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ت������وزع جم��ان��ا

(718) 238-6300

اىل متى ...؟
اقراأ يف هذا العدد

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

والإمارات: لنا اجلزر واملوانئ ... ولكم اخلراب وال�سجون الطفال حمرومون  من التعليم

يف اليمن .......

اأ�سهروباء الكولريا يح�سد ارواح اليمنيني  9 منذ  روات���ب  ب��ا  وامل��وظ��ف��ون 

اإ�سرائيل ت�سرق وثائق مهمة 
من امل�سجد الأق�سى املبارك

بت�سيلي  “بال�ستينو”  نادي 
ي�ستبدل الرقم واحد على 
بخريطة  لعبيه  قم�سان 
وُيثري  التاريخّية  فل�سطني 
ال�سهيويّن  اللوبي  جنون 
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خمت�سر مفيد

معادلة »اأنا واأخي على ابن عمي، واأنا وابن عمي على 
على  والغريب  واأنا  اأخي  على  »اأنا  اأ�صبحت  الغريب« 

ابن عمي«!
الكبري  يحرتم  ال�صغري  اأن  العربية  اأخالقنا  علمتنا   
اأال  التاريخ  جتارب  علمتنا  كما  عليه؛  يتطاول  وال 
على  ينطبق  وما  الكبري.  على  ال�صغري  ي�صتقوي 

االأفراد ينطبق على الدول.
 هذا العامل الذي نعي�ص فيه يدار من قبل اأ�صخا�ص ال 
99 يف  يتجاوزون الواحد يف املئة من �صكانه ميلكون 
العامل، ل�صبب  املئة من موارده ويتحكمون بحكومات 
واحد هو اأن يزدادوا مااًل و�صلطة، لهم اأ�صماء عديدة 
ي�صمونهم  واآخرون  النورانيني  ي�صمونهم  فالبع�ص 

جمموعة بليديربريغ.
 قد يبدو االأمر مبالغا فيه وهو كذلك، ولكن بالتاأكيد 
اجلدد  الليرباليون  هم  بالعامل  يتحكم  الذي  فاإن 
امللكية  اأ�صا�صها  ال�صرهة،  الراأ�صمالية  وعقيدتهم هي 
وهذه  االقت�صاد؛  يف  الدولة  تدخل  وعدم  الفردية 
واأيديولوجي  وثقايف  اجتماعي  نظام  الليربالية 

وحتى دميغرايف.
ريغان  حكم  اإبان  اجلديدة  الليربالية  بداأت  وقد   
وتات�صر وو�صلت اإىل قمتها قبل ربع قرن، لها اأذرعها 
والوكالة  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  ك�صندوق 
واإذا  املتحدة،  االأمم  مظلة  حتت  للتنمية  االأمريكية 
�صيا�صاتها  لفر�ص  جيو�صها  ف�صرت�صل  االأمر  تطلب 
الليربالية  منظري  من  العديد  تبجح  وقد  بالقوة. 
الراأ�صمالية،  اأي  االأيدولوجيا،  هذه  باأن  اجلديدة 
 15.9.2008 يوم  ولكن  نف�صها،  اإ�صالح  على  قادرة 
وقد  اجلديدة  الليربالية  تاريخ  يف  فارقًا  يومًا  كان 
ففي  الراأ�صمالية،  انهيار  ذكرى  ليكون  الحقا  يوؤرخ 
بنك  بانهيار  االقت�صادي  االنهيار  بداأ  التاريخ  هذا 
هذا  من  العامل  يتعاَف  مل  اأعوام  ع�صرة  وبعد  ليمان، 

االنهيار.
 االقت�صاد مهم يف بناء الدول، لكنه ال يكرب حجمها. 
ال  لكنه  الدول،  �صورة  اإي�صال  يف  ي�صاعد  االإعالم 
ي�صبح  بحيث  �صوتها  ي�صخم  بل  قوية  دواًل  ي�صنع 
الدول  هي  تلك  حجمها.  ومن  م�صاحتها  من  اأكرب 
العميقة  الدول  اأما  الهواء.  يف  يطري  الغاز  اله�صة. 

فاإنها خري واأبقى!!
رئي�س �لتحرير
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 درا�سة بريطانية: ال�سعودية اأكرب مروج للتطرف الإ�سامي يف بريطانيا ورعت جهودا
تقدر قيمتها مبايني الدولرات لت�سدير الإ�سام الوهابي اإىل امل�سلمني حول العامل

وا�سنطن يف  ال�سرائيلية  ال�سفارة  امام  مظاهرة  لاق�سى…  ن�سرة 

لندن ـ )اأ ف ب( – اأفادت درا�صة بريطانية 
اال�صالمي  للتطرف  االأجنبي  التمويل  ان 
يف بريطانيا ياأتي مبعظمه من ال�صعودية، 
لندن  يف  ال�صعودية  ال�صفارة  و�صفت  فيما 

هذه االدعاءات بانها “كاذبة باملطلق”.
هرني  “جمعية  من  ويل�صون  توم  وقال 
“يف الوقت الذي كانت  جاك�صون” يف بيان 
مذنبة  واإيران  اخلليج  من  موؤ�ص�صات  فيه 
ال�صعودية  يف  هوؤالء  فان  التطرف،  بن�صر 

هم بال �صك على راأ�ص القائمة”.
اإن  لندن  يف  ومقره  الدرا�صات  مركز  وقال 
جهودا  “رعت  ال�صتينات  منذ  ال�صعودية 
االإ�صالم  لت�صدير  الدوالرات  مباليني 
الوهابي اىل العامل اال�صالمي، مبا يف ذلك 

املجتمعات امل�صلمة يف الغرب”.
اأهم  ت�صم  التي  املحافظة  اململكة  وتعترب 
الوهابي  املذهب  مهد  اال�صالمية  املقد�صات 

ال�صارم.
ال�صعودي  التمويل  ان  الدرا�صة  وقالت 
مقدمة  هبات  �صكل  رئي�صي  ب�صكل  اتخذ 
دور  “لعبت  بدورها  التي  امل�صاجد  اىل 
االأدبيات  ون�صر  املتطرفني  للدعاة  امل�صيف 

املتطرفة”.
واأ�صارت الدرا�صة اي�صا اىل ان بع�ص اأخطر 
الدعاة اال�صالميني الذين يبثون الكراهية 
�صمن  ال�صعودية  يف  “در�صوا  بريطانيا  يف 

برنامج بعثات درا�صية”.
الربيطانية  االذاعة  لهيئة  ت�صريح  ويف 
ال�صعودية  ال�صفارة  قالت  �صي”  بي  “بي 
“كاذبة  االدعاءات  هذه  ان  لندن  يف 

باملطلق”.
او  اأعمال  عن  نتغا�صى  ولن  “مل  وا�صافت 
نهداأ  ولن  العنيف،  التطرف  اأيديولوجيات 
حتى تدمري هوؤالء ال�صاذين ومنظماتهم”.

اىل  جاك�صون”  هرني  “جمعية  ودعت 

امل�صاجد  من  تطلب  جديدة  قوانني  و�صع 
عن  االعالن  اأخرى  اإ�صالمية  وموؤ�ص�صات 

متويلها االأجنبي.
عام  حتقيق  بفتح  اي�صا  طالبت  كما 
ي�صكل  ما  للتطرف،  االأجنبي  بالتمويل 
التي  الربيطانية  احلكومة  على  �صغطا 
حول  تقريرها  ن�صر  االآن  حتى  رف�صت 

التمويل االأجنبي لالرهاب.
اال�صالمية  ال�صريعة  قوانني  ومبوجب 
االختالط  مينع  ال�صعودية  يف  احلازمة 
وبيع  ال�صينما  دور  وان�صاء  اجلن�صني  بني 
التعليم  بينما  الكحول،  وا�صتهالك 
متهم  الوهابي  بالفكر  املرتبط  اال�صالمي 
اأ�صامة  من  للمتطرفني  الهام  م�صدر  بكونه 

بن الدن اىل تنظيم الدولة اال�صالمية.
جتاري  �صريك  اأكرب  هي  وال�صعودية 
لربيطانيا اذ بلغت ال�صادرات من الب�صائع 
واخلدمات الربيطانية اىل ال�صعودية 6،5 
عام  منذ  دوالر(  مليار   8،4( جنيه  مليار 

.2015
مروج  اأكرب  ال�صعودية  بريطانية:  درا�صة 

ورعت  بريطانيا  يف  االإ�صالمي  للتطرف 
الدوالرات  مباليني  قيمتها  تقدر  جهودا 
امل�صلمني  اإىل  الوهابي  االإ�صالم  لت�صدير 
اأفادت   – ب(  ف  )اأ  ـ  لندن  العامل  حول 
التمويل  ان  االأربعاء  بريطانية  درا�صة 
بريطانيا  يف  اال�صالمي  للتطرف  االأجنبي 
فيما  ال�صعودية،  من  مبعظمه  ياأتي 
هذه  لندن  يف  ال�صعودية  ال�صفارة  و�صفت 
باملطلق”.  “كاذبة  بانها  االدعاءات 
هرني  “جمعية  من  ويل�صون  توم  وقال 
“يف الوقت الذي كانت  جاك�صون” يف بيان 
مذنبة  واإيران  اخلليج  من  موؤ�ص�صات  فيه 
ال�صعودية  يف  هوؤالء  فان  التطرف،  بن�صر 
وقال  القائمة”.  راأ�ص  على  �صك  بال  هم 
اإن  لندن  يف  ومقره  الدرا�صات  مركز 
جهودا  “رعت  ال�صتينات  منذ  ال�صعودية 
االإ�صالم  لت�صدير  الدوالرات  مباليني 
الوهابي اىل العامل اال�صالمي، مبا يف ذلك 
وتعترب  الغرب”.  يف  امل�صلمة  املجتمعات 
اململكة املحافظة التي ت�صم اأهم املقد�صات 
ال�صارم.  الوهابي  املذهب  مهد  اال�صالمية 

ال�صعودي  التمويل  ان  الدرا�صة  وقالت 
مقدمة  هبات  �صكل  رئي�صي  ب�صكل  اتخذ 
دور  “لعبت  بدورها  التي  امل�صاجد  اىل 
االأدبيات  ون�صر  املتطرفني  للدعاة  امل�صيف 
اىل  اي�صا  الدرا�صة  واأ�صارت  املتطرفة”. 
ان بع�ص اأخطر الدعاة اال�صالميني الذين 
يف  “در�صوا  بريطانيا  يف  الكراهية  يبثون 
درا�صية”.  بعثات  برنامج  ال�صعودية �صمن 
الربيطانية  االذاعة  لهيئة  ت�صريح  ويف 
“بي بي �صي” قالت ال�صفارة ال�صعودية يف 
لندن ان هذه االدعاءات “كاذبة باملطلق”. 
او  اأعمال  عن  نتغا�صى  ولن  “مل  وا�صافت 
نهداأ  ولن  العنيف،  التطرف  اأيديولوجيات 
حتى تدمري هوؤالء ال�صاذين ومنظماتهم”. 
اىل  جاك�صون”  هرني  “جمعية  ودعت 
امل�صاجد  من  تطلب  جديدة  قوانني  و�صع 
عن  االعالن  اأخرى  اإ�صالمية  وموؤ�ص�صات 
بفتح  اي�صا  طالبت  كما  االأجنبي.  متويلها 
للتطرف،  االأجنبي  بالتمويل  عام  حتقيق 
ما ي�صكل �صغطا على احلكومة الربيطانية 
التي رف�صت حتى االآن ن�صر تقريرها حول 
ومبوجب  لالرهاب.  االأجنبي  التمويل 
يف  احلازمة  اال�صالمية  ال�صريعة  قوانني 
اجلن�صني  بني  االختالط  مينع  ال�صعودية 
وا�صتهالك  وبيع  ال�صينما  دور  وان�صاء 
الكحول، بينما التعليم اال�صالمي املرتبط 
م�صدر  بكونه  متهم  الوهابي  بالفكر 
اىل  الدن  بن  اأ�صامة  من  للمتطرفني  الهام 
وال�صعودية  اال�صالمية.  الدولة  تنظيم 
اذ  لربيطانيا  جتاري  �صريك  اأكرب  هي 
واخلدمات  الب�صائع  من  ال�صادرات  بلغت 
مليار   6،5 ال�صعودية  اىل  الربيطانية 
جنيه )8،4 مليار دوالر( منذ عام 2015.

 وا�صنطن ـ �صادق بالل:
االق�صى  امل�صجد  لن�صرة  املئات  تظاهر 
العا�صمة  يف  اال�صرائيلية  ال�صفارة  امام 
االنتهاكات  على  ،احتجاجا  وا�صنطن 
اال�صرائيلية للم�صجد االق�صى وحماولتها 
يف  و�صارك   ، املقد�صة  املدينة  تهويد 
وموؤ�ص�صات  منظمات  عدة  املظاهرة 
وعرب  وفل�صطينية.  وامريكية  ا�صالمية 
ا�صامة  الفل�صطيني  ال�صيا�صي  الكاتب 
االنتهاكات  حيال  غ�صبه  عن  ر�صيد  ابو 
االدارة  اىل  دعوة  ووجهه  اال�صرائيلية 
االمريكية لوقف دعم الظلم اال�صرائيلي 
الفل�صطيني  ال�صعب  �صد  ميار�ص  الذي 
االعزل . وا�صار كذلك اىل �صرورة اعطاء 
امل�صروعه  حقوقه  الفل�صطيني  ال�صعب 
الفل�صطيني   ال�صعب  رف�ص  على  واأكد   ،
القد�ص مهما  التنازل والتخلي عن مدينة 
اهميتها  اىل  م�صريا   ، الت�صحيات  بلغت 

وقد�صيتها للم�صلمني .
م�صاركة وت�صامن يهودي

يهودية  موؤ�ص�صات  م�صاركة  كان الفتا  وقد 
اال�صرائيلي  لالحتالل  راف�صة  امريكية 
يف املظاهرة ،وعرب ديفيد فيلمان القيادي 
اليهودية  كارتا  نيتوري  منظمة  يف  البارز 
العن�صرية  ا�صرائيل  ل�صيا�صات  رف�صه  عن 
.واكد   فل�صطني  من  لالن�صحاب  ودعاها   ،
الفل�صطيني  ال�صعب  حق  على  اليوم  لراأي 
م�صيفا  ومقد�صاته.  ار�صه  ا�صتعادته  يف 
من  االحتالل  قوات  به  تقوم  ما  ان 
الدولية  االعراف  تقرها  ال  جرائم 
الكثري  تقرها  ال  كما  ال�صماوية  وال�صرائع 
،واكد  اليهودية  الدينية  املوؤ�ص�صات  من 
الفعاليات  كل  يف  امل�صاركة  حر�صه  على 

املناه�صة لالحتالل اال�صرائيلي  .
املراهنة على ال�صعوب

العربية  ال�صعوب  املتظاهرون  ودعا 
واال�صالمية و�صعوب العامل احلر  الوقوف 
اىل جانب احلق والعدالة وان�صاف ال�صعب 
 . امل�صروعه  حقوقه  ودعم  الفل�صطيني، 
امللوخي  عاتكة  ال�صيدة  املتظاهرة  ودعت 
 ، االق�صى  لن�صرة  الدعم  لتوفري  ال�صعوب 
�صعوب  على  تعول  انها  اليوم  لراأي  وقالت 
تخلي  بعد  والعربية  اال�صالمية  االمة 
حماية  حيال  واجباتهم  عن  حكامها 
يف  اخلري  وجود  على  ،موؤكدة  االق�صى 
هذه ال�صعوب التي تغار على م�صرى النبي 
�صلى اهلل عليه و�صلم، وعندها اال�صتعداد 

للت�صحية حلمايته.
ح�صار غزة

غزة  ح�صار  املتظاهرون  ين�صى  ومل 

واعتربوه  عنها،  احل�صار  رفع  اىل  ودعو 
الدويل  بال�صمت  ونددوا  ظامل  ح�صار 
باملر�صى  يفتك  بات  الذي  احل�صار  حيال 
القطاع  �صكان  حياة  على  واثر  واالطفال 
وهي  غدير  املتظاهرة  وت�صائلت  �صلبا. 
، اىل  فل�صطينية مهاجرة  طالبة جامعية 
متى �صيبقى احل�صار والعامل يغم�ص عينيه 
وقالت   . االن�صانية  اجلرمية  هذه  عن 
م�صغولة  العربية  دولنا  ))ان  اليوم  لراأي 
يف   ، جمل  وال  بها  لهم  ناقة  ال  حروب  يف 
زاد  وما  وليبيا  والعراق  واليمن  �صوريا 
عربية  دول  عدة  حما�صرة  بله  الطني 
، فيجب  لدولة قطر وهو ح�صار مرفو�ص 
وقف اخلالفات العربية والتوحد ملواجهة 
العدو احلقيقي املتمثل بالعدو اال�صرائيلي 

كبري  عدد  وجود  الفتا  كان  وقد  ((.هذا 
من قوات االمن واحلرا�صات امام ال�صفارة 
التزموا  املتظاهرين  ان  ،اال  اال�صرائيلية 
االمريكية  والت�صريعات  بالقوانيني 
�صلمي  ب�صكل  بالتظاهر  لهم  ت�صمح  ،التي 
وح�صاري للتعبري �صخطهم وغ�صبهم حيال 
رددوا  وقد   ، اال�صرائيلية   االنتهاكات 
�صعارات وهتافات ن�صرة لالق�صى وهتافات 
االمريكي  املايل  الدعم  بوقف  تطالب 
امل�صجد  اهمية  اىل  ،وا�صاروا  ال�صرائيل 
اال�صالمية  ال�صعوب  وتفاعل  االق�صى 
للدفاع عنه م�صرييني اىل وجود مظاهرات 
الدول  را�صها  وعلى  العامل  دول  معظم  يف 
امل�صجد  لدعم  واال�صالمية  العربية 

االق�صى وحقوق ال�صعب الفل�صطيني .
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النا�صرة ـ :
يف  ت�صببت  اإنها  قال  حل�صناء،  �صورًا  اإ�صرائيلي  موقع  ن�صر 
توريط م�صوؤولني كبار يف اإ�صرائيل وال�صعودية، وك�صفت من 

خاللهم اأ�صرارا يف غاية اخلطورة.
تدعى  الفتاة  تلك  اإن  االإ�صرائيلي،  “واينت”  موقع  وقال 
وتقيم  عامًا،   30 العمر  من  تبلغ  اإيرانية  اآ�ص” وهي  “مايا 
يف لندن و�صغوفة باملو�صيقى وتن�صط يف منتديات التوا�صل 
الفتاة  تلك  اأن  اإىل  م�صريًا  حب،  عن  وتبحث  االجتماعي 
يف  عليا  منا�صب  ي�صغلون  بالغني  برجال  ب�صغفها  تتظاهر 

�صركات الطاقة، والطريان وتكنولوجيا املعلومات.
الربوفايل اخلا�ص باحل�صناء  اأن  اإىل  املوقع االنتباه  ولفت 
االإيرانية، مزور، وي�صكل “م�صيدة ع�صل” لالإيقاع بالرجال 
احل�صول  من  متكنت  حيث  �صرية،  معلومات  على  واحل�صول 
والواليات  اإ�صرائيل،  يف  رجال  من  ح�صا�صة  معلومات  على 

�صهر  يف  اأمرها  اكت�صاف  قبل  والهند،  وال�صعودية،  املتحدة، 
فرباير/ �صباط املا�صي.

ال�صركة  م�صئويل  اأحد  مع  ترا�صلت  الفتاة  اأن  املوقع  وذكر 
خالل  من  وذلك  ال�صور،  جمع  هواية  بينهما  جمعت  ممن 
و”اإن�صتغرام”،  “في�صبوك”  االجتماعي  التوا�صل  مواقع 

املزور مت ت�صميمه من قبل جمموعة  اأن الربوفايل  موؤكدًا 
حمالت  و�صنت  �صبق  جيف�صي”  “كوفليت  تدعى  قرا�صنة 

قر�صنة �صد �صركات �صعودية واإ�صرائيلية.
ووفقًا للرواية املعلنة، فقد �صاألت اآ�ص �صديقها اجلديد، يف 
طالبة  لها،  معروف  �صنع  على  قادرًا  كان  اإذا  االأيام،  اأحد 
منوذج،  تعبئة  يقت�صي  ت�صوير  حول  ال�صتطالع  تقييمه 
ال�صركة  يتم من خالل كمبيوتر  اأن  ينبغي  اأن ذلك  زاعمة 
التي  اللحظة  ويف  تقنية”،  لـ”م�صاكل  حتا�صيا  فقط، 
للحا�صوب  جت�ص�ص  برجمية  ت�صغيل  مت  للطلب  ا�صتجاب 
اخلا�ص بال�صركة، لكن ما لبثت اأن اكت�صفت ال�صركة االأمر.

يف  فعاًل  قامت  االإيرانية  احل�صناء  اأن  تبني  البحث  وبعد 
بهدف  معهم  وتكاتبت  م�صورين  مع  عالقات  بن�صج  البداية 
خلفها،  من  املختبئة  الوهمية  لل�صخ�صية  م�صداقية  منح 

وتنتحل �صورة طالبة جامعية من رومانيا.

اأحمد،  حممد  اعرتف  وكاالت:  ـ  بغداد 
“الدولة  بتنظيم  ال�صابق  الع�صو 
حمكمة  اأمام  االإرهابي،  االإ�صالمية” 
عراقيات  ن�صاء   4 اغت�صب  باأنه  عراقية 
من الطائفة االإيزيدية باالإ�صافة جلرائم 

اأخرى.
باأن  الربيطانية،  تلغراف  �صحيفة  واأفادت 
عاما   40 العمر  من  والبالغ  اأحمد  حممد 
واأ�صعث الراأ�ص ورث الثياب وحليته تتو�صط 
�صدره، قد اعرتف اأمام القا�صي باأنه خطف 
 10 وقتل  اأخريات  اإيزيديات  ن�صاء  اأربع 

اأ�صخا�ص.
قال  فقد  الربيطانية،  لل�صحيفة  ووفقا 
االإيزيديات  على  “ح�صل  اإنه  احمد 
“الدولة  �صبى  اأن  بعد  راتبه”،  من  كجزء 
الطائفة  ن�صوة  من  املئات  اال�صالمية” 
االإيزيدية العام 2014 عندما �صيطر على 
وهو  م�صيفا،  العراق،  �صمال  يف  مناطقهم 
يروي للقا�صي وال يبدو عليه باأنه نادم على 

اأفعاله :” كنت اأمار�ص كل ليلة اجلن�ص مع 
وكن  عذراوات  كلهن  كن  لقد  منهن.  واحدة 

اأي�صا اأكرث جماال مما تتخيل”.

وت�صري ال�صحيفة اإىل اأن ق�صة احمد لي�صت 
من  عنا�صر  اعرتف  فقد  نوعها،  من  االأوىل 
اإلقاء  بعد  �صابقون،  االإ�صالمية”  “الدولة 

القب�ص عليهم، باغت�صاب فتيات اإيزيديات، 
وقال اأحدهم اإنه اغت�صب 200 امراأة، كما 
من  واأطفاال  ن�صاء  التنظيم  م�صلحو  �صبى 
منطقة  على  ا�صتولوا  عندما  االإيزيديني 
 ،2014 يف  االأقلية  هذه  موطن  �صنجار 
يعترب  ما  الطائفة،  رجال  من  األوفا  وقتلوا 
االأمم  معايري  بح�صب  جماعية  اإبادة 

املتحدة.
امل�صلحة  القوات  متكن  من  الرغم  وعلى 
املو�صل  مدينة  حترير  من  العراقية 
معارك  عقب  التنظيم  قب�صة  من  بالكامل 
العديد  وحترير  اأ�صهر   10 ا�صتمرت  دامية 
من الن�صاء االإيزيديات املختطفات من قبل 
الدواع�ص اإال اأن هناك خماوف من اأن نحو 
لدى  اأ�صريات  زلن  ما  منهن  امراأة  اآالف   3

التنظيم االإرهابي.

 على االأر�ص بدا وا�صحًا اأن »تقوي�ص ال�صيادة االإ�صرائيلية 
»البيت  حزب  رئي�ص  عنه  عربرّ  كما  ممكن«،  القد�ص  على 
�صاحب  بينت.  نفتايل  والتعليم،  الرتبية  ووزير  اليهودي« 
االإجناز الذي اأجرب باإ�صراره حكومة العدو على الرتاجع، 
وال  واالأمراء،  امللوك  طينة  من  لي�ص  وهو  معروفًا،  بات 
هو  بل  ال�صلطة،  كرا�صي  على  اجلال�صني  اأولئك  من  حتى 
اأبناء  من  والن�صاء  واالأطفال  والعجزة  ال�صبان  اأولئك 
الذين  من  املقد�صيون،  مقدمتهم  ويف  الفل�صطيني،  ال�صعب 
�صمدوا طوياًل يف اأزقة البلدة العتيقة وعلى اأبواب امل�صجد 

االأق�صى، حتى كان دمهم و�صربهم »مفتاح« االأخري.
اإىل �صحيفة  اأن االأمر ما زال »ملتب�صًا« بالن�صبة  لكن يبدو 
ما  م�صوؤولية  تلقي  من  على  حارت  التي  اليوم«،  »اإ�صرائيل 
�صمته »اأعمال ال�صغب«. اإذ بداأت اأواًل باتهام رئي�ص ال�صلطة 
االأخ�صر  »اإحراق  يريد  باأنه  عبا�ص،  حممود  الفل�صطينية، 
طيب  رجب  الرتكي،  الرئي�ص  على  ت  مررّ ثم  والياب�ص«، 
�ص امل�صلمني يف االأق�صى«، و�صواًل  اأردوغان، زاعمًة اأنه »حررّ
ومتويلها  القد�ص،  يف  النريان  بـ»اإ�صعال  اإيران  اتهام  اإىل 

لوجبات الطعام باملاليني«!
اإ�صرائيليًا،  االنت�صار  حيث  من  االأوىل  ُتَعدرّ  التي  ال�صحيفة 
قالت  نتنياهو،  بنيامني  الوزراء  رئي�ص  على  واملح�صوبة 
للم�صلني  وحتري�صها  تركيا  دعم  يكفي  ال  »وكاأن  اإنه  اأم�ص 
االأخرية  )االأحداث  الهيكل  جبل  اأحداث  يف  الفل�صطينيني 
يف  اأي�صًا  تورطوا  االإيرانيني  اأن  تبني  فقد  االأق�صى(،  يف 
ت�صجيع العمليات واال�صتباكات مع قوات االأمن االإ�صرائيلية 

يف باحات احلرم القد�صي«.
اأزقة  مالأوا  الذين  الفل�صطينيني  »غالبية  فاإن  وبح�صبها، 
يومية،  طعام  بوجبات  حظوا  القد�ص،  يف  القدمية  البلدة 
كانت قد و�صبت واأُل�صقت عليها اأوراق حتمل عبارة اآية اهلل 
خامنئي التي قال فيها االأخري بعون اهلل فل�صطني �صتتحرر، 
القد�ص لنا«. واأ�صارت اإىل اأن املل�صقات ت�صمنت يف خلفيتها 

�صورة لقبة ال�صخرة والعلم الفل�صطيني.
وذكرت ال�صحيفة نقاًل عن و�صائل اإعالم عربية وفل�صطينية 
و�صفتها بـ»املتماهية مع احلر�ص الثوري االإيراين« ما مفاده 
اإيرانية تقف وراء  اأن »حركة �صبابية مدعومة من جهات 
اإطعام االأبطال املقاتلني من اأجل حترير االأق�صى واالنت�صار 

على االحتالل ال�صهيوين«. لكنها يف املقابل، نقلت اأي�صًا عن 
اأحد امل�صوؤولني الرفيعي امل�صتوى يف جهاز خمابرات ال�صلطة 
باإمكانها  �صبابية«  اأية »حركة  اأن تكون  نفيه  الفل�صطينية 
يوميًا،  االآالف  لع�صرات  وتو�صيبها  الطعام  رزم  تاأمني 

وخ�صو�صًا اأن تكلفتها باهظة.
حديثة  يف  الفل�صطيني  املخابراتي  امل�صوؤول  وك�صف 
لل�صحيفة، عن اأنه »كان وا�صحًا )لنا( اأن النظام يف طهران، 
الطعام«.  حملة  وراء  يقف  الطويلة،  اأذرعه  خالل  ومن 
تكلفتها  بلغت  طعام  حملة  عن  يدور  »احلديث  اأن  واأ�صاف 
وغ�صبًا  االإيرانيون،  ا�صتطاع  خاللها  من  ال�صواقل،  مالين 
عن اأنف اإ�صرائيل، اأن يثبتوا للفل�صطينيني اأنهم الوحيدون 

الذين ياأبهون للق�صيتهم«.
فل�صطيني  م�صوؤول  عن  ال�صحيفة  نقلت  ذلك،  غ�صون  يف 
اأمرًا  كان  الطعام  وراء توزيع  اإيران  »وقوف  اإن  اآخر، قوله 
االإ�صرائيلي  الطرف  نبلغ  مل  لكننا  اإلينا،  بالن�صبة  معروفًا 

»مل  اأنه  واأ�صاف  االأمني«.  التن�صيق  وقف  ب�صبب  بذلك 
يرتد  قد  الأنه  وذلك  قدم،  مبوطئ  لالإيرانيني  لن�صمح  نكن 
االإيرانيني  اأن  الوا�صح  من  العربية.  الدول  من  �صلبًا  علينا 
اأن  دون  من  احلملة  هذه  تفعيل  با�صتطاعتهم  اأن  اأدركوا 
ي�صاأل االإ�صرائيليون اأ�صئلة كثرية... كان لدينا علم مب�صاألة 
من  بالتن�صل  ق�صت  التعليمات  لكن  الطعام،  �صالل  متويل 

التعاون معهم، وت�صرفنا وفق هذه التعليمات«.
و�صرح امل�صوؤول الفل�صطيني اأن »التدخل االإيراين يف اأحداث 
امل�صجد االأق�صى �صبب عدم ارتياح يف مقر اأبو مازن«، الفتًا 
عن  وا  »عربرّ ال�صلطة  رئي�ص  من  مقربني  م�صوؤولني  اأن  اإىل 
يف  خمالبها  لغر�ص  اإيران  حماوالت  من  ال�صديد  غ�صبهم 
واأ�صاف:  واقعًا«.  اأمرًا  بات  وجودها  اإثبات  واأن  مكان،  كل 
»لقد كان خطاأً فادحًا ال�صماح لالإيرانيني بو�صع موطئ قدم 

كهذا«.
)االأخبار(

دعاء �صويدان
الفتنة  ابو  عررّ يجد  العراق،  يف  »داع�ص«  حقبة  اأفول  مع 
لطاملا  واأدوات  اأولية  مواد  من  خالني  اأنف�صهم  الطائفية 
ي�صعى  هنا،  من  وعليه.  البلد  هذا  يف  حربهم  ة  عدرّ �صكلت 
يف  اال�صتمرار  لهم  تتيح  اأخرى،  اأدوات  ت�صغيل  اإىل  هوؤالء 
اأرا�صي  على  اإيران،  ورائها  ومن  املقاومة،  قوى  حماربة 
بالد الرافدين. وللمفارقة، فاإن رافعي لواء العروبة اليوم 
النا�صري  القومي  امل�صروع  وجه  يف  وقفوا  من  اأنف�صهم  هم 

باخلطاب املتلب�ص لبو�ص االإ�صالم.
اإن�صاء  فكرة  العزيز  عبد  بن  في�صل  امللك  طرح  يكن  ومل 
حمطة  اإال  املا�صي  القرن  �صتينيات  يف  االإ�صالمي«  »احللف 
وارثو  يلقي  اليوم،  امل�صروع.  ذلك  مواجهة  حمطات  من 
قفازًا  متناولني  اأيديهم،  من  الديني  ال�صراع  قفاز  في�صل 
تغ�صل  هكذا،  العروبي.  اخلطاب  »ماركة«  يحمل  اآخر 
ال�صعودية يدها من حموالت عقد كامل من الدماء والفنت، 
الرئي�صني،  معلَميه  االنتحاريني  وتدفق  التحري�ص  ل  �صكرّ
الفتة  حتت  ال�صمايل  جارها  �صاحة  اإىل  الت�صلل  ُمعاِودًة 
»حفظ عروبة العراق من البعبع الفار�صي«. الفتة �صت�صبح 
عالمة الزمة لل�صعودية يف املرحلة املقبلة، التي �صيتكثرّف 
انق�صام  عناوين  اإحالل  على  ناعمة،  باأدوات  العمل،  فيها 
جديدة، ومقاتلة خ�صوم الريا�ص من خاللها. وما ا�صتقبال 
اململكة للوجه »العروبي«، ال�صيد مقتدى ال�صدر، اإال خطوة 

متقدمة على طريق اإعادة اإنتاج اآليات الفنت وو�صائلها
ُق�صي االأمر وكان لل�صعودية ما اأرادت. زعيم »�صيعي« يعتمر 
ة �صوداء يجل�ص اإىل طاولة حممد بن �صلمان ويحاوره.  عمرّ
مع  التحاور  رف�صه  يعلن  اأبيه  ابن  كان  فقط،  اأ�صهر  قبل 
»املهدي  باأن  يوؤمنون  االإيرانيني  امل�صوؤولني  كون  طهران؛ 
اخل�صبة  البيئة  روا  يح�صرّ اأن  ويجب  ياأتي  �صوف  املنتظر 
لو�صوله... ويجب اأن ي�صيطروا على العامل االإ�صالمي«. اأما 
اليوم، فال �صري يف االجتماع ب�صخ�صية تعتقد بـ»املهدوية«، 
ي  �ُصمرّ ع�صكريًا  تنظيمًا  ما،  يومًا  ا�صمها،  على  �صت،  اأَ�صرّ التي 
ال�صعودي،  اخلطاب  ِخواء  جتلرّي  مفارقة  املهدي«.  »جي�ص 
وتثبت مرة اأخرى، وحل�صن الطالع، اأن ال�صراع مل يكن ولن 

�صًا باللبو�ص الديني والطائفي. يكون اإال �صيا�صيًا متلبرّ
هذه املفارقة يف زيارة زعيم التيار ال�صدري، مقتدى ال�صدر، 
اأهمية  تقل  ال  اأخرى  فارقة  عالمة  ت�صاحبها  لل�صعودية، 
ال�صدر  ا�صتقبال  يف  كان  جدة،  مطار  اأر�ص  على  ورمزية. 
به  املق�صود  العراقي.  ال�صيا�صي  اجل�صد  يف  اأثخن  م�صوؤول 
ال�صفري ال�صعودي ال�صابق لدى بغداد، ثامر ال�صبهان، الذي 
العراقيني،  ق�صايا  من  وكبرية  �صغرية  كل  يف  نف�صه  اأقحم 
طلب  على  اإياهم  جمربًا  الكيل،  باالأخريين  طفح  حتى 
هذا  الئق«.  بـ»طرد  تكون  ما  اأ�صبه  بدت  ا�صتبدال  عملية 
وجه  مالقاة  اإىل  الريا�ص  اإىل  به  تدفع  نف�صه  ال�صخ�ص 
الرافدين. خطوة  ال�صيعي« يف بالد  »البيت  بارز من وجوه 
كل  اإىل  ر�صالة  تو�صيل  ال�صعودية  خاللها  من  ت�صتهدف 
من  تخرج  ولن  مل  »اململكة  باأن  مفادها  االأمر  يعنيهم  من 

العراق«.
جديدة  �صفحة  عن  احلديث  كرث  م�صت،  اأ�صهر  مدار  على 

اخلارجية  وزير  م  ميرّ العراقية.  ــ  ال�صعودية  العالقات  يف 
وجهه  الفائت،  �صباط   25 يف  اجلبري،  عادل  ال�صعودي، 
مميزة  عالقات  »بناء  اإىل  بالده  تطلع  معلنًا  بغداد،  �صطر 
قيل  ما  اإىل  املوؤ�صرات  �صبحة  بعدها  لتكررّ  العراق«،  مع 
الطاقة  وزير  ه  توجرّ بغداد.  جتاه  نية«  »ح�صن  بوادر  اإنها 
ى  منرّ العراق، حيث  اإىل  اإثر ذلك،  الفالح،  ال�صعودي، خالد 
يربط  الذي  النفطي  االأنبوب  ت�صغيل  باإعادة  امل�صوؤولني 
من�صاآت النفط العراقية يف اجلنوب مبيناء ينبع ال�صعودي 
بعد   1990 عام  ال�صعودية  )اأغلقته  االأحمر  البحر  على 
الغزو العراقي للكويت(، بعدما كانت بالده طرحت م�صروع 
اأعقب تلك  ال�صنية«.  »املحافظات  اإعمار  »مار�صال« الإعادة 
واتفاق  البلدين،  بني  تن�صيقي  جمل�ص  ت�صكيل  اخلطوات 
على ت�صكيل جلان حلماية احلدود ومكافحة االإرهاب، حتى 
و�صل االأمر اليوم اإىل احلديث عن تبادل ال�صجناء )لطاملا 
العالقات(،  تطبيع  طريق  يف  كربى  عقبة  امللف  هذا  ل  �صكرّ
حركة  اأمام  وجميمة  عرعر  منفذي  فتح  يف  واالإ�صراع 

الب�صائع والوافدين.
على اأن ذلك »الكرم« ال�صعودي ال يبدو اأنه نابع من اقتناع 
م�صتجد ب�صرورة اإراحة العراقيني من عبء �صنوات »الكيد« 
دولتهم،  �صتات  للملمة  اأمامهم  املجال  واإف�صاح  املا�صية، 
والفنت.  احلروب  دمرته  ما  بناء  اإعادة  على  واإعانتهم 
»قرارات  اأن  يوم،  بعد  يومًا  يثبت،  م؛  تقدرّ مما  العك�ص  على 
من  العراقي  البيت  لتخريب  غطاء  من  اأكرث  لي�صت   » الودرّ
متكنت  التي  القوة  عنا�صر  كل  لته�صيم  توطئة  الداخل، 
املا�صيتني، ويف مقدمها  ال�صنتني  بغداد من مراكمتها خالل 
تفريخ  �صيا�صة  تعد  مل  اآخر،  بتعبري  ال�صعبي«.  »احل�صد 
االإرهاب وت�صدير االنتحاريني وال�صيارات املفخخة ناجعة 
يف مرحلة يجتمع فيها العامل على حماربة الوح�ص الذي 
تتقدم  مغايرة  �صيا�صة  انتهاج  من  للريا�ص  بد  ال  لذا  اه،  منرّ

فيها االأدوات الناعمة على الو�صائط العنفية التقليدية.
يف هذا ال�صياق، ي�صبح مفهومًا اأن ت�صتقبل ال�صعودية الوجه 
فيه  ي�صتعد  وقت  يف  ال�صدر،  مقتدى  العراقي،  »العروبي« 
اأرا�صيه،  على  »داع�ص«  فلول  اآخر  على  للق�صاء  العراق 
ميكن  ال  ا�صتقبال  االإعمار.  اإعادة  مرحلة  اإىل  واالنتقال 
تاأويله اإال على اأنه خطوة اإ�صافية يف طريق خمطط بداأت 
»داع�ص«،  هزمية  عالئم  الحت  اأن  منذ  تنفيذه  الريا�ص 

العروبي« واالكتتاب فيه،  القومي  قوامه تعومي »اخلطاب 
املد  بوجه  ة  ال�صنرّ اأهل  عن  »الدفاع  الفتة  َبِليت  بعدما 
ال�صفوي« )راجع »االأخبار«، العدد ٣١٠١(. من هنا، تاأتي 
الراف�ص  خطابه  يف  باال�صتثمار  ال�صدر،  ا�صتمالة  حماولة 
االنفتاح على دول  اإىل  والداعي  العراق،  اإيران يف  لوجود 
االإقليمية  العراق  عالقات  يف  »التوازن  بدعوى  اخلليج، 
جبهات  اإىل  و»االنحياز  اال�صطفافات  وجتنب  والدولية«، 

ال�صراع«.
بني  التفريق  بوجوب  هذه  خطواتها  ال�صعودية  ر  تربرّ
»املذهب ال�صيعي االأ�صيل ومذهب اخلميني املتطرف«، على 
العربي،  اخلليج  ل�صوؤون  ال�صعودي  الدولة  وزير  تعبري  حد 
زيارة  مع  »تويرت« تزامنت  ال�صبهان، يف تغريدة على  ثامر 
التخل�ص  باأخرى،  اأو  بطريقة  ال�صبهان،  يريد  ال�صدر. 
خالل  ببالده  الت�صقت  التي  الطائفي  اخلطاب  لوثة  من 
جديد  �صعودي  لـ»موديل«  والتوطئة  املا�صية،  ال�صنوات 
يبيح التعامل مع »الرواف�ص« و»اليهود« وجميع »امل�صركني« 
حلركات  املقابل  ال�صف  يف  هوؤالء  دام  ما  هم  لفرّ لفرّ  ومن 

املقاومة احلية يف املنطقة، ومعها اإيران.
النيات  اإزاء  ور�صاًء  قبواًل  يبدي  جهته،  من  ال�صدر، 
العالقات  يف  اإيجابي  »انفراج  عن  متحدثًا  ال�صعودية، 
ال�صعودية العراقية«، واآماًل »بداية تقهقر احلدة الطائفية 
عن  �صادر  بيان  بح�صب  واالإ�صالمية«،  العربية  املنطقة  يف 
مكتبه. بيان يوحي، اإىل جانب موؤ�صرات ومعطيات اأخرى، 
وقودًا  ال�صعودية  واملغريات  الت�صجيع  �صيتزود  ال�صدر  باأن 
زعامة  تاأ�صي�ص  عماده  اأ�صهر،  منذ  ه  خطرّ م�صار  ال�صتكمال 
ئ  توطرّ عالقات  ون�صج  االإيرانية،  العباءة  من  خارجة 
لر�صم العراق اجلديد على �صاكلة خالية من البعد الثوري 
مع  وال�صعودي،  االأمريكي  النفوذين  مع  ومت�صاحلة  املقاوم، 

ما يعنيانه من خيارات على امل�صتوى اال�صرتاتيجي.
�صي�صجعان  الريا�ص  مع  للتعاون  وا�صتعداده  ال�صدر  انفتاح 
االأخرية، على ما يبدو، على االنتقال اإىل حمطة اأخرى من 
حماوالت  املقبلة،  املرحلة  يف  �صتظهر،  خمططها.  حمطات 
اإىل  ال�صاعية  العراقية  الوجوه  ال�صتقطاب  �صعودية 
منوذجًا(،  احلكيم  )عمار  االإ�صالمي  طابعها  من  التخل�ص 
على  »الدعوة«  حزب  يف  املالكي  نوري  مناوئي  وت�صجيع 
تو�صيع  تتيح  منف�صلة  لكيانات  والتاأ�صي�ص  عنه  االفرتاق 
هام�ص التحرك �صد اإيران )حيدر العبادي مثااًل(، وتزخيم 
دعوات التيارات الليربالية املنادية بحل امليلي�صيات وبناء 
الدولة املدنية، واأخريًا، واالأهم، ا�صتغالل خطاب املرجعية 

الداعي اإىل حماربة الف�صاد، وا�صتبدال الطبقة ال�صيا�صية 
الطائفية،  واملمار�صات  النعرات  على  والق�صاء  القائمة، 

وجتيريه مل�صلحة م�صروعها.
العراقي  الداخل  على  تنعك�ص  اأن  ُيرجح  امل�صاعي  هذه 
ت�صع  وحتركات  ال�صيا�صي،  اخلطاب  ة  حدرّ يف  ت�صاعدًا 
التظاهرات  اإبان  اإليه  �صتهوي  كانت  ما  حافة  على  البالد 
حاجة  فيه  ت�صتد  وقت  يف  باالإ�صالح،  املطالبة  االأخرية 
التخل�ص  على  القدرة  له  توؤمن  ا�صتقرار  فرتة  اإىل  العراق 
اإىل  يبدو،  ال  �صيناريوات  االإرهابية.  التنظيمات  اإرث  من 
االآن، اأن ثمة خطة ملواجهتها لدى القوى املناوئة للم�صروع 
ال�صعودي. با�صتثناء الت�صريحات الراف�صة لذلك امل�صروع، 
نوري  ال�صابق،  الوزراء  رئي�ص  اإبداء  اآخرها،  كان  والتي 
املالكي، تخوفه من اأن يكون انفتاح ال�صعودية على العراق 
جلعل االأخري »�صاحة معركة«، وامل�صاعي اجلارية لت�صكيل 
»احل�صد  اإجنازات  برتجمة  ت�صمح  انتخابية  حتالفات 
اإىل  موؤ�صرات  تظهر  ال  ال�صيا�صي،  امل�صتوى  على  ال�صعبي« 
عمل جاد على منع ال�صعودية من التغلغل يف مفا�صل الدولة 

العراقية.
املا�صي،  اأخطاء  تكرار  اإعادة  من  املخاوف  تربز  هنا، 
الروؤو�ص«،  د  »تعدرّ باب  من  بالنفاد  للريا�ص  �صمحت  التي 
اإىل  املوجهة  املطالبات  »تطني�ص«  على  الكامن  وال�صخط 
كم�صاع  ال  كدولة،  العراق  مع  بالتعامل  كافة  اجلوار  دول 
كان  ولئن   .2003 عام  االأمريكي  االحتالل  عقب  بدا  كما 
امل�صادة  وال�صخ�صيات  القوى  اإىل  بالن�صبة  املربر،  غري  من 
للخيار االأمريكي ال�صعودي، انقالب »العروبيني اجلدد« على 
اخلريطة  يف  الرافدين  بالد  وموقع  الوطنية،  اخليارات 
االإقليمية والدولية، بدعوى »التمايز عن اإيران«، فاإن تلك 
ي ت�صكيل حتالف �صيا�صي  القوى جتد نف�صها اليوم اأمام حتدرّ
يف  البع�ص  )يرى  واملذهبية  الطائفية  لالنتماءات  عابر 
ذهبية  فر�صة  �صيعية  �صخ�صيات  من  ال�صعودية  تقرب 
تطمني  على  قادر  بديل  م�صروع  وطرح  ذلك(،  لتحقيق 
املخاوف، واحتواء املناف�صني، واحت�صان كل من يعترب نف�صه 
والتهيئة  �صكلية،  ال  حقيقية  اإ�صالحات  واإجراء  مغبونًا، 
لدورة حياة �صيا�صية ت�صمح بو�صع قطار الدولة على �صكته 

ال�صحيحة.
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»ال��ع��روب��ي��ون اجل���دد«:  :  ال��ع��راق 
ق����ّف����از ال�������س���ع���ودي���ة ال��ب��دي��ل

الإ�سابات من  اللف  ع�سرات  من  وحتذيرات  “كارثة”  اإىل  اليمن  يف  الكولريا 

الطعام ���س��ّات  ع��رب  ال��ق��د���ش  يف  اإي����راين  ق��دم  م��وط��ئ 

اجلا�سو�سية ب�سباكها  و�سعوديني  اإ�سرائيليني  توقع  اإيرانية  اغراء”  “فتاة 

“الدولة الإ�سامية” ت�سرف رواتب عنا�سرها عذراوات! جرائم جن�سية.. 
“�صهادة” موؤثرة  حدود  بال  اطباء  منظمة  يف  خمت�صة  قدمت 
فيما �صاهدته وهي تتابع اخبار الكولريا يف اليمن حيث العمل 
وال�صعال  للح�صبة  عب�ص  م�صت�صفى  يف  التف�صي  وحاالت  املجهد 
نعالج جرحى  كنا  تقريرلها:  موؤكدة يف  املالريا  وذروة  الديكي 

احلرب والكولريا اآخر همومنا.
ان كل  ملنظمتها   روث كونده يف تقرير خا�ص  وقالت اخلبرية   
اليمن ب�صكل  التي توؤدي الإنت�صار الكولريا موجودة يف  العوامل 
ال�صحي  النظام  تهالك  حيث  خا�ص  ب�صكل  عب�ص  ويف  عام 
واالأطباء على قلتهم بال اأجور واملوارد حمدودة وال�صعب الفقري 

باحلد االأدنى من املاء والغذاء.
متقطعة  الكولريا  كانت  البداية  يف  كونده:  �صهادة  وقالت 
الذي  املر�صى  من  حمدود  عدد  لدينا  كان  عب�ص.  يف  احلاالت 
لدينا  الوا�صح  من  كان  مع ذلك  املنطقة.  نف�ص  اأتوا جميعًا من 
لذا  ب�صرعة.  نعمل  اأن  علينا  اأن  حدود  بال  اأطباء  منظمة  يف 
قمنا بحمالت ا�صتك�صافية، واأن�صاأنا �صبكات توا�صل يف املنطقة، 
املراكز  يف  الطبي  الطاقم  بنا  ودررّ الطبية  باملعدات  وتربعنا 
املعتدلة  احلاالت  عالج  ل�صمان  املنطقة  يف  ال�صحية  واملن�صاآت 

على االأقل يف املناطق النائية.
 20 من  ن�صتقبل  و�صرنا  الو�صع.  انفجر  اأيار،   / مايو  يف  ولكن 

وُقرعت  اأبعد.  مناطق  ومن  الواحد،  اليوم  يف  مري�ص   30 اإىل 
ال�صيطرة.  عن  يخرج  بداأ  الو�صع  اأن  و�صعرنا  االإنذار  اأجرا�ص 
ف�صاعفنا جهودنا وقمنا باإن�صاء مركز عالج للكولريا يف مدر�صة 
جماورة، باالإ�صافة اإىل امل�صت�صفى. لدى امل�صت�صفى حاليًا 100 

�صرير وقد قمنا بتوظيف 100 موظف �صحي اإ�صايف.
عب�ص لي�صت الوحيدة التي تف�صى الكولريا فيها- تقول اخلبرية 
الدولية-واإمنا هي املنطقة التي انت�صر فيها املر�ص باأ�صرع وقت 
مري�ص   1600 على  يزيد  ما  حياة  املر�ص  ح�صد  فقد  ممكن. 
 / يونيو  اآخر  ففي  �صخ�ص.  األف   269 على  يزيد  ما  واأ�صاب 
اإ�صابتهم  ُيحتمل  مري�ص   400 معدله  ما  ا�صتقبلنا  حزيران، 

بالكولريا يف كل يوم.
مل  لو  كارثيًا  �صيكون  كان  الو�صع  باأن  اإح�صا�ص  لدي  وقالت:   
تعمل منظمة اأطباء بال حدود يف عب�ص – لو مل نعد اإىل هذه 
املنطقة املُحتاجة يف اليمن بعد ب�صع اأ�صهر من تعر�ص امل�صت�صفى 

للق�صف.
 وخل�صت اإىل ان  اإن عب�ص واليمن بحاجة اإىل جهود اأكرب بكثري 
وتن�صيقًا اأف�صل بكثري مع املجتمع االإن�صاين. فالوقت مي�صي على 
ع�صرات االآالف من الب�صر. ويف احلقيقة، فاإن الكولريا هي نداء 

حتذير �صيبقى �صداه حتى بعدما ُيعالج اآخر مري�ص منها.”



�صنعاء / زكريا الكمايل / االأنا�صول
اأكمل موظفو اجلهاز االإداري للدولة يف اليمن �صهرهم 
جراء  املتوقفة  رواتبهم  يتقا�صوا  اأن  دون  التا�صع 
ال�صراع االقت�صادي بني احلكومة ال�صرعية وجماعة 

املركزي. البنك  على  اهلل” )احلوثيني(  “اأن�صار 
االحتياطي  باإهدار  احلوثيني  اتهامها  واإثر 
�صبتمرب  اأواخر  ال�صرعية  احلكومة  نقلت  االأجنبي، 
احلوثيني  قب�صة  من  املركزي  البنك  املا�صي  اأيلول   /
عدن  املوؤقتة  العا�صمة  اإىل  �صنعاء  العا�صمة  يف 
موظفي  األف  و200  مليون  حوايل  ليجد  )جنوب(، 
مت�صارعني  طرفني  بني  حائرين  اأنف�صهم  حكومي 

يتهربان من دفع الرواتب.
اأكرث  منذ  مدمر  نزاع  وطاأة  حتت  يعي�ص  بلد  ويف 
بعد  الواقع  لالأمر  املوظفون  ا�صت�صلم  عامني،  من 
املطالبني  جعلت  احلرب  فاأجواء  منا�صداتهم،  تكرار 
بها  املعرتف  )غري  احلوثيني  حكومة  من  برواتبهم 
اعتقال  ومت  عمالء”،  “جمرد  �صنعاء  يف  دوليا( 
خجولة،  احتجاجية  وقفات  خالل  منهم  الع�صرات 
فيما منعت احلكومة ال�صرعية م�صرية تطالب ب�صرف 

الرواتب من الو�صول اإىل عدن.
ومع ا�صتمرار اخلالفات حول م�صري اإيرادات موؤ�ص�صات 
احلكومة  امتنعت  احلوثيني،  مناطق  يف  الدولة 
ال�صرعية عن اإر�صال رواتب املوظفني اإىل املناطق غري 
�صهر  رواتب  اإر�صال  با�صتثناء  ل�صيطرتها،  اخلا�صعة 
فقط اإىل بع�ص املوؤ�ص�صات، واأعلنت اأنها �صرفت رواتب 
جميع املوظفني يف املحافظات املحررة جنوب و�صرقي 

البالد.
** اإخفاق اأممي

توقف  اأن  املتحدة  االأمم  منظمة  اأعلنت  مرارا، 
بات  اإذ  الغذائي،  االأمن  انعدام  من  فاقم  الرواتب 
27.4 مليون  اأ�صل  حوايل �صبعة ماليني �صخ�ص )من 

ن�صمة( عر�صة للمجاعة.
لكن املنظمة الدولية مل تفلح يف حتقيق اأي اخرتاق 
مقرتحات  موؤخرا  تقدميها  رغم  االأزمة  جدار  يف 

عديدة.
اأحدث الروؤى املقرتحة من املبعوث االأممي اإ�صماعيل 
من  احلوثيني  ان�صحاب  على  ن�صت  اأحمد،  ال�صيخ  ولد 
ميناء احلديدة اال�صرتاتيجي غربي البالد وت�صليمه 
االأ�صا�صية  املواد  و�صول  لتاأمني  ثالث  طرف  اإىل 
جلمع  عمل  برنامج  وو�صع  امليناء،  عرب  والتجارية 

ال�صرائب والعائدات يف كل حمافظات اليمن الـ 22.
و�صت�صتخدم ال�صرائب املجباة حينها، لدفع الرواتب 
يف  ا�صتخدامها  من  بدال  االأ�صا�صية  اخلدمات  وتاأمني 

متويل احلرب.
ووافقت احلكومة ال�صرعية على هذا املقرتح االأممي 
اأمام  اإحاطته  يف  اأحمد  ال�صيخ  ولد  اعتربه  الذي 
جمل�ص االأمن الدويل ال�صهر اجلاري، “النواة التفاق 
كل  يف  الرواتب  بدفع  املبا�صرة  ي�صمن  �صامل  وطني 

املناطق”.
�صيقبلون  احلوثيني  اأن  على  موؤ�صرات  اأي  تتوافر  وال 
باملقرتح االأممي، ويوافقون على توريد االإيرادات من 
مناطق �صيطرتهم اإىل جهة حمايدة ل�صرف الرواتب.
وت�صكل اأزمة الرواتب عقدة يف طريق احلل، فاملبعوث 
ميكن  اأولية”  “خطوة  يعد  دفعها  اأن  يرى  االأممي 
الو�صول من خاللها اإىل وقف كامل لالأعمال القتالية، 

ثم اإىل حل �صلمي �صامل.
يقنع  اأن  االأممي  املبعوث  من  احلوثيون  يريد  فيما 
قبل  اأوال  الرواتب  ب�صرف  ال�صرعية  احلكومة 

الدخول يف تفا�صيل ميناء احلديدة.
** حتايل حوثي

ي�صمى  ما  �صرف  اإىل  موؤخرا  جلاأوا  احلوثيون 
“البطاقات ال�صلعية” للموظفني يف املناطق اخلا�صعة 
ل�صيطرتهم، وهي عبارة عن كوبونات يح�صلون بها من 
غذائية  مواد  على  �صنعاء  يف  التجارية  امل�صتودعات 

تعادل ن�صف راتب املوظف.
وقال موظفون لالأنا�صول، اإن حكومة احلوثي �صرفت 
من  موظف،  لكل  �صلعية  بطاقات  ثالث  االآن  حتى 
وي�صفون  يت�صلموها،  مل  اأ�صهر  ت�صعة  رواتب  اإجمايل 

االأمر باأنه “حتايل وابتزاز  .
اإن  قال  حكومي،  موظف  وهو  ال�صرعبي  حممد 
جديد  نوع  اإىل  املوظفني  رواتب  حولوا  “احلوثيني 
تابعة  موؤ�ص�صة  مع  يتعاقدون  املربحة..  التجارة  من 
باأ�صعار  متوينية  مواد  ل�صرف  جتارية  وموالت  لهم 

مرتفعة عما هو متداول يف ال�صوق”.
واأ�صاف املوظف اليمني يف حديث لالأنا�صول، اأن “هذا 
حكومة  مبقدور  للموظف..  وا�صح  وابتزاز  حتايل 
احلوثي ت�صليم رواتب املوظفني اأو حتى ن�صفها، طاملا 

اأنها تدفع االأموال نقدا لتلك املوالت التجارية”.
** اأزمة من�صية

على  دليال  متثل  الرواتب  اأزمة  فاإن  مراقبني،  وفق 
اإهمال اأطراف النزاع ملاأ�صاة متفاقمة يكابدها موظفو 
اإىل  حتولت  الرواتب  ق�صية  اأن  معتربين  احلكومة، 

اأزمة من�صية بدال من اأن متثل اأولوية.
الدرا�صات  مركز  رئي�ص  ن�صر  م�صطفى  وقال 
لالأنا�صول:  حكومي(  )غري  االقت�صادي  واالإعالم 
من�صية،  اأزمة  الرواتب  اأ�صبحت  ال�صديد  “لالأ�صف 
�صناع  ولدى  املوظفني  لدى  اأولوية  تكون  اأن  يفرت�ص 
الواقع  االأمر  �صلطة  لدى  �صواء  وامل�صوؤولني،  القرار 

)احلوثيني( اأو احلكومة ال�صرعية”.
واأ�صاف ن�صر اأن “املوظفني وقعوا �صحية لالإهمال من 
واملخرج  احلوثي،  حكومة  ومن  ال�صرعية  احلكومة 
هو اأن يتم و�صع هذه الق�صية كاأولوية من جانب كل 

االأطراف”.

