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يف اليمن .......

اىلمتى...؟

االطفال حمرومون من التعليم

وباء الكولريا يح�صد ارواح اليمنيني
اقر�أ يف هذا العدد

�شهادات مروعة ل�سعوديات
ه��ارب��ات م��ن حت��ر���ش الآب���اء

والإمارات :لنا اجلزر واملوانئ  ...ولكم اخلراب وال�سجون

وامل��وظ��ف��ون ب�لا روات���ب منذ � 9أ�شهر

نادي “بال�ستينو” بت�شيلي
ي�ستبدل الرقم واحد على
قم�صان العبيه بخريطة
فل�سطني التاريخ ّية و ُيثري
جنون اللوبي ال�صهيو ّ
ين

�إ�سرائيل ت�سرق وثائق مهمة
من امل�سجد الأق�صى املبارك
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درا�سة بريطانية :ال�سعودية �أكرب مروج للتطرف الإ�سالمي يف بريطانيا ورعت جهودا
تقدر قيمتها مباليني الدوالرات لت�صدير الإ�سالم الوهابي �إىل امل�سلمني حول العامل

لندن ـ (�أ ف ب) – �أفادت درا�سة بريطانية
ان التمويل الأجنبي للتطرف اال�سالمي
يف بريطانيا ي�أتي مبعظمه من ال�سعودية،
فيما و�صفت ال�سفارة ال�سعودية يف لندن
هذه االدعاءات بانها “كاذبة باملطلق”.
وقال توم ويل�سون من “جمعية هرني
جاك�سون” يف بيان “يف الوقت الذي كانت
فيه م�ؤ�س�سات من اخلليج و�إيران مذنبة
بن�شر التطرف ،فان ه�ؤالء يف ال�سعودية
هم بال �شك على ر�أ�س القائمة”.
وقال مركز الدرا�سات ومقره يف لندن �إن
ال�سعودية منذ ال�ستينات “رعت جهودا
مباليني الدوالرات لت�صدير الإ�سالم
الوهابي اىل العامل اال�سالمي ،مبا يف ذلك
املجتمعات امل�سلمة يف الغرب”.
وتعترب اململكة املحافظة التي ت�ضم �أهم
املقد�سات اال�سالمية مهد املذهب الوهابي
ال�صارم.
وقالت الدرا�سة ان التمويل ال�سعودي
اتخذ ب�شكل رئي�سي �شكل هبات مقدمة
اىل امل�ساجد التي بدورها “لعبت دور
امل�ضيف للدعاة املتطرفني ون�شر الأدبيات
املتطرفة”.
و�أ�شارت الدرا�سة اي�ضا اىل ان بع�ض �أخطر
الدعاة اال�سالميني الذين يبثون الكراهية
يف بريطانيا “در�سوا يف ال�سعودية �ضمن
برنامج بعثات درا�سية”.
ويف ت�صريح لهيئة االذاعة الربيطانية
“بي بي �سي” قالت ال�سفارة ال�سعودية
يف لندن ان هذه االدعاءات “كاذبة
باملطلق”.
وا�ضافت “مل ولن نتغا�ضى عن �أعمال او
�أيديولوجيات التطرف العنيف ،ولن نهد�أ
حتى تدمري ه�ؤالء ال�شاذين ومنظماتهم”.
ودعت “جمعية هرني جاك�سون” اىل

و�ضع قوانني جديدة تطلب من امل�ساجد
وم�ؤ�س�سات �إ�سالمية �أخرى االعالن عن
متويلها الأجنبي.
كما طالبت اي�ضا بفتح حتقيق عام
بالتمويل الأجنبي للتطرف ،ما ي�شكل
�ضغطا على احلكومة الربيطانية التي
رف�ضت حتى الآن ن�شر تقريرها حول
التمويل الأجنبي لالرهاب.
ومبوجب قوانني ال�شريعة اال�سالمية
احلازمة يف ال�سعودية مينع االختالط
بني اجلن�سني وان�شاء دور ال�سينما وبيع
وا�ستهالك الكحول ،بينما التعليم
اال�سالمي املرتبط بالفكر الوهابي متهم
بكونه م�صدر الهام للمتطرفني من �أ�سامة
بن الدن اىل تنظيم الدولة اال�سالمية.
وال�سعودية هي �أكرب �شريك جتاري
لربيطانيا اذ بلغت ال�صادرات من الب�ضائع
واخلدمات الربيطانية اىل ال�سعودية 6,5
مليار جنيه ( 8,4مليار دوالر) منذ عام
.2015
درا�سة بريطانية :ال�سعودية �أكرب مروج

للتطرف الإ�سالمي يف بريطانيا ورعت
جهودا تقدر قيمتها مباليني الدوالرات
لت�صدير الإ�سالم الوهابي �إىل امل�سلمني
حول العامل لندن ـ (�أ ف ب) – �أفادت
درا�سة بريطانية الأربعاء ان التمويل
الأجنبي للتطرف اال�سالمي يف بريطانيا
ي�أتي مبعظمه من ال�سعودية ،فيما
و�صفت ال�سفارة ال�سعودية يف لندن هذه
االدعاءات بانها “كاذبة باملطلق”.
وقال توم ويل�سون من “جمعية هرني
جاك�سون” يف بيان “يف الوقت الذي كانت
فيه م�ؤ�س�سات من اخلليج و�إيران مذنبة
بن�شر التطرف ،فان ه�ؤالء يف ال�سعودية
هم بال �شك على ر�أ�س القائمة” .وقال
مركز الدرا�سات ومقره يف لندن �إن
ال�سعودية منذ ال�ستينات “رعت جهودا
مباليني الدوالرات لت�صدير الإ�سالم
الوهابي اىل العامل اال�سالمي ،مبا يف ذلك
املجتمعات امل�سلمة يف الغرب” .وتعترب
اململكة املحافظة التي ت�ضم �أهم املقد�سات
اال�سالمية مهد املذهب الوهابي ال�صارم.

وقالت الدرا�سة ان التمويل ال�سعودي
اتخذ ب�شكل رئي�سي �شكل هبات مقدمة
اىل امل�ساجد التي بدورها “لعبت دور
امل�ضيف للدعاة املتطرفني ون�شر الأدبيات
املتطرفة” .و�أ�شارت الدرا�سة اي�ضا اىل
ان بع�ض �أخطر الدعاة اال�سالميني الذين
يبثون الكراهية يف بريطانيا “در�سوا يف
ال�سعودية �ضمن برنامج بعثات درا�سية”.
ويف ت�صريح لهيئة االذاعة الربيطانية
“بي بي �سي” قالت ال�سفارة ال�سعودية يف
لندن ان هذه االدعاءات “كاذبة باملطلق”.
وا�ضافت “مل ولن نتغا�ضى عن �أعمال او
�أيديولوجيات التطرف العنيف ،ولن نهد�أ
حتى تدمري ه�ؤالء ال�شاذين ومنظماتهم”.
ودعت “جمعية هرني جاك�سون” اىل
و�ضع قوانني جديدة تطلب من امل�ساجد
وم�ؤ�س�سات �إ�سالمية �أخرى االعالن عن
متويلها الأجنبي .كما طالبت اي�ضا بفتح
حتقيق عام بالتمويل الأجنبي للتطرف،
ما ي�شكل �ضغطا على احلكومة الربيطانية
التي رف�ضت حتى الآن ن�شر تقريرها حول
التمويل الأجنبي لالرهاب .ومبوجب
قوانني ال�شريعة اال�سالمية احلازمة يف
ال�سعودية مينع االختالط بني اجلن�سني
وان�شاء دور ال�سينما وبيع وا�ستهالك
الكحول ،بينما التعليم اال�سالمي املرتبط
بالفكر الوهابي متهم بكونه م�صدر
الهام للمتطرفني من �أ�سامة بن الدن اىل
تنظيم الدولة اال�سالمية .وال�سعودية
هي �أكرب �شريك جتاري لربيطانيا اذ
بلغت ال�صادرات من الب�ضائع واخلدمات
الربيطانية اىل ال�سعودية  6,5مليار
جنيه ( 8,4مليار دوالر) منذ عام .2015

ن�صرة لالق�صى… مظاهرة امام ال�سفارة اال�سرائيلية يف وا�شنطن
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وا�شنطن ـ �صادق بالل:
تظاهر املئات لن�صرة امل�سجد االق�صى
امام ال�سفارة اال�سرائيلية يف العا�صمة
وا�شنطن ،احتجاجا على االنتهاكات
اال�سرائيلية للم�سجد االق�صى وحماولتها
تهويد املدينة املقد�سة  ،و�شارك يف
املظاهرة عدة منظمات وم�ؤ�س�سات
ا�سالمية وامريكية وفل�سطينية .وعرب
الكاتب ال�سيا�سي الفل�سطيني ا�سامة
ابو ر�شيد عن غ�ضبه حيال االنتهاكات
اال�سرائيلية ووجهه دعوة اىل االدارة
االمريكية لوقف دعم الظلم اال�سرائيلي
الذي ميار�س �ضد ال�شعب الفل�سطيني
االعزل  .وا�شار كذلك اىل �ضرورة اعطاء
ال�شعب الفل�سطيني حقوقه امل�شروعه
 ،و�أكد على رف�ض ال�شعب الفل�سطيني
التنازل والتخلي عن مدينة القد�س مهما
بلغت الت�ضحيات  ،م�شريا اىل اهميتها
وقد�سيتها للم�سلمني .
م�شاركة وت�ضامن يهودي
وقد كان الفتا م�شاركة م�ؤ�س�سات يهودية
امريكية راف�ضة لالحتالل اال�سرائيلي
يف املظاهرة ،وعرب ديفيد فيلمان القيادي
البارز يف منظمة نيتوري كارتا اليهودية
عن رف�ضه ل�سيا�سات ا�سرائيل العن�صرية
 ،ودعاها لالن�سحاب من فل�سطني .واكد
لر�أي اليوم على حق ال�شعب الفل�سطيني
يف ا�ستعادته ار�ضه ومقد�ساته .م�ضيفا
ان ما تقوم به قوات االحتالل من
جرائم ال تقرها االعراف الدولية
وال�شرائع ال�سماوية كما ال تقرها الكثري
من امل�ؤ�س�سات الدينية اليهودية ،واكد
على حر�صه امل�شاركة يف كل الفعاليات
املناه�ضة لالحتالل اال�سرائيلي .
املراهنة على ال�شعوب

خمت�صر مفيد

معادلة «�أنا و�أخي على ابن عمي ،و�أنا وابن عمي على
الغريب» �أ�صبحت «�أنا على �أخي و�أنا والغريب على
ابن عمي»!
علمتنا �أخالقنا العربية �أن ال�صغري يحرتم الكبري
وال يتطاول عليه؛ كما علمتنا جتارب التاريخ �أال
ي�ستقوي ال�صغري على الكبري .وما ينطبق على
الأفراد ينطبق على الدول.
هذا العامل الذي نعي�ش فيه يدار من قبل �أ�شخا�ص ال
يتجاوزون الواحد يف املئة من �سكانه ميلكون  99يف
املئة من موارده ويتحكمون بحكومات العامل ،ل�سبب
واحد هو �أن يزدادوا ما ًال و�سلطة ،لهم �أ�سماء عديدة
فالبع�ض ي�سمونهم النورانيني و�آخرون ي�سمونهم
جمموعة بليديربريغ.
قد يبدو الأمر مبالغا فيه وهو كذلك ،ولكن بالت�أكيد
ف�إن الذي يتحكم بالعامل هم الليرباليون اجلدد
وعقيدتهم هي الر�أ�سمالية ال�شرهة� ،أ�سا�سها امللكية
الفردية وعدم تدخل الدولة يف االقت�صاد؛ وهذه
الليربالية نظام اجتماعي وثقايف و�أيديولوجي
وحتى دميغرايف.
وقد بد�أت الليربالية اجلديدة �إبان حكم ريغان
وتات�شر وو�صلت �إىل قمتها قبل ربع قرن ،لها �أذرعها
ك�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل والوكالة
الأمريكية للتنمية حتت مظلة الأمم املتحدة ،و�إذا
تطلب الأمر ف�سرت�سل جيو�شها لفر�ض �سيا�ساتها
بالقوة .وقد تبجح العديد من منظري الليربالية
اجلديدة ب�أن هذه الأيدولوجيا� ،أي الر�أ�سمالية،
قادرة على �إ�صالح نف�سها ،ولكن يوم 15.9.2008
كان يوم ًا فارق ًا يف تاريخ الليربالية اجلديدة وقد

ودعا املتظاهرون ال�شعوب العربية
واال�سالمية و�شعوب العامل احلر الوقوف
اىل جانب احلق والعدالة وان�صاف ال�شعب
الفل�سطيني ،ودعم حقوقه امل�شروعه .
ودعت املتظاهرة ال�سيدة عاتكة امللوخي
ال�شعوب لتوفري الدعم لن�صرة االق�صى ،
وقالت لر�أي اليوم انها تعول على �شعوب
االمة اال�سالمية والعربية بعد تخلي
حكامها عن واجباتهم حيال حماية
االق�صى ،م�ؤكدة على وجود اخلري يف
هذه ال�شعوب التي تغار على م�سرى النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وعندها اال�ستعداد
للت�ضحية حلمايته.
ح�صار غزة
ومل ين�سى املتظاهرون ح�صار غزة

ودعو اىل رفع احل�صار عنها ،واعتربوه
ح�صار ظامل ونددوا بال�صمت الدويل
حيال احل�صار الذي بات يفتك باملر�ضى
واالطفال واثر على حياة �سكان القطاع
�سلبا .وت�سائلت املتظاهرة غدير وهي
طالبة جامعية فل�سطينية مهاجرة  ،اىل
متى �سيبقى احل�صار والعامل يغم�ض عينيه
عن هذه اجلرمية االن�سانية  .وقالت
لر�أي اليوم ((ان دولنا العربية م�شغولة
يف حروب ال ناقة لهم بها وال جمل  ،يف
�سوريا واليمن والعراق وليبيا وما زاد
الطني بله حما�صرة عدة دول عربية
لدولة قطر وهو ح�صار مرفو�ض  ،فيجب
وقف اخلالفات العربية والتوحد ملواجهة
العدو احلقيقي املتمثل بالعدو اال�سرائيلي

)).هذا وقد كان الفتا وجود عدد كبري
من قوات االمن واحلرا�سات امام ال�سفارة
اال�سرائيلية ،اال ان املتظاهرين التزموا
بالقوانيني والت�شريعات االمريكية
،التي ت�سمح لهم بالتظاهر ب�شكل �سلمي
وح�ضاري للتعبري �سخطهم وغ�ضبهم حيال
االنتهاكات اال�سرائيلية  ،وقد رددوا
�شعارات وهتافات ن�صرة لالق�صى وهتافات
تطالب بوقف الدعم املايل االمريكي
ال�سرائيل ،وا�شاروا اىل اهمية امل�سجد
االق�صى وتفاعل ال�شعوب اال�سالمية
للدفاع عنه م�شرييني اىل وجود مظاهرات
يف معظم دول العامل وعلى را�سها الدول
العربية واال�سالمية لدعم امل�سجد
االق�صى وحقوق ال�شعب الفل�سطيني .

ي�ؤرخ الحقا ليكون ذكرى انهيار الر�أ�سمالية ،ففي
هذا التاريخ بد�أ االنهيار االقت�صادي بانهيار بنك
َ
يتعاف العامل من هذا
ليمان ،وبعد ع�شرة �أعوام مل
االنهيار.
االقت�صاد مهم يف بناء الدول ،لكنه ال يكرب حجمها.
الإعالم ي�ساعد يف �إي�صال �صورة الدول ،لكنه ال
ي�صنع دو ًال قوية بل ي�ضخم �صوتها بحيث ي�صبح
�أكرب من م�ساحتها ومن حجمها .تلك هي الدول
اله�شة .الغاز يطري يف الهواء� .أما الدول العميقة
ف�إنها خري و�أبقى!!
رئي�س التحرير
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م��وط��ئ ق��دم �إي����راين يف ال��ق��د���س ع�بر ���س�ّلتاّ ت الطعام
على الأر�ض بدا وا�ضح ًا �أن «تقوي�ض ال�سيادة الإ�سرائيلية
عب عنه رئي�س حزب «البيت
على القد�س ممكن» ،كما رّ
اليهودي» ووزير الرتبية والتعليم ،نفتايل بينت� .صاحب
الإجناز الذي �أجرب ب�إ�صراره حكومة العدو على الرتاجع،
بات معروف ًا ،وهو لي�س من طينة امللوك والأمراء ،وال
حتى من �أولئك اجلال�سني على كرا�سي ال�سلطة ،بل هو
�أولئك ال�شبان والعجزة والأطفال والن�ساء من �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني ،ويف مقدمتهم املقد�سيون ،من الذين
�صمدوا طوي ًال يف �أزقة البلدة العتيقة وعلى �أبواب امل�سجد
الأق�صى ،حتى كان دمهم و�صربهم «مفتاح» الأخري.
لكن يبدو �أن الأمر ما زال «ملتب�س ًا» بالن�سبة �إىل �صحيفة
«�إ�سرائيل اليوم» ،التي حارت على من تلقي م�س�ؤولية ما
�سمته «�أعمال ال�شغب»� .إذ بد�أت �أو ًال باتهام رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية ،حممود عبا�س ،ب�أنه يريد «�إحراق الأخ�ضر
مرت على الرئي�س الرتكي ،رجب طيب
والياب�س» ،ثم ّ
ً
«حر�ض امل�سلمني يف الأق�صى» ،و�صو ًال
�أردوغان،
زاعمة �أنه ّ
�إىل اتهام �إيران بـ«�إ�شعال النريان يف القد�س ،ومتويلها
لوجبات الطعام باملاليني»!
ال�صحيفة التي ُت َعدّ الأوىل من حيث االنت�شار �إ�سرائيلي ًا،
واملح�سوبة على رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو ،قالت
�أم�س �إنه «وك�أن ال يكفي دعم تركيا وحتري�ضها للم�صلني
الفل�سطينيني يف �أحداث جبل الهيكل (الأحداث الأخرية
يف الأق�صى) ،فقد تبني �أن الإيرانيني تورطوا �أي�ض ًا يف
ت�شجيع العمليات واال�شتباكات مع قوات الأمن الإ�سرائيلية
يف باحات احلرم القد�سي».
وبح�سبها ،ف�إن «غالبية الفل�سطينيني الذين ملأوا �أزقة
البلدة القدمية يف القد�س ،حظوا بوجبات طعام يومية،
كانت قد و�ضبت و�أُل�صقت عليها �أوراق حتمل عبارة �آية اهلل
خامنئي التي قال فيها الأخري بعون اهلل فل�سطني �ستتحرر،
القد�س لنا» .و�أ�شارت �إىل �أن املل�صقات ت�ضمنت يف خلفيتها
�صورة لقبة ال�صخرة والعلم الفل�سطيني.
وذكرت ال�صحيفة نق ًال عن و�سائل �إعالم عربية وفل�سطينية
و�صفتها بـ«املتماهية مع احلر�س الثوري الإيراين» ما مفاده
�أن «حركة �شبابية مدعومة من جهات �إيرانية تقف وراء
�إطعام الأبطال املقاتلني من �أجل حترير الأق�صى واالنت�صار

�أ�سبوعية حرة م�ستقلة

تعنى بتغطية �أخبار اجلاليات
العربية يف املهجر  ،وتغطية
�أخبار الوطن العربي والعامل
ت�صدر يف نيويورك وتوزع
يف الواليات املتحدة الأمريكية
النا�شران

عادل قا�سم  /حبيب جوده
917 - 488 - 9650

املدير التحريري
على االحتالل ال�صهيوين» .لكنها يف املقابل ،نقلت �أي�ض ًا عن
�أحد امل�س�ؤولني الرفيعي امل�ستوى يف جهاز خمابرات ال�سلطة
الفل�سطينية نفيه �أن تكون �أية «حركة �شبابية» ب�إمكانها
ت�أمني رزم الطعام وتو�ضيبها لع�شرات الآالف يومي ًا،
وخ�صو�ص ًا �أن تكلفتها باهظة.
وك�شف امل�س�ؤول املخابراتي الفل�سطيني يف حديثة
لل�صحيفة ،عن �أنه «كان وا�ضح ًا (لنا) �أن النظام يف طهران،
ومن خالل �أذرعه الطويلة ،يقف وراء حملة الطعام».
و�أ�ضاف �أن «احلديث يدور عن حملة طعام بلغت تكلفتها
مالين ال�شواقل ،من خاللها ا�ستطاع الإيرانيون ،وغ�صب ًا
عن �أنف �إ�سرائيل� ،أن يثبتوا للفل�سطينيني �أنهم الوحيدون
الذين ي�أبهون للق�ضيتهم».
يف غ�ضون ذلك ،نقلت ال�صحيفة عن م�س�ؤول فل�سطيني
�آخر ،قوله �إن «وقوف �إيران وراء توزيع الطعام كان �أمر ًا
معروف ًا بالن�سبة �إلينا ،لكننا مل نبلغ الطرف الإ�سرائيلي

بذلك ب�سبب وقف التن�سيق الأمني» .و�أ�ضاف �أنه «مل
نكن لن�سمح للإيرانيني مبوطئ قدم ،وذلك لأنه قد يرتد
علينا �سلب ًا من الدول العربية .من الوا�ضح �أن الإيرانيني
�أدركوا �أن با�ستطاعتهم تفعيل هذه احلملة من دون �أن
ي�س�أل الإ�سرائيليون �أ�سئلة كثرية ...كان لدينا علم مب�س�ألة
متويل �سالل الطعام ،لكن التعليمات ق�ضت بالتن�صل من
التعاون معهم ،وت�صرفنا وفق هذه التعليمات».
و�شرح امل�س�ؤول الفل�سطيني �أن «التدخل الإيراين يف �أحداث
امل�سجد الأق�صى �سبب عدم ارتياح يف مقر �أبو مازن» ،الفت ًا
«عبوا عن
�إىل �أن م�س�ؤولني مقربني من رئي�س ال�سلطة رّ
غ�ضبهم ال�شديد من حماوالت �إيران لغر�س خمالبها يف
كل مكان ،و�أن �إثبات وجودها بات �أمر ًا واقع ًا» .و�أ�ضاف:
«لقد كان خط�أً فادح ًا ال�سماح للإيرانيني بو�ضع موطئ قدم
كهذا».
(الأخبار)

“فتاة اغراء” �إيرانية توقع �إ�سرائيليني و�سعوديني ب�شباكها اجلا�سو�سية
النا�صرة ـ :
ن�شر موقع �إ�سرائيلي �صور ًا حل�سناء ،قال �إنها ت�سببت يف
توريط م�س�ؤولني كبار يف �إ�سرائيل وال�سعودية ،وك�شفت من
خاللهم �أ�سرارا يف غاية اخلطورة.
وقال موقع “واينت” الإ�سرائيلي� ،إن تلك الفتاة تدعى
“مايا �آ�ش” وهي �إيرانية تبلغ من العمر  30عام ًا ،وتقيم
يف لندن و�شغوفة باملو�سيقى وتن�شط يف منتديات التوا�صل
االجتماعي وتبحث عن حب ،م�شري ًا �إىل �أن تلك الفتاة
تتظاهر ب�شغفها برجال بالغني ي�شغلون منا�صب عليا يف
�شركات الطاقة ،والطريان وتكنولوجيا املعلومات.
ولفت املوقع االنتباه �إىل �أن الربوفايل اخلا�ص باحل�سناء
الإيرانية ،مزور ،وي�شكل “م�صيدة ع�سل” للإيقاع بالرجال
واحل�صول على معلومات �سرية ،حيث متكنت من احل�صول
على معلومات ح�سا�سة من رجال يف �إ�سرائيل ،والواليات

املتحدة ،وال�سعودية ،والهند ،قبل اكت�شاف �أمرها يف �شهر
فرباير� /شباط املا�ضي.
وذكر املوقع �أن الفتاة ترا�سلت مع �أحد م�سئويل ال�شركة
ممن جمعت بينهما هواية جمع ال�صور ،وذلك من خالل
مواقع التوا�صل االجتماعي “في�سبوك” و”�إن�ستغرام”،

م�ؤكد ًا �أن الربوفايل املزور مت ت�صميمه من قبل جمموعة
قرا�صنة تدعى “كوفليت جيف�سي” �سبق و�شنت حمالت
قر�صنة �ضد �شركات �سعودية و�إ�سرائيلية.
ووفق ًا للرواية املعلنة ،فقد �س�ألت �آ�ش �صديقها اجلديد ،يف
�أحد الأيام� ،إذا كان قادر ًا على �صنع معروف لها ،طالبة
تقييمه ال�ستطالع حول ت�صوير يقت�ضي تعبئة منوذج،
زاعمة �أن ذلك ينبغي �أن يتم من خالل كمبيوتر ال�شركة
فقط ،حتا�شيا لـ”م�شاكل تقنية” ،ويف اللحظة التي
ا�ستجاب للطلب مت ت�شغيل برجمية جت�س�س للحا�سوب
اخلا�ص بال�شركة ،لكن ما لبثت �أن اكت�شفت ال�شركة الأمر.
وبعد البحث تبني �أن احل�سناء الإيرانية قامت فع ًال يف
البداية بن�سج عالقات مع م�صورين وتكاتبت معهم بهدف
منح م�صداقية لل�شخ�صية الوهمية املختبئة من خلفها،
وتنتحل �صورة طالبة جامعية من رومانيا.

جرائم جن�سية“ ..الدولة الإ�سالمية” ت�صرف رواتب عنا�صرها عذراوات!
بغداد ـ وكاالت :اعرتف حممد �أحمد،
الع�ضو ال�سابق بتنظيم “الدولة
الإ�سالمية” الإرهابي� ،أمام حمكمة
عراقية ب�أنه اغت�صب  4ن�ساء عراقيات
من الطائفة الإيزيدية بالإ�ضافة جلرائم
�أخرى.
و�أفادت �صحيفة تلغراف الربيطانية ،ب�أن
حممد �أحمد والبالغ من العمر  40عاما
و�أ�شعث الر�أ�س ورث الثياب وحليته تتو�سط
�صدره ،قد اعرتف �أمام القا�ضي ب�أنه خطف
�أربع ن�ساء �إيزيديات �أخريات وقتل 10
�أ�شخا�ص.
ووفقا لل�صحيفة الربيطانية ،فقد قال
احمد �إنه “ح�صل على الإيزيديات
كجزء من راتبه” ،بعد �أن �سبى “الدولة
اال�سالمية” املئات من ن�سوة الطائفة
الإيزيدية العام  2014عندما �سيطر على
مناطقهم يف �شمال العراق ،م�ضيفا ،وهو
يروي للقا�ضي وال يبدو عليه ب�أنه نادم على

�أفعاله  ”:كنت �أمار�س كل ليلة اجلن�س مع
واحدة منهن .لقد كن كلهن عذراوات وكن
�أي�ضا �أكرث جماال مما تتخيل”.

w w w .g h o r b a n e w s .c o m

وت�شري ال�صحيفة �إىل �أن ق�صة احمد لي�ست
الأوىل من نوعها ،فقد اعرتف عنا�صر من
“الدولة الإ�سالمية” �سابقون ،بعد �إلقاء

القب�ض عليهم ،باغت�صاب فتيات �إيزيديات،
وقال �أحدهم �إنه اغت�صب  200امر�أة ،كما
�سبى م�سلحو التنظيم ن�ساء و�أطفاال من
الإيزيديني عندما ا�ستولوا على منطقة
�سنجار موطن هذه الأقلية يف ،2014
وقتلوا �ألوفا من رجال الطائفة ،ما يعترب
�إبادة جماعية بح�سب معايري الأمم
املتحدة.
وعلى الرغم من متكن القوات امل�سلحة
العراقية من حترير مدينة املو�صل
بالكامل من قب�ضة التنظيم عقب معارك
دامية ا�ستمرت � 10أ�شهر وحترير العديد
من الن�ساء الإيزيديات املختطفات من قبل
الدواع�ش �إال �أن هناك خماوف من �أن نحو
� 3آالف امر�أة منهن ما زلن �أ�سريات لدى
التنظيم الإرهابي.

والتنفيذي
عادل قا�سم

مكتب مي�شغن
حممد حزام

313-358-6818

مدينة اب
عبد الغني اليو�سفي
777883616

مكتب فل�سطني
هيا خل�ضري

مكتب القاهرة
هدى علي من�صور
ق�سم العالقات العامة
والأعالنات
ت�صوير
�سعيد االتب
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ال��ع��راق « :ال��ع��روب��ي��ون اجل���دد»:
ّ
ق����ف����از ال�������س���ع���ودي���ة ال��ب��دي��ل
دعاء �سويدان
عرابو الفتنة
مع �أفول حقبة «داع�ش» يف العراق ،يجد ّ
الطائفية �أنف�سهم خالني من مواد �أولية و�أدوات لطاملا
�شكلت عدّ ة حربهم يف هذا البلد وعليه .من هنا ،ي�سعى
ه�ؤالء �إىل ت�شغيل �أدوات �أخرى ،تتيح لهم اال�ستمرار يف
حماربة قوى املقاومة ،ومن ورائها �إيران ،على �أرا�ضي
بالد الرافدين .وللمفارقة ،ف�إن رافعي لواء العروبة اليوم
هم �أنف�سهم من وقفوا يف وجه امل�شروع القومي النا�صري
باخلطاب املتلب�س لبو�س الإ�سالم.
ومل يكن طرح امللك في�صل بن عبد العزيز فكرة �إن�شاء
«احللف الإ�سالمي» يف �ستينيات القرن املا�ضي �إال حمطة
من حمطات مواجهة ذلك امل�شروع .اليوم ،يلقي وارثو
في�صل قفاز ال�صراع الديني من �أيديهم ،متناولني قفاز ًا
�آخر يحمل «ماركة» اخلطاب العروبي .هكذا ،تغ�سل
ال�سعودية يدها من حموالت عقد كامل من الدماء والفنت،
�شكّل التحري�ض وتدفق االنتحاريني معل َميه الرئي�سني،
ُمعا ِود ًة الت�سلل �إىل �ساحة جارها ال�شمايل حتت الفتة
«حفظ عروبة العراق من البعبع الفار�سي» .الفتة �ست�صبح
عالمة الزمة لل�سعودية يف املرحلة املقبلة ،التي �سيتك ّثف
فيها العمل ،ب�أدوات ناعمة ،على �إحالل عناوين انق�سام
جديدة ،ومقاتلة خ�صوم الريا�ض من خاللها .وما ا�ستقبال
اململكة للوجه «العروبي» ،ال�سيد مقتدى ال�صدر� ،إال خطوة
متقدمة على طريق �إعادة �إنتاج �آليات الفنت وو�سائلها
ُق�ضي الأمر وكان لل�سعودية ما �أرادت .زعيم «�شيعي» يعتمر
ع ّمة �سوداء يجل�س �إىل طاولة حممد بن �سلمان ويحاوره.
قبل �أ�شهر فقط ،كان ابن �أبيه يعلن رف�ضه التحاور مع
طهران؛ كون امل�س�ؤولني الإيرانيني ي�ؤمنون ب�أن «املهدي
املنتظر �سوف ي�أتي ويجب �أن يح�ضّ روا البيئة اخل�صبة
لو�صوله ...ويجب �أن ي�سيطروا على العامل الإ�سالمي»� .أما
اليوم ،فال �ضري يف االجتماع ب�شخ�صية تعتقد بـ«املهدوية»،
التي �أَ�سّ �ست ،على ا�سمها ،يوم ًا ما ،تنظيم ًا ع�سكري ًا ُ�س ّمي
«جي�ش املهدي» .مفارقة جتلّي خِ واء اخلطاب ال�سعودي،
وتثبت مرة �أخرى ،وحل�سن الطالع� ،أن ال�صراع مل يكن ولن
يكون �إال �سيا�سي ًا متل ّب�س ًا باللبو�س الديني والطائفي.
هذه املفارقة يف زيارة زعيم التيار ال�صدري ،مقتدى ال�صدر،
لل�سعودية ،ت�صاحبها عالمة فارقة �أخرى ال تقل �أهمية
ورمزية .على �أر�ض مطار جدة ،كان يف ا�ستقبال ال�صدر
م�س�ؤول �أثخن يف اجل�سد ال�سيا�سي العراقي .املق�صود به
ال�سفري ال�سعودي ال�سابق لدى بغداد ،ثامر ال�سبهان ،الذي
�أقحم نف�سه يف كل �صغرية وكبرية من ق�ضايا العراقيني،
حتى طفح بالأخريين الكيل ،جمرب ًا �إياهم على طلب
عملية ا�ستبدال بدت �أ�شبه ما تكون بـ«طرد الئق» .هذا
ال�شخ�ص نف�سه تدفع به �إىل الريا�ض �إىل مالقاة وجه
بارز من وجوه «البيت ال�شيعي» يف بالد الرافدين .خطوة
ت�ستهدف من خاللها ال�سعودية تو�صيل ر�سالة �إىل كل
من يعنيهم الأمر مفادها ب�أن «اململكة مل ولن تخرج من
العراق».
على مدار �أ�شهر م�ضت ،كرث احلديث عن �صفحة جديدة

ميم وزير اخلارجية
يف العالقات ال�سعودية ــ العراقيةّ .
ال�سعودي ،عادل اجلبري ،يف � 25شباط الفائت ،وجهه
�شطر بغداد ،معلن ًا تطلع بالده �إىل «بناء عالقات مميزة
لتكر بعدها �سبحة امل�ؤ�شرات �إىل ما قيل
مع العراق»،
ّ
توجه وزير الطاقة
�إنها بوادر «ح�سن نية» جتاه بغدادّ .
ال�سعودي ،خالد الفالح� ،إثر ذلك� ،إىل العراق ،حيث منّى
امل�س�ؤولني ب�إعادة ت�شغيل الأنبوب النفطي الذي يربط
من�ش�آت النفط العراقية يف اجلنوب مبيناء ينبع ال�سعودي
على البحر الأحمر (�أغلقته ال�سعودية عام  1990بعد
الغزو العراقي للكويت) ،بعدما كانت بالده طرحت م�شروع
«مار�شال» لإعادة �إعمار «املحافظات ال�سنية»� .أعقب تلك
اخلطوات ت�شكيل جمل�س تن�سيقي بني البلدين ،واتفاق
على ت�شكيل جلان حلماية احلدود ومكافحة الإرهاب ،حتى
و�صل الأمر اليوم �إىل احلديث عن تبادل ال�سجناء (لطاملا
�شكّل هذا امللف عقبة كربى يف طريق تطبيع العالقات)،
والإ�سراع يف فتح منفذي عرعر وجميمة �أمام حركة
الب�ضائع والوافدين.
على �أن ذلك «الكرم» ال�سعودي ال يبدو �أنه نابع من اقتناع
م�ستجد ب�ضرورة �إراحة العراقيني من عبء �سنوات «الكيد»
املا�ضية ،و�إف�ساح املجال �أمامهم للملمة �شتات دولتهم،
و�إعانتهم على �إعادة بناء ما دمرته احلروب والفنت.
على العك�س مما تقدّ م؛ يثبت ،يوم ًا بعد يوم� ،أن «قرارات
الو ّد» لي�ست �أكرث من غطاء لتخريب البيت العراقي من
الداخل ،توطئة لته�شيم كل عنا�صر القوة التي متكنت
بغداد من مراكمتها خالل ال�سنتني املا�ضيتني ،ويف مقدمها
«احل�شد ال�شعبي» .بتعبري �آخر ،مل تعد �سيا�سة تفريخ
الإرهاب وت�صدير االنتحاريني وال�سيارات املفخخة ناجعة
يف مرحلة يجتمع فيها العامل على حماربة الوح�ش الذي
منّاه ،لذا ال بد للريا�ض من انتهاج �سيا�سة مغايرة تتقدم
فيها الأدوات الناعمة على الو�سائط العنفية التقليدية.
يف هذا ال�سياق ،ي�صبح مفهوم ًا �أن ت�ستقبل ال�سعودية الوجه
«العروبي» العراقي ،مقتدى ال�صدر ،يف وقت ي�ستعد فيه
العراق للق�ضاء على �آخر فلول «داع�ش» على �أرا�ضيه،
واالنتقال �إىل مرحلة �إعادة الإعمار .ا�ستقبال ال ميكن
ت�أويله �إال على �أنه خطوة �إ�ضافية يف طريق خمطط بد�أت
الريا�ض تنفيذه منذ �أن الحت عالئم هزمية «داع�ش»،

قوامه تعومي «اخلطاب القومي العروبي» واالكتتاب فيه،
بعدما َبلِيت الفتة «الدفاع عن �أهل ال�سنّة بوجه املد
ال�صفوي» (راجع «الأخبار» ،العدد  .)٣١٠١من هنا ،ت�أتي
حماولة ا�ستمالة ال�صدر ،باال�ستثمار يف خطابه الراف�ض
لوجود �إيران يف العراق ،والداعي �إىل االنفتاح على دول
اخلليج ،بدعوى «التوازن يف عالقات العراق الإقليمية
والدولية» ،وجتنب اال�صطفافات و«االنحياز �إىل جبهات
ال�صراع».
ربر ال�سعودية خطواتها هذه بوجوب التفريق بني
ت ّ
«املذهب ال�شيعي الأ�صيل ومذهب اخلميني املتطرف» ،على
حد تعبري وزير الدولة ال�سعودي ل�ش�ؤون اخلليج العربي،
ثامر ال�سبهان ،يف تغريدة على «تويرت» تزامنت مع زيارة
ال�صدر .يريد ال�سبهان ،بطريقة �أو ب�أخرى ،التخل�ص
من لوثة اخلطاب الطائفي التي الت�صقت ببالده خالل
ال�سنوات املا�ضية ،والتوطئة لـ«موديل» �سعودي جديد
يبيح التعامل مع «الرواف�ض» و«اليهود» وجميع «امل�شركني»
ومن ّ
لف لفّهم ما دام ه�ؤالء يف ال�صف املقابل حلركات
املقاومة احلية يف املنطقة ،ومعها �إيران.
ور�ضاء �إزاء النيات
ال�صدر ،من جهته ،يبدي قبو ًال
ً
ال�سعودية ،متحدث ًا عن «انفراج �إيجابي يف العالقات
ال�سعودية العراقية» ،و�آم ًال «بداية تقهقر احلدة الطائفية
يف املنطقة العربية والإ�سالمية» ،بح�سب بيان �صادر عن
مكتبه .بيان يوحي� ،إىل جانب م�ؤ�شرات ومعطيات �أخرى،
ب�أن ال�صدر �سيتزود الت�شجيع واملغريات ال�سعودية وقود ًا
ال�ستكمال م�سار خطّ ه منذ �أ�شهر ،عماده ت�أ�سي�س زعامة
خارجة من العباءة الإيرانية ،ون�سج عالقات توطّ ئ
لر�سم العراق اجلديد على �شاكلة خالية من البعد الثوري
املقاوم ،ومت�صاحلة مع النفوذين الأمريكي وال�سعودي ،مع
ما يعنيانه من خيارات على امل�ستوى اال�سرتاتيجي.
انفتاح ال�صدر وا�ستعداده للتعاون مع الريا�ض �سي�شجعان
الأخرية ،على ما يبدو ،على االنتقال �إىل حمطة �أخرى من
حمطات خمططها� .ستظهر ،يف املرحلة املقبلة ،حماوالت
�سعودية ال�ستقطاب الوجوه العراقية ال�ساعية �إىل
التخل�ص من طابعها الإ�سالمي (عمار احلكيم منوذج ًا)،
وت�شجيع مناوئي نوري املالكي يف حزب «الدعوة» على
االفرتاق عنه والت�أ�سي�س لكيانات منف�صلة تتيح تو�سيع
هام�ش التحرك �ضد �إيران (حيدر العبادي مثا ًال) ،وتزخيم
دعوات التيارات الليربالية املنادية بحل امليلي�شيات وبناء
الدولة املدنية ،و�أخرياً ،والأهم ،ا�ستغالل خطاب املرجعية

الداعي �إىل حماربة الف�ساد ،وا�ستبدال الطبقة ال�سيا�سية
القائمة ،والق�ضاء على النعرات واملمار�سات الطائفية،
وجتيريه مل�صلحة م�شروعها.
هذه امل�ساعي ُيرجح �أن تنعك�س على الداخل العراقي
ت�صاعد ًا يف حدّ ة اخلطاب ال�سيا�سي ،وحتركات ت�ضع
البالد على حافة ما كانت �ستهوي �إليه �إبان التظاهرات
الأخرية املطالبة بالإ�صالح ،يف وقت ت�شتد فيه حاجة
العراق �إىل فرتة ا�ستقرار ت�ؤمن له القدرة على التخل�ص
من �إرث التنظيمات الإرهابية� .سيناريوات ال يبدو� ،إىل
الآن� ،أن ثمة خطة ملواجهتها لدى القوى املناوئة للم�شروع
ال�سعودي .با�ستثناء الت�صريحات الراف�ضة لذلك امل�شروع،
والتي كان �آخرها� ،إبداء رئي�س الوزراء ال�سابق ،نوري
املالكي ،تخوفه من �أن يكون انفتاح ال�سعودية على العراق
جلعل الأخري «�ساحة معركة» ،وامل�ساعي اجلارية لت�شكيل
حتالفات انتخابية ت�سمح برتجمة �إجنازات «احل�شد
ال�شعبي» على امل�ستوى ال�سيا�سي ،ال تظهر م�ؤ�شرات �إىل
عمل جاد على منع ال�سعودية من التغلغل يف مفا�صل الدولة
العراقية.
هنا ،تربز املخاوف من �إعادة تكرار �أخطاء املا�ضي،
التي �سمحت للريا�ض بالنفاد من باب «تعدّ د الر�ؤو�س»،
وال�سخط الكامن على «تطني�ش» املطالبات املوجهة �إىل
دول اجلوار كافة بالتعامل مع العراق كدولة ،ال كم�شاع
كما بدا عقب االحتالل الأمريكي عام  .2003ولئن كان
من غري املربر ،بالن�سبة �إىل القوى وال�شخ�صيات امل�ضادة
للخيار الأمريكي ال�سعودي ،انقالب «العروبيني اجلدد» على
اخليارات الوطنية ،وموقع بالد الرافدين يف اخلريطة
الإقليمية والدولية ،بدعوى «التمايز عن �إيران» ،ف�إن تلك
القوى جتد نف�سها اليوم �أمام حتدّ ي ت�شكيل حتالف �سيا�سي
عابر لالنتماءات الطائفية واملذهبية (يرى البع�ض يف
تقرب ال�سعودية من �شخ�صيات �شيعية فر�صة ذهبية
لتحقيق ذلك) ،وطرح م�شروع بديل قادر على تطمني
املخاوف ،واحتواء املناف�سني ،واحت�ضان كل من يعترب نف�سه
مغبون ًا ،و�إجراء �إ�صالحات حقيقية ال �شكلية ،والتهيئة
لدورة حياة �سيا�سية ت�سمح بو�ضع قطار الدولة على �سكته
ال�صحيحة.
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قدمت خمت�صة يف منظمة اطباء بال حدود “�شهادة” م�ؤثرة
فيما �شاهدته وهي تتابع اخبار الكولريا يف اليمن حيث العمل
املجهد وحاالت التف�شي يف م�ست�شفى عب�س للح�صبة وال�سعال
الديكي وذروة املالريا م�ؤكدة يف تقريرلها :كنا نعالج جرحى
احلرب والكولريا �آخر همومنا.
وقالت اخلبرية روث كونده يف تقرير خا�ص ملنظمتها ان كل
العوامل التي ت�ؤدي لإنت�شار الكولريا موجودة يف اليمن ب�شكل
عام ويف عب�س ب�شكل خا�ص حيث تهالك النظام ال�صحي
والأطباء على قلتهم بال �أجور واملوارد حمدودة وال�شعب الفقري
باحلد الأدنى من املاء والغذاء.
وقالت �شهادة كونده :يف البداية كانت الكولريا متقطعة
احلاالت يف عب�س .كان لدينا عدد حمدود من املر�ضى الذي
�أتوا جميع ًا من نف�س املنطقة .مع ذلك كان من الوا�ضح لدينا
يف منظمة �أطباء بال حدود �أن علينا �أن نعمل ب�سرعة .لذا
قمنا بحمالت ا�ستك�شافية ،و�أن�ش�أنا �شبكات توا�صل يف املنطقة،
وتربعنا باملعدات الطبية ود ّربنا الطاقم الطبي يف املراكز
واملن�ش�آت ال�صحية يف املنطقة ل�ضمان عالج احلاالت املعتدلة
على الأقل يف املناطق النائية.
ولكن يف مايو � /أيار ،انفجر الو�ضع .و�صرنا ن�ستقبل من 20

�إىل  30مري�ض يف اليوم الواحد ،ومن مناطق �أبعدُ .
وقرعت
�أجرا�س الإنذار و�شعرنا �أن الو�ضع بد�أ يخرج عن ال�سيطرة.
ف�ضاعفنا جهودنا وقمنا ب�إن�شاء مركز عالج للكولريا يف مدر�سة
جماورة ،بالإ�ضافة �إىل امل�ست�شفى .لدى امل�ست�شفى حالي ًا 100
�سرير وقد قمنا بتوظيف  100موظف �صحي �إ�ضايف.
عب�س لي�ست الوحيدة التي تف�شى الكولريا فيها -تقول اخلبرية
الدولية-و�إمنا هي املنطقة التي انت�شر فيها املر�ض ب�أ�سرع وقت
ممكن .فقد ح�صد املر�ض حياة ما يزيد على  1600مري�ض
و�أ�صاب ما يزيد على � 269ألف �شخ�ص .ففي �آخر يونيو /
حزيران ،ا�ستقبلنا ما معدله  400مري�ض ُيحتمل �إ�صابتهم
بالكولريا يف كل يوم.
وقالت :لدي �إح�سا�س ب�أن الو�ضع كان �سيكون كارثي ًا لو مل
تعمل منظمة �أطباء بال حدود يف عب�س – لو مل نعد �إىل هذه
املنطقة املُحتاجة يف اليمن بعد ب�ضع �أ�شهر من تعر�ض امل�ست�شفى
للق�صف.
وخل�صت �إىل ان �إن عب�س واليمن بحاجة �إىل جهود �أكرب بكثري
وتن�سيق ًا �أف�ضل بكثري مع املجتمع الإن�ساين .فالوقت مي�ضي على
ع�شرات الآالف من الب�شر .ويف احلقيقة ،ف�إن الكولريا هي نداء
حتذير �سيبقى �صداه حتى بعدما ُيعالج �آخر مري�ض منها”.
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ال�صفحة الدينية

امل�����س��واك  25 ..ف��ائ��دة ل��ه ال ت��وج��د يف �أي معجون للأ�سنان
�أعترب �سواك الأ�سنان البديل الرئي�سي لفر�شاة
الأ�سنان ،وخا�صة يف ظل ارتفاع �أ�سعارها،
خ�صو�صا �إذا ما عرفنا �أن فوائده تفوق فوائد
فر�شاة الأ�سنان ال�صناعية ومعاجني الأ�سنان
جمتمعة.
�إذن كيف ميكن لنا مكافحة الت�سو�س ،والفر�شاة
لي�ست يف متناول �أيدي اجلميع وخا�صة الفقراء
من النا�س؟
�إن البديل الفعلي لتلك الفر�شاة ال�صناعية
هو ما ي�سمى بامل�سواك �أو الفر�شاة اخل�شبية
النباتية ال�صنع ،ذات ال�سعر املعقول ،وذاتية
املعجون التي ي�شتهر با�ستخدامها امل�سلمون يف
�شتى �أنحاء املعمورة ،وتباع يف الطرقات وعند
امل�ساجد.
لكن البع�ض يعتربه نوعا من العيب االجتماعي
�إذا ما مت ا�ستخدامه �أمام امللأ ،وينتقدون
ا�ستخدامه ،ويقللون من فوائده.
نعم �إن للم�سواك م�ساوئ قليلة ،منها �صعوبة
ا�ستخدامه لتنظيف جميع �أ�سطح الأ�سنان،
خا�صة الداخلية منها ،ولكن يف ر�أيي اخلا�ص �أن
البحث العلمي قادر على تطويع تلك القطعة
اخل�شبية لت�صبح مالئمة لال�ستخدام ال�سهل.
كما �أنني �ضد فكرة ا�ستخال�ص مواده و�إ�ضافتها
ملعاجني الأ�سنان ،لكون ذلك مكلفا جدا.
�إن هناك حمالت دعائية قوية تقوم بها
ال�شركات امل�صنعة ملعاجني الأ�سنان جعلت
النا�س يتجاهلون ا�ستخدام امل�سواك متاما.
وجعلت جتارة فر�ش الأ�سنان واملعاجني جتارة
رائجة مربحة.
فهناك الأ�شكال واملقا�سات املختلفة للفر�ش،
وهناك النكهات اجلذابة للمعاجني ،وخا�صة
للأطفال ،وت�صرف تلك ال�شركات مبالغ طائلة،
وذلك للرتويج ملنتجاتها.
وكثري من النا�س ال يعرف �أن معاجني الأ�سنان
احلالية حتتوي على مواد كيميائية عليها �أكرث
من عالمة ا�ستفهام ،مثل املادة املكونة للرغوة،
وهي «ال�صوديوم لوريل ال�سلفيت».
ما هو ال�سواك؟
مادة «�سوك» يف اللغة هي امليل والتحرك ،و�أي�ضا
الدلك و�آلته .ويف اال�صطالح هو ا�ستعماله� ،أو
ما هو يف حكمه لإزالة بقايا الطعام والأو�ساخ
من على الأ�سنان ،وكذلك �إبعاد الرائحة
الكريهة عن الفم.
وال�سواك م�أخوذ من �شجرة الأراك و�أ�شجار
�أخرى م�شابهة ،ويحتوي على مادة غنية
باملواد املطهرة واملنظفة والقاتلة للجراثيم
والقاب�ضة للنزيف الدموي ويحتوي �أي�ضا على
مواد كثرية �أخرى مفيدة ،غري موجودة يف �أي
معجون ،ت�صل �إىل خم�س وع�شرين مادة ال غنى
عنها ل�سالمة الأ�سنان ومظهرها.
ويتفوق ال�سواك على فر�شاة الأ�سنان يف كونه
ذاتي املعجون ،ويحتاج فقط �إىل التنظيف
والرتطيب قبل ا�ستعماله.

فوائد ال�سواك
�إن فوائد ال�سواك كثرية جدا لدرجة �أن كثريا
من ال�شركات امل�صنعة ملعاجني الأ�سنان اهتمت
اهتماما خا�صا با�ستخال�ص مواده املكونة
وا�ستخدامها ل�صناعة معاجني الأ�سنان.
كما �أن علماء الأ�سنان قاموا ب�إجراء �أبحاث
كثرية للتعرف على ال�سواك ومواده وفوائده.
وقد ثبت بالدليل القاطع �أنه يطهر الفم
ويبي�ض الأ�سنان ويزيل البقع وال�صبغ
الحتوائه على مادة الكلور.
وهو �أف�ضل عالج وقائي لعالج ت�سو�س �أ�سنان
الأطفال ،وذلك الحتوائه على مادة الفلوريد,
وي�ساعد �أي�ضا على التئام اجلروح و�شقوق اللثة
ويطيب رائحة الفم ،وهو �أي�ضا �أف�ضل عالج
لإخفاء �آثار التدخني.
وله ت�أثريات �إيجابية جمة على اجلهاز
اله�ضمي ،خ�صو�صا املعدة ،ويعني على ه�ضم
الطعام ،وكذلك ي�سهل خمارج نطق الكالم،
وي�صفي ال�صوت ،وهو مفيد ملر�ضى ال�سكري؛
لأنه مينع نزيف اللثة ،وقد اعتمدته منظمة
ال�صحة العاملية كبديل لفر�شاة الأ�سنان
يف املناطق الفقرية ،و�شددت على التعريف
بفوائده ومكوناته ودوره يف مكافحة الت�سو�س
و�أمرا�ض اللثة.
كيفية «اال�ستياك»
�إن �أهم عيوب ال�سواك تكمن يف �سوء و�صعوبة
ا�ستخدامه بالطريقة ال�صحيحة .فالكثري من
النا�س ي�ستخدمه كمزيل لرائحة الفم فقط،
ويحر�صون على ا�ستخدام ع�صارته لإ�ضفاء
رائحة زكية لأفواههم ،دون االهتمام ب�إزالة
اجلري من �أ�سطح الأ�سنان .وحتى املهتمون
بنظافة �أ�سنانهم ال ي�ستخدمونه بالطريقة
ال�صحيحة يف معظم الأحيان.
�إن اجلري هو ال�سبب الرئي�سي ملعظم �أمرا�ض
اللثة وت�سو�س الأ�سنان ،ويتكون من طبقة
جرثومية متثل تر�سبات ال�صقة ولزجة بي�ضاء

م�صفرة اللون ،ناجتة عن امتزاج اجلراثيم
باللعاب وبقايا الطعام وال�سوائل التي ترت�سب
وتتجمع على �أ�سطح الأ�سنان ،خ�صو�صا يف
اجليوب املحيطة بها.
�إن �إزالة اجلري ،واحلفاظ على نظافة الفم،
تعترب من �أهم خطوات احلفاظ على الأ�سنان
واللثة والأن�سجة املحيطة يف �أح�سن حال،
ولذلك يجب كحت جميع �أ�سطح الأ�سنان
بطريقة �صحيحة غري م�ؤذيه للثة وطبقة
املينا.
ولذلك ف�إن ا�ستخدام ال�سواك يجب �أن يتم
بطريقة مرنة ،يتم بها الو�صول �إىل جميع
�أ�سطح الأ�سنان بطريقة منتظمة ،دون نحت
لأ�سطح الأ�سنان ،مما قد ي�سبب ح�سا�سية
مفرطة يف الأ�سنان.
ولذلك ين�صح بالتايل ال�ستخدام ال�سواك:
– احر�ص على ا�ستخدامه با�ستمرار وخا�صة
بعد الوجبات.
– يف كل مرة احر�ص على تنظيفه وترطيبه
وا�ستخدام الطازج منه.
– قم بتنظيف جميع �أ�سطح الأ�سنان بطريقة
منتظمة دون ال�ضغط بقوة لتفادي نحت
طبقة املينا.
– احر�ص على ا�ستخدامه كمكمل لفر�شاة
الأ�سنان قدر الإمكان.
و�أخريا ف�إنني �أمتنى �أن يلقى ال�سواك االهتمام
الالزم من قبل اجلهات ال�صحية املختلفة،
وتوعية النا�س وحثهم على ا�ستخدامه كبديل
لفر�شاة الأ�سنان عند عدم توفرها ،وعند عدم
القدرة على �شرائها.
كما �أمتنى من الباحثني االهتمام ب�إجراء
�أبحاث جديدة يتم من خاللها تفادي جميع
م�ساوئ امل�سواك ،والعمل على تطويره ليكون
بديال فاعال لفر�شاة الأ�سنان ومعاجينها.

