلمهوري 
ال�صبت “يجب على اآبل ك�صف �صيفرة هذا الهاتف”.

مقاطعة  هو  فعله  عليكم  ما  ان  “اعتقد  وا�صاف 
اآبل اىل ان تك�صف هذا الرقم ال�صري. هذا ما فكرت 
“هذا الهاتف لي�س ملك ال�صاب  به االآن”. وتابع ان 
ملك  الهاتف  النا�س،  هــوؤالء  كل  قتل  الــذي  النذل 
لل�صلطات”. وتابع ترامب انه ي�صتبه بان رئي�س اآبل 

تيم كوك “يريد ان يظهر اىل اي حد هو تقدمي”.
املا�صي  االربعاء  للمعلوماتية  اآبل  �صركة  ورف�صت 
امرا ق�صائيا امريكيا �صدر الثالثاء بطلب من مكتب 
التحقيقات الفدرايل )اف بي اآي( يف اخرتاق هاتف 
برناردينو  �صان  هجوم  منفذي  الحد  يعود  اآيفون 

االول/ كانون  مطلع  �صخ�صا   14 بحياة  اودى  الذي 
دي�صمرب يف كاليفورنيا.

يف  بيم  �صريي  الكاليفورنية  القا�صية  وامـــرت 
قرارها اآبل “بتوفري م�صاعدة تقنية معقولة” لالف 
“االطالع على املعطيات املحفوظة”  بي اي تتيح له 

يف الهاتف.
ميكن  برنامج  تقدمي  خ�صو�صا  اآبــل  من  وطلبت 
وال�صماح  ح�صريا  الهاتف  هــذا  على  ا�صتخدامه 
التلقائي  املعطيات  حمو  على  بااللتفاف  للمحققني 
الذي يحدث عادة بعد عدة حماوالت غري جمدية 

ال�صتخدام �صيفرة الدخول.
موقع  على  تغريدة  يف  ذلك  بعد  ترامب  واو�صح 
و�صام�صونغ.  اآبـــل  منتجات  ي�صتخدم  ــه  ان تــويــرت 
ال�صلطات  اىل  املعلومات  اآبــل  تعط  مل  “اذا  وكتب 
هذه  ي�صلموا  ان  اىل  �صام�صونغ  �صوى  ا�صتخدم  فلن 

املعلومات”.
نف�صه”،  االمر  االآخــرون  يفعل  ان  “اآمل  وا�صاف 
ان  ويجب  االمـــان  اىل  بحاجة  “بلدنا  ان  مــوؤكــدا 

يطالب به. حان الوقت لنت�صرف بحزم وحكمة”.

كاروالينا  انتخابات  قبل  له  جتمع  اآخــر  وخــالل 
ليدعم  نف�صه  اجلدل  من  ترامب  ا�صتفاد  اجلنوبية، 
اآبل باعادة كل موظفيها  احد حماور حملته مكالبا 

اىل الواليات املتحدة.

وقال املر�صح للرئا�صة “اريد ان اكون �صاهدا على 
ار�صنا”،  على  منتجات  اآبل  فيه  ت�صنع  الذي  اليوم 
“�صنعيد  مثريا عا�صفة من الت�صفيق احلاد. وا�صاف 

وظائفنا اىل بلدنا”.

املتحدة  الواليات  دانت   – ب(  ف  )اأ   – وا�صنطن 
لالمم  مع�صكر  يف  جــرت  التي  املــواجــهــات  اجلمعة 
ودعت  ال�صودان  جنوب  يف  مدنيني  ي�صم  املتحدة 
�صهود  قال  الذي  الهجوم  يف  التحقيق  اىل  ال�صلطات 

ان جنودا تابعني للحكومة �صاركوا فيه.
وقتل 18 �صخ�صا على االقل وجرح اكرث من �صبعني 
يف  الواقع  املع�صكر  �صهدها  عنف  اعمال  يف  اآخرين 
مدينة ملكال االربعاء واخلمي�س، كما ذكرت منظمة 

اطباء بال حدود.
يف  راي�س  �صوزان  القومي  االمن  م�صت�صارة  وقالت 
العبارات  با�صد  تدين  املتحدة  “الواليات  ان  بيان 
ادى  الذي  ملكال  املتحدة يف  العنف يف جممع االمم 
وعمليات  الــداخــل  يف  نازحني  ا�صخا�س  مقتل  اىل 
وم�صاعدات  ملجاأ  توؤمن  التي  للمن�صاأة  ونهب  احراق 
جنوب  يف  النزاع  �صحايا  من  الفا  اربعني  من  الكرث 

ال�صودان”.
املعلومات  بعد  خ�صو�صا  بالقلق  “ن�صعر  وا�صافت 
جنوب  حكومة  من  كبرية  جمموعة  ان  ذكرت  التي 

مدنيني  على  النار  واطلقت  املجمع  دخلت  ال�صودان 
يبحثون عن مالذ داخل املع�صكر”.

لالمم  التابعة  لالجئني  العليا  املفو�صية  وكانت 
املتحدة ذكرت اجلمعة ان جنودا من حكومة جنوب 
ال�صودان متورطون على ما يبدو يف هجوم اوقع 18 
االمم  قاعدة  على  جريحا  و90  االقــل  على  قتيال 

املتحدة.
واكد مقيمون يف املع�صكر ومتمردون وم�صادر تعمل 
يف قطاع امل�صاعدات لوكالة فران�س بر�س ان جنودا 
من قوات حكومة جنوب ال�صودان �صاركوا يف الهجوم 
ال�صودان  جنوب  يف  املتحدة  االمم  بعثة  قالت  الذي 

انه ي�صكل جرمية حرب.
وو�صف احد املقيمني يف املع�صكر م�صلحني يرتدون 
البزات الع�صكرية للجي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان 
يف  الهجوم  يف  مدنيني”  على  النار  “يطلقون  وهــم 

املع�صكر اىل جانب ر�صا�س اطلق من خارج املع�صكر.
واكدت م�صادر يف االمم املتحدة م�صاركة جنود من 

اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف الهجوم.

وقالت راي�س “ندعو حكومة جنوب ال�صودان اىل 
التحقيق فورا يف اعمال العنف هذه وحتديد اجلنود 

امل�صوؤولني وجلب املنفذين اىل الق�صاء”.
يف  عاملون  وبينهم  بالقتلى  تعازيها  عن  وعــربت 
يف  االطــراف  “كل  ودعت  حدود  بال  اطباء  منظمة 
جنوب ال�صودان اىل �صبط النف�س وجتنب العنف يف 

االيام املقبلة”.
متوز/يوليو  يف  ا�صتقالله  ال�صودان  جنوب  ونــال 
اخلــرطــوم.  مــع  عــقــودا  ا�صتمر  ـــزاع  ن بــعــد   2011
االول/دي�صمرب  كانون  يف  االهلية  احلرب  واندلعت 
كري،  �صلفا  الرئي�س  اتهم  عندما  جوبا،  يف   2013
وهو من قبيلة الدينكا نائبه ال�صابق رياك م�صار من 

قبيلة النوير، باالعداد النقالب.
ونزح اكرث من 2،3 مليون �صخ�س من منازلهم وقتل 
ع�صرات االالف نتيجة احلرب والتجاوزات الوا�صعة 
وعمليات  اتنية  جمــازر  من  رافقتها  التي  النطاق 
اغت�صاب وتعذيب وجرائم وجتنيد اطفال وعمليات 
تهجري ق�صرية لل�صكان يتحمل الطرفان م�صوؤوليتها.

واعاد كري يف منت�صف �صباط/فرباير تعيني م�صار 
تطبيق  يف  رمزيا  تقدما  �صكلت  خطوة  يف  له  نائبا 
لكن  املا�صي.  اآب/اغ�صط�س  يف  املوقع  ال�صالم  اتفاق 
فيما  مهامه  لت�صلم  جوبا  اىل  بعد  يتوجه  مل  م�صار 
وخمتلف  النظامية  القوات  بني  املعارك  تتوا�صل 

جمموعات املتمردين املحلية.
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�و كنت بحاجة لبيع حمل 
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اآب�����ل م���ق���اط���ع���ة  اىل  ي����دع����و  ت�����رام�����ب  دون�����ال�����د 

ح��م��ا���ض: ك��ت��ائ��ب ال��ق�����ش��ام ع���رت ع��ل��ى اج��ه��زة 
غ��زة ح���دود  ع��ل��ى  االن��ف��اق  لك�شف  ا���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

ال���������ش����ودان ج����ن����وب  يف  امل����ت����ح����دة  ل������المم  ق�����اع�����دة  يف  امل�����واج�����ه�����ات  ت����دي����ن  امل����ت����ح����دة  ال������والي������ات 

ــوؤون الــقــد�ــس  ــص ــ� ذكـــر املــركــز االإعـــالمـــي ل
االحــتــالل  اأذرع  اأّن  "كيوبر�س"  واالأقــ�ــصــى 
العمل  توا�صل  املحتلة  القد�س  يف  االإ�صرائيلي 
ماأمن  مقربة  وقد�صية  معامل  لطم�س  ــدوؤوب  ال
بهدف  القد�س،  يف  التاريخية  االإ�صالمية  اهلل 
تقوم  حيث  كامل،  ب�صكل  املقربة  وجــود  اإنهاء 
�صياحي قبالة  ببناء فندق  االأخرية  الفرتة  يف 
اجلهة  مــن  اأمــتــار  بعد  على  اهلل  مــاأمــن  مقربة 
ق�صم  يف  ي�صهم  الذي  االأمر  للمقربة،  ال�صمالية 
ويحّولها  املقربة،  من  تبقى  ما  معامل  وطم�س 
تتنايف  وجتارية  �صياحية  مناطق  اإىل  بالكامل 
مع قد�صية وتاريخ اأعرق واأكرب مقربة اإ�صالمية 