ا�صتالم  لعملية  اآلية  من  بد  “ال  اأنه  على  ن�صر  و�صدد 
م�صكلة  باعتبارها  الرواتب  وت�صليم  االإيرادات 

�صاهمت يف زيادة املاأ�صاة االإن�صانية باليمن”.
عن  يزيد  املت�صررين  املوظفني  “عدد  اأن  واأو�صح 
ت�صعة  منذ  رواتبهم  يت�صلموا  مل  ومعظمهم  مليون، 
)تعداد  ن�صمة  ماليني  �صبعة  من  اأكرث  فقد  اإذ  اأ�صهر، 
اأ�صر املوظفني( م�صدر دخلهم الوحيد، ما زاد من رقعة 

الفقر”.
خمتلفة  مهن  اإىل  جلاأوا  “املوظفني  اأن  ن�صر  واأ�صاف 
ب�صكل  االقرتا�ص  اإىل  اإ�صافة  معي�صتهم،  لتاأمني 
م�صتمر، واالعتماد على ما جتود به منظمات االإغاثة 

من مواد متوينية للمت�صررين من احلرب”.
** حلول دولية ترقيعية

يف  خمتلفة  قطاعات  على  الرواتب  اأزمة  وانعك�صت 
األف   30 اأن  العاملية  ال�صحة  اإذ تقدر منظمة  اليمن، 
ما  رواتبهم،  يتقا�صوا  مل  ال�صحي  القطاع  يف  موظف 
ال�صحية،  الرعاية  خلدمات  حاد  تدهور  يف  اأ�صهم 
توقف  مع  املت�صررين  اأكرث  التعليم  قطاع  يعترب  فيما 

املعلمني عن التدري�ص يف عدد من املدن.
�صرف  مبقدورها  لي�ص  اأنه  املتحدة  االأمم  واأعلنت 
االأمم  �صندوق  عرب  وجلاأت  املوظفني،  هوؤالء  رواتب 
ت�صل  مالية  م�صاعدات  تقدمي  اإىل  االإمنائي  املتحدة 

اإىل 100 دوالر �صهريا لكل موظف.
واأعلن البنك الدويل يف مايو / اأيار املا�صي اأنه �صيمول 
حتويالت نقدية حلوايل 1.5 مليون من االأ�صر االأ�صد 
فقرا )حوايل 8 ماليني ميني(، بهدف �صمان ح�صولها 
على املوارد املالية الالزمة ل�صراء الطعام، اإ�صافة اإىل 
الفئات  من  اآخر  ميني  ملليون  مغذية  مكمالت  توفري 
مليون   283 باإجمايل  منحتني  عرب  احتياجا،  االأ�صد 

دوالر.
ولي�صت معروفة املعايري التي �صيتبعها البنك الدويل 
يف ال�صرف، خ�صو�صا اأن 19 مليون ميني باتوا بحاجة 
البنك  �صي�صرع  متى  يعرف  ال  كما  م�صاعدات،  اإىل 

ب�صرف هذه املبالغ؟
اأمام  االأخرية  اإحاطته  يف  االأممي  املبعوث  وتوقع 
اأن يتم �صرف الربع االأول من حم�صلة  جمل�ص االأمن 
الدويل  البنك  الذي ميوله  النقدي  التحويل  برنامج 
قرابة  اأن  على  م�صددا  اجلاري،  اآب   / اأغ�صط�ص  يف 

ثمانية ماليني ميني �صي�صتفيدون من هذا امل�صروع.

اأعترب �صواك االأ�صنان البديل الرئي�صي لفر�صاة 
اأ�صعارها،  ارتفاع  ظل  يف  وخا�صة  االأ�صنان، 
فوائد  فوائده تفوق  اأن  ما عرفنا  اإذا  خ�صو�صا 
االأ�صنان  ومعاجني  ال�صناعية  االأ�صنان  فر�صاة 

جمتمعة.
 اإذن كيف ميكن لنا مكافحة الت�صو�ص، والفر�صاة 
لي�صت يف متناول اأيدي اجلميع وخا�صة الفقراء 

من النا�ص؟
ال�صناعية  الفر�صاة  لتلك  الفعلي  البديل  اإن   
اخل�صبية  الفر�صاة  اأو  بامل�صواك  ي�صمى  ما  هو 
وذاتية  املعقول،  ال�صعر  ذات  ال�صنع،  النباتية 
يف  امل�صلمون  با�صتخدامها  ي�صتهر  التي  املعجون 
املعمورة، وتباع يف الطرقات وعند  اأنحاء  �صتى 

امل�صاجد.
 لكن البع�ص يعتربه نوعا من العيب االجتماعي 
وينتقدون  املالأ،  اأمام  ا�صتخدامه  مت  ما  اإذا 

ا�صتخدامه، ويقللون من فوائده.
�صعوبة  منها  قليلة،  م�صاوئ  للم�صواك  اإن  نعم   
االأ�صنان،  اأ�صطح  جميع  لتنظيف  ا�صتخدامه 
خا�صة الداخلية منها، ولكن يف راأيي اخلا�ص اأن 
القطعة  تلك  تطويع  على  قادر  العلمي  البحث 

اخل�صبية لت�صبح مالئمة لال�صتخدام ال�صهل.
 كما اأنني �صد فكرة ا�صتخال�ص مواده واإ�صافتها 

ملعاجني االأ�صنان، لكون ذلك مكلفا جدا.
بها  تقوم  قوية  دعائية  حمالت  هناك  اإن   
جعلت  االأ�صنان  ملعاجني  امل�صنعة  ال�صركات 
متاما.  امل�صواك  ا�صتخدام  يتجاهلون  النا�ص 
االأ�صنان واملعاجني جتارة  وجعلت جتارة فر�ص 

رائجة مربحة.
للفر�ص،  املختلفة  واملقا�صات  االأ�صكال  فهناك   
وخا�صة  للمعاجني،  اجلذابة  النكهات  وهناك 
لالأطفال، وت�صرف تلك ال�صركات مبالغ طائلة، 

وذلك للرتويج ملنتجاتها.
 وكثري من النا�ص ال يعرف اأن معاجني االأ�صنان 
احلالية حتتوي على مواد كيميائية عليها اأكرث 
من عالمة ا�صتفهام، مثل املادة املكونة للرغوة، 

وهي »ال�صوديوم لوريل ال�صلفيت«.
 ما هو ال�صواك؟

مادة »�صوك« يف اللغة هي امليل والتحرك، واأي�صا 
اأو  ا�صتعماله،  واآلته. ويف اال�صطالح هو  الدلك 
ما هو يف حكمه الإزالة بقايا الطعام واالأو�صاخ 
الرائحة  اإبعاد  وكذلك  االأ�صنان،  على  من 

الكريهة عن الفم.
واأ�صجار  االأراك  �صجرة  من  ماأخوذ  وال�صواك   
غنية  مادة  على  ويحتوي  م�صابهة،  اأخرى 
للجراثيم  والقاتلة  واملنظفة  املطهرة  باملواد 
والقاب�صة للنزيف الدموي ويحتوي اأي�صا على 
اأي  يف  موجودة  غري  مفيدة،  اأخرى  كثرية  مواد 
معجون، ت�صل اإىل خم�ص وع�صرين مادة ال غنى 

عنها ل�صالمة االأ�صنان ومظهرها.
 ويتفوق ال�صواك على فر�صاة االأ�صنان يف كونه 
التنظيف  اإىل  فقط  ويحتاج  املعجون،  ذاتي 

والرتطيب قبل ا�صتعماله.

 فوائد ال�صواك
اإن فوائد ال�صواك كثرية جدا لدرجة اأن كثريا 
اهتمت  االأ�صنان  ملعاجني  امل�صنعة  ال�صركات  من 
املكونة  مواده  با�صتخال�ص  خا�صا  اهتماما 

وا�صتخدامها ل�صناعة معاجني االأ�صنان.
اأبحاث  باإجراء  قاموا  االأ�صنان  علماء  اأن  كما   

كثرية للتعرف على ال�صواك ومواده وفوائده.
الفم  يطهر  اأنه  القاطع  بالدليل  ثبت  وقد   
وال�صبغ  البقع  ويزيل  االأ�صنان  ويبي�ص 

الحتوائه على مادة الكلور.
اأ�صنان  ت�صو�ص  لعالج  وقائي  عالج  اأف�صل  وهو   
االأطفال، وذلك الحتوائه على مادة الفلوريد، 
وي�صاعد اأي�صا على التئام اجلروح و�صقوق اللثة 
عالج  اأف�صل  اأي�صا  وهو  الفم،  رائحة  ويطيب 

الإخفاء اآثار التدخني.
اجلهاز  على  جمة  اإيجابية  تاأثريات  وله   
ه�صم  على  ويعني  املعدة،  خ�صو�صا  اله�صمي، 
الكالم،  نطق  خمارج  ي�صهل  وكذلك  الطعام، 
ال�صكري؛  ملر�صى  مفيد  وهو  ال�صوت،  وي�صفي 
منظمة  اعتمدته  وقد  اللثة،  نزيف  مينع  الأنه 
االأ�صنان  لفر�صاة  كبديل  العاملية  ال�صحة 
التعريف  على  و�صددت  الفقرية،  املناطق  يف 
الت�صو�ص  بفوائده ومكوناته ودوره يف مكافحة 

واأمرا�ص اللثة.
 كيفية »اال�صتياك«

اأهم عيوب ال�صواك تكمن يف �صوء و�صعوبة  اإن 
من  فالكثري  ال�صحيحة.  بالطريقة  ا�صتخدامه 
فقط،  الفم  لرائحة  كمزيل  ي�صتخدمه  النا�ص 
الإ�صفاء  ع�صارته  ا�صتخدام  على  ويحر�صون 
باإزالة  االهتمام  دون  الأفواههم،  زكية  رائحة 
املهتمون  وحتى  االأ�صنان.  اأ�صطح  من  اجلري 
بالطريقة  ي�صتخدمونه  ال  اأ�صنانهم  بنظافة 

ال�صحيحة يف معظم االأحيان.
اأمرا�ص  ملعظم  الرئي�صي  ال�صبب  هو  اجلري  اإن   
طبقة  من  ويتكون  االأ�صنان،  وت�صو�ص  اللثة 
جرثومية متثل تر�صبات ال�صقة ولزجة بي�صاء 

اجلراثيم  امتزاج  عن  ناجتة  اللون،  م�صفرة 
ترت�صب  التي  وال�صوائل  الطعام  وبقايا  باللعاب 
يف  خ�صو�صا  االأ�صنان،  اأ�صطح  على  وتتجمع 

اجليوب املحيطة بها.
الفم،  نظافة  على  واحلفاظ  اجلري،  اإزالة  اإن   
االأ�صنان  على  احلفاظ  خطوات  اأهم  من  تعترب 
حال،  اأح�صن  يف  املحيطة  واالأن�صجة  واللثة 
االأ�صنان  اأ�صطح  جميع  كحت  يجب  ولذلك 
وطبقة  للثة  موؤذيه  غري  �صحيحة  بطريقة 

املينا.
يتم  اأن  يجب  ال�صواك  ا�صتخدام  فاإن  ولذلك   
جميع  اإىل  الو�صول  بها  يتم  مرنة،  بطريقة 
نحت  دون  منتظمة،  بطريقة  االأ�صنان  اأ�صطح 
ح�صا�صية  ي�صبب  قد  مما  االأ�صنان،  الأ�صطح 

مفرطة يف االأ�صنان.
 ولذلك ين�صح بالتايل ال�صتخدام ال�صواك:

وخا�صة  با�صتمرار  ا�صتخدامه  على  – احر�ص 
بعد الوجبات.

وترطيبه  تنظيفه  على  احر�ص  مرة  كل  – يف 
وا�صتخدام الطازج منه.

اأ�صطح االأ�صنان بطريقة  – قم بتنظيف جميع 
نحت  لتفادي  بقوة  ال�صغط  دون  منتظمة 

طبقة املينا.
لفر�صاة  كمكمل  ا�صتخدامه  على  احر�ص   –

االأ�صنان قدر االإمكان.
 واأخريا فاإنني اأمتنى اأن يلقى ال�صواك االهتمام 
املختلفة،  ال�صحية  اجلهات  قبل  من  الالزم 
وتوعية النا�ص وحثهم على ا�صتخدامه كبديل 
لفر�صاة االأ�صنان عند عدم توفرها، وعند عدم 

القدرة على �صرائها.
باإجراء  االهتمام  الباحثني  من  اأمتنى  كما   
جميع  تفادي  خاللها  من  يتم  جديدة  اأبحاث 
ليكون  تطويره  على  والعمل  امل�صواك،  م�صاوئ 

بديال فاعال لفر�صاة االأ�صنان ومعاجينها.

 ت�صدر يف كل يوم الن�صرات واملقاالت 
العلمية حول خماطر ال�صمنة والوزن 
الزائد، واالأ�صرار التي ي�صببها تعاطي 

الطعام بكميات كبرية.
ين�صحون  اليوم  العلماء  وجند 
يقت�صر  واأن  الغذائي  باالقت�صاد 
االإن�صان على كميات قليلة من الطعام 

ح�صب حاجة ج�صمه.
اأي وزن زائد على املعدل الطبيعي  اإن 
اجل�صم  يرهق  ثقل  مبثابة  هو 

با�صتمرار وخ�صو�صًا القلب.
ال�صحم  يوؤثر  كيف  علينا  يخفى  وال 
الزائد على القلب وان�صداد ال�صرايني 

وت�صلبها.
وتظهر كل يوم مئات الو�صفات الطبية 
واالأدوية واالأ�صاليب لتخفيف الوزن.

االأمثل.  يبقى  النبوي  العالج  ولكن 
فقد حدثنا الر�صول الكرمي �صلى اهلل 
اآدم  ابن  مالأ  )ما  فقال:  و�صلم  عليه 

اآدم  ابن  ح�صب  بطن،  من  �صرًا  وعاًء 
اآكالت يقمن �صلبه فاإن كان ال حمالة 
وثلث  ل�صرابه  وثلث  لطعامه  فثلث 

لنف�صه(.. ] رواه الرتمذي[.

الوزن  اإنقا�ص  حول  االأبحاث  جميع 
اأن  اأو الوقاية من البدانة توؤكد على 
فعالية  االأكرث  والعالج  االأمثل  احلل 

هو اعتماد نظام غذائي متوازن.

الر�صول  به  اأمر  ما  هو  هذا  األي�ص 
قبل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الكرمي 

العلم احلديث بقرون طويلة؟
اأف�صل  اإن  اليوم:  الباحثون  ويقول 
هو  الزائد  الوزن  لعالج  طريقة 

اعتماد نظام غذائي متوازن.
واإن الذي ي�صر ال�صخ�ص ال�صمني لي�ص 
هو  ي�صره  الذي  بل  الطعام،  كرثة  هو 
املادة  وتاأثري  الغذائي  بالنظام  جهله 

التي ياأكلها على ج�صده.
واإنني اأقول باأنك اإذا اأردت اأن تخفف 
�صيء  كل  وقبل  اأواًل  فعليك  وزنك 
ما  وهذا  غذائية،  ثقافة  متتلك  اأن 
عليه  حممد  حبيبنا  كالم  يف  جنده 
من  ر  حذرّ عندما  وال�صالم  ال�صالة 
ابن  مالأ  )ما  قوله:  يف  البطن  امتالء 
اآدم وعاًء �صرًا من بطن(، ف�صدقت يا 

ر�صول اهلل!
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عمان  ـ:
ب�صوؤال   معروف  اأردين  اإعالمي  تقدم 
املحلية  لل�صحافة  بالن�صبة  نادر  �صيا�صي 
والنتائج”  “االأداء  يف  الفارق  ا�صباب  عن 
االإعالم  وو�صائل  القطري  االإعالم  بني 
املمولة من دول ح�صار قطر مثل االإمارات 

وال�صعودية.
الراأي  �صحيفة  حترير  رئي�ص  و�صاأل 
احلكومية االأردنية �صابقا وم�صئول وكالة 
احلياري:  �صمري  حاليا  االإخبارية  عمون 
يحققه  ما  احل�صار  اإعالم  يحقق  ال  ملاذا 

االإعالم القطري؟
و�صائل  ت�صتطع  مل  ملاذا  احلياري:  �صاأل   
واالماراتية  ال�صعودية  االعالم 
التي  الطائلة  االموال  رغم  والبحرينية 
ومواقع  ف�صائيات  ان�صاء  لغايات  ر�صدت 
غاية  ورقية  و�صحف  اخبارية  �صحفية 
الدوحة  حققته  ما  حتقيق  االناقة  يف 
قطر  على  املح�صوبة  والو�صائط  لوحدها 

خالل العقد االخري من القرن اجلديد؟.
يثور  �صوؤال  االأردين:  الكاتب  و�صرح 

خمت�صون  ي�صخ�صه  ومل  دوما  البال  يف 
فيها  جريئة  ب�صورة  االآن  حتى  وخرباء 
املجامالت  عن  بعيدا  دقيقة  مكا�صفة 
وامل�صالح ال�صخ�صية واحلديث عن الف�صاد 

يف اآليات ال�صرف واالنتفاع.
الأول  علنية  ب�صورة  يطرح  ال�صوؤال  هذا 
ال�صعور  تنامي  ظل  ويف  االأردن  يف  مرة 
العام يف الو�صطني ال�صيا�صي وال�صعبي بان 
�صيا�صيا  لالأردن  احلليفة  االإعالم  و�صائل 
تعمل باإجتاه م�صاد لالأردن نف�صه خ�صو�صا 
لتجاهل  وا�صعة  م�صاحات  تفرد  وهي 
ال�صعب  ق�صية  دعم  يف  االأردين”  “الدور 
االأق�صى  امل�صجد  واأحداث  الفل�صطيني 

موؤخرا.
اأبو  من  مقربون  و�صيا�صيون  اإعالميون 
هذه  يطرحون  بداأوا  وال�صعودية  ظبي 
فيه  تتوفر  الذي  الوقت  يف  الت�صاوؤالت 
حماية كاملة متنع توجيه اإنتقاد حللفاء 
االإعالم  و�صائل  يف  اخلليجيني  االأردن 

املحلي.
 مثل هذه املالحظات بداأ وعلى نطاق او�صع 

التوا�صل  و�صائط  عرب  اأردنيون  يتناولها 
و�صائل  تعميم  بعد  خ�صو�صا   االإجتماعي 
تعك�ص  ال  وب�صورة  االإماراتية  االإعالم 
الذي  للخرب  االأردن  مع  العالقات  عمق 
امللك  زايد  بن  حممد  ال�صيخ  فيه  ميتدح 
�صلمان فقط وح�صريا على دوره يف حماية 

االأردن ودون اأي ذكر للدور االأردين.
حمطة  ترخي�ص  �صحبت  عمان  ان  ورغم 
اجلزيرة اإال ان املحطة القطرية ال زالت 

االأوىل على م�صتوى املتابعة.
يف  مرتفع  �صقف  عن  عرب  احلياري  لكن   
ان  يوؤكد:يجب  وهو  الت�صخي�صي  التحليل 
واملحنك  املدبر  العقل  ان  ابتداًء  ننكر  ال 
والو�صائل  واملعارك  االزمات  يدير  الذي 
ممن  غريه  عن  بطريقته  يختلف  قطر  يف 
قبلية  او  فجة  ب�صورة  االعالم  يقود 
فيها  وتختلط  ال�صخ�صي  فيها  يدخل 
فاعلة  غري  باتت  حتى  والنفاق  املراءاة  

وبقيت حمدودة التاأثري.
وقال احلياري : الطريقة الفجة يف الرد 
ان  يجب  واالكاذيب  االفرتاءات  على 

تكون بنف�ص الطريقة من اخلبث والدهاء 
التي  الفزعة  بطريقة  ولي�ص  والذكاء 
مدار  على  االردين  االعالم  فيها  ا�صتهر 
ناهيك  وال�صعبي..  املهني االعالمي  عمره 
ننتق�ص  ال  -وهنا  البدوي  اال�صلوب  عن 

ا�صتخدام  -يف  حمرتم  ككيان  البدو  من 
ال  عنوان  حتت  املاكينة  وادارة  االدوات 
املعنيني  واأمرتة  �صعودة  )اق�صد  له  معنى 
باأدوار  والقيام  والفعل(..  باالإدارة 

ا�صرت�صائية على ح�صاب الغاية والهدف.

وفج  وبدائي”  احل�سار”قبلي  دول  اإع���ام  بينما  وناجح”  “فعال  قطر  اإع���ام  ال�سبب:  ع��ن  ي�ساأل  اأردين  اإع��ام��ي 
“الأق�سى” ملف  يف  الأردن  ل��دور  والريا�ش  ظبي  اأب��و  اإع��ام  وجتاهل”  “اإنكار  ب�ساأن   ..وتكهنات  الذكاء  وينق�سه 

اأ�������س������ه������ر.. اأزم�����������ة م���ن�������س���ي���ة و�����س����ع����ت م������ن رق�����ع�����ة ال���ف���ق���ر م����وظ����ف����و ال����ي����م����ن ب������ا روات�����������ب م����ن����ذ 9 

ك��ي��ف ع��ال��ج الإ����س���ام م��ر���ش ال�����س��م��ن��ة وال������وزن ال���زائ���د؟

لاأ�سنان معجون  اأي  يف  ت��وج��د  ل  ل��ه  ف��ائ��دة   25  .. م�����س��اج��د رو���س��ي��ا الأك�����ر اإده��ا���س��ًا امل�����س��واك 

جتذب،  بل  البلد،  يف  االإ�صالمي  املجتمع  ثقافة  فقط  متثل  ال  رو�صيا  م�صاجد 
اأي�صاً، ال�صياح واملحليني ب�صبب عمارتها املميزة التي تاأخذ االأنفا�ص، واأبعادها 
اأكرب  اأنها  عي  تدرّ اأن  البالد  يف  م�صاجد  لثالثة  ميكن  كما  لالإعجاب.  املثرية 

م�صاجد اأوروبا، وكذلك معظم م�صاجد ال�صمال.
 قلب ال�صي�صان

 اأحد اأكرب م�صاجد اأوروبا والعامل
ى اأحمد قاديروف على ا�صم اأول رئي�ص جلمهورية  م�صجد قلب ال�صي�صان، امل�صمرّ
اآالف  ع�صرة  من  اأكرث  ا�صتيعاب  وي�صتطيع  اأوروبا.  م�صاجد  اأكرب  هو  ال�صي�صان، 
كما  فدانًا.   14 حوايل  االإ�صالمي  ع  للمجمرّ الكلية  امل�صاحة  وتبلغ  �صخ�ص. 
ي�صتطيع اأكرث من ع�صرة اآالف موؤمن اأداء ال�صالة يف االأروقة ال�صيفية املجاورة 
و�صاحاتها. ويبلغ ارتفاع ماآذنه االأربعة املحيطة بامل�صجد )واالأعلى يف رو�صيا( 

مرتًا.   63
للم�صجد  واخلارجية  الداخلية  اجلدران  ُزينرّت  ال�صي�صان"  قلب   " م�صجد   
امل�صجد،  جدران  على  القراآن  من  مناذج  اأتراك  حرفيون  ور�صم  بالرخام. 
با�صتخدام الذهب مبهارة عالية. كما يوجد يف امل�صجد ثمان ثريات م�صنوعة 
ة اأطنان من  من كري�صتال �صواروف�صكي. ومن اأجل هذه املجموعة، ا�صتخدموا عدرّ

الربونز و2.5 كيلو غرام من اأكرث اأنواع الذهب جودًة.
بوتني بوليفارد، غروزين، جمهورية ال�صي�صان

 كول �صريف..�صرح معماري يرمز اإىل االإميان واملجد
 �صكل "قلن�صوة قازان" هي م�صدر االإلهام الرئي�ص لعمارة م�صجد كول �صريف، 
غروزين  اإيفان  ره  دمرّ الذي  االأ�صطوري،  املعبد  مئذنة  مكان  يف  ُبني  الذي 
اأحد  وهو  قازان،  ملدينة  االألف  الذكرى  يف  امل�صجد  افتتاح  مت  حملته.  خالل 
بو�صت"  "هافينغتون  �صحيفة  بح�صب  العامل،  يف  اإثارة  العامل  م�صاجد  اأكرث 

االلكرتونية.  
ي�صتوعب امل�صجد 1.500 موؤمن، كما ميكن ا�صتيعاب 10.000 موؤمن اإ�صايف يف 
تكلفته  رت  وُقدرّ التربعات،  من  بالكامل  امل�صجد  بناء  ومت  املجاورة.  ال�صاحة 
فيها  ُنق�صت  كتب  يوجد  للم�صجد،  الرئي�صة  ال�صاحة  يف  روبل.  مليون  بـ400 

اأ�صماء 40.000 �صخ�ص ومنظمة ممن تربعوا الإن�صائه.
كرملني، قازان، جمهورية تتار�صتان

 م�صجد جمعة يف ديربند
 دربند، واحدة من اأقدم املدن "احليرّة" يف العامل، تقع يف رو�صيا ويعود تاريخها 
القرن اخلام�ص  ب�صكلها احلايل يف  تاأ�ص�صت  ثم  امليالد،  الرابع قبل  االألف  اإىل 
اإن�صاوؤه  ومترّ   ،773 العام  يف  ُبني  رو�صيا،  يف  م�صجد  اأقدم  هنا   .)438 )عام 
يف  املباين  اأكرب  اأحد  امل�صجد  هذا  اأ�صبح  اإن�صائه،  بعد  اجلمعة.  �صالة  الأداء 
ثالثينيات  يف  زلزال.  اإثر  ع�صر  الرابع  القرن  يف  ترميمه  بعد  وذلك  املدينة، 
اأطلقتها ال�صلطات  اإغالق امل�صجد خالل حملة االإحلاد التي  القرن املا�صي، مت 
القرن  اأوا�صط  يف  لكن،  للمدينة.  ك�صجن  امل�صجد  وا�صُتخدم  ال�صوفيتية، 
اإدراج  مترّ  واليوم،  املدينة.  يف  الدين  رجال  اإىل  امل�صجد  اإعادة  متت  الع�صرين، 

امل�صجد �صمن قائمة اليوني�صكو للرتاث العاملي. 
متحف دربند، �صارع بيوناك�صكاي 67، دربند، جمهورية داغ�صتان

 م�صجد نورد كمال
 امل�صجد الذي يقع يف نهاية  العامل

القطب  يف  نوريل�صك  مدينة  مواقع  اأجمل  اأحد  يف  كمال"  "نورد  م�صجد  يقع 
باعتباره  القيا�صية  لالأرقام  غيني�ص  كتاب  يف  امل�صجد  اإدراج  ومترّ  ال�صمايل. 
ُبني  الذي  للم�صجد،  املعمارية  الهند�صة  تختلف  ال�صمال.  يف  االأبعد  امل�صجد 
املناخية  الظروف  ب�صبب  وذلك  التقليدية.  امل�صاجد  عن  خا�ص،  ت�صميم  وفق 
التي  نوريل�صك،  مئذنة  برج  املثال،  �صبيل  على  االأق�صى.  ال�صمال  يف  اخلا�صة 
ر بواقع اأن الطوب  تكون عادة دائرية ال�صكل، لديها قاعدة مربعة. وهذا ُيف�صَّ

د يف مثل هذه اجلدران وت�صبح اأكرث مقاومة حلمل الرياح.  ال يتجمرّ
نوريل�صك، هو  واملولود يف  الترتي  االأ�صل  االأعمال خمتد بيك مييف، ذو  رجل 
من بنى هذا امل�صجد. و�ُصميرّ امل�صجد نورد كمال، على ا�صم اأبيه نوريتدين واأمه 

غاينيكمال.
�صارع خم�صني عامًا عن اأكتوبر2A-، نوريل�صك، كرا�صنويار�صك.

 الال-توليب
 امل�صجد الكبري واملدر�صة الال توليب، هو املركز االإ�صالمي الرئي�ص يف جمهورية 
وحكومة  املوؤمنني  تربعات  بف�صل  ت�صييده  ومت  )ب�صكرييا(.  ب�صقور�صتان 

اجلمهورية.
الرئي�صي  املبنى  ف�صكُل  العادي،  غري  مظهره  ب�صبب  االهتمام  امل�صجد  يثري 
واألوانه ت�صبه �صكل زهرة التوليب، ومئذنتاه ت�صبهان برعَمي هذه الزهرة. هذا 
الت�صابه لي�ص م�صادفة- فزهرة التوليب هي رمز �صعب الرتكمان منذ الع�صور 
القدمية. ووفقًا لالأ�صطورة الب�صكريية، فاإن ال�صعادة تكمن يف قلب برعم زهرة 

ح بعد. التوليب التي مل تتفترّ
ميكن اأن ي�صتوعب م�صجد الال توليب حتى 1000م�صلي، ومئذنته، التي ي�صل 
قلب  م�صجد  بعد  رو�صيا،  يف  مئذنة  اأطول  ثالث  هي  مرت،   53 حتى  ارتفاعها 

ال�صي�صان )62 مرتا( وكول �صريف )57 مرتًا(.
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  �صنعاء : يبداأ املبعوث االأممي اإىل اليمن، 
اإ�صماعيل ولد ال�صيخ اأحمد، االأيام القليلة 
يف  املنطقة  يف  جديدة  جولة  القادمة، 
اليمنية  ال�صالم  م�صاورات  الإنعا�ص  م�صعى 

املتعرثة منذ عام.
موعدها  يحدد  مل  – التي  اجلولة  ومتثل 
حماولة   – املتحدة  االأمم  من  بعد  ر�صميا 
االأخرية”  الفر�صة  هي  تكون  “قد 
فتيل  نزع  اأجل  من  الدويل  للم�صوؤول 
عامني  من  اأكرث  منذ  املت�صاعدة  احلرب 

ون�صف العام.
تختلف  لن  اجلديدة  اجلولة  اأن  ويبدو 
نتائج،  اأي  حتقيق  عدم  يف  �صابقاتها  عن 
اأكرث  املرة  هذه  مو�صدة  ال�صالم  فاأبواب 
طريف  تد�صني  مع  م�صى،  وقت  اأي  من 
من  وا�صع  ع�صكري  ت�صعيد  ملرحلة  النزاع 
املتوقع اأن ت�صتمر حتى نهاية العام، وفقا 
عبدامللك  احلوثيني،  زعيم  لت�صريحات 

احلوثي.
جولته  خالل  ال�صيخ،  ولد  وي�صعى 
احلل  خارطة  فر�ص  اإىل  اجلديدة، 
اال�صرتاتيجي،  احلديدة  مبيناء  اخلا�صة 
ان�صحاب  على  تن�ص  والتي  البالد،  غربي 
ثالث  لطرف  وت�صليمه  منه،  احلوثيني 
العربي  التحالف  وقف  مقابل  حمايد، 
الأي عملية ع�صكرية يف ال�صاحل الغربي، 
توريد  م�صاألة  على  االتفاق  وكذلك 
املوظفني  مرتبات  اأزمة  وحل  االإيرادات 

املتوقفة منذ 10 اأ�صهر.
وقت  يف  حتدثت،  اأممية  مل�صادر  ووفقا 
�صابق، لالأنا�صول، فمن املقرر اأن يبداأ ولد 
ال�صيخ جولته بزيارة العا�صمة ال�صعودية 
باحلكومة  االلتقاء  اأجل  من  الريا�ص 
اإىل  بعدها  ينتقل  اأن  على  ال�صرعية، 

احلوثيني  وفد  للقاء  �صنعاء،  العا�صمة 
�صالح  عبداهلل  علي  ال�صابق  والرئي�ص 

التفاو�صي.
هو  حتد  اأمام  االأممي  املبعوث  و�صيكون 
الع�صكري  الت�صعيد  على  فعالوة  االأكرب، 
ال�صيا�صية  اأوراقه  كل  يخلط  قد  الذي 
خايل  القادمة  جولته  من  يعود  ويجعله 
الوفا�ص كالعادة، ي�صعى الرجل اإىل اإثبات 
يف  تنتهي  اأن  املقررة  من  التي  عمله  فرتة 
على  ولو  باإجناز  القادم،  �صبتمرب/اأيلول 

ال�صعيد ال�صخ�صي.
اأن  لالأنا�صول،  اأممية،  م�صادر  ورجحت 
مدة  ال�صيخ  لولد  التمديد  مت  قد  يكون 
الفر�صة  اإتاحة  اأجل  من  اإ�صايف،  �صهر 
يخ�ص  فيما  جزئي  تقدم  لتحقيق  اأمام 

حمافظة احلديدة.
اأن  اأكدت  نيويورك،  اأخرى يف  م�صادر  لكن 
ب�صاأن  االأمن  انق�صامًا داخل جمل�ص  هناك 
ي�صدر  ومل  االأممي،  للمبعوث  التمديد 

القرار بعد.
وال ُيعرف ما اإذا كان احلوثيون �صيوافقون 
اجلولة  يف  االأممي  املبعوث  لقاء  على 
يف  ذلك  رف�صهم  بعد  ال،  اأم  اجلديدة 
اأ�صهر  ي�صنون منذ  االأخرية، حيث  اجلولة 
بـ”عدم  ويتهمونه  عليه  وا�صعًا  هجومًا 

احلياد”.
ناطق  قال  يوليو/متوز،  ومنت�صف 
االأمم  اإن  عبدال�صالم،  حممد  اجلماعة، 
املتحدة ب�صدد “تغيري” ولد ال�صيخ، داعيا 
يتبع  ال  جديد  مبعوث  اختيار  اإىل  اإياها 
دول العدوان ) يف اإ�صارة لدول التحالف(.
كما طالب االأمني العام، انطونيو غوتريي�ص 
�صابقا  ح�صلت  التي  االأخطاء  بـ”تدارك 

من متييع ن�صاط مبعوث اليمن”.

تلك  املتحدة  االأمم  نفي  من  الرغم  وعلى 
االأنباء، التي تتحدث عن تغيري ولد ال�صيخ 
االأمني  بثقة  يحظى  اأنه  واأكدت  ر�صميا، 
اأن هناك العديد  اإال  العام ) غوتريي�ص(، 
حجر  تقف  التي  االأخرى  التعقيدات  من 
وجناح  االأممي،  املبعوث  جهود  اأمام  عرثة 

خطته اخلا�صة مبيناء احلديدة.
باملطلق  التعامل  احلوثيون  ويرف�ص 
املقام  يف  وي�صرتطون  اخلطة،  تلك  مع 
من  املفرو�ص  اجلوي  احلظر  رفع  االأول 
منذ  الدويل،  �صنعاء  مطار  على  التحالف 
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رواتب  ب�صداد  احلكومة  يطالبون  وكذلك 
اأ�صهر،   10 منذ  املتوقفة،  الدولة  موظفي 
االأممي  املبعوث  اإليه  ي�صعى  قد  ما  وهو 
ال�صعوديني  امل�صوؤوليني  مع  مب�صاوراته 
اإىل  قدومه  قبل  احلظر  برفع  واإقناعهم 

�صنعاء.
�صالح،  عبداهلل  علي  ال�صابق  الرئي�ص 
حليف احلوثيني، اعترب، االأ�صبوع املا�صي، 
من  “اأبعد  باأنه  احلديدة  خطة  حتقيق 

عني ال�صم�ص .
“ال ميلك  كما اتهم �صالح ولد ال�صيخ باأنه 

روؤية وا�صحة يف حتركاته االأخرية”.
التام من قبل احلوثي  الرف�ص  ويف مقابل 
احلكومة  اأعلنت  احلديدة،  خلطة  و�صالح 
لها،  العربي، الداعم  ال�صرعية والتحالف 

تاأييدهم لها وللمبعوث االأممي.
مراقبني،  وفق  كافيًا،  يبدو  ال  ذلك  لكن 
“اأقرب  ال�صيخ  ولد  جولة  يجعل  ما  وهو 

اإىل الف�صل م�صبقا”.
ويرى نبيل ال�صرجبي، وهو باحث �صيا�صي 
يف  الدولية  االأزمات  اإدارة  علم  واأ�صتاذ 
تغيري  اأن  حكومية(،   ( احلديدة  جامعة 

اليمنية  االأزمة  حل  اآلية  املتحدة  االأمم 
وحتريك  جزئية  بحلول  التفكيك  عرب 
واأزمة  ميناء احلديدة  امللفات، مثل  بع�ص 
من  اأجنح  تكون  قد  املوظفني،  رواتب 
حتريك خطة جماعية للحل يف اأي نزاع، 

اإال يف النزاع اليمني.
لالأنا�صول،  حديث  يف  ال�صرجبي،  وقال 
“االآلية احلالية تبدو معقدة ب�صكل كبري، 
ال  املت�صابك،  اليمني  امللف  اأن  وال�صبب 
ي�صمح بحلحلة اأي جزء دون االآخر، ولهذا 

لن يكون النجاح حليفها”.
احلوثيني  اأن  اليمني،  الباحث  ويعتقد 
وميناءها  باحلديدة  يفرطوا  لن 
باعتباره  ال�صهولة،  بهذه  اال�صرتاتيجي 
ي�صتمدون  الذي  الرئي�صي  امل�صدر 
يخ�ص  فيما  �صواء  حاليا،  قوتهم  منه 
قادرون  جتعلهم  التي  الكربى  االإيرادات 
امتالك  اأو  احلرب،  يف  اال�صتمرار  على 
والذي  االأحمر،  للبحر  الغربي  ال�صاحل 
كما  اإليهم  االأ�صلحة  بو�صول  ي�صمح  قد 

يتهمهم بذلك التحالف العربي.

ال�صاحل  يف  ب�صرا�صة  احلوثيون  ويقاتل 
�صربات  خالله  من  ويوجهون  الغربي 
العربي،  التحالف  و�صفن  لبوارج  مباغته 
كما يهددون ممر املالحة الدولية، كورقة 

�صيا�صية قوية يف اأي مفاو�صات قادمة.
اأ�صهر على دحرهم  وعلى الرغم من مرور 
من مدينة “املخا”، التابعة ملحافظة تعز، 
احلوثيني  اأن  اإال  اليمن،  غربي  جنوب 
ال�صبت  الو�صول،  ا�صتطاعوا  �صالح  وقوات 
وا�صتهدافه  امليناء  عمق  اإىل  املا�صي، 

بقارب متفجر، وفقا الإعالن التحالف.
املجتمع  دور  على  االأممي  املبعوث  ويعتمد 
احلوثيني  على  ال�صغط  يف  الدويل 

الإقناعهم باخلارطة اخلا�صة باحلديدة.
واأعلن ال�صفري االأمريكي لدى اليمن ماثيو 
تولر، يف موؤمتر �صحفي بجدة ال�صعودية، 
اأن بالده تقود دورًا كبريًا يف هذا املو�صوع.
“�صمنية”  موافقة  هناك  اأن  اإىل  واأ�صار 
عليها،  ال�صعبي(  )املوؤمتر  �صالح  حزب  من 
بع�ص  على  احلوثيني  حتفظ  مقابل  يف 

النقاط، من دون تف�صيل.

وكتاب  �صيا�صيون  حمللون  قلرّل  غزة: 
القيادي  م�صاركة  اأهمية  من  فل�صطينيون 
دحالن  حممد  “فتح”  حركة  من  املف�صول 
الت�صريعي  املجل�ص  عقدها  التي  اجلل�صة  يف 

الفل�صطيني يف قطاع غزة، االأربعاء املا�صي.
وكالة  مع  منف�صلة  حوارات  يف  وقالوا 
اأنها  ترى  "حما�ص"  حركة  اإن  االأنا�صول، 
و�صيلة  كونه  دحالن،  مع  للتعاون  م�صطرة 
يعي�صها،  التي  االأزمات  من  غزة  قطاع  الإنقاذ 
له  ت�صمح  اأن  يف  دحالن  ياأمل  حني  يف 
اأن  بعد  غزة،  قطاع  يف  قدم  مبوطئ  احلركة 
عبا�ص،  حممود  الفل�صطيني  الرئي�ص  اأبعده 
ال�صيا�صية  احلياة  وعن  فتح،  حركة  عن 

الفل�صطينية.
تعميق  اإىل  �صيوؤدي  التقارب  هذا  اأن  واأكدوا 
االنق�صام الفل�صطيني، كونه قائٌم على قاعدة 
للرئي�ص  الطرفني،  بني  امل�صرتك”،  “العداء 

الفل�صطيني.
وحما�ص،  دحالن  م�صالح  اأن  اخلرباء  وراأى 
للرئي�ص  الطرفني  عداء  عتبة  على  التقت، 

الفل�صطيني حممود عبا�ص.
دحالن  عودة  ب�صدة  يرف�ص  عبا�ص  فالرئي�ص 
ل�صفوف حركة فتح، وي�صر على اإبقائه خارج 

احللبة ال�صيا�صية الفل�صطينية.
�صهور  منذ عدة  بداأت  الرئي�ص عبا�ص  اأن  كما 
غزة،  قطاع  �صد  قا�صية  خطوات  اتخاذ  يف 
حكمها  اإنهاء  على  حما�ص  حركة  يجرب  كي 

للقطاع.
م�صر  زار  قد  حما�ص،  حركة  من  وفد  وكان 
وتو�صل  املا�صي،  يونيو/حزيران  بداية 
مب�صاركة  م�صرين،  م�صوؤولني  مع  لتفاهمات 
لقطاع  ت�صهيالت  بتقدمي  تق�صى  “دحالن”، 
حلدود  حما�ص  حركة  �صبط  مقابل  غزة، 

م�صر مع غزة.
عقدت  التي  اجلل�صة  يف  دحالن  و�صارك 
األقى  حيث  غزة،  قطاع  يف  املا�صي،  االأربعاء 

كلمة عرب تقنية "الفيديو كونفر�ص".
التي  “فتح”،  حركة  ا�صتنكرت  جانبها،  من 
حممود  الفل�صطيني  الرئي�ص  يتزعمها 
عبا�ص، م�صاركة “دحالن” يف جل�صة للمجل�ص 

الت�صريعي، مبوافقة حركة "حما�ص".
وقال اأ�صامة القوا�صمي، املتحدث با�صم حركة 
“فتح”، لوكالة االأنا�صول، اإن حركته “ُت�صفق 
اأجربها  والذي  حما�ص،  حركة  و�صع  على 

للتقارب مع دحالن”.
الإجناز  الباب  اأن  على  حركته  تاأكيد  وجدد 
امل�صاحلة الفل�صطينية معروف، واأنه “ال ميكن 

اإجنازها اإال مع حركة “فتح”.
وحول عالقة حركة “فتح” مع الدول العربية 
االإمارات،  خا�صة  لـ”دحالن”،  الداعمة 
القوا�صمي:” عالقة  قال  وال�صعودية،  وم�صر 
على  قائمة  جيدة،  الدول  تلك  مع  احلركة 
يف  التدخل  وعدم  املتبادل،  االحرتام  قاعدة 

�صوؤون االآخرين”.
نريد  وال  اأحد  ب�صوؤون  نتدخل  مل  وتابع:” 
عليهم  الداخلية،  ب�صوؤوننا  يتدخل  اأن  الأحد 
امل�صتقل  الفل�صطيني  الوطني  القرار  احرتام 

ودعمه”.
ن�صاأت  الدكتور  ال�صيا�صي  املحلل  يقول  بدوره، 
بريزيت،  بجامعة  االإعالم  اأ�صتاذ  االأقط�ص، 
حركة  يجمع  ما  اإن  الغربية،  بال�صفة 
امل�صرتك  العداء  هو  و”دحالن”،  "حما�ص" 

للرئي�ص الفل�صطيني حممود عبا�ص.
اأن  االأنا�صول  لوكالة  االأقط�ص  ويو�صح 
قاعدة  على  قائمة  الطرفني  بني  العالقة 
�صيدفع  اأنه  اإىل  الفتًا  امل�صرتكة”،  “امل�صالح 

باجتاه تعميق اأزمة االنق�صام الفل�صطيني.
قوة  ي�صكل  دحالن  اليوم  وي�صيف:” 
حما�ص  جعلت  العربي،  العامل  يف  اقت�صادية 
حقيقة  قوة  وحما�ص  معه  بامل�صاحلة  تقبل 

على االأر�ص”.
العلوم  اأ�صتاذ  نعريات،  رائد  الدكتور  اأما 

بال�صفة  النجاح  جامعة  يف  ال�صيا�صية 
الربملانية  اجلل�صة  ماآالت  اأن  فراأى  الغربية، 
امل�صرتكة، �صتكون �صلبية على عالقة االأخرية، 

مع حركة فتح التي يتزعمها حممود عبا�ص.
امل�صهد  االأنا�صول:”  لوكالة  نعريات  ويقول 
يف  وخا�صة  �صبابي،  الفل�صطيني،  ال�صيا�صي 
اإمكانية  على  تدلرّ  التي  املوؤ�صرات  غياب  ظل 
اأن تف�صي تلك امل�صاحلة، اإىل م�صاحلة وطنية 

فل�صطينية �صاملة”.
القادمة،  االأيام  خالل  �صتت�صح  وي�صيف:” 
للم�صاحلة  مة  مقدرّ امل�صاحلة  هذه  �صتكون  هل 

الوطنية، اأم اأنها ا�صتثناء”.
ال�صلطة  اأرا�صي  ال�صيا�صي  االنق�صام  وي�صود 
يونيو/حزيران  منت�صف  منذ  الفل�صطينية، 
غزة،  على  "حما�ص"  �صيطرة  اإثر   ،2007
الغربية،  ال�صفة  تدير  “فتح”  بقيت  بينما 
اإنهاء  يف  ودولية  اإقليمية  و�صاطات  تفلح  ومل 

االنق�صام الفل�صطيني.
خالد  ال�صيا�صي  املحلل  اعترب  ناحيته،  من 
جل�صة  يف  “دحالن”  م�صاركة  العمايرة، 
املناكفة  من  نوعًا  الت�صريعي،  للمجل�ص 

ال�صيا�صية بني حركتي "حما�ص" و”فتح”.
وقال العمايرة، يف حديثه مع “االأنا�صول”:” 
اخلطوة تاأتي اأي�صا يف �صياق الرد ال�صمني من 
التي  االأخرية  اخلطوات  على  حما�ص،  حركة 
اتخذتها ال�صلطة الفل�صطينية، من خ�صومات 
على رواتب موظفيها بغزة، ووقف الدعم عن 

بع�ص موؤ�ص�صات القطاع .
"حما�ص" قد تلجاأ  اأن حركة  ويرى العمايرة 
بـ”اليائ�صة” لل�صغط  و�صفها  اأخرى  خلطوات 
عن  للرتاجع  الفل�صطينية  ال�صلطة  على 

اإجراءاتها االأخرية بالقطاع.
ويعتقد اأن قبول “دحالن”، املعروف بعداوته 
جلماعة االإخوان امل�صلمني، للتقارب مع حركة 
�صياق  يف  ياأتي  "حما�ص"،  مثل  �صيا�صي  اإ�صالم 

ال�صيا�صية”. “االأالعيب 

ا�صرتاتيجيا،  لي�ص  التقارب  هذا  ويقول:” 
وخا�صة  للم�صالح،  موؤقت  وتالٍق  اتفاق  فهو 
ال�صلطة  ه وعدو حما�ص واحد، وهو  واأن عدورّ

الفل�صطينية”.
)احلم�صاوي  التقارب  العمايرة  وي�صف 
بها  يتم�صك  التي  بـ”البطاقة”  الدحالين( 
التي  املقبلة،  املرحلة  تت�صح  ريثما  الطرفان، 
�صُتبنى على رد فعل القيادة الر�صمية من “رام 

اهلل”.
نتيجة،  الطرفني،  بني  التقارب  هذا  وياأتي 
وحركة  "حما�ص"  حركة  بني  العالقة  لتاأزم 
“فتح”، التي يتزعهما "عبا�ص"، على حدرّ قول 

العمايرة.
من جانبه، ينتقد الكاتب ال�صحفي الفل�صطيني 
يحيى رباح، ب�صدة، م�صاركة دحالن يف جل�صة 

املجل�ص الت�صريعي بغزة.
وقال لوكالة االأنا�صول:” املجل�ص الت�صريعي، 
موافقته  على  يوؤكد  االأخرية،  جل�صته  عقب 
لالنق�صام الفل�صطيني وانحيازه لهذه احلالة”.
نف�صه  اأنهى  الت�صريعي  املجل�ص  واأ�صاف:” 
بنف�صه، واأ�صبح غري ذي �صفة على االإطالق”.

م من العالقة  ويوؤكد رباح اأن ذلك التقارب يوؤزرّ
اإىل  م�صريًا  و"حما�ص"،  “فتح”  حركتي  بني 
اال�صتجابة  عن  عاجزة  باتت  احلركة  اأن 

لالأولويات الفل�صطينية.
باملطلق  حما�ص  ت�صتجب  مل  اإذا  وي�صيف:” 
الفل�صطيني،  الرئي�ص  مها  قدرّ التي  للخطة 

الإنقاذها واإنقاذ قطاع غزة، ال مكان لها”.
وا�صحة،  الوطنية  امل�صاحلة  بنود  وقال:” 
تدير  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  وهي 
�صوؤون البالد يف غزة وال�صفة والقد�ص، وهذه 
نظام  لت�صكيل  النتخابات  تذهب  احلكومة 
متطلبات  ا�صتيعاب  على  قادر  يكون  �صيا�صي 

املوقف الكبري الذي ن�صعى اإليه”.
على  احل�صول  االأنا�صول  لوكالة  يت�صن  ومل 
ق�صية  حيال  حما�ص،  حركة  من  تعقيب 
جل�صة  يف  وم�صاركته  دحالن،  من  تقاربها 

املجل�ص االأخرية.

اليمنية ال�سام  مفاو�سات  لإنقاذ  الأخري”  “الختبار  يخو�ش  ال�سيخ  ولد 

بغزة الت�سريعي  املجل�ش  جل�سة  يف  “دحان”  م�����س��ارك��ة  دللت 

الدفاع  وزارتا  تنتظر  وا�صنطن: 
)بنتاغون(، واخلارجية االأمريكيتان 
احل�صول على موافقة البيت االأبي�ص 
لـ”ت�صليح  اقرتحاها  خطط،  على 
للدروع  م�صادة  بقذائف  اأوكرانيا 
الت�صدي  اأجل  من  اأخرى”  واأ�صلحة 
رو�صيا،  تدعمهم  الذين  لالنف�صاليني 

ح�صب �صحيفة اأمريكية.
�صرتيت  “وول  �صحيفة  وذكرت 
نقاًل  االإثنني،  )خا�صة(،  جورنال” 
ودبلوما�صية  ع�صكرية  م�صادر  عن 
االأ�صلحة  اأن  ت�صمها،  مل  اأمريكية، 
ميكن  “دفاعية  باأنها  و�صفوها  التي 
عدائية  الأفعال  للت�صدي  ا�صتخدامها 
الواليات  تقول  التي  مو�صكو  قبل  من 
ت املقاتلني  املتحدة واآخرون اإنها جهزرّ
حكومة  على  اخلارجني  املتمردين 
متطورة  واأ�صلحة  بدروع  كييف، 
امل�صت�صارين  اإىل  باالإ�صافة  اأخرى 

الع�صكريني”.
يف  م�صوؤول  عن  ال�صحيفة  ونقلت 
قوله  ت�صمه،  مل  االأمريكية،  االإدارة 
بعد  يناق�ص  مل  االأبي�ص  “البيت  اإن 
الرئي�ص  اإعالم  يتم  ومل  املقرتح،  هذا 
االأمريكي دونالد ترامب به وبالتايل 
حتى  معروف  غري  منه  موقفه  فاإن 

االآن”.
م�صوؤولون  توقع  لل�صحيفة،  ووفًقا 
ت�صمهم(  )مل  واأوكرانيون  اأمريكون 
اأن موافقة البيت االأبي�ص على مقرتح 
يف  اأ�صهر  عدة  ي�صتغرق  قد  هذا  مثل 

حال �صدوره.
املتحدثة  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 
مي�صيل  املقدم  الـ)بنتاغون(  با�صم 
الدفاع  وزارة  اإن  قالت  بالدازنا، 

تقدمي  خيار  ت�صتبعد  مل  االأمريكية 
اأ�صلحة دفاعية نارية اإىل اأوكرانيا.

تعقيب  على  احل�صول  يت�صن  ومل 
واخلارجية  الدفاع  وزارتي  من  فوري 
يف  ورد  ما  ب�صاأن  االأبي�ص  البيت  اأو 
لل�صحيفة  امل�صوؤولني  ت�صريحات 

االأمريكية.
ال�صابق  االأمريكي  الرئي�ص  وكان 
ت�صليح  عن  تراجع  اأوباما،  باراك 
معار�صة  واجه  اأن  بعد  اأوكرانيا 
جراء  وفرن�صا،  اأملانيا  من  �صديدة 
من  النوع  هذا  اأن  من  تخوفهما 
ويعمق  التوتر  �صيزيد  االأ�صلحة 

ال�صراع، وفق ال�صحيفة.
جزيرة  ل�صبه  رو�صيا  احتالل  ومنذ 

القرم يف عام 2014، تدعو وا�صنطن 
اإىل فر�ص عقوبات م�صددة على رو�صيا 
ترف�ص  اأنها  اإال  تلك،  فعلتها  جراء 
“م�صاعدات  تدعوه  مما  اأكرث  تقدمي 

غري فتاكة والتدريب”.
املتحاربة  االأطراف  وتو�صلت 
فرباير/   12 يف  اأوكرانيا،  �صرقي 
عا�صمة  مين�صك،  يف   ،2015 �صباط 
لوقف  اتفاق  اإىل  البي�صاء،  رو�صيا 
ب�صحب  اأي�صا  يق�صي  النار،  اإطالق 
االأجنبية  والقوات  الثقيلة  االأ�صلحة 
�صيطرة  اإىل  اإ�صافة  اأوكرانيا،  من 
كامل  على  االأوكرانية  احلكومة 
حدودها مع رو�صيا بحلول نهاية العام 

ذاته، وهو ما مل يتحقق حتى االآن.

اأوكرانيا،  �صرقي  مناطق  وت�صهد 
موالني  انف�صاليني  بني  ا�صتباكات 
احلكومية  والقوات  لرو�صيا 
توتر  اإثر  على  اندلعت  االأوكرانية، 
خلفية  على  وكييف،  مو�صكو  بني  بداأ 
اأواخر  اأوكرانيا  يف  الرو�صي  التدخل 

.2013
مو�صكو  دعم  اإثر  االأو�صاع  وتاأزمت 
من  كل  يف  لها  موالني  النف�صاليني 
القرم  جزيرة  و�صبه  دونيت�صك، 
ب�صم  الحقًا  رو�صيا  وقيام  )جنوب(، 
ا�صتفتاء  عقب  اأرا�صيها  اإىل  القرم 
اآذار  مار�ص/   16 يف  واحد،  جانب  من 

.2014

ال�سجن 10 اأ�سهر لربيطاين اعتدى على ممر�سة حمجبة

ترينت”  اأون  “�صتون  مبدينة  امللكية  املحكمة  اأ�صدرت  لندن: 
و�صط بريطانيا، حكًما ب�صجن مواطن 40 اأ�صبوًعا، على خلفية 
لعالج  توجهها  اأثناء  حمجبة،  م�صلمة  ممر�صة  على  اعتدائه 

مري�صة يف اأغ�صط�ص/ اآب املا�صي.
االإثنني،  )خا�صة(  “اإندبندنت” الربيطانية  �صحيفة  واأفادت 
جاك  بحق  اأ�صهر   10 بال�صجن  حكم  غلني  بول  القا�صي  باأن 
هامر�صلي )25 عاًما(، لقيامه بنزع حجاب ممر�صة )29 عاًما( 

و�صفعها على وجهها عندما حاولت الت�صدي له.
على  قائم  �صائع  اعتداء  “ارتكاب  بـ  املعتدي  القا�صي  واتهم 
التوجه الديني، واالعتداء بال�صرب، والت�صبب يف خوف �صخ�ص 

مبمار�صة اأعمال عنف ا�صتفزازية”.
باأعمال  مرتبطة  �صابقة  اإدانة   29 لديه  املتهم  اأن  اأو�صح  كما 

العنف.
يف  حدثت  الواقعة  اأن  الربيطانية،اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 

مدينة “�صتون اأون ترنت” قرب مكان اإقامة املمر�صة.
ويعي�ص يف بريطانيا نحو 2.8 مليون م�صلم، اأي ما يعادل 4.4 % 

من اإجمايل ال�صكان.
حزيران  يونيو/   3 يف  لندن  ج�صر  هجوم  عقب  اأنه  يذكر 
من  اخلوف  ظاهرة  حلوادث  اليومي  املعدل  ارتفع  املن�صرم، 
االإ�صالم )االإ�صالموفوبيا( بالعا�صمة الربيطانية، من 3 حوادث 

اإىل 20 حادثة، وفق بيانات بلدية لندن.