ك��ي��ف ع��ال��ج الإ����س�ل�ام م��ر���ض ال�����س��م��ن��ة وال������وزن ال���زائ���د؟
ت�صدر يف كل يوم الن�شرات واملقاالت
العلمية حول خماطر ال�سمنة والوزن
الزائد ،والأ�ضرار التي ي�سببها تعاطي
الطعام بكميات كبرية.
وجند العلماء اليوم ين�صحون
باالقت�صاد الغذائي و�أن يقت�صر
الإن�سان على كميات قليلة من الطعام
ح�سب حاجة ج�سمه.
�إن �أي وزن زائد على املعدل الطبيعي
هو مبثابة ثقل يرهق اجل�سم
با�ستمرار وخ�صو�ص ًا القلب.
وال يخفى علينا كيف ي�ؤثر ال�شحم
الزائد على القلب وان�سداد ال�شرايني
وت�صلبها.
وتظهر كل يوم مئات الو�صفات الطبية
والأدوية والأ�ساليب لتخفيف الوزن.
ولكن العالج النبوي يبقى الأمثل.
فقد حدثنا الر�سول الكرمي �صلى اهلل
عليه و�سلم فقال( :ما ملأ ابن �آدم

وعاء �شر ًا من بطن ،ح�سب ابن �آدم
ً
�آكالت يقمن �صلبه ف�إن كان ال حمالة
فثلث لطعامه وثلث ل�شرابه وثلث
لنف�سه) [ ..رواه الرتمذي].

w w w .g h o r b a n e w s .c o m

جميع الأبحاث حول �إنقا�ص الوزن
�أو الوقاية من البدانة ت�ؤكد على �أن
احلل الأمثل والعالج الأكرث فعالية
هو اعتماد نظام غذائي متوازن.

�ألي�س هذا هو ما �أمر به الر�سول
الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم قبل
العلم احلديث بقرون طويلة؟
ويقول الباحثون اليوم� :إن �أف�ضل
طريقة لعالج الوزن الزائد هو
اعتماد نظام غذائي متوازن.
و�إن الذي ي�ضر ال�شخ�ص ال�سمني لي�س
هو كرثة الطعام ،بل الذي ي�ضره هو
جهله بالنظام الغذائي وت�أثري املادة
التي ي�أكلها على ج�سده.
و�إنني �أقول ب�أنك �إذا �أردت �أن تخفف
وزنك فعليك �أو ًال وقبل كل �شيء
�أن متتلك ثقافة غذائية ،وهذا ما
جنده يف كالم حبيبنا حممد عليه
ال�صالة وال�سالم عندما حذّ ر من
امتالء البطن يف قوله( :ما ملأ ابن
وعاء �شر ًا من بطن) ،ف�صدقت يا
�آدم
ً
ر�سول اهلل!

م�����س��اج��د رو���س��ي��ا الأك��ث��ر �إده��ا���ش�� ًا

م�ساجد رو�سيا ال متثل فقط ثقافة املجتمع الإ�سالمي يف البلد ،بل جتذب،
�أي�ضا ً ،ال�سياح واملحليني ب�سبب عمارتها املميزة التي ت�أخذ الأنفا�س ،و�أبعادها
املثرية للإعجاب .كما ميكن لثالثة م�ساجد يف البالد �أن تدّ عي �أنها �أكرب
م�ساجد �أوروبا ،وكذلك معظم م�ساجد ال�شمال.
قلب ال�شي�شان
�أحد �أكرب م�ساجد �أوروبا والعامل
م�سجد قلب ال�شي�شان ،امل�س ّمى �أحمد قاديروف على ا�سم �أول رئي�س جلمهورية
ال�شي�شان ،هو �أكرب م�ساجد �أوروبا .وي�ستطيع ا�ستيعاب �أكرث من ع�شرة �آالف
�شخ�ص .وتبلغ امل�ساحة الكلية للمج ّمع الإ�سالمي حوايل  14فدان ًا .كما
ي�ستطيع �أكرث من ع�شرة �آالف م�ؤمن �أداء ال�صالة يف الأروقة ال�صيفية املجاورة
و�ساحاتها .ويبلغ ارتفاع م�آذنه الأربعة املحيطة بامل�سجد (والأعلى يف رو�سيا)
 63مرت ًا.
ُ
م�سجد " قلب ال�شي�شان" زينّت اجلدران الداخلية واخلارجية للم�سجد
بالرخام .ور�سم حرفيون �أتراك مناذج من القر�آن على جدران امل�سجد،
با�ستخدام الذهب مبهارة عالية .كما يوجد يف امل�سجد ثمان ثريات م�صنوعة
من كري�ستال �سواروف�سكي .ومن �أجل هذه املجموعة ،ا�ستخدموا عدّ ة �أطنان من
الربونز و 2.5كيلو غرام من �أكرث �أنواع الذهب جود ًة.
بوتني بوليفارد ،غروزين ،جمهورية ال�شي�شان
كول �شريف�..صرح معماري يرمز �إىل الإميان واملجد
�شكل "قلن�سوة قازان" هي م�صدر الإلهام الرئي�س لعمارة م�سجد كول �شريف،
الذي بُني يف مكان مئذنة املعبد الأ�سطوري ،الذي د ّمره �إيفان غروزين
خالل حملته .مت افتتاح امل�سجد يف الذكرى الألف ملدينة قازان ،وهو �أحد
�أكرث م�ساجد العامل �إثارة يف العامل ،بح�سب �صحيفة "هافينغتون بو�ست"
االلكرتونية.
ي�ستوعب امل�سجد  1.500م�ؤمن ،كما ميكن ا�ستيعاب  10.000م�ؤمن �إ�ضايف يف
ال�ساحة املجاورة .ومت بناء امل�سجد بالكامل من التربعاتُ ،
وقدّ رت تكلفته
بـ 400مليون روبل .يف ال�ساحة الرئي�سة للم�سجد ،يوجد كتب ُنق�شت فيها
�أ�سماء � 40.000شخ�ص ومنظمة ممن تربعوا لإن�شائه.
كرملني ،قازان ،جمهورية تتار�ستان
م�سجد جمعة يف ديربند
دربند ،واحدة من �أقدم املدن "احل ّية" يف العامل ،تقع يف رو�سيا ويعود تاريخها
�إىل الألف الرابع قبل امليالد ،ثم ت�أ�س�ست ب�شكلها احلايل يف القرن اخلام�س
(عام  .)438هنا �أقدم م�سجد يف رو�سيا ،بُني يف العام  ،773و ّ
مت �إن�شا�ؤه
لأداء �صالة اجلمعة .بعد �إن�شائه� ،أ�صبح هذا امل�سجد �أحد �أكرب املباين يف
املدينة ،وذلك بعد ترميمه يف القرن الرابع ع�شر �إثر زلزال .يف ثالثينيات
القرن املا�ضي ،مت �إغالق امل�سجد خالل حملة الإحلاد التي �أطلقتها ال�سلطات
ال�سوفيتية ،وا�س ُتخدم امل�سجد ك�سجن للمدينة .لكن ،يف �أوا�سط القرن
الع�شرين ،متت �إعادة امل�سجد �إىل رجال الدين يف املدينة .واليومّ ،
مت �إدراج
امل�سجد �ضمن قائمة اليوني�سكو للرتاث العاملي.
متحف دربند� ،شارع بيوناك�سكاي  ،67دربند ،جمهورية داغ�ستان
م�سجد نورد كمال
امل�سجد الذي يقع يف نهاية العامل
يقع م�سجد "نورد كمال" يف �أحد �أجمل مواقع مدينة نوريل�سك يف القطب
ال�شمايل .و ّ
مت �إدراج امل�سجد يف كتاب غيني�س للأرقام القيا�سية باعتباره
امل�سجد الأبعد يف ال�شمال .تختلف الهند�سة املعمارية للم�سجد ،الذي بُني
وفق ت�صميم خا�ص ،عن امل�ساجد التقليدية .وذلك ب�سبب الظروف املناخية
اخلا�صة يف ال�شمال الأق�صى .على �سبيل املثال ،برج مئذنة نوريل�سك ،التي
ف�سر بواقع �أن الطوب
تكون عادة دائرية ال�شكل ،لديها قاعدة مربعة .وهذا ُي َّ
ال يتج ّمد يف مثل هذه اجلدران وت�صبح �أكرث مقاومة حلمل الرياح.
رجل الأعمال خمتد بيك مييف ،ذو الأ�صل الترتي واملولود يف نوريل�سك ،هو
مي امل�سجد نورد كمال ،على ا�سم �أبيه نوريتدين و�أمه
من بنى هذا امل�سجدُ .
و�س ّ
غاينيكمال.
�شارع خم�سني عام ًا عن �أكتوبر ،-2Aنوريل�سك ،كرا�سنويار�سك.
الال-توليب
امل�سجد الكبري واملدر�سة الال توليب ،هو املركز الإ�سالمي الرئي�س يف جمهورية
ب�شقور�ستان (ب�شكرييا) .ومت ت�شييده بف�ضل تربعات امل�ؤمنني وحكومة
اجلمهورية.
ُ
يثري امل�سجد االهتمام ب�سبب مظهره غري العادي ،ف�شكل املبنى الرئي�سي
و�ألوانه ت�شبه �شكل زهرة التوليب ،ومئذنتاه ت�شبهان برع َمي هذه الزهرة .هذا
الت�شابه لي�س م�صادفة -فزهرة التوليب هي رمز �شعب الرتكمان منذ الع�صور
القدمية .ووفق ًا للأ�سطورة الب�شكريية ،ف�إن ال�سعادة تكمن يف قلب برعم زهرة
التوليب التي مل تتف ّتح بعد.
ميكن �أن ي�ستوعب م�سجد الال توليب حتى 1000م�صلي ،ومئذنته ،التي ي�صل
ارتفاعها حتى  53مرت ،هي ثالث �أطول مئذنة يف رو�سيا ،بعد م�سجد قلب
ال�شي�شان ( 62مرتا) وكول �شريف ( 57مرت ًا).
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�إع�لام��ي �أردين ي�س�أل ع��ن ال�سبب� :إع�ل�ام قطر “فعال وناجح” بينما �إع�ل�ام دول احل�صار”قبلي وبدائي” وفج
وينق�صه الذكاء ..وتكهنات ب�ش�أن “�إنكار وجتاهل” �إع�لام �أب��و ظبي والريا�ض ل��دور الأردن يف ملف “الأق�صى”
عمان ـ:
تقدم �إعالمي �أردين معروف ب�س�ؤال
�سيا�سي نادر بالن�سبة لل�صحافة املحلية
عن ا�سباب الفارق يف “الأداء والنتائج”
بني الإعالم القطري وو�سائل الإعالم
املمولة من دول ح�صار قطر مثل الإمارات
وال�سعودية.
و�س�أل رئي�س حترير �صحيفة الر�أي
احلكومية الأردنية �سابقا وم�سئول وكالة
عمون الإخبارية حاليا �سمري احلياري:
ملاذا ال يحقق �إعالم احل�صار ما يحققه
الإعالم القطري؟
�س�أل احلياري :ملاذا مل ت�ستطع و�سائل
واالماراتية
ال�سعودية
االعالم
والبحرينية رغم االموال الطائلة التي
ر�صدت لغايات ان�شاء ف�ضائيات ومواقع
�صحفية اخبارية و�صحف ورقية غاية
يف االناقة حتقيق ما حققته الدوحة
لوحدها والو�سائط املح�سوبة على قطر
خالل العقد االخري من القرن اجلديد؟.
و�شرح الكاتب الأردين� :س�ؤال يثور

يف البال دوما ومل ي�شخ�صه خمت�صون
وخرباء حتى الآن ب�صورة جريئة فيها
مكا�شفة دقيقة بعيدا عن املجامالت
وامل�صالح ال�شخ�صية واحلديث عن الف�ساد
يف �آليات ال�صرف واالنتفاع.
هذا ال�س�ؤال يطرح ب�صورة علنية لأول
مرة يف الأردن ويف ظل تنامي ال�شعور
العام يف الو�سطني ال�سيا�سي وال�شعبي بان
و�سائل الإعالم احلليفة للأردن �سيا�سيا
تعمل ب�إجتاه م�ضاد للأردن نف�سه خ�صو�صا
وهي تفرد م�ساحات وا�سعة لتجاهل
“الدور الأردين” يف دعم ق�ضية ال�شعب
الفل�سطيني و�أحداث امل�سجد الأق�صى
م�ؤخرا.
�إعالميون و�سيا�سيون مقربون من �أبو
ظبي وال�سعودية بد�أوا يطرحون هذه
الت�سا�ؤالت يف الوقت الذي تتوفر فيه
حماية كاملة متنع توجيه �إنتقاد حللفاء
الأردن اخلليجيني يف و�سائل الإعالم
املحلي.
مثل هذه املالحظات بد�أ وعلى نطاق او�سع

يتناولها �أردنيون عرب و�سائط التوا�صل
الإجتماعي خ�صو�صا بعد تعميم و�سائل
الإعالم الإماراتية وب�صورة ال تعك�س
عمق العالقات مع الأردن للخرب الذي
ميتدح فيه ال�شيخ حممد بن زايد امللك
�سلمان فقط وح�صريا على دوره يف حماية
الأردن ودون �أي ذكر للدور الأردين.
ورغم ان عمان �سحبت ترخي�ص حمطة
اجلزيرة �إال ان املحطة القطرية ال زالت
الأوىل على م�ستوى املتابعة.
لكن احلياري عرب عن �سقف مرتفع يف
التحليل الت�شخي�صي وهو ي�ؤكد:يجب ان
ابتداء ان العقل املدبر واملحنك
ال ننكر
ً
الذي يدير االزمات واملعارك والو�سائل
يف قطر يختلف بطريقته عن غريه ممن
يقود االعالم ب�صورة فجة او قبلية
تكون بنف�س الطريقة من اخلبث والدهاء من البدو ككيان حمرتم -يف ا�ستخدام
يدخل فيها ال�شخ�صي وتختلط فيها
املراءاة والنفاق حتى باتت غري فاعلة والذكاء ولي�س بطريقة الفزعة التي االدوات وادارة املاكينة حتت عنوان ال
ا�شتهر فيها االعالم االردين على مدار معنى له (اق�صد �سعودة و�أمرتة املعنيني
وبقيت حمدودة الت�أثري.
وقال احلياري  :الطريقة الفجة يف الرد عمره املهني االعالمي وال�شعبي ..ناهيك بالإدارة والفعل) ..والقيام ب�أدوار
على االفرتاءات واالكاذيب يجب ان عن اال�سلوب البدوي -وهنا ال ننتق�ص ا�سرت�ضائية على ح�ساب الغاية والهدف.

م����وظ����ف����و ال����ي����م����ن ب���ل��ا روات�����������ب م����ن����ذ � 9أ�������ش������ه������ر� ..أزم�����������ة م���ن�������س���ي���ة و�����س����ع����ت م������ن رق�����ع�����ة ال���ف���ق���ر
�صنعاء  /زكريا الكمايل  /الأنا�ضول
�أكمل موظفو اجلهاز الإداري للدولة يف اليمن �شهرهم
التا�سع دون �أن يتقا�ضوا رواتبهم املتوقفة جراء
ال�صراع االقت�صادي بني احلكومة ال�شرعية وجماعة
“�أن�صار اهلل” (احلوثيني) على البنك املركزي.
و�إثر اتهامها احلوثيني ب�إهدار االحتياطي
الأجنبي ،نقلت احلكومة ال�شرعية �أواخر �سبتمرب
� /أيلول املا�ضي البنك املركزي من قب�ضة احلوثيني
يف العا�صمة �صنعاء �إىل العا�صمة امل�ؤقتة عدن
(جنوب) ،ليجد حوايل مليون و� 200ألف موظفي
حكومي �أنف�سهم حائرين بني طرفني مت�صارعني
يتهربان من دفع الرواتب.
ويف بلد يعي�ش حتت وط�أة نزاع مدمر منذ �أكرث
من عامني ،ا�ست�سلم املوظفون للأمر الواقع بعد
تكرار منا�شداتهم ،ف�أجواء احلرب جعلت املطالبني
برواتبهم من حكومة احلوثيني (غري املعرتف بها
دوليا) يف �صنعاء “جمرد عمالء” ،ومت اعتقال
الع�شرات منهم خالل وقفات احتجاجية خجولة،
فيما منعت احلكومة ال�شرعية م�سرية تطالب ب�صرف
الرواتب من الو�صول �إىل عدن.
ومع ا�ستمرار اخلالفات حول م�صري �إيرادات م�ؤ�س�سات
الدولة يف مناطق احلوثيني ،امتنعت احلكومة
ال�شرعية عن �إر�سال رواتب املوظفني �إىل املناطق غري
اخلا�ضعة ل�سيطرتها ،با�ستثناء �إر�سال رواتب �شهر
فقط �إىل بع�ض امل�ؤ�س�سات ،و�أعلنت �أنها �صرفت رواتب
جميع املوظفني يف املحافظات املحررة جنوب و�شرقي
البالد.
** �إخفاق �أممي
مرارا� ،أعلنت منظمة الأمم املتحدة �أن توقف
الرواتب فاقم من انعدام الأمن الغذائي� ،إذ بات
حوايل �سبعة ماليني �شخ�ص (من �أ�صل  27.4مليون
ن�سمة) عر�ضة للمجاعة.
لكن املنظمة الدولية مل تفلح يف حتقيق �أي اخرتاق
يف جدار الأزمة رغم تقدميها م�ؤخرا مقرتحات
عديدة.
�أحدث الر�ؤى املقرتحة من املبعوث الأممي �إ�سماعيل
ولد ال�شيخ �أحمد ،ن�صت على ان�سحاب احلوثيني من
ميناء احلديدة اال�سرتاتيجي غربي البالد وت�سليمه
�إىل طرف ثالث لت�أمني و�صول املواد الأ�سا�سية
والتجارية عرب امليناء ،وو�ضع برنامج عمل جلمع
ال�ضرائب والعائدات يف كل حمافظات اليمن الـ .22
و�ست�ستخدم ال�ضرائب املجباة حينها ،لدفع الرواتب
وت�أمني اخلدمات الأ�سا�سية بدال من ا�ستخدامها يف

متويل احلرب.
ووافقت احلكومة ال�شرعية على هذا املقرتح الأممي
الذي اعتربه ولد ال�شيخ �أحمد يف �إحاطته �أمام
جمل�س الأمن الدويل ال�شهر اجلاري“ ،النواة التفاق
وطني �شامل ي�ضمن املبا�شرة بدفع الرواتب يف كل
املناطق”.
وال تتوافر �أي م�ؤ�شرات على �أن احلوثيني �سيقبلون
باملقرتح الأممي ،ويوافقون على توريد الإيرادات من
مناطق �سيطرتهم �إىل جهة حمايدة ل�صرف الرواتب.
وت�شكل �أزمة الرواتب عقدة يف طريق احلل ،فاملبعوث
الأممي يرى �أن دفعها يعد “خطوة �أولية” ميكن
الو�صول من خاللها �إىل وقف كامل للأعمال القتالية،
ثم �إىل حل �سلمي �شامل.
فيما يريد احلوثيون من املبعوث الأممي �أن يقنع
احلكومة ال�شرعية ب�صرف الرواتب �أوال قبل
الدخول يف تفا�صيل ميناء احلديدة.
** حتايل حوثي
احلوثيون جل�أوا م�ؤخرا �إىل �صرف ما ي�سمى
“البطاقات ال�سلعية” للموظفني يف املناطق اخلا�ضعة
ل�سيطرتهم ،وهي عبارة عن كوبونات يح�صلون بها من
امل�ستودعات التجارية يف �صنعاء على مواد غذائية
تعادل ن�صف راتب املوظف.
وقال موظفون للأنا�ضول� ،إن حكومة احلوثي �صرفت
حتى الآن ثالث بطاقات �سلعية لكل موظف ،من
�إجمايل رواتب ت�سعة �أ�شهر مل يت�سلموها ،وي�صفون

الأمر ب�أنه “حتايل وابتزاز .
حممد ال�شرعبي وهو موظف حكومي ،قال �إن
“احلوثيني حولوا رواتب املوظفني �إىل نوع جديد
من التجارة املربحة ..يتعاقدون مع م�ؤ�س�سة تابعة
لهم وموالت جتارية ل�صرف مواد متوينية ب�أ�سعار
مرتفعة عما هو متداول يف ال�سوق”.
و�أ�ضاف املوظف اليمني يف حديث للأنا�ضول� ،أن “هذا
حتايل وابتزاز وا�ضح للموظف ..مبقدور حكومة
احلوثي ت�سليم رواتب املوظفني �أو حتى ن�صفها ،طاملا
�أنها تدفع الأموال نقدا لتلك املوالت التجارية”.
** �أزمة من�سية
وفق مراقبني ،ف�إن �أزمة الرواتب متثل دليال على
�إهمال �أطراف النزاع مل�أ�ساة متفاقمة يكابدها موظفو
احلكومة ،معتربين �أن ق�ضية الرواتب حتولت �إىل
�أزمة من�سية بدال من �أن متثل �أولوية.
وقال م�صطفى ن�صر رئي�س مركز الدرا�سات
والإعالم االقت�صادي (غري حكومي) للأنا�ضول:
“للأ�سف ال�شديد �أ�صبحت الرواتب �أزمة من�سية،
يفرت�ض �أن تكون �أولوية لدى املوظفني ولدى �صناع
القرار وامل�س�ؤولني� ،سواء لدى �سلطة الأمر الواقع
(احلوثيني) �أو احلكومة ال�شرعية”.
و�أ�ضاف ن�صر �أن “املوظفني وقعوا �ضحية للإهمال من
احلكومة ال�شرعية ومن حكومة احلوثي ،واملخرج
هو �أن يتم و�ضع هذه الق�ضية ك�أولوية من جانب كل
الأطراف”.

و�شدد ن�صر على �أنه “ال بد من �آلية لعملية ا�ستالم
الإيرادات وت�سليم الرواتب باعتبارها م�شكلة
�ساهمت يف زيادة امل�أ�ساة الإن�سانية باليمن”.
و�أو�ضح �أن “عدد املوظفني املت�ضررين يزيد عن
مليون ،ومعظمهم مل يت�سلموا رواتبهم منذ ت�سعة
�أ�شهر� ،إذ فقد �أكرث من �سبعة ماليني ن�سمة (تعداد
�أ�سر املوظفني) م�صدر دخلهم الوحيد ،ما زاد من رقعة
الفقر”.
و�أ�ضاف ن�صر �أن “املوظفني جل�أوا �إىل مهن خمتلفة
لت�أمني معي�شتهم� ،إ�ضافة �إىل االقرتا�ض ب�شكل
م�ستمر ،واالعتماد على ما جتود به منظمات الإغاثة
من مواد متوينية للمت�ضررين من احلرب”.
** حلول دولية ترقيعية
وانعك�ست �أزمة الرواتب على قطاعات خمتلفة يف
اليمن� ،إذ تقدر منظمة ال�صحة العاملية �أن � 30ألف
موظف يف القطاع ال�صحي مل يتقا�ضوا رواتبهم ،ما
�أ�سهم يف تدهور حاد خلدمات الرعاية ال�صحية،
فيما يعترب قطاع التعليم �أكرث املت�ضررين مع توقف
املعلمني عن التدري�س يف عدد من املدن.
و�أعلنت الأمم املتحدة �أنه لي�س مبقدورها �صرف
رواتب ه�ؤالء املوظفني ،وجل�أت عرب �صندوق الأمم
املتحدة الإمنائي �إىل تقدمي م�ساعدات مالية ت�صل
�إىل  100دوالر �شهريا لكل موظف.
و�أعلن البنك الدويل يف مايو � /أيار املا�ضي �أنه �سيمول
حتويالت نقدية حلوايل  1.5مليون من الأ�سر الأ�شد
فقرا (حوايل  8ماليني ميني) ،بهدف �ضمان ح�صولها
على املوارد املالية الالزمة ل�شراء الطعام� ،إ�ضافة �إىل
توفري مكمالت مغذية ملليون ميني �آخر من الفئات
الأ�شد احتياجا ،عرب منحتني ب�إجمايل  283مليون
دوالر.
ولي�ست معروفة املعايري التي �سيتبعها البنك الدويل
يف ال�صرف ،خ�صو�صا �أن  19مليون ميني باتوا بحاجة
�إىل م�ساعدات ،كما ال يعرف متى �سي�شرع البنك
ب�صرف هذه املبالغ؟
وتوقع املبعوث الأممي يف �إحاطته الأخرية �أمام
جمل�س الأمن �أن يتم �صرف الربع الأول من حم�صلة
برنامج التحويل النقدي الذي ميوله البنك الدويل
يف �أغ�سط�س � /آب اجلاري ،م�شددا على �أن قرابة
ثمانية ماليني ميني �سي�ستفيدون من هذا امل�شروع.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ولد ال�شيخ يخو�ض “االختبار الأخري” لإنقاذ مفاو�ضات ال�سالم اليمنية
�صنعاء  :يبد�أ املبعوث الأممي �إىل اليمن،
�إ�سماعيل ولد ال�شيخ �أحمد ،الأيام القليلة
القادمة ،جولة جديدة يف املنطقة يف
م�سعى لإنعا�ش م�شاورات ال�سالم اليمنية
املتعرثة منذ عام.
ومتثل اجلولة – التي مل يحدد موعدها
ر�سميا بعد من الأمم املتحدة – حماولة
“قد تكون هي الفر�صة الأخرية”
للم�س�ؤول الدويل من �أجل نزع فتيل
احلرب املت�صاعدة منذ �أكرث من عامني
ون�صف العام.
ويبدو �أن اجلولة اجلديدة لن تختلف
عن �سابقاتها يف عدم حتقيق �أي نتائج،
ف�أبواب ال�سالم مو�صدة هذه املرة �أكرث
من �أي وقت م�ضى ،مع تد�شني طريف
النزاع ملرحلة ت�صعيد ع�سكري وا�سع من
املتوقع �أن ت�ستمر حتى نهاية العام ،وفقا
لت�صريحات زعيم احلوثيني ،عبدامللك
احلوثي.
وي�سعى ولد ال�شيخ ،خالل جولته
اجلديدة� ،إىل فر�ض خارطة احلل
اخلا�صة مبيناء احلديدة اال�سرتاتيجي،
غربي البالد ،والتي تن�ص على ان�سحاب
احلوثيني منه ،وت�سليمه لطرف ثالث
حمايد ،مقابل وقف التحالف العربي
لأي عملية ع�سكرية يف ال�ساحل الغربي،
وكذلك االتفاق على م�س�ألة توريد
الإيرادات وحل �أزمة مرتبات املوظفني
املتوقفة منذ � 10أ�شهر.
ووفقا مل�صادر �أممية حتدثت ،يف وقت
�سابق ،للأنا�ضول ،فمن املقرر �أن يبد�أ ولد
ال�شيخ جولته بزيارة العا�صمة ال�سعودية
الريا�ض من �أجل االلتقاء باحلكومة
ال�شرعية ،على �أن ينتقل بعدها �إىل

العا�صمة �صنعاء ،للقاء وفد احلوثيني
والرئي�س ال�سابق علي عبداهلل �صالح
التفاو�ضي.
و�سيكون املبعوث الأممي �أمام حتد هو
الأكرب ،فعالوة على الت�صعيد الع�سكري
الذي قد يخلط كل �أوراقه ال�سيا�سية
ويجعله يعود من جولته القادمة خايل
الوفا�ض كالعادة ،ي�سعى الرجل �إىل �إثبات
فرتة عمله التي من املقررة �أن تنتهي يف
�سبتمرب�/أيلول القادم ،ب�إجناز ولو على
ال�صعيد ال�شخ�صي.
ورجحت م�صادر �أممية ،للأنا�ضول� ،أن
يكون قد مت التمديد لولد ال�شيخ مدة
�شهر �إ�ضايف ،من �أجل �إتاحة الفر�صة
�أمام لتحقيق تقدم جزئي فيما يخ�ص
حمافظة احلديدة.
لكن م�صادر �أخرى يف نيويورك� ،أكدت �أن
هناك انق�سام ًا داخل جمل�س الأمن ب�ش�أن
التمديد للمبعوث الأممي ،ومل ي�صدر
القرار بعد.
وال ُيعرف ما �إذا كان احلوثيون �سيوافقون
على لقاء املبعوث الأممي يف اجلولة
اجلديدة �أم ال ،بعد رف�ضهم ذلك يف
اجلولة الأخرية ،حيث ي�شنون منذ �أ�شهر
هجوم ًا وا�سع ًا عليه ويتهمونه بـ”عدم
احلياد”.
ومنت�صف يوليو/متوز ،قال ناطق
اجلماعة ،حممد عبدال�سالم� ،إن الأمم
املتحدة ب�صدد “تغيري” ولد ال�شيخ ،داعيا
�إياها �إىل اختيار مبعوث جديد ال يتبع
دول العدوان ( يف �إ�شارة لدول التحالف).
كما طالب الأمني العام ،انطونيو غوتريي�ش
بـ”تدارك الأخطاء التي ح�صلت �سابقا
من متييع ن�شاط مبعوث اليمن”.

وعلى الرغم من نفي الأمم املتحدة تلك
الأنباء ،التي تتحدث عن تغيري ولد ال�شيخ
ر�سميا ،و�أكدت �أنه يحظى بثقة الأمني
العام ( غوتريي�ش)� ،إال �أن هناك العديد
من التعقيدات الأخرى التي تقف حجر
عرثة �أمام جهود املبعوث الأممي ،وجناح
خطته اخلا�صة مبيناء احلديدة.
ويرف�ض احلوثيون التعامل باملطلق
مع تلك اخلطة ،وي�شرتطون يف املقام
الأول رفع احلظر اجلوي املفرو�ض من
التحالف على مطار �صنعاء الدويل ،منذ
� 9أغ�سط�س�/آب .2016
وكذلك يطالبون احلكومة ب�سداد رواتب
موظفي الدولة املتوقفة ،منذ � 10أ�شهر،
وهو ما قد ي�سعى �إليه املبعوث الأممي
مب�شاوراته مع امل�س�ؤوليني ال�سعوديني
و�إقناعهم برفع احلظر قبل قدومه �إىل
�صنعاء.
الرئي�س ال�سابق علي عبداهلل �صالح،
حليف احلوثيني ،اعترب ،الأ�سبوع املا�ضي،
حتقيق خطة احلديدة ب�أنه “�أبعد من
عني ال�شم�س .
كما اتهم �صالح ولد ال�شيخ ب�أنه “ال ميلك
ر�ؤية وا�ضحة يف حتركاته الأخرية”.
ويف مقابل الرف�ض التام من قبل احلوثي
و�صالح خلطة احلديدة� ،أعلنت احلكومة
ال�شرعية والتحالف العربي ،الداعم لها،
ت�أييدهم لها وللمبعوث الأممي.
لكن ذلك ال يبدو كافي ًا ،وفق مراقبني،
وهو ما يجعل جولة ولد ال�شيخ “�أقرب
�إىل الف�شل م�سبقا”.
ويرى نبيل ال�شرجبي ،وهو باحث �سيا�سي
و�أ�ستاذ علم �إدارة الأزمات الدولية يف
جامعة احلديدة ( حكومية)� ،أن تغيري

غزة :قلّل حمللون �سيا�سيون وكتاب
فل�سطينيون من �أهمية م�شاركة القيادي
املف�صول من حركة “فتح” حممد دحالن
يف اجلل�سة التي عقدها املجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني يف قطاع غزة ،الأربعاء املا�ضي.
وقالوا يف حوارات منف�صلة مع وكالة
الأنا�ضول� ،إن حركة "حما�س" ترى �أنها
م�ضطرة للتعاون مع دحالن ،كونه و�سيلة
لإنقاذ قطاع غزة من الأزمات التي يعي�شها،
يف حني ي�أمل دحالن يف �أن ت�سمح له
احلركة مبوطئ قدم يف قطاع غزة ،بعد �أن
�أبعده الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س،
عن حركة فتح ،وعن احلياة ال�سيا�سية
الفل�سطينية.
و�أكدوا �أن هذا التقارب �سي�ؤدي �إىل تعميق
قائم على قاعدة
االنق�سام الفل�سطيني ،كونه ٌ
“العداء امل�شرتك” ،بني الطرفني ،للرئي�س
الفل�سطيني.
ور�أى اخلرباء �أن م�صالح دحالن وحما�س،
التقت ،على عتبة عداء الطرفني للرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س.
فالرئي�س عبا�س يرف�ض ب�شدة عودة دحالن
ل�صفوف حركة فتح ،وي�صر على �إبقائه خارج
احللبة ال�سيا�سية الفل�سطينية.
كما �أن الرئي�س عبا�س بد�أت منذ عدة �شهور
يف اتخاذ خطوات قا�سية �ضد قطاع غزة،
كي يجرب حركة حما�س على �إنهاء حكمها
للقطاع.
وكان وفد من حركة حما�س ،قد زار م�صر
بداية يونيو/حزيران املا�ضي ،وتو�صل
لتفاهمات مع م�س�ؤولني م�صرين ،مب�شاركة
“دحالن” ،تق�ضى بتقدمي ت�سهيالت لقطاع
غزة ،مقابل �ضبط حركة حما�س حلدود
م�صر مع غزة.
و�شارك دحالن يف اجلل�سة التي عقدت
الأربعاء املا�ضي ،يف قطاع غزة ،حيث �ألقى
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كلمة عرب تقنية "الفيديو كونفر�س".
من جانبها ،ا�ستنكرت حركة “فتح” ،التي
يتزعمها الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س ،م�شاركة “دحالن” يف جل�سة للمجل�س
الت�شريعي ،مبوافقة حركة "حما�س".
وقال �أ�سامة القوا�سمي ،املتحدث با�سم حركة
“فتح” ،لوكالة الأنا�ضول� ،إن حركته “ ُت�شفق
على و�ضع حركة حما�س ،والذي �أجربها
للتقارب مع دحالن”.
وجدد ت�أكيد حركته على �أن الباب لإجناز
امل�صاحلة الفل�سطينية معروف ،و�أنه “ال ميكن
�إجنازها �إال مع حركة “فتح”.
وحول عالقة حركة “فتح” مع الدول العربية
الداعمة لـ”دحالن” ،خا�صة الإمارات،
وم�صر وال�سعودية ،قال القوا�سمي ”:عالقة
احلركة مع تلك الدول جيدة ،قائمة على
قاعدة االحرتام املتبادل ،وعدم التدخل يف
�ش�ؤون الآخرين”.
وتابع ”:مل نتدخل ب�ش�ؤون �أحد وال نريد
لأحد �أن يتدخل ب�ش�ؤوننا الداخلية ،عليهم
احرتام القرار الوطني الفل�سطيني امل�ستقل
ودعمه”.
بدوره ،يقول املحلل ال�سيا�سي الدكتور ن�ش�أت
الأقط�ش� ،أ�ستاذ الإعالم بجامعة بريزيت،
بال�ضفة الغربية� ،إن ما يجمع حركة
"حما�س" و”دحالن” ،هو العداء امل�شرتك
للرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س.
ويو�ضح الأقط�ش لوكالة الأنا�ضول �أن
العالقة بني الطرفني قائمة على قاعدة
“امل�صالح امل�شرتكة” ،الفت ًا �إىل �أنه �سيدفع
باجتاه تعميق �أزمة االنق�سام الفل�سطيني.
وي�ضيف ”:اليوم دحالن ي�شكل قوة
اقت�صادية يف العامل العربي ،جعلت حما�س
تقبل بامل�صاحلة معه وحما�س قوة حقيقة
على الأر�ض”.
�أما الدكتور رائد نعريات� ،أ�ستاذ العلوم
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ال��ب��ن��ت��اغ��ون واخل��ارج��ي��ة ت��ق�ترح��ان “ت�سليح �أوك��ران��ي��ا مب�����ض��ادات ل��ل��دروع

الأمم املتحدة �آلية حل الأزمة اليمنية
عرب التفكيك بحلول جزئية وحتريك
بع�ض امللفات ،مثل ميناء احلديدة و�أزمة
رواتب املوظفني ،قد تكون �أجنح من
حتريك خطة جماعية للحل يف �أي نزاع،
�إال يف النزاع اليمني.
وقال ال�شرجبي ،يف حديث للأنا�ضول،
“الآلية احلالية تبدو معقدة ب�شكل كبري،
وال�سبب �أن امللف اليمني املت�شابك ،ال
ي�سمح بحلحلة �أي جزء دون الآخر ،ولهذا
لن يكون النجاح حليفها”.
ويعتقد الباحث اليمني� ،أن احلوثيني
لن يفرطوا باحلديدة وميناءها
اال�سرتاتيجي بهذه ال�سهولة ،باعتباره
امل�صدر الرئي�سي الذي ي�ستمدون
منه قوتهم حاليا� ،سواء فيما يخ�ص
الإيرادات الكربى التي جتعلهم قادرون
على اال�ستمرار يف احلرب� ،أو امتالك
ال�ساحل الغربي للبحر الأحمر ،والذي
قد ي�سمح بو�صول الأ�سلحة �إليهم كما
يتهمهم بذلك التحالف العربي.

ويقاتل احلوثيون ب�شرا�سة يف ال�ساحل
الغربي ويوجهون من خالله �ضربات
مباغته لبوارج و�سفن التحالف العربي،
كما يهددون ممر املالحة الدولية ،كورقة
�سيا�سية قوية يف �أي مفاو�ضات قادمة.
وعلى الرغم من مرور �أ�شهر على دحرهم
من مدينة “املخا” ،التابعة ملحافظة تعز،
جنوب غربي اليمن� ،إال �أن احلوثيني
وقوات �صالح ا�ستطاعوا الو�صول ،ال�سبت
املا�ضي� ،إىل عمق امليناء وا�ستهدافه
بقارب متفجر ،وفقا لإعالن التحالف.
ويعتمد املبعوث الأممي على دور املجتمع
الدويل يف ال�ضغط على احلوثيني
لإقناعهم باخلارطة اخلا�صة باحلديدة.
و�أعلن ال�سفري الأمريكي لدى اليمن ماثيو
تولر ،يف م�ؤمتر �صحفي بجدة ال�سعودية،
�أن بالده تقود دور ًا كبري ًا يف هذا املو�ضوع.
و�أ�شار �إىل �أن هناك موافقة “�ضمنية”
من حزب �صالح (امل�ؤمتر ال�شعبي) عليها،
يف مقابل حتفظ احلوثيني على بع�ض
النقاط ،من دون تف�صيل.

دالالت م�����ش��ارك��ة “دحالن” يف جل�سة املجل�س الت�شريعي بغزة
ال�سيا�سية يف جامعة النجاح بال�ضفة
الغربية ،فر�أى �أن م�آالت اجلل�سة الربملانية
امل�شرتكة� ،ستكون �سلبية على عالقة الأخرية،
مع حركة فتح التي يتزعمها حممود عبا�س.
ويقول نعريات لوكالة الأنا�ضول ”:امل�شهد
ال�سيا�سي الفل�سطيني� ،ضبابي ،وخا�صة يف
ظل غياب امل�ؤ�شرات التي تدلّ على �إمكانية
�أن تف�ضي تلك امل�صاحلة� ،إىل م�صاحلة وطنية
فل�سطينية �شاملة”.
وي�ضيف� ”:ستت�ضح خالل الأيام القادمة،
هل �ستكون هذه امل�صاحلة مقدّ مة للم�صاحلة
الوطنية� ،أم �أنها ا�ستثناء”.
وي�سود االنق�سام ال�سيا�سي �أرا�ضي ال�سلطة
الفل�سطينية ،منذ منت�صف يونيو/حزيران
� ،2007إثر �سيطرة "حما�س" على غزة،
بينما بقيت “فتح” تدير ال�ضفة الغربية،
ومل تفلح و�ساطات �إقليمية ودولية يف �إنهاء
االنق�سام الفل�سطيني.
من ناحيته ،اعترب املحلل ال�سيا�سي خالد
العمايرة ،م�شاركة “دحالن” يف جل�سة
للمجل�س الت�شريعي ،نوع ًا من املناكفة
ال�سيا�سية بني حركتي "حما�س" و”فتح”.
وقال العمايرة ،يف حديثه مع “الأنا�ضول””:
اخلطوة ت�أتي �أي�ضا يف �سياق الرد ال�ضمني من
حركة حما�س ،على اخلطوات الأخرية التي
اتخذتها ال�سلطة الفل�سطينية ،من خ�صومات
على رواتب موظفيها بغزة ،ووقف الدعم عن
بع�ض م�ؤ�س�سات القطاع .
ويرى العمايرة �أن حركة "حما�س" قد تلج�أ
خلطوات �أخرى و�صفها بـ”اليائ�سة” لل�ضغط
على ال�سلطة الفل�سطينية للرتاجع عن
�إجراءاتها الأخرية بالقطاع.
ويعتقد �أن قبول “دحالن” ،املعروف بعداوته
جلماعة الإخوان امل�سلمني ،للتقارب مع حركة
�إ�سالم �سيا�سي مثل "حما�س" ،ي�أتي يف �سياق
“الأالعيب ال�سيا�سية”.

9

ويقول ”:هذا التقارب لي�س ا�سرتاتيجيا،
وتالق م�ؤقت للم�صالح ،وخا�صة
فهو اتفاق
ٍ
و�أن عد ّوه وعدو حما�س واحد ،وهو ال�سلطة
الفل�سطينية”.
وي�صف العمايرة التقارب (احلم�ساوي
الدحالين) بـ”البطاقة” التي يتم�سك بها
الطرفان ،ريثما تت�ضح املرحلة املقبلة ،التي
�ستُبنى على رد فعل القيادة الر�سمية من “رام
اهلل”.
وي�أتي هذا التقارب بني الطرفني ،نتيجة،
لت�أزم العالقة بني حركة "حما�س" وحركة
“فتح” ،التي يتزعهما "عبا�س" ،على حدّ قول
العمايرة.
من جانبه ،ينتقد الكاتب ال�صحفي الفل�سطيني
يحيى رباح ،ب�شدة ،م�شاركة دحالن يف جل�سة
املجل�س الت�شريعي بغزة.
وقال لوكالة الأنا�ضول ”:املجل�س الت�شريعي،
عقب جل�سته الأخرية ،ي�ؤكد على موافقته
لالنق�سام الفل�سطيني وانحيازه لهذه احلالة”.
و�أ�ضاف ”:املجل�س الت�شريعي �أنهى نف�سه
بنف�سه ،و�أ�صبح غري ذي �صفة على الإطالق”.

وي�ؤكد رباح �أن ذلك التقارب ي�ؤزّم من العالقة
بني حركتي “فتح” و"حما�س" ،م�شري ًا �إىل
�أن احلركة باتت عاجزة عن اال�ستجابة
للأولويات الفل�سطينية.
وي�ضيف� ”:إذا مل ت�ستجب حما�س باملطلق
للخطة التي قدّ مها الرئي�س الفل�سطيني،
لإنقاذها و�إنقاذ قطاع غزة ،ال مكان لها”.
وقال ”:بنود امل�صاحلة الوطنية وا�ضحة،
وهي ت�شكيل حكومة وحدة وطنية تدير
�ش�ؤون البالد يف غزة وال�ضفة والقد�س ،وهذه
احلكومة تذهب النتخابات لت�شكيل نظام
�سيا�سي يكون قادر على ا�ستيعاب متطلبات
املوقف الكبري الذي ن�سعى �إليه”.
ومل يت�سن لوكالة الأنا�ضول احل�صول على
تعقيب من حركة حما�س ،حيال ق�ضية
تقاربها من دحالن ،وم�شاركته يف جل�سة
املجل�س الأخرية.

وا�شنطن :تنتظر وزارتا الدفاع
(بنتاغون) ،واخلارجية الأمريكيتان
احل�صول على موافقة البيت الأبي�ض
على خطط ،اقرتحاها لـ”ت�سليح
�أوكرانيا بقذائف م�ضادة للدروع
و�أ�سلحة �أخرى” من �أجل الت�صدي
لالنف�صاليني الذين تدعمهم رو�سيا،
ح�سب �صحيفة �أمريكية.
وذكرت �صحيفة “وول �سرتيت
جورنال” (خا�صة) ،الإثنني ،نقلاً
عن م�صادر ع�سكرية ودبلوما�سية
�أمريكية ،مل ت�سمها� ،أن الأ�سلحة
التي و�صفوها ب�أنها “دفاعية ميكن
ا�ستخدامها للت�صدي لأفعال عدائية
من قبل مو�سكو التي تقول الواليات
املتحدة و�آخرون �إنها جهزّ ت املقاتلني
املتمردين اخلارجني على حكومة
كييف ،بدروع و�أ�سلحة متطورة
�أخرى بالإ�ضافة �إىل امل�ست�شارين
الع�سكريني”.
ونقلت ال�صحيفة عن م�س�ؤول يف
الإدارة الأمريكية ،مل ت�سمه ،قوله
�إن “البيت الأبي�ض مل يناق�ش بعد
هذا املقرتح ،ومل يتم �إعالم الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب به وبالتايل
ف�إن موقفه منه غري معروف حتى
الآن”.
ووف ًقا لل�صحيفة ،توقع م�س�ؤولون
�أمريكون و�أوكرانيون (مل ت�سمهم)
�أن موافقة البيت الأبي�ض على مقرتح
مثل هذا قد ي�ستغرق عدة �أ�شهر يف
حال �صدوره.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن املتحدثة
با�سم الـ(بنتاغون) املقدم مي�شيل
بالدازنا ،قالت �إن وزارة الدفاع

الأمريكية مل ت�ستبعد خيار تقدمي
�أ�سلحة دفاعية نارية �إىل �أوكرانيا.
ومل يت�سن احل�صول على تعقيب
فوري من وزارتي الدفاع واخلارجية
�أو البيت الأبي�ض ب�ش�أن ما ورد يف
ت�صريحات امل�س�ؤولني لل�صحيفة
الأمريكية.
وكان الرئي�س الأمريكي ال�سابق
باراك �أوباما ،تراجع عن ت�سليح
�أوكرانيا بعد �أن واجه معار�ضة
�شديدة من �أملانيا وفرن�سا ،جراء
تخوفهما من �أن هذا النوع من
الأ�سلحة �سيزيد التوتر ويعمق
ال�صراع ،وفق ال�صحيفة.
ومنذ احتالل رو�سيا ل�شبه جزيرة

ويكيليك�س ين�شر � 71ألف ر�سالة الكرتونية عن حملة ماكرون

باري�س�( -أ ف ب) :اعلن موقع ويكيليك�س انه ن�شر  71الف ر�سالة
الكرتونية مقر�صنة قبيل الدورة الثانية من االنتخابات الرئا�سية
الفرن�سية مل�س�ؤولني يف حزب الرئي�س اميانويل ماكرون الذي اعلن انه
�سيلج�أ �إىل الق�ضاء.
وقال املوقع يف بيان انه ت�أكد من �صحة  21الف ر�سالة فقط
لكنه او�ضح ان “الغالبية الكربى من باقي الر�سائل االلكرتونية
�صحيحة”.
ون�شرت هذه الر�سائل على االنرتنت قبيل الدورة الثانية من
االنتخابات الرئا�سية يف ال�سابع من ايار /مايو املا�ضي ،لكن قراءتها
ال تزال �صعبة حتى االن .وا�ضاف املوقع حمرك بحث لت�سهيل هذا
االمر.
وقال احلزب الرئا�سي الفرن�سي “اجلمهورية �إىل االمام” يف بيان انه
“بح�سب حتقيقاته االوىل ،فان هذه الوثائق هي نف�سها التي تعر�ضت
لعملية قر�صنة يف اخلام�س من ايار /مايو”.
وا�ضاف “حتت �ستار ا�ضفاء عن�صر جديد ،فان ويكيليك�س يكرر
عملية زعزعة اال�ستقرار التي نظمت يف ايار /مايو”.
ودعا احلزب �إىل “اليقظة حيال طبيعة ما مت ن�شره .فقد جتلت
عملية القر�صنة يف ن�شر العديد من الر�سائل املزورة التي ا�ضيفت اىل
وثائق ا�صيلة تت�صل بااللية الداخلية لعمل احلركة”.
واعلن انه �سيبلغ الق�ضاء الفرن�سي بعملية الن�شر اجلديدة “يف اطار
ال�شكوى التي �سبق تقدميها ويتم النظر فيها بتهمة احل�صول على
معلومات من طريق االحتيال والتعر�ض ل�سرية املرا�سالت و�سرقة
الهوية”.

القرم يف عام  ،2014تدعو وا�شنطن
�إىل فر�ض عقوبات م�شددة على رو�سيا
جراء فعلتها تلك� ،إال �أنها ترف�ض
تقدمي �أكرث مما تدعوه “م�ساعدات
غري فتاكة والتدريب”.
وتو�صلت الأطراف املتحاربة
�شرقي �أوكرانيا ،يف  12فرباير/
�شباط  ،2015يف مين�سك ،عا�صمة
رو�سيا البي�ضاء� ،إىل اتفاق لوقف
�إطالق النار ،يق�ضي �أي�ضا ب�سحب
الأ�سلحة الثقيلة والقوات الأجنبية
من �أوكرانيا� ،إ�ضافة �إىل �سيطرة
احلكومة الأوكرانية على كامل
حدودها مع رو�سيا بحلول نهاية العام
ذاته ،وهو ما مل يتحقق حتى الآن.

وت�شهد مناطق �شرقي �أوكرانيا،
ا�شتباكات بني انف�صاليني موالني
احلكومية
والقوات
لرو�سيا
الأوكرانية ،اندلعت على �إثر توتر
بد�أ بني مو�سكو وكييف ،على خلفية
التدخل الرو�سي يف �أوكرانيا �أواخر
.2013
وت�أزمت الأو�ضاع �إثر دعم مو�سكو
النف�صاليني موالني لها يف كل من
دونيت�سك ،و�شبه جزيرة القرم
(جنوب) ،وقيام رو�سيا الحق ًا ب�ضم
القرم �إىل �أرا�ضيها عقب ا�ستفتاء
من جانب واحد ،يف  16مار�س� /آذار
.2014

ال�سجن � 10أ�شهر لربيطاين اعتدى على ممر�ضة حمجبة

لندن� :أ�صدرت املحكمة امللكية مبدينة “�ستون �أون ترينت”
أ�سبوعا ،على خلفية
حكما ب�سجن مواطن � 40
و�سط بريطانيا،
ً
ً
اعتدائه على ممر�ضة م�سلمة حمجبة� ،أثناء توجهها لعالج
مري�ضة يف �أغ�سط�س� /آب املا�ضي.
و�أفادت �صحيفة “�إندبندنت” الربيطانية (خا�صة) الإثنني،
ب�أن القا�ضي بول غلني حكم بال�سجن � 10أ�شهر بحق جاك
هامر�سلي ( 25عا ًما) ،لقيامه بنزع حجاب ممر�ضة ( 29عا ًما)
و�صفعها على وجهها عندما حاولت الت�صدي له.
واتهم القا�ضي املعتدي بـ “ارتكاب اعتداء �شائع قائم على
التوجه الديني ،واالعتداء بال�ضرب ،والت�سبب يف خوف �شخ�ص
مبمار�سة �أعمال عنف ا�ستفزازية”.
كما �أو�ضح �أن املتهم لديه � 29إدانة �سابقة مرتبطة ب�أعمال
العنف.
و�أ�شارت ال�صحيفة الربيطانية�،إىل �أن الواقعة حدثت يف
مدينة “�ستون �أون ترنت” قرب مكان �إقامة املمر�ضة.
ويعي�ش يف بريطانيا نحو  2.8مليون م�سلم� ،أي ما يعادل % 4.4
من �إجمايل ال�سكان.
يذكر �أنه عقب هجوم ج�سر لندن يف  3يونيو /حزيران
املن�صرم ،ارتفع املعدل اليومي حلوادث ظاهرة اخلوف من
الإ�سالم (الإ�سالموفوبيا) بالعا�صمة الربيطانية ،من  3حوادث
�إىل  20حادثة ،وفق بيانات بلدية لندن.