يف القد�س.
اإىل ذلك، ويف الوقت الذي مت فيه ال�صروع يف 
املذكور،  املوقع  يف  طوابق  ثالث  من  فندق  بناء 
للم�صادقة  هند�صي  خمطط  اأيـــام  قبل  اأودع 
التابعة لبلدية  عليه من قبل جلان التخطيط 
فندق  ببناء  املخطط  يق�صي  حيث  االحتالل، 
فوق  ون�صف  طــوابــق  �صت  بــارتــفــاع  �صياحي 
االأر�س، وطابق خدماتي حتت االأر�س، لي�صبح 
ــوق االأر�ـــس.  الــفــنــدق نحو 26 مــرت ف ارتــفــاع 
بناء  ال�صامل  املخطط  ّم  ي�صّ وبح�صب اخلرائط 
خم�س  طــوابــق  على  متتد  فندقة  غرفة   40
اإ�ــصــايف ي�صمل جممع  اأر�ــصــي  طــوابــق، وطــابــق 
عام،  ومدخل  مكاتب  )خــمــارة(،  وبــار  جتــاري 
فيما ي�صاف طابق حتت االأر�س كطابق ت�صغيلي 
على  الفندق  ــقــام  ويمُ كــلــه،   للبناء  وخدماتي 
م�صاحة اأر�س باأقل من ن�صف دون لكن امل�صاحة 
اإىل نحو 1808 مرت  البنائية االإجمالية ت�صل 

مربع.
اأمريكية  و�صركات  االحتالل  اأذرع  اأن  يذكر   
توا�صل بناء ما ي�صمى بـ “متحف الت�صامح” على 
نحو 25 دون من مقربة ماأمن اهلل، كما يتوا�صل 
بجانب  للطلبة  �صكني  جممع  بناء  يف  العمل 
مقهى  اأ�صهر  قبل  افتتح  فيما  املذكور،  الفندق 
يف  اهلل،  مــاأمــن  مقربة  مــن  جــزء  على  وخــمــارة 
للم�صادقة على  الذي ت�صتمر اخلطوات  الوقت 
جممع �صكني وجتاري على جزء اآخر من مقربة 
ا خمطط لتحويل موقع ووقف  ماأمن اهلل، واأي�صً
ومتنزه  م�صبح  اإىل  االإ�ــصــالمــي  ماميال  بركة 
يف  االإ�صرائيلي  االحتالل  اأن  العلم  مع  مائي، 

حديقة  اإىل  االأو�ــصــع  امل�صاحة  حــّول  القد�س 
عامة ومتنزه. وت�صل م�صاحة مقربة ماأمن اهلل 
االأ�صلية اإىل نحو 200 دون، دفن فيها ع�صرات 
االإ�صالمي  الفتح  منذ  امل�صلمني  ــوات  االأم اآالف 
العمري للقد�س، اإ�صافة اإىل عدد من ال�صحابة 
االأق�صى،  امل�صجد  واأئمة  واالأعــيــان  والعلماء 
ا عدد من جنود �صالح الدين خالل معارك  واأي�صً
م�صلم  �صهيد  األــف   60 ونحو  القد�س،  حترير 
االأق�صى.  امل�صجد  يف  ال�صليبية  املجازر  خالل 
املقربة  على  االإ�صرائيلية  املوؤ�ص�صة  و�صيطرت 
القبور  اآالف  جرفت  حيث   ،1948 النكبة  عام 
وقامت بت�صويتها باالأر�س، ثم �صق الطرق ومدد 
واأقامت  والكهرباء،  واملــاء  املــجــاري  خطوط 

حديقة عامة وحمامات وخمزن بلدية.
تتوا�صل  التي  امل�صاريع  هذه  تنفيذ  وخالل   
االإ�صرائيلي  االحتالل  قام  االأثناء  هذه  اإىل 
بنب�س اآالف القبور وته�صيم رفات االأموات ونقل 
عن  االإف�صاح  دون  جمهولة،  جهات  اإىل  العظام 
التي  املقربة،  يف  احلفريات  وم�صاحات  ماهية 
انتهكت حرمة وقد�صية املقربة على مدار اأكرث 
االحتالل  يمُخطط  �صلة،  على  عــاًمــا.   67 مــن 
حمام  وقف  اأ�صفل  كبري  يهودي  كني�س  الإقامة 
امل�صجد  غرب  اأ�صفل  من  اأمتار  بعد  على  العني 
اأويل  بافتتاح  امل�صروع  ممولو  ويطمع  االأق�صى، 

يف  اليهودية  االأعــيــاد  مو�صم  يف  اأ�صهر  خــالل 
الربيع القادم.

االحتالل  فــاإّن  اإ�صرائيلية  م�صادر  وبح�صب 
كني�س  لبناء  قريًبا  لتنفيذه  خمططًا  و�صع 
اآثــارًا  ي�صم  اإ�صالمي  وقف  ح�صاب  على  يهودي 
حمام  وقــف  موقع  حّيز  يف  عريقة،  اإ�صالمية 
غربي  من  جــًدا  وقريب  االأر�ـــس  اأ�صفل  العني 
انه  نف�صها  امل�صادر  وقالت  االأق�صى،  امل�صجد 
قبل  املوقع  يف  اإ�صافية  حفريات  اإجراء  �صيتم 

البدء ببناء الكني�س اليهودي املذكور.
اإرث  “�صندوق  بـ  ي�صمى  ما  امل�صروع  ويتبنى 
مبا�صرة  تابعة  حكومية  �صركة  وهو  املبكى” 
ملكتب رئي�س احلكومة االإ�صرائيلية، بتمويل من 
امللياردير اليهودي يت�صحاق ت�صوفا، فيما �صتقوم 
عام  ومنذ  للكني�س.  الهند�صي  بالت�صميم  ابنته 
2002 يحفر االحتالل يف املوقع ويخرج كميات 
ــان مّت احلــديــث عنها  كــبــرية مــن االأتـــربـــة، ك
�صابًقا، وي�صتمر باحلفريات حتى هذه اللحظة 
�صمن  الكبرية،  القاعة  من  القريبة  املواقع  يف 
وقف  وم�صاحات  مباين  اأغلب  لتحويل  خمطط 
االأر�ــس  فــوق  كبري  تهويدي  مركز  اإىل  حمام 

واأ�صفلها.

ومعروفة  طبيعية،  غري  اأر�صية  عجيبة  عــادت 
الغرب  يف  ــام  االأي هذه  جمــددا  للظهور  قــرون،  منذ 
اإعالميني وم�صورين وف�صوليني،  االأمريكي، وجذبت 
لظاهرة  نادرة  �صور  والتقاط  ملعاينة  باملئات  �صعوا 
مت�صاقطا  يبدو  النار” الذي  “�صالل  با�صم  معروفة 
باحلمم بدل املاء من اأعايل جبال مطلة على منتزه 
بوالية  ال�صهري   Yosemite National Park
فرباير   15 يوم  جتددت  ظاهرة  وهي  كاليفورنيا، 

اجلاري فجاأة، وبعد غياب طال �صنوات.
 El ا�صمها  �صخرية  قمة  مــن  املنهمر  ال�صالل 
“�صيريا  جبال  يف  وهي  باالإ�صبانية،   Capitán
ونيفادا،  كاليفورنيا  واليتي  بني  الفا�صلة  نيفادا” 
وفق ما قراأت “العربية.نت” يف موقع خا�س بها، هو 
نار  من  لي�س  وهو  نار،  من  الأنه  ال  طبيعية،  عجيبة 
اأي حال، بل الأنه ناجت عن خداع نظر متار�صه  على 
الطبيعة اأحيانا وفجاأة يف حلظات �صريعة من اآخر 
فلكية  �صروط  و�صمن  فقط،  فرباير  يف  اأ�صبوعني 

وجيولوجية نادرة احلدوث اأي�صا.
يف  الغروب  �صم�س  تكون  اأن  ال�صروط،  اأهــم  من 
مكان حمدد بال�صنتيمرتات من زاوية فلكية معينة، 
املياه  على  مــعــدودات  لدقائق  اأ�صعتها  وتنعك�س 
ال�صبيه  اأ�صعتها  بلون  ت�صبعها  بحيث  املت�صاقطة، 
وكاأنها  فتبدو  الرباكني،  النار وحمم  بلون  برتقاليا 
م�صتعلة وملتهبة وهي تنهمر، بينما هي عادية كما 
ال  تلوين  من  له  تتعر�س  ما  لكن  اآخر،  �صالل  اأي  يف 

يحدث الأي مياه غريها يف العامل.
�صالل  يف  املياه  ت�صاقطت  ال�صخرية  القمة  من 

بلون النار حدث مرتني اأو 3 مرات طوال 11 �صنة
ظهور “القمر االأزرق” ي�صاعد على جتدد ظاهرة 

ال�صالل الناري
تكاتف علمي بني فلكيني وجيولوجيني اأمريكيني، 
ك�صف  �صنوات،  طوال  النادرة  الظاهرة  در�صوا  ممن 
باأنها ال حتدث اإال حني يكون القمر يف حالة يطلقون 
عليه معها ا�صم “القمر االأزرق” وهي اكتمال اإ�صايف 
يوؤدي  العام،  ق�صمي  يف  االأر�ــس  من  االأقــرب  للجرم 

اىل اأن ي�صهد �صكان االأر�س بدرين يف �صهر واحد.
املجازية،  بت�صميتها  االأزرق”  “القمر  وظاهرة 
يرافقها  ال  لكن  ــوام،  اأع  3 اأو  عامني  كل  مرة  تاأتي 
املفرت�س  الــنــار،  بــلــون  ال�صالل  مــيــاه  تــلــّون  دائــمــا 
اأواخر فرباير فقط، وقد يغيب �صنوات  حدوثه يف 
ليتجدد ثانية، يوؤكد ذلك اأن “القمر االأزرق” ظهر 
يف اأغ�صط�س 2012 ويف يوليو العام املا�صي، من دون 
اأن تتجدد معه الظاهرة امل�صرتطة عودتها يف �صهر 
�صم�س  تكون  و�صاعة  اأي�صا،  االأزرق”  “القمر  �صهد 
الغروب يف مكان حمدد من زاوية معينة من ال�صفق.