ويكيليك�ش ين�سر 71 األف ر�سالة الكرتونية عن حملة ماكرون

ر�صالة  الف   71 ن�صر  انه  ويكيليك�ص  اعلن موقع  )اأ ف ب(:  باري�ص- 
الرئا�صية  االنتخابات  من  الثانية  الدورة  قبيل  مقر�صنة  الكرتونية 
الفرن�صية مل�صوؤولني يف حزب الرئي�ص اميانويل ماكرون الذي اعلن انه 

�صيلجاأ اإىل الق�صاء.
فقط  ر�صالة  الف   21 �صحة  من  تاأكد  انه  بيان  يف  املوقع  وقال 
االلكرتونية  الر�صائل  باقي  من  الكربى  “الغالبية  ان  او�صح  لكنه 

�صحيحة”.
من  الثانية  الدورة  قبيل  االنرتنت  على  الر�صائل  هذه  ون�صرت 
االنتخابات الرئا�صية يف ال�صابع من ايار/ مايو املا�صي، لكن قراءتها 
ال تزال �صعبة حتى االن. وا�صاف املوقع حمرك بحث لت�صهيل هذا 

االمر.
وقال احلزب الرئا�صي الفرن�صي “اجلمهورية اإىل االمام” يف بيان انه 
“بح�صب حتقيقاته االوىل، فان هذه الوثائق هي نف�صها التي تعر�صت 

لعملية قر�صنة يف اخلام�ص من ايار/ مايو”.
يكرر  ويكيليك�ص  فان  جديد،  عن�صر  ا�صفاء  �صتار  “حتت  وا�صاف 

عملية زعزعة اال�صتقرار التي نظمت يف ايار/ مايو”.
جتلت  فقد  ن�صره.  مت  ما  طبيعة  حيال  “اليقظة  اإىل  احلزب  ودعا 
عملية القر�صنة يف ن�صر العديد من الر�صائل املزورة التي ا�صيفت اىل 

وثائق ا�صيلة تت�صل بااللية الداخلية لعمل احلركة”.
واعلن انه �صيبلغ الق�صاء الفرن�صي بعملية الن�صر اجلديدة “يف اطار 
على  احل�صول  بتهمة  فيها  النظر  ويتم  تقدميها  �صبق  التي  ال�صكوى 
و�صرقة  املرا�صالت  ل�صرية  والتعر�ص  االحتيال  طريق  من  معلومات 

الهوية”.

ل��ل��دروع مب�����س��ادات  اأوك��ران��ي��ا  “ت�سليح  ت��ق��رتح��ان  واخل��ارج��ي��ة  ال��ب��ن��ت��اغ��ون 

 احل���ك���م ع���ل���ى دب��ل��وم��ا���س��ي��ة اأم���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�صنطن  �صحيفة  ك�صفت  وكاالت:  ـ  وا�صنطن 
بحق  اأمريكية  حمكمة  قرار  عن  بو�صت 
االأمريكية  ال�صفارة  يف  �صابقة  دبلوما�صية 
والعنف  العبودية  ممار�صتها  لثبوت  باليمن 

اجلن�صي جتاه خادمة منزلية اأثيوبية.
الفدرالية  املحكمة  اأن  ال�صحيفة  وذكرت 
ليندى  الدبلوما�صية  على  حكمت  االأمريكية 
غوفارد وزوجها االأ�صرتايل را�صيل هوارد بدفع 
التي   االأ�صرار  عن  كتعوي�ص  دوالر  ماليني   3
حلقت باخلادمة االأثيوبية �صارة رو البالغة من 

30 عاما، وذلك من جراء اإجبارها على  العمر 
العمل كعبدة وممار�صة العنف اجلن�صي جتاهها 

يف العام 2007.
على  اأجرباها  الزوجني  اأن  اإىل  رو  واأ�صارت 
يف  �صاعة  و90   85 بني  ترتاوح  ملدة  العمل 
لهروبها  منعا  جوازها  �صحبا  وكذلك  االأ�صبوع، 

من العمل.
من جانبها نفت غوفارد، التي قدمت ا�صتقالتها 
من من�صبها الدبلوما�صي يف ال�صفارة االأمريكية 
االتهامات  جميع  نفت   ،2013 عام  باليمن 

املوجهة اإليها يف هذا ال�صاأن، وقالت اإن اخلادمة 
رو لي�ص من حقها رفع دعوى التعوي�ص مبوجب 
حيز  يدخل  مل  الأنه  بالب�صر،  االإجتار  قانون 

التنفيذ اإال يف عام 2008.
اأن  اإىل  ال�صحيفة  لفتت  ذلك  اإىل  اإ�صافة 
االإجتار  بتهمة  اأي�صا  اأدينا  قد  كانا  الزوجني 
اأخرى، وحكمت  اأثيوبية  بالب�صر بحق خادمة 
املحكمة عليهما اآنذاك بدفع غرامة مببلغ 3.3 
مليون دوالر، اإال اأنهما فرا اإىل اأ�صرتاليا، حيث 

قدما طعنا يف هذا القرار.



د. عبد احلميد �صيام
واأن  وىل،  قد  والغرباء  داح�ص  زمن  اأن  اأظن  كنت   
واأن  االأ�صاطري،  من  جزءا  اأ�صبحت  الب�صو�ص  حرب 
»يجهلون  قومه  باأن  ومفاخرته  كلثوم  بن  عمرو 
الع�صر  واأن  يعد،  ومل  ذهب  اجلاهلينا«  جهل  فوق 
حيث  الوطنية  الدولة  ع�صر  هو  نعي�صة  الذي 
االأر�ص  على  ال�صيادة  ال�صرعية  ال�صلطة  متار�ص 
وال�صعب، وت�صوغ �صيا�صتها الداخلية مبا ي�صمن اأمن 
الوطن واملواطن، و�صيا�صتها اخلارجية تعك�ص روؤية 
البالد وتوجه قيادتها ال�صرعية مبا يخدم الدولة 

وم�صاحلها االإ�صرتاتيجية. 
اأزمة اخلليج االأخرية التي بداأت يوم 5 يونيو بقيام 
بقطع  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  من  دول  ثالث 
النظرية.  هذه  خطاأ  اأثبتت  قطر  مع  عالقاتها 
بني  يف�صل  د�صتور  يحكمها  التي  الدولة  ت�صرف 
�صالحيات ال�صلطات الثالث �صيء، وت�صرف القبيلة 
البالد  ميلك  االأمر،  ويل  ي�صمى  �صيخ  يحكمها  التي 
مب�صلكيات  حمكومة  الدولة  اآخر.  �صيء  والعباد 
اأيام االأزمات، والقبيلة تن�صاع الإرادة  معينة حتى 
اإذن  يوميا.  املتقلب  املزاج  وحالة  ومزاجه  �صيخها 
نحن اأمام �صلوك قبلي ال مدنيا ينتمي اإىل ع�صر كنا 

نظن خمطئني اأنه م�صى دون رجعة.
القانون الدويل والعالقات بني الدول

النهائي  منذ بداأت العالقات الدولية تاأخذ �صكلها 
1848 واملجتمع الدويل  بعد موؤمتر و�صتفاليا عام 
واملتعددة  الثنائية  االتفاقيات  خالل  من  يعمل 
وبعد  الدول.  بني  العالقات  لتقنني  االأطراف 
1945 تو�صعت عملية  تاأ�صي�ص االأمم املتحدة عام 
االآليات  من  العديد  باعتماد  العالقات،  تنظيم 
اتفاقية  مثل  بع�صا،  بع�صها  بني  الدول  لتعامل 
واتفاقية   )1961( الدبلوما�صية  للعالقات  فيينا 
دخلت  التي   )1969( املعاهدات  لقانون  فيينا 
1980 واتفاقية فيينا للعالقات  النفاذ عام  حيز 

القن�صلية )2003( وغريها الكثري.
وقد حتولت املمار�صة العملية العرفية يف العالقات 
خم�صة  على  قائمة  دولية  قوانني  اإىل  الدول  بني 
مبادئ اأ�صا�صية: �صيادة الدولة، امل�صاواة بني الدول 
�صكانا،  اأو  م�صاحة  الدولة  حجم  عن  النظر  بغ�ص 
املحافظة  االأخرى،  الدول  �صوؤون  يف  التدخل  عدم 
اخلالفات  وحل  الدوليني  واالأمن  ال�صلم  على 
اأحد  يتوقع  ومل  ال�صلمية.  بالطرق  والنزاعات 
الأ�صباب  الدول  بني  خالفات  حتدث  اأال  الكون  يف 
واالأيديولوجيات،  امل�صالح  اختالف  اأهمها،  عديدة 
احلدود  وتر�صيم  والتدخالت  واالعتداءات 
وتقا�صم املياه والرثوات، وغري ذلك من اأزمات توتر 
العالقات الدولية، وتدفع بالدول خا�صة املتجاورة 

التهديد  اأو  احلدود  اإغالق  اأو  العالقات  قطع  اإىل 
با�صتخدام اأو ا�صتخدام القوة حل�صم النزاع.

ق بني نوعني من �صبل حل  ميثاق االأمم املتحدة فررّ
ت�صمنها  التي  ال�صلمية،  بالطرق  اأوال  اخلالفات: 
والتحكيم  امل�صاحلة  بينها،  ومن  ال�صاد�ص  الف�صل 
امل�صوؤولية،  لتحديد  والتحقيق  والو�صاطة 
وا�صتخدام امل�صاعي احلميدة واللجوء اإىل املحاكم 
الدولية. وثانيا عن طريق االإلزام الذي ن�ص عليه 
الف�صل ال�صابع، با�صتخدام العقوبات والتدرج فيها 
اإذا  و�صوال اإىل اإعالن حالة احلرب لردع املعتدي، 
كان يف ذلك العدوان تهديد لل�صلم واالأمن الدوليني. 

جمل�ص التعاون اخلليجي واحتواء اخلالفات
جغرافية  منطقة  العربي  الوطن  يف  يكون  ال  قد 
دول  مثل  وتاريخيا  وثقافيا  عرقيا  متجان�صة 
التعاون. فكثري من �صكان هذه الدول، على  جمل�ص 
قلتهم ينتمون اإىل الرتكيبات القبلية نف�صها، التي 
كانت تروم ال�صحراء متنقلة بني الكثبان، قبل اأن 
ي�صتقر بها النفط والعمران احلديث. والأن املنطقة 
�صكانها  بقي  عديدة  لقرون  معزولة  �صبه  كانت 
ولهجاتهم  وتقاليدهم  عاداتهم  على  حمافظني 
وكانت  حياتهم،  واأمناط  واأزيائهم  املتقاربة، 
اأخرى  ملنطقة  القبائل وجلوء قبيلة  الغزوات بني 
املعتادة  االأمور  من  اآخر،  قبيلة  ب�صيخ  لالحتماء 
الثامن ع�صر والتا�صع ع�صر، ولغاية  خالل القرنني 
اآل  قبيلة  �صيطرت  عندما  الع�صرين،  القرن  بداية 
�صعود على جند واحلجاز وع�صري وجنران واأقامت 

اململكة عام 1932. 
الع�صر  يف  املنطقة  هذه  اأبناء  عالقات  قوى  وما 
وحتول  اأرجلهم  حتت  من  النفط  تدفق  احلديث، 
رف�ص  حيث  فقط،  لالأغنياء  ناٍد  اإىل  املجموعة 
جمل�ص التعاون �صم اليمن اأو العراق اإىل الت�صكيلة. 
فتحولت »مدن امللح«، على راأي عبد الرحمن منيف، 
اإىل اأبراج تناطح ال�صحاب، والرمال اإىل م�صاحات 
�صكنية  جتمعات  اإىل  ال�صواطئ  ومياه  خ�صراء 
 1981 عام  التعاون  جمل�ص  اأن�صئ  لذلك  فاخرة. 
االإيرانية،  العراقية  احلرب  بداية  بعد  مبا�صرة 
مبا�صر  بتهديد  االأغنياء  نادي  اأع�صاء  ل�صعور 
�صعار  بعد ثورة اخلميني وطرحه  الوطني  الأمنهم 

ت�صدير الثورة. 
ت�صمن النظام االأ�صا�صي ملجل�ص التعاون املقت�صب يف 
املنازعات«،  ت�صوية  »هيئة  اإن�صاء  العا�صرة،  مادته 
بني  خالفات  تن�صب  اأن  توقعوا  املوؤ�ص�صني  اأن  اأي 
فما  وبالفعل  الق�صايا.  من  العديد  على  اأع�صائه 
الأ�صباب  البداية،  منذ  ظهرت  اأن  اخلالفات  لبثت 
تاأخذ  مل  مثال  فعـمان  لتعدادها.  جمال  ال  عديدة 
كامب  بعد  م�صر  من  وال  اإيران  من  حادة  مواقف 

م�صتقلة  م�صاحة  على  الكويت  وحافظت  ديفيد. 
اجلوار.  دول  مع  وعالقاتها  اخلارجية  ل�صيا�صتها 
بينما تغري املوقف القطري متاما، بعد تويل ال�صيخ 
حمد قيادة االإمارة عام 1995. اختط لبلده خطا 
ال�صعودية، خا�صة يف جمال  العباءة  مغايرا خارج 
ويف  »اجلزيرة«  قناة  مثلته  الذي  اجلديد  االإعالم 
اهلل  حزب  مثل،  املقاومة  حركات  على  االنفتاح 
ن�صيط  دور  لعب  اإىل  باالإ�صافة  حما�ص،  وحركة 
يف ال�صوؤون العربية مثل، لبنان ودارفور وفل�صطني، 
االأمر الذي �صبب اإزعاجا لل�صعودية، وبداأت بوادر 
االن�صراخ الكبري تت�صع بني اأع�صاء جمل�ص التعاون، 
الطغاة،  �صد  العربية  ال�صعوب  ثورات  بعد  خا�صة 
فيما اأطلق عليه الربيع العربي. فقد اختارت قطر 
اأن توؤيد الثورات العربية يف تون�ص وم�صر خا�صة، 
التي  املعتدلة  االإ�صالمية  احلركات  مع  تقف  واأن 
ميثلها االإخوان امل�صلمون، الذين قفزوا على ثورات 
ال�صباب العربي ال�صتثمارها ل�صاحلهم الأنهم االأكرث 
ال�صعودية  اختارت  بينما  واإمكانيات.  تنظيما 
هذه  تقمع  اأن  والبحرين  االإمارات  من  مدعومة 
كل  ناأت  حني  يف  الو�صائل،  بكافة  جميعا  الثورات 
من الكويت وعمان بنف�صيهما عن االجنرار الأي من 
دعم  يف  وقطر  ال�صعودية  التقت  وقد  املع�صكرين. 
واختلفتا  واليمن،  �صوريا  يف  امل�صلحة  اجلماعات 
يف  االنقالب  خا�صة  االأخرى،  الق�صايا  كافة  يف 
مع  حتى  ال�صيطرة  حتت  بقيت  االأمور  لكن  م�صر، 
بعد  جرى  الذي  فما   .2014 عام  ال�صفراء  �صحب 
زيارة ترامب للمنطقة وانفجار االأزمة بني الدول 
الثالت ومعها م�صر من جهة وقطر من جهة اأخرى، 
بحجة دعم قطر لالإرهاب وكاأن ال�صعودية ت�صدر 
توتو«  و«ديزموند  ترييزا«  »االأم  عن  ن�صخا  للعامل 
االإرهاب  دعم  حجة  اإن  االإبراهيمي.  واالأخ�صر 

اأقرب اإىل النكتة عندما تاأتي من ال�صعودية.
االأ�صباب الكامنة وراء االأزمة احلالية 

مع  االأزمة  ال�صعودية  فيها  فجرت  التي  الطريقة 
قطر ومعها االإمارات والبحرين غري م�صبوقة رمبا 
يف التاريخ احلديث: �صملت قطع العالقات وفر�ص 
احل�صار، واإغالق احلدود واإغالق االأجواء واإغالق 
مكاتب الطريان، وطرد املواطنني القطريني و�صحب 
اأ�صبوعني،  خالل  قطر  من  الدول  تلك  مواطني 
الطالب  وطرد  وال�صركات،  اال�صتثمارات  و�صحب 
تهديد  �صملت  بل  العائالت،  وت�صتيت  املدار�ص  من 
تقطع  مل  اإن  منها  م�صاعدات  تتلقى  التي  الدول 
عالقاتها مع قطر. لقد ت�صرفت ال�صعودية يف هذه 
اأبنائه  اأحد  عليه  مترد  قبيلة  �صيخ  وكاأنها  االأزمة 
ويريد اأن يعيده اإىل بيت الطاعة �صاغرا وبالقوة، 
بل  للعقالنية،  دعوات  اأو  و�صاطة  اأية  قبول  دون 

فما  معتدال  موقفا  اأخذت  املغرب  مثل  دولة  اإن 
تتحدث  بداأت  اأن  اإال  وقنواتها  ال�صعودية  من  كان 
وكاأن  الغربية،  لل�صحراء  املغربي  االحتالل  عن 
ال�صعودية بعيدة عن متويل امل�صرية اخل�صراء عام 
ال�صيا�صة  1975. فما هي االأ�صباب احلقيقة لهذه 
الثاأرية الالعقالنية يف التعامل مع اأزمة كان ميكن 

اأن حتل يف اأطر جمل�ص التعاون. 
اأعتقد اأوال اأن ف�صل ال�صيا�صة ال�صعودية املدوي يف 
اجلماعات  وانهيار  واإيران،  ولبنان  واليمن  �صوريا 
يف  لها  العامل  وانتقادات  ال�صعودية  مولتها  التي 
اليمن، قد اأدى اإىل متلمل قطري للخروج من ذلك 

التحالف واإعاة ت�صخني العالقات مع اإيران؛ 
كما نعتقد اأن ترامب لعب دورا يف تاأجيج العالقات. 
اإىل  اأقرب  ب�صكل  ال�صعودية  اأموال  جتريف  فبعد 
اخليال العلمي وعدم ان�صياع قطر لتقا�صم املبالغ، 
اخلالف  اأجج  اأنه  يبدو  معه،  ترامب  حملها  التي 
ليعود ويجرف جزءا من االأموال القطرية، وهو ما 
مليار   12 بقيمة  ال�صالح  اإعالن �صفقة  حدث عند 
تربد  االأزمة  بعدها  بداأت  يونيو،   15 يوم  دوالر 

قليال؛
اجلزيرة  قناة  باإغالق  املطالبة  الثالث  وال�صبب 
ال�صعودية  لالأنظمة يف  الدائم  الراأ�ص  م�صدر وجع 

واالإمارات والبحرين وم�صر؛ 
ق�صية  فهو  راأينا  يف  واالأهم،  الرابع  ال�صبب  واأما 
االآن  مقاوم  نف�ص  اأي  �صطب  املطلوب  فل�صطني. 
و�صطب  متاما،  غزة  تركيع  املطلوب  فل�صطني.  من 
امل�صنعة  القيادات  واإعادة  ال�صلطة،  ومعها  حما�ص 
اإماراتيا و�صعوديا لتكون اجل�صر الذي �صيعرب عليه 
ع�صويته  اإىل  ي�صم  الذي  اجلديد  احللف  اأع�صاء 

»ال�صقيقة« اإ�صرائيل. 
حما�صر يف مركز درا�صات ال�صرق االأو�صط بجامعة 
رتغرز بنيوجر�صي
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ماحظات حول الأزمة اخلليجية: انت�سار القبيلة على الدولة

�صالح ال�صيد باقر
ال�صعودي  اخلارجية  وزير  يكذب  مل 
ال�صحفي  املوؤمتر  يف  اجلبري  عادل 
البحريني  نظرائه  مع  عقده  الذي 
عندما  املنامة،  يف  وامل�صري  واالماراتي 
م�صلم  اأي  متنع  ال  ال�صعودية  ان  قال 
مل  اأنه  كما  احلج،  منا�صك  اأداء  من 
وخا�صة  ال�صابقة  ت�صريحاته  يف  يكذب 
ت�صريحاته التي تزامنت مع قرار بالده 
خلفية  على  ايران  مع  عالقاتها  بقطع 
على  االيرانيني  من  جمموعة  هجوم 
ال�صفارة ال�صعودية يف طهران والقن�صلية 
ال�صعودية يف مدينة م�صهد، عندما قال، 
اأداء  من  االيرانيني  متنع  ال  بالده  ان 

منا�صك احلج.
ال�صعودية  القيادة  تاأكيد  من  وبالرغم 
اأداء  من  م�صلم  اأي  متنع  ال  اأنه  على 
اأنها ت�صهل عليهم ذلك،  منا�صك احلج بل 
نف�صه  ال�صعودية يطلق على  اأن ملك  كما 
ليوحي  ال�صريفني  احلرمني  خادم  �صفة 
جلميع امل�صلمني اأن اأحد مهامه هي خدمة 
املنورة،  واملدينة  املكرمة  ومكة  احلجيج 
لن  القطريني  فان  ذلك  كل  مع  ولكن 
يحجوا هذا العام، كما ان االيرانيني مل 

اأي�صا  يحجوا  ومل  املا�صي،  العام  يحجوا 
-1987 متتالية  �صنوات   3 مدى  على 
1990، نتيجة ارتكاب القوات ال�صعودية 
جمزرة  ال�صعودية  االأمنية  واالأجهزة 
400 حاج  اأكرث من  �صدهم راح �صحيتها 

ايراين يف مو�صم العام الهجري 1407.
وكذلك فان �صريحة وا�صعة من اليمنيني 
الذين  اأولئك  وخا�صة  وال�صوريني 
عليها  ت�صيطر  التي  املناطق  يف  يقطنون 
حركة اأن�صار اهلل وحزب املوؤمتر ال�صعبي 
العام واالحزاب املتحالفة معهما، وكذلك 
احلكومة  ل�صيطرة  تخ�صع  التي  املناطق 
ال�صورية، مل يحجوا منذ انطالق احلرب 
 3 اأن  اليوم يعني  �صد بالدهم واىل هذا 
يحجوا،  ومل  اليمنيني  على  مرت  موا�صم 
كما اأن 6 موا�صم مرت على ال�صوريني ومل 

يحجوا.
من  احدا  متنع  ال  ال�صعودية  كانت  اذا 
هو  احلج  اأن  ومبا  احلج  منا�صك  اأداء 
به  القيام  الدين ومن يرف�ص  اأحد فروع 
فانه يخرج من ملة اال�صالم، فهل ياترى 
واليمنيني  وااليرانيني  القطريني  اأن 
اال�صالم  ملة  من  خرجوا  وال�صوريني 
اهلل  اأوجبها  فري�صة  اأداء  عن  ليمتنعوا 

جل وعال على كل امل�صلمني؟
كل املذاهب اال�صالمية تعترب ان اأي م�صلم 
اال�صالمية  الفرائ�ص  من  فري�صة  ينكر 
ترى  يا  فهل  الدين،  عن  مرتدا  يعترب 
واليمنيون  وااليرانيون  القطريون 
وال�صوريون اأنكروا فري�صة احلج ورف�صوا 

القيام بها؟
الرئي�صي هو  ال�صبب  واإمنا  بالتاأكيد كال، 
اأداء  من  متنعهم  ال�صعودية  ال�صلطات  اأن 

منا�صك احلج.
متنع  ال  ال�صعودية  احلكومة  اأن  �صحيح 
ووزير  احلج،  منا�صك  اأداء  من  امل�صلمني 
عندما  يكذب  مل  ال�صعودي  اخلارجية 
ال�صعودية  اأعلن ذلك، ولكن عندما ت�صع 
الأداء  دولة  اأية  اأمام  تعجيزية  �صروطا 
ب�صورة  متنع  بذلك  فانها  احلج،  منا�صك 
من  الدولة  تلك  مواطني  مبا�صرة  غري 

اأداء منا�صك احلج.
عادل  فيهم  مبا  ال�صعوديون  امل�صوؤولون 
فداحة  مدى  جيدا،  يدركون  اجلبري، 
قرارهم واالحكام الدينية واالخالقية 
والقانونية املرتتبة عليه، لذلك يوؤكدون 
اأداء احلج،  اأي م�صلم من  اأنهم ال مينعون 
 25 الأن ربنا يعترب يف �صورة احلج االآية 

كل من مينع م�صلما من اأداء منا�صك احلج 
َعْن  وَن  دُّ َوَي�صُ َكَفُروا  الَِّذيَن  “اإِنَّ  كافرا 
َراِم الَِّذي َجَعْلَناُه  ِ َوامْلَ�ْصِجِد احْلَ �َصِبيِل اهللَّ
ا�ِص �َصَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمْن ُيِرْد  ِللنَّ
اٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب اأَِليٍم”. ِفيِه ِباإِحْلَ

مرات  عدة  اأكد  اجلبري  عادل  الوزير 
بالده  اجراءات  ان  املنامة  اجتماع  يف 
يف  اأحد  ي�صك  وال  �صيادية،  قطر  �صد 
�صيادية ال�صعودية على اأجوائها ومياهها 
مينحها  الدويل  القانون  ورمبا  واأرا�صيها 
املرور  الدول من  �صائر  حق منع طائرات 
والقطع  ال�صفن  دخول  اأو  اأجوائها  يف 
البحرية اىل مياهها، اأو دخول املركبات 
من  دولة  اأية  رعايا  اأو  اأنواعها  بكافة 
املكرمة  مكة  هل  ولكن  اأرا�صيها،  دخول 

تخ�صع اأي�صا ل�صيادتها؟
فيما  الدول  تختلف  اأن  الطبيعي  من 
بينها ورمبا يتطور هذا اخلالف اىل قطع 
عن  عن  ال�صعودية  ت�صذ  وال  العالقات، 
بع�ص  مع  عالقاتها  قطعت  فطاملا  ذلك 
الدول، ولكن هل القطيعة بني احلكومة 
ال�صعودية واأية حكومة اأخرى ينبغي اأن 
يطال املواطنني امل�صلمني يف تلك الدولة؟

اليوم  تو�صلت  ال�صعودية  كانت  اذا 

اأداء  ب�صاأن  ايران  مع  ترقيعي  حل  اىل 
ال  فهذا  العام،  هذا  للحج  االيرانيني 
امل�صكلة  هذه  مثل  تواجه  لن  اأنها  يعني 
عليها  لذلك  دولة،  اأية  مع  امل�صتقبل  يف 
ت�صرر  عدم  مل�صكلة  جذري  حل  ايجاد 
امل�صلمني من قطع عالقاتها الدبلوما�صية 
الَِّذيَن  “اإِنَّ  اآية  فان  واال  حكوماتهم،  مع 
َوامْلَ�ْصِجِد   ِ َعْن �َصِبيِل اهللَّ وَن  دُّ َوَي�صُ َكَفُروا 
�َصَواًء  ا�ِص  ِللنَّ َجَعْلَناُه  الَِّذي  َراِم  احْلَ
اٍد  اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمْن ُيِرْد ِفيِه ِباإِحْلَ
�صتطال  اأَِليٍم”  َعَذاٍب  ِمْن  ُنِذْقُه  ِبُظْلٍم 
اأن  حاولت  مهما  ال�صعودية  احلكومة 
اأداء  من  م�صلم  اأي  متنع  ال  انها  تقول 

منا�صك احلج.

وغدا… القطريني  واليوم  احلج  من  وال�سوريني  واليمنيني  اليرانيني  ال�سعودية  منعت  بالأم�ش 

قلق يف الأردن من جتاوز ال�سعودية لدوره واقامة ات�سالت مبا�سرة مع نتنياهو

“ف�ساد” ق�سية  يف  حكومية  ل�سحيفة  م�سر  يف  �سابقني  اإدارة  روؤ�ساء   4 حماكمة 

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

اجلديد  املدير  ا�صتقالة  االأبي�ص  البيت  اعلن  ب(:  ف  )اأ  وا�صنطن- 
الرئا�صة انطوين �صكاراموت�صي الذي عينه الرئي�ص دونالد  لالعالم يف 

ترامب قبل ع�صرة اأيام فقط.
�صحافية  مقابلة  اثر  املا�صي  اال�صبوع  عا�صفة  �صكاراموت�صي  اأثار  وقد 
اال�صبوع  عمله  ترك  الذي  بريبو�ص  رين�ص  االركان  رئي�ص  فيها  اأهان 

املا�صي وكبري اال�صرتاتيجيني يف البيت االبي�ص �صتيف بانون.
وذكرت �صحيفة "نيويورك تاميز" اأن �صكاراموت�صي ارغم على اال�صتقالة 
بناء على طلب كبري موظفي البيت االبي�ص اجلديد جون كيلي الذي اأدى 

الق�صم يف وقت �صابق االثنني.
ودانت الطبقة ال�صيا�صية املقابلة مع جملة نيويوركر اخلمي�ص نظرا ملا 

ت�صمنته من ابتذال نادر.
وهاجم �صكاراموت�صي بريبو�ص وا�صفا اإياه باأنه “�صخيف ي�صعر بجنون 

العظمة ويعاين من انف�صام ال�صخ�صية”. كما اأهان بانون.
جون  االأبي�ص  للبيت  اجلديد  العام  االأمني  اأن  ال�صحيفة  وتابعت 
من  طلب  ال�صابق،  الداخلي  االأمن  وزير  املتقاعد  املارينز  جرنال  كيلي، 

�صكاراموت�صي اأن يتنحى.
ومت تعيني كيلي لفر�ص النظام يف البيت االأبي�ص حيث تع�صف اخلالفات 

الداخلية بني املوظفني وغالبا ما تن�صر علنا يف ال�صحافة.
وا�صافت "نيويورك تاميز"  انه لي�ص من الوا�صح ما اإذا كان �صكاراموت�صي 

�صيغادر البيت االأبي�ص، اأو انه �صيوا�صل العمل هناك ب�صفة اأخرى.
وكان ترامب رف�ص يف تغريدة اأن تكون هناك فو�صى يف البيت االأبي�ص.

االرقام  اأف�صل  االطالق،  على  اأ�صهم  �صوق  “اأعلى  التغريدة  يف  وكتب 
عاما،   17 منذ  م�صتوياتها  اأدنى  يف  البطالة  �صنوات،  منذ  االقت�صادية 
فو�صى يف  العليا: ال  املحكمة  تعيني يف  اآمنة،  الرواتب ترتفع، احلدود 

البيت االأبي�ص!”.

 ع���ر����ش م���ن ع��ب��ا���ش حل��م��ا���ش عرب
ال��ث��اث��ي ف����رج والأح����م����د وف��ت��وح

رام اهلل – :
قدمه  طازج  �صيا�صي  عر�ص  اآخر 
عبا�ص  حممود  الفل�صطيني  الرئي�ص 
يقرتح  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حلركة 
الإجناز  ومتكاملة  �صريعة  خطة 

امل�صاحلة وب�صرعة.
اليوم”  “راأي  مل�صادر  وفقا  العر�ص   

يف  االإدارية  اللجنة  حل  جانبها  من  حما�ص  حركة  اإعالن  يت�صمن 
القطاع واالإعالن عن اإنهاء الرتتيبات التي جرت مع تيار ع�صو املجل�ص 

الت�صريعي حممد دحالن وفورا.
وقف  هما  جهته  من  خلطوتني  وفورا  املبادرة  عبا�ص  يعر�ص  باملقابل 
قطع  عن  الرتاجع  فيها   مبا  العقابية  الرئا�صة  اإجراءات  كل  وجتميد 
املركزي  البنك  قرار  و�صحب  الديزل  مادة  بدخول  وال�صماح  الكهرباء 
البنوك  لفروع  االأجنبية  العملة  او  الدوالر  حتويل  مبنع  الفل�صطيني 

العاملة يف القطاع.
خطة عبا�ص تعترب خطوتان من كل جانب هما االأ�صا�ص قبل االإنتقال 
للمرحلة التالية وهي العودة وفورا لطاولة امل�صاحلة و”اإنهاءاالإنق�صام” 
ثم حل املجل�ص الت�صريعي واإجراء اإنتخابات واملبادرة لت�صكيل حكومة 

وحدة وطنية بال�صراكة مع حما�ص.
 املقرتح مت تقدميه باإت�صاالت مبا�صرة عرب مدير املخابرات  ماجد فرج 
وبدعم من م�صت�صار الرئي�ص عزام االأحمد واإت�صل بقادة حما�ص داعما 

وبقوة روحي فتوح .
املوافقة  هو  امل�صادر  ح�صب  ال�صلطة  ثالثي  عليه  ح�صل  الذي  اجلواب 
من حيث  املبداأ �صريطة ان يعلن  عبا�ص وقف كل االإجراءات العقابية 
اوال وقبل التفاو�ص على بقية التفا�صيل و�صريطة ان ال تعلن حما�ص 

اإ�صقاط كل ترتيباتها مع اي طرف .
حما�ص تريد من عبا�ص وقف االإجراءات اوال وبقرار ذاتي وبعيدا عن 

اي تفاو�صات.
 وعبا�ص يريد التفاو�ص على ما بعد وقف االإجراءات.

 واالإت�صاالت م�صتمرة وال زالت عالقة عند هذه النقطة.

 احل����ار�����ش ال�����س��خ�����س��ي ل��ل��ع��اه��ل ال�������س���ع���ودي ُي���ث���ري اجَل�����دل
ب�����س��اع��ة َي�����ِده وال���ت���ي ُي���ق���ّدر َث��م��ن��ه��ا ب���ح���وايل 3 م��اي��ني ري���ال

التي  ف”  “التق�صرّ عا�صفة  اأن  َيبدو   
ورفع  االنتقائية،  ال�صرائب  ت�صمل 
املُواطنني  ة  كافرّ ت�صمل  ال  االأ�صعار، 
معه  ي�صتمر  من  وهناك  ال�صعوديني، 
الظروف  كل  رغم  الرفاهيرّة،  ع�صر 
بني  ًة اإذا كان من املُقررّ املُحيطة، خا�صرّ

بني للعائلة احلاكمة. املُقررّ
ما  هي  العلوية،  ال�صطور  تلك 
ال�صعوديني،  تغريدات  ز  مُتيرّ باتت 
التحديد  وجه  على  واملُعار�صني 
وكان  ال�صعودية،  يف  امللكي  للنظام 
املذكورين،  وجه  عال  قد  االمتعا�ص 
عبدالعزيز  للواء  �صورة  تداول  بعد 
ال�صخ�صي  احلار�ص  وهو  الفغم، 
بن  �صلمان  امللك  ال�صعودي  للعاهل 
احلار�ص  ظهر  حيث  عبدالعزيز، 
�صاعًة  يرتدي  وهو  لواء،  برتبة 
ر اخُلرباء �صعرها بحوايل  فاخرة، قدرّ
ا يعني  �صعودي، ممرّ ريال  ال٣ ماليني 

اأنه يرتدي “ثروة” يف يده.
 ،My Watch موقع  وبح�صب 
ال�صاعة  فاإن  بال�صاعات،  �ص  واملُتخ�صرّ
األف   758 حوايل  ت�صاوي  بالفعل 
ماليني،   3 نحو  ُيعادل  ما  اأي  يورو، 
وال�صاعة  �صعودي،  ريال  األف  و34 
ظهرت  حيث  ميل،  ريت�صارد  نوع  من 
يف يد الُي�صرى للواء، وهو يف و�صعية 

انحناء اأمام املليك ال�صعودي.
الق�صرية  التدوينات  موقع  وعلى 

الن�صطاء  من  عدد  عربرّ  “تويرت”، 
يف  االإفراط  هذا  من  ا�صتيائهم  عن 
تلك  مثل  اأن ثمن  االإ�صراف، يف حني 
ال  عائالت  ُيطعم  اأن  مُيكن  ال�صاعة 
من  عدد  وا�صتغل  يومها،  قوت  جتد 
دوا اأنهم على  املُعار�صني ال�صورة، واأكرّ

ودعم  باخلروج،  ُيطالبون  حني  حق 
احلقوق،  باأدنى  املُطالب  احلراك 

ًة من اأحد. ومنحها ال ُيعترب منيرّ
دين،  املُغررّ من  لعدد  كان  املُقابل،  يف 
د �صالح راأٌي اآخر، حيث اعترب  كاملُغررّ
يكون  وقد  خا�ص،  �صاأن  النقود  اأن 

من  ال�صاعة  منحه  قد  �صلمان  امللك 
دته به �صارة  ماله اخلا�ص، وهو ما اأيرّ
من  املُمتع�صني  دعت  والتي  الغامدي 
اأفواههم،  ُيغلقوا  اأن  اإىل  ال�صاعة 
“خادم  َيحمي  من  اأنرّ  واعتربت 

احلرمني”، ي�صتحق اأكرث من ذلك.

“راي  لـ  امل�صتوى  عالية  دبلوما�صية  م�صادر  اكدت 
اليوم” ان االأردن مل يعد احد البوابات الرئي�صية 
توقيعه  بحكم  ابيب  تل  اىل  اخلليج  لدول 
العربية  اململكة  لل�صالم، وان  ملعاهدة وادي عربة 
امل�صجد  ازمة  اثناء  متاما  جتاوزته  ال�صعودية 
مبا�صرة  ات�صاالت  واأجرت  االأخرية،  االأق�صى 
الوقح  الت�صرف  يف�صر  ما  وهذا  نتنياهو،  مع 
االأردن  مع  نتنياهو،   اأي  لالأخري،  واال�صتفزازي 
يف  االأردنيني  املواطنني  لقاتل  ا�صتقباله  يف  ومتثل 

جرمية ال�صفارة االإ�صرائيلية.
على  كان  نف�صها،  امل�صادر  اكدت  ومثلما  نتنياهو، 
طوال  ال�صعودية  ال�صلطات  مع  مبا�صر  ات�صال 
على  موافقة  كانت  االأخرية  ان  وتردد  االزمة، 
و�صع البوابات االلكرتونية ا�صوة ببوابات مماثلة 

يف مداخل احلرمني ال�صريفيني يف مكة واملدينة.
ان  دائما  تخ�صى  كانت  االأردنية  ال�صلطات 
تتجاوزها دول اخلليج باإقامة عالقات مبا�صرة مع 
تل ابيب، ويبدو ان ازمة القد�ص املحتلة االأخرية 

عززت هذه املخاوف وا�صعفت دورها.

القاهرة/ 
نبيل  امل�صري،  العام  النائب  اأحال   
ملجل�ص  �صابقني  روؤ�صاء   4 �صادق،  
)حكومية(،  االأهرام  �صحيفة  اإدارة 
اإثر اتهامهم  اإىل املحكمة اجلنائية، 
الرئي�ص  طالت  ف�صاد  ق�صية  يف 
مبارك  ح�صني  االأ�صبق  امل�صري 
نظامه،  رموز  من  وعدًدا  وجنليه 
االأهرام”،  بـ”هدايا  اإعالميا  عرفت 

وفق م�صدر ق�صائي.
وقال امل�صدر، مف�صاًل عدم ذكر ا�صمه 
لالإعالم،  كونه غري خمول باحلديث 
الق�صية  يف  االتهام  “قائمة  اإن 
ملجل�ص  �صابقني  روؤ�صاء   4 �صملت 
اإدارة ال�صحيفة، وهم اإبراهيم نافع، 
الغمري،  و�صالح  هلل،  عطا  ومر�صي 
املجل�ص  )ع�صو  �صعيد  املنعم  وعبد 
والتطرف  االإرهاب  ملكافحة  القومي 
عبد  امل�صري  الرئي�ص  �صكله  الذي 

الفتاح ال�صي�صي قبل اأيام(”.
النيابة  وجهت  ذاته،  امل�صدر  ووفق 
االأهرام  روؤ�صاء �صحيفة  اإىل  العامة 
وقائع  بـ”ارتكاب  اتهاما  ال�صابقني 
متثل اإ�صراًرا باأموال املوؤ�ص�صة بقيمة 
جنيه  األف  و121  مليوًنا   268
دوالر  مليون   15 )حوايل  م�صري 

اأمريكي(”.
يناير/ اإىل  الق�صية  تاريخ  ويعود 

قالت  حيث   ،2013 ثان  كانون 
“املتهمني  اإن  وقتها  التحقيق  جهات 
�صاعات  عن  عبارة  هدايا  تلقوا 
من  وجنيهات  ذهبية  واأقالم  قيمة 
واأطقم  قيمة  عنق  ورابطات  الذهب 
واأحزمة  وجموهرات  االأملا�ص  من 

جلدية”.
امل�صرية  النيابة  وافقت  اأن  و�صبق 
على   2013 ثان  يناير/كانون  يف 
18 مليون جنيه  �صداد اأ�صرة مبارك 

ما ميثل  مليون دوالر تقريًبا(  )نحو 
عليها  ح�صلوا  التي  الهدايا  قيمة 
�صبيل  واأخلى  االأهرام،  موؤ�ص�صة  من 

مبارك من الق�صية بعد ذلك.
قا�صي  قرر   ،2016 مايو/اأيار  ويف 
باأنه  ذاتها،  الق�صية  يف  التحقيق 
ما  وهو  الدعوى”  الإقامة  وجه  “ال 
ا�صتاأنفت عليه النيابة وقتها بدعوى 

تدين  جديدة  واأدلة  قرائن  “ظهور 
املتهمني يف الق�صية”.

قررت  املا�صي،  مار�ص/اآذار  ويف 
قبول  القاهرة،  جنايات  حمكمة 
التحقيق  واإعادة  النيابة  ا�صتئناف 
قبل  من  اأخرى  مرة  الق�صية  يف 

النائب العام الذي اأ�صدر قراره .



النا�صرة-:
من  قطر  وحما�صرة  اخلليجيرّة  االأزمة  تفاقم  ظلرّ  يف 
 ، االإ�صرائيليرّ الوزراء  رئي�ص  قرر  خليجية،  دول  ة  عدرّ
ف�صائية  مكاتب  اإغالق  فح�ص  نتنياهو،  بنيامني 

اجلزيرة بالقد�ص املحتلة.
عددها  يف  اأحرونوت”  “يديعوت  �صحيفة  وك�صفت 
اأوىل  جل�صة  عن  النقاب  الثالثاء،  اليوم  ال�صادر 
�صرع  خاللها  من  اخل�صو�ص،  بهذا  نتنياهو  اأجراها 
يف  احلكوميرّ  ال�صحافة  مكتب  مع  بالتن�صيق  طاقم 
“ال�صاباك”،  العام  االأمن  وجهاز  اخلارجية  وزارة 
اأ�صوة بالقرار  درا�صة اإغالق مكتب اجلزيرة بالقد�ص 
ودول  ال�صعودية  نفذتها  التي  العقابية  واخلطوات 

اأخرى �صد �صبكة اجلزيرة.
اأطلقها  التي  الدعوات  مع  نتنياهو  توجه  وين�صجم 
بع�ص من قادة اليمني االإ�صرائيلي بزعامة امل�صتوطن 
باروخ مارزل، باإغالق مكتب اجلزيرة بالقد�ص، وذلك 
وعلقوا  القد�ص،  يف  اجلزيرة  مكتب  اقتحموا  عندما 
اإغالق  الفتة تطالب ال�صلطات االإ�صرائيلية ب�صرورة 

مكتب اجلزيرة يف القد�ص املحتلة.
الطابق  مدخل  عند  امل�صتوطنون  وقف  اأيام،  وقبل 
الذي يوجد فيه املكتب، وقال اأحدهم اإنه:اآن االأوان 
هو  الذي  اجلزيرة  مكتب  اإ�صرائيل  حكومة  تغلق  اأن 
مبثابة فرع لداع�ص، وتطرد العاملني فيه اإىل قطر، 

على حدرّ تعبريه.
تريد  االإ�صرائيليرّة  املوؤ�ص�صة  اأنرّ  ال�صحيفة  ورجحت 
االأزمة  فجرتها  التي  االإقليمية  الظروف  ا�صتغالل 
البالد،  �صبكة اجلزيرة يف  واإغالق مكاتب  اخلليجية 
اإ�صرائيل  ل�صورة  ب�صرر  �صابًقا  ت�صببت  واأنرّها  خا�صة 

على حد زعم ال�صحيفة.
�صيحظى  نتنياهو  قرار  اأنرّ  اإىل  التقديرات  وذهبت 
اأو  معار�صة  اأي  اإبداء  دون  ب�صهولة  و�صيمر  بدعم 
الكثري  �صهدت  االأخرية  ال�صنوات  اأنرّ  علًما  حتفظات، 
اجلزيرة  مكاتب  اإغالق  اإىل  الداعية  املطالب  من 
التوجه  هذه  عن  الرتاجع  تقرر  اأنرّه  بيد  بالقد�ص، 
الإ�صرائيل  اإعالمية  اإ�صرار  اأي  حدوث  من  خ�صية 

عاملًيا.
لكن يف حال مت اإغالق مكتب اجلزيرة بالقد�ص، فرتى 

اإىل  بااللتما�ص  �صتقوم  املكتب  اإدارة  اأنرّ  ال�صحيفة 
املحكمة العليا.

اأفيغدور  الداخلي،  االأمن  وزير  ان�صاق  ذلك،  اإىل 
تقودها  التي  التحري�ص  حملة  اإىل  ليربمان، 
اأم�ص  متادى،  حيث  اجلزيرة،  �صبكة  �صدرّ  ال�صعودية 
كما  اإ�صرائيل  اأنرّ  اأو�صح  عندما  بتحري�صه  االثنني، 
ل خطًرا  بع�ص الدول العربية ترى باأن اجلزيرة ُت�صكرّ
عليها وهي اأ�صبه باإعالم اأملانيا النازية، على حد تعبري 

ليربمان.
طرد  نيته  اإعالن  على  قليلة  اأيام  مت�ِص  مل  ومل  هذا 
قناة اجلزيرة من اإ�صرائيل، كلرّف نتنياهو، اأم�ص، وزير 
القرا، بتهيئة م�صروع قانون يهدف  اأيوب  االت�صاالت 
القد�ص  القطرية يف مدينة  القناة  اإغالق مكتب  اإىل 

املحتلة.
على  له  من�صور  عرب  اأخرًيا،  ك�صف  قد  نتنياهو  وكان 
االأجهزة  اإىل  مراًرا  توجه  اأنه  “فاي�صبوك”،  موقع 
يف  “اجلزيرة”  مكتب  اإغالق  منها  طالبًا  االأمنية، 
اأنرّ طلبه قد يكون غري  اإىل  ُم�صرًيا يف حينه  القد�ص، 

اإىل  �صعيه  د  اأكرّ لكنه  القانون،  تف�صري  ب�صبب  ممكن 
اإجراء تعديالت قانونية معينة تتيح مبوجبها طرد 

اجلزيرة من اإ�صرائيل.
مل�صروع  التح�صري  ب�صدد  اأنه  القرا  اأعلن  ناحيته،  من 
احلكومة  رئي�ص  طلب  مع  يتما�صى  ما  وفق  القانون، 
لعبت  القطرية  القناة  اأنرّ  االأخري  زعم  اإذ  نتنياهو. 
دوًرا بارًزا يف التحري�ص �صدرّ اإ�صرائيل، والت�صجيع على 
القد�ص  اأحداث  خالل  وخا�صة  واالإرهاب،  التطرف 
“الراأي  قناة  باأن  علمًا  االأخرية،  االأق�صى  وامل�صجد 
والراأي االآخر” طاملا ا�صت�صافت م�صوؤولني اإ�صرائيليني 
�صعي  ياأتي  ذلك،  وبرغم  �صا�صتها.  عرب  ملحاورتهم 
قائمة  املقاطعة  رباعي  فيه  يطرح  وقت  يف  نتنياهو 
مطالبه الـ 13 على قطر، ك�صرط للحوار معها متهيًدا 
الإنهاء االأزمة اخلليجية، والتي تت�صمن بنًدا باإغالق 

“اجلزيرة”.
اإنرّ  قوله  القرا  عن  ة  العربيرّ االإعالم  و�صائل  ونقلت 
امل�صامني  تواجه  ة،  عربيرّ دول  منها  عديدة،  دواًل 
التحري�صية التي تبثها اجلزيرة، ولذلك فهي تطالب 

ة تت�صامن  االآن باإغالقها، الفًتا اإىل اأنرّ الدولة العربيرّ
التطرف  تكافح  التي  املعتدلة  العربية  الدول  مع 

الديني واالإرهاب.
كذلك، اعترب اأنرّ ال مكان الأي ف�صائية داعمة لالإرهاب 
ال�صعودية،  من  كل  عملت  مثلما  وعليه  اإ�صرائيل،  يف 
التي  الدول  من  والعديد  والبحرين  واالأردن،  وم�صر، 
طردت طواقم القناة املحر�صة، علينا توحيد اجلهود 
وت�صجع  حتر�ص  التي  الف�صائيات  مكافحة  اأجل  من 

على االإرهاب، على حدرّ تعبريه.
اأنرّ  اإ�صرائيلية  اإعالم  و�صائل  ذكرت  ذلك،  غ�صون  يف 
القرا بداأ بت�صكيل طاقم مهني من الوحدة القانونية 
ت�صريع  عرب  مالئمة  �صيغة  اإيجاد  بهدف  وزارته،  يف 
اأنرّ  اإىل  واأ�صارت  القطرية.  القناة  بث  حلجب  خا�ص 
والكابالت  البث  جمل�ص  عن  ممثلني  �صي�صم  الطاقم 

وال�صلطة الثانية.
جلهاز  “8200” التابعة  الوحدة  �صعبة  مدير  وقال 
ملوقع  وفقا  االإ�صرائيلية،  الع�صكرية  املخابرات 
االأجهزة  اإنرّ   ، االإ�صرائيليرّ االإخباريرّ   ”WALLA“
غلق  نتانياهو،  نية  على  اعرتا�صها  اأبدت  االأمنية 

مكتب اجلزيرة يف اإ�صرائيل.
وليد  اإ�صرائيل،  يف  اجلزيرة  قناة  مكاتب  مدير  وكان 
اأحرونوت”  “يديعوت  ل�صحيفة  ك�صف  قد  العمري، 
موؤخًرا، اأنرّه ال ي�صدق اأْن تغلق اإ�صرائيل اإغالق مكاتب 
العليا،  املحكمة  يف  ينجح  لن  االأمر  هذا  الأنرّ  القناة، 
حماوالت  ثالث  ال�صابق  يف  واجه  املكتب  اأنرّ  مو�صًحا 

الإغالقه.
اجلي�ص  با�صم  املتحدثني  اأنرّ  العمري،  واأ�صاف 
نف�صه،  االإ�صرائيليرّ  الوزراء  ورئي�ص  االإ�صرائيلي 
ويعر�صون  ياأتون  االإ�صرائيليني  واملحللني  واخلرباء 
املوقف االإ�صرائيليرّ لدى اجلزيرة، مت�صائاًل: اأين جتد 
لهم  وت�صمح  اإ�صرائيليني  ت�صارك  اأخرى  عربية  قناة 

باإجراء لقاءات معهم بالعربية؟، على حدرّ تعبريه.
اأنرّه يف الـ22 من �صهر متوز )يوليو( املا�صي  ُي�صار اإىل 
ق اأعمال  ا�صت�صافت “اجلزيرة” من على �صا�صتها “ُمن�صرّ
املُحتلرّة”، اجلرنال  املناطق  االإ�صرائيليرّة يف  احلكومة 
د على اأنرّ َمْن ال ُيدين عملية  يواآف مردخاي، والذي اأكرّ

اجلرمية يف  �صريك  “حلمي�ص” هو 

املو�صاد  جهاز  اأنرّ  عن  النقاب  ُك�صف 
اخلارجيرّة(  )اال�صتخبارات  االإ�صرائيليرّ 
املا�صي  القرن  ال�صتينيات من  اأوائل  اأر�صل يف 
هارئيل،  اأي�صر  القائد  من  باأمٍر  كبريًة  خليًة 
واتهام  اليهود،  �صدرّ  ٍة  اإرهابيرّ اأعماٍل  لتنفيذ 
ال�صلطات املغربيرّة بذلك، لكي ت�صمح للحركة 
فل�صطني  اإىل  با�صتجالبهم  ة  ال�صهيونيرّ
املحتلرّة، هذا ما جاء يف بحٍث اأكادمييرّ ن�صره 
من  نون،  بن  يغاآل  د.   ، االإ�صرائيليرّ املوؤرخ 

جامعة بار اإيالن.
اإنرّه  قال  املو�صاد  رئي�ص  فاإنرّ  للبحث،  ووفًقا 
م على املو�صاد  من اأجل تنفيذ العملية، يتحترّ
تقدمي �صهداء يهود، وبعد فرتٍة ق�صريٍة جًدا، 
�صابني  باعتقال  ة  املغربيرّ ال�صلطات  قامت 
يهوديني مغربيني، من عمالء املو�صاد، وخالل 
اأنرّ  كما  التعذيب،  اإثر  ا  توفيرّ معهما  التحقيق 

�صاًبا ثالًثا ُقتل يف ال�صجن نتيجة التعذيب.
املو�صاد  رئي�ص  خطة  اأنرّ  اإىل  الباحث  ولفت 
ال�صجن  يف  الثالثة  موت  اأنرّ  ذلك  جنحت، 
اإىل  �صاهم  الذي  االأمر  كبريًة،  �صدمًة  برّ  �صبرّ
حٍد كبري يف اإقناع امللك املغربيرّ يف ذلك احلني 
اإ�صرائيل  مع  اتفاٍق  على  بالتوقيع  باالإ�صراع 
املغرب  من  بالهجرة  لليهود  مبوجبه  ُي�صمح 
ة حديثة العهد، على حدرّ  اإىل الدولة العربيرّ
بحثه  يف  ز  ركرّ الذي   ، االإ�صرائيليرّ املوؤرخ  قول 
على قيام املو�صاد االإ�صرائيليرّ برتك العمالء 
النظام  اأيدي  يف  ليقعوا  املغرب  يف  املحليني 

احلاكم.
ُي�صار اإىل اأنرّ عدد اليهود يف ذلك الوقت كان 

االأعظم  ال�صواد  وكان  األًفا،   160 حوايل 
منهم يتبواأ منا�صب رفيعة يف النظام احلاكم، 
امللك  لدى  وزير  من�صب  اإىل  اأحدهم  وو�صل 
قرر  فقد  ذلك،  من  الرغم  وعلى   ، املغربيرّ
املو�صاد، بعد اأْن ح�صل على ال�صوء االأخ�صر، 
غري  باأعمال  القيام  ة،  ال�صيا�صيرّ املوؤ�ص�صة  من 
اأخالقيرّة بهدف ا�صتجالب اليهود من املغرب 

اإىل اإ�صرائيل.
تلك  يف  كان  املغرب  اأنرّ  الباحث  واأو�صح 
ال�صنوات هدًفا رئي�صًيا للمو�صاد، ودرج رئي�ص 
ات يف ال�صنة،  اجلهاز على زيارته �صًرا اأربع مررّ
املو�صاد  اأر�صلها  التي  اخللية  اأنرّ  على  ًدا  ُم�صدرّ
كما  اجلهاز،  يف  للعمل  يهود  �صباب  ت  جندرّ
اإىل  �صريٍّ  ب�صكٍل  باإح�صارهم  قام  اجلهاز  اأنرّ 
ٍة، �صملت  اإ�صرائيل الإجراء تدريباٍت ع�صكريرّ
كما  ة،  اإرهابيرّ عمليات  تنفيذ  على  تدريبات 
الوزراء  رئي�ص  مع  اإ�صرائيل  يف  التقوا  اأنرّهم 
وزير  ومع  غوريون،  بن  دافيد  اآنذاك، 
عن  املوؤرخ  ك�صف  كما  دايان.   مو�صيه  االأمن 
كبرية،  �صفينة  با�صتئجار  قام  املو�صاد  اأنرّ 
ب اليهود من املغرب، وجنحت  وبوا�صطتها هررّ

ة. ال�صفينة يف مهمتها 13 مررّ
فقد  الباحث  اأ�صاف  الـ14  ة  املررّ يف  ا  اأمرّ
وفاة  اإىل  ى  اأدرّ الذي  االأمر  ال�صفينة،  غرقت 
طاقمها االإ�صباينرّ و44 يهودًيا مغربًيا كانوا 
اإهمااًل  اأهمل  املو�صاد  اأنرّ  ُمو�صًحا  متنها،  على 
مترّ  ال�صفينة  اأنرّ  اأزعم  ال  وقال:  �صديدًا، 
ولكن  د،  والرت�صرّ االإ�صرار  �صبق  عن  اإغراقها 

االإهمال كان متعمًدا.

�صبقت  التي  الربوتوكوالت  راجعت  وتابع: 
اأنرّ  يل  فتبنيرّ  الـ14،  ة  للمررّ ال�صفينة  عملية 
يف  قالت  مائري،  غولدا  اخلارجية  وزيرة 
اإ�صرائيل  على  م  يتحترّ اإنرّه  احلكومة  جل�صة 
يف  �صدمة  اإىل  ي  توؤدرّ بعملية  تقوم  اأْن 
املغرب، حتى ولو كلرّف االأمر موت العديد من 
اأ�صاف،  وبالتايل،  ل،  العزرّ اليهود  املواطنني 
فاإنرّهم قاموا با�صتئجار �صفينة غري �صاحلة. 
علم  على  كانوا  هم  ولكنرّ ُيغرقوها،  مل  اإنرّهم 
وعلى دراية باأنرّها �صتغرق يف البحر، على حدرّ 

قوله.