احل���ك���م ع���ل���ى دب��ل��وم��ا���س��ي��ة �أم���ري���ك���ي���ة ���س��اب��ق��ة يف
ال��ي��م��ن مل��م��ار���س��ت��ه��ا ال���ع���ب���ودي���ة وال���ع���ن���ف اجل��ن�����س��ي

وا�شنطن ـ وكاالت :ك�شفت �صحيفة وا�شنطن
بو�ست عن قرار حمكمة �أمريكية بحق
دبلوما�سية �سابقة يف ال�سفارة الأمريكية
باليمن لثبوت ممار�ستها العبودية والعنف
اجلن�سي جتاه خادمة منزلية �أثيوبية.
وذكرت ال�صحيفة �أن املحكمة الفدرالية
الأمريكية حكمت على الدبلوما�سية ليندى
غوفارد وزوجها الأ�سرتايل را�سيل هوارد بدفع
 3ماليني دوالر كتعوي�ض عن الأ�ضرار التي
حلقت باخلادمة الأثيوبية �سارة رو البالغة من

العمر  30عاما ،وذلك من جراء �إجبارها على
العمل كعبدة وممار�سة العنف اجلن�سي جتاهها
يف العام .2007
و�أ�شارت رو �إىل �أن الزوجني �أجرباها على
العمل ملدة ترتاوح بني  85و� 90ساعة يف
الأ�سبوع ،وكذلك �سحبا جوازها منعا لهروبها
من العمل.
من جانبها نفت غوفارد ،التي قدمت ا�ستقالتها
من من�صبها الدبلوما�سي يف ال�سفارة الأمريكية
باليمن عام  ،2013نفت جميع االتهامات

املوجهة �إليها يف هذا ال�ش�أن ،وقالت �إن اخلادمة
رو لي�س من حقها رفع دعوى التعوي�ض مبوجب
قانون الإجتار بالب�شر ،لأنه مل يدخل حيز
التنفيذ �إال يف عام .2008
�إ�ضافة �إىل ذلك لفتت ال�صحيفة �إىل �أن
الزوجني كانا قد �أدينا �أي�ضا بتهمة الإجتار
بالب�شر بحق خادمة �أثيوبية �أخرى ،وحكمت
املحكمة عليهما �آنذاك بدفع غرامة مببلغ 3.3
مليون دوالر� ،إال �أنهما فرا �إىل �أ�سرتاليا ،حيث
قدما طعنا يف هذا القرار.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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د .عبد احلميد �صيام
كنت �أظن �أن زمن داح�س والغرباء قد وىل ،و�أن
حرب الب�سو�س �أ�صبحت جزءا من الأ�ساطري ،و�أن
عمرو بن كلثوم ومفاخرته ب�أن قومه «يجهلون
فوق جهل اجلاهلينا» ذهب ومل يعد ،و�أن الع�صر
الذي نعي�شة هو ع�صر الدولة الوطنية حيث
متار�س ال�سلطة ال�شرعية ال�سيادة على الأر�ض
وال�شعب ،وت�صوغ �سيا�ستها الداخلية مبا ي�ضمن �أمن
الوطن واملواطن ،و�سيا�ستها اخلارجية تعك�س ر�ؤية
البالد وتوجه قيادتها ال�شرعية مبا يخدم الدولة
وم�صاحلها الإ�سرتاتيجية.
�أزمة اخلليج الأخرية التي بد�أت يوم  5يونيو بقيام
ثالث دول من جمل�س التعاون اخلليجي بقطع
عالقاتها مع قطر �أثبتت خط�أ هذه النظرية.
ت�صرف الدولة التي يحكمها د�ستور يف�صل بني
�صالحيات ال�سلطات الثالث �شيء ،وت�صرف القبيلة
التي يحكمها �شيخ ي�سمى ويل الأمر ،ميلك البالد
والعباد �شيء �آخر .الدولة حمكومة مب�سلكيات
معينة حتى �أيام الأزمات ،والقبيلة تن�صاع لإرادة
�شيخها ومزاجه وحالة املزاج املتقلب يوميا� .إذن
نحن �أمام �سلوك قبلي ال مدنيا ينتمي �إىل ع�صر كنا
نظن خمطئني �أنه م�ضى دون رجعة.
القانون الدويل والعالقات بني الدول
منذ بد�أت العالقات الدولية ت�أخذ �شكلها النهائي
بعد م�ؤمتر و�ستفاليا عام  1848واملجتمع الدويل
يعمل من خالل االتفاقيات الثنائية واملتعددة
الأطراف لتقنني العالقات بني الدول .وبعد
ت�أ�سي�س الأمم املتحدة عام  1945تو�سعت عملية
تنظيم العالقات ،باعتماد العديد من الآليات
لتعامل الدول بني بع�ضها بع�ضا ،مثل اتفاقية
فيينا للعالقات الدبلوما�سية ( )1961واتفاقية
فيينا لقانون املعاهدات ( )1969التي دخلت
حيز النفاذ عام  1980واتفاقية فيينا للعالقات
القن�صلية ( )2003وغريها الكثري.
وقد حتولت املمار�سة العملية العرفية يف العالقات
بني الدول �إىل قوانني دولية قائمة على خم�سة
مبادئ �أ�سا�سية� :سيادة الدولة ،امل�ساواة بني الدول
بغ�ض النظر عن حجم الدولة م�ساحة �أو �سكانا،
عدم التدخل يف �ش�ؤون الدول الأخرى ،املحافظة
على ال�سلم والأمن الدوليني وحل اخلالفات
والنزاعات بالطرق ال�سلمية .ومل يتوقع �أحد
يف الكون �أال حتدث خالفات بني الدول لأ�سباب
عديدة �أهمها ،اختالف امل�صالح والأيديولوجيات،
واالعتداءات والتدخالت وتر�سيم احلدود
وتقا�سم املياه والرثوات ،وغري ذلك من �أزمات توتر
العالقات الدولية ،وتدفع بالدول خا�صة املتجاورة

�إىل قطع العالقات �أو �إغالق احلدود �أو التهديد
با�ستخدام �أو ا�ستخدام القوة حل�سم النزاع.
فرق بني نوعني من �سبل حل
ميثاق الأمم املتحدة ّ
اخلالفات� :أوال بالطرق ال�سلمية ،التي ت�ضمنها
الف�صل ال�ساد�س ومن بينها ،امل�صاحلة والتحكيم
والو�ساطة والتحقيق لتحديد امل�س�ؤولية،
وا�ستخدام امل�ساعي احلميدة واللجوء �إىل املحاكم
الدولية .وثانيا عن طريق الإلزام الذي ن�ص عليه
الف�صل ال�سابع ،با�ستخدام العقوبات والتدرج فيها
و�صوال �إىل �إعالن حالة احلرب لردع املعتدي� ،إذا
كان يف ذلك العدوان تهديد لل�سلم والأمن الدوليني.
جمل�س التعاون اخلليجي واحتواء اخلالفات
قد ال يكون يف الوطن العربي منطقة جغرافية
متجان�سة عرقيا وثقافيا وتاريخيا مثل دول
جمل�س التعاون .فكثري من �سكان هذه الدول ،على
قلتهم ينتمون �إىل الرتكيبات القبلية نف�سها ،التي
كانت تروم ال�صحراء متنقلة بني الكثبان ،قبل �أن
ي�ستقر بها النفط والعمران احلديث .ولأن املنطقة
كانت �شبه معزولة لقرون عديدة بقي �سكانها
حمافظني على عاداتهم وتقاليدهم ولهجاتهم
املتقاربة ،و�أزيائهم و�أمناط حياتهم ،وكانت
الغزوات بني القبائل وجلوء قبيلة ملنطقة �أخرى
لالحتماء ب�شيخ قبيلة �آخر ،من الأمور املعتادة
خالل القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،ولغاية
بداية القرن الع�شرين ،عندما �سيطرت قبيلة �آل
�سعود على جند واحلجاز وع�سري وجنران و�أقامت
اململكة عام .1932
وما قوى عالقات �أبناء هذه املنطقة يف الع�صر
احلديث ،تدفق النفط من حتت �أرجلهم وحتول
املجموعة �إىل نادٍ للأغنياء فقط ،حيث رف�ض
جمل�س التعاون �ضم اليمن �أو العراق �إىل الت�شكيلة.
فتحولت «مدن امللح» ،على ر�أي عبد الرحمن منيف،
�إىل �أبراج تناطح ال�سحاب ،والرمال �إىل م�ساحات
خ�ضراء ومياه ال�شواطئ �إىل جتمعات �سكنية
فاخرة .لذلك �أن�شئ جمل�س التعاون عام 1981
مبا�شرة بعد بداية احلرب العراقية الإيرانية،
ل�شعور �أع�ضاء نادي الأغنياء بتهديد مبا�شر
لأمنهم الوطني بعد ثورة اخلميني وطرحه �شعار
ت�صدير الثورة.
ت�ضمن النظام الأ�سا�سي ملجل�س التعاون املقت�ضب يف
مادته العا�شرة� ،إن�شاء «هيئة ت�سوية املنازعات»،
�أي �أن امل�ؤ�س�سني توقعوا �أن تن�شب خالفات بني
�أع�ضائه على العديد من الق�ضايا .وبالفعل فما
لبثت اخلالفات �أن ظهرت منذ البداية ،لأ�سباب
عديدة ال جمال لتعدادها .فعـمان مثال مل ت�أخذ
مواقف حادة من �إيران وال من م�صر بعد كامب

�إن دولة مثل املغرب �أخذت موقفا معتدال فما
كان من ال�سعودية وقنواتها �إال �أن بد�أت تتحدث
عن االحتالل املغربي لل�صحراء الغربية ،وك�أن
ال�سعودية بعيدة عن متويل امل�سرية اخل�ضراء عام
 .1975فما هي الأ�سباب احلقيقة لهذه ال�سيا�سة
الث�أرية الالعقالنية يف التعامل مع �أزمة كان ميكن
�أن حتل يف �أطر جمل�س التعاون.
�أعتقد �أوال �أن ف�شل ال�سيا�سة ال�سعودية املدوي يف
�سوريا واليمن ولبنان و�إيران ،وانهيار اجلماعات
التي مولتها ال�سعودية وانتقادات العامل لها يف
اليمن ،قد �أدى �إىل متلمل قطري للخروج من ذلك
التحالف و�إعاة ت�سخني العالقات مع �إيران؛
كما نعتقد �أن ترامب لعب دورا يف ت�أجيج العالقات.
فبعد جتريف �أموال ال�سعودية ب�شكل �أقرب �إىل
اخليال العلمي وعدم ان�صياع قطر لتقا�سم املبالغ،
التي حملها ترامب معه ،يبدو �أنه �أجج اخلالف
ليعود ويجرف جزءا من الأموال القطرية ،وهو ما
حدث عند �إعالن �صفقة ال�سالح بقيمة  12مليار
دوالر يوم  15يونيو ،بد�أت بعدها الأزمة تربد
قليال؛
وال�سبب الثالث املطالبة ب�إغالق قناة اجلزيرة
م�صدر وجع الر�أ�س الدائم للأنظمة يف ال�سعودية
والإمارات والبحرين وم�صر؛
و�أما ال�سبب الرابع والأهم ،يف ر�أينا فهو ق�ضية
فل�سطني .املطلوب �شطب �أي نف�س مقاوم الآن
من فل�سطني .املطلوب تركيع غزة متاما ،و�شطب
حما�س ومعها ال�سلطة ،و�إعادة القيادات امل�صنعة
�إماراتيا و�سعوديا لتكون اجل�سر الذي �سيعرب عليه
�أع�ضاء احللف اجلديد الذي ي�ضم �إىل ع�ضويته
«ال�شقيقة» �إ�سرائيل.
حما�ضر يف مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط بجامعة
رتغرز بنيوجر�سي

بالأم�س منعت ال�سعودية االيرانيني واليمنيني وال�سوريني من احلج واليوم القطريني وغدا…
�صالح ال�سيد باقر
مل يكذب وزير اخلارجية ال�سعودي
عادل اجلبري يف امل�ؤمتر ال�صحفي
الذي عقده مع نظرائه البحريني
واالماراتي وامل�صري يف املنامة ،عندما
قال ان ال�سعودية ال متنع �أي م�سلم
من �أداء منا�سك احلج ،كما �أنه مل
يكذب يف ت�صريحاته ال�سابقة وخا�صة
ت�صريحاته التي تزامنت مع قرار بالده
بقطع عالقاتها مع ايران على خلفية
هجوم جمموعة من االيرانيني على
ال�سفارة ال�سعودية يف طهران والقن�صلية
ال�سعودية يف مدينة م�شهد ،عندما قال،
ان بالده ال متنع االيرانيني من �أداء
منا�سك احلج.
وبالرغم من ت�أكيد القيادة ال�سعودية
على �أنه ال متنع �أي م�سلم من �أداء
منا�سك احلج بل �أنها ت�سهل عليهم ذلك،
كما �أن ملك ال�سعودية يطلق على نف�سه
�صفة خادم احلرمني ال�شريفني ليوحي
جلميع امل�سلمني �أن �أحد مهامه هي خدمة
احلجيج ومكة املكرمة واملدينة املنورة،
ولكن مع كل ذلك فان القطريني لن
يحجوا هذا العام ،كما ان االيرانيني مل
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

يحجوا العام املا�ضي ،ومل يحجوا �أي�ضا
على مدى � 3سنوات متتالية -1987
 ،1990نتيجة ارتكاب القوات ال�سعودية
والأجهزة الأمنية ال�سعودية جمزرة
�ضدهم راح �ضحيتها �أكرث من  400حاج
ايراين يف مو�سم العام الهجري .1407
وكذلك فان �شريحة وا�سعة من اليمنيني
وال�سوريني وخا�صة �أولئك الذين
يقطنون يف املناطق التي ت�سيطر عليها
حركة �أن�صار اهلل وحزب امل�ؤمتر ال�شعبي
العام واالحزاب املتحالفة معهما ،وكذلك
املناطق التي تخ�ضع ل�سيطرة احلكومة
ال�سورية ،مل يحجوا منذ انطالق احلرب
�ضد بالدهم واىل هذا اليوم يعني �أن 3
موا�سم مرت على اليمنيني ومل يحجوا،
كما �أن  6موا�سم مرت على ال�سوريني ومل
يحجوا.
اذا كانت ال�سعودية ال متنع احدا من
�أداء منا�سك احلج ومبا �أن احلج هو
�أحد فروع الدين ومن يرف�ض القيام به
فانه يخرج من ملة اال�سالم ،فهل ياترى
�أن القطريني وااليرانيني واليمنيني
وال�سوريني خرجوا من ملة اال�سالم
ليمتنعوا عن �أداء فري�ضة �أوجبها اهلل

جل وعال على كل امل�سلمني؟
كل املذاهب اال�سالمية تعترب ان �أي م�سلم
ينكر فري�ضة من الفرائ�ض اال�سالمية
يعترب مرتدا عن الدين ،فهل يا ترى
القطريون وااليرانيون واليمنيون
وال�سوريون �أنكروا فري�ضة احلج ورف�ضوا
القيام بها؟
بالت�أكيد كال ،و�إمنا ال�سبب الرئي�سي هو
�أن ال�سلطات ال�سعودية متنعهم من �أداء
منا�سك احلج.
�صحيح �أن احلكومة ال�سعودية ال متنع
امل�سلمني من �أداء منا�سك احلج ،ووزير
اخلارجية ال�سعودي مل يكذب عندما
�أعلن ذلك ،ولكن عندما ت�ضع ال�سعودية
�شروطا تعجيزية �أمام �أية دولة لأداء
منا�سك احلج ،فانها بذلك متنع ب�صورة
غري مبا�شرة مواطني تلك الدولة من
�أداء منا�سك احلج.
امل�س�ؤولون ال�سعوديون مبا فيهم عادل
اجلبري ،يدركون جيدا ،مدى فداحة
قرارهم واالحكام الدينية واالخالقية
والقانونية املرتتبة عليه ،لذلك ي�ؤكدون
�أنهم ال مينعون �أي م�سلم من �أداء احلج،
لأن ربنا يعترب يف �سورة احلج الآية 25
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احل����ار�����س ال�����ش��خ�����ص��ي ل��ل��ع��اه��ل ال�������س���ع���ودي ُي���ث�ي�ر ا َ
جل�����دل
����ده وال���ت���ي ُي���ق� ّ
��در َث��م��ن��ه��ا ب���ح���وايل  3م�لاي�ين ري���ال
ب�����س��اع��ة َي� ِ

مالحظات حول الأزمة اخلليجية :انت�صار القبيلة على الدولة
ديفيد .وحافظت الكويت على م�ساحة م�ستقلة
ل�سيا�ستها اخلارجية وعالقاتها مع دول اجلوار.
بينما تغري املوقف القطري متاما ،بعد تويل ال�شيخ
حمد قيادة الإمارة عام  .1995اختط لبلده خطا
مغايرا خارج العباءة ال�سعودية ،خا�صة يف جمال
الإعالم اجلديد الذي مثلته قناة «اجلزيرة» ويف
االنفتاح على حركات املقاومة مثل ،حزب اهلل
وحركة حما�س ،بالإ�ضافة �إىل لعب دور ن�شيط
يف ال�ش�ؤون العربية مثل ،لبنان ودارفور وفل�سطني،
الأمر الذي �سبب �إزعاجا لل�سعودية ،وبد�أت بوادر
االن�شراخ الكبري تت�سع بني �أع�ضاء جمل�س التعاون،
خا�صة بعد ثورات ال�شعوب العربية �ضد الطغاة،
فيما �أطلق عليه الربيع العربي .فقد اختارت قطر
�أن ت�ؤيد الثورات العربية يف تون�س وم�صر خا�صة،
و�أن تقف مع احلركات الإ�سالمية املعتدلة التي
ميثلها الإخوان امل�سلمون ،الذين قفزوا على ثورات
ال�شباب العربي ال�ستثمارها ل�صاحلهم لأنهم الأكرث
تنظيما و�إمكانيات .بينما اختارت ال�سعودية
مدعومة من الإمارات والبحرين �أن تقمع هذه
الثورات جميعا بكافة الو�سائل ،يف حني ن�أت كل
من الكويت وعمان بنف�سيهما عن االجنرار لأي من
املع�سكرين .وقد التقت ال�سعودية وقطر يف دعم
اجلماعات امل�سلحة يف �سوريا واليمن ،واختلفتا
يف كافة الق�ضايا الأخرى ،خا�صة االنقالب يف
م�صر ،لكن الأمور بقيت حتت ال�سيطرة حتى مع
�سحب ال�سفراء عام  .2014فما الذي جرى بعد
زيارة ترامب للمنطقة وانفجار الأزمة بني الدول
الثالت ومعها م�صر من جهة وقطر من جهة �أخرى،
بحجة دعم قطر للإرهاب وك�أن ال�سعودية ت�صدر
للعامل ن�سخا عن «الأم ترييزا» و»ديزموند توتو»
والأخ�ضر الإبراهيمي� .إن حجة دعم الإرهاب
�أقرب �إىل النكتة عندما ت�أتي من ال�سعودية.
الأ�سباب الكامنة وراء الأزمة احلالية
الطريقة التي فجرت فيها ال�سعودية الأزمة مع
قطر ومعها الإمارات والبحرين غري م�سبوقة رمبا
يف التاريخ احلديث� :شملت قطع العالقات وفر�ض
احل�صار ،و�إغالق احلدود و�إغالق الأجواء و�إغالق
مكاتب الطريان ،وطرد املواطنني القطريني و�سحب
مواطني تلك الدول من قطر خالل �أ�سبوعني،
و�سحب اال�ستثمارات وال�شركات ،وطرد الطالب
من املدار�س وت�شتيت العائالت ،بل �شملت تهديد
الدول التي تتلقى م�ساعدات منها �إن مل تقطع
عالقاتها مع قطر .لقد ت�صرفت ال�سعودية يف هذه
الأزمة وك�أنها �شيخ قبيلة مترد عليه �أحد �أبنائه
ويريد �أن يعيده �إىل بيت الطاعة �صاغرا وبالقوة،
دون قبول �أية و�ساطة �أو دعوات للعقالنية ،بل

عربي ودويل

كل من مينع م�سلما من �أداء منا�سك احلج
كافرا “�إِنَّ ا َّلذِ ينَ َكف َُروا َو َي ُ�ص ُّدونَ َع ْن
َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ َوالمْ َ ْ�س ِجدِ الحْ َ َرا ِم ا َّلذِ ي َج َع ْلنَا ُه
اء ا ْل َعاك ُ
ِف فِيهِ َوا ْل َبا ِد َو َم ْن ُي ِر ْد
لِلن ِ
َّا�س َ�س َو ً
َ
َ
َ
ِيم”.
فِيهِ ِب�إِلحْ ادٍ ِب ُظل ٍْم ُنذِ ْقهُ م ِْن َعذ ٍ
اب �أل ٍ
الوزير عادل اجلبري �أكد عدة مرات
يف اجتماع املنامة ان اجراءات بالده
�ضد قطر �سيادية ،وال ي�شك �أحد يف
�سيادية ال�سعودية على �أجوائها ومياهها
و�أرا�ضيها ورمبا القانون الدويل مينحها
حق منع طائرات �سائر الدول من املرور
يف �أجوائها �أو دخول ال�سفن والقطع
البحرية اىل مياهها� ،أو دخول املركبات
بكافة �أنواعها �أو رعايا �أية دولة من
دخول �أرا�ضيها ،ولكن هل مكة املكرمة
تخ�ضع �أي�ضا ل�سيادتها؟
من الطبيعي �أن تختلف الدول فيما
بينها ورمبا يتطور هذا اخلالف اىل قطع
العالقات ،وال ت�شذ ال�سعودية عن عن
ذلك فطاملا قطعت عالقاتها مع بع�ض
الدول ،ولكن هل القطيعة بني احلكومة
ال�سعودية و�أية حكومة �أخرى ينبغي �أن
يطال املواطنني امل�سلمني يف تلك الدولة؟
اذا كانت ال�سعودية تو�صلت اليوم

َيبدو �أن عا�صفة “التق�شّ ف” التي
ت�شمل ال�ضرائب االنتقائية ،ورفع
الأ�سعار ،ال ت�شمل كافّة املُواطنني
ال�سعوديني ،وهناك من ي�ستمر معه
ع�صر الرفاه ّية ،رغم كل الظروف
ُقربني
املُحيطةّ ،
خا�ص ًة �إذا كان من امل ّ
ُقربني للعائلة احلاكمة.
امل ّ
تلك ال�سطور العلوية ،هي ما
باتت تمُ ّيز تغريدات ال�سعوديني،
واملُعار�ضني على وجه التحديد
للنظام امللكي يف ال�سعودية ،وكان
االمتعا�ض قد عال وجه املذكورين،
بعد تداول �صورة للواء عبدالعزيز
الفغم ،وهو احلار�س ال�شخ�صي
للعاهل ال�سعودي امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ،حيث ظهر احلار�س
ً
�ساعة
برتبة لواء ،وهو يرتدي
قدر اخلُ رباء �سعرها بحوايل
فاخرةّ ،
مما يعني
ال ٣ماليني ريال �سعوديّ ،
�أنه يرتدي “ثروة” يف يده.
وبح�سب موقع ،My Watch
ُتخ�ص�ص بال�ساعات ،ف�إن ال�ساعة
وامل ّ
بالفعل ت�ساوي حوايل � 758ألف
يورو� ،أي ما ُيعادل نحو  3ماليني،
و� 34ألف ريال �سعودي ،وال�ساعة
من نوع ريت�شارد ميل ،حيث ظهرت
يف يد ال ُي�سرى للواء ،وهو يف و�ضعية
انحناء �أمام املليك ال�سعودي.
وعلى موقع التدوينات الق�صرية

عب عدد من الن�شطاء
“تويرت” ،رّ
عن ا�ستيائهم من هذا الإفراط يف
الإ�سراف ،يف حني �أن ثمن مثل تلك
ال�ساعة يمُ كن �أن ُيطعم عائالت ال
جتد قوت يومها ،وا�ستغل عدد من
املُعار�ضني ال�صورة ،و�أكّدوا �أنهم على

حق حني ُيطالبون باخلروج ،ودعم
احلراك املُطالب ب�أدنى احلقوق،
ومنحها ال ُيعترب من ّي ًة من �أحد.
ُغردين،
يف املُقابل ،كان لعدد من امل ّ
ُغرد �صالح ر� ٌأي �آخر ،حيث اعترب
كامل ّ
�أن النقود �ش�أن خا�ص ،وقد يكون

امللك �سلمان قد منحه ال�ساعة من
ماله اخلا�ص ،وهو ما �أ ّيدته به �سارة
الغامدي والتي دعت املُمتع�ضني من
ال�ساعة �إىل �أن ُيغلقوا �أفواههم،
واعتربت �أنّ من َيحمي “خادم
احلرمني” ،ي�ستحق �أكرث من ذلك.

قلق يف الأردن من جتاوز ال�سعودية لدوره واقامة ات�صاالت مبا�شرة مع نتنياهو
اكدت م�صادر دبلوما�سية عالية امل�ستوى لـ “راي
اليوم” ان الأردن مل يعد احد البوابات الرئي�سية
لدول اخلليج اىل تل ابيب بحكم توقيعه
ملعاهدة وادي عربة لل�سالم ،وان اململكة العربية
ال�سعودية جتاوزته متاما اثناء ازمة امل�سجد
الأق�صى الأخرية ،و�أجرت ات�صاالت مبا�شرة
مع نتنياهو ،وهذا ما يف�سر الت�صرف الوقح
واال�ستفزازي للأخري� ،أي نتنياهو ،مع الأردن
ومتثل يف ا�ستقباله لقاتل املواطنني الأردنيني يف
جرمية ال�سفارة الإ�سرائيلية.
نتنياهو ،ومثلما اكدت امل�صادر نف�سها ،كان على
ات�صال مبا�شر مع ال�سلطات ال�سعودية طوال
االزمة ،وتردد ان الأخرية كانت موافقة على
و�ضع البوابات االلكرتونية ا�سوة ببوابات مماثلة
يف مداخل احلرمني ال�شريفيني يف مكة واملدينة.
ال�سلطات الأردنية كانت تخ�شى دائما ان
تتجاوزها دول اخلليج ب�إقامة عالقات مبا�شرة مع
تل ابيب ،ويبدو ان ازمة القد�س املحتلة الأخرية
عززت هذه املخاوف وا�ضعفت دورها.

اىل حل ترقيعي مع ايران ب�ش�أن �أداء
االيرانيني للحج هذا العام ،فهذا ال
يعني �أنها لن تواجه مثل هذه امل�شكلة
يف امل�ستقبل مع �أية دولة ،لذلك عليها
ايجاد حل جذري مل�شكلة عدم ت�ضرر
امل�سلمني من قطع عالقاتها الدبلوما�سية
مع حكوماتهم ،واال فان �آية “�إِنَّ ا َّلذِ ينَ
َكف َُروا َو َي ُ�ص ُّدونَ َع ْن َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ َوالمْ َ ْ�س ِجدِ
اء
الحْ َ َرا ِم ا َّلذِ ي َج َع ْلنَا ُه لِلن ِ
َّا�س َ�س َو ً
ا ْل َعاك ُ
ِف فِيهِ َوا ْل َبا ِد َو َم ْن ُي ِر ْد فِيهِ ِب�إِلحْ َ ادٍ
َ
َ
ْ
ُ
ِيم” �ستطال
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أ
اب
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ق
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هُ
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ٍ
احلكومة ال�سعودية مهما حاولت �أن
تقول انها ال متنع �أي م�سلم من �أداء
منا�سك احلج.

القاهرة/
�أحال النائب العام امل�صري ،نبيل
�صادق 4 ،ر�ؤ�ساء �سابقني ملجل�س
�إدارة �صحيفة الأهرام (حكومية)،
�إىل املحكمة اجلنائية� ،إثر اتهامهم
يف ق�ضية ف�ساد طالت الرئي�س
امل�صري الأ�سبق ح�سني مبارك
وجنليه وعد ًدا من رموز نظامه،
عرفت �إعالميا بـ”هدايا الأهرام”،
وفق م�صدر ق�ضائي.
وقال امل�صدر ،مف�ضلاً عدم ذكر ا�سمه
كونه غري خمول باحلديث للإعالم،
�إن “قائمة االتهام يف الق�ضية
�شملت  4ر�ؤ�ساء �سابقني ملجل�س
�إدارة ال�صحيفة ،وهم �إبراهيم نافع،
ومر�سي عطا هلل ،و�صالح الغمري،
وعبد املنعم �سعيد (ع�ضو املجل�س
القومي ملكافحة الإرهاب والتطرف
الذي �شكله الرئي�س امل�صري عبد

ا���س��ت��ق��ال��ة ���س��ك��ارام��وت�����ش��ي م��دي��ر
الإع��ل�ام اجل��دي��د يف البيت الأبي�ض
ب��ع��د � 01أي�����ام ف��ق��ط م���ن تعيينه

وا�شنطن�( -أ ف ب) :اعلن البيت الأبي�ض ا�ستقالة املدير اجلديد
لالعالم يف الرئا�سة انطوين �سكاراموت�شي الذي عينه الرئي�س دونالد
ترامب قبل ع�شرة �أيام فقط.
وقد �أثار �سكاراموت�شي عا�صفة اال�سبوع املا�ضي اثر مقابلة �صحافية
�أهان فيها رئي�س االركان رين�س بريبو�س الذي ترك عمله اال�سبوع
املا�ضي وكبري اال�سرتاتيجيني يف البيت االبي�ض �ستيف بانون.
وذكرت �صحيفة "نيويورك تاميز" �أن �سكاراموت�شي ارغم على اال�ستقالة
بناء على طلب كبري موظفي البيت االبي�ض اجلديد جون كيلي الذي �أدى
الق�سم يف وقت �سابق االثنني.
ودانت الطبقة ال�سيا�سية املقابلة مع جملة نيويوركر اخلمي�س نظرا ملا
ت�ضمنته من ابتذال نادر.
وهاجم �سكاراموت�شي بريبو�س وا�صفا �إياه ب�أنه “�سخيف ي�شعر بجنون
العظمة ويعاين من انف�صام ال�شخ�صية” .كما �أهان بانون.
وتابعت ال�صحيفة �أن الأمني العام اجلديد للبيت الأبي�ض جون
كيلي ،جرنال املارينز املتقاعد وزير الأمن الداخلي ال�سابق ،طلب من
�سكاراموت�شي �أن يتنحى.
ومت تعيني كيلي لفر�ض النظام يف البيت الأبي�ض حيث تع�صف اخلالفات
الداخلية بني املوظفني وغالبا ما تن�شر علنا يف ال�صحافة.
وا�ضافت "نيويورك تاميز" انه لي�س من الوا�ضح ما �إذا كان �سكاراموت�شي
�سيغادر البيت الأبي�ض� ،أو انه �سيوا�صل العمل هناك ب�صفة �أخرى.
وكان ترامب رف�ض يف تغريدة �أن تكون هناك فو�ضى يف البيت الأبي�ض.
وكتب يف التغريدة “�أعلى �سوق �أ�سهم على االطالق� ،أف�ضل االرقام
االقت�صادية منذ �سنوات ،البطالة يف �أدنى م�ستوياتها منذ  17عاما،
الرواتب ترتفع ،احلدود �آمنة ،تعيني يف املحكمة العليا :ال فو�ضى يف
البيت الأبي�ض!”.

ع���ر����ض م���ن ع��ب��ا���س حل��م��ا���س عرب
ال��ث�لاث��ي ف����رج والأح����م����د وف��ت��وح

حماكمة  4ر�ؤ�ساء �إدارة �سابقني يف م�صر ل�صحيفة حكومية يف ق�ضية “ف�ساد”
الفتاح ال�سي�سي قبل �أيام)”.
ووفق امل�صدر ذاته ،وجهت النيابة
العامة �إىل ر�ؤ�ساء �صحيفة الأهرام
ال�سابقني اتهاما بـ”ارتكاب وقائع
متثل �إ�ضرا ًرا ب�أموال امل�ؤ�س�سة بقيمة
 268مليونًا و� 121ألف جنيه
م�صري (حوايل  15مليون دوالر
�أمريكي)”.
ويعود تاريخ الق�ضية �إىل يناير/
كانون ثان  ،2013حيث قالت
جهات التحقيق وقتها �إن “املتهمني
تلقوا هدايا عبارة عن �ساعات
قيمة و�أقالم ذهبية وجنيهات من
الذهب ورابطات عنق قيمة و�أطقم
من الأملا�س وجموهرات و�أحزمة
جلدية”.
و�سبق �أن وافقت النيابة امل�صرية
يف يناير/كانون ثان  2013على
�سداد �أ�سرة مبارك  18مليون جنيه
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(نحو مليون دوالر تقري ًبا) ما ميثل
قيمة الهدايا التي ح�صلوا عليها
من م�ؤ�س�سة الأهرام ،و�أخلى �سبيل
مبارك من الق�ضية بعد ذلك.
ويف مايو�/أيار  ،2016قرر قا�ضي
التحقيق يف الق�ضية ذاتها ،ب�أنه
“ال وجه لإقامة الدعوى” وهو ما
ا�ست�أنفت عليه النيابة وقتها بدعوى

“ظهور قرائن و�أدلة جديدة تدين
املتهمني يف الق�ضية”.
ويف مار�س�/آذار املا�ضي ،قررت
حمكمة جنايات القاهرة ،قبول
ا�ستئناف النيابة و�إعادة التحقيق
يف الق�ضية مرة �أخرى من قبل
النائب العام الذي �أ�صدر قراره .

رام اهلل – :
�آخر عر�ض �سيا�سي طازج قدمه
الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
حلركة حما�س يف قطاع غزة يقرتح
خطة �سريعة ومتكاملة لإجناز
امل�صاحلة وب�سرعة.
العر�ض وفقا مل�صادر “ر�أي اليوم”
يت�ضمن �إعالن حركة حما�س من جانبها حل اللجنة الإدارية يف
القطاع والإعالن عن �إنهاء الرتتيبات التي جرت مع تيار ع�ضو املجل�س
الت�شريعي حممد دحالن وفورا.
باملقابل يعر�ض عبا�س املبادرة وفورا خلطوتني من جهته هما وقف
وجتميد كل �إجراءات الرئا�سة العقابية مبا فيها الرتاجع عن قطع
الكهرباء وال�سماح بدخول مادة الديزل و�سحب قرار البنك املركزي
الفل�سطيني مبنع حتويل الدوالر او العملة الأجنبية لفروع البنوك
العاملة يف القطاع.
خطة عبا�س تعترب خطوتان من كل جانب هما الأ�سا�س قبل الإنتقال
للمرحلة التالية وهي العودة وفورا لطاولة امل�صاحلة و”�إنهاءالإنق�سام”
ثم حل املجل�س الت�شريعي و�إجراء �إنتخابات واملبادرة لت�شكيل حكومة
وحدة وطنية بال�شراكة مع حما�س.
املقرتح مت تقدميه ب�إت�صاالت مبا�شرة عرب مدير املخابرات ماجد فرج
وبدعم من م�ست�شار الرئي�س عزام الأحمد و�إت�صل بقادة حما�س داعما
وبقوة روحي فتوح .
اجلواب الذي ح�صل عليه ثالثي ال�سلطة ح�سب امل�صادر هو املوافقة
من حيث املبد�أ �شريطة ان يعلن عبا�س وقف كل الإجراءات العقابية
اوال وقبل التفاو�ض على بقية التفا�صيل و�شريطة ان ال تعلن حما�س
�إ�سقاط كل ترتيباتها مع اي طرف .
حما�س تريد من عبا�س وقف الإجراءات اوال وبقرار ذاتي وبعيدا عن
اي تفاو�ضات.
وعبا�س يريد التفاو�ض على ما بعد وقف الإجراءات.
والإت�صاالت م�ستمرة وال زالت عالقة عند هذه النقطة.
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على ال��رغ��م م��ن ا�ست�ضافتها م�����س��ؤول�ين �إ�سرائيليني :ت��ل �أب��ي��ب ُت � ّع��د لإغ�ل�اق مكاتب
ّ
ال��ن��ازي!
“اجلزيرة” ب��ال��ق��د���س املُ��ح��ت � ّل��ة ول��ي�برم��ان ي���ؤ ّك��د �أ ّن��ه��ا ُت�شبه الإع��ل�ام
النا�صرة:-
يف ظلّ تفاقم الأزمة اخلليج ّية وحما�صرة قطر من
إ�سرائيلي،
عدّ ة دول خليجية ،قرر رئي�س الوزراء ال
ّ
بنيامني نتنياهو ،فح�ص �إغالق مكاتب ف�ضائية
اجلزيرة بالقد�س املحتلة.
وك�شفت �صحيفة “يديعوت �أحرونوت” يف عددها
ال�صادر اليوم الثالثاء ،النقاب عن جل�سة �أوىل
�أجراها نتنياهو بهذا اخل�صو�ص ،من خاللها �شرع
احلكومي يف
طاقم بالتن�سيق مع مكتب ال�صحافة
ّ
وزارة اخلارجية وجهاز الأمن العام “ال�شاباك”،
درا�سة �إغالق مكتب اجلزيرة بالقد�س �أ�سوة بالقرار
واخلطوات العقابية التي نفذتها ال�سعودية ودول
�أخرى �ضد �شبكة اجلزيرة.
وين�سجم توجه نتنياهو مع الدعوات التي �أطلقها
بع�ض من قادة اليمني الإ�سرائيلي بزعامة امل�ستوطن
باروخ مارزل ،ب�إغالق مكتب اجلزيرة بالقد�س ،وذلك
عندما اقتحموا مكتب اجلزيرة يف القد�س ،وعلقوا
الفتة تطالب ال�سلطات الإ�سرائيلية ب�ضرورة �إغالق
مكتب اجلزيرة يف القد�س املحتلة.
وقبل �أيام ،وقف امل�ستوطنون عند مدخل الطابق
الذي يوجد فيه املكتب ،وقال �أحدهم �إنه�:آن الأوان
�أن تغلق حكومة �إ�سرائيل مكتب اجلزيرة الذي هو
مبثابة فرع لداع�ش ،وتطرد العاملني فيه �إىل قطر،
على حدّ تعبريه.
ورجحت ال�صحيفة �أنّ امل�ؤ�س�سة الإ�سرائيل ّية تريد
ا�ستغالل الظروف الإقليمية التي فجرتها الأزمة
اخلليجية و�إغالق مكاتب �شبكة اجلزيرة يف البالد،
خا�صة و�أنّها ت�سببت �ساب ًقا ب�ضرر ل�صورة �إ�سرائيل
على حد زعم ال�صحيفة.
وذهبت التقديرات �إىل �أنّ قرار نتنياهو �سيحظى
بدعم و�سيمر ب�سهولة دون �إبداء �أي معار�ضة �أو
حتفظات ،عل ًما �أنّ ال�سنوات الأخرية �شهدت الكثري
من املطالب الداعية �إىل �إغالق مكاتب اجلزيرة
بالقد�س ،بيد �أنّه تقرر الرتاجع عن هذه التوجه
خ�شية من حدوث �أي �إ�ضرار �إعالمية لإ�سرائيل
عامل ًيا.
لكن يف حال مت �إغالق مكتب اجلزيرة بالقد�س ،فرتى

ال�صحيفة �أنّ �إدارة املكتب �ستقوم بااللتما�س �إىل
املحكمة العليا.
�إىل ذلك ،ان�ساق وزير الأمن الداخلي� ،أفيغدور
ليربمان� ،إىل حملة التحري�ض التي تقودها
ال�سعودية �ضدّ �شبكة اجلزيرة ،حيث متادى� ،أم�س
االثنني ،بتحري�ضه عندما �أو�ضح �أنّ �إ�سرائيل كما
خطرا
بع�ض الدول العربية ترى ب�أن اجلزيرة ُت�شكّل
ً
عليها وهي �أ�شبه ب�إعالم �أملانيا النازية ،على حد تعبري
ليربمان.
مت�ض �أيام قليلة على �إعالن نيته طرد
هذا ومل مل ِ
قناة اجلزيرة من �إ�سرائيل ،كلّف نتنياهو� ،أم�س ،وزير
االت�صاالت �أيوب القرا ،بتهيئة م�شروع قانون يهدف
�إىل �إغالق مكتب القناة القطرية يف مدينة القد�س
املحتلة.
ريا ،عرب من�شور له على
وكان نتنياهو قد ك�شف �أخ ً
موقع “فاي�سبوك”� ،أنه توجه مرا ًرا �إىل الأجهزة
الأمنية ،طالب ًا منها �إغالق مكتب “اجلزيرة” يف
ريا يف حينه �إىل �أنّ طلبه قد يكون غري
القد�سُ ،م�ش ً

ممكن ب�سبب تف�سري القانون ،لكنه �أكّد �سعيه �إىل
�إجراء تعديالت قانونية معينة تتيح مبوجبها طرد
اجلزيرة من �إ�سرائيل.
من ناحيته� ،أعلن القرا �أنه ب�صدد التح�ضري مل�شروع
القانون ،وفق ما يتما�شى مع طلب رئي�س احلكومة
نتنياهو� .إذ زعم الأخري �أنّ القناة القطرية لعبت
دو ًرا بار ًزا يف التحري�ض �ضدّ �إ�سرائيل ،والت�شجيع على
التطرف والإرهاب ،وخا�صة خالل �أحداث القد�س
وامل�سجد الأق�صى الأخرية ،علم ًا ب�أن قناة “الر�أي
والر�أي الآخر” طاملا ا�ست�ضافت م�س�ؤولني �إ�سرائيليني
ملحاورتهم عرب �شا�شتها .وبرغم ذلك ،ي�أتي �سعي
نتنياهو يف وقت يطرح فيه رباعي املقاطعة قائمة
مطالبه الـ  13على قطر ،ك�شرط للحوار معها متهيدً ا
لإنهاء الأزمة اخلليجية ،والتي تت�ضمن بندً ا ب�إغالق
“اجلزيرة”.
ونقلت و�سائل الإعالم العرب ّية عن القرا قوله �إنّ
دو ًال عديدة ،منها دول عرب ّية ،تواجه امل�ضامني
التحري�ضية التي تبثها اجلزيرة ،ولذلك فهي تطالب

الآن ب�إغالقها ،الف ًتا �إىل �أنّ الدولة العرب ّية تت�ضامن
مع الدول العربية املعتدلة التي تكافح التطرف
الديني والإرهاب.
كذلك ،اعترب �أنّ ال مكان لأي ف�ضائية داعمة للإرهاب
يف �إ�سرائيل ،وعليه مثلما عملت كل من ال�سعودية،
وم�صر ،والأردن ،والبحرين والعديد من الدول التي
طردت طواقم القناة املحر�ضة ،علينا توحيد اجلهود
من �أجل مكافحة الف�ضائيات التي حتر�ض وت�شجع
على الإرهاب ،على حدّ تعبريه.
يف غ�ضون ذلك ،ذكرت و�سائل �إعالم �إ�سرائيلية �أنّ
القرا بد�أ بت�شكيل طاقم مهني من الوحدة القانونية
يف وزارته ،بهدف �إيجاد �صيغة مالئمة عرب ت�شريع
خا�ص حلجب بث القناة القطرية .و�أ�شارت �إىل �أنّ
الطاقم �سي�ضم ممثلني عن جمل�س البث والكابالت
وال�سلطة الثانية.
وقال مدير �شعبة الوحدة “ ”8200التابعة جلهاز
املخابرات الع�سكرية الإ�سرائيلية ،وفقا ملوقع
إ�سرائيلي� ،إنّ الأجهزة
إخباري ال
“ ”WALLAال
ّ
ّ
الأمنية �أبدت اعرتا�ضها على نية نتانياهو ،غلق
مكتب اجلزيرة يف �إ�سرائيل.
وكان مدير مكاتب قناة اجلزيرة يف �إ�سرائيل ،وليد
العمري ،قد ك�شف ل�صحيفة “يديعوت �أحرونوت”
ؤخرا� ،أنّه ال ي�صدق �أنْ تغلق �إ�سرائيل �إغالق مكاتب
م� ً
القناة ،لأنّ هذا الأمر لن ينجح يف املحكمة العليا،
مو�ضحا �أنّ املكتب واجه يف ال�سابق ثالث حماوالت
ً
لإغالقه.
و�أ�ضاف العمري� ،أنّ املتحدثني با�سم اجلي�ش
إ�سرائيلي نف�سه،
الإ�سرائيلي ورئي�س الوزراء ال
ّ
واخلرباء واملحللني الإ�سرائيليني ي�أتون ويعر�ضون
إ�سرائيلي لدى اجلزيرة ،مت�سائ ًال� :أين جتد
املوقف ال
ّ
قناة عربية �أخرى ت�شارك �إ�سرائيليني وت�سمح لهم
ب�إجراء لقاءات معهم بالعربية؟ ،على حدّ تعبريه.
ُي�شار �إىل �أنّه يف الـ 22من �شهر متوز (يوليو) املا�ضي
ا�ست�ضافت “اجلزيرة” من على �شا�شتها “ ُمن�سّ ق �أعمال
احلكومة الإ�سرائيل ّية يف املناطق املُحتلّة” ،اجلرنال
يو�آف مردخاي ،والذي �أكّد على �أنّ َم ْن ال ُيدين عملية
“حلمي�ش” هو �شريك يف اجلرمية

م ��ؤ ّرخ �إ�سرائيليّ يف ً
بحث علميٍّ  :املو�ساد ارتكب اجلرائم يف املغرب لإقناع اليهود بالقدوم �إىل فل�سطني بعد ح�صوله على ال�ضوء الأخ�ضر من احلكومة

ُك�شف النقاب عن �أنّ جهاز املو�ساد
إ�سرائيلي (اال�ستخبارات اخلارج ّية)
ال
ّ
�أر�سل يف �أوائل ال�ستينيات من القرن املا�ضي
ً
أمر من القائد �أي�سر هارئيل،
خلية كبري ًة ب� ٍ
�ضد اليهود ،واتهام
لتنفيذ �أعمالٍ �إرهاب ّيةٍ ّ
ال�سلطات املغرب ّية بذلك ،لكي ت�سمح للحركة
ال�صهيون ّية با�ستجالبهم �إىل فل�سطني
أكادميي ن�شره
بحث �
املحتلّة ،هذا ما جاء يف ٍ
ّ
إ�سرائيلي ،د .يغ�آل بن نون ،من
امل�ؤرخ ال
ّ
جامعة بار �إيالن.
ووفقًا للبحث ،ف�إنّ رئي�س املو�ساد قال �إنّه
من �أجل تنفيذ العملية ،يتحتّم على املو�ساد
تقدمي �شهداء يهود ،وبعد فرتةٍ ق�صريةٍ جدً ا،
قامت ال�سلطات املغرب ّية باعتقال �شابني
يهوديني مغربيني ،من عمالء املو�ساد ،وخالل
التحقيق معهما توف ّيا �إثر التعذيب ،كما �أنّ
�شا ًبا ثال ًثا ُقتل يف ال�سجن نتيجة التعذيب.
ولفت الباحث �إىل �أنّ خطة رئي�س املو�ساد
جنحت ،ذلك �أنّ موت الثالثة يف ال�سجن
ً
�صدمة كبريةً ،الأمر الذي �ساهم �إىل
�س ّب ّب
املغربي يف ذلك احلني
حدٍ كبري يف �إقناع امللك
ّ
اتفاق مع �إ�سرائيل
بالإ�سراع بالتوقيع على
ٍ
ُي�سمح مبوجبه لليهود بالهجرة من املغرب
حد
�إىل الدولة العرب ّية حديثة العهد ،على ّ
إ�سرائيلي ،الذي ركّز يف بحثه
قول امل�ؤرخ ال
ّ
إ�سرائيلي برتك العمالء
ل
ا
املو�ساد
على قيام
ّ
املحليني يف املغرب ليقعوا يف �أيدي النظام
احلاكم.
ُي�شار �إىل �أنّ عدد اليهود يف ذلك الوقت كان
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حوايل � 160ألفًا ،وكان ال�سواد الأعظم
منهم يتبو�أ منا�صب رفيعة يف النظام احلاكم،
وو�صل �أحدهم �إىل من�صب وزير لدى امللك
املغربي ،وعلى الرغم من ذلك ،فقد قرر
ّ
املو�ساد ،بعد � ْأن ح�صل على ال�ضوء الأخ�ضر،
من امل�ؤ�س�سة ال�سيا�س ّية ،القيام ب�أعمال غري
�أخالق ّية بهدف ا�ستجالب اليهود من املغرب
�إىل �إ�سرائيل.
و�أو�ضح الباحث �أنّ املغرب كان يف تلك
ال�سنوات هد ًفا رئي�س ًيا للمو�ساد ،ودرج رئي�س
مرات يف ال�سنة،
اجلهاز على زيارته ً
�سرا �أربع ّ
�شد ًدا على �أنّ اخللية التي �أر�سلها املو�ساد
ُم ّ
جندت �شباب يهود للعمل يف اجلهاز ،كما
ّ
�سري �إىل
�أنّ اجلهاز قام ب�إح�ضارهم ب�شكلٍ
ٍّ
تدريبات ع�سكر ّيةٍ � ،شملت
�إ�سرائيل لإجراء
ٍ
تدريبات على تنفيذ عمليات �إرهاب ّية ،كما
�أنّهم التقوا يف �إ�سرائيل مع رئي�س الوزراء
�آنذاك ،دافيد بن غوريون ،ومع وزير
الأمن مو�شيه دايان .كما ك�شف امل�ؤرخ عن
�أنّ املو�ساد قام با�ستئجار �سفينة كبرية،
هرب اليهود من املغرب ،وجنحت
وبوا�سطتها ّ
مرة.
ال�سفينة يف مهمتها ّ 13
املرة الـ� 14أ�ضاف الباحث فقد
�أ ّما يف ّ
غرقت ال�سفينة ،الأمر الذي �أ ّدى �إىل وفاة
طاقمها الإ�سباينّ و 44يهود ًيا مغرب ًيا كانوا
و�ضحا �أنّ املو�ساد �أهمل �إهما ً
ال
على متنهاُ ،م ً
�شديداً ،وقال :ال �أزعم �أنّ ال�سفينة ّ
مت
والرت�صد ،ولكن
�إغراقها عن �سبق الإ�صرار
ّ
الإهمال كان متعمدً ا.

وتابع :راجعت الربوتوكوالت التي �سبقت
للمرة الـ ،14فتب ّ
ني يل �أنّ
عملية ال�سفينة ّ
وزيرة اخلارجية غولدا مائري ،قالت يف
جل�سة احلكومة �إنّه يتحتّم على �إ�سرائيل
� ْأن تقوم بعملية ت�ؤ ّدي �إىل �صدمة يف
املغرب ،حتى ولو كلّف الأمر موت العديد من
املواطنني اليهود العزّ ل ،وبالتايل� ،أ�ضاف،
ف�إنّهم قاموا با�ستئجار �سفينة غري �صاحلة.
�إنّهم مل ُيغرقوها ،ولكنّهم كانوا على علم
حد
وعلى دراية ب�أنّها �ستغرق يف البحر ،على ّ
قوله.