اأ�صعة  انعكا�س  من  نف�صها  ال�صخور  تلّون  اأن  كما 
الغروب عليها، ي�صبع املياه املت�صاقطة بلون النار

انتظروا 11 �صنة ومل يحالفهم احلظ اإال مرتني 
اأو 3 مرات

ليظهر  اأي�صا،  احلدوث  نادر  اآخر،  �صرط  وهناك 
معه ال�صالل بلون النار للعيان، وهو اأن تكون حرارة 
ال�صم�س اأ�صد من العادية بدي�صمرب ويناير وفرباير 
نيفادا”  “�صيريا  جبال  يف  ثلوج  معها  لتذوب  نف�صه، 
ال�صالل  ي�صبح  بحيث  بالذات،  كابتني”  “اإل  وقمة 

اأ�صعة  وبانعكا�س  حمـــددة،  مــيــاه  بكمية  غــزيــرا 
يف  نــراه  ما  وهو  نــاري،  بلون  تت�صبع  عليها  ال�صم�س 
�صور تن�صرها “العربية.نت” لل�صالل، ومت التقاطها 
�صبيهة بها بكامريات م�صورين ا�صطروا ل�صرب جميل 
وطويل، فاإحداهم ا�صمها “�صنجيتا دي” ذكرت يف ما 
نقل عنها موقع “نا�صونال جيوغرافيك” اأنها تعرف 
م�صورين انتظروا 11 �صنة، ومل يحالفهم احلظ اإال 

مرتني اأو 3 مرات.
ومن يقم بزيارة احل�صاب “الفي�صبوكي” للم�صورة 
 sangeeta النف�صانية  الع�صبي  وعاملة  البنغالية 
على  جيوغرافيك”  “نا�صونال  ت�صكر  وفيه   dey
�صيجد  ال�صالل،  عن  ب�صورها  معززة  معلومات  ن�صره 
�صحر  عن  ومعظمها  اأي�صا،  التقطتها  اأخــرى  �صورا 
ال�صوء  بانعكا�س  االأ�صياء  تلّون  وكيف  الطبيعة، 
اأ�صعة  نفذت  بحرية  ل�صخرة  واحدة  ومنها  عليها، 
ال�صخر  املاء وبع�س  فتلّون  فيها،  ال�صم�س من فتحة 

بذهبي من االأجمل.

القد�ض  يف  اهلل’  ‘ماأمن  م��ق��ربة  قبالة  �شياحًيا  ف��ن��دًق��ا  ُتقيم  اإ���ش��رائ��ي��ل 
االأق�شى امل�شجد  غ��رب  اأ�شفل  م��ن  اأم��ت��اٍر  بعد  على  كبري  ي��ه��ودّي  وكني�ض 

اأم���ريك���ا يف  جم�����ددا  ت��ظ��ه��ر  امل�����اء  ب����دل  النار”  “�شالل  ع��ج��ي��ب��ة 

جمركي  ر���ش��م   .. “اأردنية”  م��ف��ارق��ة   
ع���ل���ى ف���ي���ل���م “دي��������ب” احل����ائ����ز ع��ل��ى 
ب��ع��د جت��اه��ل��ه يف ع��م��ان ج���وائ���ز ع��امل��ي��ة 

 فر�صت  �صلطات اجلمارك االأردنية يف مفارقة  غريبة وغام�صة 
عاملي  اأردين  فيلم  عليها  ح�صل  دولية  جائزة  على  جمركيا  ر�صما 
ناف�س على جوائز االأو�صكار موؤخرا  بعدما مت طرده- اأي الفيلم- 

من الهيئة امللكية لالأاأفالم.
االأردن  يف  ت�صجيله  رف�س  وبعد  مــوؤخــرا  دخــل  “ديب”  فيلم   
جوائز  �صل�صلة  على  وح�صل  العاملي  النطاق  دعمه   عن  واالإمتناع 

دولية .
وح�صب وكالة عمون ال�صحفية  فقد  قررت اجلمارك فر�س ر�صم 

جمركي على اإحدى جوائز الفيلم .
على  �صفحته  على  االأمــر  عن  اعلن  قلعجي  نا�صر  الفيلم  منتج   
بجمركة  م�صكورة  قامت  اجلمارك   �صلطات  الإن  م�صريا  في�صبوك  

اأحدى اجلوائز .

�شابطتان كويتيتان ت�شاركان يف “رعد ال�شمال” 
تلفزيوين لقاء  بعد  توير  ت�شعالن  ال�شعودية 

وكاالت:
العام و�صغلت  الراأي  األهبت �صابطة كويتية يف اجلي�س االأمريي 
األباب املدنيني قبل الع�صكريني حينما ظهرت على �صاحة مناورات 

ت�صارك فيها جيو�س 40 بلدا قبل رعد قد يدوي �صداه يف العامل.
الكويتي  اجلي�س  يف  اأول  مالزم  برتبة  �صابط  العبديل  العنود 
مبناورات  الع�صكرية  بالدها  قيادة  من  وباأمر  موؤخرا  التحقت 
ع�صكرية جتريها جيو�س اأربعني بلدا يف حفر الباطن �صمال �صرق 
ال�صعودية، وهدفها املعلن حتقيق اأعلى درجات اجلهوزية القتالية 
يرى  فيما  حل،  اأينما  واالإرهـــاب  اال�صالمية”  “الدولة  ملكافحة 
يف  بري  لتدخل  حت�صريا  اإال  لي�س  ال�صمال”  “رعد  اأن  مراقبون 
�صوريا، ولكن �صمن حتالف دويل قد يت�صكل، كما جاء على “رو�صيا 

اليوم”.
واختيار  مهنتها،  على  تعليق  ويف  الع�صكرية،  الكويت  ح�صناء 
بنات  دالل  رغــم  قالت:  ــا،  زي الع�صكرية  والــبــزة  عمال،  ــرب  احل
الكويت، اإال اأنني قررت و�صديقتي جلني الر�صيد، /وهي يف املنا�صبة 
هذا  خو�س  قررنا  الكويتية/،  ال�صرطة  يف  رائــد  برتبة  �صابط 
وال�صرب  االن�صباط  تتطلب  الع�صكرية  اأن  على  م�صددة  املجال، 

واالإرادة.
خطوة الكويت الرمزية يف انتداب واحدة من بناتها، والتغطية 
االإعالمية ل�صابقة التحاقها مبناورات ع�صكرية متعدد اجلن�صيات، 
اإمنا ت�صري اإىل التغري التدريجي احلا�صل يف املنظومة االجتماعية 
تباهي  بعد  �صيما  وال  العربية،  اخلليج  بــلــدان  يف  وال�صيا�صية 
االإمارات بتن�صئة بنت لها ا�صتطاعت قيادة الطائرة احلربية، بل 
�صاركت يف مكافحة تنظيم “الدولة اال�صالمية” االإرهابي واأغارت 
حرقا  ق�صى  الذي  الك�صا�صبة  معاذ  االأردين  للطيار  منتقمة  عليها 

على اأيدي االإرهابيني القتلة.
كما ي�صري مراقبون اإىل اأن دخول املراأة يف الدولتني حلبة اجلي�س 
وال�صرطة، اإمنا فيه تلميح لبع�س بلدان اخلليج االأخرى، باأن حتذو 
ال�صعودية  هي  فها  اخلليج،  يف  اأو�صع  حريات  املراأة  ومتنح  حذوها 
قد اأتاحت لن�صائها موؤخرا الت�صويت واالقرتاع يف م�صاركة فعلية 

ل�صياغة حا�صر وم�صتقبل بالدها.
�صائر  يف  ن�صوي  دور  الأو�ــصــع  املا�صة  احلــاجــة  رغــم  والــ�ــصــوؤال، 
املجتمعات: هل �صتفلح ن�صاء العرب قاطبة بالق�صاء على “الدولة 

اال�صالمية” واأقرانه بعد اأن اأخفق يف ذلك رجالهن؟



ال�صماء” اأحد  يف  “عني  الربيطاين  الفيلم  ميثل 
من  �صيا�صي  فيلم  وهو  املقبل،  الربيع  نتاجات  اأهم 
لو  ماذا  �صوؤال حموري هو  من  ينطلق  االأول  الطراز 

دخل االأبرياء يف مرمى النار؟.
ال�صيناريو  كــاتــب  يبني  ــس  ــا� ــص االأ� هـــذا  عــلــى 
ت�صدى  الذى  االأ�صلي  ن�صه  هيربت  جي  الربيطاين 
معتمدا عل  اإفريقي جافني هو،  الإخراجه اجلنوب 
الليدي  تتقدمهم  النجوم  من  امل�صتوى  عايل  فريق 
هلني مريين واالن ريكمان واملمثل ال�صومايل برخد 
عبدي الذي عرفه العامل اإىل جوار توم هانك�س يف 

الفيلم املثري للجدل "كابنت فيليب�س".
احلكاية باخت�صار �صديدة عن �صابطة يف قيادة 
مكلفة  طيار  بــدون  بالطيارات  اخلا�صة  العمليات 
كينيا  يف  االإرهابيني  من  ملجموعة  �صورة  بالتقاط 
عملية  وخالل  عليهم  للقب�س  التخطيط  اأجل  من 
االإرهابية  اخللية  تلك  اأن  اكت�صاف  يتم  الر�صد 

تخطط للقيام بعملية انتحارية.
ولهذا يتم حتويل اخلطة من “اال�صتيالء” مبعنى 
ترفع  االأ�صا�س  هــذا  وعلى  “القتل”،  اإىل  القب�س 
اإقرارها ولت�صدر  ليتم  العليا  القيادات  اإىل  االأوامر 
العملية من خالل الطائرات بدون  االأوامر بتنفيذ 