وفعاًل، اأو�صح الباحث، اأحدث غرق ال�صفينة 
الغربيرّة  ال�صحف  وكتبت  عامليرّة  �صجة 
يف  ة  درّ م�صدرّ  ، املاأ�صاويرّ احلادث  عن  والعامليرّة 
تقاريرها على اأنرّ اليهود الذين اأرادوا الهرب 
عر�ص  يف  ماتوا  االإ�صالميرّ  العربيرّ  البلد  من 
تاأليب  اإىل  ى  اأدرّ الذي  االأمر  وهو  البحر، 

الراأي العام العامليرّ �صدرّ املغرب.
احلادث  ا�صتغل  املو�صاد  اإنرّ  قائاًل  وتابع 
املغرب  مغادرة  على  اليهود  حلثرّ  املاأ�صاويرّ 
يف  العمالء  وقام  اإ�صرائيل،  اإىل  والهجرة 
ة  اليهوديرّ اجلالية  با�صم  بياٍن  بن�صر  املغرب 

لهذه  رف�صها  عن  فيه  ت  عربرّ اململكة  يف 
هناك  عام  األفي  بعد  اأنرّه  وتابعت  االأعمال، 
اأر�ص  اإىل  اليهود  لعودة  ة  ذهبيرّ فر�صة 
نعرف  ا  اإننرّ البيان:  وتابع  واالأجداد،  االآباء 
ولكن  ة،  ال�صاميرّ معاداة  ُيعار�ص  االإ�صالم  اأنرّ 
قتل  قرروا  الذين  املغرب،  يف  اأنا�ص  هناك 
نعي  جهتنا  من  ونحن  ثمٍن،  باأيرّ  اليهود 
هتلر  م�صري  مثل  �صيكون  هوؤالء  م�صري  باأنرّ 
املفربك،  البيان  يف  جاء  اآيخمان،  والنازيرّ 
وقام املو�صاد بتوزيع ع�صرات اآالف الن�صخ من 
على  وللم�صلمني  لليهود  اال�صتفزازيرّ  البيان 
بتعليقه  املو�صاد  عمالء  قام  كما  �صواء،  حٍد 

ة. على حيطان املنازل واملحالت التجاريرّ
ع  واأ�صاف البحث اأنرّه بعد توزيع البيان، توقرّ
برٍد  ة  املغربيرّ ال�صرطة  تقوم  باأْن  املو�صاد 
د  قا�ٍص على الذين قاموا بن�صره، ومع ذلك اأكرّ
املغاربة،  اليهود  املو�صاد حتايل على  اأنرّ  على 
م  نتحكرّ نحن  بيوتكم،  ترتكوا  ال  لهم  وقال 
ثالثة  مقتل  اإىل  ى  اأدرّ االأمر  وهذا  بالو�صع، 

بطوا وهم ُيعلقون البيان. يهود مغاربة، �صُ
 : وعن هذا الت�صرف قال الباحث االإ�صرائيليرّ
م اعتقال اأكرب  الهدف من وراء ذلك كان اأْن يترّ
عدٍد من اليهود لكي ُيحدث �صدمة يف العامل 
الذي  االأمر  اململكة،  يف  النظام  بط�ص  من 
اليهود،  مع  ة  دوليرّ تعاطف  حملة  اإىل  ي  يوؤدرّ
رف�ص  املو�صاد  باأنرّ  واختتم  قوله،  حدرّ  على 

التعقيب على االأ�صئلة التي وجهها له.

�صعودية  فتاة  �صاألت  عندما  ـ  وا�صنطن 
واأ�صقائها،  والديها  املنزل مع  تعي�ص يف 
�صقيقها الإ�صالح �صيء يف غرفتها، قبل 
املالب�ص  لون  “ما  �صاألها  اأ�صهر،  ب�صعة 
فوجئت  ترتدينها”.  التي  الداخلية 
له  يق�صعر  الذي  بال�صوؤال  الفتاة 
تقرير  مقدمة  تلك  كانت  االأبدان.. 
“لو�ص  �صحيفة  مرا�صلة  اأعدته 
مويل  االأمريكية  تاميز"  اآجنلو�ص 
ال�صعودية  العا�صمة  من  هيني�صي 

الريا�ص.
بنقل  تقريرها  هيني�صي  وا�صتكملت 
والدها  “كان  وقالت:  الفتاة  �صهادة 
عندما  يلم�صها.  اأن  بالفعل  حاول  قد 
برتكيب  وقامت  غرفتها،  يف  اختباأت 
وقالت  الغذائية،  املواد  وتخزين  قفل 
بذيئة  هاتفية  مكاملات  اأجرى  اإنه 
وا�صتمنى.  املنزل  يف  اآخر  مكان  من 
مفرو�صة  �صقة  اإىل  وفرت  ا�صطربت، 
تعود  دائما  كانت  ولكنها  اأيام،  لعدة 
مبوجب  وليها  هو  الذي   — لوالدها 

القانون ال�صعودي —”.
روت  االأمريكية  ال�صحيفة  وح�صب 
وقالت:  ق�صتها  عاما(   30( هالة 
ق�صية  “�صاأقيم  يل  وقال  “هددين 
لك  اأ�صمح  لن  هربت.  الأنك  �صدك 

بالعمل”.
يف  تعمل  هالة  اأن  ال�صحيفة  واأ�صافت 
جمال الرعاية ال�صحية. وحتدثت يف 
مقهى ن�صائي موؤخرًا، بينما كانت تتلفت 
حولها بع�صبية، وغطت وجهها بحجاب 
اأ�صود عندما اقرتب غرباء. وطلبت اأن 
يتم تعريفها با�صمها االأول فقط خوفا 

من عواقب حتديدها علنا.
اإن  تقريرها  يف  هيني�صي  مويل  تقول 
يتم  التي  املنازل  حتى  املراأة  الهروب 
اإيذاء الن�صاء فيها ج�صديًا هو جرمية 
اأقاربهم  يتمتع  حيث  ال�صعودية.  يف 
نظام  مبوجب  وا�صعة  ب�صلطة  الذكور 
الو�صاية يف اململكة، الذي مينع الن�صاء 
مبن  الذكور،  االأو�صياء  من  الهرب  من 
لهوؤالء  ويتيح  واالأزواج،  االآباء  فيهم 
على  قدرتهم  على  ال�صيطرة  االأقارب 
احل�صول على جوازات ال�صفر وال�صفر. 
ميكن  الهاربات،  على  القب�ص  مت  واإذا 
لهم  االأمر  ويل  ي�صمح  حتى  �صجنهم 

باالإفراج عنهن.
املن�صور  تقريرها  يف  هيني�صي  وت�صيف 
تاميز":  اآجنلو�ص  “لو�ص  ب�صحيفة 
مرهقة  الو�صاية  تكون  اأن  “ميكن 
بوجه خا�ص بالن�صبة للن�صاء املطلقات 
الزواج.  اللواتي يوؤخرن  اأو  االأرامل  اأو 
جعل  اإىل  االأمهات  بع�ص  وت�صطر 

اأبنائهن اأو�صياء”.
الن�صاء  فاإن  التقرير  وح�صب 
ال�صجن  خلطر  يتعر�صن  ال�صعوديات 
وخارجها.  البلد  داخل  الفرار  ب�صبب 
�صعوديات  اإن  التقرير  معدة  وتقول 
�صبكة  مع  اجلهود  تلك  بتن�صيق  يقمن 
التوا�صل  و�صائل  عرب  املوؤيدين  من 
برتتيب  اأحيانًا  ويقمن  االجتماعي، 
الدرا�صة  وبرامج  واالإجازات  الزيجات 

يف اخلارج كغطاء للهرب.
تقدمي  مت  قد  اأنه  ال�صحيفة  وتقول 
نظام  الإ�صالح  مقرتحات  قائمة 
امللك  اإىل  العام  هذا  ربيع  يف  الو�صاية 
اأكد بعد اأن توىل العر�ص  �صلمان الذي 
لرفع  منفتحًا  كان  اأنه   2015 عام  يف 
بع�ص القيود االأكرث قمعية على املراأة. 
�صرط  اإنهاء  اإىل  املقرتحات  وتدعو 
الذكور  من  اإذن  على  املراأة  ح�صول 

كثرية  اأخرى  باأ�صياء  القيام  اأو  لل�صفر 
تعترب روتينية للمراأة يف اأجزاء اأخرى 
من العامل. وقد قدم اأكرث من 14 األف 
�صخ�ص التما�صات اإىل احلكومة الإلغاء 

احلظر على قيادة الن�صاء.
ياأمر  مر�صومًا  بالفعل  امللك  اأ�صدر  وقد 
حرمان  بعدم  احلكومية  الوكاالت 
مل  اأنهن  ملجرد  اخلدمات  من  الن�صاء 
يح�صلن على موافقة ويل االأمر، ما مل 

تكن اللوائح القائمة تقت�صي ذلك.
هذا  يف  امللك  اهتمام  اأعطى  وقد 
مزيد  يف  االأمل  الن�صاء  بع�ص  املو�صوع 

من احلرية.
لل�صحيفة  املانع  عائ�صة  وتقول 
االأمريكية، وهي �صيدة اأعمال ونا�صطة 
قدمت  االإن�صان  حقوق  جمال  يف 
“قد  الو�صاية:  ب�صاأن  للملك  تو�صيات 

ال اأرى ذلك اليوم يف حياتي”.
“لو�ص اآجنلو�ص تاميز"  وح�صب تقرير 
من  امراأة   1750 من  اأكرث  فرت  فقد 
منازلهن يف عام 2015، ح�صب االأرقام 
والتنمية  العمل  وزارة  عن  ال�صادرة 
وكان  ال�صعودية،  يف  االجتماعية 

العديد منهن �صحايا العنف املنزيل.
الن�صاء  ي�صاعدن  نا�صطون  وقال 
التي  االأ�صباب  اأحد  اإن  الهاربات 
اأنهن  الفرار  على  قدرة  اأكرث  جتعلهن 
يح�صلن على امل�صاعدة من خالل و�صائل 

التوا�صل االجتماعي.
طالب  قال  ال�صحيفة  وح�صب 
عبداملح�صن، وهو نا�صط �صعودي حتدث 
عرب الهاتف من ماغدبورغ باأملانيا، حيث 
العدد  “اإن  الهروب على تويرت:  ين�صق 
ي�صلن  الن�صاء  من  والعديد  يتزايد. 
اإيل كل يوم. يطلبون مني م�صاعدتهم. 
من  �صفر  اإذن  لديهن  لي�ص  ومعظمهم 
ويل االأمر”. وهو يعرف الن�صاء الذين 
وكندا  وبريطانيا  اأ�صرتاليا  اإىل  فروا 
واأملانيا واأيرلندا ونيوزيلندا والواليات 

املتحدة.
وتنقل مرا�صلة “لو�ص اآجنلو�ص تاميز" 
“قولها  املغامي�صي  ح�صني  �صروق  عن 
اإىل  طريقها  يف  كانت  اإنها  لعائلتها 
اإجازة.  يف  اجلزائري  زوجها  مع  كندا 
�صوء  من  �صنوات  حتملت  اإنها  وقالت 
وقالت:  والدها،  قبل  من  املعاملة 
يده:  اإىل  جاء  ما  بكل  ي�صربني  كان 
اأحذية”.  حديقة،  خرطوم  مكن�صة، 
قام  كندا،  اإىل  الذهاب  من  وبدال 
و�صائل  يف  ح�صاباتها  بحذف  الزوجان 
اإىل  وهربا  االجتماعي  التوا�صل 

فيديو  �صريط  اأ�صدرا  حيث  اأوروبا، 
الكراهية  على  بـ”التحري�ص  يندد 

والعنف وا�صطهاد الن�صاء”.
املغامي�صي رف�صت  اإن  وتقول ال�صحيفة 
اأن حتدد بال�صبط اأين انتقلت خوفا من 

عائلتها.
عرب  عاما(،   30( املغام�صي  وقال 
فيديو �صكايب ملرا�صلة “لو�ص اآجنلو�ص 
قد  مكاين  عرفوا  “اإن  تاميز": 

يقتلوين”.
الدليمي  نورة  كانت  التقرير  وح�صب 
قد  عاما   22 العمر  من  البالغة  حممد 
بينما  املا�صي  ال�صهر  اململكة  من  فرت 
كان والدها وهو وليها بعيدا. واأ�صافت 
اأنه منحها ت�صريحا بال�صفر قبل عام. 
وبعد و�صولها اإىل اأملانيا، ات�صلت باأمها.

على  القب�ص  مت  اإنه  التقرير  ويقول 
العديد من الن�صاء ال�صعوديات الفارات 
هذا العام، ومت اإعادتهن ق�صرا و�صجن، 
االإنرتنت  على  دولية  حمالت  ود�صنت 

لتحريرهن.
�صجلت  االأمريكية  ال�صحيفة  وح�صب 
يف  معلمة  وهي  عاما(   24( علي  دينا 
بيانا  الريا�ص،  من  االجنليزية  اللغة 
مطار  يف  توقفت  اأن  بعد  بالفيديو 
يف  ا�صرتاليا  اإىل  عبورها  اأثناء  مانيال 

العا�صر من ني�صان / اأبريل.
ووفقا لـ”هيومن رايت�ص ووت�ص”، قالت 
امراأة اأخرى كانت ت�صافر عرب املطار يف 
ذلك اليوم اإن دينا طلبت منها امل�صاعدة 
املطار  يف  �صفرها  جواز  �صادروا  الأنهم 
الطائرة  اإىل  ال�صعود  وت�صاريح 
واحتجزوها ملدة 13 �صاعة — وهو ما 

ينكره م�صوؤولو الهجرة الفلبينية.
وح�صب ال�صحيفة �صاعدت ميغان خان، 
مقاطع  من  العديد  ت�صجيل  يف  دينا 
على  الحقًا  ن�صرها  مت  التي  الفيديو 
الذي  الفيديو  ذلك  يف  مبا  االإنرتنت، 
قالت فيه: “اإذا جاءت عائلتي، ف�صوف 
يقتلوين. اإذا عدت اإىل اململكة العربية 
الرجاء  ميتة.  �صاأكون  ال�صعودية، 

م�صاعدتي”.
اإىل  و�صولها  قبل  اإنه  خان  وقالت 
ي�صالن؛  رجلني  راأت  اخلا�صة،  رحلتها 
وقالت  اأعمامها.  اإمنها  دينا  قالت 
اأجرت  اإنها  ووت�ص”  رايت�ص  “هيومن 
�صركة  يف  اأمني  م�صوؤول  مع  مقابلة 
وثالثة  زمالئه  من  اثنني  راأى  طريان 
يحملون  االأو�صط  ال�صرق  من  رجال 
دينا التي كافحت للتخل�ص منهم وكان 
قدميها  وعلى  ال�صق  �صريط  فمها  على 

كر�صي  يف  ربطها  ومت  اأي�صا  واأيديها 
متحرك واأخذوها بعيدا.

“لو�ص اآجنلو�ص تاميز"  وح�صب تقرير 
دينا  “في�صبوك”  على  �صهود  �صاهد 
وهي ت�صرخ حيث اأجربها اأعمامها على 
اجلوية  اخلطوط  رحلة  اإىل  ال�صعود 
الريا�ص.  اإىل  املتجهة  ال�صعودية 
بها  االلتقاء  حاولت  امراأة  واحتجزت 
يف املطار موؤقتًا. ولي�ص من الوا�صح اأين 
حملة  موؤيدون  واأطلق  دينا.  اأخذ  مت 
حتت عنوان #SaveDinaAli، وهي 
حملة على تويرت لزيادة الوعي واحلث 

على �صدور عفو ملكي.
وت�صيف ال�صحيفة اأنه يف ال�صهر نف�صه، 
اعتقلت مرمي العتيبي )29 عاما( بعد 
فرارها من منزل تعر�صت فيه لالإيذاء 
الريا�ص،  العا�صمة  من  ال�صمال  اإىل 
وكالة  يف  عمل  على  عرثت  حيث 
عرثت  حتى  �صقة  وا�صتاأجرت  توظيف 
عليها عائلتها و�صجنتها. ود�صن اأن�صارها 
حتت  لتحريرها  “تويرت”  على  حملة 

.justiceforMaryam# عنوان
للمخاطر،  اأنه نظرا  ال�صحيفة  وتوؤكد   
قالوا  الن�صويات  النا�صطات  بع�ص  فاإن 
الفرار،  على  الن�صاء  ي�صاعدن  لن  اإنهن 

حيث ال يردن اأن يتحملن امل�صوؤولية.
وقالت النا�صطة ريا�ص عزيزة يو�صف 
يف  العتيبي  ت�صاعد  التي  عاما(   58(
امراأة  لـ40  ماأوى  الإقامة  حماولة 
اللواتي  الفتيات  من  الكثري  “اأعرف 
تتغا�صى عن عمل عبد  يندمن”. وهي 
املح�صن، النا�صط يف اأملانيا الذي ي�صاعد 
“ال  وت�صيف  فرارهن.  اأثناء  الن�صاء 
اأعتقد اأن الهرب هو احلل. واأعتقد اأن 
احلل بتح�صني االأمور يف البالد حتى ال 

ي�صطرون اإىل املغادرة”.
املتقاعدة  ال�صعودية  النا�صطة  وقالت 
�صحر ن�صيف، التي تعي�ص يف جدة، اإنها 
الالئي  ال�صابات  �صالمة  على  تخ�صى 
اإنهن  “بناتنا،  اخلارج.  اإىل  يهربن 
اإنهن  االأمريكيات.  الفتيات  مثل  لي�صوا 
“ما  واأ�صافت  والديهن”،  على  يعتمدن 
يحرر  ملكي  مر�صوم  هو  حقًا  نحتاجه 
العبيد  لكن  عبيد،  اإننا  نقول  املراأة. 
اأف�صل من ذلك الأنهم ي�صتطيعون �صراء 

حريتهم. بينما ال ميكننا ذلك”.
طلبت  امراأة  كانت  ال�صحيفة  وح�صب 
الك�صف عن ا�صمها االأول فقط وتدعى 
�صنوات  خم�ص  منذ  متزوجة  م�صاعل، 
ثان  لزواج  تخطط  وكانت  وطلقت، 
يف  اإجازة  اأخذت  عندما  الربيع  هذا 

قد  ال�صابق  زوجها  وكان  بريطانيا. 
ذلك  يف  ف�صلت  ولكنها  بال�صفر  لها  اأذن 
اأخفت  اأن  بعد الطالق. ثم هربت بعد 
واأخذت  القمامة،  اأكيا�ص  يف  مالب�صها 
حيث  ت�صوق  مركز  اإىل  االأ�صرة  �صائق 
�صائق  واأخذت  حقيبة،  �صرًا  ا�صرتت 
ال�صحيفة  وت�صيف  املطار.  اإىل  ثان 
تنتظر  زالت  ما  اأ�صهر،  ثالثة  بعد  اأنه 
عائلتها  اإن  وقالت  اللجوء.  مقابلة 
�صقيقها  وهددها  كانت،  اأين  اكت�صفت 
اإنها  اإذا مل تعد. وقالت م�صاعل  بقتلها 
اإن  وقالت  بالتهديد.  ال�صرطة  اأبلغت 
اأعتقد  “�صعبا حقا، ولكن  الهروب كان 

اأنه ي�صتحق ذلك”.
الن�صاء  اإن  لل�صحيفة  م�صاعل  وتقول 
اأكرب  فر�صة  لديهن  يهربن  اللواتي 
االآخرين.  م�صاعدة  على  للح�صول 
اجلديدة  حريتهن  من  ي�صتفدن  وهن 
و”يوتيوب”.  “تويرت”  على  للتحدث 
بذل  اإىل  حاجة  “هناك  وت�صيف 
�صحايا  مل�صاعدة  اجلهود  من  املزيد 

العنف املنزيل واإنهاء والية الذكور”.
هيني�صي  مويل  �صردتها  اأخرى  حكاية 
�صحيفة  يف  املن�صور  تقريرها  يف 
االأمريكية  تاميز"  اآجنلو�ص  “لو�ص 
حيث قالت: بعد اأن فرت اأمل اجلباره 
ابنتها  مع  اأملانيا  اإىل  املا�صي  العام  يف 
بداأت  �صنوات،   7 العمر  من  البالغة 
حيث  بها.  االت�صال  يف  اأخريات  ن�صاء 
الربيد  عرب  الن�صاء  من  الكثري  را�صلها 
ف�صلك  من  ف�صلك،  “من  االإلكرتوين. 
قويل يل كيف”. وذكرت اأمل “وجهتهم 
الذي  النا�صط  املح�صن،  عبد  اإىل 

�صاعدين”.
تخ�صى  االأمريكية  ال�صحيفة  وح�صب 
هالة التي فرت من فقدان وظيفتها يف 
امل�صريف.  واحل�صاب  ال�صحية  الرعاية 
لكنها تخ�صى اأي�صًا من �صوء املعاملة من 
اإذا  �صنا  االأ�صغر  واالأخوة  والدها  قبل 
عادت. واأثناء املقابلة يف املقهى، كانت 
هالة ت�صع ما�صحة طبية حتت العباءة 
ال�صوداء، الأنها قالت اإنها ا�صطرت اإىل 
اأجل  من  العمل  اإىل  بالذهاب  التظاهر 

مغادرة املنزل.
وت�صيف ال�صحيفة اأن هالة �صورت عرب 
رقبتها  على  كدمات  املحمول  الهاتف 
واأذرعها �صببها �صقيقها الذي قالت اإنه 
القيام  رف�صت  عندما  خنقها  حاولت 
غرفتها  فاقتحم  تخ�صه،  بواجبات 
الأ�صياء  �صورا  واأظهرت  كتبها.  ومزق 

ممزقة متناثرة على االأر�ص.
وتقول ال�صحيفة اإن رجاًل ثريًا عر�ص 
اأن  وافقت  اإذا  اخلارج  اإىل  ياأخذها  اأن 
وقالت:  رف�صت.  هالة  لكن  معه  تنام 
االأ�صياء  من  واحدة  هي  “عذريتي 
اأن  يريد  وهو  يل،  املتبقية  االأخرية 
ياأخذها يف �صبيل اأن يعطيني حريتي”.
هالة  طلبت  ال�صحيفة  وح�صب 
امل�صاعدة من املحامني، وعر�صت عليهم 
اإ�صاباتها. لكن املحامني قالوا لها  �صور 
اإنه اإذا مل يكن لديها اأدلة فيديو، فاإنها 
وقالت  اتهامات.  تقدمي  ت�صتطيع  ال 
للن�صاء،  ملجاأ  اإىل  اأن تذهب  اإنها ميكن 
�صوف  اإنها  املاأوى  مدير  قال  ولكن 
اإمكانية الو�صول اإىل ممتلكاتها،  تفقد 
و�صبكة االإنرتنت، والتلفزيون وو�صائل 
هالة  وقالت  االجتماعية.  التوا�صل 
اإىل  اأذهب  واأن  �صجن  مغادرة  اأريد  “ال 

�صجن اآخر”. )�صبوتنيك(
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مكاتب  لإغ���اق  ُت��ّع��د  اأب��ي��ب  ت��ل  اإ�سرائيليني:  م�����س��وؤول��ني  ا�ست�سافتها  م��ن  ال��رغ��م  على 
ال��ن��ازّي! الإع����ام  ُت�سبه  اأّن��ه��ا  ي��وؤّك��د  ول��ي��ربم��ان  املُ��ح��ت��ّل��ة  ب��ال��ق��د���ش  “اجلزيرة” 

احلكومة من  الأخ�سر  ال�سوء  على  ح�سوله  بعد  فل�سطني  اإىل  بالقدوم  اليهود  لإقناع  املغرب  يف  اجلرائم  ارتكب  املو�ساد   : علميٍّ بحًث  يف  اإ�سرائيلّي  م��وؤّرخ 

���س��ح��ي��ف��ة اأم���ري���ك���ي���ة ت��ن�����س��ر ����س���ه���ادات م����روع����ة ل�������س���ع���ودي���ات ه����ارب����ات م����ن حت���ر����ش الآب������اء



���س��ريي��ن: ن��ع��م ه��اج��م��ت ع��م��رو دي��اب
 

ال تكل �صريين عبد الوهاب عن اإثارة امل�صاكل والت�صريحات النارية. 
وال�صورية كندة  امل�صري عمرو يو�صف  املمثل  زفاف  خالل ح�صورها 
عليه!«.  »راحت  قائلة  اجلميع  اأمام  دياب  عمرو  هاجمت  علو�ص، 
امل�صرية تعتذر وتو�صح تف�صري كالمها من دون  املغنية  يومها راحت 

اأن تقنع ال�صحافة بكالمها الهجومي على زميلها.
ع�صاق  اأغ�صب  الذي  الناري  الت�صريح  ذلك  على  ت  مررّ قليلة  اأ�صهر 
هام�ص  على  اأخرى.  مرة  كررته  »م�صاعر«  جنمة  لكن  »اله�صبة«، 
تون�ص، عقد  يقام حاليًا يف  الذي  الدويل«  »مهرجان جر�ص  �صهرات 
م�صرح  اإىل  �صعودها  قبل  امل�صرية  النجمة  ح�صرته  �صحايف  موؤمتر 
احلدث الفني ال�صنوي. قالت �صريين اإنها ق�صدت ما قالته قبل اأ�صهر، 
اأ�صافت  قولها.  دت  تعمرّ كلمات  بل  ل�صان،  زلرّة  يكن  مل  قالته  ما  واأن 
دة، واأنا ما برجع�ص يف كالمي. االإ�صاءة  �صريين »كلماتي كانت متعمرّ
يل  اأ�صاء  الفنان  هذا  الفنانني.  لبع�ص  تكن  ومل  معني  ان  لفنرّ كانت 

و�صخر مني ولكن بعيدًا عن االإعالم«.

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

ه�صام  ال�صوري  العدل  وزير  طلبه  ما  يك�صف  خرب  اإنت�صار  مع  تزامنًا 
اأحدهما رجل  نائبني  ال�صعب برفع احل�صانة عن  ال�صعار من جمل�ص 
ق�صايا  ب�صبب  الق�صاء  اإىل  واإحالته  �ص  قبنرّ حممد  واملنتج  االأعمال 
ر ملعركته املعتادة الإقتحام بيدر ب�صام املال،  ف�صاد، كان الرجل يتح�صرّ

ويقا�صمه يف حم�صول »باب احلارة« منذ العام املا�صي.
�ص فر�صة االنق�صا�ص على امل�صل�صل االأكرث �صهرة ورداءة  يتحنيرّ قبنرّ
معًا، م�صتعينًا ب�صاحب فكرة امل�صل�صل مروان قاووق الذي �صبق لب�صام 
»االآغا«  ربح  من  الرغم  على  كتاب.  عدة  واإختار  ا�صتبعده  اأن  املال 
له اإكمال »مهزلته« التلفزيونية،  اأحكامًا ق�صائية العام املا�صي تخورّ
لكن النهاية كانت مب�صاحلة اإقت�صت اإبرام اتفاق بينه وبني قبن�ص 
على تراجع االأخري عن اإجناز جزء تا�صع، وتركه ل�صاحبه االأ�صلي. 
على اأن يعودا هذا العام ويتوازعا مهمة اإنتاج ثالثة اأجزاء متتالية 
ال�صناعة  دمار  وتكري�ص  العامة  الذائقة  على  املطلق  لالإجهاز 
اإعالن  مع  اخلالف  عاد  بل  ينفذ،  مل  االتفاق  لكن  االأبرز!  ال�صورية 
�ص« اإنتاج جزء عا�صر من »باب احلارة« وحدها، من كتابة  �صركة »قبنرّ
مروان قاووق الذي يعد حاليًا من خالل ت�صريحات �صحافية باإحياء 
ال�صخ�صيات التي ا�صتبعدها املال من م�صل�صله بذريعة موتها واإ�صنادها 
ر املال ال�صتكمال م�صل�صله وغالبًا  اإىل ممثلني جدد. من جهته، يتح�صرّ
�صيكون من اإخراج ماجد قرباوي، من دون اأن ي�صند امل�صروع اإىل اأي 
ال�صوري  امل�صل�صل  على  العراك  ي�صج  جديدة  مرة  االآن.  حتى  كاتب 
النوري  عبا�ص  منهم  النجوم  من  عدد  بطولته  يلعب  الذي  ال�صهري 
)ال�صورة( و�صكران مرجتى وغريهما، مع حتقق املثل ال�صعبي القائل 

باأن »اجلنازة حامية وامليرّت لي�ص �صوى »باب احلارة««.

اأيقونات  اإحدى  الفرن�صية  ال�صينما  خ�صرت   
ال�صحافة  »وكالة  اأكدت  اجلميل.  الزمن 
الفرن�صية«، نباأ وفاة جني مورو عن 89 عامًا يف 

منزلها يف باري�ص، نقاًل عن مديرة اأعمالها.
واملخرجة  وال�صيناري�صت  واملغنية  املمثلة 
 Jules et فيلم  يف  ا�صتهرت  التي  الفرن�صية 
Jim )عام 1962( الذي يحمل توقيع املخرج 
اجلديدة،  املوجة  اإىل  وينتمي  تروفو  فران�صوا 
عام  )يناير(  الثاين  كانون   23 يف  ولدت 
في�صي،  يف  طفولتها  اأم�صت  باري�ص.  يف   1928
قبل اأن تعود لال�صتقرار مع عائلتها يف »مدينة 
اأما  للجعة،  م�صنعًا  يدير  والدها  كان  االأنوار«. 
والدتها الربيطانية االأ�صل فراق�صة يف »فويل 

بريجري«.
اأن  قبل  امل�صرح،  من  كانت  الفنية  بداياتها 

فرقة  يف  دائمة  ع�صوًا  االأربعينيات  يف  ت�صبح 
الـ Comédie-Française، ثم تنتقل اإىل 
ال�صا�صة الكبرية يف اخلم�صينيات وتثبت نف�صها 
 Ascenseur راأ�صها  على  كثرية،  �صرائط  يف 
 Lesو  )1958 )عام   Pour L›Échafaud
اإىل  الراحلة  و�صلت  مال.  للوي�ص   Amants
عام  يف  نالت  اإذ  ال�صتينيات،  يف  �صهرتها  اأوجرّ 
»كان«  مهرجان  يف  ممثلة  اأف�صل  جائزة   1960
 Moderato Cantabile عن دورها يف فيلم
)اإخراج بيرت بروك(. اإىل جانب هذه اجلائزة، 
اجلوائز  من  عة  منورّ باقة  مورو  جني  ر�صيد  يف 
الأف�صل  »بافتا«  جائزة  منها  نذكر  العاملية، 

ممثلة اأجنبية...
من  جمموعة  يف  ح�صورها  لت  �صجرّ هوليوود،  يف 
)عام  االأخري«  »التايكون  بينها  من  امل�صاريع، 

و»املحاكمة«  كازان(،  اإيليا  اإخراج  ــ   1976
الأرو�صون ويلز، ا�صتنادًا اإىل الرواية التي حتمل 

اال�صم نف�صه لفران�ص كافكا.
بة لعدد من ال�صخ�صيات  يذكر اأنرّها �صديقة مقررّ
جان  مثل  الفرن�صية،  ال�صينما  يف  املعروفة 
دورا�ص،  ومارغريت  جينيه،  وجان  كوكتو، 

الذين عملت معهم اأي�صًا.
من  امل�صاهري  اتخذ  الوفاة،  خرب  انت�صار  وفور 
للتعليق.  منابر  االجتماعي  التوا�صل  مواقع 
قال  ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي،  الرئي�ص 
دت  »ج�صرّ مورو  اإنرّ  تويرت  على  ن�صره  بيان  يف 
دت  متررّ لطاملا  ة،  حررّ روحًا  وكانت  ال�صينما... 

على االأنظمة القائمة«.
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م���اي���ك���ل م������ور ي����وا�����س����ل م���ع���ار����س���ة ت�����رام�����ب م�����ن ب���������رودواي

وداع���������ًا ج����ني م������ورو اأي����ق����ون����ة ال����زم����ن )ال���ف���رن�������س���ي( اجل��م��ي��ل

كاته  حتررّ مور  مايكل  االأمريكي  والكاتب  املخرج  يوا�صل   
املناه�صة للرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب. اإىل جانب حت�صريه 
لفيلم وثائقي جديد بعنوان Fahrenheit 11/9 )من وحي 
مور  نقل  ترامب(،  اإنتخاب  تاريخ  )نوفمرب(،  الثاين  ت�صرين   9
 The عرب  برودواي  اإىل  ال�صهري  للملياردير  املعار�صة  م�صاعيه 

مبفرده. مه  يقدرّ الذي   Terms of My Surrender
الذي  العر�ص  اأنرّ  الربيطانية  »غارديان«  الـ  �صحيفة  وذكرت 
ينطلق ر�صميًا يف 10 اآب )اأغ�صط�ص( املقبل، ي�صتمر على م�صرح 
)اأكتوبر(  ل  االأورّ ت�صرين   22 حتى  نيويورك  يف  »بيال�صكو« 

.2017
قال  اخلا�ص،  العر�ص  مل�صاهدة  اأتى  جدًا  كبري  جمهور  اأمام 
بالعي�ص  اأقبل  »ال  احلايل:  االأ�صبوع  نهاية  خالل  مور  مايكل 
املتحدة«.  الواليات  اأترك  ولن  ترامب،  دونالد  يراأ�صه  بلد  يف 
ف�صاحب كتاب Stupid White Men يوؤمن باأنرّ الناقدين 
الكوميديني با�صتطاعتهم »اإ�صقاط ترامب من خالل ال�صخرية 
ل ذلك«، ح�صب ما قال يف  والهجاء، الأنرّه بب�صاطة ال ميكنه حتمرّ

حزيران )يونيو( املا�صي.

ب����ريوت يف  ك���ام���ب���ل  ن���اع���وم���ي 
اإجازة  لتم�صية  بريوت  يف  حاليًا  )ال�صورة(  كامبل  ناعومي  توجد   
ت دعوة العرو�صني تريي اأنطونيو�ص وكارول �صباغ  �صغرية، بعدما لبرّ
اللذين عقدا قرانهما، اأخريًا يف اأحد كنائ�ص بريوت. لفتت عار�صة 
ب�صكل  الزفاف  بح�صورها  االأنظار  ال�صهرية  الربيطانية  االأزياء 
مفاجئ، لكن احلا�صرين مل ي�صتطيعوا ت�صويرها بعدما خرجت من 

الكني�صة قبل اإنتهاء مرا�صم الزواج.
تربط  �صداقة  عالقة  اأنرّ  املعلومات  بع�ص  ك�صفت  ال�صياق،  هذا  يف 
وكاالت  اإحدى  يف  معًا  عمال  اأنرّهما  كما  ال�صهرية،  باملوديل  العرو�ص 
عر�ص االأزياء يف قطر. وكانت كامبيل التي حظيت ب�صهرة وا�صعة 
املا�صي، قد جالت قامت يف بريوت، فيما زارت  القرن  يف ت�صعينيات 
بع�ص املطاعم التي اأم�صت فيها وقتًا ممتعًا. ولفتت ناعومي االأنظار 
بظاظا.  ح�صني  اللبناين  امل�صمم  توقيع  حمل  اللون  اأحمر  بف�صتان 
لكن  بريوت،  يف  العار�صة  �صتم�صيها  التي  الزمنية  ة  املدرّ ُتعرف  ومل 

ح�صورها كان جمياًل وتناقلت اأخبارها بع�ص املواقع االلكرتونية.



بريطانيا  جائزة  �صباق  يف  اإخفاقه  فرياري  فريق  �ص  عورّ  
الكربى، بتحقيقه ثنائية يف جائزة املجر الكربى، املرحلة 
احلادية ع�صرة من بطولة العامل للفورموال 1، حيث اأحرز 
متقدمًا  االأول،  املركز  فيتيل  �صيبا�صتيان  االأملاين  �صائقه 

على زميله الفنلندي كيمي رايكونن.
وحافظ فيتيل على ال�صدارة خالل معظم مراحل ال�صباق 
هذا  الرابع  فوزه  ليحقق  االأول،  املركز  من  انطالقه  بعد 
بطولة  ترتيب  �صدارة  يف  الفارق  تو�صيع  ويعيد  املو�صم 
هاميلتون  لوي�ص  الربيطاين  مر�صيد�ص  �صائق  مع  العامل 
الذي اأنهى ال�صباق على حلبة هنغارورينغ يف املركز الرابع 
�صائق  حل  فيما  بوتا�ص،  فالتريي  الفنلندي  زميله  خلف 

»ريد ُبل« الهولندي ماك�ص فري�صتابن خام�صًا.
وكان هاميلتون قد متكن قبل اأ�صبوعني من تقلي�ص الفارق 
�صباق  اإحرازه  بعد  فقط،  واحدة  نقطة  اإىل  فيتيل  مع 
�صابعًا،  الكربى، وحلول مناف�صه االأملاين  جائزة بريطانيا 
الذي  الثالث  املركز  يف  املجر  �صباق  اإنهاء  من  قريبًا  وكان 
اإدارة  من  طلب  على  بناًء  بوتا�ص  اإياه  »منحه«  قد  كان 
الأن  فرياري،  بثنائي  اللحاق  من  التمكن  يف  اأماًل  الفريق، 

الربيطاين كان اأ�صرع على احللبة من زميله الفنلندي.
اإال اأن هاميلتون، على الرغم من اقرتابه يف بع�ص املراحل 
من  يتمكن  مل  ثانية،  ن�صف  يتعدرّ  مل  بفارق  رايكونن  من 
ت�صكيل خطر حقيقي على �صائق فرياري على احللبة ذات 

الت�صميم ال�صيق واملنعطفات املتعرجة التي ي�صعب عليها 
التجاوز، فقام بـ »اإعادة« املركز الثالث لبوتا�ص عند اآخر 

منعطف من اللفة 70 االأخرية يف ال�صباق.
وقطع فيتيل م�صافة ال�صباق بزمن 1،39،46،713 �صاعة 
عن  ث  و12،462  رايكونن  عن  ثانية   0،908 بفارق 

بوتا�ص.
 202 بـ  لل�صائقني  العامل  بطولة  ترتيب  فيتيل  ويت�صدر 
 169( وبوتا�ص  نقطة(   188( هاميلتون  اأمام  نقطة 

نقطة(.
ويت�صدر مر�صيد�ص ترتيب بطولة ال�صانعني بـ 357 نقطة 

اأمام فرياري )318 نقطة( و»ريد ُبل« )184 نقطة(.

 جنح امل�صريون منذ �صنني يف فر�ص اأ�صمائهم داخل مالعب 
اإنكلرتا، بعدما قادت مهارة بع�صهم اإىل خروجهم من كرة 
�صنني  منذ  القدم.  كرة  مهد  بالد  يف  واالحرتاف  بالدهم 
ك�صايف  اأنظار  يلفتون  امل�صريون  الالعبون  بداأ  طويلة، 
افتتح  حيث  هناك،  اإىل  اآخر  تلو  العب  وانتقل  املواهب. 
بعدما   ،2004/2003 مو�صم  �صعيد  اإبراهيم  ال�صل�صلة 
مقابل  االإعارة  �صبيل  على  اإفرتون  اإىل  االأهلي  من  انتقل 
مئة األف جنيه اإ�صرتليني. مل تكن جتربته ناجحة هناك، 
اأية مباراة ر�صمية مع الفريق، ليعود يف  اإذ مل ي�صارك يف 

نهاية املو�صم اإىل االأهلي مرة اأخرى.
اأول من اأم�ص، عاد ا�صم امل�صريني اإىل الظهور من جديد يف 
ال�صحف االإنكليزية، بعدما ح�صد مدافع و�صت بروميت�ص 
مباراة  يف  العب  اأف�صل  جائزة  حجازي،  اأحمد  األبيون 
جنح  �صعيد،  بعك�ص  األبيون.  بورتون  �صد  الودية  فريقه 
لفت  يف  اجلديد  فريقه  مع  مبارياته  اأوىل  يف  حجازي 
�صبيل  على  اأي�صًا  االأهلي  من  انتقاله  اأمت  اإذ  اإليه،  النظر 
االإعارة قبل نحو 10 اأيام فقط. �صارك يف مباراتني وديتني 
بدايًة، ثم بقي العبًا اأ�صا�صيًا بعدها. يف هذه املباراة، تاألق 
يف الدفاع واأنقذ مرماه من ثالث فر�ص خطرية يف ال�صوط 

االأول، قبل اأن يقدم اأداًء ثابتًا يف ال�صوط الثاين.
اإنكلرتا،  يف  حجازي  مثل  �صابقًا  م�صريون  العبون  برز 
وجتارب اأخرى كانت ت�صبه جتربة �صعيد. حممد النني من 

الفئة االأوىل التي مل تثبِّت جدارتها وح�صب، حيث يكفي 
يدخل  الذي  اأر�صنال  هو  �صعب  فريق  مع  يلعب  اأنه  فقط 

�صمن معادالت ال�صراع على اللقب يف الـ »برمييري ليغ«.
وما  جنحوا  الذين  الالعبني  طينة  من  النني  وحده  لي�ص 
زالوا يف اإنكلرتا. ففي اإنكلرتا االآن م�صري اآخر هو رم�صان 
�صبحي، الذي متكن من اإثبات وجوده يف املو�صم املا�صي مع 

�صتوك �صيتي بعد اأن التحق به قادمًا من االأهلي.
االأهم واجلديد االآن هو حممد �صالح، النجم امل�صري االأول 
الذي ما زال يحفر ا�صمه يف �صجالت البطوالت االأوروبية 
كمهاجم و�صل اإىل احرتاف اأبرز املهاجمني االأوروبيني اأو 
الالتينيني. هذا املو�صم ح�صم ليفربول �صفقة تعاقده مع 
�صالح من روما االإيطايل، ليلعب حتت قيادة املدرب االأملاين 
التجربة  هذه  لي�صت  اأعوام.  خم�صة  ملدة  كلوب  يورغن 
يف  لعب  اأن  �صبق  اإذ  االإنكليزي،  الدوري  يف  ل�صالح  االأوىل 
2014. ات�صفت جتربته وقتها مع الـ »بلوز«  ت�صل�صي عام 
وحتت قيادة الربتغايل جوزيه مورينيو يف الف�صل، لعدم 
اأخذه فر�صته هناك، ولعب يف 9 مباريات بالدوري: �صجل 
�صريعًا  انتقاله  هو  جمده  اأعاد  ما  هدفني.  و�صنع  هدفني 
اإىل روما وبروزه هناك من جديد. هذا املو�صم يف اإنكلرتا، 
لي�ص ك�صابقه. يظهر من املباريات الودية التي يقيمها الـ 
الفريق  مع  تام  ان�صجام  حالة  يف  �صالح  اأن  حاليًا  »ريدز« 

واملدرب، على �صعيد �صناعة االأهداف والت�صجيل.
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ككاأ�ص  كربى  بطوالت  ي�صهد  ال  الذي  ال�صيف  يعد  مل   
العامل وكاأ�ص اأوروبا ي�صهد ملاًل يف ظلرّ عطلة االأندية، اإذ 
اإن اجلوالت اخلارجية لالأندية يف الواليات املتحدة واآ�صيا 
باتت تفرز مباريات ا�صتعدادية كثرية بني فرق القمة ال 

تخلو من متعة ومن فوائد عديدة
يف  ملل  مرحلة  يف  عادة  ون  ميررّ القدم  كرة  ع�صاق  كان 
ال�صيف الذي ال ي�صهد كاأ�ص العامل اأو كاأ�ص اأوروبا مع فرتة 
�صنوات  منذ  لكن  الوطنية.  االأوروبية  للبطوالت  الراحة 
ل االأمر وبداأ املتابعون يحظون بكمرّ هائل من املباريات  تبدرّ
االأخرية  هذه  ه  توجرّ مع  حتديدًا  الكربى  للفرق  الكبرية 
والقارة  املتحدة  الواليات  اإىل  العجوز«  »القارة  خارج 
جوالت  يف  وغريهما  وال�صني  �صنغافورة  يف  االآ�صيوية 

حت�صريية للمو�صم اجلديد.
االأمريكي  ها  ب�صقيرّ ال�صيف  هذا  حت�صريات  فاإن  هكذا 
الفرق  بني  القمة  مباريات  من  العديد  اأفرزت  واالآ�صيوي 
الكربى كان ينتظر املتابعون م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا 
الودية  املباريات  هذه  يف  التحدي  اأن  �صحيح  مل�صاهدتها. 
اأن هذه  اأن هذا ال مينع من  اإال  يكون خمتلفًا عنه ر�صميًا، 
اإن  اإذ  وتناف�صيًا،  حما�صيًا  طابعًا  تاأخذ  باتت  املواجهات 
وقد  خ�صمه  اأمام  يخ�صر  باأن  بالطبع  ير�صى  ال  فريق  اأي 
اأ�صبح لهذه املباريات اإطار ُتلعب فيه متمثاًل بكاأ�ص االأبطال 

الدولية الودية بن�صخَتيها االأمريكية واالآ�صيوية.
من هنا كان املتابعون اأمام كمرّ هائل من مباريات القمة مثل 
املواجهات التي جمعت بر�صلونة االإ�صباين �صد يوفنتو�ص 
يونايتد  مان�ص�صرت  االإ�صباين �صد  وريال مدريد  االإيطايل، 
و�صيتي االإنكليزيني، ويونايتد �صد جاره �صيتي وبر�صلونة، 
واأر�صنال  االإيطايل  ميالن  �صد  االأملاين  ميونيخ  وبايرن 
االإنكليزي، وت�صل�صي االإنكليزي �صد اإنرت ميالنو االإيطايل، 
بـ »كال�صيكو« ريال مدريد  اأم�ص  القمة فجر  واأخريًا كانت 
خارج  للفريقني  عامًا   35 منذ  االأول  وهو  وبر�صلونة 

اإ�صبانيا واالأول يف الواليات املتحدة وحتديدًا يف ميامي.

الكربى  املباريات  من  د�صمة  وجبة  اأمام  املتابع  بات  اإذًا، 
هي  املباريات  هذه  متعة  من  يزيد  وما  الراحة  �صيف  يف 
اللعب  يكون  حيث  ت�صهدها  التي  التهديفية  الغزارة 
هجوميًا دون حر�ص دفاعي على عك�ص املباريات الر�صمية 
التي تكون مقيرّدة باجلانب اخلططي والتكتيكي للمدربني، 
�صيتي  فوز  مثل  وكبرية  الفتة  بنتائج  د  جت�صرّ ما  وهذا 
 0-4 ميونيخ  بايرن  على  وميالن   1-4 مدريد  ريال  على 
الفرن�صي  جريمان  �صان  باري�ص  على  االإنكليزي  وتوتنهام 
3-2، ولالإ�صارة فاإن كل  4-2 وبر�صلونة على ريال مدريد 

املباريات التي ُلعبت �صهدت اأهدافًا.
االأهداف  وكرثة  الهجومي  االأداء  فاإن  احلال،  وبطبيعة 
اأهداف رائعة، وهذا ما ح�صل  يزيد من احتمال م�صاهدة 
ل  �صجرّ الذي  نيمار  الربازيلي  النجم  مع  املثال  �صبيل  على 
منطقته  يف  يوفنتو�ص  بدفاع  تالعب  عندما  خياليًا  هدفًا 

و�صدد الكرة يف ال�صباك.
فائدة فنية وت�صويقية

املباريات  لهذه  فاإن  والتح�صريي،  الودي  طابعها  ورغم 
امل�صتويني  على  والعبيها  االأندية  اإىل  بالن�صبة  فائدة 

الفني والت�صويقي.
للمدربني  مثالية  فر�صة  متثرّل  املباريات  هذه  فاإن  فنيًا، 
لتجربة خططهم واكت�صاف مكامن ال�صعف يف فرقهم وهذا 
ما اأمكن روؤيته على �صبيل املثال عند بايرن ميونيخ حيث 
مل�ص بالتاأكيد مدربه االإيطايل كارلو اأن�صيلوتي وجود خلل 
يف خطه الدفاعي بعد املرحلة اجلديدة املتمثلة برحيل 
يف  اأهدافًا  �صباكه  تلقت  حيث  الم،  فيليب  ال�صابق  القائد 
9 يف اأربع مباريات وهذه  كل مواجهاته و�صل عددها اإىل 
مهمة  اأمام  مبكرًا  اأن�صيلوتي  و�صع  ما  جدًا  عالية  ن�صبة 

اإيجاد احلل قبل انطالق املو�صم.
مكتوف  يقف  لن  زيدان  الدين  زين  الفرن�صي  فاإن  كذلك 
مدريد  ريال  تلقاها  التي  الثالث  الهزائم  اأمام  االأيدي 

وحتديدًا اخل�صارة الفادحة اأمام �صيتي 4-1.

مهمًا  اختبارًا  ت�صكل  املباريات  هذه  فاإن  ذلك،  اإىل  اأ�صف 
الثقة،  واكت�صاب  فرقهم  مع  لالندماج  اجلدد  للوافدين 
روميلو  البلجيكي  مع  املثال  �صبيل  على  ح�صل  ما  وهذا 
يونايتد،  مان�ص�صرت  مع  �صريعًا  وجوده  اأثبت  الذي  لوكاكو 
كما احلال اأي�صًا مع امل�صري حممد �صالح الذي يتاألق حاليًا 
مع ليفربول وقد �صجل ثالثة اأهداف حتى االآن )لالإ�صارة 

ليفربول بقي يف اأوروبا(.
ما  وهذا  جديدة  وجوهًا  تك�صف  املباريات  هذه  اأن  كما 
 17 البالغ  دياز  اإبراهيم  االإ�صباين  ال�صاب  مع  مثاًل  ح�صل 
توتنهام  اأمام  �صيتي  ملان�ص�صرت  هدفني  �صجل  الذي  عامًا 

وريال مدريد.
املباريات  هذه  تويل  االأندية  فاإن  احلال  وبطبيعة 
واجلوالت اخلارجية اأهمية ق�صوى على امل�صتوى التجاري 
اخل�صبة«  »االأر�ص  اإىل  تنتقل  الفرق  اإن  اإذ  والت�صويقي، 

لتكون  املتحدة  والواليات  اآ�صيا  يف  الكبرية  �صعبيتها  حيث 
على متا�ص مع امل�صجعني املولعني، وبالتايل زيادة �صعبيتها 
مع  تقام  التي  باللقاءات  ل  يتمثرّ ما  وهذا  منتجاتها  وبيع 
هوؤالء والتي ت�صهد ح�صورًا كبريًا، ف�صاًل عن الربح املادي 
ملعب  كان  حيث  »الكال�صيكو«  مباراة  يف  مثاًل  احلال  كما 
اآخره وو�صلت  ميامي ممتلئًا عن  �صتاديوم« يف  »هارد روك 
اأن  اإىل  باالإ�صافة  هذا  دوالر،   900 اإىل  التذاكر  قيمة 
جتارية  م�صاريع  الإطالق  اجلوالت  هذه  ت�صتغلرّ  االأندية 
املدينة  يف  مقهى  بافتتاحه  الريال  فعل  كما  وت�صويقية 

االأمريكية.
االأثناء  ويف  واجلوالت...  املباريات  هذه  �صهدته  هذا  كل 
كان النجم الربتغايل كري�صتيانو رونالدو يف اإجازته حتت 

�صم�ص جزيرة اإيبيزا.

اإعــــــــــــالن
افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

* وموا�شيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
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امل����ب����اري����ات ال���ت���ح�������س���ريي���ة اخل����ارج����ي����ة اأك�������ر م����ن وّدي������ة

ف��ي��ت��ي��ل ب���ط���ل���ه���ا  ب���ث���ن���ائ���ي���ة  امل����ج����ر  يف  ي��ن��ت��ف�����ش  ع����اق����ة وط����ي����دة ب����ني جن������وم م�������س���ر وال�����»ب����رمي����ي����ري ل��ي��غ«ف���������رياري 

ب�����ر������س�����ل�����ون�����ة ي���������س����ع����ل احل�������������رب م��������ع ب�����اري�����������ش
توا�صلت ف�صول م�صل�صل االنتقال املحتمل لنجم بر�صلونة 
الربازيلي نيمار اإىل باري�ص �صان جريمان الفرن�صي، حيث 
ي�صعى رئي�ص رابطة الدوري االإ�صباين لكرة القدم خافيري 
تيبا�ص اإىل تقدمي �صكوى اإىل االحتاد االأوروبي للعبة �صد 
اللعب  لقانون  خمالفة  ها  عدرّ ما  ب�صبب  الباري�صي،  النادي 

املايل النظيف.
وت�صري التقارير على نطاق وا�صع يف الفرتة االأخرية، اإىل 
اململوك من هيئة قطر لال�صتثمارات  الفرن�صي  النادي  اأن 
الريا�صية، م�صتعد لدفع قيمة البند اجلزائي لف�صخ عقد 
مبلغ  ودفع  يورو،  مليون   222 البالغة  بر�صلونة  مع  نيمار 
30 مليون يورو راتبًا �صنويًا له. ويف حال اإمتامها، �صتجعل 

هذه ال�صفقة من نيمار اأغلى العب يف العامل.
االأوروبي،  االحتاد  اأمام  ب�صكوى  »�صنتقدم  تيبا�ص:  وقال 
املناف�صة  حماكم  اأمام  الق�صية  ف�صرنفع  يتحرك  مل  واإذا 
ن�صتبعد  ال  هناك،  »من  متابعًا:  وبروك�صل«،  �صوي�صرا  يف 

اللجوء اإىل املحاكم يف فرن�صا واإ�صبانيا«.

»كنا  نيمار:  امل�صاألة ال تقت�صر على ق�صية  اأن  و�صدد على 
نعتزم التقدم ب�صكوى قبل ذلك. نحن مل نقم بهذه اخلطوة 
حتى االآن الأننا نعتزم طرح امل�صكلة اأمام م�صوؤويل االحتاد 
االأوروبي، وقلت ذلك للرئي�ص )االحتاد القاري األك�صندر( 

�صيفريين، لكننا مل نح�صل على الوقت الكايف«.
اأن  اإنكليزية  اإعالمية  تقارير  ذكرت  اأخرى،  جهة  من 
اإنرت  العب  مع  للتعاقد  التحرك  بداأ  يونايتد،  مان�ص�صرت 
عن  بحثًا  بريي�صيت�ص،  اإيفان  الكرواتي  االإيطايل  ميالنو 
اأ�صرع وقت، خ�صو�صًا مع اقرتاب موعد  ال�صفقة يف  اإمتام 

بطولة الكاأ�ص ال�صوبر االأوروبية اأمام ريال مدريد.
»ال�صياطني  اأن  اإىل  �صتار«  دايلي  »ذا  �صحيفة  واأ�صارت 
تكثيف  مع  يورو،  مليون   53 اإىل  عر�صه  �صريفع  احلمر« 
اأعمال  ووكيل  الناديني  م�صوؤويل  بني  االجتماعات 
الالعب، حل�صم االأمر يف اأ�صرع وقت، بناًء على طلب املدرب 

الربتغايل جوزيه مورينيو.



www .ghorbanews .com

FRIDAY , AUGUST 4 . 2017   / Vol . 6 - Issue 265عربي18

www .ghorbanews .com

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

رام اهلل -
اأقدمت �صلطات االحتالل االإ�صرائيلي، 
االأق�صى  امل�صجد  على  �صيطرتها  خــالل 
االأخــرية،  امل�صجد  عملية  عقب  املبارك 
امل�صجد  مــن  مهمة  وثــائــق  �صرقة  على 
االأق�صى، تتعلق باأمالك واأوقاف القد�ص 

املحتلة واأرا�صيها. 
الــدويل  القد�ص  مركز  رئي�ص  وقــال 
قــوات  اإن  خــاطــر:  ح�صن  فل�صطني،  يف 
املتعلقة  الوثائق  ا�صتولت على  االحتالل 
باالأوقاف االإ�صالمية يف القد�ص املحتلة، 
اأيام  لثالثة  باالأق�صى  ا�صتفردت  حينما 
ومكاتبه  غرفه  بــني  متنقلة  متتالية، 
من  اأخلته  بعدما  ووثــائــقــه،  واأر�صيفه 

امل�صلني وموظفيه وحرا�صه.
الــ�ــصــلــطــات  اأن  خـــاطـــر،  واأ�ــــصــــاف 
الوثائق  تلك  وبوا�صطة  االإ�صرائيلية، 
�صت�صع يدها على اأوقاف القد�ص واأمالكها 
وقفيًا  اأر�صيفًا  باعتبارها  وعقاراتها، 
ال�صرعية،  واملحاكم  بــاالأمــالك  خا�صًا 
الأمـــالك  بــيــانــات  قــاعــدة  ت�صكل  حــيــث 
و�صدد  املحتلة،  القد�ص  واأرا�صي  واأوقاف 

على اأن �صرقتها كارثة حقيقية.
تخ�ص  الوقفية  الوثائق  اأن  واأو�ــصــح 

والتوقيعات  ــاف  االأوق واأ�صرار  تفا�صيل 
عليها  اال�صتيالء  اأن  مبينًا  عليها،  املُمهرة 
ن االحتالل االإ�صرائيلي من احل�صول  ميكرّ
عــلــى الــتــوقــيــعــات، ومــعــرفــة اأ�ــصــحــاب 
طرق  اأو  نقل  وكيفية  فيها،  ال�صالحية 
على  واالطالع  الوقف،  مبلكية  الت�صرف 

كل تفا�صيلها وحمتوياتها.
خطرًا  ي�صكل  االأمــر  ذلــك  اإن  وقــال: 
العمود  ت�صكل  التي  االأوقــاف  على  كبريًا 
الفقري يف القد�ص املحتلة، والتي تتجاوز 
الــقــدميــة،  الــبــلــدة  ــن  م  90% حجمها 

ون�صبة عالية يف عموم القد�ص.
الــدويل  القد�ص  مركز  رئي�ص  و�صدد 
حجم  من  يزيد  ما  اأن  على  فل�صطني  يف 
اخلطر براعة االإ�صرائيليني يف التزوير، 
وقدرة التالعب بالوثائق واإحلاق الدمار 

باالأوقاف، اإذا مت ا�صتخدامها.
الــ�ــصــلــطــات  اأن  اإىل  خـــاطـــر  ولـــفـــت 
بالقيمة  مــعــنــيــة  غـــري  ــيــة  االإ�ــصــرائــيــل
الــوثــائــق،  لتلك  االإرثـــيـــة  الــتــاريــخــيــة 
يدها  لت�صع  �صبل  عن  تبحث  اأنها  موؤكدًا 
مل�صادرتها  واأمالكها  القد�ص  اأوقــاف  على 
ملا  قا�صمة  �صربة  ي�صكل  مبا  وتهويدها، 
القد�ص  االأرا�صي واالأوقــاف يف  تبقى من 

مع  املعركة  اأ�ص�ص  ت�صكل  والتي  املحتلة، 
االحتالل.