وفع ً
ال� ،أو�ضح الباحث� ،أحدث غرق ال�سفينة
�ضجة عامل ّية وكتبت ال�صحف الغرب ّية
م�شد ّدة يف
أ�ساوي،
ّ
والعامل ّية عن احلادث امل� ّ
تقاريرها على �أنّ اليهود الذين �أرادوا الهرب
إ�سالمي ماتوا يف عر�ض
العربي ال
من البلد
ّ
ّ
البحر ،وهو الأمر الذي �أ ّدى �إىل ت�أليب
�ضد املغرب.
الر�أي العام
العاملي ّ
ّ
ً
وتابع قائال �إنّ املو�ساد ا�ستغل احلادث
أ�ساوي حلثّ اليهود على مغادرة املغرب
امل� ّ
والهجرة �إىل �إ�سرائيل ،وقام العمالء يف
املغرب بن�شر بيانٍ با�سم اجلالية اليهود ّية

عبت فيه عن رف�ضها لهذه
يف اململكة رّ
الأعمال ،وتابعت �أنّه بعد �ألفي عام هناك
فر�صة ذهب ّية لعودة اليهود �إىل �أر�ض
الآباء والأجداد ،وتابع البيان� :إننّا نعرف
�أنّ الإ�سالم ُيعار�ض معاداة ال�سام ّية ،ولكن
هناك �أنا�س يف املغرب ،الذين قرروا قتل
ثمن ،ونحن من جهتنا نعي
اليهود ب� ّأي
ٍ
ب�أنّ م�صري ه�ؤالء �سيكون مثل م�صري هتلر
والنازي �آيخمان ،جاء يف البيان املفربك،
ّ
وقام املو�ساد بتوزيع ع�شرات �آالف الن�سخ من
اال�ستفزازي لليهود وللم�سلمني على
البيان
ّ
حدٍ �سواء ،كما قام عمالء املو�ساد بتعليقه
على حيطان املنازل واملحالت التجار ّية.
و�أ�ضاف البحث �أنّه بعد توزيع البيانّ ،
توقع
املو�ساد ب� ْأن تقوم ال�شرطة املغرب ّية بردٍ
قا�س على الذين قاموا بن�شره ،ومع ذلك �أكّد
ٍ
على �أنّ املو�ساد حتايل على اليهود املغاربة،
وقال لهم ال ترتكوا بيوتكم ،نحن نتحكّم
بالو�ضع ،وهذا الأمر �أ ّدى �إىل مقتل ثالثة
يهود مغاربة�ُ ،ضبطوا وهم ُيعلقون البيان.
إ�سرائيلي:
وعن هذا الت�صرف قال الباحث ال
ّ
الهدف من وراء ذلك كان � ْأن يتّم اعتقال �أكرب
عددٍ من اليهود لكي ُيحدث �صدمة يف العامل
من بط�ش النظام يف اململكة ،الأمر الذي
ي�ؤ ّدي �إىل حملة تعاطف دول ّية مع اليهود،
حد قوله ،واختتم ب�أنّ املو�ساد رف�ض
على ّ
التعقيب على الأ�سئلة التي وجهها له.
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حتقيقات

���ص��ح��ي��ف��ة �أم���ري���ك���ي���ة ت��ن�����ش��ر ����ش���ه���ادات م����روع����ة ل�������س���ع���ودي���ات ه����ارب����ات م����ن حت���ر����ش الآب������اء
وا�شنطن ـ عندما �س�ألت فتاة �سعودية
تعي�ش يف املنزل مع والديها و�أ�شقائها،
�شقيقها لإ�صالح �شيء يف غرفتها ،قبل
ب�ضعة �أ�شهر� ،س�ألها “ما لون املالب�س
الداخلية التي ترتدينها” .فوجئت
الفتاة بال�س�ؤال الذي يق�شعر له
الأبدان ..كانت تلك مقدمة تقرير
�أعدته مرا�سلة �صحيفة “لو�س
�آجنلو�س تاميز" الأمريكية مويل
هيني�سي من العا�صمة ال�سعودية
الريا�ض.
وا�ستكملت هيني�سي تقريرها بنقل
�شهادة الفتاة وقالت“ :كان والدها
قد حاول بالفعل �أن يلم�سها .عندما
اختب�أت يف غرفتها ،وقامت برتكيب
قفل وتخزين املواد الغذائية ،وقالت
�إنه �أجرى مكاملات هاتفية بذيئة
من مكان �آخر يف املنزل وا�ستمنى.
ا�ضطربت ،وفرت �إىل �شقة مفرو�شة
لعدة �أيام ،ولكنها كانت دائما تعود
لوالدها — الذي هو وليها مبوجب
القانون ال�سعودي —”.
وح�سب ال�صحيفة الأمريكية روت
هالة ( 30عاما) ق�صتها وقالت:
“هددين وقال يل “�س�أقيم ق�ضية
�ضدك لأنك هربت .لن �أ�سمح لك
بالعمل”.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن هالة تعمل يف
جمال الرعاية ال�صحية .وحتدثت يف
مقهى ن�سائي م�ؤخراً ،بينما كانت تتلفت
حولها بع�صبية ،وغطت وجهها بحجاب
�أ�سود عندما اقرتب غرباء .وطلبت �أن
يتم تعريفها با�سمها الأول فقط خوفا
من عواقب حتديدها علنا.
تقول مويل هيني�سي يف تقريرها �إن
الهروب املر�أة حتى املنازل التي يتم
�إيذاء الن�ساء فيها ج�سدي ًا هو جرمية
يف ال�سعودية .حيث يتمتع �أقاربهم
الذكور ب�سلطة وا�سعة مبوجب نظام
الو�صاية يف اململكة ،الذي مينع الن�ساء
من الهرب من الأو�صياء الذكور ،مبن
فيهم الآباء والأزواج ،ويتيح له�ؤالء
الأقارب ال�سيطرة على قدرتهم على
احل�صول على جوازات ال�سفر وال�سفر.
و�إذا مت القب�ض على الهاربات ،ميكن
�سجنهم حتى ي�سمح ويل الأمر لهم
بالإفراج عنهن.
وت�ضيف هيني�سي يف تقريرها املن�شور
ب�صحيفة “لو�س �آجنلو�س تاميز":
“ميكن �أن تكون الو�صاية مرهقة
بوجه خا�ص بالن�سبة للن�ساء املطلقات
�أو الأرامل �أو اللواتي ي�ؤخرن الزواج.
وت�ضطر بع�ض الأمهات �إىل جعل
�أبنائهن �أو�صياء”.
وح�سب التقرير ف�إن الن�ساء
ال�سعوديات يتعر�ضن خلطر ال�سجن
ب�سبب الفرار داخل البلد وخارجها.
وتقول معدة التقرير �إن �سعوديات
يقمن بتن�سيق تلك اجلهود مع �شبكة
من امل�ؤيدين عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،ويقمن �أحيان ًا برتتيب
الزيجات والإجازات وبرامج الدرا�سة
يف اخلارج كغطاء للهرب.
وتقول ال�صحيفة �أنه قد مت تقدمي
قائمة مقرتحات لإ�صالح نظام
الو�صاية يف ربيع هذا العام �إىل امللك
�سلمان الذي �أكد بعد �أن توىل العر�ش
يف عام � 2015أنه كان منفتح ًا لرفع
بع�ض القيود الأكرث قمعية على املر�أة.
وتدعو املقرتحات �إىل �إنهاء �شرط
ح�صول املر�أة على �إذن من الذكور

لل�سفر �أو القيام ب�أ�شياء �أخرى كثرية
تعترب روتينية للمر�أة يف �أجزاء �أخرى
من العامل .وقد قدم �أكرث من � 14ألف
�شخ�ص التما�سات �إىل احلكومة لإلغاء
احلظر على قيادة الن�ساء.
وقد �أ�صدر امللك بالفعل مر�سوم ًا ي�أمر
الوكاالت احلكومية بعدم حرمان
الن�ساء من اخلدمات ملجرد �أنهن مل
يح�صلن على موافقة ويل الأمر ،ما مل
تكن اللوائح القائمة تقت�ضي ذلك.
وقد �أعطى اهتمام امللك يف هذا
املو�ضوع بع�ض الن�ساء الأمل يف مزيد
من احلرية.
وتقول عائ�شة املانع لل�صحيفة
الأمريكية ،وهي �سيدة �أعمال ونا�شطة
يف جمال حقوق الإن�سان قدمت
تو�صيات للملك ب�ش�أن الو�صاية“ :قد
ال �أرى ذلك اليوم يف حياتي”.
وح�سب تقرير “لو�س �آجنلو�س تاميز"
فقد فرت �أكرث من  1750امر�أة من
منازلهن يف عام  ،2015ح�سب الأرقام
ال�صادرة عن وزارة العمل والتنمية
االجتماعية يف ال�سعودية ،وكان
العديد منهن �ضحايا العنف املنزيل.
وقال نا�شطون ي�ساعدن الن�ساء
الهاربات �إن �أحد الأ�سباب التي
جتعلهن �أكرث قدرة على الفرار �أنهن
يح�صلن على امل�ساعدة من خالل و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
وح�سب ال�صحيفة قال طالب
عبداملح�سن ،وهو نا�شط �سعودي حتدث
عرب الهاتف من ماغدبورغ ب�أملانيا ،حيث
ين�سق الهروب على تويرت�“ :إن العدد
يتزايد .والعديد من الن�ساء ي�صلن
�إيل كل يوم .يطلبون مني م�ساعدتهم.
ومعظمهم لي�س لديهن �إذن �سفر من
ويل الأمر” .وهو يعرف الن�ساء الذين
فروا �إىل �أ�سرتاليا وبريطانيا وكندا
و�أملانيا و�أيرلندا ونيوزيلندا والواليات
املتحدة.
وتنقل مرا�سلة “لو�س �آجنلو�س تاميز"
عن �شروق ح�سني املغامي�سي “قولها
لعائلتها �إنها كانت يف طريقها �إىل
كندا مع زوجها اجلزائري يف �إجازة.
وقالت �إنها حتملت �سنوات من �سوء
املعاملة من قبل والدها ،وقالت:
كان ي�ضربني بكل ما جاء �إىل يده:
مكن�سة ،خرطوم حديقة� ،أحذية”.
وبدال من الذهاب �إىل كندا ،قام
الزوجان بحذف ح�ساباتها يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي وهربا �إىل

�أوروبا ،حيث �أ�صدرا �شريط فيديو
يندد بـ”التحري�ض على الكراهية
والعنف وا�ضطهاد الن�ساء”.
وتقول ال�صحيفة �إن املغامي�سي رف�ضت
�أن حتدد بال�ضبط �أين انتقلت خوفا من
عائلتها.
وقال املغام�سي ( 30عاما) ،عرب
فيديو �سكايب ملرا�سلة “لو�س �آجنلو�س
تاميز"�“ :إن عرفوا مكاين قد
يقتلوين”.
وح�سب التقرير كانت نورة الدليمي
حممد البالغة من العمر  22عاما قد
فرت من اململكة ال�شهر املا�ضي بينما
كان والدها وهو وليها بعيدا .و�أ�ضافت
�أنه منحها ت�صريحا بال�سفر قبل عام.
وبعد و�صولها �إىل �أملانيا ،ات�صلت ب�أمها.
ويقول التقرير �إنه مت القب�ض على
العديد من الن�ساء ال�سعوديات الفارات
هذا العام ،ومت �إعادتهن ق�سرا و�سجن،
ود�شنت حمالت دولية على الإنرتنت
لتحريرهن.
وح�سب ال�صحيفة الأمريكية �سجلت
دينا علي ( 24عاما) وهي معلمة يف
اللغة االجنليزية من الريا�ض ،بيانا
بالفيديو بعد �أن توقفت يف مطار
مانيال �أثناء عبورها �إىل ا�سرتاليا يف
العا�شر من ني�سان � /أبريل.
ووفقا لـ”هيومن رايت�س ووت�ش” ،قالت
امر�أة �أخرى كانت ت�سافر عرب املطار يف
ذلك اليوم �إن دينا طلبت منها امل�ساعدة
لأنهم �صادروا جواز �سفرها يف املطار
وت�صاريح ال�صعود �إىل الطائرة
واحتجزوها ملدة � 13ساعة — وهو ما
ينكره م�س�ؤولو الهجرة الفلبينية.
وح�سب ال�صحيفة �ساعدت ميغان خان،
دينا يف ت�سجيل العديد من مقاطع
الفيديو التي مت ن�شرها الحق ًا على
الإنرتنت ،مبا يف ذلك الفيديو الذي
قالت فيه�“ :إذا جاءت عائلتي ،ف�سوف
يقتلوين� .إذا عدت �إىل اململكة العربية
ال�سعودية� ،س�أكون ميتة .الرجاء
م�ساعدتي”.
وقالت خان �إنه قبل و�صولها �إىل
رحلتها اخلا�صة ،ر�أت رجلني ي�صالن؛
قالت دينا �إمنها �أعمامها .وقالت
“هيومن رايت�س ووت�ش” �إنها �أجرت
مقابلة مع م�س�ؤول �أمني يف �شركة
طريان ر�أى اثنني من زمالئه وثالثة
رجال من ال�شرق الأو�سط يحملون
دينا التي كافحت للتخل�ص منهم وكان
على فمها �شريط ال�صق وعلى قدميها

و�أيديها �أي�ضا ومت ربطها يف كر�سي
متحرك و�أخذوها بعيدا.
وح�سب تقرير “لو�س �آجنلو�س تاميز"
�شاهد �شهود على “في�سبوك” دينا
وهي ت�صرخ حيث �أجربها �أعمامها على
ال�صعود �إىل رحلة اخلطوط اجلوية
ال�سعودية املتجهة �إىل الريا�ض.
واحتجزت امر�أة حاولت االلتقاء بها
يف املطار م�ؤقتاً .ولي�س من الوا�ضح �أين
مت �أخذ دينا .و�أطلق م�ؤيدون حملة
حتت عنوان  ،SaveDinaAli#وهي
حملة على تويرت لزيادة الوعي واحلث
على �صدور عفو ملكي.
وت�ضيف ال�صحيفة �أنه يف ال�شهر نف�سه،
اعتقلت مرمي العتيبي ( 29عاما) بعد
فرارها من منزل تعر�ضت فيه للإيذاء
�إىل ال�شمال من العا�صمة الريا�ض،
حيث عرثت على عمل يف وكالة
توظيف وا�ست�أجرت �شقة حتى عرثت
عليها عائلتها و�سجنتها .ود�شن �أن�صارها
حملة على “تويرت” لتحريرها حتت
عنوان .justiceforMaryam#
وت�ؤكد ال�صحيفة �أنه نظرا للمخاطر،
ف�إن بع�ض النا�شطات الن�سويات قالوا
�إنهن لن ي�ساعدن الن�ساء على الفرار،
حيث ال يردن �أن يتحملن امل�س�ؤولية.
وقالت النا�شطة ريا�ض عزيزة يو�سف
( 58عاما) التي ت�ساعد العتيبي يف
حماولة لإقامة م�أوى لـ 40امر�أة
“�أعرف الكثري من الفتيات اللواتي
يندمن” .وهي تتغا�ضى عن عمل عبد
املح�سن ،النا�شط يف �أملانيا الذي ي�ساعد
الن�ساء �أثناء فرارهن .وت�ضيف “ال
�أعتقد �أن الهرب هو احلل .و�أعتقد �أن
احلل بتح�سني الأمور يف البالد حتى ال
ي�ضطرون �إىل املغادرة”.
وقالت النا�شطة ال�سعودية املتقاعدة
�سحر ن�صيف ،التي تعي�ش يف جدة� ،إنها
تخ�شى على �سالمة ال�شابات الالئي
يهربن �إىل اخلارج“ .بناتنا� ،إنهن
لي�سوا مثل الفتيات الأمريكيات� .إنهن
يعتمدن على والديهن” ،و�أ�ضافت “ما
نحتاجه حق ًا هو مر�سوم ملكي يحرر
املر�أة .نقول �إننا عبيد ،لكن العبيد
�أف�ضل من ذلك لأنهم ي�ستطيعون �شراء
حريتهم .بينما ال ميكننا ذلك”.
وح�سب ال�صحيفة كانت امر�أة طلبت
الك�شف عن ا�سمها الأول فقط وتدعى
م�شاعل ،متزوجة منذ خم�س �سنوات
وطلقت ،وكانت تخطط لزواج ثان
هذا الربيع عندما �أخذت �إجازة يف

بريطانيا .وكان زوجها ال�سابق قد
�أذن لها بال�سفر ولكنها ف�شلت يف ذلك
بعد الطالق .ثم هربت بعد �أن �أخفت
مالب�سها يف �أكيا�س القمامة ،و�أخذت
�سائق الأ�سرة �إىل مركز ت�سوق حيث
ا�شرتت �سر ًا حقيبة ،و�أخذت �سائق
ثان �إىل املطار .وت�ضيف ال�صحيفة
�أنه بعد ثالثة �أ�شهر ،ما زالت تنتظر
مقابلة اللجوء .وقالت �إن عائلتها
اكت�شفت �أين كانت ،وهددها �شقيقها
بقتلها �إذا مل تعد .وقالت م�شاعل �إنها
�أبلغت ال�شرطة بالتهديد .وقالت �إن
الهروب كان “�صعبا حقا ،ولكن �أعتقد
�أنه ي�ستحق ذلك”.
وتقول م�شاعل لل�صحيفة �إن الن�ساء
اللواتي يهربن لديهن فر�صة �أكرب
للح�صول على م�ساعدة الآخرين.
وهن ي�ستفدن من حريتهن اجلديدة
للتحدث على “تويرت” و”يوتيوب”.
وت�ضيف “هناك حاجة �إىل بذل
املزيد من اجلهود مل�ساعدة �ضحايا
العنف املنزيل و�إنهاء والية الذكور”.
حكاية �أخرى �سردتها مويل هيني�سي
يف تقريرها املن�شور يف �صحيفة
“لو�س �آجنلو�س تاميز" الأمريكية
حيث قالت :بعد �أن فرت �أمل اجلباره
يف العام املا�ضي �إىل �أملانيا مع ابنتها
البالغة من العمر � 7سنوات ،بد�أت
ن�ساء �أخريات يف االت�صال بها .حيث
را�سلها الكثري من الن�ساء عرب الربيد
الإلكرتوين“ .من ف�ضلك ،من ف�ضلك
قويل يل كيف” .وذكرت �أمل “وجهتهم
�إىل عبد املح�سن ،النا�شط الذي
�ساعدين”.
وح�سب ال�صحيفة الأمريكية تخ�شى
هالة التي فرت من فقدان وظيفتها يف
الرعاية ال�صحية واحل�ساب امل�صريف.
لكنها تخ�شى �أي�ض ًا من �سوء املعاملة من
قبل والدها والأخوة الأ�صغر �سنا �إذا
عادت .و�أثناء املقابلة يف املقهى ،كانت
هالة ت�ضع ما�سحة طبية حتت العباءة
ال�سوداء ،لأنها قالت �إنها ا�ضطرت �إىل
التظاهر بالذهاب �إىل العمل من �أجل
مغادرة املنزل.
وت�ضيف ال�صحيفة �أن هالة �صورت عرب
الهاتف املحمول كدمات على رقبتها
و�أذرعها �سببها �شقيقها الذي قالت �إنه
حاولت خنقها عندما رف�ضت القيام
بواجبات تخ�صه ،فاقتحم غرفتها
ومزق كتبها .و�أظهرت �صورا لأ�شياء
ممزقة متناثرة على الأر�ض.
وتقول ال�صحيفة �إن رج ً
ال ثري ًا عر�ض
�أن ي�أخذها �إىل اخلارج �إذا وافقت �أن
تنام معه لكن هالة رف�ضت .وقالت:
“عذريتي هي واحدة من الأ�شياء
الأخرية املتبقية يل ،وهو يريد �أن
ي�أخذها يف �سبيل �أن يعطيني حريتي”.
وح�سب ال�صحيفة طلبت هالة
امل�ساعدة من املحامني ،وعر�ضت عليهم
�صور �إ�صاباتها .لكن املحامني قالوا لها
�إنه �إذا مل يكن لديها �أدلة فيديو ،ف�إنها
ال ت�ستطيع تقدمي اتهامات .وقالت
�إنها ميكن �أن تذهب �إىل ملج�أ للن�ساء،
ولكن قال مدير امل�أوى �إنها �سوف
تفقد �إمكانية الو�صول �إىل ممتلكاتها،
و�شبكة الإنرتنت ،والتلفزيون وو�سائل
التوا�صل االجتماعية .وقالت هالة
“ال �أريد مغادرة �سجن و�أن �أذهب �إىل
�سجن �آخر”�( .سبوتنيك)
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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منوعات

م���اي���ك���ل م������ور ي����وا�����ص����ل م���ع���ار����ض���ة ت�����رام�����ب م�����ن ب���������رودواي
حتركاته
يوا�صل املخرج والكاتب الأمريكي مايكل مور
ّ
املناه�ضة للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب� .إىل جانب حت�ضريه
لفيلم وثائقي جديد بعنوان ( 9/Fahrenheit 11من وحي
 9ت�شرين الثاين (نوفمرب) ،تاريخ �إنتخاب ترامب) ،نقل مور
م�ساعيه املعار�ضة للملياردير ال�شهري �إىل برودواي عرب The
 Terms of My Surrenderالذي يقدّ مه مبفرده.
وذكرت �صحيفة الـ «غارديان» الربيطانية �أنّ العر�ض الذي
ينطلق ر�سمي ًا يف � 10آب (�أغ�سط�س) املقبل ،ي�ستمر على م�سرح
«بيال�سكو» يف نيويورك حتى  22ت�شرين الأ ّول (�أكتوبر)
.2017
�أمام جمهور كبري جد ًا �أتى مل�شاهدة العر�ض اخلا�ص ،قال
مايكل مور خالل نهاية الأ�سبوع احلايل« :ال �أقبل بالعي�ش
يف بلد ير�أ�سه دونالد ترامب ،ولن �أترك الواليات املتحدة».
ف�صاحب كتاب  Stupid White Menي�ؤمن ب�أنّ الناقدين
الكوميديني با�ستطاعتهم «�إ�سقاط ترامب من خالل ال�سخرية
والهجاء ،لأنّه بب�ساطة ال ميكنه حت ّمل ذلك» ،ح�سب ما قال يف
حزيران (يونيو) املا�ضي.

وداع� ً
��������ا ج��ي�ن م������ورو �أي����ق����ون����ة ال����زم����ن (ال���ف���رن�������س���ي) اجل��م��ي��ل
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���ش�يري��ن :ن��ع��م ه��اج��م��ت ع��م��رو دي��اب

ال تكل �شريين عبد الوهاب عن �إثارة امل�شاكل والت�صريحات النارية.
خالل ح�ضورها زفاف املمثل امل�صري عمرو يو�سف وال�سورية كندة
علو�ش ،هاجمت عمرو دياب �أمام اجلميع قائلة «راحت عليه!».
يومها راحت املغنية امل�صرية تعتذر وتو�ضح تف�سري كالمها من دون
�أن تقنع ال�صحافة بكالمها الهجومي على زميلها.
مرت على ذلك الت�صريح الناري الذي �أغ�ضب ع�شاق
�أ�شهر قليلة ّ
«اله�ضبة» ،لكن جنمة «م�شاعر» كررته مرة �أخرى .على هام�ش
�سهرات «مهرجان جر�ش الدويل» الذي يقام حالي ًا يف تون�س ،عقد
م�ؤمتر �صحايف ح�ضرته النجمة امل�صرية قبل �صعودها �إىل م�سرح
احلدث الفني ال�سنوي .قالت �شريين �إنها ق�صدت ما قالته قبل �أ�شهر،
و�أن ما قالته مل يكن زلّة ل�سان ،بل كلمات تع ّمدت قولها� .أ�ضافت
�شريين «كلماتي كانت متع ّمدة ،و�أنا ما برجع�ش يف كالمي .الإ�ساءة
كانت لفنّان معني ومل تكن لبع�ض الفنانني .هذا الفنان �أ�ساء يل
و�سخر مني ولكن بعيد ًا عن الإعالم».

���ص��راع ال��دي��ك��ة ع��ل��ى «ب����اب احل����ارة»

خ�سرت ال�سينما الفرن�سية �إحدى �أيقونات
الزمن اجلميل� .أكدت «وكالة ال�صحافة
الفرن�سية» ،نب�أ وفاة جني مورو عن  89عام ًا يف
منزلها يف باري�س ،نق ًال عن مديرة �أعمالها.
املمثلة واملغنية وال�سيناري�ست واملخرجة
الفرن�سية التي ا�شتهرت يف فيلم Jules et
( Jimعام  )1962الذي يحمل توقيع املخرج
فران�سوا تروفو وينتمي �إىل املوجة اجلديدة،
ولدت يف  23كانون الثاين (يناير) عام
 1928يف باري�س� .أم�ضت طفولتها يف في�شي،
قبل �أن تعود لال�ستقرار مع عائلتها يف «مدينة
الأنوار» .كان والدها يدير م�صنع ًا للجعة� ،أما
والدتها الربيطانية الأ�صل فراق�صة يف «فويل
بريجري».
بداياتها الفنية كانت من امل�سرح ،قبل �أن

ت�صبح يف الأربعينيات ع�ضو ًا دائمة يف فرقة
الـ  ،Comédie-Françaiseثم تنتقل �إىل
ال�شا�شة الكبرية يف اخلم�سينيات وتثبت نف�سها
يف �شرائط كثرية ،على ر�أ�سها Ascenseur
( Pour L›Échafaudعام  )1958وLes
 Amantsللوي�س مال .و�صلت الراحلة �إىل
أوج �شهرتها يف ال�ستينيات� ،إذ نالت يف عام
� ّ
 1960جائزة �أف�ضل ممثلة يف مهرجان «كان»
عن دورها يف فيلم Moderato Cantabile
(�إخراج بيرت بروك)� .إىل جانب هذه اجلائزة،
يف ر�صيد جني مورو باقة من ّوعة من اجلوائز
العاملية ،نذكر منها جائزة «بافتا» لأف�ضل
ممثلة �أجنبية...
�سجلت ح�ضورها يف جمموعة من
يف هوليوودّ ،
امل�شاريع ،من بينها «التايكون الأخري» (عام

ن���اع���وم���ي ك���ام���ب���ل يف ب��ي�روت

w w w .g h o r b a n e w s .c o m

توجد ناعومي كامبل (ال�صورة) حالي ًا يف بريوت لتم�ضية �إجازة
�صغرية ،بعدما ل ّبت دعوة العرو�سني تريي �أنطونيو�س وكارول �صباغ
اللذين عقدا قرانهما� ،أخري ًا يف �أحد كنائ�س بريوت .لفتت عار�ضة
الأزياء الربيطانية ال�شهرية الأنظار بح�ضورها الزفاف ب�شكل
مفاجئ ،لكن احلا�ضرين مل ي�ستطيعوا ت�صويرها بعدما خرجت من
الكني�سة قبل �إنتهاء مرا�سم الزواج.
يف هذا ال�سياق ،ك�شفت بع�ض املعلومات �أنّ عالقة �صداقة تربط
العرو�س باملوديل ال�شهرية ،كما �أنّهما عمال مع ًا يف �إحدى وكاالت
عر�ض الأزياء يف قطر .وكانت كامبيل التي حظيت ب�شهرة وا�سعة
يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،قد جالت قامت يف بريوت ،فيما زارت
بع�ض املطاعم التي �أم�ضت فيها وقت ًا ممتع ًا .ولفتت ناعومي الأنظار
بف�ستان �أحمر اللون حمل توقيع امل�صمم اللبناين ح�سني بظاظا.
ومل ُتعرف املدّ ة الزمنية التي �ستم�ضيها العار�ضة يف بريوت ،لكن
ح�ضورها كان جمي ًال وتناقلت �أخبارها بع�ض املواقع االلكرتونية.

 1976ــ �إخراج �إيليا كازان) ،و«املحاكمة»
لأرو�سون ويلز ،ا�ستناد ًا �إىل الرواية التي حتمل
اال�سم نف�سه لفران�س كافكا.
مقربة لعدد من ال�شخ�صيات
يذكر �أنّها �صديقة ّ
املعروفة يف ال�سينما الفرن�سية ،مثل جان
كوكتو ،وجان جينيه ،ومارغريت دورا�س،
الذين عملت معهم �أي�ض ًا.
وفور انت�شار خرب الوفاة ،اتخذ امل�شاهري من
مواقع التوا�صل االجتماعي منابر للتعليق.
الرئي�س الفرن�سي� ،إميانويل ماكرون قال
يف بيان ن�شره على تويرت �إنّ مورو «ج�سّ دت
متردت
حرة ،لطاملا ّ
ال�سينما ...وكانت روح ًا ّ
على الأنظمة القائمة».

تزامن ًا مع �إنت�شار خرب يك�شف ما طلبه وزير العدل ال�سوري ه�شام
ال�شعار من جمل�س ال�شعب برفع احل�صانة عن نائبني �أحدهما رجل
الأعمال واملنتج حممد قبنّ�ض و�إحالته �إىل الق�ضاء ب�سبب ق�ضايا
ف�ساد ،كان الرجل يتح�ضّ ر ملعركته املعتادة لإقتحام بيدر ب�سام املال،
ويقا�سمه يف حم�صول «باب احلارة» منذ العام املا�ضي.
يتحينّ قبنّ�ض فر�صة االنق�ضا�ض على امل�سل�سل الأكرث �شهرة ورداءة
مع ًا ،م�ستعين ًا ب�صاحب فكرة امل�سل�سل مروان قاووق الذي �سبق لب�سام
املال �أن ا�ستبعده و�إختار عدة كتاب .على الرغم من ربح «الآغا»
�أحكام ًا ق�ضائية العام املا�ضي تخ ّوله �إكمال «مهزلته» التلفزيونية،
لكن النهاية كانت مب�صاحلة �إقت�ضت �إبرام اتفاق بينه وبني قبن�ض
على تراجع الأخري عن �إجناز جزء تا�سع ،وتركه ل�صاحبه الأ�صلي.
على �أن يعودا هذا العام ويتوازعا مهمة �إنتاج ثالثة �أجزاء متتالية
للإجهاز املطلق على الذائقة العامة وتكري�س دمار ال�صناعة
ال�سورية الأبرز! لكن االتفاق مل ينفذ ،بل عاد اخلالف مع �إعالن
�شركة «قبنّ�ض» �إنتاج جزء عا�شر من «باب احلارة» وحدها ،من كتابة
مروان قاووق الذي يعد حالي ًا من خالل ت�صريحات �صحافية ب�إحياء
ال�شخ�صيات التي ا�ستبعدها املال من م�سل�سله بذريعة موتها و�إ�سنادها
�إىل ممثلني جدد .من جهته ،يتح�ضّ ر املال ال�ستكمال م�سل�سله وغالب ًا
�سيكون من �إخراج ماجد قرباوي ،من دون �أن ي�سند امل�شروع �إىل �أي
كاتب حتى الآن .مرة جديدة ي�ضج العراك على امل�سل�سل ال�سوري
ال�شهري الذي يلعب بطولته عدد من النجوم منهم عبا�س النوري
(ال�صورة) و�شكران مرجتى وغريهما ،مع حتقق املثل ال�شعبي القائل
ب�أن «اجلنازة حامية وامل ّيت لي�س �سوى «باب احلارة»».
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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امل����ب����اري����ات ال���ت���ح�������ض�ي�ري���ة اخل����ارج����ي����ة �أك���ث���ر م����ن و ّدي������ة
مل يعد ال�صيف الذي ال ي�شهد بطوالت كربى كك�أ�س
العامل وك�أ�س �أوروبا ي�شهد مل ًال يف ظلّ عطلة الأندية� ،إذ
�إن اجلوالت اخلارجية للأندية يف الواليات املتحدة و�آ�سيا
باتت تفرز مباريات ا�ستعدادية كثرية بني فرق القمة ال
تخلو من متعة ومن فوائد عديدة
ميرون عادة يف مرحلة ملل يف
كان ع�شاق كرة القدم ّ
ال�صيف الذي ال ي�شهد ك�أ�س العامل �أو ك�أ�س �أوروبا مع فرتة
الراحة للبطوالت الأوروبية الوطنية .لكن منذ �سنوات
بكم هائل من املباريات
تبدّ ل الأمر وبد�أ املتابعون يحظون ّ
توجه هذه الأخرية
الكبرية للفرق الكربى حتديد ًا مع ّ
خارج «القارة العجوز» �إىل الواليات املتحدة والقارة
الآ�سيوية يف �سنغافورة وال�صني وغريهما يف جوالت
حت�ضريية للمو�سم اجلديد.
هكذا ف�إن حت�ضريات هذا ال�صيف ب�شق ّيها الأمريكي
والآ�سيوي �أفرزت العديد من مباريات القمة بني الفرق
الكربى كان ينتظر املتابعون م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا
مل�شاهدتها� .صحيح �أن التحدي يف هذه املباريات الودية
يكون خمتلف ًا عنه ر�سمي ًا� ،إال �أن هذا ال مينع من �أن هذه
املواجهات باتت ت�أخذ طابع ًا حما�سي ًا وتناف�سي ًا� ،إذ �إن
�أي فريق ال ير�ضى بالطبع ب�أن يخ�سر �أمام خ�صمه وقد
�أ�صبح لهذه املباريات �إطار ُتلعب فيه متمث ًال بك�أ�س الأبطال
الدولية الودية بن�سخ َتيها الأمريكية والآ�سيوية.
كم هائل من مباريات القمة مثل
من هنا كان املتابعون �أمام ّ
املواجهات التي جمعت بر�شلونة الإ�سباين �ضد يوفنتو�س
الإيطايل ،وريال مدريد الإ�سباين �ضد مان�ش�سرت يونايتد
و�سيتي الإنكليزيني ،ويونايتد �ضد جاره �سيتي وبر�شلونة،
وبايرن ميونيخ الأملاين �ضد ميالن الإيطايل و�أر�سنال
الإنكليزي ،وت�شل�سي الإنكليزي �ضد �إنرت ميالنو الإيطايل،
و�أخري ًا كانت القمة فجر �أم�س بـ «كال�سيكو» ريال مدريد
وبر�شلونة وهو الأول منذ  35عام ًا للفريقني خارج
�إ�سبانيا والأول يف الواليات املتحدة وحتديد ًا يف ميامي.

�إذاً ،بات املتابع �أمام وجبة د�سمة من املباريات الكربى
يف �صيف الراحة وما يزيد من متعة هذه املباريات هي
الغزارة التهديفية التي ت�شهدها حيث يكون اللعب
هجومي ًا دون حر�ص دفاعي على عك�س املباريات الر�سمية
التي تكون مق ّيدة باجلانب اخلططي والتكتيكي للمدربني،
وهذا ما جت�سّ د بنتائج الفتة وكبرية مثل فوز �سيتي
على ريال مدريد  1-4وميالن على بايرن ميونيخ 0-4
وتوتنهام الإنكليزي على باري�س �سان جريمان الفرن�سي
 2-4وبر�شلونة على ريال مدريد  ،2-3وللإ�شارة ف�إن كل
املباريات التي ُلعبت �شهدت �أهداف ًا.
وبطبيعة احلال ،ف�إن الأداء الهجومي وكرثة الأهداف
يزيد من احتمال م�شاهدة �أهداف رائعة ،وهذا ما ح�صل
�سجل
على �سبيل املثال مع النجم الربازيلي نيمار الذي ّ
هدف ًا خيالي ًا عندما تالعب بدفاع يوفنتو�س يف منطقته
و�سدد الكرة يف ال�شباك.
فائدة فنية وت�سويقية
ورغم طابعها الودي والتح�ضريي ،ف�إن لهذه املباريات
فائدة بالن�سبة �إىل الأندية والعبيها على امل�ستويني
الفني والت�سويقي.
فني ًا ،ف�إن هذه املباريات متثّل فر�صة مثالية للمدربني
لتجربة خططهم واكت�شاف مكامن ال�ضعف يف فرقهم وهذا
ما �أمكن ر�ؤيته على �سبيل املثال عند بايرن ميونيخ حيث
مل�س بالت�أكيد مدربه الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي وجود خلل
يف خطه الدفاعي بعد املرحلة اجلديدة املتمثلة برحيل
القائد ال�سابق فيليب الم ،حيث تلقت �شباكه �أهداف ًا يف
كل مواجهاته و�صل عددها �إىل  9يف �أربع مباريات وهذه
ن�سبة عالية جد ًا ما و�ضع �أن�شيلوتي مبكر ًا �أمام مهمة
�إيجاد احلل قبل انطالق املو�سم.
كذلك ف�إن الفرن�سي زين الدين زيدان لن يقف مكتوف
الأيدي �أمام الهزائم الثالث التي تلقاها ريال مدريد
وحتديد ًا اخل�سارة الفادحة �أمام �سيتي .4-1

�أ�ضف �إىل ذلك ،ف�إن هذه املباريات ت�شكل اختبار ًا مهم ًا
للوافدين اجلدد لالندماج مع فرقهم واكت�ساب الثقة،
وهذا ما ح�صل على �سبيل املثال مع البلجيكي روميلو
لوكاكو الذي �أثبت وجوده �سريع ًا مع مان�ش�سرت يونايتد،
كما احلال �أي�ض ًا مع امل�صري حممد �صالح الذي يت�ألق حالي ًا
مع ليفربول وقد �سجل ثالثة �أهداف حتى الآن (للإ�شارة
ليفربول بقي يف �أوروبا).
كما �أن هذه املباريات تك�شف وجوه ًا جديدة وهذا ما
ح�صل مث ًال مع ال�شاب الإ�سباين �إبراهيم دياز البالغ 17
عام ًا الذي �سجل هدفني ملان�ش�سرت �سيتي �أمام توتنهام
وريال مدريد.
وبطبيعة احلال ف�إن الأندية تويل هذه املباريات
واجلوالت اخلارجية �أهمية ق�صوى على امل�ستوى التجاري
والت�سويقي� ،إذ �إن الفرق تنتقل �إىل «الأر�ض اخل�صبة»

حيث �شعبيتها الكبرية يف �آ�سيا والواليات املتحدة لتكون
على متا�س مع امل�شجعني املولعني ،وبالتايل زيادة �شعبيتها
وبيع منتجاتها وهذا ما يتمثّل باللقاءات التي تقام مع
ه�ؤالء والتي ت�شهد ح�ضور ًا كبرياً ،ف�ض ًال عن الربح املادي
كما احلال مث ًال يف مباراة «الكال�سيكو» حيث كان ملعب
«هارد روك �ستاديوم» يف ميامي ممتلئ ًا عن �آخره وو�صلت
قيمة التذاكر �إىل  900دوالر ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن
الأندية ت�ستغلّ هذه اجلوالت لإطالق م�شاريع جتارية
وت�سويقية كما فعل الريال بافتتاحه مقهى يف املدينة
الأمريكية.
كل هذا �شهدته هذه املباريات واجلوالت ...ويف الأثناء
كان النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو يف �إجازته حتت
�شم�س جزيرة �إيبيزا.

ب�����ر������ش�����ل�����ون�����ة ي���������ش����ع����ل احل�������������رب م��������ع ب�����اري�����������س
توا�صلت ف�صول م�سل�سل االنتقال املحتمل لنجم بر�شلونة
الربازيلي نيمار �إىل باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،حيث
ي�سعى رئي�س رابطة الدوري الإ�سباين لكرة القدم خافيري
تيبا�س �إىل تقدمي �شكوى �إىل االحتاد الأوروبي للعبة �ضد
النادي الباري�سي ،ب�سبب ما عدّ ها خمالفة لقانون اللعب
املايل النظيف.
وت�شري التقارير على نطاق وا�سع يف الفرتة الأخرية� ،إىل
�أن النادي الفرن�سي اململوك من هيئة قطر لال�ستثمارات
الريا�ضية ،م�ستعد لدفع قيمة البند اجلزائي لف�سخ عقد
نيمار مع بر�شلونة البالغة  222مليون يورو ،ودفع مبلغ
 30مليون يورو راتب ًا �سنوي ًا له .ويف حال �إمتامها� ،ستجعل
هذه ال�صفقة من نيمار �أغلى العب يف العامل.
وقال تيبا�س�« :سنتقدم ب�شكوى �أمام االحتاد الأوروبي،
و�إذا مل يتحرك ف�سرنفع الق�ضية �أمام حماكم املناف�سة
يف �سوي�سرا وبروك�سل» ،متابع ًا« :من هناك ،ال ن�ستبعد
اللجوء �إىل املحاكم يف فرن�سا و�إ�سبانيا».

و�شدد على �أن امل�س�ألة ال تقت�صر على ق�ضية نيمار« :كنا
نعتزم التقدم ب�شكوى قبل ذلك .نحن مل نقم بهذه اخلطوة
حتى الآن لأننا نعتزم طرح امل�شكلة �أمام م�س�ؤويل االحتاد
الأوروبي ،وقلت ذلك للرئي�س (االحتاد القاري �ألك�سندر)
�شيفريين ،لكننا مل نح�صل على الوقت الكايف».
من جهة �أخرى ،ذكرت تقارير �إعالمية �إنكليزية �أن
مان�ش�سرت يونايتد ،بد�أ التحرك للتعاقد مع العب �إنرت
ميالنو الإيطايل الكرواتي �إيفان بريي�سيت�ش ،بحث ًا عن
�إمتام ال�صفقة يف �أ�سرع وقت ،خ�صو�ص ًا مع اقرتاب موعد
بطولة الك�أ�س ال�سوبر الأوروبية �أمام ريال مدريد.
و�أ�شارت �صحيفة «ذا دايلي �ستار» �إىل �أن «ال�شياطني
احلمر» �سريفع عر�ضه �إىل  53مليون يورو ،مع تكثيف
االجتماعات بني م�س�ؤويل الناديني ووكيل �أعمال
بناء على طلب املدرب
الالعب ،حل�سم الأمر يف �أ�سرع وقتً ،
الربتغايل جوزيه مورينيو.

�إعــــــــــــالن

ف����ي����راري ي��ن��ت��ف�����ض يف امل����ج����ر ب���ث���ن���ائ���ي���ة ب���ط���ل���ه���ا ف��ي��ت��ي��ل ع��ل�اق����ة وط����ي����دة ب��ي�ن جن������وم م�������ص���ر وال����ـ«ب����رمي����ي��ي�ر ل��ي��غ»
ع ّو�ض فريق فرياري �إخفاقه يف �سباق جائزة بريطانيا
الكربى ،بتحقيقه ثنائية يف جائزة املجر الكربى ،املرحلة
احلادية ع�شرة من بطولة العامل للفورموال  ،1حيث �أحرز
�سائقه الأملاين �سيبا�ستيان فيتيل املركز الأول ،متقدم ًا
على زميله الفنلندي كيمي رايكونن.
وحافظ فيتيل على ال�صدارة خالل معظم مراحل ال�سباق
بعد انطالقه من املركز الأول ،ليحقق فوزه الرابع هذا
املو�سم ويعيد تو�سيع الفارق يف �صدارة ترتيب بطولة
العامل مع �سائق مر�سيد�س الربيطاين لوي�س هاميلتون
الذي �أنهى ال�سباق على حلبة هنغارورينغ يف املركز الرابع
خلف زميله الفنلندي فالتريي بوتا�س ،فيما حل �سائق
«ريد ُبل» الهولندي ماك�س فري�شتابن خام�س ًا.
وكان هاميلتون قد متكن قبل �أ�سبوعني من تقلي�ص الفارق
مع فيتيل �إىل نقطة واحدة فقط ،بعد �إحرازه �سباق
جائزة بريطانيا الكربى ،وحلول مناف�سه الأملاين �سابع ًا،
وكان قريب ًا من �إنهاء �سباق املجر يف املركز الثالث الذي
بناء على طلب من �إدارة
كان قد «منحه» �إياه بوتا�س ً
الفريق� ،أم ًال يف التمكن من اللحاق بثنائي فرياري ،لأن
الربيطاين كان �أ�سرع على احللبة من زميله الفنلندي.
�إال �أن هاميلتون ،على الرغم من اقرتابه يف بع�ض املراحل
من رايكونن بفارق مل يتعدّ ن�صف ثانية ،مل يتمكن من
ت�شكيل خطر حقيقي على �سائق فرياري على احللبة ذات
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الت�صميم ال�ضيق واملنعطفات املتعرجة التي ي�صعب عليها
التجاوز ،فقام بـ «�إعادة» املركز الثالث لبوتا�س عند �آخر
منعطف من اللفة  70الأخرية يف ال�سباق.
وقطع فيتيل م�سافة ال�سباق بزمن � 1,39,46,713ساعة
بفارق  0,908ثانية عن رايكونن و 12,462ث عن
بوتا�س.
ويت�صدر فيتيل ترتيب بطولة العامل لل�سائقني بـ 202
نقطة �أمام هاميلتون ( 188نقطة) وبوتا�س (169
نقطة).
ويت�صدر مر�سيد�س ترتيب بطولة ال�صانعني بـ  357نقطة
�أمام فرياري ( 318نقطة) و«ريد ُبل» ( 184نقطة).

جنح امل�صريون منذ �سنني يف فر�ض �أ�سمائهم داخل مالعب
�إنكلرتا ،بعدما قادت مهارة بع�ضهم �إىل خروجهم من كرة
بالدهم واالحرتاف يف بالد مهد كرة القدم .منذ �سنني
طويلة ،بد�أ الالعبون امل�صريون يلفتون �أنظار ك�شايف
املواهب .وانتقل العب تلو �آخر �إىل هناك ،حيث افتتح
ال�سل�سلة �إبراهيم �سعيد مو�سم  ،2004/2003بعدما
انتقل من الأهلي �إىل �إفرتون على �سبيل الإعارة مقابل
مئة �ألف جنيه �إ�سرتليني .مل تكن جتربته ناجحة هناك،
�إذ مل ي�شارك يف �أية مباراة ر�سمية مع الفريق ،ليعود يف
نهاية املو�سم �إىل الأهلي مرة �أخرى.
�أول من �أم�س ،عاد ا�سم امل�صريني �إىل الظهور من جديد يف
ال�صحف الإنكليزية ،بعدما ح�صد مدافع و�ست بروميت�ش
�ألبيون �أحمد حجازي ،جائزة �أف�ضل العب يف مباراة
فريقه الودية �ضد بورتون �ألبيون .بعك�س �سعيد ،جنح
حجازي يف �أوىل مبارياته مع فريقه اجلديد يف لفت
النظر �إليه� ،إذ �أمت انتقاله من الأهلي �أي�ض ًا على �سبيل
الإعارة قبل نحو � 10أيام فقط� .شارك يف مباراتني وديتني
ً
بداية ،ثم بقي العب ًا �أ�سا�سي ًا بعدها .يف هذه املباراة ،ت�ألق
يف الدفاع و�أنقذ مرماه من ثالث فر�ص خطرية يف ال�شوط
أداء ثابت ًا يف ال�شوط الثاين.
الأول ،قبل �أن يقدم � ً
برز العبون م�صريون �سابق ًا مثل حجازي يف �إنكلرتا،
وجتارب �أخرى كانت ت�شبه جتربة �سعيد .حممد النني من

الفئة الأوىل التي مل تث ِّبت جدارتها وح�سب ،حيث يكفي
فقط �أنه يلعب مع فريق �صعب هو �أر�سنال الذي يدخل
�ضمن معادالت ال�صراع على اللقب يف الـ «برمييري ليغ».
لي�س وحده النني من طينة الالعبني الذين جنحوا وما
زالوا يف �إنكلرتا .ففي �إنكلرتا الآن م�صري �آخر هو رم�ضان
�صبحي ،الذي متكن من �إثبات وجوده يف املو�سم املا�ضي مع
�ستوك �سيتي بعد �أن التحق به قادم ًا من الأهلي.
الأهم واجلديد الآن هو حممد �صالح ،النجم امل�صري الأول
الذي ما زال يحفر ا�سمه يف �سجالت البطوالت الأوروبية
كمهاجم و�صل �إىل احرتاف �أبرز املهاجمني الأوروبيني �أو
الالتينيني .هذا املو�سم ح�سم ليفربول �صفقة تعاقده مع
�صالح من روما الإيطايل ،ليلعب حتت قيادة املدرب الأملاين
يورغن كلوب ملدة خم�سة �أعوام .لي�ست هذه التجربة
الأوىل ل�صالح يف الدوري الإنكليزي� ،إذ �سبق �أن لعب يف
ت�شل�سي عام  .2014ات�صفت جتربته وقتها مع الـ «بلوز»
وحتت قيادة الربتغايل جوزيه مورينيو يف الف�شل ،لعدم
�أخذه فر�صته هناك ،ولعب يف  9مباريات بالدوري� :سجل
هدفني و�صنع هدفني .ما �أعاد جمده هو انتقاله �سريع ًا
�إىل روما وبروزه هناك من جديد .هذا املو�سم يف �إنكلرتا،
لي�س ك�سابقه .يظهر من املباريات الودية التي يقيمها الـ
«ريدز» حالي ًا �أن �صالح يف حالة ان�سجام تام مع الفريق
واملدرب ،على �صعيد �صناعة الأهداف والت�سجيل.

افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت
* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف
* وموا�ضيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
لال�ستف�سار واالعالن االت�صال على :
917 - 488-9650
Email: ghorbanews1@yahoo.com

نحن غري م�س�ؤولني عن اي اخطاء يف الت�صميم الذي �سري�سل لنا
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

عربي

18

FRIDAY , AUGUST 4 . 2017 / Vol . 6 - Issue 265

َّ
م���ه���دد ب���ال���ت���وق���ف� :أط����ف����ال ال��ي��م��ن حم����روم����ون ال��ت��ع��ل��ي��م
ال���ع���ام ال���درا����س���ي

�إ�سرائيل ت�سرق وث��ائ��ق مهمة
م��ن امل�سجد الأق�����ص��ى امل��ب��ارك
رام اهلل -
�أقدمت �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي،
خ�لال �سيطرتها على امل�سجد الأق�صى
املبارك عقب عملية امل�سجد الأخ�يرة،
على �سرقة وث��ائ��ق مهمة م��ن امل�سجد
الأق�صى ،تتعلق ب�أمالك و�أوقاف القد�س
املحتلة و�أرا�ضيها.
وق��ال رئي�س مركز القد�س ال��دويل
يف فل�سطني ،ح�سن خ��اط��ر� :إن ق��وات
االحتالل ا�ستولت على الوثائق املتعلقة
بالأوقاف الإ�سالمية يف القد�س املحتلة،
حينما ا�ستفردت بالأق�صى لثالثة �أيام
متتالية ،متنقلة ب�ين غرفه ومكاتبه
و�أر�شيفه ووث��ائ��ق��ه ،بعدما �أخلته من
امل�صلني وموظفيه وحرا�سه.
و�أ�����ض����اف خ���اط���ر� ،أن ال�����س��ل��ط��ات
الإ�سرائيلية ،وبوا�سطة تلك الوثائق
�ست�ضع يدها على �أوقاف القد�س و�أمالكها
وعقاراتها ،باعتبارها �أر�شيف ًا وقفي ًا
خا�ص ًا ب��الأم�لاك واملحاكم ال�شرعية،
ح��ي��ث ت�شكل ق��اع��دة ب��ي��ان��ات لأم�ل�اك
و�أوقاف و�أرا�ضي القد�س املحتلة ،و�شدد
على �أن �سرقتها كارثة حقيقية.
و�أو���ض��ح �أن الوثائق الوقفية تخ�ص

تفا�صيل و�أ�سرار الأوق��اف والتوقيعات
املُمهرة عليها ،مبين ًا �أن اال�ستيالء عليها
ميكّن االحتالل الإ�سرائيلي من احل�صول
ع��ل��ى ال��ت��وق��ي��ع��ات ،وم��ع��رف��ة �أ���ص��ح��اب
ال�صالحية فيها ،وكيفية نقل �أو طرق
الت�صرف مبلكية الوقف ،واالطالع على
كل تفا�صيلها وحمتوياتها.
وق��ال� :إن ذل��ك الأم��ر ي�شكل خطر ًا
كبري ًا على الأوق��اف التي ت�شكل العمود
الفقري يف القد�س املحتلة ،والتي تتجاوز
حجمها  90%م��ن ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة،
ون�سبة عالية يف عموم القد�س.
و�شدد رئي�س مركز القد�س ال��دويل
يف فل�سطني على �أن ما يزيد من حجم
اخلطر براعة الإ�سرائيليني يف التزوير،
وقدرة التالعب بالوثائق و�إحلاق الدمار
بالأوقاف� ،إذا مت ا�ستخدامها.
ول���ف���ت خ���اط���ر �إىل �أن ال�����س��ل��ط��ات
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة غ�ي�ر م��ع��ن��ي��ة بالقيمة
ال��ت��اري��خ��ي��ة الإرث���ي���ة لتلك ال��وث��ائ��ق،
م�ؤكد ًا �أنها تبحث عن �سبل لت�ضع يدها املحتلة ،والتي ت�شكل �أ�س�س املعركة مع بالقد�س� ،ستقوم بح�صر حجم املفقودات ���ص��دور ت��وج��ي��ه��ات م��درو���س��ة م��ن قبل
من الوثائق امل�سروقة� ،سواء مب�صادرة املرجعيات الدينية للإعالن ب�شفافية
على �أوق��اف القد�س و�أمالكها مل�صادرتها االحتالل.
عن حجم وخطورة ال�سرقة ،واخلطوات
ون���وه �إىل �أن اللجنة الفنية التي الأ�صول �أو بت�صويرها.
وتهويدها ،مبا ي�شكل �ضربة قا�صمة ملا
ودعا امل�س�ؤول الفل�سطيني� ،إىل �أهمية الالحقة لذلك.
تبقى من الأرا�ضي والأوق��اف يف القد�س �شكلتها دائ����رة الأوق�����اف الإ���س�لام��ي��ة

االق��ت�����ص��اد ال�����س��وري «ي��ت��ب��اع��د» ج��غ��راف��ي�� ًا��� :س��وق ومن�����وذج ل��ك��ل منطقة

دم�شق :
م��ا ب���ات ي��ف��رق امل��ح��اف��ظ��ات وامل��ن��اط��ق ال�����س��وري��ة
اقت�صادي ًا اليوم �أك�بر بكثري مما كان يجمعها .فلكل
حمافظة ،و�أحيان ًا لكل منطقة ،اقت�صادها اخلا�ص
املنبثق من رحم احلرب وجمرياتها .اقت�صاد ت�سيطر
عليه �أن�شطة غري م�شروعة قائمة على الربح ،و�إهمال
قيم العمل والإنتاج وهدر املوارد والرثوات الوطنية
مل تعد �إدل���ب خ�����ض��راء كما ك��ان��ت تو�صف قبل
�سنوات احل���رب ،فمدنها حت��ول��ت �إىل مناطق حرة
للب�ضائع وال�سلع الرتكية ،وحمافظات اجلزيرة الثالث
(احل�سكة ،دي��ر ال��زور وال��رق��ة) التي كانت مبنزلة
اخلزّ ان اال�سرتاتيجي لغذاء  23مليون �سوري ،غدت
اليوم عاجزة عن �إطعام ما تبقى من �أبنائها املقيمني
فيها ،و�صناعيو حلب الذين ك��ان يخ�شاهم ال�شرق،
حت�� ّول بع�ضهم �إىل �أ�صحاب ب�سطات وور���ش �صغرية،
وبع�ضهم الآخر مل يجد �أمامه من خمرج �سوى الهجرة.
حتى املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة احلكومة فقدت
جزء ًا كبري ًا من هويتها و�أن�شطتها االقت�صادية مل�صلحة
ما بات يعرف باقت�صاديات العنف �أو احلرب.
فبعد ���س��ت ���س��ن��وات ون��ي��ف م��ن ال��ك��ارث��ة ،تك�شف
اخلريطة االقت�صادية للبالد عن اقت�صاد «مبعرث»
و«مناطقي» تتبدى مالحمه يف الأ���س��واق املتعددة
وامل�ستقلة ع��ن بع�ضها البع�ض ،ويف الأن�شطة غري
القانونية ،التي تزايدت ن�سبتها �إىل مرحلة �أ�صبحت
متثل فيها ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري الق��ت�����ص��ادي��ات مناطق
عديدة ،وال �سيما تلك اخلا�ضعة ل�سيطرة جمموعات
م�سلحة ،والقريبة من بع�ض الدول املجاورة .بدليل ما
خل�ص �إليه م�سح ال�سكان املنفذ عام  2014من نتائج
تتعلق بواقع الأن�شطة املرتبطة باحلرب وانت�شارها
جغرافي ًا ،حيث �أكدت النتائج غري املن�شورة �أن جتارة
املحروقات كن�شاط جديد ينت�شر يف نحو  30%من
املناطق ال�سورية املدرو�سة ،والتهريب ينت�شر يف ،16%
وبيع امل�سروقات يف  ،15%وتوليد الكهرباء وبيعها
يف  ،9%وتكرير و�إنتاج امل�شتقات النفطية بطريقة
غري نظامية يف  .7%مع الإ�شارة �إىل وجود تباينات
كبرية يف انت�شار هذه الأن�شطة على م�ستوى املحافظات
واملناطق ،فمث ً
ال تنت�شر جتارة املحروقات يف نحو 81%
من مناطق حمافظة �إدل��ب ونحو  75%من مناطق
احل�سكة ،فيما ي�سود التهريب كن�شاط اقت�صادي يف
نحو  44%من حمافظة حم�ص ،و 30%من حمافظة
الالذقية .واق��ع ُيح ّمل الباحث يف املركز ال�سوري
لبحوث ال�سيا�سات ،الدكتور نبيل م��رزوق ،م�س�ؤوليته
جلميع �أطراف احلرب ،في�شري �إىل �أن «ا�ستمرار ال�صراع
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

امل�سلح وتعدد الأطراف امل�شاركة فيه �أ�سهما يف ن�شوء
عدد من جبهات املواجهة ،فيما بني الأطراف املختلفة
ون�شوء مناطق نفوذ اعترب ك��ل ط��رف �أن��ه��ا منطقة
�سيادته وم�صدر قوته ومتويله يف معظم احل��االت».
واعترب يف حديثه �إىل «الأخبار» �أن «انكفاء القوات
النظامية ع��ن املعابر احل��دودي��ة ك��ان ل��ه دور كبري
يف حتويل تلك املعابر �إىل م�صادر متويل للجماعات
امل�سلحة التي تنازعت ال�سيطرة عليها .فقد حر�صت
كل جماعة م�سيطرة على منطقة �أو حمافظة على
التحكم بامل�صادر املحلية واملوارد املتوفرة ،بالإ�ضافة
�إىل التحكم بحركة ال�سلع والب�ضائع من و�إىل املنطقة
اخلا�ضعة لنفوذهم ،وال يقت�صر الأم��ر على املناطق
الواقعة حتت �سيطرة اجلماعات امل�سلحة ،فاملناطق
اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام �أي�ض ًا خ�ضعت البتزاز �أمراء
احلرب» .لتكون نتيجة كل تلك املتغريات يف النهاية �أن
ال�سوق ال�سورية الواحدة حت ّولت ــ كما ي�ؤكد تقرير
�صدر �أخري ًا عن مركز دم�شق للأبحاث والدرا�سات حمل
عنوان «الأمن الغذائي يف �سوريا» ــ �إىل «�أ�سواق حملية
ومناطقية ،لكل منها حمدداته وم�ؤ�شراته اخلا�صة،
توافر املواد واملنتجات الغذائية والأ�سعار،
من حيث
ُ
ما جعل من �إ�شكالية خلل جغرافية االقت�صاد ال�سوري
تطفو على ال�سطح ،وتثري �سي ً
ال من الت�سا�ؤالت عن
نهج التوازن التنموي اجلغرايف الذي كان �سائد ًا قبل
الأزم��ة» .وه��ذا ما ي�شري �إليه �أي�ض ًا اخلبري التنموي
ونائب رئي�س الفريق التنفيذي للحكومة الإلكرتونية
�سابق ًا الدكتور حممود عنرب« ،فاالقت�صاد املنظم مل
يكن ي�شكل تاريخي ًا �أكرث من  30%من حجم االقت�صاد
يف ���س��وري��ا ،فقد ك��ان ه��ن��اك م��ا ي��دع��ى باالقت�صاد
الع�شوائي ،وال��ذي يعمل خ��ارج �إط��ار القوانني التي
تنظم العمل االقت�صادي ،وذلك لأ�سباب �أهمها ق�صور
�آليات تنظيم العمل االقت�صادي وف�سادها» .وي�ضيف يف
ت�صريح لـ«الأخبار» �أن «التبعرث الآن له �أ�سباب �أمنية
يف املقام الأول ،لكنه بالنتيجة �سي�ؤدي �إىل ت�أثري �أقل
للجهاز احلكومي يف ر�سم مالمح النظام االقت�صادي
اجلديد يف كل منطقة».
اقت�صاد الت�سويات
ومع �أن م�صري هذا التبعرث والت�شتت االقت�صادي
حت���دده جم��ري��ات امل��ع��ارك الع�سكرية والت�سويات
ال�سيا�سية� ،إال �أن ذلك ال يوحي لكثريين باالطمئنان
طاملا �أن هناك دو ً
ال كثرية ترغب يف ا�ستدامة «النزاع»،
و�صياغة واق��ع جديد على الأر���ض ال�سورية يخدم
م�صالح تلك ال��دول و�أهدافها ،الأم��ر الذي يجعل من
امل���وارد وال�ث�روات الوطنية يف بع�ض املناطق هدف ًا
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رنا حربي
يف ظل ا�ستمرار التعتيم الإعالمي
على «الكارثة الإن�سانية الأ�سو�أ يف
العامل» ،وفيما ين�شغل «�صانعو القرار»
بقيا�س �أرباحهم وخ�سائرهم ال�سيا�سية
وامليدانية يف البلد العربي الأ�شد فقر ًا،
ترتكب ال�سعودية والدول احلليفة لها
جرمية حرب كربى بحق �أطفال اليمن
وم�ستقبلهم.
فقد �ألقى العدوان واحل�صار املفرو�ض
منذ �أكرث من عامني بظالله على واقع
التعليم يف اليمن ،الذي بات اليوم يعاين
من كارثة حقيقية مع تزايد احلديث
عن توقف العام الدرا�سي 2018-2017
ب�شكل كامل .ففي العامني املا�ضيني ،ك�شفت
�إح�صائيات وزارة الرتبية والتعليم توقف
 2380مدر�سة ومن�ش�أة تعليمية موزعة
على املحافظات اليمنية عن العمل،
�إما ب�سبب تعر�ضها لال�ستهداف املبا�شر
من قبل طائرات حتالف العدوان� ،أو
حتويلها �إىل مالجئ للنازحني �أو ثكنات
ع�سكرية وخمازن للأ�سلحة .هذا الواقع
الأليم املفرو�ض على القطاع التعليمي
تفاقم مع دخول البالد يف ما بات يعرف
بـ«�أزمة الرواتب» ،التي حرمت  75يف
املئة من موظفي هذا القطاع احل�صول على
م�ستحقاتهم لأكرث من � 9أ�شهر .وكانت قد
توقفت عملية �صرف مرتبات املوظفني
احلكوميني عقب قرار الرئي�س امل�ستقيل
عبد ربه من�صور هادي ،نقل البنك املركزي
من العا�صمة �صنعاء �إىل عدن.
وي�صف مدير مكتب الرتبية يف �أمانة
العا�صمة �صنعاء حممد الف�ضلي،
الو�ضع بـ«الكارثي» ،م�ؤكد ًا يف حديث
�إىل «الأخبار» جدية احتمال «�إقفال
 13,000مدر�سة من �أ�صل 20,000
مدر�سة ت�ستقبل  5ماليني و� 500ألف
طالب» �إذا مل ُتد َفع رواتب املعلمني قبل
العام الدرا�سي اجلديد املتوقع �أن يبد�أ
ال�شهر املقبل.
وي�أتي ت�صريح الف�ضلي بعد �أن �أعلنت
نقابة املهن التعليمية والرتبوية ال�سبت
املا�ضي «الإ�ضراب الكلي يف جميع املدار�س
احلكومية» احتجاج ًا على عدم �صرف

مرتباتهم .ودعت النقابة جميع موظفي
املهن التعليمية والرتبوية للتجاوب مع
قرار �إعالن الإ�ضراب �إىل حني �صرف
مرتبات جميع املوظفني.
هذا التطور اخلطري يف البلد الذي يعاين
�أ�ص ًال من تدهور يف القطاع التعليمي ،دفع
املنظمات احلقوقية �إىل رفع ال�صوت عالي ًا
للتحذير من تداعيات �إقفال املدار�س
على جيل كامل .و�أعلنت «منظمة الأمم
املتحدة للطفولة» (يوني�سف) مطلع
الأ�سبوع �أن «مدار�س  4.5ماليني طفل
ميني لن ت�ست�أنف العمل �إذا مل ُتد َفع
رواتب املعلمني» ،م�سلطة ال�ضوء على
�إحدى �أخطر الأزمات املن�سية و�سط
تزاحم امللفات الإن�سانية يف اليمن.
ويقول م�س�ؤول االت�صاالت يف امللف اليمني
يف املنظمة ب�سمارك �سواجنني� ،إن الأزمة
تطاول «�أكرث من � 166ألف ُمدر�س� ،أي
نحو  73يف املئة من املعلمني» ،وت�ؤثر �سلب ًا
يف  13,000مدر�سة على الأقل ( 78يف

املئة من �إجمايل املدار�س)» ،م�شري ًا �إىل �أن
الأزمة الإن�سانية الراهنة ميكن و�صفها
بـ«�أزمة الأطفال».
وي�شري يف حديث لـ «الأخبار» �إىل �أن
موظفي القطاع التعليمي «مل يعد بو�سعهم
الذهاب للمدار�س لأنهم ال ميلكون املال
لدفع �أُجرة انتقالهم ،بل وعليهم عبء
تدبري ما يوفر لهم احتياجاتهم هم
و�أُ�سرهم لأنهم مل يتلقوا �أي مدخول
لقرابة العام».
ّ
وحتذر املنظمات احلقوقية من الآثار
ال�سلبية لتوقف التعليم لي�س فقط على
نف�سية الطالب بل �أي�ض ًا على م�ستقبله.
و�شدّ دت ممثلة «يوني�سف» يف اليمن
مريت�شيل ريالنو ،على ذلك يف م�ؤمتر
�صحفي قالت فيه �إن «الأطفال الذين
خارج املدار�س ي�صبحون ُعر�ضة الحتمال
جتنيدهم (يف اخلدمة الع�سكرية) كذلك
ف�إن الفتيات ي�صبحن ُعر�ضة الحتمال
تزويجهن مبكر ًا .وبالتايل هناك خماطر

عديدة �إذا مل ينتظم الأطفال يف املدار�س،
وال �سيما بالن�سبة �إىل الأعمار الأكرب
ن�سبي ًا» ،مطالبة «بتعهد غري م�شروط من
قبل جميع �أطراف ال�صراع بدعم املُدر�سني
اليمنيني وتعليم الأجيال اليمنية
القادمة».
ووجد بع�ض الطالب ،الذين �أجربوا على
االبتعاد عن مدار�سهم ب�سبب النزاع،
�أنف�سهم م�ضطرين �إىل البحث عن عمل �أو
الت�سول ،فيما ُجنّد بع�ضهم لدى الأطراف
امل�سلحة (خا�صة يف اجلنوب)� ،أو دفع بهم
ُ�صر� ،إذ ت�شري الأرقام �إىل
نحو زواج الق َّ
�أن �أكرث من ثلثي الفتيات ُي َز َّوجنَ قبل
ً
مقارنة بـ 50%منهن
بلوغهن  18عام ًا،
قبل ال�صراع.
ويف هذا ال�سياق ،ي�ؤكد الف�ضلي �أن هناك
«جي ًال كام ًال مهدد ًا باالنحراف �إذا مل
يلتحق باملدر�سة» ،م�شري ًا �إىل �أن «ه�ؤالء
الأطفال كانوا يذهبون �إىل مدار�سهم
ب�أمعائهم اخلاوية وحتت الق�صف ،ما

ي�ؤكد رغبتهم يف حت�صيل العلم» .ووفق
«يوني�سف» ،هناك مليونا طفل خارج
املدار�س اليوم ،مع �إقفال  1,600مدر�سة،
فيما ت�ؤكد التقارير جتاوز اخل�سائر
والأ�ضرار املادية التي حلقت بقطاع
التعليم الـ  61مليار ًا و 18مليون ريال.
وي�ؤكد املدير العام لل�صحة املدر�سية
يف �صنعاء علي مرغم ،يف حديث �إىل
«الأخبار» �أن العديد من الأطفال «قتلوا
�أو �أ�صيبوا وهم يف طريقهم من املدر�سة
و�إليها» ،ومن بينهم التلميذة �إ�شراق
البالغة من العمر  11عام ًا ،التي قتلت يف
غارة على مدر�ستها مطلع العام اجلاري.
وكانت منظمة «هيومن رايت�س ووت�ش»
قد �أعلنت يف كانون الأول املا�ضي مقتل
وجرح عدد من الأطفال يف غارة جوية
لـ«التحالف» على مدر�سة �شمال اليمن،
ودعت الأمني العام للأمم املتحدة �إىل
�إعادة «التحالف» �إىل «قائمة العار»
اخلا�صة باالنتهاكات �ضد الأطفال يف
النزاعات امل�سلحة ،وذلك بعدما تراجع
الأمني العام ال�سابق بان كي مون ،حتت
ال�ضغط والتهديد ،عن �إدراج اململكة العام
املا�ضي.
وف�ض ًال عن اال�ستهداف املبا�شر ،منع
احل�صار و�صول الورق واحلرب �إىل اليمن،
وبالتايل مل ت�ستطع املطابع من طباعة
الكتب املدر�سية .وحتى تلك التي كانت
ال تزال ت�ستقبل الطالب وتتبع نظام
ا�سرتجاع الكتب من التالميذ ،ال تت�سع
ملا يزيد على  2مليون طفل نزحوا من
مناطقهم هرب ًا من اال�شتباكات والق�صف.
ومع و�صول الأزمة التعليمية �إىل مراحل
خطرية ،يدعو الف�ضلي �إىل «وحدة وطنية
ن�صرة لأطفال اليمن» ،م�ؤكد ًا �أن الطالب
هم «�أبناء كل اليمن وبالتايل يجب
حتييدهم عن �أي �صراعات �سيا�سية».

ن���ادي “بال�ستينو” بت�شيلي ي�ستبدل ال��رق��م واح���د على قم�صان العبيه بخريطة فل�سطني
ال��ت��اري��خ� ّي��ة و ُي��ث�ير ج��ن��ون ال��ل��وب��ي ال�����ص��ه��ي��و ّ
ين وم��وق��ع��ه ع��ل��ى “في�سبوك” ب��ال��ع��رب� ّي��ة �أي��� ً��ض��ا
م�ستمر ًا لبع�ض اجلماعات والف�صائل امل�سلحة ،ف�ض ً
ال
عن امل�صالح االقت�صادية املتحققة لبع�ض دول اجلوار،
فمث ً
ال يكفي معرفة �أن الب�ضائع الرتكية الداخلة �إىل
مناطق ال�شمال ال�سوري اخلارجة عن �سيطرة احلكومة
ال�سورية تعدّ ت قيمتها العام املا�ضي ما كانت قد و�صلت
�إليه ال�صادرات الرتكية �إىل �سوريا يف عام .2010
وبح�سب ما يرى الدكتور عنرب «من املتوقع �أن يكون
هناك ن�شاطات اقت�صادية متباينة كل منها �سيت�أثر
مناطقي ًا ب��دول اجل��وار (من جهة) ،كما �أن��ه �سيت�أثر
بالقوى الفاعلة امل���ؤث��رة على الأر����ض .لكن الأث��ر
الأكرب قد ين�ش�أ من ظهور خالفات حول توزيع الرثوة
الناجمة عن املوارد الباطنية بني مناطق النفوذ (مثل
النفط والغاز واملياه والفو�سفات) ،وحينها من املتوقع
�أن تظهر اختالالت كبرية بني منطقة و�أخرى ،يخ�شى
من حتولها تدريجي ًا �إىل واقع �سيا�سي».
يتعمق الدكتور مرزوق �أكرث يف بيان ت�أثريات تلك
احلالة االقت�صادية التي تعي�شها املحافظات واملناطق
ال�سورية ،في�ؤكد �أن «الآثار الناجمة عن هذا الت�شظي
االقت�صادي واالجتماعي ،ي�ضاف �إليها دم��ار البنية
التحتية والأ�صول الإنتاجية مبا فيها امل�صانع والور�ش
والأرا�ضي الزراعية ،وحتويل املوارد من الإنتاج �إىل
متويل احل��رب� ،أدت �إىل تراجع القدرة الإنتاجية
لالقت�صاد الوطني ككل ،ون�شوء فئة من �أمراء و�أغنياء

احلرب ميتلكون القدرات املالية والنفوذ ،وميكن �أن
يكون لهم الدور الأبرز �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا يف مرحلة
ما بعد ال�صراع� ،إذا جاء احلل بتوافقات دولية بعيد ًا
عن تطلعات ال�شعب ال�سوري».
ويف انتظار تبلور حل �سيا�سي للأزمة ،ف�إن مواجهة
ظ��اه��رة التبعرث االق��ت�����ص��ادي ،و�إع�����ادة االع��ت��ب��ار
للأن�شطة االق��ت�����ص��ادي��ة القانونية القائمة على
حتد للمحافظة
ال�شفافية والو�ضوح �ستكونان مبنزلة ٍّ
على م�ؤ�س�سات الدولة واالنتقال بها �إىل مرحلة �إعادة
الإعمار� ،إذ �إنه ميكن ،وفق ما ي�ؤكد عنرب« ،حتويل هذه
امل�شكلة �إىل فر�صة يف حال �إجراء تغيريات وا�سعة يف
منظومة احلوكمة ،فاملرحلة القادمة �ستتميز بنوع
من املناف�سة بني النماذج االقت�صادية التي �ستكون
م��وج��ودة يف ك��ل م��ن املناطق املختلفة ،و�إذا بقيت
منظومة احلوكمة ال�سورية الر�سمية ينخرها الف�ساد،
ف�سي�ضمحل دورها يف امل�ستقبل املتو�سط� .أما يف حال
�إعادة ر�سم الدور احلكومي مبا يتنا�سب مع املتغريات
ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية ،فمن املمكن �أن
ت�شكل منظومة احلوكمة اجلديدة رافعة اقت�صادية
على امل�ستوى الوطني».

يف الوقت الذي يقوم فيه رجال �أعمال عرب من
الأثرياء جدً ا ب�شراء وبيع النوادي الأوروب ّية
الريا�ض ّية ب�أ�سعا ٍر خيال ّي ٍة ،يد�أب فريق
“بال�ستينو” يف ت�شيلي على االلتزام بق�ضايا
فل�سطني التاريخ ّية ،ويتح ّمل الهجوم املُنفلت
للوبي ال�صهيوينّ ،ويدفع الأموال التي تفر�ضها
عليه منظمة الفيفا ،زاعمة �أنّه بت�صرفاته
هذه ُيقحم الريا�ضة بال�سيا�سة.
هذا و�أ�سر القائمون على نادي “بال�ستينو”
قلوب اجلماهري الفل�سطينية مطلع العام
 ،2014وذلك عندما �أعلن النادي عن �إطالق
زي فريق كرة القدم للمو�سم الريا�ضي
ّ
تخ�ص
 2015/2014يف ت�شيلي مبفاج�أة
ّ
الهو ّية والأر�ض الفل�سطين ّية.
فالنادي الذي �أ�س�سته اجلالية الفل�سطينية
منذ زمن بعيد ،وهي التي ُتعترب �أكرب جالية
فل�سطين ّية يف العامل� ،أحيا وال زال هويته
الفل�سطينية بطرق و�أ�ساليب عدّ ة ،و�أبرزها
الفل�سطيني منذ
القم�صان املز ّينة ب�ألوان العلم
ّ
الت�أ�سي�س ،ولكن املفاج�أة اجلديدة واملُبتكرة
كانت ب�أن مت اال�ستعا�ضة عن رقم ( )1على
ظهر القمي�ص الريا�ضي لالعبني بو�ضع خارطة
ً
كاملة بامتدادها الذي
فل�سطني “التاريخية”
ي�شبه الرقم  ،1وذلك من النهر للبحر ومن
ر�أ�س الناقورة حتى �أم الر�شرا�ش .ما �أثمر

ريا يف ال�شارع الريا�ضي الفل�سطيني
تفاع ًال كب ً
وحتى الت�شيلي.
بعدها ب�أيام فقط قامت اجلالية اليهودية
يف ت�شيلي ودول القارة الالتينية مدعومة
احتجاج ر�سمي
من اللوبي ال�صهيوين بتقدمي
ٍ
للفيفا على قمي�ص نادي فل�سطني ب�سبب و�ضعه
عر�ض نادي
خريطة فل�سطني الكاملة ،مما ّ
وح ّرم عليه ارتداء
بال�ستينو لعقوبة ماد ّية ُ
الزي لأ�سباب تتعلق ب�شروط االحتاد
هذا
ّ
الدويل لكرة القدم املتمثلة بعدم �إقحام
ال�سيا�سة يف اجلانب الريا�ضي.
مل مت�ض �سوى �أيام حتى ابتدع الفريق ز ّي ًا
جديد ًا ر�سمت عليه خارطة فل�سطني بلون
الذهب على ال�صدر .عمو ًما ،مت ّثل جتربة
نادي “ف�سطني /بال�ستينو” حالة مم ّيزة،
ت�ستحق الوقوف عندها طوي ًال ،وهي ت�شبه
� ً
أي�ضا وبن�سبة كبرية حالة معظم اجلاليات
الفل�سطينية يف العامل� ،سواء �أرحلوا ب�شكل
و�سواء �أكانوا داخل الوطن
ق�صري،
طوعي �أو
ّ
ٌ
ّ
الجئني �أ ْو خارجه ،ففي بطولة الدوري
الفل�سطيني يربع �أبناء “املخيمات” بح�صد
ّ
الألقاب ومثال ذلك فريقي مركز �شباب
الأمعري ،ومركز �شباب بالطة ،ويف الأردن
يعدّ نادي “الوحدات” مم ّثل خميم الالجئني
الفل�سطيني ،الأكرث �شعبية ،والأكرث �إحراز ًا

للبطوالت خا�صة يف الأعوام الع�شرة الأخرية
و�أحد �أهم الأندية العربية والآ�سيوية.
ولكن حتى اليوم ،كما �أفاد موقع تلفزيون
وا�ضحا لينبوع
ريا
ً
“وطن” ،قد ال جند تف�س ً
املح ّبة واالرتباط الذي دام بني �أفراد اجلالية
الفل�سطينية يف ت�شيلي ،و�أمهم “فل�سطني”
–التي تبعد عنهم م�سرية � 14ألف كم -دون
انقطاع و�إىل هذا احلدّ من االنتماء ،الذي

يجعل ال�صفحة الر�سمية للفريق على “في�س
ُ
مرتجمة كلها
بوك” مث ًال تكتب من�شوراتها
للغة العربية ،وتتذ ّكر كل ق�ضايا فل�سطني،
والوطنية منها � ً
أي�ضا ،كالعدوان على غزّ ة،
واقتحام الأق�صى وغريه.
ُم�ضا ًفا �إىل ذلك ،املفارقة تكمن � ً
أي�ضا ،يف
�أنّه كم راية وكم علم لفل�سطني ُرفع يف ملعب
“كي�سريينا” البلدي وا�س ُتهلك ،ثم �أٌعيد �إنتاج

املئات والآالف بد ًال منه طوال  94عاما
مل ت�سقط الراية �إىل الآن! وكم هو عدد
الألقاب التي حتمل معنى “الق ّوة واملنعة”
جلماهري �أندية العامل كـ “ال�شياطني ُ
احلمر”،
و “املقاتلون”؟ فيما ال زالت جماهري نادي
“بال�ستينو” يف ت�شيلي حتتفظ بلقب واحد
هو االنتفا�ضة ُ
جت ّذر ًا برمزية هذا امل�صطلح
يف فل�سطني.
ً
غيت وبدّ لت �أندية العامل �أطقم
ا
أي�ض
مرة �
رّ
وكم ّ
مالب�سها تالحق بها “املو�ضة”؟ فيما بقيت
“مو�ضة” نادي “بال�ستينو” الألوان الأربعة
(الأبي�ض ،والأ�سود ،والأخ�ضر ،والأحمر)
ورمزه بعد ال�شعار الر�سمي“ ،خارطة كاملة”
م ّث ٌ
لث ن�صفها الأعلى ومثلث ن�صفها الأ�سفل،
ّ
تخط �شكل فل�سطني التاريخ ّية� ،أي من طريف
ا ّ
خلط الأخ�ضر.
العربي يف �إ�سرائيل
جدير بالذكر �أنّ الإعالم
ّ
ٌ
يتطرق
ُيحافظ على ال�صمت املُطبق ،وال
ّ
قريب وال من بعيد ،كما �أنّه من
للق�ضية ،ال من
ٍ
الأهمية مبكان الإ�شارة �إىل �أنّ جمهور نادي
اال�سكتلندي ،وخال ًفا لتحذيرات
“�سيلتيك”
ّ
الفيفا ،قام برفه الأعالم الفل�سطين ّية
خالل مباريات الفريق مع فريق بئر ال�سبع
إ�سرائيلي ،وعاد وكرر الأمر على الرغم من
ال
ّ
التكاليف الباهظة التي ُفر�ضت عليه.
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االبراج

هناك تنب�ؤ بقدوم فرتة اختبار
هامة ،فتعامل معها بتفا�ؤل وثق
يف �إمكاناتك الذاتية .ال تت�أثر ب�آراء
الآخرين وال جتعلها حتيدك عن
معتقداتك وبد ًال من ذلك ،ا�ستخدم
هذه املواجهة لإيجاد ما يدعم احلجج
امل�ؤيدة ملواقفك .قد تكت�شف فر�صة �أو
فر�صتني لتح�سني الأمور.

طاقتك م�شحونة بالكامل وممتلئة
باحلما�س ،لكن للأ�سف قد تنفلت هذه
الطاقة بدون �سابق �إنذار وتظهر
يف نوبات من الغ�ضب والغطر�سة
والعدوانية فيلحق بك وبالآخرين
ال�ضرر .لهذا ،عليك يف الوقت احلايل
جتنب النزاعات والبحث عن احللول
الو�سطى و�أن تكون متعاو ًنا.

خ�سائر مهمة .اعتني ب�صحتك.

يف الوقت احلايل� ،أنت تعمل ب�صورة
جيدة من خالل الفريق ،و�أنت م�ستمتع
بذلك � ً
أي�ضا .حافظ على بيئة العمل
اّ
اخللقة هذه لأن ك ًل منكم �سوف يحقق
�أهدافه ال�شخ�صية �أ�سرع �إذا تكاتفتم
معًا .حتى يف حياتك ال�شخ�صية ف�سوف
ت�شعر �أكرث بالراحة يف جمموعة عما
�إذا كنت وحدك.

اليوم ت�ساعدك �صراحتك يف التعامل
مع املواقف ال�صعبة يف حياتك املهنية،
حيث تتلقى دعمًا غري متوقعَ .ت َقبل ذلك،
وحاول بناء عالقة �أقرب مع امل�ؤيدين
لك� .سوف تتلقى � ً
أي�ضا بع�ض الدعم يف
حياتك ال�شخ�صية؛ ا�ستخدم هذا املناخ
للتعامل مع املو�ضوعات التي ت�شغل بالك
منذ فرتة طويلة.

�سوف حت�صل اليوم على الكثري من
االهتمام يف العمل ،كما �أن روح الفريق
ملحوظة .اعمل يف فريق كلما �أمكن ذلك،
لأن هذا يجعلك ت�شعر براحتك .قم بعمل
�شيء غري عادي اليوم مع �أ�صدقائك.
ما ر�أيك يف �إقامة حفلة؟ �أنت يف حالة
مزاجية جيدة وميكنك تحً َ ُمل �أي �شيء.
لكن ال ترهق نف�سك ،و�إال ف�سوف تعر�ض
�صحتك للخطر.

الإمارات يف اليمن :لنا اجلزر واملوانئ  ...ولكم اخلراب وال�سجون

من املحتمل ظهور �أزمات عن قريب،

�أنت مفعم باحليوية وال�شجاعة ،ولن
جتد ظرو ًفا �أف�ضل لتنفيذ طموحاتك .لكن
تقدم بحذر ،لأنه ميكن �أن تفقد الرتكيز
ب�سهولة من خالل التفا�صيل املعقدة التي
قد تبدو �شيقة للغاية .ت�أكد من االقرتاب
من الأ�شياء بطريقة عاقلة وح�سا�سة
وركز يف اجلوانب الرئي�سية ولن ت�ضطر
�إىل انتظار النجاح كثريًا.

ال ت�صاب بخيبة �أمل كبرية مع �سري
جمريات الأمور اليوم ،فعلى الرغم من
خططك ،ف�إنك لن تتمكن من �إجناز الكثري.
قاوم الرغبة يف لوم الآخرين �إذا �سارت
الأمور �ضد رغبتك .توقعاتك غري الواقعية
قد ت�صيبك بخيبة الأمل .على �أية حال ،ال
تي�أ�س ،ولكن ا�ستغل الفر�ص التي ال تزال
معرو�ضة .بد ًال من تنفيذ كل �شيء بالقوة،
واجه الأ�شياء ب�شيء من التوا�ضع.

ميكنك اليوم تبني موق ًفا م�ؤيدًا
لتقوية الروابط الأ�سرية ،و�سوف
تتقبل عائلتك ذلك ب�سعادة و�سوف
تدعمك ب�شدة يف خططك .هذا التعزيز
يف العالقات �سوف ي�ستمر � ً
أي�ضا
يف حياتك العاطفية .قد تتقرب من
�شخ�ص حمدد ،قد ينتج عن ذلك عالقة
طويلة املدى.

مبا �أنك �شخ�ص اجتماعي بحق ،ومبا
�أنك رمبا قد تكون قد �أهملت واحد �أو
اثنني من معارفك م�ؤخ ًرا ،يجب عليك
الآن �إ�صالح هذه العالقات مرة �أخرى
ومعاودة التوا�صل .ترتفع فر�ص حل
نزاع ما بني الأ�سرة �أو الأ�صدقاء للأبد.
�سوف متر ب�ساعات ال ُتن�سى من التناغم
والت�ضامن ،وهذا قد يلطف الأوقات
ال�صعبة.

الكثري من املو�ضوعات يف الوقت
احلايل ال ت�سري بال�سال�سة التي خططت
لها ،ورمبا يجب عليك قبول الأ�شياء التي
ال ت�ستطيع تغيريها .ال ت�سمح خليبة
�أملك �أن متنعك من التقدم ،وركز على
ما هو �آت ،وحتى �إن ا�ستغرق الأمر زم ًنا
�أطول ،ف�سوف ت�صل �إىل هدفك بالإ�صرار
وال�صرب.

كل من حولك يحفزك �إيجابيًا مما
ي�ساعد على تقدمك ،وي�أتي هذا الدعم
من لطف الأهل والأ�صدقاء من جهة،
واالنفتاح يف تعاملك مع الآخرين من
جهة �أخرى .ترجمتك لذلك التحفيز
ب�أ�سلوب ب�سيط �إىل �أفعال هو � ً
أي�ضا
ملفت للنظر .يجب �أن تبدي اعرتافك
باجلميل و�أن تفكر يف كيفية رده حتى
ينمو جو الدعم املتبادل وينتع�ش ،مما
ي�سهم يف تطور العامل.

فحاول �أن ال تفقد مزاجك و�أع�صابك .اذا
حافظت على رابطة ج�أ�شك ،وواجهت
الأحداث غري ال�سارة والقالقل التي
تثريها ،فلن تدوم كثريًا ولن ت�سبب
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رنا حربي
ً
مل يعد خفيا الهدف الذي دفع بالإمارات �إىل
دخول اليمن وتقدمي «الت�ضحيات» الب�شرية
واملادية يف حرب ال �أفق وا�ضح ًا لها ،وال
�سيما �أن ال�سبب املعلن للم�شاركة ،وهو «�إعادة
ال�شرعية» ،يبدو بعيد املنال حتى يف مناطق
نفوذ حتالف العدوان والقوى املحلية املوالية
له .الهدف الوا�ضح هو �ضمان بقاء ثابت
وم�ستدام للنفوذ الإماراتي على م�ضيق باب
املندب ،ويبد�أ حتقيقه بتعزيز احل�ضور يف
«اجلزر العذراء» املن�سية واملهملة حملي ًا ،رغم
�أهميتها اال�سرتاتيجية.
واجلزر اليمنية ،البالغ عددها  ،216تنت�شر
على امتداد البحر الأحمر وخليج عدن
والبحر العربي واملحيط الهندي ،ومن �ضمنها
ميون و�سقطرى ،وت�صنّف على �أنها من «اجلزر
الذهبية» يف ال�شرق الأو�سط ،لكنها حتولت
ب�سبب جغرافيتها وطبيعتها الفريدة ،وكذلك
املمرات املالحية والبحار املحيطة بها� ،إىل
مناطق �صراع ونفوذ بني الدول.
يف كانون الثاين املا�ضي ،ن�شر موقع «تاكتيكال
ريبورت» املخت�ص يف ال�ش�ؤون الدفاع ّية
و�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط ،تقرير ًا قال فيه
�إن و ّ
يل عهد �أبو ظبي حممد بن زايد �آل
نهيان ك�شف �أمام قادة ع�سكريني �إماراتيني
رغبته يف تعزيز دور البحرية يف «حماية
وت�أمني �ساحل اليمن» ،وذلك يف خطوة ت�أتي
�ضمن خطة «الرجل القوي» اال�سرتاتيجية
لتو�سيع االنت�شار الع�سكري يف م�ضيق هرمز
وباب املندب حتى �سواحل القرن الأفريقي.
ووفق املوقع اال�ستخباري ،ف�إن ابن زايد
«على ات�صال دائم بوزارة الدفاع الأمريكية
(البنتاغون) لدرا�سة تو�سيع دور البحرية»،
الذي بد�أ بالفعل ب�إن�شاء قواعد ع�سكرية يف
كل من اليمن و�إريرتيا وجبيوتي وال�صومال،
�إ�ضافة �إىل ا�ستئجار عدد من املوانئ،

ال�ستخدامها للت�صدير واال�سترياد� ،أو حتى
تعطيلها!
�سقطرى ...الق�صة الكربى
يف �شباط من العام املا�ضي ،تناقلت و�سائل
�إعالمية تقارير تتّهم الرئي�س اليمني
امل�ستقيل ،عبد ربه من�صور هادي ،بت�أجري
جزيرة �سقطرى للإمارات ملدّ ة « 99عام ًا».
وو�سط �سخط �شعبي كبري ،نفى هادي االتفاق
لتوجه �أ�صابع االتهام يف ذلك
املثري للجدل،
ّ
احلني �إىل نائب الرئي�س (ال�سابق) خالد
بحاح ،الذي وفق ما نقلته م�صادر ملوقع
«العربي» املتابع ل�ش�ؤون اجلزيرة العربية،
ّ
«وقع مع الإمارات العقود بعلم من هادي الذي
وافق يف بداية الأمر...
وتزامنت تلك االتهامات مع ك�شف م�صادر
مطّ لعة �أن ابن زايد تعامل مع هادي بـ«�أ�سلوب
غري الئق بروتوكولي ًا وبقدر من اال�ستعالء
والفوقية» ،وعلى �أ�سا�س «�أننا من �أعدناك
�إىل عدن» ،خالل لقاء عا�صف جمع االثنني،
فيما عدّ د و ّ
يل العهد ما قدمته الإمارات لدعم
«ال�شرعية» ،و�شدّ د على �أن «ت�ضحياتنا ودماء
� 65شهيد ًا �إماراتي ًا لن تذهب �سدى».
لكن غ�ضب «ال�شرعية» ،وخلفها الريا�ض،
من �أبو ظبي مل مينع الأخرية من موا�صلة
ممار�ساتها املنهجية ال�ستكمال ال�سيطرة على
اجلزيرة ،التي ظلت حمل �أطماع �إقليمية
ودولية نتيجة موقعها على املحيط الهندي
قبالة �سواحل القرن الأفريقي وبالقرب من
خليج عدن .وتتميز �سقطرى ،وهي �أرخبيل
مك ّون من �أربع جزر ،بتنوع طبيعي فريد،
�إذ يوجد فيها املئات من �أنواع الأ�شجار
والنباتات واحليوانات التي ال وجود لها يف �أي
منطقة �أخرى يف العامل .وهذا ما دفع منظمة
«الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقاقة»
(يوني�سكو) يف � 2008إىل ت�صنيف اجلزيرة،
التي تبلغ م�ساحتها نحو  3796كلم مربع ًا

ويقدّ ر عدد �سكانها بنحو مئة �ألف ن�سمة،
كـ«�أغرب جزر العامل» ،كذلك متتلك �سقطرى
�شريط ًا �ساحلي ًا يبلغ طوله  300كلم.
حتت ذرائع «اال�ستثمار» و«امل�ساعدات
االن�سانية» عقب عوا�صف عام  ،2015بد�أت
عملية االحتالل الإماراتي للجزيرة وتغيري
معاملها الفريدة ودميغرافيتها وحتى هويتها
اليمنية ،عرب جتني�س ال�سكّان وتدريب �أكرث
من  300من �أبنائها ع�سكري ًا ،لي�صبحوا جي�ش
�أبو ظبي.
ووفق التقارير ال�صحافية التي انت�شرت
بكثافة يف العامني املا�ضيني� ،أن�ش�أت الإمارات
و�سيت ثالث رحالت
ً
�سري ًا يف �سقطرى ،رّ
ميناء ّ
�أ�سبوعية مبا�شرة بني �أبو ظبي واجلزيرة،
و�أو�صلت �شبكة ات�صاالت �إماراتية وربطتها
باجلزيرة ،كذلك ا�شرتت م�ساحات وا�سعة من
الأر�ض �أو باعتها ل�سكّان من حاملي جن�سيتها،
وفر�ضت التعامل بالدرهم الإماراتي هناك،
كما �أر�سلت � 80آلية ع�سكرية �إليها.
ت�ضر بطبيعة
كذلك� ،أقامت من�ش�آت �سياحية ّ
اجلزيرة ،وو�صل الأمر �إىل حد ا�ستهداف
ونهب الرثوة النباتية واحليوانية ،ونقل
النباتات والطيور النادرة �إىل حدائق
�أبو ظبي ،وممار�سة ال�صيد وجرف ال�شعب
املرجانية مبا يهدّ د الرثوة ال�سمكية.
والأخطر �أن الوجود الع�سكري الإماراتي
يف اجلزيرة ،التي احتلتها بريطانيا عام
 1886وا�ستمرت هناك حتى ا�ستقالل جنوب
اليمن عام  ،1967ميثّل موطئ قدم للواليات
املتحدة التي �سعت �إىل ال�سيطرة عليها �ضمن
خطة ب�سط نفوذها على املحيط الهندي،
وذلك بعد �سيطرتها على دييغو غار�سيا
(جزيرة يف و�سط املحيط الهندي على بعد
 1600كلم �إىل اجلنوب من ال�ساحل الهندي)
مطلع ال�سبعينيات.
ميون «عنق باب املندب»

بعد �سقطرى ،جاء دور جزيرة ميون الواقعة
يف قلب باب املندب ،وهي ف�ض ًال عن الوجود
الع�سكري الأجنبي فيها ،يتعر�ض �سكّانها
ملمار�سات و�ضغوطات من �أجل �إخالئها
ونقلهم �إىل �أماكن �أخرى ،وذلك لبناء قاعدة
ع�سكرية .و�أكّدت جملة «نيوزويك» الأمريكية
حتويل الإمارات مليون ،التي تبلغ م�ساحتها
 13كلم مربع ًا وتقع بني اليمن وجيبوتي،
�إىل قاعدة ع�سكرية من دون علم احلكومة
اليمنية «ال�شرعية» احلليفة لها ،م�شرية �إىل
�أن املن�ش�آت الع�سكرية التي تبنيها الإمارات
«�ستمنح �أبو ظبي ال�سيطرة الكاملة على
�أحد �أهم الطرق البحرية اال�سرتاتيجية يف
العامل :م�ضيق باب املندب».
وميون ذات موقع ا�سرتاتيجي مم ّيز حتى عن
باقي جزر باب املندب ،لأنها تق�سّ م امل�ضيق �إىل
قناتني ملرور ال�سفن ،ولهذا ت�سمى بـ«عنق باب
املندب» .كذلك ،ازداد احلديث يف الأ�سابيع
املا�ضية عن التو�سع الإماراتي يف ميون «يف
ظل غياب تام لل�سعودية» ،وك�شفت �صور
الأقمار ال�صناعية واخلرائط التي ن�شرتها
املتخ�ص�صة يف
جملة «جاينز» الربيطانية
ّ
الأبحاث الع�سكرية ،عن �إن�شاء �أبو ظبي
ً
متوقعة �أن «تنتهي من
مدرج طائرات جديداً،
�إكمال بنائه و�إن�شاءات �أخرى مع نهاية العام

اجلاري».
وهذه لي�ست املرة الأوىل التي ت�سعى فيها
دولة �أجنبية �إىل تعزيز وجودها الع�سكري
يف هذه اجلزيرة الربكانية� ،إذ �إن الواليات
املتحدة وفرن�سا �سبق �أن طلبتا من اليمنيني،
خالل العقود املا�ضية ،ال�سماح لهما ب�إن�شاء
قواعد ع�سكرية هناك ،ولكن ال�سلطات
كانت ترف�ض ،تخ ّوف ًا من التداعيات ال�شعبية
الراف�ضة ل ّأي وجود خارجي.
ميناء املخا
ف�ض ًال عن اجلزر ،ميلك البلد العربي الأ�شدّ
فقر ًا �أكرث من ع�شرة موانئ حمورية جتعله،
�إ�ضافة �إىل الرثوات الطبيعة وم�صادر
الطاقة املوجودة فيه ،من �أكرث البالد حركة
جتارية يف املنطقة .وحالي ًا ،متثل املعارك
الدائرة منذ حواىل �شهرين يف منطقة
ال�ساحل الغربي ،وخ�صو�ص ًا يف مدينة املخا
جنوب غرب حمافظة تعز (التي متتلك
ميناء حيوي ًا قريب ًا من باب املندب) من �أبرز
ً
التطورات يف امل�شهد اليمني .وال تعك�س هذه
الأحداث الإرباك امليداين للقوى احلليفة
للعدوان فح�سب ،بل تك�شف التخ ّبط يف بنية
هذا «التحالف» الذي تت�سابق وتت�ضارب فيه
املطامع العربية والدولية ،االقت�صادية
والتجارية.

مرحلة جديدة من الت�صعيد :اجلبال ال�سعودية تعود �إىل اليمن
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يحيى ال�شامي
جيزان � /شهد اليومان املا�ضيان تغيريات ميدانية كبرية
نقلت املواجهة اليمنية ــ ال�سعودية �إىل عمق اململكة،
التي خ�سرت عدد ًا من مع�سكراتها اال�سرتاتيجية على
جبال رئي�سية ومهمة .العملية نوعية ووا�سعة ومعقّدة،
كما ت�صف م�صادر ع�سكرية ،التي �أكدت �أنها ُن ّفذِ ت وفق
خمطط يوازي ب�إحكامه التعقيدات امليدانية التي
يتمرت�س خلفها اجلي�ش ال�سعودي منذ انطالق معارك
اجلبال اال�سرتاتيجية يف جيزان ،قبل عام ون�صف عام،
عندما جنح املقاتلون اليمنيون يف ال�سيطرة على جبل
الدود.
ويف الأيام املا�ضية� ،سيطرت القوات اليمنية على ثالثة
جبال (ملحمة والغاوية والفري�ضة) وع�شرات املواقع
والثكنات ،واختتمت العملية بال�سيطرة على مع�سكر
اجلابري الذي هو �أحد �أهم مع�سكرات اجلي�ش ال�سعودي
جنوب جيزان.
وم ّهد جناح املقاتلني اليمنيني يف ال�سيطرة على جبل
ملحمة الطريق للو�صول �إىل كل املواقع ال�سعودية يف
�أ�سفل اجلبل وعلى �سفحه ،و�صو ًال �إىل الإ�شراف على
مناطق جديدة من حمافظة احلرث اجليزانية .وهذه
املناطق كانت قبل العملية الأخرية مبن�أى عن نريان
املقاتلني اليمنيني املتو�سطة واخلفيفة.
وملحمة من �أهم اجلبال اال�سرتاتيجية يف خريطة
املعارك ،وهو يف الأ�سا�س ميني ،لكن احتلته ال�سعودية
و�ضمته �إىل �أرا�ضيها عقب «ثورة»  ،2011وهو ما �أك�سب
القوات ال�سعودية مزايا ميدانية متعددة و�س ّهل عليها
عملية حماية ع�شرات املواقع الع�سكرية الواقعة �أ�سفل
اجلبل باجتاه الغرب �أو على �سفحه باجتاه مدينة اخل�شل
�شرق ًا.
ووفق م�صادر ع�سكر ّية� ،شاركت يف العملية� ،أجنزت
ً
مقارنة
القوات اليمنية املهمة «خالل مدة ق�صرية ن�سبي ًا،
بامل�ساحة التي متت ال�سيطرة عليها ،وذلك يف نحو اثنتي
ع�شرة �ساعة ،ما يجعل هذه العملية الأق�صر والأو�سع يف
تاريخ معارك املقاتلني اليمنيني مع اجلي�ش ال�سعودي».
ويف التفا�صيل ،ف�إنه بعد ال�سيطرة على ملحمة مت �إ�سقاط
كل من الغاوية والفري�ضة ،ثم بلوغ مع�سكر اجلابري
اال�سرتاتيجي ،وهي مواقع تتفاوت �أهميتها تبع ًا لعدد
الثكنات ال�سعودية الواقعة فيها �أو التي ُتطل عليها.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الغاوية منطقة وا�سعة ت�شمل قرية
�سكنية وتال ًال جبلية متو�سطة االرتفاع تت�سل�سل من

نهاية جبل الفري�ضة حتى بداية جبل الدود� .أما جبل
الفري�ضة ،فيكت�سب �أهميته من تركيبته اجلغرافية ،لأنه
م�شكّل من جمموعة مرتفعات واقعة يف العمق ال�سعودي
وم�شرفة على عدد من القُرى (كعب اجلابري ،العبادية،
قائم زبيد وغريها) ،بالإ�ضافة �إىل مركز مدينة
اجلابري.
وكان اجلي�ش ال�سعودي قد �أن�ش�أ مع�سكر ًا جديد ًا يف
اجلابري عام  2010عقب انتهاء احلرب ال�ساد�سة التي
�سيطرت خاللها حركة «�أن�صار اهلل» على منطقة اجلابري.
لذلك� ،سيكون ل�سقوط مع�سكر �سعودي بهذا احلجم الكبري
تداعيات على �سري املعارك �ست�صب يف م�صلحة �صنعاء �إذا
ا�ستمر تغيري املعادالت على هذا النحو.
ووفق املتابعة ،جنحت القوات اليمنية يف جتاوز
التح�صينات واخلطوط الدفاعية للجي�ش ال�سعودي
والو�صول �إىل العمق ،ما ي�ضمن ت�أمني كل الإجنازات
ال�سابقة يف املنطقة ،وذلك ا�ستعداد ًا خلو�ض مرحلة
جديدة من الردع معزولة كلي ًا عن املراحل ال�سابقة
وت�أثرياتها .كما �أن ما حدث منحها م�ساحة وا�سعة تتيح
لها �إدارة قواتها لتعزيز وت�أمني ال�سيطرة على املنطقة،
ومتكنها من توجيه نريانها �صوب �أهداف جديدة ،لعل
منطقة اخل�شل وما يليها تكون الالحقة لها تباع ًا.
وعن اخل�سائر التي تكبدها اجلي�ش ال�سعودي ،يقول
م�صدر ميداين �إن «�أعداد ًا كبرية من اجلنود ال�سعوديني
لقوا م�صرعهم ...تقريب ًا نحو خم�سني جندي ًا� ،إىل جانب
�إحراق عدد من الآليات واملدرعات وخمازن الأ�سلحة»،
م�شري ًا �إىل �أن «الطريان ال�سعودي �شن ع�شرات الغارات
اجلوية بهدف �إعاقة التقدم .وبعد �إخفاقه يف ذلك،
ق�صف خمازن الأ�سلحة التابعة له».
و�أثبتت الأيام املا�ضية �أن اجلي�ش ال�سعودي بات فاقد ًا �أي
�أوراق جديدة لل�ضغط ع�سكري ًا وال�سيطرة على الأر�ض،
و�أن رهانه على تعدد جبهات الداخل غري جمدٍ يف ظل
ت�سارع التطورات امليدانية والإجنازات التي يحرزها
اليمنيون داخل الأرا�ضي ال�سعودية ،ف�ض ًال عن �إ�شكالية
ال�صواريخ البال�ستية التي باتت ت�صيب قواعد ومطارات
ومراكز اقت�صادية بالغة الأهمية .يذكر �أن �أزمة
ال�صواريخ باتت تت�صاعد على الريا�ض يف الأ�سبوعني
الأخريين بعدما ق�صفت حمطة لتكرير النفط يف ينبع
ب�صاروخ بعيد املدى ،ثم ق�صفت �أكرب قاعدة جوية يف
اململكة ،يف الطائف بعدة �صواريخ دفعة واحدة.
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����ض���وء ����ش���ا����ش���ات ال���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة ل���ي� ً
ل�ا ي�����ؤث����ر ع���ل���ى ج������ودة ال���ن���وم  5ف����وائ����د م���ذه���ل���ة ل��ل��ث��وم

حذّ رت درا�سة �أمريكية حديثة،
من �أن ال�ضوء الأزرق الذي ينبعث
من الأجهزة الرقمية ،وعلى ر�أ�سها
الهواتف الذكية ،ميكن �أن ي�سهم يف
انخفا�ض جودة النوم لي ًال وخا�صة
�إذا تعر�ضت له العني قبل النوم.
ال��درا���س��ة �أج���راه���ا ب��اح��ث��ون
يف جامعة هيو�سنت الأمريكية،
ون�شروا نتائجها ال��ي��وم ال�سبت،
يف دوري�����ة (Ophthalmic
&amp; Physiological
 )Opticsالعلمية.
و�أ�ضاف الباحثون �أن��ه مقارنة
ب��امل�����ص��اب��ي��ح ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ،ف����إن
ال�شا�شات الإلكرتونية وامل�صابيح
املنخف�ضة ال��ط��اق��ة مت��ي��ل �إىل
�إ���ص��دار ���ض��وء �أزرق �أك�ث�ر ،ال��ذي
ع��رف منذ وق��ت طويل �أن��ه �ضار
بالعني.
وي�����ص��در ه���ذا ال�����ض��وء الأزرق
من احلا�سوب والهواتف الذكية
والأج��ه��زة اللوحية ،وامل�صابيح
املنخف�ضة الطاقة مثل الفلور�سنت
وال�صمام الثنائي الباعث لل�ضوء
(ليد).
ول��ر���ص��د ت���أث�ير حجب ال�ضوء
الأزرق حتى جودة النوم ،ارتدى
امل�شاركون يف الدرا�سة ،وت�تراوح
�أعمارهم بني � 17إيل  ،42نظارات
حجبت هذا ال�ضوء ،قبل � 3ساعات
من النوم ملدة �أ�سبوعني.
وانخرط امل�شاركون يف ن�شاطهم
الروتيني اليومي فى ا�ستخدام
�أج��ه��زت��ه��م اللوحية وهواتفهم
ال��ذك��ي��ة ل��ي ً
�لا ،فيما مل ت��رت��دي

جمموعة �أخ���رى تلك النظارات
ومار�ست نف�س الن�شاط.
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون �أن ال�ضوء
الأزرق لي ًال قلل من جودة النوم،
ال��ذي يعد �أح��د الأن�شطة املهمة
جدً ا لتجديد العديد من الوظائف
يف اجل�سم.
و�أظهرت النتائج زيادة بن�سبة
 58%يف م�����س��ت��وي��ات ه��رم��ون
امليالتونني امل�����س���ؤول ع��ن تنظيم
عملية النوم يف اجل�سم لي ًال لدى
من ارتدوا نظارات حجبت ال�ضوء
الأزرق.
وق���ال ال��ب��اح��ث��ون �إن ال�ضوء
الأزرق يعزز اليقظة وي�ؤثر على

�إيقاع ال�ساعة البيولوجية ،التي
تخرب �أج�سامنا ب���أن��ه ح��ان وقت
النوم.
و�أ����ش���اروا �إيل �أن ه��ذا ال�ضوء
اال�صطناعي ين�شط م�ستقبالت
اخلاليا الع�صبية يف �شبكية العني،
وهو ما يعرقل عملية �إفراز هرمون
امليالتونني ويوثر على النوم.
و�أو�صى القائمون على الدرا�سة
بتقليل ال���وق���ت ال����ذي يق�ضيه
الأ�شخا�ص �أم��ام ال�شا�شات التي
ينبعث منها ال�ضوء الأزرق لي ًال،
وارت���داء النظارات التي حتجب
ه���ذا ال�����ض��وء ،و���ض��ب��ط الأج��ه��زة
الذكية على الو�ضع الليلي الذي

يخف�ض من انبعاث ال�ضوء.
وك��ان��ت �أب��ح��اث �سابقة ك�شفت
�أن ال�ضوء الأزرق ،ميكن �أن ي�ضر
ب��ال��ر�ؤي��ة ،ك��م��ا �أن���ه مي��ن��ع �إف���راز
هرمون امليالتونني ،الذي يتحكم
يف دورات النوم واال�ستيقاظ.
ويف ح���ال���ة ح�����دوث خ��ل��ل يف
م�����س��ت��وي��ات �إف�����راز امل��ي�لات��ون�ين،
وب��ال��ت��ايل ارت��ب��اك دورة ال��ن��وم،
تتزايد خماطر تعر�ض الأف��راد
لعدد من الأمرا�ض ،التي ترتاوح
م��ا ب�ين االك��ت��ئ��اب وال�����س��رط��ان،
وخطر التعر�ض للإ�صابة بال�سكتة
الدماغية والنوبات القلبية.