طيار.
ح�صب  يتم  كــان  �صيء  كــل  اللحظة  هــذه  حتى 
دعت  والتي  طراأت  التي  وامل�صتجدات  االإحداثيات 
اإىل  الردع  من  خطتها  لتحويل  الع�صكرية  القيادة 

القتل.
الطائرة  بها  تنطلق  التي  اللحظات  تلك  وفــى 
اخللية  تــلــك  عنا�صر  الغــتــيــال  مهمتها  لتنفيذ 
االإرهابية والتي اختارت االختباء يف اأحد االأحياء 

الفقرية االآمنة يف كينيا – نريوبي.
من  التا�صعة  يف  طفلة  تــدخــل  اللحظة  فتلك 
عندها  الــهــدف،  منطقة  اإىل  اخلبز  تبيع  عمرها 
بدايته  ومنذ  ياأخذنا  الــذي  الفيلم  يتحول  فقط 
املراقبة  عامل  يف  التقنيات  الأهــم  ا�صتعرا�س  اإىل 
ذو  فيلم  اإىل  طيار  بــدون  والطائرات  واملخابرات 

خطاب �صيا�صي واإن�صاين رفيع.
فيلم يقول الكثري يحلل ويف�صر ويواجه الظروف 
بامل�صامني  ثرية  �صينمائية  بحرفية  وامل�صتجدات 
عن  االأوىل  للمرة  يك�صف  ا�صتخدام  مــع  عميقة 

اأحدث التقنيات يف جمال الطائرات بدون طيار.
يف  غاية  مــقــوالت  اىل  يذهب  ــه  ذات احلــني  ويف 

االأهمية لتجاوز االتهامات بقتل االأبرياء.
الربيطانية  تقوده  احــرتايف  متثيل  الفيلم  يف 
واأي�صا  باول  كاترين  ال�صابطة  بدور  مريين  هيلني 
فرح  جمعة  بدور  عبادي  برخد  ال�صومايل  املمثل 
املتعاون مع قوات احللفاء يف الك�صف عن االإرهابيني.
فيلم  كــونــه  يــتــجــاوز  ال�صماء”  يف  “عني  فيلم 
مغامرات اىل فيلم �صيا�صي ميتاز بالنقد وال�صفافية 

العالية.

ر�صيد احلداد
ال�صعودية  بقيادة  التحالف  | �صّعد طريان  �صنعاء 
العا�صمة  يف  واخلا�صة  العامة  املن�صاآت  على  هجماته 
واملحافظات يف االآونه االأخرية. وتفيد االح�صائيات 
العدوان  باأن  احلكومي  اجلانب  عن  ال�صادرة  االأولية 

جنح يف تدمري البنية التحتية لع�صرات ال�صنني.
ا�صتهداف  الناجتة من  املبا�صرة  االأ�صرار  وارتفعت 
�صنعاء  يف  حكومية  مــ�ــصــادر  ك�صفت  اإذ  ــريان،  ــط ال
من  الناجتة  املبا�صرة  االأ�صرار  ارتفاع  عن  باالأرقام 
يد  على  للبالد  التحتية  للبنية  املبا�صر  اال�صتهداف 
طريان التحالف بقيادة ال�صعودية. ويف موؤمتر �صحايف 
ثماين  م�صوؤولو  فيه  ا�صتعر�س  املا�صي  االأ�صبوع  عقد 
باملن�صاآت  حلق  ــذي  ال الــدمــار  مــدى  حكومية  جهات 
الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير  نائب  اأكد  العامة، 
انعك�صت  واحل�صار  العدوان  اآثــار  اأن  العبا�صي  مطهر 
برتاجع  مت�صببًة  اليمني،  االقت�صاد  على  كبري  ب�صكل 
وال�صناعة  ــزراعــة  ال قطاعات  يف   %34 اإىل  منــوه 
والكهرباء والنفط والغاز. واأ�صار اإىل ارتفاع معدالت 
البطالة اإىل 60%، فيما ارتفعت اأ�صعار املواد الغذائية 

اإىل 35 باملئة يف ظل احل�صار اجلائر.
ويف املوؤمتر، ك�صفت وزارة التعليم الفني والتدريب 
كليات،  و�صت  وتقنيًا  مهنيًا  معهدًا   44 ــاأن  ب املهني 
تعر�صت لق�صف طريان العدوان وبلغت تكلفتها 111 
التعليم  وزارة  اأ�صارت  كما  ريــال،  مليون  و370  مليار 
لال�صتهداف  اجلامعات  من  عدد  تعر�س  اإىل  العايل 

املمنهج واإحلاق خ�صائر فادحة باجلامعات اخلا�صة.
والتعليم،  الرتبية  وزارة  باأعمال  القائم  واأفــاد 
املن�صاآت  ا�صتهدف  العدوان  باأن  احلامدي،  اهلل  عبد 
وتعر�صت  منزل،  اآالف   350 ا�صتهدف  حيث  ال�صكنية 
ت�صببت  كما  والكّلي،  اجلزئي  للتدمري  مدر�صة   1634
خمتلف  يف  مدر�صة   1621 باإغالق  واحل�صار  احلرب 

املحافظات.
اليمنية تعر�س  والريا�صة  ال�صباب  وزارة  وك�صفت 
57 من�صاأة ريا�صية و�صبابية للق�صف والتدمري املتعمد 

ارتفاع  اإىل  ــارت  ــص واأ� »الــتــحــالــف«،  طــريان  يــد  على 
االأ�صرار االأولية 48 مليار و500 مليون ريال.

ويف ظل ت�صاعد ا�صتهداف طريان العدوان للمعامل 
االأثرية والتاأريخية، التي كان اآخرها تدمري مدينة 
املحويت  حمافظة  يف  الواقعة  التاريخية  كوكبان 
اأكد  وتاريخيًا.  اأثريًا  معلمًا   52 اإىل  �صنعاء  غربي 
املن�صاآت  ارتفاع  اليمن  يف  ال�صياحي  الرتويج  جمل�س 
ال�صياحية التي دمرها طريان العدوان خالل الفرتة 
من  �صياحية  من�صاأة   140 اإىل  العدوان  من  املا�صية 
املحافظات.  من  عدد  يف  ومطاعم  ومتنزهات  فنادق 
واأ�صار املجل�س اإىل اأن خ�صائر القطاع ال�صياحي بلغت 
املبا�صرة  غري  اخل�صائر  اأن  اإىل  م�صريًا  دوالر،  ملياري 
التي تكبدتها وكاالت ال�صياحة والفنادق ال�صياحية 

جراء توقفها كليا بلغت 745 مليون دوالر.
الطرق  �صيانة  �صندوق  يف  الطوارئ  جلنة  واأكدت 
اإىل  ا�صتهداف اجل�صور  الناجمة عن  ارتفاع اخل�صائر 
900 مليون دوالر، كما اأ�صارت اإىل اأن طريان العدوان 
يف  مبا�صرة  ب�صورة  الطرق  من  كلم   842 ا�صتهدف 
خمتلف املحافظات بتكلفة ا�صرار و�صلت اإىل مليارين 

و182 مليون دوالر.
واأ�صارت وزارة الزراعة والري اليمنية من جانبها، 
اأن  املا�صي  االأ�صبوع  اأواخـــر  لها  اإح�صائية  اآخــر  يف 
العدوان واحل�صار ت�صبب بفقدان ثالثة ماليني عامل 
طريان  اأن  واأكدت  الزراعي،  القطاع  يف  العمل  لفر�س 
العدوان دمرت 4 اآالف و817 موقعًا و19 من�صاأة مائية 
وغاط�صات  م�صخة  و98  مائية،  وحواجز  �صدود  من 

و�صبكة ري و20 مبنى ومن�صاأة زراعية.
عن  والعمل  االجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  وك�صفت 
التي  االجتماعية  االعانات  بتوقف  احل�صار  ت�صبب 
م�صتفيد.  ــف  األ و750  ماليني   5 مــن  ــرث  الأك �صرف  تمُ
ت�صرف  كانت  التي  املبالغ  كل  توقف  الــوزارة  واأكدت 
�صنويًا  ريــال  مليار  بـــ97  واملــقــدرة  دوريــة  كاإعانات 
اأن  واأو�صحت  البالد،  بها  متر  التي  االأو�صاع  نتيجة 
بتوقف  العدوان  بت�صبب  تفيد  االأولية  االإح�صائيات 

عمل 350 األف عامل يف القطاع اخلا�س عن اأعمالهم.
تدفق  متنع  »الــتــحــالــف«  قـــوات  تـــزال  ال  وفيما 
امل�صتقات النفطية اإىل االأ�صواق اليمنية، قالت وزارة 
العدوان  عن  الناجتة  االأ�ــصــرار  اإن  واملعادن  النفط 
انتاجه،  وتــراجــع  النفط  ت�صدير  بتوقف  ت�صببت 
وقود،  ناقلة  و189  حمطة   244 تدمري  اإىل  اإ�صافة 
وتدمري 37 من�صاأة منها مبنى الر�صد الزلزايل يف ذمار 
مع خمترباته ومعداتها ومن�صاأة راأ�س عي�صى و�صركة 
اإنتاج  اأعمال  النفط يف ذمار. واأ�صارت اإىل توقف كل 
وا�صتك�صاف النفط على يد ال�صركات االأجنبية، الذي 

ت�صبب بت�صريح العمال يف ال�صركات النفطية.
االت�صاالت  واأبــراج  �صبكات  اإجمايل  ارتفع  وفيما 
امل�صتهدفة على يد طريان »التحالف« اإىل 190 برجا 
و�صبكة ات�صاالت يف عدد من املحافظات. وقدرت وزارة 
تكبدها  التي  اخل�صائر  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت 

طريان  واتهمت  املليارات،  بع�صرات  االت�صاالت  قطاع 
االت�صاالت  وخطوط  حمطات  با�صتهداف  العدوان 
الرئي�صية الرابطة بني املحافظات، وكذلك الرابطة 

مع دول اجلوار.
واأو�صحت وزارة ال�صحة العامة اليمنية اأن احلرب 
وت�صرر  الــدواء  ــدادات  اإم توقف  اإىل  اأّديــا  واحل�صار 
طــريان  واتهمت  اخلا�صة.  امل�صت�صفيات  مــن  املــئــات 
�صحية  من�صاأة   340 على  يزيد  ما  بتدمري  العدوان 
ووحــدات  �صحية  ومراكز  م�صت�صفيات  بني  متنوعة 
مبا�صرة  غري  االأ�ــصــرار  اإىل  باالإ�صافة  متخ�ص�صة، 
امل�صتقات  انــعــدام  نتيجة  ال�صحي  القطاع  تكبدها 
املخربية  الطبية  واملحاليل  وامل�صتلزمات  النفطية 
كثري  وفاة  اإىل  اأدى  الذي  احل�صار  نتيجة  والدوائية 
املزمنة كمر�صى  االأمرا�س  يعانون  الذين  املر�صى  من 
الكلوي  والف�صل  وال�صرايني  القلب  واأمرا�س  ال�صكري 

وخمتلف اأنواع ال�صرطان وغريها.