التي  الفنية  اللجنة  اأن  اإىل  ونـــوه 
االإ�ــصــالمــيــة  االأوقـــــاف  دائــــرة  �صكلتها 

بالقد�ص، �صتقوم بح�صر حجم املفقودات 
مب�صادرة  �صواء  امل�صروقة،  الوثائق  من 

االأ�صول اأو بت�صويرها.
ودعا امل�صوؤول الفل�صطيني، اإىل اأهمية 

ــن قبل  ــة م ــص ــدرو� ــدور تــوجــيــهــات م ــص �
ب�صفافية  لالإعالن  الدينية  املرجعيات 
عن حجم وخطورة ال�صرقة، واخلطوات 

الالحقة لذلك.

 دم�صق :
ــنــاطــق الــ�ــصــوريــة  ــا بـــات يــفــرق املــحــافــظــات وامل م
فلكل  يجمعها.  كان  مما  بكثري  اأكــرب  اليوم  اقت�صاديًا 
اخلا�ص  اقت�صادها  منطقة،  لكل  واأحيانًا  حمافظة، 
ت�صيطر  اقت�صاد  وجمرياتها.  احلرب  رحم  من  املنبثق 
عليه اأن�صطة غري م�صروعة قائمة على الربح، واإهمال 

قيم العمل واالإنتاج وهدر املوارد والرثوات الوطنية
قبل  تو�صف  كــانــت  كما  خــ�ــصــراء  اإدلـــب  تعد  مل 
حرة  مناطق  اإىل  حتــولــت  فمدنها  احلـــرب،  �صنوات 
للب�صائع وال�صلع الرتكية، وحمافظات اجلزيرة الثالث 
مبنزلة  كانت  التي  والــرقــة(  ــزور  ال ديــر  )احل�صكة، 
غدت  �صوري،  مليون   23 لغذاء  اال�صرتاتيجي  ان  اخلزرّ
املقيمني  اأبنائها  من  تبقى  ما  اإطعام  عن  عاجزة  اليوم 
ال�صرق،  يخ�صاهم  كــان  الذين  حلب  و�صناعيو  فيها، 
�صغرية،  وور�ــص  ب�صطات  اأ�صحاب  اإىل  بع�صهم  ل  حتــورّ
وبع�صهم االآخر مل يجد اأمامه من خمرج �صوى الهجرة. 
فقدت  احلكومة  ل�صيطرة  اخلا�صعة  املناطق  حتى 
جزءًا كبريًا من هويتها واأن�صطتها االقت�صادية مل�صلحة 

ما بات يعرف باقت�صاديات العنف اأو احلرب.
تك�صف  ــكــارثــة،  ال مــن  ونــيــف  �ــصــنــوات  �ــصــت  فبعد 
»مبعرث«  اقت�صاد  عن  للبالد  االقت�صادية  اخلريطة 
املتعددة  ــواق  ــص االأ� يف  مالحمه  تتبدى  و»مناطقي« 
غري  االأن�صطة  ويف  البع�ص،  بع�صها  عــن  وامل�صتقلة 
اأ�صبحت  مرحلة  اإىل  ن�صبتها  تزايدت  التي  القانونية، 
مناطق  القــتــ�ــصــاديــات  الــفــقــري  الــعــمــود  فيها  متثل 
جمموعات  ل�صيطرة  اخلا�صعة  تلك  �صيما  وال  عديدة، 
م�صلحة، والقريبة من بع�ص الدول املجاورة. بدليل ما 
نتائج  من   2014 عام  املنفذ  ال�صكان  م�صح  اإليه  خل�ص 
وانت�صارها  باحلرب  املرتبطة  االأن�صطة  بواقع  تتعلق 
اأن جتارة  املن�صورة  النتائج غري  اأكدت  جغرافيًا، حيث 
من   30% نحو  يف  ينت�صر  جديد  كن�صاط  املحروقات 
املناطق ال�صورية املدرو�صة، والتهريب ينت�صر يف 16%، 
وبيعها  الكهرباء  وتوليد   ،15% يف  امل�صروقات  وبيع 
بطريقة  النفطية  امل�صتقات  واإنتاج  وتكرير   ،9% يف 
تباينات  اإىل وجود  االإ�صارة  %7. مع  غري نظامية يف 
كبرية يف انت�صار هذه االأن�صطة على م�صتوى املحافظات 
واملناطق، فمثاًل تنت�صر جتارة املحروقات يف نحو 81% 
مناطق  من   75% ونحو  ــب  اإدل حمافظة  مناطق  من 
يف  اقت�صادي  كن�صاط  التهريب  ي�صود  فيما  احل�صكة، 
نحو %44 من حمافظة حم�ص، و%30 من حمافظة 
ال�صوري  املركز  يف  الباحث  ل  ُيحمرّ واقــع  الالذقية. 
م�صوؤوليته  مــرزوق،  نبيل  الدكتور  ال�صيا�صات،  لبحوث 
جلميع اأطراف احلرب، في�صري اإىل اأن »ا�صتمرار ال�صراع 

ن�صوء  يف  اأ�صهما  فيه  امل�صاركة  االأطراف  وتعدد  امل�صلح 
عدد من جبهات املواجهة، فيما بني االأطراف املختلفة 
منطقة  اأنــهــا  طــرف  كــل  اعترب  نفوذ  مناطق  ون�صوء 
احلــاالت«.  معظم  يف  ومتويله  قوته  وم�صدر  �صيادته 
القوات  »انكفاء  اأن  »االأخبار«  اإىل  حديثه  يف  واعترب 
كبري  دور  لــه  كــان  احلــدوديــة  املعابر  عــن  النظامية 
للجماعات  متويل  م�صادر  اإىل  املعابر  تلك  حتويل  يف 
حر�صت  فقد  عليها.  ال�صيطرة  تنازعت  التي  امل�صلحة 
على  حمافظة  اأو  منطقة  على  م�صيطرة  جماعة  كل 
باالإ�صافة  املتوفرة،  واملوارد  املحلية  بامل�صادر  التحكم 
اإىل التحكم بحركة ال�صلع والب�صائع من واإىل املنطقة 
املناطق  على  االأمــر  يقت�صر  وال  لنفوذهم،  اخلا�صعة 
فاملناطق  امل�صلحة،  اجلماعات  �صيطرة  حتت  الواقعة 
اخلا�صعة ل�صيطرة النظام اأي�صًا خ�صعت البتزاز اأمراء 
احلرب«. لتكون نتيجة كل تلك املتغريات يف النهاية اأن 
تقرير  يوؤكد  كما  ــ  لت  حتورّ الواحدة  ال�صورية  ال�صوق 
�صدر اأخريًا عن مركز دم�صق لالأبحاث والدرا�صات حمل 
عنوان »االأمن الغذائي يف �صوريا« ــ اإىل »اأ�صواق حملية 
اخلا�صة،  وموؤ�صراته  حمدداته  منها  لكل  ومناطقية، 
واالأ�صعار،  الغذائية  واملنتجات  املواد  توافُر  حيث  من 
ما جعل من اإ�صكالية خلل جغرافية االقت�صاد ال�صوري 
عن  الت�صاوؤالت  من  �صياًل  وتثري  ال�صطح،  على  تطفو 
قبل  �صائدًا  كان  الذي  اجلغرايف  التنموي  التوازن  نهج 
التنموي  اخلبري  اأي�صًا  اإليه  ي�صري  ما  وهــذا  االأزمــة«. 
ونائب رئي�ص الفريق التنفيذي للحكومة االإلكرتونية 
مل  املنظم  »فاالقت�صاد  عنرب،  حممود  الدكتور  �صابقًا 
يكن ي�صكل تاريخيًا اأكرث من %30 من حجم االقت�صاد 
باالقت�صاد  يــدعــى  مــا  هــنــاك  كــان  فقد  �ــصــوريــا،  يف 
التي  القوانني  ــار  اإط خــارج  يعمل  ــذي  وال الع�صوائي، 
اأهمها ق�صور  العمل االقت�صادي، وذلك الأ�صباب  تنظم 
اآليات تنظيم العمل االقت�صادي وف�صادها«. وي�صيف يف 
ت�صريح لـ»االأخبار« اأن »التبعرث االآن له اأ�صباب اأمنية 
يف املقام االأول، لكنه بالنتيجة �صيوؤدي اإىل تاأثري اأقل 
االقت�صادي  النظام  مالمح  ر�صم  يف  احلكومي  للجهاز 

اجلديد يف كل منطقة«.
اقت�صاد الت�صويات

االقت�صادي  والت�صتت  التبعرث  هذا  م�صري  اأن  ومع 
والت�صويات  الع�صكرية  ــعــارك  امل جمــريــات  حتـــدده 
اأن ذلك ال يوحي لكثريين باالطمئنان  اإال  ال�صيا�صية، 
طاملا اأن هناك دواًل كثرية ترغب يف ا�صتدامة »النزاع«، 
يخدم  ال�صورية  ــص  االأر� على  جديد  واقــع  و�صياغة 
من  يجعل  الذي  االأمــر  واأهدافها،  الــدول  تلك  م�صالح 
هدفًا  املناطق  بع�ص  يف  الوطنية  ـــرثوات  وال املـــوارد 

ف�صاًل  امل�صلحة،  والف�صائل  اجلماعات  لبع�ص  م�صتمرًا 
عن امل�صالح االقت�صادية املتحققة لبع�ص دول اجلوار، 
فمثاًل يكفي معرفة اأن الب�صائع الرتكية الداخلة اإىل 
مناطق ال�صمال ال�صوري اخلارجة عن �صيطرة احلكومة 
ت قيمتها العام املا�صي ما كانت قد و�صلت  ال�صورية تعدرّ
 .2010 عام  يف  �صوريا  اإىل  الرتكية  ال�صادرات  اإليه 
يكون  اأن  املتوقع  »من  عنرب  الدكتور  يرى  ما  وبح�صب 
�صيتاأثر  منها  كل  متباينة  اقت�صادية  ن�صاطات  هناك 
�صيتاأثر  اأنــه  كما  جهة(،  )من  اجلــوار  بــدول  مناطقيًا 
االأثــر  لكن  االأر�ـــص.  على  املــوؤثــرة  الفاعلة  بالقوى 
االأكرب قد ين�صاأ من ظهور خالفات حول توزيع الرثوة 
الناجمة عن املوارد الباطنية بني مناطق النفوذ )مثل 
النفط والغاز واملياه والفو�صفات(، وحينها من املتوقع 
اأن تظهر اختالالت كبرية بني منطقة واأخرى، يخ�صى 

من حتولها تدريجيًا اإىل واقع �صيا�صي«.
تلك  تاأثريات  بيان  يف  اأكرث  مرزوق  الدكتور  يتعمق 
احلالة االقت�صادية التي تعي�صها املحافظات واملناطق 
ال�صورية، فيوؤكد اأن »االآثار الناجمة عن هذا الت�صظي 
البنية  دمــار  اإليها  ي�صاف  واالجتماعي،  االقت�صادي 
التحتية واالأ�صول االإنتاجية مبا فيها امل�صانع والور�ص 
اإىل  االإنتاج  من  املوارد  وحتويل  الزراعية،  واالأرا�صي 
االإنتاجية  القدرة  تراجع  اإىل  اأدت  احلــرب،  متويل 
لالقت�صاد الوطني ككل، ون�صوء فئة من اأمراء واأغنياء 

اأن  وميكن  والنفوذ،  املالية  القدرات  ميتلكون  احلرب 
�صيا�صيًا واقت�صاديًا يف مرحلة  الدور االأبرز  يكون لهم 
ما بعد ال�صراع، اإذا جاء احلل بتوافقات دولية بعيدًا 

عن تطلعات ال�صعب ال�صوري«.
فاإن مواجهة  �صيا�صي لالأزمة،  انتظار تبلور حل  ويف 
االعــتــبــار  واإعـــــادة  ــادي،  االقــتــ�ــص التبعرث  ظــاهــرة 
على  القائمة  القانونية  االقــتــ�ــصــاديــة  لالأن�صطة 
ال�صفافية والو�صوح �صتكونان مبنزلة حتٍدرّ للمحافظة 
على موؤ�ص�صات الدولة واالنتقال بها اإىل مرحلة اإعادة 
االإعمار، اإذ اإنه ميكن، وفق ما يوؤكد عنرب، »حتويل هذه 
امل�صكلة اإىل فر�صة يف حال اإجراء تغيريات وا�صعة يف 
بنوع  �صتتميز  القادمة  فاملرحلة  احلوكمة،  منظومة 
�صتكون  التي  االقت�صادية  النماذج  بني  املناف�صة  من 
بقيت  واإذا  املختلفة،  املناطق  مــن  كــل  يف  مــوجــودة 
منظومة احلوكمة ال�صورية الر�صمية ينخرها الف�صاد، 
حال  يف  اأما  املتو�صط.  امل�صتقبل  يف  دورها  ف�صي�صمحل 
املتغريات  مع  يتنا�صب  مبا  احلكومي  الدور  ر�صم  اإعادة 
اأن  املمكن  فمن  واالقت�صادية،  واالأمنية  ال�صيا�صية 
اقت�صادية  رافعة  اجلديدة  احلوكمة  منظومة  ت�صكل 

على امل�صتوى الوطني«.

مهمة  وثــائــق  ت�سرق  اإ�سرائيل 
املــبــارك الأقــ�ــســى  امل�سجد  مــن 

لــكــل منطقة ــوق ومنـــــوذج  ــس � ــًا:  ــي ــراف ــغ ــد« ج ــاع ــب ــت »ي ــوري  ــس ــ� ال ــاد  ــس ــ� ــت الق

يف الوقت الذي يقوم فيه رجال اأعمال عرب من 
االأثرياء جًدا ب�صراء وبيع النوادي االأوروبيرّة 
فريق  يداأب  ٍة،  خياليرّ باأ�صعاٍر  ة  الريا�صيرّ
بق�صايا  االلتزام  على  ت�صيلي  يف  “بال�صتينو” 
املُنفلت  الهجوم  ل  ويتحمرّ ة،  التاريخيرّ فل�صطني 
، ويدفع االأموال التي تفر�صها  للوبي ال�صهيوينرّ
بت�صرفاته  اأنرّه  زاعمة  الفيفا،  منظمة  عليه 

هذه ُيقحم الريا�صة بال�صيا�صة.
“بال�صتينو”  نادي  على  القائمون  واأ�صر  هذا 
العام  مطلع  الفل�صطينية  اجلماهري  قلوب 
اإطالق  النادي عن  اأعلن  2014، وذلك عندما 
الريا�صي  للمو�صم  القدم  كرة  فريق  زيرّ 
تخ�صرّ  مبفاجاأة  ت�صيلي  يف   2015/2014

ة واالأر�ص الفل�صطينيرّة. الهويرّ
الفل�صطينية  اجلالية  اأ�ص�صته  الذي  فالنادي 
جالية  اأكرب  ُتعترب  التي  وهي  بعيد،  زمن  منذ 
هويته  زال  وال  اأحيا  العامل،  يف  فل�صطينيرّة 
واأبرزها  ة،  عدرّ واأ�صاليب  بطرق  الفل�صطينية 
نة باألوان العلم الفل�صطينيرّ منذ  القم�صان املزيرّ
واملُبتكرة  اجلديدة  املفاجاأة  ولكن  التاأ�صي�ص، 
على   )1( رقم  عن  اال�صتعا�صة  مت  باأن  كانت 
ظهر القمي�ص الريا�صي لالعبني بو�صع خارطة 
الذي  بامتدادها  “التاريخية” كاملًة  فل�صطني 
ومن  للبحر  النهر  من  وذلك   ،1 الرقم  ي�صبه 
اأثمر  ما  الر�صرا�ص.  اأم  حتى  الناقورة  راأ�ص 

الفل�صطيني  الريا�صي  ال�صارع  يف  كبرًيا  تفاعاًل 
وحتى الت�صيلي.

اليهودية  اجلالية  قامت  فقط  باأيام  بعدها 
مدعومة  الالتينية  القارة  ودول  ت�صيلي  يف 
ر�صمي  احتجاٍج  بتقدمي  ال�صهيوين  اللوبي  من 
للفيفا على قمي�ص نادي فل�صطني ب�صبب و�صعه 
نادي  �ص  عررّ مما  الكاملة،  فل�صطني  خريطة 
ارتداء  عليه  م  وُحررّ ة  ماديرّ لعقوبة  بال�صتينو 
االحتاد  ب�صروط  تتعلق  الأ�صباب  الزيرّ  هذا 
اإقحام  بعدم  املتمثلة  القدم  لكرة  الدويل 

ال�صيا�صة يف اجلانب الريا�صي.
ًا  زيرّ الفريق  ابتدع  حتى  اأيام  �صوى  مت�ص  مل 
بلون  فل�صطني  خارطة  عليه  ر�صمت  جديدًا 
جتربة  متثرّل  عموًما،  ال�صدر.  على  الذهب 
زة،  مميرّ حالة  بال�صتينو”  “ف�صطني/  نادي 
ت�صبه  وهي  طوياًل،  عندها  الوقوف  ت�صتحق 
اجلاليات  معظم  حالة  كبرية  وبن�صبة  ا  اأي�صً
ب�صكل  اأرحلوا  �صواء  العامل،  يف  الفل�صطينية 
الوطن  اأكانوا داخل  ، و�صواٌء  اأو ق�صريرّ طوعيرّ 
الدوري  بطولة  ففي  خارجه،  اأْو  الجئني 
بح�صد  “املخيمات”  اأبناء  يربع  الفل�صطينيرّ 
�صباب  مركز  فريقي  ذلك  ومثال  االألقاب 
االأردن  ويف  بالطة،  �صباب  ومركز  االأمعري، 
الالجئني  خميم  “الوحدات” ممثرّل  نادي  يعدرّ 
اإحرازًا  واالأكرث  �صعبية،  االأكرث  الفل�صطيني، 

للبطوالت خا�صة يف االأعوام الع�صرة االأخرية 
واأحد اأهم االأندية العربية واالآ�صيوية.

تلفزيون  موقع  اأفاد  كما  اليوم،  حتى  ولكن 
لينبوع  وا�صًحا  تف�صرًيا  جند  ال  قد  “وطن”، 
ة واالرتباط الذي دام بني اأفراد اجلالية  املحبرّ
“فل�صطني”  واأمهم  ت�صيلي،  يف  الفل�صطينية 
دون  كم-  األف   14 م�صرية  عنهم  تبعد  –التي 
الذي  االنتماء،  من  احلدرّ  هذا  واإىل  انقطاع 

“في�ص  على  للفريق  الر�صمية  ال�صفحة  يجعل 
كلها  مرتجمُة  من�صوراتها  تكتب  مثاًل  بوك” 
فل�صطني،  ق�صايا  كل  ر  وتتذكرّ العربية،  للغة 
ة،  غزرّ على  كالعدوان  ا،  اأي�صً منها  والوطنية 

واقتحام االأق�صى وغريه.
يف  ا،  اأي�صً تكمن  املفارقة  ذلك،  اإىل  ُم�صاًفا 
ملعب  يف  ُرفع  لفل�صطني  علم  وكم  راية  كم  اأنرّه 
اإنتاج  اأٌعيد  ثم  وا�صُتهلك،  “كي�صريينا” البلدي 

عاما   94 طوال  منه  بداًل  واالآالف  املئات 
عدد  هو  وكم  االآن!  اإىل  الراية  ت�صقط  مل 
واملنعة”  ة  “القورّ معنى  حتمل  التي  االألقاب 
“ال�صياطني احُلمر”،  اأندية العامل كـ  جلماهري 
نادي  جماهري  زالت  ال  فيما  “املقاتلون”؟  و 
واحد  بلقب  حتتفظ  ت�صيلي  يف  “بال�صتينو” 
امل�صطلح  هذا  برمزية  رًا  جُتذرّ االنتفا�صة  هو 

يف فل�صطني.
لت اأندية العامل اأطقم  ت وبدرّ ا غريرّ ة اأي�صً وكم مررّ
بقيت  فيما  “املو�صة”؟  بها  تالحق  مالب�صها 
االأربعة  االألوان  “بال�صتينو”  نادي  “مو�صة” 
واالأحمر(  واالأخ�صر،  واالأ�صود،  )االأبي�ص، 
كاملة”  “خارطة  الر�صمي،  ال�صعار  بعد  ورمزه 
االأ�صفل،  ن�صفها  ومثلث  االأعلى  ن�صفها  لٌث  مثرّ
طريف  من  اأي  ة،  التاريخيرّ فل�صطني  �صكل  تخطرّ 

ط االأخ�صر. اخلرّ
اإ�صرائيل  اأنرّ االإعالم العربيرّ يف  جديٌر بالذكر 
ق  يتطررّ وال  املُطبق،  ال�صمت  على  ُيحافظ 
للق�صية، ال من قريٍب وال من بعيد، كما اأنرّه من 
نادي  جمهور  اأنرّ  اإىل  االإ�صارة  مبكان  االأهمية 
لتحذيرات  وخالًفا   ، اال�صكتلنديرّ “�صيلتيك” 
ة  الفل�صطينيرّ االأعالم  برفه  قام  الفيفا، 
ال�صبع  بئر  فريق  مع  الفريق  مباريات  خالل 
الرغم من  االأمر على  وكرر  ، وعاد  االإ�صرائيليرّ

التكاليف الباهظة التي ُفر�صت عليه.

رنا حربي
االإعالمي  التعتيم  ا�صتمرار  ظل  يف 
يف  االأ�صواأ  االإن�صانية  »الكارثة  على 
القرار«  »�صانعو  ين�صغل  وفيما  العامل«، 
ال�صيا�صية  وخ�صائرهم  اأرباحهم  بقيا�ص 
فقرًا،  االأ�صد  العربي  البلد  يف  وامليدانية 
لها  احلليفة  والدول  ال�صعودية  ترتكب 
اليمن  اأطفال  بحق  كربى  حرب  جرمية 

وم�صتقبلهم.
املفرو�ص  واحل�صار  العدوان  األقى  فقد 
واقع  على  بظالله  عامني  من  اأكرث  منذ 
يعاين  اليوم  بات  الذي  اليمن،  يف  التعليم 
احلديث  تزايد  مع  حقيقية  كارثة  من 
 2018-2017 الدرا�صي  العام  عن توقف 
ب�صكل كامل. ففي العامني املا�صيني، ك�صفت 
اإح�صائيات وزارة الرتبية والتعليم توقف 
موزعة  تعليمية  ومن�صاأة  مدر�صة   2380
العمل،  عن  اليمنية  املحافظات  على 
املبا�صر  لال�صتهداف  تعر�صها  ب�صبب  اإما 
اأو  العدوان،  حتالف  طائرات  قبل  من 
ثكنات  اأو  للنازحني  مالجئ  اإىل  حتويلها 
الواقع  هذا  لالأ�صلحة.  وخمازن  ع�صكرية 
التعليمي  القطاع  على  املفرو�ص  االأليم 
يعرف  بات  ما  يف  البالد  دخول  مع  تفاقم 
يف   75 حرمت  التي  الرواتب«،  بـ»اأزمة 
املئة من موظفي هذا القطاع احل�صول على 
م�صتحقاتهم الأكرث من 9 اأ�صهر. وكانت قد 
املوظفني  مرتبات  �صرف  عملية  توقفت 
امل�صتقيل  الرئي�ص  قرار  عقب  احلكوميني 
عبد ربه من�صور هادي، نقل البنك املركزي 

من العا�صمة �صنعاء اإىل عدن.
اأمانة  يف  الرتبية  مكتب  مدير  وي�صف 
الف�صلي،  حممد  �صنعاء  العا�صمة 
حديث  يف  موؤكدًا  بـ»الكارثي«،  الو�صع 
»اإقفال  احتمال  جدية  »االأخبار«  اإىل 
 20،000 اأ�صل  من  مدر�صة   13،000
األف  و500  ماليني   5 ت�صتقبل  مدر�صة 
قبل  املعلمني  رواتب  ُتدَفع  مل  اإذا  طالب« 
يبداأ  اأن  املتوقع  اجلديد  الدرا�صي  العام 

ال�صهر املقبل.
اأعلنت  اأن  بعد  الف�صلي  ت�صريح  وياأتي 
ال�صبت  والرتبوية  التعليمية  املهن  نقابة 
املا�صي »االإ�صراب الكلي يف جميع املدار�ص 
�صرف  عدم  على  احتجاجًا  احلكومية« 

موظفي  جميع  النقابة  ودعت  مرتباتهم. 
مع  للتجاوب  والرتبوية  التعليمية  املهن 
�صرف  حني  اإىل  االإ�صراب  اإعالن  قرار 

مرتبات جميع املوظفني.
يعاين  الذي  البلد  يف  اخلطري  التطور  هذا 
التعليمي، دفع  القطاع  اأ�صاًل من تدهور يف 
املنظمات احلقوقية اإىل رفع ال�صوت عاليًا 
املدار�ص  اإقفال  تداعيات  من  للتحذير 
االأمم  »منظمة  واأعلنت  كامل.  جيل  على 
مطلع  )يوني�صف(  للطفولة«  املتحدة 
طفل  ماليني   4.5 »مدار�ص  اأن  االأ�صبوع 
ُتدَفع  مل  اإذا  العمل  ت�صتاأنف  لن  ميني 
على  ال�صوء  م�صلطة  املعلمني«،  رواتب 
و�صط  املن�صية  االأزمات  اأخطر  اإحدى 

تزاحم امللفات االإن�صانية يف اليمن.
ويقول م�صوؤول االت�صاالت يف امللف اليمني 
االأزمة  اإن  �صواجنني،  ب�صمارك  املنظمة  يف 
اأي  ُمدر�ص،  األف   166 من  »اأكرث  تطاول 
نحو 73 يف املئة من املعلمني«، وتوؤثر �صلبًا 
يف   78( االأقل  على  مدر�صة   13،000 يف 

املئة من اإجمايل املدار�ص(«، م�صريًا اإىل اأن 
و�صفها  ميكن  الراهنة  االإن�صانية  االأزمة 

بـ»اأزمة االأطفال«.
اأن  اإىل  »االأخبار«  لـ  حديث  يف  وي�صري 
موظفي القطاع التعليمي »مل يعد بو�صعهم 
املال  ميلكون  ال  الأنهم  للمدار�ص  الذهاب 
عبء  وعليهم  بل  انتقالهم،  اأُجرة  لدفع 
هم  احتياجاتهم  لهم  يوفر  ما  تدبري 
مدخول  اأي  يتلقوا  مل  الأنهم  واأُ�صرهم 

لقرابة العام«.
االآثار  من  احلقوقية  املنظمات  ر  وحتذرّ
على  فقط  لي�ص  التعليم  لتوقف  ال�صلبية 
م�صتقبله.  على  اأي�صًا  بل  الطالب  نف�صية 
اليمن  يف  »يوني�صف«  ممثلة  دت  و�صدرّ
موؤمتر  يف  ذلك  على  ريالنو،  مريت�صيل 
الذين  »االأطفال  اإن  فيه  قالت  �صحفي 
خارج املدار�ص ي�صبحون ُعر�صة الحتمال 
جتنيدهم )يف اخلدمة الع�صكرية( كذلك 
الحتمال  ُعر�صة  ي�صبحن  الفتيات  فاإن 
تزويجهن مبكرًا. وبالتايل هناك خماطر 

عديدة اإذا مل ينتظم االأطفال يف املدار�ص، 
االأكرب  االأعمار  اإىل  بالن�صبة  �صيما  وال 
من  م�صروط  غري  »بتعهد  مطالبة  ن�صبيًا«، 
قبل جميع اأطراف ال�صراع بدعم املُدر�صني 
اليمنية  االأجيال  وتعليم  اليمنيني 

القادمة«.
على  اأجربوا  الذين  الطالب،  بع�ص  ووجد 
النزاع،  ب�صبب  مدار�صهم  عن  االبتعاد 
اأنف�صهم م�صطرين اإىل البحث عن عمل اأو 
د بع�صهم لدى االأطراف  ُجنرّ الت�صول، فيما 
امل�صلحة )خا�صة يف اجلنوب(، اأو دفع بهم 
اإىل  االأرقام  ت�صري  اإذ  ر،  الُق�صَّ زواج  نحو 
قبل  جَن  ُيَزوَّ الفتيات  ثلثي  من  اأكرث  اأن 
منهن  بـ50%  مقارنًة  عامًا،   18 بلوغهن 

قبل ال�صراع.
هناك  اأن  الف�صلي  يوؤكد  ال�صياق،  هذا  ويف 
مل  اإذا  باالنحراف  مهددًا  كاماًل  »جياًل 
»هوؤالء  اأن  اإىل  م�صريًا  باملدر�صة«،  يلتحق 
مدار�صهم  اإىل  يذهبون  كانوا  االأطفال 
ما  الق�صف،  وحتت  اخلاوية  باأمعائهم 

ووفق  العلم«.  حت�صيل  يف  رغبتهم  يوؤكد 
خارج  طفل  مليونا  هناك  »يوني�صف«، 
املدار�ص اليوم، مع اإقفال 1،600 مدر�صة، 
اخل�صائر  جتاوز  التقارير  توؤكد  فيما 
بقطاع  حلقت  التي  املادية  واالأ�صرار 

التعليم الـ 61 مليارًا و18 مليون ريال.
املدر�صية  لل�صحة  العام  املدير  ويوؤكد 
اإىل  حديث  يف  مرغم،  علي  �صنعاء  يف 
»قتلوا  االأطفال  من  العديد  اأن  »االأخبار« 
املدر�صة  من  طريقهم  يف  وهم  اأ�صيبوا  اأو 
اإ�صراق  التلميذة  بينهم  ومن  واإليها«، 
11 عامًا، التي قتلت يف  البالغة من العمر 

غارة على مدر�صتها مطلع العام اجلاري.
ووت�ص«  رايت�ص  »هيومن  منظمة  وكانت 
مقتل  املا�صي  االأول  كانون  يف  اأعلنت  قد 
جوية  غارة  يف  االأطفال  من  عدد  وجرح 
اليمن،  �صمال  مدر�صة  على  لـ»التحالف« 
اإىل  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  ودعت 
العار«  »قائمة  اإىل  »التحالف«  اإعادة 
يف  االأطفال  �صد  باالنتهاكات  اخلا�صة 
تراجع  بعدما  وذلك  امل�صلحة،  النزاعات 
حتت  مون،  كي  بان  ال�صابق  العام  االأمني 
ال�صغط والتهديد، عن اإدراج اململكة العام 

املا�صي.
منع  املبا�صر،  اال�صتهداف  عن  وف�صاًل 
اليمن،  اإىل  واحلرب  الورق  و�صول  احل�صار 
طباعة  من  املطابع  ت�صتطع  مل  وبالتايل 
كانت  التي  تلك  وحتى  املدر�صية.  الكتب 
نظام  وتتبع  الطالب  ت�صتقبل  تزال  ال 
تت�صع  ال  التالميذ،  من  الكتب  ا�صرتجاع 
من  نزحوا  طفل  مليون   2 على  يزيد  ملا 

مناطقهم هربًا من اال�صتباكات والق�صف.
اإىل مراحل  التعليمية  االأزمة  ومع و�صول 
خطرية، يدعو الف�صلي اإىل »وحدة وطنية 
الطالب  اأن  موؤكدًا  اليمن«،  الأطفال  ن�صرة 
يجب  وبالتايل  اليمن  كل  »اأبناء  هم 

حتييدهم عن اأي �صراعات �صيا�صية«.
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رنا حربي
مل يعد خفيًا الهدف الذي دفع باالإمارات اإىل 
الب�صرية  »الت�صحيات«  وتقدمي  اليمن  دخول 
وال  لها،  وا�صحًا  اأفق  ال  حرب  يف  واملادية 
�صيما اأن ال�صبب املعلن للم�صاركة، وهو »اإعادة 
ال�صرعية«، يبدو بعيد املنال حتى يف مناطق 
نفوذ حتالف العدوان والقوى املحلية املوالية 
ثابت  بقاء  �صمان  هو  الوا�صح  الهدف  له. 
باب  م�صيق  على  االإماراتي  للنفوذ  وم�صتدام 
يف  احل�صور  بتعزيز  حتقيقه  ويبداأ  املندب، 
»اجلزر العذراء« املن�صية واملهملة حمليًا، رغم 

اأهميتها اال�صرتاتيجية.
واجلزر اليمنية، البالغ عددها 216، تنت�صر 
عدن  وخليج  االأحمر  البحر  امتداد  على 
والبحر العربي واملحيط الهندي، ومن �صمنها 
ميون و�صقطرى، وت�صنرّف على اأنها من »اجلزر 
حتولت  لكنها  االأو�صط،  ال�صرق  يف  الذهبية« 
ب�صبب جغرافيتها وطبيعتها الفريدة، وكذلك 
اإىل  بها،  املحيطة  والبحار  املالحية  املمرات 

مناطق �صراع ونفوذ بني الدول.
يف كانون الثاين املا�صي، ن�صر موقع »تاكتيكال 
الدفاعيرّة  ال�صوؤون  يف  املخت�ص  ريبورت« 
فيه  قال  تقريرًا  االأو�صط،  ال�صرق  و�صوؤون 
اآل  زايد  بن  حممد  ظبي  اأبو  عهد  ويلرّ  اإن 
اإماراتيني  ع�صكريني  قادة  اأمام  ك�صف  نهيان 
»حماية  يف  البحرية  دور  تعزيز  يف  رغبته 
تاأتي  اليمن«، وذلك يف خطوة  �صاحل  وتاأمني 
اال�صرتاتيجية  القوي«  »الرجل  خطة  �صمن 
هرمز  م�صيق  يف  الع�صكري  االنت�صار  لتو�صيع 
االأفريقي.  القرن  �صواحل  حتى  املندب  وباب 
زايد  ابن  فاإن  اال�صتخباري،  املوقع  ووفق 
االأمريكية  الدفاع  بوزارة  دائم  ات�صال  »على 
)البنتاغون( لدرا�صة تو�صيع دور البحرية«، 
الذي بداأ بالفعل باإن�صاء قواعد ع�صكرية يف 
وال�صومال،  وجبيوتي  واإريرتيا  اليمن  من  كل 
املوانئ،  من  عدد  ا�صتئجار  اإىل  اإ�صافة 

حتى  اأو  واال�صترياد،  للت�صدير  ال�صتخدامها 
تعطيلها!

�صقطرى... الق�صة الكربى
و�صائل  تناقلت  املا�صي،  العام  من  �صباط  يف 
اليمني  الرئي�ص  هم  تترّ تقارير  اإعالمية 
بتاأجري  هادي،  من�صور  ربه  عبد  امل�صتقيل، 
عامًا«.   99« ة  ملدرّ لالإمارات  �صقطرى  جزيرة 
وو�صط �صخط �صعبي كبري، نفى هادي االتفاق 
ذلك  يف  االتهام  اأ�صابع  ه  لتوجرّ للجدل،  املثري 
خالد  )ال�صابق(  الرئي�ص  نائب  اإىل  احلني 
ملوقع  م�صادر  نقلته  ما  وفق  الذي  بحاح، 
العربية،  اجلزيرة  ل�صوؤون  املتابع  »العربي« 
ع مع االإمارات العقود بعلم من هادي الذي  »وقرّ

وافق يف بداية االأمر...
م�صادر  ك�صف  مع  االتهامات  تلك  وتزامنت 
لعة اأن ابن زايد تعامل مع هادي بـ»اأ�صلوب  مطرّ
اال�صتعالء  من  وبقدر  بروتوكوليًا  الئق  غري 
اأعدناك  من  »اأننا  اأ�صا�ص  وعلى  والفوقية«، 
اإىل عدن«، خالل لقاء عا�صف جمع االثنني، 
د ويلرّ العهد ما قدمته االإمارات لدعم  فيما عدرّ
د على اأن »ت�صحياتنا ودماء  »ال�صرعية«، و�صدرّ

�صدى«. تذهب  لن  اإماراتيًا  �صهيدًا   65
الريا�ص،  وخلفها  »ال�صرعية«،  غ�صب  لكن 
موا�صلة  من  االأخرية  مينع  مل  ظبي  اأبو  من 
ممار�صاتها املنهجية ال�صتكمال ال�صيطرة على 
اإقليمية  اأطماع  حمل  ظلت  التي  اجلزيرة، 
الهندي  املحيط  على  موقعها  نتيجة  ودولية 
من  وبالقرب  االأفريقي  القرن  �صواحل  قبالة 
اأرخبيل  وهي  �صقطرى،  وتتميز  عدن.  خليج 
فريد،  طبيعي  بتنوع  جزر،  اأربع  من  ن  مكورّ
االأ�صجار  اأنواع  من  املئات  فيها  يوجد  اإذ 
والنباتات واحليوانات التي ال وجود لها يف اأي 
منطقة اأخرى يف العامل. وهذا ما دفع منظمة 
والثقاقة«  والعلوم  للرتبية  املتحدة  »االأمم 
)يوني�صكو( يف 2008 اإىل ت�صنيف اجلزيرة، 
مربعًا  كلم   3796 نحو  م�صاحتها  تبلغ  التي 

ن�صمة،  األف  مئة  بنحو  �صكانها  عدد  ر  ويقدرّ
كـ»اأغرب جزر العامل«، كذلك متتلك �صقطرى 

�صريطًا �صاحليًا يبلغ طوله 300 كلم.
و»امل�صاعدات  »اال�صتثمار«  ذرائع  حتت 
االن�صانية« عقب عوا�صف عام 2015، بداأت 
وتغيري  للجزيرة  االإماراتي  االحتالل  عملية 
هويتها  وحتى  ودميغرافيتها  الفريدة  معاملها 
اأكرث  وتدريب  ان  ال�صكرّ جتني�ص  عرب  اليمنية، 
من 300 من اأبنائها ع�صكريًا، لي�صبحوا جي�ص 

اأبو ظبي.
انت�صرت  التي  ال�صحافية  التقارير  ووفق 
االإمارات  اأن�صاأت  املا�صيني،  العامني  بكثافة يف 
ت ثالث رحالت  يًا يف �صقطرى، و�صريرّ ميناًء �صررّ
واجلزيرة،  ظبي  اأبو  بني  مبا�صرة  اأ�صبوعية 
وربطتها  اإماراتية  ات�صاالت  �صبكة  واأو�صلت 
باجلزيرة، كذلك ا�صرتت م�صاحات وا�صعة من 
ان من حاملي جن�صيتها،  االأر�ص اأو باعتها ل�صكرّ
هناك،  االإماراتي  بالدرهم  التعامل  وفر�صت 

كما اأر�صلت 80 اآلية ع�صكرية اإليها.
كذلك، اأقامت من�صاآت �صياحية ت�صررّ بطبيعة 
ا�صتهداف  حد  اإىل  االأمر  وو�صل  اجلزيرة، 
ونقل  واحليوانية،  النباتية  الرثوة  ونهب 
حدائق  اإىل  النادرة  والطيور  النباتات 
ال�صعب  وجرف  ال�صيد  وممار�صة  ظبي،  اأبو 
ال�صمكية.  الرثوة  د  يهدرّ مبا  املرجانية 
االإماراتي  الع�صكري  الوجود  اأن  واالأخطر 
عام  بريطانيا  احتلتها  التي  اجلزيرة،  يف 
1886 وا�صتمرت هناك حتى ا�صتقالل جنوب 
اليمن عام 1967، ميثرّل موطئ قدم للواليات 
املتحدة التي �صعت اإىل ال�صيطرة عليها �صمن 
الهندي،  املحيط  على  نفوذها  ب�صط  خطة 
غار�صيا  دييغو  على  �صيطرتها  بعد  وذلك 
بعد  على  الهندي  املحيط  و�صط  يف  )جزيرة 
1600 كلم اإىل اجلنوب من ال�صاحل الهندي( 

مطلع ال�صبعينيات.
ميون »عنق باب املندب«

بعد �صقطرى، جاء دور جزيرة ميون الواقعة 
الوجود  عن  ف�صاًل  وهي  املندب،  باب  قلب  يف 
انها  �صكرّ يتعر�ص  فيها،  االأجنبي  الع�صكري 
اإخالئها  اأجل  من  و�صغوطات  ملمار�صات 
ونقلهم اإىل اأماكن اأخرى، وذلك لبناء قاعدة 
دت جملة »نيوزويك« االأمريكية  ع�صكرية. واأكرّ
م�صاحتها  تبلغ  التي  مليون،  االإمارات  حتويل 
وجيبوتي،  اليمن  بني  وتقع  مربعًا  كلم   13
احلكومة  علم  دون  من  ع�صكرية  قاعدة  اإىل 
اليمنية »ال�صرعية« احلليفة لها، م�صرية اإىل 
االإمارات  تبنيها  التي  الع�صكرية  املن�صاآت  اأن 
على  الكاملة  ال�صيطرة  ظبي  اأبو  »�صتمنح 
اأحد اأهم الطرق البحرية اال�صرتاتيجية يف 

العامل: م�صيق باب املندب«.
وميون ذات موقع ا�صرتاتيجي مميرّز حتى عن 
م امل�صيق اإىل  باقي جزر باب املندب، الأنها تق�صرّ
قناتني ملرور ال�صفن، ولهذا ت�صمى بـ»عنق باب 
االأ�صابيع  يف  احلديث  ازداد  كذلك،  املندب«. 
»يف  ميون  يف  االإماراتي  التو�صع  عن  املا�صية 
�صور  وك�صفت  لل�صعودية«،  تام  غياب  ظل 
ن�صرتها  التي  واخلرائط  ال�صناعية  االأقمار 
يف  �صة  املتخ�صرّ الربيطانية  »جاينز«  جملة 
ظبي  اأبو  اإن�صاء  عن  الع�صكرية،  االأبحاث 
مدرج طائرات جديدًا، متوقعًة اأن »تنتهي من 
اإكمال بنائه واإن�صاءات اأخرى مع نهاية العام 

اجلاري«.
فيها  ت�صعى  التي  االأوىل  املرة  لي�صت  وهذه 
الع�صكري  وجودها  تعزيز  اإىل  اأجنبية  دولة 
الواليات  اإن  اإذ  الربكانية،  اجلزيرة  هذه  يف 
اليمنيني،  من  اأن طلبتا  �صبق  وفرن�صا  املتحدة 
باإن�صاء  لهما  ال�صماح  املا�صية،  العقود  خالل 
ال�صلطات  ولكن  هناك،  ع�صكرية  قواعد 
فًا من التداعيات ال�صعبية  كانت ترف�ص، تخورّ

الراف�صة الأيرّ وجود خارجي.
ميناء املخا

االأ�صدرّ  العربي  البلد  ميلك  اجلزر،  عن  ف�صاًل 
موانئ حمورية جتعله،  اأكرث من ع�صرة  فقرًا 
وم�صادر  الطبيعة  الرثوات  اإىل  اإ�صافة 
الطاقة املوجودة فيه، من اأكرث البالد حركة 
املعارك  متثل  وحاليًا،  املنطقة.  يف  جتارية 
منطقة  يف  �صهرين  حواىل  منذ  الدائرة 
املخا  مدينة  يف  وخ�صو�صًا  الغربي،  ال�صاحل 
متتلك  )التي  تعز  حمافظة  غرب  جنوب 
اأبرز  ميناًء حيويًا قريبًا من باب املندب( من 
اليمني. وال تعك�ص هذه  امل�صهد  التطورات يف 
احلليفة  للقوى  امليداين  االإرباك  االأحداث 
للعدوان فح�صب، بل تك�صف التخبرّط يف بنية 
هذا »التحالف« الذي تت�صابق وتت�صارب فيه 
االقت�صادية  والدولية،  العربية  املطامع 

والتجارية.

يحيى ال�صامي
املا�صيان تغيريات ميدانية كبرية  اليومان  �صهد  جيزان / 
اململكة،  عمق  اإىل  ال�صعودية  ــ  اليمنية  املواجهة  نقلت 
على  اال�صرتاتيجية  مع�صكراتها  من  عددًا  خ�صرت  التي 
دة،  ومعقرّ ووا�صعة  نوعية  العملية  ومهمة.  رئي�صية  جبال 
وفق  ِذت  ُنفرّ اأنها  اأكدت  التي  ع�صكرية،  م�صادر  ت�صف  كما 
التي  امليدانية  التعقيدات  باإحكامه  يوازي  خمطط 
معارك  انطالق  منذ  ال�صعودي  اجلي�ص  خلفها  يتمرت�ص 
عام،  ون�صف  عام  قبل  جيزان،  يف  اال�صرتاتيجية  اجلبال 
جبل  على  ال�صيطرة  يف  اليمنيون  املقاتلون  جنح  عندما 

الدود.
اليمنية على ثالثة  القوات  �صيطرت  املا�صية،  االأيام  ويف 
املواقع  وع�صرات  والفري�صة(  والغاوية  )ملحمة  جبال 
مع�صكر  على  بال�صيطرة  العملية  واختتمت  والثكنات، 
اأهم مع�صكرات اجلي�ص ال�صعودي  اأحد  اجلابري الذي هو 

جنوب جيزان.
جبل  على  ال�صيطرة  يف  اليمنيني  املقاتلني  جناح  ومهرّد 
يف  ال�صعودية  املواقع  كل  اإىل  للو�صول  الطريق  ملحمة 
على  االإ�صراف  اإىل  و�صواًل  �صفحه،  وعلى  اجلبل  اأ�صفل 
وهذه  اجليزانية.  احلرث  حمافظة  من  جديدة  مناطق 
نريان  عن  مبناأى  االأخرية  العملية  قبل  كانت  املناطق 

املقاتلني اليمنيني املتو�صطة واخلفيفة.
خريطة  يف  اال�صرتاتيجية  اجلبال  اأهم  من  وملحمة 
ال�صعودية  احتلته  لكن  ميني،  االأ�صا�ص  يف  وهو  املعارك، 
اأك�صب  ما  2011، وهو  اأرا�صيها عقب »ثورة«  اإىل  و�صمته 
عليها  ل  و�صهرّ متعددة  ميدانية  مزايا  ال�صعودية  القوات 
اأ�صفل  الواقعة  الع�صكرية  املواقع  ع�صرات  حماية  عملية 
اجلبل باجتاه الغرب اأو على �صفحه باجتاه مدينة اخل�صل 

�صرقًا.
اأجنزت  العملية،  يف  �صاركت  ة،  ع�صكريرّ م�صادر  ووفق 
القوات اليمنية املهمة »خالل مدة ق�صرية ن�صبيًا، مقارنًة 
بامل�صاحة التي متت ال�صيطرة عليها، وذلك يف نحو اثنتي 
ع�صرة �صاعة، ما يجعل هذه العملية االأق�صر واالأو�صع يف 
ال�صعودي«.  اجلي�ص  مع  اليمنيني  املقاتلني  معارك  تاريخ 
ويف التفا�صيل، فاإنه بعد ال�صيطرة على ملحمة مت اإ�صقاط 
اجلابري  مع�صكر  بلوغ  ثم  والفري�صة،  الغاوية  من  كل 
لعدد  تبعًا  اأهميتها  تتفاوت  مواقع  وهي  اال�صرتاتيجي، 

الثكنات ال�صعودية الواقعة فيها اأو التي ُتطل عليها.
جتدر االإ�صارة اإىل اأن الغاوية منطقة وا�صعة ت�صمل قرية 
من  تت�صل�صل  االرتفاع  متو�صطة  جبلية  وتالاًل  �صكنية 

اأما جبل  الدود.  بداية جبل  الفري�صة حتى  نهاية جبل 
الفري�صة، فيكت�صب اأهميته من تركيبته اجلغرافية، الأنه 
ال�صعودي  العمق  يف  واقعة  مرتفعات  جمموعة  من  ل  م�صكرّ
العبادية،  الُقرى )كعب اجلابري،  وم�صرفة على عدد من 
مدينة  مركز  اإىل  باالإ�صافة  وغريها(،  زبيد  قائم 

اجلابري.
يف  جديدًا  مع�صكرًا  اأن�صاأ  قد  ال�صعودي  اجلي�ص  وكان 
التي  ال�صاد�صة  انتهاء احلرب  2010 عقب  اجلابري عام 
�صيطرت خاللها حركة »اأن�صار اهلل« على منطقة اجلابري. 
لذلك، �صيكون ل�صقوط مع�صكر �صعودي بهذا احلجم الكبري 
تداعيات على �صري املعارك �صت�صب يف م�صلحة �صنعاء اإذا 

ا�صتمر تغيري املعادالت على هذا النحو.
جتاوز  يف  اليمنية  القوات  جنحت  املتابعة،  ووفق 
ال�صعودي  للجي�ص  الدفاعية  واخلطوط  التح�صينات 
االإجنازات  كل  تاأمني  ي�صمن  ما  العمق،  اإىل  والو�صول 
مرحلة  خلو�ص  ا�صتعدادًا  وذلك  املنطقة،  يف  ال�صابقة 
ال�صابقة  املراحل  عن  كليًا  معزولة  الردع  من  جديدة 
اأن ما حدث منحها م�صاحة وا�صعة تتيح  وتاأثرياتها. كما 
املنطقة،  على  ال�صيطرة  وتاأمني  لتعزيز  قواتها  اإدارة  لها 
لعل  جديدة،  اأهداف  �صوب  نريانها  توجيه  من  ومتكنها 

منطقة اخل�صل وما يليها تكون الالحقة لها تباعًا.
يقول  ال�صعودي،  اجلي�ص  تكبدها  التي  اخل�صائر  وعن 
ال�صعوديني  اجلنود  من  كبرية  »اأعدادًا  اإن  ميداين  م�صدر 
لقوا م�صرعهم... تقريبًا نحو خم�صني جنديًا، اإىل جانب 
االأ�صلحة«،  وخمازن  واملدرعات  االآليات  من  عدد  اإحراق 
الغارات  ع�صرات  �صن  ال�صعودي  »الطريان  اأن  اإىل  م�صريًا 
ذلك،  يف  اإخفاقه  وبعد  التقدم.  اإعاقة  بهدف  اجلوية 

ق�صف خمازن االأ�صلحة التابعة له«.
واأثبتت االأيام املا�صية اأن اجلي�ص ال�صعودي بات فاقدًا اأي 
االأر�ص،  على  وال�صيطرة  ع�صكريًا  لل�صغط  جديدة  اأوراق 
ظل  يف  جمٍد  غري  الداخل  جبهات  تعدد  على  رهانه  واأن 
يحرزها  التي  واالإجنازات  امليدانية  التطورات  ت�صارع 
اإ�صكالية  عن  ف�صاًل  ال�صعودية،  االأرا�صي  داخل  اليمنيون 
ومطارات  قواعد  ت�صيب  باتت  التي  البال�صتية  ال�صواريخ 
اأزمة  اأن  يذكر  االأهمية.  بالغة  اقت�صادية  ومراكز 
االأ�صبوعني  يف  الريا�ص  على  تت�صاعد  باتت  ال�صواريخ 
ينبع  يف  النفط  لتكرير  حمطة  ق�صفت  بعدما  االأخريين 
يف  جوية  قاعدة  اأكرب  ق�صفت  ثم  املدى،  بعيد  ب�صاروخ 

اململكة، يف الطائف بعدة �صواريخ دفعة واحدة.
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اليمن اإىل  تعود  ال�سعودية  اجلبال  الت�سعيد:  من  جديدة  مرحلة 

البراج

اختبار  فرتة  بقدوم  تنب�ؤ  هناك 
وثق  بتفاوؤل  معها  فتعامل  هامة، 
باآراء  تتاأثر  ال  الذاتية.  اإمكاناتك  يف 
عن  حتيدك  جتعلها  وال  االآخرين 
ا�ستخدم  ذلك،  من  وبداًل  معتقداتك 
هذه امل�اجهة الإيجاد ما يدعم احلجج 
امل�ؤيدة مل�اقفك. قد تكت�سف فر�سة اأو 

فر�ستني لتح�سني االأم�ر.

يف ال�قت احلايل، اأنت تعمل ب�س�رة 
جيدة من خالل الفريق، واأنت م�ستمتع 
العمل  بيئة  على  حافظ  اأي�ًسا.  بذلك 
قة هذه الأن كًل منكم �س�ف يحقق  اخلالاّ
تكاتفتم  اإذا  اأ�سرع  ال�سخ�سية  اأهدافه 
مًعا. حتى يف حياتك ال�سخ�سية ف�س�ف 
عما  جمم�عة  يف  بالراحة  اأكرث  ت�سعر 

اإذا كنت وحدك.

وممتلئة  بالكامل  م�سح�نة  طاقتك 
هذه  تنفلت  قد  لالأ�سف  لكن  باحلما�س، 
وتظهر  اإنذار  �سابق  بدون  الطاقة 
والغطر�سة  الغ�سب  من  ن�بات  يف 
وباالآخرين  بك  فيلحق  والعدوانية 
احلايل  ال�قت  يف  عليك  لهذا،  ال�سرر. 
احلل�ل  عن  والبحث  النزاعات  جتنب 

ال��سطى واأن تك�ن متعاوًنا.

قريب،  اأزمات عن  املحتمل ظه�ر  من 

فحاول اأن ال تفقد مزاجك واأع�سابك. اذا 

وواجهت  جاأ�سك،  رابطة  على  حافظت 

التي  والقالقل  ال�سارة  غري  االأحداث 

ت�سبب  ولن  كثرًيا  تدوم  فلن  تثريها، 

خ�سائر مهمة. اعتني ب�سحتك.

اأنت مفعم باحلي�ية وال�سجاعة، ولن 
جتد ظروًفا اأف�سل لتنفيذ طم�حاتك. لكن 
الرتكيز  تفقد  اأن  ميكن  الأنه  بحذر،  تقدم 
ب�سه�لة من خالل التفا�سيل املعقدة التي 
قد تبدو �سيقة للغاية. تاأكد من االقرتاب 
وح�سا�سة  عاقلة  بطريقة  االأ�سياء  من 
وركز يف اجل�انب الرئي�سية ولن ت�سطر 

اإىل انتظار النجاح كثرًيا.

�سري  مع  كبرية  اأمل  بخيبة  ت�ساب  ال 
من  الرغم  فعلى  الي�م،  االأم�ر  جمريات 
الكثري.  اإجناز  من  تتمكن  لن  فاإنك  خططك، 
�سارت  اإذا  االآخرين  ل�م  يف  الرغبة  قاوم 
ال�اقعية  غري  ت�قعاتك  رغبتك.  �سد  االأم�ر 
ال  حال،  اأية  على  االأمل.  بخيبة  ت�سيبك  قد 
تزال  ال  التي  الفر�س  ا�ستغل  ولكن  تياأ�س، 
بالق�ة،  �سيء  كل  تنفيذ  من  بداًل  معرو�سة. 

واجه االأ�سياء ب�سيء من الت�ا�سع.

ال�قت  يف  امل��س�عات  من  الكثري 
خططت  التي  بال�سال�سة  ت�سري  ال  احلايل 
لها، ورمبا يجب عليك قب�ل االأ�سياء التي 
خليبة  ت�سمح  ال  تغيريها.  ت�ستطيع  ال 
على  وركز  التقدم،  من  متنعك  اأن  اأملك 
ما ه� اآت، وحتى اإن ا�ستغرق االأمر زمًنا 
اأط�ل، ف�س�ف ت�سل اإىل هدفك باالإ�سرار 

وال�سرب.

مبا اأنك �سخ�س اجتماعي بحق، ومبا 
اأو  واحد  اأهملت  قد  تك�ن  قد  رمبا  اأنك 
عليك  يجب  م�ؤخًرا،  معارفك  من  اثنني 
اأخرى  مرة  العالقات  هذه  اإ�سالح  االآن 
حل  فر�س  ترتفع  الت�ا�سل.  ومعاودة 
اأو االأ�سدقاء لالأبد.  نزاع ما بني االأ�سرة 
�س�ف متر ب�ساعات ال ُتن�سى من التناغم 
االأوقات  يلطف  قد  وهذا  والت�سامن، 

ال�سعبة.

من  الكثري  على  الي�م  حت�سل  �س�ف 
الفريق  روح  اأن  كما  العمل،  يف  االهتمام 
ملح�ظة. اعمل يف فريق كلما اأمكن ذلك، 
الأن هذا يجعلك ت�سعر براحتك. قم بعمل 
اأ�سدقائك.  مع  الي�م  عادي  غري  �سيء 
حالة  يف  اأنت  حفلة؟  اإقامة  يف  راأيك  ما 
ُمل اأي �سيء.  مزاجية جيدة وميكنك حًتَ
لكن ال ترهق نف�سك، واإال ف�س�ف تعر�س 

�سحتك للخطر.

التعامل  يف  �سراحتك  ت�ساعدك  الي�م 
املهنية،  حياتك  يف  ال�سعبة  امل�اقف  مع 
حيث تتلقى دعًما غري مت�قع. َتَقبل ذلك، 
امل�ؤيدين  مع  اأقرب  عالقة  بناء  وحاول 
يف  الدعم  بع�س  اأي�ًسا  تتلقى  �س�ف  لك. 
املناخ  هذا  ا�ستخدم  ال�سخ�سية؛  حياتك 
للتعامل مع امل��س�عات التي ت�سغل بالك 

منذ فرتة ط�يلة.

م�ؤيًدا  م�قًفا  تبني  الي�م  ميكنك 
و�س�ف  االأ�سرية،  الروابط  لتق�ية 
و�س�ف  ب�سعادة  ذلك  عائلتك  تتقبل 
التعزيز  هذا  خططك.  يف  ب�سدة  تدعمك 
اأي�ًسا  ي�ستمر  �س�ف  العالقات  يف 
من  تتقرب  قد  العاطفية.  حياتك  يف 
�سخ�س حمدد، قد ينتج عن ذلك عالقة 

ط�يلة املدى.