حت���ذي���ر ل����ل����رج����ال ..ال�����س��ك��ر ال����زائ����د ب���الأط���ع���م���ة ي���زي���د اك��ت��ئ��اب��ك

�أملحت درا�سة �إىل �أن ماليني من
ال��رج��ال الربيطانيني م��ن حمبي
احل��ل��وى يت�سببون يف �إ�صابتهم
باالكتئاب والقلق نتيجة ا�ستهالك
الكثري من ال�سكر.
ووجد علماء �أن الرجال الذين
ا�ستهلكوا �أك�ثر من  67جرام ًا من
ال�سكر يومي ًا ،ما يعادل علبتني من
م�شروب ال��ك��وك��اك��وال ،زاد لديهم
خطر الإ�صابة با�ضطرابات املزاج
لأكرث من الـ 5مقارنة مبن يح�صلون
على �أقل من  39.5ج��رام ،بح�سب
�صحيفة “�إندبندنت” الربيطانية.
بح�سب م�سح احلمية الوطنية
والتغذية املن�شور عام  ،2013منذ
�أ�صبح لدى الرجل املتو�سط عادة
احل�����ص��ول ع��ل��ى  68.4ج���رام من
و�أ���ض��اف��ت“ :هناك العديد من
ال�سكر يف اليوم ،والنتائج ال تب�شر ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت���ؤث��ر على فر�ص
باخلري بالن�سبة لل�صحة العقلية الإ�صابة باال�ضطرابات املزاجية،
للذكور يف اململكة املتحدة.
لكن احل�صول على حمية مرتفعة
ا�ستبعدت ال��درا���س��ة �إمكانية يف الأطعمة وامل�شروبات ال�سكرية
تف�سري النتائج م��ن قبل الرجال قد تكون الق�شة التي ق�سمت ظهر
غ�ير ال�����س��ع��داء ال��ذي��ن يتوجهون البعري”.
ال���س��ت��خ��دام الأط��ع��م��ة ال�سكرية
و�أ�شارت �إىل وجود �أدلة متزايدة
للح�صول على ال�سعادة.
حول ال�ضرر اجل�سدي الذي يت�سبب
قالت قائد البحث الدكتور �أنيكا به ال�سكر على �صحتنا ،ويلمح عملنا
ك��ن��وب��ل م��ن معهد ع��ل��وم الأوب��ئ��ة �إىل ت���أث�ير �إ���ض��ايف ع��ل��ى ال�صحة
وال�صحة بكلية لندن اجلامعية ،العقلية”.
�إن “احلميات العالية يف ال�سكر لها
لأ���س��ب��اب غ�ير وا���ض��ح��ة ،وج��دت
عدد من الت�أثريات على �صحتنا ،لكن الدرا�سة التي اطلعت على حالة
درا�ستنا تظهر �أنه قد تكون هناك �آالف من موظفي اخلدمة العامة
ع�لاق��ة ب�ين ال�سكر وا�ضطرابات للجن�سني ،عدم وج��ود عالقة بني
تناول ال�سكر وا�ضطرابات امل��زاج
املزاج ،خا�صة بني الرجال”.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

لدى ال�سيدات.
�أجريت مقارنة ال�ستهالك ال�سكر
مع معدالت اال�ضطرابات العقلية
ال�شائعة لدى �أكرث من � 5آالف رجل
و� 2أل���ف ���س��ي��دة ب�ين ع���ام 1983
و.2013
مت تق�سيم امل�شاركني يف الدرا�سة
يف جمموعات طبق ًا ملقدار تناول
ال�سكر يومي ًا ،وبعد خم�سة �أعوام،
ك��ان ال��رج��ال يف املجموعة العليا
لديهم تطور �أكرب بن�سبة  23%يف
اال�ضطرابات العقلية مثل االكتئاب
والقلق مقابل �أولئك ممن كانوا يف
املجموعات ال�سفلى.
ا�ستهلك رجال املجموعة العليا
�أك�ث�ر م��ن  67ج��رام�� ًا م��ن ال�سكر
يومي ًا ،يف حني ا�ستهلكت املجموعة

ال�سفلى �أقل من  39.5جرام.
قال الباحثون �إن الربيطانيني
البالغني ي�ستهلكون تقريب ًا �ضعف
الكميات املو�صى بها م��ن ال�سكر،
ث�لاث��ة �أرب������اع ت��ل��ك ال��ك��م��ي��ة من
امل�أكوالت وامل�شروبات املحالة.
و�أو����ض���ح���ت دك���ت���ور �أن��ي��ك��ا �أن
“امل�أكوالت املحالة وجد �أنها حتفز
امل�����ش��اع��ر الإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى امل��دى
الق�صري ،والأ�شخا�ص الذين يعانون
م��ن امل����زاج ال�سيئ ق��د يتناولون
الأط��ع��م��ة ال�����س��ك��ري��ة ع��ل��ى �أم���ل
التخفيف م��ن امل�شاعر ال�سلبية،
وترجح درا�ستنا �أن يكون لتناول
كمية كبرية من الأطعمة ال�سكرية
ت�أثري عك�سي على ال�صحة العقلية
على املدى الطويل”.

بكل ت�أكيد ،ال يف�ضل الغالبية العظمى تناول الثوم ،ب�سبب
الرائحة التي تنتج عن م�ضغه وامل�صاعب اله�ضمية واالنتفاخات
الناجمة عن تناوله.
وبح�سب الأبحاث الطبية ،الب�شر الأ�صحاء ي�ضيعون على �أنف�سهم
العديد من الفوائد ال�صحية بتجنب تناول الثوم من �أبرزها:
 1جتنب ال�سرطانتظهر العديد من الدرا�سات وجود �صلة بني تناول الثوم وتقليل
ومنع احتمالية وقابلية اجل�سم يف الإ�صابة ب���أن��واع معينة من
ال�سرطانات ،مثل �سرطان املعدة و�سرطان القولون بجانب اتباع نظام
غذائي �صحي ومتوازن يحتوي على الكثري من اخل�ضراوات والفواكه
خ�صو�ص ًا للرجال والن�ساء يف منت�صف العمر .
 2-مقاومة نزالت الربد

�أثبتت درا�سة طبية ن�شرتها �صحيقة نيويورك تاميز الأمريكية
ب�أن الثوم من العالجات ال�سحرية لنزالت الربد مبختلف �أنواعها،
وذلك وفق درا�سة ع�شوائية مت �إجرا�ؤها على � 146شخ�ص ًا يعانون
من نزالت الربد �شعروا بالتح�سن بعد ا�ستخدامهم مكمالت الثوم
التي تباع يف ال�صيدليات.
 3الفطريات والبكترييايعمل الثوم عمل املطهرات الكيميائية التي ت�ستخدم يف الق�ضاء
على الفطريات والبكترييا التي ت�صيب بع�ض املناطق يف ج�سد
الإن�سان مثل القدمني ،فخلط الثوم املقطع مع زيت الزيتون وو�ضعه
على القدم امل�صابة بالفطريات والبكترييا مع االلتزام بالقيام بهذا
الأمر لعدة �أ�سابيع �سوف يق�ضي على الرائحة والفطريات والبكترييا
امل�سببة له.
 4-معاجلة الت�سمم الغذائي

وجدت �إحدى الدرا�سات الطبية الأمريكية �أن مركب ًا �أو م�سحوق
الثوم �أك�ثر فعالية من امل�ضادات احليوية ال�شائعة مبقدار 100
مرة يف معاجلة �أ�ضرار الت�سمم الغذائي الناجمة عن تناول اللحوم
النيئة �أو الغري مطهوة ب�شكل جيد ،والتي ي�ؤدي تناولها �إىل حاالت
من الغثيان والقيء والإ�سهال.
 5قلب �أقوىيعد الثوم من �أه��م �أ�سرار العالج التي تعمل على الوقاية من
�أم��را���ض القلب وت�صلب ال�شرايني ويعمل على تو�سيع الأوعية
الدموية لنقل الدم ب�صورة ب�صورة �أكرث كفاءة مما يقي الب�شر من
الإ�صابة باجللطات والأزمات القلبية.
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ب��وت�ين ي���أم��ر مب��غ��ادرة  755دب��ل��وم��ا���س��ي��ا ام�يرك��ي��ا االرا����ض���ي ال��رو���س��ي��ة ردا على
ع��ق��وب��ات وا�شنطن م�ستبعدا ت��ط��ورات ايجابية يف ال��ع�لاق��ة معها “يف وق��ت قريب

مو�سكو�( -أ ف ب) – اعلن الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني �أنّ��ه ينبغي على
 755دبلوما�سيا امريكيا مغادرة االرا�ضي
الرو�سية ردا على فر�ض عقوبات امريكية
جديدة على مو�سكو ،م�ستبعدا تطورات
ايجابية يف العالقة مع وا�شنطن “يف وقت
قريب”.
وق��ال بوتني يف مقابلة ن�شرت مقاطع
منها ق��ن��اة “رو�سيا  24ال��ع��ام��ة “لقد
انتظرنا طويال على �أمل ان يتغري الو�ضع
نحو االف�ضل (…) لكن يبدو ان��ه حتى
لو ان الو�ضع �سيتغري ،فلن يح�صل ذلك يف
وقت قريب”.
وي�أتي ت�صريح بوتني بعيد اعالن رو�سيا
اجلمعة قرب خف�ض عدد الدبلوما�سيني
االمريكيني العاملني يف رو�سيا ،ردا على
قيام الكونغر�س االمريكي بفر�ض عقوبات
جديدة على مو�سكو لتدخلها املحتمل يف
االنتخابات الرئا�سية االمريكية االخرية.
وق��ال بوتني “ر�أيت ان��ه ال بد لنا من
الت�أكيد اننا لن نرتك اي �شيء من دون رد
(…) بعد االجراء الذي اتخذه الطرف
االمريكي والذي ال ا�سا�س له من ال�صحة”.
وتابع بوتني ان على  755دبلوما�سيا

امريكيا مغادرة رو�سيا بعد القرار الذي
اعلنته اجلمعة وزارة اخلارجية الرو�سية
بخف�ض ع��دد العاملني يف ال�سفارة ويف
القن�صليات االم�يرك��ي��ة على االرا���ض��ي
الرو�سية اىل  455دبلوما�سيا ابتداء من
االول من ايلول�/سبتمرب.
وا�ضاف بوتني “ان اكرث من الف �شخ�ص
— دبلوما�سيون وعاملون تقنيون– كانوا
يعملون وال يزالون يعملون” يف املمثليات

الدبلوما�سية االمريكية يف رو�سيا.
وق�����ال “على ��� 755ش��خ�����ص��ا وق��ف
ن�شاطاتهم يف رو�سيا”.
وه��ذا اخلف�ض يف ع��دد الدبلوما�سيني
االم�يرك��ي�ين يف رو���س��ي��ا ،يجعل ع��دده��م
موازيا للعدد احلايل للدبلوما�سيني الرو�س
العاملني يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،بح�سب
م��ا او�ضحت اخلارجية الرو�سية ،التي
علقت اي�ضا ا�ستخدام ال�سفارة االمريكية

ال��دول املقاطعة لقطر تعلن تخ�صي�ص مم��رات ط��وارئ لطريانها
لنقل احل��ج��اج اىل ال�����س��ع��ودي��ة وال���دوح���ة تنفي وت���ؤك��د ع��دم
طلبها “تدويل احلج” وزي���ر خ��ارج��ي��ة وت��ع��ت�بر ان اجتماع
امل��ن��ام��ة �أ���ض��اف تناق�ضات لتناق�ضات �سابقة ل���دول احل�صار

الدوحة ـ وكاالت :قالت الهيئة العامه
للطريان امل��دين القطرية� ،إن��ه ال �صحة
مل��ا ت��داول��ت��ه وك��ال��ة الأن��ب��اء ال�سعودية،
عن تخ�صي�ص مم��رات ط��وارئ للطائرات
القطرية يف �أجواء دول املقاطعة الأربع.
و�أك��دت الهيئة على ح�سابها الر�سمي
على موقع “تويرت” �أن “هذه ال��دول مل
ت�صدر �أي �إعالنات مالحية كما هو متبع يف
املنظمة الدولية” .ودعت ،دول املقاطعة
�إىل ع���دم ت�سريب م��ث��ل ه���ذه الأخ��ب��ار
غ�ير ال�صحيحة ،قبل ان��ع��ق��اد اجلل�سة
اال�ستثنائية ،ملجل�س املنظمة غد ًا االثنني
يف مدينة مونرتيال بكندا”.
وكانت الهيئة العامة للطريان املدين
ال�����س��ع��ودي��ة ،ق��د ق��ال��ت يف وق���ت �سابق،
�إن��ه مت “تخ�صي�ص دول مقاطعة قطر
الأربع ،ممرات طوارئ جوية لت�ستخدمها
ال�شركات القطرية”.
وذكرت الهيئة يف بيان لها ،اليوم الأحد
ن�شرته وكالة الأنباء ال�سعودية “وا�س
�أن “التخ�صي�ص مت بعد موافقة �سلطات
الطريان املدين يف كل من الإمارات وم�صر
والبحرين ،وذل��ك لت�ستخدمها ال�شركات
القطرية ،كما هو معمول به يف حاالت
�إغالق املجاالت اجلوية الإقليمية”.
و�أ�ضافت �أنه “مت حتديد  9ممرات ،منها
ممر واح��د يف الأج��واء الدولية بالبحر
املتو�سط تقوم �شركة امل�لاح��ة اجلوية
امل�صرية ب�إدارته ،ويبد�أ فعليا �أول �شهر
�أغ�سط�س �/آب املقبل ،وق��د �صدر �إع�لان
مالحي للطيارين الدوليني ي�ؤكد ذلك ،وهو
ما مت يف بقية املمرات التي متت املوافقة

عليها يف منطقة اخلليج العربي”.
كما نفى وزي��ر خارجية قطر ال�شيخ
حممد بن عبدالرحمن �آل ث��اين ،ا طلب
بالده “تدويل احلج”.
جاء هذا يف ت�صريحات للوزير القطري،
نقلتها عنه قناة “اجلزيرة” بعد �ساعات
من اتهام وزير اخلارجية ال�سعودي عادل
اجل��ب�ير ل��ل��دوح��ة بـ”حماولة ت�سيي�س
احلج” ،واعترب �أن “طلبها تدويل امل�شاعر
املقد�سة مبثابة �إعالن حرب”.
وق��ال وزي��ر خارجية قطر “مل ي�صدر
�أي ت�صريح عن �أي م�س�ؤول قطري ب�ش�أن
تدويل احل��ج (…) ومل يتم اتخاذ �أي
�إج���راء من �ش�أنه النظر يف ق�ضية احلج
كق�ضية دولية”.
وتابع �أن “قطر مل ت�سي�س احلج بينما
مت ت�سيي�سه للأ�سف من قبل ال�سعودية”.
واعترب وزير خارجية قطر �أن اجتماع
ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة امل��ن��ام��ة ال��ذي
انعقد يف وق��ت �سابق “�أ�ضاف تناق�ضات

لتناق�ضات �سابقة لدول احل�صار”.
و�أعلنت ال��دول الأرب��ع املقاطعة لقطر
يف بيان م�شرتك عقب اجتماعها باملنامة
ا�ستعدادها لـ”احلوار مع ال��دوح��ة وفق
�شروط حمددة من بينها تنفيذ املطالب الـ
 13التي �سبق �أن �أعلنت عنها تلك الدول.
و�أع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة حلقوق
الإن�����س��ان ال��ق��ط��ري��ة (غ�ي�ر ح��ك��وم��ي��ة)،
�أم�س� ،أنها خاطبت املقرر اخلا�ص بالأمم
املتحدة املعني بحرية الدين والعقيدة
ب�ش�أن ما قالت �إنها “العراقيل وال�صعوبات
�أم���ام ح��ج��اج دول���ة قطر م��ن املواطنني
واملقيمني”.
وقالت اللجنة ،يف بيان� ،إن “�إجراءات
الت�ضييق على امل��واط��ن�ين القطريني يف
�أداء �شعائرهم الدينية خمالفة لكافة
ال�����ش��رائ��ع وامل��واث��ي��ق الدولية” ،ومتثل
“انتهاكا �صارخا جلميع املواثيق والأعراف
الدولية التي تن�ص على حرية ممار�سة
ال�شعائر الدينية”.

ملقر يقع على اطراف العا�صمة الرو�سية،
ا�ضافة اىل خمازن.
و�أعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية
الأح����د يف ب��ي��ان �أنّ ال���والي���ات املتحدة
“ت�أ�سف” ل��ق��رار مو�سكو خف�ض عدد
الدبلوما�سيني الأم�يرك��ي�ين العاملني يف
رو�سيا.
وقالت الوزارة �إنّ قرار مو�سكو “م�ؤ�سف
ً
م�ضيفة “نحن نُق ّيم �أثر”
ربر”،
وغ�ير م ّ
هذه اخلطوة “وطريقة الر ّد عليها”.
– الرد بطرق خمتلفة-
وت��اب��ع الرئي�س ال��رو���س��ي ان بامكان
رو���س��ي��ا “امل�ضي يف خف�ض الن�شاطات
امل�شرتكة احل�سا�سة بالن�سبة اىل اجلانب
االمريكي”.
واو�ضح بوتني انه يف حال ازداد ال�ضرر
الناجم “عن حماوالت ال�ضغط على رو�سيا
ميكن ان ندر�س جماالت رد اخرى .لكنني
�آمل باال ن�ضطر للقيام بذلك”.
وت��اب��ع “انا يف ال��وق��ت احلا�ضر �ضد”
اتخاذ اجراءات رد ا�ضافية.
وك���ان جمل�س ال�شيوخ اق��ر اخلمي�س
ب�شبه اجماع ( 98مقابل  )2م�شروع قانون
يفر�ض عقوبات ج��دي��دة على مو�سكو،

االم��ر ال��ذي دف��ع االحت��اد االوروب���ي اىل
انتقاده الن��ه مل يتم التن�سيق معه قبل
اق���راره ،والن��ه ميكن ان ي�ؤثر على عمل
�شركات اوروبية يف رو�سيا.
والهدف من هذا القانون ،الذي يفر�ض
اي�ضا يف الوقت نف�سه عقوبات على ايران
وكوريا ال�شمالية ،معاقبة مو�سكو على
تدخلها املفرت�ض يف االنتخابات الرئا�سية
االمريكية االخرية .
وا���ض��اف بوتني “اقرتحنا م��رارا على
الطرف االمريكي اقامة تعاون” يف جمال
االمن االلكرتوين ،خ�صو�صا ان قرا�صنة
معلوماتية رو�سا اتهموا بخرق حوا�سيب
احلزب الدميوقراطي يف الواليات املتحدة
العام املا�ضي.
وت��دارك بوتني “لكن وبدال من العمل
معا ب�شكل بناء ،ال ن�سمع �سوى اتهامات
ال ا�سا�س لها من ال�صحة ب�ش�أن تدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية للواليات املتحدة”.
ورف��ع ق��ان��ون العقوبات اىل الرئي�س
االم�يرك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ،واعلن البيت
االبي�ض اجلمعة ان االخري يعتزم توقيعه
لي�صبح �ساري املفعول.

ال��ت��امي :دبلوما�سي �أمريكي :لهذه الأ�سباب لن تنت�صر ال�سعودية يف ال��ع��داء مع قطر
لندن ـ ن�شرت جملة “التامي” الأمريكية مقا ًال لباتريك ثريو�س الذي �شغل من�صب ال�سفري
الأمريكي يف دولة قطر ،يف الفرتة ما بني .1998-1995
وقال ثريو�س �إن املواجهة بني قطر وجريانها الثالثة املجاورة قد ا�صطدمت بحائط.
خ�صو�ص ًا بعد عو�ضت جهود وزير اخلارجية ريك�س تيلر�سون ،بدعم من وزير الدفاع جيم�س
ماتي�س ورئي�س جمل�س ال�شيوخ للعالقات اخلارجية بوب كوركر جزئيا ،الدعم املبكر الذي
قدمه ترامب املتحم�س للمملكة العربية ال�سعودية و�أ�صدقائها .ويبدو �أن احتمال معار�ضة
الرئي�س ترامب لوزيري دفاعه وخارجيته يبدو بعيد املنال.
و�أ�ضاف ثريو�س الذي عمل يف منا�صب دبلوما�سية �أخ��رى يف اململكة العربية ال�سعودية
ولبنان �أنه بغ�ض النظر عن مفاج�أة وا�شنطن ،ف�إن التدابري احلالية �ضد قطر لن جترب الدوحة
على الرتاجع .وقال �إن احل�صار اجلوي والبحري والأر�ضي على قطر مل يت�سبب �إال يف �أمل
م�ؤقت فقط .و�أكرث من  90باملئة مما كانت ت�ستورده قطر من جريانها من ب�ضائع مت ت�أمينه عرب
موردين �آخرين .فقد فاج�أت قطر املراقبني — ورمبا حتى �شعبها — على ما يبدو بطريقة
�سل�سة وجدت من خاللها طرق ًا وم�صادر بديلة لكل ما ت�ستورده .وقد يكلف �أكرث ،لكنه ي�ؤدي
الغر�ض.
وي�ضيف �أن��ه حتى لو حلت الأزم��ة قريبا ،ف���إن معظم الكيانات القطرية �ستف�ضل جعل
التدفقات اجلديدة دائمة بدال من �أن ت�صبح مرة �أخرى معتمدة على جريانها.
وباملثل ،وجد البنك املركزي لدولة قطر حال ملواجهة حم��اوالت القطاع امل��ايل لدولة
الإم��ارات لتعطيل معامالت الريال القطري .وباخت�صار ينبغي �أن تكون قطر ق��ادرة على
احلفاظ على الو�ضع اجلديد �إىل �أجل غري م�سمى يف امل�ستقبل.
وي�ضيف الدبلوما�سي الأمريكي �أنه فوق ذلك كله فقد مت توقيع اتفاق بني قطر والواليات
املتحدة ملكافحة متويل الإرهاب الأمر الذي �ألقى بالكرة يف ملعب اجلريان .ومن املمكن لدولة
قطر �أن توقع اتفاقيات �أخرى مع الواليات املتحدة .و�سوف جتد اململكة العربية ال�سعودية �أن
من امل�ستحيل ،تنفيذ مطالبها الـ 13والتي مت تخفي�ضها �إىل �ستة مطالب.
وي�ؤكد ثريو�س �أنه لي�س لدى جريان قطر �سوى خيارات قليلة لتغيري ح�سابات الدوحة.
كما �أن القوة الع�سكرية املبا�شرة �ست�ؤدي �إىل نتائج كارثية على اجلميع .و�أن فر�ض احل�صار
البحري واجلوي �سيكون خطرا .و�سيواجه بخطر املواجهة املبا�شرة مع �إيران.
ويت�سائل الدبلوما�سي الأمريكي يف مقاله “هل �سيكونوا يائ�سني مبا فيه الكفاية ملحاولة
اغتيال القيادة احلالية يف قطر؟” .ويجيب “بالت�أكيد ال؛ حتى لو جنح ذلك ،ف�إن اجلريان
�سيعانون من �صدام دويل �ضخم — دون �أي يقني ب�أن �أ�سرة �آل ثاين �سوف جتد حاكما جديدا
�أكرث قابلية لال�ست�سالم”.
وي�ضيف �أن لدى اجلريان �أي�ض ًا خيارات اقت�صادية قليلة .ومن �ش�أن وقف الواردات احلالية
من الغاز الطبيعي القطري �إىل الإمارات وم�صر �أن ي�ضر بتلك البلدان ،يف حني �أن قطر للبرتول
و�شركائها ميكن �أن يجدوا �أ�سواقا �أخرى ب�سهولة .ومن �ش�أن �سحب ودائع الإمارات وال�سعودية
من البنوك القطرية �أن ي�ضر بال�سيولة ولكن لفرتة ق�صرية فقط .وبف�ضل احتياطيات البنك
املركزي التي تبلغ  40مليار دوالر (دون احت�ساب احليازات الذهبية) ،ميكن لقطر �أن حتتفظ
ب�سهولة بربط الريال دون احلاجة للم�ساهمة يف �أ�صول �أجنبية بقيمة  300مليار دوالر.
ويقول الكاتب �إن حملة الت�شويه الكاملة وغري املقنعة التي �أطلقتها “جلنة العالقات
العامة ال�سعودية” اجلديدة يف الواليات املتحدة قد �أدت �إىل مزيد من ال�ضرر ب�سمعة اجلريان
مقارنة ب�سمعة ال�ضحية املق�صودة.
ويف الوقت نف�سه� ،أدرك��ت الإم���ارات العربية املتحدة �أن حرمان مواطنيها من الألعاب
الريا�ضية الدولية املتلفزة كانت خطوة خطرية جدا ،وقررت بهدوء ال�سماح للقناة الريا�ضية
التي متلكها اجلزيرة ،بالإعفاء من احلظر العام.
ويختم ثريو�س مقاله ب�أنه دون تغيري جذري يف اللعبة� ،ست�ستمر هذه املواجهة يف امل�ستقبل
�إىل �أج��ل غري م�سمى .ومع ذل��ك ،حتتاج الريا�ض �إىل حل .وقد �أث��ارت حم��اوالت القيادة
ال�سعودية لإ�صالح اقت�صاد البالد اال�ستياء بني من ي�ستفيدون من النظام القائم� .إ�ضافة �إىل
�أن املغامرة الع�سكرية يف اليمن �أدت �إىل نتائج �سيئة.

w w w .g h o r b a n e w s .c o m

ثقافة

24

FRIDAY , AUGUST 4 . 2017 / Vol . 6 - Issue 265

ب�����رن�����ام�����ج �إي��������������ران ال����ب����ال���������س����ت����ي امل����ت����ط����ور

زي������������ن ع�����������ال�����������ول������� :ص������م������ود �����ش����ام����خ
زين عالول
ك��م �أن���ا الليلة مت�شوقة للكتابه..
ومت�شوقة لت�ضفري جدائل الكلمات..
ور�سم عيون احل���روف ..وتظليل عبق
�أريج ال�صفحات…
ك��م �أن���ا الليلة مت�شوقة لل�صالة،
ركعتني �شكر ًا هلل تعاىل ملا ارى و�أ�سمع
عن حتقق الن�صر للمقد�سيني ..وعن
معركة ال�صمود والت�صدي ملا ح�صل يف
رح��اب بيت املقد�س..من زرع الكمرات
والبوابات احلديدية..التي �أزيلت رغم
انف املعتدين..
كم �أنا مت�شوقة ل�سماع �أ�صوات �أمل�آذن
يف ع��ب��اب الأق�����ص��ى ..و���س��م��اع دق��ات
الأج����را�����س يف ال��ك��ن��ائ�����س ،وت��ران��ي��م
ال�صالة والعبادات ..يف حارة الأرمن و
الن�صارى…كم �أتوق للتجول والكزدرة
يف ا�سواق وح��ارات القد�س ..وال�صعود
والهبوط ل�سالمل حارات و�أزقة الأ�سواق
العتيقة يف ال��ق��د���س ..و���ش��وارع زه��رة
املدائن ..لأت��ذوق كعك وخبز القد�س
ال�ساخن ..و�أتعطر با�ستن�شاق عبري
حتمي�ص للهيل والبهار يف خان الزيت
ال��ع��اب��ق ..و�أحت��ل��ى ه��ن��اك  ..لأ�صمم
لوحة للزمان ..البث ال�شوق للأخيار..
للأرفع ر�أ�سي عالي ًا بالفخر والإنتماء..
ب���أين ابي كان حكيم ًا حني اختار �أمي
قد�سية من هناك ..لأ�صافح من �صلى من
امل�سيحيني بجانب �إخوانهم من امل�سلمني
وم���ن ن��ا���ص��روه��م و���ش��ارك��وه��م معركة
الرباط وال�صمود..
ي��ا �أه���ل ال��ق��د���س ال���ك���رام ،..وع��رب
الداخل ذو الهمة والنخوة والرباط

….
اري��د �أن ار���س��م معكم لوحة الكالم
للوطن ،املمزوج بالأ�شواق من الغربة
والإبتعاد..
فقد نقلتنا ري��اح ال��ب�لاد �إىل خ��ارج
االوطان..ولكن الأثري رمى �إلينا �صور
من زرع بذور الثبات يف �أر�ض الرباط …
وحت���رك ج��ح��اف��ل ���ش��رف��اء احل��ري��ة
من فل�سطني الداخل لن�صرة �أهلهم يف
القد�س ال�شامخ .ال�صامد..بعد �إغالق
ب��واب��ات ثالث قبلتهم وحم��راب �صالح
�أيوبهم!! وب�صمات عمر خطابهم!..
نفديك يا �أق�صى ..نفديك يا قد�س..
يا م�سري القدي�سني والقدي�سات..
نفديك بالدم والروح ،ف�أنت عا�صمة
املنع ع�صية على املحتل وع�صية على
الإقتحام والإ�ستباحة..فاهلل �أكرب على
َمن يدن�سها من امل�ستعربني،وامل�ستوطنني
،وال�شريرين.
فها هي املقد�سات وقد�س الأقدا�س
ك��ان��ت حبي�سة لأ���س��ب��وع�ين ب��ب��واب��ات
العجز والتقهقر والأذالل… !
وال ح��رك��ة م��ن �إن�������س���ان!..يف خ��ارج
الأوطان! �أهي نهاية الإح�سا�س يف كهوف
التخلف وخيم النيام� ،أم هي الروح ت�أبى
الإع�تراف  ..ولكن للبيت رب يحمبه..
وللقد�س �أه��ل للفزعة ..حا�ضرين!..
م�ستعدين..غري �آبهني وال م�ستنكفني..
بل روحهم جاهزة للت�ضحية يف �سبيل
الأق�صى وكل تراب فل�سطني..
كم متادي عليك املحتل بزرع كمرات
ذكية وبوابات �ألكرتونية ،وكم منعوا
عباد الرحمن من التكبري ومن التقدي�س

ومن ال�صالة والتعبد هلل يف بيت �أق�صى
الرحمن  ..وكم اقتحموا جبهتك وبللوا
خ�شيتك ،ودن�سوا روحانياتك ..وم�سرى
انبيا�ؤك ..هم يلعبون يف عرين الأ�سد..
!؟يف عرين مارد للقهر والظلم ..؟
هيهات هيهات �إنها القد�س
�أال يدركون ما تعني القد�س !
القد�س لنا ..والبيت لنا….ونحن
لل�صالة �سائرون  ..ولل�صمود يف وجه
من مينع التكبري ! ك�سروا ب�صمودهم
ورباط ج�أ�شهم ك�سروا قرارات املحتل
وك�����س��روا ج�بروت��ه ،وك�����س��روا هيبته،
وخالفوا �أوام��ره فهم من يقررون ومن
يفتح م�سجدهم وي�أموه..قهروا عدوهم
وم��ق��ول��ة اجل��ي�����ش ال����ذي ال يقهر…
وانت�صر رج��ال القد�س �شيب ًا �شيبان ًا..
ك��ب��روا وه��ل��ل��وا ع��ن��د ول��وج��ه��م ب��اب
الأ�سباط وباب حطة،ب�إرادة الرحمن..
فللبيت رب يحميه..
���ش��ك��ر ًا ل��رج��ال ال��دي��ن م��ن امل�سلمني
..وامل�سيحيني ..ومن �سطر هذا الأنت�صار
ال��ك��ب�ير ،فنحن �شعب واح���د جراحنا
واحده وعا�صمتنا واحده وخطنا عند
القد�س �أحمر قامت..
���ش��ك��ر ًا ل��ت��ج��ار ورج����ال الأع���م���ال يف
القد�س…فهم من �ساندوا و�ساعدوا …
�شكر ًا لذوي ولأمهات ال�شهداء ومن قدم
ينهك! ..والأق�صى واملقد�سات تنتهك!! زه����رة امل���دائ���ن �..أن�����ت ه��دي��ر ���ص��وت
��داء للأق�صى..اوىل املقد�سات
روحه ف ً
.والعرب العرب تخمد..و�صمت عربي ال�ضمري..
ومعرج الر�سول والأنبياء..
اكتملت اللوحة! ال��دم��اء ت�سفك ..وعاملي يق�صد..
و�أن������ت رم����ز ال���ف���خ���ر ..وال���ع���زة..
ولكن…حق ًا….للبيت رب يرعاه
وال�شباب تقن�ص ..والأق�صى يغلق..
ويفتح ب���إرادة �شعب جبار�..صبورعنيد ويحميه..كم �أح��ب��ك ب��ا �أق�����ص��ى وكم وال��ك��رام��ة ..والتبجيل… �أن���ت �أو ً
ال
للحق وال��ك��رام��ة..ي��ظ��ل��م!وامل��ق��د���س��ي �أح��ب��ك و�أع���زك ي��ا قد�س..فحق ًا �أن��ت و�أخرياً�. ..أنت عا�صمة فل�سطني..

م�����ؤرخ تون�سي ي��دع��و �إىل ف��ت��ح �أر���ش��ي��ف “�أمن الدولة”
تون�س /لطفي احليدوري
دع��ا امل�����ؤرخ التون�سي عبد اجلليل
التميمي ،يف مقدمة كتابه“ ،تون�س
وم��ن��ع��رج  1969ع��ل��ى ���ض��وء ت��ق��اري��ر
من �أر�شيف البولي�س ال�سيا�سي”� ،إىل
فتح �أر�شيف “�أمن الدولة” ،لإدراك
“احلقيقة التاريخية” و�إت��اح��ت��ه��ا
للعموم.
وي�ستند ال��ك��ت��اب ،ال�����ص��ادر م���ؤخ��ر ًا
عن م�ؤ�س�سة “التميمي للبحث العلمي
واملعلومات” (م�ؤ�س�سة بحثية مقرها
العا�صمة تون�س)� ،إىل وثائق �أمنية
�سرية م�ضى عليها  48عام ًا توزّعت على
ّ
� 240صفحة.
وت��ظ��ه��ر ال��وث��ائ��ق ت��ق��اري��ر ���س��ري��ة،
بينها جمموعة من الوثائق الإداري��ة
واملذكرات ال��واردة �إىل �إدارة “�سالمة
�أمن الدولة” (جهاز ّ
مت حلّه يف مار�س/
�آذار  2011بعد �شهرين م��ن ال��ث��ورة
التون�سية) ،من �إدارات �أمنية خمتلفة
�سواء من داخل البالد �أو خارجها.
وتعود �أق��دم تلك التقارير الأمنية،
ال��ت��ي ن�����ش��رت م��ع م��ق��دم��ت�ين باللغتني
العربية والفرن�سية� ،إىل  28مايو/
�أي��ار  ،1968بينما كتبت البقية بني
 2يناير /ك��ان��ون ال��ث��اين  1969و3
�سبتمرب� /أيلول من العام نف�سه.
وم�ؤ�س�سة “التميمي للبحث العلمي
واملعلومات” ،تون�سية يديرها امل���ؤرخ
عبد اجلليل التميمي ،وت�صدر �سنوي ًا
ثالث دوريات علمية حمكمة ،كما ن�شرت
�أك�ثر من  200كتاب ،وعقدت ع�شرات
امل���ؤمت��رات العلمية املتعلقة بالذاكرة
الوطنية.
وتابع التميمي ،يف مقدمة م�ؤلّفه� ،أنه
“ال ُيعقل �أن ال يمُ كّن امل�ؤرخون املهتمون
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

بتاريخ الزمن الراهن من االطالع على
هذه الأر�صدة الأر�شيفية”.
�شدد على � ّأن “بع�ض التقارير
كما ّ
تعك�س امل�����س��ت��وى اجل��يّ��د للعاملني يف
�أجهزة �أمن الدولة ،من خالل حتاليلهم
ملواقف املجتمع التون�سي و�إب�لاغ ذلك
�إىل �أ�صحاب القرار التخاذ ما يرونه
�صاحل ًا”.
ونقلت التقارير املن�شورة ،ما د ّون��ه
ال��ب��ول��ي�����س ال�����س��ي��ا���س��ي م���ن م��ع��ل��وم��ات
ومالحظات وعن الو�ضع العام يف البالد
ب��داي��ة �سنة  ،1969وبينها ن�شاط
املعار�ضة التون�سية باخلارج والبعثيني
التون�سيني يف بغداد والطلبة التقدميني
بباري�س واال�ضطرابات الطالبية يف
مايو�/أيار  ،1968وامل�ؤمتر ال�سابع ع�شر
لالحتاد العام لطلبة تون�س.
وح�صلت م�ؤ�س�سة التميمي على هذه
الوثائق من مدير �سابق للأمن الوطني،
ون�شرت قراءة يف واحدة منها يف “املجلة
التاريخية املغاربية” �سنة .2012
و�أ�شار مقدم الكتاب �إىل “التقارير
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��م��ل��م��ل داخ����ل املجتمع
الزراعي� ،سنة  ،1969رف�ضا ل�سيا�سة
التعا�ضد اال���ش�تراك��ي��ة ،ال��ت��ي ُوجّ��ه��ت
�إىل ك��ات��ب ال��دول��ة للداخلية (وزي��ر
ال��داخ��ل��ي��ة) ال��ب��اج��ي ق��ائ��د ال�سب�سي
(الرئي�س احلايل لتون�س) ،ومنه
�آنذاك ّ
�إىل رئي�س اجلمهورية احلبيب بورقيبة
(.)1987/1957
ويرى امل�ؤرخ عبد اجلليل التميمي � ّأن
“ال�سيا�سيني مل ي�أخذوا بعني االعتبار
ن�صائح دوائ��ر (�أم��ن ال��دول��ة) من هذا
امللف ،و�أنه لو مت ذلك يف وقته ملا انزلقت
البالد �إىل دوامة االنحدار االقت�صادي
وال�سيا�سي ،وفق تعبريه.

وجت��رب��ة ال��ت��ع��ا���ض��د ،ال��ت��ي �سلكتها
احل��ك��وم��ة التون�سية ب��داي��ة م��ن �سنة
� 1962إىل �سنة  ،1969تقوم على
�إلغاء امللكية اخلا�صة للأر�ض وتعوي�ضها
ب��امل��ل��ك��ي��ة اجل��م��اع��ي��ة واال���س��ت��غ�لال
اجلماعي للأرا�ضي الفالحية ،يف �إطار
�ضيعات تعا�ضدية كربى ت�شرف عليها
الدولة.
وانتهت التجربة يف �سبتمرب�/أيلول
 1969بعد رف�ضها من قبل كبار املالكني
ال��ع��ق��اري�ين ،وق���رر ال��رئ��ي�����س احلبيب
بورقيبة �إلغاء هذه ال�سيا�سة وحماكمة
رئي�س الوزراء حينها �أحمد بن �صالح.
وي�شري التميمي ،يف مقدمته التحليلية
للوثائق الأمنية� ،إىل دور الباجي قائد
ال�سب�سي يف ت�سريع وترية �إبراز العنا�صر
ال�سلبية للتجربة التعا�ضدية ،و�سعيه
ان��ط�لاق��ا م��ن ق��ن��اع��ة �شخ�صية ،وم��ن
موقعه يف وزارة الداخلية� ،إىل �إف�شال
م�شروع التعا�ضد.
وت�ب�رز وث��ائ��ق البولي�س ال�سيا�سي
اخل��ل��ف��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة ل�لاح��ت��ج��اج��ات
مما
ولتوجهات ال��ر�أي العام التون�سي ،و ّ
ورد يف تقرير م���ؤرخ يف  30مايو�/أيار
ّ � 1969أن “الكثري يرون يف اال�شرتاكية
ام��ت��دادا لل�شيوعية ،املذهب ال��ذي مل
يلق يف �أي وقت من الأوق��ات جتاوبا يف
بالدنا ،لأ�سباب تعود �إىل عقيدة كامنة
را�سخة تت�صل بالدين”.
ومي�����ض��ي ال��ت��ق��ري��ر يف ه���ذا ال�سياق
“يجدر التذكري � ّأن ال�شعب قد �أظهر
�أكرث من مرة تعلقه مبواقف تعك�س مدى
ت�شبثه مبعتقداته ،من ذلك �إعرا�ضه عن
جماراة الدعوة املتعلقة بـ�إفطار رم�ضان
وتقززه من جملة الأح��وال ال�شخ�صية
وحتم�سه �إىل الق�ضايا العربية
(قانون)
ّ
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طهران�( -أ ف ب) – طورت �إيران يف ال�سنوات
الأخرية برناجم ًا بال�ستيا وا�سع النطاق
ي�شمل خمتلف ال�صواريخ املتنوعة املدى التي
تثري خماوف الواليات املتحدة وعدد من دول
املنطقة �أبرزها ا�سرائيل.
– �أنواع خمتلفة من ال�صواريخ
طورت �إيران يف ال�سنوات الأخرية �أكرث
من  40نوع ًا من ال�صواريخ .ويتمتع كلّ
من ال�صاروخني الأقوى بينها “قدر -ف”
و”�سجيل  2مبدى يبلغ حواىل �ألفي كلم
ّ
ميكّنه من بلوغ �إ�سرائيل ،العدوة اللدودة
لإيران ،وكذلك جميع القواعد الأمريكية يف
املنطقة.
كما �أجرت �إيران جتارب على �صاروخي “قدر
– ه” و”عماد” اللذين يبلغ مداهما 1700
كلم .ومتت جتربة ال�صاروخ الأخري يف �أواخر
 2015بعد ابرام االتفاق النووي مع الدول
الكربى يف متوز/يوليو من العام نف�سه ،ما
�أدى اىل فر�ض عقوبات �أمريكية جديدة على
�إيران يف كانون الثاين/يناير .2016
كذلك طورت ايران �صواريخ عالية الدقة
ذات مدى يراوح بني  100و 700كلم،

�أبرزها �صاروخ “ذو الفقار” الذي ا�ستخدم يف
حزيران/يونيو ل�ضرب مواقع تنظيم الدولة
اال�سالمية يف �سوريا ردا على اعتداءات على
جمل�س ال�شورى االيراين و�ضريح االمام
اخلميني يف طهران.
�إىل ذلك مت تطوير �صواريخ �أر�ض -بحر
و�أر�ض -جو �آخرها “�صياد  3القادر على بلوغ
م�سافة  120كلم وا�ستهداف طائرات مقاتلة
و�صواريخ وطائرات بال طيار.
– “مدن جوفية”
يف ت�شرين االول/اكتوبر  2015عر�ض
التلفزيون االيراين �صور ما �سماه “مدنا
جوفية” �شملت ع�شرات ال�صواريخ املكد�سة
يف �شبكة �أنفاق هائلة ،ميكن �إطالقها من
�صوامع دائرية ال�شكل حتت الأر�ض.
يف �أيار/مايو ك�شف احلر�س الثوري امل�شرف
على الربنامج البال�ستي بناء م�صنع ثالث
لل�صواريخ حتت الأر�ض.
و�أفاد م�س�ؤولون يف احلر�س الثوري عن وجود
ثالث “مدن جوفية” حتوي ال�صواريخ وميكن
ا�ستخدامها يف مهلة ق�صرية.
كما طورت ايران يف ال�سنوات الأخرية وقودا

ي�سرع ا�ستخدام ال�صواريخ ،و�صواريخ
�صلب ًا ،ما ّ
ذات مرحلتني ما يعزز دقتها.
– منظومة ال�صواريخ الرو�سية �س-300
ت�ضاف �إىل ال�صواريخ االيرانية ال�صنع
النظام الرو�سي امل�ضاد لل�صواريخ �س-300
الذي ح�صلت عليه ايران بعد االتفاق على
برناجمها النووي يف متوز/يوليو .2015
وبد�أ ت�شغيله م�ؤخرا خ�صو�صا حلماية املواقع
النووية.
كما تطور طهران برناجمها اخلا�ص امل�ضاد
لل�صواريخ “بافار “ ،373االكرث تطورا من
�س -300بح�سب امل�س�ؤولني االيرانيني.
– �صاروخ يحمل �أقمارا �صناعية
�أعلنت ايران اخلمي�س جتربة �صاروخ كفيل
بو�ضع �أقمار �صناعية تزن  250كلغ على
ارتفاع  500كلم وتد�شني �أول مراكزها
الطالق االقمار ال�صناعية يف منطقة �سمنان
(�شرق طهران).
ودانت الواليات املتحدة وفرن�سا واململكة
املتحدة اجلمعة هذه التجربة م�ؤكدة �أنها
ت�شكل خرقا لقرار جمل�س االمن الدويل
 2231ال�صادر يف متوز/يوليو � 2015إقرار ًا

لالتفاق مع الدول الكربى ب�ش�أن برنامج
ايران النووي.
واعتربت هذه الدول ان القرار الدويل
يحظر على ايران جتربة ال�صواريخ وان
التكنولوجيا امل�ستخدمة يف �صواريخ اطالق
االقمار ال�صناعية مطابقة لتلك امل�ستخدمة
يف ال�صواريخ البال�ستية.
ويدعو القرار  2231ايران “اىل االمتناع
عن اي ن�شاط مت�صل بتطوير ال�صواريخ

امل�صممة حلمل �شحنات نووية” ملدة ثماين
�سنوات.
لكن طهران رف�ضت هذه االتهامات م�ؤكدة ان
�صواريخها لي�ست “م�صممة” حلمل �شحنات
نووية وانها ال ت�سعى �إىل �إنتاج قنابل ذرية،
على ما اكده جمددا اجلمعة وزير اخلارجية
االيراين حممد جواد ظريف.

“مليون عاطل عن العمل ن�صفهم جامعيني”� :سعوديون محُ بطون من ا ُ
حل�صول على “وظيفة” بعد �سنوات من التخ ّرج
عمان -خالد اجليو�سي:
�أمام َت�ضارب الت�صريحات الر�سم ّية حول
�أعداد العاطلني عن العمل يف العربية
غردون مع و�سم
ال�سعودية ،تفاعل نُ�شطاء و ُم ّ
“ها�شتاق” على موقع التدوينات الق�صرية
“تويرت” ،حتت عنوان “#مليون_عاطل_
عن_ العمل_ن�صفهم_جامعيني” ،ليحل
الو�سم يف املرتبة الثانية ،لأكرث “الو�سوم”
تداو ً
ال يف اململكة.
ال�شباب ال�سعودي ،وجد �ضالّته يف “الو�سم”،
وعب عن �إحباطه ،وخيبة �أمله من احل�صول
رّ
على “وظيفة” ،كما هاجم البع�ض تواجد
الأجانب يف ال�شّ ركات الكُربى ،يف حني تتّجه
ُ
احلكومة �إىل “توطني” قطاعات “الدّ رجة
توجه لق�صر العمل على
الثانية”� ،آخرها ّ
ال�سعوديني بن�سبة  100باملئة ،يف قطاع
البقاالت.
غرد حممد �أكّد �أنه مل يجد وظيفة من
املُ ّ

تخرجه ،منذ ثالث �سنوات� ،أما �سعيد
يوم
ّ

الو�ضع البائ�س ،وغيداء طالبت القيادة

احلارثي فح ّمل الأجانب امل�س�ؤولية عن هذا

ب�إيجاد ُحلول ،بينما ليلى العتيبي َعزت هذه

النّ�سبة الكبرية �إىل ُكرب م�ساحة ال�سعودية،
واعتربت كذلك �أن الن�سبة �ضئيلة بالن�سبة
مل�ساحة بالدها الكبرية ،فيما ا�شتكى عددٌ
غردين ح�صولهم على �شهادات جامعية،
من املُ ّ
وعدم ح�صولهم حتى على وظائف من
الدرجة الثانية.
مخُ ت�صون يف ال�ش�أن املحلّي ،عاد ًة ُي�شكّكون
يف ن َِ�سب �أعداد البطالة ،و ُي�ؤكّدون �أن عدم
اعرتاف ُحكومة بالدهم بالنّ�سب ال�صحيحة
راك �شعبي ،قد يحرق
يعود �إىل خِ �شية من ِح ٍ
خا�ص ًة �أن العهد اجلديد
الأخ�ضر والياب�سّ ،
(عهد �سلمان) ،بد�أ ب�إجراءات تق�شّ فية ،مرت
بفر�ض �ضرائب انتقائ ّية ،وي�ستمر ب�سيا�سة
“ا�ستغالل” ُجيوب الوافدين” ،من خالل َدفع
مما يعني �أن ع�صر
ُر�سوم املُرافقني والتّابعنيّ ،
الرفاهية قد ولىّ من غري رجعة ،وا�ستفزاز
ّ
ال�شعب بن�سب بطالة حقيق ّية ،قد يخلق
م�شاكل ،قد يكون النظام يف غن ًّى عنها ،يقول

خمت�صون.
يف ملف �أزمة البطالة ،يقول مراقبون �أن
“املُقيمني” الأجانب ،العاملني على الأرا�ضي
ال�سعودية ،هم احللقة الأ�ضعف ،وعليه
�سيتم التخلّ�ص منهم تِباع ًا ،ويف الوظائف
التي تعتقد ُ
احلكومة �أن ُمواطنيها قادرين
َ
الر�سوم “الباهظة”
ر�ض
ف
على مِلئها ،ومع
ّ
“للمقيمني العاملني”،
على تواجد املُرافقني ُ
غادرت بالفعل �آالف العائالت ،وعليه
فيما يبدو �أن القطاع ال�سكني ،وا�ستئجار
جراء املُغادرة اجلماع ّية
ال�شقق التي تخلوّ ،
للأجانب� ،س َي�شهد �أو َ�شهِد بالأحرى انخفا�ض ًا
يف الإيجارات ،وي�ستغل بع�ض املُقيمني
بح�سب ما ذكروا “لر�أي اليوم” هذا احلال،
و ُيفاو�ضون �أ�صحاب ال�شقق حول �أقل
الإيجارات.