االآونة  يف  ال�صعودية  قادة  ادرج 
يف  اليمن  على  عدوانهم  االأخـــرية 
من  الــثــالــثــة  اأو  الــثــانــيــة  املــرتــبــة 
ــة،  مـــراتـــب اهــتــمــامــهــم اخلــارجــي
ال�صوري  بال�صاأن  اهتمامهم  مربزين 
وقد  تداعيات.  من  له  ملا  كاأولوية 
على  ال�صديد  الريا�س  تركيز  ظهر 
مع  ال�صورية  امليدانية  التطورات 
وكــاأن  ال�صيا�صية،  اآثــارهــا  متابعة 
تلك التطورات باتت ت�صكل تهديدًا 
وجوديًا على اأمنها ومنظومة احلكم 

وامتداداته.
وانطلقت ال�صعودية من ترتيبها 
»االأنـــبـــاء«  ــن  م املــنــطــقــة  لق�صايا 
وعن  �صنعاء«،  »حتــريــر  قــرب  عــن 
»ال�صرعية«  ي�صمى  مــا  قـــوات  اأن 
اخرتقت دفاعات اجلي�س و»اللجان 
نهم  فر�صة  منطقة  يف  ال�صعبية« 
معتربًة  �صنعاء،  حمافظة  �صرقي 
عودة  باإيذان  دقت  قد  ال�صاعة  اأن 
عبد  ــه  ــت والي املنتهية  الــرئــيــ�ــس 
العا�صمة  اإىل  ــادي  ه من�صور  ربــه 
وممار�صة  ن�صاطه  ملزاولة  �صنعاء 
التي  الريا�س  وظنت  �صالحياته. 
ترى اأن اأر�س اليمن الرحبة مل تعد 
تت�صع لقادة »اأن�صار اهلل« ومقاتليهم 
حلــزب  وال  الــيــمــنــي  للجي�س  وال 
مروجًة  الــعــام«،  ال�صعبي  »املــوؤمتــر 
هــوؤالء  بــاأن  اإعــالمــهــا  و�صائل  عــرب 
تقاطروا اإىل ال�صفارة االإيرانية يف 
�صنعاء للح�صول على اأذونات للهرب 

اإىل طهران اأو بريوت.
والثقة  االطــمــئــنــان  اإن  حــتــى 
بحتمية »الن�صر« ال�صعودي املتخيل 
يف اليمن، جعل الكّتاب واملقربني من 
يقدمون  �صعود،  الآل  القرار  دوائــر 

لهذا  اخلليجي«  »الــنــمــوذج  اأخـــريًا 
»الدميوقراطية  يف  كاأمثولة  البلد، 
واحلــكــم الــعــادل والــر�ــصــيــد«، على 
خالف النموذج »االإيراين الفار�صي« 
والت�صلط«،  »الهيمنة  على  القائم 
ــن في�س اجلــود  ــوؤالء. وم ــه ل وفــقــًا 
هــوؤالء  عند  وال�صماحة  والــعــفــو 
اأنهم »وافقوا« على م�صاركة  الكّتاب 
باحلياة  وحلفائهم  اهلل«  »اأن�صار 
املرحلة  يف  اليمنية  ال�صيا�صية 

املقبلة، اإن هم اأرادوا امل�صاركة.
نــفــ�ــصــه  الـــ�ـــصـــعـــور  اإطـــــــار  ويف 
بـــاالطـــمـــئـــنـــان لـــــدى املـــرتـــزقـــة 
العنان  هــــوؤالء  ــق  اأطــل اليمنيني، 
ملخيالتهم بعيدًا يف ر�صم �صيناريوات 
ما بعد »التحرير« وتقا�صم ال�صلطة، 
وقتل  »االنقالبيني«  من  واالنتقام 
بامل�صري  مــتــوعــديــن  »الــ�ــصــاللــيــني« 
االأ�صود لكل من �صاعدهم و�صاندهم.
ـــــالم  ـــــب االإع مـــن جــهــتــه، واك
االأنــبــاء  هــذه  كــالــعــادة  اخلليجي 
ب�صرعة فائقة، اإذ هرعت ف�صائياته 
واملبا�صرة  العاجلة  التغطية  اإىل 
بينها  التناف�س  وذهب  االأر�ــس،  من 
النقل  حــ�ــصــريــة  عــلــى  للح�صول 
بـ»الن�صر«  املب�صرين  كــاأول  املبا�صر 
العا�صمة  يف  الــ�ــصــتــني  �ــصــارع  مــن 

�صنعاء!
لكن �صرعان ما ذهبت »ال�صكرة«، 
من  املعقدة،  اليمنية  فاجلغرافيا 
الــتــبــاب  اإىل  اجلــبــال  تــ�ــصــاريــ�ــس 
بح�صول  ت�صمح  ــد  ق ــــــة،  واالأودي
خرق يف مكان اأو يف اآخر، مب�صاعدة 
للعدوان  اجلــويــة  ــارات  ــغ ال مــئــات 
ح�صل  كما  �صيقة،  م�صاحة  على 
اجلغرافيا  اأن  غري  نهم،  فر�صة  يف 

نــفــ�ــصــهــا الـــتـــي يــعــرفــهــا اجلــيــ�ــس 
و»اللجان« مثلما يعرفون اأ�صماءهم، 
على  لــعــنــة  �صت�صبح  ــا  م �ــصــرعــان 
التاريخ  مر  على  كانت  كما  الغزاة، 

�صامدة بوجه الطغاة والطامعني.
ال�صعبية«  و»اللجان  اجلي�س  رد 
يف  اخلرق  معاجلة  على  يقت�صر  مل 
الو�صع ب�صكل  اإذ تطور  نهم،  فر�صة 
بنيان  يف  خلاًل  م�صّكاًل  دراماتيكي 
خطوط الدفاع على امتداد جبهات 
ت�صاقطت  فقد  »التحالف«.  دول 
يف  االإر�ــصــال  جبال  �صل�صلة  �صريعًا 
حمافظة  غربي  ذوبـــاب  مديرية 
مع  املندب،  باب  على  امل�صرفة  تعز 
على  ال�صيطرة  اإمكانية  بــاأن  العلم 
و»اللجان«،  للجي�س  متاحة  املدينة 
ال�صل�صلة  �صفح  يف  توقفهم  اأن  اإال 
يــاأتــي لــ�ــصــرورات دفــاعــيــة. وعلى 
منطقة  �ــصــقــطــت  مــــــاأرب،  جــبــهــة 
واأ�صبح  اال�صرتاتيجية،  جدعان 
ــى بــعــد كــيــلــومــرتات  ــ�ــس عــل اجلــي
عــدة مــن املــديــنــة. كــذلــك �صيطر 
ال�صبكة  جبل  على  تعز  يف  اجلي�س 
ـــذي ميــثــل مــوقــعــًا حــاكــمــًا على  ال
ــة. اأمــــا تـــكـــرار الــهــجــمــات  ــن ــدي امل
على  ومرتزقتها  ال�صعودية  للقوات 
احلــدودي،  حر�س  معرب  من  ميدي 
ــــاءت جــمــيــعــهــا بــالــفــ�ــصــل.  فــقــد ب
عمليات  ا�صتمرت  احلـــدود،  وعلى 
املواقع  اال�صتنزاف وال�صيطرة على 
من  ال�صعودية  الع�صكرية  والنقاط 
ال�صعبية«،  و»اللجان  اجلي�س  قبل 
بعد  املواقع  لتطال  اأخريًا  وتو�صعت 

الربوعة يف ع�صري.
التي  املــنــاطــق اجلــنــوبــيــة  اأمـــا 
ي�صيطر عليها »التحالف«، فتتفاقم 

»القاعدة«  ويثبت  الفو�صى  فيها 
جتد  وال  ــفــوذهــمــا،  ن و»داعــــ�ــــس« 
فيه  حتمي  اآمنًا  مكانًا  »ال�صرعية« 
ــوزراء،  وال وزرائها  ورئي�س  رئي�صها 
حتى اإن القادة امل�صوؤولني عن االأمن 
يف اجلنوب عمومًا وعدن خ�صو�صًا، 
بيوتهم.  حــمــايــة  ــن  ع عـــاجـــزون 
فيما  هــوؤالء،  االغتياالت  وتالحق 
املنفذة  اجلهة  جتهيل  اإىل  يتعمد 
خــلــف تــلــك الــعــمــلــيــات االأمــنــيــة، 
وقــوفــًا عــنــد رغــبــة الــ�ــصــعــوديــة. 
حتى اإن املبعوث الدويل اإىل اليمن 
قادرًا  يعد  مل  ال�صيخ  ولد  ا�صماعيل 
املتفاقم  الو�صع  على  الت�صرت  على 
»الــتــحــالــف«،  �صيطرة  مناطق  يف 
باأن  علنًا  �صيوفه  اأمام  ي�صّرح  وهو 
نفوذ  ــت  حت عمليًا  بـــات  ــوب  ــن اجل
املتطرفة  واملنظمات  »الــقــاعــدة« 
االأخرى، حتى اإنه يقول اإن الق�صر 
يف  كله  لي�س  املعا�صيق  يف  الرئا�صي 