مما  اإيجابًيا  يحفزك  ح�لك  من  كل 
الدعم  هذا  وياأتي  تقدمك،  على  ي�ساعد 
جهة،  من  واالأ�سدقاء  االأهل  لطف  من 
من  االآخرين  مع  تعاملك  يف  واالنفتاح 
التحفيز  لذلك  ترجمتك  اأخرى.  جهة 
اأي�ًسا  ه�  اأفعال  اإىل  ب�سيط  باأ�سل�ب 
اعرتافك  تبدي  اأن  يجب  للنظر.  ملفت 
رده حتى  كيفية  تفكر يف  واأن  باجلميل 
ينم� ج� الدعم املتبادل وينتع�س، مما 

ي�سهم يف تط�ر العامل.

الإمارات يف اليمن: لنا اجلزر واملوانئ ... ولكم اخلراب وال�سجون
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الرئي�ص  اعلن   – ب(  ف  )اأ  مو�صكو- 
على  ينبغي  ــه  اأنرّ بوتني  فالدميري  الرو�صي 
االرا�صي  مغادرة  امريكيا  دبلوما�صيا   755
الرو�صية ردا على فر�ص عقوبات امريكية 
تطورات  م�صتبعدا  مو�صكو،  على  جديدة 
ايجابية يف العالقة مع وا�صنطن “يف وقت 

قريب”.
مقاطع  ن�صرت  مقابلة  يف  بوتني  وقــال 
“لقد  الــعــامــة   24 “رو�صيا  قــنــاة  منها 
الو�صع  يتغري  ان  اأمل  على  طويال  انتظرنا 
حتى  انــه  يبدو  لكن   )…( االف�صل  نحو 
فلن يح�صل ذلك يف  �صيتغري،  الو�صع  ان  لو 

وقت قريب”.
وياأتي ت�صريح بوتني بعيد اعالن رو�صيا 
الدبلوما�صيني  عدد  خف�ص  قرب  اجلمعة 
على  ردا  رو�صيا،  يف  العاملني  االمريكيني 
قيام الكونغر�ص االمريكي بفر�ص عقوبات 
يف  املحتمل  لتدخلها  مو�صكو  على  جديدة 
االنتخابات الرئا�صية االمريكية االخرية.

من  لنا  بد  ال  انــه  “راأيت  بوتني  وقــال 
التاأكيد اننا لن نرتك اي �صيء من دون رد 
)…( بعد االجراء الذي اتخذه الطرف 
االمريكي والذي ال ا�صا�ص له من ال�صحة”.

دبلوما�صيا   755 على  ان  بوتني  وتابع 

الذي  القرار  بعد  رو�صيا  مغادرة  امريكيا 
اعلنته اجلمعة وزارة اخلارجية الرو�صية 
ويف  ال�صفارة  يف  العاملني  عــدد  بخف�ص 
االرا�ــصــي  على  االمــريكــيــة  القن�صليات 
من  ابتداء  دبلوما�صيا   455 اىل  الرو�صية 

االول من ايلول/�صبتمرب.
وا�صاف بوتني “ان اكرث من الف �صخ�ص 
— دبلوما�صيون وعاملون تقنيون– كانوا 
املمثليات  يعملون” يف  يزالون  وال  يعملون 

الدبلوما�صية االمريكية يف رو�صيا.
ــف  وق �ــصــخــ�ــصــا   755 “على  وقـــــال 

ن�صاطاتهم يف رو�صيا”.
الدبلوما�صيني  عــدد  يف  اخلف�ص  وهــذا 
عــددهــم  يجعل  ــيــا،  رو�ــص يف  االمــريكــيــني 
موازيا للعدد احلايل للدبلوما�صيني الرو�ص 
بح�صب  املــتــحــدة،  الــواليــات  يف  العاملني 
التي  الرو�صية،  اخلارجية  او�صحت  مــا 
االمريكية  ال�صفارة  ا�صتخدام  اي�صا  علقت 

الرو�صية،  العا�صمة  اطراف  على  يقع  ملقر 
ا�صافة اىل خمازن.

االأمريكية  اخلارجية  وزارة  واأعلنت 
املتحدة  الـــواليـــات  اأنرّ  بــيــان  يف  االأحــــد 
عدد  خف�ص  مو�صكو  لــقــرار  “تاأ�صف” 
يف  العاملني  االأمــريكــيــني  الدبلوما�صيني 

رو�صيا.
وقالت الوزارة اإنرّ قرار مو�صكو “موؤ�صف 
اأثر”  م  ُنقيرّ “نحن  م�صيفًة  ر”،  مربرّ وغــري 

هذه اخلطوة “وطريقة الردرّ عليها”.
خمتلفة- بطرق  – الرد 

بامكان  ان  الــرو�ــصــي  الرئي�ص  وتــابــع 
الن�صاطات  خف�ص  يف  “امل�صي  رو�ــصــيــا 
اجلانب  اىل  بالن�صبة  احل�صا�صة  امل�صرتكة 

االمريكي”.
واو�صح بوتني انه يف حال ازداد ال�صرر 
الناجم “عن حماوالت ال�صغط على رو�صيا 
ميكن ان ندر�ص جماالت رد اخرى. لكنني 

اآمل باال ن�صطر للقيام بذلك”.
�صد”  احلا�صر  الــوقــت  يف  “انا  وتــابــع 

اتخاذ اجراءات رد ا�صافية.
اخلمي�ص  ــر  اق ال�صيوخ  جمل�ص  وكـــان 
ب�صبه اجماع )98 مقابل 2( م�صروع قانون 
مو�صكو،  على  جــديــدة  عقوبات  يفر�ص 

ــاد االوروبـــي اىل  االمــر الــذي دفــع االحت
قبل  معه  التن�صيق  يتم  مل  النــه  انتقاده 
عمل  على  يوؤثر  ان  ميكن  والنــه  اقـــراره، 

�صركات اوروبية يف رو�صيا.
يفر�ص  الذي  القانون،  هذا  من  والهدف 
اي�صا يف الوقت نف�صه عقوبات على ايران 
على  مو�صكو  معاقبة  ال�صمالية،  وكوريا 
تدخلها املفرت�ص يف االنتخابات الرئا�صية 

االمريكية االخرية .
على  مــرارا  “اقرتحنا  بوتني  وا�ــصــاف 
الطرف االمريكي اقامة تعاون” يف جمال 
قرا�صنة  ان  خ�صو�صا  االلكرتوين،  االمن 
حوا�صيب  بخرق  اتهموا  رو�صا  معلوماتية 
احلزب الدميوقراطي يف الواليات املتحدة 

العام املا�صي.
العمل  من  وبدال  “لكن  بوتني  وتــدارك 
اتهامات  �صوى  ن�صمع  ال  بناء،  ب�صكل  معا 
يف  تدخل  ب�صاأن  ال�صحة  من  لها  ا�صا�ص  ال 

ال�صوؤون الداخلية للواليات املتحدة”.
الرئي�ص  اىل  العقوبات  قــانــون  ورفــع 
البيت  واعلن  تــرامــب،  دونــالــد  االمــريكــي 
االبي�ص اجلمعة ان االخري يعتزم توقيعه 

لي�صبح �صاري املفعول.

الدوحة ـ وكاالت: قالت الهيئة العامه 
�صحة  ال  اإنــه  القطرية،   املــدين  للطريان 
ال�صعودية،  ــبــاء  االأن وكــالــة  تــداولــتــه  ملــا 
للطائرات  طــوارئ  ممــرات  تخ�صي�ص  عن 

القطرية يف اأجواء دول املقاطعة االأربع.
الر�صمي  ح�صابها  على  الهيئة  ــدت  واأك
مل  الــدول  “هذه  اأن  “تويرت”  موقع  على 
ت�صدر اأي اإعالنات مالحية كما هو متبع يف 
املقاطعة  دول  ودعت،  الدولية”.  املنظمة 
ــار  ــب االأخ هـــذه  مــثــل  ت�صريب  عـــدم  اإىل 
اجلل�صة  انــعــقــاد  قبل  ال�صحيحة،  غــري 
اال�صتثنائية، ملجل�ص املنظمة غدًا االثنني 

يف مدينة مونرتيال بكندا”.
املدين  للطريان  العامة  الهيئة  وكانت 
�صابق،  وقـــت  يف  قــالــت  قــد  الــ�ــصــعــوديــة، 
قطر  مقاطعة  دول  “تخ�صي�ص  مت  اإنــه 
لت�صتخدمها  جوية  طوارئ  ممرات  االأربع، 

ال�صركات القطرية”.
وذكرت الهيئة يف بيان لها، اليوم االأحد 
“وا�ص  ال�صعودية  االأنباء  وكالة  ن�صرته 
�صلطات  موافقة  بعد  مت  “التخ�صي�ص  اأن 
الطريان املدين يف كل من االإمارات وم�صر 
ال�صركات  لت�صتخدمها  وذلــك  والبحرين، 
حاالت  يف  به  معمول  هو  كما  القطرية، 

اإغالق املجاالت اجلوية االإقليمية”.
واأ�صافت اأنه “مت حتديد 9 ممرات، منها 
بالبحر  الدولية  ــواء  االأج يف  واحــد  ممر 
اجلوية  املــالحــة  �صركة  تقوم  املتو�صط 
�صهر  اأول  فعليا  ويبداأ  باإدارته،  امل�صرية 
اإعــالن  �صدر  وقــد  املقبل،  /اآب  اأغ�صط�ص 
مالحي للطيارين الدوليني يوؤكد ذلك، وهو 
املوافقة  التي متت  املمرات  بقية  ما مت يف 

عليها يف منطقة اخلليج العربي”.
ال�صيخ  قطر  خارجية  ــر  وزي نفى  كما 
طلب  ا  ثــاين،  اآل  عبدالرحمن  بن  حممد 

بالده “تدويل احلج”.
جاء هذا يف ت�صريحات للوزير القطري، 
�صاعات  “اجلزيرة” بعد  قناة  عنه  نقلتها 
ال�صعودي عادل  من اتهام وزير اخلارجية 
ت�صيي�ص  بـ”حماولة  لــلــدوحــة  اجلــبــري 
احلج”، واعترب اأن “طلبها تدويل امل�صاعر 

املقد�صة مبثابة اإعالن حرب”.
ي�صدر  “مل  قطر  خارجية  وزيــر  وقــال 
ب�صاأن  قطري  م�صوؤول  اأي  عن  ت�صريح  اأي 
اأي  اتخاذ  يتم  ومل   )…( احلــج  تدويل 
احلج  ق�صية  يف  النظر  �صاأنه  من  اإجـــراء 

كق�صية دولية”.
بينما  ت�صي�ص احلج  “قطر مل  اأن  وتابع 

مت ت�صيي�صه لالأ�صف من قبل ال�صعودية”.
اأن اجتماع  واعترب وزير خارجية قطر 
الــعــا�ــصــمــة الــبــحــريــنــيــة املــنــامــة الــذي 
تناق�صات  “اأ�صاف  �صابق  وقــت  يف  انعقد 

لتناق�صات �صابقة لدول احل�صار”.
لقطر  املقاطعة  االأربــع  الــدول  واأعلنت 
باملنامة  اجتماعها  عقب  م�صرتك  بيان  يف 
وفق  الــدوحــة  مع  لـ”احلوار  ا�صتعدادها 
�صروط حمددة من بينها تنفيذ املطالب الـ 
13 التي �صبق اأن اأعلنت عنها تلك الدول.
الــوطــنــيــة حلقوق  الــلــجــنــة  ــت  ــن ــل واأع
ــان الــقــطــريــة )غـــري حــكــومــيــة(،  ــص ــ� االإن
باالأمم  اخلا�ص  املقرر  خاطبت  اأنها  اأم�ص، 
والعقيدة  الدين  بحرية  املعني  املتحدة 
ب�صاأن ما قالت اإنها “العراقيل وال�صعوبات 
املواطنني  مــن  قطر  دولـــة  حــجــاج  اأمـــام 

واملقيمني”.
“اإجراءات  اإن  بيان،  اللجنة، يف  وقالت 
يف  القطريني  املــواطــنــني  على  الت�صييق 
لكافة  خمالفة  الدينية  �صعائرهم  اأداء 
ومتثل  الدولية”،  واملــواثــيــق  الــ�ــصــرائــع 
“انتهاكا �صارخا جلميع املواثيق واالأعراف 
ممار�صة  حرية  على  تن�ص  التي  الدولية 

ال�صعائر الدينية”.
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ب�صبب  الثوم،  تناول  العظمى  الغالبية  يف�صل  ال  تاأكيد،  بكل 
واالنتفاخات  اله�صمية  وامل�صاعب  م�صغه  عن  تنتج  التي  الرائحة 

الناجمة عن تناوله.
وبح�صب االأبحاث الطبية، الب�صر االأ�صحاء ي�صيعون على اأنف�صهم 

العديد من الفوائد ال�صحية بتجنب تناول الثوم من اأبرزها:
ال�صرطان جتنب   1-

تظهر العديد من الدرا�صات وجود �صلة بني تناول الثوم وتقليل 
من  معينة  بــاأنــواع  االإ�صابة  يف  اجل�صم  وقابلية  احتمالية  ومنع 
ال�صرطانات، مثل �صرطان املعدة و�صرطان القولون بجانب اتباع نظام 
غذائي �صحي ومتوازن يحتوي على الكثري من اخل�صراوات والفواكه 

خ�صو�صًا للرجال والن�صاء يف منت�صف العمر .
الربد نزالت  مقاومة    2-

اأثبتت درا�صة طبية ن�صرتها �صحيقة نيويورك تاميز االأمريكية 
اأنواعها،  مبختلف  الربد  لنزالت  ال�صحرية  العالجات  من  الثوم  باأن 
146 �صخ�صًا يعانون  وذلك وفق درا�صة ع�صوائية مت اإجراوؤها على 
الثوم  مكمالت  ا�صتخدامهم  بعد  بالتح�صن  �صعروا  الربد  نزالت  من 

التي تباع يف ال�صيدليات.
والبكترييا الفطريات   3-

يعمل الثوم عمل املطهرات الكيميائية التي ت�صتخدم يف الق�صاء 
ج�صد  يف  املناطق  بع�ص  ت�صيب  التي  والبكترييا  الفطريات  على 
االإن�صان مثل القدمني، فخلط الثوم املقطع مع زيت الزيتون وو�صعه 
على القدم امل�صابة بالفطريات والبكترييا مع االلتزام بالقيام بهذا 
االأمر لعدة اأ�صابيع �صوف يق�صي على الرائحة والفطريات والبكترييا 

امل�صببة له.
الغذائي الت�صمم  معاجلة   4-

وجدت اإحدى الدرا�صات الطبية االأمريكية اأن مركبًا اأو م�صحوق 
 100 مبقدار  ال�صائعة  احليوية  امل�صادات  من  فعالية  اأكــرث  الثوم 
مرة يف معاجلة اأ�صرار الت�صمم الغذائي الناجمة عن تناول اللحوم 
النيئة اأو الغري مطهوة ب�صكل جيد، والتي يوؤدي تناولها اإىل حاالت 

من الغثيان والقيء واالإ�صهال.
اأقوى قلب   5-

من  الوقاية  على  تعمل  التي  العالج  اأ�صرار  اأهــم  من  الثوم  يعد 
االأوعية  تو�صيع  على  ويعمل  ال�صرايني  وت�صلب  القلب  اأمــرا�ــص 
الب�صر من  اأكرث كفاءة مما يقي  الدم ب�صورة ب�صورة  لنقل  الدموية 

االإ�صابة باجللطات واالأزمات القلبية.
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رت درا�صة اأمريكية حديثة،  حذرّ
الذي ينبعث  ال�صوء االأزرق  اأن  من 
من االأجهزة الرقمية، وعلى راأ�صها 
الهواتف الذكية، ميكن اأن ي�صهم يف 
انخفا�ص جودة النوم لياًل وخا�صة 

اإذا تعر�صت له العني قبل النوم.
الــدرا�ــصــة اأجـــراهـــا بــاحــثــون 
االأمريكية،  هيو�صنت  جامعة  يف 
ال�صبت،  الــيــوم  نتائجها  ون�صروا 
 Ophthalmic( دوريـــــة  يف 
 &amp; Physiological

العلمية.  )Optics
مقارنة  اأنــه  الباحثون  واأ�صاف 
ــيــديــة، فـــاإن  ــقــل ــت بــاملــ�ــصــابــيــح ال
وامل�صابيح  االإلكرتونية  ال�صا�صات 
اإىل  متــيــل  الــطــاقــة  املنخف�صة 
الــذي  اأكـــرث،  اأزرق  �ــصــوء  ــدار  ــص اإ�
�صار  اأنــه  طويل  وقــت  منذ  عــرف 

بالعني.
االأزرق  الــ�ــصــوء  هـــذا  ويــ�ــصــدر 
الذكية  والهواتف  احلا�صوب  من 
وامل�صابيح  اللوحية،  واالأجــهــزة 
املنخف�صة الطاقة مثل الفلور�صنت 
لل�صوء  الباعث  الثنائي  وال�صمام 

)ليد(.
ال�صوء  حجب  تــاأثــري  ولــر�ــصــد 
ارتدى  النوم،  جودة  حتى  االأزرق 
وتــرتاوح  الدرا�صة،  يف  امل�صاركون 
اأعمارهم بني 17 اإيل 42، نظارات 
حجبت هذا ال�صوء، قبل 3 �صاعات 

من النوم ملدة اأ�صبوعني.
ن�صاطهم  امل�صاركون يف  وانخرط 
ا�صتخدام  فى  اليومي  الروتيني 
وهواتفهم  اللوحية  اأجــهــزتــهــم 
تــرتــدي  مل  فيما  ــاًل،  ــي ل الــذكــيــة 

النظارات  تلك  اأخـــرى  جمموعة 
ومار�صت نف�ص الن�صاط.

ال�صوء  اأن  الــبــاحــثــون  ووجـــد 
النوم،  جودة  من  قلل  لياًل  االأزرق 
املهمة  االأن�صطة  اأحــد  يعد  الــذي 
جًدا لتجديد العديد من الوظائف 

يف اجل�صم.
بن�صبة  زيادة  النتائج  واأظهرت 
ــون  ــرم ه ــتــويــات  مــ�ــص يف   58%
تنظيم  عــن  املــ�ــصــوؤول  امليالتونني 
لدى  لياًل  اجل�صم  يف  النوم  عملية 
من ارتدوا نظارات حجبت ال�صوء 

االأزرق.
ال�صوء  اإن  الــبــاحــثــون  وقـــال 
على  ويوؤثر  اليقظة  يعزز  االأزرق 

التي  البيولوجية،  ال�صاعة  اإيقاع 
وقت  حــان  بــاأنــه  اأج�صامنا  تخرب 

النوم.
ال�صوء  ــذا  ه اأن  اإيل  واأ�ـــصـــاروا 
م�صتقبالت  ين�صط  اال�صطناعي 
اخلاليا الع�صبية يف �صبكية العني، 
وهو ما يعرقل عملية اإفراز هرمون 

امليالتونني ويوثر على النوم.
واأو�صى القائمون على الدرا�صة 
يق�صيه  الــــذي  الـــوقـــت  بتقليل 
التي  ال�صا�صات  اأمــام  االأ�صخا�ص 
لياًل،  االأزرق  ال�صوء  منها  ينبعث 
حتجب  التي  النظارات  وارتـــداء 
هـــذا الــ�ــصــوء، و�ــصــبــط االأجــهــزة 
الذي  الليلي  الو�صع  على  الذكية 

يخف�ص من انبعاث ال�صوء.
ك�صفت  �صابقة  اأبــحــاث  وكــانــت 
ي�صر  اأن  ميكن  االأزرق،  ال�صوء  اأن 
ـــه ميــنــع اإفـــراز  ــة، كــمــا اأن ــروؤي ــال ب
يتحكم  الذي  امليالتونني،  هرمون 

يف دورات النوم واال�صتيقاظ.
يف  خــلــل  ـــــدوث  ح حـــالـــة  ويف 
ـــــراز املــيــالتــونــني،  مــ�ــصــتــويــات اإف
الــنــوم،  دورة  ــاك  ــب ارت وبــالــتــايل 
ــراد  االأف تعر�ص  خماطر  تتزايد 
ترتاوح  التي  االأمرا�ص،  من  لعدد 
ــاب والــ�ــصــرطــان،  ــئ ــت مــا بــني االك
وخطر التعر�ص لالإ�صابة بال�صكتة 

الدماغية والنوبات القلبية.

من  ماليني  اأن  اإىل  درا�صة  اأملحت 
حمبي  مــن  الربيطانيني  ــال  ــرج ال
اإ�صابتهم  يف  يت�صببون  ــوى  ــل احل
ا�صتهالك  نتيجة  والقلق  باالكتئاب 

الكثري من ال�صكر.
الذين  الرجال  اأن  علماء  ووجد 
من  جرامًا   67 من  اأكــرث  ا�صتهلكوا 
من  علبتني  يعادل  ما  يوميًا،  ال�صكر 
لديهم  زاد  الــكــوكــاكــوال،  م�صروب 
املزاج  با�صطرابات  االإ�صابة  خطر 
الأكرث من الـ5 مقارنة مبن يح�صلون 
بح�صب  جــرام،   39.5 من  اأقل  على 
�صحيفة “اإندبندنت” الربيطانية.

الوطنية  احلمية  م�صح  بح�صب 
2013، منذ  املن�صور عام  والتغذية 
عادة  املتو�صط  الرجل  لدى  اأ�صبح 
من  جـــرام   68.4 عــلــى  احلــ�ــصــول 
تب�صر  ال  والنتائج  اليوم،  يف  ال�صكر 
العقلية  لل�صحة  بالن�صبة  باخلري 

للذكور يف اململكة املتحدة.
اإمكانية  ــة  الــدرا�ــص ا�صتبعدت 
الرجال  قبل  مــن  النتائج  تف�صري 
يتوجهون  ــن  ــذي ال الــ�ــصــعــداء  ــري  غ
ال�صكرية  االأطــعــمــة  ال�ــصــتــخــدام 

للح�صول على ال�صعادة.
قالت قائد البحث الدكتور اأنيكا 
ــئــة  االأوب عــلــوم  معهد  مــن  كــنــوبــل 
اجلامعية،  لندن  بكلية  وال�صحة 
لها  ال�صكر  العالية يف  “احلميات  اإن 
عدد من التاأثريات على �صحتنا، لكن 
تكون هناك  اأنه قد  درا�صتنا تظهر 
وا�صطرابات  ال�صكر  بــني  عــالقــة 

املزاج، خا�صة بني الرجال”.

من  العديد  “هناك  واأ�ــصــافــت: 
فر�ص  على  تــوؤثــر  الــتــي  الــعــوامــل 
املزاجية،  باال�صطرابات  االإ�صابة 
مرتفعة  حمية  على  احل�صول  لكن 
ال�صكرية  وامل�صروبات  االأطعمة  يف 
ظهر  ق�صمت  التي  الق�صة  تكون  قد 

البعري”.
واأ�صارت اإىل وجود اأدلة متزايدة 
حول ال�صرر اجل�صدي الذي يت�صبب 
به ال�صكر على �صحتنا، ويلمح عملنا 
ال�صحة  عــلــى  ــايف  ــص اإ� تــاأثــري  اإىل 

العقلية”.
الأ�ــصــبــاب غــري وا�ــصــحــة، وجــدت 
حالة  على  اطلعت  التي  الدرا�صة 
العامة  اخلدمة  موظفي  من  اآالف 
بني  عالقة  وجــود  عدم  للجن�صني، 
املــزاج  وا�صطرابات  ال�صكر  تناول 

لدى ال�صيدات.
اأجريت مقارنة ال�صتهالك ال�صكر 
العقلية  اال�صطرابات  معدالت  مع 
ال�صائعة لدى اأكرث من 5 اآالف رجل 
 1983 عـــام  بــني  �ــصــيــدة  ـــف  األ و2 

و2013.
مت تق�صيم امل�صاركني يف الدرا�صة 
تناول  ملقدار  طبقًا  جمموعات  يف 
اأعوام،  خم�صة  وبعد  يوميًا،  ال�صكر 
العليا  املجموعة  يف  الــرجــال  كــان 
%23 يف  لديهم تطور اأكرب بن�صبة 
اال�صطرابات العقلية مثل االكتئاب 
يف  كانوا  ممن  اأولئك  مقابل  والقلق 

املجموعات ال�صفلى.
العليا  املجموعة  رجال  ا�صتهلك 
ال�صكر  مــن  جــرامــًا   67 مــن  ـــرث  اأك
املجموعة  ا�صتهلكت  حني  يف  يوميًا، 

ال�صفلى اأقل من 39.5 جرام.
الربيطانيني  اإن  الباحثون  قال 
�صعف  تقريبًا  ي�صتهلكون  البالغني 
ال�صكر،  مــن  بها  املو�صى  الكميات 
ــة اأربــــــاع تــلــك الــكــمــيــة من  ــالث ث

املاأكوالت وامل�صروبات املحالة.
اأن  ــا  ــك ــي اأن واأو�ـــصـــحـــت دكـــتـــور 
حتفز  اأنها  وجد  املحالة  “املاأكوالت 
ــدى  املــ�ــصــاعــر االإيــجــابــيــة عــلــى امل
يعانون  الذين  واالأ�صخا�ص  الق�صري، 
يتناولون  ــد  ق ال�صيئ  املــــزاج  ــن  م
االأطــعــمــة الــ�ــصــكــريــة عــلــى اأمـــل 
ال�صلبية،  امل�صاعر  مــن  التخفيف 
لتناول  يكون  اأن  درا�صتنا  وترجح 
كمية كبرية من االأطعمة ال�صكرية 
العقلية  ال�صحة  على  عك�صي  تاأثري 

على املدى الطويل”.

على ردا  ال��رو���س��ي��ة  الرا����س���ي  ام��ريك��ي��ا  دب��ل��وم��ا���س��ي��ا   755 مب��غ��ادرة  ي��اأم��ر   ب��وت��ني 
قريب وق��ت  “يف  معها  ال��ع��اق��ة  يف  ايجابية  ت��ط��ورات  م�ستبعدا  وا�سنطن  ع��ق��وب��ات 

لطريانها ط��وارئ  مم��رات  تخ�سي�ش  تعلن  لقطر  املقاطعة   ال��دول 
ع��دم وت��وؤك��د  تنفي  وال���دوح���ة  ال�����س��ع��ودي��ة  اىل  احل��ج��اج   لنقل 
اجتماع ان  وت��ع��ت��رب  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  احلج”  “تدويل   طلبها 
احل�سار ل���دول  �سابقة  لتناق�سات  تناق�سات  اأ���س��اف  امل��ن��ام��ة 

قطر مع  ال��ع��داء  يف  ال�سعودية  تنت�سر  لن  الأ�سباب  لهذه  اأمريكي:  دبلوما�سي  ال��ت��امي: 
 

لندن ـ ن�صرت جملة “التامي” االأمريكية مقااًل لباتريك ثريو�ص الذي �صغل من�صب ال�صفري 
االأمريكي يف دولة قطر، يف الفرتة ما بني 1998-1995.

بحائط.  ا�صطدمت  قد  املجاورة  الثالثة  وجريانها  قطر  بني  املواجهة  اإن  ثريو�ص  وقال 
خ�صو�صًا بعد عو�صت جهود وزير اخلارجية ريك�ص تيلر�صون، بدعم من وزير الدفاع جيم�ص 
الذي  املبكر  الدعم  جزئيا،  كوركر  بوب  اخلارجية  للعالقات  ال�صيوخ  جمل�ص  ورئي�ص  ماتي�ص 
معار�صة  اأن احتمال  ويبدو  واأ�صدقائها.  ال�صعودية  العربية  للمملكة  املتحم�ص  قدمه ترامب 

الرئي�ص ترامب لوزيري دفاعه وخارجيته يبدو بعيد املنال.
ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  اأخــرى  دبلوما�صية  منا�صب  يف  عمل  الذي  ثريو�ص  واأ�صاف 
ولبنان اأنه بغ�ص النظر عن مفاجاأة وا�صنطن، فاإن التدابري احلالية �صد قطر لن جترب الدوحة 
اأمل  يف  اإال  يت�صبب  مل  قطر  على  واالأر�صي  والبحري  اجلوي  احل�صار  اإن  وقال  الرتاجع.  على 
موؤقت فقط. واأكرث من 90 باملئة مما كانت ت�صتورده قطر من جريانها من ب�صائع مت تاأمينه عرب 
موردين اآخرين. فقد فاجاأت قطر املراقبني — ورمبا حتى �صعبها — على ما يبدو بطريقة 
�صل�صة وجدت من خاللها طرقًا وم�صادر بديلة لكل ما ت�صتورده. وقد يكلف اأكرث، لكنه يوؤدي 

الغر�ص.
جعل  �صتف�صل  القطرية  الكيانات  معظم  فــاإن  قريبا،  االأزمــة  حلت  لو  حتى  اأنــه  وي�صيف 

التدفقات اجلديدة دائمة بدال من اأن ت�صبح مرة اأخرى معتمدة على جريانها.
لدولة  املــايل  القطاع  حمــاوالت  ملواجهة  حال  قطر  لدولة  املركزي  البنك  وجد  وباملثل، 
على  قــادرة  قطر  تكون  اأن  ينبغي  وباخت�صار  القطري.  الريال  معامالت  لتعطيل  ــارات  االإم

احلفاظ على الو�صع اجلديد اإىل اأجل غري م�صمى يف امل�صتقبل.
وي�صيف الدبلوما�صي االأمريكي اأنه فوق ذلك كله فقد مت توقيع اتفاق بني قطر والواليات 
املتحدة ملكافحة متويل االإرهاب االأمر الذي األقى بالكرة يف ملعب اجلريان. ومن املمكن لدولة 
قطر اأن توقع اتفاقيات اأخرى مع الواليات املتحدة. و�صوف جتد اململكة العربية ال�صعودية اأن 

من امل�صتحيل، تنفيذ مطالبها الـ13 والتي مت تخفي�صها اإىل �صتة مطالب.
الدوحة.  ح�صابات  لتغيري  قليلة  خيارات  �صوى  قطر  جريان  لدى  لي�ص  اأنه  ثريو�ص  ويوؤكد 
كما اأن القوة الع�صكرية املبا�صرة �صتوؤدي اإىل نتائج كارثية على اجلميع. واأن فر�ص احل�صار 

البحري واجلوي �صيكون خطرا. و�صيواجه بخطر املواجهة املبا�صرة مع اإيران.
ملحاولة  الكفاية  فيه  مبا  يائ�صني  �صيكونوا  “هل  مقاله  يف  االأمريكي  الدبلوما�صي  ويت�صائل 
اجلريان  فاإن  ذلك،  جنح  لو  حتى  ال؛  “بالتاأكيد  ويجيب  قطر؟”.  يف  احلالية  القيادة  اغتيال 
�صيعانون من �صدام دويل �صخم — دون اأي يقني باأن اأ�صرة اآل ثاين �صوف جتد حاكما جديدا 

اأكرث قابلية لال�صت�صالم”.
وي�صيف اأن لدى اجلريان اأي�صًا خيارات اقت�صادية قليلة. ومن �صاأن وقف الواردات احلالية 
من الغاز الطبيعي القطري اإىل االإمارات وم�صر اأن ي�صر بتلك البلدان، يف حني اأن قطر للبرتول 
و�صركائها ميكن اأن يجدوا اأ�صواقا اأخرى ب�صهولة. ومن �صاأن �صحب ودائع االإمارات وال�صعودية 
من البنوك القطرية اأن ي�صر بال�صيولة ولكن لفرتة ق�صرية فقط. وبف�صل احتياطيات البنك 
املركزي التي تبلغ 40 مليار دوالر )دون احت�صاب احليازات الذهبية(، ميكن لقطر اأن حتتفظ 

ب�صهولة بربط الريال دون احلاجة للم�صاهمة يف اأ�صول اأجنبية بقيمة 300 مليار دوالر.
العالقات  “جلنة  اأطلقتها  التي  املقنعة  وغري  الكاملة  الت�صويه  حملة  اإن  الكاتب  ويقول 
العامة ال�صعودية” اجلديدة يف الواليات املتحدة قد اأدت اإىل مزيد من ال�صرر ب�صمعة اجلريان 

مقارنة ب�صمعة ال�صحية املق�صودة.
االألعاب  من  مواطنيها  حرمان  اأن  املتحدة  العربية  االإمـــارات  اأدركــت  نف�صه،  الوقت  ويف 
الريا�صية الدولية املتلفزة كانت خطوة خطرية جدا، وقررت بهدوء ال�صماح للقناة الريا�صية 

التي متلكها اجلزيرة، باالإعفاء من احلظر العام.
ويختم ثريو�ص مقاله باأنه دون تغيري جذري يف اللعبة، �صت�صتمر هذه املواجهة يف امل�صتقبل 
القيادة  حمــاوالت  ــارت  اأث وقد  حل.  اإىل  الريا�ص  حتتاج  ذلــك،  ومع  م�صمى.  غري  اأجــل  اإىل 
ال�صعودية الإ�صالح اقت�صاد البالد اال�صتياء بني من ي�صتفيدون من النظام القائم. اإ�صافة اإىل 

اأن املغامرة الع�صكرية يف اليمن اأدت اإىل نتائج �صيئة.
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زين عالول
للكتابه..  مت�صوقة  الليلة  اأنـــا  كــم 
الكلمات..  جدائل  لت�صفري  ومت�صوقة  
عبق  وتظليل  احلـــروف..  عيون  ور�صم 

اأريج ال�صفحات…
لل�صالة،  مت�صوقة   الليلة  ـــا  اأن كــم 
واأ�صمع  ارى  ملا  تعاىل  هلل  �صكرًا  ركعتني 
وعن  للمقد�صيني..  الن�صر   حتقق  عن 
معركة  ال�صمود والت�صدي ملا ح�صل  يف 
الكمرات  زرع  املقد�ص..من  بيت  رحــاب 
رغم  اأزيلت  احلديدية..التي  والبوابات 

انف املعتدين..
اأملاآذن  اأ�صوات  ل�صماع  مت�صوقة  اأنا  كم 
ــات  يف عــبــاب االأقــ�ــصــى ..و�ــصــمــاع  دق
الــكــنــائــ�ــص، وتــرانــيــم  االأجــــرا�ــــص يف 
و  االأرمن  حارة  يف  والعبادات..  ال�صالة 
والكزدرة   للتجول  اأتوق  الن�صارى…كم 
..وال�صعود  القد�ص  وحــارات   ا�صواق  يف 
والهبوط ل�صالمل حارات واأزقة االأ�صواق 
زهــرة  ــوارع   ــص و� الــقــد�ــص..  يف  العتيقة 
القد�ص  وخبز  كعك   الأتــذوق  املدائن.. 
عبري  با�صتن�صاق  واأتعطر  ال�صاخن.. 
الزيت  خان  يف  والبهار  للهيل  حتمي�ص 
الأ�صمم   .. هــنــاك  ــى  ــل واأحت الــعــابــق.. 
لالأخيار.. ال�صوق  البث  للزمان..  لوحة 
لالأرفع راأ�صي عاليًا  بالفخر واالإنتماء.. 
اأمي   اختار  حني  حكيمًا  كان  ابي  بــاأين  
قد�صية من هناك.. الأ�صافح من �صلى من 
امل�صيحيني بجانب اإخوانهم من  امل�صلمني 
معركة  ــاركــوهــم  و�ــص نــا�ــصــروهــم  ومـــن 

الرباط وال�صمود..
ـــكـــرام..، وعــرب  يــا اأهـــل الــقــد�ــص ال
والرباط  والنخوة  الهمة  ذو  الداخل 

.…
الكالم  لوحة  معكم  ار�ــصــم   اأن  ــد  اري
الغربة  من  باالأ�صواق   املمزوج  للوطن، 

واالإبتعاد..
خــارج  اإىل  الــبــالد  ريــاح  نقلتنا  فقد 
�صور  اإلينا   رمى  االأثري  االوطان..ولكن 
من زرع بذور الثبات يف اأر�ص الرباط …
ـــرك جــحــافــل �ــصــرفــاء احلــريــة  وحت
يف  اأهلهم  لن�صرة  الداخل  فل�صطني  من 
اإغالق  ال�صامد..بعد  ال�صامخ.  القد�ص 
�صالح  وحمــراب  قبلتهم  ثالث  بــوابــات  

اأيوبهم!! وب�صمات عمر خطابهم..!
نفديك يا اأق�صى ..نفديك يا قد�ص.. 

يا م�صري القدي�صني والقدي�صات..
نفديك بالدم والروح،  فاأنت عا�صمة  
على  وع�صية  املحتل  على  ع�صية  املنع 
االإقتحام واالإ�صتباحة..فاهلل اأكرب على 
َمن يدن�صها  من امل�صتعربني،وامل�صتوطنني

،وال�صريرين.
االأقدا�ص  وقد�ص  املقد�صات  هي  فها 
بــبــوابــات  الأ�ــصــبــوعــني  حبي�صة  كــانــت  

العجز والتقهقر واالأذالل… !
اإنـــ�ـــصـــان..!يف خــارج   وال حــركــة مــن 
االأوطان! اأهي نهاية االإح�صا�ص يف كهوف 
التخلف وخيم النيام، اأم هي الروح تاأبى 
يحمبه..  رب  للبيت  ولكن   .. االإعــرتاف 
حا�صرين!.. للفزعة..  اأهــل  وللقد�ص 
م�صتنكفني.. وال  اآبهني  م�صتعدين..غري 
�صبيل  يف  للت�صحية  جاهزة  روحهم  بل 

االأق�صى وكل تراب فل�صطني..
كمرات  بزرع  املحتل  عليك  متادي  كم 
منعوا  وكم  األكرتونية،  وبوابات   ذكية 
عباد الرحمن من التكبري ومن التقدي�ص 

ومن  ال�صالة والتعبد هلل يف بيت اأق�صى 
الرحمن .. وكم اقتحموا  جبهتك وبللوا 
خ�صيتك، ودن�صوا  روحانياتك ..وم�صرى 
انبياوؤك ..هم يلعبون يف عرين االأ�صد.. 

!؟يف عرين مارد للقهر والظلم ..؟
هيهات هيهات اإنها القد�ص

اأال يدركون ما تعني القد�ص !
لنا….ونحن  والبيت  لنا..  القد�ص 
وجه  يف  ولل�صمود   .. �صائرون  لل�صالة 
ب�صمودهم  ك�صروا   ! التكبري  مينع  من 
املحتل  ورباط جاأ�صهم   ك�صروا قرارات 
هيبته،  وكــ�ــصــروا  ــه،  ــربوت ج وكــ�ــصــروا 
ومن  يقررون  من  فهم  اأوامــره  وخالفوا 
يفتح م�صجدهم وياأموه..قهروا عدوهم 
يقهر… ال  الــــذي  اجلــيــ�ــص  ــة  ومــقــول
�صيبانًا.. �صيبًا  القد�ص  رجــال  وانت�صر 
ــاب  ــد ولــوجــهــم ب ــن كـــــربوا وهــلــلــوا ع
االأ�صباط وباب حطة،باإرادة الرحمن.. 

فللبيت رب يحميه..
امل�صلمني  مــن  الــديــن  لــرجــال  �ــصــكــرًا 
..وامل�صيحيني.. ومن �صطر هذا االأنت�صار 
جراحنا  واحـــد  �صعب  فنحن  الــكــبــري، 
واحده  وعا�صمتنا واحده وخطنا عند 

القد�ص اأحمر قامت..
�ــصــكــرًا لــتــجــار ورجــــال االأعـــمـــال يف 
القد�ص…فهم من �صاندوا و�صاعدوا …
�صكرًا لذوي والأمهات ال�صهداء ومن قدم 
املقد�صات  لالأق�صى..اوىل  فــداًء  روحه 

ومعرج الر�صول واالأنبياء..
ت�صفك..  الــدمــاء  اللوحة!  اكتملت 
يغلق..  واالأق�صى  تقن�ص..  وال�صباب 
جبار..�صبورعنيد  �صعب  بــاإرادة  ويفتح 
والــكــرامــة..يــظــلــم!واملــقــد�ــصــي  للحق 

تنتهك!!  واملقد�صات  واالأق�صى  ينهك!.. 
عربي  تخمد..و�صمت  العرب  .والعرب  

وعاملي يق�صد..
يرعاه  رب  ولكن…حقًا….للبيت 
وكم  اأقــ�ــصــى  بــا  اأحــبــك  ويحميه..كم 
اأنــت  قد�ص..فحقًا  يــا  واأعـــزك  اأحــبــك 

ــر �ــصــوت  ــدي زهــــرة املـــدائـــن ..اأنـــــت ه
ال�صمري..

واأنــــــت رمــــز الـــفـــخـــر.. والـــعـــزة.. 
اأواًل  اأنـــت  والتبجيل…  ــكــرامــة..  وال

واأخريًا.. .اأنت عا�صمة فل�صطني..

تون�ص/ لطفي احليدوري
اجلليل  عبد  التون�صي  املــــوؤرخ  دعــا 
“تون�ص  كتابه،  مقدمة  يف  التميمي، 
تــقــاريــر  ــوء  �ــص عــلــى   1969 ومــنــعــرج 
اإىل  ال�صيا�صي”،  البولي�ص  اأر�صيف  من 
الإدراك  الدولة”،  “اأمن  اأر�صيف  فتح 
واإتــاحــتــهــا  التاريخية”  “احلقيقة 

للعموم.
مــوؤخــرًا  الــ�ــصــادر  الــكــتــاب،  وي�صتند 
العلمي  للبحث  “التميمي  موؤ�ص�صة  عن 
مقرها  بحثية  )موؤ�ص�صة  واملعلومات” 
اأمنية  وثائق  اإىل  تون�ص(،  العا�صمة 
ية م�صى عليها 48 عامًا توزرّعت على  �صررّ

�صفحة.  240
ــق تــقــاريــر �ــصــريــة،  ــائ ــوث وتــظــهــر ال
االإداريــة  الوثائق  من  جمموعة  بينها 
“�صالمة  اإدارة  اإىل  ــواردة  ال واملذكرات 
اأمن الدولة” )جهاز مترّ حلرّه يف مار�ص/ 
الــثــورة  مــن  �صهرين  بعد   2011 اآذار 
خمتلفة  اأمنية  اإدارات  من  التون�صية(، 

�صواء من داخل البالد اأو خارجها.
االأمنية،  التقارير  تلك  اأقــدم  وتعود 
باللغتني  مــقــدمــتــني  مــع  نــ�ــصــرت  ــتــي  ال
مايو/  28 اإىل  والفرن�صية،  العربية 
بني  البقية  كتبت  بينما   ،1968 اأيــار 
و3   1969 الــثــاين  كــانــون  يناير/   2

�صبتمرب/ اأيلول من العام نف�صه.
العلمي  للبحث  “التميمي  وموؤ�ص�صة 
ــوؤرخ  امل يديرها  تون�صية  واملعلومات”، 
�صنويًا  وت�صدر  التميمي،  اجلليل  عبد 
ثالث دوريات علمية حمكمة، كما ن�صرت 
ع�صرات  وعقدت  كتاب،   200 من  اأكــرث 
بالذاكرة  املتعلقة  العلمية  املــوؤمتــرات 

الوطنية.
وتابع التميمي، يف مقدمة موؤلرّفه، اأنه 
املوؤرخون املهتمون  ن  اأن ال مُيكرّ ُيعقل  “ال 

على  االطالع  من  الراهن  الزمن  بتاريخ 
هذه االأر�صدة االأر�صيفية”.

التقارير  “بع�ص  اأنرّ  على  د  �صدرّ كما 
يف  للعاملني  ــد  ــيرّ اجل املــ�ــصــتــوى  تعك�ص 
الدولة، من خالل حتاليلهم  اأمن  اأجهزة 
ذلك  واإبــالغ  التون�صي  املجتمع  ملواقف 
يرونه  ما  التخاذ  القرار  اأ�صحاب  اإىل 

�صاحلًا”.
نــه  دورّ ما  املن�صورة،  التقارير  ونقلت 
الــبــولــيــ�ــص الــ�ــصــيــا�ــصــي مـــن مــعــلــومــات 
ومالحظات وعن الو�صع العام يف البالد 
ن�صاط  وبينها   ،1969 �صنة  بــدايــة 
والبعثيني  باخلارج  التون�صية  املعار�صة 
التون�صيني يف بغداد والطلبة التقدميني 
يف  الطالبية  واال�صطرابات  بباري�ص 
مايو/اأيار 1968، واملوؤمتر ال�صابع ع�صر 

لالحتاد العام لطلبة تون�ص.
هذه  على  التميمي  موؤ�ص�صة  وح�صلت 
الوطني،  �صابق لالأمن  الوثائق من مدير 
ون�صرت قراءة يف واحدة منها يف “املجلة 

التاريخية املغاربية” �صنة 2012.
“التقارير  اإىل  الكتاب  مقدم  واأ�صار 
املجتمع  داخــــل  بــالــتــمــلــمــل  املــتــعــلــقــة 
ل�صيا�صة  رف�صا   ،1969 �صنة  الزراعي، 
ــهــت  ُوجرّ الــتــي  اال�ــصــرتاكــيــة،  التعا�صد 
ــر  )وزي للداخلية  الــدولــة  كــاتــب  اإىل 
ال�صب�صي  قــائــد  الــبــاجــي  الــداخــلــيــة( 
ئي�ص احلايل لتون�ص(، ومنه  اآنذاك )الررّ
اإىل رئي�ص اجلمهورية احلبيب بورقيبة 

.)1987/1957(
اأنرّ  التميمي  اجلليل  عبد  املوؤرخ  ويرى 
االعتبار  بعني  ياأخذوا  مل  “ال�صيا�صيني 
هذا  من  الــدولــة(  ــن  )اأم ــر  دوائ ن�صائح 
امللف، واأنه لو مت ذلك يف وقته ملا انزلقت 
البالد اإىل دوامة االنحدار االقت�صادي 

وال�صيا�صي، وفق تعبريه.

�صلكتها  الــتــي  الــتــعــا�ــصــد،  ــة  ــرب وجت
�صنة  مــن  بــدايــة  التون�صية  احلــكــومــة 
على  تقوم   ،1969 �صنة  اإىل   1962
اإلغاء امللكية اخلا�صة لالأر�ص وتعوي�صها 
ــالل  ــغ ــت ــص ــة واال� ــي ــاع ــم بــاملــلــكــيــة اجل
اإطار  يف  الفالحية،  لالأرا�صي  اجلماعي 
عليها  ت�صرف  كربى  تعا�صدية  �صيعات 

الدولة.
�صبتمرب/اأيلول  يف  التجربة  وانتهت 
1969 بعد رف�صها من قبل كبار املالكني 
احلبيب  الــرئــيــ�ــص  وقـــرر  الــعــقــاريــني، 
بورقيبة اإلغاء هذه ال�صيا�صة وحماكمة 

رئي�ص الوزراء حينها اأحمد بن �صالح.
وي�صري التميمي، يف مقدمته التحليلية 
للوثائق االأمنية، اإىل دور الباجي قائد 
ال�صب�صي يف ت�صريع وترية اإبراز العنا�صر 
و�صعيه  التعا�صدية،  للتجربة  ال�صلبية 
ومــن  �صخ�صية،  قــنــاعــة  ــن  م انــطــالقــا 
اإف�صال  اإىل  الداخلية،  وزارة  يف  موقعه 

م�صروع التعا�صد.
ال�صيا�صي  البولي�ص  وثــائــق  وتـــربز 
ــة لــالحــتــجــاجــات  ــي ــن ــدي ــفــيــة ال اخلــل
ا  وممرّ التون�صي،  العام  الــراأي  ولتوجهات 
مايو/اأيار   30 يف  مــوؤرخ  تقرير  يف  ورد 
1969 اأنرّ “الكثري يرون يف اال�صرتاكية 
مل  ــذي  ال املذهب  لل�صيوعية،  امــتــدادا 
االأوقــات جتاوبا يف  اأي وقت من  يلق يف 
بالدنا، الأ�صباب تعود اإىل عقيدة كامنة 

را�صخة تت�صل بالدين”.
ال�صياق  هـــذا  يف  الــتــقــريــر  وميــ�ــصــي 
اأظهر  قد  ال�صعب  اأنرّ  التذكري  “يجدر 
اأكرث من مرة تعلقه مبواقف تعك�ص مدى 
ت�صبثه مبعتقداته، من ذلك اإعرا�صه عن 
جماراة الدعوة املتعلقة بـاإفطار رم�صان 
ال�صخ�صية  االأحــوال  جملة  من  وتقززه 
�صه اإىل الق�صايا العربية  )قانون( وحتمرّ

ة فل�صطني”. ويف مقدمتها ق�صيرّ
 1956 ــنــة  �ــص ــص  ــ� ــون ت واعـــتـــمـــدت 
منح  الــذي  ال�صخ�صية،  ــوال  االأح جملة 
تعدد  واألغى  احلقوق،  من  مزيدًا  املــراأة 

الزوجات، وقيد من الطالق.
احلبيب  ــق  ــب ــص االأ� الــرئــيــ�ــص  ودعــــا 
فربابر/  يف  األقاه  خطاب  يف  بورقيبة، 
االإفطار  اإىل  التون�صيني   ،1960 �صباط 

يف �صهر رم�صان حتى ال يتعطل العمل.
االعرتاف  اإىل   1964 �صنة  دعا  كما 

بقرار تق�صيم فل�صطني.
اال�صتعالمات  مل�صلحة  تقرير  وك�صف 
نـــواة اأوىل  ــن  ــة )حــكــومــيــة( ع ــعــامرّ ال
يف  اأ�ص�صت  تون�ص  يف  االإ�ــصــالمــي  للتيار 
اإطــار  يف   1969 الثاين  كانون  يناير/ 
الطالبية  “الهيئة  نف�صها  �صمت  حركة 
“الذود  هــدفــهــا  وكـــان  االإ�صالمية”، 
ومقاومة  االإ�صالمي  الدين  حرمة  عن 
ما  ح�صب   ، تون�ص  يف  االأخالقي  التف�صخ 

تذكر الوثيقة.
اأي�صا  ة  العامرّ اال�صتعالمات  رت  ــذرّ وح
واعترب  �صعبيًا،  احلركة  هذه  تنامي  من 
لو  خطرًا  ت�صكل  اأن  ميكن  اأنرّها  التقرير 
رمت عروقها يف االأو�صاط ال�صعبية، وفق 

ما ورد يف الوثيقة.

وت�صتعر�ص وثائق البولي�ص ال�صيا�صي 
بــاخلــارج  التون�صية  املعار�صة  ن�صاط 
وخا�صة املنظمات الي�صارية، اإ�صافة اإىل 
�صوريا  يف  التون�صيني  البعثيني  اأن�صطة 
وعالقاتهم  واجلزائر،  وفرن�صا  والعراق 

بال�صفارتني العراقية وال�صورية.
البارز  ال�صيا�صي  اأنرّ  التقارير  وتظهر 
موؤ�ص�صي  اأحــد  ال�صابي،  جنيب  اأحــمــد 
ن�صاط حزب البعث يف تون�ص، يف بداية 

ال�صتينات من القرن املا�صي.
يف  الدقة  التقارير  بع�ص  ى  وتتحررّ
عن  تقرير  �صمن  فـــاأوردت،  املعلومات، 
البعثيني خارج تون�ص، املالحظة  ن�صاط 
ميكن  ال  التي  املعلومات  “هذه  االآتية: 
اجلزم قطعيا يف �صحتها النعدام و�صائل 

تثبيتها”.
ـــــوؤرخ عــبــد اجلليل  امل ـــع  مـــا دف ـــو  وه
للوثائق  القول، يف حتليله  اإىل  التميمي 
البولي�ص  “اإنرّ جهاز  الكتاب،:  يف مقدمة 
رجــاالت  خــدم  قد  التون�صي  ال�صيا�صي 
املعلومات  مــن  �صبكة  بتوفري  ــة  ــدول ال
ي  تبنرّ مترّ  �صوئها  على  التي  اجلوهرية 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  الـــقـــرارات 

واالجتماعية العليا”.

ـــــــــــول: �ــــــســــــمــــــود �ــــســــامــــخ زيــــــــــــن عـــــــــــال

الدولة” “اأمن  ــيــف  اأر�ــس فــتــح  اإىل  يــدعــو  تون�سي  مــــوؤرخ 

طهران- )اأ ف ب( – طورت اإيران يف ال�صنوات 
النطاق  وا�صع  بال�صتيا  برناجمًا  االأخرية 
ي�صمل خمتلف ال�صواريخ املتنوعة املدى التي 
تثري خماوف الواليات املتحدة وعدد من دول 

املنطقة اأبرزها ا�صرائيل.
ال�صواريخ من  خمتلفة  – اأنواع 

اأكرث  االأخرية  ال�صنوات  يف  اإيران  طورت 
كلرّ  ويتمتع  ال�صواريخ.  من  نوعًا   40 من 
ف”  “قدر-  بينها  االأقوى  ال�صاروخني  من 
كلم  األفي  حواىل  يبلغ  مبدى   2 يل  و”�صجرّ
اللدودة  العدوة  اإ�صرائيل،  بلوغ  من  نه  ميكرّ
الإيران، وكذلك جميع القواعد االأمريكية يف 

املنطقة.
كما اأجرت اإيران جتارب على �صاروخي “قدر 
 1700 مداهما  يبلغ  – ه” و”عماد” اللذين 
كلم. ومتت جتربة ال�صاروخ االأخري يف اأواخر 
2015 بعد ابرام االتفاق النووي مع الدول 
ما  نف�صه،  العام  من  متوز/يوليو  يف  الكربى 
اأدى اىل فر�ص عقوبات اأمريكية جديدة على 

اإيران يف كانون الثاين/يناير 2016.
الدقة  عالية  �صواريخ  ايران  طورت  كذلك 
كلم،  و700   100 بني  يراوح  مدى  ذات 

اأبرزها �صاروخ “ذو الفقار” الذي ا�صتخدم يف 
حزيران/يونيو ل�صرب مواقع تنظيم الدولة 
اال�صالمية يف �صوريا ردا على اعتداءات على 
االمام  و�صريح  االيراين  ال�صورى  جمل�ص 

اخلميني يف طهران.
بحر  اأر�ص-  �صواريخ  تطوير  مت  ذلك  اإىل 
واأر�ص- جو اآخرها “�صياد 3 القادر على بلوغ 
م�صافة 120 كلم وا�صتهداف طائرات مقاتلة 

و�صواريخ وطائرات بال طيار.
جوفية” – “مدن 

عر�ص   2015 االول/اكتوبر  ت�صرين  يف 
“مدنا  �صماه  ما  �صور  االيراين  التلفزيون 
املكد�صة  ال�صواريخ  ع�صرات  �صملت  جوفية” 
من  اإطالقها  ميكن  هائلة،  اأنفاق  �صبكة  يف 

�صوامع دائرية ال�صكل حتت االأر�ص.
امل�صرف  الثوري  احلر�ص  ك�صف  اأيار/مايو  يف 
ثالث  م�صنع  بناء  البال�صتي  الربنامج  على 

لل�صواريخ حتت االأر�ص.
واأفاد م�صوؤولون يف احلر�ص الثوري عن وجود 
ثالث “مدن جوفية” حتوي ال�صواريخ وميكن 

ا�صتخدامها يف مهلة ق�صرية.
كما طورت ايران يف ال�صنوات االأخرية وقودا 

ع ا�صتخدام ال�صواريخ، و�صواريخ  �صلبًا، ما ي�صررّ
ذات مرحلتني ما يعزز دقتها.

�ص300- الرو�صية  ال�صواريخ  – منظومة 
ال�صنع  االيرانية  ال�صواريخ  اإىل  ت�صاف 
�ص300-  لل�صواريخ  امل�صاد  الرو�صي  النظام 
على  االتفاق  بعد  ايران  عليه  ح�صلت  الذي 
 .2015 متوز/يوليو  يف  النووي  برناجمها 
وبداأ ت�صغيله موؤخرا خ�صو�صا حلماية املواقع 

النووية.
امل�صاد  اخلا�ص  برناجمها  طهران  تطور  كما 
من  تطورا  “االكرث   ،373 “بافار  لل�صواريخ 

�ص300- بح�صب امل�صوؤولني االيرانيني.
�صناعية اأقمارا  يحمل  – �صاروخ 

كفيل  �صاروخ  جتربة  اخلمي�ص  ايران  اأعلنت 
على  كلغ   250 تزن  �صناعية  اأقمار  بو�صع 
مراكزها  اأول  وتد�صني  كلم   500 ارتفاع 
الطالق االقمار ال�صناعية يف منطقة �صمنان 

)�صرق طهران(.
واململكة  وفرن�صا  املتحدة  الواليات  ودانت 
اأنها  موؤكدة  التجربة  هذه  اجلمعة  املتحدة 
الدويل  االمن  جمل�ص  لقرار  خرقا  ت�صكل 
2231 ال�صادر يف متوز/يوليو 2015 اإقرارًا 

برنامج  ب�صاأن  الكربى  الدول  مع  لالتفاق 
ايران النووي.

الدويل  القرار  ان  الدول  هذه  واعتربت 
وان  ال�صواريخ  جتربة  ايران  على  يحظر 
اطالق  �صواريخ  يف  امل�صتخدمة  التكنولوجيا 
االقمار ال�صناعية مطابقة لتلك امل�صتخدمة 

يف ال�صواريخ البال�صتية.
االمتناع  “اىل  ايران   2231 القرار  ويدعو 
ال�صواريخ  بتطوير  مت�صل  ن�صاط  اي  عن 

ثماين  ملدة  نووية”  �صحنات  حلمل  امل�صممة 
�صنوات.