درا���س��ة �إ���س��رائ��ي��ل � ّي��ة� :أردوغ�����ان ي�ستغل �أزم����ة الأق�����ص��ى لإث����ارة م��ع��اداة ال�صهيون ّية وال�سام ّية
ويف مقدمتها ق�ض ّية فل�سطني”.
واع���ت���م���دت ت��ون�����س ���س��ن��ة 1956
جملة الأح��وال ال�شخ�صية ،ال��ذي منح
امل��ر�أة مزيد ًا من احلقوق ،و�ألغى تعدد
الزوجات ،وقيد من الطالق.
ودع����ا ال��رئ��ي�����س الأ���س��ب��ق احلبيب
بورقيبة ،يف خطاب �ألقاه يف فربابر/
�شباط  ،1960التون�سيني �إىل الإفطار
يف �شهر رم�ضان حتى ال يتعطل العمل.
كما دعا �سنة � 1964إىل االعرتاف
بقرار تق�سيم فل�سطني.
وك�شف تقرير مل�صلحة اال�ستعالمات
ال��ع��امّ��ة (ح��ك��وم��ي��ة) ع��ن ن���واة �أوىل
للتيار الإ���س�لام��ي يف تون�س �أ�س�ست يف
يناير /كانون الثاين  1969يف �إط��ار
حركة �سمت نف�سها “الهيئة الطالبية
الإ�سالمية” ،وك���ان ه��دف��ه��ا “الذود
عن حرمة الدين الإ�سالمي ومقاومة
التف�سخ الأخالقي يف تون�س  ،ح�سب ما
تذكر الوثيقة.
وح��ذّ رت اال�ستعالمات العا ّمة �أي�ضا
من تنامي هذه احلركة �شعبي ًا ،واعترب
التقرير �أنّها ميكن �أن ت�شكل خطر ًا لو
رمت عروقها يف الأو�ساط ال�شعبية ،وفق
ما ورد يف الوثيقة.

وت�ستعر�ض وثائق البولي�س ال�سيا�سي
ن�شاط املعار�ضة التون�سية ب��اخل��ارج
وخا�صة املنظمات الي�سارية� ،إ�ضافة �إىل
�أن�شطة البعثيني التون�سيني يف �سوريا
والعراق وفرن�سا واجلزائر ،وعالقاتهم
بال�سفارتني العراقية وال�سورية.
وتظهر التقارير � ّأن ال�سيا�سي البارز
�أح��م��د جنيب ال�شابي� ،أح��د م�ؤ�س�سي
ن�شاط حزب البعث يف تون�س ،يف بداية
ال�ستينات من القرن املا�ضي.
وتتحرى بع�ض التقارير الدقة يف
ّ
املعلومات ،ف����أوردت� ،ضمن تقرير عن
ن�شاط البعثيني خارج تون�س ،املالحظة
الآتية“ :هذه املعلومات التي ال ميكن
اجلزم قطعيا يف �صحتها النعدام و�سائل
تثبيتها”.
وه���و م���ا دف���ع امل������ؤرخ ع��ب��د اجلليل
التميمي �إىل القول ،يف حتليله للوثائق
يف مقدمة الكتابّ �“ :،إن جهاز البولي�س
ال�سيا�سي التون�سي قد خ��دم رج��االت
ال��دول��ة بتوفري �شبكة م��ن املعلومات
اجلوهرية التي على �ضوئها ّ
مت تبنّي
ال���ق���رارات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية العليا”.

النا�صرة  -زهري �أندراو�س:
ُتوا�صل تركيا �إقحام نف�سها �أكرث و�أكرث يف
اال�شتباكات اجلارية يف احلرم القد�سي
ال�شريف ،تقريبا كما لو �أنها متثل عمل ًيا
امل�صالح الفل�سطين ّية ،كما �أنّ التحري�ض
الرتكي املناه�ض لإ�سرائيل ،الذي يحظى
ّ
بت�أييد وا�سع بني الفل�سطينيني يف غزة
أمرا جديدً ا.
وال�سلطة الفل�سطينية ،لي�س � ً
لكن رعاة �أنقرة للفل�سطينيني تخفي �أكرث من
امل�شاعر الدينية� ،أ ّما معاداة ال�صهيون ّية من
قبل ترك ّيا ،فهي تتطابق مبا�شر ًة مع معاداة
ال�سامية ،ويتّم التعبري عنها مرة �أخرى من
خالل االحتكاك احلايل يف القد�س ،بهذه
الكلمات و�صفت درا�سة جديدة �صادرة عن
الت�صرفات
إ�سرائيلي
مركز بيغن-ال�سادات ال
ّ
ّ
الرتك ّية يف �أزمة الأق�صى احلال ّية.
الرتكي،
ولفتت الدرا�سة �إىل �أقوال الرئي�س
ّ
رجب ط ّيب �أردوغان يف الع�شرين من ال�شهر
اجلاري ،حيث قال� :إنّ � ّأي تقييد للم�سلمني
الذين يدخلون امل�سجد الأق�صى غري مقبول،
و�أنّ العامل الإ�سالمي ال ميكن �أنْ يبقى �صام ًتا.
وب�شكل ملحوظ� ،أو�ضحت الدرا�سة� ،أ�شار
�أردوغان �إىل الفل�سطينيني الثالثة الذين
قتلوا يف ا�شتباكات مع ال�شرطة بال�شهداء،
ً
الفتة يف الوقت عينه �إىل �أنّه غال ًبا ما
ي�ستخدم �أردوغان م�صطلح “امل�سلمني”
بد ً
ال من “الفل�سطينيني” .ويف اجتماع
حزب العدالة والتنمية يف  25يوليو� ،أعلن
�أردوغان �أنّ تل �أبيب هي عا�صمة �إ�سرائيل،

و�أنّ القد�س ُمقد�سّ ة للديانات الثالث.
ور�أت الدرا�سة الإ�سرائيل ّية �أنّ كلّ هذه
الت�أكيدات ،جن ًبا �إىل جنب مع دعوة اردوغان
يف وقت �سابق للم�سلمني بـ “حتمل امل�س�ؤولية”
عن القد�س ،تهدد �شرعية �إ�سرائيل يف احلرم
القد�سي ال�شريف ،كما �أنّ دعوة �أردوغان
مل�سلمي العامل بالإكثار من زيارة القد�س،
وحتذيره ب�أنّ العامل الإ�سالمي ال ميكن �أن
يبقى �صام ًتا ،رافقتها احتجاجات ا�صاخبة
ً
زاعمة
يف ا�سطنبول �ضدّ معبدين يهوديني،
يف ال�سياق نف�سه �أنّ الهجمات على املعابد
اليهودية من قبل املتطرفني الإ�سالميني
الرتكية هي للأ�سف لي�ست ظاهرة جديدة يف
تركيا ،وت�شمل الهجمات الإرهابية يف نيفي
�شالوم يف عامي  1986و .2003
وعالوة على ذلك ،زادت الدرا�سة ،وخالل
املواجهات الع�سكرية الإ�سرائيلية مع
الفل�سطينيني منذ ظهور حزب العدالة
والتنميةُ ،رفعت الفتات �ضدّ اليهود ولي�س
�ضدّ �إ�سرائيل .كما دعت ال�صحيفة الإ�سالمية
“ييني �آكيت” ،التي ردت بغ�ضب على
م�س�ؤولني يف الكني�س الأ�شكنازي يف ا�سطنبول،
الذين برروا عمليات اجلي�ش الإ�سرائيلي يف
غزة يف عام � ،2014إىل تنظيم م�سرية �ضدّ
املعابد اليهودية .ويف �أعقاب هذه الدعوة،
�أعلنت �شبكات التوا�صل االجتماعي عن
“احتجاج بي�ض” .ويف  22متوز (يوليو) من
العام  ،2014جتمعت جمموعة �أمام كني�س
�أورتاكوي حتمل مل�صقات معادية لإ�سرائيل

و�ألقت البي�ض يف املبنى.
ً
قائلة �إنّ احلكومة الرتك ّية
وتابعت الدرا�سة
ُتدين �أحيا ًنا هذه احلوادث ولكنها ال تفعل
�شي ًئا ملنعها ،كما �أنّها ال تمُ ّيز بني �إ�سرائيل
واجلالية اليهودية الرتكية .على العك�س
متا ًما ،يف الواقع :يف املجتمع الرتكي ،اليهود
أ�سا�سا ،وكذلك
والإ�سرائيليني مرتادفني � ً
معاداة ال�سامية ومعادية لل�صهيونية ،على
حدّ تعبري الدرا�سة.
وبح�سب الدرا�سة ،ف�إنّ هذه الطريقة يف
التفكري هي من �أفعال �أردوغانُ ،م�شري ًة �إىل
�أنّه يف ا�ستطالع للر�أي �أجري عام ،2012
ادعى  46باملائة من الأتراك الذين �شملهم

اال�ستطالع �أنّ ت�صريحات �أردوغان املناه�ضة
لإ�سرائيل قد عززت معاداة ال�سامية اخلا�صة
بهم .وجزمت الدرا�سة الإ�سرائيل ّية ب�أنّ نداء
الرتكي قل ّما يعرب عن قلقه لليهود
الرئي�س
ّ
الأتراك ،وهذا الأمر هو جمرد حماولة
ملحاولة غري دقيقة لر�سم خط بني معاداة
ال�سامية ومعاداة ال�صهيونية ،وعندما تتّم
�إدانة �إ�سرائيل كدولةٍ �إرهاب ّيةٍ  ،ي�صف اليهود
أهداف ترك ّيةٍ ،
الأتراك واليهود ب�شكلٍ عا ٍّم ك� ٍ
�أكّدت الدرا�سة.
لكن الدين ،ا�ستدركت الدرا�سة ،لي�س هو
ّ
احل�ساب الوحيد للحكومة الرتكية يف
حتري�ضها �ضدّ �إ�سرائيل ،ف�أنقرة لديها

م�صلحة كبرية يف خلق امل�شاعر امل�ؤيدة لرتك ًيا
بني الفل�سطينيني ،وهدفها هو الإطاحة
القد�سي
بالأردن من موقعها كراعي للحرم
ّ
ال�شريف ،واحل�صول على الدعم على ال�شارع
الفل�سطيني على ح�ساب الأردن .و�سيكون
ذلك من �أجل ن�شر �أيديولوجية الإخوان
امل�سلمني ،وحما�س حتديدً ا ،وتعزيز الهيمنة
الإقليمية لرتك ّيا.
ويتج�سد هذا الهدف بتنظيم �أحداث ثقافية
ودينية ،ف�ضال عن �إن�شاء ورعاية املنظمات
اخلريية واملنظمات الن�سائية وحركات
ال�شباب وما �إىل ذلك ،وتدير هذه الق�ضايا
القن�صلية القن�صلية الرتكية يف القد�س
ال�شرقية واملنظمات الرتكية مثل وكالة
التعاون والتن�سيق الرتكية التي بد�أت العمل
يف القد�س ال�شرقية عام .2005
أمني �أ ْو
ويف هذا ال�سياق ،ف�إنّ كلّ حادث � ّ
ع�سكري ت�شرتك فيه �إ�سرائيل ي�شكل لبنة
ّ
�أخرى يف اجلدار ال�سيا�سي والديني الرتكي
�ضدّ الدولة اليهودية ،كما ُتهدد ت�صريحات
إ�سرائيلي يف
�أردوغان �شرعية احلكم ال
ّ
القد�س ،وبالتايل ف�إنّ خطابه �ضدّ �إ�سرائيل/
اليهود يزيد من �إلهام العرب وامل�سلمني ويعزز
معاداة ال�سامية داخل تركيا .واختتمت
ً
قائلة �إنّه بالن�سبة لإردوغان ،يبدو
الدرا�سة
�أنّ �إ�سرائيل لي�ست �سوى �أداة مفيدة لتعزيز
ر�ؤيته العثمانية اجلديدة الطموحة ،على
حدّ تعبريها.
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املنتجع ال�ساحر وقرب جزيرة "�أطالنتي�س"
الأ���س��ط��وري��ة يق�ضي امللك �سلمان اجازته
الرباط – :
يقيم حاليا امللك ال�سعودي �سلمان بن عبد العزيز يف
طنجة لق�ضاء اجازة ال�صيف التي اعتاد احللول بها منذ
زمن لي�س بالق�صري.
ففي الوقت الذي كان يف�ضل فيه غالبية االمراء يف
اال�سرة احلاكمة يف ال�سعودية ق�ضاء اجازاتهم مبدن
�أغادير والدار البي�ضاء ومراك�ش ،فقد عرف عن �سلمان

بن عبد العزيز منذ كان وليا للعهد� ،شغفه مبدينة طنجة
املطلة على �أوروبا وبالتحديد ا�سبانيا.
وميلك العاهل ال�سعودي العديد من العقارات يف هذه
املدينة ،وحتدثت ال�صحافة اال�سبانية يف  2014عن
اقتناء امللك ال�سعودي لق�صر فخم تعود ملكيته لرئي�س
ال��وزراء اال�سباين اال�سبق فيليبي كونزالي�س ،قبل �أن
يهديه لأمرية مغربية ح�سب موقع ا�سباين معروف.
واختار امللك �سلمان �أهم مواقع اال�ستجمام ،القامته
احلالية ،وه��و منتجع ” ك��اب �سبارتيل”حيث يق�ضي
اجازته للعامل الثالث على التوايل يف طنجة منذ توليه
امللك.
ومنتجع “كاب �سبارطيل” وجهة رائعة ح�سب �شهادات
كثرية وميتاز باطاللة مريحة وممتعة على بيئة خالبة
وجزء كبري من ال�ساحل ويظهر ذلك من خالل ال�صور.
موقعه املميز وارتفاعه مينحانه لقب �أف�ضل اطاللة
يف املنطقة اىل ج��ان��ب ك��ون��ه �أب���رز م��وق��ع �سياحي يف
املدينة ،بتواجده على قمة �صخرية كانت تدعى يف
ال�سابق “كاب �أمبل�سيو�س" وترتفع ب  315مرتا عن
ال�ساحل. ،كل تلك املوا�صفات جعلته قبلة ال�ستقرار
�أ�شهر ال�سل�سالت الفندقية.
وي�شتهر امل��وق��ع مب��ن��ارة جميلة ت��ع��ود اىل العهد
ال�سلطاين ت�سمى “ر�أ�س �سبارتيل” ت�أ�س�ست على يد
ال�سلطان حممد الرابع عام  1864على بعد  30ميل
بحري.
يعتقد كثريون بوجود جزيرة �أطالنتي�س اال�سطورية
بال�ساحل قرب ر�أ���س �سبارطيل حيث بالفعل تتواجد
جزيرة مغمورة باملياه وعلى مقربة منها تتواجد مغارة
هرقل االكرب من نوعها يف القارة ال�سمراء واكت�شفت عام
 1906وتغو�ص يف باطن االر�ض على م�سافة  30مرتا.
ويرافق العاهل ال�سعودي طاقم كبري بني م�سئولني
وموظفني وم�ساعدين ،ولتلبية احلاجيات الكبرية مت
حجز املئات من ال�سيارات الفارهة من �صنف روجن روفر
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اخلِناق عليها بطريقةٍ �أو ب�أخرى ،فهذا ربمّ ا
َيرتقي �إىل درجة “�إعالن احلرب” بالنّ�سبة
�إىل امل�س�ؤولني ال�سعوديني ،و�س ُي�صنّف ب�أنّه
�أخطر مظاهر التدخّ ل يف ُ�ش�ؤونهم الداخل ّية
الأكرث ح�سا�س ّية ،بالقيا�س �إىل ُردود فعلهم
ال�سّ ابقة.
***
ال�سلطات ال�سعود ّية قالت يف َحملتها املُ�ضا ّدة،
�أنّها مل تمَ نع ُ
احل ّجاج القطريني من �أداء
فري�ضتهم ،و�أكّدت �أنّه با�ستطاعتهم القُدوم
من مخُ تلف ُدول العامل ،وعلى َمنت �أي طائرة
ُيريدون ،و ُمبا�شر ًة �إىل مطار جدّ ة� ،أما
بالن�سبة �إىل ُ
احل ّجاج القادمني من دولة قطر،
فب�إمكانهم القُدوم ،ولكن “ترانزيت”� ،أي لي�س
بطريقةٍ ُمبا�شرةٍ  ،وعرب حمطّ ات �أخرى ،وعلى
غري ُ
اخلطوط القطرية.
ال�سيد علي بن �صميخ املري ،رئي�س اللجنة
الوطنية ُ
حلقوق الإن�سان يف قطر ،حتدّ ث
�أم�س عن وجود ُم�ضايقات وعراقيل ُتو�ضع
�أمام ُ
احل ّجاج القطريني ،يف �إطار تركيز دولة
قطر و�إعالمها املُكثّف على هذه امل�س�ألة،
لإدراك امل�س�ؤولني فيها مدى ح�سا�سيتها
رب
بالنّ�سبة �إىل ُخ�صومهم ال�سعوديني ،ويف َح ٍ
حرمات
�سيا�س ّية و�إعالم ّية جرى ك�سر كل املُ ّ
فيها ،مبا يف ذلك ا َ
خلو�ض يف الأعرا�ض ون�شر

الف�ضائح ،والأ�سرار الأمن ّية وال�سيا�س ّية،
خا�ص ًة
لت�شويه “الآخر” ،و�إحلاق ال�ضرر بهّ ،
تلك املُتعلّقة بدعم الإرهاب.
املُطالبة بف َْ�صل احلرمني ال�شريفني عن
ال�سيا�سة ،هي ُمقدّ مة� ،أو �إيحاء ،مبا هو
�أخطر� ،أي الت�شكيك ب�أهل ّية الدّ ولة ال�سعود ّية
يف �إدارة هذه الأماكن املُقدّ �سة ،ومحُ اولة َنزع
�سيادتها عنها ،وحقّها يف �إدارتها ،وتنظيم
َموا�سم احلج وال ُعمرة بالتّايل ،وهذه ُخطوة،
�إذا ما متّت ،وت�صاعدت ،ووجدت �أ�صداء يف
العامل الإ�سالميُ ،ت�شكّل يف ر�أينا� ،أخطر مِئات
املرات من �إغالق ُ
احلدود ،و َفر�ض احلِ�صار،
ّ
و�إغالق ال�سّ فارات.
ٌ
ٌ
قليلة جترّ�أت على هذ ِه ُ
اخلطوة يف
دول
ذروة خِ الفها مع ال�سّ لطات ال�سعود ّية ،كان
�أبرزها ليبيا يف زمن العقيد َمع ّمر القذّ ايف،
وال�صحافيني
وكذلك �إيران ،وبع�ض ال ُكتّاب
ّ
املَح�سوبني عليها ،الذين طالبوا بقيام هيئةٍ
ُم�ستق ّلةٍ ُت�شرف على الأماكن املُقدّ �سة ُمك ّونةٍ
من ممُ ثّلني عن دولٍ �إ�سالم ّيةٍ عديدة على غِ رار
ال�صيغ ُقوبلت
“الفاتيكان” يف روما ،ولكن هذه ّ
بردود فعلٍ راف�ضةٍ عنيفةٍ من قبل القيادة
ال�سعود ّية.
ال َنعرف ما �إذا كانت ُمطالبة “اجلزيرة”
بفَ�صل احلرمني ال�شريفني عن ال�سيا�سة،

هي ق ّمة َجبل الثلج يف ا�سرتاتيجية قطر ّية
جديدة� ،أم �أنّها “زلّة ل�سانٍ ” عابرة� ،أم
ر�سالة حتذير للم�س�ؤولني ال�سّ عوديني تقول
ب�أن القادم �أعظم ،ولكن ما َنعرفه ج ّيدً ا �أنها
�س ُت�ؤ ّدي حت ًما �إىل َ�صب املَزيد من الزّ يت
ال�صراع املُحتدم ،املُر�شّ ح للت�صعيد
على نار ّ
الرباعي ،ويف ظِ ل ف�شل
املنامة
بعد اجتماع
ّ
جميع الو�ساطات لإيجاد ُحلولٍ ومخَ ارج لهذه
الأزمة ،والإ�صرار على �إغالق القناة� ،أي
“اجلزيرة” و�أخواتها.
ال�سّ�ؤال الذي َيطرح نف�سه بق ّوة ع ّما �إذا كانت
ال�سلطات القطر ّية قد �أجرت ح�ساباتها
ج ّيدً ا ،وهل ن�سّ قت هذه ُ
اخلطوة� ،أي التلميح
غري املُبا�شر لنزع ال�سّ يادة ال�سعود ّية عن
الأماكن املُقدّ �سة يف مكّة واملدينة ،مع ُحلفائها
ُ
“اجلدد”،
الأتراك “القُدامى” ،والإيرانيني
قبل الدّ خول يف َحقل الألغام �شديد االنفجار
هذا؟
***
َنطرح هذا ال�س�ؤال ل�سببني :الأول لإدراكنا
التوجه و َت ِبعاته،
مدى ُخطورة هذا
ّ
واحتماالت تعقيده للأزمة اخلليج ّية ،وربمّ ا
نقلها �إىل َمرحلة املُواجهة ال َع�سكرية ،لأن
الأتراك والإيرانيني ُي�ؤ ّيدون ِمثْل هذا
التوجه ،و ُيطالبون بهُ ،
رق ُمبا�شرة �أو غري
بط ٍ
ّ

ُمبا�شرةُ ،منذ ُعقود وربمّ ا قرون ،و َيطربون
ملجيئه على لِ�سان دولة عرب ّية وخليج ّية على
َوجه ُ
اخل�صو�ص ،يف ظِ ل تناف�س املَرجعيات
ال�سن ّية وال�شيع ّية حول �إدارة الأماكن
املُقدّ �سة ،وزعامة العامل الإ�سالمي.
وعزلة
قطر التي تعي�ش حالة ِح�صار �شديدُ ،
من نِ�صف دول اخلليج تقري ًبا� ،ألقت �صخر ًة
ً
�ضخمة يف ِبركة الأزمة اخلليج ّية التي هد�أت
قليلاً  ،و�ص ّعدت من ُجرعة ال ُهجوم ،بعد �أن
“تخندقت” يف الأ�سابيع الأخرية يف خندق
الدّ فاع ،وركّزت على ا�ستخدام الأ�سلحة
الدبلوما�س ّية ،ونعتقد �أن هُ ناك �شعو ًرا لديها،
وربمّ ا معلومات ،ب�أنّ الدّ ول الأربع ت�ستعد
َ
خلطواتٍ مُفاجئةٍ  ،وغري مَ�سبوقةٍ  ،يتم
التّن�سيق وتوزيع الأدوار َحولها يف ُم�ؤمتر
وقررت الإقدام على هذ ِه “ال�ضّ ربة
املَنامةّ ..
اال�ستباق ّية” التحذير ّية ..واهلل �أعلم.

���ص��راع ال��ه��وي��ات :م��ن ه��وي��ة ا�سالمية عربية جامعة اىل ه��وي��ات قومية تبعها ك��ي��ان��ات عن�صرية واث��ن��ي��ة وقبلية تقاتل بع�ضها بع� ًضا ف���اذا ال��ع��دو حليفا واحل��ل��ي��ف ع ً
��دوا
ِ

ومر�سيد�س وغريها ،اىل جانب �أجنحة وغرف يف عدة
فنادق �أ�شهرها هوتيل م�يراج ال�ستبال كبار موظفي
الديوان امللكي.

وكان يف ا�ستقبال امللك ال�سعودي عند حلوله مبطار
املدينة وفد من احلكومة املغربية ير�أ�سه رئي�س الوزراء
�سعد العثماين.

اذا كنت تبحث عن عمل
او كنت بحاجة لبيع حمل
او اي ممتلكات
ات�صل مع غربة نيوز
917 - 488-9650
Email: ghorbanews1@yahoo.com

املا�ضي ،عندما �شهدت تلك املنطقة،
�أك��ث�ر ج��ب��ه��ات احل����رب ا���س��ت��ن��زاف��ا،
ت�����ص��ع��ي��دً ا يف ال��ه��ج��م��ات م���ن قبل
احلوثيني ،وف��ق �إح�صاء للأنا�ضول،
نقال عن م�صادر �سعودية ر�سمية.
ومنذ  26مار�س� /آذار  ،2015تدور
حرب يف اليمن بني القوات احلكومية،
م��دع��وم��ة ب��ت��ح��ال��ف ع��رب��ي ت��ق��وده
اجلارة ال�سعودية ،من جهة ،وم�سلحي
احلوثيني والقوات املوالية للرئي�س
ال�سابق ،علي عبد اهلل �صالح ،املتهمني
يتلقي دع���م ع�سكري �إي�����راين ،من
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عبد الباري عطوان
الفت مع بدء اجتماع وزراء خارجية
يف
تزامن ٍ
ٍ
الدّ ول الأربع املُقاطعني لقطر يف املَنامة غدً ا
الأحدُ ،لوحظ �أن قناة “اجلزيرة” بد�أت
ريا مل ت�ستخدمه �أي دولة� ،أو
ت�ستخدم تعب ً
و�سيلة �إعالم خليج ّية من قبل ،وهو “ف�صل
احلرمني ال�شريفني عن ال�سّ يا�سة” ،يف �إ�شارةٍ
كرمة واملدينة
�إىل الأماكن املُقدّ �سة يف مكّة املُ ّ
املُن ّورة.
ال نجُ ادل ب�أن هُ ناك �أزمة قطرية �سعود ّية
ُمتفاقمة انعك�ست �سل ًبا على ق�ض ّية �أداء
ُ
احل ّجاج القطريني لفري�ضتهم هذا املَو�سم
بطريقةٍ �أو ب�أخرى ،حيث َمنعت ال�سّ لطات
ُ
احل ّجاج من الطريان
ال�سعود ّية ه�ؤالء
ُمبا�شرة على ُخطوط بالدهم �إىل مدينة
جدّ ة ،وجعلت من حجيجهم عرب َمعرب �سلوى
ربي الوحيد مع ال�سعود ّية و ُدول
احلدودي ال ّ
اخلليج الأخرى ،مثلما جرت العادة لقُرون،
م�س�ألة غري ممُ كنة ب�سبب �إغالق هذا املَعرب،
ولكن �أن تذهب دولة قطر ،وعرب ذِراعها
الإعالمي الأقوى ،قناة “اجلزيرة”� ،إىل
درجة املُطالبة بف َْ�صل احلرمني عن ال�سّ يا�سة،
�أي �إلغاء حتكّم ال�سلطات ال�سعود ّية مبو�سم
احلج ،وحركة ُ
احل ّجاج ،بطريقةٍ ُملتوية،
و َمنع بع�ض اجلن�سيات املُع ّينة� ،أو ت�ضييق

مقتل �ضابط وج��ن��دي �سعوديني على ال�شريط احل����دودي م��ع اليمن
�صنعاء ُ :ق��ت��ل ���ض��اب��ط وج��ن��دي
�سعوديان ،على احلدود اجلنوبية مع
اليمن ،ال�سبت ،يف معارك مع م�سلحي
“�أن�صار اهلل” (احلوثي) ،لريتفع عدد
قتلى اململكة على ال�شريط احلدودي،
منذ العا�شر من مايو� /أيار املا�ضي� ،إىل
 42ع�سكريا.
وذك������رت ال���وك���ال���ة ال�����س��ع��ودي��ة
الر�سمية للأنباء (وا�س)� ،أن النقيب
�أحمد بن جربان الغزواين ،واجلندي
حمد ب��ن خالد ال��غ��امن“ ،ا�ست�شهدا
�أثناء �أداء الواجب يف احلد اجلنوبي
ب��ق��ط��اع اخل��وب��ة يف منطقة ج���ازان
احلدودية”.
و�أ�ضافت الوكالة� ،أن الأمري حممد
بن عبدالعزيز“ ،نائب �أم�ير منطقة
جازان ،نقل تعازي القيادت ال�سعودية
ل��ذوي النقيب ال��غ��زواين ،فيما �أدى
الأم�ير حممد بن عبدالرحمن� ،أمري
منطقة الريا�ض بالنيابة� ،صالة امليت
على اجلندي ،بن خالد الغامن”.
ومل ت��ذك��ر ال��وك��ال��ة ت��وق��ي��ت وال
مالب�سات مقتل اجلنديني ،لكن و�سائل
�إعالم �سعودية حتدثت عن �صد هجوم
كبري للحوثيني باحلدود اجلنوبية.
ومبقتل “الغزواين” و”الغامن”،
يرتفع عدد قتلى اجلي�ش ال�سعودي
يف ال�شريط احل��دودي مع اليمن �إىل
 42جنديا ،منذ العا�شر من مايو� /أيار

مقاالت

ُمطالبة “اجلزيرة” َ
حلرمني ّ
بف ْ�صل ا َ
ال�سيا�سة �أخطر حَ لقات الأزمة اخلليج ّية..
ال�شريفني عن ّ

التاميز :امللك �سلمان يف املغرب تاركا �أزم��ة اخلليج وراء ظهره
لندن ـ ن�شرت �صحيفة التاميز تقريرا كتبه مرا�سل
�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط ريت�شارد �سبان�سر عن �سفر العاهل
ال�سعودي ،امللك �سلمان� ،إىل املغرب لق�ضاء �إجازة خا�صة
يف طنجة رغم الأزمة امل�ستمرة مع قطر.
ويروي �سبان�سر حكاية ق�صرين وعاهلني يتناف�سان
على النفوذ ،وكل واحد منهما له �أ�سلوبه وطريقته.
فامللك ال�سعودي ،البالغ من العمر  81عاما ،يقيم
قريبا من �شواطئ طنجة ،وعلى بعد  160كيلومرتا
يقع منتجع �أمري قطر ،متيم بن حمد �آل ثاين ،البالغ من
العمر  37عاما.
وي�ضيف الكاتب �أن ق�صر امللك �سلمان فيه حركة
د�ؤوب��ة فقد و�صل االثنني املا�ضي لق�ضاء �شهر كامل،
وو�صل معه نحو �ألف �شخ�ص.
ولكن �إقامة الأمري متيم قرب �إفران يف جبال الأطل�س،
تبدو هادئة متاما ،لأنه مل ي�سافر �إليها كما اعتاد كل
عام .فبلده حما�صر من دول اجلوار بقيادة ال�سعودية
الختالف قادتها مع �سيا�سة بالده اخلارجية.
وي�شري �سبان�سر �إىل �أن املغرب الدولة امل�ست�ضيفة
لأمراء وملوك اخلليج يف رحالت اال�ستجمام والراحة
اتخذت موقفا حمايدا متاما من النزاع ،ويعتقد بع�ض
املحليني �أن امل��غ��رب ي��ق��وم ب���دور ال��و���س��ي��ط ب�ين قطر
وجريانها.
ويرى الكاتب �أن امللك ال�سعودي اختار املغرب لق�ضاء
رحلته هذا ال�صيف لأنه مل يكن مرتاحا عام  2015يف
رحلته �إىل �شواطئ فرن�سا� ،إذ متكن م�صورون من التقاط
�صور لبع�ض مرافقيه على ال�شاطئ.
وي�شري �إىل تقارير و�سائل الإعالم املحلية التي جاء
فيها �أن املرافقني للملك �سلمان حجزوا  924غرفة فندق
يف �أنحاء املدينة ،وي�ستعملون � 450سيارة خم�ص�صة لهم،
كما كان يف ا�ستقباله رئي�س الوزراء املغربي �سعد الدين
العثماين ووايل املنطقة حممد اليعقوبي( .بي بي �سي)
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جهة �أخرى ،والذين ي�سيطرون بقوة
ال�سالح على حمافظات ،بينها �صنعاء
منذ � 21ستمرب� /أيلول .2014
وت�سببت ه���ذه احل���رب يف ت��ردي
الأو���ض��اع الإن�سانية ،و�أودت بحياة
�أك�ثر من ع�شرة �آالف ميني� ،أغلبهم
مدنيني ،و�أ�صابت ما يزيد عن �أربعني
�ألفا بجروح ،و�شردت قرابة  3ماليني
يف ال��داخ��ل (م��ن �أ�صل  27.4مليون
ن�سمة) ،وفق منظمة الأمم املتحدة.

مطلوب للعمل
فتاة تعمل ( كا�شري )
عامل ديل
على من يجد بنف�سه
الكفاءة للعمل عليه
االت�صال مع غربة نيوز

د .عبد احلي زلوم
جزء
�أحد املعلقني االفا�ضل علق على مقايل ال�سابق و هذا ٌ
من تعليقه “ :ما نحن فيه يعود لفقدان الهوية وما يرتتب
على ذلك من ال�ضياع واجلهل والتناحر على ا�س�س �أتنية
ومذهبية…”
ومعلق حمرتم �آخر جاء يف تعليقه :
” يا �أ�ستاذ زلوم قدميا العرب كانوا خمتبئني وراء
الفر�س و الرتك و الأمازيغ حتت راية الإ�سالم  ،و كانت
الإجنازات كبرية و م�شرفة و ن�سبوها �إليهم زوراً� ،أما الآن
و بظهور الدولة القومية ظهر عيبهم و �أ�صبحوا جمرد
�أدوات ت�ستعمل من قبل الغرب ”.ملخ�ص التعليقني �أولهما
اننا فقدنا هويتنا العربية اال�سالمية وادعينا اجنازات
امل�سلمني غري العرب ون�سبناها ك�إجنازات عربية  .هذا
املقال �سيجيب على تلك النقطتني  .ومن املفيد قراءة هذا
املقال ب�إعتباره مكم ًال للمقال ال�سابق.
�صراع الهويات :
1عندما كنت يف ال�سابعة من عمري كنت اق�ضي ا�سبوع ًا
يف مدينة اخلليل عند عمتي  .كان زوجها ال�شيخ عزات
والذي عا�ش ن�صف عمره تقريب ًا يف العهد العثماين ون�صفه
االخر يف عهد اال�ستعمار الربيطاين وكان يحريين ب�س�ؤال
 :هل انت م�سلم �أم عربي �أم خليلي �أم قد�سي ؟ كنت احتار
باالجابة لكنني اذكر اليوم كيف ان هذا ال�س�ؤال كان
يك�شف عن �صراع الهويات وحماولة تزييف التاريخ  .كذلك
ف�إن ب�ساطة العي�ش مع الطبيعة يف تلك االجازات علمتني
عن زيف احل�ضارة اال�ستهالكية الغربية بعدما ق�ضيتُ من
االجازات يف طول دول العامل وعر�ضها .
يقول امل�ؤلف مايكل اورين �أن �أكرث ما �أ�صاب املب�شرون
ده�شتهم �أنه حتى يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر كان
جواب كل من ُي�س�أل �سواء يف ا�سطنبول او دم�شق �أو بغداد
او القاهرة جوابه واحد وهو �أنا م�سلم  .ومن هنا بد�أ
التب�شرييون ب�إعادة �صياغة هدفهم من حماولة تغيري دين
امل�سلمني (وم�سيحي ال�شرق ) اىل املذهب الربوت�ستنتي
فقرروا البدء بالقومية ك�أداة للتفرقة �.أ�س�سوا اجلامعات
لبث الروح القومية العربية عرب الكلية الربوت�ستنتية
ال�سورية ( اجلامعة االمريكية يف بريوت الحق ًا).ولبث
الروح الطورانية عرب كلية روبرت�س يف تركيا وكذلك عرب
�سل�سلة مدار�سهم كخطوة �أوىل لالنتقال من القومية اىل
النزاعات العرقية واالثنية .كما بينا يف املقال ال�سابق
ّ
مت اخرتاق الدولة العثمانية من �شبكة يهودية ما�سونية
ا�صبح كثري ًا من اع�ضاءها يف مراكز قيادية كانت ترتكب
اجلرائم �ضد العرب لبث الفرقة بني القوميتني  .وكان ذلك
�سرية بني الدبلوما�سيني الربيطانيني
وا�ضح ًا يف مرا�سالت ّ
مع وزراء خارجيتهم يف وثائق ّ
مت الك�شف عنها .
الهوية العربية اال�سالمية:
2يكاد يكون من امل�ستحيل ف�صل الهوية العربية عن الهوية
اال�سالمية  .فاللغة العربية هي لغة اال�سالم وكتابه
املقد�س والعرب هم اول من حمل ون�شر رايته  .لذلك
جند �أن ا�سماء امل�سلمني يف ال�صني �أو ماليزيا �أو ال�سند �أو
الهند هي ا�سماء عربية و�أن من يريد �أن ي�صلي عليه ان
يتعلم اللغة العربية وان يدر�س تاريخ العرب وثقافتهم
التي ا�صبحت جزء ًا من ثقافته وح�ضارته  .كانت خطيئة
الدولة العثمانية القاتلة انها ف�صلت ما بني العروبية
واال�سالم.
اذا كان يحق جلورج دبليو بو�ش وحمافظوه ال�صهاينة

ب�أن يعلنوا �أن على العامل �أن يقبل بح�ضارتهم بكليتها و�أن
يكونوا معها واال ف�صواريخ الكروز هي جوابهم فما بالك
بح�ضارة ا�سالمية عربية تقول ( :ال فرق بني عربي
وال اعجمي اال بالتقوى ) وتقول (�إِنَّا َخ َل ْقن ُ
َاكم ِّمن َذ َك ٍر
َو�أُن َثى َو َج َع ْلن ُ
َاك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبائ َِل ِل َت َعا َر ُفوا) مقابل ح�ضارة
عن�صرية نتنة .
العرب والطرح القومي :
3عن ذلك كتب مايكل �أورين يف كتابه املعنون  :ال�سلطة،
العقيدة واخليال ،يقول ”:بعد الرف�ض القاطع الذي
�أظهره العرب امل�سلمون للطروحات الدينية للجماعات
التب�شريية ،تعاملوا مع الأفكار القومية اجلديدة بفتور..
فقد كان لديهم الأمة الإ�سالمية التي متثلها الدولة
العثمانية بالفعل ومل يكونوا بحاجة جلهة جديدة
تلزمهم بالوالء ..وبد ًال من االنف�صال عن الإمرباطورية
 ،وجد ه�ؤالء ب�أن من الأف�ضل لهم حماولة احل�صول على
حقوق �إ�ضافية �ضمن الدولة وحتقيق الوحدة لي�س من
خالل فل�سفة دخيلة بل بالعودة للإ�سالم”
كذلك ف�إن العامل القومي مل يكن املحرك الفعلي للثورة
العربية ،الأمر الذي يتطرق له �أورين يف كتابه املذكور
بالقول ”:بينما جنح الربيطانيون يف �إ�شعال فتيل الثورة
العربية �ضد تركيا وح�شد العديد من القوميني لهذه
الق�ضية ،ف�إن الثورة من الناحية الفعلية جاءت ح�صيلة
الرغبة يف �إحياء اخلالفة العربية امل�ستقلة �أكرث منها
نتيجة لدوافع قومية �ضد الأتراك امل�ؤيدين للغرب ..كان
قائد الثورة العربية الكربى ال�شريف ح�سني على قناعة
ب�أن الإ�سالم وحده القادر على توحيد العرب ولي�س حتت
لواء ثقايف �أو عن�صري “قومي ”.ذكر ال�شريف ح�سني يف
مرا�سالته �أن مبتغاه هو ان�شاء خالفة ا�سالمية عربية
 .كان الهدف ه و ازاحة الظلم الذي مار�سه الطورانيون
وحزبهم االحتاد والرتقي �ضد العرب  .بعد انهيار الدولة
العثمانية كان يتوقع ال�شريف ح�سني دولة عربية كربى
وطالب ب�أن يكون هو خليفتها العربي  .خانه االجنليز بحي
ث حا�صروه يف احلجاز فقط وو�ضعت بقية البالد العربية
حتت االحتالل املبا�شر  .ا�صر ال�شريف ح�سني على وجوب
ان يكون خليفة للم�سلمني  .ار�سلوا له لورن�س يحذره �أن
ا�صراره �سيكلفه عر�شه وملا ا�صر ّ
مت نفيه اىل قرب�ص .
الوطن العربي بعد الثورة العربية الكربى
4من املعلوم كيف ّ
مت تق�سيم الوطن العربي اىل دويالت وكان
اال�ستعمار عليها مبا�شر ًا مت خالله و�ضع مناهج تعليمية
ً
جاهلة بتاريخها وح�ضارتها.
تزيف التاريخ لتنتج اجيا ًال
كم ذهلت عندما قرءت يف كتاب توم �سيغيف (فل�سطني
واحدة وكاملة) ب�أن خليل ال�سكاكيني كان يتبع حمف ًال
ما�سوني ًا ي�ضم يهود ًا وعرب ًا و�أن اجلا�سو�س ليفاين قد
اختب�أ يف بيته حني كان مطارد ًا من العثمانيني و�أنه عندما
مت القب�ض على اجلا�سو�س يف بيته ّ
ّ
مت �سجنهما ونفيهما
�إىل دم�شق ومل يخرج من ال�سجن اال عند �سقوط دم�شق
اىل املحتلني  .ا�صبح ال�سكاكيني مدير ًا لدائرة املعارف (
الرتبية ) يف فل�سطني ولقد كان بع�ض الكتب التي در�ستها
اثناء االنتداب الربيطاين من ت�أليفه .
كان ما ُي�سمى ببالد ال�شام يتكون من �سوريا  ،لبنان � ،شرق
ثم ّ
مت زرع كيانات
االردن وفل�سطني  .ف�أ�صبحت اربع دول ّ .
دينية و�إثنية وطائفية يف �شاطئ البحر االبي�ض املتو�سط
ال�شرقي ّ .
مت ُف�صل لواء اال�سكندرونة عن �سوريا ولواء
الالذقيةاىل العلويني وحماولة الفرن�سيون �أن يجعلوا منه

دولة لكنهم عدلوا عن ذلك لعدم توفر اب�سط ال�شروط
ثم ا�س�سوا لبنان على ا�سا�س طائفي
لبنية حتتية منا�سبة ّ .
مقيت يقا�سي منه لبنان اىل يومنا هذا  .ثم زرعوا كيان ًا
عن�صري ًا يهودي ًا يف فل�سطني .
تق�سيم املق�سّ م وتعميق اخلالف بني ابناء
5املجتمع الواحد :
فلن�أخذ مثا ًال عن االردن وفل�سطني  .كان البلدان
وحدة واحدة طوال التاريخ  .كانت التق�سيمات ما بني
القطرين عر�ضية  .كان �شمال االردن ( اربد )و�شمال
فل�سطني(اجلليل) فيما كان ي�سمى “�سنجق ًا واحد ًا ”
وكان الو�سط �سنجق ًا �آخر(ال�سلط ونابل�س) وكان اجلنوب
�سنجق ًا ( اخلليل والكرك ) .بعد وعد بلفور قرر االجنليز
بجرة قلم ف�صل الكيانيني االردين والفل�سطيني بجعل نهر
االردن فا�ص ًال طولي ًا  .مل ُيخفي االجنليز يف تربيرهم لهذا
الرتتيب كما تبني وثائق وزارة امل�ستعمرات ب�أن الهدف
من هذا الرتكيب هو ان�شاء الكيان ال�صهيوين يف فل�سطني
ً
منطقة عازلة ولت�ستوعب نتائج تكوين
وجعل �شرق االردن
الدولة اليهودية يف فل�سطني .
يف عمليات التجهيل لالجيال عرب الربامج التعليمية
اال�ستعمارية ّ
مت تفتيت حتى هذه الكيانات يف عقول
االجيال اجلديدة  .ا�صبح هناك هذا من �شمال االردن
وهذا من جنوبه بل ا�صبح هذا من �شرق عمان وهذا من
مت جتيري الروح الريا�ضية اىل ٌ
ثم ّ
اداة نتنة
غربها ّ .
للفرقة بني اهل البلد الواحد بحيث ا�صبح ممكن ًا ا�شعال
(انتفا�ضة) بني طائفتني من املجتمع الواحد عرب مباراة
كرة قدم! وكذلك االمر يف فل�سطني .
تزييف التاريخ :
ملحو اخللفية للح�ضارة العربية اال�سالمية ّ
مت نب�ش القبور
واالثار اليونانية والرومانية وحماولة طم�س الهوية
العربية اال�سالمية للكيانات التي اوجدها اال�ستعمار  .و ّ
مت
متجيدها مبهرجانات يف بعلبك وجر�ش والكرنك …الخ .
و�شجع امل�صريون ان يقولوا انهم فراعنة واللبنانيون ب�أنهم
فينقيون مما �سهل على الن�ش�أ اجلديد ب�أن يقبل ب�أكذوبة ان
فل�سطني هي للعربانيني و�أنها يهودا وال�سامره!
كذلك قاموا ب�سرقة منجزات امل�سلمني غري العرب
باعتبارها عربية  .كان من فقهاء الدين البخاري وهو من
ما ي�سمى اوزباك�ستان اليوم  .وكان فقيه اللغة العربية
�سيبويه مما ي�سمى طهران اليوم  .كذلك ا�صبح الكردي
�صالح الدين واالمازيغي طارق ابن زياد عرب ًا !
جاء يف مقدمة ابن خلدون  :م�ؤرخ القرن الرابع ع�شر
وعامل االجتماع العربي�،أنها حلقيقة جديرة باملالحظة
ب�أن معظم العلماء امل�سلمني يف العلوم الفكرية كانوا من
العجم (غري العرب):
“ف�صارت هذه العلوم كلها علوما ذات ملكات حمتاجة �إىل
التعليم فاندرجت يف جملة ال�صنائع وقد كنا قدمنا �أن
ال�صنائع من منتحل احل�ضر و�أن العرب �أبعد النا�س عنها
ف�صارت العلوم لذلك ح�ضرية وبعد عنها العرب وعن �سوقها
(”.مقدمة ابن خلدون� ،صفحة 544-
نحن اليوم نعي�ش ع�صر ًا جاهلي ًا ممنهج ًا :
6�إن حكم العوائل والقبائل والع�ساكر حتت رعاية اال�ستعمار
املبا�شر وغري املبا�شر وقد او�صلنا اىل ما نحن فيه .هكذا
نحن اليوم فكيف كنا ؟
كتب ملك بريطاين اىل خليفة م�سلم يف االندل�س ما يلي كما
ورد يف كتاب (العرب عن�صر ال�سيادة يف القرون الو�سطى)