يد »ال�صرعية«.
وقيادته  ب�صعبه  اليمن  �صرب 
ال�صمود  يف  مثاًل  وجلانه  وجي�صه 
امــتــحــان  والــتــ�ــصــحــيــة وجنــــح يف 
يف  و�صجل  اال�صرتاتيجي«،  »ال�صرب 
�صفحة  االأبي�س  تاريخه  �صفحات 
لقد  �صماحته،  ومن  م�صيئة.  اأخرى 
اأبقى اليمن للغزاة اإمكانية »التلذذ 
بــــاالأحــــالم« واإطــــــالق املــخــيــالت 
�صّر  يف  يقعوا  اأن  قبل  اخل�صبة، 
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ال�������ع�������دوان ي���ن���ه���ك االق����ت���������ش����اد: ت����دم����ري ال����ب����ن����ى ال���ت���ح���ت���ي���ة ل����ع���������ش����رات ال�����ش��ن��ني

 »حت���ري���ر ����ش���ن���ع���اء«: ح���ل���ٌم ����ش���ع���ودي ����ش���ت���ب���ّدده اجل��غ��راف��ي��ا

النار م��رم��ى  يف  االأب���ري���اء  دخ��ل  ل��و  م���اذا  ال�شماء”..  يف  “عني 

لداع�ض اأوروبي  �شباب  ان�شمام  حول  ا�شطنبول”..فيلم  اإىل  “الطريق 
يـــاأمـــل املـــخـــرج اجلـــزائـــري 
يــرفــع  اأن  بـــو�ـــصـــارب  ــد  ــي ــص ر�
اإىل  “الطريق  اجلديد  فيلمه 
 Road to( ا�صطنبول” 
Istanbul( من درجة الوعي 
يرحل  عندما  لالآباء  يحدث  ملا 
لتنظيم  لالن�صمام  اأبــنــاوؤهــم 

�صوريا. “داع�س” يف 
عاما(   62( بو�صارب  وقــال 
اإنه تعمد اأن تكون االأ�صرة التي 
تظهر يف الفيلم من خلفية غري 

اإ�صالمية.
ويــعــر�ــس الــفــيــلــم يف جــزء 
برلني  بـ”مهرجان  البانوراما 

ال�صينمائي الدويل”.
مقابلة  يف  بــو�ــصــارب  وقـــال 
جــدًا  تــاأثــر  "رويرتز" اإنـــه  مــع 
باالآباء واالأمهات الذين اأدركوا 
�ــصــافــروا  اأبــنــاءهــم  اأن  فــجــاأة 
واأبــدى  العراق،  اأو  �صوريا  اإىل 
اهتمامًا بالبعد الب�صري الأب اأو 
يكن  مل  اأمــرًا  فجاأة  اكت�صف  اأم 

يتخيله على االإطالق.
البلجيكية  املمثلة  وتلعب 
عزباء  اأم  دور  ويتنال  اأ�صرتيد 

مع  البلجيكي  الريف  يف  تعي�س 
التي  عاما(   18( اإلودي  ابنتها 
بولني  املمثلة  ــا  ــدوره ب تــقــوم 

برليت.
وتنقلب حياة االأم اإليزابيث 
عندما تختفي ابنتها، وتكت�صف 
ــرت مع  ــاف ــص بــعــد ذلـــك اأنـــهـــا �
لـ”داع�س”  لالن�صمام  �صديقها 

يف �صوريا.

اأثــار  “ما  بــو�ــصــارب:  وقـــال 
تعتنق  اأن  ميكن  كيف  اهتمامي 
العمر  من  تبلغ  بلجيكية  فتاة 
اإىل  وت�صافر  االإ�صالم  عامًا   18

�صوريا”.
ـــا  ـــه وقـــــالـــــت ويــــتــــنــــال اإن
اإليزابيث  �صخ�صية  بتج�صيدها 
كل  مبخاوف  ت�صعر  اأن  اأرادت 
اأنف�صهم  يجدون  الذين  االآبــاء 

م�صيفًا:  املوقف،  هــذا  مثل  يف 
كيف  ــة  ــرف ــع م ــد  ــي ــف امل “من 
وتقدير  االأمــهــات  هــذه  ت�صعر 

م�صاعرهن”.
م�صوؤولون  يقول  الفيلم  ويف 
بالغة ال  ابنتها  الإليزابيث الأن 
اإعادتها  يف  م�صاعدتها  ميكنها 
للوطن، ومن ثم تقرر اإليزابيث 

العثور على ابنتها بنف�صها.

فيلم �شعودي عن احلب يلفت نظر ال�شينمائيني يف برلني

فعاليات  يقابل بركة” اإقبااًل كبرًيا عند عر�صه �صمن  “بركة  ال�صعودي  الفيلم  لقي 
مهرجان برلني ال�صينمائي الدويل االثنني 15 من فرباير.

ووفقا ملوقع عني اليوم قال اأحد املواقع اإن العر�س جاء ناجحًا جدًا لدرجة اأن القاعة 
امتالأت عن اآخرها مبتفرجني من كافة اجلن�صياتوي�صارك الفيلم كعمل روائي يف املهرجان 
عن فئة االأعمال العاملية لل�صينما احلديثة، والتي تعر�س فيها اأعمااًل م�صتقلة وجتريبية 

مبا فيها تقارير �صيا�صية.
ق�صًة  ويحكي  البنوي،  وفاطمة  فقيه  ه�صام  ال�صعودي  املمثل  بطولة  من  الفيلم 
رومان�صيًة يف اإطار كوميدي جتري اأحداثها يف مدينة جدة ال�صعودية حول حماولة �صاب 
يدعى بركة يعمل يف وظيفة متوا�صعة لفت اأنظار فتاة تدعى بيبي وتعترب جنمة على 

اإن�صتجرام ملا تتمتع به من اأناقة وثراء.
وترتبط الكوميديا يف الفيلم مبحاوالت اللقاء التي تنتهي غالبًا يف حمل بقالة اأو يف 
جولة �صريعة يف ال�صيارة فاللقاء يف مطعٍم م�صتحيل وحلم امل�صي �صوية على �صاطئ البحر 

دون اأن يكون بينهما رابط �صرعي يعني اأن م�صريهما ال�صجن.

العربي ال��وط��ن  يف  ال��غ��ن��اء  جن���وم  ���ش��ي��ارات 

ال�صيارات،  واأغلى  اأحدث  اقتناء  على  الغناء  جنوم  دائمًا  يحر�س 
ودائمًا ي�صعون اىل امتالك ا�صطول من ال�صيارات النادرة والفارهة.

تفا�صيل  جميع  على  التعرف  اىل  النجوم  اأخبار  متابعي  ي�صعى  و 
واملنازل  كال�صيارات  رفاهية  و�صائل  من  ميتلكوه  ما  واأخــر  حياتهم، 

ال�صخمة .

ر����ش���م���ي���ا.. ك����اظ����م ال�������ش���اه���ر ي�������ش���ارك مب���ه���رج���ان م����وازي����ن
“موازين  ملهرجان   15 الـ  الدورة  بفعاليات  ال�صاهر  كاظم  العراقي  النجم  م�صاركة  عن  ر�صميًا،  الثقافات  مغرب  جمعية  اأعلنت 

اإيقاعات العامل”، وذلك يوم 20 مايو املقبل مب�صرح حممد اخلام�س.
واأفادت اجلمعية يف بيان لها اأنه �صيتم خالل دورة هذه ال�صنة، والتي �صتنظم من 20 اإىل 28 مايو املقبل، االحتفاء باملو�صيقى 

العربية مع واحد من بني اأبرز �صفرائها وهو املغني وامللحن العراقي كاظم ال�صاهر.
وتعد هذه امل�صاركة هي الرابعة للفنان العراقي، بعدما اأحيا �صهرتني يف “موازين”، االأوىل يف دورة 2009، والثانية يف 2011، 

والثالثة �صنة 2014.
وعرفت �صهرات القي�صر الفنية التي اأقيمت على من�صة “النه�صة” املخ�ص�صة لالأغنية العربية، جناحا كبريا خالل الدورات 

ال�صابقة قدم فيها جمموعة من االأعمال الفنية التي �صمت عددًا من االأغاين اجلديدة التي طرحها خالل ال�صنوات االأخرية.
واأ�صبح مهرجان موازين، الذي انطلقت اأوىل دوراته عام 2001، موعدًا اأ�صا�صيًا للمو�صيقى املغربية والدولية، ففي �صهر مايو 
من كل �صنة٬ تهز هذه التظاهرة اأنحاء العا�صمة الرباط على اأ�صوات مو�صيقى منفتحة على جميع اأنحاء العامل بف�صل برناجمه 

احلافل.
وحطمت الدورة ال�صابقة للمهرجان، رقما قيا�صيا جديدا من حيث احل�صور اجلماهريي الذي فاق 2،65 مليون متفرج، كما اأعلن 
املنظمون اأن مهرجان موازين �صاهم يف خلق �صناعة وطنية حقيقية للفرجة، وجعل من الرباط حمطة اأ�صا�صية �صمن جوالت كبار 

الفنانني.