لكن طهران رف�صت هذه االتهامات موؤكدة ان 
�صحنات  حلمل  “م�صممة”  لي�صت  �صواريخها 
نووية وانها ال ت�صعى اإىل اإنتاج قنابل ذرية، 
على ما اكده جمددا اجلمعة وزير اخلارجية 

االيراين حممد جواد ظريف.

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

عمان-  خالد اجليو�صي:
حول  الر�صميرّة  الت�صريحات  َت�صارب  اأمام 
العربية  يف  العمل  عن  العاطلني  اأعداد 
دون مع و�صم  ال�صعودية، تفاعل ُن�صطاء وُمغررّ
الق�صرية  التدوينات  موقع  على  “ها�صتاق” 
“تويرت”، حتت عنوان “#مليون_عاطل_

ليحل  العمل_ن�صفهم_جامعيني”،  عن_ 
“الو�صوم”  الأكرث  الثانية،  املرتبة  يف  الو�صم 

تداواًل يف اململكة.
ال�صباب ال�صعودي، وجد �صالرّته يف “الو�صم”، 
وعربرّ عن اإحباطه، وخيبة اأمله من احل�صول 
تواجد  البع�ص  هاجم  كما  “وظيفة”،  على 
ركات الُكربى، يف حني تترّجه  االأجانب يف ال�صرّ
رجة  “الدرّ قطاعات  “توطني”  اإىل  احُلكومة 
على  العمل  لق�صر  ه  توجرّ اآخرها  الثانية”، 
قطاع  يف  باملئة،   100 بن�صبة  ال�صعوديني 

البقاالت.
من  وظيفة  يجد  مل  اأنه  د  اأكرّ حممد  د  املُغررّ

�صعيد  اأما  �صنوات،  ثالث  منذ  جه،  تخررّ يوم 

هذا  عن  امل�صوؤولية  االأجانب  ل  فحمرّ احلارثي 

القيادة  طالبت  وغيداء  البائ�ص،  الو�صع 

باإيجاد ُحلول، بينما ليلى العتيبي َعزت هذه 

�صبة الكبرية اإىل ُكرب م�صاحة ال�صعودية،  النرّ
بالن�صبة  �صئيلة  الن�صبة  اأن  كذلك  واعتربت 
عدٌد  ا�صتكى  فيما  الكبرية،  بالدها  مل�صاحة 
دين ح�صولهم على �صهادات جامعية،  من املُغررّ
من  وظائف  على  حتى  ح�صولهم  وعدم 

الدرجة الثانية.
كون  ُي�صكرّ عادًة  املحلرّي،  ال�صاأن  يف  خُمت�صون 
عدم  اأن  دون  وُيوؤكرّ البطالة،  اأعداد  ِن�َصب  يف 
ال�صحيحة  �صب  بالنرّ اعرتاف ُحكومة بالدهم 
يعود اإىل ِخ�صية من ِحراٍك �صعبي، قد يحرق 
اجلديد  العهد  اأن  ًة  خا�صرّ والياب�ص،  االأخ�صر 
فية، مرت  )عهد �صلمان(، بداأ باإجراءات تق�صرّ
ب�صيا�صة  وي�صتمر  ة،  انتقائيرّ �صرائب  بفر�ص 
“ا�صتغالل” ُجيوب الوافدين”، من خالل َدفع 
ا يعني اأن ع�صر  ابعني، ممرّ ُر�صوم املُرافقني والترّ
وا�صتفزاز  رجعة،  غري  من  وىلرّ  قد  فاهية  الررّ
يخلق  قد  ة،  حقيقيرّ بطالة  بن�صب  ال�صعب 
ًى عنها، يقول  م�صاكل، قد يكون النظام يف غنرّ

خمت�صون.
اأن  مراقبون  يقول  البطالة،  اأزمة  ملف  يف 
االأرا�صي  على  العاملني  “املُقيمني” االأجانب، 
وعليه  االأ�صعف،  احللقة  هم  ال�صعودية، 
الوظائف  ويف  ِتباعًا،  منهم  التخلرّ�ص  �صيتم 
قادرين  ُمواطنيها  اأن  احُلكومة  تعتقد  التي 
“الباهظة”  �صوم  الررّ َفر�ص  ومع  ِملئها،  على 
العاملني”،  “للُمقيمني  املُرافقني  تواجد  على 
وعليه  العائالت،  اآالف  بالفعل  غادرت 
وا�صتئجار  ال�صكني،  القطاع  اأن  يبدو  فيما 
اجلماعيرّة  املُغادرة  اء  جررّ تخلو،  التي  ال�صقق 
لالأجانب، �صَي�صهد اأو �َصِهد باالأحرى انخفا�صًا 
املُقيمني  بع�ص  وي�صتغل  االإيجارات،  يف 
احلال،  اليوم” هذا  “لراأي  ذكروا  ما  بح�صب 
اأقل  حول  ال�صقق  اأ�صحاب  وُيفاو�صون 

االإيجارات.

النا�صرة - زهري اأندراو�ص:
يف  واأكرث  اأكرث  نف�صها  اإقحام  تركيا  ُتوا�صل 
القد�صي  احلرم  يف  اجلارية  اال�صتباكات 
عملًيا  متثل  اأنها  لو  كما  تقريبا  ال�صريف، 
التحري�ص  اأنرّ  كما  ة،  الفل�صطينيرّ امل�صالح 
يحظى  الذي  الإ�صرائيل،  املناه�ص  الرتكيرّ 
غزة  يف  الفل�صطينيني  بني  وا�صع  بتاأييد 
جديًدا.  اأمًرا  لي�ص  الفل�صطينية،  وال�صلطة 
لكن رعاة اأنقرة للفل�صطينيني تخفي اأكرث من 
من  ال�صهيونيرّة  معاداة  ا  اأمرّ الدينية،  امل�صاعر 
معاداة  مع  مبا�صرًة  فهي تتطابق  ا،  تركيرّ قبل 
من  اأخرى  مرة  عنها  التعبري  م  ويترّ ال�صامية، 
بهذه  القد�ص،  يف  احلايل  االحتكاك  خالل 
عن  �صادرة  جديدة  درا�صة  و�صفت  الكلمات 
فات  الت�صررّ االإ�صرائيليرّ  بيغن-ال�صادات  مركز 

الرتكيرّة يف اأزمة االأق�صى احلاليرّة.
 ، اأقوال الرئي�ص الرتكيرّ اإىل  ولفتت الدرا�صة 
ال�صهر  من  الع�صرين  يف  اأردوغان  طيرّب  رجب 
للم�صلمني  تقييد  اأيرّ  اإنرّ  قال:  حيث  اجلاري، 
الذين يدخلون امل�صجد االأق�صى غري مقبول، 
واأنرّ العامل االإ�صالمي ال ميكن اأْن يبقى �صامًتا.

اأ�صار  الدرا�صة،  اأو�صحت  ملحوظ،  وب�صكل 
الذين  الثالثة  الفل�صطينيني  اإىل  اأردوغان 
بال�صهداء،  ال�صرطة  مع  ا�صتباكات  يف  قتلوا 
ما  غالًبا  اأنرّه  اإىل  عينه  الوقت  يف  الفتًة 
“امل�صلمني”  م�صطلح  اأردوغان  ي�صتخدم 
اجتماع  ويف  “الفل�صطينيني”.  من  بداًل 
اأعلن  يوليو،   25 يف  والتنمية  العدالة  حزب 
اإ�صرائيل،  عا�صمة  هي  اأبيب  تل  اأنرّ  اأردوغان 

ة للديانات الثالث. واأنرّ القد�ص ُمقد�صرّ
هذه  كلرّ  اأنرّ  ة  االإ�صرائيليرّ الدرا�صة  وراأت 
التاأكيدات، جنًبا اإىل جنب مع دعوة اردوغان 
يف وقت �صابق للم�صلمني بـ “حتمل امل�صوؤولية” 
عن القد�ص، تهدد �صرعية اإ�صرائيل يف احلرم 
اأردوغان  دعوة  اأنرّ  كما  ال�صريف،  القد�صي 
القد�ص،  زيارة  من  باالإكثار  العامل  مل�صلمي 
اأن  ميكن  ال  االإ�صالمي  العامل  باأنرّ  وحتذيره 
ا�صاخبة  احتجاجات  رافقتها  �صامًتا،  يبقى 
زاعمًة  يهوديني،  معبدين  �صدرّ  ا�صطنبول  يف 
املعابد  على  الهجمات  اأنرّ  نف�صه  ال�صياق  يف 
االإ�صالميني  املتطرفني  قبل  من  اليهودية 
الرتكية هي لالأ�صف لي�صت ظاهرة جديدة يف 
نيفي  يف  االإرهابية  الهجمات  وت�صمل  تركيا، 

�صالوم يف عامي 1986 و 2003.
وخالل  الدرا�صة،  زادت  ذلك،  على  وعالوة 
مع  االإ�صرائيلية  الع�صكرية  املواجهات 
العدالة  حزب  ظهور  منذ  الفل�صطينيني 
ولي�ص  اليهود  �صدرّ  الفتات  ُرفعت  والتنمية، 
�صدرّ اإ�صرائيل. كما دعت ال�صحيفة االإ�صالمية 
على  بغ�صب  ردت  التي  اآكيت”،  “ييني 
م�صوؤولني يف الكني�ص االأ�صكنازي يف ا�صطنبول، 
يف  االإ�صرائيلي  اجلي�ص  عمليات  برروا  الذين 
اإىل تنظيم م�صرية �صدرّ   ،2014 غزة يف عام 
الدعوة،  هذه  اأعقاب  ويف  اليهودية.  املعابد 
عن  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  اأعلنت 
22 متوز )يوليو( من  “احتجاج بي�ص”. ويف 
كني�ص  اأمام  جمموعة  جتمعت   ،2014 العام 
الإ�صرائيل  معادية  مل�صقات  حتمل  اأورتاكوي 

واألقت البي�ص يف املبنى.
ة  وتابعت الدرا�صة قائلًة اإنرّ احلكومة الرتكيرّ
تفعل  ال  ولكنها  احلوادث  هذه  اأحياًنا  ُتدين 
اإ�صرائيل  بني  ز  مُتيرّ ال  اأنرّها  كما  ملنعها،  �صيًئا 
العك�ص  على  الرتكية.  اليهودية  واجلالية 
اليهود  الواقع: يف املجتمع الرتكي،  متاًما، يف 
وكذلك  اأ�صا�ًصا،  مرتادفني  واالإ�صرائيليني 
على  لل�صهيونية،  ومعادية  ال�صامية  معاداة 

حدرّ تعبري الدرا�صة.
يف  الطريقة  هذه  فاإنرّ  الدرا�صة،  وبح�صب 
اإىل  ُم�صريًة  اأردوغان،  اأفعال  من  هي  التفكري 
 ،2012 عام  اأجري  للراأي  ا�صتطالع  يف  اأنرّه 
�صملهم  الذين  االأتراك  من  باملائة   46 ادعى 

اأردوغان املناه�صة  اأنرّ ت�صريحات  اال�صتطالع 
الإ�صرائيل قد عززت معاداة ال�صامية اخلا�صة 
ة باأنرّ نداء  بهم. وجزمت الدرا�صة االإ�صرائيليرّ
لليهود  ا يعرب عن قلقه  الرتكيرّ قلمرّ الرئي�ص 
حماولة  جمرد  هو  االأمر  وهذا  االأتراك، 
معاداة  بني  خط  لر�صم  دقيقة  غري  ملحاولة 
م  تترّ وعندما  ال�صهيونية،  ومعاداة  ال�صامية 
ٍة، ي�صف اليهود  اإدانة اإ�صرائيل كدولٍة اإرهابيرّ
ٍة،  االأتراك واليهود ب�صكٍل عامٍّ كاأهداٍف تركيرّ

دت الدرا�صة. اأكرّ
هو  لي�ص  الدرا�صة،  ا�صتدركت  الدين،  لكنرّ 
يف  الرتكية  للحكومة  الوحيد  احل�صاب 
لديها  فاأنقرة  اإ�صرائيل،  �صدرّ  حتري�صها 

م�صلحة كبرية يف خلق امل�صاعر املوؤيدة لرتكًيا 
االإطاحة  هو  وهدفها  الفل�صطينيني،  بني 
القد�صيرّ  للحرم  كراعي  موقعها  من  باالأردن 
ال�صارع  ال�صريف، واحل�صول على الدعم على 
و�صيكون  االأردن.  ح�صاب  على  الفل�صطيني 
االإخوان  اأيديولوجية  ن�صر  اأجل  من  ذلك 
الهيمنة  امل�صلمني، وحما�ص حتديًدا، وتعزيز 

ا. االإقليمية لرتكيرّ
ويتج�صد هذا الهدف بتنظيم اأحداث ثقافية 
املنظمات  ورعاية  اإن�صاء  عن  ف�صال  ودينية، 
وحركات  الن�صائية  واملنظمات  اخلريية 
الق�صايا  هذه  وتدير  ذلك،  اإىل  وما  ال�صباب 
القد�ص  يف  الرتكية  القن�صلية  القن�صلية 
وكالة  مثل  الرتكية  واملنظمات  ال�صرقية 
التعاون والتن�صيق الرتكية التي بداأت العمل 

يف القد�ص ال�صرقية عام 2005.
اأْو  اأمنيرّ  حادث  كلرّ  فاإنرّ  ال�صياق،  هذا  ويف 
لبنة  ي�صكل  اإ�صرائيل  فيه  ت�صرتك  ع�صكريرّ 
الرتكي  والديني  ال�صيا�صي  اجلدار  يف  اأخرى 
ت�صريحات  ُتهدد  كما  اليهودية،  الدولة  �صدرّ 
يف  االإ�صرائيليرّ  احلكم  �صرعية  اأردوغان 
القد�ص، وبالتايل فاإنرّ خطابه �صدرّ اإ�صرائيل/ 
اليهود يزيد من اإلهام العرب وامل�صلمني ويعزز 
واختتمت  تركيا.  داخل  ال�صامية  معاداة 
الدرا�صة قائلًة اإنرّه بالن�صبة الإردوغان، يبدو 
لتعزيز  مفيدة  اأداة  �صوى  لي�صت  اإ�صرائيل  اأنرّ 
على  الطموحة،  اجلديدة  العثمانية  روؤيته 

حدرّ تعبريها.

“مليون عاطل عن العمل ن�سفهم جامعيني”: �سعوديون حُمبطون من احُل�سول على “وظيفة” بعد �سنوات من التخّرج

وال�سامّية  ال�سهيونّية  م��ع��اداة  لإث����ارة  الأق�����س��ى  اأزم����ة  ي�ستغل  اأردوغ�����ان  اإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة:  درا���س��ة 



وجــنــدي  �ــصــابــط  ُقــتــل   : �صنعاء 
مع  اجلنوبية  احلدود  على  �صعوديان، 
م�صلحي  مع  معارك  يف  ال�صبت،  اليمن، 
“اأن�صار اهلل” )احلوثي(، لريتفع عدد 
قتلى اململكة على ال�صريط احلدودي، 
منذ العا�صر من مايو/ اأيار املا�صي، اإىل 

ع�صكريا.  42
ــعــوديــة  وذكــــــرت الـــوكـــالـــة الــ�ــص
النقيب  اأن  )وا�ص(،  لالأنباء  الر�صمية 
اأحمد بن جربان الغزواين، واجلندي 
“ا�صت�صهدا  الــغــامن،  خالد  بــن  حمد 
اأثناء اأداء الواجب يف احلد اجلنوبي 
جـــازان  منطقة  يف  اخلــوبــة  بــقــطــاع 

احلدودية”.
االأمري حممد  اأن  الوكالة،  واأ�صافت 
منطقة  اأمــري  “نائب  عبدالعزيز،  بن 
جازان، نقل تعازي القيادت ال�صعودية 
اأدى  فيما  الــغــزواين،  النقيب  ــذوي  ل
اأمري  عبدالرحمن،  بن  حممد  االأمــري 
منطقة الريا�ص بالنيابة، �صالة امليت 

على اجلندي، بن خالد الغامن”.
تــوقــيــت وال  الــوكــالــة  تــذكــر  ومل 
مالب�صات مقتل اجلنديني، لكن و�صائل 
اإعالم �صعودية حتدثت عن �صد هجوم 

كبري للحوثيني باحلدود اجلنوبية.
و”الغامن”،  “الغزواين”  ومبقتل 
ال�صعودي  اجلي�ص  قتلى  عدد  يرتفع 
اإىل  اليمن  مع  احلــدودي  ال�صريط  يف 
42 جنديا، منذ العا�صر من مايو/ اأيار 

املنطقة،  تلك  �صهدت  عندما  املا�صي، 
اأكــــرث جــبــهــات احلــــرب ا�ــصــتــنــزافــا، 
قبل  مـــن  ــات  ــم ــج ــه ال يف  ــًدا  ــعــي تــ�ــص
لالأنا�صول،  اإح�صاء  وفــق  احلوثيني، 

نقال عن م�صادر �صعودية ر�صمية.
ومنذ 26 مار�ص/ اآذار 2015، تدور 
حرب يف اليمن بني القوات احلكومية، 
ــي تــقــوده  ــرب مــدعــومــة بــتــحــالــف ع
اجلارة ال�صعودية، من جهة، وم�صلحي 
للرئي�ص  املوالية  والقوات  احلوثيني 
ال�صابق، علي عبد اهلل �صالح، املتهمني 
من  اإيـــــراين،  ع�صكري  دعـــم  يتلقي 

بقوة  ي�صيطرون  والذين  اأخرى،  جهة 
�صنعاء  بينها  حمافظات،  على  ال�صالح 

منذ 21 �صتمرب/ اأيلول 2014.
تــردي  يف  احلـــرب  هـــذه  وت�صببت 
بحياة  واأودت  االإن�صانية،  االأو�ــصــاع 
اأغلبهم  ميني،  اآالف  ع�صرة  من  اأكــرث 
اأربعني  عن  يزيد  ما  واأ�صابت  مدنيني، 
األفا بجروح، و�صردت قرابة 3 ماليني 
مليون   27.4 اأ�صل  )مــن  الــداخــل  يف 

ن�صمة(، وفق منظمة االأمم املتحدة.
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مرا�صل  كتبه  تقريرا  التاميز  �صحيفة  ن�صرت  ـ  لندن 
�صوؤون ال�صرق االأو�صط ريت�صارد �صبان�صر عن �صفر العاهل 
ال�صعودي، امللك �صلمان، اإىل املغرب لق�صاء اإجازة خا�صة 

يف طنجة رغم االأزمة امل�صتمرة مع قطر.
يتناف�صان  وعاهلني  ق�صرين  حكاية  �صبان�صر  ويروي 

على النفوذ، وكل واحد منهما له اأ�صلوبه وطريقته.
يقيم  عاما،   81 العمر  من  البالغ  ال�صعودي،  فامللك 
كيلومرتا   160 بعد  وعلى  طنجة،  �صواطئ  من  قريبا 
يقع منتجع اأمري قطر، متيم بن حمد اآل ثاين، البالغ من 

العمر 37 عاما.
حركة  فيه  �صلمان  امللك  ق�صر  اأن  الكاتب  وي�صيف 
كامل،  �صهر  لق�صاء  املا�صي  االثنني  و�صل  فقد  دوؤوبــة 

وو�صل معه نحو األف �صخ�ص.
ولكن اإقامة االأمري متيم قرب اإفران يف جبال االأطل�ص، 
كل  اعتاد  كما  اإليها  ي�صافر  مل  الأنه  متاما،  هادئة  تبدو 
ال�صعودية  بقيادة  اجلوار  دول  من  حما�صر  فبلده  عام. 

الختالف قادتها مع �صيا�صة بالده اخلارجية.
امل�صت�صيفة  الدولة  املغرب  اأن  اإىل  �صبان�صر  وي�صري 
والراحة  اال�صتجمام  رحالت  يف  اخلليج  وملوك  الأمراء 
بع�ص  ويعتقد  النزاع،  من  متاما  حمايدا  موقفا  اتخذت 
قطر  بــني  الــو�ــصــيــط  بـــدور  يــقــوم  املــغــرب  اأن  املحليني 

وجريانها.
ويرى الكاتب اأن امللك ال�صعودي اختار املغرب لق�صاء 
رحلته هذا ال�صيف الأنه مل يكن مرتاحا عام 2015 يف 
رحلته اإىل �صواطئ فرن�صا، اإذ متكن م�صورون من التقاط 

�صور لبع�ص مرافقيه على ال�صاطئ.
جاء  التي  املحلية  االإعالم  و�صائل  تقارير  اإىل  وي�صري 
فيها اأن املرافقني للملك �صلمان حجزوا 924 غرفة فندق 
يف اأنحاء املدينة، وي�صتعملون 450 �صيارة خم�ص�صة لهم، 
كما كان يف ا�صتقباله رئي�ص الوزراء املغربي �صعد الدين 

العثماين ووايل املنطقة حممد اليعقوبي. )بي بي �صي(

"اأطالنتي�س"  جزيرة  وقرب  ال�ساحر  املنتجع 
اجازته �سلمان  امللك  يق�سي  الأ�ــســطــوريــة 

 
الرباط – :

يقيم حاليا امللك ال�صعودي �صلمان بن عبد العزيز يف 
طنجة لق�صاء اجازة ال�صيف التي اعتاد احللول بها منذ 

زمن لي�ص بالق�صري.
ففي الوقت الذي كان يف�صل فيه غالبية االمراء يف 
مبدن  اجازاتهم  ق�صاء  ال�صعودية  يف  احلاكمة  اال�صرة 
اأغادير والدار البي�صاء ومراك�ص، فقد عرف عن �صلمان 

بن عبد العزيز منذ كان وليا للعهد، �صغفه مبدينة طنجة 
املطلة على اأوروبا وبالتحديد ا�صبانيا.

وميلك العاهل ال�صعودي العديد من العقارات يف هذه 
عن    2014 يف  اال�صبانية  ال�صحافة  وحتدثت  املدينة، 
ال�صعودي لق�صر فخم تعود ملكيته لرئي�ص  اقتناء امللك 
اأن  قبل  كونزالي�ص،  فيليبي  اال�صبق  اال�صباين  الــوزراء 

يهديه الأمرية مغربية ح�صب موقع ا�صباين معروف.
القامته  اال�صتجمام،  مواقع  اأهم  �صلمان  امللك  واختار 
يق�صي  �صبارتيل”حيث  كــاب   ” منتجع  وهــو  احلالية، 
اجازته للعامل الثالث على التوايل يف طنجة منذ توليه 

امللك.
ومنتجع “كاب �صبارطيل” وجهة رائعة ح�صب �صهادات 
كثرية وميتاز باطاللة مريحة وممتعة على بيئة خالبة 

وجزء كبري من ال�صاحل ويظهر ذلك من خالل ال�صور.
اطاللة  اأف�صل  لقب  مينحانه  وارتفاعه  املميز  موقعه 
يف  �صياحي  مــوقــع  ـــرز  اأب كــونــه  جــانــب  اىل  املنطقة  يف 
يف  تدعى  كانت  �صخرية  قمة  على  بتواجده  املدينة، 
عن  مرتا   315 ب  وترتفع  اأمبل�صيو�ص"  “كاب  ال�صابق 
ال�صتقرار  قبلة  جعلته  املوا�صفات  تلك  .كل  ال�صاحل، 

اأ�صهر ال�صل�صالت الفندقية.
العهد  اىل  تــعــود  جميلة  ــارة  مبــن ــوقــع  امل وي�صتهر 
يد  على  تاأ�ص�صت  �صبارتيل”  “راأ�ص  ت�صمى  ال�صلطاين 
ميل   30 بعد  على   1864 عام  الرابع  حممد  ال�صلطان 

بحري.
يعتقد كثريون بوجود جزيرة اأطالنتي�ص اال�صطورية 
تتواجد  بالفعل  حيث  �صبارطيل   راأ�ــص  قرب  بال�صاحل 
جزيرة مغمورة باملياه وعلى مقربة منها تتواجد مغارة 
هرقل االكرب من نوعها يف القارة ال�صمراء واكت�صفت عام 
30 مرتا. 1906 وتغو�ص يف باطن االر�ص على م�صافة 
م�صئولني  بني  كبري  طاقم  ال�صعودي  العاهل  ويرافق 
مت  الكبرية  احلاجيات  ولتلبية  وم�صاعدين،  وموظفني 
حجز املئات من ال�صيارات الفارهة من �صنف روجن روفر  

عدة  يف  وغرف  اأجنحة  جانب  اىل  وغريها،  ومر�صيد�ص 
موظفي  كبار  ال�صتبال  مــرياج  هوتيل  اأ�صهرها   فنادق 

الديوان امللكي.

مبطار  حلوله  عند  ال�صعودي  امللك  ا�صتقبال  يف  وكان 
املدينة وفد من احلكومة املغربية يراأ�صه رئي�ص الوزراء 

�صعد العثماين.
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�الت�سال مع غربة نيوز

عبد الباري عطوان
يف تزامٍن الفٍت مع بدء اجتماع وزراء خارجية 
املَنامة غًدا  لقطر يف  املُقاطعني  االأربع  ول  الدرّ
بداأت  “اجلزيرة”  قناة  اأن  ُلوحظ  االأحد، 
اأو  دولة،  اأي  ت�صتخدمه  مل  تعبرًيا  ت�صتخدم 
“ف�صل  وهو  قبل،  من  خليجيرّة  اإعالم  و�صيلة 
اإ�صارٍة  يف  يا�صة”،  ال�صرّ عن  ال�صريفني  احلرمني 
مة واملدينة  ة املُكررّ �صة يف مكرّ اإىل االأماكن املُقدرّ

رة. املُنورّ
ة  �صعوديرّ قطرية  اأزمة  ُهناك  باأن  جُنادل  ال 
اأداء  ة  ق�صيرّ على  �صلًبا  انعك�صت  ُمتفاقمة 
املَو�صم  هذا  لفري�صتهم  القطريني  اج  احُلجرّ
لطات  ال�صرّ َمنعت  حيث  باأخرى،  اأو  بطريقٍة 
الطريان  من  اج  احُلجرّ هوؤالء  ة  ال�صعوديرّ
مدينة  اإىل  بالدهم  ُخطوط  على  ُمبا�صرة 
�صلوى  َمعرب  عرب  حجيجهم  من  وجعلت  ة،  جدرّ
ة وُدول  ي الوحيد مع ال�صعوديرّ احلدودي الربرّ
لُقرون،  العادة  جرت  مثلما  االأخرى،  اخلليج 
املَعرب،  هذا  اإغالق  ب�صبب  مُمكنة  غري  م�صاألة 
ِذراعها  وعرب  قطر،  دولة  تذهب  اأن  ولكن 
اإىل  “اجلزيرة”،  قناة  االأقوى،  االإعالمي 
يا�صة،  ل احلرمني عن ال�صرّ درجة املُطالبة بَف�صْ
مبو�صم  ة  ال�صعوديرّ ال�صلطات  م  حتكرّ اإلغاء  اأي 
ُملتوية،  بطريقٍة  اج،  احُلجرّ وحركة  احلج، 
ت�صييق  اأو  نة،  املُعيرّ اجلن�صيات  بع�ص  وَمنع 

ا  رمبرّ فهذا  باأخرى،  اأو  بطريقٍة  عليها  اخِلناق 
�صبة  احلرب” بالنرّ “اإعالن  درجة  اإىل  َيرتقي 
باأنرّه  و�صُي�صنرّف  ال�صعوديني،  امل�صوؤولني  اإىل 
ة  الداخليرّ �ُصوؤونهم  يف  ل  التدخرّ مظاهر  اأخطر 
فعلهم  ُردود  اإىل  بالقيا�ص  ة،  ح�صا�صيرّ االأكرث 

ابقة. ال�صرّ
***

ة،  ة قالت يف َحملتها املُ�صادرّ ال�صلطات ال�صعوديرّ
اأداء  من  القطريني  اج  احُلجرّ مَتنع  مل  اأنرّها 
الُقدوم  با�صتطاعتهم  اأنرّه  دت  واأكرّ فري�صتهم، 
اأي طائرة  من خُمتلف ُدول العامل، وعلى َمنت 
اأما  ة،  جدرّ مطار  اإىل  وُمبا�صرًة  ُيريدون، 
اج القادمني من دولة قطر،  بالن�صبة اإىل احُلجرّ
فباإمكانهم الُقدوم، ولكن “ترانزيت”، اأي لي�ص 
ات اأخرى، وعلى  بطريقٍة ُمبا�صرٍة، وعرب حمطرّ

غري اخُلطوط القطرية.
اللجنة  رئي�ص  املري،  �صميخ  بن  علي  ال�صيد 
ث  حتدرّ قطر،  يف  االإن�صان  حُلقوق  الوطنية 
ُتو�صع  وعراقيل  ُم�صايقات  وجود  عن  اأم�ص 
اج القطريني، يف اإطار تركيز دولة  اأمام احُلجرّ
امل�صاألة،  هذه  على  املُكثرّف  واإعالمها  قطر 
ح�صا�صيتها  مدى  فيها  امل�صوؤولني  الإدراك 
�صبة اإىل ُخ�صومهم ال�صعوديني، ويف َحرٍب  بالنرّ
مات  املُحررّ كل  ك�صر  جرى  واإعالميرّة  ة  �صيا�صيرّ
فيها، مبا يف ذلك اخَلو�ص يف االأعرا�ص ون�صر 

ة،  وال�صيا�صيرّ ة  االأمنيرّ واالأ�صرار  الف�صائح، 
ًة  “االآخر”، واإحلاق ال�صرر به، خا�صرّ لت�صويه 

تلك املُتعلرّقة بدعم االإرهاب.
عن  ال�صريفني  احلرمني  ل  بَف�صْ املُطالبة 
هو  مبا  اإيحاء،  اأو  مة،  ُمقدرّ هي  ال�صيا�صة، 
ة  ولة ال�صعوديرّ ة الدرّ اأخطر، اأي الت�صكيك باأهليرّ
�صة، وحُماولة َنزع  يف اإدارة هذه االأماكن املُقدرّ
وتنظيم  اإدارتها،  يف  ها  وحقرّ عنها،  �صيادتها 
ُخطوة،  وهذه  بالترّايل،  والُعمرة  احلج  َموا�صم 
يف  اأ�صداء  ووجدت  وت�صاعدت،  مترّت،  ما  اإذا 
ل يف راأينا، اأخطر ِمئات  العامل االإ�صالمي، ُت�صكرّ
احِل�صار،  وَفر�ص  احُلدود،  اإغالق  من  ات  املررّ

فارات. واإغالق ال�صرّ
يف  اخُلطوة  هذِه  على  اأت  جتررّ قليلٌة  دوٌل 
كان  ة،  ال�صعوديرّ لطات  ال�صرّ مع  ِخالفها  ذروة 
ايف،  القذرّ ر  َمعمرّ العقيد  زمن  يف  ليبيا  اأبرزها 
حافيني  وال�صرّ اب  الُكترّ وبع�ص  اإيران،  وكذلك 
هيئٍة  بقيام  طالبوا  الذين  عليها،  املَح�صوبني 
نٍة  ُمكورّ �صة  املُقدرّ االأماكن  على  ُت�صرف  ُم�صتقلرٍّة 
ٍة عديدة على ِغرار  لني عن دوٍل اإ�صالميرّ من مُمثرّ
يغ ُقوبلت  “الفاتيكان” يف روما، ولكن هذه ال�صرّ
القيادة  قبل  من  عنيفٍة  راف�صٍة  فعٍل  بردود 

ة. ال�صعوديرّ
“اجلزيرة”  ُمطالبة  كانت  اإذا  ما  َنعرف  ال 
ال�صيا�صة،  عن  ال�صريفني  احلرمني  بَف�صل 

ة  قطريرّ ا�صرتاتيجية  يف  الثلج  َجبل  ة  قمرّ هي 
اأم  عابرة،  ل�صاٍن”  “زلرّة  اأنرّها  اأم  جديدة، 
تقول  عوديني  ال�صرّ للم�صوؤولني  حتذير  ر�صالة 
اأنها  ًدا  جيرّ َنعرفه  ما  ولكن  اأعظم،  القادم  باأن 
يت  الزرّ من  املَزيد  ب  �صَ اإىل  حتًما  ي  �صُتوؤدرّ
للت�صعيد  ح  املُر�صرّ املُحتدم،  راع  ال�صرّ نار  على 
ف�صل  ِظل  ويف  باعي،  الررّ املنامة  اجتماع  بعد 
جميع الو�صاطات الإيجاد ُحلوٍل وخَمارج لهذه 
اأي  القناة،  اإغالق  على  واالإ�صرار  االأزمة، 

“اجلزيرة” واأخواتها.
ا اإذا كانت  ة عمرّ وؤال الذي َيطرح نف�صه بقورّ ال�صرّ
ح�صاباتها  اأجرت  قد  ة  القطريرّ ال�صلطات 
التلميح  اأي  اخُلطوة،  هذه  قت  ن�صرّ وهل  ًدا،  جيرّ
عن  ة  ال�صعوديرّ يادة  ال�صرّ لنزع  املُبا�صر  غري 
ة واملدينة، مع ُحلفائها  �صة يف مكرّ االأماكن املُقدرّ
“اجُلدد”،  واالإيرانيني  “الُقدامى”،  االأتراك 
خول يف َحقل االألغام �صديد االنفجار  قبل الدرّ

هذا؟
***

الإدراكنا  االأول  ل�صببني:  ال�صوؤال  هذا  َنطرح 
وَتِبعاته،  ه  التوجرّ هذا  ُخطورة  مدى 
ا  ورمبرّ ة،  اخلليجيرّ لالأزمة  تعقيده  واحتماالت 
الأن  الَع�صكرية،  املُواجهة  َمرحلة  اإىل  نقلها 
هذا  ِمْثل  دون  ُيوؤيرّ واالإيرانيني  االأتراك 
ه، وُيطالبون به، بُطرٍق ُمبا�صرة اأو غري  التوجرّ

وَيطربون  قرون،  ا  ورمبرّ ُعقود  ُمنذ  ُمبا�صرة، 
ملجيئه على ِل�صان دولة عربيرّة وخليجيرّة على 
املَرجعيات  تناف�ص  ِظل  يف  اخُل�صو�ص،  َوجه 
االأماكن  اإدارة  حول  وال�صيعيرّة  ة  ال�صنيرّ

�صة، وزعامة العامل االإ�صالمي. املُقدرّ
قطر التي تعي�ص حالة ِح�صار �صديد، وُعزلة 
�صخرًة  األقت  تقريًبا،  اخلليج  دول  ِن�صف  من 
ة التي هداأت  �صخمًة يف ِبركة االأزمة اخلليجيرّ
اأن  بعد  الُهجوم،  ُجرعة  من  دت  و�صعرّ قلياًل، 
خندق  يف  االأخرية  االأ�صابيع  “تخندقت” يف 
االأ�صلحة  ا�صتخدام  على  زت  وركرّ فاع،  الدرّ
اأن ُهناك �صعوًرا لديها،  ة، ونعتقد  الدبلوما�صيرّ
ت�صتعد  االأربع  ول  الدرّ باأنرّ  معلومات،  ا  ورمبرّ
يتم  َم�صبوقٍة،  وغري  ُمفاجئٍة،  خَلطواٍت 
ُموؤمتر  يف  َحولها  االأدوار  وتوزيع  ن�صيق  الترّ
ربة  رت االإقدام على هذِه “ال�صرّ املَنامة.. وقررّ

ة.. واهلل اأعلم. اال�صتباقيرّة” التحذيريرّ

د. عبد احلي زلوم
اأحد املعلقني االفا�صل علق على مقايل ال�صابق و هذا جزٌء 
من تعليقه : “ما نحن فيه يعود لفقدان الهوية وما يرتتب 
اأتنية  ا�ص�ص  على  والتناحر  واجلهل  ال�صياع  من  ذلك  على 

ومذهبية…”
 ومعلق حمرتم اآخر جاء يف تعليقه :

وراء  خمتبئني  كانوا  العرب  قدميا  زلوم  اأ�صتاذ  يا   ”
كانت  و   ، االإ�صالم  راية  حتت  االأمازيغ  و  الرتك  و  الفر�ص 
اأما االآن  اإليهم زورًا،  االإجنازات كبرية و م�صرفة و ن�صبوها 
جمرد  اأ�صبحوا  و  عيبهم  ظهر  القومية  الدولة  بظهور  و 
اأدوات ت�صتعمل من قبل الغرب.”  ملخ�ص التعليقني اأولهما 
اجنازات  وادعينا  اال�صالمية  العربية  هويتنا  فقدنا  اننا 
هذا   . عربية  كاإجنازات  ون�صبناها  العرب  غري  امل�صلمني 
املقال �صيجيب على تلك النقطتني . ومن املفيد قراءة هذا 

املقال باإعتباره مكماًل للمقال ال�صابق.
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ا�صبوعًا  اق�صي  كنت  عمري  من  ال�صابعة  يف  كنت  عندما 
عزات  ال�صيخ  زوجها  كان   . عمتي  عند  اخلليل  مدينة  يف 
والذي عا�ص ن�صف عمره تقريبًا يف العهد العثماين ون�صفه 
االخر يف عهد اال�صتعمار الربيطاين وكان يحريين ب�صوؤال 
: هل انت م�صلم  اأم عربي اأم خليلي اأم قد�صي ؟ كنت احتار 
كان  ال�صوؤال  هذا  ان  كيف  اليوم  اذكر  لكنني  باالجابة 
يك�صف عن �صراع الهويات وحماولة تزييف التاريخ . كذلك 
فاإن ب�صاطة العي�ص مع الطبيعة يف تلك االجازات علمتني 
عن زيف احل�صارة اال�صتهالكية الغربية بعدما ق�صيُت من 

االجازات يف طول دول العامل وعر�صها .
املب�صرون  اأ�صاب  ما  اأكرث  اأن  اورين  مايكل  املوؤلف  يقول 
كان  ع�صر  التا�صع  القرن  منت�صف  يف  حتى  اأنه  ده�صتهم 
جواب كل من ُي�صاأل �صواء يف ا�صطنبول او دم�صق اأو بغداد 
بداأ  هنا  ومن   . م�صلم  اأنا  وهو  واحد  جوابه  القاهرة  او 
التب�صرييون باإعادة �صياغة هدفهم من حماولة تغيري دين 
الربوت�صتنتي  املذهب  اىل   ) ال�صرق  )وم�صيحي  امل�صلمني 
فقرروا البدء بالقومية كاأداة للتفرقة .اأ�ص�صوا اجلامعات 
الربوت�صتنتية  الكلية  عرب  العربية  القومية  الروح  لبث 
الحقًا(.ولبث  بريوت  يف  االمريكية  اجلامعة   ( ال�صورية 
الروح الطورانية عرب كلية روبرت�ص يف تركيا وكذلك عرب 
اىل  القومية  من  لالنتقال  اأوىل  كخطوة  مدار�صهم  �صل�صلة 
ال�صابق  املقال  يف  بينا  كما  واالثنية.  العرقية  النزاعات 
ما�صونية  يهودية  �صبكة  من  العثمانية  الدولة  اخرتاق  مترّ 
ترتكب  كانت  قيادية  مراكز  يف  اع�صاءها  من  كثريًا  ا�صبح 
اجلرائم �صد العرب لبث الفرقة بني القوميتني . وكان ذلك 
ية بني الدبلوما�صيني الربيطانيني  وا�صحًا يف مرا�صالت �صررّ

مع وزراء خارجيتهم يف وثائق مترّ الك�صف عنها .
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يكاد يكون من امل�صتحيل ف�صل الهوية العربية عن الهوية 
وكتابه  اال�صالم  لغة  هي  العربية  فاللغة   . اال�صالمية 
لذلك   . رايته  ون�صر  حمل  من  اول  هم  والعرب  املقد�ص 
اأو  ال�صند  اأو  اأو ماليزيا  اأن ا�صماء امل�صلمني يف ال�صني   جند 
ان  عليه  ي�صلي  اأن  يريد  من  واأن  عربية  ا�صماء  هي  الهند 
وثقافتهم  العرب  تاريخ  يدر�ص  وان  العربية  اللغة  يتعلم 
التي ا�صبحت جزءًا من ثقافته وح�صارته . كانت خطيئة 
العروبية  بني  ما  ف�صلت  انها  القاتلة  العثمانية  الدولة 

واال�صالم.
ال�صهاينة  وحمافظوه  بو�ص  دبليو  جلورج  يحق  كان  اذا 

باأن يعلنوا اأن على العامل اأن يقبل بح�صارتهم بكليتها واأن 
بالك  فما  جوابهم  هي  الكروز  ف�صواريخ  واال  معها  يكونوا 
عربي  بني  فرق  )ال   : تقول  عربية  ا�صالمية  بح�صارة 
َذَكٍر  ن  مِّ َخَلْقَناُكم  )اإِنَّا  وتقول   ) بالتقوى  اال  اعجمي  وال 
ح�صارة  مقابل  ِلَتَعاَرُفوا(  َوَقَباِئَل  �ُصُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َواأُنَثى 

عن�صرية نتنة .
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ال�صلطة،   : املعنون  كتابه  يف  اأورين  مايكل  كتب  ذلك  عن 
الذي  القاطع  الرف�ص  بعد  يقول:”   واخليال،   العقيدة 
للجماعات  الدينية  للطروحات  امل�صلمون  العرب  اأظهره 
التب�صريية، تعاملوا مع االأفكار القومية اجلديدة بفتور.. 
الدولة  متثلها  التي  االإ�صالمية  االأمة  لديهم   كان  فقد 
جديدة  جلهة  بحاجة  يكونوا  ومل  بالفعل  العثمانية 
االإمرباطورية  عن  االنف�صال  من  وبداًل  بالوالء..  تلزمهم 
على  احل�صول  حماولة  لهم  االأف�صل  من  باأن  هوؤالء  وجد   ،
من  لي�ص  الوحدة  وحتقيق  الدولة  �صمن  اإ�صافية  حقوق 

خالل فل�صفة دخيلة بل بالعودة لالإ�صالم”
للثورة  الفعلي  املحرك  يكن  مل  القومي  العامل  فاإن  كذلك 
املذكور  كتابه  يف  اأورين  له  يتطرق  الذي  االأمر  العربية، 
الثورة  اإ�صعال فتيل  الربيطانيون يف  بالقول:” بينما جنح 
لهذه  القوميني  من  العديد  وح�صد  تركيا  �صد  العربية 
ح�صيلة  جاءت  الفعلية  الناحية  من  الثورة  فاإن  الق�صية، 
منها  اأكرث  امل�صتقلة  العربية  اخلالفة  اإحياء  يف  الرغبة 
نتيجة لدوافع قومية �صد االأتراك املوؤيدين للغرب.. كان 
ال�صريف ح�صني على قناعة  الكربى  العربية  الثورة  قائد 
باأن االإ�صالم وحده القادر على توحيد العرب ولي�ص حتت 
يف  ح�صني  ال�صريف  “قومي.” ذكر  عن�صري  اأو  ثقايف  لواء 
عربية  ا�صالمية  خالفة  ان�صاء  هو  مبتغاه  اأن  مرا�صالته 
الطورانيون  مار�صه  الذي  الظلم  ازاحة  و  ه  الهدف  كان   .
وحزبهم االحتاد والرتقي �صد العرب . بعد انهيار الدولة 
كربى  عربية  دولة  ح�صني  ال�صريف  يتوقع  كان  العثمانية 
وطالب باأن يكون هو خليفتها العربي . خانه االجنليز بحي 
ث حا�صروه يف احلجاز فقط وو�صعت بقية البالد العربية 
حتت االحتالل املبا�صر . ا�صر ال�صريف ح�صني على وجوب 
اأن  يحذره  لورن�ص  له  ار�صلوا   . للم�صلمني  خليفة  يكون  ان 

ا�صراره �صيكلفه عر�صه وملا ا�صر مترّ نفيه اىل قرب�ص .
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من املعلوم كيف مترّ تق�صيم الوطن العربي اىل دويالت وكان 
تعليمية  مناهج  و�صع  خالله  مت  مبا�صرًا  عليها  اال�صتعمار 
بتاريخها وح�صارتها.   لتنتج اجيااًل جاهلًة  التاريخ  تزيف 
)فل�صطني  �صيغيف  توم  كتاب  يف  قرءت  عندما  ذهلت  كم 
حمفاًل  يتبع  كان  ال�صكاكيني  خليل  باأن  وكاملة(   واحدة 
قد  ليفاين   اجلا�صو�ص  واأن  وعربًا  يهودًا  ي�صم  ما�صونيًا 
اختباأ يف بيته حني كان مطاردًا من العثمانيني واأنه عندما 
ونفيهما  �صجنهما  مترّ   بيته  يف  اجلا�صو�ص  على  القب�ص  مترّ 
دم�صق  �صقوط  عند  اال  ال�صجن  من  يخرج  ومل  دم�صق  اإىل 
 ( املعارف  لدائرة  مديرًا  ال�صكاكيني  ا�صبح   . املحتلني  اىل 
الرتبية ( يف فل�صطني ولقد كان بع�ص الكتب التي در�صتها 

اثناء االنتداب الربيطاين من تاأليفه  .
كان ما ُي�صمى ببالد ال�صام يتكون من �صوريا ، لبنان ، �صرق 
االردن وفل�صطني . فاأ�صبحت اربع دول . ثمرّ مترّ زرع كيانات 
دينية واإثنية وطائفية يف �صاطئ البحر االبي�ص املتو�صط 
ولواء  �صوريا  عن  اال�صكندرونة  لواء  ُف�صل  مترّ   . ال�صرقي 
الالذقيةاىل العلويني وحماولة الفرن�صيون اأن يجعلوا منه 

ال�صروط  اب�صط  توفر  لعدم  ذلك  عن  عدلوا  لكنهم  دولة 
لبنية حتتية منا�صبة . ثمرّ ا�ص�صوا لبنان على ا�صا�ص طائفي 
كيانًا  زرعوا  ثم   . هذا  يومنا  اىل  لبنان  منه  يقا�صي  مقيت 

عن�صريًا يهوديًا يف فل�صطني .
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املجتمع الواحد :
البلدان  كان   . وفل�صطني  االردن  عن  مثااًل  فلناأخذ 
بني  ما  التق�صيمات  كانت   . التاريخ  طوال  واحدة  وحدة 
(و�صمال  اربد   ( االردن  �صمال  كان   . عر�صية  القطرين 
 ” واحدًا  “�صنجقًا  ي�صمى  كان  فيما  فل�صطني)اجلليل( 
اآخر)ال�صلط ونابل�ص( وكان اجلنوب  الو�صط �صنجقًا  وكان 
�صنجقًا ) اخلليل والكرك (. بعد وعد بلفور قرر االجنليز 
بجرة قلم ف�صل الكيانيني االردين والفل�صطيني بجعل نهر 
االردن فا�صاًل طوليًا . مل ُيخفي االجنليز يف تربيرهم لهذا 
الهدف  باأن  امل�صتعمرات  وزارة  وثائق  تبني  كما  الرتتيب 
فل�صطني  يف  ال�صهيوين  الكيان  ان�صاء  هو  الرتكيب  هذا  من 
وجعل �صرق االردن منطقًة عازلة  ولت�صتوعب نتائج تكوين 

الدولة اليهودية يف فل�صطني .
التعليمية  الربامج  عرب  لالجيال  التجهيل  عمليات  يف 
عقول  يف  الكيانات  هذه  حتى  تفتيت  مترّ  اال�صتعمارية 
االردن  �صمال  من  هذا  هناك  ا�صبح   . اجلديدة  االجيال 
من  وهذا  عمان  �صرق  من  هذا  ا�صبح  بل  جنوبه  من  وهذا 
نتنة  اداٌة  اىل  الريا�صية  الروح  جتيري  مترّ  ثمرّ   . غربها 
ا�صعال  ا�صبح ممكنًا  الواحد بحيث  البلد  اهل  للفرقة بني 
مباراة  عرب  الواحد  املجتمع  من  طائفتني  بني  )انتفا�صة( 

كرة قدم! وكذلك االمر يف فل�صطني .
تزييف التاريخ :

ملحو اخللفية للح�صارة العربية اال�صالمية مترّ نب�ص القبور 
الهوية  طم�ص  وحماولة  والرومانية  اليونانية  واالثار 
العربية اال�صالمية للكيانات التي اوجدها اال�صتعمار . ومترّ 
…الخ .  متجيدها مبهرجانات يف بعلبك وجر�ص والكرنك 
و�صجع امل�صريون ان يقولوا انهم فراعنة واللبنانيون باأنهم 
فينقيون مما �صهل على الن�صاأ اجلديد باأن يقبل باأكذوبة ان 

فل�صطني هي للعربانيني واأنها يهودا وال�صامره!
العرب  غري  امل�صلمني  منجزات  ب�صرقة  قاموا  كذلك 
باعتبارها عربية . كان من فقهاء الدين البخاري وهو من 
العربية  اللغة  فقيه  وكان   . اليوم  اوزباك�صتان  ي�صمى  ما 
الكردي  ا�صبح  كذلك   . اليوم  طهران  ي�صمى  مما  �صيبويه 

�صالح الدين واالمازيغي طارق ابن زياد عربًا !
ع�صر  الرابع  القرن  موؤرخ   : خلدون  ابن  مقدمة  يف  جاء 
باملالحظة  جديرة  حلقيقة  العربي،اأنها  االجتماع  وعامل 
من  كانوا  الفكرية  العلوم  يف  امل�صلمني  العلماء  معظم  باأن 

العجم )غري العرب(:
اإىل  ملكات حمتاجة  ذات  كلها علوما  العلوم  “ف�صارت هذه 
اأن  قدمنا  كنا  وقد  ال�صنائع  جملة  يف  فاندرجت  التعليم 
عنها  النا�ص  اأبعد  العرب  واأن  احل�صر  منتحل  من  ال�صنائع 
ف�صارت العلوم لذلك ح�صرية وبعد عنها العرب وعن �صوقها 

.”)مقدمة ابن خلدون، �صفحة -544
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اإن حكم العوائل والقبائل والع�صاكر حتت رعاية اال�صتعمار 
هكذا  فيه.  نحن  ما  اىل  او�صلنا  وقد  املبا�صر  وغري  املبا�صر 

نحن اليوم فكيف كنا ؟
كتب ملك بريطاين اىل خليفة م�صلم يف االندل�ص ما يلي كما 
ورد يف كتاب )العرب عن�صر ال�صيادة يف القرون الو�صطى( 

ملوؤلفه املوؤرخ االإجنليزي ال�صري جون دوانبورت.
اإىل  والرنويج  وال�صويد  انكلرتا  ملك  الثاين  جورج  “من 
اخلليفة ملك امل�صلمني يف مملكة االأندل�ص �صاحب العظمة 

ه�صام اجلليل املقام…
بعد التعظيم والتوقري، فقد �صمعنا عن الرقيرّ العظيم الذي 
تتمتع بفي�صه ال�صايف معاهد العلم وال�صناعات يف بالدكم 
الف�صائل  هذه  مناذج  اقتبا�ص  الأبنائنا  فاأردنا  العامرة، 
العلم  اأنوار  لن�صر  اأثركم  اقتفاء  يف  ح�صنة  بداية  لتكون 
االأربعة.وقد  اأركانها  من  اجلهل  بها  يحيط  التي  بالدنا  يف 
البعثة  راأ�ص  على  دوبانت  االأمرية  �صقيقنا  ابنة  و�صعنا 
العر�ص  اأهداب  بلثم  لتت�صرف  االإنكليز،  اأ�صراف  بنات  من 
عناية  مو�صع  زميالتها  مع  وتكون  العطف،  والتما�ص 
الكرمية، واحلدب من قبل  عظمتكم ويف حماية احلا�صية 
االأمرية  اأرفقت  قد  و  تعليمهن،  على  يقمن  �صوف  اللواتي 
التكرم  اأرجو  اجلليل،  ملقامكم  متوا�صعة  بهدية  ال�صغرية 

بقبولها، مع التعظيم واحلب اخلال�ص…
  من خادمكم املطيع     جورج.م.اأ

 جواب اخلليفة االأندل�صي ه�صام الثالث:
 ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

�صيد  نبيه  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني  رب  احلمدهلل 
املر�صلني، وبعد:

.. اإىل ملك اجنلرتا و ايكو�صيا وا�صكندنافيا االأجلرّ
ا�صت�صارة  بعد  طلبكم  على  فوافقت  التما�صكم،  على  اطلعت 
من يعنيهم االأمر من اأرباب ال�صاأن، وعليه نعلمكم اأنه �صوف 
على  داللة  امل�صلمني،  مال  بيت  من  البعثة  هذه  على  ينفق 
ب�صرور  تلقيتها  فقد  هديتكم  ا  اأمرّ امللكي.  ل�صخ�صكم  مودتنا 
االأندل�صية،  الطناف�ص  بغايل  اإليكم  اأبعث  باملقابل  و  زائد، 
وهو من �صنع اأبنائنا، هدية حل�صرتكم، وفيها املغزى الكايف 

للتدليل على التفاتتنا وحمبتنا.. و ال�صالم.
خليفة ر�صول اهلل يف ديار االأندل�ص ه�صام الثالث

للقوميات كما  العربية جامعة  اال�صالمية   كانت احل�صارة 
حل�صارات  جامعة  االمريكية  الراأ�صمالية  احل�صارة  ان 
بوتقة   ” نف�صها  وت�صمي  بل  القارات  كل  من  مواطنيها 
جامعة   ال�صيوعية  وكانت   . ”Melting pot ”االن�صهار
رو�صية  من  القوميات  �صراع  بدء  انق�صت  فلما  للقوميات 
اىل �صي�صانية اىل اوكرانية واىل ازبكية…الخ. م�صكلتنا 
عن  بعيدًا  والتبعية  الف�صاد  هي  انظمتنا  ايدولوجية  ان 

ح�صارة �صعوبها .