مل�ؤلفه امل�ؤرخ الإجنليزي ال�سري جون دوانبورت.
“من جورج الثاين ملك انكلرتا وال�سويد والرنويج �إىل
اخلليفة ملك امل�سلمني يف مملكة الأندل�س �صاحب العظمة
ه�شام اجلليل املقام…
الرقي العظيم الذي
عن
�سمعنا
فقد
والتوقري،
بعد التعظيم
ّ
تتمتع بفي�ضه ال�ضايف معاهد العلم وال�صناعات يف بالدكم
العامرة ،ف�أردنا لأبنائنا اقتبا�س مناذج هذه الف�ضائل
لتكون بداية ح�سنة يف اقتفاء �أثركم لن�شر �أنوار العلم
يف بالدنا التي يحيط بها اجلهل من �أركانها الأربعة.وقد
و�ضعنا ابنة �شقيقنا الأمرية دوبانت على ر�أ�س البعثة
من بنات �أ�شراف الإنكليز ،لتت�شرف بلثم �أهداب العر�ش
والتما�س العطف ،وتكون مع زميالتها مو�ضع عناية
عظمتكم ويف حماية احلا�شية الكرمية ،واحلدب من قبل
اللواتي �سوف يقمن على تعليمهن ،و قد �أرفقت الأمرية
ال�صغرية بهدية متوا�ضعة ملقامكم اجلليل� ،أرجو التكرم
بقبولها ،مع التعظيم واحلب اخلال�ص…
من خادمكم املطيع جورج.م�.أ
جواب اخلليفة الأندل�سي ه�شام الثالث:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمدهلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على نبيه �سيد
املر�سلني ،وبعد:
�إىل ملك اجنلرتا و ايكو�سيا وا�سكندنافيا الأجلّ ..
اطلعت على التما�سكم ،فوافقت على طلبكم بعد ا�ست�شارة
من يعنيهم الأمر من �أرباب ال�ش�أن ،وعليه نعلمكم �أنه �سوف
ينفق على هذه البعثة من بيت مال امل�سلمني ،داللة على
مودتنا ل�شخ�صكم امللكي� .أ ّما هديتكم فقد تلقيتها ب�سرور
زائد ،و باملقابل �أبعث �إليكم بغايل الطناف�س الأندل�سية،
وهو من �صنع �أبنائنا ،هدية حل�ضرتكم ،وفيها املغزى الكايف
للتدليل على التفاتتنا وحمبتنا ..و ال�سالم.
خليفة ر�سول اهلل يف ديار الأندل�س ه�شام الثالث
كانت احل�ضارة اال�سالمية العربية جامعة للقوميات كما
ان احل�ضارة الر�أ�سمالية االمريكية جامعة حل�ضارات
مواطنيها من كل القارات بل وت�سمي نف�سها ” بوتقة
االن�صهار”  . ”Melting potوكانت ال�شيوعية جامعة
للقوميات فلما انق�ضت بدء �صراع القوميات من رو�سية
اىل �شي�شانية اىل اوكرانية واىل ازبكية…الخ .م�شكلتنا
ان ايدولوجية انظمتنا هي الف�ساد والتبعية بعيد ًا عن
ح�ضارة �شعوبها .
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ه���ل ت��خ��و���ض �إ���س��رائ��ي��ل ح��رب��ا ث��ال��ث��ة يف ل��ب��ن��ان مل��ع��ادل��ة اخل�������س���ارة يف ����س���وري���ا؟ خ��ط��ط لإج��ل��اء م��ل��ي��ون م�����س��ت��وط��ن �إ���س��رائ��ي��ل��ي �إىل م��ن��اط��ق �آم��ن��ة
عمر جنيب
مع تزايد نطاق الت�سليم يف دوائر �صنع القرار
خا�صة يف وا�شنطن وتل ابيب ولندن بفقدان
الأمل يف ك�سب الرهان يف احلرب الدائرة على
�أر�ض ال�شام منذ منت�صف �شهر مار�س �سنة
 ،2011تتكاثر امل�شاريع البديلة الهادفة �إىل
تعديل �صورة التحالفات وموازين القوى يف
املنطقة الواقعة بني حدود البوابة ال�شرقية
للمنطقة العربية بني �إيران وحدود الكيان
الإ�سرائيلي لعل ذلك يعو�ض بدرجة ما �إنهيار
م�شروع تفتيت �سوريا و�إ�ضعاف القوى التي
تهدد الكيان ال�صهيوين ويف مقدمتها حزب
اهلل اللبناين.
�أبتداء من منت�صف �سنة  2016ت�صاعدت
التحذيرات والتهديدات ال�صادرة من تل
�أبيب خا�صة �ضد لبنان �إذا مل ينجح يف جلم
حزب اهلل وكذلك �ضد �سوريا �إذا �سمحت
لقوات احلزب بالتقدم �إىل خطوط الهدنة
يف اجلوالن .مبوازاة ذلك تعددت الأبحاث
والتقارير �سواء الإ�سرائيلية �أو الأمريكية
عن حجم التهديدات التي تواجه تل �أبيب
وقدراتها على الرد .امل�سجل �أن تلك الأبحاث
تفاوتت بني ت�أكيد قدرات املنظومة الع�سكرية
ال�صهيونية على ك�سر �شوكة اخل�صوم على
اجلبهة ال�شمالية واحل�صول على ن�صر كامل
وبني احلديث عن عجز �إ�سرائيل عن خو�ض
معركة ناجحة ومظفرة �ضد حزب اهلل
وحليفه ال�سوري.
حرب نف�سية �أم ارتباك
يوم  4يوليو  2017جاء يف تقرير �صدر من
مدينة النا�صرة يف فل�سطني املحتلة :خالل
ع�شرة �أيام كرر وزير الأمن الإ�سرائيلي
املت�شدد �أفيغدور ليربمان مرتني ،على �أن
�إ�سرائيل لي�ست ب�صدد فتح حرب يف ال�شمال
�ضد �سوريا وحزب اهلل� ،أو يف اجلنوب �ضد
قطاع غزة وف�صائل املُقاومة الفل�سطينية،
وليربمان ،هو من �أكرث الوزراء الإ�سرائيليني
تطرفا ،ولكنه هو الذي يتلقى ب�صورة مبا�شرة
ال�صورة اال�ستخبارية كما تقدرها وتر�سمها
�شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية “�أمان”.
ولكن باملقابل ،ال ميكن التعويل على �أقوال
الوزير الإ�سرائيلي ،فمن اجلائز جدا �أنها
تدخل يف �إطار احلرب النف�سية الإ�سرائيلية
�ضد ما ت�سميه حمور املمانعة واملقاومة،
هجوم مباغت يف
وهدفه طم�أنته ،رمبا لتنفيذ
ٍ
ال�شمال �أو يف اجلنوب ،ذلك �أن �إ�سرائيل تقول
وبالفم امللآن �إن �أ�سو�أ �سيناريو قد تواجهه
اندالع احلرب على اجلبهتني ال�شمالية
واجلنوبية يف �آن واحد.
ويف هذا ال�سياق ك�شف رئي�س حترير موقع
“�إزرائيل ديفن�س" ،املحلل عمري راببورت
النقاب عن �أن �ضباطا وم�س�ؤولني كرث يف
�أجهزة الأمن الإ�سرائيلية ،اجتمعوا نهاية
�شهر يونيو  ،2017يف قاعدة بجنوب فل�سطني
املحتلة ملناق�شة م�س�ألة التحديات الأمنية
التي تواجه �إ�سرائيل.
وذكر املحلل �أن رئي�س �شعبة اال�ستخبارات
اجلرنال هرت�سي هليفي �سلط الأ�ضواء على
حزب اهلل ،يف اخلطاب الذي �ألقاه مب�ؤمتر
هرت�سيليا قبيل نهاية �شهر يونيو ،حيث
اعترب �أن احلزب هو العدو الأكرث خطورة
على �إ�سرائيل يف املرحلة الراهنة ،وك�شف �أن
التنظيم بنى م�صانع لإنتاج �صواريخ و�آليات
قتال متطورة على �أر�ض لبنان نف�سها.
وعلى خلفية ت�صريحات هليفي� ،أجري نقا�ش
يوم اجلمعة  30يونيو ،حول و�ضع التنظيم،
التفا�صيل الكثرية التي �سمعت حول حزب اهلل
يف �صيف  2017تك�شف �صورة معقدة ،ولي�ست
ذات بعد واحد.
من جانب ،التنظيم يتمتع بقوة ع�سكرية غري
عادية ،خ�صو�صا �أنه ميلك � 150ألف �صاروخ
�أغلبها مزود بـنظام التحكم عرب الأقمار
ال�صناعية و�أ�سراب كبرية من طائرات دون
طيار .ومن جانب �آخر ،ثلث قوات التنظيم
ومقاتليه يقاتلون يف �سوريا .كما �أن ميزانية
احلزب تقل�صت يف �أعقاب نتائج االنتخابات
الإيرانية ،وحقيقة �أن الرئي�س اللبناين
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مي�شال عون اعترب حزب اهلل كجزء من
اجلي�ش اللبناين عزز من �شرعية �إ�سرائيل
ملهاجمة كل مناطق لبنان وجي�شه وبناه
التحتية يف املعركة القادمة.
وبر�أي امل�صادر الإ�سرائيلية ،لو خرج تنظيم
حزب اهلل لتلك املعركة �سيكون ذلك نتيجة
لتحليل خاطئ للو�ضع �أو ت�صعيد غري من�ضبط،
ويبدو �أنه خالفا ملوقف �إيران التي بنته كقوة
ردع �ضد مهاجمة مقرات النووي اخلا�صة بها.
فهل قد ت�ستغل �إ�سرائيل التوقيت الإ�شكايل
من وجهة نظر حزب اهلل من �أجل مهاجمة
�أنظمته ال�صاروخية؟ هذا �س�ؤال خمتلف
متاما ،قال راببورت.
واختتم �أنه نتيجة لإمكانية اندالع ت�صعيد
ال يرغب به �أحد من الأطراف ،هناك خطوة
�إ�سرائيلية �ستخرج للتنفيذ يف الأ�سابيع
القادمة :بناء جدار وحاجز جديد متطورين
على طول احلدود مع لبنان ،وهو الأمر الذي
قد ي�ؤدي �إىل ت�سخني اجلبهة مع حزب اهلل.
م�صدر ع�سكري �إ�سرائيلي �إعرتف �أن حزب
اهلل قد و�ضع هوية م�ستقلة لنف�سه ،بحيث مل
يعد امتدادا للذراع الإيرانية ،ويظهر املزيد
واملزيد من عالمات اال�ستقالل ،رغم �أنه ال
يزال هناك تعاي�ش وا�ضح وقوي بني طهران
وبريوت ،ولكن الأمني العام حلزب اهلل ح�سن
ن�صر اهلل له الآن جدول �أعماله اخلا�ص� ،إنه
ال يتبع بال�ضرورة كل رغبة �إيرانية ،على حد
تعبري امل�صدر الإ�سرائيلي.
م�صانع حملية
خالل الثلث الأول من �شهر يوليو 2017
ن�شرت املجلة الع�سكرية الفرن�سية
“انتلجين�س �أون الين” تقريرا �أكدت فيه
بح�سب معلوماتها وتقديراتها� ،أن م�صنعني
للأ�سلحة تابعان لـ “حزب اهلل” موجودان يف
منطقتني ،الأول يرتكز يف اجلنوب اللبناين يف
منطقة الزهراين الواقعة على قمة جبلية
قريبة من بلدة النبطية.
�أما امل�صنع الع�سكري الثاين بح�سب املجلة
الفرن�سية ،فيتواجد يف منطقة الهرمل
القريبة من مدينة بعلبك التي تعترب معقل
حزب اهلل ،و�صنفت املجلة نوعية الأ�سلحة
امل�صنعة يف كال امل�صنعني حيث ن�شرت يف
تقريرها �أن امل�صنع املوجود يف اجلنوب يقوم
ب�صناعة الأ�سلحة اخلفيفة وغري الثقيلة.
�أما م�صنع الهرمل فهو �أكرث خطرا ن�سبة
لن�شاطه يف �صناعة �صواريخ بعيدة املدى
والتي �ستكون م�شابهة ل�صواريخ “فاحت "110
الإيرانية والتي قادرة على حمل ر�ؤو�س
متفجرة خمتلفة .واعتربت الأو�ساط
اال�ستخباراتية الإ�سرائيلية �أن م�صنع الهرمل
هو الأخطر خ�صو�صا �أنه يوجد يف منطقة
داخلية و�صعبة املراقبة.
وك�شفت املجلة الفرن�سية �أن امل�صانع املبنية يف
لبنان ،بنيت ب�شكل احرتايف .وتتميز امل�صانع
بحماية من ال�ضربات ال�صاروخية املختلفة
لوجودها حتت الأر�ض يف مناطق جبلية
�صخورها �شديدة ال�صالبة.
تعرث �إقامة منطقة عازلة
مرحليا تركز تل �أبيب ووا�شنطن على منع
كل من اجلي�ش العربي ال�سوري ومقاتلي حزب
اهلل من طرد التنظيمات وامللي�شيات امل�سلحة
املناه�ضة لدم�شق من منطقة اجلنوب الغربي
ال�سوري وخا�صة اجلزء الغربي من ه�ضبة
اجلوالن الذي حرره اجلي�ش ال�سوري من
الإحتالل الإ�سرائيلي خالل حرب �أكتوبر
.1973
يوم  6يوليو � 2017أكدت �صحيفة “التاميز"
الربيطانية نقال عن م�صادر يف ال�شرق
الأو�سط �أن �إ�سرائيل ت�ضغط على �أمريكا
ورو�سيا من �أجل �ضمان �إقامة منطقة عازلة
يف جنوب �سوريا بحيث ال ي�سمح حلزب اهلل
بالعمل هناك.
وقالت ال�صحيفة يف تقريرها“ :الإ�سرائيليون
ح�ضروا على هام�ش املحادثات بني الأمريكيني
والرو�س حول م�ستقبل جنوب �سوريا اجلارية
يف العا�صمة الأردنية عمان”.
و�أكدت م�صادر ع�سكرية لل�صحيفة �أن رئي�س

الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو �أثار
م�س�ألة املنطقة العازلة يف حمادثات مع
الرئي�سني الأمريكي والرو�سي ،كل على حدة.
ومتتد املنطقة التي ت�سعى �إ�سرائيل �إليها
على بعد �أكرث من  30ميال �إىل ال�شرق من
اجلوالن املحتل متجاوزة مدينة درعا ،التي
تعد املو�ضوع املبا�شر للمحادثات الرو�سية
الأمريكية ،كما �ست�شمل مدينة ال�سويداء.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن االقرتاح �أثار
خماوف من العودة �إىل حقبة “جي�ش لبنان
اجلنوبي” ،حني �أقامت �إ�سرائيل منطقة �آمنة
على حدودها ال�شمالية جمندة ميلي�شيات
حملية للعمل مل�صلحتها ،الأمر الذي “كر�س
الوجود الإ�سرائيلي يف لبنان ل�سنوات”.
وقالت “التاميز"“ :املخاوف الإ�سرائيلية
تنبع من �إمكانية ان�سحاب الأمريكيني
تاركني قوات حزب اهلل تعزز مواقعها يف
جنوب البالد مبا يف ذلك على طول خطوط
الهدنة يف اجلوالن” ،م�شرية �إىل �أن احلكومة
الإ�سرائيلية �سبق �أن زودت جمموعة من
املقاتلني “لواء فر�سان اجلوالن” بالأ�سلحة،
يف حماولة لك�سب عقول وقلوب ال�سوريني من
خالل �إر�سال م�ساعدات لهم وال�سماح جلرحى
التنظيمات املعادية لدم�شق بتلقي العالج يف
�إ�سرائيل.
ويف ال�سياق ذاته �أكدت امل�صادر� ،أن
“عدد الذين تلقوا العالج يف امل�ست�شفيات
الإ�سرائيلية يقدر بالآالف”.
وتابعت ال�صحيفة“ ،العالقة مع �إ�سرائيل
كان من �ش�أنها �أن ت�شكل كارثة للم�سلحني �أمام
الر�أي العام يف مرحلة مبكرة من احلرب ،لكن
مع دخول العديد من الالعبني اخلارجيني
وت�ضا�ؤل الأمل بالتو�صل �إىل حل الكثري منهم
مل يعد يهتم بامل�سائل اجليو�سيا�سية”.
قبل تقرير ال�صحيفة الربيطانية ب�أيام
نقلت �صحيفة “الغد” الأردنية عن قيادات
يف “اجلي�ش احلر” املعار�ض يف �سوريا قولها
�إن �إ�سرائيل �ست�ستغل وجود “جي�ش خالد بن
الوليد” الذي �أعلن بدون مقدمات �أنه مرتبط
بـ”داع�ش” يف جنوب �سوريا الجتياح منطقة
حو�ض الريموك.
وقال ما ي�سمى بامل�ست�شار ال�سيا�سي لـ”اجلي�ش
احلر” وامللقب بـ”�أبو يعقوب” �إن اجلي�ش
الإ�سرائيلي يح�ضر حلملة ع�سكرية يف
حو�ض الريموك لل�سيطرة عليه “حتت ذريعة
حماربة الإرهاب” ،يف �إ�شارة �إىل “جي�ش
خالد”املوجود يف تلك املنطقة.
وقال �إن “هناك الكثري من عالمات اال�ستفهام
حول �سبب التغري املفاجئ وال�سريع يف
�أيديولوجية هذا الف�صيل “جي�ش خالد”،
املقرب حتى وقت قريب من اجلي�ش
الإ�سرائيلي” ،ملمحا �إىل وجود “رائحة
تدخل املو�ساد الإ�سرائيلي” يف ذلك.
و�أ�ضاف �أن �إ�سرائيل �ستقوم بالدخول �إىل
حو�ض الريموك على غرار دخول تركيا يف
�شمال �سوريا يف �إطار حملة “درع الفرات”.
وي�سيطر تنظيم “جي�ش خالد بن الوليد على
 65يف املئة من الأرا�ضي املتاخمة للجوالن
ال�سوري املحتل ،ومناطق متاخمة للحدود
الأردنية ال�سورية ،و�أكرث من  17بلدة يف
ريف درعا ويح�صل منذ �سنوات على دعم
�إ�سرائيلي.

خطط التدخل الإ�سرائيلي جمدها و�شلها
حتذير وا�ضح من القيادة الرو�سية �أكد �أن �أي
قوات تعرب خطوط الهدنة يف �إجتاه الأرا�ضي
ال�سورية �ستكون هدفا للطائرات الرو�سية.
القبة احلديدية
ترافقا مع التحذيرات الرو�سية �أجنزت
�إ�سرائيل والواليات املتحدة بداية �شهر
يوليو اختبار عمل  6منظومات للدفاع امل�ضاد
لل�صواريخ يف �إطار مراجعة تن�سيق الدرعني
ال�صاروخيتني ،الأمريكية والإ�سرائيلية ،يف
حالة الزمن الواقعي.
وقالت وزارة الدفاع الإ�سرائيلية ،يف تغريدة
ن�شرت على ح�سابها على “تويرت”�“ :أجنزت
�إدارة برنامج “حوما” والوكالة الأمريكية
للدفاع امل�ضاد لل�صواريخ بنجاح �أول عملية
اختبار للتن�سيق من �ش�أنه مراجعة االت�صاالت
بني منظومات الدفاع من ال�صواريخ يف حالة
الزمن الواقعي يف �إ�سرائيل والواليات
املتحدة”.
بدورها� ،أو�ضحت �صحيفة “يديعوت
�أحرونوت” الإ�سرائيلية �أن عملية االختبار
حاكت �سيناريو ت�صدي املنظومات الإ�سرائيلية
“هيت�س -2و”هيت�س -3و”مقالع داوود”،
والأمريكية “ثاد” و”�إيجي�س"و”باتريوت”،
ل�ضربات ب�آالف ال�صواريخ.
حتري�ض �ضد لبنان
�أمام العجز الإ�سرائيلي على الأقل املرحلي
عن فر�ض منطقة عازلة يف اجلوالن كثفت تل
�أبيب من جهودها حل�شد ت�أييد غربي ملواقفها
والعمل على زعزعة الإ�ستقرار يف لبنان.
يوم  16يوليو � 2017أعلن الرئي�س الفرن�سي،
�إميانويل ماكرون ،بعد اللقاء مع رئي�س الوزراء
الإ�سرائيلي ،نتنياهو� ،أن فرن�سا ت�شاطر
�إ�سرائيل قلقها من �أن�شطة “حزب اهلل” يف
جنوب لبنان ،وت�سليحه هناك.
وذكر ماكرون ،يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع
نتنياهو بعد حمادثاتهما يف باري�س ،يوم
الأحد� ،إنه مت خالل اللقاء “بحث جميع
الق�ضايا الإقليمية” ،و�شدد ماكرون على �أن
فرن�سا �ست�سهم يف “دعم اال�ستقرار يف لبنان
باحرتام جميع الطوائف املوجودة يف البالد،
واعتمادا على املبادرات الدبلوما�سية ،التي
�ست�سمح باحلد من املخاطر يف هذا املجال
والق�ضاء عليها نهائيا”.
وفيما يتعلق بالأزمة ال�سورية ،ذكر ماكرون
�أنه �أكد خالل لقائه مع نتنياهو “احلر�ص
على حتقيق فرتة انتقالية �شاملة وطويلة
املدى ل�ضمان الأمن يف املنطقة والتو�صل �إىل
�سالم عادل ومتكني الالجئني من العودة” �إىل
وطنهم.
وعلى �صعيد ال�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني،
�أكد ماكرون ا�ستعداد باري�س “لدعم كل
املبادرات اخلا�صة ب�إحالل ال�سالم يف ال�شرق
الأو�سط” ،داعيا �إىل “ا�ستئناف املفاو�ضات
بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني”.
من جانبه �أعلن رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي،
بنيامني نتنياهو� ،أن تل �أبيب تعار�ض الهدنة
التي مت �إعالنها يف جنوب �سوريا يوم  9يوليو،
بعد االتفاق عليها من قبل رو�سيا والواليات
املتحدة والأردن.
ونقلت �صحيفة “ها�آرت�س" الإ�سرائيلية �أن
نتنياهو ك�شف عن موقفه من هذه الهدنة،

التي و�ضعت حدا للأعمال القتالية بني
اجلي�ش ال�سوري واجلماعات امل�سلحة يف
املحافظات الواقعة على حدود �سوريا مع
�إ�سرائيل والأردن ،خالل زيارته �إىل باري�س.
يذكر �أن االتفاق حول �إعالن نظام وقف
�إطالق النار يف جنوب غرب �سوريا ،الذي
ي�شمل حمافظات درعا والقنيطرة وال�سويداء،
مت الإعالن عنه بعد �أن �أجرى الرئي�س
الرو�سي ،فالدميري بوتني ،ونظريه الأمريكي،
دونالد ترامب ،لقائهما الأول ،الذي عقد يوم
 7يوليو يف هامبورغ الأملانية على هام�ش قمة
دول جمموعة الع�شرين.
تكرار لنك�سة حرب لبنان الثانية
يوم  12يوليو كتب املحلل الإ�سرائيلي “ر�أن
ادلي�ست” يف �صحيفة “معاريف”:
اتفاق وقف النار يف جنوب �سوريا �سيء
حلكومة ا�سرائيل وجيد لدولة ا�سرائيل.
�سيء حلكومة اليمني ،النه منذ اندالع احلرب
�ضد ب�شار اال�سد كانت �سيا�ستها الت�أييد ال�سري
خل�صوم دم�شق .وكانت الفكرة بان �سقوط
اال�سد على ايدي منظمات مدعومة من دول
خليجية والواليات املتحدة �سي�ؤدي اىل
اعرتاف حملي ودويل به�ضبة اجلوالن كجزء
ال يتجز�أ من دولة ا�سرائيل .فكرة كانت
عدمية االحتمال منذ حلظة والدتها.
�أما اليوم ،بعد �ست �سنوات ،مئات االف القتلى
ومليون ون�صف الجيء ،فان التدخل ال�صغري
على حدود �سوريا خلق مبوافقة القوى
العظمى منطقة ف�صل ،حيث ت�سيطر قوات
ومنظمات تن�سق مع حكومة ا�سرائيل.
فهل ت�ضمن منطقة الف�صل �أي موافقة على
ال�سيطرة يف اجلوالن مثلما طلب بنيامني
نتنياهو من دونالد ترامب؟ متاما ال .فاالتفاق
ب�شكل عام يتحدث عن رقابة رو�سية .فهل
هو ي�ضمن الأمن لبلدات ال�شمال �أو لدولة
ا�سرائيل ب�شكل عام؟ متاما ال .فاجلي.بي.ا�س
املغرو�س يف ال�صواريخ ال يعرف ما هي منطقة
الف�صل.
ان القرار واملوافقة على منطقة الف�صل هو
مثابة تكرار التفاق وقف النار الذي وقع بعد
حرب لبنان القرار  1701ملجل�س االمن يف
االمم املتحدة يف  .2006فقد دعا القرار اىل
وقف نار بني الطرفني ،ادخال قوة من الأمم
املتحدة ،حل امليلي�شيات امل�سلحة وباقي املواد
التي كان يفرت�ض بها �أن ت�ضمن منطقة ف�صل.
منذئذ ي�سيطر حزب اهلل يف جنوب لبنان.
يبدو �أن القوة اال�سا�س التي ت�سيطر اليوم يف
جنوب �سوريا ،جي�ش اال�سد با�سناد من حزب
اهلل ،ورو�سيا �ستت�سلل الحقا اىل املنطقة،
بال�ضبط مثلما ت�سلل حزب اهلل يف حينه اىل
جنوب لبنان.
�صحيح �أن نائب رئي�س االركان يائري لبيد
قال لل�صحايف الون بن دافيد “لدينا عالقات
خا�صة مع اجلريان” ،ولكن �سبق �أن كانت لنا
عالقات خا�صة مع جريان مثل جي�ش لبنان
اجلنوبي ووحدة االرتباط اللبنانية وروابط
القرى والدحالنيني يف غزة ،وكيفما اتفق
انتهى هذا دوما بالبكاء يف اف�ضل االحوال
وبالدماء يف ا�سو�أ االحوال.
فما الذي �ستفعله منظمات الثوار “ا�صدقاء
ا�سرائيل” اجلدد؟ هل �سيقيمون دولة،
وينتظروا اىل �أن ي�ستبدل اال�سد ام
�سيحاولون ال�سيطرة على دم�شق؟ املنطق
ال�شرق االو�سطي يقول انهم �سيتو�صلون ب�شكل
من اال�شكال اىل ت�سوية مع دم�شق.
ال حاجة لتوا�صل اقليمي من طهران اىل
بريوت من �أجل خلق منطقة نفوذ حقيقية
ومهددة ،حتى بدون اجللو�س على اجلدران.
فال يفرت�ض بايران ان تنقل اجليو�ش عرب
هذا الرواق بل ان تعزز قدرة ال�صواريخ لدى
�سوريا وحزب اهلل .هناك حاجة لرواق من
اجل املظاهر .ال�س�ؤال احلقيقي هو ماذا العمل
يف مواجهة هذه القدرة التي �ستتح�سن يف زمن
وقف النار .وماذا نفعل اذا ما اقيمت م�صانع
لرتكيب ال�صواريخ يف لبنان ويف �سوريا .هل
�سنق�صفها يف زمن وقف النار؟

منوعات
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م����زح����ة ل���ل���ف���ن���ان���ة �����ش��ي�ري����ن ت����ث��ي�ر غ�������ض���ب ت��ون�����س��ي�ين
تون�س –
ا�ستاء لتون�سيون من مزحة قامت
بها الفنانة �شريين عبد الوهاب
خالل احلفل الذي �أحيته م�ساء
اجلمعة مب�سرح قرطاج ،عندما قالت
“�إن ابنتها تطلق على تون�س ا�سم
بقدون�س  ،م�شرية �إىل �أنه “ال فرق
بني تون�س وبقدون�س ،لأن تون�س
خ�ضراء مثل البقدنو�س .
هذه املزحة مل ترق كثريا للتون�سيني
الذين قاموا بالرد عليها عرب
تعليقات وتدوينات غزت ،اليوم
ال�سبت ،مواقع التوا�صل االجتماعي،
اعتربوا فيها �أن هذا الت�شبيه مي�س
بكرامة بالدهم ،مطالبني ب�ضرورة
اعتذار الفنانة عن ذلك.
وعلقت ال�صحافية �أحالم العبديل
يف هذا ال�سياق ،قائلة �إن �شريين
عبد الوهاب على ركح قرطاج تتفكه
وحتول ا�سم تون�س �إىل بقدون�س
بدعوى نقل حوار بينها وبني ابنتها،

مبدية ا�ستغرابها عما �ستكون ردة
فعل امل�س�ؤولني الذين كانوا حا�ضرين.
من جهتها ،طالبت نا�شطة تدعى
�سهام مرابط يف تدوينة على
�صفحتها بفي�سبوك ،ال�سفري امل�صري
بتون�س و�شريين عبد الوهاب بتقدمي

اعتذار ر�سمي وعاجل با�سم ال�شعب
امل�صري لتون�س فورا بعد التفوه الذي
اعتربته �أنه من �ش�أنه �أن مي�س من
كرامة وقدا�سة الوطن.
و�أ�ضافت قائلة “نحن ال نقبل حتى
جمرد املزاح با�سم تون�س ،لأننا

نعتربها من املقد�سات”.
وا�ستغرب نا�شط �آخر يدعى �سامل
�صالح الدين �أن “تتقا�ضى الفنانة
�شريين � 182ألف دينار تون�سي
(حوايل � 90ألف دوالر) بالعملة
�صرح فيه وزير
ال�صعبة يف وقت ّ
املالية �أن �أجور املوظفني العموميني
غري م�ضمونة ال�شهر القادم ،ومع
ذلك تطلق على تون�س ا�سم معدنو�س
(البقدنو�س باللهجة التون�سية)”.
ورد ًا على ذلك ،قالت �شريين يف ندوة
�صحافية بعد احلفل� ،إنها مل تق�صد
الإ�ساءة ،و�إمنا �أرادت �أن ت�ضحك
اجلمهور ،و�أن تعي�شه معها تفا�صيل
حياتها وتعاملها مع ابنتها بكل
براءة ،م�ضيفة �أنه �إذا مل يعجب ذلك
احلا�ضرين ف�إنها لن حتدث مرة �أخرى
على امل�سرح و�ستكتفي فقط بالغناء”

جينيفر �أن��ي�����س��ت��ون ت��ع��ود مب�سل�سل ج��دي��د ب��ع��د غ��ي��اب  13عاما
تعود املمثلة الأمريكية جينيفر �أني�ستون جمددا
�إىل �شا�شة التلفزيون للمرة الأوىل منذ عام 2004
بانتهاء �آخر �أجزاء م�سل�سل “الأ�صدقاء” ال�شهري.
وت�شارك املمثلة ال�شهرية ريز ويذر�سبون �أني�ستون
يف امل�سل�سل الدرامي ،الذي تنتجه �شركة “�إت�ش بي
�أو” ،وفقا ملجلة هوليوود ريبورتر.
وان�شغلت �أني�ستون عن الدراما التلفزيونية ل�سنوات
عدة ب�أعمالها ال�سينمائية منذ انتهاء اجلزء
الأخري من م�سل�سل “الأ�صدقاء” ،لكنها لعبت �أدوارا
�شرفية يف بع�ض امل�سل�سالت مثل دورها يف م�سل�سلي
“ 30روك” و”كوجار تاون”.
وال يزال امل�شروع الدرامي يف طور الإعداد ،ومل
يبد�أ الت�صوير فيه بعد ،حتى �أنه مل يباع لأي �شبكة
تلفزيونية حتى الآن.
ويدير امل�شروع املدير ال�سابق لدى �إت�ش بي �أو
للإنتاج التلفزيوين مايكل �إلينربغ عرب �شركته
امل�ؤ�س�سة حديثا للإنتاج ال�سينمائي والتلفزيوين
"ميديا ريز".
و�إ�ضافة �إىل التمثيل� ،ستتوىل �أني�ستون وويذر�سبون
من�صب منتج منفذ ،لكن مل يت�ضح حتى الآن م�ساحة
تلك الوظيفة وم�س�ؤوليتهما خلف الكوالي�س.
و�سبق لنجمتي هوليود العمل معا يف م�سل�سل
تلفزيوين من قبل� ،إذ لعبت ويذر�سبون دور الأخت

نيكول كيدمان تتوق لأداء دور كوميدي

لو�س اجنلي�س (-د ب �أ) – قالت النجمة اال�سرتالية احلائزة على جائزة
�أو�سكار �إنه مل يعر�ض عليها قط القيام ب�أي دور كوميدي ،م�شرية �إىل انها
تتوق لأداء دور كوميدي.
وقالت كيدمان �أمام جلنة لنقاد التلفزيون ،للتحدث عن دورها يف اجلزء
الثاين من امل�سل�سل التلفزيوين “توب اوف ذا ليك” الذي �سيعر�ض قريبا،
“�إنهم دائما ما يقولون �إنني ل�ست م�ضحكة”.
و�أ�شارت النجمة البالغة من العمر  50عاما �إىل �أنها حاليا يف مرحلة من
حياتها تتوق فيها �إىل حماولة �أي �شيء م�ؤكدة �أنها ال تقلق ب�ش�أن الف�شل.
وقالت كيدمان “�أنا على ا�ستعداد �أن �أ�سقط على وجهي ،وم�ستعدة للقيام
مرة �أخرى� ،أريد �أن ا�ستمر يف املحاولة”.
و�أ�ضافت �أي�ضا �أنها تتعلم الكوميديا من ابنتها البالغة من العمر ت�سع
�سنوات وزوجها كيث �أوربان.
وقالت كيدمان ،يف حديثها �إىل �صحفيني بعد اللقاء� ،إنها ترعرعت وهي
ت�شاهد م�سل�سالت كوميدية مثل “�أنا �أحب لو�سي” وكان والدها من حمبي
املجالت ال�ساخرة ومنها “ماد جمازين” .
و�أ�ضافت“ :ال�شيء الذي يجعلني قريبة من النا�س هو تبادل ال�ضحكات
معهم ،و�أنا �أحب ذلك”.

راغ����ب ع�لام��ة ي�����ش��ارك ج��م��ه��وره
جت��رب��ت��ه م��ع �أ���ش��ه��ر �أك��ل��ة �أردن��ي��ة

ال�صغرى االنطوائية جلينيفر �أن�ستون يف عدد من
حلقات م�سل�سل “الأً�صدقاء”.
وركزت �أني�ستون على الأعمال ال�سينمائية يف

الفرتة الأخرية لتقوم ببطولة عدد من الأفالم،
�أبرزها “نحن �آل ميلر” (وي �آر ذا ميللرز) ،و”مدراء
فظيعون” (هورويبول بو�سيز) ،و (ماريل �آند مي).

ط��ف��ل��ة ي��ت��ي��م��ة ت�����ش��ع��ل غ�����ض��ب ك��م��ب��ودي��ا ع��ل��ى �أجن��ي��ل��ي��ن��ا ج��ويل
تواجه النجمة �أجنيلينا جويل انتقادات وا�سعة،
ب�سبب الطريقة التي مت بها اختيار الطفلة التي
�شاركت يف بطولة فيلمها اجلديد “فري�ست ذاي كيلد
ماي فاذر”.
ن�شر موقع “دي �إن �إيه انديا” ت�صريحات �أجنيلينا
جويل حول الطريقة التي اتبعها خمرج الفيلم
الختيار طفلة من كمبوديا للم�شاركة يف فيلمها
“فري�ست ذاي كيلد ماي فاذر” ،فقد زار خمرج
الفيلم املالجئ ودور الأيتام يف كمبوديا ،وتالعب
فيها مب�شاعر الأطفال لكي يختار طفلة ت�شعر
باحلرمان لتنا�سب مع �شخ�صية الطفلة يف الفيلم،
حيث و�ضع املخرج املال على طاولة �أمام الأطفال
لريى من فيهم �سيبادر ب�أخذها ،وحني تقدمت
الطفلة “�سري مو�ش” و�أخذت املال� ،س�ألها عن �سبب
ذلك ،فقالت �إن جدها تويف ب�سبب عدم توافر املال
لتجهيز اجلنازة املنا�سبة له ،ومل يرتك املخرج
املبلغ للطفلة بل ا�سرتده منها ،وحينما مت�سكت به
ا�سرتده بالقوة.
الطريقة التي اتبعت الختيار الطفلة من دور
الأيتام �أثارت م�شاعر و�سائل الإعالم ،حينما
�صرحت بها �أجنيلينا جويل وهي تبكي ،خالل
لقاء تلفزيوين لها حتكي فيه عن الفيلم ،كما
ا�شتعل موقع التغريدات الق�صرية “تويرت” ب�سبب
ت�صريحات النجمة العاملية ،وت�ساءل املغردون
قائلني“ :كيف تقبل �أجنيلينا جويل وهي �سفرية
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احتفل النجم اللبناين راغب عالمة بنجاح حفله الأخري �ضمن فعاليات
مهرجان جر�ش بالأردن ،ون�شر فيديو جديدا ،اليوم ،عرب ح�سابه على
موقع ال�صور والفيديوهات ال�شهري “�إن�ستجرام” ظهر فيه يتناول “املن�سف
االردين” ،وعلق قائلاً “ :بعد جناح مهرجان جر�ش الزم �أكلة املن�سف
الأردنية التي �أحبها”.
ربا عن حبه للطعام
وفى الفيديو ظهر راغب مع �أ�صدقائه وقال مع ً
الأردين“ :من الأكالت اللى بحبها كتري �أكلة املن�سف الأردنية م�ش راح
�سافر �إال ما �أكلها”.
وكان راغب �أحيا حفلاً غنائ ًيا �ضخ ًما يف الأردن على هام�ش الدورة الـ23
ملهرجان جر�ش ،و�سط ح�ضور الآالف من حمبيه وع�شاقه.

خرب هام

للنوايا احل�سنة مبفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني وتدافع عن القيم الإن�سانية خالل
ال�سنوات املا�ضية� ،أن يتعاملوا بهذا ال�شكل املخادع
مع الأطفال؟ من �أجل فيلمها”.
كان فيلم “فري�ست ذاي كيلد ماي فاذر” قد عر�ض

يف بداية  ،2017ويروي �أحداثا حقيقية وقعت
يف كمبوديا ،حيث �شاهدت الطفلة “�أوجن” حملة
الإبادة التي حدثت يف كمبوديا ،وراح �ضحيتها �أكرث
من  2مليون �شخ�ص ومن بينهم �أ�سرتها ،ومن قبل
جماعة “الكمري روج” ال�شيوعية عام .1975

اىل قرائنا الكرام يف كل مكان
جريدة وموقع غربة نيوز ال ينتمي
الي جهة كانت  ،وال يتلقى دعما من
اي جهة  ،حيث و�صلتنا انتقادات
من بع�ض االخوة تتهمنا باالنحياز
لطرف على االخر .
ونحن يف الواقع نن�شر احلقيقة كما
ت�صلنا.
ونحن �سنظل مع ال�شعوب دائما وابدا
مراة �صادقة .
نحن مع االوطان ول�سنا مع احلكام وال
مع تدمري البنية التحتية يف الوطن
العربي ومن يرغب بامل�شاركة عليه
بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

من هنا وهناك
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بلدية دب��ي 2000 :دره��م غرامة ا�ستخدام احلناء ال�سوداء يف ال�صالونات دم�شق تطلق �أك�بر جريدة يف العامل

�أكد املهند�س ر�ضا �سلمان مدير �إدارة ال�صحة
وال�سالمة يف بلدية دبي و�ضع لوحات
حتذيرية توعوية يف ال�صالونات ومراكز
التجميل الن�سائية للتحذير من عواقب
تقدمي اخلدمات املنزلية للتجميل والعناية
ال�شخ�صية وا�ستخدام مواد ت�سبب حروق ًا
للجلد ومنها احلناء ال�سوداء.
وقال ر�ضا �سلمان ل�صحيفة “االحتاد”�“ :إن
بلدية دبي لديها كادر م�ؤهل للرقابة على
ال�صالونات الن�سائية وعلى كل امل�ستح�ضرات
واملواد اال�ستهالكية داخل ال�صالون ،ويف حال
�ضبط وجود احلناء ال�سوداء �أو �أي خلطات غري
معتمدة يتم �سحب الكمية فور ًا وحترير غرامة
مالية ،وقد يتم يف حال تكرارها الإغالق
امل�ؤقت لل�صالون”.
و�أ�ضاف“ :بع�ض الأحيان يتم �إح�ضار تلك
امل�ستح�ضرات عن طريق زبونات ي�ضعنها يف
حقائبهن ال�شخ�صية مما ي�ؤدي �إىل �صعوبة
بالغة يف اكت�شافها من قبل املفت�شات ،علم ًا �أن
الإدارة تقوم بالتحقيق يف احلاالت التي ت�ؤدي
�إىل حروق �أو حت�س�س جلدي نتيجة ا�ستخدام
امل�ستح�ضرات واملواد واخللطات غري املعتمدة
واملحظور ا�ستخدامها يف ال�صالونات”.
ترد للق�سم �شكاوى
وتابع �سلمان“ :غالب ًا ما ِ
عن طريق نظام البالغات على اخلط ال�ساخن
لبلدية دبي  800900وتزويد اجلهات
املخت�صة بتقارير التحقيق يف تلك احلوادث،
مو�ضح ًا �أن غرامة ا�ستخدام احلناء ال�سوداء

تبد�أ بـ 2000درهم وتت�ضاعف يف حالة
تكرارها”.
و�أكد مدير �إدارة ال�صحة وال�سالمة �أن احلناء
ال�سوداء ت�سبب حروق ًا جلدية وحت�س�س اجللد،
مبين ًا �أن من املمكن �أن تكون م�سرطنة يف حال
تكرار ا�ستخدامها على املدى البعيد.
�أو�ضح �أن البلدية منعت خلط احلناء باملواد
الكيميائية ،خ�صو�ص ًا احلناء ال�سوداء ،منذ
 ،2007ب�إ�صدار تعميم يت�ضمن بندين اثنني
هما عدم خلط احلناء ب�أي مواد كيميائية مثل
البرتول ،و�صبغات ال�شعر ،والأحما�ض �أو �أي
مادة لها �آثار �سلبية يف الب�شرة ،ومنع ا�ستخدام

�صبغات ال�شعر على اجللد كبديل ملادة احلناء.
وقال“ :يف حال �ضبط عينة من هذه احلناء
�ست�سحب من مركز التجميل مبا�شرة ،وتر�سل
للفح�ص يف خمترب دبي املركزي ،للت�أكد من
�سالمة ا�ستخدامها على اجللد ،وخلوها من
املواد اخلطرة واملحظورة”.
و�أ�شار �إىل �أن ت�شديد الرقابة �أ�سهم يف احلد
من ا�ستخدام احلناء ال�سوداء املخلوطة مبواد
كيماوية خطرة ،مبين ًا �أن فريق العمل امليداين
يتكون من  21مراقب ًا 6 ،منهم �سيدات.

�آالف ي�شاركون يف م�سرية للمثليني ب�شتوجتارت م��ن �أج��ل مزيد م��ن التنوع

�شتوجتارت – (د ب �أ)� -شارك �آالف من
مثليي اجلن�س يف م�سرية هيمنت عليها املظاهر
االحتفالية يف مدينة �شتوجتارت الأملانية
وحتت �شعار “تغيري املنظور” انطلقت امل�سرية
رقم  21ملا يعرف با�سم “كري�ستوفر �سرتيت
داي” من �شوارع و�سط املدينة حتى و�صلت �إىل
ميدان «�شلو�سبالت�س».
وبح�سب بيانات املنظمني ،جاب نحو � 5آالف
مثلي يف  91جمموعة �شوارع خمتلفة .ويقدر
عدد من �شاهدوا امل�سرية بنحو مئتي �ألف
�شخ�ص.
وقال املدير التنفيذي مل�سريات “كري�ستوفر
�سرتيت داي” يف �شتوجتارت ،كري�ستوف مي�شل،
�إن املق�صود بال�شعار هو �ضرورة �أن يفهم ويقبل
كل �شخ�ص وجهات النظر املختلفة يف ع�صر
تنت�شر فيه وجهات نظر متطرفة.
وطالب امل�شاركون يف امل�سرية بامل�ساواة الكاملة
للمثليني وقبول كافة النا�س على خمتلف
هوياتهم وتوجهاتهم اجلن�سية يف كافة
جماالت احلياة.
كما �أحيت امل�سرية ذكرى احلوادث التي وقعت

ت�شهد العا�صمة ال�سورية دم�شق � ،إطالق �أكرب جريدة يف العامل وذلك
يف الثامنة من م�ساء ،حيث �ستن�شر �أوراق ملونة على �أحجار فندق
�سمري امي�س.
انطالق فعاليات الدورة الثانية ملعر�ض �إعادة �إعمار �سوريا حتت
�شعار “عني على امل�ستقبل” لت�شكل �أكرب م�ساحة ثقافية ومعلوماتية
يف �سورية والعامل يف �سابقة �إعالنية فريدة حتمل منطا خمتلفا
من الدعاية يف مكان مير به �أي مواطن يود االنتقال من جزء �إىل
�آخر يف العا�صمة ،ويف مكان يكتظ باملارة ما يتيح م�شاهدة ال�صحيفة
العمالقة من قبل �أكرب عدد ممكن من النا�س.
يقول املنظمون للفعالية� :إن الفكرة جاءت بهدف اال�ستفادة من
فرتة �إعادة ت�أهيل الفندق وا�ستثمار املوقع املميز يف قلب املدينة،
فعمدت جريدة “املكتب” نقل م�ضمونها من الورق �إىل اجلدار ال�صلب
لت�صدر عددا كل ثالثة �أ�شهر ب�شكل مبتكر وم�ضمون متجدد يحمل
طابعا تثقيفيا ،وم�ساحة مغرية للإعالن والت�سويق ت�ضم �صورا
ملونة و�شرحا ب�سيطا عن املنتج.
ومتت مقارنة م�ساحة هذه اجلريدة مع غريها من جتارب بلدان
العامل ،ففاقت م�ساحة الأوراق املطبوعة الـ  2000م 2لتكون الأكرب
على الإطالق.
و�أكد املدير العام للم�ؤ�س�سة العامة للإعالن و�سيم حمزة يف ت�صريح
“ل�سبوتنيك” �أن الهدف هو اال�ستفادة من فرتة الإجناز ،وعملنا
مع ال�شركة املنفذة اىل ا�ستثمار واجهة الفندق بطريقة ح�ضارية
مبتكرة فكانت فكرة م�شروع جريدة املكتبة العمالقة.

ال�����ش��رط��ة ال�ترك��ي��ة تخلي بالقوة
ف���ن���دق���ا ل�����ص��ال��ح �أم���ي��ر ق��ط��ري

يف  28حزيران/يونيو عام  1069يف مدينة
نيويورك الأمريكية ،وذلك عندما وقعت
�أعمال �شغب يف �شارع “كري�ستوفر �سرتيت” بني
املثليني واملتحولني جن�سيا من جهة وال�شرطة
من جهة �أخرى ،بعدما �شنت الأخرية حملة

مداهمات على حانة “�ستونوول �إن” التي
يرتادها مثليو اجلن�س.
ومن املقرر �أن يدخل قانون يجيز زواج املثليني
جن�سيا يف �أملانيا حيز التنفيذ اعتبارا من �أول
ت�شرين �أول�/أكتوبر املقبل.

���ش��اب م�صري يثري اجل���دل بعد �إق��ام��ة حفل خطوبته داخ���ل قف�ص للأ�سود

اثار �شاب م�صري اجلدل على موقع
التوا�صل االجتماعي”في�سبوك”،
بعد �أن �أ�صر على االحتفال
بخطوبته بطريقة غريبة ،داخل
قف�ص للأ�سود يف ال�سريك ،م�ستغ ًال
اخلربة التي ورثها عن والده يف
التعامل مع الأ�سود واحليوانات
املفرت�سة.
وعرب الن�شطاء عن �إعجابهم
بالفكرة ،كونها لأول مرة حتدث
ب�إقامة حفل خطوبة داخل
�سريك �أو قف�ص الأ�سود ،و�سط
تعليقات �ساخرة ومهنئة للعرو�سني
بعد االتفاق مع خطيبته على ونقل الن�شطاء على ل�سان اليماين،
باالحتفال.
وقال حممد اليماين ،الذي يدر�س ذلك ،ورغم تخوفها من التواجد �أن والده كان العب �سريك
مبعهد الفنون امل�سرحية ق�سم يف القف�ص بجوار احليوانات لأكرث من  18عام ًا ،الأمر الذي
متثيل� ،أنه “�أقدم على �إقامة حفل املفرت�سة� ،إال �أنه �أقنعها بذلك دون جعله يرث طريقة التعامل مع
احليوانات املفرت�سة وتروي�ضها
خطوبته داخل قف�ص الأ�سود �أي �ضرر عليها من احليوانات”.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

بال�شكل الذي يريده ،حيث يعمل
يف مهنة والده بجانب درا�سته،
ليح�ضر الأهل والأقارب حفل
اخلطوبة يف �سريك مبحافظة
بور�سعيد بح�سب موقع ارم .
وذكر العب ال�سريك� ،أن خطيبته
تدر�س بكلية الرتبية جامعة
الأزهر ،حيث �أراد �أن يقيم لها
حفل خطوبة خمتلفا �أو كما يراه
هو الأول من نوعه يف العامل ،حيث
ا�صطحب و�أم�سك بع�ض احليوانات
املفرت�سة� ،إىل جانب ثعبان كبري
و�ضخم ملتف حول عنق العرو�س.
وكتب ن�شطاء تعليقات �ساخرة
على ال�صور املن�شورة ،خا�صة و�أن
الفكرة فريدة من نوعها يف م�صر.

ا�سطنبول ـ وكاالت :قامت ال�شرطة الرتكية ب�إخالء فندق “مومنار
بيت�ش” من فئة  5جنوم يف حي “ات�شالمار” مبدينة �إ�سطنبول بطلب
من مالكه ال�شيخ القطري نا�صر �آل ثاين.
وكان ال�شيخ قد ا�شرتى الفندق عام  2010بقيمة  15مليون دوالر
وقام بت�أجريه ل�شركة “جنمة اجلنوب” لإدارة الفنادق مقابل مليون
دوالر للعام الواحد وفق عقد مدته � 5سنوات.
تبلغ م�ساحة الفندق  3800مرت مربع وي�ضم  180غرفة وجناحني
ملكيني وي�ستوعب � 370سريرا ويعمل فيه  200موظف.
وبعد انتهاء فرتة العقد يف عام  2015مل يتمكن الطرفان من االتفاق
على �شروط جديدة لأن ال�شيخ القطري طلب زيادة املبلغ مبقدار
 200الف دوالر يف العام .ودخل اجلانبان يف مداوالت ق�ضائية بعد
مطالبة املالك لل�شركة امل�ست�أجرة ب�إخالء الفندق ،يف حني طالبت
ال�شركة عرب املحكمة بتعوي�ضها على نفقات جتهيز الفندق خالل
فرتة اال�ستئجار.
ويف  21يوليو من العام احلايل ربح ال�شيخ القطري الدعوى وحكمت
املحكمة ل�صاحله ب�إخالء الفندق وت�سليمه ملالكه .ويوم �أم�س توجه
فريق املحامني الذي ميثل املالك مع موظفي دائرة التنفيذ وال�شرطة
ومت �إجالء الزوار والعاملني من الفندق.
وت�سبب ذلك بحالة توتر وغ�ضب بني نزالء الفندق وهم عدة مئات
غالبيتهم من الأجانب الذين واجهوا �صعوبات يف العثور على �أماكن
للمبيت فورا.
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ق�صة �أ�شهر بركان على بعد  8كم من قرب الر�سول يف املدينة

جتثم ال�سعودية فوق �ألفي #بركان خامدة منذ �آالف
ال�سنني ،لكنها لي�ست ميتة و�شكلت عرب تاريخها الطويل
 13حرة رئي�سية ناجتة عن تدفقات بركانية عظيمة
وقدمية.
وت�ستحوذ منطقة #املدينة_املنورة على الن�سبة الأكرب
من هذه احلرات والفوهات الربكانية ذات ال�صخور
ال�سوداء .ويعد �أحدث بركان انفجر يف �أر�ض #احلجاز
«بركان جبل املل�ساء» الواقع جنوب �شرق املدينة وذلك عام
654هـ 1256م ،وا�ستمر ثورانه لعدة �أيام و�سارت احلمم
الربكانية مل�سافة  23كم ،وتوقف �أطول ل�سان للحمم
الربكانية قبل الو�صول مل�سجد الر�سول الكرمي بنحو 8.2
كم .و�سمي ما �أحدثه الربكان �آنذاك بـ «بحرة رهاط».
وو�صف ابن كثري هذا الربكان« :بقيت تلك النار على حالها
تلتهب التهابا وهي كاجلبل العظيم ارتفاعا واملدينة عر�ضا
يخرج منها #ح�صى ي�صعد �إىل ال�سماء ويهوي فيها ويخرج
منها كاجلبل العظيم نار ترمي كالرعد وبقيت كذلك �أياما
ووقفت �أياما ثم عادت ترمي بحجارة خلفها و�أمامها حتى
بنت لها جبلني ولها كل يوم �صوت عظيم �آخر الليل �إىل
�ضحوة».
وبح�سب #موقع_امل�ساحة_اجليولوجية ف�إن الـ � 6آالف
عام املا�ضية حدث خاللها  11ثورانا بركانيا يف حرة رهاط
لوحدها كان �آخرها احلدث الربكاين ال�شهري الذي وقع يف

عام  654هـ والذي ا�ستمر الن�شاط الربكاين فيه �أكرث من
 52يوما.
جبل القدر واجلبل الأبي�ض
يف قلب حرة خيرب ،يقع جبل القدر وهو عبارة عن جبل
بركاين خامد بارتفاع ي�صل ارتفاعه �إىل �أكرث من 2000
مرت عن �سطح الأر�ض .ويف حرة وعرة وال ميكن ال�سري بها
�إال للعارفني بالطرق .وفوهة جبل القدر عميقة جدا وفيها
جتويفات كبرية .ويرى ال�صاعد لفوهة جبل القدر امتداد
الالبة التي امتدت لأكرث من  50كلم يف م�شهد جيولوجي
نادر.
وبالقرب من فوهة بركان جبل القدر ،يقع فوهة بركان
جبل الأبي�ض بلونه الغريب وت�شكيالته املتعددة فهو واحد
من املعامل اجليولوجية ال�شهرية يف املنطقة.
فوهة بركان الوعبة
و�سط حرة ك�شب ال�شهرية بالقرب من الطائف ،تقع فوهة
«بركان الوعبة» �أو ما ي�سمى « #مقلع_طمية « ،وهي
واحدة من �أعمق الفوهات الربكانية يف ال�سعودية وعمقها
ي�صل لـ 240م وقطرها �أكرث من 2500م .وهو �أحد املواقع
الذي يق�صده ال�سياح بزيارات �سريعة وخاطفة يف ظل عدم
وجود خدمات يف تلك املواقع.
ال�سياحة اجليولوجية
تعد ال�سعودية مق�صدا للجيولوجيني يف حراتها الكبرية

والبارزة يف الت�شكيالت وكذلك يف الفوهات الربكانية
التي تتجاوز  2000فوهة بركانية البع�ض منها من �أجمل
الفوهات الربكانية يف العامل.
كما تعد متحفا جيولوجيا مفتوحا �أمام الدار�سني واملهتمني
يف الت�شكيالت اجليولوجية واال�ستثمار يف جمال ال�سياحة
اجليولوجية والتي ال تزال غري م�ستغلة وم�ستفاد منها يف
ال�سعودية.
وبح�سب �أ�ستاذ اجليولوجيا يف #جامعة_امللك_�سعود
الدكتور #عبدالعزيز_بن_لعبون ،تعد الفوهات
الربكانية يف ال�سعودية الأجمل يف العامل ،وهي مواقع
مهمة للمهتمني وال�سياح والدار�سني والباحثني عن مثل هذه
النوعية من اال�ستثمارات.
وقال ابن لعبون لـ»العربية.نت»« :العديد من زوار وحمبي
هذه املواقع يجدون �صعوبة يف الو�صول �إليها ناهيك عن

اخلدمات يف هذه املواقع» .و�أ�ضاف ابن لعبون« :القدر
والرا�س الأبي�ض والأبي�ض ،يف حرة خيرب ،واحدة من
امل�شاهد اجلميلة التي يبحث عنها املهتمني على م�ستوى
العامل .كما �أن فوهة «املل�سا» ت�شكل �صورة غاية يف اجلمال
وذات ت�شكيالت غريبة وعجيبة وتثري الف�ضول فيما
الوعيبة �أو مقلع طمية ال تزال ت�ستقبل املهتمني وال�سياح
و�سط �ضعف اخلدمات املقدمة.
و�أو�ضح ابن لعبون هذا املتحف اجليولوجي املفتوح لو مت
ا�ستغاللها �سياحيا �سيكون موردا هاما من املوارد االقت�صادية
يف البالد ملا متتلك هذه املواقع من �سحر جيولوجي يعرفه
املخت�صون واملهتمون.

م���ا ال ت��ع��رف��ه ع���ن م���ي���زاب ال��ك��ع��ب��ة امل�����ش��رف��ة
ما هو ميزاب الكعبة؟
وميزاب الكعبة امل�شرفة هو اجلزء املثبت على �سطح الكعبة يف اجلهة ال�شمالية ،
واملمتد نحو احل ِْجر ،وامل�صرف للمياه املتجمعة على �سطح الكعبة عند �سقوط الأمطار
�أو غ�سل ال�سطح �إىل حجر الكعبة.
ً
و�أول من و�ضع ميزا ًبا للكعبة امل�شرفة قري�ش حني بنتها وجعلت لها �سقفا.
فقد ذكر ابن ه�شام عن ابن �إ�سحاق قال … ” :فلما بلغ ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه
خم�سا وثالثني �سنة  ،اجتمعت قري�ش لبنيان الكعبة  ،وكانوا يهمون بذلك
و�سلم – ً
لي�سقفوها ويهابون هدمها  ،و�إمنا كانت ر�ض ًما فوق القامة  ،ف�أرادوا رفعها وت�سقيفها ،
نفرا �سرقوا ً
كنزا للكعبة … ” .
وذلك �أن ً
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