»ال��ق��اع��دة«  مت���دد  م��ن  »ق��ل��ق«  االأم����ن  جمل�ض 
املحادثات ا�شتئناف  اإىل  ويدعو  و»داع�����ض«... 
اأكد جمل�س االأمن الدويل �صرورة اللجوء اإىل ت�صوية �صلمية يف اليمن م�صتندًة 
اإىل قرار املجل�س، على اأن جتري بطريقة منظمة واأن ت�صمل االأطراف اليمنية 
مبوجب عملية انتقالية. وبعد جل�صتني على يومني خم�ص�صتني لبحث الو�صع يف 
ب�صرورة  اليمن  يف  النزاع  اأطراف  االأمن  جمل�س  طالب  مو�صكو،  من  بطلب  اليمن، 
»االمتثال للقانون االإن�صاين الدويل واتخاذ جميع التدابري املمكنة لتقليل ال�صرر 

الالحق باملدنيني واملن�صاآت املدنية، وو�صع حد لتجنيد وا�صتخدام االأطفال«.
كل  داعــيــًا   ،2216 �صيما  وال  لقراراته  الكامل  بالتطبيق  املجل�س  وطالب 
االأحزاب اليمنية اإىل ا�صتئناف م�صاورات �صريعة برعاية االأمم املتحدة. وحث 
وقف  اإ�صتئناف  نحو  عاجلة  خطوات  اتخاذ  على  االأطــراف  كل  املجل�س  اأع�صاء 
النار. و�صدد اأع�صاء جمل�س االأمن على اأن وقف القتال وااللتزام بتطبيق قرارات 

جمل�س االأمن يقت�صيان التو�صل اإىل وقف دائم و�صامل للنار.
و�صدد االأع�صاء على اأهمية تاأ�صي�س جلنة التهدئة والتن�صيق. وحث االأع�صاء 
اليمنيني على االإيفاء بالتزاماتهم خالل جولة املباحثات التي جرت بني 15 و20 
كانون االأول املا�صي، وحثوا االأطراف على امل�صاركة يف جولة مباحثات جديدة 

والبناء على التقدم الذي حتقق حتى االآن من اأجل اإنهاء ال�صراع.
اأم�س، عن  اأول من  اأعرب املجل�س يف البيان الذي �صدر م�صاء  اأخرى،  من جهة 
»القلق البالغ اإزاء الوجود املتزايد لتنظيمي القاعدة وداع�س يف �صبه اجلزيرة 
اأرا�صي  و�صيادة  وحدة  القوي  االأمن  جمل�س  التزام  على  اأي�صًا  م�صددًا  العربية«، 

اليمن.
كما دعا جميع االأطراف اإىل »الوفاء بالتزاماتهم لت�صهيل اإي�صال امل�صاعدات 
االإن�صانية، مبا يف ذلك تدابري �صمان املزيد من و�صول امل�صاعدات ال�صريع واالآمن 
اإىل جميع  املدنية  لالأغرا�س  والوقود  التجارية  الب�صائع  واإي�صال  ودون عوائق 

اأنحاء اليمن«.
وعرّب االأع�صاء عن قلق جدي حيال االأزمة االإن�صانية املت�صاعدة يف اليمن وعن 
دعمهم ملنظمات االإغاثة، مبدين اأي�صًا قلقهم من عرقلة اإي�صال املعونات ورحبوا 

باإن�صاء اآلية التحقق والتفتي�س اأونفيم ودعوا الدول اإىل االإلتزام ببنودها.
وحث اأع�صاء جمل�س االأمن الدويل االأطراف على تطبيق اإلتزاماتهم من اأجل 
ت�صهيل و�صول املعونات، مبا فيها االإجراءات ال�صرورية املتعلقة بفتح الطرق اأمام 

قوافل امل�صاعدات على امتداد الدولة.
وطالب اليمنيني بالدخول يف حوار �صيا�صي من دون �صروط م�صبقة وبـ»نوايا 
طيبة« مبا يف ذلك ف�س اخلالفات باحلوار والت�صاور وفقًا ملبادرة جمل�س التعاون 
جمل�س  وقــرارات  الوطني  احلوار  ملخرجات  ووفقا  التطبيقية  واآليتها  اخلليجي 
ا�صماعيل ولد  الدويل  للمبعوث  االأع�صاء على دعمهم  ال�صلة. و�صدد  االأمن ذات 

ال�صيخ يف تي�صري املباحثات.



نينوى  حمافظة  مركز  املو�صل  مدينة  �صكان  يبدي 
�صمايل العراق، التي ي�صيطر عليها تنظيم “الدولة” 
2014، خماوفهم من حتول اأمرا�س  منذ �صيف عام 
اإيجاد  وي�صعب  يتفاقم  وباء  اإىل  التنف�صي  اجلهاز 
عالج له، ويعترب اأطباء اأن تراكم اأ�صبابه وراء تطور 

احلاالت و�صعوبة تقبلها للعالج.
اإذ تزداد يف االآونة االأخرية باملدينة، حاالت التهاب 
اجليوب  والتهاب  واالإنفلونزا  والرئة  احلنجرة 
التنف�صي  اجلهاز  ح�صا�صية  اإىل  اإ�صافة  االأنفية، 
واحلمى  الر�صح  من  واأعرا�صها،  اأ�صكالها  مبختلف 
واالآم املفا�صل والراأ�س، واأبرز امل�صابني من االأطفال 

وكبار ال�صن.
اجلهاز  اأمرا�س  لتف�صي  عديدة  اأ�صباب  وتعود 
االقت�صادي  الو�صع  اأبرزها  املو�صل،  يف  التنف�صي 
للمدينة واحل�صار املفرو�س الذي يعيق دخول اأدوية 
فّعالة، ف�صاًل عن النظام ال�صحي يف العراق والتلوث 
اأدوات  ا�صتخدام  جراء  من  املدينة،  يف  املتزايد 

بدائية للتدفئة والطبخ.
ردهات م�صت�صفى ابن االأثري لالأطفال و�صط املو�صل، 
اجلهاز  اأمرا�س  من  يعانون  �صغار  باأطفال  مكتظة 
لـ”اخلليج  حديثها  يف  تقول  اأحدهم  اأم  التنف�صي، 
املرة  هذه  الثمانية،  االأ�صهر  ذو  “طفلي  اأونالين”: 
�صهر،  خالل  امل�صت�صفى  اإىل  به  اأعود  التي  الثالثة 
يحاولون  واالأطباء  الرئة،  يف  بالتهاب  الإ�صابته 
من  اأخرجه  اإن  وما  يتعافى  لعالجه،  جهدهم 
امل�صت�صفى واأعود للمنزل حتى تعود حالته اأ�صواأ مما 

كانت عليه”.
وت�صيف: “مل اأعد اأعرف ما اأفعله ب�صاأن مر�س ابني، 
توؤثر عليه، الأننا  املنزل ورطوبته  اأن برودة  اأعتقد 
بناء وال ميلك ثمن  ن�صغل مدفئة، فزوجي عامل  ال 
من  عليه  يح�صل  وما  �صعره،  الرتفاع  الوقود  �صراء 

عمله القليل ال يكاد يكفي ل�صراء الطعام”.
بربودته  املو�صل  مدينة  يف  ال�صتاء  ف�صل  ويتميز 
بع�س  يف  احلرارة  درجات  تنخف�س  حيث  القار�صة، 
غزارة  وت�صبب  املئوي،  ال�صفر  دون  ما  اإىل  الليايل 
اإن مل يتم  املنازل،  الرطوبة داخل  االأمطار الرتفاع 

ت�صغيل املدافئ.
حممود يا�صر، والد طفلة عمرها �صت �صنوات تعاين 
االأنف  بني  تتناوب  التنف�صي  اجلهاز  يف  التهابات  من 
واحلنجرة، يقول: “ال اأملك املال الكايف للذهاب بها 
اإىل الطبيب يف العيادة اخلا�صة اأو امل�صت�صفى، فاأجلاأ 
�صكننا ب�صبب رخ�س  القريب يف منطقة  امل�صمد  اإىل 
عالجه، فيحقنها حقنة بخلطة من دواء االلتهابات 

لتتعافى اأيامًا ثم يعود اإليها املر�س مرة اأخرى”.
وحتى  امل�صمدون  اعتاد  عالج  هو  اخللطة،  احلقنة 
اجلهاز  التهابات  ملر�صى  و�صفه  على  االأطباء  بع�س 
م�صكنة  اأدوية  عدة  من  خليط  وهي  التنف�صي، 

وم�صادة لاللتهابات.
االإنفلونزا  من  فيعاين  عامًا(،   38( ح�صن  عمار  اأما 
منذ اأكرث من �صهر ومل ي�صف منها، بالرغم من اأخذه 
“قام  اأونالين”:  لـ”اخلليج  يقول  عديدة،  لعالجات 
التي  االأدوية  با�صتبدال  اأراجعه  الذي  الطبيب 
اآخذها لكن دون جدوى، االإنفلونزا مرافقة يل منذ 

بدء مو�صم ال�صتاء احلايل”.
من جهتها، تقول عائ�صة علي: “منذ اأ�صهر اأعاين من 
اأمل �صديد يف الراأ�س، توقعت هبوطًا يف �صغط الدم 
والتحليالت  الفحو�صات  اإجراء  وبعد  الدم،  فقر  اأو 
اأمرا�س  اأنه ال �صيء من ذلك، فراجعت طبيب  تبني 
يف  �صديدة  بح�صا�صية  باإ�صابتي  فاأخربين  تنف�صية 

اجليوب االأنفية”.
ب�صرورة  واأو�صاين  عالجات  “اأعطاين  واأ�صافت: 
االبتعاد عن ا�صتن�صاق االأدخنة، ال �صيما من املواقد 