ل احَلرمني ال�ّسريفني عن ال�ّسيا�سة اأخطر َحلقات الأزمة اخلليجّية..  ُمطالبة “اجلزيرة” بَف�سْ

ــدوًا ع واحلــلــيــف  حليفا  ــعــدو  ال فـــاذا  بع�سًا  بع�سها  تقاتل  وقبلية   واثــنــيــة  عن�سرية  كــيــانــات  تِبعها  قومية  هــويــات  اىل  جامعة  عربية  ا�سالمية  هــويــة  مــن  ــهــويــات:  ال ــراع  �ــس

ظهره وراء  اخلليج  اأزمــة  تاركا  املغرب  يف  �سلمان  امللك  التاميز: 

اليمن مــع  احلــــدودي  ال�سريط  على  �سعوديني  وجــنــدي  �سابط  مقتل 



وا�صعة،  انتقادات  جويل  اأجنيلينا  النجمة  تواجه 
التي  الطفلة  اختيار  بها  مت  التي  الطريقة  ب�صبب 
�صاركت يف بطولة فيلمها اجلديد “فري�صت ذاي كيلد 

ماي فاذر”.
ن�صر موقع “دي اإن اإيه انديا” ت�صريحات اأجنيلينا 
الفيلم  خمرج  اتبعها  التي  الطريقة  حول  جويل 
فيلمها  يف  للم�صاركة  كمبوديا  من  طفلة  الختيار 
خمرج  زار  فقد  فاذر”،  ماي  كيلد  ذاي  “فري�صت 
وتالعب  كمبوديا،  يف  االأيتام  ودور  املالجئ  الفيلم 
ت�صعر  طفلة  يختار  لكي  االأطفال  مب�صاعر  فيها 
الفيلم،  يف  الطفلة  �صخ�صية  مع  لتنا�صب  باحلرمان 
االأطفال  اأمام  طاولة  على  املال  املخرج  و�صع  حيث 
تقدمت  وحني  باأخذها،  �صيبادر  فيهم  من  لريى 
الطفلة “�صري مو�ص” واأخذت املال، �صاألها عن �صبب 
ذلك، فقالت اإن جدها تويف ب�صبب عدم توافر املال 
املخرج  يرتك  ومل  له،  املنا�صبة  اجلنازة  لتجهيز 
به  مت�صكت  وحينما  منها،  ا�صرتده  بل  للطفلة  املبلغ 

ا�صرتده بالقوة.
دور  من  الطفلة  الختيار  اتبعت  التي  الطريقة 
حينما  االإعالم،  و�صائل  م�صاعر  اأثارت  االأيتام 
خالل  تبكي،  وهي  جويل  اأجنيلينا  بها  �صرحت 
كما  الفيلم،  عن  فيه  حتكي  لها  تلفزيوين  لقاء 
“تويرت” ب�صبب  الق�صرية  التغريدات  موقع  ا�صتعل 
املغردون  وت�صاءل  العاملية،  النجمة  ت�صريحات 
�صفرية  وهي  جويل  اأجنيلينا  تقبل  “كيف  قائلني: 

ل�صوؤون  املتحدة  االأمم  مبفو�صية  احل�صنة  للنوايا 
خالل  االإن�صانية  القيم  عن  وتدافع  الالجئني 
املخادع  ال�صكل  بهذا  يتعاملوا  اأن  املا�صية،  ال�صنوات 

مع االأطفال؟ من اأجل فيلمها”.
“فري�صت ذاي كيلد ماي فاذر” قد عر�ص  كان فيلم 

وقعت  حقيقية  اأحداثا  ويروي   ،2017 بداية  يف 
حملة  “اأوجن”  الطفلة  �صاهدت  حيث  كمبوديا،  يف 
االإبادة التي حدثت يف كمبوديا، وراح �صحيتها اأكرث 
قبل  ومن  اأ�صرتها،  بينهم  ومن  �صخ�ص  مليون   2 من 

جماعة “الكمري روج” ال�صيوعية عام 1975.
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تون�ص –
قامت  مزحة  من  لتون�صيون  ا�صتاء 
الوهاب  عبد  �صريين  الفنانة  بها 
م�صاء  اأحيته  الذي  احلفل  خالل 
اجلمعة مب�صرح قرطاج، عندما قالت 
ا�صم   تون�ص  على  تطلق  ابنتها  “اإن 
فرق  “ال  اأنه  اإىل  م�صرية   ، بقدون�ص 
تون�ص  الأن  وبقدون�ص،  تون�ص  بني 

خ�صراء مثل البقدنو�ص .
هذه املزحة مل ترق كثريا للتون�صيني 
عرب  عليها  بالرد  قاموا  الذين 
اليوم  غزت،  وتدوينات  تعليقات 
ال�صبت، مواقع التوا�صل االجتماعي، 
مي�ص  الت�صبيه  هذا  اأن  فيها  اعتربوا 
ب�صرورة  مطالبني  بالدهم،  بكرامة 

اعتذار الفنانة عن ذلك.
العبديل  اأحالم  ال�صحافية  وعلقت 
�صريين  اإن  قائلة  ال�صياق،  هذا  يف 
عبد الوهاب على ركح قرطاج تتفكه 
بقدون�ص  اإىل  تون�ص  ا�صم  وحتول 
بدعوى نقل حوار بينها وبني ابنتها، 

ردة  �صتكون  عما  ا�صتغرابها  مبدية 
فعل امل�صوؤولني الذين كانوا حا�صرين.
تدعى  نا�صطة  طالبت  جهتها،  من 
على  تدوينة  يف  مرابط  �صهام 
امل�صري  ال�صفري  بفي�صبوك،  �صفحتها 
بتون�ص و�صريين عبد الوهاب بتقدمي 

ال�صعب  با�صم  وعاجل  ر�صمي  اعتذار 
امل�صري لتون�ص فورا بعد التفوه الذي 
من  مي�ص  اأن  �صاأنه  من  اأنه  اعتربته 

كرامة وقدا�صة الوطن.
حتى  نقبل  ال  “نحن  قائلة  واأ�صافت 
الأننا  تون�ص،  با�صم  املزاح  جمرد 

نعتربها من املقد�صات”.
�صامل  يدعى  اآخر  نا�صط  وا�صتغرب 
الفنانة  “تتقا�صى  اأن  الدين  �صالح 
تون�صي  دينار  األف   182 �صريين 
بالعملة  دوالر(  األف   90 )حوايل 
وزير  فيه  ح  �صررّ وقت  يف  ال�صعبة 
العموميني  املوظفني  اأجور  اأن  املالية 
ومع  القادم،  ال�صهر  م�صمونة  غري 
ذلك تطلق على تون�ص ا�صم معدنو�ص 

)البقدنو�ص باللهجة التون�صية(”.
وردًا على ذلك، قالت �صريين يف ندوة 
تق�صد  مل  اإنها  احلفل،  بعد  �صحافية 
ت�صحك  اأن  اأرادت  واإمنا  االإ�صاءة، 
تفا�صيل  معها  تعي�صه  واأن  اجلمهور، 
بكل  ابنتها  مع  وتعاملها  حياتها 
براءة، م�صيفة اأنه اإذا مل يعجب ذلك 
احلا�صرين فاإنها لن حتدث مرة اأخرى 
على امل�صرح و�صتكتفي فقط بالغناء”

جمددا  اأني�صتون  جينيفر  االأمريكية  املمثلة  تعود 
اإىل �صا�صة التلفزيون للمرة االأوىل منذ عام 2004 

بانتهاء اآخر اأجزاء م�صل�صل “االأ�صدقاء” ال�صهري.
اأني�صتون  ويذر�صبون  ريز  ال�صهرية  املمثلة  وت�صارك 
يف امل�صل�صل الدرامي، الذي تنتجه �صركة “اإت�ص بي 

اأو”، وفقا ملجلة هوليوود ريبورتر.
وان�صغلت اأني�صتون عن الدراما التلفزيونية ل�صنوات 
اجلزء  انتهاء  منذ  ال�صينمائية  باأعمالها  عدة 
االأخري من م�صل�صل “االأ�صدقاء”، لكنها لعبت اأدوارا 
م�صل�صلي  دورها يف  مثل  امل�صل�صالت  بع�ص  �صرفية يف 

تاون”. روك” و”كوجار   30“
ومل  االإعداد،  طور  يف  الدرامي  امل�صروع  يزال  وال 
يبداأ الت�صوير فيه بعد، حتى اأنه مل يباع الأي �صبكة 

تلفزيونية حتى االآن.
اأو  بي  اإت�ص  لدى  ال�صابق  املدير  امل�صروع  ويدير 
�صركته  عرب  اإلينربغ  مايكل  التلفزيوين  لالإنتاج 
والتلفزيوين  ال�صينمائي  لالإنتاج  حديثا  املوؤ�ص�صة 

ريز". "ميديا 
واإ�صافة اإىل التمثيل، �صتتوىل اأني�صتون وويذر�صبون 
من�صب منتج منفذ، لكن مل يت�صح حتى االآن م�صاحة 

تلك الوظيفة وم�صوؤوليتهما خلف الكوالي�ص.
م�صل�صل  يف  معا  العمل  هوليود  لنجمتي  و�صبق 
تلفزيوين من قبل، اإذ لعبت ويذر�صبون دور االأخت 

من  عدد  يف  اأن�صتون  جلينيفر  االنطوائية  ال�صغرى 
حلقات م�صل�صل “االأً�صدقاء”.

يف  ال�صينمائية  االأعمال  على  اأني�صتون  وركزت 

االأفالم،  من  عدد  ببطولة  لتقوم  االأخرية  الفرتة 
اأبرزها “نحن اآل ميلر” )وي اآر ذا ميللرز(، و”مدراء 

فظيعون” )هورويبول بو�صيز(، و )ماريل اآند مي(.

م����زح����ة ل���ل���ف���ن���ان���ة �����س����ريي����ن ت����ث����ري غ�������س���ب ت��ون�����س��ي��ني

عاما  13 غ��ي��اب  ب��ع��د  ج��دي��د  مب�سل�سل  ت��ع��ود  اأن��ي�����س��ت��ون  جينيفر 

ط��ف��ل��ة ي��ت��ي��م��ة ت�����س��ع��ل غ�����س��ب ك��م��ب��ودي��ا ع��ل��ى اأجن��ي��ل��ي��ن��ا ج��ويل

نيكول كيدمان تتوق لأداء دور كوميدي

لو�ص اجنلي�ص -)د ب اأ( – قالت النجمة اال�صرتالية احلائزة على جائزة 
اأو�صكار اإنه مل يعر�ص عليها قط القيام باأي دور كوميدي، م�صرية اإىل انها 

تتوق الأداء دور كوميدي.
وقالت كيدمان اأمام جلنة لنقاد التلفزيون، للتحدث عن دورها يف اجلزء 
الثاين من امل�صل�صل التلفزيوين “توب اوف ذا ليك” الذي �صيعر�ص قريبا، 

م�صحكة”. ل�صت  اإنني  يقولون  ما  دائما  “اإنهم 
واأ�صارت النجمة البالغة من العمر 50 عاما اإىل اأنها حاليا يف مرحلة من 
حياتها تتوق فيها اإىل حماولة اأي �صيء موؤكدة اأنها ال تقلق ب�صاأن الف�صل.

وقالت كيدمان “اأنا على ا�صتعداد اأن اأ�صقط على وجهي، وم�صتعدة للقيام 
مرة اأخرى، اأريد اأن ا�صتمر يف املحاولة”.

ت�صع  العمر  من  البالغة  ابنتها  من  الكوميديا  تتعلم  اأنها  اأي�صا  واأ�صافت 
�صنوات وزوجها كيث اأوربان.

اإنها ترعرعت وهي  وقالت كيدمان، يف حديثها اإىل �صحفيني بعد اللقاء، 
ت�صاهد م�صل�صالت كوميدية مثل “اأنا اأحب لو�صي” وكان والدها من حمبي 

املجالت ال�صاخرة ومنها “ماد جمازين” .
ال�صحكات  النا�ص هو تبادل  الذي يجعلني قريبة من  “ال�صيء  واأ�صافت: 

معهم، واأنا اأحب ذلك”.

راغ����ب ع��ام��ة ي�����س��ارك ج��م��ه��وره 
جت��رب��ت��ه م��ع اأ���س��ه��ر اأك��ل��ة اأردن��ي��ة

احتفل النجم اللبناين راغب عالمة بنجاح حفله االأخري �صمن فعاليات 
على  ح�صابه  عرب  اليوم،  جديدا،  فيديو  ون�صر  باالأردن،  جر�ص  مهرجان 
موقع ال�صور والفيديوهات ال�صهري “اإن�صتجرام” ظهر فيه يتناول “املن�صف 
املن�صف  اأكلة  الزم  جر�ص  مهرجان  جناح  “بعد  قائاًل:  وعلق  االردين”، 

االأردنية التي اأحبها”.
للطعام  حبه  عن  معرًبا  وقال  اأ�صدقائه  مع  راغب  ظهر  الفيديو  وفى 
راح  م�ص  االأردنية  املن�صف  اأكلة  كتري  بحبها  اللى  االأكالت  “من  االأردين: 

�صافر اإال ما اأكلها”.
وكان راغب اأحيا حفاًل غنائًيا �صخًما يف االأردن على هام�ص الدورة الـ23 

ملهرجان جر�ص، و�صط ح�صور االآالف من حمبيه وع�صاقه.

خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

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

لطرف على االخر .
كما  احلقيقة  نن�صر  الواقع  يف  ونحن 

ت�صلنا.
ونحن �صنظل مع ال�صعوب دائما وابدا 

مراة �صادقة .
نحن مع االوطان ول�صنا مع احلكام وال 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�صاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�صال رايه اىل موقع اجلريدة .

عمر جنيب
  مع تزايد نطاق الت�صليم يف دوائر �صنع القرار 
ابيب ولندن بفقدان  وا�صنطن وتل  خا�صة يف 
االأمل يف ك�صب الرهان يف احلرب الدائرة على 
�صنة  مار�ص  �صهر  منت�صف  منذ  ال�صام  اأر�ص 
2011، تتكاثر امل�صاريع البديلة الهادفة اإىل 
يف  القوى  وموازين  التحالفات  �صورة  تعديل 
املنطقة الواقعة بني حدود البوابة ال�صرقية 
الكيان  وحدود  اإيران  بني  العربية  للمنطقة 
االإ�صرائيلي لعل ذلك يعو�ص بدرجة ما اإنهيار 
التي  القوى  واإ�صعاف  �صوريا  تفتيت  م�صروع 
حزب  مقدمتها  ويف  ال�صهيوين  الكيان  تهدد 

اهلل اللبناين.
ت�صاعدت   2016 �صنة  منت�صف  من  اأبتداء    
تل  من  ال�صادرة  والتهديدات  التحذيرات 
جلم  يف  ينجح  مل  اإذا  لبنان  �صد  خا�صة  اأبيب 
�صمحت  اإذا  �صوريا  �صد  وكذلك  اهلل  حزب 
الهدنة  خطوط  اإىل  بالتقدم  احلزب  لقوات 
االأبحاث  تعددت  ذلك  مبوازاة  اجلوالن.  يف 
االأمريكية  اأو  االإ�صرائيلية  �صواء  والتقارير 
اأبيب  تل  تواجه  التي  التهديدات  حجم  عن 
وقدراتها على الرد. امل�صجل اأن تلك االأبحاث 
تفاوتت بني تاأكيد قدرات املنظومة الع�صكرية 
على  اخل�صوم  �صوكة  ك�صر  على  ال�صهيونية 
كامل  ن�صر  على  واحل�صول  ال�صمالية  اجلبهة 
خو�ص  عن  اإ�صرائيل  عجز  عن  احلديث  وبني 
اهلل  حزب  �صد  ومظفرة  ناجحة  معركة 

وحليفه ال�صوري.
حرب نف�صية اأم ارتباك

2017 جاء يف تقرير �صدر من  4 يوليو   يوم 
خالل  املحتلة:  فل�صطني  يف  النا�صرة  مدينة 
االإ�صرائيلي  االأمن  وزير  كرر  اأيام  ع�صرة 
اأن  على  مرتني،  ليربمان  اأفيغدور  املت�صدد 
ال�صمال  يف  حرب  فتح  ب�صدد  لي�صت  اإ�صرائيل 
�صد  اجلنوب  يف  اأو  اهلل،  وحزب  �صوريا  �صد 
الفل�صطينية،  املُقاومة  وف�صائل  غزة  قطاع 
االإ�صرائيليني  الوزراء  اأكرث  من  هو  وليربمان، 
تطرفا، ولكنه هو الذي يتلقى ب�صورة مبا�صرة 
وتر�صمها  تقدرها  كما  اال�صتخبارية  ال�صورة 

�صعبة اال�صتخبارات الع�صكرية “اأمان”.
اأقوال  على  التعويل  ميكن  ال  باملقابل،  ولكن 
اأنها  جدا  اجلائز  فمن  االإ�صرائيلي،  الوزير 
االإ�صرائيلية  النف�صية  اإطار احلرب  تدخل يف 
واملقاومة،  املمانعة  حمور  ت�صميه  ما  �صد 
وهدفه طماأنته، رمبا لتنفيذ هجوٍم مباغت يف 
ال�صمال اأو يف اجلنوب، ذلك اأن اإ�صرائيل تقول 
تواجهه  قد  �صيناريو  اأ�صواأ  اإن  املالآن  وبالفم 
ال�صمالية  اجلبهتني  على  احلرب  اندالع 

واجلنوبية يف اآن واحد.
موقع  حترير  رئي�ص  ك�صف  ال�صياق  هذا  ويف 
راببورت  عمري  املحلل  ديفن�ص"،  “اإزرائيل 
يف  كرث  وم�صوؤولني  �صباطا  اأن  عن  النقاب 
نهاية  اجتمعوا  االإ�صرائيلية،  االأمن  اأجهزة 
�صهر يونيو 2017، يف قاعدة بجنوب فل�صطني 
االأمنية  التحديات  م�صاألة  ملناق�صة  املحتلة 

التي تواجه اإ�صرائيل.
اال�صتخبارات  �صعبة  رئي�ص  اأن  املحلل  وذكر 
على  االأ�صواء  �صلط  هليفي  هرت�صي  اجلرنال 
مبوؤمتر  األقاه  الذي  اخلطاب  يف  اهلل،  حزب 
حيث  يونيو،  �صهر  نهاية  قبيل  هرت�صيليا 
خطورة  االأكرث  العدو  هو  احلزب  اأن  اعترب 
على اإ�صرائيل يف املرحلة الراهنة، وك�صف اأن 
واآليات  �صواريخ  الإنتاج  م�صانع  بنى  التنظيم 

قتال متطورة على اأر�ص لبنان نف�صها.
وعلى خلفية ت�صريحات هليفي، اأجري نقا�ص 
التنظيم،  و�صع  حول  يونيو،   30 اجلمعة  يوم 
التفا�صيل الكثرية التي �صمعت حول حزب اهلل 
يف �صيف 2017 تك�صف �صورة معقدة، ولي�صت 

ذات بعد واحد.
من جانب، التنظيم يتمتع بقوة ع�صكرية غري 
�صاروخ  األف   150 ميلك  اأنه  خ�صو�صا  عادية، 
االأقمار  عرب  التحكم  بـنظام  مزود  اأغلبها 
دون  طائرات  من  كبرية  واأ�صراب  ال�صناعية 
التنظيم  قوات  ثلث  اآخر،  جانب  ومن  طيار. 
ميزانية  اأن  كما  �صوريا.  يف  يقاتلون  ومقاتليه 
االنتخابات  نتائج  اأعقاب  يف  تقل�صت  احلزب 
اللبناين  الرئي�ص  اأن  وحقيقة  االإيرانية، 

من  كجزء  اهلل  حزب  اعترب  عون  مي�صال 
اإ�صرائيل  �صرعية  من  عزز  اللبناين  اجلي�ص 
وبناه  وجي�صه  لبنان  مناطق  كل  ملهاجمة 

التحتية يف املعركة القادمة.
تنظيم  خرج  لو  االإ�صرائيلية،  امل�صادر  وبراأي 
نتيجة  ذلك  �صيكون  املعركة  لتلك  اهلل  حزب 
لتحليل خاطئ للو�صع اأو ت�صعيد غري من�صبط، 
ويبدو اأنه خالفا ملوقف اإيران التي بنته كقوة 
ردع �صد مهاجمة مقرات النووي اخلا�صة بها. 
االإ�صكايل  التوقيت  اإ�صرائيل  ت�صتغل  قد  فهل 
مهاجمة  اأجل  من  اهلل  حزب  نظر  وجهة  من 
خمتلف  �صوؤال  هذا  ال�صاروخية؟  اأنظمته 

متاما، قال راببورت.
ت�صعيد  اندالع  الإمكانية  نتيجة  اأنه  واختتم 
ال يرغب به اأحد من االأطراف، هناك خطوة 
االأ�صابيع  يف  للتنفيذ  �صتخرج  اإ�صرائيلية 
القادمة: بناء جدار وحاجز جديد متطورين 
على طول احلدود مع لبنان، وهو االأمر الذي 

قد يوؤدي اإىل ت�صخني اجلبهة مع حزب اهلل.
حزب  اأن  اإعرتف  اإ�صرائيلي  ع�صكري  م�صدر   
اهلل قد و�صع هوية م�صتقلة لنف�صه، بحيث مل 
املزيد  ويظهر  االإيرانية،  للذراع  امتدادا  يعد 
ال  اأنه  رغم  اال�صتقالل،  عالمات  من  واملزيد 
طهران  بني  وقوي  وا�صح  تعاي�ص  هناك  يزال 
ح�صن  اهلل  حلزب  العام  االأمني  ولكن  وبريوت، 
ن�صر اهلل له االآن جدول اأعماله اخلا�ص، اإنه 
ال يتبع بال�صرورة كل رغبة اإيرانية، على حد 

تعبري امل�صدر االإ�صرائيلي.
م�صانع حملية

 2017 يوليو  �صهر  من  االأول  الثلث  خالل   
الفرن�صية  الع�صكرية  املجلة  ن�صرت 
فيه  اأكدت  تقريرا  الين”  اأون  “انتلجين�ص 
م�صنعني  اأن  وتقديراتها،  معلوماتها  بح�صب 
لالأ�صلحة تابعان لـ “حزب اهلل” موجودان يف 
منطقتني، االأول يرتكز يف اجلنوب اللبناين يف 
جبلية  قمة  على  الواقعة  الزهراين  منطقة 

قريبة من بلدة النبطية.
املجلة  بح�صب  الثاين  الع�صكري  امل�صنع  اأما 
الهرمل  منطقة  يف  فيتواجد  الفرن�صية، 
معقل  تعترب  التي  بعلبك  مدينة  من  القريبة 
االأ�صلحة  نوعية  املجلة  و�صنفت  اهلل،  حزب 
يف  ن�صرت  حيث  امل�صنعني  كال  يف  امل�صنعة 
يقوم  اجلنوب  يف  املوجود  امل�صنع  اأن  تقريرها 

ب�صناعة االأ�صلحة اخلفيفة وغري الثقيلة.
ن�صبة  خطرا  اأكرث  فهو  الهرمل  م�صنع  اأما 
املدى  بعيدة  �صواريخ  �صناعة  يف  لن�صاطه 
 "110 “فاحت  ل�صواريخ  �صتكون م�صابهة  والتي 
روؤو�ص  حمل  على  قادرة  والتي  االإيرانية 
االأو�صاط  واعتربت  خمتلفة.  متفجرة 
اال�صتخباراتية االإ�صرائيلية اأن م�صنع الهرمل 
منطقة  يف  يوجد  اأنه  خ�صو�صا  االأخطر  هو 

داخلية و�صعبة املراقبة.
وك�صفت املجلة الفرن�صية اأن امل�صانع املبنية يف 
امل�صانع  وتتميز  احرتايف.  ب�صكل  بنيت  لبنان، 
املختلفة  ال�صاروخية  ال�صربات  من  بحماية 
جبلية  مناطق  يف  االأر�ص  حتت  لوجودها 

�صخورها �صديدة ال�صالبة.
تعرث اإقامة منطقة عازلة

منع  على  ووا�صنطن  اأبيب  تل  تركز  مرحليا   
كل من اجلي�ص العربي ال�صوري ومقاتلي حزب 
امل�صلحة  وامللي�صيات  التنظيمات  طرد  من  اهلل 
الغربي  املناه�صة لدم�صق من منطقة اجلنوب 
ه�صبة  من  الغربي  اجلزء  وخا�صة  ال�صوري 
من  ال�صوري  اجلي�ص  حرره  الذي  اجلوالن 
اأكتوبر  حرب  خالل  االإ�صرائيلي  االإحتالل 

.1973
يوم 6 يوليو 2017 اأكدت �صحيفة “التاميز" 
ال�صرق  يف  م�صادر  عن  نقال  الربيطانية 
اأمريكا  على  ت�صغط  اإ�صرائيل  اأن  االأو�صط 
عازلة  منطقة  اإقامة  �صمان  اأجل  من  ورو�صيا 
اهلل  حلزب  ي�صمح  ال  بحيث  �صوريا  جنوب  يف 

بالعمل هناك.
وقالت ال�صحيفة يف تقريرها: “االإ�صرائيليون 
ح�صروا على هام�ص املحادثات بني االأمريكيني 
والرو�ص حول م�صتقبل جنوب �صوريا اجلارية 

يف العا�صمة االأردنية عمان”.
رئي�ص  اأن  لل�صحيفة  ع�صكرية  م�صادر  واأكدت 

اأثار  نتنياهو  بنيامني  االإ�صرائيلي  الوزراء 
مع  حمادثات  يف  العازلة  املنطقة  م�صاألة 

الرئي�صني االأمريكي والرو�صي، كل على حدة.
اإليها  اإ�صرائيل  ت�صعى  التي  املنطقة  ومتتد 
من  ال�صرق  اإىل  ميال   30 من  اأكرث  بعد  على 
التي  درعا،  مدينة  متجاوزة  املحتل  اجلوالن 
الرو�صية  للمحادثات  املبا�صر  املو�صوع  تعد 

االأمريكية، كما �صت�صمل مدينة ال�صويداء.
اأثار  االقرتاح  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 
لبنان  “جي�ص  حقبة  اإىل  العودة  من  خماوف 
اجلنوبي”، حني اأقامت اإ�صرائيل منطقة اآمنة 
ميلي�صيات  جمندة  ال�صمالية  حدودها  على 
“كر�ص  الذي  االأمر  مل�صلحتها،  للعمل  حملية 

الوجود االإ�صرائيلي يف لبنان ل�صنوات”.
االإ�صرائيلية  “املخاوف  “التاميز":  وقالت 
االأمريكيني  ان�صحاب  اإمكانية  من  تنبع 
يف  مواقعها  تعزز  اهلل  حزب  قوات  تاركني 
خطوط  طول  على  ذلك  يف  مبا  البالد  جنوب 
الهدنة يف اجلوالن”، م�صرية اإىل اأن احلكومة 
من  جمموعة  زودت  اأن  �صبق  االإ�صرائيلية 
باالأ�صلحة،  اجلوالن”  فر�صان  “لواء  املقاتلني 
يف حماولة لك�صب عقول وقلوب ال�صوريني من 
خالل اإر�صال م�صاعدات لهم وال�صماح جلرحى 
يف  العالج  بتلقي  لدم�صق  املعادية  التنظيمات 

اإ�صرائيل.
اأن  امل�صادر،  اأكدت  ذاته  ال�صياق  ويف 
امل�صت�صفيات  يف  العالج  تلقوا  الذين  “عدد 

االإ�صرائيلية يقدر باالآالف”.
اإ�صرائيل  مع  “العالقة  ال�صحيفة،  وتابعت 
كان من �صاأنها اأن ت�صكل كارثة للم�صلحني اأمام 
الراأي العام يف مرحلة مبكرة من احلرب، لكن 
اخلارجيني  الالعبني  من  العديد  دخول  مع 
وت�صاوؤل االأمل بالتو�صل اإىل حل الكثري منهم 

مل يعد يهتم بامل�صائل اجليو�صيا�صية”.
باأيام  الربيطانية  ال�صحيفة  تقرير  قبل   
قيادات  عن  االأردنية  “الغد”  �صحيفة  نقلت 
قولها  �صوريا  يف  املعار�ص  احلر”  “اجلي�ص  يف 
“جي�ص خالد بن  اإ�صرائيل �صت�صتغل وجود  اإن 
الوليد” الذي اأعلن بدون مقدمات اأنه مرتبط 
�صوريا الجتياح منطقة  بـ”داع�ص” يف جنوب 

حو�ص الريموك.
وقال ما ي�صمى بامل�صت�صار ال�صيا�صي لـ”اجلي�ص 
اجلي�ص  اإن  يعقوب”  بـ”اأبو  وامللقب  احلر” 
يف  ع�صكرية  حلملة  يح�صر  االإ�صرائيلي 
حو�ص الريموك لل�صيطرة عليه “حتت ذريعة 
“جي�ص  اإىل  اإ�صارة  يف  االإرهاب”،  حماربة 

خالد”املوجود يف تلك املنطقة.
وقال اإن “هناك الكثري من عالمات اال�صتفهام 
يف  وال�صريع  املفاجئ  التغري  �صبب  حول 
خالد”،  “جي�ص  الف�صيل  هذا  اأيديولوجية 
اجلي�ص  من  قريب  وقت  حتى  املقرب 
“رائحة  وجود  اإىل  ملمحا  االإ�صرائيلي”، 

تدخل املو�صاد االإ�صرائيلي” يف ذلك.
اإىل  بالدخول  �صتقوم  اإ�صرائيل  اأن  واأ�صاف 
يف  تركيا  دخول  غرار  على  الريموك  حو�ص 

�صمال �صوريا يف اإطار حملة “درع الفرات”.
وي�صيطر تنظيم “جي�ص خالد بن الوليد على 
للجوالن  املتاخمة  االأرا�صي  من  املئة  يف   65
للحدود  متاخمة  ومناطق  املحتل،  ال�صوري 
يف  بلدة   17 من  واأكرث  ال�صورية،  االأردنية 
دعم  على  �صنوات  منذ  ويح�صل  درعا  ريف 

اإ�صرائيلي.

و�صلها  جمدها  االإ�صرائيلي  التدخل  خطط 
حتذير وا�صح من القيادة الرو�صية اأكد اأن اأي 
قوات تعرب خطوط الهدنة يف اإجتاه االأرا�صي 

ال�صورية �صتكون هدفا للطائرات الرو�صية.
القبة احلديدية

اأجنزت  الرو�صية  التحذيرات  مع  ترافقا    
�صهر  بداية  املتحدة  والواليات  اإ�صرائيل 
6 منظومات للدفاع امل�صاد  يوليو اختبار عمل 
الدرعني  تن�صيق  مراجعة  اإطار  يف  لل�صواريخ 
يف  واالإ�صرائيلية،  االأمريكية  ال�صاروخيتني، 

حالة الزمن الواقعي.
الدفاع االإ�صرائيلية، يف تغريدة  وقالت وزارة 
“اأجنزت  “تويرت”:  على  ح�صابها  على  ن�صرت 
االأمريكية  والوكالة  “حوما”  برنامج  اإدارة 
عملية  اأول  بنجاح  لل�صواريخ  امل�صاد  للدفاع 
اختبار للتن�صيق من �صاأنه مراجعة االت�صاالت 
حالة  يف  ال�صواريخ  من  الدفاع  منظومات  بني 
والواليات  اإ�صرائيل  يف  الواقعي  الزمن 

املتحدة”.
“يديعوت  �صحيفة  اأو�صحت  بدورها، 
االختبار  عملية  اأن  االإ�صرائيلية  اأحرونوت” 
حاكت �صيناريو ت�صدي املنظومات االإ�صرائيلية 
داوود”،  و”مقالع  و”هيت�ص3-  “هيت�ص2- 
و”اإيجي�ص"و”باتريوت”،  “ثاد”  واالأمريكية 

ل�صربات باآالف ال�صواريخ.
حتري�ص �صد لبنان

املرحلي  االأقل  على  االإ�صرائيلي  العجز  اأمام   
عن فر�ص منطقة عازلة يف اجلوالن كثفت تل 
اأبيب من جهودها حل�صد تاأييد غربي ملواقفها 

والعمل على زعزعة االإ�صتقرار يف لبنان.
 يوم 16 يوليو 2017 اأعلن الرئي�ص الفرن�صي، 
اإميانويل ماكرون، بعد اللقاء مع رئي�ص الوزراء 
ت�صاطر  فرن�صا  اأن  نتنياهو،  االإ�صرائيلي، 
يف  اهلل”  “حزب  اأن�صطة  من  قلقها  اإ�صرائيل 

جنوب لبنان، وت�صليحه هناك.
مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  يف  ماكرون،  وذكر 
يوم  باري�ص،  يف  حمادثاتهما  بعد  نتنياهو 
جميع  “بحث  اللقاء  خالل  مت  اإنه  االأحد، 
اأن  على  ماكرون  و�صدد  االإقليمية”،  الق�صايا 
لبنان  يف  اال�صتقرار  “دعم  يف  �صت�صهم  فرن�صا 
باحرتام جميع الطوائف املوجودة يف البالد، 
التي  الدبلوما�صية،  املبادرات  على  واعتمادا 
املجال  هذا  يف  املخاطر  من  باحلد  �صت�صمح 

والق�صاء عليها نهائيا”.
ماكرون  ذكر  ال�صورية،  باالأزمة  يتعلق  وفيما 
“احلر�ص  نتنياهو  مع  لقائه  خالل  اأكد  اأنه 
وطويلة  �صاملة  انتقالية  فرتة  حتقيق  على 
اإىل  والتو�صل  املنطقة  يف  االأمن  ل�صمان  املدى 
�صالم عادل ومتكني الالجئني من العودة” اإىل 

وطنهم.
الفل�صطيني،  ال�صراع االإ�صرائيلي  وعلى �صعيد 
كل  “لدعم  باري�ص  ا�صتعداد  ماكرون  اأكد 
ال�صرق  يف  ال�صالم  باإحالل  اخلا�صة  املبادرات 
املفاو�صات  “ا�صتئناف  اإىل  داعيا  االأو�صط”، 

بني الفل�صطينيني واالإ�صرائيليني”.
االإ�صرائيلي،  الوزراء  رئي�ص  اأعلن  جانبه  من 
الهدنة  اأبيب تعار�ص  اأن تل  نتنياهو،  بنيامني 
التي مت اإعالنها يف جنوب �صوريا يوم 9 يوليو، 
والواليات  رو�صيا  قبل  من  عليها  االتفاق  بعد 

املتحدة واالأردن.
اأن  االإ�صرائيلية  “هااآرت�ص"  �صحيفة  ونقلت 
الهدنة،  هذه  من  موقفه  عن  ك�صف  نتنياهو 

بني  القتالية  لالأعمال  حدا  و�صعت  التي 
يف  امل�صلحة  واجلماعات  ال�صوري  اجلي�ص 
مع  �صوريا  حدود  على  الواقعة  املحافظات 

اإ�صرائيل واالأردن، خالل زيارته اإىل باري�ص.
وقف  نظام  اإعالن  حول  االتفاق  اأن  يذكر 
الذي  �صوريا،  غرب  جنوب  يف  النار  اإطالق 
ي�صمل حمافظات درعا والقنيطرة وال�صويداء، 
الرئي�ص  اأجرى  اأن  بعد  عنه  االإعالن  مت 
االأمريكي،  ونظريه  بوتني،  فالدميري  الرو�صي، 
دونالد ترامب، لقائهما االأول، الذي عقد يوم 
7 يوليو يف هامبورغ االأملانية على هام�ص قمة 

دول جمموعة الع�صرين.
تكرار لنك�صة حرب لبنان الثانية

“راأن  االإ�صرائيلي  املحلل  كتب  يوليو   12 يوم 
ادلي�صت” يف �صحيفة “معاريف”:

�صيء  �صوريا  جنوب  يف  النار  وقف  اتفاق 
ا�صرائيل.  لدولة  وجيد  ا�صرائيل  حلكومة 
�صيء حلكومة اليمني، النه منذ اندالع احلرب 
�صد ب�صار اال�صد كانت �صيا�صتها التاأييد ال�صري 
�صقوط  بان  الفكرة  وكانت  دم�صق.  خل�صوم 
دول  من  مدعومة  منظمات  ايدي  على  اال�صد 
اىل  �صيوؤدي  املتحدة  والواليات  خليجية 
اعرتاف حملي ودويل به�صبة اجلوالن كجزء 
كانت  فكرة  ا�صرائيل.  دولة  من  يتجزاأ  ال 

عدمية االحتمال منذ حلظة والدتها.
اأما اليوم، بعد �صت �صنوات، مئات االف القتلى 
ال�صغري  التدخل  فان  الجيء،  ون�صف  ومليون 
القوى  مبوافقة  خلق  �صوريا  حدود  على 
قوات  ت�صيطر  حيث  ف�صل،  منطقة  العظمى 

ومنظمات تن�صق مع حكومة ا�صرائيل.
على  موافقة  اأي  الف�صل  منطقة  ت�صمن  فهل   
بنيامني  طلب  مثلما  اجلوالن  يف  ال�صيطرة 
نتنياهو من دونالد ترامب؟ متاما ال. فاالتفاق 
فهل  رو�صية.  رقابة  عن  يتحدث  عام  ب�صكل 
لدولة  اأو  ال�صمال  لبلدات  االأمن  ي�صمن  هو 
ا�صرائيل ب�صكل عام؟ متاما ال. فاجلي.بي.ا�ص 
املغرو�ص يف ال�صواريخ ال يعرف ما هي منطقة 

الف�صل.
هو  الف�صل  منطقة  على  واملوافقة  القرار  ان 
مثابة تكرار التفاق وقف النار الذي وقع بعد 
يف  االمن  ملجل�ص   1701 القرار  لبنان  حرب 
االمم املتحدة يف 2006. فقد دعا القرار اىل 
نار بني الطرفني، ادخال قوة من االأمم  وقف 
املتحدة، حل امليلي�صيات امل�صلحة وباقي املواد 
التي كان يفرت�ص بها اأن ت�صمن منطقة ف�صل. 
لبنان.  جنوب  يف  اهلل  حزب  ي�صيطر  منذئذ 
يبدو اأن القوة اال�صا�ص التي ت�صيطر اليوم يف 
حزب  من  با�صناد  اال�صد  جي�ص  �صوريا،  جنوب 
املنطقة،  اىل  الحقا  �صتت�صلل  ورو�صيا  اهلل، 
بال�صبط مثلما ت�صلل حزب اهلل يف حينه اىل 

جنوب لبنان.
لبيد  يائري  االركان  رئي�ص  نائب  اأن  �صحيح 
“لدينا عالقات  الون بن دافيد  لل�صحايف  قال 
لنا  كانت  اأن  �صبق  ولكن  اجلريان”،  مع  خا�صة 
لبنان  جي�ص   مثل  جريان  مع  خا�صة  عالقات 
اجلنوبي ووحدة االرتباط اللبنانية وروابط 
اتفق  وكيفما  غزة،  يف  والدحالنيني  القرى 
االحوال  اف�صل  يف  بالبكاء  دوما  هذا  انتهى 

وبالدماء يف ا�صواأ االحوال.
“ا�صدقاء  الثوار  منظمات  �صتفعله  الذي  فما 
دولة،  �صيقيمون  هل  اجلدد؟  ا�صرائيل” 
ام  اال�صد  ي�صتبدل  اأن  اىل  وينتظروا 
املنطق  دم�صق؟  على  ال�صيطرة  �صيحاولون 
ال�صرق االو�صطي يقول انهم �صيتو�صلون ب�صكل 

من اال�صكال اىل ت�صوية مع دم�صق.
اىل  طهران  من  اقليمي  لتوا�صل  حاجة  ال 
حقيقية  نفوذ  منطقة  خلق  اأجل  من  بريوت 
اجلدران.  على  اجللو�ص  بدون  حتى  ومهددة، 
عرب  اجليو�ص  تنقل  ان  بايران  يفرت�ص  فال 
هذا الرواق بل ان تعزز قدرة ال�صواريخ لدى 
من  لرواق  حاجة  هناك  اهلل.  وحزب  �صوريا 
اجل املظاهر. ال�صوؤال احلقيقي هو ماذا العمل 
يف مواجهة هذه القدرة التي �صتتح�صن يف زمن 
م�صانع  اقيمت  ما  اذا  نفعل  وماذا  النار.  وقف 
هل  �صوريا.  ويف  لبنان  يف  ال�صواريخ  لرتكيب 

�صنق�صفها يف زمن وقف النار؟

اآم��ن��ة اإىل م��ن��اط��ق  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  ����س���وري���ا؟ خ��ط��ط لإج�����اء م��ل��ي��ون م�����س��ت��وط��ن  مل��ع��ادل��ة اخل�������س���ارة يف  ل��ب��ن��ان  اإ���س��رائ��ي��ل ح��رب��ا ث��ال��ث��ة يف  ه���ل ت��خ��و���ش 



اثار �صاب م�صري اجلدل على موقع 
االجتماعي”في�صبوك”،  التوا�صل 
االحتفال  على  اأ�صر  اأن  بعد 
بخطوبته بطريقة غريبة، داخل  
قف�ص لالأ�صود يف ال�صريك، م�صتغاًل 
يف  والده  عن  ورثها  التي  اخلربة 
واحليوانات  االأ�صود  مع  التعامل 

املفرت�صة.
اإعجابهم  عن  الن�صطاء  وعرب 
حتدث  مرة  الأول  كونها  بالفكرة، 
داخل  خطوبة  حفل  باإقامة 
و�صط  االأ�صود،  قف�ص  اأو  �صريك 
تعليقات �صاخرة ومهنئة للعرو�صني 

باالحتفال.
وقال حممد اليماين، الذي يدر�ص 
ق�صم  امل�صرحية  الفنون  مبعهد 
متثيل، اأنه “اأقدم على اإقامة حفل 
االأ�صود  قف�ص  داخل  خطوبته 

على  خطيبته  مع  االتفاق  بعد 
التواجد  من  تخوفها  ورغم  ذلك، 
احليوانات  بجوار  القف�ص  يف 
املفرت�صة، اإال اأنه اأقنعها بذلك دون 

اأي �صرر عليها من احليوانات”.

ونقل الن�صطاء على ل�صان اليماين، 
�صريك  العب  كان  والده  اأن 
الذي  االأمر  عامًا،   18 من  الأكرث 
مع  التعامل  طريقة  يرث  جعله 
وتروي�صها  املفرت�صة  احليوانات 

يعمل  حيث  يريده،  الذي  بال�صكل 
درا�صته،  بجانب  والده  مهنة  يف 
حفل  واالأقارب  االأهل  ليح�صر 
مبحافظة  �صريك  يف  اخلطوبة 

بور�صعيد بح�صب موقع ارم .
اأن خطيبته  وذكر العب ال�صريك، 
جامعة  الرتبية  بكلية  تدر�ص 
لها  يقيم  اأن  اأراد  حيث  االأزهر، 
حفل خطوبة خمتلفا اأو كما يراه 
هو االأول من نوعه يف العامل، حيث 
ا�صطحب واأم�صك بع�ص احليوانات 
كبري  ثعبان  جانب  اإىل  املفرت�صة، 
و�صخم ملتف حول عنق العرو�ص.

�صاخرة  تعليقات  ن�صطاء  وكتب 
واأن  خا�صة  املن�صورة،  ال�صور  على 

الفكرة فريدة من نوعها يف م�صر.
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ال�صحة  اإدارة  مدير  �صلمان  ر�صا  املهند�ص  اأكد 
لوحات  و�صع  دبي  بلدية  يف  وال�صالمة 
ومراكز  ال�صالونات  يف  توعوية  حتذيرية 
عواقب  من  للتحذير  الن�صائية  التجميل 
والعناية  للتجميل  املنزلية  اخلدمات  تقدمي 
حروقًا  ت�صبب  مواد  وا�صتخدام  ال�صخ�صية 

للجلد ومنها احلناء ال�صوداء.
“اإن  “االحتاد”:  ل�صحيفة  �صلمان  ر�صا  وقال 
على  للرقابة  موؤهل  كادر  لديها  دبي  بلدية 
امل�صتح�صرات  كل  وعلى  الن�صائية  ال�صالونات 
حال  ويف  ال�صالون،  داخل  اال�صتهالكية  واملواد 
�صبط وجود احلناء ال�صوداء اأو اأي خلطات غري 
معتمدة يتم �صحب الكمية فورًا وحترير غرامة 
االإغالق  تكرارها  حال  يف  يتم  وقد  مالية، 

املوؤقت لل�صالون”.
تلك  اإح�صار  يتم  االأحيان  “بع�ص  واأ�صاف: 
يف  ي�صعنها  زبونات  طريق  عن  امل�صتح�صرات 
�صعوبة  اإىل  يوؤدي  مما  ال�صخ�صية  حقائبهن 
اأن  علمًا  املفت�صات،  قبل  من  اكت�صافها  يف  بالغة 
االإدارة تقوم بالتحقيق يف احلاالت التي توؤدي 
اإىل حروق اأو حت�ص�ص جلدي نتيجة ا�صتخدام 
املعتمدة  غري  واخللطات  واملواد  امل�صتح�صرات 

واملحظور ا�صتخدامها يف ال�صالونات”.
�صكاوى  للق�صم  تِرد  ما  “غالبًا  �صلمان:  وتابع 
عن طريق نظام البالغات على اخلط ال�صاخن 
اجلهات  وتزويد   800900 دبي  لبلدية 
احلوادث،  تلك  يف  التحقيق  بتقارير  املخت�صة 
ال�صوداء  احلناء  ا�صتخدام  غرامة  اأن  مو�صحًا 

حالة  يف  وتت�صاعف  درهم  بـ2000  تبداأ 
تكرارها”.

واأكد مدير اإدارة ال�صحة وال�صالمة اأن احلناء 
ال�صوداء ت�صبب حروقًا جلدية وحت�ص�ص اجللد، 
اأن تكون م�صرطنة يف حال  اأن من املمكن  مبينًا 

تكرار ا�صتخدامها على املدى البعيد.
باملواد  احلناء  خلط  منعت  البلدية  اأن  اأو�صح 
منذ  ال�صوداء،  احلناء  خ�صو�صًا  الكيميائية، 
اثنني  بندين  يت�صمن  تعميم  باإ�صدار   ،2007
هما عدم خلط احلناء باأي مواد كيميائية مثل 
اأي  اأو  واالأحما�ص  ال�صعر،  و�صبغات  البرتول، 
مادة لها اآثار �صلبية يف الب�صرة، ومنع ا�صتخدام 

�صبغات ال�صعر على اجللد كبديل ملادة احلناء.
احلناء  هذه  من  عينة  �صبط  حال  “يف  وقال: 
وتر�صل  مبا�صرة،  التجميل  مركز  من  �صت�صحب 
من  للتاأكد  املركزي،  دبي  خمترب  يف  للفح�ص 
من  وخلوها  اجللد،  على  ا�صتخدامها  �صالمة 

املواد اخلطرة واملحظورة”.
احلد  يف  اأ�صهم  الرقابة  ت�صديد  اأن  اإىل  واأ�صار 
املخلوطة مبواد  ال�صوداء  ا�صتخدام احلناء  من 
كيماوية خطرة، مبينًا اأن فريق العمل امليداين 

يتكون من 21 مراقبًا، 6 منهم �صيدات.

من  اآالف  �صارك  اأ(-  ب  )د   – �صتوجتارت 
املظاهر  مثليي اجلن�ص يف م�صرية هيمنت عليها 

االحتفالية يف مدينة �صتوجتارت االأملانية 
امل�صرية  انطلقت  املنظور”  “تغيري  �صعار  وحتت 
�صرتيت  “كري�صتوفر  با�صم  يعرف  ملا   21 رقم 
داي” من �صوارع و�صط املدينة حتى و�صلت اإىل 

ميدان »�صلو�صبالت�ص«.
اآالف   5 نحو  جاب  املنظمني،  بيانات  وبح�صب 
ويقدر  خمتلفة.  �صوارع  جمموعة   91 يف  مثلي 
األف  مئتي  بنحو  امل�صرية  �صاهدوا  من  عدد 

�صخ�ص.
“كري�صتوفر  مل�صريات  التنفيذي  املدير  وقال 
�صرتيت داي” يف �صتوجتارت، كري�صتوف مي�صل، 
اإن املق�صود بال�صعار هو �صرورة اأن يفهم ويقبل 
ع�صر  يف  املختلفة  النظر  وجهات  �صخ�ص  كل 

تنت�صر فيه وجهات نظر متطرفة.
الكاملة  بامل�صاواة  امل�صرية  يف  امل�صاركون  وطالب 
خمتلف  على  النا�ص  كافة  وقبول  للمثليني 
كافة  يف  اجلن�صية  وتوجهاتهم  هوياتهم 

جماالت احلياة.
وقعت  التي  احلوادث  ذكرى  امل�صرية  اأحيت  كما 

مدينة  يف   1069 عام  حزيران/يونيو   28 يف 
وقعت  عندما  وذلك  االأمريكية،  نيويورك 
اأعمال �صغب يف �صارع “كري�صتوفر �صرتيت” بني 
وال�صرطة  جهة  من  جن�صيا  واملتحولني  املثليني 
حملة  االأخرية  �صنت  بعدما  اأخرى،  جهة  من 

التي  اإن”  “�صتونوول  حانة  على  مداهمات 
يرتادها مثليو اجلن�ص.

ومن املقرر اأن يدخل قانون يجيز زواج املثليني 
اأول  من  اعتبارا  التنفيذ  اأملانيا حيز  جن�صيا يف 

ت�صرين اأول/اأكتوبر املقبل.

ال�سالونات يف  ال�سوداء  احلناء  ا�ستخدام  غرامة  دره��م   2000 دب��ي:  بلدية 

لاأ�سود قف�ش  داخ���ل  خطوبته  حفل  اإق��ام��ة  بعد  اجل���دل  يثري  م�سري  ���س��اب 

التنوع م��ن  مزيد  اأج��ل  م��ن  ب�ستوجتارت  للمثليني  م�سرية  يف  ي�ساركون  اآلف 

اآالف  منذ  خامدة  #بركان  األفي  فوق  ال�صعودية  جتثم 
الطويل  تاريخها  عرب  و�صكلت  ميتة  لي�صت  لكنها  ال�صنني، 
عظيمة  بركانية  تدفقات  عن  ناجتة  رئي�صية  حرة   13

وقدمية.
االأكرب  الن�صبة  على  #املدينة_املنورة  منطقة  وت�صتحوذ 
ال�صخور  ذات  الربكانية  والفوهات  احلرات  هذه  من 
#احلجاز  اأر�ص  يف  انفجر  بركان  اأحدث  ويعد  ال�صوداء. 
»بركان جبل املل�صاء« الواقع جنوب �صرق املدينة وذلك عام 
اأيام و�صارت احلمم  1256م، وا�صتمر ثورانه لعدة  654هـ 
للحمم  ل�صان  اأطول  وتوقف  كم،   23 مل�صافة  الربكانية 
 8.2 الربكانية قبل الو�صول مل�صجد الر�صول الكرمي بنحو 

كم. و�صمي ما اأحدثه الربكان اآنذاك بـ »بحرة رهاط«.
 وو�صف ابن كثري هذا الربكان: »بقيت تلك النار على حالها 
تلتهب التهابا وهي كاجلبل العظيم ارتفاعا واملدينة عر�صا 
يخرج منها #ح�صى ي�صعد اإىل ال�صماء ويهوي فيها ويخرج 
منها كاجلبل العظيم نار ترمي كالرعد وبقيت كذلك اأياما 
ووقفت اأياما ثم عادت ترمي بحجارة خلفها واأمامها حتى 
اإىل  الليل  اآخر  عظيم  �صوت  يوم  كل  ولها  جبلني  لها  بنت 

�صحوة«.
 وبح�صب #موقع_امل�صاحة_اجليولوجية فاإن الـ 6 اآالف 
عام املا�صية حدث خاللها 11 ثورانا بركانيا يف حرة رهاط 
لوحدها كان اآخرها احلدث الربكاين ال�صهري الذي وقع يف 

عام 654 هـ والذي ا�صتمر الن�صاط الربكاين فيه اأكرث من 
يوما.  52

 جبل القدر واجلبل االأبي�ص
القدر وهو عبارة عن جبل   يف قلب حرة خيرب، يقع جبل 
 2000 اأكرث من  اإىل  ارتفاعه  بركاين خامد بارتفاع ي�صل 
مرت عن �صطح االأر�ص. ويف حرة وعرة وال ميكن ال�صري بها 
اإال للعارفني بالطرق. وفوهة جبل القدر عميقة جدا وفيها 
جتويفات كبرية. ويرى ال�صاعد لفوهة جبل القدر امتداد 
50 كلم يف م�صهد جيولوجي  التي امتدت الأكرث من  الالبة 

نادر.
بركان  فوهة  يقع  القدر،  جبل  بركان  فوهة  من  وبالقرب   
جبل االأبي�ص بلونه الغريب وت�صكيالته املتعددة فهو واحد 

من املعامل اجليولوجية ال�صهرية يف املنطقة.
 فوهة بركان الوعبة

 و�صط حرة ك�صب ال�صهرية بالقرب من الطائف، تقع فوهة 
وهي   ،« #مقلع_طمية   « ي�صمى  ما  اأو  الوعبة«  »بركان 
واحدة من اأعمق الفوهات الربكانية يف ال�صعودية وعمقها 
ي�صل لـ 240م وقطرها اأكرث من 2500م. وهو اأحد املواقع 
الذي يق�صده ال�صياح بزيارات �صريعة وخاطفة يف ظل عدم 

وجود خدمات يف تلك املواقع.
 ال�صياحة اجليولوجية

الكبرية  حراتها  يف  للجيولوجيني  مق�صدا  ال�صعودية  تعد   

الربكانية  الفوهات  يف  وكذلك  الت�صكيالت  يف  والبارزة 
التي تتجاوز 2000 فوهة بركانية البع�ص منها من اأجمل 

الفوهات الربكانية يف العامل.
 كما تعد متحفا جيولوجيا مفتوحا اأمام الدار�صني واملهتمني 
يف الت�صكيالت اجليولوجية واال�صتثمار يف جمال ال�صياحة 
اجليولوجية والتي ال تزال غري م�صتغلة وم�صتفاد منها يف 

ال�صعودية.
#جامعة_امللك_�صعود  يف  اجليولوجيا  اأ�صتاذ  وبح�صب   
الفوهات  تعد  #عبدالعزيز_بن_لعبون،  الدكتور 
مواقع  وهي  العامل،  يف  االأجمل  ال�صعودية  يف  الربكانية 
مهمة للمهتمني وال�صياح والدار�صني والباحثني عن مثل هذه 

النوعية من اال�صتثمارات.
 وقال ابن لعبون لـ«العربية.نت«: »العديد من زوار وحمبي 
عن  ناهيك  اإليها  الو�صول  يف  �صعوبة  يجدون  املواقع  هذه 

»القدر  لعبون:  ابن  واأ�صاف  املواقع«.  هذه  يف  اخلدمات 
من  واحدة  خيرب،  حرة  يف  واالأبي�ص،  االأبي�ص  والرا�ص 
م�صتوى  على  املهتمني  عنها  يبحث  التي  اجلميلة  امل�صاهد 
العامل. كما اأن فوهة »املل�صا« ت�صكل �صورة غاية يف اجلمال 
فيما  الف�صول  وتثري  وعجيبة  غريبة  ت�صكيالت  وذات 
اأو مقلع طمية ال تزال ت�صتقبل املهتمني وال�صياح  الوعيبة 

و�صط �صعف اخلدمات املقدمة.
لو مت  املفتوح  املتحف اجليولوجي  لعبون هذا  ابن  واأو�صح   
ا�صتغاللها �صياحيا �صيكون موردا هاما من املوارد االقت�صادية 
يف البالد ملا متتلك هذه املواقع من �صحر جيولوجي يعرفه 

املخت�صون واملهتمون.

ق�سة اأ�سهر بركان على بعد 8 كم من قرب الر�سول يف املدينة

م���ا ل ت��ع��رف��ه ع���ن م���ي���زاب ال��ك��ع��ب��ة امل�����س��رف��ة
ما هو ميزاب الكعبة؟

 ، ال�صمالية  اجلهة  يف  الكعبة  �صطح  على  املثبت  اجلزء  هو  امل�صرفة  الكعبة  وميزاب 
واملمتد نحو احِلْجر، وامل�صرف للمياه املتجمعة على �صطح الكعبة عند �صقوط االأمطار 

اأو غ�صل ال�صطح اإىل حجر الكعبة.
واأول من و�صع ميزاًبا للكعبة امل�صرفة قري�ص حني بنتها وجعلت لها �صقًفا.

 فقد ذكر ابن ه�صام عن ابن اإ�صحاق قال: ” … فلما بلغ ر�صول اهلل – �صلى اهلل عليه 
– خم�ًصا وثالثني �صنة ، اجتمعت قري�ص لبنيان الكعبة ، وكانوا يهمون بذلك  و�صلم 
لي�صقفوها ويهابون هدمها ، واإمنا كانت ر�صًما فوق القامة ، فاأرادوا رفعها وت�صقيفها ، 

وذلك اأن نفًرا �صرقوا كنًزا للكعبة … ” .

العامل يف  جريدة  اأك��رب  تطلق  دم�سق 
 

ت�صهد العا�صمة ال�صورية دم�صق ، اإطالق اأكرب جريدة يف العامل وذلك 
فندق  اأحجار  على  ملونة  اأوراق  �صتن�صر  حيث  م�صاء،  من  الثامنة  يف 

�صمري امي�ص.
حتت  �صوريا  اإعمار  اإعادة  ملعر�ص  الثانية  الدورة  فعاليات  انطالق 
�صعار “عني على امل�صتقبل” لت�صكل اأكرب م�صاحة ثقافية ومعلوماتية 
خمتلفا  منطا  حتمل  فريدة  اإعالنية  �صابقة  يف  والعامل  �صورية  يف 
اإىل  اأي مواطن يود االنتقال من جزء  من الدعاية يف مكان مير به 
اآخر يف العا�صمة، ويف مكان يكتظ باملارة ما يتيح م�صاهدة ال�صحيفة 

العمالقة من قبل اأكرب عدد ممكن من النا�ص. 
من  اال�صتفادة  بهدف  جاءت  الفكرة  اإن  للفعالية:  املنظمون  يقول 
املدينة،  قلب  يف  املميز  املوقع  وا�صتثمار  الفندق  تاأهيل  اإعادة  فرتة 
فعمدت جريدة “املكتب” نقل م�صمونها من الورق اإىل اجلدار ال�صلب 
اأ�صهر ب�صكل مبتكر وم�صمون متجدد يحمل  لت�صدر عددا كل ثالثة 
�صورا  ت�صم  والت�صويق  لالإعالن  مغرية  وم�صاحة  تثقيفيا،  طابعا 

ملونة و�صرحا ب�صيطا عن املنتج. 
بلدان  جتارب  من  غريها  مع  اجلريدة  هذه  م�صاحة  مقارنة  ومتت 
العامل، ففاقت م�صاحة االأوراق املطبوعة الـ 2000 م2 لتكون االأكرب 

على االإطالق. 
واأكد املدير العام للموؤ�ص�صة العامة لالإعالن و�صيم حمزة يف ت�صريح 
وعملنا  االإجناز،  فرتة  من  اال�صتفادة  هو  الهدف  اأن  “ل�صبوتنيك” 
الفندق بطريقة ح�صارية  ا�صتثمار واجهة  املنفذة اىل  ال�صركة  مع 

مبتكرة فكانت فكرة م�صروع جريدة املكتبة العمالقة.

بالقوة  تخلي  ال��رتك��ي��ة  ال�����س��رط��ة 
ف���ن���دق���ا ل�����س��ال��ح اأم������ري ق��ط��ري

ا�صطنبول ـ وكاالت: قامت ال�صرطة الرتكية باإخالء فندق “مومنار 
بيت�ص” من فئة 5 جنوم يف حي “ات�صالمار” مبدينة اإ�صطنبول بطلب 

من مالكه ال�صيخ القطري نا�صر اآل ثاين.
15 مليون دوالر  2010 بقيمة  وكان ال�صيخ قد ا�صرتى الفندق عام 
وقام بتاأجريه ل�صركة “جنمة اجلنوب” الإدارة الفنادق مقابل مليون 

دوالر للعام الواحد وفق عقد مدته 5 �صنوات.
تبلغ م�صاحة الفندق 3800 مرت مربع وي�صم 180 غرفة وجناحني 

ملكيني وي�صتوعب 370 �صريرا ويعمل فيه 200 موظف.
وبعد انتهاء فرتة العقد يف عام 2015 مل يتمكن الطرفان من االتفاق 
مبقدار  املبلغ  زيادة  طلب  القطري  ال�صيخ  الأن  جديدة  �صروط  على 
200 الف دوالر يف العام. ودخل اجلانبان يف مداوالت ق�صائية بعد 
طالبت  حني  يف  الفندق،  باإخالء  امل�صتاأجرة  لل�صركة  املالك  مطالبة 
خالل  الفندق  جتهيز  نفقات  على  بتعوي�صها  املحكمة  عرب  ال�صركة 

فرتة اال�صتئجار.
ويف 21 يوليو من العام احلايل ربح ال�صيخ القطري الدعوى وحكمت 
املحكمة ل�صاحله باإخالء الفندق وت�صليمه ملالكه. ويوم اأم�ص توجه 
فريق املحامني الذي ميثل املالك مع موظفي دائرة التنفيذ وال�صرطة 

ومت اإجالء الزوار والعاملني من الفندق.
وت�صبب ذلك بحالة توتر وغ�صب بني نزالء الفندق وهم عدة مئات 
غالبيتهم من االأجانب الذين واجهوا �صعوبات يف العثور على اأماكن 

للمبيت فورا.
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