واملدافئ”.
االأمرا�س،  تلك  لتف�صي  املوؤدية  االأ�صباب  وعن 
التنف�صي  اجلهاز  باأمرا�س  املخت�س  الدكتور  فيقول 
حياة  “دورة  اأونالين”:  “اخلليج  لـ  اهلل،  عبد  عامر 
يف  املر�صى  غالبية  اأيام،  �صبعة  االإنفلونزا  فايرو�س 
املو�صل اليوم يعانون من اأعرا�س االإنفلونزا اأو التهاب 
ارتفاع  مع  يومًا،  الع�صرين  تتجاوز  ملدة  احلنجرة 
مع  متوا�صل  كثري  ور�صح  اجل�صم،  حرارة  درجات  يف 

وعط�س  بالعينني،  كثرية  حرقة 
قوي ونوبات �صعال �صديد واأمل يف 
منهم  والكثري  واملفا�صل،  الراأ�س 

ا�صتجابتهم بطيئة للعالج”.
لالنتباه،  يلفت  “ما  واأ�صاف: 
كبري  ب�صكل  تنت�صر  العدوى 
اأفراد  بني  �صيما  ال  و�صريع، 
العائلة الواحدة وكذلك االأقارب 
تنتقل  العدوى  فباتت  واملعارف، 

ب�صهولة عند االختالط”.
اأن  “نخ�صى  قائاًل:  واأو�صح 
جديد  جيل  ظهر  قد  يكون 
ي�صتجيب  ال  الفايرو�صات،  من 
ومنها  املتوفرة  للعالجات 
فنحتاج  احليوية،  امل�صادات 
املر�صى  من  عينة  درا�صة  اإىل 
هذه  وحتليلها،  م�صحات  واأخذ 
املو�صل  االأمور مل تعد ممكنة يف 
توفر  وعدم  احل�صار  ب�صبب 
هذه  مثل  الإجراء  الالزمة  املواد 

الفحو�صات”.
ودعا الطبيب املخت�س، احلكومة 
ال�صحة  ومنظمة  العراقية 
االإن�صانية،  واملنظمات  العاملية 

اجلهاز  اأمرا�س  انت�صار  �صبب  ومعرفة  للتدخل 
التنف�صي يف املو�صل، ومعرفة فيما اإذا كان هناك نوع 
واالأدوية  العالجات  واإر�صال  الفايرو�س،  من  جديد 
�صحي  خطر  اإىل  يتطور  ال  حتى  املمكنة،  بال�صرعة 

ي�صعب معاجلته”.
بجامعة  االأ�صتاذ  حميد،  موؤيد  ويقول 
اإن  حاليًا،  العمل  عن  املتوقفة  املو�صل، 
املو�صل،  يف  الهواء  يف  كبريًا  تلوثًا  هناك 
يف  الدخان  من  �صحابة  هناك  “فدائمًا 
�صيئ  ا�صتعمال وقود  ال�صماء، ناجتة عن 
االأهلية  واملولدات  ال�صيارات  ت�صيري  يف 

التي تعمل ب�صكل م�صتمر”.
اأونالين”:  لـ”اخلليج  واأ�صاف يف حديثه 
للطبخ  بدائية  مواقد  ا�صتعمال  “اأي�صًا 
والتدفئة داخل املنازل تعتمد على وقود 
�صيئ مثل زيت الغاز )كاز وايل( والفحم، 
ت�صمى  ما  اأو  البدائية  امل�صايف  وانت�صار 

احلراقيات حول املو�صل”.
الغاز  اأ�صطوانة  �صعر  ارتفاع  وب�صبب 
ال�صائل التي ي�صل معدل �صعرها 50 األف 
دينار )قرابة 40 دوالرًا اأمريكيًا(، حال 
االأهايل  من  الكثري  قبل  من  �صرائها  دون 
املدينة،  يف  االقت�صادي  التدهور  ب�صبب 
على  تعتمد  بداية  مواقد  اإىل  فلجوؤوا 
ال�صكان  وي�صتعمل  ال�صائل،  الوقود 
املواقد  هذه  الإيقاد  الرديء  الوقود 

لرخ�س �صعره.
تعمل  بدائية  م�صاف  هي  واحلراقيات، 
من  النفطية  املنتوجات  ا�صتخراج  على 
النفط اخلام، عن طريق و�صعه يف خزان 
نفط  حرق  ويتم  االإغالق،  حمكم  كبري 
اأ�صود حتته ب�صكل مبا�صر لت�صخينه ومن 
اأنبوب خا�س  املنتوج من  ثم يخرج بخار 
الوقود،  على  للح�صول  تكثيفه  ويتم 
الطريقة  بهذه  النفط  احرتاق  وي�صبب 
اإىل دخان كثيف ال �صيما مع انت�صار املئات 

من احلراقيات حول مدينة املو�صل.
ولفت حميد، اإىل اأن “الكثري من العوائل 
احلرارة  درجات  انخفا�س  من  وبالرغم 
بع�س  يف  املئوي  ال�صفر  دون  ما  اإىل 
الليايل، اإال اأنهم ال ي�صغلون مدافئ لعدم 
وتتكد�س  الوقود،  �صراء  ثمن  امتالكهم 
النوم  عند  واحدة  غرفة  يف  العوائل 
لعدم  دافئ  مكان  على  للح�صول  لياًل؛ 
وجود مدافئ تعمل، ما يوؤدي اإىل �صهولة 

انتقال املر�س بينهم”.

واأخذ  الطبيب  اإىل  املر�صى  جلوء  “عدم  اإىل  واأ�صار 
العالج اإال بعد اأن ي�صل املر�س اإىل حاالت متقدمة؛ 
امتاللكها  وعدم  للعوائل،  املايل  الو�صع  �صوء  ب�صبب 
اأو  للم�صت�صفى  تقلهم  التي  ال�صيارة  اأجرة  حتى  ثمن 

العيادة، فكيف باأجرة الطبيب وثمن العالج”.
املو�صل  يف  وامل�صت�صفيات  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  وتقدم 

يخ�ص�س  “الدولة”  فتنظيم  متوا�صعة،  خدمات 
اجلهد االأكرب منها لعنا�صره ولهم االأولوية يف العالج 
والدواء، ح�صبما يقول حميد و�صهود عيان حتدثوا 
لـ “اخلليج اأونالين”، فيما منعت احلكومة العراقية 
اإىل  والعالجات  االأدوية  من  �صيء  اأي  و�صول 
امل�صت�صفيات يف املو�صل منذ يونيو/ حزيران 2014.
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اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�صم 30% على كل اعالن جديد

للمهتمني االت�صال على :
917 - 488 - 9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com : امييل
Dear new advertisers

 Weird newspaper announces offering a 30%
discount on all New Ad

For those interested call:
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

كبريا  حرجا  االأمور  اأولياء  من  العديد  يجد 
كل  واأبطلت  حيلهم،  اأعيت  م�صكلة  مواجهة  يف 
عدد  ل�صعر  القمل  فا�صتيطان  حللها،  حماوالتهم 
من اأطفالهم معركة خ�صروها، رغم كل املحاوالت 

لدحر هذه احل�صرة املتطفلة.
فريد  �صالون  افتتاح  موعد  كان   2015 نهاية 
الراأ�س،  من  القمل  كن�س  يف  متخ�ص�س  نوعه  من 
ومعناه  نيت�س"،  باي  “باي  �صالون  وي�صتخدم 
من  للتخل�س  جديدة  طريقة  للقمل”،  “وداعا 
االأحيان  بع�س  يف  التي  ال�صغرية  احل�صرات  هذه 
يكون وجودها ماألوفا يف راأ�س االأطفال، ويتطلب 
وملرة  فقط  دقيقيه   90 مدتها  جل�صة  العالج 

واحدة ال غري.
باري�س  يف  موؤخرا  افتتح  الذي  الذي  ال�صالون 
القمل  مع�صلة  من  واالأبناء  االآباء  لينقذ  ظهر 
املنهكة واملخجلة، من خالل اعتماده على مكن�صة 
وتق�صي على  الراأ�س،  من  القمل  كهربائية تزيل 

اأثره متاما.
اأما الو�صيلة امل�صتعملة لكن�س القمل من الراأ�س، فعبارة عن جهاز حديث ينفث هواء �صاخنا �صافطا للقمل يف كل مراحل 

منوه، وميكن التحكم يف درجة حرارة الهواء اخلارج من اجلهاز.
وتقول ال�صركة امل�صنعة للجهاز اإنه اآمن ويفي بالغر�س ب�صرعة وفاعلية �صد جميع اأنواع القمل، خا�صة اأن حرارة هواء 

هذا اجلهاز اأقل بكثري من جمفف الراأ�س لذلك ميكن ا�صتعماله لالأطفال من عمر 4 �صنوات.
اأما املرحلة الثانية من العالج فتتم با�صتخدام اأنبوب يف نهايته م�صط خا�س وم�صفاة، حيث يتم مت�صيط ال�صعر بعناية 

من اأجل �صحب كل الطفيليات التي ماتت ب�صبب الهواء ال�صاخن.
واأخريا ي�صاف م�صتخل�س اأ�صا�صا من زيت نبات اخلزامة، كم�صاد فعال للقمل.

ومينح الطفل يف هذه اجلل�صة العالجية جهاز لوحي فيه الكثري من اأفالم الر�صوم املتحركة وبرامج االأطفال كي ي�صتمع 
بجل�صته العالجية تلك.

ي�صار اإىل اأن اأ�صعار اجلل�صة العالجية ترتاوح بني 80 يورو لل�صعر الق�صري و100 يورو لل�صعر الطويل، وهو مبلغ يعد من 
خالله هذا ال�صالون زبائنه اأنه �صيكون اآخر ما يدفعونه يف معركتهم مع القمل.

وب���اء اإىل  ال��ت��ن��ف�����ض  اأم����را�����ض  ي���ح���ّول  ق���د  وف���ق���ر ط��ب��ي  ب���دائ���ي���ة  م���واق���د  امل���و����س���ل.. 

القمل “كن�ض  يف  م��ت��خ�����س�����ض  ح���اق���ة  “����س���ال���ون 
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